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أثر استخدام مدخل عمليات الكتابة في تحسني مهارات كتابة 
  املقالة والخاطرة لدى طالبات معلم الصف في جامعة الريموك
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ة هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام مدخل عمليـات الكتابـ   :ملخص
في تحسين مهـارات كتابـة المقالـة والخـاطرة لـدى طالبـات معلـم الصـف فـي جامعـة           

تخصـص معلـم الصـف مسـجالت     طالبة في ) 56(الدراسة من  أفرادتكون . اليرموك
فــي الفصــل الدراســي  ) 2(شــعبة " تطبيقــات تعبيريــة للصــفوف األولــى "فــي مســاق 

خضـعت الطالبـات فـي    . بالطريقـة المتيسـرة  جرى اختيـارهم   ،2014/  2013الثاني 
فـي   نبداية الفصل الدراسي الختبار قبلي فـي كتابـة المقالـة والخـاطرة، بعـدها دربـ      

ورش للكتابة الجماعية علـى اسـتخدام مـدخل عمليـات الكتابـة الـذي تضـمن خمـس         
مرحلة ما قبل الكتابة، وكتابة المسودة األولى، والمراجعة، والتحرير، : مراحل، هي

ــت موضــوعات  . والنشــر ــات متنوعــة وشــملت     كان ــا الطالب ــت عليه ــي درب ــة الت : الكتاب
استغرقت فتـرة التـدريب   . المقالة، والخاطرة، والقصة القصيرة، والرسالة الشخصية

بعدها  ،مدة كل جلسة ساعة على األقل ،أسابيع بواقع جلستين في كل أسبوع) 8(
لطالبـات  أظهـرت نتـائج التحليـل البعـدي لكتابـات ا     . خضعت الطالبات الختبـار بعـدي  

ا في مستوى هذه الكتابات شكًلا ومضـموًنا، إضـافة إلـى وجـود فـرق      تحسًنا واضح
ــي مهــارات    ــة المقالــة والخــاطرة   دال إحصــائيا ف ــة  كتاب ولصــالح   ،تعــزى لنــوع الكتاب

  ).مدخل عمليات الكتابة، معلم الصف: الكلمات المفتاحية( .الخاطرة

  

  
  

  
رات اللغة األربع، تحتل الكتابة أهمية كبيرة بين مها :مقدمة

ا لثقافة ـًوتنبع هذه األهمية من كونها مهارة إنتاجية تمثل انعكاس
فالكتابة  .الكاتب وفكره، حيث توصف الكتابة بأنها أفكار على الورق

يواجه الكاتب  وفق هذا المنظور عملية عقلية معقدة للغاية، وتحد
تتطلب  حيث وليست عمًال ارتجاليا؛ ،عندما ينجز أي عمل كتابي

منه هذه العملية قبل الشروع فيها أن يحدد الموضوع الذي سيكتب 
أهم فيه، ويحدد كذلك أهدافه من كتابة هذا الموضوع، كما يحدد 

أفكاره، وفقراته، وعباراته، والجمهور الذي سيتوجه إليه بالكتابة، 
ومدى معرفته وخبرته بهذا الجمهور، وكذلك ألفته بالموضوع الذي 

  .سيكتب فيه
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Abstract: This study aimed at investigating the effect of using the 
writing processes approach in enhancing the writing skills among the 
Female Class Teacher students at Yarmouk University. The subjects 
of the study consisted of (56) female students enrolled in "Expressive 
Writing Applications for First Grades" Course in the second semester 
of the academic year of 2013-2014, were selected by available 
method. In the beginning of the semester the students were pretested 
in writing essay and thought. Participants students were trained 
through group writing workshops on the writing processes approach, 
which entailed five stages namely: pre-writing, first draft writing, 
revision, editing, and publishing. The writing topics, which students 
received training on, were diverse and included essays, thoughts, short 
stories, and personal letters. The training went on for eight weeks with 
two sessions per week where each session was carried on for one hour 
at least. The posttest analysis results of the students' writings 
displayed overt qualitative and substantial improvement in their 
writing skills. Moreover, there were statistically significant difference 
in the writing skills of essay and thought due to the type of writing in 
the favor of the thought. 
Keywords: Writing Processes Approach, Class Teacher. 

  

وتعد مهارة الكتابة وسيلة فاعلة تربط بين ما يتعلمه الفرد من 
جهة، خبراته ومعارفه السابقة في عملية بنائية بغية إنتاج معرفة 

مناقشة بكما تساعد الكتابة في تنمية التفكير . جديدة من جهة ثانية
، إذ إن التفكير يكشف عن نفسه بوضوح القضايا والمشكالت اليومية

فاإلنسان يفكر بقلمه؛ ألنه يفكر وهو  ،ات المكتوبةفي رموز الكلم
يكتب، ولكي يستمر في الكتابة متدفق األفكار، متالحق الرؤى، 

ومن ثم تصبح الكتابة  تتوالد أفكاره وتنمو وتتفرع وتسمو وتعمق،
وهي في حد ذاتها عملية تفاعلية اجتماعية، . أسلوبا للتفكير

مهمة في هذا العصر الذي باعتبارها قناة من قنوات التواصل ال
  .)2002 ؛ الناقة،2010الخليف، (يوصف بعصر االنفجار المعرفي 

وتعد المقالة والخاطرة من فنون الكتابة اإلبداعية األكثر 
انتشارا في العصر الحاضر؛ لذا فإن تعليمهما للطلبة في المراحل 

 وبشكل خاص المرحلة الجامعية على قدر كبير من ،الدراسية العليا
قطعة نثرية متوسطة الطول، تتناول : "وتعرف المقالة بأنها .األهمية

موضوعا محددا من مجاالت الحياة، يعبر فيها الكاتب عن حالة 
وتحليله  ،انفعالية من حاالته الوجدانية، ويتعرض لنقد الموضوع
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وكما تتجلى له، ثم يطور  ،بأسلوبه الخاص، ويفسر األشياء برؤيته
أو تلك الشريحة بخياله لتبدو لآلخرين  ،أو ذلك المجال ،هذه الحالة

  ). 181: 2004 قاسم،( "جميلة ومقنعة

نوع من " :بأنها) 12: 2001(ويعرفها أبو إصبع وعبيدالله 
األنواع األدبية النثرية، يدور حول فكرة واحدة، تناقش موضوعا 

فكرة ، أو تعبر عن وجهة نظر ما، أو تهدف إلى إقناع القراء بامحدد
معينة، وإثارة عاطفة عندهم، ويمتاز طولها باالقتصاد، ولغتها 

  ".بالسالسة والوضوح، وأسلوبها بالجاذبية والتشويق

) 109: 2010(أما الخاطرة فيعرفها البكور والنعانعة وصالح 
فكرة عارضة وطارئة،  فن نثري يتمحور حول لمحة دالة، أو" :بأنها

وال تحتاج  .قف أو حادثةوتعبير عن هواجس الكاتب تجاه مو
الخاطرة إلى معالجة الفكرة بعمق أو من زوايا مختلفة، أو إلى 
مناقشة أفكار اآلخرين، أو سرد األدلة والبراهين، وتتميز بالقصر 
مقارنة مع فن المقالة، وأما عنوانها فال يشترط فيه االنسجام مع 

معيشة المضمون، وتهدف إلى إثارة المتلقي لما يدور في حياته ال
  ". من جزئيات صغيرة لها دالالتها وقيمتها

وتتطلب كتابة كل من المقالة الخاطرة تنظيم أقسامهما تنظيما 
بقالب فني يضع فيه الكاتب أفكاره بشكل  نخاصا بحيث تخرجا

مقبول، وقد أصبح معروًفا أن بناء المقالة والخاطرة يتكون من 
  ):2015؛ عطية، 2001أبو إصبع وعبيدالله، (األقسام اآلتية 

وإثارة  ،وينهض العنوان بدور كبير في جذب القارئ :العنوان -1
الخاطرة؛ ولذلك يجب أن يتسم  اهتمامه لقراءة المقالة أو

بالتركيز، واإليجاز، والتعبير عن الموضوع، والقدرة على جذب 
كما يجب أن يكون  .القارئ وتشويقه لالطالع على النص

داًلا شامًلا بحيث يشير إلى واضحا بعيدا عن الغموض، و
 . أو يعالجها الكاتب ،القضية التي يناقشها

ويجب أن تشتمل المقدمة على جملة محورية  :المقدمة -2
Topic sentence  تحتوي الفكرة الرئيسة التي سوف يجري

مناقشتها، وقد تكون هذه الجملة الشاملة والمكثفة هي الجملة 
ويجوز  في منتصف المقدمة،األولى في المقالة غالبا، وقد ترد 

وغاية هذا التقسيم  .تأخيرها بحيث تختم بها فقرة المقدمة
ويستحسن أن  ،تهيئة القارئ للموضوع، وإعطاؤه فكرة عامة

مل على إثارة اهتمام أو استغراب لدى القارئ حتى تتش
ينجذب للقراءة؛ لذا فقد تبدأ المقدمة ببعض التساؤالت التي 

 . القارئ لدى تثير االستفهام الضمني

ويشكل هذا القسم الجزء األساسي في  :العرض أو المناقشة -3
 المقالة، حيث يجري فيه عرض البيانات واألدلة التي تؤيد ما

ويعد هذا . وخصوصا جملة الفكرة الرئيسة ،جاء في المقدمة
الجزء المجال الحيوي الذي يحاول فيه الكاتب إقناع القارئ 

على التسلسل في عرض األفكار،  بوجهة نظره، بأسلوب يعتمد
هو بصدد  وتقديم المعلومات الضرورية، وتحليل وتفسير ما

ويتكون عادة من عدة فقرات، وكل فقرة . عرضه من أفكار

يجب أن تتسم بالوحدة والتماسك، والترتيب المنطقي، بحيث 
تؤدي الفكرة إلى الفكرة األخرى، وتختم الفقرة عادة بجملة 

الخاطرة عن المقالة في هذا الجزء بأنها  وتختلف. استنتاجية
تحتاج من الكاتب أن يجهد ذهنه في سرد األدلة والبراهين  ال

مناقشة آراء اآلخرين بعمق مقارنة مع  إلقناع القارئ، أو
 .المقالة

 اويقوم الكاتب فيها بتكثيف رأيه، وقد يقدم ملخص :الخاتمة -4
يريد  الصة مالرأيه واستنتاجاته؛ ولذلك فإن الخاتمة تمثل خ

الكاتب قوله، فقد يكون ذلك تقييما أو دعوة للمشاركة، أو 
 ،مما يؤيد هدفه ؛اتخاذ موقف ما، أو استخالص عبرة

 .ويوصله إلى الغاية التي كتب من أجلها المقالة أو الخاطرة
ويعمد الكاتب إلى استخدام بعض الصيغ اللغوية التي تشعر 

ا، وختاما، وفي النهاية، وأخير: القارئ بفقرة الختام، مثل
 .إلخ....ومحصلة األمر،

إضافة إلى هذه العناصر يضاف عنصر آخر ينبغي للكاتب 
يطلق عليه سطح الكتابة، ويقصد  أو ما ،مراعاته، وهو آليات الكتابة

به جميع العناصر التي تتعلق بالبناء الخارجي للموضوع أو المنتج 
قة بالقضايا اإلمالئية، الكتابي، ويتطلب تنقيح األخطاء المتعل

والنحوية والصرفية، والتنظيم والتفقير، والترقيم، وجودة الخط، 
ويطلق عليها األخطاء السطحية، التي بال شك تؤثر بشكل مباشر 
أو غير مباشر في درجة وضوح المعنى الذي يريد الكاتب بيانه 

 ).2010الخليف، (وتقديمه 

ها كتابة المقالة والخاطرة ويعد بعضهم الكتابة التعبيرية بما في
 .مهارة لغوية صعبة بالنسبة للطلبة في مختلف المراحل الدراسية

وترجع بعض أسباب هذه الصعوبة إلى أن معظم أنشطة الكتابة التي 
يمارسها الطلبة تكون موجهة بشكل أساسي إلى الجوانب الشكلية أو 

تعطى إلى السطحية من هذه العملية، في حين أن األولوية ينبغي أن 
وكيفية تنظيم  ،الجوانب ذات الصلة بخصائص المحتوى المختلفة

  ).(Bayat, 2014عناصر الموضوع وتسلسلها بشكل منطقي 

أخذت  ،في ضوء هذه األهمية التي تحتلها مهارة الكتابة
يكون تعليم هذه المهارة  ضرورة أناالتجاهات الحديثة تنادي ب

اتها، وتمكين الطلبة منها، ؛ من أجل تشكيل مهارامقصودمنظما و
وفق مراحل بنائية متكاملة  جريبحيث تكون ممتعة وسلسة، وت

ا من فكرة أن الكتابة الفعالة هي التي ال تستند إلى المعاودة؛ انطالًق
، بل تحتاج إلى ، أو خطوة واحدةيتم إنتاجها من محاولة واحدة

    Routman, 2005). ؛2009نصر ومناصرة، ( مراحل متتالية

 & Ransdell, Levy)ويرى كل من رانسدل وليفي وكيلوج 
Kellogg, 2002)  40%(أن الكّتاب الناجحين يقضون أكثر من (

من الوقت في أثناء الكتابة في عمليات المراجعة، والتنقيح، 
والتحرير، ويتنقلون بسالسة، وبشكل نشط وفعال باستمرار عبر 

ة بنائية دائرية متكاملة، النص المكتوب، فالكتابة بالنسبة لهم عملي
  . وليست عملية خطية تسير في اتجاه واحد
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أن الطلبة ينبغي أن  في السياق ذاته يؤكد بعض الباحثينو
اب المتخصصون الذين يتعلموا عمليات الكتابة التي يستخدمها الكّت

ر أن عمليات الكتابة تتضمن جهود تذّكضرورة يكتبون لجمهورهم، و
ثم جهود  .د الموضوع واألهداف والجمهورما قبل الكتابة لتحدي

وبناء الموضوع، وفيها يمكن أن يصوغ  ،مرحلة الكتابة المبدئية
وتهدف إلى  ،ثم مرحلة المراجعة والتعديل .الكاتب مسودة أولية

والتأكد  ،تحسين األفكار وصياغتها بشكل أفضل، وتصويب األخطاء
كن أن يصل إليه ذلك ال يم كلمن عالمات الترقيم، وتحسين الخط، و

كاتب بصورة نهائية في جلسة واحدة، ومنذ المحاولة األولى، 
أي عمل  فيأن تكون هي النسخة النهائية  ينبغيفالمسودة األولى ال 

  .(Covelyn & King, 2009) كتابي

بناء على هذا التصور لعملية الكتابة فقد انتقل االهتمام في و
 :مثل ،ذا فروع Product)( اا نهائيمن كونها منتج هامجال تعليم

إبداعية إلى كونها عملية عقلية والنحو، والترقيم، اإلمالء، والخط، 
)(Process اذات مراحل تتضمن إنتاج.  

ولعل السبب في تغيير هذه النظرة إلى الكتابة يرجع إلى التطور 
نظرية معالجة ونخص بالذكر الذي طرأ على نظريات التعلم، 

عبارة عن مجموعة من  :عملية التعلم بأنهافسرت حيث  ،المعلومات
المدخالت، ثم العمليات، فالمخرجات، وبين هذه المكونات تغذية 
راجعة، وقد نظرت إلى عمل العقل اإلنساني بالكيفية نفسها التي 

   .) 2010عبد الباري،(في معالجة المعلومات  يعمل بها الحاسوب

لمعلومات األخيرة بين نموذج معالجة اإن هذه المماثلة 
 ال تقتصر فقط على الجانب الشكلي، وهي مدخلوعمليات الكتابة 

العملية التي تؤدي إلى منتج، بل تشتمل عملية المماثلة كذلك 
عمليات التفكير المتضمنة في هذه العمليات، معنى ذلك أن محصلة 
المنتج النهائي من هذه العمليات ليس عبارة عن مجموع األجزاء 

خالت، بل هو أكثر من ذلك، حيث ظهر في شكل المتمثلة في المد
ا في بعض األحيان مدخالت هذا النظاممنتج جديد قد يكون مغاير.  

ولعل أبرز ما يتميز به النموذج السابق هو وعي الفرد وقدرته 
التنفيذي بالمعلومات، ويعتمد هذا التحكم  على التحكم اإلجرائي أو

وهو مكون ما وراء  ،مهمةاإلجرائي على أحد المكونات المعرفية ال
، الذي يتمايز في بعدين أو مظهرين، (Metacognition)المعرفة 

وعي الفرد بتكوينه أو بنائه المعرفي، : هما ،ولكنهما مرتبطان
وطبيعة وخصائص المعرفة لديه، وقدرته على تنظيم المعرفة 

  ). 1999الزيات، ( وضبطها

يثة في تعليم مدخل عمليات الكتابة من المداخل الحد ويعد
، وهو نتاج لنموذج معالجة المعلومات، وتأثر في مهارات الكتابة

وقد وردت تعريفات عدة  .وراء المعرفة الوقت نفسه بطروحات ما
المشار إليه في عرفها أرنولد وبيجي  يثلمصطلح عمليات الكتابة، ح

مجموعة من اإلجراءات الذهنية " :بأنها) 159  2010:عبد الباري،(
في أثناء قيامهم بأية مهمة لغوية، ويكونون على  الطلبةؤديها التي ي

وعي تام بهذه العمليات، ولديهم القدرة على التحكم فيها وتوجيهها، 

ا وتتضمن مدى واسع .ومراقبتها؛ لتحقيق األهداف المراد تحقيقها
مجموعة من التخطيط للكتابة، وإعداد  :مثل ،من االستراتيجيات

إلرشادية قبل الكتابة، وتحديد الغرض من المخططات االخطوط و
الكتابة، وتحديد الجمهور، واستخدام مصادر متنوعة غير الكتاب 

   ."المدرسي، وكتابة أكثر من مسودة للموضوع الكتابي

عمليات الكتابة  )Tavern, 2004: 12(ف تافرن عر في حين
ع في أثناء الكتابة م الطلبةعملية تتضمن باستمرار تعاون " :بأنها

أما عن المراحل الكاملة فإنها  .بعضهم، وبتيسير من معلميهم
تتضمن توليد األفكار، وكتابة المسودة األولى، والتنظيم، وتنمية 

وانتهاء بمرحلة األفكار وتطويرها وتوسيعها، وتصحيح المسودات، 
كل ذلك في إطار التعاون مع النشر على الزمالء في المدرسة، 

  . "األقران

 :ف عمليات الكتابة بأنهافيعرSavage, 2002 ((أما سافاج 
على تطوير قدراتهم  الطلبةسلسلة من االستراتيجيات التي تساعد 

 :مدخل عمليات الكتابة بأنه) 2002: 46(ف عوض وتعر. الكتابية
المبادئ والقوانين التي نسق فكري يتبنى مجموعة من الرؤى و"

تؤكد تعليم الطالب بصورة  الكتابةتعتمد عليها إجراءات تدريس 
تؤدي إلى إنشاء و ،أثناء الكتابةفي  جريالعمليات الفعلية التي ت

واختيار الموضوع، وإنتاج األفكار،  ،البناء اللغوي منذ بزوغ الفكرة
وإعداد خطة الكتابة، وكتابة المسودة، وإجراء عمليات المراجعة 

  ."والتعديل إلى الصورة النهائية لهذا المنتج اللغوي

مجموعة من العمليات الذهنية والكتابية  :فها الباحث بأنهاويعر
وفي  ،التي يمارسها الكاتب عن قصد وتخطيط قبل الشروع بالكتابة

تنفصل عن بعضها، بل هي  وبعدها، وهذه المراحل ال ،أثنائها
وبنائية وهرمية، وتهدف إلى تحسين مستوى العمل  متداخلة
  . صبح أكثر تأثيرا في القارئومضموًنا لي شكًالوتطويره  ،الكتابي

وقد اعتاد بعض الباحثين تقسيم مراحل عملية الكتابة على 
  :Routman, 2005) ؛2009نصر ومناصرة، (النحو اآلتي 

أو مرحلة  ،Prewritingمرحلة ما قبل الكتابة : أوال

فيها تحديد األهداف والجمهور، وتحديد موضوع  يتمو: التخطيط
بالعناصر الرئيسة، وجمع شتات األفكار بطريقة الكتابة، وإعداد قائمة 

وتبادل األفكار، ورسم المخططات، وأخذ  ،العصف الذهني
  .المالحظات، والمشاركة الحرة

 مرحلة التأليف وكتابة المسودة األولى: ثانيا
Composing and Drafting:  وهي محاولة مبكرة لتنظيم األفكار

ا حذف أجزاء من وصياغتها في شكل عمل كتابي، ويجري فيه
المسودة، والتغيير واإلضافة على األجزاء المكتوبة، وتنقية األفكار 

  .غير المرتبطة، وهي مرحلة استطالعيه لما سيحدث

 Revising andمرحلة المراجعة والتحرير :ثالثا
Editing : ،وفي هذه العملية يراجع الكاتب الموضوع المكتوب

ويتم  .تي الشكل والمضمونويعيد النظر فيه مرات ومرات من ناحي
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تنظيم، لفيها التحقق من القواعد النحوية، ومن المحتوى، ومن ا
 ،والترقيم، وسالمة األسلوب، كما يمارس فيها عمليات اإلضافة

  .واالستبدال، وإعادة ترتيب النص ،والحذف

وتتضمن إشراك جمهور : Publishingمرحلة النشر : رابعا
حيث يتبادل فيها الطلبة الكّتاب  مختلف في قراءة النص المكتوب،

نسخهم النهائية مع بعضهم بعضا، ويمارسون القراءة الناقدة 
من أجل التحقق من أن الكتابة تمت في ضوء المعايير  ؛لكتاباتهم

   .الخاصة بالنوعية

إلى تنمية وعي المتعلم مدخل عمليات الكتابة ويهدف 
ه المعرفية ومعلوماته بكيفية إنتاج األفكار، ومراجعة بنيت) الكاتب(

ثم إلى كالم مكتوب، وإعادة  ،وأفكاره، وترجمتها إلى كالم داخلي
النظر في الموضوع ككل في ضوء اإلطار المعرفي، وفي ضوء 

   .متطلبات الجمهور وتوقعاته، وأهداف الكاتب

فإن تدريب الطلبة على توظيف مدخل عمليات  ،عليه وبناًء
فيذهم ألي عمل كتابي، ينبغي أن الكتابة في أثناء ممارستهم وتن

يكون توجها في مناهج تعليم الكتابة في المراحل الدراسية ا مقصود
تنمية وعي الطلبة باآلثار اإليجابية المترتبة على بالمختلفة، وذلك 

ا، ا ونوعفي تحسين العمل الكتابي كم توظيف مثل هذا المدخل
رورة مالحظة الفرق حيث يمكن أن نلفت انتباه هؤالء الطلبة إلى ض

بين المسودة األولية والنسخة النهائية ألي عمل كتابي يقومون 
   .بإنجازه على مستويي الشكل والمضمون

وتشير نتائج بعض الدراسات إلى أن معلمي ومعلمات اللغة 
العربية ال يولون مدخل عمليات الكتابة االهتمام الكافي في دروس 

الطلبة على ممارسة عمليات  تعليم الكتابة، الذي يتطلب تدريب
التخطيط، والبناء، والمراجعة، والتحرير، والنشر باعتبارها عمليات 
أساسية ومتداخلة وبنائية إلنتاج أي عمل كتابي، وإخراجه بصورة 

  .)2007 الدهماني،(جيدة 

وقد أجريت بعض الدراسات التي سعت إلى الكشف عن فاعلية 
بايات  ىأجر حيث ،ةالكتابفي تحسين مهارات  هذا المدخل

)Bayat, 2014(  دراسة في تركيا هدفت إلى الكشف عن أثر مدخل
. وخفض مستوى قلق الكتابة ،عمليات الكتابة على النجاح في الكتابة

طالبا وطالبة من طلبة كلية التربية ) 74(تكونت عينة الدراسة من 
) 38(تجريبية بواقع : في السنة األخيرة موزعين على مجموعتين

خضع أفراد . طالبا وطالبة 36)(البا وطالبة، وضابطة بواقع ط
المجموعتين لقياسين قبلي وبعدي لتحديد مستوياتهم في الكتابة 

استغرقت الدراسة عشرة أسابيع تلقى فيها أفراد . وقلق الكتابة
المجموعة التجريبية تدريبا على كتابة المقاالت باستخدام مدخل 

ست المجموعة الضابطة بالطريقة عمليات الكتابة، بينما در
أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام مدخل عمليات . االعتيادية

الكتابة كان له أثر إيجابي على النجاح في الكتابة، وخفض مستوى 
  .قلق الكتابة لدى طلبة المجموعة التجريبية

إلى تقصي أثر ) 2014(وهدفت دراسة مناصرة وعليان 
ثانوي في المدارس األردنية لمسودة مراجعة طلبة الصف األول ال

التعبير في مرحلة الكتابة األولية في تعديل كتاباتهم في مرحلة 
أو بفرع  ،الكتابة النهائية، وفيما إذا كان ذلك األثر مرتبًطا بالجنس

وذلك باالعتماد ). علمي، أدبي(دراسة الطالب في المرحلة الثانوية 
ادها وتحكيمها لهذه على مجموعة من المعايير التي جرى إعد

أظهرت نتائج الدراسة . طلبة 103)( تكونت عينة الدراسة من. الغاية
أن هناك تحسًنا واضحا في النسخ النهائية من كتابات الطلبة بنسبة 

، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري )%69(
  .الجنس والتخصص

ي تركيا ف دراسًة (Dilidüzgün, 2013)ن جوديليدوزوأجرى 
هدفت إلى الكشف عن أثر أنشطة عملية الكتابة في تحسين مهارات 

تكونت عينة الدراسة من . الكتابة لدى مجموعة من طلبة الجامعة
)34 (طبق عليهم اختبار  ،ا من كلية التربية في جامعة اسطنبولطالب

ا على استخدام قبلي في كتابة المقال، بعدها تلقت المجموعة تدريب
حصة، ومن ثم خضعت المجموعة ) 24(الكتابة استغرق عمليات 

الختبار بعدي، وطرح على الطلبة أسئلة مفتوحة حول االستراتيجية 
أظهرت . المستخدمة في تعليم الكتابة إلثراء الدراسة ببيانات نوعية

ا ذا داللة إحصائية في مهارات الكتابة تحسًن نتائج االختبار البعدي
ود اتجاهات إيجابية نحو الكتابة ترجع إلى ، ووجالمعنية لدى الطلبة

  .استخدام هذا المدخل

 نزادزاد وهاشمندراسة أجراها كل من هاشم وهدفت
(Hashemnezhad& Hashemnezhad, 2012)  في إيران إلى

المقارنة بين ثالثة أساليب في تعليم الكتابة للطلبة اإليرانيين باللغة 
ا في طالب) 60(لدراسة من تكونت عينة ا .اإلنجليزية كلغة أجنبية

في جامعة أزاد ) 1(مستوى السنة الثانية يدرسون مساق كتابة 
لديهم خلفيات ثقافية متشابهة اختيروا بطريقة قصدية، و ،اإلسالمية

قسمت عينة الدراسة إلى . سنة )26-19(وتراوحت أعمارهم بين 
ثالث مجموعات متساوية تعرضت كل منها ألسلوب مختلف في 

لكتابة، حيث دربت األولى بأسلوب الكتابة القائم على الناتج، تعليم ا
بينما دربت الثانية بأسلوب الكتابة القائم على العملية، في حين 

أظهرت نتائج الدراسة وجود . دربت الثالثة بأسلوب العملية البعدي
ا في أداء المجموعات الثالث في اختبار الكتابة فروق دالة إحصائي
ين الثانية والثالثة اللتين دربتا على الكتابة بأسلوب لصالح المجموعت

العملية وأسلوب العملية البعدي، مقارنة بالمجموعة األولى التي 
ا بين وعدم وجود فروق دالة إحصائي ،دربت بأسلوب الناتج

  . المجموعتين الثانية والثالثة

 (Graham & Sandmel, 2011)وأجرى جراهام وساندمل 
 ،"ما وراء التحليل: عملية الكتابة مدخل"عنوان دراسة تقويمية ب

دراسة تجريبية وشبه تجريبية للكشف  29)(هدفت إلى تحليل نتائج 
عملية الكتابة في تحسين نوعية كتابات  عن أثر استخدام مدخل

أظهرت نتائج ما وراء التحليل لهذه . الطلبة ودافعيتهم نحو الكتابة
في تحسين  فعاًالكتابة كان عملية ال الدراسات أن استخدام مدخل
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لهذه الدراسات  نوعية كتابات الطلبة، حيث بلغ متوسط حجم األثر
(0.34)ذا المدخل في تحسين ، كما كشفت النتائج عن فاعلية ه

   .دافعية الطلبة نحو الكتابة

دراسة في السعودية هدفت إلى ) 2010(وأجرت الخليف 
الكتابة في  عمليات الكشف عن أثر برنامج تدريبي قائم على منحى

ومهارات التفكير الناقد لدى  ،ونوعية الكتابة ،عملية المراجعة
طالبة ) 55(تكونت عينة الدراسة من . طالبات المرحلة المتوسطة

في الصف الثالث المتوسط، قسمت إلى مجموعتين، األولى تجريبية 
طالبة درست باستخدام البرنامج التدريبي، والثانية ) 30(تكونت من 

، طالبة درست بالطريقة االعتيادية) 25(ضابطة تكونت من 
أظهرت النتائج وجود فروق . ايوم) 75(استغرقت مدة التدريس و

أداء الطالبات على استخدام عمليات  ا بين متوسطدالة إحصائي
في مراجعة سطح الكتابة ) الحذف، واالستبدال، واإلضافة(

ولصالح  ،)واألسلوب الشكل، والمضمون،(ومضمونها، وعلى أبعاد 
  .المجموعة التجريبية

دراسة في السعودية هدفت إلى  )2010(كما أجرى العبيدي 
التحقق من فاعلية نشاطات قائمة على عمليات الكتابة في تنمية 

استخدم المنهج . مهارات كتابة القصة لدى تالميذ األول المتوسط
جموعتين البعدي لمالقبلي و شبه التجريبي القائم على التصميم

خضع ا في كل مجموعة، طالب) 40(، وبواقع )تجريبية وضابطة(
استغرق . أفراد الدراسة الختبار تحصيلي قبلي في كتابة القصة

، ومن ثم خضعت المجموعتان الختبار تطبيق الدراسة ثمانية أسابيع
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين . بعدي

كل مهارة موعتين في االختبار البعدي على متوسطات درجات المج
فكرة القصة، بيئة القصة، (الفرعية لكتابة القصة  مهاراتمن ال

ومهارات كتابة  ،)شخصيات القصة، حبكة القصة، أسلوب القصة
  .القصة مجتمعة ولصالح المجموعة التجريبية

إلى معرفة أثر  Alhosani, 2008)(الحوسني هدفت دراسة و
مليات الكتابة في تحسين كتابات الطلبة باللغة استخدام مدخل ع

تكونت عينة الدراسة من أربع طالبات وطالب واحد في . اإلنجليزية
الصف الخامس قام بتدريسهم أربعة معلمين على مدار خمسة أشهر، 

المالحظات الصفية، : هي ،جمع البيانات من أربعة مصادر جرىو
التفكير بصوت مسموع،  جلساتوالمقابالت مع المعلمين والطلبة، و

أظهرت نتائج تحليل المقابالت مع . وعينات من كتابات الطلبة
المعلمين تأييدا من قبلهم الستخدام مدخل عمليات الكتابة ا قوي

وكشفت  .ةكأسلوب فعال في تحسين قدرات الطلبة الكتابي
 المالحظات الصفية عن نجاح المعلمين في استخدام هذا المدخل

أنشطة الكتابة : مثل ،ض االستراتيجيات الكتابيةتوظيفهم لبعب
تنويع نبرة الصوت وسرعته، واالهتمام والتشاركية، واأللعاب، 

بينت نتائج تحليل عينات . بثقافات الطلبة، والتفاعل االجتماعي معهم
عملية أو خطوة تنجز في من كتابات الطلبة أن الكتابة لم تكن 

تبدأ بخطوة ما قبل الكتابة،  عملية دائرية متكاملةهي واحدة، بل 
فالتخطيط، وكتابة المسودة، والتوقف عن الكتابة، ثم القراءة، 

وأظهر الطلبة اتجاهات مختلفة . ا النشروالمراجعة، والتحرير، وأخير
نحو الكتابة، حيث أبدى أربعة منهم تقديرهم للغة اإلنجليزية، بينما 

  .اعتبرها الخامس لغة صعبة ومربكة

في السعودية ) 2007(أجراها النصار والروضان وفي دراسة 
معرفة أثر استخدام المراحل الخمس للكتابة في تنمية  هدفت إلى

تطبيق بالصف الثاني المتوسط، وذلك  طالبلدى  الكتابةالقدرة على 
مرحلة ما قبل : هي ،برنامج تدريبي قائم على مراحل الكتابة الخمس

مرحلة ومرحلة المراجعة، ومرحلة الكتابة األولية، والكتابة، 
إلى استخدام استراتيجية التقويم  إضافًة. مرحلة النشروالتصحيح، 

الذاتي عن طريق قوائم التصحيح المصاحبة لكل مرحلة من مراحل 
ا من طالب الصف الثاني طالب) 40(تكونت عينة الدراسة من . الكتابة

إحداهما  :تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين جرىالمتوسط 
 ،خضعت كلتا المجموعتين الختبار قبلي .جريبية واألخرى ضابطةت

) 7(استغرق تطبيق الدراسة  .الكتابةوآخر بعدي لقياس مهارات 
عن طريق  الكتابةأظهرت نتائج الدراسة أن تدريس  .أسابيع

استخدام المراحل الخمس للكتابة كان ذا أثر مقارنة بالطريقة 
عن وجود فروق دالة ) ت( التقليدية، حيث كشفت نتائج اختبار

المجموعتين في االختبار البعدي لصالح  يإحصائيًا بين متوسط
  .المجموعة التجريبية

دراسة في هونج كونج بهدف ) (Ho, 2006وأجرت هو 
العمليات في تحسين مهارات  الكشف عن فاعلية استخدام مدخل

الكتابة لدى طلبة الصفوف االبتدائية الستة األولى واتجاهاتهم 
طالب وطالبة من هذه ) 200(تكونت عينة الدراسة من . نحوها

األولى تشمل الصفوف الثالثة  ،الصفوف موزعين في مجموعتين
استخدم في هذه  .الدنيا، والثانية تشمل الصفوف الثالثة العليا

: هي ،تطبيقها قبل الدراسة وبعدها جرىالدراسة أربع أدوات 
طبقت  .جاهات، واختبار الكتابةالمالحظة، والمقابلة، واستبانة االت

أظهرت نتائج التطبيق . هذه الدراسة بشكل مكثف خالل شهرين
 البعدي وجود آثار إيجابية في كتابات الطلبة نتيجة لتطبيق مدخل
العمليات في جميع الصفوف، مع وجود فروق طفيفة بين هذه 

فت النتائج عن وجود اتجاهات إيجابية نحو شكما ك .الصفوف
وخاصة لدى الطلبة الماهرين في الكتابة باللغة اإلنجليزية، الكتابة 

  .ولدى طلبة الصفوف االبتدائية الثالثة العليا بشكل عام

إلى الكشف عن أثر برنامج ) 2005(وهدفت دراسة الخصاونة 
تعليمي مقترح قائم على عمليات اإلنشاء في تنمية الكتابة اإلبداعية 

تكونت . واتجاهاتهم نحوها ،ردنلدى طلبة المرحلة األساسية في األ
طالبا وطالبة من طلبة الصف التاسع ) 133(عينة الدراسة من 

األساسي، اختيروا عشوائيا، ووزعوا على أربع شعب، اثنتين 
استخدم في الدراسة اختبار لقياس . تجريبيتين واثنتين ضابطتين

مستوى الكتابة اإلبداعية تكون من ثماني عشرة فقرة من النوع 
اإلنشائي في مجاالت القصة، والمقالة، والوصف، والخاطرة، وكتابة 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين . المذكرات
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درجات الطلبة على اختبار الكتابة اإلبداعية البعدي لصالح 
  .المجموعة التجريبية

اسة في الواليات المتحدة در) Lim, 2002(وأجرى ليم 
لكتابة عند طالب الكليات الناطقين بلغة أخرى من رحلة ا" بعنوان

تكونت عينة الدراسة ". دراسة حالة: خالل مدخل عمليات الكتابة
، كانوا عاما 37) -(19من ثمانية طالب تتراوح أعمارهم بين 

، وأقصاها أشهرمقيمين في الواليات المتحدة فترة أدناها عشرة 
مقابالت مع  أجريت .سبع سنوات، ولكنهم تعلموا بلغتهم األصلية

وذلك بهدف معرفة اتجاهاتهم  ؛الطالب في بداية الفصل الدراسي
كتابات الطلبة لتحديد مستواهم  وحللتدخل عمليات الكتابة، منحو 

دخل عمليات متدريب الطالب الثمانية على  جرىبعد ذلك . الكتابي
أثناء ممارسة في الكتابة لمدة فصل دراسي كامل، ومالحظتهم 

الكتابة، وتحليل مسوداتهم، وعمل مقابالت معهم لمعرفة  عمليات
العمليات، وسؤالهم عن أثر التغذية الراجعة  مدى استجابتهم لمدخل

توصلت الدراسة إلى . أو األقران على عملهم الكتابي ،من المدرب
فاعلية مدخل عمليات الكتابة في تعليم الكتابة باإلنجليزية لطالب 

أيضا في تلبية  أخرى، وفاعلية هذا المدخل الجامعة الناطقين بلغات
  .احتياجات الطالب التعليمية، وزيادة تفاعلهم معه

دراسة هدفت إلى ) Storholt, 2001(وأجرى ستورهولت 
الكشف عن أثر استخدام مدخل عمليات الكتابة في كتابات طلبة 

تكونت عينة الدراسة من . الصف األول واتجاهاتهم نحو الكتابة
)21 (مرتفعي،  طلبةا تنوع مستواهم الكتابي، فشمل طالب

الختبار قبلي لمعرفة  الطلبةومتوسطي، ومنخفضي المستوى، خضع 
. مستواهم الكتابي، وأجريت معهم مقابالت لسؤالهم لماذا يكتبون

لمدة عام دراسي كامل على الكتابة  همتدريب جرىبعد ذلك 
أظهرت  ر بعديالختبا واثم خضع ،باستخدام مدخل عمليات الكتابة

الكتابة والهجاء مهارات نتائجه فاعلية عمليات الكتابة في تحسين 
نحو الكتابة أصبحت  همأن اتجاهات زيادة علىلدى أفراد الدراسة، 

   .إيجابية

إلى معرفة فاعلية ) Hanci, 2000(وهدفت دراسة هانسي 
 العمليات في تعليم الكتابة باللغة اإلنجليزية دخلمورشة الكتابة، و

تكونت عينة الدراسة من أربعة طالب . للطالب الناطقين بالصينية
وطبقت الدراسة باستخدام ورشة الكتابة  .صينيين جامعيين في كندا

العمليات عبر المنظور الثقافي على مدار الفصل الدراسي  ومدخل
جمع وتحليل كتابات الطالب بين فترة وأخرى،  جرىاألول، حيث 

أظهرت نتائج التحليل . الطالب والمدرس وعمل مقابالت متعددة مع
ا في األداء الكتابي للطالب على مدار الفصل، وأكدت ا واضحتحسًن

أيضا أن اإللمام بالخلفية الثقافية الخاصة بالمتعلم يعد أمرا ا مهم
ا في إيجاد التفاهم المتبادل بين الطالب والمدرسين في تعليم جد

ما بينت النتائج ظهور اتجاهات ك. الكتابة لغير الناطقين باللغة
إيجابية لدى الطالب نحو مهارة الكتابة بعد استخدام ورشة الكتابة 

  . خلفيتهم الثقافيةمع مراعاة العمليات  ومدخل

بعد مراجعة الدراسات السابقة يمكن مالحظة أن هذه 
الدراسات هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام مدخل عمليات الكتابة 

الكتابة لدى الطلبة في المراحل الدراسية  في تحسين مهارات
وانتهاًء بمرحلة الدراسة  ،المختلفة، بدًءا من المراحل األولى

أن بعض هذه الدراسات هدف أيضا إلى  زيادة علىالجامعية، 
الكشف عن أثر استخدام مدخل عمليات الكتابة في تحسين اتجاهات 

الدراسات جميعها  أظهرت نتائج هذه .الطلبة ودافعيتهم نحو الكتابة
فاعلية هذا المدخل في تحسين مهارات الكتابة لدى الفئات 

  . إضافة إلى تحسين اتجاهاتهم نحو الكتابة ،المستهدفة

كما يالحظ أيضا ندرة الدراسات التي أجريت في البيئة 
األردنية للكشف عن فاعلية مدخل عمليات الكتابة في تحسين 

ت كتابة المقالة والخاطرة بشكل مهارات الكتابة بشكل عام، ومهارا
 :خاص لدى طلبة الجامعة، حيث عثر الباحث على دراستين، هما

، )2014(، ودراسة مناصرة وعليان )2005(دراسة الخصاونة 
قبل الجامعة؛ مما دفع الباحث إلى إجراء  وكلتاهما تناولتا مرحلة ما

اطرة هذه الدراسة التي تميزت بدراسة مهارات كتابة المقالة والخ
  . بشكل خاص في مرحلة الدراسة الجامعية

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

يعد تعليم مهارات الكتابة إحدى الغايات النهائية من تعلم اللغة 
في مختلف المراحل التعليمية بشكل عام، ومرحلة الدراسة الجامعية 

قد الحظ الباحث خالل تدريسه لبعض مساقات و. بشكل خاص
في " طبيقات تعبيرية في الصفوف األولىت"الكتابة مثل مساق 
لدى الطلبة في ممارساتهم الكتابية في  اواضح افصول سابقة قصور

أثناء تكليفهم بإنجاز أية مهمة كتابية سواًء أكانت الكتابة وظيفيًة أم 
وقد تجلت  .الخاطرة إبداعيًة، وبشكل خاص في كتابة المقالة أو
يقوم الطلبة بإنجاز أي أوجه القصور في هذه الممارسات عندما 

عمل كتابي في خطوة واحدة أو مرحلة واحدة، وفي أحسن األحوال 
في خطوتين أو مرحلتين، وعدم توظيفهم لمراحل الكتابة كاملة، مما 

تهدف و. ومضموًنا شكًالانعكس بصورة سلبية على هذه الكتابات 
 لدىكتابة المقالة والخاطرة الدراسة الحالية إلى تحسين مهارات 

توظيف بفي جامعة اليرموك؛ وذلك  معلم الصف مجموعة من طالبات
أحد المداخل الحديثة في تعليم مهارات الكتابة، وهو مدخل 

الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن  سعتوبالتحديد  .عمليات الكتابة
  :السؤالين اآلتيين

 )α =0.05(هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -1
 ختباراالبين أداء طالبات معلم الصف في جامعة اليرموك على 

، وأدائهن على االختبار لمهارات كتابة المقالة والخاطرة القبلي
  البعدي يعزى الستخدام مدخل عمليات الكتابة؟

هل يختلف أداء طالبات معلم الصف في جامعة اليرموك على  -2
بار مهارات اختبار مهارات كتابة المقالة عن أدائهن على اخت

 كتابة الخاطرة؟
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  أهمية الدراسة

في ضوء ما سبق يمكن القول إن واقع الممارسات التطبيقية 
لتدريس الكتابة في مختلف المراحل الدراسية قد يكون سببا ا رئيس

، وهي الكتابة التعبيريةفي تفاقم ظاهرة ضعف الطلبة في مهارات 
 من لناتج النهائيؤكد معظمها على ايممارسات تقليدية متوارثة 

عملية الكتابة، وال تأخذ بالتوجهات الحديثة التي تنظر إلى العمل 
الكتابي نظرة شاملة متكاملة، قائمة على ضرورة وعي الكاتب بكل 
مرحلة من مراحل إنتاج هذا العمل، منذ أن يكون مجرد فكرة وحتى 
إخراجه بصورته النهائية، ويعد هذا الوعي من أبرز السمات التي 

   .الكاتب الجيدبها تميز ي

  :باآلتيويمكن تلخيص أهمية الدراسة 

  األهمية النظرية: أوًلا

بة افنا كت :إلقاء الضوء على فنين مهمين من فنون الكتابة، هما -1
المقالة والخاطرة باعتبارهما من أكثر فنون الكتابة اإلبداعية 
انتشارا في وقتنا الحاضر، وتعريف القارئ بعناصر كل فن، 

 .عايير كتابة كل عنصر من هذه العناصروم

ات الكتابة بشكل عام ومهارات وهو مهار ،أهمية المتغير التابع -2
 مهارة الكتابة باعتبار كتابة المقالة والخاطرة بشكل خاص،

مهارة إنتاجية تكشف عن مدى فاعلية المتعلم، ودوره 
اإليجابي في إنتاج اللغة وفق معايير الجودة الخاصة بالعمل 

 .اومضموًن شكًالتابي الك

إحاطة القارئ بخلفية نظرية كافية عن مدخل عمليات الكتابة  -3
 .كونه أحد أبرز المداخل الحديثة في تعليم الكتابة

  األهمية العملية: ثانيا

ق تللم  تييعد مدخل عمليات الكتابة من المداخل الحديثة ال -1
ستحقه من االهتمام والبحث والتطبيق للتحقق تالقدر الذي 

  .من مدى فاعليته

إسهام نتائج الدراسة الحالية في تبصير القائمين على تأليف  -2
كتب اللغة العربية وتطويرها في األردن بأهمية هذا المدخل 

واالرتقاء بمستواها، وضرورة  ،في تدريس مهارة الكتابة
تدريب معلمي ومعلمات اللغة العربية على كيفية توظيفه في 

  . دروس الكتابة

ترسيخ هذا وعي معلمي ومعلمات اللغة العربية بضرورة زيادة  -3
لدى الكتاب المبتدئين، وتوظيفه بشكل مستمر من  المدخل

توعية الطلبة بأن وذلك ب ،أجل االرتقاء بمستوى العمل الكتابي
في خطوة أو مرحلة واحدة، بل يمر  يجرى العمل الكتابي ال

ملياتا من العفي عدة مراحل تتضمن كل واحدة منها عدد 
   .ومضموًنا شكًالالتي تهدف إلى تحسين هذا العمل 

مدخل عمليات أثر ندرة الدراسات في البيئة األردنية حول  -4
وبشكل خاص لدى طلبة  ،في تحسين مهارات الكتابة الكتابة

  .الجامعات

  ومحدداتها الدراسةحدود 

  :اآلتيةوالمحددات  حدودنتائج الدراسة باليتحدد تعميم  

ذه الدراسة في جامعة اليرموك في الفصل الثاني من طبقت ه -1
  .م2013/2014العام الجامعي 

طالبة في تخصص معلم الصف ) 56(الدراسة عدد أفراد  -2
شعبة " تطبيقات تعبيرية للصفوف األولى"مسجالت في مساق 

   .المتيسرةطريقة الب ااختياره جرى) 2(

دراسة تتضمن المعنية بال كتابة المقالة والخاطرةمهارات  -3
عناصر كل عنصر من كتابة أو المعايير الخاصة بمهارات ال

كتابة وعنوان مناسب وجاذب، كتابة ( :وهي ،والخاطرة ةالمقال
كتابة خاتمة وعرض مناسب،  كتابةومقدمة مؤثرة وجاذبة، 

  ). مقنعة ومؤثرة، وسالمة آليات الكتابة

ي خمس عمليات أو فه ،أما عمليات الكتابة التي جرى التدرب عليها -4
، )7Tompkins, 199(كنز بوفقًا لترتيب تومخطوات أو مراحل 

كتابة المسودة األولى، ومرحلة ما قبل الكتابة، : (هي
  ).التحرير، والنشروالمراجعة، و

حصة، بواقع ساعة واحدة على األقل لكل ) 16(عدد الحصص  -5
  . حصة مرتين في األسبوع لمدة ثمانية أسابيع

  اإلجرائيةالتعريفات 

  :تضمنت الدراسة التعريفات اإلجرائية اآلتية

أحد المداخل الحديثة في تعليم  :مدخل عمليات الكتابة -1
الكتابة، يقوم على تقسيم عملية الكتابة إلى عمليات أو مراحل 
متتالية ومتكاملة بشكل دائري، حيث تتضمن كل مرحلة أو 

وتهدف  ،اعملية مجموعة من اإلجراءات التي تتكامل مع بعضه
ويشتمل  .اومضموًن شكًال بمجملها إلى تحسين العمل الكتابي

ما : هي ،في الدراسة الحالية على خمس مراحل هذا المدخل
التحرير، والمراجعة، وكتابة المسودة األولية، وقبل الكتابة، 

   .والنشر

األداءات والشروط مجموعة : كتابة المقالة والخاطرةمهارات  -2
الخاصة بكتابة كل عنصر من عناصر المقالة  الكتابيةوالمعايير 

فرعية، وتضمنت في هذه الدراسة خمس مهارات ، والخاطرة
كتابة مقدمة مقنعة وكتابة عنوان مناسب وجاذب، ( :هي

خاتمة مقنعة ومؤثرة،  كتابةوكتابة عرض مناسب، ووجاذبة، 
  ).وسالمة آليات الكتابة

حلة البرامج الدراسية لمرأحد : معلم الصفتخصص  -3
البكالوريوس التي يطرحها قسم التربية االبتدائية في جامعة 

ساعة ) 132(إعداد الطلبة بعد دراستهم باليرموك، ويختص 
معتمدة ليصبحوا مؤهلين لتدريس طلبة الصفوف الثالثة 

التربية اإلسالمية، واللغة : (األولى المواد الدراسية اآلتية
 ،)، والرياضيات، والعلومالعربية، والتربية الوطنية واالجتماعية
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انطالًقا من مبادئ وطروحات المنحى التكاملي، التي تنادي 
 . بضرورة التكامل األفقي بين المواد الدراسية المختلفة

  الطريقة واإلجراءات

  أفراد الدراسة

طالبة في تخصص معلم الصف ) 56( بلغ عدد أفراد الدراسة
) 2(شعبة " ولىتطبيقات تعبيرية للصفوف األ"مسجالت في مساق 

م اختيارهجرى  ،م2013/2014في الفصل الثاني من العام الجامعي 
لهذه  بالطريقة المتيسرة كون الباحث يقوم بتدريس هذا المساق

  .الشعبة

  أداة الدراسة

 وهي اختبار مهارات كتابة ،اشتملت الدراسة على أداة واحدة
كتابة المقالة ، وهو عبارة عن اختبار يقيس مهارات المقالة والخاطرة

فرعية لكل منهما وتضمنت خمس مهارات  .ومهارات كتابة الخاطرة
كتابة مقدمة مقنعة وجاذبة، وكتابة عنوان مناسب وجاذب، : (هي
كتابة خاتمة مقنعة ومؤثرة، وسالمة آليات وعرض مناسب،  كتابةو

وقد أصبح االختبار بصورته النهائية عبارة عن سؤال مقالي ). الكتابة
   :نحو اآلتيعلى ال

أجب عما يأتي مراعيا مواصفات الكتابة الجيدة، والعناصر *

  .والسمات األسلوبية لكل فن

ا ، واختر لها عنواًن)الشباب وأوقات الفراغ(اكتب مقالة عن   - أ
مناسباا وجاذب.  

ا ، واختر لها عنواًن)أول يوم لك في الجامعة(اكتب خاطرة عن   - ب
مناسباا وجاذب. 

  االختبارصدق 

فقد عرض بصورته األولية على  االختبار،قق من صدق للتح
مجموعة من المتخصصين في مجال مناهج اللغة العربية وأساليب 
تدريسها في بعض الجامعات األردنية؛ من أجل إبداء الرأي من حيث 
مالءمة الموضوعات الخمسة المقترحة لكتابة المقالة والخاطرة 

الموضوعات حسب درجة بالنسبة للفئة المستهدفة، وترتيب هذه 
، والتحقق األهمية والمالءمة، وصياغتها، وإجراء التعديالت المناسبة
، واختيار من معايير كتابة كل عنصر من عناصر المقالة والخاطرة

 جرىوقد . المقترحة لكل فن موضوع واحد من الموضوعات
من المحكمين، وهو  )%(75اعتماد الموضوع الذي اختاره 

ل على الترتيب األول من ستة محكمين من الموضوع الذي حص
وبعد األخذ بمالحظات المحكمين أصبح االختبار في . أصل ثمانية

  .صورته النهائية

  االختبارثبات 

فقد طبق بصورته النهائية على عينة  االختبارللتأكد من ثبات 
طالبة من خارج عينة الدراسة، بعدها ) 15(استطالعية مكونة من 

آخر يحمل المؤهالت نفسها بتصحيحه بشكل  قام الباحث وزميل
لكل مهارة من مستقل، وحسب معامل ثبات التوافق بين المصححين 

مهارات كتابة المقالة والخاطرة موضوع الدراسة وللمهارات مجتمعة 
  :وفق معادلة كوبر

 
  .يبين قيم معامالت ثبات التوافق بين المصححين) 1(والجدول 

   مجتمعة للمهاراتوكتابة المقالة والخاطرة التوافق لكل مهارة من مهارات  معامالت ثبات: )1(الجدول 

  معامل ثبات التوافق  عدد مرات االتفاق  نوع الكتابة المهارة

 عنوان مناسب وجاذب كتابة
 0.80 12 المقالة
 0.93 14 الخاطرة

  جاذبةمقنعة وكتابة مقدمة 
 0.87 13 المقالة
 0.87 13 الخاطرة

 مناسبكتابة عرض 
 0.93 14 المقالة
 0.93 14 الخاطرة

 كتابة خاتمة مناسبة ومقنعة
 0.80 12 المقالة
 0.87 13 الخاطرة

 سالمة آليات الكتابة
 0.93 14 المقالة
 0.93 14 الخاطرة

  مجتمعةالمهارات 
 0.87 65  المقالة
 0.91 68 الخاطرة
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لتوافق أن جميع قيم معامالت ثبات ا) 1(يتبين من الجدول 
  .، وهي نسب مقبولة ألغراض هذه الدراسة)0.80(أكبر من 

  تصميم الدراسة ومعالجاتها اإلحصائية

قبلي (تصميم الالدراسة الحالية دراسة شبه تجريبية اعتمدت 
  :لمجموعة واحدة، ويرمز لهذا التصميم بالرموز اآلتية) بعدي –

EG  O1  X1  O2  

نفسها الضابطة في وهي  ،هي المجموعة التجريبية EGحيث 
القبلي،  مهارات كتابة المقالة والخاطرةاختبار  O1هذا التصميم، و

 ختباراال O2و المعالجة التجريبية، وهي مدخل عمليات الكتابة، X1و
ولتحليل نتائج الدراسة . مهارات كتابة المقالة والخاطرةل البعدي

 ، واستخدمالمعيارية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات
حساب قيمة مؤشر كوهين  جرى ، كما)t-test) (ت(اختبار 

)Cohen' s d) (Cohen, 1988( لمعرفة حجم األثر.  

  متغيرات الدراسة
  :اشتملت الدراسة الحالية على المتغيرات اآلتية

 هو طريقة التدريسله مستوى واحد و: المتغير المستقل -1
  .)مدخل عمليات الكتابة(

أفراد الدراسة في اختبار  متوسط درجات: المتغير التابع -2
  . المقالة والخاطرة المعد لهذا الغرض مهارات كتابة

  إجراءات تنفيذ الدراسة

  :نفذت الدراسة وفق الخطوات واإلجراءات اآلتية

دخل عمليات الكتابة من مالرجوع إلى األدب النظري المتصل ب -1
  .أجل الخروج بتصور واضح وشامل عن هذا المدخل

 .والتحقق من صدقها وثباتهابناء أداة الدراسة  -2

 ،مهارات كتابة المقالة والخاطرةل القبلي ختباراالإجراء  -3
 .ورصد نتائجه ،وتصحيحه بالطريقة المذكورة سابقا

تزويد الطالبات بإطار نظري كاٍف عن مدخل عمليات الكتابة،  -4
باعتبار ذلك من مقررات  وكيفية تنفيذ كل مرحلة من مراحله

) 70(ضيح ذلك جلسة واحدة مدتها ، وقد استغرق توالمساق
 .دقيقة

تزويد الطالبات بخلفية نظرية كافية عن فني المقالة والخاطرة،  -5
وعناصر كل منهما، ومعايير كتابة كل عنصر، ومناقشة نماذج 

للتحقق من توافر هذه المعايير،  ؛لبعض المقاالت والخواطر
 . دقيقة) 70(وجرى ذلك في جلسة واحدة مدتها 

لبات على توظيف مدخل عمليات الكتابة في كتابة تدريب الطا -6
ورش الكتابة في المقالة والخاطرة في موضوعات مختلفة 
بواقع  ،أسابيع) 8(الجماعية، وقد استغرقت مدة التدريب 

جلستين في األسبوع، مدة كل جلسة ساعة على األقل، حيث 
 . قام الباحث نفسه بعملية التدريب

 ،بة المقالة والخاطرةرات كتامهال البعدي ختباراالتطبيق  -7
 .ورصد نتائجه ،اوتصحيحه بالطريقة المذكورة سابًق

تحليل نتائج االختبارين القبلي والبعدي للكشف عن مستوى  -8
التحسن في مهارات كتابة المقالة والخاطرة لدى الطالبات عينة 

  .الدراسة، واستخراج نتائج الدراسة وتفسيرها

  عرض النتائج 

هل يوجد فرق "الذي ينص على : ؤال األولنتائج الس: أوال
بين أداء طالبات معلم  )α =0.05( ذو داللة إحصائية عند مستوى
لمهارات كتابة المقالة  القبلي ختباراالالصف في جامعة اليرموك على 

، وأدائهن على االختبار البعدي يعزى الستخدام مدخل والخاطرة
  عمليات الكتابة؟

 ،المتوسطات الحسابية سبت؛ حلإلجابة عن هذا السؤال
أفراد عينة الدراسة على  ألداء )ت(واختبار  ،واالنحرافات المعيارية

كتابة عنوان مناسب (كل مهارة من مهارات كتابة المقالة والخاطرة 
كتابة وكتابة عرض مناسب، وجاذبة، مقنعة وكتابة مقدمة ووجاذب، 

ا ها مجتمعة تبعوعلي ،)خاتمة مناسبة ومقنعة، وسالمة آليات الكتابة
  .يبين ذلك) 2(، والجدول )قبلي، بعدي(لنوع القياس 
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ألداء أفراد عينة الدراسة على كل مهارة من مهارات كتابة المقالة ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : )2(الجدول 
قبلي، بعدي(ا لنوع القياس والخاطرة وعليها مجتمعة تبع(  

  نوع

  الكتابة
 العدد القياس  المهارة

  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

  درجة

  الحرية

  الداللة

  اإلحصائية

  حجم 

 الفاعلية

 مقالةال

 عنوان مناسب وجاذب كتابة
 30. 1.00 56 قبلي

*-13.274 
55 0.000 2.53 

    34. 1.56 56 بعدي

 كتابة مقدمة جاذبة
 71. 2.16 56 قبلي

*-13.643 
55 0.000 2.60 

    51. 3.33 56 بعدي

 كتابة عرض مناسب
 74. 2.43 56 قبلي

*-8.948 
55 0.000 1.71 

    30. 3.23 56 بعدي

 كتابة خاتمة مناسبة ومقنعة
 64. 2.36 56 قبلي

*-12.069 
55 0.000 2.30 

    46. 3.25 56 بعدي

 سالمة آليات الكتابة
 66. 2.39 56 قبلي

*-14.119 
55 0.000 2.69 

    39. 3.34 56 بعدي

 المهارات مجتمعة
 2.89 10.3393 56 قبلي

*-15.040 
55 0.000 2.87 

    1.72 14.7143 56 بعدي

 خاطرةال

 عنوان مناسب وجاذب كتابة
 3.24 0.000 55 16.993-* 21. 88. 56 قبلي

     35. 1.63 56 بعدي

 كتابة مقدمة جاذبة
 45. 1.73 56 قبلي

*-39.426 
55 0.000 7.52 

    39. 3.56 56 بعدي

 كتابة عرض مناسب
 74. 2.02 56 قبلي

*-16.988 
55 0.000 3.24 

    29. 3.31 56 بعدي

 كتابة خاتمة مناسبة ومقنعة
 51. 1.82 56 قبلي

*-26.770 
55 0.000 5.10 

    34. 3.23 56 بعدي

 سالمة آليات الكتابة
 51. 1.92 56 يقبل

*-28.213 
55 0.000 5.38 

    42. 3.47 56 بعدي

 مجتمعة المهارات
 2.08 8.3750 56 قبلي

*-41.524 
55 0.000 7.92 

    1.61 15.2143 56 بعدي
  )α  =0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

لكل  اإلحصائيةأن جميع قيم الداللة ) 2(يتبين من الجدول 
أقل من  مجتمعةوللمهارات  مهارات كتابة المقالة والخاطرة رة منمها

عمليات  مما يدل على فاعلية مدخل ؛)α =0.05(مستوى الداللة 
لدى جميعها  كتابة المقالة والخاطرةالكتابة في تحسين مهارات 

  .في االختبار البعدي طالبات معلم الصف في جامعة اليرموك

هل يختلف " الذي ينص على :نتائج السؤال الثاني: ثانيا
أداء طالبات معلم الصف في جامعة اليرموك على اختبار مهارات 

 كتابة المقالة عن أدائهن على اختبار مهارات كتابة الخاطرة؟

المتوسطات الحسابية  استخدمتلإلجابة عن هذا السؤال، 
الفرق (مقدار التحسن لتحديد  )ت(واالنحرافات المعيارية واختبار 

عنوان  كتابة(مهارات الفي كل مهارة من ) البعديواء القبلي بين األد
جاذبة، كتابة عرض مناسب، مقنعة ومناسب وجاذب، كتابة مقدمة 
وعليها مجتمعة  ،)سالمة آليات الكتابةوكتابة خاتمة مناسبة ومقنعة، 

يبين ذلك) 3(، والجدول )مقالة، خاطرة(ا لنوع الكتابة تبع.  

  

  

  



  خضير

 55

في كل مهارة من ) الفرق بين األداء القبلي والبعدي(لمقدار التحسن ) ت(ات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار المتوسط: )3(الجدول 
  )مقالة، خاطرة(مهارات كتابة المقالة والخاطرة وعليها مجتمعة تبعًا لنوع الكتابة 

  المهارة
نوع 

  الكتابة

  مقدار التحسن

  قيمة ت
  درجة

  الحرية

  الداللة

  اإلحصائية
  المتوسط  حجم األثر

 الحسابي
  االنحراف

 يالمعيار

 عنوان مناسب وجاذبكتابة 
 32. 56. مقالة

*-3.098 55 0.003 0.59 
 33. 75. خاطرة

 كتابة مقدمة جاذبة
 64. 1.17 مقالة

*-6.378 55 0.000 1.22 
 35. 1.83 خاطرة

 كتابة عرض مناسب
 67. 80. مقالة

*-5.174 55 0.000 0.99 
 57. 1.29 خاطرة

 كتابة خاتمة مناسبة ومقنعة
 55. 89. مقالة

*-5.693 55 0.000 1.09 
  39. 1.41 خاطرة

 سالمة آليات الكتابة
 50. 95. مقالة

*-7.048 55 0.000 1.34 
 41. 1.55 خاطرة

  مجتمعة المهارات
 2.18 4.38 مقالة

*-8.152 55 0.000 1.55 
 1.23 6.84 خاطرة

  )α =0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

لجميع  اإلحصائيةأن جميع قيم الداللة ) 3(يتبين من الجدول 
وللمهارات مجتمعة أقل من مستوى  كتابة المقالة والخاطرةمهارات 
مما يدل على اختالف فاعلية مدخل عمليات  ؛)α =0.05(الداللة 

لدى طالبات معلم  كتابة المقالة والخاطرةالكتابة في تحسين مهارات 
، )مقالة، خاطرة( الصف في جامعة اليرموك، باختالف نوع الكتابة

  .ولصالح الخاطرة

حساب قيمة مؤشر كوهين  جرىوإليجاد حجم األثر، 
)Cohen' s d) (Cohen, 1988( كتابة ، لكل مهارة من مهارات

أكبر حجم لألثر أن وللمهارات مجتمعة، حيث تبين  المقالة والخاطرة
، )1.34(، حيث بلغ )سالمة آليات الكتابة(كان في المهارة الفرعية 

، في )1.22(، إذ بلغ حجم األثر )كتابة مقدمة جاذبة(مهارة  اليهت
، )كتابة عنوان مناسب وجاذب(حين كان أقل حجم لألثر في مهارة 

  ).0.59(حيث بلغ 

  مناقشة النتائج

  األولمناقشة نتائج السؤال : أوال

عمليات الكتابة في  فاعلية مدخلأظهرت نتائج هذا السؤال 
لدى طالبات معلم جميعها  كتابة المقالة والخاطرةتحسين مهارات 

ويمكن أن تعزى هذه  .في االختبار البعدي الصف في جامعة اليرموك
النتيجة إلى الفرص التي يتيحها هذا المدخل للطالبات في مراجعة 

كل مستمر، بدًءا من اختيار العنوان، ومرورا إنتاجهن الكتابي بش
وصياغتها في قوالب لغوية مناسبة، وتحديد عناصر  ،بتوليد األفكار
إذ إن العمل الكتابي  ؛االعتناء بآليات الكتابة زيادة علىالموضوع، 

وفق هذا المنظور ال يتم إنجازه في خطوة واحدة، فالنسخة األولى 
ان سائدا وفق مدخل الناتج، ليست هي النسخة النهائية كما ك

واألنشطة والعمليات التي يمارسها الكاتب في كل مرحلة من مراحل 
. عمليات الكتابة موجهة مباشرة إلى تحسين شكل المنتج ونوعيته

وقد الحظ الباحث في أثناء مرحلة التطبيق انخراط الطالبات في 
نسخة بقيامهن بكتابة أكثر من مسودة قبل إنجاز ال ورش الكتابة

النهائية، وقد ترسخت هذه الممارسة حتى أصبحت أمرا اعتياديا 
، إذ لم تعد البعدي للكتابةختبار االبالنسبة للطالبات حتى في أثناء 

عملية الكتابة قائمة على خطوة أو محاولة واحدة، مما يعني انتقال 
  .أثر التدريب

عة فاعلية هذا المدخل إلى احتكام الطالبات لمجمو تعزىوقد 
الخصائص أو الشروط الواجب توافرها في كل  من المعايير أو

العنوان، والمقدمة، والعرض، (عنصر من عناصر المقالة والخاطرة 
التي جرى مناقشتها في ) والخاتمة، إضافة إلى سالمة آليات الكتابة

محاضرة مستقلة قبل بدء التدريب على مدخل عمليات الكتابة، 
قاالت والخواطر، ونوقشت المعايير حيث عرضت نماذج لبعض الم

الخاصة بكل عنصر، ومدى توافرها في هذه النماذج، وفي أثناء 
عرض المسودات، حيث لوحظ أن وعي الطالبات بهذه المعايير 
والشروط زاد من سعيهن في التحسين من أجل تحقيق أكبر قدر 
ممكن منها، حيث جرى التأكيد على الطالبات بضرورة التحقق من 

 ،فر هذه المعايير في أثناء إجراء عمليات المراجعة المستمرةتوا
  . وإعادة القراءة للمسودات التي قمن بكتابتها

وقد يكون للتغذية الراجعة التي قدمها كل من الباحث 
والطالبات على كل عنصر من عناصر العمل الكتابي دور في تحسين 

االنتهاء من كتابات الطالبات، حيث كان يطلب إلى كل مجموعة بعد 
جرى كتابته، بعدها تقدم التعليقات والتغذية  الكتابة قراءة ما

الراجعة المناسبة من الباحث ومن الطالبات حول كل عنصر، 
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ومالحظة مدى مراعاة المعايير والشروط التي جرى تحديدها، 
والمقارنة بين النسخ األولى والنسخ النهائية من كتاباتهن، ومالحظة 

ويتفق هذا التفسير مع . ومضموًنا شكًالرأ عليها التحسن الذي ط
أن الطلبة يستجيبون  فيKindzlerki, 2009) (ما يراه كندزليركي 

للتغذية الراجعة الشفوية أكثر من المكتوبة؛ ألنها تعطيهم أمثلة حية 
على عمليات الحذف، واإلضافة، واالستبدال، وأن الطلبة يقومون 

ة على انسياب األفكار بشكل منطقي، بهدف المحافظ ؛بهذه العمليات
   .وإخراج الموضوع بشكل الئق وأكثر تماسًكا وإتقاًنا

عن خصائص ) 2008(مناع يؤكد هذا التفسير ما ذكره و
تنمية  يستهدف هذا المدخل حيث مدخل عمليات الكتابة وإيجابياته،

وعي المتعلمين بكيفية استنتاج األفكار وتحويلها إلى بناء لغوي، 
مما يؤدي إلى تحسين مهارات الكتابة،  ؛ي متطلبات المتلقيويراع

ءة، والكتابة ااالستماع، والمحادثة، والقر: ويدعم تكامل فنون اللغة
ويبرز دور المعلم في التيسير واإلرشاد لتعليم  خالل عمليات الكتابة،

ا لممارسة أساليب أثناء العملية وليس بعدها، ويتيح فرصفي الكتابة 
 .مختلفة، كتعليم األقران والتعلم التعاوني والفرديعلمية تتعليمية 

وتبرز إيجابية المتعلم سمة واضحة في ضوء هذا المدخل، فهي 
ويركز على كيفية األداء في المراحل المختلفة  محور عمليات الكتابة،

للكتابة، ويوفر الفرص أمام المعلم لتقويم الكتابة بصورة موضوعية، 
بالعملية والمنتج معا، أي بالكيفية التي تمت ويؤكد على االهتمام 

ويركز على استراتيجيات االبتكار  بها كتابة الرسالة كمنتج،
واكتشاف الهدف ، واالكتشاف بالتوجيه إلى كيفية إنشاء الموضوع

ويراعي مبدأ كلية الكتابة كنشاط يجمع بين  ،واألفكار واألساليب
التدريب ودافعية المتعلم، على  ويؤكد المدخل .التلقائية والعقالنية

والعناية بالتفكير وتنمية مهاراته، وتأكيد  ،وتقديم التعزيز المناسب
عمليات الكتابة في  األدبيات في مجال تعليم الكتابة على تبني مدخل

  .تنمية المهارات المختلفة للكتابة التعبيرية

 Muncie, 2002)(ويعزز هذا التفسير أيضا ما ذكره ميونسي 
نحى العمليات يهدف بشكل أساسي إلى االنتقال بالطلبة من في أن م

التركيز على الكتابة باعتبارها ممارسة للقواعد النحوية، إلى تمكينهم 
من ممارسة الكتابة الناجحة المعتمدة على توليد األفكار وصياغتها 
في مسودة، ثم مراجعتها من أجل تجويدها وإخراجها في صورة 

  . متقنة

ما تؤكده االتجاهات التربوية أيضا مع  فسيرويتقف هذا الت
من المكونات  معرفة عمليات أية مهمة تعليمية تعد أن فيالحديثة 

الخط الفاصل بين الخبير في  األساسية لما وراء المعرفة، التي تعد
عمل ما واألقل خبرة، حيث يفهم الخبير نفسه وتفكيره، ويعي مهمته 

عمليات الكتابة  خلدن أسس مويخطط لها ويقومها؛ لذلك فإن م
اتباع ما يفعله خبراء الكتابة من عمليات  بةعلى الطل التعبيرية أن

يدركوا أن و، الكتابة التعبيريةوإجراءات حتى يتقنوا مهارات 
  .)2002 عوض،(العمليات الجيدة تؤدي إلى منتج كتابي جيد 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة جميعها التي 
أكدت فاعلية مدخل عمليات الكتابة في تحسين مهارات الكتابة؛ مما 

  . يدلل على أهمية هذا المدخل في إكساب الطلبة مهارات الكتابة

  مناقشة نتائج السؤال الثاني: ثانيا

فاعلية مدخل في اختالف أظهرت نتائج هذا السؤال وجود 
لدى ة كتابة المقالة والخاطرعمليات الكتابة في تحسين مهارات 

مقالة، ( طالبات معلم الصف في جامعة اليرموك، باختالف نوع الكتابة
ويمكن تفسير التحسن في مهارات كتابة  .، ولصالح الخاطرة)خاطرة

على الرغم من التشابه بينهما في العناصر  - الخاطرة أكثر من المقالة
إلى مفهوم الخاطرة كفن أدبي نثري يتمحور حول لمحة  - والمعايير

أو فكرة عارضة وطارئة، وال تحتاج الخاطرة إلى معالجة هذه  دالة،
أو  ،الفكرة بعمق أو من زوايا مختلفة، أو إلى مناقشة أفكار اآلخرين

سرد األدلة والبراهين، وتتميز الخاطرة بالقصر مقارنة مع فن 
  . يشترط فيه االنسجام مع المضمون المقال، كما أن عنوانها ال

طرة ال قواعد محددة لها، بل تأتي عن ذلك فإن الخا فضًال
كما تخطر بالبال، ولكن ينبغي أن تكتب بلغة سليمة رشيقة هي أقرب 
إلى الشعر المنثور، وأن تصطبغ بالعاطفة والخيال لتؤثر في المتلقي 

  . ) 2007أبو الرب،(

ومن هنا يمكن القول إن متطلبات اإلبداع في كتابة الخاطرة 
مقالة، رغم التشابه في عناصر كل منهما أقل صرامة منها في كتابة ال

ومعاييرهما؛ وعليه فقد يكون من الطبيعي جدا أن تكون استفادة 
الطالبات من توظيف مدخل عمليات الكتابة في تحسين كتاباتهن 

عن كون الخاطرة أكثر ارتباًطا  فضًالللخاطرة أكثر من كتابة المقالة، 
  .بالجانب الوجداني واالنفعالي للكاتب

) سالمة آليات الكتابة(فيما يخص حصول المهارة الفرعية  أما
على المرتبة األولى؛ فقد يعزى ذلك إلى الفكرة التقليدية الراسخة 
لدى الطلبة من أن عمليات المراجعة والتحرير والتنقيح تكرس في 
معظمها لتصحيح األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية والترقيم 

الخط، أكثر من أي جانب آخر في العمل  وتنظيم الفقرات، وتحسين
وفي كل مرحلة من مراحل عملية الكتابة، إذ إن الهاجس  ،الكتابي

الذي يستحوذ على تفكير الطلبة هو خلو العمل الكتابي من األخطاء 
وغيرها من القضايا  ،الكتابية النحوية واإلمالئية والترقيم والتفقير

وهذا االعتقاد التقليدي السائد  .التي تتعلق بالجانب الشكلي للكتابة
لدى الطلبة كرسته ممارسات المعلمين في دروس الكتابة على مدار 

وتتفق هذه النتيجة مع . المراحل الدراسية السابقة للمرحلة الجامعية
التي أظهرت وجود فروق ) (2010دراسة الخليف  ما توصلت إليه

ة سطح في مراجع دالة في أداء طالبات الصف األول المتوسط،
   .الكتابة تعزى لمتغير طريقة التدريب ولصالح المجموعة التجريبية
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  :التوصيات

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث باآلتي

عقد ورشات عمل لتدريب معلمي اللغة العربية ومعلماتها على  -1
  .تطبيق مثل هذه المداخل الحديثة في تعليم الكتابة

وتدريبات تتيح للطلبة  تضمين كتب اللغة العربية أنشطة -2
 .ممارسة مراحل الكتابة المختلفة وفق مدخل العمليات

إجراء دراسات مماثلة على عينات مختلفة وأنواع أدبية أخرى  -3
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