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  اإلهداء
أمالفـرقِد    ديــ قصائاه يا قلـبي وقلب ورحيقُ أزهاري ونور  

  ديسوعلى ذراعِك ما نسيتُ تو    ةًــ السنين حكايطرزِت من ليِل

ِدـٍل خالـرداً زهيداً عـن جمي          ةًـ مني هديــهالّ قبلِت الروح  

  يِدقَر م قلبك صميم          يا من جعلتَداًـك مرقـتي لـ مهجوأبي تقبْل
  إلى الشمعتين اللتين استطاعتا قهر الظالم بقوة إرادة نورهما 

  أمي وأبي أدام اهللا نورهما

  

  ...  واإلخالص،إلى روح من غرسا في قلبي بذور الوفاء

  وأرادهما اهللا قريبين إلى جنته بمشيئته

  روح جدي وجدتيإلى 

  

   والتواضع، واإلخالص، واألدب، والوقار، والتربية،إلى العلم

  الدكتور غسان سرحان والدكتور محسن عدس

  

  وبلسم علّتي وجروحي.... إلى دعائم قوتي وطموحي

  إخواني

  

  ما كان عشقي لمن أشفى بقربهم      لكن عشقي لمن ُأضنى إذا غابوا

  فاء شمعةً تنير دربهإلى كل وفي مخلٍص يجعل من الو

  إلى من يجسدون الوفاء في أرقى صوره

  األخ والصديق األوفى هشام عودة

  واألخت الغالية وفاء عيسى من مملكة البحرين الشقيقة

  

  إلى قصيدتي التي لم تُنظَم بعدو

  إلى كل من أخذ ويأخذ بيدي إلى قمة المجدو

                                         أهدي عملي المتواضع هذا
  لباحث                                                                          ا

  عمار يوسف الوحيدي
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  شكر وتقدير
  

  ماذا أقول وشكري ليس يوفيكم      رداً على فضٍل من فضلكم كانا

  فاهللا يشهد أني قد حملت لكـم      شكراً وتقديراً وإكباراً وعرفانا

  

يس شكر أعظم من االعتراف بالجميل، وليس مشكور أعظم من صاحب الفضل الذي ال     ول

  .أجل، وال ينقطع عند حدينقطع فضله وال تنحصر نعمه، فحمداً هللا ال ينتهي عند 

وفي هذا المقام ال يسعني إالّ أن أتقدم بجزيل شكري، وعظيم امتناني وتقديري وعرفـاني؛                   

 في هذه األجواء العاصفة، فمنهم من أحضر        حدين معي ، متّ ربي هذا إلى كل من ساهم في بناء قا      

األخشاب على ظهره، ومنهم من صنع المجاديف، ومنهم من أحضر الشراع الكبير، ومنهم مـن               

كان البوصلة، ومنهم من علمني كيف أكون ربانا، ومنهم أصحاب االبتهال والدعاء إلى اهللا لتهدأ               

  . كله فلهم جميعاً الشكر والتقدير؛ قاربيالعاصفة وتجري الرياح بما يشتهي

        

الدكتور األخ   : من  الذي ال يفي فاعل الخير حقه في الثناء، كالً         ،وأخص بشكري وتقديري         

 ولم يتأخر عن تقـديم مـا   ، الذي لم يتوان،غسان عبد العزيز سرحان المشرف والموجه والمعلم 

التـي  أشكر  ، و عملهفي  والمخلص   المتفاني   ،حسن عدس الدكتور م األخ  آتاه اهللا من علم وحلم، و     

 األخت الغالية وفاء عيسى من مملكـة البحـرين          أخيها ومساعدته كرست وقتها وجهدها لمساندة     

  .الشقيقة، وأشكر مالزمي في البسمة والدمعة األخ الغالي هشام عودة

كتور ياسر المـالح والـدكتور      األستاذ الد العالّمة  الجزيل إلى      كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر       

، صورتها األجمـل  ذين عمال بإخالص وتفاٍن في مناقشة الرسالة لتخرج في          لحسين الدراويش ال  

من و ،كما أتقدم بشكري إلى زمالئي في موقع عملي       . كل من تفضل بتحكيم أداة الدراسة      وأشكر

وخليل عطوان،  ،  محمد عثمان، وأيمن خليفة   : حرصوا على نجاح مسيرتي وأخص منهم األساتذة      

  .وعامر حماد، ويوسف عدوي، ووجيه أبو لبنوإبراهيم مطر، 

 من المملكة األردنيـة     لصديقين مهند عبيد، وخالد عياصرة     ا ،    كما أشكر من ال أعرفهم وجهاً     

  .الهاشمية اللذين لم يبخال في تقديم المساعدة إلتمام هذه الدراسة

  

 الذين كان لهم الدور األكبـر       أبي وأمي وإخواني  إلى       وختام القول مسك، فالشكر كل الشكر       

  .في بناء القارب، ولعلي أوفيهم حقهم ببلوغي بقاربي شاطئ رضاهم
  

  الباحث                                                                                         
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  الملخص

طلبـة الـصف    لـدى    الكتابي    التعبير مهارات اكتساب   هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى       

  . )الحكومية، والتابعة لوكالة الغوث، والخاصة( في مدراس محافظة بيت لحم ،التاسع األساسي

  : وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

 فـي مـدارس     ،طلبة الصف التاسع األساسي   لدى   التعبير الكتابي    مهارات اكتسابما درجة   . 1

  ؟)ومية، والتابعة لوكالة الغوث الدولية، والخاصةالحك(محافظة بيت لحم 

بين متوسطات طلبـة    ) α =0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          . 2

النـوع   مهارات التعبير الكتابي تعزى لكل من متغير         اكتساب في درجة    ،الصف التاسع األساسي  

متغيـرات   أو للتفاعل بـين      عة الخارجية، المطال، والسلطة المشرفة على المدرسة، و     االجتماعي

  ؟الدراسة

 العـام   فـي  من جميع طلبة الصف التاسع األساسي المنتظمين للدراسة          ،  تكون مجتمع الدراسة  

الحكومية، والتابعـة لوكالـة الغـوث،       (م، في مدارس محافظة بيت لحم       2004/2005الدراسي  

  .)والخاصة

الطبقية العشوائية، من المدارس التي تشرف      لعنقودية  ا بالطريقة   اختيرتفقد     أما عينة الدراسة    

لـغ عـدد    وب. عليها الحكومة، والتابعة لوكالة الغوث الدولية، والتي تشرف عليها جهات خاصة          

  .طالبة) 94(، وطالب) 94(طالب وطالبة، منهم ) 188(أفراد العينة 

 الـصف التاسـع     طلبـة لـدى    التعبير الكتـابي     مهارات اكتسابمدى    ومن أجل التعرف إلى     

ثـم   قائمة احتوت عناوين عشرة موضوعات في التعبير الكتـابي اإلبـداعي،             ُأعدتاألساسي؛  

 بحيـث يكتـب     ، في التعبير الكتابي اإلبداعي    الختبار الطلبة اختير منها ثالثة    فعرضت للتحكيم   

 تـشمل مهـارات التعبيـر الكتـابي        قائمة   اشتقت ثم. الطالب في أحد هذه الموضوعات الثالثة     
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تصحيح موضوعات التعبير   في   اً معيار اعتمدتف،  جاليه المتعلقين بالشكل والمضمون   اإلبداعي بم 

  . وثباتها من صدق أدوات الدراسةوتأكد الباحثالكتابي اإلبداعي، 

 مـن العـام الدراسـي       - في شـهر آذار    - االختبار على عينة الدراسة في الفصل الثاني       طُبق  

 استخدمت التحليالت اإلحصائية    ؛ الدراسة واختبار فرضياتها   ولإلجابة عن أسئلة   .م2004/2005

، واسـتخدم   )ت ( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبـار      حسبتالمناسبة، فقد   

معادلـة  ت  تحليل التباين األحادي، وتحليل التباين الثنائي، وتحليل التباين الثالثي، وكذلك استخدم          

، (Pearson Correlation)رتبـاط بيرسـون   ا، ومعامل (Cronbach Alpha) ألفاكرونباخ 

كان من أهـم    وقد   . وحساب التكافؤ بين المصححين فيما يتعلق بثبات االختبار         من الثبات،  للتأكد

   :نتائج الدراسة

وجـود  و ،متوسطةبدرجة  طلبة الصف التاسع األساسي     لدى  مهارات التعبير الكتابي     اكتساب. 1

  .عبير الكتابي اإلبداعيتطلبة مهارات ال الاكتسابتدٍن في درجة 

 في بين متوسطات الطلبة     )α =0.05(الداللة  عند مستوى     فروق ذات داللة إحصائية    وجود. 2 

 . وذلك لصالح اإلناث تعزى للجنس، اإلبداعيهم مهارات التعبير الكتابياكتساب

بـين متوسـطات     )α =0.05(الداللـة   عند مستوى     فروق ذات داللة إحصائية    عدم وجود . 3 

إلى متغير السلطة المشرفة علـى       تعزى   ، اإلبداعي هم مهارات التعبير الكتابي   اكتساب في ،الطلبة

 . وعدم وجود فروق دالة تعزى لمتغير المطالعة الخارجيةمدرسة،ال

 في ، بين متوسطات الطلبة   )α =0.05(الداللة  عند مستوى     فروق ذات داللة إحصائية    وجود. 4

 والـسلطة   النوع االجتمـاعي  التفاعل بين   تعزى إلى    ، اإلبداعي  التعبير الكتابي  هم مهارات اكتساب

 ولـصالح   ، وذلك لصالح الذكور الذين تشرف على مدارسـهم الوكالـة          ،المشرفة على المدرسة  

  .اإلناث اللواتي تشرف على مدارسهن الحكومة
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 ،ن متوسطات الطلبة   بي )α =0.05(الداللة  عند مستوى     فروق ذات داللة إحصائية    عدم وجود  .5

 النـوع االجتمـاعي   التفاعـل بـين     تعزى إلى    ، اإلبداعي هم مهارات التعبير الكتابي   اكتساب في

 وعدم وجود فروق دالة تعزى للتفاعل بين السلطة المشرفة على المدرسـة             .والمطالعة الخارجية 

 والـسلطة    النـوع االجتمـاعي     وعدم وجود فروق دالة تعزى للتفاعل بين       .والمطالعة الخارجية 

  .المشرفة على المدرسة والمطالعة الخارجية

  : منها، توصياتخرجت الدراسة بعدة   وفي ضوء هذه النتائج 

  .العمل على إعداد كتاب خاص بالتعبير للصف التاسع األساسي. 1

  .األسبوع خالل  الكتابي لتدريس التعبير واحدةتخصيص أكثر من حصة دراسية. 2

تائج الدراسات السابقة التي اقترحت برامج خاصة وكافيـة لتطـوير           ضرورة االستفادة من ن   . 3

  .التعبير الكتابي

  .تشجيع الطلبة على الكتابة اإلبداعية من خالل المسابقات واألنشطة الثقافية. 4

 .كما اقترح الباحث إجراء بعض الدراسات التي تتعلق بموضوع التعبير الكتابي     
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Abstract 

 

    This study aimed at recognizing the acquisition of creative writing 

composition skills for the Ninth grade of Bethlehem Province Schools 

(governmental, supervised by UNRWA, and Private schools).  

     This study has attempted to answer these two questions: 

1- What acquisition do the Ninth grade students possess of the writing 

composition skills in Bethlehem schools?  

2- Are there statistically differences at the level (α = 0.05) among the 

students'  averages of the ninth grade in having the writing composition 

skills due to gender, supervising authority on school, outside reading, or for 

the reaction between study variables? 

    The population of the study was consisted of all the ninth grade students 

studying during 2004/2005 in Bethlehem schools.  

    The sample of the study had been chosen in a clustery randomly way, 

from the schools supervised by the government, and those that are 

supervised by the U.N and private schools. The number of the sample is 

(188) students, (94) are male, the others are (94) female students.  

    For recognizing the acquisition of having the writing composition skills 

of the ninth grade student, the researcher has prepared a list, which 

contained a ten- subject title of the creative writing composition that have  

been shown for arbitration. Three titles have been chosen to be presented to 

them as a test in the creative writing composition to write about one of the 

three titles. On the other hand, the researcher derived a list that includes the 

creative writing composition with its two fields: semblance and content. 

The researcher adopted this list as a criterion of correction for the creative 

writing composition, and then he made sure that the study tools were 

credible and stable.  
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    The researcher has applied the test to the study sample in the second 

semester March in 2004/2005. 

   To answer the study questions and test its hypotheses, the suitable 

statistic analyses were used. The averages, standard deviation, the (t-test), 

the one-two and three-way ANOVA have been also used. The Cronabach 

Alpha, Pearson Correlation, were used for making sure and counting the 

equivalence among the correctors relevant the stability of the test. 

     The Results of the Study show us: 

1- Moderately, the Ninth Grade students have the writing composition 

skills in general, yet they have low level of the creative writing 

composition. 

2- There are statistically differences at the level (α = 0.05) among the 

students' averages in having the creative writing skills that can be  

ascribed to gender in favor of female. 

3-  There are no statistically differences at the level (α = 0.05) among 

the students' averages in having the creative writing composition that 

can be ascribed to the variable of authority supervising on the school, 

nor to the variable of outside reading. 

4- There are statistically differences at the level (α = 0.05) among the 

students' averages in having the creative writing composition that 

can be ascribed the gender and the authority supervising on the 

school in favor of male supervised by U.N and in favor of female 

supervised by the government. 

5- There are no statistically differences at the level (α = 0.05) among 

the students' averages in having the creative writing composition that 

can be ascribed to the interaction between gender and outside 

reading, nor to the interaction between the authority supervising on 
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the school and outside reading, nor to the interaction between gender 

and the authority supervising on the school, and outside reading. 

   

 According to these results, the researcher has presented    

recommendations, some of them are: 

1- Working for preparing a specializing composition book for the Ninth 

Grade. 

2- More than one session should be scheduled weekly for teaching 

composition. 

3- It's very necessary to get benefit from the results of the previous 

studies that suggested sufficient programs for the development of 

writing composition. 

4- Encouraging students to show creative writing through competition 

and cultural activities. 

   Conducting some studies relevant the writing composition is also 

recommended by the researcher. 



 1

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها
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  الفصل األول

  وخلفيتهامشكلة الدراسة 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :تمهيد

 في حياة المجتمعات؛ فهي من أعظم وسائل االتصال والتواصل بين           أساسياًعنصراً       تعتبر اللغة   

  . من مشاعر وأفكار،ل في خاطر اإلنساناألفراد والجماعات، وهي أداة من أدوات التعبير عما يجو

أن اللغة نظام من الرموز الصوتية التي تظهر قيمتها حـين تتفـق عليهـا               ) ت.ب(ويرى حجازي   

      .األطراف التي تتعامل بها، وهي وسيلة التعامل ونقل الفكر بين المؤثر والمتلقي

للكتابة وفنونها، ويعتقد أنهـا قـد       اللغة أداة مسموعة غير مرئية، سابقة       أن  فذكر  ) 1985(اد   عب أما

ر عن الحاجات األساسية لإلنسان، ثم نمت باألصوات،         لتعب ،تطورت من إشارات إلى كلمات منطوقة     

   .فالمقاطع، فالكلمات

 وبها يتفاعل مع البيئة التـي       ،    وهي كذلك أداة رئيسة يستخدمها الفرد في بناء مقومات شخصيته         

  ووسيلته ، وهي رابطة الفرد بتراثه    . وأنماط سلوك  ، واتجاهات ،الًثُ وم ،اًيميعيش فيها، وبها يكتسب قِ    

  ).1998أبو رضوان، (لحفظ ذلك التراث 

 استدل إليها اإلنسان عندما شعر بالحاجة إلـى         ،أن اللغة ظاهرة اجتماعية   ) 1999(ويرى البجة       

واختـصر  .  ؤثر في سامعيه   بطريقة ت  ، وأحاسيسه ،التواصل والتفاهم مع غيره، فبها يترجم مشاعره      

 .)33: 1 جنـي، ج   ابـن  ("أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم       " : بأنها ابن جنّي تعريف اللغة   

 وفي اشـتقاقها وتركيبهـا،      ، في معانيها ومبانيها   ،وتعتبر اللغة العربية إحدى اللغات السامية وأرقاها      
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. ط التوحيد القائم ما بين تلك الـشعوب فهي لغة جميع الشعوب المنتسبة إلى الدولة العربية، وهي راب     

فلغتنا العربية وعاء األفكار والمشاعر، وقد حفظها القرآن الكريم من الضياع، وصانها من التبـدل                

 تـستطيع  ،ة تجعل منها لغة غني؛هي تمتاز بخصائص لغوية، و)1990الصايغ،  و1997أبو مغلي،   (

لك أنها اسـتطاعت فـي العهـود اإلسـالمية          أن تساير التطور الحضاري والفكري، والدليل على ذ       

  ).1989البرازي، ( أن تستوعب الفكر الدخيل، وأن تعبر عنه بلغة فصيحة ،المختلفة

حظيت باهتمام كبير في جميع مجاالتها، فكان االندفاع لتدوين مـا ظفـر بـه               قد    ونجد هذه اللغة    

 فاشـتغلوا عليهـا     .اللغة المعجزة  حفاظاً على هذه     ؛ ونثرية ، من نصوص شعرية   ،اللغويون والقدماء 

 ،والمثال الوحيد الباقي لمعرفة السبيل الـذي سـلكته الحيـاة          . واستنبطوا قواعدها ودرسوا أصواتها   

  ).1977فارس، ( يراه علماء العربية في اللغة العربية ،والسبيل الوحيد لمعرفة مصير اللغة

 كبير فـي التجـسير بـين الماضـي           وما تقوم به من دور     ،أن اللغة ) 1981(    ويرى أبو حمدة    

 تستطيع أن تضيف على الفعاليات المؤثرة في مالمح التغيير المرجو والمرغوب، وذلـك       ،والمستقبل

  . واإلبداع فيها،مشروط بحسن التعامل مع اللغة العربية

  

عربـي،   في جميع أنحـاء العـالم ال       ، اللغة العربية مركزاً كبيراً ومتميزاً في مناهج التعليم        تتبوأ   و

  وتراكيـب  ، وألفاظاً ، حديثاً على أنها ليست أصواتاً     لهامقارنة بغيرها من مواد التدريس، حيث ينظر        

 ،فحسب، وإنما بمثابة المستودع الذي يحوي التراث الثقافي، وهي التعبير عن مكنونات نفس اإلنسان             

  ).1977فارس، ( وأفكاره ،ومشاعره

 التعبير واحـداً مـن أهـم        ويعد. ستماع، والقراءة، والكتابة  االالكالم، و :   وللغة مهارات عديدة هي   

 وأحاسيسه، إما   ، ومشاعره ،مهارات اللغة؛ ألنه يشمل الحديث والكتابة، واإلنسان بحاجة لنقل أفكاره         
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 يستطيع أن ينـال بهـا       ، أو بطريقة مكتوبة من خالل عبارات موجزة       ؛نقالً مباشراً بطريقة المشافهة   

  ).1983إبراهيم، (زداد ثقته بنفسه رضى الناس، وبذلك ت

 وأن تستعمل بطريقة صحيحة في      ، ال بد من أن توظف توظيفاً سليماً       ؛    وحتى تنهض اللغة بدورها   

التعليم، ولعل التعبير ركن أساس من أركان النهوض باللغة، فهو يمثل ثمرة الثقافة األدبية واللغويـة                

 روافد تصب فـي مجـرى       ،ختلفة، ففروع اللغة العربية   التي يتعلمها الطلبة عبر مراحل تعليمهم الم      

 فيقوم اللسان وتُجود الكتابة بالتدريب اللغوي والقواعد النحوية، ونبتعد عن األخطاء بما نتعلم              ؛التعبير

 بما نقرأ ونتعلم مـن      ،من القواعد اإلمالئية، وتزداد ثروتنا اللغوية ونرتقي بأساليبنا البالغية الجميلة         

  ).1999التميمي، (دبية المشرقة النصوص األ

 إتقانن  إ لما يتعلمه الطالب في فروع اللغة العربية األخرى، حيث           ،    فالتعبير هو الحصيلة النهائية   

 الطالـب   كتساب والدليل العلمي على تحقيق أهداف المنهاج، وإشارة إلى ا         ،التعبير هو المؤشر الدال   

  ).1992والتعليم، وزارة التربية (المهارات اللغوية المتعددة 

 التي  ،أن التعبير ليس مجموعة من المهارات اللغوية المتنوعة       ) 2003( الوائلي و الدليمي    ويؤكد  

يجب أن يتقنها الطالب حتى يصبح متمكناً من التعبير عما يريد، بل إن له بعداً آخـر غيـر البعـد                     

 عـن  ، والخبـرات ، واألفكار،ائق والحق، هو البعد المعرفي الذي يرتبط بتحصيل المعلومات  ،اللغوي

 والقدرة على بناء    ،طريق القراءة المتنوعة الواعية، والمعرفة هي ما يكسب الطالب الطالقة اللغوية          

  . وعمقها، وترتيبها،الفقرات

ب الطلبة  در وي ،س التعبير  فالمعلم عندما يدر   . يتوق لحصاد الخير مما زرع     ؛  وكل من يزرع زرعاً   

أمل في رؤية نتاج عمله، حيث ال بد له أن يتأكد من مدى تحقق األهداف المنـشودة  عليه، ال بد أنه ي  

فـالغرض مـن تـصحيح      . من هذا التدريس، وسبيل ذلك تقويم أداء الطلبة بطرق التقويم المناسبة          
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التعبير؛ هو تعريف الطلبة باألخطاء التي يقعون فيها، والعمل على تصويبها ومعرفة ما تحقق مـن                

  ).2000السامرائي وآخرون، ( الطلبة للمهارات التي تعلموها اكتسابة أهداف، ودرج

 أكانت مـن    سواء نه إذا استطاع المعلم معرفة كم المهارات التي يمتلكها الطلبة         إ ،  وخالصة القول 

 المضمون، فإنه يحصل على تغذية راجعة تبين له مـا تحقـق مـن               م كانت من حيث   حيث الشكل أ  

 ،من مهارات لغوية وأسلوبية ومعرفية، وبالتالي يدرك مـواطن الـضعف          أهداف وما امتلك الطلبة     

 والتغلب عليها بما يجد من حلول مناسبة لذلك، وإن تشخيص مـواطن             ،لمحاولة تخطي هذه المواطن   

  . هو الخطوة األولى في عملية عالجه والتحسين من وضعه، المهارة وإدراكهاكتسابالضعف في 

  :مشكلة الدراسة

اكتساب مهارات التعبير الكتابي لـدى طلبـة         درجة إلى حول التعرف    ،لة الدراسة  مشك تمحورت  

 ،عة لوكالة الغـوث الدوليـة      والتاب ،الحكومية(بيت لحم   في مدارس محافظة     األساسيالصف التاسع   

  ).والخاصة

  :سؤاال الدراسة

  :  حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

في مدارس محافظة   بير الكتابي لدى طلبة الصف التاسع األساسي        اكتساب مهارات التع    ما درجة  -1

  ؟) والخاصة، والتابعة لوكالة الغوث الدولية،الحكومية(بيت لحم 

بـين متوسـطات طلبـة      ) α =0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           -2

تعزى لكل من متغيـر النـوع        ، مهارات التعبير الكتابي   اكتسابدرجة   في   ،الصف التاسع األساسي  

 أو للتفاعـل بـين متغيـرات        االجتماعي، والسلطة المشرفة على المدرسة، والمطالعة الخارجيـة،       

  الدراسة؟
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  :فرضيات الدراسة

  .α =0.05، عند مستوى الداللة اإلحصائية   انبثق من السؤال الثاني الفرضيات الصفرية اآلتية

درجـة   فـي    ،ن متوسطات طلبة الصف التاسع األساسي      بي ،ئيةتوجد فروق ذات داللة إحصا     ال   -1

  . لمتغير النوع االجتماعي تعزى، مهارات التعبير الكتابياكتساب

درجـة   فـي    ، بين متوسطات طلبة الصف التاسع األساسي      ،توجد فروق ذات داللة إحصائية     ال   -2

  . تعزى لمتغير السلطة المشرفة على المدرسة، مهارات التعبير الكتابياكتساب

درجـة   فـي    ، بين متوسطات طلبة الصف التاسع األساسي      ،توجد فروق ذات داللة إحصائية     ال   -3

  . تعزى لمتغير المطالعة الخارجية مهارات التعبير الكتابياكتساب

درجـة   فـي    ، بين متوسطات طلبة الصف التاسع األساسي      ،لة إحصائية توجد فروق ذات دال    ال   -4

   .ات الدراسةزى للتفاعل بين متغير تع، مهارات التعبير الكتابياكتساب

  

  : أهداف الدراسة

اكتساب مهارات التعبير الكتابي لدى طلبـة        درجة التعرف إلى    ، تهدف الدراسة بصورة أساسية    -1

   .بيت لحمفي مدارس محافظة الصف التاسع األساسي 

لبة الـصف   اكتساب مهارات التعبير الكتابي لدى ط      درجة التعرف إلى أثر بعض المتغيرات في        -2

   .بيت لحمفي مدارس محافظة التاسع األساسي 

 الخروج بقائمة رصد يمكن اعتمادها مقياساً شامالً لتـصحيح موضـوعات التعبيـر الكتـابي                -3

  .مهارات التعبير الكتابي اإلبداعياإلبداعي، واعتبارها شاملة 
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  :أهمية الدراسة

تبر غاية وثمرة تعلم اللغة العربيـة بجميـع          ألن التعبير الكتابي يع    ؛ تحظى هذه الدراسة بأهمية    -1

  . في ميدان التعليم لتحقيق تلك الغايةجميع المربينفروعها، ويسعى 

اكتساب مهـارات التعبيـر      ألنها خرجت بوصف حقيقي عن واقع        ؛ تحظى هذه الدراسة بأهمية    -2

يداً عن الوصف   في مدارس محافظة بيت لحم، بع     الصف التاسع األساسي    طلبة  الكتابي اإلبداعي لدى    

  . غير المستند إلى أدلة مثبته،االرتجالي

 ألنها تحتل مكاناً بين الدراسـات الحديثـة التـي تعـالج هـذا               ؛ تأتي أهمية هذه الدراسة أيضاً     -3

  . الدراسات التي عالجت مضامين مثل هذه الدراسة قليلة حسب علم الباحث إنالموضوع، حيث

 في ضوء النتـائج التـي       ،احثين إلجراء المزيد من الدراسات     تفسح هذه الدراسة المجال أمام الب      -4

  .خرجت بها

  

  :حدود الدراسة

  : تتمثل حدود الدراسة في

 .طلبة الصف التاسع األساسي: حدود بشرية .1

 .م2004/2005الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : حدود زمانية .2

 .مدارس محافظة بيت لحم: حدود مكانية .3

 .صطلحات الواردة في الدراسةالم: حدود مفاهيمية .4

واألساليب اإلحـصائية المتبعـة فـي       .  بطريقة بنائها وصدقها وثباتها    ؛األدوات: حدود إجرائية  .5

 .   معالجة البيانات، وعينة الدراسة
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  :مصطلحات الدراسة    

  . وتوظيفها وفق المستوى المطلوب من اإلتقان والكفاءةالحصول على المهارات هو :كتساباال

 فـي المواقـف     ، وأفكـاره  ،أحاسيـسه  حين يعبر عن     التي يمتلكها الطالب  األداء  دقة    هي :ةالمهار

 وأقـل   ،وبأقـل جهـد    ،ووضوح في المعاني والعبارات    بلغة صحيحة وأفكار سليمة، ودقة       ،الحياتية

 الذي يستـشار فيـه       التعبيري  في الموضوع  الطالب، ويمكن التعبير عنه من خالل تحليل أداء         وقت

  ).1999 ،التميمي(

كان الشيء المعبر   أسواء  ،   أو كتابياً  ، إفصاحاً شفوياً  ، هو اإلفصاح عن أمر ما بلغة صحيحة       :التعبير

  ).1997الدراويش، (خارجاً عنها كان  أم ،عنه في داخل النفس

 لتخطي المسافات الزمنيـة     ؛ ووسيلته في االتصال الكتابة    ، هو نمط من أنماط التعبير     :التعبير الكتابي 

 ،نية، له صور عدة، يعد أهم أنواع التعبير حاجة وضرورة، وإتقانه يتطلب مهـارات كتابيـة               والمكا

  ).2001المالحي، ( دقيقة ، وفكرية،ونحوية

 ،ز بعمق الفكـرة  المنبثق من االطالع والخبرة، والمتمي،هو التعبير الجميل :التعبير الكتابي اإلبداعي  

   ).2003، الوائلي والدليمي(غة  وجودة الصيا، وإتقان األسلوب،وخصب الخيال

ف يكلَّما ندع ، يجعله قادراً على التعبيرالطالباستعداد خاص يتمتع به   هي:مهارة التعبير الكتابي

 ؛هذه المهاراتالطالب اكتساب ، و موضوع التعبير بجودة عاليةكتابةمكنه من ت، وبالتعبير عنه كتابياً

  ).1999التميمي ،(د اعده في القدرة التعبيرية بشكل جيسي

 الحكومي والخاص الرسمي في  هو السنة التاسعة من التعليم المدرسي:الصف التاسع األساسي

  . الدوليةوكالة الغوثالتابعة لمدارس ال آخر صف تعلمه هو و،فلسطين
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  الثانيالفصل 

  األدب التربوي

  والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

   السابقةاألدب التربوي والدراسات

  : األدب التربوي-أوالً

  : مفهوم التعبير  

فسرها وأخبر يـؤول أمرهـا،      : من الفعل عبر، وعبر الرؤيا يعبرها عبراً وِعبارةً، وعبرها        "  :لغةً

  منظـور،  ابن ( "الذي ينظر في الكتاب فيعبره أي يعتبر بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليه            : والعابر

 ومعـاٍن،   ، وأفكـار  ،هو إفصاح المرء عما يجول بخاطره من مشاعر       ف :الحاًاصطأما   .)529: 8م

  ).1999البجة، (اً  كتابي كاناً أم سواء أكان ذلك شفوي،بعبارات سليمة

كـان  أبأنه اإلفصاح عن أي أمٍر بلغة خالية من األخطـاء، سـواء             ) 1997(    وذكره الدراويش   

كان األمر المراد التعبير عنه فـي داخـل         أ، وسواء   ية كتاب م كان بطريقة   أ ،اإلفصاح بطريقة شفوية  

 أو ، القدرة على نقـل الفكـرة  اكتساب أنه  ،)1998( أبو رضوان    اهوير. خارجاً عنها كان   م أ ،النفس

 أو كتابياً وفق مقتضى     ، أو الصدر إلى السامع، وقد يتم ذلك شفوياً        ،اإلحساس الذي يحتمل في الذهن    

 ،النفسفي   وما يختلج    ،بير هو القدرة على تجسيد المشاعر واألفكار      ونستنتج من ذلك أن التع    . الحال

 أو الكلمات المكتوبة بصورة يتـضح       ،أو تنقله الحواس إليها، في قالب متناسق من األلفاظ المنطوقة         

  .فيها الفهم واإلفهام

  :أهمية التعبير

 مـن عناصـر    مهـم ر       تنبع أهمية التعبير من كونه ضرورة حياتية للفرد والمجتمع، فهو عنص          

كـان  أ سـواء    ،النجاح التي ال يستغني عنها اإلنسان، فكٌل يحتاج إلى التعبير عما يجول في خاطره             
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 فكٌل لديه أحاسيس ومشاعر يود أن ينفثها من داخله، فهو بحاجة            ، شاباً، أو شيخاً كبيراً    م كان فالً، أ ط

  .و وصف موقف معين، أءلذلك حين يريد السؤال، أو اإلجابة عن سؤال، أو تصوير شي

 وحقائق  ،  ويستغيث اإلنسان بالتعبير؛ ألنه يجد التعبير من أفضل السبل لتفريغ ما بداخله من أفكار             

 فبالتعبير يفصل بين حق وجب إحقاقه، أو باطل وجب          .ة أو كتابي  ،ة مباشرة  بطريقة شفوي  ،ومعلومات

دثاته، وبه يبلّغ الشكر لمن يستحقه، وبه       ه من خالل استفساراته أو محا     إبطاله، وبه يقطع اإلنسان شكَّ    

، وما جال في خواطرهم، وبه تكتمل دائرة الحـوار واالتـصال والتواصـل              غيرهيصل إلى أفكار    

  ).1986قورة، (

خ ثقة اإلنسان بنفسه، فالعاجز عن التعبير فاقد للثقة بنفـسه،    من أنه يرس   ،    ويستمد  التعبير أهميته   

 هو أول وظيفة من الوظائف التي تحققها اللغة         ،وكذلك فإن التعبير  . دةومضيع عن نفسه فرص الفائ    

للمجتمع الناطق بها، فبدونه ال اتصال وال تواصل، وال سبيل بدونه لفهـم مـا يقـصده اآلخـرون                   

  ). 1997الدراويش،  و1983إبراهيم، (

      مهاراته في استعمال    ة، حيث يختبر الكاتب من خالله       وتأتي أهمية التعبير ألنه يحتل وظيفة تقويمي 

 وتسلسل األفكار واألساليب، كما يساعد على حـل المـشكالت           ، والبالغة ،واإلمالء،  والخط ،النحو

الفردي يخفـق فـي    ة عن طريق تبادل األفكار ومناقشتها، فمن افتقد القدرة على التعبير            ة واالجتماعي

  ).1969سمك،  و1997غلي، أبو م( دليل اإلقناع وأداة االقتناع تحقيق ما يصبو إليه، وهو

  

  :أهداف تدريس التعبير

 عند تدريس أي فرع مـن فـروع         ، وتحديدها ضرورة استنباط األهداف  ) 1991(   يؤكد إسماعيل   

  .اللغة العربية، واستخدام االستراتيجيات والوسائل التي تساعد في تحقيق تلك األهداف
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 يمكـن   اً أهداف ،–لشفوي والكتابي  ا -وعيه أن لتدريس التعبير بن    ، فيرى )1998(أبو رضوان   أما      

  :إجمالها على النحو اآلتي

  . تمكين المتعلم من تنظيم أفكاره، وعرضها بشكل منطقي متسلسل، وصياغتها بإسلوب جذاب-1

  . بدقة من خالل جمل سهلة،في نفسهيجول مساعدة المتعلم على اإلفصاح عما و -2

  .تعينه على االنطالق في الحديث والكتابة التي ،تزويد المتعلم بالثروة اللفظيةو -3

  .ف مع مواقف الحياة المختلفةتمكين المتعلم من التكيو -4

 أن الهدف الرئيس من تدريس التعبير؛ هو إيصال الطالب إلـى درجـة              ،)1999(   وترى التميمي   

ة اللغويـة،   يتمكن فيها من التعبير عما يجول بنفسه، بسهوله وبجودة، والمقدرة على استثمار الثـرو             

  .التي يحصل عليها من خالل دراسته فروع اللغة العربية األخرى

  

  :أنه يتوخى تحقيقها من تدريس التعبير، هي) 2003(  وثمة أهداف أخرى، يرى الخمايسة 

  .تنمية قدرة الطالب على كتابة الرسائل، والتقارير، والملخصات -1

  . القواعد النحوية في الكتابةتعويد الطلبة الكتابة اللغوية الصحيحة، مع مراعاةو -2

تدريب الطلبة على الرجوع إلى مصادر المعرفة والمعلومات، وتعويدهم ارتيـاد المكتبـات،             و -3

 .والبحث من الكتب والمراجع

 .تدريب الطلبة على استغالل المواد األخرى في التعبير، كاألدب، والمواد االجتماعيةو -4

 على تحقيقهـا  ة، يتوقع من الطالب أن يكون قادراًأربعة أهداف سلوكي ) 1999(  وحصرت التميمي   

  : أنمن درس التعبير، هي

  .ينتقي األلفاظ الدقيقة الواضحة -1
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يبني الكلمات في إطار الجملة، والجمل في إطار الفقرة، مع مراعـاة الـسالمة النحويـة                و  -2

 .واللغوية

 .يوظف اللغة في أنشطة الحياة التي تواجه الطالبو  -3

 . وجاذبية، ووضوح، بدقة،والكتابةينطلق في الحديث و  -4

 

 ،      وبذلك نستنتج أن الهدف الرئيس من تدريس التعبير؛ هو الوصول بالطالب إلى درجة جيـدة              

 عما يجول بخاطره، شفوياً أو كتابياً، بألفـاظ جميلـة، وسلـسة، وأفكـار               على اإلفصاح من القدرة   

يره، بطريقة واضحة ومفهومة تمكنه من      التصال والتواصل بغ  ل مما يؤهله    ،منطقية، وبأسلوب جذاب  

  .تحقق له الثقة بنفسه والتفاعل مع المواقف الحياتية بصورة إيجابية

  

  :أسس التعبير

 ، مجموعة المبادئ والحقائق التي ال تنفصل عن تعبير الطالب، فهي تـؤثر فيـه              ،  ويقصد باألسس 

ي نجاح عملية تدريس التعبير، إن كـان        ولها مردوداتها عليه، ويعتبر إيمان المعلم بها خطوة أولى ف         

.  في التدريس  المناسبةذلك من خالل الدقة في اختيار الموضوعات المناسبة للطلبة، أو اتباع الطرق             

  :ثالثة اقسام) 1983( إبراهيم وهذه األسس عند

 فاألطفال تجذب انتباههم المحسوسات، وهم يميلون للتعبيـر عمـا يجـول فـي               :األسس النفسية  -أ

 أو المجسمات فـي تـدريس       ، بناء على ما تنقله اليهم حواسهم؛ لذا يحبذ االستعانة بالصور          ،همنفوس

 وتدريبهم الذي يقلل بدوره من عنصر       ، بازدياد تعزيزهم  ،وتزداد دافعية األطفال نحو التعبير    . التعبير

  .الخجل الذي يحد من قدرة األطفال على التعبير
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ة مخصصة، بل هـو نـشاط مـستمر،          مخصص أو حص   ليس للتعبير وقت   : األسس التربوية  -ب

  .يمارسه الطلبة بحرية فيما خبروه من تجارب ومعارف

 تزاحم ما يكتسبون من ألفـاظ فـصيحة،         ،ما يسمعه الطلبة من ألفاظ عامية      إن : األسس اللغوية  -ج

فخشية أن تسيطر العامية على ألفاظهم بسبب سماعهم ومحاكـاتهم لمـا يـسمعون، إضـافة لقلـة                  

 وتدريبهم علـى التعبيـر      ،لهم اللغوي؛ وجب الحديث أمامهم بلغة سليمة، وتعويدهم محاكاتها        محصو

  . الذي هو أسبق من التعبير الكتابي،الشفوي

  

  :مهارات التعبير

 علـى   وتوضـيحها ، وتفسيرها،المهارات بالتدريب والمران والممارسة، ويساعد شرحها      بستَكْتُ   

 أو عند زمن معـين، ألنهـا        ، وال يقف عند حد    ،ن االهتمام بها مستمراً    لذا كا  ؛اكتسابها رغم تعدادها  

 وتوظيفها توظيفاً سليماً، سواء خالل      ، اللغة اكتسابوحدة مترابطة، ويقود اكتساب تلك المهارات إلى        

  ).1996عبيد، ( أو في الحياة العملية ،المراحل التعليمية

داً للتعبير الكتابي، وثمة مهارات مشتركة بين كل        التعبير الشفوي تمهي  ) 1999(البجة          ويعتبر

  :من شكلي التعبير، ويتمثل هذا االشتراك في مهارات منها

  . السالسة، والوضوح، والدقة في تناول األفكار المراد التعبير عنها-1

  . أن يحاط الموضوع بصدق المشاعر، وأن توصف األشياء وصفاً يقرب من الواقع-2

  .  كذلكمنطقياًُتالصقاً ، وترابط العبارات وتالصقها تسلسالً منطقياًتسلسلها  تنظيم األفكار و-3

  . تجنب األخطاء النحوية والصرفية واللغوية-4
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  :      ويختص التعبير الشفوي بمهارات، أهمها

  . التخلص من آفات النطق، وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة-1

  . الوقوف أمام الجمهور ومخاطبته التحدث دون تردد أو لعثمة، واعتياد-2

  . إقناع السامعين، وتأثرهم بما يسمعون-3

استخدام عالمات الترقيم في الكتابة، وخلو الكتابـة مـن         : ينفرد بمهارات، أهمها  فأما التعبير الكتابي    

  .، والنحوية، والتركيبيةاألخطاء اإلمالئية

  

  :سمات التعبير الجيد

تابي بشكل خاص، ليس مجرد كالم أو نسخ كالم، فالكتابة هي التي                 إن التعبير بشكل عام، والك    

ولكي يستطيع اإلنسان أن يوضح ما      . تستحضر الكالم إلى الحس المدرك، فتنمي االتصال والتواصل       

  ).2003بشارة، (على اإلفهام   فهي وسيلة قوية لتطوير الفهم والقدرة،يريد لغيره يلجأ إلى الكتابة

التعبير الجيد ما كان فيه دقة وانسجام، وحسن في األداء، وتمثيل للمعنى،            ) 1999(  وتعتبر التميمي   

 وما كان بعيـداً عـن الحـشو         ، وخلوها من اإلبهام واللبس    ،وروعة في اإليقاع، وسالمة في العبارة     

  .الطويل غير المحبب

الّ كـان التعبيـر     إ ال بد من إيمان اإلنسان بالفكرة التي يعبر عنهـا، و           ،   وحتى يكون التعبير جيداً   

 الكلمات وزخرفتها المبالغ فيه سبيل قوتها،       تزيين أكثر مما هو إرضاء لصاحبه، وليس        لغيرهإرضاًء  

  .أحاسيس صاحبها وعواطفه ومدى تصويرها ،فقوة الكلمة في صدق معناها

كلـف   وما خال من الت    ، والتشويق ، ما اتصف بالحيوية   ، أن التعبير الجيد   ،)1999(وقد حدد البجة       

  . وتأثيره في السامع من خالل إقناع السامع باألفكار المطروحة،في ألفاظه، واتسم بوضوحه
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  :أنواع التعبير

   : والغرض قسمان، هماالتعبير من حيث الشكل   

  :وهو قسمان : من حيث الشكل-أوالً

        :التعبير الشفوي -  أ

 يحقق الفائدة في الميـادين المختلفـة،        ين الفرد وغيره، والنجاح فيه    ب    وهو أداة االتصال السريع     

وهو المقدمة للتعبير الكتابي، ويتم عن طريق المحادثة الشفوية التي كانت وسيلة التعبيـر األولـى                

   ).1997الدراويش، و1983إبراهيم، (ن لإلنسا

 ، والمعلومـات  ، واألحاسيس ، والمشاعر ،فن نقل المعتقدات  :" بأنه) 8: 1999(  وقد عرفته التميمي    

 من شخص إلى آخر نقالً يقع من المستمع أو المخاطب موقع القبول والفهـم والتفاعـل                 ،المعارفو

  ".واالستجابة

  

  :مجاالت التعبير الشفوي 

التعبير الحـر مـن     : أن من هذه المجاالت    ،)1999(يرى البجة    و ؛تتعدد مجاالت التعبير الشفوي     

 من خـالل    ،والتعبير عن الصور شفوياً    نها،خالل المناقشة أو المحادثة، وسرد القصص والتعبير ع       

 .وصفها وبيان مظاهر الجمال فيها، وارتجال التمثيل لمواقف بسيطة

 ، هـو ممارسـة فـن المنـاظرة        ،قد أدرج مجاالً آخر للتعبيـر الـشفوي       ) 1983(  وكان إبراهيم   

 ،ر الـشفوي  أن أهم مجاالت التعبي   ) 1986( قورة    في حين يرى   . عليها لبة وتدريب الط  ،والمساجالت

  . من أجل قضاء الحاجات التي تهم الطالب في حياته العادية،ما يتعلق في الشؤون الخاصة
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  : خطوات تدريس التعبير الشفوي

 سبيالً واضحاً ومحققاً للغايـة المنـشودة مـن عمليـة            ، يعتبر االلتزام بالمبادئ الخاصة بالتدريس    

  :ا قبل البدء بعملية تدريس التعبير، هيالتدريس، وبهذا الصدد هناك عدة مبادئ وجب مراعاته

  دائمـاً  بما أن الطالب يحاكي المعلم ويقلده؛ وجب على المعلم أن يتحدث اللغة العربية الفصيحة              .1

وحين يفسح المعلم المجال أمام الطالب للحديث يجـب         . ، فبذلك تسمو لغة الطلبة بالتدريج     أمام طالبه 

 وتعليقاته وانتقاداته   ملحوظاتهرم ما يقول، وبعد ذلك يبدي       على المعلم أالّ يقاطع حديث الطالب، فيحت      

 ).1999البجة، (

 يجب على   ،-خصوصاً في المرحلة االبتدائية    -  االرتجال لفترة طويلة   عنبة  بسبب ضعف الطل   .2

 وتعبيراتهم وذلك من خالل األسـئلة التـي تـذكر الطالـب             ،لبةالمعلم أن يكثف مفاتيح إجابات الط     

 التـي    ذات الحيوية  ار الموضوعات يختاعلى المعلم   أن  ظيفها في التعبير، كما     بمعلومات يستطيع تو  

 أو ، أو االجتماعيـة ، وخصوصاً الموضوعات ذات المغازي األخالقيـة ، وواقعهالطالب تالمس بيئة 

 ). 1983إبراهيم،  (،الدينية

تدريس، فتحديد   حتى يتماشى ذلك وأهداف ال     ،يجب على المعلم تحديد االستعداد التعليمي للتالميذ       .3

 فـي   المناسـبة لطـرق   ا وفي اختيـاره     ، في خطواته في التعامل مع الطلبة      ،االستعداد مرشد للمعلم  

 وعدم اإلكراه في تقـديم التعبيـر،        ، وإيجاد الرغبة لديهم   ،كما يجب إثارة دافعية المتعلمين    . تعليمهم

 ).1997الخطيب، (وعدم تكليف الطالب ما ال قدرة له به 

،  سناً  أضيق ممن هو أكبر منه     ته وقدر هومعلومات الطالب الصغير  ةن ثقاف إ حيث   ،مراعاة التدرج  .4

 المدعمة باألسئلة والمشاهد التي يصفها انتقاالً إلـى         ، بالموضوعات السهلة  بةفيراعى أن يتدرب الطل   

  ).1989الخولي، (، فالتدرج مبدأ تربوي ينطبق على جميع حاالت التعلم الصعبةالموضوعات 
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  :هيف) 1999(تعبير الشفوي، كما حددها البجة تدريس الأما خطوات 

غير   من خالل أسئلة أو صور أو      ،حيث يشوق الطلبة إلى الدرس    : التمهيد واختيار الموضوع    - أ

 يدون العنوان على السبورة، وإذا كـان مـن اختيـار            ،ذلك، وإذا كان اختيار الموضوع من المعلم      

لـى األفكـار الداعمـة لهـذه        إ إضـافة    ،ى الـسبورة   يدون مجموعة العناوين في قائمة عل      ،الطلبة

 .الموضوعات

على طلبة، يقوم بتدوينه    بعد اختيار أحد الموضوعات التي أجمع عليها ال       : عرض الموضوع   - ب

 أو عن طريق طرح الموضـوع       ، عن طريق األسئلة بشكل عام     ،السبورة ثم يقوم بعرض الموضوع    

أو أفـالم لتوضـيح صـورة       ،   أو آثـار   ،ور كص ؛ أو قد يستخدم وسائل اإليضاح     ، مشكلة في هيئة 

 يكون المعلم   ،أسئلةعن   هذه الوسائل إجابات     تتضمنالموضوع بشكل أكبر في أذهان الطلبة، بحيث        

عها في بطاقات على الطلبةقد وز،نها على السبورة أو دو. 

                وذلك كمـا    ، كي يتحدثوا عن الموضوع المختار     ،لبتهيعطي المعلم الحرية لط   : لبةحديث الط   - ج

  :يأتي

  . بغية ترتيبها وتسلسلها، في عناصر الموضوع الرئيسةلبةيناقش الط .1

 ،الحديث في باقي العناصـر     بقيةال الحديث في أحد هذه العناصر، ثم يكلف         لبةيكلف أحد الط   .2

 .بشكل مرتب ومنظم

ر والعناصـر    يكلفهم الحديث عن هذه األفكا     ا،ء من اإللمام بجوانب الموضوع كله     بعد االنتها  .3

  .مجتمعة

 التـي   ، واللغويـة  ، والصرفية ،حيث يقوم المعلم بتصحيح األخطاء النحوية     :  تصحيح األخطاء  -د

يقع فيها الطالب بعد أن ينهي الطالب حديثه، وال يقاطعه حتى ال يؤدي إلـى إرباكـه، و يـصحح                    
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ف بعض الطلبة مالحظة     التي قد يشوبها الخطأ في نهاية حديث الطالب، وقد يكل          ،المعلومات واألفكار 

 وفيـه تعزيـز     ،مواضع الخطأ ومحاولة تصويبها، ففي ذلك تعويد لهم على حسن اإلصغاء واالنتباه           

كما يحثهم على مالحظة مواطن الجمال      . لثقتهم بأنفسهم على مقدرتهم في رصد األخطاء وتصويبها       

  ).1999البجة، ( وليس المآخذ واألخطاء فقط ،والمحاسن

  

  : تابي التعبير الك-ب

 عن طريـق    ، وأحاسيس ، من مشاعر  ،التعبير الكتابي هو تعبير اإلنسان عما يجول في خاطره             

.  على مستوى المرحلة التـي هـم فيهـا         ،الكتابة، وتتوقف درجة األداء المطلوب من الطلبة تحقيقها       

لزمنيـة أو   ويعتبر التعبير الكتابي وسيلة االتصال بين الفرد وغيره ممن تفصله عـنهم المـسافات ا              

  ).1983؛ إبراهيم، 1997الدراويش، (المكانية 

 ومشاعر، وتسجيل ما يريد تسجيله      اهيملطالب أن يبرز ما لديه من مف       يستطيع ا  ،   وبالتعبير الكتابي 

ة عنصر أساس من عناصر الثقافة، وضرورة اجتماعية لنقـل          حمن حوادث ووقائع، فالكتابة الصحي    

  ).1989خاطر وآخرون، (ف على أفكار الغير واإللمام بها األفكار والتعبير عنها، والوقو

 مرانة الطالب على حركـة      ،  ويأتي التعبير الكتابي بعد التعبير الشفوي، حيث تحكمه بدرجة كبيرة         

  ).1986قورة، ( المهارات اإلمالئية كتسابهاليد اآللية في توجيه القلم، وا

 على الكتابة   لبةتعبير الكتابي يتمثل في إقدار الط     أن ال ) 1999( يرى البجة    ،  ومن المنظور التربوي  

 بعبارات سليمة تخلو من األخطاء، بقدر مالئم لقدراتهم اللغوية، ومن ثم تدريبهم             ،المترجمة ألفكارهم 

على الكتابة بأسلوب على قدٍر من الجمال الفني المناسب لهم، وتعويدهم اختيار األلفـاظ المالئمـة،                

  .وتسلسلها، وربطهاوجمع األفكار وتبويبها، 
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 فتقيده عوامـل الـصقل      . واالنسجام ، والتالؤم ، والعمق ،   ويتميز التعبير الكتابي بحاجته إلى الدقة     

  ).1977مجاور، (ز إخراجها في النهاية  بصورة تمي،والتهذيب، وفيه انتقاء واختيار للكلمات

 نجـد أن    ، حيث قيمتـه االجتماعيـة       وإن للتعبير الكتابي قيمته االجتماعية والتربوية والفنية؛ فمن       

حفظ تـراث   من أعظم وسائل     والمعارف المختلفة، فهو     ،المجتمع شديد الحاجة إليه في تدوين العلوم      

  .األمة اإلنسانية في مراحل حياتها المختلفة منذ العصور القديمة إلى اآلن

ر األلفاظ، وانتقاء   ؤية وتخي   وأما من حيث قيمته التربوية، فهو يفسح المجال أمام الطلبة إلعمال الر           

  . وتنسيق األسلوب وتنقيح الكالم، وترتيب األفكار وحسن الصياغة،التراكيب

المتعلم على  ، ففيه يتدرب    ئل التعليمية في سائر فروع اللغة       ومن حيث قيمته الفنية، فهو غاية الوسا      

 وسـائر   ،ى الموضـوعات  كتابة المقاالت، وتحرير الرسائل، وتدوين جميع أفكاره وخواطره في شت         

   يفي بكل المقاصد التعبيرية، ويكـون لـه األثـر فـي نفـوس              ، بأسلوب واضح صحيح   ،المناسبات

  ).1969سمك، (القارئين 

  

  :مجاالت التعبير الكتابي

اإلجابات التحريرية عن األسئلة،    ): 1983( ذكر منها إبراهيم     ،إن للتعبير الكتابي مجاالت كثيرة         

الموضوعات المقروءة والمسموعة، وتأليف قصص في غرض معين، وكتابـة          و ،وتلخيص القصص 

الخواطر، وكتابة الرسائل لالستئذان في زيارة األماكن المختلفة، أو القيام ببعض األعمال، أو الدعوة              

  .إلى حفل ما، أو لتأدية واجب اجتماعي

 المرحلـة   ها تأتي في   فإن ، المختلفة      وإذا كنا نبحث عن البداية الفعلية للتعبير الكتابي في مجاالته         

 فهو عبارة عن    ، وأما ما قبل هذه المرحلة من الكتابة       - المرحلة اإلعدادية    -الثانية من مراحل التعليم   
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 وربما أن ذلك رأي ال يمكن تعميمه على جميـع           ).1999البجة،  (تدوين عدة اسطر في موضوع ما       

 يكون هناك طلبة من المرحلة الدراسية األولـى         الطلبة بدون دراسة تؤكد صحة هذا الرأي، ألنه قد        

  . يكتسبون مهارات التعبير الكتابي جيداً

 كما حددها    وتدريسها يجب أن يراعيها المدرس في اختيار موضوعات التعبير الكتابي        التي  األمور   

  ):1999 البجة،  و1978زريق، (

، حيث أن المهم هـو      ته وثقاف تهوبيئ االبتعاد عن الموضوعات المنفرة، البعيدة عن حياة الطالب        -1

 وضمن قدراته وطاقاته، فهو ال يستطيع أن يعبر عن شـيء            ،حث الطالب على التعبير بما يشعر به      

 .ال يعرفه

 مستوى الطلبة الزمني والعقلي، ليبعث فيهم النشاط والدافعية نحو          ،أن يناسب اختيار الموضوع    -2

 . فال يجشمهم ما ال طاقة لهم به،ية بين الطلبةوأن يراعي المعلم الفروق الفرد. العاطفة والتفكير

 .يساعد الطلبة على صقل شخصياتهم المنفصلة، بعيداً عن تقليد غيرهم في الكتابة -3

ـ       ت ، التي واستخدام أساليب التعزيز   تهيئة جو مناسب،   -4 ر، ساعد على ممارسة هذا النوع من التعبي

 .فهو يتطلب اإلبداع في الكتابة

 .ا فيها من سمات جمالية في تعابير الطالب وم،توظيف دروس القراءة -5

 ، عند اختيارهم موضوعات التعبيـر      وممارسات أسٍس في،  المعلمون والمعلمات  في حين يشترك    

  ):1991(، كما ذكرتها المناصرة وكان من أهم هذه األسس المشتركة

كثر من اختيارهم    أ ، على اختيار الموضوعات التي تتعلق بالمناسبات      ،تركيز المعلمين والمعلمات   -1

يتجنب المعلمون والمعلمات تكرار الموضـوعات      ضوعات التي تعبر عن ذاتية الطالب، وأيضاً        للمو

  .في سنوات أخرى
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 . من السهل إلى الصعب،تدرج المعلمين والمعلمات في اختيار موضوعات التعبير الكتابي -2

  .ار موضوعات التعبير في المشاركة في اختي،ال يفسح المعلمون والمعلمات المجال للطلبة -3

  

  :خطوات تدريس التعبير الكتابي

  : في النقاط اآلتية، خطوات تدريس التعبير الكتابي،)1998(يجمل أبو رضوان     

  . واختيار الموضوع، والمقدمة،التمهيد -1

 . وتكليف الطلبة قراءته،كتابة عنوان الموضوع على السبورة -2

 .ترك فرصة للتالميذ ليفكروا في الموضوع -3

 تتناول أطراف الموضوع وعناصـره، ويتلقـى        ،اء مجموعة من األسئلة على مسامع الطلبة      إلق -4

 .اإلجابة عن هذه األسئلة

 ويناقش الطلبة في    ، ومن ثم يعقب على ما قاله الطالب       ،يكلف أحد الطلبة الحديث في الموضوع      -5

 . ويكلفهم أن يحصروا عنواناً لذلك الحديث،ذلك

، ويلخص ما قاله الطلبة حول الموضوع، ويكلفهم الحديث في          ورةيدون المعلم العنوان على السب     -6

 . نفسهاالطريقةب ويناقشها ،العناصر المتبقية للموضوع

 ، مقدمـة  :بأن أقسام الموضوع ثالثة، هي     مع التوضيح والتذكير     ،يكلف الطلبة كتابة الموضوع    -7

 وجودة الخط   ،ت الترقيم  مع مراعاة عالما   ،فقرات متناسقة ال كما ينبههم إلى كون    . وخاتمه ،وعرض

 والمحافظة على نظافة الورقة التي سيكتب       . واللغوية ، والصرفية ، وتجنب األخطاء النحوية   ،واإلمالء

 .عليها الطالب
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 أنه من صـفات     ، في ختام حديثها عن طريقة السير في درس التعبير         ،)1999(وذكرت التميمي       

 ولمراحلهم العمريـة    ،طلبتهفق ما يراه المعلم مناسباً ل      و ،الطريقة الجيدة أن تكون مرنة قابلة للتعديل      

  . والقدرة على الكتابة والمشاركة بإيجابية وفاعلية،وقدراتهم العقلية واللغوية، مما يولد الدافعية لديهم

  :تصحيح التعبير الكتابي

 فائدة من    من خير ما ينهض بهم في التعبير، وال        ، في التعبير الكتابي   الطلبة   يعتبر تصحيح أخطاء    

  . ووجوه الصواب فيها، والسبب في ذلك،التصحيح إذا لم يتعرف الطالب مواضع الخطأ

 حيث يقـرأ المعلـم الموضـوع        ،  والتصحيح األمثل هو ما يتم بحضور الطالب كاتب الموضوع        

 لبةولكن االزدحام في عدد الط    .  ووجوه الصواب  ، ويبين مواضع الخطأ وأسبابه    ،ويناقش الطالب فيه  

يمكّن المعلم من القيام بهذه العملية مع جميع الطلبة، فيلجأ المربون الحريصون علـى النهـوض                ال  

 علـى   لبته إلى التصحيح بطريقة يستخدمون فيها الرموز، بحيث يكون اتفاق بين المعلم وط            ،بالتعبير

 كـأن    ويكتب الصواب، يضع رمـزاً     ،هذه الرموز، فمثالً بدالً من أن يضع خطاً تحت الكلمة الخطأ          

للخطأ اإلمالئـي،   ) م(للخطأ الصرفي، والحرف    ) ص(للخطأ النحوي، والحرف    ) ن(يضع الحرف   

للخطـأ فـي    ) س(للخطأ في المعنى والفكرة، والحرف      ) ع(للخطأ اللغوي، والحرف    ) ل(والحرف  

 والبحث عن الصواب    ، األخطاء إلىثم يترك للتالميذ فرصة التفكير في التعرف        . إلخ......األسلوب،

ويجب على المعلم أن يعد قائمة      . أنفسهم، وعندما يخفق الطلبة في ذلك يرشدهم المعلم إلى الصواب         ب

 ووجوه الصواب فيها    ،بأخطاء الطلبة الخاصة والعامة، حيث ينتهز أية فرصة ليبين لهم هذه األخطاء           

لفـراغ مـن     ولكن هذه الطريقة أيضاً تستغرق وقتاً طويالً، وعلى المعلم ضرورة ا           ).1969سمك،  (

المنهاج المقرر، فيمكن للمعلم أن يحدد بعض المهارات التي يريد من الطلبة أن يكتـسبوها، ويقـوم                 

  . بتصحيح موضوعات الطلبة بناًء على تلك المهارات
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 في عملية تصحيح موضوعات التعبيـر الكتـابي، وقـد           ،  وهناك ممارسات مشتركة بين المعلمين    

  : اط اآلتيةفي النق) 1991(حددتها المناصرة 

  .التركيز عند عملية التصحيح على األخطاء النحوية، واإلمالئية، واألسلوبية. 1 

 .عدم االهتمام بتدوين المالحظات على كراسات الطلبة. 2 

 .عدم االهتمام بمعالجة األخطاء النحوية، خالل حصص القواعد. 3 

  .طلبة التي يقع فيها ال،عدم متابعة المعلم لألخطاء الجماعية. 4 

  

  ):  الموضوع(بير من حيث الغرض التع: ثانيا

  : نوعان للتعبير من حيث الغرض من استعماله، هماهناك

  : التعبير الوظيفي-أ

 ، أن التعبير الوظيفي نوع من التعبير يؤدي وظيفة خاصة للفرد والجماعة           ،)1999(بجة      يرى ال 

 حيث يمارسه الطلبة في حياتهم اليومية، ويمارسونه عنـد الحاجـة            . أو المشافهة  ،عن طريق الكتابة  

كتابـة الرسـائل    :  منهـا  ،إلى المعامالت الرسمية، ومجاالت استعمال هذا النوع من التعبير كثيرة         

 وإبرام اتفاقيات، وتعبئة االسـتمارات،      ، وسير أكاديمية  ، وإعالنات ، من برقيات  ،جتماعية بأنواعها اال

  . وتدوين المذكرات، وكتابة التعريفات بالكتب، وعرضها، ووصفها،وكتابة التقارير

يرى أن التعبير الوظيفي؛ ما يؤدي غرضاً وظيفيـاً تقتـضيه حاجـة             ف) 1998(   أما أبو رضوان    

 سواء في محيط مدرسته، أو في محيط مجتمعه، كالمحادثة، والمناقشة، وتلخـيص الكتـب،               ،المتعلم

  .  والرسائل الرسمية، والمذكرات، واإلعالنات، واإلرشادات،وتحليلها وعرضها، وكإلقاء التعليمات
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  : التعبير اإلبداعي-ب

 مـشاعره وأفكـاره     ،عر أو الـشا   ، التعبير اإلبداعي ما يوضح فيه الناثر      ،)1990(     يعتبر عطا   

: وخبراته الخاصة، حتى تنتقل من ذهنه إلى أذهان اآلخرين انتقاالً مؤثراً، ويشمل جوانب عدة، منها              

  .نظم القصائد، وكتابة المقاالت، وتأليف القصص والتمثيليات، وكتابة التراجم والسير، والتلخيص

 كتـساب المؤشر األكبر علـى مـدى ا       أن التعبير الكتابي اإلبداعي، هو       ،)1997(    ويؤكد العلم   

 حين تظهر قدرة الطالب علـى الكتابـة فـي           ،مهارات التعبير؛ ففيه تظهر الثمرة المرجوة     الطالب  

 بأسلوب خاٍل من الخطأ، وفي هذا النوع من التعبير إصالح في طريقة تفكير              ،إسهاب وقوة ووضوح  

العاطفة، فبذلك تظهر مـواطن اإلبـداع       الطالب، حيث أن التعبير اإلبداعي يعتمد أوالً على الخيال و         

 والمبرزة للعاطفة فـي     ، ذات الصورة المؤثرة الممتدة في خيالها      ،الفكري في انتقاء الكلمات المعبرة    

  .أصدق صورها

،  وثقافتـه         نالحظ مما سبق، أن التعبير الكتابي اإلبداعي يوضح جوانب شخـصية الطالـب            

اللة على أن التعبير الكتابي اإلبداعي ثمرة كبرى مـن ثمـار   وقدرته على توليد األفكار، وفي ذلك د 

التعبير، فهو يضم ما كان الطالب يقدر على الحديث فيه، وما كان يستطيع أن يوظفه في حياته بمـا                   

  .يلبي احتياجاته

  

  :)1999( كما ذكرتها التميمي أهم الفروق بين التعبير الوظيفي والتعبير اإلبداعي

  . يمتاز بالتحديد واالختصارالتعبير الوظيفي. 1 

 . بالمحسنات البديعية والعواطف،التعبير الوظيفي ال يعنى بتجميل الكتابة .2

 . دون االهتمام بجمال األسلوب، ووضوح المعاني،إبراز األفكاربيهتم التعبير الوظيفي  .3
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 ،ونهـي  ، ونفـي  ، وتعجب ، واستفهام ، من نداء  ،التعبير اإلبداعي فيه تنوع في األساليب اللغوية       .4

 الذي يقوم على األسلوب     ،وأمر، وفيه تخير لأللفاظ الجذابة المفعمة بالخيال، بعكس التعبير الوظيفي         

 .التقريري الجاد الخالي من تدفق العواطف المتسم بالموضوعية

  

  : في التعبيرلبةأسباب ضعف الط

 بـشكل   الضعف، فيظهر    في مستويات التعبير، وخصوصا التعبير الكتابي      لبةيتضح ضعف الط      

 المدارس والمشرفين التربـويين،     يريمالحظات المسئولين والمعلمين ومد   واضح وجلي، من خالل     

 عند تصحيح االختبارات العامة، التي تقـدمها        ،وقد لوحظ ذلك الضعف في مستويات التعبير الكتابي       

  ).1986أبو عودة، (وزارة التربية والتعليم 

 في التعبير الشفوي والكتـابي، وال ريـب أن أسـباباً            لبةلط   ويشكو المعلمون كثيراً من ضعف ا     

  :في ثالثة محاور، هي) 1999(وعوامل تقف وراء هذه المشكلة، وقد وضحها البجة 

ومن جوانب  .  التعبيرية لطلبة عن حالة ضعف محاوالت ا     ،مسؤولية كبيرة  يتحمل المعلم  : المعلم -أ 

؛ فكثيراً ما يعمد المعلمون إلـى اختيـار موضـوعات           اختيار العنوان : القصور التي يقع فيها المعلم    

 باختيار العنـاوين التـي يرونهـا أنـسب          ،تقليدية مفروضة على الطلبة، دون إفساح المجال للطلبة       

إضافة أفكـار أخـرى لهـذه       ب للطالب   دون السماح  ، بأفكار معينة  طلبةإضافة إلى تقييد ال   . لقدراتهم

، دوراً فـي    بتـه ويلعب حديث المعلم بالعامية أمام طل     .  وقدراته  بما يتفق وثقافته   ،األفكار أو تعديلها  

ضعف قدرات الطلبة التعبيرية؛ فالطالب يحاكي معلمه وبذلك تضعف لغته الفصيحة فيجد الـصعوبة              

  .في التعبير بألفاظ فصيحة قوية
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تـصار   في تنمية التعبير لـدى الطلبـة، واق        ، وإن عدم استغالل المعلم فروع اللغة العربية األخرى       

 وعدم تعزيزهم وتحفيزهم يساهم     ، الدافعية في نفوس الطلبة    خلق وعدم   ،التعبير على حصة مخصصة   

يضاف إلى ذلك جهـل     .  يؤدي إلى ضعف قدراتهم على التعبير      هذا ،في عزوف الطلبة عن التعبير    

ابـة  المعلم بالطرق األنسب لتدريس التعبير، وعدم اطالعه على ما يساعده في ذلك، وترك باب الكت              

  . بالطريقة التقليديةاًمفتوح

: حيث يتحمل هو اآلخر مسؤولية ضعفه فـي التعبيـر، ويتمثـل دور الطالـب فـي                 : الطالب -ب

االنصراف عن القراءة الحرة، التي هي زاد حصيلته اللغوية، والمصدر األكثـر إمـداداً بالمعـاني                

وأيضاً االبتعـاد عـن النـشاط       . ةواألفكار والخيال، فالقراءة الحرة سبب رئيس في الجودة التعبيري        

، واإلذاعة المدرسية، وفـرق      عن المشاركة في األندية اللغوية     اللغوي المدرسي، من خالل العزوف    

ويساهم عدم اهتمـام الطلبـة       .التمثيل، وجماعة أصدقاء المكتبة، على غير ذلك من النشاط اللغوي         

  .ى قدراتهم التعبيريةفي التأثير سلباً علدوري بالكتابة، والتدرب عليها بشكل 

  : ومنها، التعبيريةلبة في ضعف قدرات الط،ثمة أسباب تفرض مساهمتها : أسباب عامة-ج

 داخـل   ،ن طغيان اللغة العامية واعتياد الطالب علـى سـماعها ومحاكاتهـا           إ:  طغيان العامية  -1  

  .المدرسة وخارجها يؤدي إلى ضمور قدرته التعبيرية بلغة سليمة

 بما تقدمه من بـرامج مـسموعة أو         ،إن لوسائل اإلعالم دوراً في ذلك     : اإلعالمية المؤسسات   -2  

 حيث تـشغل  . والبرامج فتعتاد أذن الطالب على سماعها      ،مرئية بالعامية من خالل بعض المسلسالت     

 التي تؤثر فـي لغتـه وثقافتـه         ،وسائل اإلعالم وقتاً كبيراً من وقت الطالب، فهي مادته المسموعة         

  .وأفكاره
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 طلبـة  بطريقة غير مباشرة في ضعف ال      ،تسهم إدارات التعليم ومديروها   :  المؤسسات التعليمية  -3  

، األمر الذي ال يمكن المعلـم       لبةسماحهم باكتظاظ الحجر الصفية بأعداد كبيرة من الط       ل ،في التعبير 

هم بـشكل    ومتابعة جميع الطالب وتـدريب     ، وتقويمه ،من القيام بدوره بشكل فاعل في تدريس التعبير       

  .جيد

 غير كافية لتحقيق الغايات المنشودة مـن تـدريس          ،    إضافة إلى أن حصص التعبير المخصصة     

تمكنهم من مواكبة األساليب الحديثة     التي   ،التعبير، وكذلك قلة الدورات التدريبية التطويرية للمعلمين      

 إلى مشرفي اللغة العربية     وينسب جزء آخر أيضاً   .  واستخدام تكنولوجيا التعليم في ذلك     ،في التدريس 

 وخاصة فيمـا يتعلـق بتـدريس    ، وعدم متابعتهم الحثيثة لمعلمي اللغة العربية     ،لعدم اهتمامهم الكبير  

  .التعبير وطرق تصحيحه

، للطلبـة  إذا لم تكن مـشجعة ومحفـزة   ، التعبيريةلبة  وتلعب المدرسة دوراً في ضعف قدرات الط      

عـدم إقامـة    لر عن مكنونات أنفسهم في المناسبات المختلفة،         المشاركة في التعبي   اًومتيحة لهم فرص  

  ).1999البجة، (ر قاعات للقراءة الحرة يتوف  أو،المسابقات

  

  : في التعبيرطلبةحلول مقترحة للحد من ضعف ال

 في التعبير، ولزيادة قدرتهم على      طلبة عدة حلول للحد من ضعف ال      ،)1998(    اقترح أبو رضوان    

تعاون المدرسين، وإيجابية الطلبة، وتضييق الفجوة بـين العاميـة والفـصيحة،            : ذلك، وهذه الحلول  

 ومن ألوان النشاط التي تساعد على       .اواإلكثار من أوجه النشاط اللغوي داخل حجرة الصف وخارجه        

  :تنمية قدرة الطالب على التعبير السليم
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، وتوجيه الطالب إلى انتقـاء       فسح المجال أمام الطالب للتعبير عما يجول بخاطره بحرية وصدق          -1

  .الموقف الذي سيعالجه في التعبير

الحرص على أن تكون لغة الطالب بعيـدة عـن          و ،الفصيحةالعربية   االلتزام في الحديث باللغة      -2

  .الخطأ النحوي أو الصرفي أو اإلمالئي، وهنا تتمثل وظيفة جميع فروع اللغة العربية

بحوث القصيرة، وتعويده مراعاة عالمات الترقيم في أي عمـل           تعويد الطالب كتابة التقارير وال     -3

كتابي، واالهتمام بالندوات التي تشكل وتقام بإشراف وأداء داخلي وخارجي، واالهتمـام باإلذاعـة              

  .المدرسية

 ال يقتصر على الزمن المخصص له، وينبغـي         ،أن التدريب على التعبير   ) 1996(   ويضيف عبيد   

  . مثل النحو والقراءة وغيرها،مخصص للفروع اللغوية األخرىأن يتم ذلك في الزمن ال

  

  : مهارات التعبير لدى الطلبةتنميةمصادر 

ـ       أن قدرة الطلبة على التعبير       ،)1997(   يرى الدراويش    نها أن  أتزداد بازدياد المصادر التي من ش

  :تنمي مهارات التعبير لديه، ومن هذه المصادر

 بما يشتمل عليه من موضوعات      ،يسر المصادر المتوفرة للمتعلم   الكتاب المدرسي المقرر، وهو أ     .1

  .تثري خبرات الطالب

 بما تحويه مـن كتـب علـى         ،المكتبة، وتعتبر مصدراً غنياً من مصادر تنمية مهارات التعبير         .2

 .مختلف أنواعها

 ،الدوريات من الصحف والمجالت، فاطالع الطالب المستمر على هـذه الـصحف والمجـالت              .3

 .تصال بكل ما هو جديد من معارف وخبرات وأساليب كتابيةتجعله على ا
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 وتـزوده   ،وسائل الدعاية واإلعالم السمعية والبصرية، حيث تسهم في إغناء تجربـة المـتعلم             .4

 .بالمعلومات التي تعينه على التعبير

ي  وتثـر  ، تغني تجارب المتعلم   ،البيئة المحلية والخارجية، فاألحداث والمشاهد والعادات والتقاليد       .5

  .مهارات التعبير لديه، وتزداد تجارب المتعلم وخبراته كلما تنوعت البيئة وتعددت

 
 
 
 
 

  : الدراسات السابقة-ثانيا

  :، هيةمجاالت أربع تناول الباحث في هذا الفصل عرضاً للدراسات السابقة، حيث قسمها إلى  

  .الطلبةلدى كتابي مهارات التعبير ال اكتسابمدى  الدراسات التي عنيت بالبحث في -أوالً

  . الدراسات التي عنيت بالبحث في تطوير برامج لتنمية مهارات التعبير الكتابي-ثانياً

  . الدراسات التي عنيت بالبحث في األخطاء الكتابية في التعبير الكتابي-ثالثاً

  .الدراسات التي عنيت بالبحث في األخطاء الكتابية بشكل عام -رابعاً

  

 من األحدث فاألقدم، ومن ثم       حسب التسلسل الزمني   ،ات السابقة في كل مجال     الدراس عرضت وقد    

وما   وجوه االتفاق واالختالف فيما بينها     يوضح على الدراسات السابقة في كل مجال،        رض تعقيبٌ ع ،

  .لهذه الدراسات وفيما يأتي عرض. تميزت فيه الدراسة الحالية عن تلك الدراسات
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  : لدى الطلبة مهارات التعبير الكتابياكتسابمدى يت بالبحث في  الدراسات التي عن-أوالً

 ، بدراسة هدفت إلى تقصي مدى امتالك طلبة معلم مجال اللغـة العربيـة             ،)2001(العراعرة  قام     

 معلم مجـال    طلبةلمهارات الكتابة الجدلية في جامعة اليرموك، وقد تألف مجتمع الدراسة من جميع             

، وبلغ  )م2001/2002(لمناهج والتدريس في جامعة اليرموك للعام الدراسي         من قسم ا   ،اللغة العربية 

  .  وطالبةطالب) 325(عددهم 

ئية، حيث بلغـت العينـة       اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوا       ،وألغراض الدراسة   

ـ    . من مجتمع الدراسة  %) 23( وطالبة، أي بنسبة     طالب) 75( ة لمهـارات   وقام الباحث باشتقاق قائم

موضـوعات  ) 10(مكوناً فرعيـاً، وحـدد      ) 25(يسة، و ئمكونات ر ) 9( تكونت من    ،الكتابة الجدلية 

 اختير منها موضوع واحد من قبل لجنة التحكيم، وبعد ذلك طبق الباحـث االختبـار                ،إنشائية جدلية 

ة،  لحـساب المتوسـطات الحـسابي      ،على عينة الدراسة، ومن ثم استخدم التحلـيالت اإلحـصائية         

وقـد  . ، وتحليل التباين األحادي   )ت(واالنحرافات المعيارية، والتكرارات، والنسب المئوية، واختبار     

 لمهارات الكتابـة    ، وجود تدٍن في مدى امتالك طلبة معلم مجال اللغة العربية          ،أظهرت نتائج دراسته  

ـ                ة الـذكور   الجدلية، كما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات الطلب

 ،واإلناث، وأشارت أيضاً إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الريـف وطلبـة المدينـة                

ولصالح طلبة المدينة، كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة السنة الثانية               

  . لصالح طلبة السنة الثانية،والسنة الرابعة

  

 ،بدراسة هدفت إلى تقصي مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي          فقد قام    ،)1999(العثمان    أما  

 في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق، وقـد تـألف             ،لمهارات التعبير الكتابي  
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 في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم       ، الصف العاشر األساسي   طلبةمجتمع الدراسة من جميع     

وتحقيقـاً  .  وطالبـة  طالـب ) 3361(، وبلغ عددهم    )م1999/ 1998(لعام الدراسي   لقصبة المفرق ل  

 يمثلـون   ، وطالبة طالب) 682( بلغت   ،ألغراض الدراسة اختيرت عينة عشوائية من مجتمع الدراسة       

، )ذكـر، أنثـى   (ن مجتمع الدراسة يتبع لمتغيرات النوع االجتمـاعي         وإ،   كافة فئات مجتمع الدراسة  

  ). مدينة، قرية(والبيئة الجغرافية 

مهارة موزعة علـى    ) 16( تكونت من    ،   ومن ثم قام الباحث بإعداد قائمة بمهارات التعبير الكتابي        

 اختير ثالثة منها من قبل      ،موضوعات إنشائية ) 10(مجالي الشكل والمضمون، ثم حدد قائمة شملت        

  .مجموعة من المدرسين، وطبق الباحث االختبار على عينة الدراسة

 لحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات      ،د استخدم الباحث التحليالت اإلحصائية المناسبة         وق

  . المعيارية، وتحليل التباين الثنائي

 مهـارات   ، وجود تدٍن في مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسـي          ،وقد أظهرت نتائج الدراسة   

الطلبة باختالف المجال، وقـد أشـارت   التعبير الكتابي، وأظهرت أيضاً عدم وجود اختالف في أداء      

 إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة في امتالك مهـارات               ،النتائج أيضاً 

 كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة        . تعزى إلى البيئة الجغرافية لصالح المدينة      ،التعبير الكتابي 

 تعـزى إلـى النـوع       ،هارات التعبيـر الكتـابي    إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة في امتالك م       

  . وأظهرت عدم وجود أثر للتفاعل بين النوع االجتماعي والبيئة الجغرافية.االجتماعي

  

 في  ، والتي هدفت إلى تشخيص ضعف طلبة الصف العاشر األساسي         ،)1999(التميمي  أما دراسة      

فقـد  . أسباب هذا الضعف وعالجـه    مدارس بيت لحم والخليل الحكومية في مهارة التعبير، ودراسة          
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طالبة، يمثلون جميع طلبة الصف العاشر األساسـي        و طالب) 8443(تمع تلك الدراسة من     تكون مج 

 المنتظمين في الدراسة    ،في المدارس التابعة لمديريتي التربية والتعليم في محافظتي بيت لحم والخليل          

قسم خاص بالمعلمين، وقسم    :  من قسمين  وقد تشكلت عينة الدراسة   ). م1999/ 1998(للعام الدراسي   

،  ومعلمـاتهم  الذين سيتقدمون لالختبـار    فقصدت الباحثة اختيار جميع معلمي الطلبة     . خاص بالطلبة 

واختارت الباحثة عينة الدراسة من الطلبة      . معلمة) 15(، و معلم) 15(معلم، منهم   ) 30(وبلغ عددهم   

من أفراد  %) 10(طالباً وطالبة، بنسبة    ) 841(اد العينة    وقد بلغ عدد أفر    ،بالطريقة الطبقية العشوائية  

  : ولتحقيق أغراض الدراسة فقد اعتمدت الباحثة أداتين للقياس. مجتمع الدراسة

 اختبار في التعبير الكتابي اإلبداعي وآخر في التعبير الكتابي الوظيفي؛ فقد حـددت الباحثـة                -أوالً

ين في التعبير الوظيفي، وعرضت هذه العناوين على عدد          وعنوان ،ثالثة عناوين في التعبير اإلبداعي    

  .من المحكمين لتحديد وإقرار صالحية هذه الموضوعات ومناسبتها للفئة المستهدفة

حيث صممت الباحثة استمارة الممتحن التـي       .  وأخرى لمعلمه  ، استبانة مقدمة للطالب الممتحن    -ثانياً

لكتابي وخاصة بالطالب، واستمارة المعلم التي شملت       نقاط متعلقة بجوانب التعبير ا    ) 10(شملت على   

نقاط تعتقد الباحثة أنها تؤدي إلـى ضـعف فـي      ) 10: (نقطة قسمتها الباحثة إلى قسمين    ) 20(على  

ومن ثم طُبـق االختبـاران      . نقاط تعتقد أنها تؤدي إلى تحسين مهارة التعبير       ) 10(مهارة التعبير، و  

  . بانتان على عينة الطلبة ومعلميهمعلى عينة الدراسة، كما وزعت االست

 السـتخراج  ، اسـتخدمت التحلـيالت اإلحـصائية   ، وبعد تصحيح االختبارين وجمـع االسـتبانات      

 والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة، وتحليـل التبـاين             ،التكرارات

. ي، وتحليل االنحدار المتعدد المتعـرج     ، واختبار شيفيه، وتحليل التباين الثنائ     )ت(األحادي، واختبار   

انخفاض مستوى أداء الطلبـة فـي مهـارات         : وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة        
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التعبير في منطقتي بيت لحم والخليل، وضعف في أداء الطلبة في مهارات التعبير الكتابي بنوعيـه؛                

ان الضعف في امتالكها أكثر من المضمون،        وخصوصاً مهارات الشكل فقد ك     ،اإلبداعي، والوظيفي 

 تعـزى   ،وأظهرت النتائج أيضاً وجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء الطلبة في مهارات التعبير             

 لصالح اإلناث، وأظهرت كذلك وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين                إلى النوع االجتماعي  

  .من حيث المدن والقرى لصالح المدنمتوسطات أداء الطلبة في المهارات تعزى للموقع المدرسي 

  

 في نهاية الحلقة األولى مـن المرحلـة         ، بدراسة هدفت إلى تقويم أداء الطلبة      ،)1994(نصر  قام     

االبتـدائي، والمتوسـط،    :  في مهارات الكتابة التعبيرية الموجهة وفق مستوياتها الثالثـة         ،األساسية

  .، وتقصي أثر عامل النوع االجتماعي في ذلكومعرفة نسبة المتقنين لهذه المهارات. والمتقدم

 ممـن أنهـوا     ، وطالبة طالب) 1116(نة بلغ عدد أفرادها     اختيرت عي  ،  ولتحقيق أغراض الدراسة  

 وهم في بداية دراستهم في الصف الخامس األساسـي خـالل العـام     ،الصف الرابع األساسي بنجاح   

 بطريقـة عـشوائية   اختيرواطالبة، ) 498(، و طالب) 618(، فكان منهم    )م1994/ 1993(الدراسي  

  . من المدارس األساسية التابعة لمديريات التربية والتعليم بمحافظة إربد،بسيطة

فرصة كتابيـة تعبيريـة متنوعـة فـي         ) 30( شمل على    ،  وقد استخدم الباحث اختباراً أعده بنفسه     

ـ اًج انخفاضوقد أظهرت النتائ. الصعوبة ونمط األداء، وقدم االختبار لعينة الطلبة   فـي أعـداد   اً عام

المتقنين للمستوى االبتدائي السهل والمستوى المتوسط والمستوى المتقدم، كما أظهرت النتائج وجود            

 علـى المـستوى االبتـدائي والمـستوى         ،فروق ذات داللة إحصائية بين أداء الذكور وأداء اإلناث        

  .متقدم من الكتابة التعبيريةالمتوسط لصالح الذكور، بينما لم تظهر فروق على المستوى ال
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 هدفت إلى قياس مدى استخدام المهارات اللغوية في         ،)1994(عودة  غفران     وفي دراسة قامت بها     

 في اللغة العربية لدى طلبة التوجيهي، سعت إلى الكشف عن أهم المهارات اللغوية              ،اإلنشاء المكتوب 

في استخدام المهارات اللغوية في الكتابـة بـين         المطلوبة في التعبير الكتابي، ومحاولة إظهار الفرق        

  .وبيان أثر التفاعل بين النوع االجتماعي والتخصص.  ذكوراً وإناثاً،الفرعين العلمي واألدبي

ة من   وطالب طالب) 158( منهم   ، وطالبة من طلبة التوجيهي    طالب) 655(عينة الدراسة من      تألفت  

ولتحقيق أغـراض الدراسـة أعـدت       .  الفرع األدبي   وطالبة من طلبة   طالب) 497(الفرع العلمي، و  

فقـرة تـضمنت    ) 15( تكون من    ،الباحثة مقياساً لتحديد أهم المهارات اللغوية في اإلنشاء المكتوب        

؛ وبعد استخدام األسـاليب اإلحـصائية المناسـبة        .استراتيجيات لغوية، وفكرية، وشكلية، وأسلوبية    

ارات اللغوية، والفكرية، والشكلية، واألسـلوبية، فـي        أظهرت النتائج وجود فروق في استخدام المه      

وأظهـرت  . اإلنشاء المكتوب لصالح الذكور في الفرع العلمي، ولصالح اإلناث في الفـرع األدبـي             

النتائج أيضاً وجود فروق ذات داللة إحصائية نتيجة التفاعل بين النوع االجتماعي والتخصص فـي               

  . العلمي ذكوراً وإناثاًاستخدام المهارات اللغوية لصالح الفرع

 بدراسة هدفت إلى قياس مدى تحصيل طلبة الصف الثالث الثانوي بفرعيه            ،)1989(أبو زيد      وقام  

  .للصور البالغية، ومدى توظيف هذه الصور في التعبير الكتابي) العلمي، واألدبي(

طلبة الصف الثالـث   من الفرعين العلمي واألدبي من     ،طالب وطالبة ) 400(تألفت عينة الدراسة من     

  ).1999/ 1998( الذين أنهوا مقرر البالغة في الفصل األول من العام الدراسي ،الثانوي

الجزء األول مكـون مـن      :  من جزأين  اً تحصيلي اً ولتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث اختبار     

). لمرسل، والكناية التشبيهات، واالستعارات، والمجاز ا   (فقرة على مجاالت علم البيان األربعة       ) 40(
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وقد حدد الباحث األهداف التربوية لالختبار وفق تصنيف بلوم، واقتصر ذلك على المستويات الثالثة              

  .المعرفة، واالستيعاب والتطبيق: األولى من هذا التصنيف، وهي مستويات

مـدى   فكان عبارة عن موضوع تعبيري يكتبه الطالب وذلك لقياس           ، أما الجزء الثاني من االختبار    

  .تحصيل الطلبة للصور البالغية في التعبير الكتابي

واستخدم ). م1989/ 1988( في نهاية الفصل األول من العام الدراسي         ،  وقدم االختبار للمفحوصين  

 لحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة، والنـسب          ،الباحث التحليالت اإلحصائية  

وكان من النتائج التي أظهرتها الدراسـة انخفـاض         . باين الثنائي ، وتحليل الت  )ت(، واختبار   ةالمئوي

مستوى تحصيل الطلبة للصور البالغية وتوظيفها في التعبير الكتابي بشكل عام، كما أظهرت عـدم               

بينمـا  . وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات المفحوصين من الذكور واإلنـاث            

 بحـسب   ،لة إحصائية بين متوسطات عالمـات المفحوصـين       أظهرت النتائج وجود فروق ذات دال     

  .لصالح الفرع العلمي) علمي، وأدبي(التخصص 

     

 بدراسة تجريبية هدفت إلى استقصاء أثر تزويـد تالميـذ الـصف الثالـث               ،)1988(خمايسة  قام    

  .اإلعدادي بمهارات التعبير الكتابية، في قدراتهم التعبيرية

 ، والخاصة ، الحكومية س في المدار  ، الصف الثالث اإلعدادي   طلبةميع    تكون مجتمع الدراسة من ج    

واختـار  ). م1988/ 1987( في مدينة المفرق في الفصل الثاني من العام الدراسـي          ،ووكالة الغوث 

وقد قسم العينة إلـى     . طالب وطالبة ) 100(الباحث عينة الدراسة بطريقة عشوائية بلغ عدد أفرادها         

مجموعتين ضابطتين، ذكوراً وإناثاً بالطريقة العشوائية البسيطة، ثم أجـرى           و ،مجموعتين تجريبيتين 

 باسـتخدام   ، ورصد عالماته، وتأكد الباحث من تكافؤ هذه المجموعات        اً قبلي اًلهذه المجموعات اختبار  
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م  قام الباحث بتدريس المجموعتين التجريبيتين بالطريقة المعدلة التجريبية، والتي تقو          م ثُ ).ت(اختبار  

 ،على تزويد الطلبة بمهارات التعبير الكتابية، كما درس المجموعتين الضابطتين بالطريقة الـشائعة            

  .أسابيع) 6( على مدار ،حصص صفية لكل من هذه المجموعات) 6(بواقع 

 ضمن ثالثـة مجـاالت،      ثم صحح  ، بعد ذلك ُأخضعت هذه المجموعات الختبار بعدي أعده الباحث        

سلوب، وآليات التعبير التي تحتوي على مهارات تعبيرية كتابية ال بد منها فـي              المحتوى، واأل : هي

ثم استخرج الباحث استجابات الطلبة على االختبار البعدي، واستخدم تحليـل           . كتابة موضوع التعبير  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات         :  فخرجت الدراسة بالنتائج اآلتية    ؛التباين الثنائي 

 لصالح الطريقـة المعدلـة      ، تعزى إلى طريقة التدريس    ،الطلبة على اختبار التعبير الكتابي    عالمات  

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات الطلبـة علـى              . التجريبية

 بينما لم تظهر النتـائج فروقـاً      .  لصالح اإلناث  ، تعزى إلى النوع االجتماعي    ،اختبار التعبير الكتابي  

 تعزى إلى التفاعـل     ،ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات الطلبة على اختبار التعبير الكتابي          

  .بين طريقة التدريس والنوع االجتماعي

  

 مهـارات التعبيـر     اكتـساب مدى  وجوه االتفاق واالختالف بين الدراسات التي عنيت بالبحث في          

  :  لدى الطلبةالكتابي

في ظهور تدٍن في    ) 1999( تتفق مع دراسة العثمان      ،)2001(لعراعرة  يالحظ الباحث أن دراسة ا      

 اكتـساباً امتالك الطلبة مهارات التعبير الكتابي، ووجود فروق دالة على أن الطلبة من المدن أكثـر                

  .لهذه المهارات، واتفقتا في عدم وجود فروق دالة تعزى إلى النوع االجتماعي في امتالك المهارات
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 فـي ظهـور     ،)1999(، مع دراسة التميمي     )1999(العثمان  و،  )2001(العراعرة   وتتفق دراستا   

انخفاض في مستوى أداء الطلبة في مهارات التعبير الكتابي، وكذلك في وجود فروق تعزى للموقـع              

كونها أظهرت فروقـاً فـي      ) 1999التميمي،  ( لصالح المدن، ولكنهما تختلفان مع دراسة        ،الجغرافي

كما تتفق هذه الدراسة مـع دراسـة        .  لصالح اإلناث  ،عزى إلى النوع االجتماعي    المهارات ت  اكتساب

 مهارات المضمون، في    اكتسابهم الطلبة مهارات الشكل أكبر من       اكتساب في أن    ،)1999(العراعرة  

  ). 1999( معهم في ذلك دراسة العثمان اختلفتحين 

، والتميمي  )1999(، والعثمان   )1999( مع دراسة كل من العراعرة       ،)1994( وتتفق دراسة نصر    

 وتتفق معهم أيـضاً فـي وجـود         ،، في وجود انخفاض في أداء الطلبة في الكتابة التعبيرية         )1999(

 مخالفة بذلك دراسة    ، ولصالح اإلناث  إلى النوع االجتماعي   تعزى   ، المهارات اكتسابفروق دالة في    

في عدم وجود فـروق دالـة       ) 1999(في حين اتفقت مع دراسة العراعرة       . فقط) 1999(العراعرة  

  . على مستوى واحد هو المستوى المتقدم من الكتابة،إلى النوع االجتماعيتعزى 

، )1999(، والعثمان   )1999( متفقة مع دراسة كل من العراعرة        ،)1989(   وتأتي دراسة أبو زيد     

توظيفـاً  ، في وجود انخفاض في توظيف المهارات البالغيـة          )1994(، ونصر   )1999(والتميمي  

.  في التعبير الكتابي، على اعتبار الصور البالغية مهارة أساسية من مهارات التعبير الكتابي             تعبيرياً

، في عدم وجود فروق دالـة       )1999(، والعثمان   )1999( مع دراسة العراعرة     ،وتتفق هذه الدراسة  

 دراسـة التميمـي     ، في حين تختلف مع    إلى النوع االجتماعي   المهارات تعزى    اكتسابإحصائياً في   

في وجود فروق دالـة     ) 1994( مع دراسة عودة     ،كما تتفق هذه الدراسة   . في هذا المتغير  ) 1999(

. لتخصص لـصالح الفـرع العلمـي      إلى ا  تعزى   ،إحصائياً في استخدام المهارات اللغوية في الكتابة      

د فـروق   ، في وجو  )1994(، ونصر   )1999( التميمي   دراستي مع   ،)1988(وتتفق دراسة خمايسة    
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 بذلك مـع    اختلفت ولصالح اإلناث، في حين      إلى النوع االجتماعي   المهارات تعزى    اكتسابدالة في   

  ).1994(، وعودة )1999(، والعثمان )1999(دراسة كل من العراعرة 

 العراعـرة   دراسـات  اتفقت   ، فقد  المهارات الكتابية  اكتساب وفيما يخص أثر البيئة الجغرافية على       

 لمهارات التعبير   اكتساباًأن طلبة المدن أكثر     على   ،)1999(، والتميمي   )1999(ن  ، والعثما )1999(

  .الكتابي من طلبة القرى والريف

  

  :تعقيب على الدراسات السابقة المتعلقة بالمجال األول

  : لدى الطلبة مهارات التعبير الكتابياكتسابالدراسات التي عنيت بالبحث في مدى 

 لم تكـن    الطلبة لدى    مهارات التعبير الكتابي   اكتسابلسابقة، أن درجة    أظهرت جميع الدراسات ا   . 1

 إياهاهم  اكتسابر الفروق بشكل واضح في       المهارات، وظهو  تلكهم  اكتسابعالية، ولوحظ الضعف في     

خمايسة، و 1989أبو زيد،   و 1994نصر،  و 1999التميمي،  و 1999العثمان،   و 1999العراعرة،  (

1988.(  

 ، فقـد اسـتخدمت    )1988(راسة خمايسة    د إالّ ،دراسات السابقة المنهج الوصفي   اعتمدت جميع ال  . 2

  :المنهج التجريبي، وانقسمت الدراسات السابقة على النحو اآلتي

  : الطلبة مهارات التعبير الكتابي على أساس متغيرات هياكتساب دراسات بحثت في مدى - أ

 1994نـصر،   و 1999التميمي،  و 1999،  العثمانو 1999العراعرة،  ( متغير النوع االجتماعي     -

  ).1988خمايسة، و 1989أبو زيد، و

  ).1999، التميميو 1999العثمان، و 1999العراعرة، (مدن، قرى : غرافي الموقع الج-

  ).1999العثمان، ( والموقع الجغرافي ، التفاعل بين النوع االجتماعي-
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  ).1999العراعرة، ( السنوات الدراسية -

  ).1994نصر، (ابة  مستويات الكت-

  ).1999التميمي، و 1999العثمان، و 1999العراعرة، (الشكل، والمضمون :  المجال-

  ).1994عودة، و 1989أبو زيد، ( أدبي  أوعلمي:  التخصص-

  ).1994عودة، ( والتخصص ، التفاعل بين النوع االجتماعي-

اتهم التعبيرية، وهـي دراسـة        دراسة بحثت في أثر تزويد الطالب بالمهارات الكتابية على قدر          -ب

طريقة التـدريس وهـي تزويـد    والنوع االجتماعي، : ، واعتمدت المتغيرات اآلتية)1988(خمايسة  

  .التفاعل بين النوع االجتماعي وطريقة التدريسوالطلبة بالمهارات، 

  :استخدمت الدراسات السابقة عدة أدوات لجمع البيانات، كان أهمها. 3

 1994نـصر،   و 1999التميمـي،   و 1999العثمان،  و 1999العراعرة،  (لية  صي االختبارات التح  -

  ).1988خمايسة، و 1989أبو زيد، و 1994عودة، 

العثمـان،  و 1999العراعـرة،   (ادها في التـصحيح      العتم ، اشتقاق قوائم مهارات التعبير الكتابي     -

  ).1994عودة، و 1999

  ).1999التميمي، ( استبانات -

  : من مراحل دراسية مختلفة، فكانت من،نات دراساتهماختار الباحثون عي. 4

  ).1988خمايسة، و 1999نصر، و 1999التميمي، و 1999العثمان، (المرحلة األساسية  -

  ).1989أبو زيد، و 1994عودة، (المرحلة الثانوية و - 

  ).2001عراعرة، (المرحلة الجامعية و -
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أنها بحثت في عدد كبير من المتغيـرات        بات   عن باقي الدراس   ،)1999( دراسة التميمي    امتازت. 5

  .المستقلة، وكذلك في استخدامها الختبار تحصيلي باإلضافة إلى استبانتين

  . وطالبةطالب) 1116( بلغ عددهم وقد ، بارتفاع عدد أفراد عينتها،)1994(نصر دراسة امتازت. 6

  :أنهاب عن باقي الدراسات امتازتأما الدراسة الحالية فقد 

دراسات سابقة وكان عدد المهارات فيهـا       ) 6( قائمة المهارات التي اشتقها الباحث حصيلة        كانت  -

  .مهارة خاصة بالتعبير الكتابي اإلبداعي) 40(

، التي بحثت في أثر متغير المطالعة الخارجية على درجة          - حسب علم الباحث   -الوحيدةالدراسة    -

  . لدى الطلبة مهارات التعبير الكتابياكتساب

 ،، التي بحثت في أثر متغير السلطة المشرفة على المدرسة         - حسب علم الباحث   -الدراسة الوحيدة   -

حكومـة،  : ( مـستويات  ة، فكان للمتغير ثالث    لدى الطلبة  مهارات التعبير الكتابي  اكتساب  على درجة   

  ).وكالة، خاصة

العينـات فـي     وطالبة، في حين كان متوسط عـدد أفـراد           طالب) 188(ان عدد أفراد العينة     ك  -

  .  وطالبةطالب) 553(ات السابقة الدراس

  

  :الدراسات التي عنيت بالبحث في تطوير برامج لتنمية مهارات التعبير الكتابي -ثانياً

  : الدراسات العربية-أ

 ، دراسة تجريبية هدفت إلى معرفة أثر برنامج تعليمي مدار بالحاسوب          ،)2003(الصوص     أجرى  

 ولتحقيـق   .ة اإلبداعية في اللغة العربية لدى طلبة الصف التاسع األساسـي          في تطوير مهارة الكتاب   

 اختار الباحث عينة من طالب الصف التاسع األساسي من مدرسة ابـن عبـاس               ،أغراض الدراسة 
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لغ عدد أفراد العينـة     ب و  وكان االختيار بالطريقة العشوائية،    ، ثالث شعب  في موزعين   ،الثانوية للبنين 

لباحث العينة ثالثة أقسام حسب الشعب؛ فكانت المجموعـة األولـى تجريبيـة              وقسم ا  .طالب) 85(

) 30( ومكونة من    ،، والمجموعة الثانية تجريبية بدون الحاسوب     طالب) 28( ومكونة من    ،بالحاسوب

 للكتابـة اإلبداعيـة     اً الباحث اختبار  بنى. طالب) 27( مكونة من    ،، والمجموعة الثالثة ضابطة   طالب

، ضمن منهـاج    )المقالة، والقصة، والحوار  (جين لتطوير مهارة الكتابة اإلبداعية       برنام صمموكذلك  

 واآلخـر   ، بالحاسـوب  اًالتعبير والتلخيص للصف التاسع األساسي، بحيث كان أحد البرنامجين مدار         

  .بدون الحاسوب

اسياً  المجموعات الثالث فصالً در    ثم درس   طبق الباحث االختبار القبلي على المجموعات الثالث،        

  .كامالً، وبعد ذلك طبق االختبار البعدي، واستخدم التحليالت اإلحصائية الالزمة

 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي مهـارة الكتابـة اإلبداعيـة فـي                   

بين المجموعة التجريبية بالحاسـوب والـضابطة       ) المقالة، والقصة، والحوار  : (الموضوعات الثالثة 

وكذلك أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحـصائية         . جموعة التجريبية بالحاسوب  لصالح الم 

بـين المجموعـة    ) المقالة، والقصة، والحـوار   (في مهارة الكتابة اإلبداعية في الموضوعات الثالثة        

  . والضابطة لصالح المجموعة التجريبية دون الحاسوب،التجريبية دون الحاسوب

  

فقد قام بدراسة هدفت إلى بناء برنامج تعليمي مقتـرح لتنميـة مهـارات               ،)2003(أما الخمايسة     

لكـشف  اإلـى   أيضاً هدفتو.  لدى طلبة الصف السادس األساسي في مديرية الكورة      ،التعبير الكتابي 

عن مدى امتالك طلبة الصف السادس مهارات التعبير الكتابي في المـدارس العامـة فـي األردن،                 

  . في التعبير الكتابيلبة على قدرات الط، والبرنامج والتفاعل بينهماوبحث أثر النوع االجتماعي
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 والمنهج التجريبي لتحقيق أغراض الدراسة، وفيما يتعلق بالمنهج         ،   استخدم الباحث المنهج الوصفي   

 الصف السادس األساسي فـي مديريـة التربيـة          طلبة فقد تألف مجتمع الدراسة من جميع        ،الوصفي

.  وطالبـة  طالـب ) 2423( وبلغ عـددهم     ،)م2003/ 2002( للعام الدراسي    ،ورةوالتعليم للواء الك  

  . وطالبةطالب) 246( بلغ عدد أفرادها ،واختار الباحث عينة عشوائية

 ، على عينة الطلبة   اً كتابي اً الباحث اختبار   طبق ، وللكشف عن مستوى أداء الطلبة في التعبير الكتابي       

ل على شكل أسئلة تقيس مدى امتالك الطلبة مهارات التعبيـر            األو :وهذا االختبار يتكون من جزأين    

 بحيث يكلف الطالب الكتابة فـي أحـد الموضـوعات           ،الكتابي، والجزء الثاني يتناول جانباً تطبيقياً     

المطروحة، وأشار الباحث إلى أن الغاية من التكامل بين الجزأين قياس حقيقي لمهـارات التعبيـر                

  .أكثرالكتابي، مما يحقق مصداقية 

السادس األساسي،   وطالبة من طلبة الصف      طالب) 122(جريبية فقد تألفت من       أما عينة الدراسة الت   

 بطريقة عـشوائية مـن   اختيرت ،طالبة، موزعين في أربع شعب دراسية) 62(، وطالب) 60(منهم  

  .مدرستي دير أبي سعيد األساسية للبنين، ودير أبي سعيد األساسية للبنات

 الباحث مجموعة من التدريبات والنشاطات التي تـسعى         صممراض الدراسة التجريبية      ولتحقيق أغ 

  .إلى تنمية مهارات التعبير الكتابي

 فـأظهرت النتـائج     ؛ استخدم التحليالت اإلحصائية الالزمة    ،بعد أن طبق الباحث أدوات الدراسة     و   

  . ف السادس األساسيطلبة الص لدى وجود انخفاض في مدى امتالك مهارات التعبير الكتابي

 تعـزى   ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء الطلبة في التعبيـر الكتـابي               

وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً وجود فـروق       . لمتغير المجموعة، فكانت لصالح المجموعة التجريبية     

تعـزى لمتغيـر النـوع       ،ذات داللة إحصائية بين متوسطات الطلبة على اختبار التعبيـر الكتـابي           
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وكشفت الدراسة أيضاً عن وجود أثر دال إحصائياً لتفاعل البرنامج مـع            .  لصالح اإلناث  ،االجتماعي

 عند الجزء الثاني من االختبار فقط لصالح اإلناث، في حين لم تكشف الدراسة عن               ،النوع االجتماعي 

  .فروق دالة للتفاعل على الجزء األول من االختبار

  

 التجريبية والتي هدفت إلى معرفة أثر القراءة الناقدة فـي التعبيـر             ،)2000(محمد  اسة  أما في در    

لفت عينـة الدراسـة مـن    حيث تأ .  لطلبة الصف العاشر األساسي مقارنة بالطريقة التقليدية       ،الكتابي

شعب في مدرسة خاصة تابعة لمديرية      ) 6( موزعين في    ، في الصف العاشر األساسي    طالب) 140(

 تضم ثالث شعب يتم تدريـسها       ، وتم اختيار مجموعة تجريبية    ،- محافظة العاصمة  -الخاصالتعليم  

  . تضم ثالث شعب يتم تدريسها وفقاً للطريقة التقليدية،وفقاً لطريقة القراءة الناقدة، ومجموعة ضابطة

  : ما يأتي، وقد اعتمدت طريقة القراءة الناقدة في تدريس موضوعات القراءة والنصوص

  . لتطبق عليها طريقة تدريس القراءة الناقدة، دروس القراءة والنصوص اختيار-

  . وأنشطتها لهذه الدروس، إعداد أسئلة القراءة الناقدة-

  . والباحث، والمعلم، تحويل الحصة إلى جو نقاش حواري بين الطلبة-

لمجمـوعتين غيـر     تم استخدام تصميم ا    ،     ولمعرفة أثر طريقة القراءة الناقدة في التعبير الكتابي       

، ثم طبق االختبار ذاته بعد االنتهاء        للشعب كافة  المتكافئتين، وُأجري اختبار قبلي في التعبير الكتابي      

 لقياس أثرها فـي التعبيـر       ،من تدريس موضوعات القراءة والنصوص وفقاً لطريقة القراءة الناقدة        

مدت في الدراسة، ثـم أجريـت       الكتابي، حيث أعد الباحث قائمة بأسس ومعايير التصحيح التي اعت         

  .التحليالت اإلحصائية الالزمة
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  وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات الطلبـة علـى        

كما أظهرت النتائج وجود فـروق ذات داللـة         .  ولصالح طريقة تدريس القراءة الناقدة     كلهاالختبار  

 بالنسبة لمهارات الشكل على االختبار البعدي لصالح طريقة         ،إحصائية بين متوسطي عالمات الطلبة    

كذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات           . تدريس القراءة الناقدة  

.  على االختبار البعدي لصالح طريقة تـدريس القـراءة الناقـدة           ،الطلبة بالنسبة لمهارات المضمون   

 تدريس القراءة الناقدة في تنميـة مهـارات التعبيـر           إلى طريقة   يعزى اً واضح اًوبذلك تبين أن أثر   

  .الكتابي

  

 دراسة تجريبية هدفت إلى معرفة أثر تطبيق برنامج مقتـرح لتنميـة             ،)1999(أبو رزق   أجرت    

.  مقارنة بالتدريس وفقاً للطريقة التقليدية     ، لدى طلبة الصف العاشر األساسي     ،مهارات التعبير الكتابي  

شعب ) 4( موزعين في    ، وطالبة في الصف العاشر األساسي     طالب) 140( عينة الدراسة من     وتألفت

، - محافظة العاصـمة   - لعمان الكبرى األولى   ،دراسية في مدرستين تابعتين لمديرية التربية والتعليم      

ـ    لتطبيق ، من الطالب والطالبات بطريقة عشوائية     واختيرت شعبتان  ان ، والـشعبت  ا البرنـامج عليهم

  . وفقاً للطريقة التقليديةلتدريسهما انرياألخ

  :  واعتمد البرنامج في التدريس على ثالثة أركان أساسية، هي

  . تقسيم الطلبة إلى مجموعات كي يتعلم الطلبة من بعضهم بعضا-

  . لتدريب الطلبة على تطبيق معايير الكتابة الجيدة، ونماذج كتابية رديئة، تقديم نماذج كتابية جيدة-

 والعمل على الكتابة من جديـد       ،شة الطلبة لكتاباتهم األولية، لمعرفة األخطاء التي وقعوا فيها         مناق -

  .لتفادي األخطاء السابقة، حيث يقوم كل طالب بالكتابة بصورة فردية
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   ولمعرفة مدى أثر البرنامج على تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبـة، اسـتخدم الباحـث                

 لقياس مدى نمو التعبير الكتابي لدى الطلبـة،         اًير المتكافئتين، وطور اختبار   تصحيح المجموعتين غ  

؛ كل فرع يكلف الطالب بالكتابة في موضوع ما، وبعد ذلك ُأجريـت             أفرعوتكون االختبار من ثالثة     

فأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائياً بين متوسـطات عالمـات           . التحليالت اإلحصائية المناسبة  

  .االختبار البعدي المعدل لصالح البرنامج المقترحالطلبة على 

 والنوع االجتماعي، وكان    ، وجود تفاعل دال إحصائياً بين البرنامج المقترح       ،وأظهرت النتائج أيضاً   

على أن فاعلية البرنامج المقترح كانت بنسبة ضئيلة جداً         ،  ودلت النتائج أيضاً  . صالح اإلناث الفارق ل 

 .نمية مهارة التعبير عند اإلناث فقط وكان داالً إحصائياً ولكن غير ملحوظحيث أثر البرنامج على ت

  

 لدى طلبـة قـسم اللغـة        ، دراسة هدفت إلى تنمية مهارات الكتابة الوظيفية       ،)1996(عبيد  أجرى    

 فـي   ،هوأساليب العربية في كليات المجتمع األردنية، محاولة في تطوير مناهج تدريس التعبير الكتابي           

  . بعد التعليم العاممرحلة ما

 ،)الحكوميـة (  تألف مجتمع الدراسة من طلبة قسم اللغة العربية في كليات المجتمع األردنية العامة              

.  فقط مـن الـذكور     طالب) 21(طالب وطالبة، منهم    ) 551(غ عدد أفراد المجتمع     والخاصة، وقد بل  

بات السنتين األولى والثانيـة فـي       واختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية من طال        

  .طالبة) 200( وقد بلغ عدد أفراد العينة ،الكليات العامة والخاصة

 ومهاراتها الالزمة لطلبة قـسم اللغـة        ،  وتمثلت أدوات الدراسة باستبانة لمجاالت الكتابة الوظيفية      

 ثم اختار من هذه     ،تها أعدها الباحث وتأكد من صدقها وثبا      كان ،عربية في كليات المجتمع األردنية    ال

ـ  أهم المهارات والمجاالت التي بنى عليها االختبار التشخيصي الذي أعده بنفسه،             ،االستبانة عتبره اف
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 ليقـيس   ،ثم بعدياً بعد أن درب أفراد العينـة       ،   الباحث االختبار تطبيقاً قبلياً    وطبق. أداة ثانية للدراسة  

  .بل التدريب وبعدهمستوى أداء الطلبة لمهارات الكتابة الوظيفية ق

 استخدم الباحث التحليالت اإلحصائية المناسبة والالزمة، وقد خرجت الدراسة          ، وألغراض الدراسة 

 لـدى   ،وجود أثر واضح ألسلوب التدريب الموجه في تنمية مهارات الكتابة الوظيفية          : بالنتائج اآلتية 

ود أثر للمستوى الدراسي في تنمية      وأظهرت وج . طلبة قسم اللغة العربية في كليات المجتمع األردنية       

تلك المهارات لدى الطلبة لصالح طلبة السنة الثانية، وأظهرت الدراسة كذلك وجـود أثـر للـسلطة                 

  ).الحكومية( لصالح طلبة الكليات العامة ،المشرفة على الكليات في تنمية تلك المهارات

  

  :اإلنجليزيةباللغة  الدراسات -ب

  : من األحدث فاألقدم على النحو اآلتيغة اإلنجليزيةبالل عرض الباحث الدراسات 

دراسة حول أثر النشاطات االستهاللية على الكتابة اإلبداعية في مدينـة   ،Medd (2002)أجرى   

 ،دقائق) 10(مدتها ، ووضح معنى النشاط االستهاللي بأنه فترة استراحة Ford Ham) -فورد هام(

 ويكون هذا النشاط إما مرتبطـاً       ، للطالب يث يقدم فيها نشاط    الموضوع، بح  تعطى للطالب أثناء كتابة   

  .بموضوع الكتابة اإلبداعية، أو غير مرتبط بها

 من طالب الـصف الرابـع، أخـضعهم         ،طالب) 50(تار الباحث العينة من      اخ ،وألغراض الدراسة 

يث شـارك   مجموعات، ح ) 5(الختبار في التفكير اإلبداعي، ومن ثم قسم المفحوصين عشوائياً إلى           

دقـائق  ) 10(دقائق، ثم ُأعطيت أربع مجموعات      ) 10(المفحوصون في تمرين الكتابة اإلبداعية لمدة       

 طـوال   ، فاصل ومسهل، في حين استمرت المجموعة الخامسة بالكتابـة اإلبداعيـة           على أنها نشاط  

 اإلبداعيـة،   وُأعطيت مجموعتان من المجموعات األربع نشاطاً مرتبطاً بالكتابـة        . الدقائق العشرين 
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وأخبرهم الباحث أنهم سوف يعودون إلتمام موضوع القصة الذي شرعوا في كتابته، بينمـا طـالب              

ومـن ثـم طلـب إلـى جميـع      .  دون أي نشاط،دقائق) 10(المجموعتين األخريين استراحوا لمدة     

) 10 ( في مـدة   ،-قصص كُتبت مسبقاً   - وإضافة تمرين الكتابة اإلبداعية    ،المجموعات إكمال الكتابة  

  .دقائق أخرى

 ؛ النتائج باستخدام األسـاليب اإلحـصائية المناسـبة        وحلل ،ثم طبق الباحث االختبار مرة أخرى        

أنهم سوف  أخبروا ب  ،فأظهرت النتائج أن المجموعتين اللتين ُأخضع أفرادهما لفترة النشاط االستهاللي         

  .  المعالجة األخرى ومجموعات،يتمون القصة، كان أداؤهم أفضل من المجموعة الضابطة

  

 كتابـات  المتغيرات التي تـؤثر فـي   معرفة في دراسة نوعية أجراها ،Adler (2002) وحاول   

، New York) -نيويـورك (الطالب في صفوف الكتابة اإلبداعية في المدارس الثانوية في مدينـة  

صـفوف الكتابـة    إلى البحث عن أهم األنشطة والطرق التي تعلمها الطلبة في           فهدفت هذه الدراسة    

  . والتي أدت إلى تطور كتاباتهم، في المراحل التي سبقت المرحلة الثانوية،اإلبداعية

إجـراء  :  ثم قام الباحث بالخطوات اآلتية     ،طالب) 24(معلمين، و ) 4(اسة من   وتكونت عينة هذه الدر   

وأخذ بعـض  مقابالت مع المعلمين والطالب، وحضور جلسات متتالية في صفوف الكتابة اإلبداعية،        

  . وخصوصاً في مجال المسرحياتوحللها ،كتابات الطلبة

 ،واستمرت هذه الدراسة مدة عام كامل، ثم أظهرت الدراسة بأن للعب الخيالي في مرحلـة الطفولـة      

 في حصيلة الطلبة اللغوية، مما انعكس على كتاباتهم في المسرحية، وأظهرت الدراسة أيضاً أن               اًأثر

 ساعدت الطلبة في التعبير عن مشاعرهم، وأظهرت الدراسـة أن           ،المفتوحجلسات النقاش والحوار    
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 حيـث   ،صفوف الكتابة اإلبداعية لها أثر في زيادة ثقة الطالب بنفسه، مما يزيد من قدرته الكتابيـة               

  . يشعر أنه كاتب

  

 فقد حاول التعرف إلى الدور الذي تلعبه محاضرات األدب في تحسين كتابة ،Kim (2001)أما    

 -متـشيغن (وذلك في كلية تمهيديـة فـي واليـة    . لطلبة اإلبداعية، وخصوصاً في مجال القصةا

Michigan(           حيث بدأت الدراسة في نهاية الفصل الدراسي عـام ،)عنـدما طلـب مـن       )1998 ،

المشاركين أن يكتبوا قصة، واستمر الباحث في دراسته النوعية مع ثالثة  طالب من طلبـة الـسنة                  

وقام الباحث بتكليف الطلبة قراءة     . سنوات، كان يلتقي خاللها معهم في أماكن عملهم       ) 3(األولى مدة   

األدب، وعمل لقاءات مع الطلبة، وتكليفهم كتابة قصص على فترات متباعدة، وكان يسجل اللقاءات              

 فوجد أن قـراءة األدب لهـا دور فـي           ؛وبعد ذلك حلل البيانات المتوفرة لديه     . على أشرطة تسجيل  

  .        صص الطالبن قيتحس

  

وجوه االتفاق واالختالف بين الدراسات التي عنيت بالبحث في تطوير بـرامج لتنميـة مهـارات                

  :التعبير الكتابي

 من الدراسات التي عنيت بالبحث في تطوير برامج لتنميـة مهـارات التعبيـر الكتـابي،             يالحظُ   

 دراسـات  اتفقت   فقد ،حةعلية البرامج المقتر   في فا  اتفقتأنها   ، طرق التدريس غير التقليدية    مستخدمة

 ، و)1988(، وخمايـسة   )1696( وعبيد ،)2000( ، ومحمد )2003( والخمايسة ،)2003(الصوص  

)Medd (2002، و)Adler (2002 ،ًلـصالح المجموعـات   اتفقت في وجود فروق دالة إحصائيا 

م كانـت   دام الحاسـوب، أ   أكانت باسـتخ  سواء  التجريبية التي درست عن طريق البرامج المقترحة        
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التـدريس بطريقـة القـراءة      باستخدام األنشطة والتدريبات، أو     ب برامج دون الحاسوب، أو      باستخدام

حاكـاة  م وتـصحيحها و   ،التدريس الموجه، أو من خالل تقديم النماذج الكتابية الخاطئـة         بالناقدة، أو   

 التعبير، أو من خالل تقديم األنشطة       النماذج الجيدة، أو من خالل تزويد الطلبة بالمهارات قبل تدريس         

وكذلك أثبتـت دراسـة     .  أو جلسات النقاش والحوار المفتوح وصفوف الكتابة اإلبداعية        ،االستهاللية

)Kim (2001، البرنامج فـي   تأثيرية التعبير اإلبداعي، في حين كان في تنماًأثر أن لقراءة األدب 

 ضمن الدراسات السابقة عن     ،)1696(عبيد  دراسة   اختلفتو.  جداً ضئيالً) 1999أبو رزق،   (دراسة  

برنامج مقترح لتنمية التعبير الوظيفي في حين بحثت باقي الدراسات في           في  بحثها  ل ،باقي الدراسات 

  .التعبير اإلبداعي

 تعزى  ، في وجود فروق دالة إحصائياً     ،)1988(خمايسة  و،  )2003( الخمايسةواتفقت دراسة كل من     

النـوع  ولصالح اإلناث، واتفقتا في عدم وجود فروق دالة ألثر التفاعل بـين              إلى النوع االجتماعي  

 الخمايـسة حيـث أظهـرت دراسـة       ،  ية، ولكن هذا االتفاق كان جزئياً      والطريقة التجريب  االجتماعي

 على جزء واحـد مـن       ، والطريقة التجريبية  النوع االجتماعي  وجود أثر دال للتفاعل بين       ،)2003(

  . االختبار فقط

 حيـث   ،)1988(خمايـسة   و ،)2003( الخمايسة مع دراستي    ،)1999أبو رزق،   ( دراسة   لفتاختو

  . لصالح اإلناث فقط، والطريقة التجريبيةالنوع االجتماعي ألثر التفاعل بين ،أثبتت وجود فروق دالة

  :عنيت بالبحث في تطوير برامج لتنمية مهارات التعبير الكتابي التي تعقيب على الدراسات السابقة

 في تنميـة    ، والطرق التجريبية  ، على فاعلية البرامج المقترحة    ،أجمعت أغلبية الدراسات السابقة   . 1

مهارات التعبير اإلبداعي والوظيفي بدرجة عالية، حيث أظهرت فروقاً لصالح المجموعـات التـي              

  .درست وفقاً لهذه البرامج



 51

ـ     ،بين جميع الدراسات   كامل لم يكن اتفاق  . 2 النـوع  ة تعـزى للتفاعـل بـين         في وجود فروق دال

 ،في ذلك ) 1988(وخمايسة   ،)2003( امج المقترحة، حيث اتفقت دراستا الخمايسة      والبر االجتماعي

  ).1999، أبو رزق( معهم دراسة اختلفتفي حين 

 باستخدام  ،)2003( الخمايسة دراسة   امتازت و ،اعتمدت جميع الدراسات السابقة المنهج التجريبي     .3

  . والمنهج التجريبي، المنهج الوصفي: هما،سةمنهجين في الدرا

أنها استخدمت طريقة القراءة الناقدة في تنمية مهارات التعبيـر          ب ،)2000( محمد دراسة   امتازت. 4

  .الكتابي

ان النوعيتان الوحيـدتان فـي   تساأنهما الدرب ،Kim (2001(و ،2002) Adler( دراستا امتازت. 5

  .الدراسات السابقة

  :اسات السابقة المتغيرات المستقلة على النحو اآلتيتناولت الدر. 6

 2003الخمايـسة،   و 2003الصوص،  ( أو األنشطة    ، أو طريقة التدريس   ، متغير البرنامج المقترح   -

  )Adler,2002 وMedd, 2002و 1988خمايسة، و 1999أبو رزق، و 2000محمد، و

  ).1988خمايسة، و 1999أبو رزق، و 2000محمد، و 2003الخمايسة، ( النوع االجتماعي -

خمايـسة،  و 1999أبـو رزق،    و 2003الخمايـسة،   (تماعي والبرنـامج     التفاعل بين النوع االج    -

1988.(  

  ).1696عبيد، ( المستوى الدراسي -

  ).1696عبيد، ( السلطة المشرفة -

 وأخـرى  ،وجود مجموعتين تجـريبيتين ب ،)Medd, 2002و 2003الصوص، ( دراستا امتازت. 7

  .ضابطة
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  :تمثلت األدوات والبرامج التي استخدمت في الدراسات السابقة في. 8

أبـو رزق،   و 2000محمـد،   و 2003الخمايـسة،   و 2003الصوص،  ( إلبداعية   اختبار الكتابة ا   -

  ).1988خمايسة، و 1999

  ).2003الصوص، (برنامج مدار بالحاسوب و -

  ).2003الصوص، (برنامج غير مدار بالحاسوب و -

 ).Medd, 2002و 2003الخمايسة، ( وأنشطة استهاللية ،نشطة تعبيرية وأ،تدريباتو -

  .)Kim, 2001و 2000محمد، ( وأثر قراءة األدب ،طريقة القراءة الناقدةو -

  ).1999أبو رزق، (نماذج كتابية متنوعة الجودة و -

  ).1996عبيد، (اختبار للكتابة الوظيفية و -

  .)Adler ,2002(جلسات نقاش وحوار مفتوح و -

  ).Adler ,2002(صفوف الكتابة اإلبداعية و -

.  أجريت على مراحل دراسية مختلفة حتى نهاية المرحلة الجامعيـة          ،يالحظ أن الدراسات السابقة   . 9

  .أنهما طبقتا على طلبة جامعيينب، Kim (2001(، و)1996( دراستا عبيد امتازتو

  .ة المشرفة، والمستوى الدراسياستخدامها لمتغير السلطب) 1996( دراسة عبيد امتازت. 10

  

  : الدراسات التي عنيت بالبحث في األخطاء الكتابية في التعبير الكتابي-ثالثاً

 بدارسة هدفت إلى الكشف عن األخطاء النحوية التـي تظهـر فـي التعبيـر                ،)1999( قام الالمي   

وثانوية تحفيظ القـرآن،     لطالب الصف الثالث الثانوي بقسم العلوم الشرعية واللغة العربية           ،الكتابي
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 بين العلـوم الـشرعية واللغـة العربيـة،          ،وسعت إلى الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية       

  .وثانويات تحفيظ القرآن

  :  وقد قام الباحث بدراسة نظرية في الموضوعات اآلتية

لغة، مراحـل   تحليل األخطاء، أنواع األخطاء، أهمية تحديد األخطاء، معايير الصواب، الخطأ في ال           

حدوث الخطأ، اتجاهات في دراسة األخطاء، أهمية التعبير الكتابي، مقررات حفظ القـرآن الكـريم،      

  .هاوتحليل عرض الدراسات السابقة

 لتحقيق أغراض الدراسـة،     ،1999 واستخدم الباحث اختبار التعبير الكتابي الثاني للمرحلة الثانوية         

خطأ نحوياً، وتحديد موضع الخطـأ، وتوصـيف الخطـأ،          واستخدم بطاقة لتحديد الجمل المتضمنة      

  .وتحديد مجال الخطأ

، وتحليـل   )ت(ار   لحساب التكرارات، والنسب المئوية، واختب     ،  وبعد استخدام التحليالت اإلحصائية   

همـزة  : مبحثاً، منها ) 26( في   طالب) 719( أخطاء عينة الدراسة     أظهرت النتائج  التباين األحادي؛ 

أدوات الشرط، والمصادر، والمفاعيل، واألفعال الناسخة، وفتح همزة إن وكسرها،          الوصل والقطع، و  

وصياغة الجموع والضمائر، والنعت الحقيقي، وحروف الجـر، والمبتـدأ والخبـر، والمـشتقات،              

 ، كان منها االهتمام بمادة التعبيـر      ،، وفي ضوء النتائج قدم الباحث بعض التوصيات       .......والحال،

  .اللغة العربية األخرىوربطها بفروع 

  

دراسة هدفت إلى معرفة األخطاء النحوية الـشائعة فـي التعبيـر             ،)1998(أجرى البوسعيدي       

 لدى طلبة المرحلة الثانوية بسلطنة عمان، ومعرفة أثر الصف الدراسي على مدى األخطاء،              ،الكتابي
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 اختالف نوعية األخطاء    ، ومدى )علمي، وأدبي (ومدى اختالف نوعية األخطاء باختالف التخصص       

  .باختالف النوع االجتماعي

شـمال،  /  من المدارس الثانوية بمنطقة الباطنة، وطالبة طالب) 317(لفت عينة الدراسة من        وقد تأ 

  . من معلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية، ومعلمةمعلم) 20(وجهي اللغة العربية، ومن م) 6(و

تحقيق أغراض الدراسة، وبعد تحليل البيانات باسـتخدام األسـاليب           واتبع الباحث المنهج الوصفي ل    

: المتمركز في خمسة موضوعات، هـي      ،اإلحصائية المناسبة؛ أظهرت النتائج شيوع الخطأ النحوي      

وأشارت النتـائج إلـى     ). كان وأخواتها، والنعت، وفتح همزة إن وكسرها، والعطف، والمفعول به         (

ت إلى تفوق طلبة القسم العلمي على طلبة القـسم األدبـي فـي              تفوق في موضوع النعت، كما أشار     

  .توظيف القواعد النحوية في موضوع العطف

  

 فقد أجرى دراسة هدفت إلى تحديد األخطاء الشائعة لدى طلبـة المرحلـة              ،)1988(القيسي      أما  

عدادي، والثاني   على مستوى اإلمالء في التعبير الكتابي، وذلك عند طلبة الصف األول اإل            ،اإلعدادية

  .اإلعدادي، والثالث اإلعدادي

 من الصفوف الثالثة المذكورة في المدارس التابعة        ، وطالبة طالب) 270(ونت عينة الدراسة من     وتك

 من  طالب) 90(ينة إربد، وذلك بمعدل     في مد ) م1988/ 1987(لوكالة الغوث الدولية للعام الدراسي      

  .وضوع تعبير في أحد الموضوعات التي قدمها إليهمكل صف دراسي، حيث كلفهم الباحث كتابة م

النظام الكتابي، والنظـام الـصرفي،      : وكان الباحث قد صنف األخطاء ضمن االستراتيجيات اآلتية       

  .والنظام النحوي، ونظام الفصحى والعامية، ونظام استخدام عالمات الترقيم
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بة؛ أظهـرت النتـائج أن طلبـة األول          وبعد تحليل البيانات باستخدام المعالجات اإلحصائية المناس      

اإلعدادي وقعوا في أخطاء أكثر مما وقع فيها طلبة الثالث اإلعدادي، وأن طلبة الثـاني اإلعـدادي                 

 أن طلبة الصفين    ،وأظهرت النتائج أيضاً  . وقعوا في أخطاء أكثر مما وقع فيها طلبة الثالث اإلعدادي         

 أكثر مما اكتـسبه طلبـة       ،ا المهارات اللغوية األساسية    قد اكتسبو  ،الثاني اإلعدادي والثالث اإلعدادي   

  .الصف األول اإلعدادي

  

 والنحـو   ،كيـب ا الخاصة بالتر  القواعدية بدراسة هدفت إلى تحديد األخطاء       ،)1986(عضيات  قام    

األخطـاء التطويريـة،    : والصرف، األكثر شيوعاً في التعبير الكتابي وفق االسـتراتيجيات اآلتيـة          

  .تعود إلى اللغة ذاتها، واألخطاء الداخلية وعالقة كل منها بمستوى الطلبة الدراسياألخطاء التي 

 من طلبة الصف السادس االبتـدائي، والثالـث اإلعـدادي،           ،طالب) 210(تألفت عينة الدراسة من     

 وطالبة مـن    طالب) 70(ل  ، بمعد )م1984/ 1983(والثالث الثانوي، في لواء جرش للعام الدراسي        

اختارت اللجنة أحد هذه    فموضوعات تعبير على لجنة تحكيم      رض الباحث مجموعة     ثم ع  .كل صف 

الموضوعات، وهو ما قدمه الباحث للطلبة، وقد كلف الباحث أفراد العينة الكتابـة فـي الموضـوع                 

، وذلك ضمن زمن حصة صفية واحدة، ثم جمعـت          "الكتاب خير صديق  " لذي كان عنوانه  اإلنشائي ا 

 ،وبعد معالجة البيانات إحصائياً؛ أظهرت نتـائج الدراسـة        . الستراتيجيات وصححت وفق ا   ،األوراق

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أخطاء طلبة الصف الـسادس ومتوسـطات طلبـة                

  ).النحوية والصرفية( فيما يتعلق باألخطاء التركيبية ،الصفين الثالث اإلعدادي والثالث الثانوي
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ة الصف السادس قد ارتكبوا أخطاًء أكثر من األخطاء التي ارتكبهـا طلبـة              كما بينت النتائج أن طلب    

 قـد اكتـسبوا     ،مما يشير إلى أن طلبة الـصفوف العليـا        . الصفين الثالث اإلعدادي والثالث الثانوي    

  .المهارات اللغوية أكثر من طلبة الصفوف الدنيا

  

 عند طلبة قواعدية في كتابة اإلنشاء     بدراسة هدفت إلى تحليل األخطاء ال      ،)1982(عبد الحق      وقام  

 اختار الباحث عينة الدراسة بطريقة عشوائية مـن         ؛ وألغراض الدراسة  .المرحلة الثانوية في األردن   

  . وطالبةطالب) 96(ألفت عينة الدراسة من  وت،أربع مدارس ثانوية في األردن

؛ توصلت الدراسة إلى أنه ال       البيانات إحصائياً  وعولجت ،وبعد أن طبق الباحث االختبار على العينة      

العبـارة الفعليـة،    : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف الثالثة في األخطاء المرتكبة في           

  .والعبارة االسمية، وحروف الجر، واألدوات، والزمن الذي يدل على الفعل

األخطاء المرتكبة   بين الذكور واإلناث في      ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية        

  .العبارة الفعلية، والعبارة االسمية، وصياغة االسم، وبناء الجملة، وأداة التعريف: في

عنيت بالبحث في األخطـاء الكتابيـة فـي التعبيـر            وجوه االتفاق واالختالف بين الدراسات التي     

  :الكتابي

األخطاء النحوية بشكل   ، في شيوع    )1998(، مع دراسة البوسعيدي     )1999(  اتفقت دراسة الالمي    

  . معهم في ذلك) 1986(كبير لدى الطلبة، ويالحظ اتفاق دراسة عضيات 

 أن أخطاء الطلبة الكتابية تقل كلما        على )1986( مع دراسة عضيات     )1988(وتتفق دراسة القيسي    

، مع دراسة عبـد الحـق       )1986( دراسة عضيات    اختلفتوقد  . تقدم الطالب في المرحلة الدراسية    

  . حيث أظهرت نتائج دراسة األخير عدم وجود فروق دالة في أخطاء الطالب،)1982(
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إلـى النـوع     وجود فروق دالة في األخطاء تعـزى         ،)1998(وقد أظهرت نتائج دراسة البوسعيدي      

، حيث لم تُظهر دراسـة      )1982( ولصالح اإلناث، وهي بذلك تخالف دراسة عبد الحق          ،االجتماعي

  .ى إلى النوع االجتماعي دالة تعزاًاألخير فروق

  

  :عنيت بالبحث في األخطاء الكتابية في التعبير الكتابي تعقيب على الدراسات السابقة التي 

اعتمدت الدراسات السابقة المنهج الوصفي لتحقيق أغراضها، حيث حاولت تلك الدراسات البحث            . 1

  : بناًء على المتغيرات اآلتية،في أخطاء الطلبة

  ).1986عضيات، و 1988القيسي، و 1999الالمي، (ي  المستوى الدراس-

  ).1998البوسعيدي، (علمي، وأدبي : التخصص و -

  ).1988القيسي، و 1998البوسعيدي، (لنوع االجتماعي او -

  فمن الدراسات التي طبقـت علـى       ،اختار الباحثون عينات دراساتهم من مراحل دراسية مختلفة       . 2

). 1982عبـد الحـق،     و 1986عضيات،  و 1998البوسعيدي،  و 1999الالمي،  (المرحلة الثانوية   

  ).1986عضيات، و 1988القيسي، (المرحلة اإلعدادية ومنها ما طُبق على 

  .أنها بحثت في أخطاء الطلبة على مستوى اإلمالء فقطب ،)1988( دراسة القيسي امتازت. 3

ممن ومعلماتها  للغة العربية   أنها طُبقت أيضاً على معلمي ا     ب ،)1998( دراسة البوسعيدي    امتازت. 4

 بتطبيقها على عدد من موجهي اللغة العربية، وهـي الدراسـة            امتازتيدرسون عينة الدراسة، كما     

  .الوحيدة التي كان موجهو اللغة العربية من عيناتها
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  :حث في األخطاء الكتابية بشكل عام الدراسات التي عنيت بالب-رابعاً

  : الدراسات العربية-أ

 لـدى   ، بدراسة هدفت إلى الكشف عن األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة         ،)2004(لجبارين  ا   قام  

طلبة الصف األول الثانوي في مديرية تربية جنوب الخليل، وتقصي األسباب الكامنة وراءها، وتقديم              

ـ   ،كما هدفت إلى التعرف على أثر النوع االجتماعي       . المقترحات المالئمة لعالجها    ،ة ومكان المدرس

  .في مستوى األخطاء النحوية واإلمالئية الشائعة لدى الطلبة

، فـي   )العلمـي، واألدبـي   (وتألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف األول الثانوي بفرعيـه            

. الجنسين من   طالب) 3006(المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية جنوب الخليل، والبالغ عددهم          

) 300(احث العينة بالطريقة الطبقية العشوائية، فبلـغ عـدد أفرادهـا             اختار الب  ،وألغراض الدراسة 

  . ومعلمةمعلم) 62(نة المعلمين فقد شملت من مجتمع الدراسة، أما عي%) 10(طالب وطالبة، بمعدل 

وهي عبارة عن اختبار طـوره      :  األداة األولى  ،الباحث ثالث أدوات  بنى  ولتحقيق أغراض الدراسة    

لى الطلبة عينة الدراسة، والهدف منه تشخيص األخطاء النحوية واإلمالئية           ومن ثم طبقه ع    ،الباحث

عبـارة عـن اسـتبانة مقدمـة للمعلمـين          : واألداة الثانية . الشائعة لدى طلبة الصف األول الثانوي     

عبارة عن اسـتبانة تـضم   : واألداة الثالثة. والمعلمات وتضم عدداً من األسباب المؤدية إلى األخطاء   

  .مقترحات العالجية المناسبة لتلك األخطاءعدداً من ال

 استخدمت التحليالت اإلحصائية المناسبة؛ فخرجت الدراسة بعدة نتـائج          ،وبعد تطبيق أدوات الدراسة   

ووجود فـروق ذات    . ارتفاع كبير في نسبة وقوع الطلبة في األخطاء النحوية واإلمالئية         : كان أهمها 

مالئية الشائعة تعزى لمتغير النوع االجتمـاعي، فكانـت          واإل ، في األخطاء النحوية   ،داللة إحصائية 
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وبينت النتائج أن نسبة األخطاء لدى طلبـة         .نسبة األخطاء لدى الذكور أعلى من نسبتها لدى اإلناث        

  .الفرع األدبي كانت أعلى من نسبتها لدى طلبة الفرع العلمي

  

 لـدى طلبـة     ،كتابية الـشائعة   دراسة هدفت إلى التعرف إلى األخطاء ال       ،)2003(سالمة  أجرت     

الصف الخامس األساسي في اللغة العربية من وجهة نظر معلميهم، ومن ثم البحث عن أسباب هـذه                 

  . والسبل الكفيلة لتفاديها وحلها،المشاكل

 وطالبة، من طلبة الصف الخامس األساسي في المدار         طالب) 1435(ن مجتمع الدراسة من     وقد تكو 

شعبة، أمـا   ) 42(مدرسة، موزعين في    ) 28(ظة القدس والبالغ عددها      في ضواحي محاف   ،الحكومية

  . ومعلمة من تلك المدارسمعلم) 40( فقد اشتملت على ،عينة المعلمين

مجاالت، ) 4(فقرة، مقسمة إلى    ) 36( صممت الباحثة استبانة مكونة من       ،ولتحقيق أغراض الدراسة  

 تتعلق بلفظ المعلم، وأخطـاء      وأخطاءلبصري،  أخطاء تتعلق بالحركة، وأخطاء تتعلق بالتآزر ا      : هي

  .تتعلق بمجال التذكر

وبعد تطبيق األداة تمت المعالجة اإلحصائية المناسبة؛ وقد أظهرت النتائج أن استخدام المعلم لأللفاظ              

 وعـدم التواصـل     ، يؤدي إلى الوقوع في هذه األخطاء، وكذلك إهمال الوالـدين للطالـب            ،العامية

 أن معالجة بعض المعلمـين      ،تراكم هذه األخطاء، وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً      بالمدرسة يؤدي إلى    

 واالكتفاء بكلمة شوهد؛ يزيد من الوقـوع        ، وعدم التدقيق على هذه األخطاء     ،هذه األخطاء بشكل عام   

 لدى الطالب تساهم في تـراكم هـذه         ، وعقلية ،وبينت الدراسة أن هناك مشاكل جسمية     . في األخطاء 

وبينت الدراسة  .  أو حتى طريقة مسك القلم والتحكم فيه       ،عيوب النطق أو االستيعاب   : األخطاء، مثل 
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 وعدم مراعاة الفـروق     ، عند المعلمين في النطق أو الكتابة أمام الطالب        كالت أن بعض المش   ،أيضاً

  .  يزيد من وقوعهم في الخطأ؛الفردية من قبل المعلم لطالبه

  

 التي تميز بين الطلبـة      ،ى التعرف إلى خصائص الكتابة     دراسة هدفت إل   ،)1999(حجات    وأجرى  

 فـي الـصفوف الرابـع والخـامس         ، التعليمية ذوي صعوبات التعلم من الملتحقين بغرف المصادر      

كما هـدفت إلـى     . والسادس في مدينة عمان، وبين أقرانهم من الطلبة اآلخرين متوسطي التحصيل          

 والفـروق بـين    ،ير التباين على نوع الحالة     في تفس  ،معرفة مساهمة كل خاصية من تلك الخصائص      

  .الطلبة الذكور واإلناث من ذوي صعوبات التعلم

 وطالبة من ذوي صعوبات     طالب) 130(طالب وطالبة، كان منهم     ) 260(ونت عينة الدراسة من     وتك

ولقياس . طالبة) 67( وطالبة من متوسطي التحصيل منهم       طالب) 130(طالبة، و   ) 63( منهم   التعلم،

 ،األول على شـكل قائمـة     :  أداة قياس مكونة من جزأين رئيسين      طورتئص الكتابة المميزة،    خصا

 من  ،فقرة يقوم الفاحص بتعبئتها حول كتابة الطفل، والثاني على شكل اختبار كتابة           ) 43(مكونة من   

  .أسئلة يقوم أفراد العينة باإلجابة عنها) 4(

ت بين الطلبة ذوي صـعوبات الـتعلم والطلبـة           أن خصائص الكتابة التي ميز     ،وقد أظهرت النتائج  

، ويخطئ فـي    نفسهاأعادة األخطاء   يكرر الحروف والمقاطع أثناء الكتابة، ويكرر       :  كانت ،العاديين

ترتيب الحروف في الكلمة، ويخطئ في كتابة التنوين، ويظهر مشكالت في التنقيط، ويخطـئ فـي                

  .صل الحروف الواجب وصلهاكتابة حروف العلة، ويكتب بشكل معكوس، وال يراعي و

 ، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث من ذوي صعوبات التعلم              

  .على فقرات المقياس باستثناء فقرة واحدة ظهرت لصالح الذكور بصورة أكبر
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  : اإلنجليزيةباللغة  الدراسات -ب

لكشف عن أخطاء طلبة تحضير اللغة اإلنجليزية  بدراسة هدفت إلى ا،Al-Shatarat (1990)قام    

 تحديـد   ،حيث تناولت هذه الدراسـة بـشكل خـاص        . في كليات المجتمع األردنية في أدوات الربط      

األخطاء التي يرتكبها طلبة التخصص في كليات المجتمع في أدوات الربط، وأيضاً تحليل األخطـاء               

  .، وأسبابهاوتصنيفها من حيث نوعها، وتكرارها، ودرجة صعوبتها

طالب وطالبة، مـن    ) 100( اختار الباحث العينة بالطريقة العشوائية فتألفت من         ،وألغراض الدراسة 

) 47 (وكانت العينـة   ،)م1989/1990(طلبة الفصل الدراسي الرابع من السنة الثانية للعام الدراسي          

 وتابعة لوكالة   ،ية وحكوم ،كلية خاصة ) 16( من أصل    ،كليات مجتمع ) 8(طالبة، من   ) 53(، و طالب

  . في مدينة عمان،الغوث الدولية

 وهو اختيار من    ،وأخضع الباحث أفراد العينة الختبارين في جلستين منفصلتين؛ احتوى األول منهما          

 وهـو   ،أما االختبار الثاني  . بدائل) 4( اإلجابة المناسبة من بين      فاختار الطلبة بنداً،  ) 57(متعدد على   

) 28( طلب فيه من أفراد العينة تعبئة        ،كلمة) 500(ارة عن نص في حدود      تعبئة فراغات فقد كان عب    

  . يستقونها من خالل خبراتهم اللغوية،فراغاً بأدوات ربط مناسبة

 وبعد استخدام األساليب اإلحصائية الالزمة لمعالجة البيانات؛ أظهرت النتائج أن نسبة أخطاء الطلبة             

 مـن   ،ك لعدم قدرة الطلبة على إقامة العالقات اللغويـة         وهي نسبة غير قليلة ويعود ذل      ،%)41.85(

ثم قدم الباحث بعض التوصيات فـي       . ناحية التراكيب القواعدية والمفردات، والعالقات المنطقية فيها      

  . فيما يخص تعليم الطلبة أدوات الربط،ضوء النتائج التي خرجت بها الدراسة
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قق في مدى طبيعة األسـباب الجوهريـة    دراسة هدفت إلى التح،Gyagenda (1987( وأجرى   

 بين متحدثي اللوغنـدا مـن       ، التي تؤدي إلى األخطاء النحوية في كتابة اللغة اإلنجليزية         ،)المنطقية(

  . أوغندا-بيي عنت- المرحلة الثانوية في منطقة كمباالطلبةالذكور واإلناث من 

وى الفعـل، وأخطـاء علـى       وقام الباحث بتصنيف األخطاء على مستوى االسم، وأخطاء على مست         

  .مستوى تركيب الجملة، وأخطاء في ترتيب كلمات الجمل، وأخطاء في تحويل الجمل

) 94(، مـنهم    الذكور واإلناث  من   طالب) 108( اختار الباحث عينة تألفت من       ،وألغراض الدراسة 

درسـة  م) 16( من بين    ،مدارس) 4(طالبة، وقد اختيرت العينة بطريقة عشوائية من        ) 14(، و طالب

  .ثانوية

الدرجة األولى، والدرجة   (، ومتغير الدرجة    )ذكر، أنثى (وقد شملت الدراسة متغير النوع االجتماعي       

وأراد الباحث مـن    .  هي األخطاء النحوية السالفة الذكر     ،، وكانت المتغيرات التابعة   )الرابعة الثانوية 

  :دراسته اإلجابة عن األسئلة اآلتية

 أم طالب الـصف     ،طاء النحوية في كتابات طالب الصف األول الثانوي        أيهما أكثر شيوعاً، األخ    -

  الرابع الثانوي؟

 نتيجة إلـى تـأثير الدرجـة،        ، على وجود كل أنواع األخطاء القواعدية      ، هل هناك داللة واضحة    -

  وتأثير النوع االجتماعي، وتأثير الدرجة والنوع االجتماعي معاً؟

 نتيجة إلى تأثير الدرجة، وتـأثير النـوع         ،خطاء مجتمعة  على وجود األ   ،  هل هناك داللة واضحة     -

  االجتماعي، وتأثير الدرجة والنوع االجتماعي معاً؟

   ما األسباب المنطقية التي ربما تعمل على وجود تلك األخطاء؟-

  :    وبعد استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة؛ أظهرت النتائج
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صنع األفعـال والـضمائر،     : الذكور في كل الدرجات، هي     بين الطالب    ،األخطاء األكثر شيوعاً  . 1

ن أكثـر    وأ .ضمير المفـرد، واألفعـال المـساندة      : هيفأما األخطاء األقل شيوعاً،     . وحروف الجر 

واألخطاء األقـل شـيوعاً بـين       . حروف الجر : األخطاء شيوعاً لدى اإلناث في كل الدرجات، هي       

اندة بين الفعل والفاعل، إضافة إلـى المطابقـة فـي           فعل الربط، والمس  : طالبات األول الثانوي، هي   

  .أفعال الربط، واألفعال المساندة: بينما أخطاء طالبات الصف الرابع الثانوي، هي. العدد

، )طلبة الصف األول الثانوي، وطلبة الصف الرابع الثانوي       (وجود فروق واضحة بين الدرجتين      . 2

  . أكثر منها عند طلبة الصف الرابع الثانوي،نويحيث كانت األخطاء عند طلبة الصف األول الثا

  .إلى النوع االجتماعي تعزى ،عدم وجود فروق واضحة في األخطاء. 3

  . في أخطاء الطلبة، تعزى للتفاعل بين الدرجة والنوع االجتماعي، فروق واضحةال توجد. 4

  . إلى الجهل بقوانين القواعد اللغوية وتحديداتها،تعزى أخطاء الطلبة. 5

  

  :حث في األخطاء الكتابية بشكل عامالدراسات التي عنيت بالب وجوه االتفاق واالختالف بين

 بعضها التعرف إلى    طاء الكتابية بشكل عام، كما حاول      الكشف عن األخ   ،  حاولت الدراسات السابقة  

 فـي أخطـاء     دراسة ، و بحثت  )2004(  كما في دراسة الجبارين    ، وطرق عالجها  ،أسباب األخطاء 

فـي األخطـاء النحويـة    وبحثـت أخـرى   ، )Al-Shatarat, 1990(بة فـي أدوات الـربط   الطل

)Gyagenda, 1987(.  

أن من أسباب وقوع الطلبـة      على  ،  )2003(، مع دراسة سالمة     )2004( وقد اتفقت دراسة الجبارين   

 أكـان   ،همءدية، وعدم متابعة أولياء األمور أبنا      عدم مراعاة المعلم للفروق الفر     ،في األخطاء الكتابية  
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ته على  ر تتعلق بالطالب وقد   كالت إلى مش  ،ذلك على صعيد المدرسة أو خارجها، وكذلك يعود أيضاً        

  . داخل المدرسة وخارجها،االستيعاب، إضافة إلى استخدام العامية بشكل كبير في الحياة اليومية

األخطـاء  أن من أسباب كثـرة      في  ،  )1999(، مع دراسة حجات     )2004( وتتفق دراسة الجبارين    

  . ما يعزى إلى صعوبات تعلم يمر بها الطلبة،الكتابية

في  Gyagenda (1987)و ،Al-Shatarat (1990)مع دراستي ) 2004( الجبارينوتتفق دراسة 

 Gyagenda، و )1999( مع دراستي حجـات  اختلفتى الطلبة، ولكنها شيوع األخطاء الكتابية لد

 في حين أظهـرت الدراسـتان        ارتكاب هذه األخطاء،    في لنوع االجتماعي لفي وجود أثر    ،  (1987)

ولكن اتفقت معها في أن من أسـباب األخطـاء           .إلى النوع االجتماعي  عدم وجود فروق دالة تعزى      

  .عند الطلبة عدم انتباه الطلبة للقواعد النحوية مما يجعلهم جاهلين بها

  

  :ابية بشكل عامحث في األخطاء الكتعنيت بالب تعقيب على الدراسات السابقة التي

، والكتابيـة   )2004الجبـارين،   ( بالبحث في األخطاء النحوية واإلمالئية       ، عنيت الدراسات السابقة  

، والبحث في قـدرة الطلبـة علـى اسـتخدام أدوات الـربط              )2003سالمة،  (الشائعة لدى الطلبة    

)Gyagenda, 1987 (والبحـث فـي مظـاهر    ، وطرق عالجها،والبحث عن أسباب هذه األخطاء 

  ).Gyagenda, 1987و 1999حجات، و 2003سالمة، و 2004الجبارين، ( صعوبات الكتابة 

ي كتابـات    ف ، والكتابية الشائعة  ، واإلمالئية ، شيوع األخطاء النحوية   ، أظهرت الدراسات السابقة   وقد

 أوليـاء  وأظهرت أن دوراً يعزى لعـدم اهتمـام  ). Gyagenda, 1987و 2004الجبارين، (الطلبة 

 في ارتفاع نسبة شيوع األخطاء      ، ودوراً آخر لقدرات الطلبة العقلية، ودوراً الستخدام العامية        ،األمور
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الجبارين، (لقواعد اللغوية   ان دوراً يعزى لعدم معرفة الطلبة        وأ ،)1999حجات،  و 2004الجبارين،  (

  ).Gyagenda, 1987و 2004

   

خطاء الكتابية، وأسبابها، وطرق عالجهـا، وصـعوبات        ويالحظ أن الدراسات السابقة بحثت في األ      

  :الكتابة متناولة المتغيرات اآلتية

  ).Gyagenda, 1987و 1999حجات، و 2004الجبارين، (النوع االجتماعي  -

  ).2003سالمة، و 2004الجبارين، (ن ميالمعلو -

  ).2004الجبارين، (علمي، وأدبي : التخصصو -

  ).Gyagenda, 1987(ع االجتماعي التفاعل بين الدرجة والنوو -
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  الثالثالفصل 

  الطريقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  : تمهيد

يتناول هذا الفصل منهج الدراسة، ومجتمع الدراسة، وعينـة الدراسـة، وأدوات القيـاس التـي                  

 كما يصف خطوات إجراء     ،ومتغيرات الدراسة   لكيفية التحقق من صدقها وثباتها،     استخدمت، ووصفاً 

  . اإلحصائية والطرق التي استخدمت في المعالجاتالدراسة، وتصحيح االختبار،

   :منهج الدراسة

  . ويحقق أهدافها،نه يناسب طبيعة هذه الدراسةأل ،استخدم الباحث المنهج الوصفي   

  :مجتمع الدراسة

 ،صف التاسع األساسي في مدارس محافظة بيـت لحـم          ال طلبة من جميع    ، مجتمع الدراسة  تكون    

مـن    في الفصل الثـاني     المنتظمين في الدراسة   ،ة لوكالة الغوث الدولية، والخاصة    الحكومية، والتابع 

 )3-1(والمالحق  ، يوضح توزيع مجتمع الدراسة،      )1.3(والجدول  ،  )م2004/2005(لعام الدراسي   ا

  .توضح مجتمع الدراسة

  .فراد مجتمع الدراسة توزيع أ:)1.3(جدول 

  السلطة المشرفة

             على المدرسة

  النوع االجتماعي

  

       حكومة

  

  وكالة

  

  خاصة

  

  المجموع

  68  15  5  48  عدد المدارس

  1871  257  214  1400  ذكور

  1886  229  280  1377  إناث

  3757  486  494  2777  المجموع
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) 1871(طالـب وطالبـة، مـنهم      ) 3757(ن  ن م مجتمع الدراسة مكو  أن  ) 1.3(يالحظ من الجدول    

مدرسـة حكوميـة،    ) 48(مدرسة، منها   ) 68(ع مجتمع الدراسة في     وتوز. طالبة) 1886(طالب، و 

الحظ أن عدد الطالب الـذكور      يو. مدرسة خاصة ) 15(مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية، و     ) 5(و

  .دراسةياً من عدد الطالبات في المجموع العام لمجتمع القريب نسب

  :عينة الدراسة

اسة، من أفراد مجتمع الدر   %) 5( وطالبة، وذلك بنسبة     طالب) 188(كلت عينة الدراسة من     تش     

العنقوديـة  وقد استخدم الباحث الطريقـة      . طالبة) 94(، وعدد اإلناث    طالب) 94(فكان عدد الذكور    

 ومدرسـة لإلنـاث مـن       ،لذكور مدرسة ل  وكان اختيار  في اختيار عينة الدراسة،      ، العشوائية الطبقية

 ومدرسة لإلناث من المدارس التابعة لوكالة الغوث، ومدرسـة          ،المدارس الحكومية، ومدرسة للذكور   

 اختيار أفراد العينة من شعب هذه       كما كان . مختلطة من المدارس الخاصة، وذلك بالطريقة العشوائية      

ت الحضور والغياب لكل شـعبة،       على سجال   الباحث المدارس بالطريقة العشوائية من خالل إطالع     

) 2.3(والجـدول  .  عشوائية للطلبة بحجم العينة المطلوبة من تلك المدرسةاً أرقام الباحث حيث اختار 

  .يوضح عينة الدراسة

  .عينة الدراسةأفراد ع  توز:)2.3(جدول 

         السلطة المشرفة 

                   على المدرسة

  النوع االجتماعي

  

      حكومة

  

  وكالة

  

  خاصة

  

  المجموع

  94  13  11  70  ذكور

  94  11  14  69  إناث

  188  24  25  139  المجموع
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) 94( و  طالـب  )94(طالب وطالبة، منهم    ) 188(أن عينة الدراسة كانت     ) 2.3(يالحظ من الجدول    

وكان عدد أفـراد العينـة منهـا         من المدارس التي تشرف عليها الحكومة        وكانت أكبر نسبة  طالبة،  

  وكان عدد أفـراد العينـة منهـا    المدارس التي تشرف عليها وكالة الغوث      ثمطالب وطالبة،   ) 139(

) 24(وكان عدد أفراد العينة منها       المدارس التي تشرف عليها جهات خاصة        ثمطالب وطالبة،   ) 25(

  .)الديمغرافية(السكانية  فيوضح خصائص العينة ،)3.3(أما الجدول . طالب وطالبة

  

  .)الديمغرافية(السكانية صائص العينة خ :)3.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  المتغيرات

  النوع االجتماعي  50.0  94  ذكر

 50.0  94  أنثى

  73.9  139  حكومة

  13.3  25  وكالة

  السلطة المشرفة

  12.8  24  خاصة

  26.1  49  ال أطالع

  63.8  120   كتب4-1أطالع من 

  درجة المطالعة

 4أطالع أكثـر مـن      

  كتب

19  10.1 
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فيما يتعلق بمتغير النوع االجتماعي أن عدد الذكور مساٍو لعدد اإلناث في            ) 3.3(يالحظ من الجدول    

عينة الدراسة، وكان أكبر عدد لطلبة عينة الدراسة حسب متغير السلطة المشرفة على المدرسة فـي                

 التـي تـشرف عليهـا       المدارس التي تشرف عليها الحكومة، تالهم في المقام الثاني طلبة المدارس          

أما فيما يخص متغيـر المطالعـة       . الوكالة، وأخيراً طلبة المدارس التي تشرف عليها جهات خاصة        

كتب خالل الفـصل    ) 4-1(الخارجية فكان العدد األكبر من عينة الدراسة للطلبة الذين يطالعون من            

كتـب خـالل    ) 4(ون أكثر من    الدراسي، تالهم الطلبة الذين ال يطالعون، وأخيراً الطلبة الذين يطالع         

  .الفصل الدراسي

  

  :أداة الدراسة

تحقيقاً لهدف الدراسة الحالية؛ اعتمد الباحث اختباراً في التعبير الكتابي اإلبداعي، وذلك لقيـاس                  

  . طلبة الصف التاسع األساسيلدى  اإلبداعيمهارات التعبير الكتابياكتساب مدى 

في التعبير الكتابي اإلبداعي، مراعياً مناسبتها، وشموليتها،       عشرة موضوعات    عناوين   اقترح الباحث 

ومالمستها لواقع طلبة الصف التاسع األساسي االجتماعي والثقافي والديني، بحيث يتمكن الطلبة من             

 يبنـى عليهـا     ، أفكار رئيـسة   مجموعةرفق بكل عنوان     بما يحقق أغراض الدراسة، وأُ     ،الكتابة فيها 

  .اإلبداعيموضوع التعبير الكتابي 

 ليكتبوا في احدها بمـا يتناسـب        الختبار الطلبة  ،- بعد تحكيم األداة   - ثالثة موضوعات  ثم اختير     

  . يوضح العناوين العشرة لموضوعات التعبير) 4(والملحق .  وقدراتهم وميولهمالطلبةورغبة 

  : وتم بناء األداة بعد اتباع الخطوات اآلتية
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 للصف التاسع األساسي الذي     ،– الجزء األول والثاني   -النصوصطالع على كتاب المطالعة و     اال -1

 ،واالطالع على كتاب التعبير والتلخـيص     . يضم في طياته موضوعات في التعبير الكتابي اإلبداعي       

  .للصف التاسع األساسي وفق المنهاج القديم

لهـذه الدراسـات     التي تعالج قضايا التعبير الكتابي، حيث كان         ، االطالع على الدراسات السابقة    -2

 واشتقاق مهارات التعبير الكتـابي      ،مساهمة في اقتراح عناوين موضوعات التعبير الكتابي اإلبداعي       

  . التي اعتمدت فيما بعد معياراً لتصحيح موضوعات التعبير،اإلبداعي

 2000أحمـد،   و 2001ربيـع،   و 2003الخمايـسة،   : (ليها في ذلـك    إ والدراسات التي عاد الباحث   

  ).1999أبو رزق، و 1999التميمي، و 1999العثمان، و

ارات تتعلـق بالـشكل، وبلـغ        مه :وهيرصد مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي،      لقائمة  ت   اشتق -3

فـي صـورتها    وذلـك   . مهارة) 24(مهارة، ومهارات تتعلق بالمضمون، وبلغ عددها       ) 23(عددها  

هارات التعبير الكتـابي اإلبـداعي      يوضح م ) 5(والملحق  .  قبل عرضها على لجنة التحكيم     ،األولية

  .المتعلقة بمجالي الشكل والمضمون في صورتها األولية

  

  :صدق األداة

 وأفكارهـا   ، عناوين الموضوعات العـشرة    ت عرض ،بعد االتفاق على األداة بصورتها المبدئية          

 لجنـة مـن      علـى  ، ومهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المتعلقة بمجالي الشكل والمضمون        ،الرئيسة

  . يوضح أسماء لجنة التحكيم) 6(والملحق  ،للتأكد من صدقها ،محكماً) 30(المحكمين مكونة من 

  :وقد طلب الباحث إلى لجنة التحكيم ما يأتي        
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 واختيار أفضل ثالثة عناوين يرون أنها أكثر مناسبة         ،قراءة عناوين الموضوعات العشرة    -    أوال

  . وميولهم وثقافتهم وواقعهمف التاسع األساسيومالءمة لقدرات طلبة الص

قراءة مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المتعلقة بمجالي الشكل والمضمون، واإلشارة إلى            -ثانياً    

 وما ال تصلح لتكون معياراً في تصحيح موضوعات التعبير، وحذف ما يرونه غيـر               ،ما تصلح منها  

. المهارات التي بحاجـة إلـى ذلـك        وإبداء مالحظاتهم حول  مناسب، وتعديل ما يحتاج إلى تعديل،       

، يوضحان الرسالتين الموجهتين إلى لجنة التحكيم بما يخص عناوين الموضوعات           )8،  7(والملحقان  

  .ومهارات التعبير الكتابي

التي حظيت بأعلى نسبة اختيار من قبل لجنة التحكيم،         هي   ثالثة موضوعات    بعد هذا اعتمد الباحث    

لكل إنسان وطن يعيش فيه، ولنا وطن يعـيش          " :وعنوانه،  %80 بنسبة   ،ي الموضوع األول   حظ فقد

   : وعنوانه،%73 بنسبة ،والموضوع الثاني ، "فينا

   "ورحيق أزهاري ونور الفرقِد      أماه يا قلبي وقلب قصائدي     " 

وقد قـدمت     ".احهاالشباب عماد األمة وأساس نج     " :وعنوانه،  %70الموضوع الثالث بنسبة    حظي  و

 .اختيرت يوضح الموضوعات الثالثة التي      ،)9(هذه الموضوعات للطلبة للكتابة في أحدها، والملحق        

فمـا فـوق، مـن لجنـة        %) 80( للتصحيح، حصولها على نسبة      اًمد شرط بقاء المهارة معيار    واعتُ

ياراً في تـصحيح     بعض المهارات التي رأى المحكمون أنها ال تصلح لتكون مع          تحذفقد  و. التحكيم

، من المهارات المتعلقة بمجال الـشكل،       )22و 19و 2( وهذه المهارات ذوات األرقام      الموضوعات،

 وحـذفت المهـارات ذوات      . قد حظيت بموافقة لجنة التحكـيم      ،من مهارات الشكل  %) 87 (توكان

ـ  %) 83 (ت، من المهارات المتعلقة بمجال المضمون، وكان      )18و 10و 6و 3(األرقام   ارات من مه

 بما يخص   هاومالحظات  وأخذ الباحث بآراء لجنة التحكيم     . قد حظيت بموافقة لجنة التحكيم     ،المضمون
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) 20(على   مشتملة   ، إلى أن خرجت األداة بصورتها النهائية      الحذف وتعديل صياغة بعض المهارات،    

ح موضوعات  مهارة متعلقة بالمضمون، وقد اعتمدت معياراً في تصحي       ) 20(مهارة متعلقة بالشكل، و   

يوضح مهارات التعبيـر الكتـابي بعـد        ) 10(والملحق  . التعبير الكتابي اإلبداعي التي كتبها الطلبة     

   .تحكيمها والتي اعتمدت معياراً في تصحيح موضوعات التعبير الكتابي اإلبداعي

  :تجريب االختبار

م من طلبـة الـصف       من خارج عينة الدراسة، وه     ،طبق الباحث االختبار على عينة استطالعية         

طالب، وتولى الباحث نفسه تطبيق االختبار، حيث قـدمت للطلبـة           ) 10(التاسع األساسي، وعددهم    

 متوسط الوقـت    وحسب . وورقة فارغة للكتابة عليها    ،ورقة تشتمل على عناوين الموضوعات الثالثة     

 وهو أقـل مـن زمـن        دقيقة،) 39(  أثناء تقديم االختبار حيث كان     ، في الكتابة  لبةالذي استغرقه الط  

مناسـباً  كـان   دقيقة، وأن ذلك    ) 40( زمن االختبار    رجعل الباحث يقر  فالحصة المقرر بست دقائق،     

  .ذا الزمن للتقيد به في تعليمات االختبارهدرج وُأ. وكافياً لتطبيق االختبار

  :ثبات األداة

  :      تأكد الباحث من ثبات األداة بعدة طرق، هي

  : ثبات التحليل-أ

 التي كتبها طلبة العينـة االسـتطالعية علـى ثالثـة            ، عرض الباحث الموضوعات العشرة    - 1   

 وأرفق بهـذه     من ذوي الخبرة في التعليم ويدرسون اللغة العربية للصف التاسع األساسي،           مصححين

الموضوعات نموذج التصحيح الذي يشتمل مهارات التعبير الكتابي اإلبـداعي، وقـد أعطـي كـل                

 تصحيحها بدون وضع إشارات     إليهمقة المكتوب عليها موضوعات التعبير، وطلب       مصحح ذات الور  

ومن ثم حسب الباحث التكافؤ بين      . على ورقة الطالب بل تفريغ النتائج في نموذج التصحيح المرفق         
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، وهذه النسبة تشير إلـى      )0.92(، وقد بلغ متوسط الثبات بين المصححين الثالثة         المصححين الثالثة 

يوضـح ثبـات التحليـل بـين        ) 4.3(والجـدول    . تتمتع بها أداة الدراسة    ، من الثبات  درجة عالية 

والخطوة التالية من خطوات ثبات التحليل زادت من ثقة الباحث في دقة تصحيح             . المصححين الثالثة 

   .المصححين الثالثة

  

  . ثبات التحليل بين المصححين الثالثة:)4.3(جدول       

التكافؤ بين 

ل مع المصحح األو

  *المصحح الثاني

التكافؤ بين المصحح 

األول مع المصحح 

  *الثالث

التكافؤ بين المصحح 

الثاني مع المصحح 

  * الثالث

  التكافؤ بين

المصححين 

  الثالثة

0.95  0.99  0.98  0.97  

0.93  0.88  0.95  0.92  

0.95  0.93  0.88  0.92  

0.80  0.88  0.80  0.83  

0.90  0.85  0.83  0.86  

0.95  0.93  0.93  0.94  

0.93  0.88  0.88  0.90  

0.98  0.93  0.98  0.96  

0.98  0.93  0.90  0.94  

0.95  0.93  0.95  0.94  

0.93  0.91  0.91  0.92  

   فقرة 40التكافؤ على *       
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 كانت عالية وتشير إلـى درجـة        المصححين الثالثة أن نسبة التكافؤ بين     ) 4.3(يالحظ من الجدول     

، وبين  )0.93( كانت نسبة الثبات بين المصحح األول والثاني         حيث ،)0.92( وبلغت   جيدة من الثبات  

  ).0.91(، وبين المصحح الثاني والثالث )0.91(المصحح األول والثالث 

 في اليوم الذي أجرى فيـه االختبـار علـى العينـة             ،صحح الباحث نفسه موضوعات التعبير     -2

ة ثانيـة، وحـسب التكـافؤ بـين          وبعد أسبوعين من تاريخه صحح الموضوعات مر       ،االستطالعية

 من خالل ثبـات     ،ات األداة ، وهذه إشارة إلى ثب    )0.90(التصحيح األول والثاني وكانت نسبة التكافؤ       

  .التحليل

 ، وعلى الدرجة الكلية   ، الثبات في مجالي نموذج التصحيح المتعلقين بالشكل والمضمون        حِسب –ب  

  .يوضح ذلك) 5.3(الجدول حسب معادلة كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية، و

  

 مصفوفة معامالت الثبات في مجالي الدراسة وعلى الدرجة الكليـة حـسب معامـل               :)5.3(جدول  

  .كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية

  قيمة التجزئة النصفية  قيمة ألفا  عدد الفقرات  المجاالت

  0.87  0.91  20  المهارات المتعلقة بالشكل

  0.95  0.95  20  المهارات المتعلقة بالمضمون

  0.88  0.96  40  الدرجة الكلية

أن معامالت الثبات على مجالي الدراسة وعلى الدرجة الكليـة كانـت            ) 5.3(يتضح لنا من الجدول     

، وكانت قيمـة التجزئـة      )0.96(عالية وتشير إلى دقة االختبار، فكانت قيمة الفا على الدرجة الكلية            

  ).0.88(النصفية على الدرجة الكلية 



 76

   :ت الدراسةمتغيرا

  : المتغيرات المستقلة-1

  .أنثى ذكر، و: له مستويان،متغير النوع االجتماعي

  .خاصة حكومة، ووكالة، و:له ثالثة مستوياتمتغير السلطة المشرفة على المدرسة، 

أطالع ما بين كتاب إلى أربعة كتب خالل        و،  ال أطالع  :له ثالثة مستويات  متغير المطالعة الخارجية،    

  .أطالع أكثر من أربعة كتب خالل الفصل الدراسيو ،راسيالفصل الد

اكتساب مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طلبـة الـصف التاسـع            درجة   : المتغير التابع  -2

  .األساسي

  

  :خطوات إجراء الدراسة

  : الخطوات اآلتية في إجراء الدراسةتعِباتُ    

 كتابين إلى كل من مدير مكتـب التربيـة          ،ة القدس جامع/   وجه قسم الدراسات العليا في التربية       -1

والتعليم في محافظة بيت لحم، ومدير مكتب التعليم التابع لوكالة الغوث في الخليل، من أجل تـسهيل                 

مديريـة التربيـة    الذين هم طلبة تحـت سـلطة   ،مهمة الباحث في تطبيق الدراسة على أفراد العينة  

والملحقان .  التابعة لوكالة الغوث الدولية    مديرية التربية والتعليم  و ،ها  وإشراف  التابعة للحكومة  والتعليم

  .يوضحان هذه الخطوة ويثبتانها) 11،12(

  بعد الحصول على موافقة مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، وجهت المديرية ثالثة                -2

 التي سـتطبق فيهـا      ،صة والمدرسة الخا  ،كتب إلى مديري المدارس الثالث، المدرستين الحكوميتين      

وبعـد   .توضح هذه الخطوة وتثبتهـا    ) 15-13(والمالحق  . بتطبيق الدراسة الدراسة، حيث أوعزت    
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الحصول على موافقة مدير مكتب التعليم التابع لوكالة الغوث، أشار إلى رئيس برنامج التعلـيم فـي                 

ديرة مدرسة اإلناث التابعتين     وم ،وكالة الغوث بالموافقة، مما حقق بدوره موافقة مدير مدرسة الذكور         

  . يوضح هذه الخطوة ويثبتها) 16(والملحق . للوكالة

 في شـهر آذار مـن العـام         ، قام الباحث بزيارة المدارس التي وقعت تحت االختيار العشوائي         -3

ة كل مدرسة سجالت الحضور والغياب لجميع شـعب الـصف التاسـع،             /م، وطلب من مدير   2005

من جميع الشعب بطريقـة عـشوائية، وطلـب    و ،ة المطلوب من كل مدرسةواختار عدد أفراد العين   

حضورهم إلى قاعة شاغرة، ومن ثم وزع عليهم أوراق االختبار، باإلضافة ألوراق فارغة مرفقـة               

ات المدرسة بمراقبة سير االختبار، ووضح الباحـث        /وقام نفسه وبمساعدة أحد معلمي    . للكتابة عليها 

ختبار ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، وليس لهـا عالقـة بالنتـائج              أن نتائج هذا اال    ،للطلبة

يوضح ) 17(والملحق  . المدرسية الخاصة بهم، وذلك للتخفيف من حدة التوتر والقلق التي قد تنتابهم           

  . فيهاورقة االختبار المقدمة للطلبة والتعليمات الواردة 

  .تغرق تصحيح االختبار أسبوعين تقريباًجمع الباحث أوراق االختبار وصححها نفسه، وقد اس -4

 إلخـراج   ،تمت معالجة البيانات إحـصائياً    ، و ه نتائج التصحيح إلى الحاسوب     نفس  أدخل الباحث  -5

  .النتائج المتعلقة بسؤالي الدراسة والفرضيات المنبثقة من السؤال الثاني

  

  :تصحيح االختبار

 تحرياً للدقة حيث فرغ النتائج على       ؛لك األوراق بعد جمع أوراق االختبار، قام الباحث بتصحيح ت           

الـشكل،  :  والذي يشتمل مهارات التعبير الكتابي اإلبـداعي بمجاليـه         ،نموذج التصحيح المعد لذلك   

 تالشياً للوقوع فـي     ،وأدخل النتائج المفرغة على نموذج التصحيح إلى الحاسوب بنفسه        . والمضمون
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يمتلك المهارة بدرجـة عاليـة،      : وهي) 0،  1،  2،  3 ( درجات وتشكل سلم التصحيح من أربع     .خطأ

واعتمـد   .ويمتلك المهارة بدرجة متوسطة، ويمتلك المهارة بدرجة منخفضة، ويفتقد امتالك المهارة          

) فما فوق  90( الباحث نظام التقدير المستخدم في المدارس لرصد العالمات، فاعتبر نسبة العالمة من           

متوسطة، ومـن   ) 69-60(جيدة، ومن   ) 79-70(ة جداً، ومن    جيد) 89-80(، ومن   )عالية (ممتازة

  . )منخفضة (ضعيفة) 50ما دون (مقبولة، و ) 50-59(

خاصـة  عالمـة   ) 60(، قسمها الباحث إلـى       عالمة )120( من   لالختبارحيث كانت الدرجة الكلية     

  .درجات) 3(خاصة بالمضمون، بحيث تأخذ قيمة أعلى مهارة عالمة ) 60(بالشكل، و

  

  :لجة اإلحصائيةالمعا

اكتساب مهارات التعبير الكتابي لـدى   مدى إلىمن أجل الحصول على نتائج الدراسة، وللتعرف       

 المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة، وكـذلك          ُأخرجت؛  طلبة الصف التاسع األساسي   

هارات التعبير  م اكتساب في مدى    ،النوع االجتماعي  للتعرف على أثر     (t-test)اختبارات  استخدمت  

 (One Way Analysis of Variance)، واستخدم تحليـل التبـاين األحـادي     لدى الطلبةالكتابي

 امتالك الطلبـة لمهـارات      في ، وأثر المطالعة الخارجية   ،لمعرفة أثر السلطة المشرفة على المدرسة     

 (Two Way Analysis of Variance)واستخدم تحليل التباين الثنـائي  التعبير الكتابي اإلبداعي، 

 لمعرفـة أثـر التفاعـل بـين     (Three Way Analysis of Variance)تحليل التباين الثالثي و

 بيرسـون  ارتبـاط ومعامـل   ،(Cronbach Alpha)استخدمت معادلة كرونباخ الفا المتغيرات، و

(Pearson Correlatiot)حساب التكافؤ بين المصححين فيما يتعلق بثبات االختبارل، للتأكد و.  
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  الرابعالفصل 

  نتائج الدراسة ومناقشتها
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة ومناقشتهاتحليل 

  .نتائج الدراسة، ومناقشتهاتحليل يتناول هذا الفصل    

   : ومناقشتهاالسؤال األولنتائج تحليل  -أوالً

 في مدارس محافظة بيت     سياكتساب مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف التاسع األسا        ما درجة   

  لحم؟

 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وذلك كما هـو  استخرجت ولإلجابة عن هذا السؤال؛  

  ).7.4 -1.4(واضح من الجداول 

اكتـساب مهـارات التعبيـر      المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لدرجة      ): 1.4(جدول  

، فـي مجـالي الدراسـة       األساسي في مدارس محافظة بيت لحم       الكتابي لدى طلبة الصف التاسع      

  .وعلى الدرجة الكلية

المتوسط    مهارات التعبيراكتسابدرجة 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

  الدرجة

  

  متوسطة  64  11.98  38.40  *الشكل

  متوسطة  65  12.90  39.04  *المضمون

  متوسطة  62.5  23.24  74.94  *الدرجة الكلية

  عالمة) 120(عالمة، والدرجة الكلية ) 60(عالمة، والمضمون ) 60(العالمة الخاصة بالشكل * 

اكتساب مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف التاسـع         ، أن درجة    )1.4(يتضح لنا من الجدول      

، كانت متوسطة بشكل عام، حيث بلغ متوسـط اسـتجاباتهم           األساسي في مدارس محافظة بيت لحم       
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على الدرجة الكلية، في حين كانت هذه المهارات أعلى في المجال المتعلق بالمـضمون،              ) 74.94(

منها بالمهارات في المجال المتعلق بالشكل، حيث بلغ متوسط استجابات الطلبة في المهارات المتعلقة              

  .، في المهارات المتعلقة بالشكل)38.40(، مقابل )39.04(بالمضمون 

، )1999(، والتميمـي    )1999(، والعثمـان    )1999( دراسة كل من العراعرة       تتفق هذه النتيجة مع   

 لـدى   مهارات التعبير الكتابي بدرجة عاليـة      اكتساب، في عدم    )1989(، وأبي زيد    )1994(ونصر  

وتتفق في وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الطلبة         . ، ووجود الضعف المشير إلى ذلك     الطلبة

، وعـودة   )1999(بير الكتابي، المتعلقة بالمضمون، مع دراستي العراعرة         مهارات التع  اكتسابفي  

  ).1999(، والتميمي )1999(في حين تختلف في ذلك مع دراستي العثمان ). 1994(

  ويرجح الباحث أن ذلك قد يعود إلى قلة عدد حصص التعبير، وعدم متابعة المعلـم طلبتـه فـي                   

اللغوي لدى الطلبة، واعتماد االختبارات التي تقدم للطلبة        تصحيح التعبير بشكل جيد، وقلة المحصول       

 2.4(والجـدوالن   . ل أمام الطالب للتعبير بشكل أكبر     على األسئلة الموضوعية؛ التي ال تفسح المجا      

 اكتـساباً ، يوضحان المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ألكثر المهارات الكتابيـة           )3.4و

  .ل عاملدى الطلبة، وأقلها بشك

 لـدى   اكتساباًات الكتابية   المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ألكثر المهار     ): 2.4(جدول  

  . بشكل عامالطلبة

   المهاراتاكتسابمؤشرات 
  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية
  الدرجة

  عالية  95.67  0.41  2.87  .االلتزام باللغة العربية الفصيحة

  عالية  93.33  0.48  2.80  .تزام بخط واحد في كتابة الموضوعاالل

  جيدة جداً  87.67  0.58  2.63  .االلتزام بالوحدة الموضوعية

  جيدة جداً  83.33  0.64  2.50  .الطول المناسب للجمل

  جيدة جداً  82.67  0.69  2.48  ".المقدمة والعرض والخاتمة" توفر
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 لـدى   اكتساباًافات المعيارية، ألقل المهارات الكتابية      المتوسطات الحسابية، واالنحر  ): 3.4(جدول  

  . بشكل عامالطلبة

   المهاراتاكتسابمؤشرات 
  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية
  الدرجة

  منخفضة  42.33  0.78  1.27  .القدرة على اإلقناع باألفكار المطروحة

  منخفضة  41.00  1.08  1.23  .الجدة في استخدام المفردات والتراكيب

  منخفضة  36.67  1.02  1.10  .خلو الكتابة من األخطاء اإلمالئية

ــاس   ــالل االقتب ــن خ ــشهاد م االست

  .والتضمين واألمثلة الداعمة
  منخفضة  35.00  1.08  1.05

استخدام عالمات الترقيم فـي مكانهـا       

  .المناسب
  منخفضة  24.67  0.93  0.74

  

االلتزام باللغة العربيـة    :  لدى الطلبة هي   اكتساباً المهارات   ، أن أكثر  )3.4و 2.4(يتبين من الجدولين    

الطول المناسب  وااللتزام بالوحدة الموضوعية،    ، و االلتزام بخط واحد في كتابة الموضوع     و،  الفصيحة

: اً، لدى الطلبة  اكتسابفي حين كانت أقل المهارات      ". المقدمة والعرض والخاتمة  "  وأخيراً توفر  ،للجمل

مين واألمثلـة   االستشهاد من خالل االقتباس والتـض     و،   الترقيم في مكانها المناسب    استخدام عالمات 

 وأخيـراً   ،الجدة في استخدام المفـردات والتراكيـب      و،  خلو الكتابة من األخطاء اإلمالئية    والداعمة،  

، يوضح ترتيب المهارات الكتابيـة، بـشكل        )18(والملحق  . القدرة على اإلقناع باألفكار المطروحة    

  .  الطلبة لهااكتسابودرجة عام، 

، في شيوع األخطاء الكتابية، بما يتعلـق بعالمـات          )1988(تتفق هذه النتائج، مع دراسة القيسي          

  .  المهارات اإلمالئية بدرجة عاليةاكتسابالترقيم، وعدم 

، فـي شـيوع   )1986(، وعضيات )1998(، والبوسعيدي )1999(وتتفق مع دراسة كل من الالمي  

األخطاء النحوية في الجدول الـسابق      مهارة خلو الكتابة من     ، ولم تُدرج    لنحوية لدى الطلبة  األخطاء ا 
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على الرغم مـن اكتـسابهم إياهـا بدرجـة           لدى الطلبة    اكتساباًألنها لم تكن ضمن المهارات األقل       

 ، في شيوع األخطاء النحوية واإلمالئيـة،      )2004(وتتفق هذه النتائج مع دراسة الجبارين       . منخفضة

  .بنسبة عالية في كتابات الطلبة

، في عدم وجود قدرة عاليـة لـدى   Al-Shatarat (1990)تتفق الدراسة الحالية، مع دراسة  كما 

، المتعلقة بأدوات الربط، وتتفـق مـع        وتوظيفها  بعض مهارات التعبير الكتابي    اكتسابالطلبة، في   

  .، في شيوع األخطاء النحويةGyagenda (1987)دراسة 

، فيوضحان المتوسطات الحـسابية، واالنحرافـات المعياريـة، ألكثـر           )4.5و 4.4(دوالن  أما الج 

  . لدى الطلبةاكتساباًالمهارات الكتابية الخاصة بالشكل، وأقلها 

  

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ألكثر المهـارات الكتابيـة الخاصـة           ): 4.4(جدول  

  . لدى الطلبةاكتساباًبالشكل، 

   المهاراتاكتسابات مؤشر
  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية
  الدرجة

  عالية  95.67  0.41  2.87  .االلتزام باللغة العربية الفصيحة

  عالية  93.33  0.48  2.80  .االلتزام بخط واحد في كتابة الموضوع

  جيدة جداً  83.30  0.64  2.50  .الطول المناسب للجمل

  جيدة جداً  82.70  0.69  2.48  ".عرض والخاتمةالمقدمة وال" توفر

  جيدة  75.00  1.14  2.25  .وجود مسافات كافية بين الفقرات
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المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ألقل المهـارات الكتابيـة الخاصـة           ): 5.4(جدول  

  . لدى الطلبةاكتساباًبالشكل، 

   المهاراتاكتسابمؤشرات 
  المتوسط

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

النسبة 

  المئوية
  الدرجة

  منخفضة  48.30  1.04  1.45  .خلو الكتابة من األخطاء النحوية

  منخفضة  47.30  0.99  1.42  .تركيب الجملة من حيث التقديم والتأخير

  منخفضة  45.30  1.39  1.36  .االبتعاد عن الهامش بداية كل فقرة بمقدار كلمة

  منخفضة  36.70  1.02  1.10  .خلو الكتابة من األخطاء اإلمالئية

  منخفضة  24.70  0.93  0.74  .استخدام عالمات الترقيم في مكانها المناسب

  

االلتـزام  :  لدى الطلبـة   اكتساباً، أن أكثر المهارات المتعلقة بالشكل       )5.4و 4.4(يتبين من الجدولين    

تـوفر  وسب للجمل،   الطول المنا وااللتزام بخط واحد في كتابة الموضوع،       و ،باللغة العربية الفصيحة  

في حين كانت أقل المهارات     . فات كافية بين الفقرات    وأخيراً وجود مسا   ،المقدمة والعرض والخاتمة  

خلو الكتابة مـن    و ،استخدام عالمات الترقيم في مكانها المناسب     :  لدى الطلبة  اكتساباًًالمتعلقة بالشكل   

قدار كلمة، تركيب الجملة من حيث التقديم       االبتعاد عن الهامش بداية كل فقرة بم      واألخطاء اإلمالئية،   

، يوضح ترتيب المهارات الكتابية     )19(والملحق  .  وأخيراً خلو الكتابة من األخطاء النحوية      ،والتأخير

  .إياها الطلبة اكتسابالخاصة بالشكل، ودرجة 

 ، فيوضحان المتوسطات الحـسابية، واالنحرافـات المعياريـة، ألكثـر          )7.4و 6.4(أما الجدوالن   

  . لدى الطلبةاكتساباًالمهارات الكتابية الخاصة بالمضمون، وأقلها 
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المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ألكثر المهـارات الكتابيـة الخاصـة           ): 6.4(جدول  

  . لدى الطلبةالمضمون اكتساباًب

   المهاراتاكتسابمؤشرات 
  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية
  جةالدر

  جيدة جداً  87.70  0.58  2.63  .االلتزام بالوحدة الموضوعية

توافق األفكار الرئيسة مع الهدف العام من 

  .الموضوع
  جيدة جداً  80.00  0.72  2.40

  جيدة  76.00  0.72  2.28  ).العلمية واألدبية(صحة المعلومات 

  جيدة  74.00  0.79  2.22  .التسلسل المنطقي في عرض األفكار

  جيدة  71.70  0.75  2.15  .لفاظ المحددة وليس العموميةاستخدام األ

  

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ألقل المهـارات الكتابيـة الخاصـة           ): 7.4(جدول  

  . لدى الطلبة اكتساباًبالمضمون

   المهاراتاكتسابمؤشرات 
  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية
  الدرجة

  مقبولة  51.30  1.14  1.54  .ر الفنية واألدبيةتوظيف الصو

  منخفضة  49.00  0.82  1.47  .استيفاء الفكرة الرئيسة لكل فقرة

  منخفضة  42.30  0.78  1.27  .القدرة على اإلقناع باألفكار المطروحة

  منخفضة  41.00  1.08  1.23  .الجدة في استخدام المفردات والتراكيب

  منخفضة  35.00  1.08  1.05  الداعمةين واألمثلة االستشهاد من خالل االقتباس والتضم
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االلتزام :  لدى الطلبة  اكتساباً، أن أكثر المهارات المتعلقة بالمضمون       )7.4و 6.4(يتبين من الجدولين    

العلميـة  (ة المعلومـات    صحوتوافق األفكار مع الهدف العام من الموضوع،        وبالوحدة الموضوعية،   

.  وأخيراً استخدام األلفاظ المحددة وليس العموميـة       رض األفكار، والتسلسل المنطقي في ع   ،  )واألدبية

االستشهاد من خالل اسـتخدام     :  لدى الطلبة  اكتساباًًفي حين كانت أقل المهارات المتعلقة بالمضمون        

القدرة على اإلقناع   و ة في استخدام المفردات والتراكيب،    الجدو،  تباس والتضمين واألمثلة الداعمة   االق

.  وأخيراً توظيف الـصور الفنيـة األدبيـة        تيفاء الفكرة الرئيسة لكل فقرة،    اسوطروحة،  باألفكار الم 

  . إياها الطلبةاكتساب، يوضح ترتيب المهارات الكتابية الخاصة بالمضمون، ودرجة )20(والملحق 

، في عدم قدرة الطلبة على توظيف       )1989( مع دراسة أبي زيد      ، وتتفق هذه النتائج بصورة مباشرة    

  .ر البالغية بدرجة عالية في التعبير الكتابي، على أساس مقارنة المهارات الفرعيةالصو

ويرى الباحث أن عدم وجود كتاب خاص بالتعبير للصف التاسع، يحتوي على المهارات التعبيريـة               

  . الطلبة مهارات التعبيراكتسابالتي ينبغي أن يمتلكها الطلبة؛ يساهم بدوره في ضعف 

   :لثاني السؤال ا-ثانياً

بين متوسطات طلبة الـصف     ) α =0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 مهارات التعبير الكتابي تعزى لكل من متغير النوع االجتماعي،          اكتسابالتاسع األساسي في درجة     

  ؟ أو للتفاعل بين متغيرات الدراسةوالسلطة المشرفة على المدرسة، والمطالعة الخارجية،

  :، وفيما يأتي نتائج الفرضيات، ومناقشاتهافرضيات صفريةعدة انبثق من السؤال الثاني 

  :نتائج الفرضية األولى، ومناقشتهاتحليل 

بين متوسطات طلبة الـصف     ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

  . لمتغير النوع االجتماعيعزى مهارات التعبير الكتابي تاكتسابالتاسع األساسي في درجة 
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  ).8.4(، وذلك كما هو واضح من الجدول )ت( نتائج اختبار استخرجتوللتحقق من صحة الفرضية 

  

 طلبـة   اكتساب مهارات التعبير الكتـابي لـدى      للفروق بين درجة    ) ت(نتائج اختبار   ): 8.4(جدول  

لكلية تعـزى إلـى النـوع       ، وعلى الدرجة ا   )والمضمونالشكل  (مجالي الدراسة   الصف التاسع في    

  .االجتماعي

النوع   المجاالت

  االجتماعي

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

قيمة ت 

  المحسوبة

مستوى 

الداللة 

  اإلحصائية

  الشكل  93  12.22  37.10  94  ذكر

  93  11.66  39.70  94  أنثى
-1.489  0.138  

  المضمون  93  12.74  36.76  94  ذكر

  93  12.73  41.31  94  أنثى
-2.450 0.015*  

الدرجة   93  23.25  71.58  94  ذكر

  93  22.87  78.30  94  أنثى  الكلية
-1.998  0.047*  

  .دالة إحصائياً* 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات        إلى  ،  )8.4(دول  جتشير المعطيات الواردة في ال    

ات التعبير الكتابي في المجال المتعلق بالمهارات الخاصة         مهار اكتسابالطلبة، الذكور واإلناث، في     

تلك المهـارات   اكتسابهن  بالمضمون، وعلى الدرجة الكلية، وذلك لصالح اإلناث اللواتي كانت درجة           

) 71.58(، مقابل   )78.30(أعلى من الذكور، حيث بلغت متوسطات استجاباتهن على الدرجة الكلية،           
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المهارات الخاصة بمجال المضمون، فقد بلغت متوسطات اسـتجاباتهن         أما فيما يتعلق ب   . لدى الذكور 

  .لدى الذكور) 36.76(، مقابل )41.31(نحو ذلك 

، وتختلف في   )1999(، وخمايسة   )1994(، ونصر   )1999( التميمي   دراساتوتتفق هذه النتيجة مع     

  ). 1989(، وأبي زيد )1994(، وعودة )1999(، والعثمان )1999( العراعرة دراساتذلك مع 

  

 طلبـة  اكتـساب ، أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، بين درجـة       )8.4( ويتبن لنا من الجدول     

مهارات التعبير الكتابي، في مجال الدراسة المتعلق بالشكل؛ حيـث كانـت            الصف التاسع األساسي،    

ن الطالبـات   وربما يعود ذلـك إلـى أ      . ، وهي غير دالة إحصائياً    0.05الداللة اإلحصائية أكبر من     

ح أفكارهن، والتعبير عما يجول في نفوسهن، فيجدن في التعبير متنفساً لذلك، فينصب             ييحاولن توض 

 إضافة إلى محاوالتهن بلوغ القدرة      .اهتمامهن على مضمون الموضوع، دون االهتمام بقضايا الشكل       

  .األفكار؛ إلقناع القارئ بمضمون الموضوععلى نفث 

  

  :ثانية، ومناقشتهانتائج الفرضية التحليل 

بين متوسطات طلبة الـصف     ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

   .السلطة المشرفة لمتغير  مهارات التعبير الكتابي تعزىاكتسابالتاسع األساسي في درجة 

ونتـائج   المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة،        استخرجت من صحة الفرضية؛     قوللتحق

  ).10.4، 9.4(اختبار تحليل التباين األحادي، وذلك كما هو واضح من الجدولين 
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المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، للفروق بين متوسطات الطلبة فـي          ): 9.4: (جدول

  . مهارات التعبير الكتابي، تعزى إلى السلطة المشرفةاكتساب

  المجاالت
  العدد  السلطة المشرفة

  سط المتو

  الحسابي

  االنحراف 

  المعياري

  11.89  38.28  139  حكومة

  14.74  38.76  25  وكالة

  9.58  38.70  24  خاصة

  الشكل

  11.98  38.40  188  المجموع

  13.47  39.04  139  حكومة

  12.68  38.48  25  وكالة

  9.83  39.62  24  خاصة

  المضمون

  12.90  39.04  188  المجموع

  23.70  74.75  139  حكومة

  25.96  74.84  25  وكالة

  17.82  76.16  24  خاصة

  الدرجة الكلية

  23.24  74.94  188  المجموع

  

اً لدى الطلبة في التعبير الكتابي، بشكل عام،        اكتساب، أن أكثر المهارات     )9.4( يتضح لنا من الجدول     

ق بمهارات   أما فيما يتعل   .طلبة الذين تشرف عليهم جهات خاصة     حسب السلطة المشرفة، كانت لدى ال     

أما فيمـا يتعلـق بمهـارات       . ها أكثر لدى الطلبة الذين تشرف عليهم الوكالة       اكتسابالشكل؛ فقد كان    

ولمعرفة فيمـا إذا    . طلبة الذين تشرف عليهم جهات خاصة     ها أكثر لدى ال   اكتسابالمضمون؛ فقد كان    

لك كما هو واضح من      نتائج تحليل التباين األحادي، وذ     استخرجتكانت الفروق ذات داللة إحصائية؛      

  ).10.4(الجدول 
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 مهـارات التعبيـر     اكتسابنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين درجة         ): 10.4(جدول  

  . تعزى إلى السلطة المشرفة لدى طلبة الصف التاسع األساسيالكتابي

مجموع   مصدر التباين  المجاالت

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  حسوبةالم

مستوى 

الداللة 

  اإلحصائية

  3.635  2  7.269  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات
26864.008  185  145.211  

  الشكل

    187  26871.277  المجموع

0.025  0.975  

  8.027  2  16.054  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات
31143.606  185  168.344  

  المضمون

    187  31159.660  المجموع

0.048  0.953  

  20.456  2  41.091  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات
101042.377  185  546.175  

الدرجة 

  الكلية

    187  101083.468  المجموع

0.038  0.963  

  

، أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى         )10.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

طلبة الصف التاسع فـي مجـالي       رات التعبير الكتابي لدى     مها اكتساب بين درجة    α =0.05الداللة  

الدراسة وعلى الدرجة الكلية، تعزى إلى السلطة المشرفة على المدرسة، فقد كانت الداللة اإلحصائية              

  .، وهي غير دالة إحصائيا0.05ًأكبر من 

ـ      إلى أن  بأنها ربما تعود     ،ويفسر الباحث هذه النتيجة    دارس، تقـر    جميع السلطات المشرفة على الم

 فـي   نفـسها أ األساليبب للغة العربية للصف التاسع األساسي، ويدرس المنهاج         المنهاج نفسه المؤلف  
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، وليس هنـاك مقـررات تخصـصها أي مـن           جميع المدارس التي تشرف عليها السلطات الثالث      

  .السلطات الثالث بما يخص تدريس التعبير

  

  :نتائج الفرضية الثالثة، ومناقشتهاتحليل 

بين متوسطات طلبة الـصف     ) α =0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         ال ت 

 .المطالعـة الخارجيـة    لمتغيـر     مهارات التعبير الكتابي تعزى    اكتسابالتاسع األساسي في درجة     

 المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة، ونتـائج         استخرجت من صحة الفرضية؛     قوللتحق

  ).12.4، 11.4(التباين األحادي، وذلك كما هو واضح من الجدولين اختبار تحليل 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، للفروق بين متوسطات الطلبة فـي          ): 11.4: (جدول

  . مهارات التعبير الكتابي، تعزى إلى المطالعة الخارجيةاكتسابدرجة 

  العدد  درجة المطالعة  المجاالت    
  المتوسط

  ابي الحس

  االنحراف

   المعياري

  11.71  36.10  49  ال يطالعون

  11.84  38.53  120   كتب4-1يطالعون من 

  12.53  43.52  19   كتب4يطالعون أكثر من 

  الشكل

  11.98  38.40  188  المجموع

  13.16  38.18  49  ال يطالعون

  12.70  38.64  120   كتب4-1يطالعون من 

  13.21  43.78  19   كتب4يطالعون أكثر من 

  المضمون

  12.90  39.04  188  المجموع

  23.00  71.79  49  ال يطالعون

  22.94  74.67  120   كتب4-1يطالعون من 

  24.37  84.78  19   كتب4يطالعون أكثر من 

  الدرجة الكلية

  23.24  74.94  188  المجموع
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  ر الكتابي، بشكل عام،اً لدى الطلبة في التعبياكتساب، أن أكثر المهارات )11.4(يتضح لنا من الجدول 

 4بة الذين يطالعون أكثر من      حسب درجة المطالعة الخارجية، كانت لدى الطل       وفي مجالي الدراسة،  

 نتائج تحليل التباين األحـادي،      استخرجت ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية؛          .كتب

  ).12.4(وذلك كما هو واضح من الجدول 

 مهـارات التعبيـر     اكتسابار تحليل التباين األحادي للفروق بين درجة        نتائج اختب ): 12.4(جدول  

  . طلبة الصف التاسع تعزى إلى المطالعة الخارجيةالكتابي لدى

مجموع   مصدر التباين  المجاالت

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

مستوى 

الداللة 

  اإلحصائية

بين 

  المجموعات
760.183  2  380.092  

داخل 

  المجموعات
26111.093  185  141.141  

  الشكل

    187  26871.277  المجموع

2.693  0.070  

بين 

  المجموعات
483.563  2  241.782  

داخل 

  المجموعات
30676.097  185  165.817  

  المضمون

    187  31159.660  المجموع

1.458  0.235  

بين 

  المجموعات
2336.026  2  1168.013  

داخل 

  المجموعات
98747.442  185  533.770  

الدرجة 

  الكلية

    187  101083.468  المجموع

2.188  0.115  
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أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد     إلى ، )12.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول   

طلبة الصف التاسع فـي     مهارات التعبير الكتابي لدى      اكتساببين درجة   ) α =0.05(مستوى الداللة 

لي الدراسة وعلى الدرجة الكلية، تعزى إلى درجة المطالعة الخارجيـة، فقـد كانـت الداللـة                 مجا

  .، وهي غير دالة إحصائيا0.05ًاإلحصائية أكبر من 

، في وجود أثر للمطالعة، في تحسين أداء الطلبة Kim (2001) الدراسة الحالية، مع دراسة اختلفت

  .ي اإلبداعيهم مهارات التعبير الكتاباكتسابالكتابي، و

 ويعزو الباحث هذه النتيجة، إلى أن الطلبة عندما يطالعون الكتب الخارجية، قد ينـصب اهتمـامهم                

على فهم المعلومات، أكثر من اهتمامهم بمالحظة الكيفية واألسلوب، والنهج الكتابي، وعدم اهتمامهم             

 عندهم ربما تعود إلى كـسب       بجوانب الشكل في الكتابة، كعالمات الترقيم؛ وذلك ألن غاية المطالعة         

  .المعلومات وفهمها فقط

  

  :نتائج الفرضية الرابعة، ومناقشتهاتحليل 

بين متوسطات طلبة الـصف     ) α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         ال  

  :ات الدراسة مهارات التعبير الكتابي تعزى للتفاعل بين متغيراكتسابالتاسع األساسي في درجة 

  . تغير السلطة المشرفة على المدرسةالنوع االجتماعي وممتغير   التفاعل بين-أ

  .تغير المطالعة الخارجيةمجتماعي ولتفاعل بين متغير النوع االا -ب

  .لتفاعل بين متغير السلطة المشرفة ومتغير المطالعة الخارجيةا -ج

 ومتغيـر المطالعـة      على المدرسة  تغير السلطة المشرفة  لتفاعل بين متغير النوع االجتماعي وم     ا -د

  . الخارجية
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 نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي، ونتائج اختبار تحليل التبـاين           استخرجت؛  ذلك من صحة    قوللتحق

  ).19.4 -13.4(الثالثي، وذلك كما هو واضح من الجداول 

  

  . مدرسة ومتغير السلطة المشرفة على ال،النوع االجتماعيمتغير  التفاعل بين نتائج -أ

، يوضح المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة، للتفاعـل بـين النـوع              )13.4(الجدول  

  . مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف التاسعاكتساباالجتماعي والسلطة المشرفة، على درجة 

مـاعي  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، للتفاعل بـين النـوع االجت         ): 13.4(جدول  

  . طلبة الصف التاسع مهارات التعبير الكتابي لدىاكتسابوالسلطة المشرفة، على درجة 

  السلطة المشرفة  النوع االجتماعي
  المتوسط

   الحسابي

  االنحراف

   المعياري

  23.10  68.36  حكومة

  22.30  90.09  وكالة

  18.14  73.31  خاصة
  ذكر

  23.25  71.59  المجموع

  22.67  81.25  حكومة

  22.59  62.86  وكالة

  17.69  79.55  خاصة
  أنثى

  22.88  78.31  المجموع
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 المهارات الكتابية، لدى    اكتساب، أن متوسطات استجابات الطلبة حول       )13.4(يتضح لنا من الجدول     

الـذكور  ثم   الذكور الذين تشرف عليهم الوكالة،       لصالحالطلبة الذكور حسب السلطة المشرفة؛ كانت       

أمـا فيمـا يتعلـق      . م جهات خاصة، وأخيراً الذكور الذين تشرف عليهم الحكومة        الذين تشرف عليه  

 لدى الطالبات اللواتي تشرف عليهن الحكومـة،        أعلى لمهاراتا اكتساببالطالبات؛ فقد كانت درجة     

.  الطالبات اللواتي تشرف عليهن جهات خاصة، وأخيراً الطالبات اللواتي تشرف عليهن الوكالـة             ثم

 نتائج تحليل التباين الثنائي، وذلك كما هو واضح         استخرجتإذا كان هناك أثر للتفاعل؛      ولمعرفة فيما   

  ).14.4(من الجدول 

  

نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي، للتفاعل بـين النـوع االجتمـاعي، والـسلطة              ): 14.4(جدول  

  .طلبة الصف التاسعلدى   مهارات التعبير الكتابياكتسابالمشرفة،على درجة 

مجموع   در التباينمص

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

  *0.029  4.321  2148.001  1  2148.001  النوع االجتماعي

  0.937  0.065  32.248  2  64.497  السلطة المشرفة

النوع 

 ×االجتماعي

  السلطة المشرفة

8425.373  2  4212.686  8.475  0.000*  

اخل المجموعات د

  )الخطأ(
90469.003  182  497.082      

        188  1157084.0  الكلي
  .دالة إحصائياً* 

أنه يوجد أثر للتفاعل بـين النـوع االجتمـاعي،          إلى  ،  )14.4(الواردة في الجدول    تشير المعطيات   

انـت  ، فقد ك  طلبة الصف التاسع  لدى    مهارات التعبير الكتابي   اكتسابوالسلطة المشرفة على درجة     
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، يتبين لنـا أن     )13.4(وبالرجوع إلى الجدول    .  وهي دالة إحصائياً   0.05 من   أقلالداللة اإلحصائية   

  .الفروق كانت لصالح طالب الوكالة الذكور، ولصالح طالبات الحكومة

 اكتـساب ، يوضح التفاعل بين النوع االجتماعي، والسلطة المشرفة، علـى درجـة             )1.4(والشكل  

  . طلبة الصف التاسعابي لدىمهارات التعبير الكت

  
  .رسم توضيحي للتفاعل بين النوع االجتماعي، والسلطة المشرفة على المدرسة ):1.4(شكل     

، في أن الطالبات اللواتي تشرف عليهن الحكومة، أكثر         )1996( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبيد       

  .الخاصةاً لمهارات التعبير، من اللواتي تشرف عليهن الجهات اكتساب

طالب الوكالة ، بدرجة أكبـر مـن طـالب    مهارات التعبير الكتابي لدى     اكتساب   ويعزو الباحث   

الحكومة، والخاصة، أن طالب الوكالة قد يكونون من أكثر المتابعين للفعاليات الوطنية، والكتابـات              

طـوير  ، ويعزو ذلك أيضاً إلـى وجـود مركـز الت          - قضية اللجوء  -الوطنية، التي تخص قضيتهم   

وإن جو المعاناة   . تطوير مهارات المعلمين  إلى  التربوي، التابع لوكالة الغوث، الذي يسعى باستمرار        

 حرموا من حقوقهم، يدفعهم ذلك إلى انتقاء األلفاظ والتعابير          لكونهم أناساً الذي يعشيه طالب الوكالة     
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ف اهتمـامهم نحـو      حين أن طالب المدارس الخاصـة، ينـصر        يف. ساتهمأاشة، التي تصور م   الجي

تركيـز علـى اللغـة      ثمة  إن كان   ربما  التركيز على تعلم اللغات األجنبية، أكثر من اللغة العربية، و         

لحصول على  إلى  قد يكون في الجوانب النظرية للغة، وليست التطبيقية، ألن الطالب يسعى            ف ،العربية

 التـزود بالثقافـة، أو      أما طالب الحكومة؛ فثمة ظروف قد تـشغلهم عـن         . عالمات مدرسية عالية  

  .المشاركة في الفعاليات الخطابية، كانشغالهم بالعمل في أراضيهم، لمساعدة أهاليهم في ذلك

، أكثر من طالبـات     مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالبات الحكومة       اكتسابأما ارتفاع درجة    

غلبية منهن؛ مما يمكـنهن مـن       ربما يعود إلى توفر فرص حياتية جيدة لدى األ        فالوكالة، والخاصة؛   

ثقافيـة  اقتناء الكتب، والتزود بالثقافة، وتوفر المكتبات بصورة أكبر، من خـالل تعـدد المراكـز ال               

المتوفرة في أماكن سكناهن، وال يقصد بذلك توفر هذه الفرص في المدارس التـي تـشرف عليهـا                  

ن أن طالبات الوكالة، قد يعانين مـن         في حي  .الحكومة وإنما في البئية التي تسكنها طالبات الحكومة       

ظروف حياتية صعبة، تعزى لمكان السكن، وكثرة األعباء على كاهل األسرة؛ مما ال يفسح المجـال            

أما طالبات المدارس   . أمامهن للتزود بالثقافة، أو زيارة المكتبات بصورة جيدة، أو حتى اقتناء الكتب           

إلـى   بطالبـات الحكومـة؛      موازنةعبير الكتابي،   هن مهارات الت  اكتسابالخاصة، فربما يعود ضعف     

رغبتهن في تطوير اكتسابهن مهارات اللغات األجنبية، التي قد تكون من دوافـع التحـاقهن بهـذه                 

المدارس، أكثر من رغبتهن في اكتساب مهارات اللغة العربية، على اعتبار أنهن يتحدثن العربيـة،               

  .ية مهارات اللغات األجنباكتسابإلى وهن بحاجة 

  .تغير المطالعة الخارجيةملتفاعل بين متغير النوع االجتماعي وا نتائج -ب

، يبين المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، للتفاعل بين النوع االجتمـاعي           )15.4(الجدول  

  .طلبة الصف التاسع مهارات التعبير الكتابي لدى اكتسابودرجة المطالعة، على درجة 
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متوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، للتفاعل بـين النـوع االجتمـاعي           ال): 15.4(جدول  

  .طلبة الصف التاسعلدى   مهارات التعبير الكتابياكتسابودرجة المطالعة، على درجة 

  درجة المطالعة  النوع االجتماعي
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف 

  المعياري

  23.99  71.39  ال أطالع

  22.99  70.66   كتب4- 1أطالع من 

  24.14  75.77   كتب4أطالع أكثر من 
  ذكر

  23.25  71.59  المجموع

  22.20  72.33  ال أطالع

  22.58  77.85   كتب4- 1أطالع من 

  8.33  104.33   كتب4أطالع أكثر من 
  أنثى

  22.88  78.31  المجموع

   

رات الكتابية لدى    المها اكتساب، أن متوسطات استجابات الطلبة حول       )15.4(يتضح لنا من الجدول     

 ومـن ثـم    كتـب،    4 الذكور الذين يطالعون أكثر من       لصالحالذكور، حسب درجة المطالعة، كانت      

أما فيما يتعلق بالطالبات؛    .  كتب 4-1الطالب الذين يطالعون من     وأخيراً  الطالب الذين ال يطالعون،     

 الطالبات اللـواتي     ثم ومن كتب،   4 الطالبات يطالعن أكثر من      لصالح اكتسابفقد كانت أعلى درجة     

فيما إذا كان هناك أثر للتفاعل؛      ولمعرفة  .  الطالبات اللواتي ال يطالعن    وأخيراً كتب،   4-1يطالعن من   

  ).16.4( نتائج تحليل التباين الثنائي، وذلك كما هو واضح من الجدول استخرجت
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جتمـاعي، ودرجـة    نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي، للتفاعل بـين النـوع اال          ): 16.4(جدول  

  .طلبة الصف التاسعمهارات التعبير الكتابي لدى  اكتسابعلى درجة  المطالعة،

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

  *0.029  4.944  2549.449  1  2549.449  النوع االجتماعي

  0.071  2.677  1380.440  2  2760.879  درجة المطالعة

النوع 

 ×االجتماعي

  درجة المطالعة

2340.613  2  1170.306  2.269  0.106  

داخل المجموعات 

  )الخطأ(
93857.381  182  515.700      

        188  1157084.00  الكلي

  .دالة إحصائياً* 

االجتمـاعي،  أنه ال يوجد أثر للتفاعل بين النـوع         إلى  ،  )16.4(الواردة في الجدول    تشير المعطيات   

، فقد كانـت    لبة الصف التاسع  ط لدى   مهارات التعبير الكتابي   اكتسابودرجة المطالعة، على درجة     

  .، وهي غير دالة إحصائيا0.05ً من أكبرالداللة اإلحصائية 

 ويعزو الباحث هذه النتيجة، إلى أن الطلبة عندما يطالعون الكتب الخارجيـة، ربمـا ال يطالعونهـا                

 أو للمتعـة  المعنى وخصائص كتابته وأسلوبه، فقد يطالعون      فهمهمة، وبطريقة شاملة    بطريقة ناقدة فا  
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 بعض أوقات الفراغ، فال يهضمون ما يقرأون، مما يجعل فائدة المطالعة آنية تنتهـي بانتهـاء                 لملء

  .المطالعة

  . الخارجيةشرفة على المدرسة، ومتغير المطالعةمبين متغير السلطة ال نتائج التفاعل -ج

ـ ، يبين المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، للتفاعل بين السلطة ال      )17.4(لجدول  او شرفة م

  .طلبة الصف التاسعلدى   مهارات التعبير الكتابياكتسابودرجة المطالعة، على درجة 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، للتفاعل بـين الـسلطة المـشرفة           ): 17.4(جدول  

  .على درجة اكتساب مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف التاسعلمطالعة، ودرجة ا

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  درجة المطالعة  النوع االجتماعي

  23.58  71.16  ال أطالع

  23.30  75.63   كتب4- 1أطالع من 

  27.56  79.67   كتب4أطالع أكثر من 
  حكومة

  23.71  74.76  المجموع

  29.73  77.60  ال أطالع

  23.40  64.29   كتب4- 1أطالع من 

  13.70  97.17   كتب4أطالع أكثر من 
  وكالة

  25.96  74.84  المجموع

  14.95  71.00  ال أطالع

  19.27  78.24   كتب4- 1أطالع من 

  16.39  72.00   كتب4أطالع أكثر من 

  خاصة

  17.83  76.17  المجموع
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 المهارات الكتابية، فيما    اكتسابسطات استجابات الطلبة حول     ، أن متو  )17.4(يتضح لنا من الجدول     

بـة الـذين    الطللـصالح يتعلق بالطلبة الذين تشرف عليهم الحكومة، حسب درجة المطالعة، كانـت     

 الطلبـة الـذين ال      وأخيـراً  كتـب،    4-1 الطلبة الذين يطالعون من      ثم كتب،   4يطالعون أكثر من    

كانـت  فقـد   ذين تشرف عليهم الوكالة، حسب درجة المطالعـة،         أما فيما يتعلق بالطلبة ال    . يطالعون

الطلبـة الـذين    وأخيراً  الطلبة الذين ال يطالعون،     ثم  ،   كتب 4بة الذين يطالعون أكثر من       الطل لصالح

أما فيما يتعلق بالطلبة الذين تشرف عليهم جهات خاصة، حـسب درجـة             .  كتب 4-1يطالعون من   

 الطلبة الذين يطالعون أكثر من      ثم كتب،   4-1لذين يطالعون من     الطلبة ا  لصالحكانت  فقد  المطالعة،  

 نتائج  استخرجتفيما إذا كان هناك أثر للتفاعل؛       ولمعرفة  .  الطلبة الذين ال يطالعون    وأخيراً كتب،   4

  .)18.4(تحليل التباين الثنائي، وذلك كما هو واضح من الجدول 

 للتفاعـل بـين الـسلطة المـشرفة، ودرجـة           نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي،    ): 18.4(جدول  

  . على درجة اكتساب مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف التاسعالمطالعة،

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

قيمة ف   متوسط المربعات

  المحسوبة

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

  0.868  0.141  76.153  2  152.306  شرفةمالسلطة ال

  0.106  2.271  1223.620  2  2447.240  طالعةدرجة الم

 ×السلطة المشرفة

  درجة المطالعة
98595.136  183  538.771  1.521  0.198  

داخل المجموعات 

  )الخطأ(
1157084.000 188  532.706      

        187  101083.468  الكلي
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ة المـشرفة،   أنه ال يوجد أثر للتفاعل بين الـسلط       إلى  ،  )18.4(الواردة في الجدول    تشير المعطيات   

، فقد كانـت     على درجة اكتساب مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف التاسع         ودرجة المطالعة،   

 .، وهي غير دالة إحصائيا0.05ً من  أكبرالداللة اإلحصائية

 

 ومتغير السلطة المـشرفة علـى المدرسـة، ومتغيـر           ،لتفاعل بين متغير النوع االجتماعي    ا -د

  . المطالعة الخارجية

يوضح نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي، لمعرفة فيما إذا كان هناك أثر للتفاعل             ،  )19.4(لجدول  او

على درجة اكتساب مهـارات التعبيـر       بين النوع االجتماعي، والسلطة المشرفة، ودرجة المطالعة،        

 .الكتابي لدى طلبة الصف التاسع

للتفاعل بـين النـوع االجتمـاعي، والـسلطة     نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي،      ): 19.4(جدول  

 .على درجة اكتساب مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف التاسعالمشرفة، ودرجة المطالعة، 

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

قيمة ف   متوسط المربعات

  المحسوبة

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

  ×النوع االجتماعي

  ×السلطة المشرفة

  .ة المطالعةدرج

151.290  3  50.430  0.103  0.958  

داخل المجموعات 

  )الخطأ(
83969.322  171  491.049      

        188 1157084.000  الكلي

        187  101083.468  الكلي المعدل
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أنه ال يوجد أثر للتفاعل، بين النوع االجتماعي،        إلى  ،  )19.4(الواردة في الجدول    تشير المعطيات     

على درجة اكتساب مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الـصف          ، ودرجة المطالعة،    والسلطة المشرفة 

 .، وهي غير دالة إحصائيا0.05ً من أكبر، فقد كانت الداللة اإلحصائية  التاسع

 المكتوب للغة العربيـة،     المقرر ذاته ويعزو الباحث ذلك إلى أن الطلبة منتسبون إلى مدارس، تقدم            

 السلطات التي تـشرف     اختلفت بالتعبير متساٍو في جميع المدارس، وإن        وأن عدد الحصص المتعلقة   

على هذه المدارس، وليس هناك كتاب خاص تقدمه سلطة معينة يساعد الطلبة على التعبير، كمـا أن                 

مطالعات الطلبة ربما تكون سطحية غير متعمقة، ال تخوض أعماق األلفاظ والمعـاني، فيـصرفون               

ات تحقق لهم فوائد آنية؛ دون التمعن في أساليب الكتابـة الـشكلية، أو              اهتماماتهم نحو كسب معلوم   

  . خصائص الكتابة ومواطن اإلبداع فيها
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  الخامسالفصل 

  ملخص النتائج

  والتوصيات
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  الفصل الخامس

  ملخص النتائج والتوصيات

  :ملخص النتائج

  :خلصت هذه الدراسة إلى النتائج اآلتية

طلبة الصف التاسع األساسي في مـدارس محافظـة   مهارات التعبير الكتابي لدى     باكتسادرجة   -1

  .عموماًكانت متوسطة ، بيت لحم

هم اكتـساب  بين متوسطات الطلبة الذكور واإلناث في درجـة          ، فروق ذات داللة إحصائية    وجود  -2

 . وذلك لصالح اإلناث،مهارات التعبير الكتابي

هم اكتـساب  في درجة    ،بين متوسطات طلبة الصف التاسع     ، فروق ذات داللة إحصائية    عدم وجود  -3

 . تعزى إلى متغير السلطة المشرفة على المدرسة،مهارات التعبير الكتابي

هم اكتـساب  في درجة    ، بين متوسطات طلبة الصف التاسع     ، فروق ذات داللة إحصائية    عدم وجود  -4

 . تعزى إلى متغير المطالعة الخارجية،مهارات التعبير الكتابي

هم اكتـساب  بين متوسطات طلبة الصف التاسـع فـي درجـة            ، فروق ذات داللة إحصائية    وجود -5

تغير السلطة المـشرفة    م و ،بين متغير النوع االجتماعي     التفاعل  تعزى إلى  ،مهارات التعبير الكتابي  

  .على المدرسة، لصالح طالب مدارس الوكالة الذكور، وطالبات مدارس الحكومة

هم اكتـساب  بين متوسطات طلبة الصف التاسع في درجة         ،صائية فروق ذات داللة إح    عدم وجود  -6

 .تغير المطالعة الخارجيةمبين متغير النوع االجتماعي و  التفاعل تعزى إلى،مهارات التعبير الكتابي
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هم اكتـساب  بين متوسطات طلبة الصف التاسع في درجة         ، فروق ذات داللة إحصائية    عدم وجود  -7

تغيـر  مبين متغير السلطة المشرفة علـى المدرسـة، و          التفاعل ى تعزى إل  ،مهارات التعبير الكتابي  

 .المطالعة الخارجية

هم اكتـساب  في درجة    ، بين متوسطات طلبة الصف التاسع     ، فروق ذات داللة إحصائية    عدم وجود  -8

 ومتغير السلطة المـشرفة     ،بين متغير النوع االجتماعي     التفاعل  تعزى إلى  ،مهارات التعبير الكتابي  

 .تغير المطالعة الخارجيةموعلى المدرسة 

  

  :التوصيات    

 اكتـساب  إلى درجـة  التعرف حول ومناقشتها ،نتائجمن في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة        

 في مدارس محافظة بيـت لحـم، فـإن          ، طلبة الصف التاسع األساسي    مهارات التعبير الكتابي لدى   

  :ما يأتيبالباحث يوصي 

 ودليل متعلق به، بحيث يهـتم بمجـاالت التعبيـر           ،لتعبيرالعمل على إعداد كتاب خاص با      -1

 ، يـدرس للطـالب    من حيث المحتوى التعليمي الـذي     جميعها، مع توفر المهارات الخاصة بالتعبير       

تكلـيفهم   قبل   كيفية الكتابة  المهم أن يتعلم الطلبة      ألنويتدربون عليه وفق مجال التعبير المتعلق به،        

  .بها

 لمعالجـة موضـوعات التعبيـر،       ، خالل األسبوع   واحدة ةتخصيص أكثر من حصة دراسي     -2

 لـن  ،وتصحيح األخطاء التي يقع فيها الطلبة، فالتعبير إن لم يزد أهمية عن باقي فروع اللغة العربية         

 .يقل أهمية عنها
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 وتعويدهم على ذلك، مع توضـيح أهميـة   ،حث الطلبة على التحدث باللغة العربية الفصيحة   -3

 .ذلك بالنسبة للطلبة

واألنشطة الثقافيـة علـى      ، من خالل تكثيف المسابقات    ،تشجيع الطلبة على الكتابة اإلبداعية     -4

 . الداخلي والخارجيالمستويين

 وتوجيه الطلبة لمهاراته على حصص التعبير المقـررة فقـط،         ،أن ال يقتصر تدريس التعبير     -5

 وكذلك مع المباحث األخرى     خرىوإنما دمج المهارات والغايات التعبيرية مع فروع اللغة العربية األ         

، وال بد أن يشعر معلمو هذه المواد بواجبهم في ترسـيخ            كالتاريخ والتربية اإلسالمية والعلوم العامة    

  .ملكة التعبير الكتابي عند تالميذهم

  

 :كما يقترح الباحث

  في محافظات أخرى مع دراسة آثار متغيـرات مـستقلة          ، إجراء هذه الدراسة على عينة أخرى      .1

  .أخرى

  .الطلبةلدى مهارات التعبير الشفوي اكتساب إجراء دراسة أخرى تبحث في مدى .2

 إجراء دراسة تبحث في أثر اختيار عناوين موضوعات التعبير من قبل الطلبـة علـى قـدراتهم      .3

  .التعبيرية

  .ية إجراء دراسة حول أثر االلتحاق بدورات تحفيظ القرآن الكريم على قدرات الطلبة التعبير.4

   . طلبة اللغة العربية الجامعيينلدى مهارات التعبير  اكتساب مدى إلى إجراء دراسة للتعرف .5

ضرورة اإلفادة من نتائج الدراسات السابقة التي عنيت باقتراح برامج لتنمية مهـارات التعبيـر               . 6

 .الكتابي
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ريبيـة حـول الطـرق     إعداد الدورات و ورشات العمـل التد      ب دور مشرفي اللغة العربية      تنشيط. 7

المتنوعة في تدريس التعبير وتقويمه، وتفعيل دورهم اإلشرافي على معلمي اللغة العربية بما بخص              

 وكذلك تفعيل دور األسرة ووسائل اإلعالم نحو االهتمام بممارسة          .تدريس التعبير على وجه التحديد    

 .اللغة العربية الفصيحة، وتشجيع الطلبة على ممارستها

ور المكتبات من خالل إفراد حصة مكتبية على األقل أسبوعياً ليتسنى للطلبـة االطـالع      د تنشيط. 8

  .تنمية مفرداتهم اللغوية وأساليبهم التعبيريةلوالقراءة والبحث 

 اتخاذ األنشطة، والطرق والوسائل التعليمية التي تنمي مهارات التعبير لدى الطلبة، والتنسيق بين .9

  .ي فيما يخص االهتمام بالتعبير وتطويرهالمدرسة والمجتمع المحل
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  المراجع
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  : المراجع العربية-أوالً

 دار  ،3ط .في طرق التدريس، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية       ). 1983(. إبراهيم، عبد العليم  

  .المعارف، القاهرة

، دار الهدى للطباعة والنـشر،      2، ط 1تحقيق محمد علي النجار، ج    . الخصائص). ت.ب. (ابن جني 

  .بيروت

  .، دار صادر، بيروت8معجم، م. لسان العرب). ت.ب. (ابن منظور

  . مكتبة األقصى، عمان، األردن.فن الكتابة والتعبير). 1981( .أبو حمدة، محمد

أثر برنامج مقترح لتنمية التعبير الكتابي في اللغة العربية لدى طلبـة            ). 1999( .أبو رزق، ابتهال  

، الجامعة األردنية، عمـان،     غير منشورة   رسالة ماجستير  ،الصف العاشر األساسي في األردن    

  .   األردن

 مكتبة فراس، الخليل،    .كيف تعالج ضعف الطالب في اللغة العربية      ). 1998( .أبو رضوان، محمود  

  .فلسطين

طلبـة الـصف    مدى تحصيل الصور البالغية في التعبير الكتابي لدى         ). 1989( .أبو زيد، موسى  

  .، الجامعة األردنية، عمان، األردن غير منشورة رسالة ماجستير،الثالث الثانوي

تتبع األخطاء الكتابية عند طلبة الصفوف االبتدائية الثالثة األولى فـي           ). 1986( .أبو عودة، عودة  

  . الجامعة األردنية، عمان، األردن،، رسالة ماجستير غير منشورةمحافظة عمان العاصمة

 دار مجـدالوي للنـشر      .األساليب الحديثة لتـدريس اللغـة العربيـة       ). 1997( .و مغلي، سميح  أب

  .والتوزيع، عمان، األردن

  . دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.طرق تدريس اللغة العربية). 1991( .إسماعيل، زكريا
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ـ        ). 2003( .بشارة، عيسى   .ة وبنـاء المعرفـة    اللغة وبناء المعرفة، الحوار والكتابة في تعلم اللغ

  .مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، مؤسسة عبد المحسن القطان، رام اهللا، فلسطين

أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة، المرحلة األساسـية         ). 1999( .عبد الفتاح البجة،  

  . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن.العليا

  . مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، األردن.مشكالت اللغة العربية المعاصرة). 1989( .البرازي، مجد

األخطاء النحوية الشائعة في التعبير الكتابي لـدى طلبـة المرحلـة            ). 1998( .البوسعيدي، سالم 

  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السلطان قابوس، عمان،الثانوية

ر الكتابي عند طلبة الصف العاشر في منطقتي الخليل وبيت          ضعف التعبي ). 1999( .التميمي، تغريد 

  .، جامعة القدس، فلسطين غير منشورة رسالة ماجستير،لحم، أسبابه وطرق عالجه

األخطاء النحوية واإلمالئية لدى طلبة الصف األول الثانوي في  مديرية           ). 2004( .الجبارين، أحمد 

، جامعـة القـدس،      غيـر منـشورة    جستير رسالة ما  ،جنوب الخليل، أسبابها وطرق عالجها    

  .فلسطين

 رسـالة   ،دراسة ظاهرة صعوبة الكتابة لدى عينة من الطلبة األردنيـين         ). 1999( .حجات، عادل 

  .، الجامعة األردنية، عمان، األردن غير منشورةماجستير

علم اللغة العربية، مدخل تاريخي مقارن في ضوء التـراث واللغـات            ). ت.ب. (حجازي، محمود 

  .، القاهرة للطباعة والنشر والتوزيعدار غريب. اميةالس

 . محمد، وطعيمه، رشـدي، وشـحاته، حـسن        خاطر، محمود، والحمادي، يوسف، وعبد الموجود،     

. اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة        طرق تدريس   ). 1989(

  .، دار المعرفة، القاهرة4ط
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  .، منشورات الجامعة المفتوحة2 ط.أساسيات طرق التدريس). 1997( .الخطيب، علم الدين

ـ          ). 1988( .خمايسة، محمد  ي أثر تزويد تالميذ الصف الثالث اإلعدادي بمهارات التعبير الكتابية ف

  .، جامعة اليرموك، اربد، األردن غير منشورة رسالة ماجستير،قدراتهم التعبيرية الكتابية

بناء برنامج تعليمي مقترح لتنمية مهارات التعبير الكتابي لـدى طلبـة            ). 2003( .الخمايسة، إياد 

،  غيـر منـشورة     رسالة ماجستير  ،الصف السادس األساسي في المدارس العامة في األردن       

  .، األردنناألردنية، عماالجامعة 

  .، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض2 ط.أساليب تدريس اللغة العربية). 1989( .الخولي، محمد

 2،ط .فن تدريس مهارات اللغة العربية فـي المرحلـة األساسـية          ). 1997( .الدراويش، محمود 

  .مطبعة اإلسراء، القدس

 دار الـشروق    .لعربية مناهجها وطرائق تدريـسها    اللغة ا ). 2003( .الوائلي، سعاد ، و الدليمي، طه 

  .للنشر والتوزيع، رام اهللا، فلسطين؛ عمان، األردن

بناء نموذج تقدير لتقويم أداء تالميذ الصف السادس االبتـدائي بدولـة            ). 2001( .ربيع، صغرى 

  .، جامعة البحرين، البحرين غير منشورةرسالة ماجستير، البحرين في التعبير الكتابي

كيف تلقي درساً، دراسة عملية واقعية في التربية وأصول التـدريس           ). 1978( .، معروف زريق

  . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان. االبتدائيةسفي المدار

طرائـق  ). 2000. (السامرائي، هاشم، والقاعود، إبراهيم، وعزيز، صـبحي، والمـومني، خليـل          

  .، دار األمل للنشر والتوزيع، عمان، األردن2ط. التدريس العامة وتنمية التفكير
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األخطاء الكتابية الشائعة في اللغة العربية عند طلبة الـصف الخـامس            ). 2003( .سالمة، فاطمة 

، جامعـة    غير منـشورة    رسالة ماجستير  ،هم وكيفية معالجتها  األساسي من وجهة نظر معلمي    

  .القدس، فلسطين

، مكتبة األنجلو المـصرية،     3ط .فن التدريس للغة العربية والتربية الدينية     ). 1969( .سمك، محمد 

  .القاهرة

 دار الفكـر اللبنـاني      .األخطاء الشائعة وأثرها في تطور اللغة العربيـة       ). 1990( .الصايغ، ماجد 

  .عة والنشر، بيروت، لبنانللطبا

أثر برنامج تعليمي مدار بالحاسوب في تطوير مهارة الكتابة اإلبداعية          ). 2003( .الصوص، سمير 

،  غيـر منـشورة     رسالة دكتوراة  ،عمان/في اللغة العربية لدى طلبة الصف التاسع األساسي       

  .جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن

 منـشورات الوكالـة     ،2ط .محاضرات في فـن الكتابـة والتعبيـر       ). 1985(. الرحمنعباد، عبد   

  .ينية، دار الطباعة العربي، القدسالفلسط

 ،تحليل األخطاء القواعدية في إنشاء طلبة المرحلة الثانوية في األردن         ). 1982( .عبد الحق، فواز  

  .األردنرسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك، إربد، 

تنمية مهارة الكتابة الوظيفية لدى طلبة اللغة العربية في كليات المجتمـع            ). 1996( .د، حسين عبي

  .، جامعة أم درمان اإلسالمية، جمهورية السودان غير منشورة رسالة دكتوراه،األردنية

مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لمهارات التعبير الكتابي فـي           ). 1999. (العثمان، بسام 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد،         المفرق ة التربية والتعليم لقصبة   مديري

  .األردن



 114

 اللغة العربية في جامعة اليرمـوك فـي         معلم مجال مستوى أداء طلبة    ). 2001( .العراعرة، وليد 

  .ربد، األردنإ،جامعة اليرموك،  غير منشورة رسالة ماجستير،الكتابة الجدلية

تحليل األخطاء القواعدية الشائعة في التعبير الكتابي لدى طلبة التعليم          ). 1986( .عضيات، محمد 

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة اليرمـوك،         ،االبتدائي واإلعدادي والثانوي في األردن    

  .إربد، األردن

، مكتبـة النهـضة     2، ط 1ج. طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية     ). 1990( .عطا، إبراهيم 

  .المصرية، القاهرة

قياس مدى استخدام المهارات اللغوية في اإلنشاء المكتوب فـي اللغـة            ). 1994( .عودة، غفران 

  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،العربية لدى طلبة التوجيهي

 .لمدرسة والجامعـة  تدريس اللغة العربية وآدابها والتعليم المصغر في ا       ). 1997( .العلم، إبراهيم 

  .مركز الدراسات والتطبيقات التربوية، القدس، فلسطين

  . دار الفكر، بيروت، لبنان.الكتابة والتعبير). 1977( .فارس، أحمد

دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية فـي تعلـيم اللغـة العربيـة والـدين              ). 1986( .قورة، حسين 

   .، دار المعارف، القاهرة3ط .اإلسالمي

األخطاء الشائعة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية على مستوى اإلمالء في          ). 1988( .براهيمالقيسي، إ 

  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، األردن،التعبير الكتابي

، دار  2 ط .تدريس اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية، أسـسه وتطبيقاتـه        ). 1977( .مجاور، محمد 

  .القلم، الكويت
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 ،أثر القراءة الناقدة في التعبير الكتابي لدى طلبة الصف العاشر األساسي          ). 2000( .د، فارس محم

  .، الجامعة األردنية، عمان، األردن غير منشورةرسالة ماجستير

مدى امتالك الطلبة غير الناطقين بالعربية لمهارات التعبير الكتابي فـي           ). 2001( .المالحي، آمنة 

  .، جامعة آل البيت، األردن غير منشورةماجستير رسالة ،جامعة آل البيت

أسس اختيار موضوعات التعبير الكتابي وتصحيحها عند معلمي الصف         ). 1991( .المناصرة، مي 

، جامعة اليرموك، اربـد،      غير منشورة   رسالة ماجستير  ،العاشر في مدارس األردن الحكومية    

  .األردن

ختبار النهائي لمادة التعبير الكتابي لطالب الـصف        األخطاء النحوية في اال   ). 1999( .الالمي، مهنا 

  . رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى،الثالث الثانوي

http://arabicl.org/talkees.php?action=show2&id=12  

تقويم مستويات الكتابة التعبيرية لدى تالميذ نهاية الحلقـة األولـى مـن             ). 1994( .نصر، علي 

   .، مجلة مركز البحوث التربوية، العدد السابعة األساسية باألردنالمرحل

http://arabicl.org/talkees.php?action=show2&id=331  

مؤسسة التأليف، مجمـع    . كتاب التعبير والتلخيص للصف التاسع    ). 1992( .وزارة التربية والتعليم  

  .لتعليم، عماناللغة العربية األردني، المديرية العامة للمناهج وتقنيات ا
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  *توزيع مجتمع الدراسة على المدارس الحكومية: )1(ملحق 
 

 اسم المدرسةالرقم
. ش

 ذكور
. ش

 إناث
. ش

مختلطة

. عدد ط

 ذكور
. عدد ط

 إناث

 0 147 0 0 4 ذكور المهد األساسية الصباحية1

 0 37 0 0 1 ذكور اسكندر الخوري الثانوية2

 0 121 0 0 3 لثانويةذكور بيت ساحور ا3

 181 0 0 4 0 بنات العودة الثانوية4

 40 0 0 1 0 بنات التشيلي الثانوية5

 87 0 0 2 0 بنات بيت ساحور الثانوية6

 0 142 0 0 4 ذكور بيت فجار الثانوية7

 0 34 0 0 1 ذكور حسن مصطفى الثانوية8

 0 106 0 0 3 ذكور الخضر الثانوية9

 0 69 0 0 2  الثانويةذكور نحالين10

 0 36 0 0 1 ذكور ارطاس الثانوية11

 0 33 0 0 1 ذكور جورة الشمعة الثانوية12

 0 64 0 0 2 ذكور حوسان الثانوية13

 14 9 1 0 0  المختلطةوادي فوكين الثانوية14

 20 13 1 0 0 مراح رباح الثانوية المختلطة15

 0 57 0 0 2 ذكور الخلفاء الراشدين األساسية16

 6 11 1 0 0 المنيا األساسية المختلطة17

 11 7 1 0 0 واد النيص األساسية المختلطة18

 13 16 1 0 0 واد رحال األساسية المختلطة19

 0 33 0 0 1 ذكور الزير الثانوية20

 0 75 0 0 2 ذكور العبيدية الثانوية21

 0 54 0 0 2 ذكور محمد سالم الذويب الثانوية22

 13 16 1 0 0 الجبعة الثانوية المختلطة23

 0 32 0 0 1 الشواورة الثانوية المختلطة24
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 9 11 1 0 0 الرشايدة الثانوية المختلطة25

 0 46 0 0 1 ذكور دار صالح الثانوية26

 35 0 0 1 0 العبيات األساسية المختلطة27

 0 21 0 0 1 الفاروق بن الخطاب األساسية المختلطة28

 15 15 1 0 0 الزواهرة الثانوية المختلطة29

 6 103 1 0 0 أبو نجيم األساسية المختلطة30

 0 0 0 0 3 ذكور تقوع الثانوية31

 101 0 0 3 0 بنات تقوع الثانوية32

 113 0 0 3 0 بنات بيت فجار الثانوية33

 35 0 0 1 0 بنات الشواورة الثانوية34

 36 0 0 1 0 يةبنات جورة الشمعة الثانو35

 82 0 0 2 0 بنات العبيدية الثانوية36

 69 0 0 2 0 بنات حوسان الثانوية37

 73 0 0 2 0 بنات نحالين الثانوية38

 118 0 0 3 0 بنات الخضر الثانوية39

 50 0 0 2 0 بنات فرحات الثانوية40

 43 0 0 1 0 بنات دار صالح الثانوية41

 84 0 0 2 0 يةبنات التعامرة الثانو42

 50 0 0 2 0 بنات روابي القدس الثانوية43

 60 0 0 2 0 بنات الفردوس الثانوية44

 5 7 1 0 0 كيسان األساسية المختلطة45

 8 6 1 0 0 المنشية األساسية المختلطة46

 0 48 0 0 1 ذكور أشبال حمزة الثانوية47

 0 31 0 0 1 ذكور العبيات األساسية48

 1400 11 34 37 المجموع
  

1377  
حصل الباحث على المعلومات المتعلقة بعدد المدارس وعدد الطلبة وعدد الشعب من مديريـة              *    

  .التربية والتعليم في محافظة بيت لحم
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  *توزيع مجتمع الدراسة على المدارس التابعة لوكالة الغوث: )2(ملحق 
 

 اسم المدرسةالرقم
. ش

 ذكور
. ش

 إناث
. ش

مختلطة

. طعدد 

 ذكور
. عدد ط

 إناث

 0 64 0 0 2 ذكور بيت جاال األساسية1

 32 0 0 1 0 بنات بتير األساسية2

 6 18 1 0 0 الولجة األساسية المختلطة3

 166 0 0 4 0  بنات الدهيشة األساسية األولى4

 76 0 0 2 0 بنات عايدة األساسية5

 0 132 0 0 3 ذكور الدهيشة األساسية6
 280 214 1 7 5 المجموع

 

حصل الباحث على المعلومات المتعلقة بعدد المدارس وعدد الطلبة وعدد الشعب مـن مديريـة                 * 

  .التربية والتعليم في محافظة بيت لحم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121

  *توزيع مجتمع الدراسة على المدارس الخاصة: )3(ملحق 

 اسم المدرسةالرقم
. ش

 ذكور
. ش

 إناث
. ش

مختلطة

. عدد ط

 ذكور
. عدد ط

 إناث

 6 0 0 1 0 مدرسة اإلخاء اإلسالمية1

 0 12 0 0 1 المعهد اإلكليريكي2

 4 20 1 0 0 األمل الثانوية3

 55 0 0 2 0 راهبات مار يوسف/ثانوية تراسنطا للبنات4

 22 18 1 0 0 المدرسة البطريركية للروم الكاثوليك5

 0 65 0 0 2 بيت لحم- ثانوية تراسنطا للبنين6

 5 7 1 0 0 دار الكلمة7

 12 19 1 0 0 األنجيلية اللوثريه8

 13 17 1 0 0 الرعاة الثانوية9

 31 24 2 0 0 طاليتا قومي الثانوية10

 23 0 0 1 0 مدرسة الراعي الصالح السويدية11

 12 32 1 0 0 الفرير12

 9 12 1 0 0  البطريركية الالتينية13

 36 22 2 0 0 بيت جاال- نيةالبطريركية الالتي14

 1 9 1 0 0 القدس األمريكية15

 229 257 12 4 3 المجموع16
 

حصل الباحث على المعلومات المتعلقة بعدد المدارس وعدد الطلبة وعدد الشعب من مديريـة                 * 

  .التربية والتعليم في محافظة بيت لحم
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  عناوين موضوعات التعبير العشرة): 4(ملحق 

  عنوان الموضوع  الرقم

  :  لكل إنسان وطن يعيش فيه، ولنا وطن يعيش فينا  /1

  :األفكار الرئيسة

  .مفهوم الوطن وحاجتنا إليه* 

  .فضل الوطن على اإلنسان وواجبنا تجاه الوطن* 

  .مشاعر اإلنسان وأحاسيسه تجاه وطنه* 

      أماه يا قلبي وقلب قصائدي     ورحيق أزهاري ونور الفرقد  /2

  :كار الرئيسةاألف

  .مكانة األم ودورها في بناء المجتمع* 

  .واجباتنا المفروضة تجاه األم* 

  .مكانة األم من منظور ديني* 

  :  الشباب عماد األمة وأساس نجاحها  /3

  :األفكار الرئيسة

  . في رقي المجتمعهودور أهمية الشباب* 

  .أثر الفراغ في إفساد الشباب وكيفية استغالل وقت الفراغ* 

  .واجبات المؤسسات الوطنية والمحلية تجاه الشباب* 

  شاب هاجر ليعمل في بلد أجنبي، تزوج من فتاة أجنبية وأنجب منها أطفاالً، بعد زمٍن نشب                  /4

  :بينهما نزاع أدى بهما إلى االنفصال عن بعضهما، فعاد إلى وطنه كهال بال مال وال ولد

مكـان، والشخـصيات، واألحـداث،      الزمـان، وال  :  عناصر كتابـة القـصة مـن حيـث        

  ).النهاية( والحوار،والصراع، والعقدة، والخاتمة

  :  الصديق الوفي كنز ال يقدر بثمن  /5

  :األفكار الرئيسة

  .مفهوم الصديق الوفي* 

  .الصفات التي تختار صديقك بناًء عليها* 

  .واجبات الصديق تجاه صديقه* 
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  :فةمكتبة مدرستنا نبع الثقافة والمعر  /6

  :األفكار الرئيسة

  .تعريفاً للمكتبة وبيان أهميتها* 

  .وصفاً لمكتبة مدرستك    * 

  .كيفية المحافظة على المكتبة المدرسية    * 

  .واجباتنا تجاه المكتبة المدرسية    * 

    30: سورة األنبياء" وجعلنَا ِمن الماِء كلَّ شيٍء حي : " قال تعالى    /7

  :األفكار الرئيسة

  .أهمية الماء في حياة الكائنات الحية* 

  .مصادر المياه* 

  .دورنا في الحفاظ على المياه والسبل المؤدية لذلك* 

سبحان الذي َأسرى بعبدِه ليالً ِمن المسجِد الحراِم ِإلى المـسجِد اَألقـصى الـذي      : " قال تعالى   /8

وه آياِتنَا ِإنَّه ِمن هِلنُِري ولهكْنَا حالبصير بار 1: اإلسراء"  السميع     

  :األفكار الرئيسة

  .وصفاً للمسجد األقصى* 

  .مكانة المسجد األقصى في اإلسالم* 

  .واجب العرب والمسلمين في حمايته والدفاع عنه* 

  :المحبة بين الناس تجلب الخير في الدنيا واآلخرة  /9

  :األفكار الرئيسة

  .تعريفاً للمحبة* 

  . الناس وصورهامظاهر المحبة بين* 

  .طرق زرع بذور المحبة بين الناس* 

  .ثمار المحبة بين الناس التي يقطفها الفرد والمجتمع* 

  : الوحدة العربية حلم لعله يصبح واقعاً  /10

  :األفكار الرئيسة

  .مقومات الوحدة العربية المشتركة* 

  .فوائد الوحدة العربية على األفراد والمجتمعات* 

  .مصير البالد العربية في حال بقائها متفرقة*            . بين البالد العربيةأسباب التفرقة* 
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  مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المتعلقة بالشكل والمضمون: )5(ملحق 

  في صورتها األولية

رقم
ال

  

  )المهارات المتعلقة بالشكل  ( 

  .تقسيم الموضوع إلى مقدمة وعرض وخاتمه  1
  .الكلمات في الفقرةالتناسق بين عدد   2
  .تقسيم الموضوع إلى فقرات متناسقة الحجم  3
  .خلو الكتابة من األخطاء النحوية  4
  .خلو الكتابة من األخطاء الصرفية  5
  .خلو الكتابة من األخطاء اإلمالئية  6
  .االلتزام باللغة العربية الفصيحة  7
  . وضوح الخط  8
  .ترتيب الخط  9

  .بين الكلماتوجود مسافات كافية   10
  .وجود مسافات كافية بين الفقرات  11
  .االبتعاد عن الهامش بداية كل فقرة بمقدار كلمة  12
  .استخدام عالمات الترقيم في مكانها المناسب  13
  .خلو الورقة من التشطيب  14
  .ترتيب الورقة بحيث تتوفر فيها الجاذبية للقراءة  15
  .تنسيق الورقة من خالل التسطير  16
  .استخدام أدوات الربط بين الكلمات والجمل بشكل صحيح  17
  .تركيب الجملة من حيث التقديم والتأخير  18
  .عدم اإلكثار من الكلمات المألوفة البسيطة  19
  .التنوع في استخدام األساليب اللغوية  20
  .الطول المناسب للجمل  21
  .توافق حجم المقدمة مع العرض مع الخاتمة  22
  .لتزام بخط واحد في كتابة الموضوعاال  23
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رقم
ال

  

  )المهارات المتعلقة بالمضمون (

  .توافق األفكار الرئيسة مع الهدف العام من الموضوع  1
  .االلتزام بالفكرة الرئيسة للموضوع  2
  .توفر العمق في األفكار  3
  .تسلسل المنطقي في عرض األفكارلالتتابع وا  4
  .شمولية المعاني ووضوحها  5
  .جذب القارئ بصورة متواصلةعلى القدرة   6
  .الصحة العلمية واألدبية للجمل والعبارات  7
  .االلتزام بالوحدة الموضوعية  8
  .استخدام االقتباس والتضمين واألمثلة الداعمة  9

  .عدم التعصب للرأي الشخصي أثناء الكتابة  10
  .بروز شخصية الطالب الذاتية في الكتابة  11
  .الفكرة في كل فقرةوضوح   12
  .الربط السليم بين األسباب والنتائج  13
  .ثارة والتشويقتوفر عنصر اإل  14
  .توظيف الصور األدبية الفنية  15
  .ترتيب األفكار حسب األهمية  16
  .استيفاء الفكرة الرئيسة لكل فقرة  17
  .استيفاء الفكرة الرئيسة للموضوع  18
  .كاراختيار المعاني في ضوء األف  19
  .خلو الكتابة من الحشو الزائد غير المفيد  20
  .تجنب االستطراد أثناء الكتابة  21
  .الدقة في اختيار األلفاظ من خالل السياق المناسب لها  22
  .استخدام األلفاظ المحددة وليس العمومية  23
  .التجديد والتميز في استخدام المفردات والعبارات  24
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  ء لجنة التحكيمأسماء أعضا :)6(ملحق 
  مكان العمل  اسم المحكم  الرقم

 جامعة الخليل / جامعة النجاح الوطنية يحيى جبر  . د.أ  1
 جامعة القدس أحمد فهيم جبر. د.أ  2
 جامعة القدس غسان سرحان. د  3
 جامعة القدس محسن عدس. د  4
 جامعة القدس إبراهيم عرمان. د  5
 جامعة القدس محمد العملة. د  6
 جامعة القدس عفيف زيدان. د  7
 جامعة القدس محمود أبو سمرة. د  8
 جامعة بيت لحم محمود الدراويش. د  9

 وكالة الغوث الدولية/ كلية العلوم التربوية ليلى سرحان. د  10
 وكالة الغوث الدولية/ كلية العلوم التربوية جهاد شريده. د  11
 لة الغوث الدوليةوكا/ كلية العلوم التربوية شوقي أبو زيد. د  12
 وكالة الغوث الدولية/ كلية العلوم التربوية ملكة مشينش. أ  13
 وكالة الغوث الدولية/ كلية العلوم التربوية نبيل محفوظ. أ  14
 منطقة الخليل/ جامعة القدس المفتوحة أحمد جبارين.  أ  15
 جامعة بيت لحم يوسف خليل عدوي. أ  16
 مكتب الخليل التابع للوكالة/ غة العربيةمشرف الل عبد الرحمن رصرص  17
 بيت لحم الثانوية. ذ.م محمد كمال أبو عجمية. أ  18
 أريحا/ بنات فاطمة الزهراء اإلعدادية  نهلة العايدي  19
 م.الفاروق عمر بن الخطاب س. م هنادي المغربي  20
 بيت فجار/ التحرير األساسية . ذ.م عامر موسى حماد  21
 الدهيشة األساسية.ذ.م بونمحمد جمال ز  22
 الدهيشة األساسية.ذ.م سليم طالب الكامل  23
 الدهيشة األساسية.ذ.م محمود قراقع  24
 الدهيشة األساسية. ذ.م نائلة اسماعيل عمارنة  25
 ذكور بيت جاال األساسية. م مهيب عبد ربه  26
 بنات الدهيشة األساسية.م سعاد عطوان  27
 لدهيشة األساسيةبنات ا.م مريم رضوان  28
 بنات الدهيشة األساسية.م تغريد سلمان  29
 بنات الدهيشة األساسية.م ميسر أبو رزق  30
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  الرسالة الموجهة إلى لجنة التحكيم بخصوص تحكيم الموضوعات: )7(ملحق 

  .واختيار ثالثة منها

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

       جامعة القدس

   الدراسات العلياعمادة

  لتربية     قسم ا

  

  .ـــــــــــــــ المحترم:أخي المعلم

  .ــــــــــــــ المحترمة:أختي المعلمة

  

  :          تحية طيبة، وبعد

  

 طلبة الـصف     لدى مهارات التعبير الكتابي  كتساب   مدى ا   معرفة إلى      يقوم الباحث بدراسة تهدف   
صول على درجة الماجستير فـي      ، وذلك استكماالً للح    في مدارس محافظة بيت لحم      األساسي التاسع

  .أساليب تدريس اللغة العربية

  

     واالستبانة التي بين يديك تتضمن عناوين عشرة موضوعات، أرجو مـن حـضرتكم قـراءة               

 العناوين بدقة ثم اختيار ثالثة موضوعات ترون أنها مالئمة لمستوى طلبة الصف التاسع األساسـي              

  .ل الموضوع المناسبمقاب ) √( ، وذلك بوضع أشارة وقدراتهم

  

   لكم حسن تعاونكمأشكر

                                                                            الباحث

  عمار يوسف الوحيدي

  

  :بيانات أولية

 دكتوراه) ماجستير        د) بكالوريوس         ج) دبلوم         ب) أ: المؤهل العلمي 

  ـــــــــــــــــــــــــ:مكان العمل
 



 128

غير   مناسب  عنوان الموضوع  الرقم

  مناسب

  :  لكل إنسان وطن يعيش فيه، ولنا وطن يعيش فينا  /1

  :أكتب في هذا الموضوع في حدود عشرين سطراً بحيث تتناول

  .مفهوم الوطن وحاجتنا إليه* 

  .فضل الوطن على اإلنسان وواجبنا تجاه الوطن* 

  .تجاه وطنهمشاعر اإلنسان وأحاسيسه * 

    

      أماه يا قلبي وقلب قصائدي     ورحيق أزهاري ونور الفرقد  /2

أكتب موضوعاً في حدود عشرين سطراً تتحدث فيـه عـن األم بحيـث              

  :تتناول

  .مكانة األم ودورها في بناء المجتمع* 

  .واجباتنا المفروضة تجاه األم* 

  .مكانة األم من منظور ديني* 

    

  :ألمة وأساس نجاحها  الشباب عماد ا  /3

  :أكتب في هذا الموضوع في حدود عشرين سطراً بحيث تتناول

  .أهمية الشباب ودوره في رقي المجتمع* 

  .أثر الفراغ في إفساد الشباب وكيفية استغالل وقت الفراغ* 

  .واجبات المؤسسات الوطنية والمحلية تجاه الشباب* 

    

ن فتاة أجنبية وأنجـب منهـا      شاب هاجر ليعمل في بلد أجنبي، تزوج م         /4

أطفاالً، بعد زمٍن نشب بينهما نزاع أدى بهما إلى االنفصال عن بعضهما،            

  :فعاد إلى وطنه كهال بال مال وال ولد

 أكتب قصة في حدود عشرين سطراً بحيث تصور تلك األحداث مراعيا           

الشخـصيات،  والمكـان،   والزمـان،   : عناصر كتابة القصة من حيـث     

  ).النهاية(الخاتمةوالعقدة، والصراع،  وار،الحوواألحداث، و

    

  :  الصديق الوفي كنز ال يقدر بثمن  /5

  : أكتب في هذا الموضوع في حدود عشرين سطراً بحيث تتناول

   .الصفات التي تختار صديقك بناًء عليها*   .مفهوم الصديق الوفي* 

  .واجبات الصديق تجاه صديقه* 
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  :ة والمعرفةمكتبة مدرستنا نبع الثقاف  /6

  :أكتب في هذا الموضوع في حدود عشرين سطراً بحيث تتناول

  .تعريفاً للمكتبة وبيان أهميتها* 

  .وصفاً لمكتبة مدرستك    * 

  .كيفية المحافظة على المكتبة المدرسية    * 

  .واجباتنا تجاه المكتبة المدرسية    * 

    

    30: سورة األنبياء " يٍء حيوجعلنَا ِمن الماِء كلَّ ش: " قال تعالى    /7

  :  أكتب موضوعاً حول الماء في حدود عشرين سطراً بحيث تتناول

  .أهمية الماء في حياة الكائنات الحية* 

  .مصادر المياه* 

  .دورنا في الحفاظ على المياه والسبل المؤدية لذلك* 

    

 الحراِم ِإلى المسجِد اَألقصى    سبحان الذي َأسرى بعبدِه ليالً ِمن المسجدِ      : " قال تعالى   /8

    1: اإلسراء " ا ِإنَّه هو السميع البصيرالذي باركْنَا حوله ِلنُِريه ِمن آياِتنَ

  :أكتب في هذا الموضوع في حدود عشرين سطراً بحيث تتناول

  .وصفاً للمسجد األقصى* 

  .مكانة المسجد األقصى في اإلسالم* 

  .حمايته والدفاع عنهواجب العرب والمسلمين في * 

    

  :المحبة بين الناس تجلب الخير في الدنيا واآلخرة  /9

  :أكتب في هذا الموضوع في حدود عشرين سطراً بحيث تتناول

  .تعريفاً للمحبة* 

  .مظاهر المحبة بين الناس وصورها* 

  .طرق زرع بذور المحبة بين الناس* 

  .جتمعثمار المحبة بين الناس التي يقطفها الفرد والم* 

    

  : الوحدة العربية حلم لعله يصبح واقعاً  /10

  :أكتب في هذا الموضوع في حدود خمسة عشر سطراً بحيث تتناول

فوائد الوحدة العربية على األفراد *  .مقومات الوحدة العربية المشتركة* 

  .أسباب التفرقة بين البالد العربية.* والمجتمعات

  .ها متفرقةمصير البالد العربية في حال بقائ* 
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  الرسالة الموجهة إلى لجنة التحكيم بخصوص تحكيم مهارات التعبير): 8(ملحق 

  الكتابي اإلبداعي التي ستعتمد معياراً لتصحيح الموضوعات

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

      جامعة القدس

   الدراسات العلياعمادة

      قسم التربية 

  

  .ة/المحترم......................................... :...................ة/ة المحكم/األستاذ

  

  :تحية طيبة، وبعد

     

 طلبـة    لـدى  مهارات التعبير الكتـابي   كتساب   مدى ا   معرفة إلى يقوم الباحث بدراسة تهدف           
وذلـك اسـتكماالً للحـصول علـى درجـة          ،   في مدارس محافظة بيت لحم      األساسي الصف التاسع 

  .تدريس اللغة العربيةالماجستير في أساليب 

  

مهارات التعبيـر الكتـابي والتـي تتعلـق بالـشكل           انة التي بين يديكم تتضمن قائمة             واالستب

والمضمون، لذا يرجى من حضرتكم قراءة فقرات هذه االستبانة بدقة وعناية ثم اإلشارة لما تـصلح                

تعبير، وكذلك يرجـى مـنكم      منها وما ال تصلح لتكون مقياساً يعتمد عليه في تصحيح موضوعات ال           

التكرم بإبداء مالحظاتكم حول الفقرات التي تجدونها بحاجة لذلك أو إضـافة أو تعـديل أي مهـارة                  

  .ترونها مناسبة

  ولكم مني كل االحترام والتقدير

   لكم حسن تعاونكمأشكر

  :                                                                          الباحث

  عمار يوسف الوحيدي

  :بيانات أولية

 دكتوراه) ماجستير          د) بكالوريوس         ج) دبلوم       ب) أ: المؤهل العلمي 

  ـــــــــــــــــــ:مكان العمل
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  قائمة مهارات التعبير الكتابي التي ستعتمد في تصحيح الموضوعات                   

قم
لر
ا

  

  )لشكل المهارات المتعلقة با( 
  يمتلكها

  بدرجة

  عالية

  يمتلكها

  بدرجة

  متوسطة

  يمتلكها

  بدرجة

  منخفضة

يفتقد 

 كتسابال

  المهارة

  ال تصلح  تصلح
  مالحظات

  

                .تقسيم الموضوع إلى مقدمة وعرض وخاتمه  1
                .التناسق بين عدد الكلمات في الفقرة  2
                .تقسيم الموضوع إلى فقرات متناسقة الحجم  3
                .خلو الكتابة من األخطاء النحوية  4
                .خلو الكتابة من األخطاء الصرفية  5
                .خلو الكتابة من األخطاء اإلمالئية  6
                .االلتزام باللغة العربية الفصيحة  7
                . وضوح الخط  8
                .ترتيب الخط  9

                .وجود مسافات كافية بين الكلمات  10
                .وجود مسافات كافية بين الفقرات  11
               .االبتعاد عن الهامش بداية كل فقرة بمقدار كلمة  12
                .استخدام عالمات الترقيم في مكانها المناسب  13

                .خلو الورقة من التشطيب  14
ترتيب الورقة بحيـث تتـوفر فيهـا الجاذبيـة            15

  .للقراءة

              

                .رقة من خالل التسطيرتنسيق الو  16
استخدام أدوات الربط بين الكلمات والجمل بشكل         17

  .صحيح

              

                .تركيب الجملة من حيث التقديم والتأخير  18
                .عدم اإلكثار من الكلمات المألوفة البسيطة  19
                .التنوع في استخدام األساليب اللغوية  20
                .لجملالطول المناسب ل  21
                .توافق حجم المقدمة مع العرض مع الخاتمة  22
                .االلتزام بخط واحد في كتابة الموضوع  23
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قم
ـر
ــ

ال
  

  المهارة

  )المهارات المتعلقة بالمضمون(

  يمتلكها

  بدرجة

  عالية

  يمتلكها

  بدرجة

  متوسطة

  يمتلكها

  بدرجة

  منخفضة

يفتقد 

 كتسابال

  المهارة

  تصلح
ال 

  تصلح

  مالحظات

  

توافق األفكار الرئيسة مع الهـدف العـام مـن            1

  .الموضوع

              

                .االلتزام بالفكرة الرئيسة للموضوع  2
                .توفر العمق في األفكار  3
                .التتابع والتسلسل المنطقي في عرض األفكار  4
                .شمولية المعاني ووضوحها  5
                .بصورة متواصلةالقدرة على جذب القارئ   6
                .الصحة العلمية واألدبية للجمل والعبارات  7
                .االلتزام بالوحدة الموضوعية  8
                .استخدام االقتباس والتضمين واألمثلة الداعمة  9

                .عدم التعصب للرأي الشخصي أثناء الكتابة  10
                .بروز شخصية الطالب الذاتية في الكتابة  11
                .وضوح الفكرة في كل فقرة  12
                .الربط السليم بين األسباب والنتائج  13
                .توفر عنصر اإلثارة والتشويق  14
                .توظيف الصور األدبية الفنية  15
                .ترتيب األفكار حسب األهمية  16
                .استيفاء الفكرة الرئيسة لكل فقرة  17
                .فاء الفكرة الرئيسة للموضوعاستي  18
                .اختيار المعاني في ضوء األفكار  19
                .خلو الكتابة من الحشو الزائد غير المفيد  20
                .تجنب االستطراد أثناء الكتابة  21
الدقة في اختيار األلفـاظ مـن خـالل الـسياق             22

  .المناسب لها

              

                .ددة وليس العموميةاستخدام األلفاظ المح  23
                .التجديد والتميز في استخدام المفردات والعبارات  24

  :                                                                         الباحث            

  عمار يوسف الوحيدي
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  .بة للكتابة في أحدهاعناوين موضوعات التعبير الكتابي التي قدمت إلى الطل): 9(ملحق 

  :عزيزي الطالب

 من الموضوعات اآلتية، بحيث تتناول أفكار واحٍد         اكتب في حدود عشرين سطراً في 

  :الموضوع الذي تختار

  : لكل إنسان وطن يعيش فيه، ولنا وطن يعيش فينا-أ

  :األفكار

  .                       مفهوم الوطن وحاجتنا إليه       * 

  .فضل الوطن على اإلنسان وواجبنا تجاه الوطن*        

  .مشاعر اإلنسان وأحاسيسه تجاه وطنه       * 
 

   أماه يا قلبي وقلب قصائدي     ورحيق أزهاري ونور الفرقِد-ب

  :األفكار

  .             مكانة األم ودورها في بناء المجتمع       * 

  .واجباتنا المفروضة تجاه األم*        

  .مكانة األم من منظور ديني   *     

  : الشباب عماد األمة وأساس نجاحها-ج

  :األفكار

  .         أهمية الشباب ودوره في رقي المجتمع          * 

  .أثر الفراغ في إفساد الشباب وكيفية استغالل وقت الفراغ*           

  .واجبات المؤسسات الوطنية والمحلية تجاه الشباب*           
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  ،مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي في صورتها النهائية بعد التحكيم: )10(ملحق 

  والتي اعتمدت معياراً في تصحيح الموضوعات

رقم
ــ

لـ
ا

  

  )المهارات المتعلقة بالشكل  ( 
  المهارة

  يمتلكها

  بدرجة

  عالية

  يمتلكها

  بدرجة

  متوسطة

  يمتلكها

  بدرجة

  منخفضة

يفتقد 

 كتسابال

  المهارة
          ".المقدمة والعرض والخاتمة " ر توف  1
          .تقسيم الموضوع إلى فقرات متناسقة الحجم  2
          .خلو الكتابة من األخطاء النحوية  3
          .خلو الكتابة من األخطاء الصرفية  4
          .خلو الكتابة من األخطاء اإلمالئية  5
          .االلتزام باللغة العربية الفصيحة  6
          . وضوح الخط  7
          .ترتيب الخط  8
          .وجود مسافات كافية بين الكلمات  9
          .وجود مسافات كافية بين الفقرات  10
          .االبتعاد عن الهامش بداية كل فقرة بمقدار كلمة  11
          .استخدام عالمات الترقيم في مكانها المناسب  12
          .خلو الورقة من التشطيب  13
          .تتوفر فيها الجاذبية للقراءةترتيب الورقة بحيث   14
          .تنسيق الورقة من خالل التسطير  15
استخدام أدوات الربط بين الكلمات والجمل بشكل         16

  .صحيح

        

          .تركيب الجملة من حيث التقديم والتأخير  17
          .االلتزام بخط واحد في كتابة الموضوع  18
          .ةالتنوع في استخدام األساليب اللغوي  19
  .الطول المناسب للجمل  20
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رقم
ــ

لـ
ا

  

  )المهارات المتعلقة بالمضمون (
  المهارة

  يمتلكها

  بدرجة

  عالية

  يمتلكها

  بدرجة

  متوسطة

  يمتلكها

  بدرجة

  منخفضة

يفتقد 

 كتسابال

  المهارة
توافق األفكار الرئيسة مع الهـدف العـام مـن            1

  .الموضوع

        

          .ارالتسلسل المنطقي في عرض األفك  2
          . شمولية المعاني  3
          .وضوح المعاني  4
          ).العلمية واألدبية (صحة المعلومات  5
          .الجدة في استخدام المفردات والتراكيب  6
االستشهاد من خالل استخدام االقتباس والتضمين        7

  .واألمثلة الداعمة

        

          .بروز شخصية الطالب الذاتية في الكتابة  8
          .لقدرة على اإلقناع باألفكار المطروحةا  9
          .وضوح الفكرة في كل فقرة  10
          .الربط السليم بين األسباب والنتائج  11
          .توفر عنصري اإلثارة والتشويق  12
          . توظيف الصور الفنية األدبية  13
          .ترتيب األفكار حسب األهمية  14
          .فقرةاستيفاء الفكرة الرئيسة لكل   15
          .خلو الكتابة من الحشو الزائد غير المفيد  16
          .تجنب االستطراد أثناء الكتابة  17
الدقة في اختيار األلفـاظ مـن خـالل الـسياق             18

  .المناسب لها

        

          .استخدام األلفاظ المحددة وليس العمومية  19
          .االلتزام بالوحدة الموضوعية  20
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  بيت لحم/ تاب الموجه لمدير مكتب التربية والتعليم الك: )11(ملحق 
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  الخليل /  التابع لوكالة الغوثالكتاب الموجه لمدير مكتب التعليم: )12(ملحق 
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بيت لحم، إلى مدير مدرسة الفرير / الكتاب الموجه من مديرية التربية والتعليم ): 13(ملحق 

  .الثانوية
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ذكور بيت بيت لحم، إلى مدير مدرسة / ية التربية والتعليم الكتاب الموجه من مدير: )14(ملحق 

  .ساحور الثانوية
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بيت لحم، إلى مديرة مدرسة بنات / الكتاب الموجه من مديرية التربية والتعليم ): 15(ملحق 

  .الخضر الثانوية
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ور موافقة مدير مكتب التعليم في وكالة الغوث الدولية وموافقة مدير مدرسة ذك: )16(ملحق 

  .ساسيةالدهيشة األساسية ومديرة مدرسة بنات الدهيشة األ
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  إلى الطلبةنموذج ورقة االختبار المقدم): 17(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

 برنامج أساليب التدريس/ قسم التربية 

  :بالطالب خاصة بيانات 

 ):........................ لمن يرغب بذكر اسمه(  اسم الطالب -1

  أنثى) ذكر          ب) أ: النوع االجتماعي -2

  : السلطة المشرفة على المدرسة-3

  خاصة) جوكالة         )      بحكومة      )  أ

  ال أطالع ) أ:  مطالعة الكتب الخارجية-4

   كتب خالل الفصل الدراسي  4إلى1أطالع من)     ب

  .عة كتب خالل الفصل الدراسيأطالع أكثر من أرب)    ج
 

  :االختبار تعليمات 

  .  اختر موضوعاً واحداً فقط/ 1

  .دقيقة ) 40(مدة االختبار /2

  .استخدم قلم الحبر في الكتابة وليس قلم الرصاص/ 3

احرص على توظيف مهارات التعبير الكتابي أثناء / 4

  .الكتابة

  
 

طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس لدى  لتعبير الكتابيمهارات ااكتساب  مدى إلىاختبار تشخيصي للتعرف 

  .محافظة بيت لحم

  :عزيزي الطالب

  : من الموضوعات اآلتية، بحيث تتناول أفكار الموضوع الذي تختارواحٍد         اكتب في حدود عشرين سطراً في 

  : لكل إنسان وطن يعيش فيه، ولنا وطن يعيش فينا-أ

  :األفكار

  .فضل الوطن على اإلنسان وواجبنا تجاه الوطن.                       * الوطن وحاجتنا إليهمفهوم        * 

  .مشاعر اإلنسان وأحاسيسه تجاه وطنه       * 
 

   أماه يا قلبي وقلب قصائدي     ورحيق أزهاري ونور الفرقِد-ب

  :األفكار

  .اجباتنا المفروضة تجاه األمو* .              في بناء المجتمعمكانة األم ودورها       * 

  .مكانة األم من منظور ديني       * 

  : الشباب عماد األمة وأساس نجاحها-ج

  :األفكار

  .أثر الفراغ في إفساد الشباب وكيفية استغالل وقت الفراغ*     .  أهمية الشباب ودوره في رقي المجتمع*       

 . الشبابواجبات المؤسسات الوطنية والمحلية تجاه*       

نتائج هذا االختبار ليست لها عالقة بالنتائج المدرسية ولن تؤثر على عالمة الطالب، حيث سيتم : مالحظة* 

عمار يوسف الوحيدي                       : الباحث    لكم تعاونكمأشكر     .استخدام النتائج ألغراض البحث العلمي فقط
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لمهارات الكتابية ل ، والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية،المتوسطات الحسابية): 18(ملحق 

 . الطلبة بشكل عاميكتسبهاالتي 

   المهاراتاكتسابمؤشرات 
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  النسبة

  المئوية
  الدرجة 

  عالية 95.67 0.41 2.87.االلتزام باللغة العربية الفصيحة

  عالية 93.33 0.48 2.80.االلتزام بخط واحد في كتابة الموضوع

  جيدة جداً 87.67 0.58 2.63.االلتزام بالوحدة الموضوعية

  جيدة جداً 83.33 0.64 2.50.الطول المناسب للجمل

 جيدة جداً 82.67 0.69 2.48".المقدمة والعرض والخاتمة " توفر 

   جيدة جداً 80 0.72 2.40.الموضوع ع الهدف العام منفكار الرئيسة متوافق األ

 جيدة 76 0.72 2.28).العلمية واألدبية(صحة المعلومات 

 جيدة 75 1.14 2.25.وجود مسافات كافية بين الفقرات

 جيدة 74.33 0.84 2.23.وجود مسافات كافية بين الكلمات

 ةجيد 74 0.79 2.22.التسلسل المنطقي في عرض األفكار

 جيدة 71.67 0.75 2.15.استخدام األلفاظ المحددة وليس العمومية

 جيدة 70 1.15 2.10.خلو الورقة من التشطيب

 جيدة 70 1.15 2.10.تقسيم الموضوع إلى فقرات متناسقة الحجم

 متوسطة 69.67 0.86 2.09.وضوح الخط

 متوسطة   67.33 0.76 2.02.الدقة في اختيار األلفاظ من خالل السياق المناسب لها

 متوسطة 65.33 0.81 1.96.ترتيب األفكار حسب األهمية

 متوسطة 65.33 0.68 1.96  .وضوح المعاني

 متوسطة 63.67 0.94 1.91.تجنب االستطراد أثناء الكتابة

 متوسطة 63.33 0.88 1.90.ترتيب الخط

 ةمتوسط 62.67 0.76 1.88.الربط السليم بين األسباب والنتائج

 متوسطة 61.33 1.28 1.84.تنسيق الورقة من خالل التسطير

 متوسطة 61.33 1.16 1.84.خلو الكتابة من األخطاء الصرفية

 متوسطة 61.33 0.94 1.84.التنوع في استخدام األساليب اللغوية

 متوسطة 60.33 0.78 1.81.وضوح الفكرة في كل فقرة

   مقبولة 59.33 0.83 1.78.ية للقراءةترتيب الورقة بحيث تتوفر فيها الجاذب

  مقبولة 59.33 0.82 1.78.شمولية المعاني

استخدام أدوات الربط بين الكلمات والجمل بشكل 

.صحيح
   مقبولة 57.33 0.76 1.72
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 مقبولة 57 0.89 1.71.خلو الكتابة من الحشو الزائد غير المفيد

 مقبولة 57 0.80 1.71  .بروز شخصية الطالب الذاتية في الكتابة

 مقبولة 51.67 0.86 1.55.توفر عنصري اإلثارة والتشويق

 مقبولة 51.33 1.14 1.54.توظيف الصور الفنية األدبية

 منخفضة 49 0.82 1.47.استيفاء الفكرة الرئيسة لكل فقرة

 منخفضة 48.33 1.04 1.45.خلو الكتابة من األخطاء النحوية

 منخفضة 47.33 0.99 1.42.ديم والتأخيرتركيب الجملة من حيث التق

 منخفضة  45.33 1.39 1.36.ابتعاد عن الهامش بداية كل فقرة بمقدار كلمة

 منخفضة 42.33 0.78 1.27.القدرة على اإلقناع باألفكار المطروحة

 منخفضة 41 1.08 1.23.الجدة في استخدام المفردات والتراكيب

 منخفضة 36.67 1.02 1.10.ئيةخلو الكتابة من األخطاء اإلمال

االستشهاد من خالل استخدام االقتباس والتضمين 

.واألمثلة الداعمة
 منخفضة 35 1.08 1.05

 منخفضة 24.67 0.93 74..استخدام عالمات الترقيم في مكانها المناسب

  متوسطة 62.45  23.24  74.94  الدرجة الكلية
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 لمهارات الكتابيةل ، والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية،المتوسطات الحسابية): 19(ملحق 

  . الخاصة بالشكلالطلبة يكتسبهاالتي 

   المهارات المتعلقة بالشكلاكتسابدرجة 
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

الدرجة 

  الكلية

 عالية 95.7 0.41 2.87.االلتزام باللغة العربية الفصيحة

 عالية 93.3 0.48 2.80.م بخط واحد في كتابة الموضوعااللتزا

  جيدة جداً 83.3 0.64 2.50.الطول المناسب للجمل

 جيدة جداً 82.7 0.69 2.48".المقدمة والعرض والخاتمة " توفر 

 جيدة 75 1.14 2.25.وجود مسافات كافية بين الفقرات

 دةجي 74.3 0.84 2.23.وجود مسافات كافية بين الكلمات

 جيدة 70 1.15 2.10.خلو الورقة من التشطيب

 جيدة 70 1.15 2.10.تقسيم الموضوع إلى فقرات متناسقة الحجم

 متوسطة 69.7 0.86 2.09.وضوح الخط

 متوسطة 63.3 0.88 1.90.ترتيب الخط

 متوسطة 61.3 1.16 1.84.خلو الكتابة من األخطاء الصرفية

 متوسطة 61.3 1.28 1.84.تنسيق الورقة من خالل التسطير

 متوسطة 61.3 0.94 1.84.التنوع في استخدام األساليب اللغوية

 مقبولة 59.3 0.83 1.78.ترتيب الورقة بحيث تتوفر فيها الجاذبية للقراءة

 مقبولة 57.3 0.76 1.72.استخدام أدوات الربط بين الكلمات والجمل بشكل صحيح
 

 منخفضة 48.3 1.04 1.45.يةخلو الكتابة من األخطاء النحو

 منخفضة 47.3 0.99 1.42.تركيب الجملة من حيث التقديم والتأخير

 منخفضة 45.3 1.39 1.36.االبتعاد عن الهامش بداية كل فقرة بمقدار كلمة

 منخفضة 7 .36 1.02 1.10.خلو الكتابة من األخطاء اإلمالئية

 منخفضة 7 .24 0.93 74..استخدام عالمات الترقيم في مكانها المناسب

  متوسطة 64  11.98  38.40  الدرجة الكلية
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 لمهارات الكتابيةل ، والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية،المتوسطات الحسابية): 20(ملحق 

  . الخاصة بالمضمون الطلبةيكتسبهاالتي 

  درجة المهارات التعبيرية الخاصة بالمضمون
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  لمعياريا

 النسبة 

  المئوية

الدرجة 

  الكلية

 جيدة جداً 87.7 0.58 2.63.االلتزام بالوحدة الموضوعية

جيدة جداً 80 0.72 2.40توافق األفكار الرئيسة مع الهدف العام من الموضوع

 جيدة 76 0.72 2.28).العلمية واألدبية(صحة المعلومات 

 جيدة 74 0.79 2.22  .التسلسل المنطقي في عرض األفكار

 جيدة 71.7 0.75 2.15.استخدام األلفاظ المحددة وليس العمومية

 متوسطة 67.3 0.76 2.02  .الدقة في اختيار األلفاظ من خالل السياق المناسب لها

 متوسطة 65.3 0.68 1.96.وضوح المعاني

 متوسطة 65.3 0.81 1.96.ترتيب األفكار حسب األهمية

 متوسطة 63.7 0.94 1.91الكتابةتجنب االستطراد أثناء 

 متوسطة 62.7 0.76 1.88.الربط السليم بين األسباب والنتائج

 متوسطة 60.3 0.78 1.81  .وضوح الفكرة في كل فقرة

 مقبولة 59.3 0.82 1.78.شمولية المعاني

 مقبولة 57 0.89 1.71.خلو الكتابة من الحشو الزائد غير المفيد

 مقبولة 57 0.80 1.71  .ذاتية في الكتابةبروز شخصية الطالب ال

 مقبولة 51.7 0.86 1.55  .توفر عنصري اإلثارة والتشويق

 مقبولة 51.3 1.14 1.54  . توظيف الصور الفنية األدبية

 منخفضة 49 0.82 1.47  .استيفاء الفكرة الرئيسة لكل فقرة

 منخفضة 42.3 0.78 1.27  .القدرة على اإلقناع باألفكار المطروحة

 منخفضة 41 1.08 1.23  .الجدة في استخدام المفردات والتراكيب

االستشهاد من خالل استخدام االقتباس والتضمين 

.واألمثلة الداعمة
 منخفضة 35 1.08 1.05

  متوسطة 65  12.90  39.04  الدرجة الكلية

 
 

  

  


