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أثر استخدام املراحل اخلمس للكتابة يف تنمية القدرة على التعبري الكتايب لدى تالميذ "

  "الصف الثاين املتوسط
  عبدالكرمي بن روضان الروضان. أ  صاحل بن عبد العزيز النصـار. د

  أستاذ املناهج وتعليم اللغة العربية املشارك
  جامعة امللك سعود/ كلية التربية

  

  لغة العربيةاملشرف التربوي ل
  وزارة التربية والتعليم

  امللخص 

هدف هذا البحث إىل معرفة أثر استخدام املراحل اخلمس للكتابة يف تنمية القدرة على التعبري                 
الكتايب لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ، عن طريق إعداد برنامج تعليمي يستند يف بنائـه علـى                  

تمد الربنامج على جوانب أساسية متثلت يف تدريب التالميـذ          إستراتيجية املراحل اخلمس للكتابة، واع    
على كتابة مقدمة تكون مبثابة املدخل للموضوع، وخامتة تلخص األفكار الواردة فيه، وكذلك تدرج              
:  التالميذ يف الكتابة عرب مراحل مخس، تتضمن كل مرحلة منها عمليات خمتلفة، وهذه املراحل هـي               

مرحلة التصحيح،  ) ٤(مرحلة املراجعة،   ) ٣(مرحلة الكتابة األولية،    )  ٢(مرحلة ما قبل الكتابة،     ) ١(
إضافة إىل استخدام  إستراتيجية التقومي الذايت عن طريق قوائم التصحيح املصاحبة            .  مرحلة النشر ) ٥(

  .لكل مرحلة من مراحل الكتابة
 امـتالك تالميـذ     وقد تطلب حتقيق هدف البحث إعداد اختبار للتعبري الكتايب، يقيس مدى               

كما تطلب كذلك إعداد مقياس لتصحيح االختبـار        .الصف الثاين املتوسط املهارات األساسية للتعبري     
  . مشل جمموعة من املهارات اليت ينبغي توفرها لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط

شرون  تلميذاً من تالميذ الصف الثاين املتوسط، اختري ع       ) ٤٠(وقد تكونت عينة البحث من           
تلميذاً بطريقة عشوائية ليمثلوا اموعة التجريبية اليت طبق عليها برنامج البحث، فيما اختري عـشرون   

  . آخرون ليمثلوا اموعة الضابطة اليت تدرس التعبري الكتايب بالطريقة املعتادة يف تدريس التعبري
 والضابطة قبل تطبيق الربنامج الذي      وقد طبق االختبار القبلي على تالميذ اموعتني التجريبية             

أسابيع دراسية، بعدها طبق االختبار البعدي على اموعتني التجريبية والضابطة لقيـاس     ) ٧(استغرق  
  .أثر استخدام الربنامج



  صالح بن عبدالعزيز النصار. د     ...لمراحل الخمس للكتابة أثر استخدام ا

ص . م٢٠٠٧هـ  ١٤٢٨سنة  ) ١٠٤(، العدد   "رسالة الخليج العربي  "مجلة  : منشور في ) مشترك(بحث  

 . ٥٧-١٣ص 

 

 

٢

وقد أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي أن تدريس التعبري الكتايب عن طريق استخدام املراحل                  
عن وجـود   ) ت(ثر مقارنة بالطريقة التقليدية، حيث كشفت نتائج اختبار         اخلمس للكتابة كان ذا أ    

بني متوسط اموعتني يف االختبار البعـدي،  وذلـك          ) ٠,٠٠٠(فروق دالة إحصائياً عند مستوى      
  .لصاحل اموعة التجريبية 

املراحـل  إسـتراتيجية   يف ضوء نتائج البحث اليت أكدت على وجود أثر إجيايب الستخدام            و
 خرج الباحثان جبملة مـن التوصـيات إىل        ،التعبري الكتايب لدى التالميذ   القدرة على   مس يف تنمية    اخل

  : وزارة التربية والتعليم، أمهها
 يشمل األهداف، واحملتـوى، وإسـتراتيجيات   ،لتعليم التعبري الكتايبجديد منهج  املبادرة إىل بناء  -١
  . على إستراتيجية املراحل اخلمس للكتابة، يعتمدتقوميال و،تعليميةالوسائل ال و،تدريسال
الكتايب باستخدام املراحل اخلمس للكتابـة الـيت   تدريب معلمي اللغة العربية على تدريس التعبري     -٢

  .التعبري الكتايبتساعد التالميذ على تنمية قدرام على 
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 لدى تالميذ أثر استخدام املراحل اخلمس للكتابة يف تنمية القدرة على التعبري الكتايب

  الصف الثاين املتوسط
  عبدالكرمي بن روضان الروضان. أ  صاحل بن عبد العزيز النصـار. د

  أستاذ املناهج وتعليم اللغة العربية املشارك
  جامعة امللك سعود/ كلية التربية

  

  املشرف التربوي للغة العربية
  وزارة التربية والتعليم

  
   : املقدمة

كما يستمد أمهيته التربوية من مكانته  ،ن أمهية اللغة يف حياة اإلنسانيته م      يستمد التعبري أمه
فالتعبري هو   ، اللغويةاملنتظر يف تكوين شخصية التالميذإسهامه   ومن ،املتميزة بني املواد الدراسية

 وميكنه من ،القالب الذي يصب فيه املرء ما لديه من األفكار واملشاعر بعبارات وألفاظ متناسقة"
ترمجة أفكاره ومشاعره وعواطفه وخرباته احلياتية واإلفصاح عنها حتدثاً أو كتابة بلغة عربية سليمة 

إقدار املتعلمني على "يهدف إىل   وهو الذي ،)١٠ ص ،١٤٢٤  ،ية والتعليموزارة الترب ("ومعربة 
 وإبداء ،للغوي والكتابة املعربة عن األفكار بعبارات سليمة تتناسب ومستواهم ا،التحدث بطالقة

 املال واملطاوعة " وبأسلوب راق ومؤثر ،صراحة ووضوح وحسن عرضبآرائهم وجالء أفكارهم 
   .)٢٢ ص،١٩٩٧(

وقد جرت العادة أن يسري تدريس التعبري يف مدارسنا وفق طريقة منطية تفتقر إىل حتفيز   
 ،ه مسبقاً يف دفتر التحضري حيث يقوم املعلم باختيار املوضوع وإعداد،الطالب على اإلبداع والتجديد

 وبعد أن يتكلم املعلم عن املوضوع  ،مث يقوم بكتابة املوضوع املختار وكتابة عناصره على السبورة
 وقد يطلب منهم كتابة املوضوع يف ،يطلب من بعض التالميذ احلديث عنه إىل أن تنتهي احلصة

تصحيح ما تيسر منها وفق املعلم عندئذ  ويكون دور ،إحضاره جاهزاً يف احلصة القادمة  مث ،مكراسا
قد مر مقرر ف) ١٤٢٤ (وفقاً لوزارة التربية والتعليم السعوديةو .)١٩٨٨ ،مدكور(، معايريه اخلاصة

التعبري حبقبة من الزمن ترك فيه للمعلم االجتهاد يف التطبيق إىل حد كبري يف حدود األهداف 
  بتباين ،  فتباينت تلك االجتهادات،يف مناهج التعليمواملفردات الصادرة من وزارة التربية والتعليم 
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 ومل حيقق غالبها اهلدف من هذا املقرر وأصبحت ساعة التعبري يف الربنامج ،اخلربات والقدرات
    .الً ثقيالً على املعلم والطالبالدراسي اليومي مح

األساسية اليت يستند افتقار كتابات التالميذ إىل املبادئ وقد أفرزت هذه املمارسات التقليدية 
  وعدم ، ادي  ومتيزها باحلشو والتطويل غري،وكثرة األغالط اإلمالئية والنحوية ،إليها التعبري اجليد
     .)٢٠٠١   ،اخلوالدة (شتت يف عرضهاإضافة إىل السطحية يف األفكار والت ،ترابط  املوضوع

 يف تعرف أثر تطبيق ان  فقد رغب الباحث،بري      ونظراً لقلة البحوث التجريبية يف جمال تدريس التع
وهذه املراحل  ، يقوم على استخدام املراحل اخلمس للكتابة،أسلوب جديد يف تدريس التعبري الكتايب

مرحلة  )٤(، مرحلة املراجعة) ٣(، مرحلة الكتابة األولية ) ٢(، مرحلة ما قبل الكتابة) ١ (:هي
يف مراحل التعليم لدى الطالب رقي مبستوى التعبري الكتايب  أمالً يف ال،مرحلة النشر) ٥(، التصحيح

    .العام

  مشكلة البحث

يف تطوير منهج التعبري           على الرغم من جهود القائمني على تطوير املناهج بوزارة التربية والتعليم            
 اجلهـات   ؤرقن مهارات التعبري ال يزال ي      وافتقارهم العديد م   ،إال أن ظاهرة ضعف التالميذ يف التعبري      

 ،صبح درس التعبري يشكل محالً ثقيالً علـى عاتقـة         أ وباألخص املعلم الذي     ،املعنية بالعملية التربوية  
    .يف تنمية القدرة على التعبري لدى التالميذالتقليدية حيث مل تنجح االجتهادات الفردية والطرق 

ام يف اململكـة العربيـة      على تدريس مادة التعبري يف التعليم الع      دراسات وحبوث   أجريت  وقد  
عفهم يف اإلمـالء والنحـو   أن ضعف التالميذ يف مقرر التعبري أكرب من ضنتائجها أظهرت  والسعودية  
أن درجة حتقق األهداف املرجوة من تدريس التعبري يف املرحلة املتوسـطة تتـراوح بـني                و ،والقراءة

 منها املـشكالت  ،قق تلك األهداف وأن هناك جمموعة من املشكالت اليت تعوق حت،املتوسطة والقليلة 
 كما أن هناك ضعفاً شديداً يف توظيف املعلمني مهارات التعـبري  ،اليت تتعلق باحملتوى وطرائق التدريس 

  وأن توظيف معلمات املرحلة االبتدائية مهارات التعبري الكتايب ضـعيف            ،الكتايب يف تعليمهم التعبري   
  ) هـ١٤٢٥ ،السيف؛ ١٩٩٨ ،قحطاين؛ ال١٩٩١ ،احلريشي؛ ١٩٩٠ ،إمساعيل (جداً

يف  زياراما امليدانية ملدارس املرحلة املتوسطة  ومما الحظاه من، مما سبقان      وقد أدرك الباحث
ضرورة إعداد برنامج  رأيا و،مشكلة ضعف قدرة التالميذ على التعبري الكتايباململكة العربية السعودية 

 ومن مث قياس أثره يف تنمية القدرة على ،احل اخلمس للكتابةيقوم على املرالكتايب لتدريس التعبري 
   .التعبري الكتايب لدى التالميذ
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  أسئلة البحث

  ؟ الكتايبلتدريس مادة التعبري  يقوم على املراحل اخلمس للكتابةالذيما الربنامج املقترح : ١س

 الكتايب لدى تالميذ الصف     ما أثر استخدام املراحل اخلمس للكتابة يف تنمية القدرة على التعبري          : ٢س

  الثاين املتوسط ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات تالميذ الصف الثاين املتوسط الذين : ٣س
لذين يدرسونه  ومتوسط درجات التالميذ ا،يدرسون التعبري باستخدام املراحل اخلمس للكتابة

  ؟  سلوب والتنظيمتعزى إىل مهارات املضمون واأل بالطريقة التقليدية

  أهداف البحث

  :      يهدف هذا البحث إىل ما يلي

التعريف باملراحل اخلمس لتدريس التعبري الكتايب بوصفها أسلوب تدريس جديد يساعد  -١
   .على تنمية القدرة على التعبري الكتايب لدى التالميذ

 التعبري تدريسملساعدة املعلمني على يقوم على املراحل اخلمس للكتابة إعداد برنامج   -٢
 .الكتايب

تنمية يف  مث قياس أثره ، الصف الثاين املتوسطتطبيق الربنامج على عينة من تالميذ  -٣
  .قدرام على التعبري الكتايب

  أمهية البحث

  : يكتسب هذا البحث أمهيته مما يلي

  حيث ،التعبريمادة  يف التجديد يف الطرق واألساليب املستخدمة يف تدريس  إسهامه -١
 البحث   وهذا،لطرق التقليدية قاصرة يف تنمية القدرة على التعبري لدى التالميذظلت ا

املراحل اخلمس ما يسمى بيستند إىل التعبري الكتايب تدريس يطرح أسلوباً جديداً يف 
  .للكتابة

باستخدام التعبري الكتايب تدريس يوضح كيفية معلمي اللغة العربية بربنامج عملي تزويده  -٢
 . مس للكتابةاملراحل اخل
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تساعد على حتقيق حديثة  حيث يقدم هلم طريقة ،القائمني على تطوير مناهج التعبريإفادة  -٣
  . عموماً، وأهداف التعبري الكتايب على وجه اخلصوصأهداف املادة

  

  

  حدود البحث

املراحل اخلمس إستراتيجية على استخدام برنامج تعليمي يستند إىل احلايل قتصر البحث ا -١
)  ٣(، مرحلة الكتابة األولية ) ٢(، مرحلة ما قبل الكتابة) ١ (:وهذه املراحل هي .للكتابة

  .مرحلة النشر) ٥(، مرحلة التصحيح) ٤(، مرحلة املراجعة

  .) تلميذا٤٠ ( على عينة من تالميذ الصف الثاين املتوسط مبدينة الرياضتطبيق البحثاقتصر  -٢

  .هـ١٤٢٦/ ١٤٢٥ من العام الدراسي الثاينالدراسي يف الفصل مت تطبيق هذا البحث   -٣

  

  إجراءات البحث

    :  منهج البحث

 ،القائم على استخدام جمموعتني من تالميذ الصف الثاين املتوسط         املنهج التجرييب    الباحثاناستخدم     
 وقد مت تطبيق اختبار التعبري الكتايب علـى         ، دف ضبط متغري الزمن    ،جمموعة جتريبية وأخرى ضابطة   

 ، قبل تطبيق الربنامج للتأكد من عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني اموعتني قبل التطبيق              اموعتني
ومن مث طبق الربنامج حيث درس تالميذ اموعة التجريبية مادة التعبري باستخدام طريقـة املراحـل                

تدريس اموعة   وقد قام ب   ، يف حني درس تالميذ اموعة الضابطة بالطريقة التقليدية        ،اخلمس للكتابة 
 بطريقـة   ،التجريبية والضابطة معلمان خمتلفان لضمان عدم تأثر طريقة التدريس املتبعة يف التعليم العام            

  وبعد االنتهاء مـن      ،التدريس باستخدام املراحل اخلمس للكتابة فيما لو كان معلم اموعتني واحداً          
) ت(اختبار  وعتني التجريبية والضابطة وباستخدام     الربنامج أعيد تطبيق اختبار التعبري الكتايب على ام       

 استطاع الباحثان قياس أثر الربنامج يف تنمية القدرة على التعبري           لداللة الفروق بني جمموعتني مستقلتني    
  .الكتايب لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط
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   :  جمتمع البحث

ط الذين يدرسون يف املدارس احلكومية تكون جمتمع البحث من مجيع تالميذ الصف الثاين املتوس      
.  متوسطةمدرسة) ١٩٥ (موزعني علىتلميذاً  )٢٢٢٩١ (النهارية داخل مدينة الرياض وعددهم

  .)١٤٢٥ ،ية والتعليم مبنطقة الرياضمركز املعلومات واحلاسب اآليل بإدارة التربوفق إحصاءات (

  

  : عينة البحث

تتوفر فيها األجهزة  حيث ،بطريقة قصديةوذلك األنباري ام اإلم باختيار متوسطة الباحثان      قام 
 تساعد على ولكوا تشمل أربعة فصول للصف الثاين املتوسط ،الالزمة إلجراء التجربةواألدوات 

مث قسمت  ،لتمثل عينة البحثبطريقة عشوائية  اختيار فصلنيمت وقد  ،اختيار وحتديد العينة املطلوبة
 وبذا . تلميذاً)٢٠ ( وكان عدد كل جمموعة يتكون من،وعتني جتريبية وضابطةعشوائياً إىل جممالعينة 

   .) تلميذاً فقط٤٠ (يصبح عدد أفراد العينة اليت طبق عليها البحث

تكافؤ اموعتني رجع الباحثان إىل درجات التحصيل الدراسي يف مادة          لضمان   و ،بعد ذلك 
  ،تحصيل الدراسي يف الفصل الدراسي األول لكل تلميـذ  والدرجة الكلية لل،التعبري لتالميذ اموعتني 

 حلساب  )مان وتين  ( وباستخدام اختبار  ،ودرجة االختبار القبلي الذي مت تطبيقه على تالميذ اموعتني        
داللة الفروق بني متوسط اموعة التجريبية واموعة الضابطة تأكد الباحثان من تكافؤ امـوعتني              

   : كما هو موضح يف اجلداول التاليةقبل تطبيق الربنامج 

  )١ (جدول
درجـة  اموعة الضابطة يف    متوسط  اموعة التجريبية و  متوسط    نيالفروق ب لداللة  ) ت(اختبار  

  . هـ١٤٢٥/١٤٢٦مادة التعبري يف الفصل الدراسي األول من العام 

  العدد  المجموعات  المعيار
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  تقيمة 
وى مست

  الداللة
درجة التحصيل   ١٠,٤٢  ٣٨,٤٠  ٢٠  التجريبية

  ٩,٣٢  ٣٨,١٥  ٢٠  الضابطة الدراسي لمادة التعبير
٠,٩٣٧  ٠,٠٨  

  
  )٢(جدول 
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درجـة  اموعة الضابطة يف    متوسط  اموعة التجريبية و  متوسط    نيالفروق ب لداللة  ) ت(اختبار  
  . هـ١٤٢٥/١٤٢٦التحصيل العام يف الفصل الدراسي األول من العام 

  العدد  المجموعات  المعيار
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  تقيمة 
مستوى 
  الداللة

درجة التحصيل العام   ١٥٣,٦٥  ٨٥١,٤٥  ٢٠  التجريبية
  ١٠٢,١٧  ٨٦٢,٥١  ٢٠  الضابطة في الفصل األول

٠,٧٩٠  ٠,٢٧  

  
  
  

  ) ٣(جدول  
درجـة  اموعة الضابطة يف    متوسط  بية و اموعة التجري متوسط    نيالفروق ب لداللة  ) ت(اختبار  

  .التحصيل القبلي
المتوسط   العدد  المجموعات  المعيار

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

مستوى   تقيمة 
  الداللة

 درجة االختبار القبلي  ١١,٢٨  ٦٠,٢٠  ٢٠  التجريبية

  ٨,٨١  ٥٩,٣٠  ٢٠  الضابطة
٠,٧٨٠  ٠,٢٨  

  

 دالة إحصائياً بني اموعتني يف كل عنصر ويالحظ من اجلداول السابقة عدم وجود فروق
  . وهذا يدل على تكافؤ اموعتني قبل تطبيق الربنامج،من العناصر الثالثة احملددة

  
  :خطوات البحث

  : ما وفق اخلطوات التالية يف حبثهالباحثانسار 
تايب وما قدمتـه   ـ االطالع على األدب التربوي والدراسات واألحباث السابقة املتعلقة بالتعبري الك ١

  .من نتائج وتوصيات يف سبيل تطوير مهارة التعبري الكتايب لدى التالميذ
  . الصف الثاين املتوسط يف مدينة الرياضتالميذ ـ حتديد جمتمع الدراسة املتمثل يف ٢
 وتقـسيمها إىل جممـوعتني   ، متوسطة اإلمام األنباري يف مدينة الرياضتالميذ ـ اختيار عينة من  ٣

  . وأخرى ضابطةجتريبية
  . والتحقق من صدقها وثباا، ـ بناء أدوات البحث٤
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 وذلـك  ، ـ تطبيق االختبار القبلي على اموعتني التجريبية والضابطة قبل البدء يف تطبيق الربنامج ٥
  ). هـ١٤٢٦من شهر صفر عام ١٢ (يف يوم

  .البحثباستخدام معيار التصحيح املعتمد يف هذا القبلي ـ  تصحيح االختبار  ٦
 وبقاء اموعة الـضابطة يف  ، ـ تطبيق الربنامج على طلبة اموعة التجريبية وفق اخلطوات املعدة ٦

   .ظروفها الطبيعية
 من ١٠ (ذلك يف يوم و ، ـ إعادة تطبيق االختبار على اموعتني بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج ٧

  .) هـ١٤٢٦شهر ربيع الثاين عام 
  .ار البعدي وفق معيار التصحيح املعتمد يف هذا البحث ـ تصحيح االختب٨
  . وتقدمي التوصيات، ومناقشتها، ـ حتليل النتائج إحصائيا٩

   

  :أدوات البحث

  :األدوات التاليةيف حبثهما  الباحثان      استخدم 

مت حتكيم  و،)الباحثنيمن إعداد . (يقوم على املراحل اخلمس للكتابة برنامج تعليمي -١
 يف ختصص املناهج وتعليم مج من قبل جمموعة من ذوي اخلربة واالختصاصهذا الربنا

 ومن عدد من املشرفني التربويني واملعلمني املتخصصني يف تدريس اللغة ،اللغة العربية
 وسيتم تفصيل احلديث عن هذا الربنامج يف إجابات أسئلة ،العربية يف التعليم العام

  .الدراسة

 لقياس أثر استخدام املراحل وجب إجراء البحث إعداد اختبار أ .اختبار التعبري الكتايب -٢
اخلمس للكتابة يف تدريس مادة  التعبري يف تنمية مهارة التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف 

 يف التعبري الكتايب يقيس مدى امتالك لذا قام الباحثان بإعداد اختبار ،الثاين املتوسط
 يف ضوء األهداف ، األساسية للتعبري الكتايبتالميذ الصف الثاين املتوسط املهارات

 وقد اختار الباحثان موضوعاً من ، واملهارات اليت ركز عليها الربنامج التعليمي،احملددة
 . أال وهو األمن واحلاجة إليه،املوضوعات اليت يعايشها اتمع السعودي يف هذه الفترة

هد للموضوع تكون مبثابة وقد مشل االختبار تعليمات وضوابط مثل كتابة مقدمة مت
 كما أكدت ، وإاء املوضوع خبامتة مناسبة تلخص األفكار الواردة فيه،املدخل له
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 وذلك أن ، والكتابة خبط واضح،التعليمات املقدمة للتالميذ على االهتمام بنظافة الورقة
  .معيار التصحيح مشل وضع درجات هلذه اجلوانب

  :ى النحو التايلإعداد االختبار علوقد جاءت خطوات 

 وكيفيـة   ، تضمن مقدمة توضح آلية االختبـار      حيث ،بناء االختبار بصورته املبدئية   -أ
   . بشكل يزيل أي استفسار قد يرد يف أذهان التالميذ،اإلجابة عنه

 مـن    بعرضه على جمموعة من ذوي اخلربة واالختصاص       التأكد من صدق االختبار   -ب
وتعليم اللغة العربية، ومـن بعـض املـشرفني         أعضاء هيئة التدريس يف ختصص املناهج       

 بعض  الباحثان وقد أجرى    ،التربويني املتخصصني يف اإلشراف على تدريس اللغة العربية       
 حيث مشلت تلك التعـديالت تغـيري صـيغة          ،حام ومالحظام التعديالت وفق مقتر  

  .تعليمات االختبار وإجراء بعض التغيريات يف ،السؤال

 اختيار عينة من تالميذ الصف الثاين املتوسط مكونة من        ب ختبارالتأكد من ثبات اال   -ج
 وتطبيق االختبار على    ،ينتمون إىل جمتمعها  لكنهم   من خارج عينة البحث       تلميذاً )١٩(

  وباستخدام معامـل ارتبـاط     .يوماً) ١٥ (بفاصل زمين مقداره  أفراد هذه العينة مرتني     
وهذا دليـل علـى أن       ،درجة) ٠,٩٣ (مت حساب ثبات االختبار حيث بلغ     ) ريسونب(

   .ثبات كافية ومناسبة ألغراض البحثاالختبار يتمتع بدرجة 
 قام الباحثان بتطبيقه    ،وللتحقق من أن االختبار مناسب لتالميذ الصف الثاين املتوسط        

القسم  (استطالعياً على جمموعة من تالميذ الصف الثاين املتوسط مبجمع العليان التعليمي          
ـ ٢٩/١/١٤٢٦يخ   بتار ،)املتوسط  وقد تبني من هذا التطبيق مالءمـة موضـوع          ، ه

  .االختبار ملستوى التالميذ ووضوح صياغته هلم
االختبار وما أسفر عن جتريبه استطالعياً مت وضعه        وثبات     ويف ضوء التحقق من صدق      

  .استعداداً للجانب التجرييب من البحث يف صورته النهائية

 واملتمثـل يف تنميـة       اهلدف األساسي هلذا البحث    قا من انطال .معيار تصحيح االختبار   -٣

القدرة على التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط عـن طريـق امـتالكهم               
 بإعداد معيار لتصحيح االختبار يشمل      الباحثان قام     ،للمهارات األساسية للتعبري الكتايب   

وقـد اسـتعان     ،تقومي أدائه بناًء عليها    ويتم   ،ميذأن ميتلكها التل  يتوقع  أهم املهارات اليت    
الباحثان يف بناء هذا املعيار على جمموعة من الكتب والدراسات الـيت تناولـت طـرق          
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 إضافة إىل الدراسات اليت  ركزت علـى         ،تدريس التعبري الكتايب وحددت أهم مهاراته     
  .)١٩٨٨ (أسس تصحيح موضوعات التعبري كما يف دراسة عطا

   :موعة من املهارات قسمت  إىل ثالثة أجزاء على النحو التايلوقد تضمن املعيار جم -٤
   .) اخلامتة، صلب املوضوع،املقدمة ( وتشمل،أ ـ مهارات تتعلق باملضمون

  .) مجال األسلوب، اجلمل والتراكيب،املفردات ( وتشمل،ب ـ مهارات تتعلق باألسلوب
   .ط ونظافة وترتيب الورقة وتشمل تنظيم الكتابة ووضوح اخل،ج ـ مهارات تتعلق بالتنظيم

ـ ذوي اخلربة واالختصاص     املعيار يف صورته املبدئية على جمموعة من         الباحثانعرض     مث    ،هلتحكيم
 اً اختبار طبق الباحثان لضمان ثبات املصحح     و ، مالحظام ومقترحام  ومت إجراء التعديالت عليه وفق    

قـام  و ، جمموعة الدراسة وخـارج عينتـها       الصف الثاين املتوسط ينتمون إىل     تالميذمن  ) ١٠ (على
 اللغة العربيـة يف متوسـطة       يمعلم من أحد    امث طلب  بتصحيح االختبار وفق معيار التصحيح       الباحثان

عدد  (باستخدام معادلة كوبر   ومت حساب ثبات املصحح      ،اإلمام األنباري تصحيحها وفق املعيار نفسه     
 وهـذه   ، درجـة  )%٨٧ ( بلغت نسبة التوافق     حيث )١٠٠× عدد أسئلة االختبار    ÷ مرات االتفاق   

  .النسبة كافية لثبات املصحح
  

  األساليب اإلحصائية

   : إلظهار نتائج البحث استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية التالية
  . معامل ارتباط بريسون لقياس ثبات االختبار-١
ساب الفروق بني اموعتني     حلساب داللة الفروق بني جموعتني مستقلتني، حل      ) T-test(اختبار ت   -٢

  .التجريبية والضابطة
حلساب داللة الفروق بني جمموعتني مترابطتني، حلساب الفروق ) WT-test Paired (اختبار ت -٣

  . بني االختبارين  البعدي والقبلي للمجموعة التجريبية

  

  مصطلحات البحث

   : ـ التعبري الكتايب١
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ترمجة لألفكار واملشاعر الكامنة بداخل الفـرد حتـدثاً          "التعبري بأنه ) ١٩٩٩(عرف اللقاين       
وكتابة بطريقة منظمة ومنطقية، مصحوبة باألدلة والرباهني، اليت تؤيد أفكاره وأداءه جتـاه موضـوع              

رسم احلروف   "الكتابة بأا ) ١٤٢٢ (النجار وآخرون فيما عرف   ).  ٨٤ص  " (معني أو مشكلة معينة   
  . )١٤ص " (ح للقارئ التعرف عليها وفهم مدلوالا ومضامينها وكتابتها بشكل واضح حبيث يسم

إقدار التالميذ على الكتابة املترمجة "بأنه ) ١٩٩٩(وأما مفهوم التعبري الكتايب فقد عرفه البجة     
ألفكارهم بعبارات سليمة ختلو من األخطاء بقدر يتالءم مع قدرام اللغوية، ومن مث تدريبهم على 

 الفين املناسب هلم، وتعويدهم على اختيار األلفاظ املالئمة، ب على قدر من اجلماللكتابة بأسلوا
 زارة التربية والتعليمكما عرفت و). ٣١٣ص " (ومجع األفكار وتبويبها، وتسلسلها، وربطها

: ومن أمثلته ، عما يف النفس من مشاعر وأفكارالتعبري بالقلم": بأنهالتعبري الكتايب ) ١٤٢٤ (السعودية
  إجرائيا تعريف وزارة التربية والتعليمان يرتضيالباحثانو .)١١ص  ( "  ...  التقرير، الرسالة،ملقالةا

   . لشموله واختصارههلذا البحث

   : ـ املراحل اخلمس للكتابة٢

ملهارات التعبري  وإمنا يتوفر وصف ،ال يوجد تعريف اصطالحي للمراحل اخلمس للكتابة
مهارات التعبري الكتايب ) ١٩٩٤( صاحل توقد عرف . جمموعة من املراحلتشكل أن الكتايب اليت ميكن 

" جمموعة األداءات اليت يقوم ا الطالب أثناء الكتابة، لتكون كتابتهم دقيقة وصحيحة ومترابطة"بأا 
  ).٩٩ص (

املراحل اليت  إجرائياً يف هذا البحث بأا من هنا، ميكن تعريف املراحل اخلمس للكتابةو
وتتضمن كل مرحلة لتكون كتابته دقيقة وصحيحة ومترابطة،  ،ج فيها التلميذ أثناء عملية الكتابةيتدر

  ،  املراجعة،ية  الكتابة األول،ما قبل الكتابة (: وهذه املراحل هي،نشطة متنوعةمنها عمليات وأ
  .)  النشر،التصحيح
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة

فكـار  طتها الوقوف على أ   اائل التواصل اإلنساين اليت يتم بوس     وسيلة من أهم وس   هي  الكتابة  
 . تسجيله من حوادث ووقـائع     ونود وتسجيل ما ي   ،ان ومشاعر  من مع   والتعبري عما لديهم   ،اآلخرين

من أهم أدوات التثقيف اليت يقف ا اإلنسان علـى          الكتابة بأا   ) ١٩٩٥ (ووصف يونس وآخرون  
أن ) ١٤٢٢(،  وآخـرون  النجـار  ويفيد   .نتجه العقل البشري   وهي أعظم ما أ    ،لبشرينتاج الفكر ا  

 بل هي نشاط مكتسب قوامه الدراسة والتعلم والدربة واملـران           ،الكتابة ليست نشاطاً سهالً أو فطرياً     
أن ) ١٩٩٨ ( كما أشـار جمـاور   . وتتطلب جهداً ذهنيا واعيا وقدرة تعبريية وفكرية ناضجة        ،واخلربة

 فالبد أن   ،ذا أردنا أن نعلم التالميذ كيف يكتبون بوضوح وكفاءة ومهارة          فإ ،الكتابة مرتبطة بالتفكري  
 وعمليـة   ، ولكي يكتبوا يف قوة وختيل البد أن يفكروا بقوة وختيل          ،يفكروا بوضوح وكفاءة ومهارة   

الكتابة بأمور  م  ي تعل  يعىن ،من جهة أخرى   . واكتب وأنت تفكر   ...الكتابة تسري هكذا  فكر مث اكتب      
  :)١٩٩١ ،مدكور (ثالثة رئيسية

   . الكتابة بشكل يتصف باألمهية واجلمال ومناسبته ملقتضى احلال:أوهلـا
  . الكتابة السليمة من حيث اهلجاء وعالمات الترقيم واملشكالت الكتابية األخرى:وثانيها
  . الكتابة بشكل واضح وسليم:وثالثها

 وكل ما يدرسـونه     ،تالميذهو الغاية من تعليم اللغة لل     -)٢٠٠٥ (عطاكما يذكر   –والتعبري  
 حىت يصبحوا قادرين على     ، غاية إتقان التعبري   ،من سائر فروع اللغة إمنا هي وسائل وخوادم هلذه الغاية         

 وحىت يـستطيعوا    ،اإلفصاح عما خياجل نفوسهم من األمور العادية بلغة سليمة يف غري تعثر وال خجل             
 إىل تـصويرها    نفيعمـدو  ،يهتم ا الناس   أو مسألة    ،موعة من األفكار يف موضوع درسوه     تنظيم جم 

 . سواء أكان خمتصراً   أم مطـوالً        ،ا يف أسلوب جيد جيمع بني الترتيب والتأثري        ويكتبو ،تصويراً وافياً 
هو أداة االتصال بني الفرد وغريه ممن تفـصله          التعبري الكتايب    إىل أن ) ١٤١٠( ،خاطر ورسالن ويشري  

 ،كتابـة الرسـائل   :  منـها  ،هلذا النوع من التعبري صور عديـدة       و ،نه املسافات الزمنية أو املكانية    ع
 وكتابـة   ، مقـروءة أو مـسموعة     ،املختلفة  واملوضوعات  وتلخيص القصص  ، واألخبار ،واملقاالت

ابـة  يضاف إىل ذلك أنـه وسـيلة كت        .ء االختبارات التحريرية   وأدا ،املذكرات والتقارير والواجبات  
وكتابـة املالحظـات     وعمل قوائم املراجع     ،ء االستمارات  ومل ،السجالت واللوحات واإلعالنات  

  . والكتابة اإلبداعية،وحماضر اجللسات
اهتماماً متزايداً  يف البحـوث      ) ١٩٩٧ (Nortonنورتون  وفقاً ل –وقد لقي التعبري الكتايب     

مثـل  ، وأن منظمات عاملية     والدراسات احلديثة، كما يف املؤمترات والندوات اليت تعىن بتعليم اللغات         
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 National Council of Teachers of Englishالس الوطين ملعلمي اللغة اإلجنليزية 
قد نشرت كتيبات توضح دور املعلمني يف مساعدة التالميذ على تعلم الكتابة الـصحيحة، وعمليـة                

   .   الكتابة، ومراحل الكتابة، وكيفية تقومي كتابات التالميذ
      :التعبري الكتايب يف أنهأمهية ) ١٤٢١ (  وقد خلص عبيد  

 . على سالمة اخلط واختيار األلفاظ والعباراتتالميذ لتدريب الجمال -١
سلوب الذي يستخدمونه للتعـبري      واأل ، عيوب التالميذ يف تناول األفكار     يساعد على تعرف   -٢

   . فيعمل املدرسون على معاجلتها،عنها
 ليصبحوا  ،بالرعاية والتشجيع هم املعلم    ليتعهد ، الكتابية  الكتشاف مواهب التالميذ   يعد جماالً  -٣

  .من رجال القلم وأصحاب البيان
       

   : مراحل الكتابة
وـذا يـتعلم   .  اليت خيتارها الكاتب بعنايـة   من عمليات التفكري والتأليف   تتكون عملية الكتابة    

 مث مرحلة التسويد    فهناك مرحلة التفكري، اليت تسبق الكتابة،     . التالميذ أن الكتابة عملية مكررة املراحل     
ف اجلمهـور   ، مث مرحلة التنقيح، مث مرحلة ما بعد الكتابة، اليت ختتلـف بـاختال             )الصياغة األولية (

 Reading / Language Arts  Framework for California( املخاطب ـذه الكتابـة  

Public Schools, 1999 .(يـة  ويشري إطار القراءة وفنون اللغة ملدراس كاليفورنيا احملل)  املرجـع
 كذلك، أن عملية الكتابة، بتركيزهـا علـى التخطـيط           إىل أن التالميذ ينبغي أن يتعلّموا،     ) السابق

وأـم،  . والتنقيح من أجل وضوح الكتابة، ديهم إىل أن الكتابة ختتلف عن احلـديث املكتـوب              
. حملادثات كتابيـا  بتدريبهم املباشر على آليات نوع كتايب حمدد، يتعلّمون كيف يتجاوزون تسجيل ا           

األفكار، والتنظيم، والتناسب الصويت للكلمـات، وانتقـاء املفـردات،          : [ومن آليات الكتابة هذه   
  ). ٢٦ص ] (وسالسة العبارة، واصطالحات الكتابة

 مـن معلمـي     اًكثري أن   إىل )م١٩٩٨( لعام   NAEPالتقومي الوطين للتقدم التربوي     يشري  كما  
وقد يالحظ املعلّم   . ة متجددة، تتطلّب إعادة التفكري، والتنقيح املستمر       عملي يؤكدون على أا  الكتابة  

وهم يتعلّمون كيف يعدون العـدة      التالميذ    ] يف أمريكا [ قاعات تدريس الكتابة     اليوم يف أية قاعة من    
ـ . ، وكيف ينقدون كتابات اآلخـرين     لكتابام، وخيططون هلا، وينقدوا، وينقحوا     ـتأملهم يف  وب

ام، وتكرير ذلك التأمل، يصبحون كتابا أفضل، قادرين على التعبري عـن مكنـون أنفـسهم                كتاب
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، "تقـومي الكتابـة  ("بوضوح، وقادرين على صياغة أساليب اتصاهلم مبا يتناسب مع مجهور قـرائهم          
       ).١ص

أن تدريس الكتابة قد تغري يف السنوات األخـرية         ) ١٩٩٦ (Gunningمن جهته، يذكر قننق     
صورة متسارعة، وأن تدريس الكتابة أصبح يستند حالياً على ما يـسمى مبراحـل الكتابـة الـيت                  ب

إىل أن هناك سلـسلة     ) املرجع السابق (ويضيف قننق   . يستخدمها الكتاب فعلياً أثناء ممارستهم للكتابة     
مـا  : يمن املراحل اليت تصف كيف يكتب الناس املمارسون للكتابة بشكل احترايف، وهذه املراحل ه  

  ). ٤١٦ص (قبل الكتابة، التعبري أو الكتابة الفعلية، املراجعة، وأخرياً النشر 
منوذج مراحل الكتابة بأنه منوذج بارز يسعى إىل حتويـل          ) ١٩٨٦ (Calkins يصف كالكيرت و

االهتمام عن النتاج النهائي للتعبري الكتايب إىل االهتمام بعمليات الكتابة والسلوكيات الـيت يؤديهـا               
   . والعمليات اليت يقومون ا أثناء اماكهم بالكتابة،لطلبة وهم يكتبونا

لتدريس التعبري الكتايب ممثالً لالجتاه القائم على توجيه        بحث     ويعترب النموذج الذي مت استخدامه يف ال      
 من االهتمـام     والعمليات العقلية اليت تتم أثناء الكتابة بدالً       ،االهتمام إىل الطريقة اليت يفكر ا الطالب      

   . على التعبري والكتابة مما يساعده على تنمية قدرته،للطالببالنتاج النهائي 
 ولكن  ،   وهذا االجتاه يركز على أن الصورة النهائية للنص املكتوب ال تظهر من أول حماولة للكتابة              

 حيـث  ، ـائي بعد عدد من احملاوالت واملراحل على خالف االجتاه الذي يركز على الكتابة كمنتج       
ن قدر  تظهر الصورة النهائية للنص املكتوب من أول حماولة للكتابة مما جيعل التالميذ يتعجلون فيها دو              

  .)٢٠٠٠ ،قاسم (كاف من التفكري 
  ملا تتضمنه هذه املراحل مـن      ،فصل مراحل الكتابة وحتديدها   ني إىل صعوبة    الباحث ويشري بعض        

   أو ينتقـل   ،ن الطالب ينتقل عرب هذه املراحل بشكل متسلـسل        إ  حيث ،عمليات متمازجة فيما بينها   
قد اختلفت الدراسات والبحوث اليت تناولت عمليات الكتابة يف حتديد هـذه            و ،بينها بشكل متكرر  

  .ذلك وآخرون يروا أكثر من اًاملراحل فمنهم من جيعلها ثالث مراحل وبعضهم يراها أربع
يمكن استخالص املراحل الرئيسة اليت متر ا الكتابة واعتمدها ف وبغض النظر عن هذه االختالفات    
  :  على النحو اآليت) Tompkins، 1997 (فيما ذكره تومبكرتاحلايل  بحثال

  ).  Prewriting (أ ـ مرحلة ما قبل الكتابة  

من وقت الكتابة ينبغي أن  %٧٠يث يشري بعض الباحثني إىل أن  ح، وفيها يتم التهيئة للكتابة
  : وتتضمن هذه املرحلة،هذه املرحلةيصرف يف 



  صالح بن عبدالعزيز النصار. د     ...لمراحل الخمس للكتابة أثر استخدام ا

ص . م٢٠٠٧هـ  ١٤٢٨سنة  ) ١٠٤(، العدد   "رسالة الخليج العربي  "مجلة  : منشور في ) مشترك(بحث  

 . ٥٧-١٣ص 

 

 

١٦

املوضوعات اليت على الكتابة يف  التلميذ ساعدتاحلرية يف اختيار املوضوع : اختيار املوضوع -١
  .هاعنالكتابة يف  ويرغب ،مييل إليها

 إذا ما حدد هدفاً ،ميذ للكتابةلالتيوجه هذا مبثابة احلافز الذي و: حتديد الغرض من الكتابة  -٢
  .وصول إليهلسعى لي

 حيث يقوم التلميذ ،شحذ للفكرعبارة عن وهذا : كتابة قائمة باألفكار الرئيسة للموضوع -٣
دون  ،على شكل نقاطالذي اختاره  بكتابة مجيع األفكار اليت ترد إليه وترتبط باملوضوع

 .النظر يف ترتيبها

 ويقوم ،ار اليت دواإىل األفكيف هذه املرحلة يعود التلميذ  :مراجعة وترتيب قائمة األفكار -٤
يضع و ،) اخلامتة، صلب املوضوع،املقدمة (:حسب البنود التاليةمبراجعتها وترتيبها وتنظيمها 

اإلضافة أو احلذف حسب ما يراه  ميكن أن يغري يف األفكار باكم، حتت ما يناسبهاكرة كل ف
     .مناسباً

  ).Drafting (ب ـ مرحلة الكتابة األولية 

   وفيها يركز التالميذ اهتمامهم على توليد األفكار وكتابة اجلمل املعربة،دةوتسمى باملسو ، 
  ،يف األخطاء اإلمالئية أو النحويةالنظر  دون ،باالستعانة بالقائمة اليت دونوها يف املرحلة السابقة

  :هذه املرحلة ما يلي وتشمل

ما  على بناء ،لموضوعحيث يقوم التالميذ بكتابة مسودة أولية ل: كتابة املسودة األولية -١
من فكرة إىل أخرى بشكل فيها  وينتقل  األفكارتسلسلالتلميذ  يراعي فيها  من أفكار وهدون

  .منطقي وسليم

على كتابة مقدمة للموضوع تكون مبثابة املدخل هنا يركز التالميذ : كتابة مقدمة للموضوع -٢
  .ضوع الذي يتناوله املقال وتعرفه باملو، ويئ القارئ وجتذب انتباهه،وتربز أمهيته ،له

 وتذكر ،املوضوعينهي التالميذ كتابام خبامتة تلخص : كتابة خامتة مناسبة للموضوع -٣
   . وغالباً ما تتضمن رأياً أو نصيحة،القارئ مبا ورد فيه من أفكار

 ).Revising (ج ـ مرحلة املراجعة  
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شتمل هذه  وت،)املسودة(،  الكتابة األوليةيفدونوها اجلمل اليت ووفيها يقوم التالميذ مبراجعة األفكار 
  :املرحلة على

على اكتشاف األخطاء وتبني اخللل يف ترتيب  التلميذ  تساعدقراءة املسودة قراءة ذاتية متأنية -١
  .اجلمل أو العبارات اليت كتبها

 ليقوم كل تلميذ بقراءة املوضوع الذي كتبه زميله ووضع ،تبادل الكراسات بني التالميذ -٢
 . والتعديالت اليت يقترحها،املالحظات اليت يراها

بالتقدمي أو التأخري أو  ،د قراءته أو ما الحظه زميله التعديالت وفقا ملا الحظه التلميذ بعإجراء -٣
 .احلذف أو اإلضافة

  . أجريت عليهانظيمها بعد التعديالت اليتكتابة املسودة وتإعادة  -٤

  ). Editing (د ـ مرحلة التصحيح

  :يف هذه املرحلة يركز التالميذ على عملية اإلخراج وتصحيح األخطاء النحوية واإلمالئية وتشمل

  .مراجعة املسودة بعد إجراء التعديالت -١

 .التركيز يف هذه املرحلة على األخطاء اإلمالئية والنحوية -٢

  .حوي واإلمالئيالنتبادل الكراسات إلجراء التصحيح  -٣

  .)Publishing (هـ  ـ مرحلة النشر

 حياول التالميذ يف هذه املرحلة إخراج التعبري يف ،عندما يتم مراجعة الكتابة األولية وتصحيح األخطاء
   :وتشمل هذه املرحلة ،شكله األخري ونشره

  .)املبيضة (تعبري يف شكله النهائيكتابة ال -١

  .دف والغرض احملدد يف املرحلة األوىلنشر هذا املقال أو املوضوع حسب اهل -٢

تتم عملية النشر إما بقراءة املوضوع  على التالميذ أو يف اإلذاعة املدرسية أو نشره يف  -٣
   .اصحيفة الفصل أو جملة تصدر يف املدرسة وحنوه

  
  :الدراسات السابقة
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تعـبري الكتـايب     وال ، توجد دراسات كثرية تدور موضوعاا حول مادة التعبري عموماً         ،عربياً     
 وقـد  ، وبعض تلك الدراسات اعتمدت املنهجني الوصفي والتجرييب للوصول إىل النتـائج     ،خصوصاً

تدريس يف  أثر طريقة املواقف الوظيفية     ما حبث    فمنها   ،تنوعت موضوعات البحث يف تلك الدراسات     
 ،عبدالويل ( الكتايب  تنمية مهارات التعبري    ومنها ما حبث يف وسائل     ،)١٩٨٤ ،أمحد (التعبري التحريري 

 كما أن من تلك الدراسات ما هـدفت إىل تعـرف            .)١٩٨٨ ، درويش ،١٩٨٧ ، يوسف ،١٩٨٥
 يف  تالميذ أو إىل تعرف أسباب ضعف ال      ،)١٩٨٨ ،عطا (أسس تصحيح موضوعات التعبري التحريري    

تعـبري   أو إىل التعرف على العوامل اليت تعوق تعلـيم مهـارات ال            ،)١٩٩٣ ،حممود (التعبري الكتايب 
 أو إىل التعرف على فعالية استخدام مداخل حديثـة يف تنميـة             ،)١٩٩٧ ،املال واملطاوعة  (اإلبداعي

وضيق مساحة البحث حتد من ذكـر املزيـد مـن تلـك              .)٢٠٠٠ ،قاسم (مهارات التعبري الكتايب  
   .الدراسات

ـ             وى دراسـة   أما الدراسات العربية ذات الصلة باملراحل اخلمس للكتابة فلم جيد الباحثان س
اليت هدفت إىل قياس فاعلية     ) ٢٠٠١ (واحدة أجريت يف اململكة األردنية اهلامشية وهي دراسة اخلوالدة        

استخدام منوذج مراحل عمليات الكتابة يف تعلم مهـارة التعبري الكتايب لدى طلبة الـصف العاشـر                
 واستخدمت الباحثة يف    ، الكتايب األساسي يف األردن مقارنة بالطريقة التقليدية املتبعة يف تدريس التعبري         

 وقد عمدت الباحثة إىل تصميم برنامج تعليمي لتدريس التعبري          .دراستها املنهجني الوصفي والتجرييب   
 وارتكز هذا الربنامج علـى مرتكـزات        ،الكتايب يستند يف بنائه على منوذج مراحل عمليات الكتابة        

 .ام استراتيجييت التعلم التعاوين والتقـومي الـذايت       أساسية منها تدرج الطلبة يف عملية الكتابة واستخد       
وأظهرت نتائج حبث اخلوالدة أن طريقة تدريس التعبري الكتايب باستخدام منوذج مراحـل عمليـات               

 كمـا  ،الكتابة لدى طلبة الصف العاشر األساسي كانت ذات أثر مقارنة مع طريقة التدريس التقليدية      
لة إحصائية يف حتصيل طلبة الصف العاشر األساسي يف اختبار          بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دال      

  .التعبري الكتايب تعزى إىل متغري اجلنس
  

ة اهتمت  عد دراسات   فهناك) النطاق املكاين للبحث احلايل    (أما يف اململكة العربية السعودية    و  
ضـوعات تلـك    وتنوعـت مو   ، واملرحلة املتوسطة خـصوصاً    ، عموماً التعليم العام بتعليم التعبري يف    

 أو التركيز على دور املعلم وطريقة       ،الدراسات بني التركيز على منهج التعبري من حيث أهدافه وحمتواه         
 وسـيتم عـرض بعـض تلـك         . أو التركيز على واقع اإلشراف التربوي يف تعليم التعبري         ،التدريس
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-موضوع البحث احلـايل   –  الدراسات مرتبة تارخيياً مع التركيز على ماله عالقة بتعليم التعبري الكتايب          
      .دون التعبري الشفهي

إىل الوقوف على أثر تدريس املوضوعات الوظيفيـة        ) ١٩٨٨ ( هدفت دراسة مدكور   ،فمثالً
 وقد اسـتخدمت الدراسـة املنـهجني الوصـفي          ،على حتسني التعبري لدى تالميذ املرحلة املتوسطة      

ـ ية بني اموعـة التجريب    فروق ذات داللة إحصائ    وأظهرت النتائج وجود     .والتجرييب ة واموعـة   ي
أكدت النتائج أن العوامل النفـسية واالجتماعيـة املتـصلة           كما   .ةيالضابطة لصاحل اموعة التجريب   

  .باملوضوعات الوظيفية جعلت تالميذ اموعة التجريبية يتعلمون بسرعة أكرب من اموعة الضابطة
 منهج التعبري يف ضوء األهداف املرجوة منه        إىل تقومي ) ١٩٩١ (احلريشيدراسة  هدفت   كما

 . وقد استخدمت الدراسة  املنهج التحليلـي الوصـفي         ،يف املرحلة املتوسطة للبنات يف مدينة الرياض      
جمموعة   كما أن هناك    ،درجة حتقق األهداف املرجوة تتراوح بني متوسطة وقليلة       وأظهرت النتائج أن    

 ، واحملتوى ،إىل مشكالت تتعلق باألهداف   الباحثة  وقسمتها   ،من املشكالت اليت تعوق حتقق األهداف     
  . والتقومي، والوسائل،وطرق التدريس

التعبري الكتايب للـصف الثالـث      تعليم  إىل حتديد مطالب    ) ١٩٩٥ (الزهرايندراسة  وهدفت  

توصلت الدراسة إىل أن مطالب التعبري الكتـايب        و . وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي     ،املتوسط

 ، حتليل املوضوع  ، فكرة املوضوع  حتديد ( منها كفاية ة عشر لصف الثالث املتوسط تتلخص يف سبع     ايف  
وقد حددت الدراسة  لكل كفاية جمموعـة  ) .. استخدام عالمات الترقيم،إتقان اللغة العربية الفصحى  

   .من األساليب واإلجراءات اليت حتققها
قف التعبري الكتـايب لـدى تلميـذات        إىل حتديد موا  دراستها  هدفت  ف) ١٩٩٨ (أما العرفج 

وأسفرت نتائجها   . وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي     ،املرحلتني املتوسطة والثانوية مبدينة الرياض    
اقتراح  و ،حصر املواقف الكتابية اليت متارسها تلميذات املرحلة املتوسطة وتلميذات املرحلة الثانوية          عن  

  .لة املتوسطة والثانويةموضوعات تعبري لكل صف من صفوف املرح
إىل التعرف على مدى توظيف معلمي اللغـة العربيـة          ) ١٩٩٨ (القحطايندراسة  وهدفت  

 واستخدم الباحث   ،مهارات التعبري الكتايب يف تعليمهم مقرر التعبري يف املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض           
الكتايب  ني مهارات التعبري  يف توظيف املعلم  شديد  نتائج عن وجود ضعف     الأسفرت   و ،املنهج  الوصفي  
    .يف تعليمهم التعبري

إىل تتبع تطور التعبري الكتايب لدى تلميذات املرحلة الثانوية         ) ١٩٩٩ (املنيفيدراسة  وهدفت      
أظهـرت   و، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصـفي     ،يف مدينة الرياض من خالل نقصان أخطائهن      
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لميذات يف بعض املباحث اإلمالئية والنحوية واألخطاء اليت        النتائج حدوث تطور إجيايب على أخطاء الت      
  .منهأعلى  حيث تقل األخطاء بارتقاء التلميذات من صف دراسي إىل صف آخر ،ترجع إىل اخلط

إىل التعرف على واقع اإلشراف على تعلـيم التعـبري          فهدفت دراسته   ) ٢٠٠٠ (أما البشري 
توصلت الدراسة إىل وجود قـصور       و .ج الوصفي التحليلي  املنهالكتايب يف املرحلة املتوسطة باستخدام      

   .يف أداء مشريف اللغة العربية عن حتقيق مطالب اإلشراف على تعليم التعبري الكتايب يف املرحلة املتوسطة
إىل التعرف على مدى توظيف معلمات اللغة العربية        ) ١٤٢٥ ( هدفت دراسة السيف   ،وأخرياً

 باستخدام املنـهج    ،م مادة التعبري للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية       مهارات التعبري الكتايب يف تعلي    
ملهـارات التعـبري    -عينة البحـث  - وأسفرت نتائج الدراسة أن توظيف املعلمات        .الوصفي التحليلي 

الكتايب كان ضعيفاً جداً وأن املهارات اليت وظفتها عينة الدراسة حظيت بنسب منخفضة ومل توظف               
وأن هناك مهارات مل توظف إطالقا مثل مهارة وضوح اخلط وسـالمة اهلـوامش         ،بالشكل املطلوب 

   .ومهارة اختيار العنوان املناسب
 حيث  ، ميكن مالحظة أن الدراسات السابقة قد اختلفت من حيث املنهج والطريقة           ،وإمجاالً

ـ     ،تناولت بعض  هذه الدراسات التعبري الكتايب من اجلانب النظري          في يف  واعتمـدت املنـهج الوص
  . وتدريب التالميذ على كيفية الكتابة، والقليل منها تناول التعبري من الناحية التجريبية،دراستها

 ميكن النظر إىل أن مجيع الدراسات السابقة قد اتفقت يف الغاية اليت تسعى إليها وهي                ،من جهة أخرى  
 سواء أكان ذلك عن طريـق       ،ميذ وحماولة حتسني القدرة على التعبري لدى التال       ،النهوض بتعليم التعبري  
 كما اتفقت هذه الدراسـات      ، أم بتناول موضوعات ذات صلة بالتعبري الكتايب       ،طرح برامج تعليمية  
  . لدى التالميذ يف مهارات التعبري وجماالته-بوجه عام-على وجود ضعف 

ملالئمـة  وقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة يف التعرف على مهارات التعبري الكتايب ا            
 ويف إعـداد    ، والوقوف على جماالت التعبري الكتايب املناسبة هلذا الصف        ،لتالميذ الصف الثاين املتوسط   

 ويف صياغة معيـار التـصحيح املتـضمن    ،اختبار التعبري الكتايب املالئم لتالميذ الصف الثاين املتوسط  
 إعداد الربنامج التعليمي املـبين علـى         وأخرياً يف  ،جمموعة من املهارات املناسبة هلذه الفئة من التالميذ       

 يف إعداد الربنامج التعليمي للبحث      كما استفاد الباحثان من دراسة اخلوالدة      .املراحل اخلمس للكتابة  
 ومل يستخدم البحث احلايل التعلم التعاوين يف تطبيق الربنـامج كمـا فعلـت               ،احلايل ويف آلية تنفيذه   

   .كفي وحدها يف حدوث األثر وتنمية املهارات لدى التالميذ حيث إن هذه اإلستراتيجية ت،اخلوالدة
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عن الدراسات السابقة بتطبيق برنامج تعليمي وقياس أثره علـى أداء           احلايل  البحث  متيز  وقد  
 ركزت على التجريب والتدريب على تعلـم املهـارات        حيث قلت الدراسات اليت      ،الكتايبالتالميذ  
  .)٢٠٠١ (اخلوالدةو) ٢٠٠٠ (م دراسة كل من  قاسباستثناءالكتابية 

  
  النتائج والتوصيات 

   : السؤال األول
  لتدريس مادة التعبري ؟  يقوم على املراحل اخلمس للكتابةالذيما الربنامج املقترح 

 ببناء برنامج تعليمي لتدريس التعبري الكتايب يقوم على املراحل          الباحثان هذا السؤال قام        لإلجابة عن 
 ونظراً لضيق مساحة النشر املتاحة هلذا البحث        ،ضوء طبيعة املقرر وأهدافه   لك يف   ذو ،اخلمس للكتابة 

 وذلك على النحو    ،وآلية تطبيقه استعراض أهم مالمح هذا الربنامج من حيث أسسه ومكوناته          فسيتم  
     : اآليت

  :أسس بناء الربنامج-أ
مية مهارة التعبري الكتـايب لـدى   إىل تن-بشكل عام-التعليمي لتدريس التعبري الكتايب  ربنامج  يهدف ال 

  :  بنائه على جمموعة من األسس أمههاارتكز الربنامج يف وقد .تالميذ الصف الثاين املتوسط
تشمل كل مرحلة منـها عمليـات         ،تدرج التالميذ يف عملية الكتابة عرب مراحل مخس        -١

  .وأنشطة متنوعة
 . الكتابةموضوعطاء التلميذ  احلرية يف اختيار إع -٢
 .قة يف نفس التلميذ عن طريق منحه الفرصة يف التقومي الذايت ومراجعة كتابتهزرع الث -٣
  .ثناء تبادل الكراسات مع أقرانه التالميذتعويد التلميذ على النقد وتصحيح األخطاء أ -٤

  : مكونات الربنامج-  ب
  :ربنامج من وحدتني  دراسيتني مهااليتكون 

 مع تـدريبات ومنـاذج   ، واألسس الفنية لكتابة املقال،ملفهوم املقالومشلت توضيحاً    :الوحدة األوىل 
 وكيفية التدرج أثناء    ، مع عرض لنماذج موضحة هلا     ، وتعريف باملراحل اخلمس للكتابة    ،هلذه األسس 

   . وفق تلك املراحلالكتابة

 كتايب وفق املراحل اخلمس للكتابة املشار إليها يف صدر هـذا           التدريب على التعبري ال    :الوحدة الثانية 
   : البحث وهي
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  ).  Prewriting ( مرحلة ما قبل الكتابة -١

  ).  Drafting ( )املسودة (مرحلة الكتابة األولية -٢
  ). Revising (مرحلة املراجعة  -٣

  ).  Editing (مرحلة التصحيح  -٤

  .)   Publishing (مرحلة النشر  -٥
داد ما   وإع ،من تلك املراحل    ببيان وحتديد ما يقوم به املعلم والتالميذ يف كل مرحلة          الباحثانوقد قام   

  :وفق اآليت ،يتطلبه الربنامج من أوراق
  .حتديد العمليات واألنشطة اليت تتطلبها كل مرحلة-
  .حتديد الزمن الالزم لكل مرحلة-
  .إعداد األوراق والنماذج اخلاصة بكل مرحلة-
  .تصميم قوائم للتقومي الذايت  بعد كل مرحلة-
   .يقوم به من أعمال وتنظيمه وفق مراحل الكتابةفظ ما حلإعداد ملف لكل تلميذ -

  : ما يلي وقد مشل ملف كل تلميذ
  .اً يتضمن البيانات الشخصية للتلميذغالف-
  . يف مرحلة ما قبل الكتابةضمن األنشطة اليت يقوم ا التلميذورقة تت-
  ).املسودة (ورقة تتضمن تعليمات خاصة مبرحلة الكتابة األولية-
  .سودةورقة لكتابة امل-
  .قائمة التقومي الذايت اخلاصة مبرحلة الكتابة األولية-
  .ورقة تشتمل على تعليمات خاصة مبرحلة املراجعة-
  .قائمة التقومي الذايت لعملية املراجعة-
  .ورقة لكتابة املوضوع بعد إجراء التعديالت-
  .ورقة تشمل تعليمات وتوجيهات خاصة مبرحلة التصحيح-
  . لعملية التصحيحقائمة التقومي الذايت-
  .ورقة لكتابة املوضوع بصورته النهائية-
  .قائمة التقومي النهائي ملراحل الكتابة-
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 موعـد احلـصة     القاعة املعدة لتنفيذ التجربـة حـىت        بعد انتهاء احلصة يف     التالميذ  ملفات    وحتفظ  
للتلف أو الضياع   ض   وذلك لئال تتعر   ،وتعاد مرة أخرى للتالميذ    ،حيث يقوم املعلم بتصحيحها   ،التالية

  .بقائها مع التالميذأو التعديل يف حالة 

   :حتكيم الربنامجج 
 وقـد  ،بعد االنتهاء من بناء الربنامج عرض على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص واخلربة      

  . ومقترحاممالحظات احملكمنيبعض التعديالت على الربنامج يف ضوء أجرى الباحثان 

    : مجتطبيق الربنا-د
الربنامج وحتكيمه قام الباحثان باختيار مدرسة األنباري املتوسطة لتطبيـق           بعد االنتهاء من إعداد         

 وقابل الباحثان مدير املدرسة واملعلم الذي سيقوم بتنفيـذ          ،الربنامج على تالميذ الصف الثاين املتوسط     
اتضحت الصورة والطريقة    حىت   ،ت وجرى شرح الربنامج للمعلم يف عدة جلسا       ،الربنامج مع التالميذ  

 وبعد تأكد الباحثني    ،اليت سيسري ا يف عملية تدريس مادة التعبري الكتايب وفق املراحل اخلمس للكتابة            
 ومن مث جرى    ، قسم الباحثان عينة البحث إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية        ،ربنامجمن استيعاب املعلم لل   

 وقـد   ،قر جهاز عرض ودوالباً حلفـظ األوراق وامللفـات         حيث ضم امل   ،يئة املقر إلجراء التجربة   
األوىل منها لتدريس الوحدة األوىل من      الثالثة    خصصت األسابيع     ، أسابيع )٧ (استغرق إجراء التجربة  

  أما  األسابيع األربعة األخرية فقد خصصت  لتدريس التعبري للتالميذ  عرب املراحل اخلمـس     ،الربنامج
  .الثانية من الربنامجللكتابة كما يف الوحدة 

    

    :السؤال الثاين

 لدى تالميذ الصف ما أثر استخدام املراحل اخلمس للكتابة يف تنمية القدرة على التعبري الكتايب
  ؟الثاين املتوسط

اموعة متوسط  حلساب الفروق بني    ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحثان اختبار        
    .ابطة يف اختبار التعبري الكتايب البعدياموعة الضمتوسط التجريبية و

   )٤ ( جدول
التعـبري  اموعة الضابطة يف    متوسط  اموعة التجريبية و  متوسط    نيالفروق ب لداللة  ) ت(اختبار  

  . الكتايب البعدي

  العدد  المجموعات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  تقيمة 
مستوى 
  الداللة
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  العدد  المجموعات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  تقيمة 
مستوى 
  الداللة

  ٧,٦٣  ٧٩,٣٠  ٢٠  التجريبية
  ٩,٥٠  ٦٢,٨٠  ٢٠  الضابطة

٠,٠٠٠  ٦,٠٦  

  

بني اموعتني ) ٠,٠٠١(دالة إحصائياً عند مستوى  وجود فروق يظهر اجلدول السابق
لصاحل اموعة التجريبية يف اموع الكلي للدرجات اليت حصل عليها التالميذ يف لضابطة التجريبية وا
عبري الكتايب لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ، مما يدل على حتسن القدرة على التالبعدي االختبار

   . الذين درسوا التعبري الكتايب باستخدام إستراتيجية املراحل اخلمس للكتابة

 التجريبية،مجموعة  للساب الفروق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي        كما قام الباحثان حب   
حيث كانت النتائج كمـا  ) T-test Paired(للمجموعات املترابطة ) ت (وذلك باستخدام اختبار

  :يلي

   )٥ (جدول 
  الفروق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبيةداللة ساب حل) ت(  اختبار 

  بعد التجربة  قبل التجربة
المتوسط   المهارة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

  ٠,٠٠٠  ١٧,٧٨  ٨,٢٧  ٧٩,٣٢  ١٢,١٧  ٥٣,١٨  مهارة المضمون
  ٠,٠٠٠  ١١,٩٩  ٨,٠٩  ٧٨,٧٥  ١١,٢٣  ٦٥,٥  مهارة األسلوب
  ٠,٠٠٠  ٦,٩٠  ٧,٥٦  ٨٠,٦٣  ١٢,٨٩  ٦٦,٢٥  مهارة التنظيم
  ٠,٠٠٠  ١٧,٣٦  ٧,٦٣  ٧٩,٣٠  ١١,٢٨  ٦٠,٢٠  الدرجة الكلية

  
 بني) ٠,٠٠١(مستوى  ند   وجود فروق ذات داللة إحصائية ع      )٥(ويتضح من اجلدول رقم     

أي أن تالميـذ    .  للمجموعة التجريبية  لصاحل االختبار البعدي  وذلك  االختبارين القبلي والبعدي    نتائج  
اموعة التجريبية قد استفادوا فعالً من برنامج تدريس التعبري الكتايب باستخدام إستراتيجية املراحـل              

يب بشكل عام، ويف مهارات املضمون واألسـلوب        اخلمس للكتابة، وحتسنت قدرم على التعبري الكتا      
  .  والتنظيم بشكل خاص

η( ولقياس حجم األثر مت حساب مربع ايتا        
حجم أثر استخدام املراحـل     على  للتعرف   ) 2

 حيث بلغـت    ،اخلمس للكتابة يف تنمية القدرة على التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط            
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η( قيمة مربع ايتا    
اين درجة التعبري الكتايب يرجع     من تب % ٩٤ وبذلك ميكننا القول أن      ،)٠,٩٤ = 2

  . للكتابةاملراحل اخلمسبرنامج ستخدام إىل ا
     

  

  

  

   :السؤال الثالث

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات تالميذ الصف الثاين املتوسط الذين 
لذين  ومتوسط درجات التالميذ ا،س للكتابةاملراحل اخلمإستراتيجية يدرسون التعبري باستخدام 

  ؟ يدرسونه بالطريقة التقليدية تعزى إىل مهارات املضمون واألسلوب والتنظيم

ولإلجابة عن هذا السؤال  استخدم الباحثان حساب الفروق بني اموعـة التجريبيـة واموعـة                
وقد مت حساب    ).  T-test) (ت(ر  الضابطة يف اختبار التعبري الكتايب البعدي، وذلك باستخدام اختبا        

  :الفروق لكل حمور  على حده حسب املعيار املعد للتصحيح، وجاءت النتائج على النحو التايل

  )٧ (جدول
يف كـل   اموعة الـضابطة    متوسط  اموعة التجريبية و  متوسط    نيالفروق ب لداللة  ) ت(اختبار  

  .مهارة من مهارات التعبري الكتايب بعد التجربة

  العدد  المجموعات  ارةالمه
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  تقيمة 
مستوى 
  الداللة

  ٨,٢٧  ٧٩,٣٢  ٢٠  التجريبية
  مهارة المضمون

  ١٠,٥٨  ٥٤,٣٢  ٢٠  الضابطة
٠,٠٠٠  ٨,٣٢  

  مهارة األسلوب  ٨,٠٩  ٧٨,٧٥  ٢٠  التجريبية
  ١٠,٩٥  ٦٦,٠٠  ٢٠  الضابطة

٠,٠٠٠  ٤,١٩  

  مهارة التنظيم  ٧,٥٦  ٨٠,٦٣  ٢٠  التجريبية
  ٥,٥٥  ٧٨,١٣  ٢٠  الضابطة

٠,٢٤١  ١,١٩  
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بـني  ) ٠,٠٠٠(دالة إحـصائياً عنـد مـستوى         وجود فروق    )٧( رقم   يتضح من اجلدول  
 وذلك يف مهارات التعبري الكتـايب املتعلقـة          لصاحل اموعة التجريبية   بطةاموعتني التجريبية والضا  

  . باألسلوبباملضمون ومهارات التعبري الكتايب املتعلقة
 مهـارات التعـبري      عدم وجدود فروق دالة إحصائيا يف      حني تظهر نتائج اجلدول السابق     يف    

   .مما يعين أن تالميذ اموعتني كانوا متقاربني يف مهارة التنظيم ،التنظيمالكتايب املتعلقة ب
  

     : التعليق على النتائج
 الكتايب عن طريق الربنامج املـبين علـى         جود أثر لتدريس التعبري    و نيمن النتائج السابقة يتب   

لـدى تالميـذ الـصف الثـاين         بشكل عام    املراحل اخلمس للكتابة يف تنمية مهارات التعبري الكتايب       
ومهـارات  مهارات املـضمون  يف أكرب كان  ويالحظ  أن األثر احلاصل من تطبيق الربنامج      ،املتوسط
ابة املقدمـة وصـلب     لتالميذ على كت  اً ل ىل تدريب وذلك أن الربنامج يشمل يف الوحدة األو        ،األسلوب

كما ركز الربنامج يف     ، مبهارات املضمون  املتعلقة أهم عناصر التقييم     هي و ،ملوضوعاملوضوع وخامتة ا  
وتنقيحها وبناء اجلمل والفقرات    الوحدة الثانية على تدريب التالميذ على اختيار الكلمات واملفردات          

 وال شـك أن     ،مهارات األسلوب اليت تضمنتها   مي  وأهم عناصر التق   وهذه   ،من خالل مراحل الكتابة   
بة الراقيـة عـن الكتابـة       مهاريت املضمون واألسلوب من أهم مهارات التعبري الكتايب اليت متيز الكتا          

املتواضعة، ورمبا أن املعلمني ال يولون العناية الكافية بتدريس هاتني املهارتني يف الظـروف العاديـة                
 الكتايب، مما جعل التالميذ يف اموعة التجريبية يستفيدون فعالً من تـدريس هـاتني               لتدريس التعبري 

وا على   اموعة الضابطة الذين مل يتعرف     املهارتني، ومن مث ظهر ذلك جلياً على كتابام، خبالف أفراد         
   .   املهارتني بشكل كافس هاتنيتدري

الفروق  ومل تكن    لى املراحل اخلمس للكتابة،    تطبيق الربنامج املبين ع    ثر أ قلّ من جهة أخرى،   
وضوح اخلـط ونظافـة الورقـة       التقييم فيها على    اليت ركز   الكتابة  تنظيم  دالة إحصائيا يف مهارات     
وهذه املهارات حتظى بعناية معلمي الكتابة عموماً، بل رمبا يزيد تركيـز             ،واستخدام عالمات الترقيم  

إضافة إىل  هذا  . ضمون أو حمتوى التعبري وأسلوب الكتابة     بعض املعلمني عليها على حساب مهارات م      
 االهتمام بنظافة الورقة وحسن      توجيهات تدعو التالميذ إىل    تمشلللمجموعتني  االختبار  أن تعليمات   

    .اخلط
 تكشف عن وجود فـروق ذات       ) ٧  ، ٦ ، ٥ ،٤ ،٣ (رقم  وهكذا فإن اجلداول السابقة     
اليت درست التعبري الكتايب وفقاً لربنامج تدريس التعبري الكتايب         ريبية  داللة إحصائية لصاحل اموعة التج    
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 إىل أن تدريس التعـبري الكتـايب        وهذا يشري   .املبين على استخدام إستراتيجية املراحل اخلمس للكتابة      
يف تنمية القدرة على التعبري الكتايب لـدى        إجيايب  املراحل اخلمس للكتابة كان ذا أثر       طريقة  باستخدام  

      . مقارنة مع طريقة التدريس التقليدية،تالميذ الصف الثاين املتوسط
يف ستراتيجيات ساعدت يف تقدم التالميذ      إتضمن عدة   الربنامج   أن    هذا التقدم إىل   الباحثانيرجع     و

   :منهاوالتعبري الكتايب، 
   .ةخطوات وعمليات متنوعنها تتضمن كل ممراحل تدرج التالميذ يف الكتابة عرب مخس  -١
      . الذي يرغب الكتابة فيهاحلرية يف اختيار املوضوعتلميذ إعطاء ال -٢
 الذي خيطـط ويكتـب       إذ هو  ،تقمص التلميذ شخصية الكاتب احلقيقي أثناء حصة التعبري        -٣

  .أمهية التعبري الكتايبالتلميذ  يساعد على إدراك مما ،ويراجع ويصحح وينشر موضوعه
 مما يدخل الـسرور والبهجـة       من العمليات لكل عملية   تنوع األنشطة والتدريبات املصاحبة      -٤

  . على عملية الكتابة
 واآلخـر   ، أحدمها يتعلق بالنقد الذايت ملا كتبه التلميذ نفسه        :ممارسة التالميذ لنوعني من النقد     -٥

   .  من خالل تبادل أدوار املراجعة والتقومي للمنتج الكتايب زميلهنقد التلميذ ملا كتبه
ملا يقوم بـه     دور املساعد واملرشد واملوجه    إىل   ن التلقني والتدريس املباشر   حتول دور املعلم م    -٦

  .التالميذ من عمليات يف تعلم مهارات التعبري الكتايب
تايب لدى التالميـذ    التعبري الك  من أثر تنمية القدرة على        ما أظهره نتائج البحث    الباحثان   كما يعزو   
من حرية يف التعـبري     هلم   املراحل اخلمس للكتابة     م باستخدا تدريس التعبري الكتايب  برنامج  إىل ما وفره    
قد حتد من   خطاء اللغوية اليت     على ترتيبها وتنقيحها دون القلق بداية لأل        وتدوينها والعمل  معن أفكاره 

  .التركيز على األفكار وتنظيمها وتدوينها بأسلوب شائق ومثري
 واستخدام قائمـة التـصحيح      ةراجعامل ن طريق   ع-تدريب التالميذ على التقومي الذايت       ساعدوقد     

ـ      على تنمية شعورهم   - بعد كل مرحلة من مراحل الكتابة      والتقومي الذايت   ،ون باملسؤولية جتاه ما يكتب
 ، األسلوبية واللغوية إن وجـدت  واكتشاف األخطاء،م قادرين على حتليل مضمون ما يكتبون      وجعله

 أشبعت رغبتهم يف تعـرف أخطـائهم        يح الذايت حيث قد    مع قوائم التصح    تفاعالً وقد أظهر التالميذ  
     .وتصحيحها بأنفسهم

شـارت إىل    الـيت أ   )٢٠٠١ (دراسة اخلوالدة ما أظهرته نتائج    مع  احلايل  نتائج البحث   وقد اتفقت      
 كما اتفقت نتـائج  .وجود أثر الستخدام منوذج مراحل عمليات الكتابة يف تعلم مهارة التعبري الكتايب       
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علية تدريس التعبري عن طريق املداخل الثالثة الـيت         ا اليت أظهرت ف   )٢٠٠٠ (دراسة قاسم البحث مع   
  .ارتكزت يف تدريس التعبري على مراحل الكتابة

 الدراسـات اليت أظهـرت تفوقـاً لطرائــق            ونتائج البحث احلايل تسري يف سياق نتائج بعض       
 ،)١٩٨٤ ( أمحـد  : دراسـات   ومنـها  يدية،احلديثة على حساب الطرق التقل    تدريس التعبري الكتايب    

، مما يؤكد على ضرورة األخذ بالطرق والوسائل احلديثـة يف   )١٩٨٨ (مدكور و ،)١٩٨٨ (درويشو
  . تدريس التعبري الكتايب وخصوصاً طريقة التدريس باستخدام إستراتيجية املراحل اخلمس للكتابة

  

  
  
  

   : التوصيات
املراحل إستراتيجية ستخدام إجيايب الأثر  على وجوداليت أكدت يف ضوء نتائج البحث 

وزارة التربية والتعليم  انيوصي الباحثني فإن ،تالميذالالتعبري الكتايب لدى القدرة على اخلمس يف تنمية 
   :مبايلي
 سـتراتيجيات  وإ،تـوى احمل و،هدافاأل يشمل ،لتعليم التعبري الكتايبجديد منهج املبادرة إىل بناء   -١
  .ملراحل اخلمس للكتابة، يعتمد على إستراتيجية اتقوميال و،تعليميةالل وسائال و،تدريسال
لكتابـة الـيت   اخلمس لراحل املباستخدام الكتايب تدريب معلمي اللغة العربية على تدريس التعبري     -٢

  .التعبري الكتايبعلى  التالميذ على تنمية قدرام تساعد
 معلمي مادة التعبري الستخدام طـرق وإسـتراتيجيات         متابعةتوجيه املشرفني التربويني إىل أمهية       -٣

اسـتخدام  حديثة يف تدريس التعبري عموماً والتعبري الكتايب خصوصاً، وتشجيع املعلمني على جتربـة              
ومالحظة الفرق الذي حتدثه يف حتسن قدرة التالميـذ         حل اخلمس للكتابة يف تعليم التعبري الكتايب        ااملر

  . على التعبري الكتايب
جيه مركز البحوث يف الوزارة إىل تطبيق جتربة تدريس التعبري باستخدام املراحل اخلمس للكتابة               تو -٤

تبني أثر استخدام   يف مناطق أخرى يف اململكة العربية السعودية، وإىل إجراء حبوث ودراسات أخرى               
  .  مراحل الكتابة اخلمس يف اجتاهات معلمي اللغة العربية والتالميذ حنو التعبري
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  املراجع

   :  املراجع العربية:أوالً

أثر طريقة املواقف الوظيفية على تدريس التعبري  .)١٩٨٤. (أمحد، حممد عبدالقادر

كلية :  مصر. رسالة ماجستري غري منشورة. التحريري لدى تلميذات الصف الثاين الثانوي

  .التربية، جامعة عني مشس

ي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية يف اململكة  التحصيل اللغو.)١٩٩٠. ( زكريا احلاج،إمساعيل

  .٣١٣ ـ ٢٧٤ص ص  .الة العربية للبحوث التربوية، العد األول .العربية السعودية

املرحلة (أصول تدريس العربية بني النظرية واملمارسة ). ١٩٩٩. (البجة، عبد الفتاح حسن
  .دار الفكر: عمان. )األساسية العليا

واقع اإلشراف على تعليم التعبري الكتايب يف املرحلة ). ٢٠٠٠. ( شديد       البشري، حممد
  .رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة امللك سعود. املتوسطة

تقومي منهج التعبري يف ضوء األهداف املرجوة منه يف املرحلة ). ١٩٩١. (       احلريشي، منرية
  .ة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، الرياض، رسالاملتوسطة للبنات مبدينة الرياض

 .تعليم اللغة العربية والتربية الدينية ).١٤١٠ (. رسالنمصطفىو ،رشدي ،خاطر
  .دار الثقافة: القاهرة

فاعلية استخدام منوذج مراحل عمليات الكتابة  ).٢٠٠١. (  جنود حممود حممد،اخلوالدة       

 رسالة ماجستري غري . طلبة الصف العاشر األساسييف تعلم مهارة التعبري الكتايب لدى

  .  اجلامعة األردنية،منشورة

تنمية مهارات بعض جماالت التعبري الكتايب لدى ). ١٩٨٨. (       درويش، عفت حسن
  .كلية التربية، جامعة طنطا.  ، رسالة ماجستري غري منشورةتالميذ املرحلة الثانوية

طالب تعليم التعبري الكتايب للصف الثالث املتوسط مبدينة م). ١٩٩٥. (      الزهراين، أمحد
  .  رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى.جدة
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توظيف معلمات اللغة العربية مهارات   ).١٤٢٥. ( مشاعل بنت سعد بن سيف، السيف     
ري رسالة ماجستري غ .تدائيةالتعبري الكتايب يف تعليم التعبري للصفوف العليا من املرحلة االب

   .لبناتالتربية لكلية  ،الرياض ،ةمنشور

األنشطة اللغوية وأثرها على تنمية بعض املهارات الكتابية لدى ). ٠١٩٩٤. صاحل، هدى
  . كلية التربية، جامعة عني مشس. رسالة ماجستري غري منشورة. طالب الصف األول الثانوي

تنمية مهارات التعبري الكتايب لدى تالميذ املرحلة ). ١٩٨٥. ( يل، طه غامن حممد      عبد الو
رسالة ماجستري غري منشورة، مصر كلية التربية، جامعة  . اإلعدادية يف اجلمهورية العربية اليمنية

  .عني مشس

طرق تدريس اللغة العربية من منظور ). ١٤٢١. (حسني راضي عبد الرمحن ،عبيد

  . دار الفكر:األردن. تربوي حديث

مواقف التعبري لكتايب لدى تلميذات املرحلتني املتوسطة ). ١٩٩٨. (        العرفج، عبري 

  . رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة امللك سعود.والثانوية مبدينة الرياض

جملة دراسات أسس تصحيح موضوع التعبري التحريري،  ). ١٩٨٨. (         عطا، إبراهيم حممد
  ٢٣٤ـ ١٩٦، ص ص )١٢(اجلزء  صر، الد الثالث،تربوية مب

مركز الكتاب : القاهرة. املرجع يف تدريس اللغة العربية). ٢٠٠٥. (عطا، إبراهيم حممد
   .للنشر

فعالية استخدام مداخل حديثة يف تنمية مهارات ). ٢٠٠٠. (         قاسم، حازم حممود

 رسالة دكتوراه غري .رحلة التعليم األساسيالتعبري الكتايب لدى تالميذ احللقة الثانية من م

  .منشورة، كلية التربية، جامعة عني مشس

مدى توظيف معلمي اللغة العربية مهارات التعبري ). ١٩٩٨. (         القحطاين، ماجد مصدي
رسالة ماجستري غري . الكتايب يف تعليمهم مقرر التعبري يف املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض

  .ة التربية، جامعة امللك سعودمنشورة، كلي
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معجم املصطلحات التربوية املعرفة يف   ).١٤١٦. (اجلملعلي محد حسني و أاللقاين          
   . عامل الكتب: القاهرة.املناهج وطرق التدريس

تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية   ).١٩٩٨. ( حممد صالح الدين علي،جماور        

  . دار الفكر العريب: القاهرة. التربويةأسسه وتطبيقاته

دراسة تقوميية لواقع تعليم التعبري الكتايب يف الصف ). ١٩٩٣. (        حممود، لطيفة حممد
  .  رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة البحرين.الثالث اإلعدادي بدولة البحرين

جملة  .ملوضوعات التقليدية والوظيفية تدريس التعبري بني ا.)١٩٨٨. (  علي أمحد، مدكور
  ١٩٠ ـ ١٩٥  ص ص .٥جامعة امللك سعود م . كلية التربية

 دراسة موعة من العوامل اليت ).١٩٩٧. (فاطمة حممد املطاوعةو  ،  بدرية سعيداملال،

 جملة مركز البحوث التربوية جبامعة. تعوق تعليم مهارات التعبري اإلبداعي يف املرحلة اإلعدادية
  ٦٦ـ ٢١  ص ص.قطر، السنة السادسة، العدد الثاين عشر

تطور التعبري الكتايب لدى تلميذات املرحلة الثانوية يف مدينة ). ١٩٩٩. (املنيفي، سعاد

 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة امللك .الرياض متمثالً يف نقصان أخطائهن

  .سعود

).  ١٤٢٢. (مصلوح، وأمحد إبراهيم اهلواريالنجار، حممد رجب، وسعد عبدالعزيز 

  .دار العروبة للنشر والتوزيع: الكويت. الكتابة العربية مهاراا وفنوا

:   الرياض.دليل املعلم ملقرر التعبري يف املرحلة املتوسطة .)١٤٢٤. (وزارة التربية والتعليم

  .وزارة التربية والتعليم

ية بعض مهارات التعبري التحريري الوظيفي تنم). ١٩٨٧. (يوسف، عيطة عبد املقصود

كلية التربية، جامعة : مصر.  رسالة ماجستري غري منشورة.لدى طالب الصف األول الثانوي

  .الزقازيق

دار ذات : الكويت. اللغة والتواصل االجتماعي). ١٩٩٥. (يونس ، فتحي علي وآخرون

  .السالسل
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