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مستخلص الدراسة
وتعرف
هدفت الدراسة إىل حتديد مهارات كتابة القصة املناسبة لتالميذ الصف الثاين املتوسط ،وحتديد األساليب الالزمة لتنميتهاّ ،
مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط.
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي ،وصمم أداة للدراسة (بطاقة مالحظة) اشتملت على ( )19مهارة من
مهارات كتابة القصة ،و( )44أسلوابً من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة ،صنفت يف مخس مراحل هي( :مرحلة ما قبل كتابة القصة،
مرحلة الكتابة األولية للقصة ،مرحلة مراجعة القصة ،مرحلة تصحيح القصة ،مرحلة نشر القصة) وقيس صدقها وثباهتا ،وطبّقت على عينة
تكونت من ( )35معلماً من معلمي اللغة العربية يف الصف الثاين املتوسط مبدينة مكة املكرمة وذلك خالل الفصل الدراسي الثاين لعام
1436/1435هــ.
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة ّمت حساب التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،ملستوى متكن معلمي
اللغة العربية عينة الدراسة من كل أسلوب من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة ،كما متّ استخدام اختبار " ت " للعينات املستقلة الختبار
داللة الفروق بني متوسطات مستوى متكن عينة الدراسة .

وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

أن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة ما قبل كتابة القصة كان عالياً ،حيث بلغ
املتوسط العام للمجال (. )2.56
أن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة الكتابة األولية للقصة كان عالياً ،حيث بلغ
املتوسط العام للمجال (. )2.54
أن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة مراجعة القصة كان متوسطاً ،حيث بلغ
املتوسط العام للمجال (. )2.29
أن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة تصحيح القصة كان عالياً ،حيث بلغ
املتوسط العام للمجال (. )2.44
أن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة نشر القصة كان متوسطاً ،حيث بلغ
املتوسط العام للمجال (. )2.21
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى متكن معلمي اللغة ال عربية عينة الدراسة من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة تعزى
إىل سنوات اخلربة يف التدريس ماعدا الدرجة الكلية للمرحلة الثالثة (مرحلة مراجعة القصة) فإهنا دالة إحصائياً عند مستوى ()0,05

وكانت الفروق لصاحل فئة سنوات اخلربة من مخس سنوات إىل أقل من عشر سنوات.
 -7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى متكن معلمي اللغة العربية عينة الدراسة من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة تعزى
للدورات التدريبية.

ويف ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة ٍ
بعدد من التوصيات منها:
 .1تدريب معلمي اللغة العربية على أساليب تنمية مهارات كتابة القصة لدى التالميذ.
 .2االستفادة من بطاقة املالحظة يف الدراسة احلالية عند تقومي أداء معلمي اللغة العربية ،ومدى متكنهم من أساليب تنمية مهارات كتابة
القصة.
وقدمت الدراسة عدداً من املقرتحات البحثية.

أ

ABSTRACT
The goal of the present study is to outline suitable skills in story writing by the students of
the second intermediate students, to outline necessary methods to developing these skills, and
to identify the level of their teachers' competence in developing the story writing skills for these
students.
To fulfill the aforementioned goals, the researcher has used the descriptive approach, and
has designed a research tool (an observation card) that includes 19 skills in story writing, and 44
styles and ways to develop the story writing skill, all of which are categorized in 5 stages: the
pre-writing of the story; the first draft; the review stage; the editing stage; and the publishing
stage. The five stages have been tested for stability and authenticity. The tool has been
implemented on a sample consisting of 35 teachers of Arabic language in the second
intermediate level working in Makkah during the Second Semester of 1435/36 AH.
To answer the study questions, the repetitions, percentages, arithmetic averages, and the
standard deviations have been calculated for the competence of the participating Arabic
language teachers in every style of developing the story writing skill. T-test has been used for
independent samples to test the significance of differences between the means of the level of
competence by the study sample.
The study findings:
1. The average of the Arabic language teachers' competence level in the developing methods
of the story writing in the pre-writing stage was high, the general average was 2.56.
2. The average of the Arabic language teachers' competence level in the developing methods
of the story writing in the first draft stage was high, the general average was 2.54.
3. The average of the Arabic language teachers' competence level in the developing methods
of the story writing in the revision stage was average, the general average was 2.29.
4. The average of the Arabic language teachers' competence level in the developing methods
of the story writing in the editing stage was high, the general average was 2.44.
5. The average of the Arabic language teachers' competence level in the developing methods
of the story writing in the publishing stage was average, the general average was 2.21.
6. There is no statistically significant differences in the sample Arabic language teachers'
competence level in developing story writing skills due to the years of teaching experience,
except for the third stage (the reviewing stage) where it is statistically significant at 0.05.
The differences are on behalf of those having experience of 5-10 years.
7. There is no statistically significant differences in the sample Arabic language teachers'
competence level in developing story writing skills due to training seminars.
Recommendations:
1. Training Arabic language teachers in developing story writing skills by the students.
2. Making use of the present study observation card in evaluating the performance of the
Arabic language teachers, and evaluating their level of competence in developing story
writing skills.

The present study has also suggested a number of research topics.

ب

اإلهداء
والدي الكرميني أطال هللا عمرمها وأمدمها ابلصحة والعافية,,,
إىل
ّ
إىل زوجيت ورفيقة دريب (أم حامد) اليت كانت عوان يل,,,
إىل أخواين وأصدقائي وزمالئي,,,
وإىل كل طالب علم,,,

أهدي هذا اجلهد املتواضع
وأسأل هللا القبول والتوفيق,,,

الباحث

ج

شكر وتقدير
احلمــد ع علــى نعمائــش ،والشــكر لــش علــى أالئــش ،أ ــده وأشــكره علــى منتــش ،وأف ــالش ،وأصــلي
وأسلم على أف ل الشاكرين واحلامدين حممد عليش وعلى ألش أف ل الصالة ،وأمت التسليم.
فيطيب يل وقـد م هللاـن ع عل ّـي اكمـال هـذه الدراسـة أن أبـدأ بشـكره تعـاىل أوالً ،وأخـراً ،و ـاهراً

وابطناً.

والشكر بعد شكر ع لوالدي الكرميني أمد ع يف عمرمها وابرك فيش ،فاللهم أجزل هلما العطـاء
واألجر.
وأثين ابلشكر لزوجيت العزيزة لوقوفها جبانيب ،وتقدميها التشجيع املتواصـل طيلـة أ م دراسـيت ،و
تبخل يف توفري كل ما أحتاجش ،فبارك ع هلا يف علمها وعملها.
مث أتقــدم جبزيــل الشــكر اامعــة أم القــرى الــيت أ حــت يل مواصــلة دراســيت يف رحا ــا ثلــة يف
مــديرها معــايل الــدكتور :بكــري بــن معتــوق عســار ،كمــا أقــدم شــكري لكليــة الرتبيــة ثلــة يف عميــدها
سعادة الدكتور :علي بن مصلح املطريف ،وأخص ابلشكر قسم املناهج وطرق التدريس ثالً يف رئيسش
سعادة الدكتور :مرضي بن غرم ع الزهراين ،ومجيع أع اء وع وات هيئة التدريس ابلقسم.
وأبوىف عبــارات الشــكر واالمتنــان أقــدم شــكري وتقــديري لســعادة الــدكتور الفاضــل :دخيــل ع
حممد الدمهاين ،وكيل كلية الرتبية للدراسـات العليـا ،املشـرف علـى هـذه الدراسـة علـى كـل مـا قدمـش يل
من أراء علمية وتوجيهات سديدة ،فجزاه ع خري اازاء ،وابرك لـش يف علمـش وعملـش ،وجعـل ذلـك يف
ميزان حسناتش.
مث أتقــدم بشــكري وامتنــاين لصــاحيب الســعادة اللــذين تف ــال بتحكــيم خطــة الدراســة ،ســعادة
الــدكتور :خالــد خــاطر العبيــدي ،وســعادة الــدكتور :عصــام عبــدع ابزرعــش ،حيــث أفــاد الباحــث مــن
توجيهاهتما العلمية ،ومالحظاهتما القيمة ،فلهما الشكر والعرفان.
د

كم ــا أق ــدم الش ــكر لص ــاحيب الس ــعادة الل ــذين تف ــالبقب ــول مناقش ــة ه ــذه الدراس ــة ،س ــعادة
ال ــدكتور :مرض ــى غ ــرم ع الزه ـراين ،وس ــعادة ال ــدكتور :خال ــد خ ــاطر العبي ــدي ،وفقهم ــا ع مل ــا ــب
ويرضى.
والشــكر موصــول ألخــي الفاضــل املشــرف الرتبــوي ســعادة الــدكتور :عــو

بــن علــي العمــري،

علــى تف ــلش مبشــاركيت يف الدراســة االســتطالعية ،وعلــى مــا أم ــاه مــن وقــت ــني يف ذلــك ،ووقوفــش
جبانيب ،فجزاه ع خري اازاء.
والشــكر تــد إىل أصــحاب الســعادة واألســاتذة الف ــالء الــذين أســهموا يف حتكــيم أداة هــذه
الدراسة.
كمــا أتقــدم ابلشــكر رتدارة الرتبيــة والتعلــيم مبكــة املكرمــة علــى تعــاوهنم معــي أثنــاء تطبيــق أداة
الدراسـة ثلــة يف مــديرها العــام األســتاذ :حممــد مهــدي احلــارثي ،وقائــدي املــدارر الــيت مت تطبيــق األداة
فيها ،ومعلمي اللغة العربية الذين طبقت عليهم األداة.
وأخ ـرياً أق ــدم خ ــالص ش ــكري وتق ــديري مل ــن ش ــاركين مع ــايتة البح ــث والدراس ــة أس ــر العزي ــزة،
واألصدقاء األعزاء الذين كان لوقوفهم معي كبري األثر ،فلهم مـين مجيعـاً صـادق الـدعوات ،واحلمـد ع
رب العاملني.
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الفصل األول :مشكلة الدراسة وأبعادها
ت ّمن هذا الفصل مقدمـة الدراسـة وارتحسـار ـا ،وحتديـدها ،وإي ـاحاً ألهـدافها ،وأمهيتهـا،

وحدودها ،وحتديد مصطلحاهتا ،وفيما يلي بيان ذلك:
ً
أوال :املقدمة واإلحساس باملشكلة

احلمد ع رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد عليش أف ل
الصالة وأمت التسليم وبعد:
إن من أعظم الدالئل وأوثق الرباهني على مكانة اللغة العربية ومسو منزلتها أن جعلها ع تعاىل
لغة كتــابة الكــرمي ،قال تعاىل:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭼ(فصلت .)3 – 1 :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ(يوسف.)2 :
قال ابن كثري( :د.ت) يف تفسري اآليـة" :وذلـك أن لغـة العـرب أفصـح اللغـات وأبينهـا وأوسـعها
أتدية للمعاين اليت تقوم ابلنفور ،فلهذا أنزل أشرف الكتب أبشرف اللغات"(ص.)466
حيث حتظى اللغة العربية مبكانة ومنزلة رفيعة لدى األمـم والشـعوب ،فهـي العامـل األساسـي يف
االتصال بـني أفـراد امتمـع ،فمـن خالهلـا يعـرب األفـراد عـن حاجـاهتم ورغبـاهتم ،وهـي صـانعة للثقافـة يف
أي جمتمع ،ونظام للتعبري عنها ،وعن األفكار واملشاعر ،وهي أصل من أصول احل ارة ،فاللغة العربية
حتت ـل مكانــة عظيمــة ومتميــزة بــني لغــات العــا  ،وهنــاك منزلــة خاصــة للغــة العربيــة بــني اللغــات بيّنهــا

عبدالتواب (1980م) بقولـش لقـد كـان للعربيـة ـرف خـاص يتـوفر ألي لغـة مـن لغـات العـا  ،ذلـك
ودون ا الرتاث العريب ،الذي كان حموره هـو القـرأن الكـرمي ،يف كثـري مـن
أهنا ارتبطت ابلقرأن الكرميّ ،
مظاهره (ص.)414
وللكتابــة قيمــة تربويــة ،إذ أهنــا تفســح امــال أمــام الطــالب لتخــري األلفــا  ،وانتقــاء الرتاكيــب،
وترتيــب األفكــار ،وحســن الصــياغة وتنســيق األســلوب ،والقــدرة عل ـى ارتفصــاع عمــا ــول خبــاطرهم،
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أبســلوب أديب مــؤثر وراق يتجلــى يف خيــاهلم وإبــداعهم ،ولــن يســتطيعوا التعبــري عمــا ــول يف خــاطرهم
م ــن أفك ــار إال إذا وج ــدوا رغب ــة يف احل ــديث أو الكتاب ــة ،فالكتاب ــة حتك ــي مس ــتوى تفك ــري ص ــاحبها،
وتوض ــح مش ــاعره ،وم ــدى س ــالمة اللغ ــة لدي ــش ،ومق ــدار احلص ــيلة اللغوي ــة ال ــيت ميتلكه ــا ،واملع ــاين ال ــيت
يستطيع تسطريها.
ويؤكــد علــى هــذه املعــاين ف ــل ع (1423ه ـ) بقولــش" :إن جــودة التعبــري الكتــايب تعــين حســن
التفكــري ،وســالمة اللغــة ،وعمــق املعرفــة ،ونقــاء الــذوق ،ولــذلك فــإن األداء الكتــايب املــتقن دليــل علــى
ال ــتمكن م ــن أداءات كث ــرية تتص ــل بتنظ ــيم األفك ــار ،وع ــر املعلوم ــات ،واس ــتخدام اللغ ــة ،وتنس ــيق
الشكل" (ص.)15
وه ــذه األداءات الرائع ــة ،وامله ــارات املمي ــزة ميك ــن حتقيقه ــا م ــع التالمي ــذ م ــن خ ــالل املمارس ــة،
والتكـ ـرار م ــع الفه ــم ،والتش ــجيع ،والتوجي ــش فيم ــا يع ــرف يف أدبي ــات ت ــدريس اللغ ــة مبص ــطلح الكتاب ــة
ارتبداعية ،ويرى مدكور (1404هـ) "أن الكتابة ارتبداعية تتيح الفرصة للتالميذ التعبري عن مشـاعرهم
وأفكارهم وخيـاالهتم ،كمـا أهنـا فرصـة أي ـاً للكشـف عـن املوهـوبني ،وإاثرة اسـتهم وتشـجيعهم علـى
الكتابــة األدبيــة ،وتــوجيههم إىل ألـوان األدب اايــد الــذي يصــقل مـواهبهم وين ــجها ،ومــن هنــا ــب
االهتمام بتوجيش التالميذ إىل التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم اخلاصة"(ص.)219
وإن كان لكل مهارة لغوية مكانتها اخلاصة من األمهية واالهتمام ،إال أن مهارة الكتابة التعبريية
كمـا يــرى جمــاور (1974م) "تعتــرب أهــم وســائل االتصــال اللغــوي وأمساهــا ،بــل إهنــا الغايــة النهائيــة مــن
التهجــي واخلــط ،إمنــا
تعلــيم اللغــة ،فاللغــة إذ يتعلمهــا الطفــل ق ـراءة وحتــد ًاث واسـ ً
ـتماعا ،بــل وحــني يــتعلم ّ

قادرا على التعبري عما يعرف ،وعما ول خباطره ،وعمـا ـتلج
يقصد من وراء ذلك كلش جعل الطفل ً
يف نفسش من إحساسات ومشاعر"(ص.)498

فاهلدف األساسي لتعليم اللغة العربية كما يقول مدكور (2002م) هو "إكساب املتعلم القدرة
على االتصال اللغوي الواضح السليم ،سواء كان هذا االتصال شفهياً أم كتابياً ،واالتصـال اللغـوي ال
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يتعـدى أن يكــون بــني مــتكلم ومسـتمع أو بــني كاتــب وقــارس ،وعلــى هـذا األســار فــإن مهــارات اللغــة
العربيــة هــي :الق ـراءة ،الكتابــة ،االســتماع ،التحــدث ،وهــي أركــان االتصــال اللغــوي ،وه ـذه املهــارات
متص ــلة ببع ــها ال ــبع ،مت ــام االتص ــال ،ي ــث تـ ـرتبط مجي ــع ه ــذه امله ــارات ابلقص ــة ّإمـ ـا ش ــفهياً أو

كتابياً"(ص.)35

ولعل ال عف العام يف تعليم اللغة العربية ،وعدم متكن أبناء العربية من التعامل مع مفرداهتا هو
الذي أدى إىل كثرة املشكالت يف تعليم التعبـري ،كمـا أن تـدين مسـتوى الرصـيد اللغـوي الفصـيح لـدى
التالمي ــذ يعت ــرب س ــببًا مباش ـ ًـرا ل ــرتددهم يف مواجه ــة املواق ــف التعبريي ــة س ـواءً أكان ــت ش ــفهية أم كتابي ــة،

وابلرغم من املقاريتت اليت تكشفها معظم الدراسـات ،وضـعف احلصـيلة اللغويـة لـدى التالميـذ ،وعـدم
متكــنهم مــن املهــارات اللغويــة بشــكل عــام ،إال أن مشــكلة التالميــذ مــع التعبــري الكتــايب ليســت قاصــرة
علـى أبنــاء اللغـة العربيــة فقــط ،حيـث كشــفت األ ــاث والدراسـات عــن ضــعف احلصـيلة اللغويــة لــدى
ـريا مــن
أطفــال الغ ـرب ،كمــا يؤكــد ذلــك يوســف (1423ه ــ) بقولــش "إن األطفــال العــرب أضــعف كثـ ً
أطفال الغرب يف حصيلتهم اللغوية ،كما أهنم ال سنون التعبري عن أنفسهم شفهيًا وكتابيًـا ،وهـو أمـر

البد من تالفيش وتفاديش ،وقد ثبت أن وراء ذلك حصيلة أطفالنا اللغويـة الـيت ال تتجـاوز ثلـث حصـيلة
األطفال يف الغرب ،وذلـك ألننـا ال نـربيهم علـى القـراءة ااهريـة واملطالعـة ،وعلـى إلقـاء اخلطـب ،وأداء
األدوار التمثيلية ،وحماولة كتابة الشعر"(ص.)48
فعالة ،فيمكن من خالل القصص تقـدمي خـربات
ويرى معظم الباحثني أن للقصة طرق تدريس ّ

وأفكــار بشــكل مشــوق وجــذاب ،ولكــن يشــرتد يف ذلــك أن تكــون هادفــة ذات م ــمون ،وتوضــع
عدا أخر غـري هـذا
دف خدمة املنهج ،وليس هذا فحسب بل يرى مدكور (1404هـ) "أن للتعبري ب ً
البعد اللغوي ،وهو البعد املعريف الذي يكسب الطالب عند الكتابة الطالقة اللغوية ،والقدرة على بناء
الفقرات وترتيبها وعمقها وطرافتها"(ص.)219
وقد توصلت معظم الدراسات إىل أن استخدام القصة يعـد مـن أجنـح املـداخل التدريسـية ملـا لـش
من طريقة مشوقة وجذابة للتالميذ ،وتوضح ذلك دراسة موسى (2002م ،ص )254عندما أوصت
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اعــداد ب ـريتمج لتنميــة مهــارات كتابــة القصــص واســتخدام عمليــات الكتابــة يف تطــوير مهــارات كتابــة
القصة.
ويؤكد جابر (2002م) ذلك بقولش "فالتلميذ حينما يقرأ قصة ويعايش أحداثها ويشارك
شخصياهتا فيما تقوم بش فإهنا تستميل عواطفش وتؤثر فيش بطريقة ال شعورية ،ومن هذا املنطلق
استغلت القصة كعنصر تعليمي وأداة للتغلب على مشكالت امتمع ،ويظهر ذلك بوضح يف
القصص اليت يكتبها ذوو القدرة واملهارة يف كتابة القصة" (ص.)79
فالقصة أسلوب تربوي فعال وهلذا فإن القصص القرأين يشغل حيزا كبريا فهو يبلغ حوايل ربع
القرأن ،والسر يف هذا يعود إىل تعدد األهداف اليت يسعى القصص القرأين إىل حتقيقها (املنتدى
الرتبوي بسلطنة عمان.)forum.moe.gov ،
فالقصة مصدر إقناع للصغري والكبري وهـي أداة تربويـة فعالـة تبـدو أمهيتهـا يف غـرر قـيم مطلوبـة
وأتصيل مبدأ ضروري ،إذا أريد للطفل أن يتـدرب علـى الكتابـة بنفسـش ،فـإن مـدخل عمليـات الكتابـة
من املداخل احلديثة واملميزة اليت أثبتت جناحها يف حتسني مهارات التعبري الكتايب لدى التالميذ ،فهذا
املــدخل يهــدف إىل تنميــة وعــي املــتعلم بكيفي ــة اســتنتات األفكــار ،ومراجعــة بنيت ــش املعرفيــة ومعلومات ــش
وأفكاره ،ويرتمجها إىل كالم داخلـي مث إىل كـالم مكتـوب ،وأن يعيـد النظـر يف املوضـوع ككـل يف ضـوء
ارتطــار املعــريف ،ويف ضــوء متطلبــات اامهــور وتوقعاتــش ،وأهــداف الكاتــب ،وقــد أثبتــت العديــد مــن
الدراســات فاعليــة هــذا املــدخل يف حتســني مهــارات التعبــري الكتــايب بش ـ جماالتــش ،ومــن ذلــك دراســة
وتنوعـت تلـك الدراسـات
قطب (2011م) ودراسة اافـري (1425هــ) ودراسـة اخلوالـدة (2001م) ّ
يف تطبيق هذا املدخل يف مجيع مراحل التعليم العام.

ويــرى موســى (2002م) إن كانــت كتابــة القصــة موهبــة طبيعيــة ،فــإن املوهبــة وحــدها ال تكفــي
رت ــاد أي ف ــن م ــن الفن ــون ،ب ــل ال ب ــد م ــن هت ــذيبها وتوجيهه ــا ح ـ يالئ ــم إنتاجه ــا املي ــول واألذواق
البشرية ،ومع أن بع ،الدراسات قد افهت إىل تنمية فنون الكتابة ارتبداعية لدى املوهوبني فإن مـن
األف ــل تــدريب مجيــع التالميــذ علــى فــن كتابــة القصــة ،ألن قــدرات التفكــري االبتكــاري تنتشــر بــني
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األفراد انتشاراً طبيعياً ،واالختالف بني األفراد يف درجة هذه القدرات وليس يف نوعها (ص.)217
فيما أوصت دراسة فهمي (2002م) ب رورة االهتمام أبنشـطة مرحلـة مـا قبـل الكتابـة ،لتنميـة
مهارات الكتابة يف املراحل الدراسية املختلفة.
ويف فربــة قــام ــا مكــاي

)2003M

 (Mackayمت تكليــف عــدد مــن الكتّــاب مبهمــة الكتابــة

بشرد أن يكون التفكري بصوت مسموع أثناء عملية الكتابة ،وقد مت تسجيل هذه األصوات لألفكار
املســموعة ،وربطهــا مبــا متــت كتابتــش ،فات ــح أن الكتّــاب يســتخدمون جمموعــة متشــا ة مــن العمليــات
املعرفية يتم استخدمها عند احلاجة ،ابرتضافة إىل وجود تنظيم أو بناء هرمي هلذه العلميات.

وقـد أوصـت دراسـة الروضــان (1427هــ) ابسـتخدام مـدخل عمليــات الكتابـة يف سـائر مراحــل
التعليم ،ملا لش من أثر إ ايب يف تنميـة الـوعي املعـريف بعمليـات الكتابـة ،وتنميـة مهـارات التعبـري الكتـايب
الو يفي وارتبداعي لدى املتعلمني.
وانطالقــا مــن الــدور الــذي يقــوم بــش معلــم اللغــة العربيــة يف العمليــة التعليميــة كمــا يــرى امنــوين
(1434هـ) "فقد أكد املسئولون على الرقي أبدائش وإكسـابش الكفـا ت الالزمـة لـش ،إذ إنـش يعـد الركيـزة
األساسية لتنمية التالميذ فكر ً ،ولغو ً ،ومهار ً ،ح يكسبهم املهارات اليت تساعدهم على التواصل
اللغوي السليم واستخدام اللغة العربية استخداما صحيحا ،استماعا ،وحتداث ،وقراءة ،وكتابة"(ص.)6
إن أي معلم يريد التقدم ويبحث لنفسش عن مكان يز يف هرم التعليم ،عليش أن سن العناية
بلغتش ويعمل على تذليل الصعوابت والعقبات اليت تعرت
متطلبات إعداد معلمي اللغة العربية النهو

طريق تعليمها ،ومن املؤكد أن أول

بتعليم اللغة العربية وأن يكون هناك قدرة على إتقان

مهارات اللغة العربية ح يتمكن معلمو اللغة العربية من أساليب كتابة القصة وكذلك إلقائها
شفهياً.
ويف ضوء ما أجري من دراسات سابقة وما كتب يف امـالت الدوريـة واملـؤمترات فقـد ات ـح أن
كتابــة القصــة حظيــت ابهتمــام واضــح يف معظــم هــذه الدراســات ،حيــث ركــزت معظمهــا علــى حتديــد
مهـارات كتابـة القصــة ،وكـذلك علــى مراحـل كتابــة القصـة لتنميــة هـذه املهــارات ،ونظـرا ملــا حتتلـش كتابــة
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القصــة مــن دور رئيســي يف متكــني الطــالب مــن املهــارات اللغويــة ،إال أن الباحــث يــرى أن التالميــذ يف
املرحلـة املتوســطة يعــانون مــن قصـور واضــح يف إتقــان مهــارات كتابــة القصـة ،رمبــا يرجــع ذلــك إىل عــدم
إعطاء التالميذ الفرصة الكافية رتجراء فارب كتابة القصة اليت ميكن من خالهلا احلكم الصحيح على
مدى متكن التالميذ من هذه املهارات؛ أو من خالل قصور أداء معلمي اللغة العربية يف هذه املرحلة.
ورمبا كانت نتيجة ال عف والقصور لدى التالميذ يف مهارات كتابة القصة ،وعدم قدرهتم على
إتقــان بعــ ،هــذه املهــارات بســبب ال ــعف املوجــود مــن قبــل املعلمــني ،وذلــك مــن خــالل مالحظــة
املشرفني ،فـاألمر يقت ـي تغيـري أدوار املعلـم التقليديـة يـث يصـبح التلميـذ هـو حمـور العمليـة التعليميـة
وينبغي على املعلم توجيش التالميذ وإرشادهم ،ولكي يصبح التلميذ نشطاً قابالً لتلقي املعلومـات قـادراً
على البحث ينبغي على معلم اللغة العربية أن يكون متمكناً من أسـاليب تنميـة مهـارات كتابـة القصـة
وارتملــام مبراحــل كتابتهــا وعناصــرها ح ـ يســتطيع توصــيل امل ـراد مــن القصــة للتالميــذ ومــن بعــد ذلــك
مناقشتهم يف ذلك وتوضيح الطريقة الصحيحة لكتابة القصة.
ومــن خــالل التجربــة امليدانيــة للباحــث معلم ـاً للغــة العربيــة رتحــدى عشــرة ســنة ،ومــن خــالل
الز رات املتبادلة ،واحتكاكش ابملشرفني الرتبويني القائمني على تعليم اللغـة العربيـة ،فقـد الحـف ضـعف
التالميذ يف مهارات كتابة القصة وذلك من خالل متابعة أداء املعلمني وكتاابت التالميذ ،ورمبا كانت
أس ــاليب ت ــدريس القص ــة م ــن قب ــل املعلم ــني س ــببا يف ذل ــك ال ــعف ،ل ــذا ف ــإن ه ــذه الدراس ــة حت ــاول
الكشف عن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابـة القصـة لـدى تالميـذ
الصف الثاين املتوسط ،وتكشف عن جوانب القوة ،وجوانب القصور يف أداء املعلمني ح يتم تاليف
جوانب القصور ودعم جوانب القوة.
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ً
ثانيا :مشكلة الدراسة

علــى الــرغم مــن أمهيــة مهــارة كتابــة القصــة ،واألمهيــة الــيت ميثله ـا التعب ـري الكتــايب يف درور اللغــة
العربيـة ومكانتهــا املميـزة يف منــاهج تعليمهـا إال أن نتــائج الدراســات والبحــوث الــيت أجريــت يف ميــدان
كتابــة القصــة دلــت علــى ضــعف يف مســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة مهــارات
كتابة القصـة ،وكـذلك ضـعف التالميـذ يف مـادة التعبـري ،ويـدل علـى ذلـك وجـود صـعوابت يف أدائهـم
الكتايب ّأدت إىل هذا ال عف ،وإىل نفورهم من درور هـذه املـادة ،وقـد عـزا البـاحثون هـذا األمـر إىل

عم ـ ــار (1980م) ،والغ ـ ــول (1989م) ،وحمم ـ ــود
مصـ ـ ـادر خمتلف ـ ــة كم ـ ــا ورد يف دراس ـ ــة ك ـ ــل م ـ ـ ـنّ :

(1993م) ،واملــال واملطاوعــة (1997م) ،وأبــو نـواره (2005م) ،حيـث وقفــت مجيعهـا علــى العديـد
من مشكالت تدريس التعبـري يف مراحـل التعلـيم املختلفـة ،والعوامـل الـيت تعـوق تـدريس التعبـري الكتـايب
بشكلش الصحيح ،ومن ذلك :قلّة إرشاد املعلم لطالبش قبل كتابة املوضوع وأثنائش ،وتنظيم املوضـوع يف
فقرات ،أما من حيث املنهج فإنش ال يزود الطالب أبسس الكتابة اايـدة ومعايريهـا ،وقـد أشـار العثـيم
(1422هــ) إىل أن تعلـيم التعبـري احنـرف عـن أهدافـش الـيت يرجـى أن ققهـا ،وحت ّـول واقعـاً إىل الوصــف
الكتايب فقط (ص.)145

إن تدين مستوى كتابـة القصـة كمـا يشـري الواقـع وتؤكـد نتـائج الدراسـات وضـعف متكـن معلمـي
اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة مهــارات كتابــة القصــة دفــع الباحــث يف هــذه الدراســة لبحــث هــذه
املشكلة اليت ميكن أن يكون عالجها يف ارتجابة عن السؤال الرئيس التايل:

ما مستوى متكن معلمي اللغة العربية منن أسناليب تنمينة مهنارات كتابنة القصنة لندى تالمينذ
الصف الثاين املتوسط؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:
س / 1ما مهارات كتابة القصة املناسبة لتالميذ الصف الثاين املتوسط؟
س / 2ما األساليب املناسبة لتنمية مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط؟
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س / 3ما مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات ما قبل كتابة القصة لدى
تالميذ الصف الثاين املتوسط؟
س / 4ما مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات الكتابة األولية للقصة لدى
تالميذ الصف الثاين املتوسط؟
س / 5ما مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات مراجعة كتابة القصة لدى
تالميذ الصف الثاين املتوسط؟
س / 6ما مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات تصحيح كتابة القصة لدى
تالميذ الصف الثاين املتوسط؟
س / 7ما مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات نشر القصة لدى تالميذ
الصف الثاين املتوسط؟
س /8هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات متكن معلمي اللغة العربية من
أساليب تنمية مهارات كتابة القصة تعزى إىل (سنوات اخلربة -الدورات التدريبية)؟
ثالثا :أهداف الدراسة

هدفت الدراسة إىل حتقيق ما يلي:


التعرف على مهارات كتابة القصة الالزمة لتالميذ الصف الثاين املتوسط.



التعرف على األساليب الالزمة لتنمية مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط.



التعرف على مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات ما قبل كتابة القصة
لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط.



التعرف على مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات الكتابة األولية للقصة
لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط.
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التعرف على مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات مراجعة كتابة القصة
لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط.



التعرف على مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات تصحيح كتابة القصة
لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط.



التعرف على مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات نشر القصة لدى
تالميذ الصف الثاين املتوسط.



عما إذا كانت هناك فروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات متكـن معلمـي
الكشف َ

اللغ ــة العربي ــة م ــن أس ــاليب تنمي ــة مه ــارات كتاب ــة القص ــة تع ــزى إىل (س ــنوات اخل ــربة – ال ــدورات

التدريبية).
رابعا :أهمية الدراسة

حتظى القصة أبمهية ومكانة رفيعة ،حيث إهنا تتيح تركيزاً وفهماً أكثر ،فإما أن تكون شفهياً أو
كتابياً فهي تساعد على تنمية مهارات اللغة سواءً استماعاً أو حتداثً أو كتابةً ،وبناء على ما سبق

تتمثل أمهية الدراسة يف ااانبني التاليني:
أ -األهمية النظرية:

وميكن إبراز األمهية النظرية يف النقاد التالية:
 .1تكشف الدراسة عن أساليب تنمية بع ،مهارات كتابـة القصـة الالزمـة للتالميـذ ـا يـؤدي إىل
حتسني مستواهم ،والعود عليهم ابلفائدة يف دراستهم املستقبلية.
 .2يوضح هذا العنوان املهارات املرتبطة بكل مرحلة من مراحل كتابة القصة وتنمية تلك املهارات،
مب ــا يس ــاعد ذل ــك يف ز دة التواصــل اللغــوي ب ــني معلمــي اللغ ــة العربي ــة وتالمي ــذ الص ــف الث ــاين
املتوسط بشكل خاص ،وبني معلمي اللغة العربية وتالميذ التعليم العام بشكل عام.
 .3تزويد املكتبة الرتبويـة بدراسـة تـوفر املعلومـات واألسـاليب املناسـبة حـول موضـوع مهـارات كتابـة
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القصة وربطها أبساليب تنمية مراحل كتابة القصة.
ب  -األهمية التطبيقية:

 .1تسهم هذه الدراسة يف توجيش نظر القيادات الرتبوية املسئولة عن تعليم اللغة العربية عند إعداد
مقرر لغيت اخلالدة ،مبا يسهم يف تنمية مهارات كتابة القصة ،وبناء أدلة املعلم يف ضوء أساليب
ومهارات حديثة لتنمية تلك األساليب واملهارات لدى املعلمني.
 .2تفيد هذه الدراسة القائمني على برامج إعداد معلمي اللغة العربية يف املؤسسات الرتبوية،
وذلك ابالستفادة من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة اليت توصلت إليها الدراسة يف برامج
إعداد معلمي اللغة العربية.
 .3تفيد هذه الدراسة معلمي اللغة العربية ،وذلك ابالطالع على أساليب تنمية مهارات كتابة
القصة اليت توصلت إليها الدراسة ،وارتفادة منها يف النهو

مبستوى طال م.

 .4تسهم هذه الدراسة يف توفري البيايتت املهمة ،وتكون بداية لبحوث ودراسات أخرى يف امال
نفسش ،ليستفاد منها يف امال الرتبوي.
خامسا :حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية:

عرف مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية
اقتصرت هذه الدراسة على ت ّ
مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط فيما يلي:


مراحل كتابة القصة :مرحلة ما قبل الكتابة ،ومرحلة الكتابة األوليـة (املسـودة) ،ومرحلـة املراجعـة،
ومرحلة التصحيح ،ومرحلة النشر.



املهارات املرتبطة بكل مرحلة من املراحل اخلمس لكتابة القصة.
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احلدود املكانية:

مت تطبيق هذه الدراسة على عينة من معلمي اللغة العربية الذين يقومون بتدريس مقرر لغيت
اخلالدة مبدينة مكة املكرمة لتالميذ الصف الثاين املتوسط.
احلدود الزمانية:

مت إجراء هذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 1436/1435هـ.
سادسا :مصطلحات الدراسة:

وقد تـناول فيها الباحث ما يلي:
مستوى:

يعرف اللقاين واامل (2003م) املستوى أبنش" :مستوى من األداء دد بناء على دراسة
ّ
خاصة ،وهذا املستوى يعد معيارا يقار عليش مستوى تعلم كل دارر سواء يف ااوانب املعرفية أو
ااوانب املهارية" (ص.)261
ويقصد ابملستوى إجرائيا يف هذه الدراسة :الدرجة اليت سيحصل عليها معلم اللغة العربية أثناء
استخدامش أساليب تنميتش مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط عن طريق بطاقة
املالحظة املعدة هلذه الدراسة.
متكن:

يع ّـرف اللقــاين واامــل (2003م) الــتمكن أبنــش" :مسـتوى ــدد مســبقاً بصــورة كميــة يرجــى أن

ققش كل فرد بعد االنتهاء من موقف تدريسي ،أو عدد من املواقف التدريسية ،ومـن خـالل هـذا يـتم
احلكم على يتتج التعلم ،وكفاءة املعلم يف أداء الواجبات احملددة لش" (ص.)118
ويقصد ابلتمكن إجرائيا يف هذه الدراسة :الدرجة اليت صل عليها معلم اللغة العربية أثناء
استخدامش أساليب تنمية مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ،يف ضوء بطاقة
املالحظة املعدة هلذا الغر .
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أساليب:

يعـ ّـرف ابدي (1406ه ــ) األســاليب أبهنــا":اخلطط ،والتــدابري ،واخلط ـوات والوســائل الــيت أتخــذ

مكاهنــا فعـالً يف حجــرة الدراســة ،وتســتخدم لتحقيــق اهلــدف مــن عمليــة التــدريس يف املوقــف التعليمــي
ذات ــش ،و ــب أن ت ـ ـرتبط ه ــذه اخلط ــط ،والت ــدابري ،واخلط ـ ـوات ارتباط ـ ـاً ق ــو ً ابرتط ــار الع ــام للطريق ــة"
(ص.)86

وعرفهــا اللقــاين واامــل (2003م) أبهنــا" :جممــوع العمليــات ،وارتجـراءات الــيت يقــوم ــا املعلــم
َ

أثناء التدريس ،وهي تشكل يف جمموعها منطاً رئيساً يزاً لسلوك املعلم يف التدريس" (ص.)41

ويقصد ابألساليب إجرائيا يف هذه الدراسة :جمموعة ارتجراءات التدريسية اليت يتبعها املعلـم يف
أثناء تدريسش القصة دف تنمية مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط.
تنمية:

عرفهــا ابــن منظــور (1423ه ــ) بقولــش :منــى مــن النّمــاء وهــي الــز دة ،ومنــى :زاد وكثــر
يف اللغــة ّ

(ص.)710

وعرفها جنار (2003م) أبهنا "التغريات الدائمة النامجة عن التعلّم الطويل سواءً أكان قصد ً أم
ّ

عرضياً" (ص.)359

ويــرى صــربي (1423ه ــ) أن التنمي ــة "مصــطلح ع ــام يش ــري إىل عملي ــة تس ــتهدف منــو الشــيء
وحتسينش وتطويره واالرتقاء بش من مرتبة أدىن إىل مرتبة أعلى" (ص.)266
ويقصـد ابلتنميـة إجرائيـا يف هــذه الدراسـة :التغـريات الــيت تطـرأ علـى مهــارات كتابـة القصـة لــدى
تالميذ الصف الثاين املتوسط نتيجة استخدام أساليب تعليمية يتبعها املعلم للرقي بكتابة القصـة لـدى
تالميذه.
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املهارة:

يعرف الدبور (2003م) املهارة أبهنا "مقدرة جسمانية أو عقلية أو اجتماعية يتم تعلمها من
ّ

خالل املمارسة والتكرار ،والفعل االنعكاسي ،ومن احملتمل أن يتمكن الفرد من حتسينها"(ص.)925

يعرفهــا جــرجس (1426هــ) أبهنــا "كفــاءة يغلــب عليهــا الطــابع العملــي والتطبيقــي ،وتكتســب
و َ

ابلتمرر والدربة ،ويسهل قيار حتصيلها من خالل األداء العملي" (ص.)526

ويقصد ابملهارة إجرائيا يف هذه الدراسة :القدرة على إكساب املهارات املرتبطة بكل مرحلة من
املراحل اخلمس لكتابة القصة :مرحلة مـا قبـل كتابـة القصـة ،مرحلـة الكتابـة األوليـة للقصـة (املسـودة)،
مرحلة مراجعة القصة ،مرحلة تصحيح القصة ،مرحلة نشر القصة.
الكتابة القصة:

عرف عو
َ

(2002م) الكتابة أبهنا "نسق فكري يتبىن جمموعة مـن الـرؤى والنظـر ت الرتبويـة

اليت تؤكد على تعليم الطالب املراحل والعمليات اليت تؤدي إىل إنشاء البناء اللغوي منذ بزوغ الفكرة،
املسودات وتعديلها وتقوميها ،ووصـوالً إىل الصـورة النهائيـة للرسـالة
ومروراً اعداد خطة الكتابة ،وكتابة ّ
اللغوية ،وهو يهتم ابلعمليات وجودة املنتج الكتايب معا" (ص.)34

ويقصــد ابلكتابــة إجرائيــا يف هــذه الدراســة :جمموعــة مــن ارتج ـراءات واألســاليب الــيت متــر مــن
خـالل املهـارات املندرجــة حتـت كــل مرحلـة مــن مراحـل الكتابــة اخلمـس وهــي :مرحلـة مــا قبـل الكتابــة،
ومرحلة الكتابة األولية ،ومرحلة املراجعة ،ومرحلة التصحيح ،ومرحلة نشر القصة.
ويقصــد مبهــارات كتابــة القصــة إجرائيــا يف هــذه الدراســة :جمموعــة املهــارات املكتس ـبة بوســاطة
األســاليب التعليميــة ،يــث يســتطيع تالميــذ الصــف الثــاين املتوســط ارتملــام ابملراحــل اخلمــس لعمليــات
الكتابة ،وإتقان املهارات واألساليب املرتبطة بكل مرحلة من مراحل كتابة القصة ،يث يصبح املتعلم
قادراَ على تصور أحداث واقعية تربطها عناصر مشرتكة تعر أبسلوب فكري فين مشوق.
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الفصل الثاني
اخللفية النظرية للدراسة
أوال :اإلطار النظري.


املبحث األول :القصة ،مفهومها ،مراحل كتابة القصة ،مهارات كتابة القصة.



املبحث الثاني :معلم اللغة العربية إعداده ،وخصائصه ،وأدواره ،وتقوميه.



املبحث الثالث :خصائص منو تالميذ املرحلة املتوسطة وعالقتها بكتابة القصة.

ثانيا :الدراسات السابقة.


احملور األول :الدراسات املتعلقة مبستوى متكن معلمي اللغة العربية من مهارات كتابة القصة.



احملور الثاني :الدراسات املتعلقة مبراحل كتابة القصة.
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الفصل الثاني

اخللفية النظرية للدراسة
تناول هذا الفصل احلديث عن كل من ارتطار النظـري للدراسـة ،والدراسـات السـابقة الـيت أفـاد
منها الباحث ،وفيما يلي تفصيل لذلك.
أوال :اإلطار النظري للدراسة:
تكون اإلطار النظري للدراسة من ثالثة مباحث:
ّ
املبحث األول :القصة ،مفهومها ،مراحل كتابة القصة ،مهارات كتابة القصة.
مفهوم القصة:

يرى جنم (1995م) أن القصة "جمموعة من األحداث يرويهـا الكاتـب ،وتتنـاول حادثـة واحـدة
أو حـوادث متعــددة ،تتعلــق بشخصــيات إنســانية خمتلفــة ،تتبــاين أســاليب عيشــها وتصــرفها يف احليــاة،
علــى غ ـرار مــا تتبــاين حيــاة النــار علــى وجــش األر  ،ويكــون نصــيبها يف القصــة متفــاو ً  ،مــن حيــث
التأثري والتأثر"(ص.)9
ويعـرف اخلطيـب (2000م) القصـة أبهنـا "مسـار مــن األحـداث الـيت حتكمهـا أسـباب منطقيــة،
تسري ا إىل هناية ما "(ص.)19
وتقول زينب جكلي (2001م) ح يصل األديب إىل بغيتش عليـش ﺃﻥ تـار مشـهداً من احليـاة
ﺃﻭ حداثً ما ،ويعرضش عن طريـق الشخصـيات احملـددة ،وقـد تصـل إىل ﻭﺍحدﺓ أو اثنتـني يف ﺯماﻥ ـدد
بيوﻡ أو يــومني ﺃو ح ـ يف حلظ ــات ،ﻭكذلك حاﻝ املك ــان ــب أال يتعــدى ح ــدود البل ــد أو احل ــي،
وتقود الشخصية الرئيسة البناء الفـين للقصـة ،ولـذلك يـذكر فيهـا مـا هـو ضـروري خلدمـة احلـدث ﺇﺫ ال
جمال لالستطراد ﻭﺍلتكرﺍﺭ ﻭترﺍﺩﻑ ﺍلعباﺭﺍﺕ (ص.)37
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ويرى قنديل (2008م) إن التعريف شبش احملدد ،الذي نتصوره لفن القصة ،والـذي ال مينـع مـن
يصور موقفـاً أو شـعوراً إنسـانياً تصـويراً
طموحها يف املستقبل ،ودائماً حنو التجريب هو "أهنا نص أديب ّ

مكثفاً أو مغزى" (ص.)24

وي ــرى ص ــومان ( )2009أن القصـ ــة أح ــب األل ـ ـوان األدبيـ ــة إىل نفس ــية الطلب ــة ،فه ــي ت ــزوده
ابحلقــائق والقــيم واالفاهــات ،وتثــري لغتــش ،و اطــب قلبــش ،وتشــبع خيالــش ااــامح ،وحتــل لــش الكثــري مــن
مشاكلش وتعلمش حماسن السـلوك وأدابـش ،وتسـاعد يف تكـوين شخصـيتش وهـي وسـيلة مـن وسـائل هتذيبـش
إذا أحسن استغالهلا ،لكل هذا ا ذت القصة عنصراً تعليمياً (ص.)279
مــن التعــاريف الســابقة يت ــح جبــالء أن القصــة ذات أمهيــة ابلغــة ،يســتخدمها ارتنســان لتحقيــق
العديــد مــن حاجاتــش الشخصــية ،إمــا بنقــل مشــاعر وأحاســيس ،أو الوصــول إىل غايــة حمــددة ،أو غــري
ذلـك ،كمــا أهنــا تعتـرب مســتنداً قــو ً يفـوق مــا يــتلفف بـش ارتنســان؛ ألن الكاتــب ـد لنفســش متســعاً مــن
الوقـت الــذي ميكــن خاللــش أن يعـ ّدل وي ــيف و ــذف مــا يريــد ،خالفـاً ملــا ميكــن أن يكــون زلــة لســان
يصعب حموها أثناء حديث املتكلّم.
أهمية القصة:

يعتــرب حســني (2007م) أن القصــة يف قراءهتــا ومشــاهدهتا ال ــتص بفئــة مــن النــار ،بــل إن
الصغري والكبري ،والسياسـي ورجـل األعمـال ،والعـا والعامـل ،والـذكر واألنثـى يقبلـون عليهـا لألسـباب
التالية:
 -1كوهنــا متثّــل حكايــة أو مشــهداً ن ـراه ،أو فربــة نعيشــها ،بــل نكــاد نــرى أنفســنا وجمتمعاتنــا مــن
خالهلا ،فهي مرأة تعكس ق ا يت وأفكاريت ومشكالتنا.

 -2مــن غــا ت القصــة وأهــدافها :املعرفــة والتعلــيم ،واخلــربة والتجربــة ،فهــي متثّــل حـالً للمشــكلة ،أو
وصوالً هلدف ،أو بلوغاً لغاية.

 -3ومن أهدافها أي ا ارتمتاع :ولـيس هنـاك مـن أحـد يف امتمعـات إال و تـات للـرتويح عـن نفسـش
من جهد قام بش ،أو عمل استغرق وقتش ،والقصة تنقلنا إىل عواملها ااميلة ،لنعود أكثر نشاطاً وحيوية.
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تقوي فينا القدرة على التعبري والتفكري والتخطيط ،وتسـاعد يف بنـاء املخيلـة ،وحتـرك فينـا الطاقـة
ّ -4
ارتبداعية ،وترسخ فينا القيم ،وتعلمنا مواجهة املشكالت (ص.)163

شروط القصة:

ت ـرى زينــب جكلــي (2001م) أن للقصــة القصــرية شــرود فنيــة ،وميكنــين ﺃﻥ أمجلهــا يف ﺃمرين
هامني ذكرمها-:
 -1بنــاء القصــة :ويعــين الوحــدة ب ـني أركــان احلــدث الثالثــة :احل ـوادث والشخصــيات واملعــىن ،وبــذلك
يصـري احلـدث كامـل التطــور ،لـش بدايـة ووســط وهنايـة ،فيتحقـق بـذلك الشــكل ،ومييـز هـذا العمــل
الفين من غريه.
 -2نسيج القصة :ويعين أن يقوم على خدمة احلـدث يف كـل مـن التشـكيل اللغـوي والوصـف واحلـوار
والسرد ،والقصة القصرية سواء من يتحية البناء أو من يتحيـة النسـيج ،هـدف إىل تصـوير حـدث
متكامل لش بداية ووسط وهناية ،يف وحدة مستقلة هلما كيان ذا ال زأ (ص.)37
وميكن تدريس التعبـري عـن طريـق القصـة كمـا يـرى صـومان (2009م) حيـث يقـول "إن القصـة
تعد من خري الوسائل لتدريب التالميذ على التعبري ،ألهنـم مييلـون بفطـرهتم إليهـا ،وال ميلـون مساعهـا يف
أي وقت ،على أنش يشرتد يف القصة شروطاً حتقق الغاية منها ،ومن هذه الشرود:


أن تكون مثرية شائقة ،ولعل عنصر اخليال من مقومات التشويق وخباصة لألطفال.



أن تكون طريفة جديدة ،يسمعها الطلبة ألول مرة.



أ ن تكون مالئمة للطلبة من حيث الفكرة واللغة.



أن تكون ذات مغزى خلقي أو فكري أو اجتماعي أو حنو ذلك.



أن تكــون مناســبة للطلبــة مــن حيــث الطــول والقصــر ،علــى أنــش ينبغــي أال يســتغرق إلقاؤهــا علــى
الطلبة أكثر من مخس دقائق"(ص.)179
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عناصر القصة:

يذكر القيشاوي(2015م) أن عا اللغة العربية عا كبري جداً ،كما أنش توي على العديد من

الفــروع الــيت يتفــرع منهــا العديــد مــن األنشــطة املندرجــة حتــت مســميات اللغــة العربيــة ،ومــن أهــم هــذه
الفروع فرع القصة القصرية ،حيث أهنا قادرة على أن توصل جمموعة من األهـداف والقـيم بـني النـار،
ومن أجل التمعن أكثر يف فروع القصة القصرية ميكن أن نتعرف على عناصر القصة وهي:
 .1الفكــرة واملغــزى :وتتمثــل يف اهلــدف الــذي يريــد الكاتــب إيصــالش للقــارس مــن خــالل القصــة،
وميكن القول أبنش العربة املستفادة من القصة كما كنا نتعلم يف املدرسة.
 .2احلدث :ويتمثل يف جمموعة األفعال والوقائع اليت تتم خالل القصـة والـيت تكـون مرتبـة بشـكل
سبيب متتابع ،كما أهنا تدور مجيعها حول موضوع معني ،كمـا أنـش غالبـاً مـا يـدور حـول صـراع
بني شخصيات القصة ،ويتم التحقق من جاهزية احلدث من خالل ارتجابة عـن أربعـة أسـئلة
وهي  :كيف؟ م ؟ أين؟ وملاذا وقع احلدث؟
 .3العقدة أو احلبكة :وهي عبارة عن جمموعة أحداث متتالية ومرتبة من الناحيـة السـببية ،وتـدور
مجيعها حول نفس املوضوع ،كما أهنا متتاز مبعيار شدة االنتباه يف هذه اللحظة.
 .4الشخصيات :اول الكاتب دوماً أ ،تار أحداث قصتش من الواقع الذي يعيش فيش ،مطلقاً
بع ،األمساء عليها ،ومتتاز الشخصيات يف القصة ببع ،األبعاد وهي:


البعــد ااســمي :ــب أن يصــف الكاتــب األبعــاد ااســمية للشخصــية يف القصــة ،ح ـ
تكون الرؤية والتصور واضح للقارس.



البعد االجتماعي :وذلك من خالل احلـديث عـن طريقـة تعاملـش مـع اآلخـرين يف امتمـع،
واحلديث عن روفش اليت يعيشها.



البعــد النفســي :وفيهــا يصــف الكاتــب الشخصــية مــن الناحيــة النفســية ،أي مــن يتحيــة
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الس ــلوكيات ومـ ـزات الشخص ــية ،واهل ــدوء ،واالنطوائي ــة ،وغريه ــا م ــن التص ــرفات األخ ــرى
(القيشاوي ،سر،مقالة علمية،كيفية كتابة القصة.)mawdoo3.com،
كما ذكر صومان (2009م) أن للقصة ثالثة عناصر هي:
 املقدمــة وهــي متهيــد قصــري للفكــرة الــيت يف القصــة تثــري يف الــنفس الرغبــة يف الكشــف ومعرفــة مــاسيأ .
 والعق ــدة هــي املش ــكلة ال ــيت تظهــر يف أثن ــاء القص ــة وحتت ــات حلــل وتث ــري يف ال ــنفس الرتقــب وح ــبارتطالع.
 احلل وهو املصري الذي يسفر عنش إهناء املشكلة أو هو إهناء املشكلة واخلروت مـن املـأزق ،وينبغـيأن يراعي التوازن بني عناصر القصة ،فال يسرف املعلم يف سرد املقدمة ح يفقـد السـامع صـربه،
وال يبالغ يف تعقيد العقدة وأتخري احلـل يف املوقـف الـذي تـات لسـرعة ارتنقـاذ ،وينبغـي مالحظـة
وحدة القصة وترابط عناصرها ،وعـدم اخلـروت عـن هـذه الوحـدة ،بـل اسـتطراد إىل حـوادث أخـرى
مرد املالبسة ،كما ينبغي مالحظة كون شخصيات القصة طبيعية تدل علـى أفعاهلـا وأقواهلـا علـى
حقيقتهـ ــا ،وابلتـ ــايل ال نلـ ــبس الشـ ــخص ثـ ــوابً أخـ ــر غـ ــري ثوبـ ــش فنجعـ ــل الشـ ــيخ شـ ــاابً يف أعمالـ ــش
(ص.)283
يلحف الباحث من جممل التعريفات السابقة أهنا تتمحور حول أبرز عناصر كتابة القصة ،واليت
من املهم أن يتنبش هلـا كاتـب القصـة أثنـاء عملـش القصصـي ،فـالفكرة ،واحلبكـة ،والشخصـيات ،والبيئـة،
واألســلوب ،عناصــر ــب أن تكــون حاضــرة يف ذهــن الكاتــب ،وهــي أهــم أســس وقواعــد البنــاء الفــين
القصصي.
أهداف تدريس القصة:

ذكــر صــومان (2009م) بعــ ،أهــداف تــدريس القصــة الــيت يراهــا أهنــا ذات أمهيــة يف تــدريس
القصة ومنها:
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-1
-2
-3
-4
-5
-6

إهنا تزود الطالب ابملعلومات واحلقائق والقيم واملبادس.
إهنا تعرفش على الكثري من املشكالت االجتماعية وطريقة حلها.
إهنا تثري لغتش.
إهنا تنمي فكره وفعلش مبتكراً خالقاً.
إهنا تساعده يف بناء شخصيتش.
إهنا تريب حواسش اامالية (ص.)279

طريقة السري يف تدريس القصة:

مراحل درر القصة كما ذكرها صومان (2009م):
 -1مرحلة التمهيد وتشويق األطفال لسماع القصة وتتبعها مرحلة حت ري القصة وإعدادها.
 -2مرحلــة ســرد القصــة بعــد هتيئــة االســة وااــو املناســبني الــب الســرور واالنبســاد ،ويعــد ارتلقــاء
عنصراً من أهم جناع املعلم يف تدريس القصة ،وعلى أكتافش يتوقف تقبل الطالب هلا ،وانتباههم
إليها وفهمهم واستمتاعهم ا.

 -3مرحلة االستجواب واملناقشـة الـيت تعقـب سـرد القصـة وذلـك ابسـتمالة الطلبـة إىل احلـديث عمـا
اســتمعوا إليــش ،وقــد كخــذ ذلــك أشــكاالً عــدة ،منهــا أن يلقــي املــدرر جمموعــة مــن التســاؤالت

يــب عليهــا الطلبــة ،وقــد يكلــف كــل طالــب ابحلــديث عــن شخصــية مــن شخصــيات القصــة،

وقد يعقد مناقشتش حول الفكرة الرئيسة اليت تدور حوهلا القصة ،ويعقب ذلك حواراً أو مناقشة
حول القيم واملبادس اليت ترمي القصة إىل دعمها.

 -4مرحلة التمرين الكتايب وأتليف بع ،اامل ،والتطبيق التمثيلي أن أمكن(ص.)284
يعــد فــن القصــة القصــرية مــن األجنــار احلديثــة ،الــيت ارتبطــت ابلتحــوالت املعاصــرة لإلنســان يف
القــرن العش ـرين ،وهــذا الفــن أكثــر صــعوبة يف الكتابــة مــن الفنــون األخــرى ،ويقــول يوســف؛ حســن؛
وأخرون(2012م) القصة القصرية مع اعتمادها على عناصر القـص مـن شخصـيات وأحـداث وزمـان
ومكــان وحبكــة وهنايــة ،فهــي متتــاز بقـدرهتا علــى التكثيــف الــداليل ،وإاثرة التــأويالت املختلفــة ،وأمهيــة
القصة تكمن يف أن نصوصها اايدة تكشف تعدد حقوهلا الداللية وتساعد القارس على إعـادة إنتـات
الرمز الذي ينه ،بش وعليش ،من خالل الرسالة اليت يريد إيصاهلا إىل املتلقي (ص.)290
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قواعد كتابة القصة:

فمن القواعد يف كتابة القصة ما ذكره تيمور(1971م) ومنها ما يلي:
أوالا :أن تكون القصـة وحـدة فنيـة ،و ـذه الوحـدة تتـوافر فنيـة القصـة ،ومـا الوحـدة الفنيـة إال أن عـل
الكاتب مهش مقصوراً على إبراز الفكرة األساسية.
اثني ن ا :أن يراعــي يف عــر املوضــوع جانــب التلمــيح مــا أمكــن وأن ــذر جانــب التص ـريح فــال يشــرع
الكاتــب املوضــوع و لــل الشخصــيات يف شــكل مهلهــل ،يــث ال يــرتك شــيئاً لفطنــة القــارس
وذكائش ،فإذا يعن الكاتب ذا ااانب كان متهماً قارئش ابلغفلة ومجود الذهن.
اثلثن ا :أن يعــين الكاتــب برسـم شخصــياتش ،وأن علهــا تصـدر يف أقواهلــا وأفعاهلــا عـن منطــق احليــاة الــيت
أراد هلا املؤلف أن تعيشها بواعيتها الظاهرة واخلفية أي اً ،ح إذا م ى القارس يف تفهم هذه
الشخصــيات ،وتصــور مــا يقــع مــن أمثاهلــا،

ــد نفســش مصــطدماً بشــيء غــري مــألوف كابه

املنطق أو الذوق.
رابعا :أال تكون الشخصيات بوقا ينقـل مـا يلقـي إليـش املؤلـف مـن الكـالم ،فيكـون املـتكلم هـو املؤلـف
نفس ــش ،عل ــى لس ــان ه ــذه الشخص ــيات الببغاوي ــة ،والواجـ ــب أن يبق ــى للشخصـ ــيات كياهن ــا
املس ــتقل ،وأن تظ ــل حي ــة يف حركاهت ــا وس ــكناهتا ،وأن ــس الق ــارس م ــن أعماهل ــا ح ـرارة ه ــذه
احلياة ،ويتعرف من فعاهلا ما تتميز بش من مشائل وحقائق.
خامس ا :حتم أن يكون لكل قصة معىن ،وإال كانت القصة لغواً ال جدوى لش ،والقـاص -ككـل فنـان
أخر -مصـور للحيـاة يف خمتلـف ألواهنـا ،مـرتجم عمـا يعـتلج يف رأسـش ومـا ـيش يف صـدره مـن
معان ومشاعر ،فهو إذا كتب فإمنا يكتب لتصوير هذه املعاين ،وإي اع هذه املشاعر.
سادسا :ب أال تكون الفكرة اليت يعااها الكاتب يف قصصش مصوغة يف قالب موعظة أو حكمـة،
وأال يظهــر فيهــا حتبيــذ شــيء ،أو النهــي عــن الشــيء ،بــل ــب أن تكــون احلكمــة أو املوعظــة
مطوية يف غ ون احلوادث ،خالصة إىل القارس دون معونة اهرة من املؤلف.
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سابع ا :سن أال لو القصة من عنصر التشـويق ،وأعـين بـش أن تسـتحوذ علـى القـارس يف أثنـاء قراءتـش
نشوة وروعة تدفعانش إىل متابعة القراءة يف نشاد وانتباه ،ونلفت النظر إىل أننا ال نبغي بعنصر
التشويق أن ينقلب الكاتب مهرجاً ،يفتعل احلوادث افتعاالً ليصل إىل هذا الغر .
اثمن ا :ما ب أن ري عليش الكاتب يف حتريـر قصـتش مـن وجهـة اللغـة ،ونقـدم بـذلك أن اللغـة العربيـة
ه ــي يف ذاهت ــا لغ ــة موس ــيقية ،أللفا ه ــا وأس ــاليبها رن ــني وإيق ــاع ،وق ــد أس ــرف كت ــاب العص ــور
املتــأخرة يف اســتغالل هــذه املوســيقية ،ابملغــاالة يف االســتعارة ،وارتكثــار مــن ال ـرتادف ،والت ـزام
السجع والطباق وما إليش ،مث جاء العصر احلديث يزخر مبوضوعاتش العلمية ،و وثش االجتماعية
والفنيــة ،ــا ال تمــل الربقشــة والزخــرف ،فأريــدت اللغــة علــى أن تكــون القوالــب علــى قــدود
املعــاين ،فيجــب أن يعــين الكاتــب إذن بلغــة قصــتش ،ال يبــالغ يف التحاســني البيانيــة وغريهــا ،مــن
حن ــو االس ــتعارة والتش ــبيش والـ ـرتادف ،ب ــل ع ــل األلف ــا عل ــى أق ــدار املع ــاين جه ــد املس ــتطاع
(ص.)42
لقد حظيت القصة السعودية مبتابعة نقدية منذ نشأهتا ،وهذا يشري إىل اهتمامها يف السـعودية،
كما يرى ذلك الثبييت (2010م) ،إال أن تلك املتابعة انطلقـت بعـد فـرتة وجيـزة مـن هـور القصـة يف
احلجاز ،إذ تتمكن القصة من الظفر أبسباب التشكل الفين ،و حتقق هلا عوامل التطور القصصي،
فلــم جنــد كتــاابً نقــد ً ،أو ث ـاً أكادميي ـاً يتنــاول القصــة الســعودية ،ويتخــذ منهــا موضــوعاً لــش ،كمــا أن
مقدمات امموعات القصصية ال تشكل مصدراً من مصادر النقد القصصي (ص.)47
مراحل كتابة القصة:

إن الكتابة وسيلة يتجحة لتحقيـق عـدة و ـائف لإلنسـان كمـا ذكـر ذلـك أبـو زالل (2011م)
هي وسيلة مهمة لتثبيت الفكر البشري وتدوين مايف النفس البشرية من وجدانيات ومشـاعر إنسـانية،
فارتنسان يعرب عما يف مكنون نفسش ابللغة مث يدون هذه اللغة ،ويسجلها عن طريق الكتابـة ،ليـتمكن
غريه من بين جنسش البشري من ارتفادة من خرباتش املدونة ،والكتابة تساعد على مد جسور العالقات
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بــني الــبالد املختلفــة ،أي إنــش مــن خــالل الكتابــة يــتم نشــر املكاتبــات بــني النــار الــذين يســكنون بــالداً
مرتاميــة األطـراف ،ويــتمكن البشــر مــن الرتاســل فيمــا بيــنهم مهمــا تباعــدت املســافات فيمــا بيــنهم ،لــذا
قيل :إن الكتابة أحد وجهي االتصال الكتايب حيث يكتب ارتنسان واآلخرون يقرءون ،أو يقـرأ الفـرد
مايكتبش اآلخرون ،ومن مث يتم االتصال الكتايب بني طرفني أحدمها مرسل واآلخر مسـتقبل ،فاالتصـال
الكتــايب أحــد شــكلي االتصــال الفعلــي ،ويعتمــد علــى التســجيل والتــدوين ويســتخدم الكتابــة والطباعــة
ويساعد على االتصال بعدد كبري من األفراد (ص.)19
وقد عرضت بعـ ،األدبيـات الرتبويـة ،والدراسـات العلميـة مراحـل عمليـات الكتابـة بتقسـيماهتا
اخلمــس املشــهورة مرحل ــة مــا قبــل الكتاب ــة ،مرحلــة كتاب ــة األوليــة (املسـ ّـودة) ،مرحل ــة املراجعــة ،مرحل ــة
التصــحيح ،مرحلــة النشــر ،وتوضــح جممــل الدراســات اآلتيــة هــذه املراحـل( :عــو

2002م ،ص ص

 ،40-38وتـ ـ ــومبكنس2003, Tompkins،م ،ص ،74ودراسـ ـ ــة أبـ ـ ــو سـ ـ ــكينة 2004م ،ص،116
وعبار 1426هـ ،ص ،97وحسني 2007م ،ص ،190،والعبيدي1430هـ ،ص ص.)51-45
 -1مرحلة ما قبل الكتابة:
وهي املرحلة اليت تسبق الكتابـة؛ ويطلـق عليهـا الـبع ،مرحلـة التخطـيط ،ويقصـد ـا أن يعـرف
التلميذ كيف يبدأ؟ وكيف يعاجل ما لديش من أفكار؟ وما األفكار اليت عنده ويريد التعبري عنها؟ وكيف
يعرب عنها؟
ّ
وقــد وجــد أن الكتّــاب احملرتفــني يق ــون %84 :مــن وقــت الكتابــة يف مرحلــة مــا قبــل الكتابــة
وإذا كان كل هذا الوقت مي يش الكتّاب احملرتفون يف مرحلة ما قبـل الكتابـة ،فـإن تعويـد التالميـذ علـى
هــذه املرحلــة علــى قــدر مــن األمهيــة ي ــث ال ميكــن إغفالــش أو إغفــال تك ـرار ت ــدريب التالميــذ علــى
مهارات هذه املرحلة ،وكيفية التعامل معها ،والسبل املوصلة إىل إجادهتا.
ومن املالحف أن التالميذ الصغار غالبًا ما يعتقدون أنش ليس لديهم ما يكتبون عنش ،ابلرغم من

ـرحا خصــبًا للكتابــة .ولــذلك فعلــى
أن حيــاهتم مليئــة ابملغــامرات واملوضــوعات الــيت ميكــن أن تكــون مسـ ً
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متر م يف حياهتم اليومية
املعلم أن يسري مع التالميذ ح يساعدهم على اكتشاف أن األحداث اليت ّ
قصصــا فريــدة مــن نوعهــا وشــيقة إىل درجــة تفــوق اخلي ـال .ومــن ذلــك أن يق ـ ّدم املعلــم
ميكــن أن متثــل ً
للتالميذ أسئلة إبداعية؛ لكي صل على إجاابت وأفكار إبداعية ومبتكرة.

ويف هــذه املرحلــة ســيجد املعلــم أن بعــ ،التالميــذ قــد اارط ـوا فعليًــا يف كتابــة أفكــارهم ،بينمــا

سـيالحف أن فري ًقـا أخــر مـن التالميــذ مـازالوا تــاجون إىل بعـ ،الوقــت حـ ــرت أفكـارهم إىل حيّــز
الوجود ،ليم ّد هلم يد العون للخروت أبفكار مثمرة ،فاألفكار األوىل اليت تطرأ على ذهن الكاتب ليس
شرطًا أن تكون هي أف ل األفكار.
(املسودة):
 -2مرحلة الكتابة األولية
ّ
وهـي املرحلــة الــيت توضــع فيهــا األفكـار علــى الــورق ،وينطلــق فيهــا القلـم لكتابــة مــا ميليــش الفكــر.
وتكمن الصعوبة األوىل هلذه املرحلة يف وضع القلم على الورقة وبداية الكتابة؛ لذا ب على املعلم أن
يطلـب مــن تالميــذه كتابـة مجيــع األفكــار؛ ألن هـذه عبــارة عــن مس هللاـودات ســيتم تنقيحهـا يف مرحلــة الحقــة،
فعليش أن يساعدهم يف عملية االنطالق يف الكتابة دون توقف.

وهنــا ـب أن ينصــب تركيــز التالميــذ علــى كتابــة أفكــارهم علــى الــورق دون االهتمــام الكبــري
ابألخطــاء ارتمالئيــة ،والنحويــة ،أو اســتخدام عالمــات الرتقــيم ،أو غــري ذلــك ــا يتعلــق ليــات عمليــة
سطرا بعد سـطر؛ حـ يتسـىن هلـم التعـديل والتصـويب يف املراحـل
الكتابة .ويف ّل أن يكتب التالميذ ً

ال الحقة .وعلى املعلم يف هذه املرحلة تقدمي التغذية الراجعة املتعلقـة ابملشـكالت الـيت تواجـش التالميـذ،
وعــدم الرتكيــز علــى األخطــاء اآلليــة؛ ألهنــم بــذلك ســيوجهون رســالة إىل تالميــذهم أبن أليــات الكتابــة
أكثر أمهية من م موهنا.
ولتحقيــق منــتج كتــايب جيــد تــات التلمي ــذ يف هــذه املرحل ــة إىل عمليــات مكثف ــة يــث يوج ــش
التلميــذ إىل نفســش العديــد مــن األســئلة مثــل :كيــف أبــين املوضــوع؟ وكيــف أبــين املقدمــة؟ وكيــف أبــين
مسودة.
اخلامتة؟ وما اللغة اليت سأستخدمها؟ لذا فال حرت أن يكون للتلميذ أكثر من ّ
املسودات فيش ،بل ترتك للتالميذ حرية الكتابة
ويف ّل أال يكون هناك وقت حمدد رتجناز كتابة ّ
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املسودات يف أكثر من مناسبة ،ابرتضـافة إىل إ حـة الفرصـة هلـم الستشـارة بع ـهم
ح
يتعودوا كتابة ّ
ّ

بع ً ا دون أن يكون هنـاك نقـل مباشـر ،حـ وإن تشـا ت األفكـار؛ ألن األسـلوب ـب أن تلـف

حتما مـن شـخص آلخـر .وال أبر أن تؤخـذ هـذه االستشـارة مـن املعلـم دون إبـداء حكـم هنـائي علـى
ً
العمل ح ينتهي ،والبـد أن يفـتح املعلـم مـع تالميـذه احلـوار حـول مـا ميكـن أن عـل املوضـوع يظهـر

بشكل أف ل ،دون إمالءات ملزمة من املعلم حيال ما يكتب التالميذ.
 -3مرحلة املراجعة:
وفيهــا تــتم مراجعــة املسـ هللاـودات الســابقة ،وإعــادة النظــر فيمــا ســبق كتابتــش مــن زوا خمتلفــة؛ مــن
حيث احملتوى وتنظيمش ،واألخطاء اللغوية ،ومناسبة اامل والعبارات املستخدمة ،والتأكد مـن وضـوع
الفكرة عند القارس .ويف هذه املرحلة يقوم التلميذ إما بتنقيح حمدود؛ وذلك اجـراء تغيـريات اثنويـة يف
تنقيحــا أوســع مــن ذلــك إىل درجــة تغيــري
الــنص مثــل :تبــديل كلمــة مكــان كلمــة أخــرى ،أو أن يكــون ً

صفحات كاملة ،أو فكرة كاملة يف النص.

وهنــا يتحــول كــل تلميــذ مــن كاتــب إىل قــارس س ـواءً لكتابتــش أم كتابــة زميلــش ،وعلــى املعلــم أن

يتوخى احلذر عند توجيش النقد إىل كتاابت التالميذ؛ وذلك حلساسية كل كاتـب فـاه النقـد ،وأن يبـدأ
بتوجيــش املــدع وعــر احملاســن ،قبــل القــدع وعــر املثالــب ،بــل ويفــرت

يف املعلــم أن يعلّــم مثــل هــذا

األمـر للتالميــذ أنفســهم عنـدما يوجــش بع ــهم النقـد لكتــاابت بعــ .،والطريقـة العمليــة للحصــول علــى
التغذية الراجعة مـن الق ّـراء تكمـن يف مواقـف ارتلقـاء الـيت يقـرأ فيهـا كـل تلميـذ موضـوعش علـى جمموعتـش
الصغرية ،مث يستجيب مللحو اهتم املتعلقة ابملوضوع؛ ومن ذلك :أين الغمـو

يف الـنص؟ ومـا الفكـرة

ال ــيت حتت ــات إىل مزي ــد م ــن التوض ــيح؟ واملعل ــم يف ه ــذه العملي ــة ق ــارس ومتفاع ــل م ــع كت ــاابت تالمي ــذه،
فاألف ــل أن يق ـ ّدم ملحو اتــش املســاعدة يف حتســني املوضــوع يف هــذه املرحلــة ،ال أن يؤخرهــا إىل هنايــة
عمليات الكتابة؛ ألن التلميذ هنا ميلك وقتًا لإلفادة من امللحو ات ،وحتسني املوضوع وتطويره.
ويدرب املعلم تالميذه كذلك علـى عـر كتـاابهتم علـى عناصـر التقـومي الـذا الـيت بـني أيـديهم
ّ
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قبــل عرضــها علــى أحــد مــن زمالئهــم ،أو معلمهــم؛ وكــل ذلــك حـ يكــون التالميــذ أقــرب إىل القناعــة
عنـدما يوجـش هلــم النقـد ،وميكــن أن يسـتخدم التالميـذ األلـوان لإلشـارة إىل املطلــوب مث التعـديل ،وهــذه
الطريقة أثبتت فاعليتها يف توفري الوقت وااهد على املعلم والتلميذ.
-4مرحلة التصحيح:
بعد أن يقوم التلميذ مبراجعة ما كتب ساب ًقا ،يكون يف هذه املرحلة قد وصل إىل صورة واضحة
املعا فاه ما يريد أن يطرحش من أفكار ،وعلى التلميذ يف هذه املرحلة أن يراجع مجيع التعديالت اليت
تستحق التصحيح ،وأن يراجع ما كتب و تار أف لش ،مع األخذ بـرأي الـزمالء واملعلـم كناقـدين .كمـا
عليــش أن يراجــع كــل مــا يتعلــق ليــات الكتاب ــة مثــل :عالم ــات الرتق ــيم ،واخلــط ،وتص ــحيح األخط ــاء
ـددا م ــن
ارتمالئيــة والنحويــة .وال أبر أن ي ــع املعلــم يف هنايــة مل ــف الكتابــة اخلــاص بكــل تلميــذ عـ ً
األوراق اليت تذ ّكر التالميذ مبواطن استخدام عالمات الرتقيم أثناء الكتابة ،وكذلك وضع أبرز القواعـد
ارتمالئية والنحوية اليت غالبًا ما ط التالميذ يف التعامل معها.
وعــادة مــا يعتقــد الصــغار أن الكبـ َـار وهــم يصــوبوهنم أهنــم منتقصــون مــن جهــودهم ،مقلّلــون مــن

شــأهنم ،لــذلك فالبــد أن ينــاقش املعلــم التالميــذ يف أخطــائهم؛ ح ـ يصــلوا يف موضــوعية واقتنــاع إىل
اخلطط واالسرتاتيجيات الالزمة لتدارك تلك األخطاء ،ومن َمثّ التوجش حنو ارتجناز األمثل .ويستحسن
يتقمصون مـن
من املعلم أن يعطي التالميذ يف هذه املرحلة الفرصة الكافية للقراءة الصامتة املتأنية اليت ّ
خالهلــا دور الناقــد البصــري ،الــذي يقـرأ بكــل فـ ّـرد حــول مــا كتــب ،ومــن َمثّ يقــوم بتعــديل مــا تــات إىل

تعديل مستعينًا بقائمة التقومي الذا  ،ومبا ميتلكش من خربات علمية وعملية.
 -5مرحلة النشر:

وأت هــذه املرحلــة بعــد مجيــع املراحــل الســابقة الــيت ضــمنت جــودة الــنص املكتــوب وصــالحيتش
للعــر علــى اامهــور ،فنشــر املوضــوع ي ــفي احليــاة عليــش ،وقــد يكــون النشــر إمــا شــفهيًا أو كتابيًــا
مجيعــا عــرب ارتذاعــة
امهــور معــني؛ فقــد يقـرأ التلميــذ موضــوعش علــى تالميــذ صــفش ،أو تالميــذ املدرســة ً
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املدرسية ،وقد ينشره يف كتاب يع ّد هلذا الغر يف مكتبة الصف أو املدرسـة ،أو يف جملـة حائطيـة ،أو
يف بع ،امالت اخلاصة ابألطفـال ،أو يف بعـ ،الصـحف املهتمـة ـذا الشـأن ،أو النشـر ارتلكـرتوين
على الشبكة العنكبوتية.
ويـرى العبيــدي(1430هــ) أن تـرتك للتلميــذ حريــة إخـرات العمــل ابلطريقــة الـيت يــرى أهنــا مناســبة
لقصتش؛ وذلك اضافة رسوم لشخصيات معينة من قصتش ،أو بع ،األشكال اليت تدل على أحداث
القصة ،إما يدوً أو عن طريق بع ،الربامج احلاسـوبية الـيت تسـاعد يف عمـل التصـاميم الفنيـة .وميكـن
أن يتعــاون معلــم اللغــة العربيــة مــع معلــم الرتبيــة الفنيــة ملســاعدة تالميــذه يف هــذا ااانــب الفــين؛ ح ـ
ـاهزا بصــورة هنائيــة ومعـ ًـدا للنشــر .وإذا كــان التالميــذ علــى قــدر مــن االســتعداد ألن
يصــبح العمــل جـ ً
ـااب ،وأن لـديهم أعم ًـاال صـاحلة للنشــر ،فعلـى املعلـم أو املدرسـة أو ارتدارة الرتبويـة مســاعدهتم
يكونـوا كتّ ً
حافزا ملواصلة الكتابة ،ومشـاركة العـا اخلـارجي،
يف الوصول إىل منافذ النشر ،ألن نشر األعمال ميثل ً

يطورون مفهومهم للجمهور ،ودورهم يف العملية الكتابية ،وكذلك تعزز ثقـتهم
كما أهنم ذه املشاركة ّ

أبنفسهم(ص.)52

وهنــاك مــن يــرى أن الكتابــة متــر بــثالث مراحــل كمــا يــرى (الغ ـوايب2003 ،م،ص ،64شــحاتش
2010م ،ص )98هي:
أ -مرحلة ما قبل عملية الكتابة (التخطيط).
ب -مرحلة إنتات العمل الكتايب (التنفيذ).
ت -مرحلة ما بعد الكتابة (املراجعة والتنقيح).
يرى خرما ,مصطفى (2004م) أن مرحلة ما قبل الكتابة هي أهم املراحـل حيـث يقول"عنـدما
يعهد إليك الكتابة يف مواضيع معينة ،فإهنا يف الغالب تكون عامة جداً ح إنك ال تستطيع عرضـها
بشكل كاف يف فقرة واحدة ،ولذلك فإنك اجة إىل أن ت يّق املوضوع ،أي ت ـيّق اتسـاعش ليصـبح

أكثــر حتديــداً ،فعلــى ســبيل املثــال ،لنفــر أنــش طلــب منــك أن تكتــب عــن املكــان املف ــل لــديك،
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واخرتت مجهورية مصر العربية ،فعلى الرغم من سهولة كتابة عدة مجل حـول األشـياء الـيت تعجبـك يف
ذلك البلد ،فإنـش مـن األكثـر إقناعـاً للقـارس أن تقـوم ابلكتابـة عـن مكـان معـني ،لـذلك فـإن عليـك أن
ت يّق موضوعك بقدر ارتمكان" (ص.)15
وتعد مراجعة العمل الكتايب عملية أساسية من عمليات إنشائش قبل طرحش وتداولش ،فهي اآللية
الــيت متكــن الكاتــب مــن إعــادة النظــر والتفكــري فيمــا كتــب ،و ارســة أشــكال التقــومي الــذا يف كــل مــا
يتعلــق ابملــادة املكتوبــة مــن حيــث الشــكل ،وامل ــمون ،واألســلوب؛ ســعياً إىل إخراجهــا يف صــورة أكثــر
اكتماالً.
ويف ه ــذه املرحل ــة ت ـتم قـ ـراءة ال ــنص النه ــائي قـ ـراءة متأني ــة  ،ن ــدقق فيه ــا ص ــحة النح ــو واهلج ــاء
واستعمال النقط والفواصل ،وغريها مـن عالمـات الرتقـيم ،ومـن املفيـد اسـتخدام معجـم ،والقاعـدة هنـا
هي أنش إذا يكن لدينا الوقت الكايف للمراجعة الدقيقة ،فلن يكون لدينا وقت كايف للكتابة أساساً،
واألف ل أال نكتب إذا كنا لن نراجع ،ولكن من البداية إذا نظـم ووزع الكاتـب وقتـش أثنـاء عمليـة الكتابـة،
حيث صص وقتاً للتخطيط ،ووقتاً للكتابة ،ووقتاً لعملية املراجعة.
مهارات كتابة القصة وأساليب تنميتها:

املهارات الرئيسـة الـيت متـر ابملراحـل اخلمـس أثنـاء عمليـة الكتابـة ،وأسـاليب تنميـة هـذه املهـارات
كمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـددها تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومبكنس(2003م ،ص ،47سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليمان2009،م ،ص،206-205
العلوان2008،م،ص ،737-736الربي 2013،م،ص )75-74على النحو اآل :
 -1مرحلة ما قبل كتابة القصة :وفيها فري التهيئة للكتابة ،وتت من هذه املرحلة:
أ -اختيار موضوع القصة :وتساعد حرية اختيار القصة الطالـب علـى الكتابـة يف املوضـوعات الـيت
مييــل إليهــا ،ويرغــب يف الكتابــة عنهــا ،ومــن األســاليب الــيت تنمــي هــذه املهــارة :يعطــي التالميــذ
حريــة اختيــار موضــوع القصــة ،ويســتمع املعلــم للموضــوعات الــيت اقرتحهــا التالميــذ و لهــا علــى
السبورة ،ويساعدهم يف اختيار املوضوعات اليت تناسب اهتماماهتم.
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ب -حتديد الغر

من كتابة القصة :وهذه مبثابة احلافز الذي يوجش الطالب للكتابة ،إذا ما حدد

هدفًا يسعى إىل الوصول إليش ،ومن األساليب اليت تنمي هذه املهارة :يساعد التالميذ يف وضع
هدف حمدد ،وحتفيز التالميذ للوصول لتحقيق اهلدف من القصة ،ويستعر

املعلم أمثلة

لبع ،املوضوعات ويوضح اهلدف منها.
ث -كتابــة قائمــة ابألفكــار الرئيســة للقصــة :وهــي عبــارة عــن شــحذ للفكــر ،فيقــوم الطالــب بكتابــة
مجيــع األفكــار الــيت تــرد إليــش وت ـرتبط ابملوضــوع الــذي اختــاره علــى شــكل نقــاد دون النظــر يف
ترتيبـش ،ومــن األسـاليب الــيت تنمــي هـذه املهــارة :يبـ ّـني املعلـم للتالميــذ أن هــذه املرحلـة عبــارة عــن
فميع لألفكار دون النظر إىل أمهية ترتيبهـا ،ويطلـب املعلـم مـن التالميـذ البـدء بتـدوين األفكـار

يف املكان املخصص ،ويسـاعد املعلـم التالميـذ بكتابـة األفكـار الـيت تـرتبط مبوضـوع القصـة علـى
شكل نقاد.
ت -مراجعة قائمة األفكار :يعـود الطالـب يف هـذه املرحلـة إىل األفكـار الـيت دوهنـا ،ويقـوم مبراجعتهـا
وترتيبها وتنظيمها حسب البنود اآلتية (املقدمة ،صلب املوضوع ،اخلامتة) ،ومـن األسـاليب الـيت
دونوه ــا ملراجعته ــا
تنم ــي ه ــذه امله ــارة :يطل ــب املعل ــم م ــن التالمي ــذ الرج ــوع إىل األفك ــار ال ــيت ّ

وترتيبها ،ويساعد املعلم التالميذ يف تنظيم هذه األفكار حسب البنـود التاليـة (املقدمـة صـلب
املوضــوع اخلامتــة) ،ويوضــح املعلــم للتالميــذ إمكانيــة التغيــري يف األفكــار ابحلــذف أو ارتضــافة
حسب ما يراه مناسباً.
 -2مرحلة الكتابنة األولينة للقصنة (املسنودة) :يركـز الطـالب اهتمـامهم علـى توليـد األفكـار ،وكتابـة
اامل املعربة دون النظر يف األخطاء ارتمالئية أو النحوية .وتشمل هذه املرحلة ما ك :
أ -كتابة املسودة األولية للقصة :يقوم الطالب بكتابة مسودة أولية للموضوع ،بناء على ما دونوه
مــن أفكــار يراعــى فيهــا الطالــب تسلســل األفكــار ،وينتقــل فيهــا مــن فكــرة إىل أخــرى بشــكل
منطقــي وســليم ،ومــن األســاليب الــيت تنمــي ه ــذه املهــارة :ــث املعلــم التالميــذ علــى كتاب ــة
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مسودة أولية للقصة ،ويكلف املعلم التلميذ ابلبدء يف كتابة القصـة مسـتعينني بقائمـة األفكـار
دونوه ــا يف املرحل ــة الس ــابقة ،ويوض ــح املعل ــم أمهي ــة تسلس ــل األفك ــار والتنق ــل م ــن فك ــرة
ال ــيت ً
ألخرى بشكل منطقي وسليم.

ب -كتابة مقدمة للقصة :يركز الطالب هنا علـى كتابـة مقدمـة للموضـوع تكـون مبثابـة املـدخل لـش،
وت ــربز أمهيت ــش ،وهتي ـ الق ــارس وف ــذب انتباه ــش ،وتعرف ــش ابملوض ــوع ال ــذي يتناول ــش املق ــال ،وم ــن
األساليب اليت تنمي هذه املهارة :يوضح املعلم للتالميذ أن مقدمة القصة تكون مبثابة املدخل
عرفش ابملوضع.
هلا وإبراز ألمهيتها ،ويوضح املعلم للتالميذ أن مقدمة القصة هتي القارس وت ّ
ت -كتابة األفكار سرداً دون توقف :ومن األسـاليب الـيت تنمـي هـذه املهـارة :يسـمح املعلـم بتعـاون
التالميذ مع بع هم لتدوين األفكار اليت تدور حـول موضـوع القصـة ،ويسـمح املعلـم للتلميـذ
ابلتنقل بني زمالئش يث يقدمون املساعدة لش.
ع -كتابة خامتة مناسبة للقصة :ينهي الطالب كتاابهتم خبامتة تلخص املوضـوع ،وتـذكر القـارس مبـا
ورد فيش من أفكار ،وغالبًا ما تت من رأ ً أو نصيحة ،ومن األساليب اليت تنمي هذه املهارة:
يشرع املعلم للتالميذ كيف ينهون كتاابهتم للقصة خبامتـة مناسـبة ،.ويوضـح املعلـم للتالميـذ أن
خامتة القصة غالباً سعيدة أو إ ابية.
 -3مرحلننة مراجعننة القصننة :وفيهــا يقــوم الطــالب مبراجعــة األفكــار واامــل الــيت دونوهــا يف الكتابــة
األولية (املسودة) ،وتشتمل هذه املرحلة على:
أ -قـ ـراءة مس ــودة القص ــة ق ـ ـراءة ذاتي ــة متأني ــة الكتشـ ـاف األخطاء:حي ــث تس ــاعد الطال ــب عل ــى
اكتشاف األخطاء وتبني اخللـل يف ترتيـب اامـل أو العبـارات الـيت كتبهـا ،ومـن األسـاليب الـيت
تنمــي هــذه املهــارة :يطلــب املعلــم مــن التلميــذ إعــادة النظــر يف مشــروع كتابــة القصــة لتحســينها
وترتيبها ،ويوجش املعلم التالميذ إىل كيفية ترابط األفكار بع ها ببع ،مـن خـالل إعـادة ترتيـب
الكلمات واامل.
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ب -تبادل الكراسات بني التالميذ لقراءة القصة الـيت كتبهـا زميلـش ووضـع املالحظـات واالقرتاحـات:
ليقوم كل طالب بقراءة املوضوع الـذي كتبـش زميلـش ووضـع املالحظـات الـيت يراهـا ،والتعـديالت
اليت يقرتحها ،ومن األساليب اليت تنمي هذه املهارة :يسمح املعلم للتالميـذ االسـتعانة ببع ـهم
لتحسني كتاابهتم ،ويتبادل التالميذ كتاابهتم اعتماداً على االقرتاحات املقدمة هلم من قبل زمالئهم.
خ -تدوين التعديالت وف ًقا ملا الحظش الطالب بعـد قراءتـش أو مـا الحظـش زميلـش ،ابلتقـدمي أو التـأخري

أو احلذف أو ارتضافة ،ومن األساليب الـيت تنمـي هـذه املهـارة :يقـدم املعلـم املسـاعدة للتالميـذ
من خالل االقرتاحات املناسبة هلم وارتجابة عن أسئلتهم ،ويطلب املعلم من التالميذ اسـتخدام
قلم بلون مغاير عند إجراء التعديالت.

د -إعــادة كتابــة مســودة القصــة وتنظيمهــا بعــد التعــديالت الــيت أجريــت عليهــا ،ومــن األســاليب الــيت
تنمي هذه املهارة :يعيد التالميذ النظـر فيمـا كتبـوه رتعطـاء القصـة الشـكل املناسـب مـن خـالل
يبني املعلم للتالميذ أمهية تنظيم موضوع القصة وسالمتها من األخطاء.
احلذف أو ارتضافة ،و ّ
 -4مرحلة التصحيح :يف هذه املرحلة يركز الطالب على عملية ارتخرات وتصحيح األخطاء النحوية
وارتمالئية وتشمل:
أ -مراجعة مسودة القصة بعد إجراء التعديالت ،والرتكيـز علـى األخطـاء ارتمالئيـة والنحويـة ،ومـن
األســاليب الــيت تنمــي هــذه املهــارة :يكلــف املعلــم بعــ ،التالميــذ ابلقيــام بق ـراءة مــا كتبــوه أمــام
زمالئهم ،ويطلب املعلم من كل تلميذ أن يقوم بتحرير ما كتبش منفرداً.
ب -تصحيح األخطاء النحوية وارتمالئية ،ومن األساليب اليت تنمي هذه املهارة :يكلف املعلم كل
تلميذ ابلقيام بتصحيح كتابتش من األخطاء ارتمالئية والنحوية مبفردة ،ويطلب املعلم من
التالميذ تبادل الكراسات لتصحيح األخطاء اليت

يكتشفها التلميذ بنفسش ،ويقوم املعلم

مبساعدة التالميذ يف التصويب .
ت -التأكيد على وجود عناصر القصة ،ومن األساليب اليت تنمي هذه املهارة :يعر

املعلم مناذت

من كتاابت التالميذ ملناقشتها مبشاركة التالميذ حول توفر عناصر القصة فيها ،ويطلب املعلم
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من التالميذ تبادل الكراسات للكشف عن وجود عناصر القصة يف كتاابهتم.
د -تو يف عالمات الرتقيم املناسبة ،ومن األساليب اليت تنمي هذه املهارة :يشرع املعلم للتالميذ
بع ،عالمات الرتقيم ،وينبّش املعلم التالميذ إىل أمهية عالمات الرتقيم وتو يفها يف املكان
املناسب من كل فقرة.
 -5مرحلننة النشننر :ــاول الطالــب يف هــذه املرحلــة إخـرات التعبــري يف شــكلش األخــري ونشــره ،وتشــمل
هذه املرحلة:
أ  -كتابة القصة بشكلها النهائي (املبي ة) ،ومن األساليب الـيت تنمـي هـذه املهـارة :يكلـف املعلـم
التالميــذ إىل كتابــة القصــة يف شــكلها النهــائي ،ويطلــب املعلــم مــن التالميــذ تعبئــة قائمــة التقــومي
النهائي ملراحل كتابة القصة.
ب – نشر القصة يف صحيفة الصف أو جملة املدرسة ،ومن األساليب اليت تنمي هذه املهارة :يؤكد
املعلم ضرورة االحتفا ابملوضوعات اليت كتبوها لالستمرار يف عملية تقييمها وتطويرها،
ويساعد املعلم التالميذ لنشر كتاابهتم النهائية يف غرفة الصف واملة املدرسية.
ت – قراءة القصة على التالميذ أو يف ارتذاعة املدرسية ،ومن األساليب اليت تنمي هذه املهارة:
يكلف املعلم بع ،التالميذ بقراءة القصة على زمالئش ،و تار املعلم بع ،التالميذ لقراءة
قصصهم يف ارتذاعة املدرسية.


مهارات كتابة القصة:
عنــد احلــديث عــن أســلوب القصــة ،يـرى جنــم (1995م) أنــش البــد مــن احلــديث عــن جــزء مهــم

ورئيس يف األسلوب التعبريي القصصي أال وهو احلوار ،فهو صفة من الصفات العقلية اليت ال تنفصل
ع ــن الشخص ــية بوج ــش م ــن الوج ــوه ،ابرتض ــافة إىل أن احل ـوار الس ــلس امل ــتقن يك ــون مص ــدر إمت ــاع يف
القصـة ،وبواسـطتش تتصـل شخصـيات القصــة بع ـها بـبع ،،واحلـوار املعـ ّـرب الرشـيق سـبب مـن أســباب

حيويّة السرد وتدفقش (ص.)117
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ويــذكر شــرف (2001م) إن أســلوب الكتابــة القصصــية عنــد الناش ـ ســينمو بكثــرة االطــالع
واملمارسة والتدريب ،والكتابة املستمرة ،فليسـت صـناعة القصـة ابألمـر اهل ّـني ،لـذا ـب علـى الكاتـب
الناش ـ أن ي ــرو

نفس ــش عل ــى اال ــور ،وتن ــاول ورق ــة وقل ــم ،ومداعب ــة الفك ــرة ال ــيت يف ذهن ــش ابحليل ــة

وارتصرار واملطاردة ،ويبـدأ أبن طـط علـى ورقـة مجيـع مـا يتصـل بتلـك الفكـرة مـن العناصـر واخلـواطر،
فلن تلبث الينابيع الكامنة يف عقلش الباطن أن تتدفق بعد ن وب ،وتنهال عليش العبارات يف سرعة (ص.)104
وميك ـ ــن تـ ـ ــدريب الناش ـ ـ ـ بش ـ ــكل عمل ـ ــي متـ ـ ــدرت عل ـ ــى كتابـ ـ ــة القصـ ـ ــة ،وذل ـ ــك كم ـ ــا ي ـ ــورد
شرف(2001م) ابلسماع لش بداية مبمارسة احلكاية الشفهية ملدة معينة ،مث يتم تعليمـش يف هـذه الفـرتة
عناصر القصة الفنية ،ويطبقها كلها أو بع ها على األقـل علـى حكا تـش ،مث ينتقـل إىل مرحلـة القصـة
القصــرية الــيت ــب أن يكتبهــا مراعيًــا عناصــر القصــة الفنيــة ،وهــذه املرحلــة أصــعب مراحــل التــدريب،

وهــي لبا ــا ،فــإذا اســتطاع الناش ـ أن يلملــم هــذه العناصــر يف كتاابتــش فإنــش يكــون قــد حصــل علــى مــا

يسمى املوهبة القصصية املكتسبة ،وال أبر يف هذه املرحلة أن يقلد الكتّاب اميدين يف جمال القصة،
وبعد أن يتقن الناش حماكاة كاتب معني ـب أن يرتكـش؛ ليحـاكي كاتبًـا أخـر تلـف عـن السـابق يف

الفن واملذهب؛ كي يتخلص من احملاكاة لكاتب معني ،و ـتفف مبـا استخلصـش مـن براعـة ،وبعـد ذلـك

سيهتدي إىل منوالش اخلاص ،ويكون قد حذق اللغة ،وطريقة التناول واألداء (ص.)102
ويــرى كــل مــن موســى ,الشــافعي ,البســيوين ( )2008أن تنميــة هــذه مهــارات كتابــة القصــة تــتم
ذلك عن طريق إتباع العديد من الوسائل والطرق ،منها:
 -1بعــد حكايــة القصــة للتالميــذ ،أو قراءهتــا أبنفســهم ،وبعــد مناقشــتها معهــم تعطــى هلــم بطاقــات،
بكل بطاقة مجلة متثـل حـداثً مـن أحـداث القصـة ،ويطلـب إلـيهم ترتيـب هـذه البطاقـات وكتابتهـا
يف كراساهتم مرتبة حسب أحداث القصة.
 -2يطلب إليهم بعد قراءة القصة ومناقشتها كتابة أسئلة عليها.
 -3يطلب إليهم تلخيص القصة ،يف مساحة حمددة.
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 -4يطلب إليهم كتابة عنوان مناسب للقصة ،إن يكن هلا عنوان ،أو عنوان بديل مناسب إن كان
هلا عنوان (ص.)274
التعبري الكتابي:

لقــد ذكــر ف ــل ع (2003م) مفهــوم التعبــري التحريــري أبنش"إنشــاء ملوضــوع بتحويــل األفكــار،
واملعلوم ــات واآلراء املوج ــودة يف ال ــذهن (غ ــري املرئي ــة) إىل عم ــل مكت ــوب ،ي ــرتجم األفك ــار ،ويعك ــس
املعلومات يف صورة مرئية"(ص.)19
ويرى ف ل ع (2003م) إن جودة التعبـري الكتـايب تعـين حسـن التفكـري وسـالمة اللغـة وعمـق
املعرفــة ونقــاء الــذوق؛ ولــذلك فــإن األداء الكتــايب املــتقن دليــل علــى الــتمكن مــن أداءات كثــرية تتصــل
بتنظيم األفكار ،وعر املعلومات ،واستخدام اللغة ،وتنسيق الشـكل ،ومـن الطبيعـي أن يكـون تعلـيم
التعبري الكتايب ،وتنمية مهاراتش هدفاً أساسياً من أهداف تعلـيم اللغـة العربيـة مبراحـل التعلـيم العـام ،وأن
يكون استثمار هذا التعليم ،وتو يف تلـك املهـارات يف املواقـف الدراسـية واحلياتيـة معيـاراً لتحقـق هـذا
اهلدف (ص.)15
وعـ ّـرف صــومان (2009م) التعبــري أبنــش "إفصــاع ارتنســان بلســانش أو قلمــش عمــا يف نفســش مــن

أفكــار ومشــاعر وأغ ـرا  ،وهــو اهلــدف الــذي هتــدف إليــش موضــوعات اللغــة العربيــة مجيعهــا ،وتســعى
لتجويده" ،ويعد التعبري أمسى الغا ت اليت ب على املعلمني أن رصوا على متكني الطلبة منها ألنش
الثمــرة واحملصــلة النهائيــة لتعلــيم اللغــات ،وأمــا ابقــي الفــروع فهــي روافــد لــش وسـواقي ترفــده وتقــيم أركانــش
وتدعم بنائش (ص.)163
ويرى إمساعيل (2013م) أبن التعبري هو "ارتفصاع عما يف النفس من مشـاعر ابلطـرق اللغويـة
وخاصــة ابحملادثــة أو الكتابــة ،وعــن طريــق التعبــري ميكــن الكشــف عــن شخصــية املتحــدث أو الكاتــب
وعن مواهبش وقدراتش وميولش" ،وميثل التعبري نشاطاً أدبيـاً واجتماعيـاً ،فهـو الطريقـة الـيت يصـوغ ـا الفـرد
أفكاره وأحاسيسش وحاجاتش بلغة سليمة ،وتصوير مجيل ،وما يطلب إليش صـياغتش أبسـلوب صـحيح يف
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الشــكل وامل ــمون ،وهــو الغايــة مــن تعلــيم اللغــة ،ففــروع اللغــة كلهــا وســائل للتعبــري الصــحيح بنوعيــش
الشفهي والتحريري ،ب أن تسخر كـل فـروع اللغـة العربـة كروافـد تـزود املـتعلم ابلثـروة اللغويـة الالزمـة
حــني ميــارر التعبــري ،فنمــده ابألســاليب اايــدة ،واألفكــار الطريفــة ،والعبــارات الواضــحة ليصــبح قــادراً
على التعبري عما لج نفسش بلغة عربية سليمة (ص.)127
وميكن القول :إن التعبري ميثّل أعلى درجات املستو ت املعرفية ،فهو يتطلب مـن ارتنسـان حـ
عما يف نفسش أن لل ما يريد أن يوصـلش للمسـتمع أو القـارس ،مث يركـب مـا ميتلـك مـن املعـاين
يفصح ّ
واألفكار يف كلمات ومجل وعبارات ،يستطيع من خالهلا الوصول للغاية املنشودة من قصتش.

أمننا األهنندام العامننة لتعلننيم مقننرر التعبننري يف املرحلننة املتوسننطة كمننا حننددهتا وزارة الرتبيننة
والتعليم (1423هن) فتتمثل فيما يلي:
 -1تنمو قدرة الطالب على التعبري السليم عن مشاعره وأفكاره وحاجاتش.
 -2يكتسب القدرة على التفكري املنظّم من حيث تسلسل العناصر ،وحسن عرضها ،وربط بع ها ببع.،
 -3يستطيع االقتبار ،ومجع املعلومات ،وتو يفها يف سياقها املناسب.
 -4رص على خلو تعبريه من األخطاء اللغوية والنحوية وارتمالئية.
 -5يكتسب اآلداب الرئيسة للحوار؛ كحسـن ارتنصـات ،وتقبّـل أراء اآلخـرين ،وحسـن عـر الـرأي
والتلطّف فيش.

 -6يكتب بع ،الفنون التعبريية الو يفي منها وارتبداعي مراعياً األسس الفنية لكل منها.
-7يتقن مهارات التحرير الكتايب من وضوع اخلط ،وإتبـاع نظـام الفقـرة ،ومراعـاة اهلـوامش ،وعالمـات
الرتقيم.
 -8ينمي قدرتش على بناء املوضوع من اختيار العنـوان ،وانتقـاء املفـردات ،وتسلسـل األفكـار ،وحسـن
االبتداء واخلتام.
-36-

 -9ينمي املهارات ال رورية للتعبري الشفهي كاالرفال ،والثقة ابلنفس ،واارأة ،والطالقة ،ومتثيل املعىن.
 -10يربز ما لديش من مواهب وقدرات تعبريية" (ص.)124
وقــد حــرص الباحــث علــى أن يـذكر أبــرز األهــداف الــيت ــدم م ــمون الدراســة ،حيــث كانــت
األهداف اليت وضعتها وزارة التعليم مبثابة املظلة العامة لالنطالق يف وضع األهداف املوصلة إىل تنمية
مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط.
مراحل تدريب التعبري يف املرحلة املتوسطة:

ولقد ذكر صومان (2009م) مراحل تـدريب التعبـري يف املرحلـة املتوسـطة فقـال يسـتمر تـدريب
الطلبــة يف هــذه املرحلــة علــى التعبــري الشــفوي والكتــايب ،ففــي التعبــري الشــفوي يتــدرب الطلبــة علــى مــا
يالئمهم من املوضوعات بشي من التوسع وارتثراء ،أما التعبري الكتايب فيتدرب الطلبة على:
 -1إجابة األسئلة بعد قراءة النص.
 -2تلخيص فقرة من الدرر ،أو تلخيصش كلش.
 -3كتابة موضوع أو قصة بعد االستماع اايد إليهما من املعلم.
 -4اختيار موضوع من موضوعني أو أكثر يكتب فيش الطالب.
 -5كتابة موضوعات تتعلق ببع ،الق ا اليت مير ا الطلبة ،أو املناسبات املختلفة أو التوجيهات
األخالقية.
ويف هــذه املرحلــة ــب أن يهــتم املعلــم بتــدريب التالميــذ علــى ترتيــب األفكــار يف موضــوعاهتم
وعلى التسلسـل فيهـا ،كمـا يهـتم بصـحة األسـلوب وأن ـد هلـم بعـ ،املوضـوعات الـيت يرجعـون فيهـا
إىل كتب أو صحف أو جمالت ددها هلم مسبقاً (ص.)177
ويرى إمساعيل (2013م) أن مراحل التدريب على التعبري يف املرحلة ارتعدادية والثانوية هو أن
نقــوم بتكليــف الطــالب بكتابــة موضــوع مســبق التحــدث فيــش شــفو ً أو يســبق شــرحش أو تناولــش مــن
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قبــل ،وميكــن تــدريب الطــالب علــى معااــة املوضــوعات النقديــة كاملوضــوعات االجتماعيــة والسياســية
واالقتصادية والسياسية ،كما ميكنهم التمرن على اخلطابة ،واملنا رة ،وكتابة التقارير مع التوسع يف ربط
التعبري أبلوان النشاد اللغوي (ص.)129
أهمية التعبري الكتابي

:

ميكن إمجال أمهية التعبري الكتايب يف عـدة جوانـب كمـا يـورد ذلـك البجـة (1425هــ،ص)211
يف اآل :
أ) األمهية الرتبوية:

حيــث يتــيح الفرصــة للتالميــذ النتقــاء األلفــا املالئمــة ،وتنظــيم األفكــار وربــط بع ــها بــبع،،
وجودة الصياغة ،كما أنش يفتح امال أمام املعلمـني؛ للتعـرف علـى مـواطن ال ـعف يف تعبـري التالميـذ،
والعمل على معااتها ،والكشف عن التالميذ املوهوبني؛ لتشجيعهم واألخذ أبيديهم.
ب) األمهية االجتماعية:

يتم عن طريقها تدوين العلوم ،واملعارف املختلفـة ،وكـذلك تسـجل الـرتاث ارتنسـاين ،ونقلـش مـن
جيل إىل أخر ،ومن خاللـش يـتم تقويـة الـروابط الفكريـة والثقافيـة بـني األفـراد وااماعـات ،ويعـ ّد التعبـري

الكتايب عنصراً من عناصر التقدير واالحرتام للمبدعني يف هذا امال.
ج) األمهية الفنية:

وذلك أن الغاية النهائية لتعليم فروع اللغة هو متكني املتعلمني من كتابة األفكار ،وامللحو ات،
واملقاالت يف ش املوضوعات ،أبسلوب واضح يستويف األهداف التعبريية.
والباحــث علــى يقــني أبنــش م ـ وضــع املعلمــون مثــل هــذه األمهيــة نصــب أعيــنهم ،فــإن تــدريس
التعبري الكتايب سيسري وفق هنج صحيح ،يلمس من خاللش نتائج تدريسش ،ويشعر التلميذ ابلفائدة.
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املبحث الثاني :معلم اللغة العربية إعداده ،وخصائصه ،وأدواره ،وتقوميه.
متهيد:

املعلم واملتعلم مها حمورا العمليـة الرتبويـة وعليهمـا تقـوم ،مـن هنـا كـان االهتمـام مـا حـ تـنجح
هــذه العمليــة ،وتصــل إىل حتقيــق األهــداف الرتبويــة املنشــودة ،وبنــاء جيــل قــوي مســلح ابلعلــم والقــيم
واألخالق الفاضلة اليت تؤهلش للحياة الكرمية.
ولقــد ذكــر العــامري (2009م) أن املعلــم هــو "القائــد الــذي يتصــدر لعمليــة توصــيل اخل ـربات
واملعلومات الرتبوية وتوجيش السلوك لدى املتعلمني الذين يقوم بتعليمهم"(ص.)13
إعداد معلم اللغة العربية
متهيد:

يعتــرب املعلــم مــن أهــم عناصــر العمليــة التعليميــة حيــث يــرى ف ــل ع (2011م) ،أن التــدريس
الفعــال يعتمــد علــى شخصــيتش ،وذكائــش ،ومهاراتــش التدريســية ،وابلتــايل فــإن االهتمــام اعــداد املعلــم،
ّ
وتدريب ــش يع ــد مطلبـ ـاً أساس ــياً ألي نظ ــام تعليم ــي يف أي دول ــة م ــن ال ــدول مهم ــا اختلف ــت فلس ــفتها،

وأهدافها ،ونظمها(ص.)131
العمليـة التعليميـة صـعبة وشــاقة ،واملعلـم يف عملـش يواجـش مواقــف خمتلفـة حتتـات إىل معرفـة بكيفيــة
التعامل مع هذه املواقف ح يتمكن القيام بعملـش علـى أحسـن وجـش ،مـن هنـا كـان املعلـم حمتاجـاً إىل
التدريب املناسب ح ينجح يف عملش.
ويقــول العــامري (2009م) "علــى الــرغم مــن كثــر الدراســات الــيت أجريــت حــول تــدريب وتقيــيم
أداء املعلم ــني يف الرتبي ــة العملي ــة ،وعل ــى ال ــرغم م ــن اخ ــتالف ه ــذه الدراس ــات يف أدواهت ــا وأس ــاليبها
ومنهجيتها إال أهنا أكدت على ضرورة تدريب املعلمـني ،واتفقـت علـى أن جوانـب التـدريب ـب أن
تركز على ااوانب التالية :املواصفات الشخصية للمدرر ،واملواصفات املهنية الفنية ،وجوانب متعلقة
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ابلتدريس كعملية ،والعالقة بني املدرر والتالميذ ،وقدرة املدرر على التنظيم"(ص.)16
وتقول مجانة عبيد (2006م) "ينظـر علمـاء "التنميـة البشـرية" للمعلـم علـى أنـش يشـكل املصـدر
األول للبنــاء احل ــاري االقتصــادي االجتمــاعي لألمــم مــن خــالل إســهاماتش احلقيقــة يف بنــاء البشــر،
واحلجم اهلائل الذي ي اف إىل خمزون املعرفة ،وعربت عنش نظرية "رأر املال البشـري" أبنـش كلمـا جنـح
املعلم يف ز دة املستو ت التعليمية ألبناء األمم ،كلمـا ارتفعـت معهـا مسـتو ت املعرفـة ،ومـن مث ترتفـع
املستو ت ارتنتات القومي العـام والـذي بـدوره يـنعكس علـى ز دة مسـتو ت دخـل أبنـاء األمـم وحتقـق
الرفاهية االجتماعية"(ص.)11
ويع ـ ّـرف ع ــامر (2008م) ارتع ــداد أبن ــش "عملي ــة دينامي ــة مقص ــودة خمطط ــة هت ــدف إىل تنمي ــة

االفاهات واملعارف واملهارات املطلوب توافرها يف جمموعة من األفراد بطريقة منظمة لكي متكنهم من
القيــام أبداء أدوارهــم املســتقبلية ،ومتكــنهم مــن االســتفادة مــن ارتمكانيــات املاديــة والبش ـرية املت ـوافرة يف
املؤسســة إىل أقصــى حــد كــن ،وصــوالً إىل رفــع الكفايــة ارتنتاجيــة هلــؤالء األف ـراد أو ملؤسســتهم الــيت
يعملــون ــا" ،أي أن ارتعــداد للمهنــة هــو الوســيلة الــيت ميكــن مــن احلصــول علــى االســتجاابت الالزمــة
ألداء العمل على الوجش الصحيح (ص.)23
اجلوانب الرئيسية يف إعداد املعلم:

ت ــرى مجان ــة عبي ــد (2006م) أن الق ــائمني عل ــى إع ــداد املعل ــم يهتم ــون اهتمام ـاً كب ـرياً ابختي ــار
العناصر الصاحلة ملهنة التدريس ح ال يدخل املهنة إال القادر عليها والراغـب فيهـا ومـن تنطبـق عليـش
املواصــفات الالزمــة للعمــل ــا ،فاختيــار الشــخص املناســب ميثــل حجــر األســار يف ارتعــداد الرتبــوي
الناجح ،بل يف كل عمل من األعمال.
فإذا كان املعلم ذه األمهية فال بد من حسن اختياره ،وحسن إعداده ،وتكاد الدراسات فمع
على أن هناك ثالثة جوانب رئيسية يف إعداد املعلم:
أوالا :ارتعداد الثقايف العام:
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الــذي يســاعد املعلــم علــى ن ــوت شخصــيتش ،واتســاع أفقــش ،ويشــمل هــذا إتقــان لغتــش القوميــة
وإحدى اللغات األجنبية وقدراً من علوم التاريخ واالجتماع واالقتصاد.
اثني ا :ارتعداد األكادميي التخصصي:
ويقصد بش مادة صصش ،فالتعمق فيها شرد أساسي لنجاحش كمعلم ،فمهما كانت شخصيتش
فلن يغفر لش عند طالبش إذا كان ضعيفاً يف صصش.
اثلث ا :ارتعداد املهين:
وهو ما يتعلق ابلعلوم الرتبوية والنفسـية ،فهـي الـيت يسـتند إليهـا يف ارسـتش للمهنـة ،فهـو يصـدر
يف عملش عن أصول تربوية علمية حمددة (ص.)21
توجهات حديثة يف إعداد املعلم:
يقـ ــول الكرمـ ــي (2010م) "لقـ ــد سـ ــاعدت الثـ ــورة اهلائلـ ــة يف املعلومـ ــات إىل هـ ــور أسـ ــاليب
وتوجهات تربوية جديدة يف جمال إعداد املعلم وتدريبش"(ص.)17
املعايري العامة ألداء معلمي اللغة العربية ابلتعليم العام:
يــرى ف ــل ع (2011م) أن معــايري األداء املتميــز ملعلمــي اللغــة العربيــة ســبعة معــايري رئيســية،
منها ثالثة معايري لغوية ،وأربعة معايري تدريسية.
املعيار األول :يف جمال مهارات التواصل ابللغة العربية.
املعيار الثاين :يف جمال مفاهيم اللغة العربية.
املعيار الثالث :يف جمال حمتوى اللغة العربية.
املعيار الرابع :يف جمال التخطيط وارتعداد.
املعيار اخلامس :يف جمال البيئة الصفية.
املعيار السادس :يف جمال تنفيذ تدريس اللغة العربية بكفاءة عالية.
املعيار السابع :يف جمال املسئولية املهنية الواجبة على معلم اللغة العربية(ص.)204
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مقومات املعلم الناجح:

إن مهنة التعليم مهنة شريفة حتتات من صاحبها استشعار املسؤولية فاه ما يقـوم بـش ألنـش يسـأل
أمام ع عز وجل عن هؤالء الطالب الذين هم أمانة بني يديش.
يرى العامري (2009م) أن رسالة التعليم مـن أشـرف الرسـاالت وأكثرهـا نـبالً وكيـف ال تكـون
كــذلك وهــي مهنــة األنبيــاء والرســل وأصــحا ا هــم ورثــة األنبيــاء وهــم الــذين يرفعــون عــن النــار ااهــل
فينقلوهنم من لمات ااهالة إىل نور العلم وارتميان واملعرفة.
وإمياننــا منــا أبمهيــة ارت ابيــة يف حيــاة املعلــم فإننــا أحببنــا أن نقــدم بــني يــدي معلمينــا مجلــة مــن
األمــور الــيت نبصــر مــن خــالل أخوتنــا املعلمــني بــبع ،املنــارات الــيت ــب أن يستح ــرها املعلــم عنــد
ارستش هلذه املهنة االيلة وهي مقومات نرى أنش ال غىن لكل معلم عنها وهي كالتايل:


العلم عبادة – والتعليم جهاد:
ال بد أن يستح ر املعلم وهو ميارر هذه املهنة أنش يف عبادة وجهاد عظيمني فالعلم مـن أجـل

القرابت اليت يتقـرب ـا العبـد إىل ع تبـارك وتعـاىل وخصوصـاً العلـم الشـرعي وكـذلك سـائر العلـوم إذا
حسنت النية يف تدريسها فلقد قال بع ،العلماء" العلم صالة السر ،وعبادة القلب".


املعلم الناجح منضبط السلوك:
املعل ـ ــم وال ش ـ ــك مطال ـ ــب ب ـ ــبط س ـ ــلوكش وتص ـ ــرفاتش ومطال ـ ــب ابالتـ ـ ـزان وذل ـ ــك ألن االت ـ ـزان

واالن ــباد صــفة تــات إليهــا مــن يطلــب مــن النــار أدىن اعتبــار لشخصــيتش فكيــف مبــن يكــون معلمـاً
للجيل ومربياً للناشئة الذين هم عماد املستقبل وركنش الركني؟


املعلم الناجح حريص على طالبه:
تتجلـى يف املعلـم النـاجح أمــارات الصـدق واحلـرص وذلــك مـن خـالل ســعيش احلثيـث إىل كـل مــا

مــن شــأنش فائــدة طالبــش ورفعــتهم ،فهــو يكــد ذهنــش وي ــين نفســش يف التح ــري اايــد واامــع الفــاحص
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للمعلومــة ،يراعــي مجيــع طالبــش ويتفقــد م ـواطن ال ــعف والقــوة لــدى كــل واحــد مــنهم فيســعى لعــالت
ضــعف ال ــعيف ويشــد مــن أزر املتفــوق ويشــجعش وهــو يفــرع لكــل جنــاع أو رفعــة تتحقــق لطالبــش ألنــش
يعترب جناهم دليل جناحش وإخفاقهم يصب فيما يتعار مع عملش وطموحش (ص ص.)43-41
مدى كفاءة املعلم كصاحب مهنة

الفعـال يـرتبط أساسـاً مبـدى كفـاءة املعلـم ومـدى متكنـش مـن
ما سبق ذكره يشري إىل أن التدريس ّ

املهــارات املطلوب ــة لعملي ــة الت ــدريس ،حي ــث ي ــرى عــودة(2006م) أن هنــاك نظ ــرة جديــدة إىل املعل ــم
ابعتبــاره متخــذاً للقـرار املســتند إىل التحليــل العلمــي الســليم ،ويالحــف أهنــا تتعلــق بثالثــة أمــور أساســية
هــي :التخطــيط والتنفيــذ والتقــومي ،وهــي عمليــات تظهــر فيهــا مــدى كفــاءة املعلــم ،ولعــل ذلــك يظهــر
احلاجة إىل معااة هذه األسس أو التعليمات بشي من ارت از.
أوال_ التخطيط:
وتتطلــب هــذه العمليــة ا ــاذ ق ـرارات بشــأن حاجــات التالميــذ وحاجــات امتمــع ومطالــب منــو
التالميذ وأكثر األهداف مناسبة مـن حيـث النـوع واملسـتوى والدافعيـة املطلوبـة لبلـوغ األهـداف العامـة
واخلاصــة ،وكــذلك طــرق التقــومي املناســبة ،ويالحــف أن كــل هــذه ااوانــب معهــا قاســم مشــرتك وهــو
األهداف.
اثني ا_ التنفيذ:
ويف هـذه العمليــة يكـون علــى املعلــم أن يقـوم بتنفيــذ مـا ا ــذه مــن قـرارات يف مرحلــة التخطــيط،
وخاصة ما يتعلق منها بطرق التدريس والوسائل التعليمية واألنشطة.
اثلثا_ التقومي:
وتتطلــب هــذه العمليــة التعــرف علــى مــدى مــا يســتخدمش املعلــم مــن الطــرق مــن أجــل مســاعدة
التالميذ على بلوغ األهداف والتعرف على ما إذا كان التالميذ قد تعلموا ما حدده املعلم وما ت منتش
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األهــداف مــن جوانــب الــتعلم أم ال ،وابلتــايل ســيكون علــى املعلــم يف هــذه املرحلــة أن ــدد األهــداف
املـراد تقوميهــا وتوصــيف البيــايتت واملعلومــات املطلوبــة لعمليــة التقــومي واحل ــور علــى تســجيالت ألداء
التالميذ وأدائش وحتليلها من أجل التوصل إىل أحكام سليمة (ص ص .)317-314
أدوار معلم اللغة العربية
متهيد:

يــرى الر مــي (2013م) أنــش انطالق ـاً مــن الــدور احملــوري الــذي ي ــطلع بــش املعلــم يف أي نظــام
تربــوي ،وإميــايتً مبركزيــة التــأثري الــذي دثــش املعلــم املؤهــل علــى نوعيــة التعلــيم ومســتواه ،فــإن الــدول علــى
اخـتالف فلســفتها وأهــدافها ونظمهـا االجتماعيــة واالقتصــادية تـويل مهنــة التعلــيم واالرتقـاء ابملعلــم كــل
اهتمامهــا وعنايتهــا ،كمــا تتــيح لــش فــرص النمــو املهــين املســتمر وتيســر لــش الظــروف لتحســني أوضــاعش
االقتصادية واالجتماعية من منظور أن نوعية التعليم ومدى حتقق األهداف الرتبويـة ومسـتو ت األداء
عند الطلبة يقررها مستوى املعلم ومقدار الفعالية والكفاية اليت يتصف ا أثناء أتديتش لرسالتش الرتبوية.
وعلى هذا األسار فإنش ميكن القول أبن مقدار العناية واالهتمام بنوعيـة بـرامج إعـداد وتـدريب
املعلم يف أي جمتمع من امتمعات إمنا تعكس مدى مسؤولية ذلك امتمع فاه مستقبل أجيالش ومدى
حرصش على توفري اخلدمات الرتبوية ألبنائش(ص.)1
املعلم والعملية الرتبوية (دوره والرتبية)

الرتبية هي عملية التغلب على امليول الطبيعية لدينا عن طريق إحالل طباع وعادات حملها تنشأ
لدينا بفعل عوامل ضغود خارجية ،يقول الكرمي (2010م) إن اهلدف من الرتبية هو إعداد الصغار
ليتحمل ـوا املســؤولية يف املس ــتقبل وإعــدادهم للنج ــاع يف احلي ــاة ع ــن طريــق امــتالك املهــارات واملعــارف
الالزمة ،وللمعلم الدور الفعال يف تربية طالبش فهو القدوة واملثل هلم ،لذلك ـب علـى كـل مـن يعمـل
ذا احلقل أن يويل الرتبيـة جـل اهتمامـش ،فـإن ـا يكسـب احليـاة املدرسـية املتعـة واحليويـة أن يكـون هلـا
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أهداف جزئية تعمل على تلبيتها والوصول إليها ،ويكون لنا خيار فيها مثل:
 أن يتعلم الطفل كيف يتعلم وأن يكون لش رأي فيما يتعلمش. توفري ما يلزم من أجهزة ومواد تربوية تساعد الطالب على بلوغ أهدافش. أن تشجعش على األخذ بزمام املبادرة فال ينتظر إصدار األوامر إليش من الغري. أن يكون لديش حاسة قوية من حب االستطالع لريوي ا مأه من املعرفة. -أن ميتلك قدراً من القيم اخللقية والعادات السليمة.

 أن يكون على وعي مبا يريد معرفتش قادراً على تقدير األهم فاملهم(ص.)27أدوار املعلم داخل الفصل

أن املعلم يعد دوره نقل املعارف واملعلومات إىل عقول التالميـذ فقـط ،ولكـن أصـبح لـش أدوار
عديــدة كــم تطــور الفكــر الرتبــوي وانعكاســاتش علــى كافــة املمارســات الرتبويــة ،ومنهــا ارســات املعلــم
داخل الفصول الدراسية ،ولقد تطرق عـودة(2006م) هلـذه األدوار الـيت سنعرضـها ولكـن ليسـت كـل
األدوار ،ولكـن مـا سنعرضـش مـن أدوار يف هـذا الشــأن هـي األدوار الـيت نعتقـد أن املعلـم يف مدارســنا ال
بد وأن يقوم ا تطويراً لنوع اخلدمة التعليمية املتاحة ألبناء وهذه األدوار هي:
أوالا :التفاعل داخل الفصل:
حينمــا يواجــش املعلــم تالميــذه ــري نــوع مــن التفاعــل اللفظــي وغــري اللفظــي بينــش وبيــنهم ،وهــذا
التفاعل يكون من خالل ما ـري مـن أحاديـث وتسـاؤالت ومناقشـات واسـتخدام للوسـائل التعليميـة
وغري ذلك ،إال أن منط التفاعل السائد داخ الفصل يعتمد ابلدرجة األوىل على القدر الذي يسمح بش
املعلــم مــن احلريــة واالنطــالق يف التفكــري والتعبــري عــن الــنفس ،فهنــاك مــن املعلمــني مــن ال يســمحون
ابألسئلة أو املناقشات توفرياً للوقت ،ومنهم من ال يسمحون بذلك خوفاً من اضطراب النظام داخـل
الفصل وشيوع الفوضى اليت قد تؤدي إىل نقد من جانب ارتدارة أو التوجيش الفين.
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اثنيا :املعلم كنموذج يتعلم منه التالميذ:
م ــن أه ــم األس ــباب ال ــيت أنش ــئت املدرس ــة م ــن أجله ــا يف البداي ــة نق ــل املع ــارف إىل التالمي ــذ
وإكسا م القيم اليت قبلها امتمع ويرضاها ،ومن هنا أصبح املعلم هـو املسـئول األول عـن هـذا األمـر،
بــل وميكــن القــول إن ــش ث ـل للمجتم ــع يف هــذا الش ــأن مبع ــىن أن ــش يعم ــل علــى حتقيــق أهــداف امتم ــع
وتطلعاتــش يف أبنائــش ،ولــذلك فهــو مطالــب أبن يكــون منوذج ـاً لتالميــذه يف افاهاتــش وســلوكياتش ،وهنــا
ـتعداد لــتعلم هــذه
يصــبح املعلــم قــادراً علــى التــأثري يف تالميــذه ،مبعــىن أهنــم يصــبحون أكثــر قابليــة واسـ ً
السلوكيات واكتساب الكثري من االفاهات املرغوب فيها.

اثلث ا :املعلم كمنظم للمناخ الصفي:
ومـ ــن األدوار األساسـ ــية املرتبطـ ــة مبسـ ــألة كـ ــون املعلـ ــم منوذج ـ ـاً للتالميـ ــذ دوره يف تنظـ ــيم املنـ ــاخ

االجتماعي والنفسي داخل الفصل ،إذ أن هذه املسألة ترتبط ارتباطاً مباشـراً بعمليـة الـتعلم وحصـيلتش،

فقد أثبتت وث عديدة أن هناك عالقـة قويـة بـني نـوع املنـاخ السـائد يف أثنـاء التـدريس ،إذ أن املنـاخ

الذي يشيع فيـش الـدفء والصـداقة يف العالقـات يسـاعد علـى حتقيـق الكثـري مـن األهـداف الـيت يسـعى
املعلــم إىل حتقيقهــا ،ــا يســاعد علــى ز دة مســتوى دافعيــة التالميــذ للــتعلم ومبــادرهتم للعمــل واملشــاركة
ارت ابية يف كل ما حتتويش اخلربات التعليمية من أنشطة.
رابع ا :املعلم واألسئلة الشفوية:
ت ــات املعل ــم ع ــادة إىل اس ــتخدام األس ــئلة املتنوعـ ــة داخ ــل الفص ــل ،وبق ــدركم ون ــوع األسـ ــئلة
املستخدمة يف هذا امـال يكـون كـم ونـوع الـتعلم ،ولعلنـا نالحـف أن املعلـم ـب أن يكـون قـادراً علـى

حتديــد وصــياغة األســئلة الــيت ميكــن اســتخدامها يف عمليــة التــدريس قبــل مواجهــة تالميــذه ،إذ أن تــرك

هذه املسألة للعفوية واالرفال ال يؤدي يف الغالب إىل حتقيق األهداف اليت يرجوها املعلم.
خامسا :املعلم وإدارة االتصال داخل الصف:
احلــديث أو الكــالم وس ــيلة االتصــال ،وهنــاك إىل جانــب ذلــك ارتمي ــاءات واســتخدام األيــدي
وع الت الوجش وغري ذلك من الوسـائل الـيت يعتمـد عليهـا االتصـال غـري اللفظـي ،واملشـكلة الرئيسـية
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يف هذا الشأن هي أن املعلم يستخدم طرقاً تعتمد عليـش يف معظـم األحيـان ،ويعتـرب أن و يفـة احلـديث
أو الكالم هي نقل احلقائق واملعلومات إىل التالميذ ،وال يشـعر غالبـاً أبمهيـة احلـديث الـذي ـري بـني
التالميذ ،وبينهم وبينش من أجل غا ت أخرى تفوق تلك الغاية من حيث األمهية.

سادس ا :املعلم وتنظيم الوقف التدريسي:
تلــف املعلمــون يف نظـرهتم وفهمهــم ملصــطلح النظــام ،فهنــاك فريــق يعتــرب أن النظــام هــو امتثــال
التالميذ لألوامر والتعليمات احملددة لسـار العمليـة التعليميـة ،وهـذا األمـر يعـين السـكون والصـمت مـن
جانــب التالمي ـذ ،وهنــاك فريــق اثن يــرى يف هــذا املصــطلح معــىن أخــر وهــو أن التالميــذ تــاجون إىل
توجيش من جانب الكبار يث يؤدي هـذا التوجيـش إىل االمتثـال لل ـوابط الـيت ت ـعها املدرسـة ،ويـرى
هؤالء وأولئك أن التالميذ ال بد أن يتعرضوا للعقاب بكل أشكالش ح ميكن تعديل مسار سلوكياهتم
(ص ص.)188-179
الكفايات الشخصية ملعلم اللغة العربية:

الفعال يف عملية التعليم كما تراه مجانة عبيد(2006م) فبمقدار ما مـل يف
املعلم هو العنصر ّ

رأسش من علم وفكر ،وما مل يف قلبش من إميان برسالتش ،وحمبتش لتالميذه ،وما أو مـن موهبـة وخـربة
يف حســن طريقــة الــتعلم يكــون جناحــش وأثــره يف أبنائــش وطالبــش وكث ـرياً مــا كــان املعلــم الصــاحل عوضـاً عــن
ضعف املنهج وضعف الكتاب ،وكثـرياً مـا كـان هـو املـنهج والكتـاب معـاً ،ال شـك أن شخصـية املعلـم
تلعب دوراً مهمـاً يف إ ـاد احملبـة واملـودة بينـش وبـني تالميـذه ،فـال بـد مـن تـوفر مقومـات شخصـية لـدى
املعلم ومنها :ارتخالص والتقوى ،وقوة الشخصية ،والـذكاء ،واحلمـار ،واحللـم واحلـزم ،وحسـن املظهـر
(ص.)77
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تقويم معلم اللغة العربية

يعتــرب تقــومي أداء املعلــم وســيلة هامــة للوصــول إىل التميــز يف التعلــيم الصــفي بصــورة خاصــة ،ويف
الرتبية بصورة عامة ،ويعتقد الكثري من الرتبويني وأولياء األمـور يقـول الدوسـري (2009م) "أن مفتـاع
التحســني والتطــوير يف الرتبيــة ،والتعلــيم الصــفي أساس ـاً ،هــو النهــو

واالرتقــاء جبــودة وفاعليــة تعلــيم

املعلم ،وفلسفة تقومي أدائش ،وطرق وأساليب تقومي ذلك األداء ،مـع إصـالع الـربامج املدرسـية واملنـاهج

الدراسية يف خمتلف املراحل الدراسية"(ص.)55
مبادئ تقويم املعلم

يـ ــرى الدوسـ ــري (2009م) أن مبـ ــادس تقـ ــومي املعلـ ــم تشـ ــمل الكثـ ــري مـ ــن الق ـ ــا املتشـ ــابكة
واملتداخلــة يف مــا بينهــا ،ومــا يثــار حوهلــا مــن جــدل ،مثــل أغ ـرا

تقــومي املعلــم وأهدافــش ،وصــنع الق ـرار

حــول قيمــة املعلــم نفســش ،وكيفيــة احلكــم علــى جــودة التــدريس والتعلــيم الصــفي ،ومــدى مشــاركة املعلــم
ودوره يف عملية التقومي ،وتكلفة التقومي ،والعناصر األساسية املكونة لتقومي جيـد للمعلـم ،ومـدى أمهيـة
تقومي املعلم وضرورتش يف الوقت احلايل (ص.)77
مصادر تقويم فاعلية أداء املعلم

يعتــرب تقــومي أداء املعلــم مكــويتً أساســياً للنظــام الرتبــوي وعلــى سـلّم أولــو ت التطــوير الرتبــوي يف

الكثري من النظم الرتبوية.

حيث يذكر الدوسري (2009م) أن هناك مصادر متعددة لتقومي فاعلية أداء املعلـم ،ميكـن أن
تكــون علــى هيئ ــة نظ ــم متكامل ــة ميك ــن اســتخدامها يف تقــومي املعلــم بصــورة ش ــاملة ومنظــور متكام ــل
للتقومي ،رغم أمهية احلديث عن ذلك بصورة تفصيلية إال أننا سنقوم بذكرها هنـا بشـكل مبسـط وهـي:
تق ــومي أداء املعل ــم م ــن خ ــالل من ــاذت م ــن أعم ــال املعل ــم ،وم ــن خ ــالل البيئ ــة املعتم ــدة عل ــى املع ــايري
واملستو ت ،ومن خالل وضع األهداف وحتديدها ،ومن خالل ارتضافة احلقيقة يف حتصيل الطالـب،
ومــن خــالل ربــط كــل ذلــك مبجموعــة مــن التعليمــات أو ارترشــادات لصــانعي السياســة الرتبويــة(ص
ص.)201-161
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املربرات العلمية والعملية لتقويم املعلم

ــدد الدوســري (2009م) جمموعــة مــن املــربرات العلميــة والعمليــة لتقــومي املعلــم ،للوصــول إىل
تعليم عايل ااودة ،وحلماية امتمع أبسره من املعلمـني غـري األكفـاء يف التعلـيم الصـفي ،وميكـن حتديـد
أهم مربرات تقومي املعلم يف اآل :
أ  -حتسني وتطوير التعليم الصفي من خالل ترسيخ مبدأ التطوير الذا للمعلم.
ب  -تطوير نشاطات اهليئة التعليمية ابملدرسة ،من خالل حتديد وتقدير مستوى أدئها.
ت  -ز دة مستوى الصدق واملصداقية يف عملية انتقاء املعلمني ملهنة التدريس.
الفعال يف عملياتش يكون مبثابة حلقة تواصل بني املدرسة واملعلمني.
ث  -تقومي املعلم املصمم جيداً و ّ

ت  -دعم القرارات املرتبطة بعمليات ارتبقاء على املعلـم اايـد وترقيتـش ،أو نقـل املعلـم غـري اايـد إىل
مدرسة أخرى ،ميكن تعزيزها من خالل عملية تقومي املعلم كنظام متكامل يف أجزائش وعملياتش.
ع  -اية الطلبة من املعلمني غري األكفاء (ص.)57
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املبحث الثالث :خصائص منو تالميذ املرحلة املتوسطة وعالقتها بكتابة القصة.

ينـدرت تالميــذ هــذه املرحلـة فيمــا يســمى مبرحلـة املراهقــة املبكــرة ،وتلميـذ هــذه املرحلــة "يقــف يف
هنايــة الطفولــة وبدايــة الرجولــة كمــا يــرى اهلــامشي (1425ه ــ) ،فهــو يســتدبر مرحلــة ،ويســتقبل أخــرى،
وفيها يدرك ارتنسان مكويتت شخصيتش ،ومفهوم ذاتش وإنسانيتش ،وتنمو ثقتش بنفسش ،وشعوره بقيمتـش،
ومتيل شخصيتش إىل الثبات يف هذه املرحلة اليت يطلق عليها مرحلة الوالدة الثانية لإلنسان" (ص.)27
حيــث يــذكر ملحــم (1425ه ــ) أن أعمــار تالميــذ هــذه املرحلــة تكــون غالب ـاً (14 ،13 ،12
ســنة)؛ حيــث يت ــاءل الســلوك الطفلــي ،وتبــدأ املظــاهر ااســمية والفســيولوجية والعقليــة واالنفعاليــة
واالجتماعية املميزة للمراهقة ابلظهور (ص.)350
وتعتـرب املراهقــة كمـا أورد رفــاعي (2010م) مرحلـة مــن مراحـل النمـو والـيت تبــدأ بنهايـة الطفولــة
وتنتهـي ابنتهــاء مرحلـة الن ــج أو الرشــد ،أي أهنـا مرحلــة منائيــة انتقاليـة ميــر ــا الناشـ أو الناشــئة حنــو
بدء الن ج ااسمي والعقلي واالنفعايل واالجتماعي ،أو مبعىن أخر هي املرحلة اليت مير ا الناش أو
الناشئة من عا الطفولة إىل عا الكبار (ص.)239
وي يف عقل (1419هـ) أنش دث يف هذه املرحلة ما يسـمى ابالنفجـار يف النمـو ااسـدي،
كما أهنا فرتة استيقا القدرات العقلية الطائفية كالقدرة امليكانيكية واللغويـة وغريهـا ،ـا حـدا بـبع،
العلماء إىل أن أطلق عليها مرحلة منو القدرات الطائفية (ص.)381
أبرز مالمح منو تالميذ املرحلة املتوسط كما يلي

:

النمو العقلي

املعريف:

يــرى رفــاعي (2010م) أهنــا تت ــح يف املراهقــة امليــول العقليــة للفــرد والــيت تتــأثر مبســتوى ذكائــش
وقدراتــش العقليــة الطائفيــة ،وهتــدف إىل توجيــش لألمنــاد العمليــة الــيت سيســلكها يف حياتــش املهنيــة املقبلــة،
ولــذلك يهــتم العلمــاء بدراســة هــذه امليــول العقليــة مــن أجــل توجيــش املراهــق الختيــار املهنــة الــيت تناســب
قدراتش ومواهبش املختلفة (ص.)247
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حيث يذكر اهلنداوي (2002م) أن هذه املرحلة تعترب فرتة النمو العقلي السريع ،حيث يصبح
فيهــا الفــرد ق ــادراً علــى التفســري والتواف ــق مــع ذاتــش وم ــع بيئتــش ،ويف مرحلــة املراهق ــة املبكــرة يبــدأ الفــرد
ابلتفكــري والتأمــل وتــربز قدرتــش علــى ارتبــداع والتخطــيط للمســتقبل ،إال أن منــو الــذكاء العــام يف هــذه
املرحلة هتدأ سرعتش ح أنش يكاد أن يتوقف ،وتزداد قدرة املراهق يف هذه الفرتة على االنتبـاه ملـا ـري
حولش ملدة أطول ا كان عليش سابقاً (ص.)297
ويعترب زهران (1422هـ) أن مرحلة املراهقة تشهد منذ بدايتها الطفرة النهائية يف النمو العقلي،
وتتميــز أي ـاً أبهنــا فــرتة متيّــز ون ــج يف القــدرات ،والنمــو العقلــي عموم ـاً؛ فالــذكاء العــام يكــون أكثــر
وضوحاً من متايز القدرات اخلاصة ،وتصـبح القـدرات العقليـة أكثـر دقـة يف التعبـري ،وتـدل البحـوث أن
قراءات املراهقني يف هذه املرحلة يدور معظمها حول موضوعات  ،وما يتفق منها مـع امليـول اخلاصـة،
احلسي املباشر إىل املستوى املعنوي (ص .)348
وينمو ارتدراك من املستوى
ّ
حي ــث يش ــري ــام ,مص ــطفى ,أ ــد (2003م) إىل أن أرادة املراه ــق تتج ــش إىل املي ــول املهني ــة
الواقعي ــة بعي ــداً ع ــن اخلي ــال ،وتل ــك املي ــول يراع ــى فيه ــا املراه ــق أن تتواف ــق م ــع الظ ــرف االقتص ــادي

واالجتمــاعي والشخصــي لــش ،وذلــك كــأن ــدد لــش مهنــة ــاول فيهــا املراعــاة بــني أمالــش وطموحاتــش،

والتعبري عن مستوى القبول والرضا من ااماعة احمليطة بش من األسرة واألصدقاء (ص.)182
وتشــري الدراســات كمــا يــذكر ســليم (1423ه ــ) أن خصــائص النمــو العقلــي يف هــذه املرحلــة
تتحــرر مــن أســر اخلـربات احملسوســة ،وتتميــز ابلقــدرة علــى التفكــري التجريــدي ،واســتخدام التعميمــات،
والرم ـ ـ ــوز ام ـ ـ ــردة مب ـ ـ ــا ي ـ ـ ــوفر لتفك ـ ـ ــريهم االس ـ ـ ــتيعاب للموض ـ ـ ــوعات املختلف ـ ـ ــة ،وإمكاني ـ ـ ــة ال ـ ـ ــتح ّكم
فيها(ص.)406
ويوضــح عقــل (1419ه ــ) بعــ ،القــدرات العقليــة اخلاصــة الــيت تتمــايز يف هــذه املرحلــة ،مثــل:
القــدرة الر ضــية ،والقــدرة امليكانيكيــة ،والقــدرة الفنيــة ،والقــدرة املكانيــة ،وقــدرة التــذكر املباشــر ،وقــدرة
االستقراء ،وقدرة االستنباد ،ابرتضافة إىل سرعة ارتدراك ،وكذلك منو القـدرة اللغويـة الـيت تكمـن وراء
تفوق الفرد يف استعمال اللغة ،والنقد ،ودقة التعبري (ص.)392
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أما سليمان (1427هـ) فريى أن املراهق يف بداية هذه املرحلة اول يف مذكراتش اخلاصة التعبري
عن ذاتش و للها ،وينقدها ،فكتابة املذكرات اخلاصة عالمة من عالمات النمو العقلي املعـريف ،والنمـو
تعرب عن قدرة املراهق على التحليل الذا والنقد ،وتبدأ هذه الظـاهرة
االجتماعي ،وهي اهرة نفسية ّ

بعد سن 13سنة ،ويؤثر فيش من أحداث يومية (ص .)253

وي ــذكر ج ــابر (2006م) أهن ــم يف ه ــذا الس ــن يظه ــرون ق ــدرات معرفي ــة منوع ــة وعق ــوهلم تنتق ــل
ومت ي من التفكري العياين إىل التفكـري امـرد ،ومـع تزايـد قـدراهتم علـى التفكـري ،كمـا أن النمـو العقلـي
والفكــري يطلــق أي ـاً لــدى هــؤالء التالميــذ حــب اســتطالع مكثــف ودافــع ملعرفــة األشــياء الــيت تثــري
اهتم ــامهم وتس ــتحوذ عل ــى انتب ــاههم ،وه ــؤالء التالمي ــذ مس ــتقلون يف تفك ــريهم وحريص ــون عل ــى ه ــذا
االستقالل ،ولكنهم يف لون العمل مع أصدقاء يف موقف تعلم (ص.)72
ويرى الباحث من خالل استعر بعـ ،الدراسـات واألدبيـات أن التكـوين العقلـي واملعـريف يف
هذه املرحلة يساعد على أن يبدع تالميذها القصص؛ وذلك ألهنم مييلـون يف هـذه املرحلـة إىل قصـص
البطولــة ،وحــب املغــامرة ،والــرحالت ،فهــذا يعطــي معلــم اللغــة العربيــة جمــاالً واســعاً لطــرع املوضــوعات
واألفكــار القصصــية ،ابرتضــافة إىل ذلــك يســتوجب علــى معلمــي اللغــة العربيــة أن يــرتك للتالميــذ حريــة
اخليال اخلصب.
النمو االنفعايل:
تتصف انفعاالت هذه املرحلة كما يورد زهران (1422هـ) أبهنا عنيفة ومتهورة ،ال تتناسب مع
مثرياهتا ،وقد ال يستطيع املراهق التحكم فيها ،وال يف املظاهر اخلارجية هلا؛ ويظهر التذبذب االنفعـايل
يف ســطحية االنفع ــال ،ويف تقلــب س ــلوك املراه ــق ب ــني س ــلوك األطف ــال وتصــرفات الكب ــار ،ويالح ــف
التن ــاق ،االنفع ــايل ،وثنائي ــة املش ــاعر عن ــد نف ــس الش ــخص ،وك ــذلك الس ــعي حن ــو حتقي ــق االس ــتقالل
االنفعــايل (أو الفطــام النفســي) عــن الوالــدين ،وغــريهم مــن الكبــار ،وتكــوين الشخصــية املســتقلة ،وقــد
يالحــف اخلجــل ،واالنطوائيــة املتمركــزة حــول الــذات نتيجــة للتغ ـريات ااســمية املفاجئــة ،ابرتضــافة إىل
الرتدد نتيجة نقص الثقة ابلنفس يف بداية هذه املرحلة (ص.)352
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ويقـول ــام ,مصــطفى ,أ ـد (2003م) أن مــن أهـم حمطــات االســتقرار النفســي للمراهــق هــي
الرضــا عــن الــذات ،خاصــة يف حالــة تعرضــش للنقــد أو االســتهزاء مــن داخــل األســرة أو األصــدقاء ،فقــد
يواجـ ــش كـ ــل ذلـ ــك مبواقـ ــف انفعاليـ ــة سـ ــالبة مثـ ــل ارتحبـ ــاد أو االكتئـ ــاب إىل العـ ــدوان كمظهـ ــر انفعـ ــايل عنيـ ــف
(ص.)183
ومـ ــن خصـ ــائص انفعـ ــاالت املراهـ ــق يف هـ ــذه املرحلـ ــة الرهاف ـ ــة االنفعالي ـ ــة ،حي ـ ــث ي ـ ـرى عق ـ ــل
(1419ه ــ) أبن املراهــق يتــأثر س ـريعاً ابملث ـريات املختلفــة مهمــا كانــت فهــة ،وقــد وردت عبــارة (أثــور
بسرعة ألتفش األسباب) ضمن املشكالت العشر الرئيسة للمـراهقني يف مجيـع البحـوث العربيـة ،كـذلك
يتسم سلوك املراهق االنفعايل ابحلساسية الزائدة لنقد الكبار ،ح وإن كان النقد صادقاً ،ومـن أقـرب
النار إليش (ص.)393
ويزداد يف هذه املرحلة اخليال اخلصب عند املراهق ،فيتخطى حدود الزمان واملكان؛ بل وحدود
قدراتش إىل أماكن وخربات ال يستطيع املرور ا يف واقع حياتش ،فهـو ـاول مـن خـالل هـذا اخليـال أن
ل مشكالتش ،و قق رغباتش( ،ملحم 1425هـ،ص.)364
ومتتـاز مرحلـة املراهقــة أبهنـا فـرتة منــو متزايـد اميـع الطاقــات الـيت ميلكهـا الفــرد مبـا فيهـا الطاقــات
النفسية واالنفعالية ،وتتفاعل هذه الطاقـات املتزايـدة لتولـد لديـش حساسـية مرهفـة ،وأحيـايتً مظـاهر مـن
اليأر أو مترد وعصيان على مراكز السلطة ،وقد يؤدي بش ذلك التفاعل إىل اهلروب إىل أحالم اليقظة
ليق ــي فيه ــا س ــاعات طويل ــة وه ــو ق ــابع يف خلوت ــش يتل ــذذ مبش ــاهدات أو انفع ــاالت ت ــنم ع ــن الل ــذة
(اهلنداوي2002،م ،ص.)300
كمــا يــرى زه ـران (1422هـ ـ ،ص )353أن املراهــق يســتغرق يف أحــالم اليقظــة ،وينتاب ـش القلــق
النفســي أحيــايتً ،فهــو ينتقــل ــذه األحــالم مــن عــا الواقــع إىل عــا اخليــال ،وينــدر يف املراهقــة مــن ال
تنتابش أحالم اليقظة اليت يبين فيها قصوراً من اخليال ،و تل دور البطل فيها؛ ا يشعره أبمهيتش ،و قق
لنفسش األمن ،واحلاجات والرغبات غري املشبعة حتت ال غود االجتماعية ،والقصور الذا يف ارتمكايتت.
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ويرى الباحث أن هذه الفـرتة العمريـة هلـذه املرحلـة فـرتة انتقاليـة متقلبـة ،يتـأثر التالميـذ ـا وتـؤثر
فيش ،فالقصص اهلادفـة وكتابتهـا سـواءً داخـل املدرسـة أو خارجهـا تسـاعد التالميـذ يف حـل املشـكالت

اليت ميكن أن تواجههم ،وتساعد يف حلها ،كما أهنا تسهم يف تعديل بعـ ،السـلوكيات اخلاطئـة لـدى
التالميذ ،وميكن أن يتأثروا بشخصيات القصة ويصلوا إىل املثالية.

النمو

االجتماعي:

أن تس ــتمر عملي ــة التنش ــئة االجتماعي ــة والتطبي ــع االجتم ــاعي ،كم ــا ي ــرى زهـ ـران (1422ه ـ ـ،
ص )356حيث يستمر تعلّم القيم ،واملعايري االجتماعية من األشخاص املهمـني يف حيـاة الفـرد مثـل:
الوالــدين ،واملعلمــني ،والقــادة ،واملق ـربني وغــريهم ،ويظهــر التوحــد مــع شخصــيات خــارت نطــاق البيئــة
املباشرة مثل شخصيات األبطال ،ويؤدي االنتقال من املرحلـة االبتدائيـة إىل ارتعداديـة إىل ز دة الثقـة
يف الــنفس ،والشــعور ابألمهيــة ،وتوســيع األفــق االجتمــاعي ،والنشــاد االجتمــاعي ،وتع ـد املراهقــة ــق
مرحلة التطبيع االجتماعي حيث ينمو فيها الوعي االجتماعي ،واملسئولية االجتماعية ،والتذبذب بني
األيتنية وارتيثار ،وتعد املنافسة من مظاهر العالقات االجتماعية يف مرحلة املراهقـة ،وميكـن االسـتفادة
منها يف توجيش املراهق إىل اللحاق ابملتفوقني ،وإ اد بع ،املظاهر التنافسية الصـحية كمـا يف الدراسـة
واأللعاب الر ضية وغريها.
ويؤكد سليمان (1427هـ) على أن جماالت النشاد االجتماعي تزداد يف هـذه املرحلـة ،ويتن ّـوع
االتصـ ــال ابملعلمـ ــني ،والقـ ــادة ،والرفـ ــاق بشـ ــكل شـ ــامل ومتنـ ـ ّـوع ،وابتسـ ــاع هـ ــذه العالقـ ــات ،والتفاعـ ــل
االجتماعي يستطيع املراهق أن يتخلص من بع ،جوانـب األيتنية اليت تطبّع ا يف مرحلة الطفولة ،فيحاول
أن كخذ ويعطي ويتعاون مع اآلخرين (ص.)265
إن حيـ ــاة املراه ـ ــق االجتماعيـ ــة كمـ ــا يـ ــذكر عق ـ ــل (1419ه ـ ــ) مليئ ـ ــة ابلغمـ ــو
والتناق ــات؛ أمــا الغمــو

والص ـ ـراعات

فــألن املراهــق انتقــل مــن بيئــة األطفــال املعروفــة لديــش إىل بيئــة الكبــار حيــث

ــد نفســش يف بيئــة ال يعــرف قيمهــا وال عاداهتــا وال اهتماماهتــا؛ وأمــا الص ـراعات فــألن املراهــق يعــيش
ص ـراعاً بــني أراء األق ـران مــن جهــة ،واألهــل مــن جهــة أخــرى ،وص ـراعاً بــني الرغبــة يف االســتقالل عــن
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الوالـ ـ دين ،واحلاج ــة إل ــيهم؛ أم ــا التناق ــات فبس ــبب أن املراه ــق يع ــيش متناق ــات تب ــدو يف تفك ــريه
وسلوكش ،فيقول ما ال يفعل ،و طط وال ينفذ ،فيعيش حياتش بني التآلف والنفور (ص.)395
ويــذكر اهلنــداوي (2002م)" أن املراهــق مييــل إىل االســتقالل االجتمــاعي ،وحتمــل املســؤولية،
وم ــن أه ــم أمن ــاد ه ــذه املرحل ــة التقلي ــد واحملاك ــاة ،إذ أهن ــا تنش ــأ م ــن الش ــعور بع ــدم األم ــن يف املواق ــف
االجتماعي ــة اادي ــدة ،والعالق ــات االجتماعي ــة للم ـراهقني تك ــون أكث ــر تعقي ــداً وتش ــعباً ع ــن األطف ــال
األصغر سناً ،ويف هـذه املرحلـة يـتخلص املراهـق مـن بعـ ،مظـاهر األيتنيـة ،فيحـاول أن كخـذ ويعطـي
وأن يتعاون مع اآلخرين"(ص.)307
كمــا يــرى خليفــة (2005م) أن هنــاك خصــائص عامــة متيــز مرحلــة املراهقــة ــب أن يــدركها
اآلابء لكي يستطيع التعامل الصحيح مع هذه املرحلة ،حيـث تعتـرب مرحلـة املراهقـة الطريـق إىل مرحلـة
الرشد وذلك ألن الفرد يصل يف هناية املراهقة إىل درجة كبرية من الن ج الشامل اميع جوانب النمو
(ص.)72
ويرى الباحث أن تالميـذ هـذه املرحلـة تنـو لـديهم احلاجـات االجتماعيـة فينبغـي مالحظتهـا مـن
قبل معلمي هذه املرحلة ،كما ينبغي أن يعطى هـؤالء التالميـذ مسـاحة مـن احلريـة يف تكـوين عالقـاهتم
االجتماعية ،ولكن ال بد من مراقبتهم ،كما ينبغي مساعدهتم وتوجيههم يف استنتات أفكارهم ااديـدة
اليت ستنتج بسبب انتقاهلم ملرحلة جديدة يف حياهتم ،فالقصة هي الطريق اليت ترتك هلم احلريـة يف رسـم
اخلط ــود العري ــة حلي ــاهتم ،وم ــن خالهل ــا ي ــتم فه ــم احلي ــاة االجتماعي ــة ل ــدى ه ــؤالء التالمي ــذ ،و ت ــار
الشخصيات اليت قد تؤثر يف حياتش.
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ثانيا :الدراسات السابقة
متهيد

:

عندما يريد املهتمني تطوير تعليم وتعلّم اللغة ووضع طـيط لغـوي حمكـم البنـاء ،فإنـش لـن يتسـىن
ـادة تقـوم علـى أسـس ومنطلقـات البحـث الرتبـوي ،وقـد
هلم ذلك ما يكن هناك مشـروعات ثيـة ج ّ

حظي ــت مه ــارات اللغ ــة العربي ــة وجماالهت ــا ابهتم ــام الب ــاحثني ،وكان ــت كتاب ــة القص ــة م ــن ض ــمن تل ــك

امـاالت الـيت حظيـت بـذلك االهتمـام ،خصوصـاً وأهنــا تعـد احملصـلة النهائيـة الـيت فمـع مهـارات اللغــة
وجماالهتا ،وقد تفاوتت أ اثـش بـني وصـفي ،وشـبش فـرييب ،وبـني اهتمـام بتعبـري و يفـي ،وأخـر إبـداعي،
فأجريت العديد من الدراسات واأل اث يف هذا امـال ،وقـد حـرص الباحـث علـى ارتفـادة مـن بعـ،
الدراســات الــيت اســتطاع أن يصــل إليهــا فيمــا ــص التعبــري الكتــايب بشــكل عــام ،ومــا ــص مهــارات
كتابــة القصــة بشــكل خــاص ،ابرتضــافة إىل الدراســات الــيت تناولــت مراحــل كتابــة القصــة ،وقــد كانــت
مجيـع الدراســات الــيت وقـف عليهــا الباحــث متثـل ســنداً قــو ً للدراسـة احلاليــة ،وألمهيــة هـذه الدراســة فقــد
متك ــن الباح ــث م ــن اس ــتقراء ع ــدد م ــن الدراس ــات الس ــابقة املتعلق ــة مبوض ــوع البح ــث ،وعم ــد إىل تقس ــيم تل ــك
الدراسات إىل حمورين رئيسني ينتظم حتت كل حمور عدد من الدراسات ،واحملوران مها:
 /1الدراسات املتعلقة بنمية مهارات التعبري الكتايب وكتابة القصة.
 /2الدراسات املتعلقة مبراحل عمليات الكتابة.
احملور األول :الدراسات املتعلقة بنمية مهارات التعبري الكتايب وكتابة القصة:
أجريت العديد من الدراسات واأل اث يف هذا امال ،حيث يعد هذا احملور من األمور املهمـة
يف تعليم اللغة ،وقد أطلع الباحث على بع ،هذه الدراسات ومنها:
دراســة القحطــاين (1418ه ــ) الــيت هــدفت إىل تو يــف معلمــي اللغــة العربيــة مهــارات التعبــري
الكتــايب يف تعلــيمهم مقــرر التعبــري يف املرحلــة املتوســطة مبدينــة الــر
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 ،وقــد اســتخدم الباحــث يف هــذه

الدراس ــة امل ــنهج الوص ــفي حي ــث ه ــدفت ه ــذه الدراس ــة إىل م ــدى تو يــف معلم ــي اللغ ــة العربي ــة م ــن
مهــارات التعبــري الكتــايب ،حيــث بلــغ عــدد معلمــي اللغــة العربيــة الــذين متــت ز رهتــم ومالحظــة أدائهــم
( )50معلم ـ ـاً ،وات ـ ــح م ــن نتـ ــائج الدراس ــة أن هنـ ــاك ض ــعفاً شـ ــديداً يف تو ي ــف املعلمـ ــني  -عينـ ــة
الدراسة -مهارات التعبري الكتايب يف تعليمهم مقرر التعبري ،ويؤكد هذا ال عف أن أسلوابً واحداً فقط
من أصل انية وسبعني أسلوابً اقرتحت لتو يف املهارات حصل نسبة مرضية ،وهو األسلوب املتعلـق

بتحديد املعلم لألفكار املطروحة للكتابة ،أما بقية األسـاليب فـإن تو يفهـا كـان حمـدوداً جـداً مـن قبـل
معلمي اللغة العربية.

ويف دراســة وصــفية حتليليــة قــام البشــري (1421ه ــ) ابلتعــرف علــى واقــع ارتش ـراف علــى تعلــيم
التعبري الكتايب يف املرحلة املتوسطة ،حيث هدفت الدراسة إىل ارتسهام يف تطوير ارتشراف على تعليم
اللغــة العربيــة بعامــة ،وتعلــيم التعبــري الكتــايب بوجــش خــاص ،وذلــك بتحديــد مطالــب ارتش ـراف اخلاصــة
بتعليم التعبري الكتايب يف املرحلة املتوسطة  ،واعتمد الباحث يف دراستش على بناء استفتاء كـأداة رئيسـة
لدراستش اشتملت على ( )23مطلباً من مطالب ارتشراف ،ومت تطبيقش على عينة الدراسة املكونـة مـن
( )30مشــرفاً تربــو ً ،و ( )108معلمــني ،وكــان مــن أهــم النتــائج الــيت توصــلت إليهــا الدراســة :قصــور
أداء مشريف اللغة العربية عن حتقيق مطالب ارتشـراف علـى تعلـيم التعبـري الكتـايب يف املرحلـة املتوسـطة،
وأهنم حققوا مخسة مطالب إشرافية فقط من أصل ( )23مطلباً ،وأهنم كذلك ال يعتنون بشرع حمتـوى
إجراءات مطالب ارتشراف ،وات ح أي اً وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املشرفني واملعلمني يف
درجة حتقق مطالب ارتشراف اخلاصة بتعليم التعبري الكتايب لصاحل املشرفني.
وهدفت الدراسـة الـيت قـام ـا الباحثـان الربتسـون وبيلنقسـلي 2001( Albertson & Billingsleyم)إىل
البحــث عــن أثــر حقيبــة تعليميــة تتــألف مــن تعليمــات للتخطــيط ،والتنظــيم الــذا  ،علــى جــودة كتابــة
القص ــة لتلمي ــذ وتلمي ــذة يف الثالث ــة عش ــر م ــن عمرمه ــا يف الص ــف الس ــابع ،مت تص ــنيفهما عل ــى أهنم ــا
موهــوابن ،ومتثّلــت أدوات الدراســة يف عــدد مــن الق ـوائم مشلــت مــا يلــي :قائمــة تــذ ّكر الكاتــب أبهــم
عناصــر القصــة (الشخصــيات ،والبيئــة الزمانيــة واملكانيــة ،واحلبكــة) ،وقائمتــا اهلــدف واألداء ،وفيهمــا
يكتب التلميذ هدفش لتخطيط وقتش ،وعـدد الكلمـات الـيت يريـد كتابتهـا ،وسـرعة الكتابـة ،كمـا يسـجل
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فيهــا مــا اســتطاع حتقيقــش ابلفعــل عقــب الكتابــة يف كــل مــرة ،وقائمــة املراجعــة ،ومــن خالهلــا يــتم توجيــش
عــدد مــن األســئلة للتلميــذ؛ بغــر تدريبــش علــى املراجعــة العميقــة ملــا كتــب ،وقــد اســتخدم الباحثــان
مقيــار (هــاريس وجراه ــام) لقيــار وحــدات القصــة ،أمــا جــودة الكتاب ــة فــتم تقــديرها بواســطة ثالث ــة
حمكمني متخصصني ،وأسفرت نتائج الدراسة عن اآل  :بعـد تطبيـق احلقيبـة التعليميـة علـى التلميـذين
كتب كل منهما قصصاً أطول ،وزادت طالقة الكتابة لديهما ،و هرت يف قصصهما وحدات القصة
بشكل أف ل ،ق ـى التلميـذان وقتـاً أقـل يف التخطـيط واملراجعـة ،ووقتـاً أقـل يف الكتابـة كلمـا تقـدمت
التجربة ،القصص اليت كتبها التلميذان بعد التجربة كانت أكثر جودة بشكل عام ا كتباه مسبقاً.
تعرف مهارات كتابة القصة املناسبة لتالميذ الصف
وهدفت دراسة موسى(2002م) إىل ّ
اخلامس االبتدائي ،ومستو ت التالميذ فيها ،وكذلك توضيح أثر بريتمج مقرتع يف تدريس القصة
على تنمية مهارات كتابة القصة لدى جمموعة البحث ،وأثره أي اً يف تنمية الوعي القصصي
لديهم ،وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج شبش التجرييب ،وقام الباحث اجراء التجربة
على فصلني من الصف اخلامس االبتدائي مت اختيارمها بطريقة عشوائية ،وتطبيق هذا الربيتمج املقرتع
على امموعة التجريبية أوالً ومن مث قام بتطبيقها على امموعة ال ابطة ،وقد استغرقت التجربة أربعة
وتوصل البحث إىل أثر الربيتمج الفاعل على امموعة التجريبية يف تنمية مهارات كتابة
أشهر تقريباًّ ،
القصة ،وكذلك تنمية الوعي القصصي لديهم.

الشق
واعتمدت دراسة اخلمايسة (2003م) على املنهج الوصفي ،واملنهج شبش التجرييب؛ ففي ّ
األول مت اختيــار عينــة عشـوائية بلغــت ( )246طالبـاً وطالبــة؛ للكشــف عــن مســتوى الطلبــة يف التعبــري
الكتــايب ،حيــث قــام الباحــث بتطبيــق اختبــار كتــايب يتكــون مــن شــقني علــى عينــة الدراســة ،وأ هــرت
نتــائج الدراســة عــن وجــود اافــا

يف مــدى امــتالك طلبــة الصــف الســادر األساســي ملهــارات التعبــري

تكونـت مـن
الكتايب ،حيـث بلـغ متوسـط األداء ( )62.3فقـط ،أمـا عينـة الدراسـة شـبش التجريبيـة فقـد ّ

( )122طالب ـاً وطالبــة يف الصــف الســادر األساســي مــوزعني علــى أربــع شــعب دراســية مت اختيــارهم
بطريقة عشوائية ،واستخدم معهم الباحث يف هذه الدراسة اختبار التعبري الكتـايب ،والـربيتمج التعليمـي
املقرتع ،وتوصلت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05لصاحل امموعـة
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التجريبيــة ،إال أهنــا تصــل إىل املعيــار املعتمــد مــن قبــل الباحــث ( )%80كمــا أ هــرت نتــائج هــذه
الدراسة فروقاً لصاحل ارتيتث يف متوسطات األداء التعبريي.
وهدفت دراسة الصوص (2003م) إىل معرفة أثر بريتمج تعليمي مدار ابحلاسوب يف تطوير
مهارة الكتابة ارتبداعية يف اللغة العربية لدى طلبة الصف التاسع األساسي ،ولتحقيق هذا اهلدف
اختار الباحث ( )85طالباً من مدرسة ابن عبار الثانوية للبنني موزعني على ثالث شعب بطريقة
عشوائية ،األوىل :فريبية ابحلاسوب مكونة من ( )28طالباً ،والثانية :فريبية دون احلاسوب مكونة
من ( )30طالباً ،والثالثة :ضابطة مكونة من ( )27طالباً ،ولقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة
املنهج التجرييب ،حيث طبق الباحث االختبار القبلي على امموعات الثالث ،ومن مث قام بتدريس
امموعات الثالث ملدة أربعة أشهر ،وبعد ذلك طبق عليهم االختبار البعدي ،وقد أسفرت نتائج
الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل امموعة التجريبية على امموعة ال ابطة
ابحلاسوب يف مهارة الكتابة ارتبداعية يف املوضوعات الثالثة :املقالة ،والقصة ،واحلوار.
وقدمت دراسة عزازي (2004م) تصوراً مقرتحاً ملنهج يف اللغة العربية قائم على الوعي األديب،

لتنمية مهارات التعبري الكتايب لدى تالميذ املرحلة ارتعدادية ،وهدفت الدراسة إىل رفع كفاءة التالميذ
يف التعبري الكتايب من خالل تصور ملنهج يزود التالميـذ ابملعلومـات واخلـربات الـيت تنمـي الـوعي األديب
لــديهم ،بــدأت الدراســة بتحديــد مهــارات التعبــري الكتــايب املالئمــة لتالميــذ الصــف األول ارتعــدادي،
وك ــذلك وض ــع التص ــور النه ــائي للم ــنهج املق ــرتع يت ــمن النص ــوص ال ــيت مت االتف ــاق عليه ــا م ــن قب ــل
احملكم ــني ،ووض ــع دلي ــل للمعل ــم ،وبن ــاء مقي ــار لل ــوعي األديب ،وق ــد اس ــتخدم الباح ــث امل ــنهج ش ــبش
التج ـرييب ومــن مث تطبيق ـش علــى جمموعــة فريبيــة مكونــة مــن ( )38تلميــذاً يف الصــف األول ارتعــدادي
مبدرســة ارتعداديــة احلديثــة ،ومــثلهم يف امموعــة ال ــابطة مــن مدرســة ارتعداديــة القدميــة ،وتوصــلت

الدراسة إىل النتائج التالية حيث ات ح أهنا توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل امموعة التجريبية
على امموعة ال ابطة يف كل بعد على حدة.
وقامــت دراســة شــبيالت (2006م) بتصــميم ب ـريتمج تعليمــي لتــدريس بعــ ،مهــارات التعبــري
الكتــايب الــيت تتناســب مــع مســتوى طالبــات الصــف األول الثــانوي ،وقــد اســتخدم الباحــث يف هــذه
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الدراســة مــن أجــل حتقيــق اهلــدف املــنهج شــبش التجـرييب ،وقــد تكونــت عينــة هــذه الدراســة مــن جمموعــة
ضابطة وجمموعة فريبية ،ومت تطبيقش على امموعة التجريبية املتمثلة يف ( )77طالبة ،يف حـني درسـت
امموعــة ال ــابطة ( )71طالبــة ابلطريقــة التقليديــة ،وأســفرت النتــائج الــربيتمج أثبــت فاعليتــش يف تنميــة
املهــارات الكتابي ــة ل ــدى عين ــة امموع ــة التجريبي ــة املتمثل ــة يف مهــارة كتاب ــة اامل ــة ،واس ــتخدام أدوات
ال ـربط ،وكتابــة الفقــرة ،واســتخدام عالمــات الرتقــيم ،وال ــبط النحــوي ،وال ــبط ارتمالئــي ،وتو يــف
البديع والبيان.
وقــدمت دراســة مناصــرة (2006م) قائمــة مبعــايري التعبــري الكتــايب للصــفوف الســتة األوىل مــن
املرحلــة األساســية ،هــدفت إىل معرفــة مــدى متكــن طلبــة املرحلــة األساســية ابألردن مــن هــذه املعــايري،
ولتحقيــق هــذه األهــداف فقــد اســتخدم الباحــث هلــذه الدراســة املــنهج الوصــفي ،ومشلــت أداة الباحــث
توصل الباحث إىل ثالثة وستني معياراً ابتداءً مـن كتابـة ااملـة ،ووصـوالً إىل كتابـة
ع ّدة معايري ،يث ّ

موضوع متكامل يف جماالت الكتابة املختلفة ،وقد اعتمد الباحث معيـار ( )%75لقبـول املعـايري الـيت
مت االتفــاق عليهــا ،وقــد أ هــرت نتــائج الدراســة أثــر معــايري التعبــري الكتــايب لــدى متكــن طلبــة املرحلــة

األساسية ابألردن.
ولقــد قــام أبــو الشــامات(2007م) بدراســة هــدفت إىل التعــرف علــى فاعليــة اســتخدام قصــص
األطفال كمصدر للتعبري الفـين ،ولتحقيـق أهـداف هـذه الدراسـة اسـتخدمت الباحثـة يف هـذه الدراسـة
املنهج شبش التجرييب ،يـث تكونـت عينـة هـذه الدراسـة مـن جمموعـة ضـابطة وجمموعـة أخـرى فريبيـة،
وقــد قامــت الباحثــة يف هــذه الدراســة اج ـراء هــذا الــربيتمج املقــرتع علــى امموعــة التجريبيــة وامموعــة
ال ابطة ،ومن مث مت تطبيق هذا املقرتع على امموعة التجريبية ،ولقد أشارت النتائج يف هذه الدراسـة
على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل امموعة التجريبية على امموعة ال ـابطة ،وقـد أوصـت
الباحثــة ب ــرورة تنميــة التــذوق اامــايل مــن خــالل اكتشــاف اامــال مــن حولــش عــن طريــق القصــص
والص ــور ،وض ــرورة االهتم ــام بتعبـ ـريات األطف ــال الفني ــة وتعل ــيمهم مب ــادس التص ــميم االبتك ــاري رتثـ ـراء
تعبرياهتم الفنية.
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ولقــد قــام موســى ,الشــافعي ,البســيوين (2008م) بدراســة هــدفت إىل إعــداد بـريتمج قــائم علــى
القص ــة لتنمي ــة مه ــارات الكتاب ــة واملي ــول القرائي ــة القصص ــية ل ــدى تالمي ــذ الص ــف اخل ــامس ،ولتحقي ــق
أهداف هذه الدراسة استخدم الباحثون يف هذه الدراسة املنهج التجرييب ،حيث اشتملت علـى متغـري
مستقل ومتغريين بعني ،وكانت هناك جمموعة ضابطة وجمموعة أخرى فريبية ،ومن مث مت تطبيـق هـذا
املقـرتع مــن قبــل البــاحثني علـى امموعــة التجريبيــة ،ولقــد أشــارت النتـائج يف هــذه الدراســة علــى وجــود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل امموعة التجريبية ،وقد أوصى الباحثون ب رورة تنبيش املعلمني على
أن يتعــاملوا مــع القصــص علــى أهنــا أداة أو وســيلة لتنميــة مهــارات اللغــة وتنميــة امليــول القرائيــة لــدى
التالميذ وليست غاية يف حد ذاهتا أو مادة معرفية ترب التلميذ يف م موهنا فقط.
كمــا أجــرى احلميــد (2010م) دراســة هــدفت ابلوقــوف علــى الــربيتمج القــائم علــى القصــة يف
تنميــة بعــ ،مهــارات الق ـراءة ارتبداعيــة لــدى تالميــذ الصــف الثالــث املتوســط ،ولتحقيــق هــذا اهلــدف
استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج التجرييب املعتمد على تصميم امموعتني ال ـابطة والتجريبيـة
يف هذه الدراسة ،ومن مث مت تطبيق هذا املقرتع من قبل الباحثني على امموعة التجريبية ،وقد أشـارت
نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل امموعة التجريبية على امموعة ال ـابطة،
ويف ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بعدد من التوصيات من أمهها ت مني حمتوى القراءة بعـدد وافـر
من القصص املناسبة لكل مرحلة تعليمية مبا يتفق مع خصائص التالميذ وتليب احتياجاهتم.
كما أجرى الفهيد (1435هـ) دراسة هدفت إىل التعرف على فاعلية بريتمج قائم علـى القصـة
يف تنميـة مهـارات متعلقـة اباانـب الفكـري والصـو واللغـوي والشخصـي ،ولتحقيـق اهلـدف مـن هـذه
الدراسة فقـد اسـتخدم الباحـث املـنهج شـبش التجـرييب يف هـذه الدراسـة املعتمـد علـى تصـميم جممـوعتني
فريبيــة وضــابطة ،ومــن مث مت تطبيــق هــذا املقــرتع علــى امموعــة التجريبيــة ،وقــد توصــلت الدراســة إىل
حتديــد قائمــة مهــارات مناســبة لتالميــذ الصــف الســادر االبتــدائي ،ويف ضــوء النتــائج الــيت توصــلت هلــا
الدراس ــة فق ــد رأى الباح ــث ض ــرورة ت ــمني من ــاهج تعل ــيم اللغ ــة العربي ــة للمرحل ــة االبتدائي ــة لقص ــص
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متنوعة ،كما رأى ضـرورة بنـاء بـرامج تعليميـة وأدلـة قائمـة علـى القصـة ،كمـا يـرى دعـوة القـائمني علـى
طيط مناهج تعليم اللغة العربية إىل بنائها يف ضوء تطبيقات املدخل القصصي.
كما قام السلمي (1435هـ) بدراسة وصفية هدفت إىل حتديد مهارات التعبري الكتايب لتالميذ
الصف اخلامس االبتدائي والوقوف على مستوى متكن معلمي اللغـة العربيـة مـن أسـاليب تنميهـا لـدى
تالميذ الصف اخلامس ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي وصـمم أداة
للدراسة (بطاقة مالحظة) اشتملت على ( )42معلماً من معلمي الصف اخلامس االبتدائي مبحافظـة
جدة يف الفصل الدراسي الثاين ،وكان من أهم النتـائج الـيت توصـلت إليهـا الدراسـة :يـتمكن معلمـي
اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة مهــارات التعبــري الكتــايب يف احملــور الفكــري وكــذلك يف احملــور اللغــوي
واحملور التنظيمي أي اً ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني التكـرارات اخلاصـة مبسـتوى متكـن
معلم ــي اللغ ــة العربي ــة م ــن أس ــاليب تنمي ــة مه ــارات التعب ــري الكت ــايب تع ــزى لع ــدد س ــنوات اخلدم ــة يف
التدريس ،فيما كانت هناك فروق ذات داللـة إحصـائية بـني التكـرارات اخلاصـة مبسـتوى متكـن معلمـي
اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات التعبري الكتـايب تعـزى إىل ح ـور دورات تدريبيـة لصـاحل الـذين
حصلوا على مخس دورات فأكثر.
احملور الثاني :الدراسات املتعلقة مبراحل عمليات الكتابة:

أجريــت العديــد مــن الدراســات واأل ــاث يف هــذا امــال ،وقــد اطلــع الباحــث علــى بعــ ،هــذه
الدراسات ومنها:
أجــرى قوركــا 1993( Gorkaم) دراســة هــدفت إىل التعــرف علــى أثــر تــدريب املعلمــني علــى
عمليــات الكتابــة يف تنميــة مهــارات املتعلمــني لــديهم ،وتنميــة افاهــاهتم حنــو الكتابــة ،وتكونــت عينــة
الدراســة مــن ثالثــني معلم ـاً مت اختيــارهم بطريقــة عش ـوائية مــن ســبع مــدارر حكوميــة ،وقــد اســتخدم
الباح ــث يف ه ــذه الدراس ــة امل ــنهج ش ــبش التج ـرييب مثلّــت امموع ــة التجريبي ــة ( )15معلم ـاً ،وامموع ــة
ال ـابطة مثــل ذلـك ،وقــد قـام الباحــث يف هـذه الدراســة اجـراء هــذا الـربيتمج علــى امموعـة التجريبيــة
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وامموعة ال ابطة ،ومن مث مت تطبيق هذا املقرتع على امموعة التجريبية ،وكشفت نتائج الدراسة عن
فاعلية الربيتمج يف حتسني نوعية الكتابة لعينة مـن الطـالب ذوي املسـتوى املتوسـط ،وإ ابيـة افاهـاهتم
حنو الكتابة.
أما تومبسون 2000( ThompsonKم) فقد قـام بدراسـة أثـر تـدريس املعلـم السـرتاتيجيات مـا
قب ــل الكتاب ــة عل ــى ج ــودة الكتاب ــة ل ــدى تالمي ــذ الص ــف اخل ــامس والس ــادر ،ولتحقي ــق ه ــذا اهل ــدف
اســتخدم الباحــث املــنهج شــبش التج ـرييب وبلغــت عينــة الدراســة ( )206مــن تالميــذ املدرســتني ،حيــث
تلقى املعلمون يف إحدى املدرستني تدريباً يف أثناء اخلدمة على اسرتاتيجيات مـا قبـل الكتابـة ،ومـن مث
قاموا بتعليمها لتالميذهم ،و يتم هذا األمر يف املدرسة األخرى ،وأ هرت نتـائج الدراسـة أن التالميـذ
ال ــذين اس ــتخدموا اسـ ـرتاتيجيات م ــا قب ــل الكتاب ــة أص ــبحت كت ــاابهتم أف ــل ،كم ــا أهن ــم تغلبـ ـوا عل ــى
صــعوابت فهــم املوضــوع ،وحتســنت كتــاابهتم مــن حيــث تنظــيم املعرفــة ،والقــدرة علــى إجنــاز مهــامهم يف
الوقت احملدد لذلك.
وأجرت اخلوالدة (2001م) دراستها لقيار فاعلية استخدام منوذت مراحل عمليات الكتابة يف
تعلّــم مهــارة التعبــري الكتــايب لــدى طلبــة الصــف العاشــر األساســي يف األردن مقارنــة ابلطريقــة التقليديــة
املتبعــة يف تــدريس التعبــري الكتــايب؛ ولتحقيــق هــذا اهلــدف اســتخدمت الباحثــة املــنهج شــبش التج ـرييب،
حيــث صــممت الباحثــة بريتجمـاً تعليميـاً لتــدريس التعبــري الكتــايب يســتند إىل مخــس مراحــل يف عمليــات
الكتاب ــة تت ـ ّـمن ك ــل منه ــا عملي ــات واس ـرتاتيجيات معين ــة ،واس ــتخدام اسـ ـرتاتيجييت ال ــتعلّم التع ــاوين،
والتقــومي الــذا  ،وكــذلك إعطــاء الطالــب احلريــة يف انتقــاء موضــوع التعبــري الــذي يف ّ ــل الكتابــة فيــش،

وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )100طالــب وطالبــة مــن الصــف العاشــر األساســي مــوزعني علــى أربــع
ّ
شعب دراسية بطريقة عشوائية؛ يث متثـل شـعبتني امموعـة التجريبيـة ،واألخـريني امموعـة ال ـابطة،

طورت الباحثـة اختبـاراً يتكـون مـن ثالثـة مواضـيع ،وكـذلك ط ّـورت قائمـة مبهـارات التعبـري الكتـايب
وقد ّ
العتمادهــا كمقيــار يف تصــحيح االختبــار ،وقــد أثبتــت نتــائج الدراســة فاعليــة منــوذت مراحــل عمليــات
الكتاب ــة يف ت ــدريس التعب ــري الكت ــايب ،مقارن ــة ابلطريق ــة التقليدي ــة؛ حي ــث كان ــت النت ــائج ذات دالل ــة
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إحصــائية بــني اممــوعتني ،و توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى ملتغــري ااــنس؛ ــا يــدل علــى
فاعلية هذا النموذت وجدواه لدى اانسني.
وأجرى فهمي(2002م) دراسة هدفت إىل معرفة فعالية استخدام األنشطة يف مرحلة ما قبل
الكتابة يف تنمية بع ،مهارات التعبري الكتايب والتفكري ارتبداعي لدى طالبات الصف الثالث
الثانوي ،وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج شبش التجرييب يث تتكون من جمموعة
ضابطة وجمموعة فريبية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )106طالبة )54( ،ميثلن امموعة التجريبية،
( )52ميثلن امموعة ال ابطة ،وقد قام الباحث يف هذه الدراسة اجراء هذا الربيتمج على امموعة
التجريبية وامموعة ال ابطة ،ومن مث مت تطبيق هذا املقرتع على امموعة التجريبية ،وأسفرت نتائج
الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل امموعة التجريبية ابستخدامها لنشاطات ما
قبل الكتابة (ترسيخ املعاين ،واستخدام املراجع ،وبناء الفقرات) ،وأسفرت النتائج أي ً ا عن تفوق
اموعة التجريبية يف اختبار التفكري ارتبداعي.
وســعت دراســة أبــو ســكينة (2004م) إىل تنميــة عمليــات الكتابــة لــدى الطالــب معلــم اللغــة
العربية بشعبة التعليم األساسي ،سواءً كانت قبل الكتابة والتخطيط هلـا ،أو أثنـاء الكتابـة ومـا يقـوم بـش

الطالب من تعديالت ،أو بعد الكتابة النهائية وما يقوم بش من تقومي ألدائش ،وذلك ابستخدام األسئلة
الذاتيــة ،ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدم الباحــث املــنهج شــبش التجـرييب ،حيــث مت اختيــار عينــة مــن
طــالب الفرقــة الثالثــة شــعبة تعلــيم أساســي لغــة عربيــة ( )100طالــب وطالبــة ،وحتديــد جمــال واحــد مــن

جماالت التعبري الكتايب وهو املقـال ،والتـدريس عـن طريـق إحـدى أليـات اسـرتاتيجيات مـا وراء املعرفـة،
وهو التساؤل الـذا  ،وأ هـرت نتـائج الدراسـة أتثـرياً واضـحاً السـتخدام مراحـل عمليـات الكتابـة علـى
أداء عينة البحث.
وأجرى شانغ ،وأخرون 2007( Chang, Kio En and othersم) دراسـة هـدفت إىل اكتشـاف
أثــر مراح ـل عمليــات الكتابــة اخلمــس علــى كتــاابت الطــالب يف الصــف الســابع ،ولتحقيــق أهــداف
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الدراســة اســتخدم الباحــث املــنهج شــبش التجـرييب يــث تتكــون مــن جمموعــة ضــابطة وجمموعــة فريبيــة،
حيــث صــمم دلــيال إرشــاد ً يت ــمن عمليــات الكتابــة اخلمــس (حتديــد املوضــوع واألهــداف ،و طــيط
امللخــص العــام ،وتنظــيم البنــاء ،وبنــاء احملتــوى ،واملراجعــة) ،وتكونــت عينــة الدراســة لــدى الباحــث مــن
( )108طالبًـا مـن طـالب املرحلـة املتوسـطة ،وأشـارت النتـائج إىل إبـداع امموعـة التجريبيـة يف الكتابـة

ارتبداعية ،كما أسفرت النتـائج عـن وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية لصـاحل امموعـة التجريبيـة علـى
امموعة ال ابطة.
وهدفت دراسة الروضان (1427هـ) إىل معرفة أثـر اسـتخدام املراحـل اخلمـس للكتابـة يف تنميـة
القــدرة علــى التعبــري الكتــايب لــدى تالميــذ الصــف الثــاين املتوســط ،عــن طريــق إعــداد ب ـريتمج تعليمــي

يستند يف بنائش على املراحل اخلمس للكتابة ،وقد تطلـب حتقيـق هـدف الدراسـة إعـداد اختبـار للتعبـري
الكت ــايب؛ يق ــيس م ــدى ام ــتالك تالمي ــذ الص ــف الث ــاين املتوس ــط امله ــارات األساس ــية للتعب ــري ،حي ــث
اســتخدم الباحــث املــنهج شــبش التجـرييب ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )40تلميــذاً مبتوســطة األنبــاري
مبدينــة الــر

؛ حيــث تكونــت امموعــة التجريبيــة مــن ( )20تلميــذاً مت اختيــارهم بطريقــة عش ـوائية،

وتطبيــق الــربيتمج التعليمــي املقــرتع علــيهم ،و( )20تلميــذاً يف امموعــة ال ــابطة درسـوا التعبــري الكتــايب
ابلطريق ــة التقليدي ــة ،واس ــتغرق تنفي ــذ ال ــربيتمج عل ــى امموع ــة التجريبي ــة س ــبعة أس ــابيع ،وبع ــدها طب ــق
االختبار البعدي على امموعتني؛ لقيار أثر استخدام الربيتمج ،وأوضحت نتائج الدراسة أن تـدريس
التعبري الكتايب عن طريق استخدام املراحل اخلمس للكتابة كان ذا أثر فاعل مقارنة ابلطريقة التقليدية.
كما قام العبيدي (1430هـ) بدراسة هدفت إىل التعرف على فاعلية نشاطات قائمة على
عمليات الكتابة يف تنمية مهارات القصة لدى تالميذ الصف األول املتوسط ،ولتحقيق أهداف
الدراسة استخدم الباحث املنهج شبش التجرييب للتعرف على الفروق بني درجات التحصيل البعدي
للمجموعتني ال ابطة والتجريبية ،ومت تصميم أربع أدوات هي :قائمة مهارات كتابة القصة واالختبار
التحصيلي ودليل املعلم ودليل املتعلم ،وكانت عينة الدراسة مكونة من ( )80تلميذاً حيث تكونت
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امموعة ال ابطة من ( )40تلميذاً ومثلهم يف امموعة التجريبية ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند متوسط درجات امموعة التجريبية وامموعة ال ابطة بعد
ضبط التحصيل القبلي لصاحل امموعة التجريبية ،وقد أوصى الباحث ابستخدام مدخل عمليات
الكتابة يف تدريس التعبري الكتايب جبميع أنواعش يف مجيع املراحل املختلفة.
كم ــا أج ــرى ال ــربي (2013م) دراس ــة ه ــدفت إىل معرف ــة أث ــر اس ــتخدام منح ــىن العملي ــات يف
الكتابة يف حتسني مهارات كتابة القصة لدى طالب املرحلة األساسـية ،وقـد اسـتخدم الباحـث املـنهج
شبش التجرييب يف هذه الدراسة املعتمد على تصـميم جممـوعتني فريبيـة وضـابطة ،وقـد توصـلت الدراسـة
إىل أن نتــائج املتوســطات احلســابية للمجموعــة التجريبيــة أعلــى مــن املتوســطات احلســابية للمجموعــة
ال ــابطة يف مجيــع املهــارات وجــاءت مهــارة أســلوب القصــة يف املرتبــة األوىل ،ويف ضــوء النتــائج الــيت
توصلت هلا الدراسة فقد رأى الباحث ضرورة عقد دورات تدريبية دف تشجيع معلمي اللغة العربيـة
العمليات اخلمس يف حتسني مهارات كتابة القصة يف املواقف الصفية املختلفة وتوعيتهم أبمهيتها ملا هلا
من أثر يف افاهات الطالب حنو املادة وحتصيلهم فيها.
التعليق على الدراسات السابقة

:

يت ح من خالل عر الدراسات السابقة مبحوريها (الدراسات املتعلقة بتنمية مهارات التعبـري
الكتــايب وكتابــة القصــة ،والدراســات املتعلقــة مبراحــل عمليــات الكتابــة ) أن االهتمــام ابلتعبــري الكتــايب
يشغل مساحة ال أبر ا من الدراسات العلمية ،واالهتمامات البحثية ،خصوصاً فيما يتعلق ابلتعبري
الكتايب جبميع أنواعـش ،مـن قصـة ،ومقالـة ،ورسـائل ،ومـذكرات شخصـية ،وغريهـا ،وقـد متكـن الباحـث
من اخلروت مبجموعة من املوجهات املفيدة للدراسة احلاضرة ،وميكن إمجاهلا فيما يلي:
يف احملور األول للدراسات اليت تناولت الدراسات املتعلقة بتنمية مهارات التعبـري الكتـايب وكتابـة
القصة ،تفاوتت الدراسات بني املنهجني الوصفي ،وشبش التجرييب ،رغم أن الكفة متيل حنو الدراسـات
شبش التجريبية ،أما الدراسات الوصفية فقد كانت حمدودة ـا أحصـاه الباحـث يف ثنـا هـذه الدراسـة؛
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التعرف إىل أبرز مشكالت تدريس التعبري الكتايب بشـكل عـام،
فهناك دراسات أفاد منها الباحث يف ّ

ومهـارات كتابــة القصــة علــى األخــص ،كمــا يف دراســة القحطــاين (1418هــ) ،والبشــري (1421هــ)،

والفهيــد ( 1435ه ــ) وأت هــذه الدراســة لتمثــل قطــرة يف ــر احللــول الــيت طرحتهــا هــذه الدراســات
لعالت مشكالت التعبري الكتايب.
كمـا أن دراسـة القحطـاين (1418هــ) ،والفهيـد (1435هــ) أعطــت الباحـث بعـ ،املؤشـرات
حول ما ينبغي أن يكون عليش التو يـف الصـحيح لتـدريس التعبـري الكتـايب ،وأبـرز املواقـف الـيت بـذها
تالميذ املرحلة املتوسطة ،واليت كان من ضمنها كتابة القصة.
أما دراسة موسـى (2002م) ومـن بعـدها دراسـة عـزازي (2004م) فكانـت مبثابـة املعـايري الـيت
أعطت الدراسة احلالية طمأنة حول وضع مهارات كتابة القصة املناسبة لتالميذ املرحلة املتوسطة.
ورغم االستفادة النظرية اليت استقاها الباحث من تلك الدراسات ،إال أهنا تلف عن الدراسة
احلالية من حيث املنهج ،حيث سلكت الدراسة احلالية املنهج الوصفي ،وانتهجت معظم الدراسات
املنهج شبش التجرييب ،وهو تلف عن املنهج الذي اتبعش الباحث يف هذه الدراسة ،وكانت تلك
الدراسات منتظمة حملاولة الوصول إىل أف ل النتائج املرجوة يف تنمية مهارات التعبري الكتايب ،وميكن
تقسيم تلك الدراسات اليت حصرها الباحث إىل نوعني مها:
أ) دراســات قامــت علــى تصــميم بـرامج ،ووضــع منــاهج مقرتحــة ،واقـرتاع مــداخل لعمليــات الكتابــة
كمــا يف دراســة :موســى (2002م) ،والربســتون وبيلنقســي (2001م) ،والصــوص (2003م)،
وع ـزازي (2004م) ،وش ــبيالت (2006م) حيــث اســتخدمت بعــ ،هــذه الدراســات ال ـربامج
احلاســوبية ،والـربامج املعتمــدة علــى قــدرات التفكــري ارتبــداعي ،ومــن هــذه الدراســات أي ـاً مــا مت

تصميمش وفق منوذت ويليـام جـودرن ،ومنهـا الـيت تطرقـت إىل مـداخل عمليـات الكتابـة ،وقـد أفـاد

الباحث من هذه الربامج.
واختلفــت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة عمومـاً يف كــون هــذه الدراســة رّكــزت وبشــكل

خاص على نوع واحد من أنواع الكتابة ارتبداعية وهو القصة ،يف حـني أن أغلـب تلـك الدراسـات مت
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بنــاء براجمهــا مبــا يتناســب مــع نــوعني مــن أنـواع الكتابــة ارتبداعيــة ومهــا :املقــال ،واحلـوار ،ماعــدا دراســة
موسى (2002م) اليت تناولت تدريس القصة ،وهو ما يتفق مع هذه الدراسة.
ب) دراس ــات قام ــت بتطبي ــق أس ــاليب تدريس ــية متنوع ــة مث ــل :ح ــل املش ــكالت ،وال ــتعلّم التع ــاوين،
وملف ــات الكتاب ــة ،وأس ــاليب التق ــومي البديل ــة ،والعص ــف ال ــذهين ،وه ــذه الدراس ــات أف ــاد منه ــا
الباحث يف ت مني بع ،تلك األساليب التدريسية اليت كانت تتطلبها الدراسة.
ورغــم مــا قدمتــش تلــك الدراســات مــن بـرامج ،وأســاليب تدريســية متنوعــة ،حــرص الباحــث علــى
االستفادة منها قـدر ارتمكـان ،إال أن تلـك الدراسـات اختلفـت مـع الدراسـة احلاليـة مـن حيـث املتغـري
املســتقل ،أمــا فيمــا ــتص بعينــة تلــك الدراســات ،فقــد تنوعــت بــدءاً مــن املعلمــني واملشــرفني ،ومــروراً
مبراحل التعليم العام املختلفة ،وانتهاءً ابلتعليم ااامعي ،وكما هو واضح فإن هذه الدراسة قد اختارت
تالميذ الصف الثاين املتوسط لتكون عينتها املستهدفة.

ويف احملور الثاين من الدراسات السابقة املتعلقة مبراحل عمليات الكتابة ،فقد غلب على مـنهج
هــذه الدراســات اختيــار املــنهج شــبش التج ـرييب ،وهــو تلــف عــن مــنهج هــذه الدراســة ،ماعــدا دراســة
البشري (1421هـ) فإهنا ارت ت املنهج الوصفي ،للوصول إىل نتائجها ،أما بقيـة الدراسـات فبحثـت
عن فاعلية مدخل عمليات الكتابة يف تنمية الكتابة التعبريية.
ويف نفــس ســياق احلــديث عــن دراســات عمليــات الكتابــة يظهــر مــن خــالل العــر الســابق أن
هناك دراسات اكتفت ببع ،مراحل عمليات الكتابة اخلمس ،كما يف دراسة فهمي(2002م) ،الـيت
اكتفـت مبرحلـة مـا قبـل الكتابـة ،ودراسـة ألربتسـون ،وبيلنقسـلي

2001( Albertson & Billingsleyم)

الــيت اهتمــت مبــرحليت التخطــيط ،واملراجعــة ،واتفقــت الدراســة احلاليــة مــع بقيــة الدراســات الــيت جعلــت
مراحل عمليات الكتابة اخلمس حموراً للدراسة.
أما من حيث العينة ،فتدرجت عينة مجيع الدراسات يف مجيع مراحل التعليم العام ،ح التعليم
اا ـ ـ ـ ــامعي ،وهن ـ ـ ـ ــاك دراسـ ـ ـ ـ ــات جعل ـ ـ ـ ــت عينتهـ ـ ـ ـ ــا تتمث ـ ـ ـ ــل يف املعلمـ ـ ـ ـ ــني كم ـ ـ ـ ــا يف دراسـ ـ ـ ـ ــة قوركـ ـ ـ ـ ــا
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1993( Gorkaم) ،ولقناعــة العدي ــد م ــن الب ــاحثني أبن عملي ــات الكتابــة تتطل ــب وعي ـاً أكث ــر ،ومت ّكن ـاً
كتابياً أكـرب مـن قبـل املتعلمـني ،فقـد كانـت أغلـب عينـات تلـك الدراسـات تتمثـل يف املرحلـة الثانويـة،
وااامعية ،إال أن ذلك يثن بع ،الباحثني من تطبيق هذه العمليات على تالميذ املرحلة االبتدائية،
وك ــذلك تطبيقه ــا يف املرحل ــة املتوس ــطة كم ــا يف دراس ــة اخلوال ــدة (2001م) ،والروض ــان (1427ه ــ)،
والربتسون ،وبيلنقسلي (2001م).
قر أبنش قد أفاد بشكل كبري من هذه الدراسات السـابقة يف تعزيـز ااانـب
وأخرياً فإن الباحث ي ّ

النظري فيما ـص عمليـات الكتابـة مبراحلهـا اخلمـس ،وكـذلك إىل االسـتنارة بنتـائج تلـك الدراسـات،
مكمـالً لـبع ،ااوانـب
وما توصلت إليـش مـن توصـيات ومقرتحـات علميـة ،جعلـت مـن هـذه الدراسـة ّ
اليت يتم التطرق هلا يف تلك الدراسات.
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الفصل الثالث
إجراءات الدراسة امليدانية
أوال  :منهج الدراسة.
ثانيــا :جمتمع الدراسة.
ثالـثـا :عينة الدراسة.
رابعــا :أداة الدراسة.
خامسا :خطوات تطبيق الدراسة ميدانيا.
سادسا :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة.
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الفصل الثالث :إجراءات الدراسة امليدانية
ت من هذا الفصل وصفاَ ملنهج الدراسة ،وجمتمعها وعينتها ،وأداهتا وكيفية بنائها وضبطها،
وإجراءات تطبيقها ،وأساليب املعااة ارتحصائية اليت استخدمت يف حتليل البيايتت ،وفيما يلي
تفصيل ذلك:
أوال :منهج الدراسة:

استخدام الباحث املنهج الوصفي وذلك من أجل حتقيق أهداف هذه الدراسة ،لكونش املنهج
املناسب هلا ،حيث هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
تنمية مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط.
وقد استخدم الباحث نوعني من املنهج الوصفي على النحو التايل:
-

املنهج الوصفي املسحي :ملعرفة مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات
كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط.

-

املنهج الوصفي املقارن :للمقارنة بني متوسطات درجات متكن معلمي اللغة العربية من
أساليب تنمية مهارات كتابة القصة حسب متغريات سنوات اخلربة يف التدريس  -الدورات
التدريبية).

ثانيا :جمتمع الدراسة:

تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي اللغة العربية الذين يقومون بتدريس الصف الثاين
ّ
املكرمة التابعني للتعليم العام ،واملقدر عددهم ب ـ ()123
املتوسط يف املرحلة املتوسطة مبدينة مكة ّ

معلماً ،موزعني على ( )63مدرسة متوسطة ،حسب إحصائية إدارة التعليم مبكة املكرمة يف الفصل
الدراسي الثاين للعام الدراسي 1436-1435هـ.
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ثالثا :عينة الدراسة:

العينة كما عرفها عبيدات وأخرون (1996م) فهي "جزء من جمتمع البحث األصلي ،و تارها
الباحث أبساليب خمتلفة ت م عدداً من األفراد من امتمع األصلي" ص(.)117
والعينة العشوائية الطبقية كما عرفها العساف (1995م) أبهنا "تعين تقسيم أفراد البحث إىل
فئات طبقا لسنهم أو ملستواهم التعليمي ويتم االختيار من كل فئة سب عدد منها عشوائيا
ومنتظما" ص (.)143
وقد اختار الباحث عينة الدراسة ابلطريقة العشوائية الطبقية من معلمي اللغة العربية الذين
يدرسون مقرر لغيت اخلالدة يف الصف الثاين املتوسط يف املرحلة املتوسطة التابعة للتعليم العام مبكة
املكرمة ،وألن جمتمع معلمي اللغة العربية يف املدارر املتوسطة تلف تبعا الختالف املدارر فإن
الباحث اعتمد عند اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية ،حيث مت تقسيم جمتمع الدراسة إىل
( )5طبقات حسب مكاتب ارتشراف لتعليم مكة املكرمة (الشمال – اانوب – الشرق – الغرب
– الوسط) ومن داخل كل طبقة مت اختيار عينة عشوائية من ( )7معلمني ،وبذا يكون عدد أفراد
عينة الدراسة ( )35معلماً يش ّكلون مانسبتش  %28,45من جمتمع الدراسة ،مع األخذ يف االعتبار
أن الباحث قام ابلتطبيق أوالً على عينة استطالعية تكونت من ( )15معلماً ،بواقع ( )3معلمني من
كل مكتب إشرايف ،وذلك للتأكد من اخلصائص السيكومرتية لبطاقة املالحظة (الصدق والثبات).
وفيما يلي وصفا تفصيلياً لعينة الدراسة حسب متغريات (سنوات اخلربة التدريسية – الدورات
التدريبية).
وصف عينة الدراسة حسب عدد سنوات اخلربة يف التدريس
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جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات اخلربة يف التدريس
سنوات اخلربة

العدد

%

من  - 5أقل من  10سنوات

9

25.72

من  - 10أقل من  15سنة

13

37.14

من  15سنة فأكثر

13

37.14

الكلي

35

100.00

شكل رقم ( :)1رسم بياين لتوزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة التدريسية
بلغ عدد املعلمني من  - 5أقل من  10سنوات اخلربة يف التدريس ( )9معلمني بنسبة
( ،)%25.72ومن  - 10أقل من  15سنة اخلربة يف التدريس ( )13معلماً بنسبة (،)%37.14
ومن  15سنة اخلربة يف التدريس فأكثر ( )13معلماً بنسبة (.)%37.14
وصف عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية
جدول ( :)2توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية
عدد الدورات التدريبية

العدد

%

أقل من  5دورات

10

28.57

من  5أقل من  10دورات

10

28.57

من  10دورات فأكثر

15

42.86

الكلي

35

100.00
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شكل رقم ( :)2رسم بياين لتوزيع عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية

بلغ عدد املعلمني احلاصلني على أقل من  5دورات ( )10معلمني بنسبة ( ،)%28,57ومن
 - 5أقل من 10دورات ( )10معلمني بنسبة ( ،)%28,57ومن  10دورات فأكثر ( )15معلماً
بنسبة (.)%42,86
رابعا :أداة الدراسة:

ت ُّ
عرفها العساف (1427هـ) "أداة من أدوات البحث فمع بواسطتها
عد بطاقة املالحظة كما ّ

املعلومات اليت متكن الباحث من ارتجابة عن أسئلة البحث واختبار فروضش ،فهي تعين االنتباه
املقصود واملوجش حنو سلوك فردي أو مجاعي معني؛ بقصد متابعتش ورصد تغرياتش؛ ليتمكن الباحث
بذلك من وصف السلوك فقط ،أو وصفش وحتليلش ،أو وصفش وتقوميش"ص(.)406
ونظرا ألن الدراسة هتدف إىل حتديد مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية
مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط؛ فقد استخدام الباحث بطاقة املالحظة
كأداة لدراستش ،فهي األداة املالئمة لتحقيق هدف الدراسة ،ومن خالهلا يتم مالحظة أداء املعلم،
واحلكم عليش بصورة دقيقة ،وموضوعية ،فهي تعد من أكثر أدوات البحث العلمي استخداماً ملثل هذا
النوع من الدراسات ،وقد قام الباحث ببناء أداة الدراسة (بطاقة املالحظة) ،وحتقق من صدقها،
وثباهتا ،وذلك ابرتطالع على الدور ت وامالت الرتبوية ومراجعة األدبيات والدراسات السابقة
املتعلقة بكتابة القصة؛ للوقوف على ما توصلت إليش فيما يتعلق مبهارات كتابة القصة وأساليب
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تنميتها ،كما مت مقابلة عدد من ذوي االختصاص يف هذا امال لالستفادة من خرباهتم يف بناء بطاقة
املالحظة وهم املشرفني الرتبويني ،وبناء على ما مت االطالع عليش من أدبيات البحث يف هذا امال،
فقد قام الباحث اعداد قائمة أولية مبهارات كتابة القصة املناسبة لتالميذ الصف الثاين املتوسط،
رّكزت على املراحل اخلمس لكتابة القصة وهي :مرحلة ما قبل الكتابة ،مرحلة الكتابة األولية ،مرحلة
التصحيح ،مرحلة املراجعة ،مرحلة النشر ،وحتتوي كل مرحلة على عدد من املهارات الفرعية بلغ
عددها ( )19مهارة فرعية ،واحتوت املهارات على أساليب لتنمية هذه املهارات( ،ملحق رقم 1
ص.)139
وقد مت التأكد من صدقها على النحو التايل:
صدق قائمة املهارات:

للتأكد من صدق قائمة مهارات كتابة القصة قام الباحث ابلتحقق من اآل :
أ_ صدق احملتوى:
مت التأكــد مــن ذلــك مبطابقــة حمتــوى القائمــة مبــا ورد يف األدبيــات والدراســات الســابقة؛ متهيــداً
للتأكد من الصدق الظاهري.
ب_صدق احملكمني (الصدق الظاهري):
بعـد التأكـد مـن صـدق احملتــوى قـام الباحـث ابلتحقـق مـن صــدق قائمـة مهـارات كتابـة القصــة،
وذل ــك م ــن خ ــالل عرض ــها عل ــى جمموع ــة م ــن احملكم ــني م ــن أع ــاء هيئ ــة الت ــدريس يف ااامع ــات
املتخصص ــني يف املن ــاهج وط ــرق ت ــدريس اللغ ــة العربي ــة ،وبع ــ ،املش ــرفني الرتب ــويني ،وبع ــ ،املعلم ــني
املتمي ـ ـزين ،وبلـ ــغ ع ـ ــددهم ( )23حمكم ـ ـاً (ملح ـ ـق رقـ ــم ،5ص )158حي ـ ــث أرف ـ ــق الباح ـ ــث خط ـ ــاابً
للمحكمــني مت ــمناً هــدف الدراســة ،طالبـاً مــنهم التكــرم ابــداء الـرأي يف مناســبة املهــارات للمرحلــة،
ومدى مناسبتها لتالميذ الصـف الثـاين املتوسـط ،ومـدى وضـوع الصـياغة اللغويـة ،والتعـديل املقـرتع يف
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حال وجود صياغة بديلة ،وأخرياً مقرتحات أخرى يرى احملكمون إضافتها ،وقد أ هر احملكمون فاوابً
مشكوراً مع الباحث ،وقدموا ملحو ات قيمة أفادت الدراسة ،مث قام الباحـث بتحليـل أراء احملكمـني
أخذاً مبا اتفق عليش  % 80فأكثر من أراء احملكمني ،استناداً إىل ما اتبعتش دراسة موسى (2002م)،
ودراســة العبيــدي (1430هــ) ،ودراســة الســلمي (1435هــ) ،وقــد جــاءت غالبيــة أراء احملكمــني علــى
النحو التايل:
المهارة بعد التعديل

المهارة قبل التعديل

المرحلة األولى :مرحلة ماقبل كتابة القصة

اختيار موضوع القصة

اختيار وحتديد موضوع القصة.

مراجعة قائمة

مراجعة وترتيب قائمة األفكار.

.

األفكار .

المرحلة الثانية :مرحلة الكتابة األولية

كتابة األفكار مع الرتكيز على املعاين.

كتابة األفكار سرداً دون

توقف .

المرحلة الثالثة :مرحلة التصحيح

إجراء التعديالت وفقاً ملا الحظش التلميذ أو ما تدوين التعديالت وفقاً ملا الحظش التلميذ أو ما
الحظش زميلش .
الحظش زميلش.
المرحلة الرابعة :مرحلة المراجعة

املهارة احملذوفة:

تبادل الكراسات رتجراء التصحيح النحوي وارتمالئي.


مت إضافة مهارة مكان املهارة احملذوفة:
التأكيد على وجود مجيع عناصر القصة .
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المهارة بعد التعديل

المهارة قبل التعديل

المرحلة الخامسة :مرحلة النشر

نشر القصة يف صحيفة الصف أو املة
نشر القصة حسب اهلدف والغر احملدد منها.
املدرسية.
قراءة القصة على التالميذ أو يف ارتذاعة املدرسية أو قراءة القصة على التالميذ أو يف ارتذاعة
املدرسية .
نشره يف صحيفة الصف أو املة املدرسية.
وبذلك توصل الباحث إىل القائمة النهاية ملهارات كتابـة القصـة ،والبـالغ عـددها ( )19مهـارة.
(ملحق رقم ،2ص.)144
وبعــد ذلــك قــام الباحــث اعــداد قائمــة أوليــة ابألســاليب املناســبة لتنميــة مهــارات كتابــة القصــة
لدى تالميذ الصف الثاين املتوسـط ،وقـد بلـغ عـددها ( )54أسـلوابً( ،ملحـق رقـم ،3ص .)146وقـد
مت التأكد من صدقها على النحو التايل:
صدق قائمة األساليب:

للتأكــد مــن صــدق قائمــة األســاليب الالزمــة لتنميــة مهــارات كتابــة القصــة لــدى تالميــذ الصــف
الثاين املتوسط قام الباحث ابلتحقق من اآل :
أ_ صدق احملتوى:
مت التأكــد مــن ذلــك مبطابقــة حمتــوى القائمــة مبــا ورد يف األدبيــات والدراســات الســابقة؛ متهيــداً
للتأكد من الصدق الظاهري .
ب_ صدق احملكمني (الصدق الظاهري):
بعد التأكد من صدق احملتوى قام الباحث ابلتحقق من صدق قائمـة األسـاليب الالزمـة لتنميـة
مهــارات كتابــة القصــة ،وذلــك مــن خــالل عرضــها علــى مخســة مــن املشــرفني الرتبــويني ومعلمــي اللغــة
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العربية للصف الثاين املتوسط ،وبعـد أخـذ أرائهـم وتعـديالهتم ،قـام الباحـث بعرضـها علـى جمموعـة مـن
احملكمــني أع ــاء هيئــة التــدريس يف ااامعــات املتخصصــني يف املنــاهج وطــرق تــدريس اللغــة العربيــة،
وبع ــ ،املش ــرفني الرتب ــويني ،وبع ــ ،املعلم ــني املتميـ ـزين ،وبل ــغ ع ــددهم ( )23حمكمـ ـاً (حمل ــق رق ــم،5
ص ،)158حيث أرفق الباحث خطاابً للمحكمني مت مناً هدف الدراسة ،طالباً منهم التكرم ابداء
الـرأي يف مناســبة املهــارات للمرحلــة ،ومــدى مناســبتها لتالميــذ الصــف الثــاين املتوســط ،ومــدى وضــوع
الصياغة اللغوية ،والتعديل املقرتع يف حال وجود صياغة بديلة ،وأخرياً مقرتحات أخرى يرى احملكمون
إضافتها ،وقد أ هر احملكمون فاوابً مشكوراً مع الباحـث ،وقـدموا ملحو ـات قيمـة أفـادت الدراسـة،
مث قام الباحـث بتحليـل أراء احملكمـني أخـذاً مبـا اتفـق عليـش  % 80فـأكثر مـن أراء احملكمـني ،اسـتناداً
إىل ما اتبعتش دراسة موسى (2002م) ،ودراسة العبيـدي (1430هــ) ،ودراسـة السـلمي (1435هــ)،
وقد جاءت غالبية أراء احملكمني على النحو التايل:
األسلوب بعد التعديل

األسلوب قبل التعديل

المرحلة األولى :مرحلة ماقبل كتابة القصة

مساعدهتم يف اختيار املوضوعات اليت مييلون يساعدهم يف اختيار املوضوعات اليت تناسب
اهتماماهتم .
إليها ،وتناسب اهتماماهتم .
حذف أسلوب من أساليب املهارة رقم ( )2وهو :حتديد القارس الذي اطبش ،وقد اتفق الباحث
مع احملكمني على حذف هذا األسلوب .
ويبني اهلدف يستعر املعلم أمثلة لبع ،املوضوعات
يذكر املعلم بع ،املوضوعات ّ
ويوضح اهلدف منها .
منها .
يبني املعلم للتالميذ أن هذه املرحلة عبارة عن
َ
يبني املعلم للتالميذ أن هذه املرحلة عبارة عن
شحذ للفكر ،وفميع لألفكار دون النظر إىل َ
فميع لألفكار دون النظر إىل أمهية ترتيبها.
أمهية ترتيبها.
يطلب املعلم من التالميذ البدء بعملية كتابة يطلب املعلم من التالميذ البدء بتدوين األفكار
القصة وتدوين األفكار يف املكان املخصص .يف املكان املخصص.
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األسلوب بعد التعديل

األسلوب قبل التعديل

حذف أسلوب من أساليب تنمية املهارة رقم ( )3وهو :يقوم املعلم اعطائش مقدمة حول املوضوع
املراد الكتابة فيش.
حذف األسلوب رقم ( )4وهو :ي ع التلميذ كل فكرة حتت ما يناسبها بتوجيش من املعلم .واتفق
الباحث مع احملكمني يف حذف هذين األسلوبني ،لعدم انتمائهما هلذه املهارة.
المرحلة الثانية :مرحلة الكتابة األولية

دونوه من أفكار،
حذف أسلوب من أساليب تنمية املهارة رقم ( )1وهو :يساعدهم على بناء ما َ
واتفق الباحث مع احملكمني يف ذلك لعدم مناسبتش لتالميذ هذه املرحلة.
يبني املعلم للتالميذ أنش ينبغي الرتكيز على احملتوى أكثر من
حذف األسلوب رقم ( )2وهوَ :
الشكل ،ومراعاة التسلسل يف كتابة األفكار ،واتفق الباحث مع احملكمني يف حذف هذا األسلوب
لعدم انتمائش للمهارة .
يسمح املعلم بتعاون التالميذ مع بع هم
يسمح املعلم بتعاون التالميذ مع بع هم لتدوين
الختزال األفكار اليت تدور حول القصة اليت
األفكار اليت تدور حول موضوع القصة .
يكتبون فيها .
حذف أسلوبني من أساليب تنمية املهارة رقم ( )3ومها:
-1يف أثناء قيام التالميذ بعملية الكتابة ،يقوم املعلم أي اً ابلكتابة حول القصة ،لكي يشعر
التالميذ أبمهية الكتابة فيها.
-2يعر عملش على اآلخرين ليعطوا رأيهم ،واتفق الباحث مع احملكمني يف حذفهما لصعوبة
تطبيقش أثناء احلصة ولصعوبة تطبيقها.
يشرع املعلم للتالميذ كيف ينهوا كتاابهتم خبامتة
يشرع املعلم للتالميذ كيف ينهوا كتاابهتم للقصة
تلخص موضوع القصة ،وتذكر القارس مبا ورد
خبامتة مناسبة .
فيها من أفكار.
يوضح املعلم للتالميذ أن تكون خامتة القصة يوضح املعلم للتالميذ أن خامتة القصة غالباً
سعيدة أو إ ابية .
غالباً تت من رأ ً أو نصيحة .
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األسلوب بعد التعديل

األسلوب قبل التعديل

المرحلة الثالثة :مرحلة المراجعة

يتبادل التالميذ كتاابهتم اعتماداً على التغذية
يتبادل التالميذ كتاابهتم اعتماداً على
الراجعة ارت ابية أو االقرتاحات املقدمة هلم من
االقرتاحات املقدمة هلم من قبل زمالئهم .
قبل املعلم ومن زمالئش .
يقدم املعلم املساعدة للتالميذ من خالل إجابتش يقدم املعلم املساعدة للتالميذ من خالل
عن أسئلتهم ،ويقدم االقرتاحات املناسبة هلم .االقرتاحات املناسبة هلم،وارتجابة عن أسئلتهم.
حذف أسلوب من أساليب تنمية املهارة رقم ( )3وهو :يناقش املعلم بع ،األفكار مع التالميذ.
واتفق الباحث مع احملكمني يف هذا األسلوب.
يبني املعلم للتالميذ أمهية تنظيم موضوع القصة،
َ
يبني املعلم للتالميذ أمهية تنظيم القصة وسالمتها
وسالمتها من األخطاء ،وتعديل املالحظات َ
من اخلطأ .
واملقرتحات ،وإخراجها بشكل صحيح منظم .
حذف أسلوب من أساليب تنمية املهارة رقم ( )4وهو :يطلب املعلم من التالميذ إعادة كتابة
مسودة القصة يف ضوء التعديالت السابقة ،واتفق الباحث مع احملكني ل يق الوقت احملدد
للدرر .
المرحلة الرابعة :مرحلة التصحيح

يكلف املعلم التالميذ أبن يقوم بع هم بقراءة يكلف املعلم التالميذ ابلقيام بقراءة ما كتبوه
أمام زمالئهم .
ما كتبوه أمام زمالئهم .
ينبش التالميذ أبمهيتها ،ووجوب وضعها يف ينبش املعلم التالميذ إىل أمهية عالمات الرتقيم،
وتو يفها يف املكان املناسب من كل فقرة .
املكان املناسب من كل فقرة .
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األسلوب بعد التعديل

األسلوب قبل التعديل

المرحلة الخامسة :مرحلة النشر

يؤكد املعلم على ضرورة االحتفا ابملوضوعات
اليت كتبوها لالستمرار يف عملية تقييمها
وتطويرها .

يؤكد املعلم على تالميذه ضرورة االحتفا
ابملوضوعات اليت كتبوها يف ملفات خاصة .

حذف أسلوب من أساليب تنمية املهارة رقم ( )3وهو :يزود املعلم التالميذ بنسخة من الكتابة
النهائية ،واتفق الباحث مع احملكمني يف حذف هذا األسلوب لعدم احلاجة إىل نسخة كتابية
لوجود مكان خمصص لكتابة القصص يف نفس الكتاب املدرسي.
وبـذلك توصـل الباحـث إىل القائمـة النهايـة ألسـاليب تنميـة مهـارات كتابـة القصـة لـدى تالميـذ
الصف الثاين املتوسط ،وقد بلغ عددها ( )44أسلوابً (ملحق رقم ،4ص.)155
بعــد االنتهــاء مــن حتكــيم قــائميت املهــارات واألســاليب مت حتويلهــا إىل بطاقــة مالحظــة (ملحــق
رقم،6ص ،)161ميكن خالهلـا قيـار مسـتوى متكـن معلمـي اللغـة العربيـة مـن أسـاليب تنميـة مهـارات
كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط.
صدق االتساق الداخلي
مت التأكد مـن صـدق بطاقـة املالحظـة بطريقـة االتسـاق الـداخلي ،وهـو يعطـي صـورة عـن مـدى
التناســق املوجــود بــني أســاليب تنميــة املهــارات مــع املرحلــة الــيت ينتمــي إليهــا األســلوب ،ومت التأكــد مــن
توافر صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل االرتباد لبريسون بني درجة كل أسـلوب مـع
الدرجة الكليـة للمرحلـة الـيت ينتمـي إليهـا األسـلوب ،وذلـك مـن خـالل التطبيـق علـى عينـة اسـتطالعية
تكونت من ( )15معلماً ،بواقع ( )3معلمني من كل مكتب إشرايف وكانت النتائج كالتايل:
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جدول ( :)3معامالت االتساق الداخلي لصدق أداة الدراسة
املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

مرحلة ما قبل كتابة

مرحلة الكتابة

القصة
األسلوب االرتباط

األولية للقصة
األسلوب االرتباط

املرحلة الثالثة

املرحلة الرابعة

املرحلة اخلامسة

مرحلة مراجعة القصة

مرحلة التصحيح

مرحلة النشر

األسلوب

االرتباط

األسلوب

االرتباط األسلوب

االرتباط

1

0,68

1

0,61

1

0,72

1

0,69

1

0,61

2

0,65

2

0,64

2

0,69

2

0,66

2

0,62

3

0,66

3

0,63

3

0,64

3

0,64

3

0,66

4

0,64

4

0,69

4

0,68

4

0,72

4

0,70

5

0,71

5

0,71

5

0,66

5

0,71

5

0,68

6

0,62

6

0,62

6

0,69

6

0,65

6

0,65

7

0,65

7

0,73

7

0,71

7

0,67

8

0,62

8

0,62

8

0,67

8

0,62

9

0,62

9

0,72

9

0,64

10

0,68

11

0,66

12

0,65

تراوح ــت ق ــيم مع ــامالت االرتب ــاد م ــن ( )0,61إىل ( ،)0,73ومجي ــع ق ــيم مع ــامالت االرتب ــاد
موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05وتشري إىل االتساق الـداخلي ،بـني درجـة
كل أسلوب ودرجة املرحلة اليت ينتمي إليها األسلوب.
أداة الدراسة يف صورهتا النهائية
بع ــد التأك ــد م ــن مؤشـ ـرات الص ــدق والثب ــات ألداة الدراس ــة ،أتك ــد الباح ــث م ــن ص ــالحيتها
وإمكانيــة تطبيقهــا علــى عينــة الدراس ـة ،وأصــبحت األداة كم ــا هــي موض ــحة يف ملح ــق رق ــم،6ص.)161
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واشتملت على:
اجلزء األول :البيايتت األولية (اسم املدرسة – مكتب الرتبية والتعليم – اسم املعلم "اختياري" –
عدد سنوات اخلربة يف التدريس – الدورات التدريبية)
اجلزء الثاين :اشتمل على ( )5مراحل كالتايل:
املرحلــة األوىل :مرحلــة مــا قبــل كتابــة القصــة ،احتــوت علــى ( )4مهــارات ،مت قياســها بواســطة ( )12أســلوابً
لتنمية املهارات.
املرحلــة الثانيــة :مرحلــة الكتابــة األوليــة للقصــة ،احتــوت علــى ( )4مهــارات ،مت قياســها بواســطة ( )9أســاليب
لتنمية املهارات.
املرحلة الثالثة :مرحلة مراجعة القصة ،احتوت على ( )4مهارات ،مت قياسها بواسطة ( )8أساليب لتنمية املهارات.
املرحلة الرابعة :مرحلة التصحيح ،احتوت على ( )4مهارات ،مت قياسها بواسطة ( )9أساليب لتنمية املهارات.
املرحلة اخلامسة :مرحلة النشر ،احتوت على ( )3مهارات ،مت قياسها بواسطة ( )6أساليب لتنمية املهارات.

معيار احلكم على مستوى متكن املعلم من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة لدى تالميذ
الصف الثاين املتوسط:
مت اســتخدام مقيــار ثالثــي لتصــحيح بطاقــة املالحظــة ،يــث تعطــى الدرجــة ( )1لالســتجابة
(غـ ــري مـ ــتمكن) ،والدرجـ ــة ( )2لالسـ ــتجابة (مـ ــتمكن بدرجـ ــة متوسـ ــطة) ،والدرجـ ــة ( )3لالسـ ــتجابة
(مــتمكن بدرجــة عاليــة) .ووفقــا للمقيــار الثالثــي مت اســتخدام املعيــار التــايل للحكــم علــى درجــة متكــن
املعلم من أساليب تنمية املهارة:
مدى التمكن = أعلى درجة ÷ أقل درجة = 2 = 1 – 3
طول الفئة = مدى التمكن ÷ عدد مستو ت التمكن = 0.67 = 3÷2
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جدول ( :)4معيار احلكم على املتوسطات احلسابية ملستوى متكن املعلم من أساليب تنمية مهارات
كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط
املتوسط احلسايب

مستوى التمكن

3 – 2.34

متمكن بدرجة عالية

 – 1.67أقل من 2.34

متمكن بدرجة متوسطة

 –1أقل من 1.67

غري متمكن

ثبات أداة الدراسة (بطاقة املالحظة):
وللتأكــد مــن ثبــات األداة والتحقــق مــن إمكانيــة تطبيقهــا ،فقــد مت تطبيــق بطاقــة املالحظــة علــى
عينـة اســتطالعية مــن معلمــي اللغـة العربيــة بلــغ عــددهم ( )15معلمـاً مـن خــارت عينــة الدراســة ،وذلــك

ابلتعاون مع أحد املختصني(( )1ملحق رقم ،10ص)178

حيــث مت التأكــد مــن ثبــات بطاقــة املالحظــة بطريقــة ألفــا كرونبــاخ

(ALpa

 )cronbachsمــن

خالل التطبيق على العينة االستطالعية ،وكانت النتائج كالتايل:
جدول ( :)5معامالت ألفا كرونباخ لثبات أداة الدراسة
قيمة ألفا كرونباخ

املرحلة
األوىل :مرحلة ما قبل كتابة القصة

0.94

الثانية :مرحلة الكتابة األولية للقصة

0.92

الثالثة :مرحلة مراجعة القصة

0,95

الرابعة :مرحلة التصحيح

0,93

اخلامسة :مرحلة النشر

0,90
0,92

الدرجة الكلية

تراوحت قيم معامالت ألفا كرونباخ من ( )0,90إىل ( ،)0,95وهذه القيم مرتفعة وتشري إىل
أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
  )1يتقدم الباحث ابلشكر والتقدير لسعادة الدكتور :علي بن عو

العمري ،لتعاونش يف تطبيق الدراسة ،ملحق رقم ،10ص) 178
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ثبات حتليل بطاقة املالحظة
مت التأك ـ ــد مـ ــن ثبـ ــات حتليـ ــل بطاق ـ ــة املالحظ ـ ــة وإمكاني ـ ــة تطبيقهـ ــا ابسـ ــتخدام معادل ـ ــة كـ ــوبر
( )Cooperرت اد معامل الثبات ،وذلـك بعـد أن مت تطبيقهـا علـى عينـة اسـتطالعية مـن معلمـي اللغـة
العربية بلغ عددهم ( )15معلماً ،وذلك ابلتعاون مع أحد املختصني.
وبعــد مالحظــة أداء املعلمــني مت تفريــغ البيــايتت ،ومت أخــذ املتوســط احلســايب ممــوع املالحظتــني
ابستخدام معادلة كوبر ( )Cooperرت اد معامل الثبات.
حيث ات ح بعد تفريغ البيايتت أن عدد مرات االتفاق ( ،)406وأن عدد مرات االختالف ()34
معادلة كوبر ( )Cooperإلجياد معامل الثبات هي:
(عدد مرات االتفاق) ÷ (عدد مرات االتفاق  +عدد مرات االختالف) × (مئة)
(= )100(×)440 ÷ 406( = )100(× )34 +406(÷)406
(92,27 =)100 × 0,9227
حيث قام الباحث ساب معامل االتفاق بني درجات مالحظة الباحث مع درجات ابحث
أخر ،بعد أن مت االتفاق بني الباحث وزميلش على معايري املالحظة ودرجات قيار مستوى التمكن
من أساليب تنمية املهارة ،ومتركزت معايري هذه املالحظة حول كيفية احلكم على متكن املعلم أو غري،
وهي اخلصائص اليت يتم إعطاء الدرجة بناء عليها ،حيث اتفق على إعطاء املعلم درجة متمكن عند
حصولش على أكثر من انني ابملائة يف إتقانش لألسلوب ،وكانت النتائج كالتايل:
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جدول ( :)6معامل االتفاق بني الباحث والباحث اآلخر يف مالحظة املعلمني
معامل االتفاق

املرحلة
األوىل :مرحلة ما قبل كتابة القصة

0,95

الثانية :مرحلة الكتابة األولية للقصة

0,92

الثالثة :مرحلة مراجعة القصة

0,94

الرابعة :مرحلة التصحيح

0,91

اخلامسة :مرحلة النشر

0,90
0,92

الدرجة الكلية

تراوحت قيم معامالت االتفاق من ( )0,90إىل ( ،)0,95وهذه القيم مرتفعة وتشري إىل أن
أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

خامسا :إجراءات تطبيق األدا :
بع ــد أن حتق ــق الباح ــث م ــن ص ــدق بطاق ــة املالحظ ــة وثباهت ــا ،ق ــام بتطبيقه ــا عل ــى أفـ ـراد عين ــة
الدراســة ،وذلــك بعــد أن اســتكمل ارتج ـراءات التاليــة رتخراجهــا بصــورة علميــة حتقــق اهلــدف املنشــود
منها ،وهي كالتايل:


مراجعــة األدبيــات املتصــلة مبهــارات كتابــة القصــة ،والدراســات الســابقة لتحديــد مهــارات كتابــة
القصـة املرتبطـة ابملراحـل اخلمـس للكتابــة وهـي :مرحلـة مـا قبــل الكتابـة ،ومرحلـة الكتابـة األوليــة
(املسودة) ،ومرحلة املراجعة ،ومرحلة التصحيح ،ومرحلة النشر .



مراجعــة األدبيــات املتصــلة مبهــارات كتابــة القصــة ،والدراســات الســابقة الــيت هــدفت إىل حتديــد
أساليب تنمية مهارات كتابة القصة للحصول على قائمة مبدئية أبساليب تنميـة مهـارات كتابـة
القصة الالزمة.



حتديد مهارات كتابة القصة ،وحتديد أساليب تنميتها وسيتم عرضها على احملكمني .
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تنظيم مهارات كتابة القصة واألساليب الالزمة لتنميتها يف بطاقة مالحظة .



احلصــول علــى موافقــة ســعادة املشــرف علــى الدراســة ،وقســم املنــاهج وطــرق التــدريس ابلكليــة
لتطبيق األداة على عينة الدراسة .



احلصول على خطاب من سعادة عميد كلية الرتبية جبامعة أم القرى إىل سعادة مدير عام
الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة لتسهيل مهمة الباحث (ملحق رقم ،7ص.)169



احلصول على خطاب من سعادة مدير عام الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة ابملوافقة على
تطبيق الدراسة يف مدارر املرحلة املتوسطة مبكة املكرمة (ملحق رقم ،8ص.)171



قام الباحث مبالحظة أداء معلمي اللغة العربية للصف الثاين املتوسط (عينة استطالعية) ،وكان
الدرر يف الوحدة الرابعة ،حيث مت التنسيق مع املعلم على حتديد املوعد.



قام الباحث بتحديد عينة الدراسة من املدارر واملعلمني خمتارة بطريقة عشوائية.



بدأ الباحث بتطبيق أداة الدراسة (بطاقة مالحظة) على عينة الدراسة.



كما حرص الباحث على توضيح اهلدف من املالحظة للمعلمني ،وأنش رتجراء دراسة علمية
عن أساليب تنمية مهارات كتابة القصة ،وتستخدم نتائج الدراسة ألغرا

البحث العلمي

وتعامل بسرية مة ،وليس هلا عالقة بتقومي أدائهم الو يفي .


مت مالحظة املعلمني مرتني ،ز رة أوىل وبعد أسبوعني مت ز رة املعلم مرة أخرى.

سادسا :األساليب اإلحصائية املناسبة للدراسة:
من واقع أسئلة الدراسة وأدواهتا ،وبعد أن عمد الباحث إىل استشارة املتخصصني يف جمال
ارتحصاء للوقوف على األساليب املناسبة ،فإن األساليب ارتحصائية املستخدمة جاءت على النحو
التايل:
 .1معادلة كوبر ( )Cooperلقيار الثبات .
 .2التكرارات والنسب املئوية (.)Frequency - Percent
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 .3املتوسط احلسايب ()Arithmatic Mean؛ ملعدل درجات املعلمني يف بطاقة املالحظة.
 .4االحنراف املعياري ()Standard Deviation؛ ملعدل درجات املعلمني يف بطاقة املالحظة.
 .5ألفا كرونباخ ( )cronbachs ALpaلثبات صدق األداة .
 .6االتساق الداخلي للصدق األداة .
 .7اختبـار ليفــني

)test

 (Levensلقيــار التجـانس للتأكــد مــن صــالحية اســتخدام (ف) للمقارنــة

حسب سنوات اخلربة والدورات التدريبية .
 .8اختبـار حتليـل التبـاين األحـادي (ف)( )One way Analysis of variance)(F-testللمقارنـة
بــني متوســطات اســتجاابت عينــة الدراســة حســب متغــري عــدد ســنوات اخلــربة وعــدد الــدورات
التدريبية .
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها
ً
أوال :نـتـائج اإلجـابـة عـن السـؤال األول
ً
ثانيـــا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني
ً
ثالثـــا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث
ً
رابعــــا :نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع
ً
خامسا :نتائج اإلجابة عن السؤال اخلامس
ً
سادسا :نتائج اإلجابة عن السؤال السادس
ً
سابعــا :نتائج اإلجابة عن السؤال السابع
ً
ثامنــا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثامن
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها
تنــاول هــذا الفصــل النتــائج الــيت مت احلصــول عليهــا مــن التحليــل ارتحصــائي الســتجاابت عينــة
الدراسة ،والسعي يف تفسري ومناقشة هذه النتائج.
وميكن توضيح إمجايل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألساليب تنمية مهارات كتابة
القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط بشكل عام فيما يلي:
لإلجابة عن السؤال الرئيس والذي نص على"ما مستوى متكن معلمي اللغة العربية من
أساليب تنمية مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط؟" مت استخدام املتوسط
احلسايب العام واالحنراف املعياري اميع أساليب تنمية مهارات كتابة القصة يف مجيع املراحل اخلمسة
لكتابة القصة وذلك على النحو التايل:
جدول رقم ( :)31املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
تنمية مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط اميع مراحل كتابة القصة
الرتتيب

مستوى
التمكن

1

أساليب تنمية مهارات مرحلة ما قبل كتابة القصة

2,56

0,32

1

بدرجة عالية

2

أساليب تنمية مهارات مرحلة الكتابة األولية للقصة

2,54

0,35

2

بدرجة عالية

3

أساليب تنمية مهارات مرحلة مراجعة القصة

2,29

0,43

4

بدرجة متوسطة

4

أساليب تنمية مهارات مرحلة تصحيح القصة

2,44

0,41

3

بدرجة عالية

5

أساليب تنمية مهارات مرحلة نشر القصة

2,21

0,42

5

بدرجة متوسطة

2,41

0,34

ـ

بدرجة عالية

الرقم

ـ

املتوسط االحنراف
احلسايب املعياري

املرحلة

املراحل الكلية

يالحف من اادول رقم ( :)31أن املتوسط العام اميع أساليب تنمية مهارات كتابة القصة
لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط كانت بدرجة عالية مبتوسط حسايب (.)2,41
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وجاء يف الرتتيب األول من بني مراحل كتابة القصة ،مرحلة ما قبل كتابة القصة مبتوسط
حسايب ( )2,56وبدرجة متكن عالية ،يليها مرحلة الكتابة األولية للقصة مبتوسط حسايب ()2,54
وبدرجة متكن عالية ،ويليها مرحلة تصحيح القصة مبتوسط حسايب ( )2,44وبدرجة متكن عالية،
ومن مث مرحلة مراجعة القصة مبتوسط حسايب ( )2,29وبدرجة متكن متوسطة ،وأخرياً مرحلة نشر
القصة مبتوسط حسايب ( )2,21وبدرجة متكن متوسطة.
وعند النظر إىل درجات مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة
القصة يت ح وجود ثالث مراحل بدرجة متكن عالية ومرحلتني بدرجة متكن متوسطة ،وابلنظر إىل
أساليب الدراسة البالغ عددها ( )44أسلوابً فقد أشارت النتائج إىل أن هناك ( )29أسلوابً من
أساليب تنمية مهارات كتابة القصة حصلت على درجة متكن عالية ،وكان هناك ( )14أسلوابً من

أساليب تنمية مهارات كتابة القصة حصلت على درجة متكن متوسطة ،وهناك أسلوب واحد من

أساليب تنمية مهارات كتابة القصة حصل على درجة غري متمكن وهو (اختيار بع ،التالميذ لقراءة
قصصهم يف ارتذاعة املدرسية.
ً
أوال :نتائج اإلجابة عن السؤال األول:

لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة ونصش :ما مهارات كتابة القصة املناسبة لتالميذ
الصف الثاين املتوسط؟
قام الباحث اعداد قائمة أولية مبهارات كتابة القصة املناسبة لتالميذ الصف الثاين املتوسط،
وزعت على مخس مراحل ،حتتوي كل مرحلة على جمموعة من املهارات الفرعية بلغ جمموعها ()19
ّ

مهارة فرعية( .ملحق رقم ،1ص)139

وبعد ذلك قام بعرضها على عدد من احملكمني املختصني يف اللغة العربية وطرق تعليمها ،وبعد
حتليل أراء احملكمني وملحو اهتم مت التوصل إىل ( )19مهارة فرعية كما يف امللحق (رقم ،2ص)144
والــيت حصــلت علــى  %80فــأكثر مــن أراء حمكمــي األداة ،وبــذلك يكــون الباحــث قــد أجــاب عــن
السؤال األول من أسئلة الدراسة.
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ً
ثانيا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني:

لإلجابــة عــن الس ـؤال الثــاين ونصــش :مــا األســاليب املناســبة لتنميــة مهــارات كتابــة القصــة لــدى
تالميذ الصف الثاين املتوسط؟
قام الباحـث اعـداد قائمـة أوليـة أبسـاليب تنميـة مهـارات كتابـة القصـة املناسـبة لتالميـذ الصـف
الثاين املتوسط ،بلغ جمموعها ( )54أسلوابً( .ملحق رقم ،3ص)146
بعد ذلك قام بعرضها على عدد من احملكمني املختصني يف اللغة العربية وطرق تعليمها ،وبعد
حتليل أراء احملكمني وملحو اهتم مت التوصل إىل ( )44أسلوابً كما يف امللحق (رقم ،4ص )155واليت

حصلت على  %80فأكثر من أراء حمكمي األداة ،وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن السؤال
الثاين من أسئلة الدراسة.
ً
ثالثا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:

ما مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات مرحلة ما قبل كتابة القصة
لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط؟
لإلجابة عن السؤال الثالث مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب لكل
أسلوب من أساليب مهارات املرحلة األوىل والبالغ عددها ( )12أسلوابً توزعت على ( )4مهارات،

تقيس مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات مرحلة ما قبل كتابة القصة لدى
تالميذ الصف الثاين املتوسط ومت احلصول على النتائج التالية:
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املهارة األوىل :مهارة اختيار موضوع القصة
جدول ( :)7املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
تنمية مهارات مرحلة ما قبل كتابة القصة مرتبة تنازلياً (املهارة األوىل :اختيار موضوع القصة)
مستوى متكن املعلم
م

أساليب تنمية املهارة

املتوسط

االحنرام

2.71

0.52

1

2.69

0.47

2

2.29

0.75

3

2,56

0,46

ن

احلسايب

1
2
3

يعطي التالميذ حرية اختيار موضوع القصة
يسن ن ننتمع املعلن ن ننم للموضن ن ننوعات الن ن ننيت اقرتاحهن ن ننا التالمين ن ننذ

ويسجلها على السبورة

يساعدهم يف اختيار املوضوعات اليت تناسب اهتماماهتم
املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

املعياري

الرتتيب

مستوى
التمكن
بدرجة
عالية

بدرجة
عالية

بدرجة

متوسطة
بدرجة
عالية

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )7إىل أن املتوسط العام ملستوى متكن معلمي اللغة العربية
من أساليب تنمية مهارة اختيار موضوع القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ،بلغ (،)2,56
وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة عالية.
وأن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارة اختيار موضوع القصة لدى
تالميذ الصف الثاين املتوسط ،لثالثة أساليب مت قياسها ،كانت بدرجة متكن عالية يف أسلوبني مها
أسلوب رقم ( )1وهو (يعطي التالميذ حرية اختيار موضوع القصة) يف الرتتيب األول مبتوسط
حسايب ( ،)2,71وأسلوب رقم ( )2وهو (يستمع املعلم للموضوعات اليت اقرتاحها التالميذ
ويسجلها على السبورة) يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب ( ،)2,69وبدرجة متكن متوسطة يف
أسلوب واحد هو أسلوب رقم ( )3وهو (يساعدهم يف اختيار املوضوعات اليت تناسب اهتماماهتم)
يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب (.)2,29
-93-

املهارة الثانية :مهارة حتديد الغرض من كتابة القصة
جدول ( :)8املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية
مهارات مرحلة ما قبل كتابة القصة مرتبة تنازلياً (املهارة الثانية :حتديد الغر من كتابة القصة)
مستوى متكن املعلم
أساليب تنمية املهارة

م

املتوسط االحنرام
احلسايب

املعياري

الرتتيب مستوى التمكن

 4يساعد التالميذ يف وضع هدف حمدد

2,8

0,41

1

بدرجة عالية

 5حتفيز التالميذ للوصول لتحقيق اهلدف من القصة

2,63

0,60

2

بدرجة عالية

 6يستعر املعلم أمثلة لبع ،املواضيع ويوضح اهلدف منها

2,17

0,75

3

بدرجة متوسطة

2,53

0,34

ن

بدرجة عالية

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

تشــري النتــائج الـواردة يف جــدول ( )8إىل أن املتوســط العــام ملســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة
مــن أســاليب تنميــة مهــارة حتديــد الغــر مــن كتابــة القصــة لــدى تالميــذ الصــف الثــاين املتوســط ،بلــغ
( ،)2,53وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة عالية.
وأن مســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة مهــارة حتديــد الغــر مــن كتابــة
القصة لـدى تالميـذ الصـف الثـاين املتوسـط ،لثالثـة أسـاليب مت قياسـها ،كانـت بدرجـة متكـن عاليـة يف
أسلوبني مها أسلوب رقم ( )4وهو (يساعد التالميذ يف وضع هدف حمدد) يف الرتتيب األول مبتوسـط
حســايب ( ،)2,8وأســلوب رقــم ( )5وهــو (حتفيــز التالميــذ للوصــول لتحقيــق اهلــدف مــن القصــة) يف
الرتتيــب الثــاين مبتوســط حســايب ( ،)2,63وبدرجــة متكــن متوســطة يف أســلوب واحــد هــو أســلوب رقــم
( )6وهــو (يســتعر املعلــم أمثلــة لــبع ،املواضــيع ويوضــح اهلــدف منهــا) يف الرتتيــب الثالــث مبتوســط
حسايب (.)2,17
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املهارة الثالثة :مهارة كتابة قائمة ابألفكار الرئيسية للقصة
جدول ( :)9املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية
مهارات مرحلة ما قبل كتابة القصة مرتبة تنازلياً (املهارة الثالثة :كتابة قائمة ابألفكار الرئيسية للقصة)
مستوى متكن املعلم
أساليب تنمية املهارة

م

املتوسط
احلسايب

مستوى
االحنراف
الرتتيب
التمكن
املعياري

يبني املعلم للتالميذ أن هذه املرحلة عبارة عن فميع
ّ 7
لألفكار دون النظر إىل أمهية ترتيبها

2,66

0,48

1

بدرجة
عالية

يطلب املعلم من التالميذ البدء بتدوين األفكار يف املكان
8
املخصص

2,66

0,54

2

بدرجة
عالية

يساعد املعلم التالميذ بكتابة األفكار اليت ترتبط مبوضوع
9
القصة على شكل نقاد

2,33

0,64

3

بدرجة
متوسطة

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

2,55

0,35

ـ

بدرجة
عالية

تشــري النتــائج الـواردة يف جــدول ( )9إىل أن املتوســط العــام ملســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة
من أساليب تنمية مهارة كتابة قائمة ابألفكار الرئيسة للقصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ،بلغ
( ،)2,55وهو يف إطار مستوى التمكن بدرجة عالية.
وأن مستوى متكن معلمي اللغة العربيـة مـن أسـاليب تنميـة مهـارة كتابـة قائمـة ابألفكـار الرئيسـة
للقصة لدى تالميـذ الصـف الثـاين املتوسـط ،لثالثـة أسـاليب مت قياسـها ،كانـت بدرجـة متكـن عاليـة يف
أســلوبني مهــا أســلوب رقــم ( )7وهــو (يبـ ّـني املعلــم للتالميــذ أن هــذه املرحلــة عبــارة عــن فميــع لألفكــار

دون النظــر إىل أمهيــة ترتيبهــا) يف الرتتيــب األول مبتوســط حســايب ( ،)2,66وأســلوب رقــم ( )8وه ــو

(يطلــب املعلــم مــن التالميــذ البــدء بتــدوين األفكــار يف املكــان املخصــص) يف الرتتيــب الثــاين مبتوســط
حسايب ( ،)2,66وبدرجة متكن متوسطة يف أسلوب واحد هو أسلوب رقم ( )9وهي (يسـاعد املعلـم
التالميــذ بكتابــة األفكــار الــيت ت ـرتبط مبوضــوع القصــة علــى شــكل نقــاد) يف الرتتيــب الثالــث مبتوســط
حسايب (.)2,33
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املهارة الرابعة :مهارة مراجعة قائمة األفكار
جدول ( :)10املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
تنمية مهارات مرحلة ما قبل كتابة القصة مرتبة تنازلياً (املهارة الرابعة :مراجعة قائمة األفكار)
مستوى متكن املعلم
م

أساليب تنمية املهارة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

مستوى
الرتتيب
التمكن

يساعد املعلم التالميذ يف تنظيم هذه األفكار حسب البنود
11
التايل

2,71

0,46

1

بدرجة
عالية

دونوها
 10يطلب املعلم من التالميذ الرجوع إىل األفكار اليت ّ
ملراجعتها وترتيبها

2,63

0,55

2

بدرجة
عالية

يوضح املعلم للتالميذ إمكانية التغيري يف األفكار ابحلذف
12
أو ارتضافة حسب ما يراه مناسباً

2,43

0,61

3

بدرجة
عالية

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

2,59

0,34

ـ

بدرجة
عالية

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )10إىل أن املتوسط العـام ملسـتوى متكـن معلمـي اللغـة العربيـة
مــن أســاليب تنميــة مهــارة مراجعــة قائمــة األفكــار للقصــة لــدى تالميــذ الصــف الثــاين املتوســط ،بلــغ
( ،)2,59وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة عالية.
وأن مسـتوى متكــن معلمـي اللغــة العربيـة مــن أسـاليب تنميــة مهـارة مراجعــة قائمـة األفكــار لــدى
تالمي ــذ الص ــف الث ــاين املتوس ــط ،لثالث ــة أس ــاليب مت قياس ــها ،كان ــت بدرج ــة متك ــن عالي ــة يف مجي ــع
األساليب وهم أسلوب رقم ( )11وهو (يساعد املعلم التالميـذ يف تنظـيم هـذه األفكـار حسـب البنـود
الت ــايل) يف الرتتي ــب األول مبتوس ــط حس ــايب ( ،)2,71وأس ــلوب رق ــم ( )10وه ــو (يطل ــب املعل ــم م ــن
دونوه ــا ملراجعته ــا وترتيبه ــا) يف الرتتي ــب الث ــاين مبتوس ــط حس ــايب
التالمي ــذ الرج ــوع إىل األفك ــار ال ــيت ّ

( ،)2,63وأســلوب رقــم ( )12وهــو (يوضــح املعلــم للتالميــذ إمكانيــة التغيــري يف األفكــار ابحلــذف أو
ارتضافة حسب ما يراه مناسباً) يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب (.)2,43
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ابلتأمــل يف نتــائج ااــداول الســابقة ذات األرقــام ( )10,9,8,7يت ــح أن متوســطات مســتوى
متكن معلمي اللغة العربية (عينة الدراسـة) مـن أسـاليب تنميـة مهـارات كتابـة القصـة املتعلقـة مبرحلـة مـا
قب ــل كتاب ــة القص ــة ق ــد تراوح ــت ب ــني ( )2,17-2,80وف ــق مقي ــار الت ــدرت ال ــذي حددت ــش الدراس ــة،
ومبتوسط عام بلغ ( )2,56واحنراف معياري قدره ( ،)0,32وهذا يشري إىل متكن معلمي اللغة العربية
من بع ،أساليب تنمية مهارات كتابة القصة املتعلقـة مبرحلـة مـا قبـل كتابـة القصـة إال أن هنـاك ثالثـة
أســاليب يف هــذه املرحلــة يــتمكن منهــا معلمــي اللغــة العربيــة بدرجــة عاليــة بــل كانــت بدرجــة متكــن
متوســطة ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــش دراســة كــل مــن :تومبســون (2000م) ،اخلوالــدة
(2001م) ،فهم ـ ـي (2002م) ،موس ــى (2002م) ،ااف ــري (1425ه ـ ــ) ،أبوسـ ــكينة (2004م)،
البشري (1421هـ) ،القحطاين (1418هـ).
ويرى الباحث أن األسباب اليت أدت إىل متكن معلمي اللغة العربية (عينة الدراسة) من بعـ،
هــذه األســاليب تعــود إىل تــوجيهي يف املــدارر علــى املعلمــني املتمكنــني ،ابرتضــافة إىل التطــوير اايــد
ال ــذي حل ــق مبق ــرر لغ ــيت اخلال ــدة ،ابرتض ــافة إىل اهتم ــام معلم ــي اللغ ــة العربي ــة (عين ــة الدراس ــة) ــذه
األساليب.

ً
رابعا :نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع:

ما مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات مرحلة الكتابة األولية للقصة
لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط؟
لإلجابة عن السؤال الرابع مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب لكل
أسلوب من أساليب مهارات املرحلة الثانية والبالغ عددها ( )9أساليب توزعت على ( )4مهارات،
تقيس مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات مرحلة الكتابة األولية للقصة
لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ومت احلصول على النتائج التالية:
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املهارة األوىل :مهارة كتابة مسودة أولية للقصة
جدول ( :)11املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
تنمية مهارات مرحلة الكتابة األولية للقصة مرتبة تنازلياً (املهارة األوىل:كتابة مسودة أولية للقصة)
مستوى متكن املعلم

م

أساليب تنمية املهارة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
التمكن

1

ث املعلم التالميذ على كتابة مسودة أولية للقصة

2,77

0,43

1

بدرجة
عالية

2,54

0,56

2

بدرجة
عالية

يوضح املعلم أمهية تسلسـل األفكـار والتنقـل مـن فكـرة
3
ألخرى بشكل منطقي وسليم

2,14

0,73

3

بدرجة
متوسطة

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

2,48

0,44

ـ

بدرجة
عالية

يكلف املعلم التلميذ ابلبدء يف كتابة القصة مسـتعينني
2
دونوها يف املرحلة السابقة
اليت
األفكار
بقائمة
ً

تشــري النتــائج ال ـواردة يف جــدول ( )11إىل أن املتوســط احلســايب ملســتوى متكــن معلمــي اللغــة
العربية من أساليب تنميـة مهـارة كتابـة مسـودة أوليـة للقصـة لـدى تالميـذ الصـف الثـاين املتوسـط ،بلـغ
( ،)2,48وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة عالية.
وأن مســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة مهــارة كتابــة مســودة أوليــة للقصــة
لدى تالميذ الصف الثاين متوسط ،لثالثة أساليب مت قياسـها ،كانـت بدرجـة متكـن عاليـة يف أسـلوبني
مهــا أســلوب رقــم ( )1وهــو ( ــث املعلــم التالميــذ علــى كتابــة مســودة أوليــة للقصــة) يف الرتتيــب األول
مبتوســط حســايب ( ،)2,77وأســلوب رقــم ( )2وهــو (يكلــف املعلــم التلميــذ ابلبــدء يف كتابــة القصــة
دونوها يف املرحلة السابقة) يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب (،)2,54
مستعينني بقائمة األفكار اليت ً
وبدرجــة متكــن متوســطة يف أســلوب واحــد هــو أســلوب رقــم ( )3وهــو (يوضــح املعلــم أمهيــة تسلســل

األفك ــار والتنق ــل م ــن فك ــرة ألخ ــرى بش ــكل منطق ــي وس ــليم) يف الرتتي ــب الثال ــث مبتوس ــط حس ــايب
(.)2,14
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املهارة الثانية :مهارة كتابة مقدمة القصة
جدول ( :)12املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
تنمية مهارات مرحلة الكتابة األولية للقصة مرتبة تنازلياً (املهارة الثانية :كتابة مقدمة القصة)
مستوى متكن املعلم
م

أساليب تنمية املهارة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
التمكن

يوضح املعلم للتالميذ أن مقدمة القصة تكون مبثابة
4
املدخل هلا وإبراز ألمهيتها

2,86

0,36

1

بدرجة
عالية

يوضح املعلم للتالميذ أن مقدمة القصة هتي القارس
5
عرفش ابملوضع
وت
ّ

2,83

0,38

2

بدرجة
عالية

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

2,85

0,35

ـ

بدرجة
عالية

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )12إىل أن املتوسط العام ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من
أساليب تنمية مهارة كتابة مقدمة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ،بلغ ( ،)2,85وهو يقع
يف إطار مستوى التمكن بدرجة عالية.
وأن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارة كتابة مقدمة القصة لدى تالميذ
الصف الثاين املتوسط ،ألسلوبني مت قياسهما ،كانت بدرجة متكن عالية يف كال األسلوبني ومها
أسلوب رقم ( )4وهو (يوضح املعلم للتالميذ أن مقدمة القصة تكون مبثابة املدخل هلا وإبراز
ألمهيتها) يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب ( ،)2,86وأسلوب رقم ( )5وهو (يوضح املعلم للتالميذ
عرفش ابملوضع) يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب (.)2,83
أن مقدمة القصة هتي القارس وت ّ
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املهارة الثالثة :مهارة كتابة األفكار سردا دون توقف
جدول ( :)13املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية
مهارات مرحلة الكتابة األولية للقصة مرتبة تنازلياً (املهارة الثالثة :كتابة األفكار سردا دون توقف)
مستوى متكن املعلم من املعارة
م

املتوسط االحنراف
احلسايب املعياري

أساليب تنمية املهارة

الرتتيب

مستوى
التمكن

يسمح املعلم بتعاون التالميذ مع بع هم لتدوين األفكار
6
اليت تدور حول موضوع القصة

2,54

0,56

1

بدرجة
عالية

يسمح املعلم للتلميذ ابلتنقل بني زمالئش يث يقدمون
7
املساعدة لش

1,8

0,68

2

بدرجة
متوسطة

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

2,17

0,46

ـ

بدرجة
متوسطة

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )13إىل أن املتوسط العـام ملسـتوى متكـن معلمـي اللغـة العربيـة
مــن أســاليب تنميــة مهــارة كتابــة األفكــار ســرداً دون توقــف لــدى تالميــذ الصــف الثــاين املتوســط ،بلــغ
( ،)2,17وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة متوسطة.
وأن مســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة مهــارة كتابــة مهــارة كتابــة األفكــار
سردا دون توقف لدى تالميذ الصف الثاين متوسط ،ألسلوبني مت قياسهما،كانت بدرجة متكن عالية
يف أسلوب واحد وهو رقم ( )6وهو (يسـمح املعلـم بتعـاون التالميـذ مـع بع ـهم لتـدوين األفكـار الـيت
تـدور حـول موضـوع القصــة) يف الرتتيـب األول مبتوسـط حســايب ( ،)2,54وبدرجـة متكـن متوســطة يف
أسلوب أخر وهـو رقـم ( )7وهـو (يسـمح املعلـم للتلميـذ ابلتنقـل بـني زمـالءه يـث يقـدمون املسـاعدة
لش) يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب (.)1,8
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املهارة الرابعة :مهارة كتابة خامتة مناسبة للقصة
جدول ( :)14املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
تنمية مهارات مرحلة الكتابة األولية للقصة مرتبة تنازلياً (املهارة الرابعة :كتابة خامتة مناسبة للقصة)
مستوى متكن املعلم
م

أساليب تنمية املهارة

الرتتيب

مستوى
التمكن

املتوسط االحنراف
احلسايب املعياري

يشرع املعلم للتالميذ كيف ينهون كتاابهتم للقصة
8
خبامتة مناسبة

2,83

0,38

1

بدرجة عالية

يوضح املعلم للتالميذ أن خامتة القصة غالباً سعيدة
9
أو إ ابية

2,57

0,56

2

بدرجة عالية

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

2,70

0,36

ـ

بدرجة عالية

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )14إىل أن املتوسط العـام ملسـتوى متكـن معلمـي اللغـة العربيـة
م ــن أس ــاليب تنمي ــة مه ــارة كتاب ــة خامت ــة مناس ــبة للقص ــة ل ــدى تالمي ــذ الص ــف الث ــاين املتوس ــط ،بل ــغ
( ،)2,70وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة عالية.
وأن مســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة مهــارة كتابــة خامتــة مناســبة للقصــة
ل ــدى تالمي ــذ الص ــف الث ــاين املتوس ــط ،ألس ــلوبني مت قياس ــهما ،كان ــت بدرج ــة متك ــن عالي ــة يف ك ــال
األســلوبني ومه ـا أســلوب رقــم ( )8وهــو (يشــرع املعلــم للتالميــذ كيــف ينهــون كتــاابهتم للقصــة خبامتــة
مناسـبة) يف الرتتيــب األول مبتوســط حســايب ( ،)2,83وأســلوب رقـم ( )9وهــو (يشــرع املعلــم للتالميــذ
كيف ينهون كتاابهتم للقصة خبامتة مناسبة) يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب (.)2,57
ابلتأم ــل يف نتــائج ااــداول الســابقة ذات األرق ــام ( )14،13،12،11يت ــح أن متوســطات
مســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة (عينــة الدراســة) مــن أســاليب تنميــة مهــارات كتابــة القصــة املتعلقــة
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مبرحلــة الكتابــة األوليــة للقصــة ،قــد تراوحــت بــني ( )1,8-2,86وفــق مقيــار التــدرت الــذي حددتــش
الدراســة ،ومبتوســط عــام بلـغ ( )2,54واحنـراف معيــاري قــدره ( ،)0,35وهــذا يشــري إىل متكــن معلمــي
اللغة العربية من بع ،أساليب تنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة الكتابة األولية للقصة إال أن
هنــاك أســلوبني يف هــذه املرحلــة يــتمكن منهمــا معلمــي اللغــة العربيــة بدرجــة عاليــة بــل كانــت بدرجــة
متكن متوسطة ،وتتفق هذه النتيجة مع مـا أشـارت إليـش دراسـة كـل مـن :موسـى (2002م) ،الروضـان
(1427هـ) ،أبوسكينة (2004م) ،البشري (1421هـ) ،القحطاين (1418هـ).
ويــرى الباحــث أن اهتمــام معلمــي اللغــة العربيــة (عينــة الدراســة) وح ــورهم للــدورات التدريبيــة
بشكل عام وارتفاع مسـتوى الـربامج التدريبيـة املقدمـة هلـم مـن أهـم األسـباب الـيت سـاعدت يف متكـنهم
من هذه األساليب املندرجة حتت هذه املرحلة ،ابرتضافة إىل حداثة مقرر لغيت اخلالدة.

ً
خامسا :نتائج اإلجابة عن السؤال اخلامس:

ما مستوى متكـن معلمـي اللغـة العربيـة مـن أسـاليب تنميـة مهـارات مرحلـة مراجعـة القصـة لـدى
تالميذ الصف الثاين املتوسط؟
لإلجابة عن السـؤال اخلـامس مت اسـتخدام املتوسـط احلسـايب واالحنـراف املعيـاري والرتتيـب لكـل
أسلوب من أساليب مهارات املرحلة الثالثـة والبـالغ عـددها ( )8أسـاليب توزعـت علـى ( )4مهـارات،
تقــيس مســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة مهــارات مرحلــة مراجعــة القصــة لــدى
تالميذ الصف الثاين املتوسط ومت احلصول على النتائج التالية:
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املهارة األوىل :مهارة قراءة مسودة القصة قراءة متأنية الكتشام األخطاء
جدول ( :)15املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية
مهارات مرحلة مراجعة القصة مرتبة تنازلياً (املهارة األوىل :قراءة مسودة القصة قراءة متأنية الكتشاف األخطاء)
مستوى متكن املعلم
م

أساليب تنمية املهارة

الرتتيب

مستوى
التمكن

املتوسط االحنراف
احلسايب املعياري

يطلب املعلم من التلميذ إعادة النظر يف مشروع كتابة
1
القصة لتحسينها وترتيبها

2,35

0,51

1

بدرجة
عالية

يوجش املعلم التالميذ إىل كيفية ترابط األفكار بع ها ببع،
2
من خالل إعادة ترتيب الكلمات واامل

2,27

0,55

2

بدرجة
متوسطة

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

2,31

0,43

ـ

بدرجة
متوسطة

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )15إىل أن املتوسط العام ملستوى متكن معلمي اللغة العربية
من أساليب تنمية مهارة قراءة مسودة القصة قراءة متأنية الكتشاف األخطاء لدى تالميذ الصف
الثاين املتوسط ،بلغ ( ،)2,31وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة متوسطة.
وأن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارة قراءة مسودة القصة قراءة
متأنية الكتشاف األخطاء لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ،ألسلوبني مت قياسهما ،كانت بدرجة
متكن عالية يف أسلوب واحد وهو رقم ( )1وهو (يطلب املعلم من التلميذ إعادة النظر يف مشروع
كتابة القصة لتحسينها وترتيبها) يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب ( ،)2,35وبدرجة متكن يف
أسلوب أخر وهو رقم ( )2وهو (يوجش املعلم التالميذ إىل كيفية ترابط األفكار بع ها ببع ،من
خالل إعادة ترتيب الكلمات واامل) يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب (.)2,27
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املهارة الثانية :تبادل الكراسات بني التالميذ لقراءة القصة اليت كتبها زميله ووضع املالحظات
واالقرتاحات
جدول ( :)16املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
تنمية مهارات مرحلة مراجعة القصة مرتبة تنازلياً (املهارة الثانية :تبادل الكراسات بني التالميذ لقراءة
القصة اليت كتبها زميلش ووضع املالحظات واالقرتاحات)

مستوى متكن املعلم

م

أساليب تنمية املهارة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
التمكن

يس ــمح املعل ــم للتالمي ــذ االس ــتعانة ببع ــهم لتحس ــني
3
كتاابهتم.

2,37

0,60

1

بدرجة عالية

يتب ــادل التالمي ــذ كت ــاابهتم اعتم ــاداً عل ــى االقرتاح ــات
4
املقدمة هلم من قبل زمالئهم.

1,81

0,68

2

بدرجة
متوسطة

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

2,09

0,58

ـ

بدرجة
متوسطة

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )16إىل أن املتوسـط العـام ملسـتوى متكـن معلمـي اللغـة العربيـة
م ــن أس ــاليب تنمي ــة مه ــارة تب ــادل الكراس ــات ب ــني التالمي ــذ لقـ ـراءة القص ــة ال ــيت كتبه ــا زميل ــش ووض ــع
املالحظات واالقرتاحات لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط بلغ ( ،)2,09وهو يقع يف إطار مستوى
التمكن بدرجة متوسطة.
وأن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهـارة تبـادل الكراسـات بـني التالميـذ
لقراءة القصة الـيت كتبهـا زميلـش ووضـع املالحظـات واالقرتاحـات لـدى تالميـذ الصـف الثـاين املتوسـط،
ألسلوبني مت قياسهما ،كانت بدرجة متكن عاليـة يف أسـلوب واحـد وهـو رقـم ( )3وهـو (يسـمح املعلـم
للتالميــذ االســتعانة ببع ــهم لتحســني كتــاابهتم) يف الرتتيــب األول مبتوســط حســايب ( ،)2,37وبدرجــة
متكن متوسطة يف أسلوب أخر وهو رقم ( )4وهو (يتبادل التالميذ كتاابهتم اعتماداً على االقرتاحات
املقدمة هلم من قبل زمالئهم) يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب (.)1,81
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املهارة الثالثة :تدوين التعديالت وفقا ملا الحظه التلميذ بعد قراءته أو مالحظة زميله
جدول ( :)17املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
تنمية مهارات مرحلة مراجعة القصة مرتبة تنازلياً
(املهارة الثالثة :تدوين التعديالت وفقاً ملا الحظش التلميذ بعد قراءتش أو ما الحظش زميلش)
مستوى متكن املعلم

م

أساليب تنمية املهارة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
التمكن

يقــدم املعلــم املســاعدة للتالميــذ مــن خــالل االقرتاحــات
5
املناسبة هلم وارتجابة عن أسئلتهم

2,71

0,38

1

بدرجة
عالية

يطلب املعلم من التالميذ استخدام قلم بلون مغـاير عنـد
6
إجراء التعديالت

1,89

0,86

2

بدرجة
متوسطة

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

2,30

0,49

ـ

بدرجة
متوسطة

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )17إىل أن املتوسـط العـام ملسـتوى متكـن معلمـي اللغـة العربيـة
من أسـاليب تنميـة مهـارة تـدوين التعـديالت وفقـا ملـا الحظـش التلميـذ أو مالحظـة زميلـش ،لـدى تالميـذ
الصف الثاين املتوسط ،بلغ ( ،)2,30وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة متوسطة.
وأن مســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة مهــارة تــدوين التعــديالت وفقــا ملــا
الحظ ــش التلمي ــذ بع ــد قراءت ــش أو مالحظ ــة زميل ــش ل ــدى تالمي ــذ الص ــف الث ــاين املتوس ــط ،ألس ــلوبني مت
قياسها ،كانت بدرجة متكن عالية يف أسلوب واحد وهو أسلوب رقم ( )5وهو (يقدم املعلم املساعدة
للتالميذ من خالل االقرتاحات املناسبة هلم وارتجابة عن أسئلتهم) يف الرتتيـب األول مبتوسـط حسـايب
( ،)2,71وبدرجــة متكــن متوســطة يف أســلوب أخــر هــو رقــم ( )6وهــو (يطلــب املعلــم مــن التالميــذ
استخدام قلم بلون مغاير عند إجراء التعديالت) يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب (.)1,89
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املهارة الرابعة :مهارة إعادة مسودة القصة وتنظيمها بعد التعديالت اليت أجريت عليها
جدول ( :)18املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
تنمية مهارات مرحلة مراجعة القصة مرتبة تنازلياً
(املهارة الرابعة :إعادة كتابة مسودة القصة وتنظيمها بعد التعديالت اليت أجريت عليها)
مستوى متكن املعلم

م

أساليب تنمية املهارة

7

يبني املعلم للتالميذ أمهية تنظيم موضوع القصة وسالمتها
ّ
من األخطاء

2,53

8

يعيد التالميذ النظر فيما كتبوه رتعطاء القصة الشكل
املناسب من خالل احلذف أو ارتضافة

2,41

0,50

2,47

0,43

املتوسط االحنراف
احلسايب املعياري

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

الرتتيب

مستوى
التمكن

0,55

1

بدرجة
عالية

2

بدرجة
عالية

ـ

بدرجة
عالية

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )18إىل أن املتوسـط العـام ملسـتوى متكـن معلمـي اللغـة العربيـة
مــن أســاليب تنميــة مهــارة إعــادة مســودة القصــة وتنظيمهــا بعــد التعــديالت الــيت أجريــت عليهــا لــدى
تالميذ الصف الثاين املتوسط ،بلغ ( ،)2,47وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة عالية.
وأن مســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة مهــارة ق ـراءة مســودة القصــة ق ـراءة
متأنيــة الكتشــاف األخطــاء لــدى تالميــذ الصــف الثــاين املتوســط ،ألســلوبني مت قياســها ،كانــت بدرجــة
متكــن عاليــة يف كــال األســلوبني مهــا أســلوب رقــم ( )7وهــو (يبـ ّـني املعلــم للتالميــذ أمهيــة تنظــيم موضــوع

القصة وسالمتها من األخطـاء) يف الرتتيـب األول مبتوسـط حسـايب ( ،)2,53وأسـلوب رقـم ( )8وهـو
(يعيد التالميذ النظر فيما كتبوه رتعطـاء القصـة الشـكل املناسـب مـن خـالل احلـذف أو ارتضـافة) يف
الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب (.)2,41
ابلتأمـ ــل يف نت ــائج اا ــداول الس ــابقة ذات األرق ــام ()18،17،16،15يت ـ ــح أن متوس ــطات
مســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة (عينــة الدراســة) مــن أســاليب تنميــة مهــارات كتابــة القصــة املتعلقــة
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مبرحلة مراجعـة القصـة قـد تراوحـت بـني ( )2,71-1,81وفـق مقيـار التـدرت الـذي حددتـش الدراسـة،
ومبتوسط عام بلغ ( )2,29وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة متوسطة ،واحنراف معياري قدره
( ،)0,43وهــذا يشــري إىل متكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن بعــ ،أســاليب تنميــة مهــارات كتابــة القصــة
املتعلقــة مبرحلــة مراجعــة القصــة إال أن هنــاك ثالثــة أســاليب يف تنميــة مهــارات هــذه املرحلــة يــتمكن
منهما معلمي اللغة العربية بدرجة عالية بـل كانـت بدرجـة متكـن متوسـطة ،وتتفـق هـذه النتيجـة مـع مـا
أشارت إليش دراسـة كـل مـن :قوركـا (1993م) ،موسـى (2002م) ،اخلمايسـة (2003م) ،أبوسـكينة
(2004م).
ويرى الباحث أن األسباب اليت أدت إىل تدين مستوى معلمي اللغة العربية (عينة الدراسة) من
بع ،هذه األساليب رمبا تعود إىل إمهال معلمـي اللغـة العربيـة (عينـة الدراسـة) ملرحلـة مراجعـة القصـة،
وكــذلك هــذه املرحلــة حتتــات إىل وقــت ،وابلتــايل فــإن إمهــال هــذه األســاليب ســيؤثر ســلباً علــى أســاليب

تنميــة مهــارات كتابــة القصــة بشــكل عــام ،ولــذلك يــرى الباحــث احلاجــة إىل تكثيــف الـربامج التدريبيــة

املقدمة هلم ،ألن هذه الدورات غري متخصصش.

ً
سادسا :نتائج اإلجابة عن السؤال السادس:

ما مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات مرحلة التصحيح لدى تالميذ
الصف الثاين املتوسط؟
لإلجابة عن السؤال السادر مت استخدام املتوسـط احلسـايب واالحنـراف املعيـاري والرتتيـب لكـل
أسلوب من أساليب مهارات املرحلة الرابعة والبـالغ عـددها ( )9أسـاليب توزعـت علـى ( )4مهـارات،
تقـيس مســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن أسـاليب تنميــة مهــارات مرحلــة التصــحيح لــدى تالميــذ
الصف الثاين املتوسط ومت احلصول على النتائج التالية:
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املهارة األوىل :مهارة مراجعة مسودة القصة بعد إجراء التعديالت
جدول ( :)19املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية
مهارات مرحلة التصحيح مرتبة تنازلياً (املهارة األوىل :مراجعة مسودة القصة بعد إجراء التعديالت)
مستوى متكن املعلم
م

أساليب تنمية املهارة

الرتتيب

مستوى
التمكن

املتوسط االحنراف
احلسايب املعياري

يكلف املعلم بع ،التالميذ ابلقيام بقراءة ما كتبوه أمام
1
زمالئهم

2,69

0,47

1

بدرجة
عالية

 2يطلب املعلم من كل تلميذ أن يقوم بتحرير ما كتبش منفرداً

2,6

0,50

2

بدرجة
عالية

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

2,65

0,41

ـ

بدرجة
عالية

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )19إىل أن املتوسط العـام ملسـتوى متكـن معلمـي اللغـة العربيـة
مــن أســاليب تنميــة مهــارة مراجعــة مســودة القصــة بعــد إج ـراء التعــديالت لــدى تالميــذ الصــف الثــاين
املتوسط ،بلغ ( ،)2,65وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة عالية.
وأن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارة مراجعة مسودة القصة بعد إجـراء
التعــديالت لــدى تالميــذ الصــف الثــاين املتوســط ،ألســلوبني مت قياســها ،كانــت بدرجــة متكــن عاليــة يف
كال األسلوبني مها أسلوب رقم ( )1وهـو (يكلـف املعلـم بعـ ،التالميـذ ابلقيـام بقـراءة مـا كتبـوه أمـام
زمالئهم) يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب ( ،)2,69وأسلوب رقم ( )2وهو (يطلب املعلـم مـن كـل
تلميذ أن يقوم بتحرير ما كتبش منفرداً) يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب (.)2,6
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املهارة الثانية :مهارة تصحيح األخطاء اإلمالئية والنحوية
جدول ( :)20املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
تنمية مهارات مرحلة التصحيح مرتبة تنازلياً (املهارة الثانية :تصحيح األخطاء ارتمالئية والنحوية)
مستوى متكن املعلم
م

أساليب تنمية املهارة

الرتتيب

مستوى
التمكن

املتوسط االحنراف
احلسايب املعياري

يكلف املعلم كل تلميذ ابلقيام بتصحيح كتابتش من
3
األخطاء ارتمالئية والنحوية مبفردة

2,6

0,60

1

بدرجة
عالية

 5يقوم املعلم مبساعدة التالميذ يف التصويب

2,4

0,81

2

بدرجة
عالية

يطلب املعلم من التالميذ تبادل الكراسات لتصحيح
4
األخطاء اليت يكتشفها التلميذ بنفسش

2,23

0,69

3

بدرجة
متوسطة

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

2,41

0,34

ـ

بدرجة
عالية

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )20إىل أن املتوسط العام ملستوى متكن معلمي اللغة العربية
من أساليب تنمية مهارة تصحيح األخطاء ارتمالئية والنحوية لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط،
بلغ ( ،)2,41وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة عالية.
وأن مســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة مهــارة تصــحيح األخطــاء ارتمالئيــة
والنحوية لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ،لثالثة أساليب مت قياسها ،كانت بدرجة متكـن عاليـة يف
أســلوبني مهــا أســلوب رقــم ( )3وهــو (يكلــف املعلــم كــل تلميــذ ابلقيــام بتصــحيح كتابتــش مــن األخطــاء
ارتمالئيــة والنحويــة مبفــردة) يف الرتتيــب األول مبتوســط حســايب ( ،)2,6وأســلوب رقــم ( )5وهــو (يقــوم
املعل ــم مبس ــاعدة التالمي ــذ يف التص ــويب) يف الرتتي ــب الث ــاين مبتوس ــط حس ــايب ( ،)2,4وبدرج ــة متك ــن
متوســطة يف أســلوب واحــد وهــو أســلوب رقــم ( )4وهــو (يطلــب املعلــم مــن التالميــذ تبــادل الكراســات
لتصحيح األخطاء اليت يكتشفها التلميذ بنفسش) يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب (.)2,23
-109-

املهارة الثالثة :مهارة التأكيد على وجود مجيع عناصر القصة
جدول ( :)21املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
تنمية مهارات مرحلة التصحيح مرتبة تنازلياً (املهارة الثالثة :التأكيد على وجود مجيع عناصر القصة)
مستوى متكن املعلم
م

أساليب تنمية املهارة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
التمكن

يعر املعلم مناذت من كتاابت التالميذ ملناقشتها
6
مبشاركة التالميذ حول توفر عناصر القصة فيها

2,57

0,50

1

بدرجة
عالية

يطلب املعلم من التالميذ تبادل الكراسات للكشف
7
عن وجود عناصر القصة يف كتاابهتم

2,43

0,56

2

بدرجة
عالية

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

2,50

0,45

ـ

بدرجة
عالية

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )21إىل أن املتوسـط العـام ملسـتوى متكـن معلمـي اللغـة العربيـة
من أساليب تنمية مهارة التأكيد على وجود مجيع عناصر القصة لدى تالميذ الصف الثـاين املتوسـط،
بلغ ( ،)2,50وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة عالية.
وأن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارة التأكيد على وجود مجيع
عناصر القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ،ألسلويب مت قياسها ،كانت بدرجة متكن عالية يف
كال األسلوبني مها أسلوب رقم ( )6وهو (يعر املعلم مناذت من كتاابت التالميذ ملناقشتها مبشاركة
التالميذ حول توفر عناصر القصة فيها) يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب ( ،)2,57وأسلوب رقم
( )7وهو (يطلب املعلم من التالميذ تبادل الكراسات للكشف عن وجود عناصر القصة يف
كتاابهتم) يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب (.)2,43
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املهارة الرابعة :مهارة توظيف عالمات الرتقيم املناسبة
جدول ( :)22املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
تنمية مهارات مرحلة التصحيح مرتبة تنازلياً (املهارة الرابعة :تو يف عالمات الرتقيم املناسبة)
مستوى متكن املعلم

م

أساليب تنمية املهارة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
التمكن

ينبّش املعلم التالميذ إىل أمهية عالمات الرتقيم وتو يفها
8
يف املكان املناسب من كل فقرة

2,23

0,65

1

بدرجة
متوسطة

 9يشرع املعلم للتالميذ بع ،عالمات الرتقيم

2,2

0,63

2

بدرجة
متوسطة

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

2,22

0,60

ـ

بدرجة
متوسطة

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )22إىل أن املتوسط العـام ملسـتوى متكـن معلمـي اللغـة العربيـة
مــن أســاليب تنميــة مهــارة تو يــف عالمــات الرتقــيم املناســبة لــدى تالميــذ الصــف الثــاين املتوســط ،بلــغ
( ،)2,22وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة عالية.
وأن مس ــتوى متك ــن معلمــي اللغ ــة العربي ــة م ــن أس ــاليب تنمي ــة مهــارة تو ي ــف عالم ــات الرتق ــيم
املناســبة لــدى تالميــذ الصــف الثــاين املتوســط ،ألســلوبني مت قياســها ،كانــت بدرجــة متكــن متوســطة يف
كال األسلوبني مها وهو أسلوب رقم ( )9وهو (ينبّش املعلم التالميذ إىل أمهية عالمات الرتقيم وتو يفها

يف املكان املناسب من كل فقرة) يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب ( ،)2,23وأسلوب رقم ( )8وهو
(يشرع املعلم للتالميذ بع ،عالمات الرتقيم) يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب (.)2,2
ابلتأم ــل يف نت ــائج اا ــداول الس ــابقة ذات األرق ــام ( )22،21،20،19يت ــح أن متوس ــطات
مســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة (عينــة الدراســة) مــن أســاليب تنميــة مهــارات كتابــة القصــة املتعلقــة
ابلتصحيح قد تراوحت بني ( )2,2-2,69وفق مقيار التدرت الـذي حددتـش الدراسـة ،ومبتوسـط عـام
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بلــغ ( )2,44واحنـراف معيــاري قــدره ( ،)0,41وهــذا يشــري إىل متكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن بعــ،
أسـاليب تنميـة مهـارات كتابـة القصـة املتعلقــة مبرحلـة التصـحيح إال أن هنـاك بعـ ،األسـاليب يف هــذه
املرحلة يتمكن منها معلمو اللغة العربية بدرجة عالية بـل كانـت بدرجـة متكـن متوسـطة ،وتتفـق هـذه
النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــش دراســة كــل مــن :القحطــاين (1418ه ــ) ،العثــيم (1422ه ــ) ،شــبيالت
(2006م) ،أبوسكينة (2004م).
ويــرى الباح ــث أن األســباب ال ــيت أدت إىل ع ــدم متك ــن معلمــي اللغ ــة العربي ــة (عين ــة الدراس ــة)
بدرجــة عاليــة مــن بعــ ،أســاليب هــذه املرحلــة رمبــا يعــود ذلــك إىل تزايــد أعــداد التالميــذ داخــل حجــرة
الصف ،وضيق وقت احلصة ،قد يعيق املعلم من تطبيق أساليب مرحلة التصحيح ،كما قد تعود أي اً
إىل إمهال معلمي اللغـة العربيـة (عينـة الدراسـة) هلـذه األسـاليب ،وابلتـايل فـإن إمهاهلـا سـيؤثر سـلباً علـى
تنمية مهارات كتابة القصة بشكل عام لدى تالميذهم.
ً
سابعا :نتائج اإلجابة عن السؤال السابع:

ما مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات مرحلة النشر لدى تالميذ
الصف الثاين املتوسط؟
لإلجابــة عــن السـؤال الســابع مت اســتخدام املتوســط احلســايب واالحنـراف املعيــاري والرتتيــب لكــل
أس ــلوب م ــن أس ــاليب مه ــارات املرحل ــة اخلامسـ ــة والب ــالغ ع ــددها ( )6أس ــاليب توزع ــت عل ــى ()3
مهــارات ،تقــيس مســتوى متكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة مهــارات مرحلــة النشــر لــدى
تالميذ الصف الثاين املتوسط ومت احلصول على النتائج التالية:
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املهارة األوىل :مهارة كتابة القصة بشكلها النهائي
جدول ( :)23املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
تنمية مهارات مرحلة النشر مرتبة تنازلياً (املهارة األوىل :كتابة القصة بشكلها النهائي)
مستوى متكن املعلم
أساليب تنمية املهارة

م

املتوسط

االحنرام

احلسايب

املعياري

الرتتيب

مستوى
التمكن

 1يكلف املعلم التالميذ إىل كتابة القصة يف شكلها النهائي

2,83

0,38

1

بدرجة
عالية

يطلب املعلم من التالميذ تعبئة قائمة التقومي النهائي ملراحل
2
كتابة القصة

2,33

0,68

2

بدرجة
متوسطة

2,58

0,42

ـ

بدرجة
عالية

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )23إىل أن املتوسط العام ملستوى متكن معلمي اللغة العربية
من أساليب تنمية مهارة كتابة القصة بشكلها النهائي لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ،بلغ
( ،)2,58وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة عالية.
وأن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارة كتابة القصة بشكلها النهائي
لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ،ألسلوبني مت قياسها ،كانت بدرجة متكن عالية يف أسلوب واحد
وهو رقم ( )1وهو (يكلف املعلم التالميذ إىل كتابة القصة يف شكلها النهائي) يف الرتتيب األول
مبتوسط حسايب ( ،)2,83وبدرجة متكن متوسطة يف أسلوب أخر هو رقم ( )2وهو (يطلب املعلم
من التالميذ تعبئة قائمة التقومي النهائي ملراحل كتابة القصة) يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب
(.)2,33
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املهارة الثانية :مهارة نشر القصة يف صحيفة الصف أو جملة املدرسة
جدول ( :)24املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية
مهارات مرحلة النشر مرتبة تنازلياً (املهارة الثانية :نشر القصة يف صحيفة الصف أو جملة املدرسة)
مستوى متكن املعلم

م

أساليب تنمية املهارة

املتوسط

االحنرام

احلسايب

املعياري

الرتتيب

مستوى
التمكن

يؤكد املعلم ضرورة االحتفا ابملوضوعات اليت كتبوها
3
لالستمرار يف عملية تقييمها وتطويرها

2,14

0,60

1

بدرجة متوسطة

يساعد املعلم التالميذ لنشر كتاابهتم النهائية يف غرفة
4
الصف واملة املدرسية

1,69

0,80

2

بدرجة متوسطة

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

1,92

0,58

ـ

بدرجة متوسطة

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )24إىل أن املتوسط العام ملستوى متكن معلمي اللغة العربية
من أساليب تنمية مهارة نشر القصة يف صحيفة الصف أو جملة املدرسة لدى تالميذ الصف الثاين
املتوسط ،بلغ ( ،)1,92وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة متوسطة.
وأن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهـارة كتابـة القصـة بشـكلها النهـائي
ل ــدى تالمي ــذ الص ــف الثــاين املتوس ــط ،ألســلوبني مت قياس ــها ،كان ــت بدرج ــة متك ــن متوســطة يف ك ــال
األس ــلوبني مه ــا أس ــلوب رق ــم ( )3وه ــو (يؤك ــد املعل ــم ض ــرورة االحتف ــا ابملوض ــوعات ال ــيت كتبوه ــا
لالســتمرار يف عمليــة تقييمهــا وتطويرهــا) يف الرتتيــب األول مبتوســط حســايب ( ،)2,14وأســلوب رقــم
( )4وهو (يساعد املعلم التالميذ لنشر كتـاابهتم النهائيـة يف غرفـة الصـف واملـة املدرسـية) يف الرتتيـب
الثاين مبتوسط حسايب (.)1,69
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املهارة الثالثة :مهارة قراءة القصة على التالميذ يف اإلذاعة املدرسية
جدول ( :)25املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية
مهارات مرحلة النشر مرتبة تنازلياً (املهارة الثالثة :قراءة القصة على التالميذ أو يف ارتذاعة املدرسية)
مستوى متكن املعلم
أساليب تنمية املهارة

م

املتوسط

االحنرام

احلسايب

املعياري

الرتتيب

مستوى
التمكن

 5يكلف املعلم بع ،التالميذ بقراءة القصة على زمالئش

2,69

0,53

1

بدرجة عالية

تار املعلم بع ،التالميذ لقراءة قصصهم يف ارتذاعة
6
املدرسية

1,6

0,70

2

غري متمكن

املتوسط العام ألساليب تنمية املهارة

2,15

0,44

ـ

بدرجة متوسطة

تشري النتائج الواردة يف جدول ( )25إىل أن املتوسط العام ملستوى متكن معلمي اللغة العربية
من أساليب تنمية مهارة قراءة القصة على التالميذ يف ارتذاعة املدرسية لدى تالميذ الصف الثاين
املتوسط ،بلغ ( ،)2,15وهو يقع يف إطار مستوى التمكن بدرجة متوسطة.
وأن مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارة قراءة القصة على التالميذ يف
ارتذاعة املدرسية لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ،ألسلوبني مت قياسها ،كانت بدرجة متكن عالية
يف أسلوب واحد وهو رقم ( )5وهو (يكلف املعلم بع ،التالميذ بقراءة القصة على زمالئش) يف
الرتتيب األول مبتوسط حسايب ( ،)2,69وبدرجة غري متمكن يف أسلوب أخر هو رقم ( )6وهو
( تار املعلم بع ،التالميذ لقراءة قصصهم يف ارتذاعة املدرسية) يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب
(.)1,6
ابلتأمل يف نتائج ااداول السابقة ذات األرقام ( )25،24،23يت ح أن متوسطات مستوى
متكن معلمي اللغة العربية (عينة الدراسة) من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة نشر
القصة قد تراوحت بني ( )1,6-2,83وفق مقيار التدرت الذي حددتش الدراسة ،ومبتوسط عام بلغ
( )2,21واحنراف معياري قدره ( ،)0,42وهذا يشري إىل تدين مستوى معلمي اللغة العربية من
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أساليب تنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة نشر القصة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت
إليش دراسة كل من :القحطاين (1418هـ) ،العثيم (1422هـ) ،موسى ،الشافعي ،البسيوين
(2008م) ،أبوسكينة (2004م).
ويرى الباحث أن األسباب اليت أدت إىل تدين مستوى معلمي اللغة العربية (عينة الدراسة) يف
أساليب تنمية مهارات هذه املرحلة تعود إىل إمهال معلمي اللغة العربية (عينة الدراسة) ملرحلة النشر،
وابلتايل فإن إمهاهلا سيؤثر سلباً على أساليب تنمية مهارات كتابة القصة بشكل عام لدى تالميذهم،
حيث يرى بع ،معلمي اللغة العربية (عينة الدراسة) أن مرحلة النشر غري مهمة وتق ي على الوقت
لديهم ،ولذلك يرى الباحث احلاجة إىل تقدمي الربامج التدريبية على أساليب هذه املرحلة وإي اع
أمهيتها من قبل املختصني وتكثيف الدورات التدريبية اخلاصة هلذه املرحلة.

ً
ثامنا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثامن:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بني متوسطات درجات متكن
معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة تعزى إىل متغريات (سنوات اخلربة يف
التدريس  -الدورات التدريبية)؟

أوال :املقارنة حسب عدد سنوات اخلربة
للمقارنة بني متوسطات درجات متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة
القصة حسب متغري سنوات اخلربة يف التدريس ،مت أوالً حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية ملتوسطات درجات متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة حسب
متغري سنوات اخلربة يف التدريس وكانت كالتايل:
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جدول رقم ( :)26املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى متكن معلمي اللغة العربية
من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة حسب سنوات اخلربة يف التدريس
املرحلة
أساليب تنمية مهارات

مرحلة ما قبل كتابة القصة
أساليب تنمية مهارات
مرحلة الكتابة األولية
للقصة

أساليب تنمية مهارات
مرحلة مراجعة القصة

أساليب تنمية مهارات
مرحلة تصحيح القصة

أساليب تنمية مهارات
مرحلة نشر القصة

مجيع املراحل

سنوات اخلربة يف التدريس

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنرام املعياري

من  – 5إىل أقل من  10سنوات

9

2,60

0,26

من  – 10إىل أقل من  15سنة

13

2,59

0,25

من  15سنة فأكثر

13

2,50

0,23

من  – 5إىل أقل من  10سنوات

9

2,60

0,17

من  – 10إىل أقل من  15سنة

13

2,44

0,23

من  15سنة فأكثر

13

2,61

0,18

من  – 5إىل أقل من  10سنوات

9

2,61

0,33

من  – 10إىل أقل من  15سنة

13

2,26

0,25

من  15سنة فأكثر

13

2,43

0,28

من  – 5إىل أقل من  10سنوات

9

2,54

0,28

من  – 10إىل أقل من  15سنة

13

2,43

0,27

من  15سنة فأكثر

13

2,38

0,28

من  – 5إىل أقل من  10سنوات

9

2,31

0,29

من  – 10إىل أقل من  15سنة

13

2,12

0,45

من  15سنة فأكثر

13

2,24

0,32

من  – 5إىل أقل من  10سنوات

9

2,55

0,22

من  – 10إىل أقل من  15سنة

13

2,40

0,16

من  15سنة فأكثر

13

2,45

0,19

تشري نتائج جدول ( )26إىل وجود فروق اهرية بني املتوسطات احلسابية لدرجات متكن
معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة حسب متغري سنوات اخلربة يف التدريس،
وملعرفة هل هذه الفروق ذات داللة إحصائية أم إهنا فروق بسيطة وغري دالة إحصائية عند مستوى
داللة ( )0,05مت استخدام حتليل التباين األحادي (ف) وكانت نتائجش كالتايل:
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جدول ( :)27نتائج اختبار (ف  )F-testللمقارنة بني متوسطات مستوى متكن معلمي اللغة العربية
من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة حسب سنوات اخلربة يف التدريس
املرحلة

مصادر التباين

أساليب تنمية
مهارات مرحلة ما
قبل كتابة القصة

بني امموعات

أساليب تنمية
مهارات مرحلة
الكتابة األولية
للقصة
أساليب تنمية
مهارات مرحلة
مراجعة القصة
أساليب تنمية
مهارات مرحلة
تصحيح القصة
أساليب تنمية
مهارات مرحلة
نشر القصة

مجيع املراحل

املربعات

احلرية

املربعات

قيمة
م

الداللة

جمموع

درجات متوسط

0,07

2

0,04

0,62

0,54

داخل امموعات

1,91

32

الكلي

1,98

34

بني امموعات

0,24

2

داخل امموعات

1,29

32

الكلي

1,53

34

بني امموعات

0,66

2

داخل امموعات

2,55

32

الكلي

3,21

34

بني امموعات

0,15

2

داخل امموعات

2,44

32

الكلي

2,59

34

بني امموعات

0,23

2

0,06
0,12
0,04
0,33
0,08
0,08
0,08
0,12

داخل امموعات

4,36

32

الكلي

4,59

34

بني امموعات

0,13

2

0,06

داخل امموعات

1,14

32

0,04

الكلي

1,26

34
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0,14

2,94

4,17

0,99

0,84

1,76

اإلحصائية

0,07

0,03

0,38

0,44

0,19

جتانس التباين
قيمة

الداللة

0,13

0,88

ليفن اإلحصائية

0,13

0,45

0,25

1,05

0,69

0,88

0,64

0,78

0,36

0,51

نظرا لقلة عدد أفراد عينة الدراسة يف فئات سنوات اخلربة والـيت بلغـت ( )9معلمـني يف فئـة مـن
 – 5إىل أقــل مــن  10ســنوات خــربة )13( ،معلم ـاً يف فئــة مــن  – 10إىل أقــل مــن  15ســنة خــربة،
( )13معلمـ ـاً يف فئ ــة م ــن  15س ــنة خ ــربة ف ــأكثر ،ل ــذا ق ــام الباح ــث أوال م ــن التأك ــد م ــن ص ــالحية
استخدام اختبار (ف) عن طريق التأكد من فانس التباين بني فئات سنوات اخلربة ابستخدام اختبار
ليفن لتجانس التباين.
ويالحــف م ــن نتــائج ج ــدول ( )27أن قــيم ل ــيفن لتج ــانس التب ــاين تراوحــت م ــن ( )0,13إىل
( )1,05ومجي ــع ه ــذه الق ــيم غ ــري دال ــة إحص ــائيا عن ــد مس ــتوى دالل ــة ( )0,05وه ــذا يع ــين ص ــالحية
وإمكانية استخدام اختبار (ف) للمقارنة بني املتوسطات احلسابية لدرجات متكن معلمي اللغة العربية
مــن أســاليب تنميــة مهــارات كتابــة القصــة حســب متغــري ســنوات اخلــربة يف التــدريس ،وكانــت النتــائج
كالتايل:
تراوحت قيم (ف) من ( )0,62إىل ( )4,17وهذه القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0,05للدرجة الكلية للمرحلة الثالثة (مرحلة مراجعة القصة) وكانت على النحو التايل:
املرحلة الثالثة :الدرجة الكلية (مرحلة مراجعة القصة)
قيمـ ــة (ف) تسـ ــاوي ( )4,17وتشـ ــري إىل وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية عنـ ــد مسـ ــتوى
( )0,05بني متوسطات درجات متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات مرحلة مراجعة
القصة حسب متغري سنوات اخلـربة يف التـدريس ،ولتحديـد افاهـات هـذه الفـروق مت اسـتخدام اختبـار
شيفيش وكانت نتائجش على النحو التايل:
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جدول ( :)28نتائج اختبار شيفيش لتحديد افاهات الفروق بني متوسطات درجات متكن معلمي
اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات مرحلة مراجعة القصة حسب سنوات اخلربة
سنوات اخلربة

املتوسطات
احلسابية

من  - 5أقل من  10سنوات

2,61

من  - 10أقل من  15سنة

2,26

من  15سنة فأكثر

2,43

الفروق بني املتوسطات احلسابية
من  - 5أقل من

من  - 10أقل من

من  15سنة

-

*0,35

0,18

-

0,17

 10سنوات

 15سنة

فأكثر

-

أ هر اختبار شيفيش أن الفروق بني املعلمني ذوو سنوات اخلربة من  – 5إىل أقل من  10سنوات
مبتوســط حســايب ( )2,61واملعلمــني ذوو ســنوات اخلــربة مــن  – 10إىل أقــل مــن  15ســنة مبتوســط
حسايب ( )2,26والفروق لصاحل سنوات اخلربة من  – 5إىل أقل من  10سنوات.
ويــرى الباحــث أن هــذه النتــائج كانــت علــى غــري املتوقــع ،حيــث توقــع الباحــث أن تكــون الفــروق
لصـاحل املعلمــني ذوي ســنوات اخلـربة الكثــرية ،ويفســر الباحـث هــذه النتــائج رمبـا تعــود إىل أن أصــحاب
ســنوات اخلــربة مــن  – 5إىل أقــل مــن  10ســنوات حــديثي التخــرت مقارنــة أبصــحاب ســنوات اخلــربة
الكثرية رمبا ساعدهم طرق التدريس احلديثـة والوسـائط التعليميـة يف الـتمكن بدرجـة كبـرية مـن أسـاليب
تنمية مهارات مرحلة مراجعة القصة ،ابرتضافة إىل أتثري املقررات ااديدة عليهم ،وتتفـق هـذه النتيجـة
مع ما أشارت إليش دراسة كل من :القحطاين (1418هـ) ،السلمي (1435هـ) ،الفهيد (1435هـ).

اثنيا :املقارنة حسب عدد الدورات التدريبية
للمقارنــة بــني متوس ـطات درجــات متكــن معلمــي اللغــة العربيــة مــن أســاليب تنميــة مهــارات كتابــة
القصــة حســب متغــري الــدورات التدريبيــة ،مت أوال حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة
ملتوسطات درجات متكن معلمي اللغة العربية مـن أسـاليب تنميـة مهـارات كتابـة القصـة حسـب متغـري
الدورات التدريبية وكانت كالتايل:
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جدول رقم ( :)29املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى متكن معلمي اللغة العربية من
أساليب تنمية مهارات كتابة القصة حسب الدورات التدريبية
املرحلة
أساليب تنمية مهارات
مرحلة ما قبل كتابة القصة
أساليب تنمية مهارات
مرحلة الكتابة األولية
للقصة
أساليب تنمية مهارات
مرحلة مراجعة القصة
أساليب تنمية مهارات
مرحلة تصحيح القصة
أساليب تنمية مهارات
مرحلة نشر القصة
مجيع املراحل

الدورات التدريبية

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنرام املعياري

أقل من  5دورات

10

2,62

0,24

من  – 5إىل أقل من  10دورات

10

2,58

0,22

من  10دورات فأكثر

15

2,51

0,26

أقل من  5دورات

10

2,62

0,15

من  – 5إىل أقل من  10دورات

10

2,53

0,24

من  10دورات فأكثر

15

2,50

0,23

أقل من  5دورات

10

2,55

0,28

من  – 5إىل أقل من  10دورات

10

2,35

0,34

من  10دورات فأكثر

15

2,37

0,29

أقل من  5دورات

10

2,52

0,29

من  – 5إىل أقل من  10دورات

10

2,32

0,27

من  10دورات فأكثر

15

2,46

0,26

أقل من  5دورات

10

2,23

0,44

من  – 5إىل أقل من  10دورات

10

2,12

0,28

من  10دورات فأكثر

15

2,27

0,38

أقل من  5دورات

10

2,53

0,19

من  – 5إىل أقل من  10دورات

10

2,41

0,18

من  10دورات فأكثر

15

2,44

0,20

تش ــري نت ــائج ج ــدول ( )29إىل وج ــود ف ــروق اهري ــة ب ــني املتوس ــطات احلس ــابية ل ــدرجات متك ــن
معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابـة القصـة حسـب متغـري الـدورات التدريبيـة ،وملعرفـة
هــل هــذه الفــروق ذات داللــة إحصــائية أم إهنــا فـروق بســيطة وغــري دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى داللــة
( )0,05مت استخدام حتليل التباين األحادي (ف) وكانت نتائجش كالتايل:
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جدول ( :)30نتائج اختبار (ف  )F-testللمقارنة بني متوسطات مستوى متكن معلمي اللغة
العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة حسب الدورات التدريبية
املرحلة

مصادر التباين

جمموع
املربعات

درجات متوسط
احلرية املربعات

أساليب تنمية
مهارات مرحلة ما
قبل كتابة القصة

بني امموعات

0,07

0,04

أساليب تنمية
مهارات مرحلة
الكتابة األولية
للقصة
أساليب تنمية
مهارات مرحلة
مراجعة القصة
أساليب تنمية
مهارات مرحلة
تصحيح القصة
أساليب تنمية
مهارات مرحلة نشر
القصة

مجيع املراحل

2

داخل امموعات

1,91

32

الكلي

1,98

34

بني امموعات

0,10

2

داخل امموعات

1,43

32

الكلي

1,53

34

بني امموعات

0,26

2

داخل امموعات

2,95

32

الكلي

3,21

34

بني امموعات

0,21

2

داخل امموعات

2,38

32

الكلي

2,59

34

بني امموعات

0,14

2

0,06
0,05
0,05
0,13
0,09
0,11
0,07
0,07

داخل امموعات

4,45

32

الكلي

4,59

34

بني امموعات

0,09

2

0,04

داخل امموعات

1,18

32

0,04

الكلي

1,26

34
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0,14

فانس التباين

قيمة الداللة
قيمة الداللة
ف ارتحصائية
ليفن ارتحصائية
0,59

1,08

1,41

1,42

0,50

1,16

0,56

0,35

0,26

0,26

0,61

0,33

0,98 0,02

0,52 0,66

0,74 0,31

0,92 0,08

0,39 0,96

0,98 0,02

نظـرا لقلــة عــدد أفـراد عينــة الدراســة يف فئــات ســنوات اخلــربة والــيت بلغــت ( )10معلمــني يف فئــة
أقــل مــن  5دورات تدريبيــة )10( ،معلمــني يف فئــة مــن  – 5إىل أقــل مــن  10دورات تدريبيــة)15( ،
معلم ـاً يف فئــة مــن دورات تدريبيــة فــأكثر ،لــذا قــام الباحــث أوال مــن التأكــد مــن صــالحية اســتخدام
اختبار (ف) عن طريق التأكد من فانس التباين بني فئات الدورات التدريبية ابستخدام اختبـار لـيفن
لتجانس التباين.
ويالح ــف م ــن نت ــائج ج ــدول ( )30أن ق ــيم ل ــيفن لتج ــانس التب ــاين تراوح ــت م ــن ( )0,02إىل
( )0,96ومجي ــع ه ــذه الق ــيم غ ــري دال ــة إحص ــائيا عن ــد مس ــتوى دالل ــة ( )0,05وه ــذا يع ــين ص ــالحية
وإمكانية استخدام اختبار (ف) للمقارنة بني املتوسطات احلسابية لدرجات متكن معلمي اللغة العربية
من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة حسب متغري الدورات التدريبية ،وكانت النتائج كالتايل:
تراوحت قيم (ف) من ( )0,50إىل ( )1,42وهذه القيم غري دالة إحصائياً عند مستوى
( ،)0,05ورمبا يعود ذلك إىل عدم أتثري الدورات التدريبية وعدم ات اع الفروق كون الدورات
التدريبية غري متخصصش.
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الفصل اخلامس
ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها ومقرتحاتها
ً
أوال  :ملـخص النتـائج.
ً
ثانيا :التـوصـيات.
ً
ثالثا :املقرتحات.
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الفصل اخلامس
ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها ومقرتحاتها
عر

الباحث يف هذا الفصل ملخصاً ألهم النتائج اليت مت التوصل إليها ،كما قدم عدداً من

التوصيات يف ضوء ما توصلت إليش الدراسة من نتائج ،واقرتع عدداً من البحوث الرتبوية اليت يؤمل أن
تسهم مع الدراسة احلالية يف تطوير مهارات كتابة القصة ،وتنمية أساليبها ،وفيما يلي تفصيل ذلك:
ملخص نتائج الدراسة:

 .1توصلت الدراسة إىل ( )19مهارة الزمة لتالميذ الصف الثاين املتوسط لكتابة القصة.
 .2حــددت الدراســة ( )44أســلوابً تتعلــق بتنميــة مهــارات كتابــة القصــة لــدى تالميــذ الصــف الثـاين
املتوســط ،منهــا ( )12أســلوابً تتعلـق بتنميــة مهــارات كتابــة القصــة املتعلقــة مبرحلــة مــا قبــل كتابــة
القصة ،و( )9أساليب تتعلق بتنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة الكتابة األولية للقصة،
و( )8أساليب تتعلق بتنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة مراجعة القصة ،و( )9أساليب
تتعلق بتنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة تصحيح القصة ،و( )6أسـاليب تتعلـق بتنميـة
مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة نشر القصة.
 .3جاء مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة
ما قبل كتابة القصة ضمن مستوى التمكن العايل مبتوسط عام بلغ (.)2,56
 .4جاء مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة
الكتابة األولية للقصة ضمن مستوى التمكن العايل مبتوسط عام بلغ (.)2,54
 .5جاء مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة
مراجعة القصة ضمن مستوى التمكن املتوسط مبتوسط عام بلغ (.)2,29
 .6جاء مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة
تصحيح القصة ضمن مستوى التمكن العايل مبتوسط عام بلغ(.)2,44
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 .7جاء مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة املتعلقة مبرحلة
نشر القصة ضمن مستوى التمكن املتوسط مبتوسط عام بلغ(.)2,21
 .8تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات مستوى متكن معلمي اللغة العربية
من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة تعزى إىل سنوات اخلربة يف التدريس ،ماعدا الدرجة
الكلية ملرحلة مراجعة القصة ،وكانت الفروق لصاحل فئة سنوات اخلربة من مخس سنوات إىل
أقل من عشر سنوات.
 .9تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات مستوى متكن معلمي اللغة العربية
من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة تعزى للدورات التدريبية.
التوصيات:

يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة ،يوصي الباحث مبا يلي:
 .1دعوة القائمني على برامج إعداد معلمي اللغة العربية إىل ضرورة العناية أبساليب تنمية املهارات
اللغوية جمتمعة ،ومهارات كتابة القصة بصفة خاصة ،وت مني مقررات طرق تدريس اللغة
العربية يف برامج إعداد معلمي اللغة العربية ما يركز على ذلك.
 .2دعوة املشرفني الرتبويني إىل إعداد الربامج التدريبية الالزمة لتنمية مهارات معلمي اللغة العربية
لكتابة القصة لدى التالميذ ،وتعريفهم ابألساليب الالزمة لتنمية تلك املهارات.
 .3عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية تركز على تنمية املهارات اللغوية املختلفة ،ومهارات
كتابة القصة بصفة خاصة.
 .4إعداد أدلة خاصة مبعلمي اللغة العربية تساعدهم يف إعداد الدرور وتنفيذها وحتقيق النتائج
املرجوة ،خاصة فيما يتعلق بتنمية مهارات كتابة القصة لدى التالميذ.
 .5االستفادة من بطاقة املالحظة يف الدراسة احلالية عند تقومي أداء معلمي اللغة العربية ،يث
يراعى يف التقومي مدى متكنهم من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة.
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املقرتحات

نظراً ألمهية البحث الرتبوي حيث إنش املنطلق األساسي لعمليات التطوير الرتبوي ،فإن الباحث
يقرتع ما يلي:
-

إجراء دراسة مشا ة هلذه الدراسة على املعلمني واملعلمات يف املراحل التعليمية املختلفة.

-

دراسة العالقة بني مستوى متكن معلمي اللغة العربية من مهارات كتابة القصة وأداء تالميذهم.

-

بريتمج مقرتع لتدريب معلمي اللغة العربية على استخدام أساليب تنمية مهارات كتابة القصة
لدى التالميذ يف مراحل التعليم العام.
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املصادر واملراجع
ً

أوال.:املصادر

ً
ثانيا :املراجع العربية واألجنبية.
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ً
أوال :املصادر:

 -1القرأن الكرمي.
 -2ابن كثري ،احلافف عماد الدين أيب الفداء إمساعيل القرشي(1420هن) تفسري القرآن العظيم،
الطبعة الثانية ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،موقع جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.
 -3ابن منظور ،مجال الدين حممد (1423هـ) لسان العرب ،القاهرة ،دار احلديث.
ً
ثانيا :املراجع:

 -4أبو الشامات ،العنود بنت سعيد صاحل (2007م) فاعلية استخدم قصص األطفال كمصدر
للتعبري الفين يف تنمية مهارات التفكري ارتبداعي لدى طفل ما قبل املدرسة ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،جامعة أم القرى ،كلية الرتبية.
 -5أبو زالل ،عصام الدين (2011م) الكتابة العربية أسس ومهارات ،الطبعة األوىل ،دار
الوفاء ،ارتسكندرية.
 -6أبو سكينة ،يتدية علي( )2004فاعلية إسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تنمية عمليات الكتابة
لدى الطالب معلم اللغة العربية ،جامعة عني مشس ،كلية الرتبية ،اجلمعية املصرية للقراءة
واملعرفة ،القراءة واملعرفة ،العدد( ،)35ص ص.214-163
 -7أبو نوارة ،رندة حممد(2005م) مشكالت تدريس التعبري واالقرتاحات حللها يف املرحلة
األساسية يف األردن من وجهة نظر معلمي األردن ,رسالة ماجستري غري منشورة ،ااامعة
األردنية ،كلية الدراسات العليا ،األردن.
 -8إمساعيل ،بليغ دي (2013م) اسرتاتيجيات تدريس اللغة العربية ،الطبعة األوىل ،دار
املناهج.
 -9ابدي ،غسان خالد (1406هـ) حتديد معىن طريقة التدريس يف إطار علمي متجدد ،حبوث تربوية
ونفسية ،جامعة أم القرى ،معهد اللغة العربية ،وحدة البحوث واملناهج ،ص ص. 97-83
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 -10البجة ،عبد الفتاع حسن (1425هـ) أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآداهبا ،العني،
دار الكتاب ااامعي ،الطبعة الثانية.
 -11الربي ،قاسم نواف (2013م) أثر استخدام منحى العمليات يف الكتابة يف حتسني مهارات
كتابة القصة لدى طالب املرحلة األساسية يف مدارر البادية الشمالية الغربية ،مؤتش للبحوث
والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،املد الثامن والعشرون ،العدد السابع،
ص ص. 98-67
 -12البشري ،حممد شديد (1421هـ) واقع ارتشراف على تعليم التعبري الكتايب يف املرحلة
املتوسطة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة امللك سعود ،كلية الرتبية.

 -13تيمور ،حممود (1971م) فن القصص :دراسات يف القصة واملسرح ،القاهرة ،مكتبة اآلداب
ومطبعتها.
 -14الثبييت ،قليل حممد مبارك (2010م) النقد القصصي يف اململكة العربية السعودية نشأته
وتطوره ،الطبعة األوىل ،إصدار يتدي الطائف األديب.

 -15جابر ،جابر عبداحمليد (2006م) تنمية تفكري املراهقني الصغار والكبار ,إسرتاتيجيات
للمدرسني ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،دار الفكر العريب.

 -16جابر ،وليد أ د (2002م) تدريس اللغة العربية :مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية,
األردن ،دار الفكر.
 -17جرجس ،ميشال جرجس (1426هـ) معجم املصطلحات يف الرتبية والتعليم ،بريوت ،دار
النه ة العربية ،الطبعة األوىل.

 -18جكلي ،زينب بـريه(2001م) ،القصنة القصنرية عنند شنيخة النناخي رائندة القصنة اإلماراتينة،
مقالـة يف جملـة جامعــة أم القـرى لعلـوم الشـريعة واللغـة العربيـة وأدا ــا ،العـدد( ،)23مقالـة دوريــة
( ،)23ص ص.38-1

 -19حسني ،عبدالرزاق (2007م) الكتابة بني املوضوع والفن ،الطبعة األوىل ،مكتبة املتنيب،
الدمام.
 -20ام؛ فادية كامل ،مصطفى؛ علي أ د (2003م) علم نفس النمو ،الطبعة األوىل،
الر

 ،دار الزهراء.
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 -21احلميد ،حسن (2010م) فاعلية بريتمج قائم على القصة يف تنمية بع ،مهارات القراءة
ارتبداعية لدى تالميذ الصف الثالث املتوسط ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم
القرى ،كلية الرتبية.
 -22خرما؛ يتيف ،مصطفى؛ عبدالرؤف (2004م) مهارات التعبري الكتايب ،الطبعة األوىل ،دار
عمان.
املناهجّ ،

عمان ،دار
 -23اخلطيب ،خليل (2000م) فنون الكتابة األدبية لطلبة الثانوية الدوليةّ ،
الشروق.
عمان ،دار
 -24خليفة ،إينار (2005م) مراحل النمو :تطوره ورعايته ،الطبعة األوىلّ ،
جمدالوي.
 -25اخلمايسة ،إ د حممد(2003م) بريتمج تعليمي مقرتع لتنمية مهارات التعبري الكتايب لدى طلبة
الصف السادر األساسي يف املدارر العامة ابألردن ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة
عمان العربية ،كلية الدراسات الرتبوية العليا.
 -26اخلوالدة ،جنود حممد(2001م) فاعلية استخدام منوذت مراحل عمليات الكتابة يف تعلم
مهارات التعبري الكتايب لدى طلبة الصف العاشر ،رسالة ماجستري غري منشورة ,ااامعة
األردنية ،كلية الدراسات العليا.
 -27الدبور ،جواهر حممد(2003م) القاموس الرتبوي ،جامعة الكويت ،جملس النشر العلمي.
 -28الدوسري ،راشد ّاد (2009م) تقومي املعلم مقارابت جديدة وأساليب حديثة ،الطبعة
األوىل ،دار كيوان ،دمشق.
 -29رفاعي ،يترميان حممد (2010م) علم نفس النمو ،الطبعة األوىل ،الر  ،دار الزهراء.
 -30الر مي ،أ د بن مجعة بن خليف (2013م) املعلم ودوره الرتبوي ،الطبعة األوىل ،إربد،
األردن ،عا الكتب احلديث.
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 -31الروضان ،صاحل روضان(1427هـ) أثر استخدام املراحل اخلمس للكتابة يف تنمية القدرة على
التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ،رسالة ماجستري غري منشورة ,كلية الرتبية،
جامعة امللك سعود.
 -32زهران ،حامد عبد السالم (1422هـ) علم نفس النمو الطفولة واملراهقة ،القاهرة ،عا
الكتب ،الر

 ،مكتبة العبيكان ،الطبعة اخلامسة.

 -33السلمي ،حممد بن سعيد بن بدر (1435هـ) مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب
مهارات التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف اخلامس ،رسالة ماجستري غري منشورة ,جامعة أم
القرى ،كلية الرتبية.
 -34سليم ،مرمي (1423هـ) علم نفس النمو ،بريوت ،دار النه ة العربية.
 -35سليمان ،عبد الر ن سيد(1427هـ) علم نفس النمو ،الر

 ،مكتبة الرشيد ،الطبعة

الثانية.
 -36سليمان ،حممود جالل (2009م) فاعلية استخدام عمليات الكتابة يف تنمية مهارات األداء
الكتايب لطالب املرحلة الثانوية ،كلية الرتبية بدمياط ،جامعة املنصورية (العدد،)148ص
ص.141-107
 -37شبيالت ،كوثر مجال(2006م)فاعلية بريتمج مقرتع يف تنمية بع ،مهارات الكتابة لدى
طالبات الصف األول الثانوي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،ااامعة األردنية ،كلية
الدراسات العليا.
 -38شحاتش ،حسن سيد (2004م) تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ،الطبعة السادسة،
القاهرة ،الدار املصرية العربية .
 -39شحاتش ،حسن سيد (2010م) املرجع يف فنون الكتابة العربية لتشكيل العقل املبدع،
القاهرة ،دار العا العريب.

-132-

 -40شرف ،عبد العزيز (2001م) كيف تكتب قصة ،القاهرة ،مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،
الطبعة األوىل.
 -41صربي ،ماهر إمساعيل (1423هـ) املوسوعة العربية ملصطلحات الرتبية وتكنولوجيا التعليم،
الر

 ،مكتبة الرشد ،الطبعة األوىل.

 -42الصوص ،مسري عبدالسالم (2003م) اثر بريتمج تعليمي مدار ابحلاسوب يف تطوير مهارات
الكتابة ارتبداعية يف اللغة العربية لدى طلبة الصف التاسع األساسي ،رسالة دكتوراه غري
منشورة ,جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،كلية الدراسات الرتبوية العليا.
عمان ،دار زهران.
 -43صومان ،أ د إبراهيم (2009م) أساليب تدريس اللغة العربيةّ ،

 -44عامر ،طارق عبدالرؤوف (2008م)إعداد معلم املستقبل ،الطبعة األوىل ،اايزة ،الدار
العاملية للنشر.
عمان ،دار أسامة للنشر.
 -45العامري ،عبدع حممد (2009م) املعلم الناجح ،الطبعة األوىلّ ،

 -46عبار ،نفيسة حممد (1426هـ) اسرتاتيجيات تعليم وتعلم فنون اللغة العربية ،الدمام ،دار الكفاع.
 -47عبدالتواب ،رم ان (19980م) العربية -دراسة يف اللغة واللهجات واألساليب ،القاهرة،
لبوهان فك.
عمان ،دار صفاء.
 -48عبيد ،مجانة حممد (2006م) املعلم إعداده ,تدريبه ,كفاايته ،الطبعة األوىلّ ،
 -49عبيدات ،ذوقان؛ وأخرون (1996م) البحث العلمي :مفهومه,أدواته,أساليبه ،الر

 ،دار

أسامة للنشر والتوزيع .
 -50العبيدي ،خالد بن خاطر(1430هـ) فاعلية نشاطات قائمة على عمليات الكتابة يف تنمية مهارات
كتابة القصة لدى تالميذ الصف األول املتوسط ،رسالة دكتوراه ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
 -51العثيم ،عبدع عبدالكرمي (1422هـ) الواقع احلايل لتعليم اللغة العربية يف املرحلتني املتوسطة
والثانوية يف اململكة العربية السعودية ,جملة التوثيق الرتبوي ،وزارة املعارف ،اإلدارة العامة
للبحوث الرتبوية ،العدد ( ،)45ص ص .152-132
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 -52عزازي ،سلوى(2004م) تصور مقرتع ملنهج يف اللغة العربية قائم على الوعي األديب لتنمية
مهارات التعبري الكتايب لدى تالميذ املرحلة ارتعدادية ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة
املنصورة ،كلية الرتبية بدمياد.
 -53العساف ،صاحل بن د (1427هـ) املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،الطبعة الرابعة،
الر

؛ مكتبة العبيكان.

 -54عقــل ،حممــود عطــا (1419هـ ـ) النمننو اإلنسنناين :الطفولننة واملراهقننة ،الــر

 ،دار اخلر ــي

للنشر والتوزيع ،الطبعة اخلامسة.
 -55العلوان ،أ د (2008م) أثر استخدام منحى ورش العمل يف تعليم الكتابـة علـى إدراك الطلبـة
لكتابتهم ،جامعة احلسني بن طالل ،كلية العلوم الرتبوية ،األردن ،العدد( ،)3ص ص.757-733
عمار ،سام ( )1980مشكالت تدريس التعبري يف املرحلة ارتعدادية ،رسالة ماجستري غري
َ -56
منشورة ,جامعة دمشق ،كلية الرتبية.
 -57عودة ،حممد (2006م) إعداد معلم املرحلة األساسية ،الطبعة األوىل ،دار الكتاب ااامعي،
العني ،ارتمارات العربية املتحدة.
 -58عو  ،فايزة السيد حممد (2002م) مقارنة بني املدخل التقليدي ومدخل عمليات الكتابة يف
تنمية الوعي املعريف بعملياتش وتنمية مهاراتش لدى طالب الصف األول الثانوي ,جامعة عني
مشس ،كلية الرتبية اجلامعية املصرية للقراءة واملعرفة ,القراءة واملعرفة ،العدد( ،)26ص ص
.77-23
 -59الغوايب ،ليلى علي إبراهيم (2003م) فعالية بريتمج يف التعبـري املوجـش يف تنميـة مهـارات الكتابـة
لدى تالميذ الصف اخلامس من املرحلة االبتدائية ،رسالة ماجسنتري غنري منشنورة ،كليـة الرتبيـة
بور سعيد ،جامعة قناة السويس.
 -60الغول ،منصور يوسف (1989م) أهم مشكالت تدريس التعبري يف مدارر األردن الثانوية
كما يراها معلمو اللغة العربية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة الريموك ،كلية الرتبية.
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 -61ف ل ع ،حممد رجب (1423هـ) عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقاهتا :تعليمها وتقوميها,
عا الكتب ،الطبعة األوىل ،القاهرة.

 -62ف ــل ع ،حممــد رجــب (2011م) معلننم اللغننة العربيننة معننايري إعننداده ،ومتطلبــات تدريبــش،
دراسات و وث ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،عا الكتاب.
 -63فهمي ،أمساء عبدالر ن (2002م) فاعلية استخدام األنشطة يف مرحلة ما قبل الكتابة يف
تنمية بع ،مهارات التعبري الكتايب والتفكري ارتبداعي لدى طالبات الصف الثالث الثانوي،
جامعة عني مشس ،كلية الرتبية ،اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة ,جملة القراءة واملعرفة ،العدد
( ،)18ص ص.106-64
 -64الفهيد ،عبدع سليمان بن إبراهيم (1435هـ) فاعلية بريتمج قائم على القصة يف تنمية
مهارات التحدث لدى تالميذ الصف السادر االبتدائي ,رسالة ماجستري غري منشورة,
جامعة أم القرى ،كلية الرتبية .
 -65القحطاين ،ماجد حممد (1418هـ) مدى تو يف معلمي اللغة العربية مهارات التعبري الكتايب
يف تعليمهم مقرر التعبري يف املرحلة املتوسطة مبدينة الر

 ،رسالة ماجستري غري منشورة،

جامعة امللك سعود ،كلية الرتبية.
 -66قطب ،منال حممد طاهر(2011م) أثر إسرتاتيجية مقرتحة لتدريس األدب القصصي قائمة
على نظرية الذكاءات املتعددة على التحصيل لدى طالبات قسم اللغة االجنليزية بكلية الرتبية
للبنات مبكة املكرمة ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة أم القرى ،اآلداب والعلوم ارتدارية.
 -67قنديل ،فؤاد (2008م) فن كتابة القصة ،الطبعة الثانية  ،الدار املصرية اللبنانية.
 -68القيش ـ ـ ـ ــاوي ،س ـ ـ ـ ــر(2015م) كيفي ن ن ن ننة كتاب ن ن ن ننة القص ن ن ن ننة القص ن ن ن ننرية ،مقال ـ ـ ـ ــة علمي ـ ـ ـ ــة16 ،
فرباير.mawdoo3.com،
 -69الكرمـ ـ ــي ،مجـ ـ ــال عبـ ـ ــداملنعم (2010م) توجيهن ن ننات حديثن ن ننة يف إعن ن ننداد معلن ن ننم املسن ن ننتقبل،
ارتسكندرية ،مؤسسة حورر الدولية.
 -70اللقاين ،أ د حسني؛ واامل ،علي أ د (2003م) معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف
املناهج وطرق التدريس ،القاهرة ،عا الكتب ،الطبعة الثالثة .
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 -71مباركي ،بتول بنت حسني بن ود بن حممد (2010م) القصة القصرية يف منطقة جازان منذ
هورها ح هناية عام 1327هـ  -دراسة حتليلية نقدية ،رسالة ماجستري غري منشورة،
جامعة أم القرى ،اآلداب والعلوم ارتدارية.
 -72جماور ،حممد صالع الدين (1974م) تدريس اللغة العربية ابملرحلة االبتدائية أسسه
وتطبيقاته ،الكويت ،دار القلم للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل.
 -73امنوين ،يتيف بن هندي بن هنيدي (1434هـ) مستوى متكن معلمي اللغة العربية من
أساليب تنمية مهارات التذوق األديب لدى تالميذ الصف الثالث املتوسط مبكة املكرمة ,رسالة
ماجستري غري منشورة ,جامعة أم القرى ،كلية الرتبية.
 -74حممود ،لطيفة (1993م) دراسة تقوميية لواقع تعليم التعبري الكتايب يف الصف الثالث ارتعداد
بدولة البحرين ،رسالة ماجستري غري منشورة ,جامعة البحرين.
 -75مدكور ،علي أ د (2002م) تدريس فنون اللغة العربية ،الطبعة الثالثة ،القاهرة ،دار الفكر العريب.
 -76املال ،بدرية؛ واملطاوعة ،فاطمة (1997م) دراسة جملموعة من العوامل اليت تعوق تعليم
مهارات التعبري اإلبداعي يف املرحلة اإلعدادية ،جملة مركز البحوث الرتبوية ،جامعة قطر،
العدد ( ،)12ص ص.66-21
عمان ،دار الفكر،
 -77ملحم ،سامي حممد (1425هـ)علم نفس النمو :دورة حياة اإلنسانّ ،
الطبعة األوىل.
 -78مناصرة ،يوسف عثمان (2006م) معايري التعبري الكتايب لدى طلبة املرحلة األساسية يف
األردن ،جامعة عني مشس ،كلية الرتبية ،اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ,دراسات
يف املناهج وطرق التدريس ،العدد( ،)113ص ص.223-187
 -79املناصرة؛ حسني ،اخلميس؛ أميمة (2013م) القصة القصرية والقصة القصرية جدا يف
األدب السعودي ،دراسة نقدية ،الر

 ،جامعة امللك سعود.
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 -80املنتدى الرتبوي ،أمهية األسلوب القصصي يف مادة املهارات احلياتية ،املنتدى الرتبوي بسلطنة
عمان ،www.com.forum.moe.gov ،التاريخ2013/11/ 26م ،الساعة 10:00م.
 -81موسى؛ حممد حممود ،الشافعي؛ حممد السيد ،البسيوين؛ سامية علـي (2008م) فعاليـة بـريتمج
قائم على القصة لتنمية بع ،مهارات الكتابة وامليول القرائية لدى تالميـذ الصـف اخلـامس مـن
التعلــيم األساســي بدولــة ارتمــارات العربيــة املتحــدة ،مركننز تطننوير املننناهج ،وزارة الرتبيــة والتعلــيم
بدولة ارتمارات.
 -82موسى ،مصطفى إمساعيل (2002م) أثر بريتمج مقرتع يف تنمية بع ،مهارات الكتابة
ارتبداعية يف جمال القصة والوعي القصصي لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي .دراسات
يف املناهج وطرق التدريس ,جامعة عني مشس (العدد ،)77ص ص.259-214
 -83جنار ،فريد(2003م) املعجم املوسوعي للمصطلحات الرتبوية ،بريوت مكتبة لبنان ،الطبعة
األوىل.
 -84جنم ،حممد يوسف (1995م) فن القصة ،الطبعة السابعة ،بريوت ،دار الثقافة.
عمان،
 -85اهلامشي ،عبد الر ن (1425هـ) التعبري فلسفته ,واقعه ,تدريسه,أساليب تصحيحهّ ،
دار املناهج للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل.

 -86اهلنــداوي ،علــي فــاحل (2002م) علننم نفننس النمننو الطفولننة واملراهقننة ،الطبعــة الثانيــة ،العــني،
دار الكتاب ااامعي.
 -87وزارة املعارف (1423هـ (وثيقة منهج اللغة العربية يف التعليم العام ،ارتدارة العامـة للمنـاهج،
اململكة العربية السعودية.
 -88يوسف ،عبدالتواب (1423هـ) ثقافة الطفل العريب يف عصر ما بعد العوملة ،جملة الفيصل،
العدد ( ،)315ص ص .50-42
 -89يوسف؛ أمال يوسف سيد ،حسن؛ ماجدة زين العابدين ،العمـري؛ أمسـاء مسـاعد (2012م)
يف األدب العريب السعودي دراسات أدبية وقراءات نقدية ،الطبعة األوىل ،مكتبة املتنيب.
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كلية الرتبية
قسم املناهج وطرق التدريس



قائمة
حتديد مهارات كتابة القصة الالزمة لتالميذ الصف الثاني املتوسط

إعداد الطالب

حممد حامد مسلي العلياني
43388243
إشراف الدكتور

دخيل اهلل حممد الدهماني
األستاذ املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس

1436 – 1435هـ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
سعاد الدكتور ..................................................................... /حفظه اهلل
مثّ ّأما بعد:

السالم عليكم ور ة ع وبركاتش،،،

فيقوم الباح ث بإجراء دراسـة علليـة حـول اتابـة القصـة لـدي تاكيـ الصـي ال ـا ي
املتوسط ،الاطل للحصول على درجة املاجسـتري

املنـاهج وطـرق تـدريس اللغـة العربيـة

كن جاكعة أم القري ،وقد تاطل ذلك حتديد املهارات الازكة لمتابة القصة لـدي تاكيـ
الصي ال ا ي املتوسط .
وقد بُنيـ القاملـة بعـد كراجعـة األدبيـات والدراسـات السـابقة الـب اهتلـ بمتابـة
القصة

املرحلة املتوساطة

.

ويسرّه أن يضع بني يديك ه ه القاملة
خـ

هـ ا اجملــال ،ولللســاعد

صورتها املبدمية ،و ظراً ملا تتلتعـون بـ كـن

إجنــاز هـ ه الدراســة ،فإ ـ يــودّ كــنمم الت ضـ

بتحميم القاملة املرفقة بإبداء آراممم وكلحوظاتمم فيلا يلي:
.1
.2
.3
.4

مدى مناسبة املهارة لتالميذ الصف الثاين املتوسط.
مدى انتماء املهارة ماهلا.
مدى وضوع صياغة املهارة لغو ً ،والتعديل يف حال عدم الوضوع.
إضافة ما ترونش مناسباً من املهارات اليت يتم ذكرها.

مع شكري وتقديري لكم على منح هذه القائمة جزءاً من وقتكم  .....وفقكم هللا

بيانات احملكم
االسم
التخصص
الدرجة العلمية
جهة العمل

حملد بن حاكد العليا ي
abuhamed321@gmail.com
0096503772433
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قائمة مهارات كتابة القصة
م

مهارات كتابة القصة

مناسبة املهارة لتالميذ

مدى انتماء

وضوح صياغة

الصف الثاين املتوسط

املهارة جملاهلا

املهارة لغوايا

مناسبة

غري
مناسبة

أوالا :مرحلة ما قبل كتابة القصة
 -1اختيار وحتديد موضوع القصة .
 -2حتديد الغرض من كتابة القصة .
 -3كتابة قائمة ابألفكار الرئيسة للقصة .
 -4مراجعة وترتيب قائمة األفكار .
مهارات أخرى ميكن إضافتها:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

مالحظات إن وجدت:

اثنيا :مرحلة الكتابة األولية للقصة (املسودة)
 -1كتابة املسودة األولية للقصة .
 -2كتابة مقدمة القصة .
 -3كتابة األفكار مع الرتكيز على املعاين .
 -4كتابة خامتة مناسبة للقصة .
مهارات أخرى ميكن إضافتها:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

مالحظات إن وجدت:

اثلث ا :مرحلة مراجعة القصة

 -1ق ن ن نراءة مسن ن ننودة القصن ن ننة ق ن ن نراءة ذاتين ن ننة متأنين ن ننة
الكتشام األخطاء .
 -2تبننادل الكراس ننات بننني التالمي ننذ لق نراءة القص ننة
ال ن ن ن ننيت كتبه ن ن ن ننا زميل ن ن ن ننه ووض ن ن ن ننع املالحظ ن ن ن ننات

واالقرتاحات .
 -3إجنراء التعننديالت وفقننا ملننا الحظننه التلميننذ بعنند
قراءته أو ما الحظه زميله .

 -4إعن ننادة كتابن ننة مسن ننودة القصن ننة وتنظيمهن ننا بع ن نند
التعديالت اليت أجريت عليها .
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منتمية

غري
منتمية

واضحة

غري
واضحة

مناسبة املهارة لتالميذ

مهارات كتابة القصة

م

الصف الثاين املتوسط
مناسبة

مهارات أخرى ميكن إضافتها:

غري

مناسبة

مالحظات إن وجدت:

..........................................
..........................................
رابع ا :مرحلة التصحيح

 -1مراجعة مسودة القصة بعد إجراء التعديالت .
 -2تصحيح األخطاء اإلمالئية والنحوية .
 -3تب ننادل الكراس ننات إلجن نراء التص ننحيح النح ننوي
واإلمالئي .

 -4توظيف عالمات الرتقيم املناسبة.
مهارات أخرى ميكن إضافتها:

مالحظات إن وجدت:

..........................................
..........................................
خامس ا :مرحلة النشر

 -1كتابة القصة يف شكلها النهائي (املبيضة).
 -2نش ننر القصن ننة حسن ننب اهلن نندم والغن ننرض احملن نندد
منها.

 -3قن ن نراءة القص ن ننة عل ن ننى التالمي ن ننذ أو يف اإلذاع ن ننة
املدرسننية أو نشننره يف صننحيفة الفصننل أو جملننة

تصدر يف املدرسة وحنوها .

مهارات أخرى ميكن إضافتها:
..........................................
..........................................
..........................................

مالحظات إن وجدت:
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مدى انتماء

املهارة جملاهلا
منتمية

غري

منتمية

وضوح صياغة
املهارة لغوايا

واضحة

غري

واضحة
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قائمة مهارات كتابة القصة في صورتها النهائية
اجملال

املهارة

رقم املهارة

أوالا :مرحلة ما قبل كتابة القصة
اثنيا :مرحلة الكتابة األولية للقصة
اثلثا :مرحلة مراجعة القصة

رابعا :مرحلة التصحيح
خامسا :مرحلة النشر

1

اختيار موضوع القصة.

2

حتديد الغر من كتابة القصة.

3

كتابة قائمة ابألفكار الرئيسة للقصة.

4

مراجعة قائمة األفكار.

1

كتابة مسودة أولية للقصة.

2

كتابة مقدمة القصة.

3

كتابة األفكار سرداً دون توقف.

4

كتابة خامتة مناسبة للقصة.

1

قراءة مسودة القصة قراءة متأنية الكتشاف األخطاء.

2

تبادل الكراسات بني التالميذ لقراءة القصة اليت كتبها زميلش ووضع املالحظات واالقرتاحات.

3

تدوين التعديالت وفقا ملا الحظش التلميذ بعد قراءتش أو ما الحظش زميلش.

4

إعادة كتابة مسودة القصة وتنظيمها بعد التعديالت اليت أجريت عليها.

1

مراجعة مسودة القصة بعد إجراء التعديالت.

2

تصحيح األخطاء ارتمالئية والنحوية.

3

التأكيد على وجود مجيع عناصر القصة.

4

تو يف عالمات الرتقيم املناسبة.

1

كتابة القصة بشكلها النهائي.

2

نشر القصة يف صحيفة الفصل أو جملة املدرسة.

3

قراءة القصة على التالميذ أو يف ارتذاعة املدرسية.
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كلية الرتبية
قسم املناهج وطرق التدريس

قائمة مبدئية
بأساليب تنمية مهارات كتابة القصة الالزمة لتالميذ الصف الثاني املتوسط
إعداد الطالب
محمدحامدمسليالعلياني 
 43388241
إشراف الدكتور
دخيلهللامحمدالدنماني 
األستاذالمشاركبقسمالمنانجوطرقالتدريس 
 1436 – 1435هـ
147

بسم اهلل الرمحن الرحيم
سعاد الدكتور .......................................................................................................... /حفظه اهلل
السالم عليكم ور ة ع وبركاتش،،،

مثّ ّأما بعد:

فيقوم الباحث اجراء دراسة علمية حول كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ،كمطلب للحصول على درجة املاجستري يف املناهج وطرق تدريس اللغة العربية من جامعة أم القرى ،وقد
تطلب ذلك حتديد أساليب تنمية مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط .
وقد بنيت القائمة بعد حتكيم قائمة املهارات واعتمادها من قبل املختصني ،ومراجعة األدبيات والدراسات السابقة اليت اهتمت بكتابة القصة يف املرحلة املتوسطة.

يود منكم التف ل بتحكيم القائمة املرفقة
ويسره أن ي ع بني يديك هذه القائمة من األساليب يف صورهتا املبدئية ،ونظراً ملا تتمتعون بش من خربة يف هذا امال ،وللمساعدة يف إجناز هذه الدراسة ،فإنش ّ
ّ
ابداء أرائكم وملحو اتكم حيال مدى مناسبة األسلوب لتنمية املهارة ،ومدى وضوع الصياغة اللغوية ،سواء أكان ذلك ابحلذف أو ارتضافة أو تعديل الصياغة ،فيما يلي:
بيانات احملكم

 _1مدى مناسبة األسلوب لتنمية املهار .
 _2مدى وضوح صياغة املهار لغوياً ،والتعديل يف حال عدم الوضوح.

االسم

 _3إضافة ما ترونه مناسباً من األساليب اليت مل يتم ذكرها.

التخصص



الدرجة العللية
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مناسبة األسلوب لتمنية
اجملال

أساليب تنمية املهارة
مناسب
_ مساعدهتم يف اختيار املوضوعات اليت مييلون إليها ,وتناسب اهتماماهتم .

أوالا :مرحلة ما قبل كتابة القصة

2

_ مساعدة التالميذ بوضع هدم حمدد للقصة.

حتديد الغرض

_ حتفيز التالميذ للوصول لتحقيق اهلدم من القصة.

من كتابة القصة

_ حتديد القاري الذي خياطبه.

ويبني اهلدم منها .
_ يذكر املعلم بعض املواضيع ّ

_ يبننني املعل ننم للتالمي ننذ أن هننذه املرحل ننة عب ننارة عننن ش ننحذ للفك ننر ,وجتمي ننع

لألفكار دون النظر إىل أمهية ترتيبها.

_ يقوم املعلم إبعطائه مقدمة حول املوضوع املراد الكتابة فيه.
3

كتابة قائمة

ابألفكار الرئيسة للقصة

_ يطلننب املعلننم مننن التالميننذ البنندء بعمليننة كتابننة القصننة وتنندوين األفكننار يف
املكان املخصص.

_ يسنناعد املعلننم التالميننذ بكتابننة مجيننع األفكننار الننيت تننرتبط مبوضننوع القصننة

على شكل نقاط.
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مناسب

السبورة.

غري

1

اختيار موضوع القصة

_ يسننتمع املعلننم للموضننوعات الننيت اقرتحهننا التالميننذ ويقننوم بتسننجيلها علننى

واضح

_ إعطاء التالميذ حرية اختيار موضوع القصة .

غري واضح

مهارات كتابة القصة

املهارة

وضوح الصياغة اللغوية
التعديل املقرتح

مناسبة األسلوب لتمنية
اجملال

أساليب تنمية املهارة
مناسب

اثنيا :مرحلة الكتابة األولية للقصة
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مناسب

2

كتابة مقدمة القصة

غري

1

كتابة مسودة أولية للقصة

واضح

4

مراجعة قائمة األفكار

دونوه ننا ,ويقوم ننون
_ يطل ننب املعل ننم م ننن التالمي ننذ الرج ننوع إىل األفك ننار ال ننيت ّ
مبراجعتها وترتيبها.
_ يسن نناعد املعلن ننم التالمين ننذ يف تنظن ننيم هن ننذه األفكن ننار حسن ننب البنن ننود التالين ننة
)املقدمة -صلب املوضوع  -اخلامتة)
_ يضع التلميذ كل فكرة حتت ما يناسبها بتوجيه من املعلم .
_ يوض ننح املعل ننم للتالمي ننذ إمكاني ننة التغي ننري يف األفك ننار ,وذلن ن ابحل ننذم أو
اإلضافة حسب ما يراه مناسب.
_ حيث املعلم التالميذ بكتابة مسودة أولية للقصة .
دونوه من أفكار .
_ يساعدهم على بناء ما ّ
_ يكلف املعلم التالميذ ابلبدء بكتابة القصة مسنتعينني ابلقائمنة النيت دونوهنا
يف املرحلة السابقة من أفكار .
_ يوضننح املعلننم أمهيننة تسلسننل األفكننار والتنقننل فيهننا مننن فكننرة إىل أخننرى
بشكل منطقي وسليم.
_ يوض ننح املعل ننم للتالمي ننذ أن مقدم ننة موض ننوع القص ننة تك ننون مبثاب ننة امل نندخل
هلا,وتربز أمهيتها.
_ يوضننح املعل ننم للتالمي ننذ أن مقدمننة موض ننوع القص ننة هتيننل الق ننار وجت ننذب
عرفه ابملوضوع.
انتباهه ,وت ّ
_ يبن ّنني املعلننم للتالميننذ أنننه ينبغنني الرتكي نز علننى احملتننوى أكثننر مننن الشننكل,
ومراعاة التسلسل يف كتابة األفكار.

غري واضح

مهارات كتابة القصة

املهارة

وضوح الصياغة اللغوية
التعديل املقرتح

مناسبة األسلوب لتمنية
اجملال

أساليب تنمية املهارة
مناسب

سرد ا دون توقف

_ يسمح املعلم للتلميذ ابلتنقل بنني زمنالءه حبينث يسنأل ويقندمون املسناعدة
لآلخرين.

_ يعرض عمله على اآلخرين ليعطوا رأيهم.

_ يشرح املعلنم للتالمينذ كينف ينهنون كتناابهتم خبامتنة تلخنص موضنوع القصنة,
4

كتابة خامتة مناسبة للموضوع

وتذكر القار مبا ورد فيه من أفكار.

_ يوضن ننح املعلن ننم للتالمين ننذ أبن تكن ننون خامتن ننة القصن ننة غالب ن ن ا تتضن ننمن رأايا أو
نصيحة.
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مناسب

3

كتابة األفكار

_ يف أثنناء قينام الطلبنة بعملينة الكتابنة ,يقنوم املعلنم أيضن ا ابلكتابنة حنول
القصة؛ لكي يشعر الطلبة أبمهية الكتابة فيها .

غري

القصة اليت يكتبون فيها.

واضح

_ يسمح املعلم بتعاون التالميذ مع بعضهم الختزال األفكار اليت تدور حول

غري واضح

مهارات كتابة القصة

املهارة

وضوح الصياغة اللغوية
التعديل املقرتح

مناسبة األسلوب لتمنية
اجملال

أساليب تنمية املهارة
مناسب

تبادل الكراسات بني التالميذ

_ يسمح املعلم للتالميذ االستعانة بعضهم ببعض من أجل حتسني كتاابهتم .

لقراءة القصة اليت كتبها زميله

_ يتبنادل التالمينذ كتناابهتم اعتمناد ا علنى التغذينة الراجعنة اإلجيابينة أو
االقرتاحات املقدمة هلم من قبل املعلم ومن زمالئه .

ووضع املالحظات واالقرتاحات

اثلثا :مرحلة مراجعة القصة

_ يقندم املعلنم املسناعدة للتالمينذ منن خنالل إجابتنه عنن أسنئلتهم ,ويقندم
تدوين التعديالت وفقا ملا

3

الحظه التلميذ بعد قراءته أو
ما الحظه زميله

االقرتاحات املناسبة هلم.

_ يناقش املعلم بعض األفكار مع التالميذ .

_ يطلب املعلم من التالميذ أن يقوموا ابستخدام قلما بلون مغاير عند إجنراء
التعديالت.

_ يعيند التالمينذ النظنر يف كتناابهتم للقصنة إلعطائهنا الشنكل املناسنب منن
إعادة كتابة مسودة القصة

4

وتنظيمها بعد التعديالت اليت
أجريت عليها

خالل إضافة مجل أو حذفها .

_ يبننني املعلننم للتالميننذ أمهيننة تنظننيم موضننوع القصننة وسننالمتها مننن األخطنناء,
وتعديل املالحظات واملقرتحات ,وإخراجها بشكل صحيح منظم.

_ يطلب املعلم منن التالمينذ إعنادة كتابنة مسنودة القصنة يف ضنوء التعنديالت
السابقة.
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مناسب

من خالل إعادة ترتيب الكلمات واجلمل .

غري

2

متأنية الكتشام األخطاء

_ يوجه املعلم التالميذ ويثري انتباههم إىل كيفية ترابط األفكار بعضها ببعض

واضح

1

قراءة مسودة القصة قراءة

_ يطلب املعلم من التلميذ إعادة النظر يف مشروع كتابة القصة لتحسينها وترتيبها.

غري واضح

مهارات كتابة القصة

املهارة

وضوح الصياغة اللغوية
التعديل املقرتح

مناسبة األسلوب لتمنية
اجملال

أساليب تنمية املهارة
مناسب

رابعا :مرحلة التصحيح

2

تصحيح األخطاء

اإلمالئية والنحوية

والنحوية مبفردة.

_ يطلننب املعلننم مننن التالميننذ تبننادل الكراسننات مننن أجننل تصننحيح األخطنناء
اليت مل يكتشفها التلميذ يف كراسته .

_ يقننوم املعلننم مبسنناعدة التالميننذ يف التصننويب ,واإلجابننة عننن األسننئلة الننيت

حيتاجوهنا .
3

4

التأكيد على وجود مجيع
عناصر القصة

توظيف عالمات الرتقيم
املناسبة

_ يعرض املعلنم منناذج منن كتناابت التالمينذ ويناقشنها مبشناركة التالمينذ حنول
توفر عناصر القصة فيها.

_ يطلب املعلم منن التالمينذ تبنادل الكراسنات منن أجنل الكشنف عنن وجنود
عناصر القصة يف كتاابهتم .

_ يشرح املعلم للتالميذ بعض مواضع عالمات الرتقيم .

_ ينبه التالميذ أبمهيتها ,ووجوب وضعها يف املكان املناسب من كل فقرة.
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مناسب

_ يكلننف املعلننم كننل تلميننذ أبن يقننوم بتصننحيح كتابتننه مننن األخطنناء اإلمالئيننة

غري

إجراء التعديالت

_ يطلب املعلم من كل تلميذ أن يقوم بتحرير ما كتبه منفردا.

واضح

1

مراجعة مسودة القصة بعد

_ يكلف املعلم التالميذ أبن يقوم بعضهم بقراءة ما كتبوه أمام زمالئهم .

غري واضح

مهارات كتابة القصة

املهارة

وضوح الصياغة اللغوية
التعديل املقرتح

مناسبة األسلوب لتمنية
اجملال

أساليب تنمية املهارة
مناسب

خامسا :مرحلة النشر

نشر القصة بصورة مناسبة

2

للغرض يف صحيفة الفصل أو
جملة املدرسة

3

قراءة القصة على التالميذ أو
يف اإلذاعة املدرسية

_ يؤكد املعلنم علنى تالمينذه ضنرورة االحتفنا ابملوضنوعات النيت كتبوهنا يف
ملفات خاصة لالستمرار يف عملية تقييمها وتطويرها مستقبالا .

_ يساعد املعلنم الطلبنة لنشنر كتناابهتم النهائينة يف غرفنة الصنف أو يف اجمللنة
املدرسية.

_ يزود املعلم التالميذ بنسخة من الكتابة النهائية .
يكلف املعلم بعض التالميذ بقراءة القصة على زمالئه .

خيتار املعلم بعض التالميذ لقراءة قصصهم يف اإلذاعة املدرسية .
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مناسب

_ يطلب املعلم من التالميذ تعبئة قائمة التقومي النهائي ملراحل كتابة القصة.

غري

املخصص.

واضح

1

كتابة القصة بشكلها النهائي

_ يكل ن ننف املعل ن ننم التالمي ن ننذ بكتاب ن ننة القص ن ننة يف ش ن ننكلها النه ن ننائي يف املك ن ننان

غري واضح

مهارات كتابة القصة

املهارة

وضوح الصياغة اللغوية
التعديل املقرتح

ملــحق رقم ()4
قائـمـة أساليب تنمية مهارات كتابة القصة
يف صورتها النهائية
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قائمة أساليب تنمية مهارات كتابة القصة يف صورتها النهائية
اجملال

أساليب تنمية املهارة

رقم املهارة

يعطي التالميذ حرية اختيار موضوع القصة.
1

يستمع املعلم للموضوعات اليت اقرتاحها التالميذ ويسجلها على السبورة.
يساعدهم يف اختيار املوضوعات اليت تناسب اهتماماهتم.
يساعد التالميذ يف وضع هدف حمدد.

أوالا :مرحلة ما قبل كتابة القصة

2

حتفيز التالميذ للوصول لتحقيق اهلدف من القصة.
يستعر املعلم أمثلة لبع ،املواضيع ويوضح اهلدف منها.

3

يبني املعلم للتالميذ أن هذه املرحلة عبارة عن فميع لألفكار دون النظر إىل أمهية ترتيبها.
ّ
يطلب املعلم من التالميذ البدء بتدوين األفكار يف املكان املخصص.

يساعد املعلم التالميذ بكتابة األفكار اليت ترتبط مبوضوع القصة على شكل نقاد.
دونوها ملراجعتها وترتيبها.
يطلب املعلم من التالميذ الرجوع إىل األفكار اليت ّ

4

يســاعد املعل ــم التالمي ــذ يف تنظ ــيم ه ــذه األفك ــار حس ــب البن ــود التايل(املقدم ــة ص ــلب
املوضوع اخلامتة).
يوضــح املعلــم للتالميــذ إمكانيــة التغيــري يف األفكــار ابحلــذف أو ارتضــافة حســب مــا يـراه
مناسباً.
ث املعلم التالميذ على كتابة مسودة أولية للقصة.

1

دونوهــا يف
يكلــف املعلــم التلميــذ ابلبــدء يف كتابــة القصــة مســتعينني بقائمــة األفكــار الــيت ً
املرحلة السابقة.

اثنيا :مرحلة الكتابة األولية للقصة

يوضح املعلم أمهية تسلسل األفكار والتنقل من فكرة ألخرى بشكل منطقي وسليم.
2
3

يوضح املعلم للتالميذ أن مقدمة القصة تكون مبثابة املدخل هلا وإبراز ألمهيتها.
يوضح املعلم للتالميذ أن مقدمة القصة هتي القارس وفذب انتباهش.
يســمح املعلــم بتعــاون التالميــذ مــع بع ــهم لتــدوين األفكــار الــيت تــدور حــول موضــوع
القصة.
يسمح املعلم للتلميذ ابلتنقل بني زمالءه يث يقدمون املساعدة لش.
يشرع املعلم للتالميذ كيف ينهون كتاابهتم للقصة خبامتة مناسبة.

4

يوضح املعلم للتالميذ أن خامتة القصة غالباً سعيدة أو إ ابية.
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اجملال

أساليب تنمية املهارة

رقم املهارة

يطلب املعلم من التلميذ إعادة النظر يف مشروع كتابة القصة لتحسينها وترتيبها.
1
اثلثا اً :مرحلة مراجعة القصة

2
3
4

يوجــش املعلــم التالميــذ إىل كيفيــة تــرابط األفكــار بع ــها بــبع ،مــن خــالل إعــادة ترتيــب
الكلمات واامل.
يسمح املعلم للتالميذ االستعانة ببع هم لتحسني كتاابهتم.
يتبادل التالميذ كتاابهتم اعتماداً على االقرتاحات املقدمة هلم من قبل زمالئهم.

يقدم املعلم املساعدة للتالميذ من خالل االقرتاحات املناسبة هلم وارتجابة عن أسئلتهم.
يطلب املعلم من التالميذ استخدام قلم بلون مغاير عند إجراء التعديالت.

يعيـد التالميــذ النظـر فيمــا كتبـوه رتعطــاء القصـة الشــكل املناسـب مــن خـالل احلــذف أو
ارتضافة.
يبني املعلم للتالميذ أمهية تنظيم موضوع القصة وسالمتها من األخطاء.
ّ

1

رابعا :مرحلة التصحيح

2

يكلف املعلم بع ،التالميذ ابلقيام بقراءة ما كتبوه أمام زمالئهم.

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يقوم بتحرير ما كتبش منفرداً.
يكلف املعلم كل تلميذ ابلقيام بتصحيح كتابتش من األخطاء ارتمالئية والنحوية مبفردة
يطلب املعلم من التالميذ تبادل الكراسات لتصـحيح األخطـاء الـيت يكتشـفها التلميـذ
بنفسش.
يقوم املعلم مبساعدة التالميذ يف التصويب

3

4
1
خامسا :مرحلة النشر

2

يعـر املعلـم منـاذت مـن كتـاابت التالميـذ ملناقشـتها مبشـاركة التالميـذ حـول تـوفر عناصــر
القصة فيها.
يطل ــب املعل ــم م ــن التالمي ــذ تب ــادل الكراس ــات للكش ــف عـ ـن وج ــود عناص ــر القص ــة يف
كتاابهتم.
يشرع املعلم للتالميذ بع ،عالمات الرتقيم.
ينبًش املعلم التالميذ إىل أمهية عالمات الرتقيم وتو يفها يف املكان املناسب من كل فقرة.
يكلف املعلم التالميذ إىل كتابة القصة يف شكلها النهائي.

يطلب املع لم من التالميذ تعبئة قائمة التقومي النهائي ملراحل كتابة القصة.
يؤكــد املعلــم ضــرورة االحتفــا ابملوضــوعات الــيت كتبوهــا لالســتمرار يف عمليــة تقييمهــا
وتطويرها.
يساعد املعلم التالميذ لنشر كتاابهتم النهائية يف غرفة الصف واملة املدرسية.

3

يكلف املعلم بع ،التالميذ بقراءة القصة على زمالئش.
تار املعلم بع ،التالميذ لقراءة قصصهم يف ارتذاعة املدرسية.
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قائـمـة بأمساء أصحاب السعاد حمكمي أدا الدراسة
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قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة وتخصصاتهم
االسم

التخصص

الدرجة العلمية

جهة العمل

م
1

عايد دان اهلرش

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

أستاذ

كلية الرتبية -جامعة الريموك

2

خالد عبدالكرمي بسندي

أدب

أستاذ

كلية الرتبية-جامعة امللك سعود

3

خالد فاروق اهلواري

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

أستاذ مشارك

كلية الرتبية -جامعة طيبة

4

أ د مجعة إبراهيم

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

أستاذ مشارك

جامعيت األزهر وامللك خالد

5

سناء يوسف فتح الباب

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

أستاذ مشارك

كلية الرتبية -جامعة تبوك

6

منصور هاشم أبو شهبة

النحو والصرف

أستاذ مشارك

كلية اللغة العربية-جامعة أم القرى

7

خالد خاطر العبيدي

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

أستاذ مساعد

كلية الرتبية -جامعة أم القرى

8

إبراهيم عو ع العويف

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

أستاذ مساعد

كلية الرتبية -جامعة طيبة

9

عصام عبدع ابزرعة

مناهج وطرق تدريس

أستاذ مساعد

كلية الرتبية -جامعة أم القرى

10

عبدع حممد ال متيم

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

أستاذ مساعد

كلية الرتبية -جامعة األمري سطام

11

حسن أ د حسن مسلم

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

أستاذ مساعد

كلية الرتبية -جامعة امللك خالد

12

نبيلة طاهر التونسي

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

أستاذ مساعد

كلية الرتبية -جامعة طيبة

13

خد ة حممد حاجي

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

أستاذ مساعد

كلية الرتبة -جامعة طيبة

14

سوسن رجب حممود

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

أستاذ مساعد

كلية الرتبية -جامعة تبوك

15

هيا عبدع الداود

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

أستاذ مساعد

كلية الرتبية -جامعة امللك
فيصل
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م

االسم

التخصص

الدرجة العلمية

جهة العمل

16

إميان حممد أ د فرغل

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

أستاذ مساعد

كلية الرتبية -جامعة امللك خالد

17

افتكار عبدع ارتبراهيم

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

أستاذ مساعد

كلية الرتبية -جامعة اممعة

18

فهد غرم ع الزهراين

مناهج وطرق تدريس

أستاذ مساعد

وزارة التعليم

19

رمي حممد الزغيب

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

دكتوراه

كلية الرتبية -جامعة أل البيت

20

غادة خليل منسي

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

دكتوراه

كلية الرتبية -جامعة اممعة

21

يدان العويف

لغة عربية

ماجستري

مشرف مبكتب التعليم جبنوب
مكة املكرمة

22

فهد عايد الثبييت

لغة عربية

ماجستري

مشرف مبكتب التعليم جبنوب
مكة املكرمة

23

مسري خريع الزهراين

مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

ماجستري

ارتدارة العامة بتعليم مكة املكرمة

سا
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ملــحق رقم ()6
أدا الدراسة (بطاقة املالحظة) يف صورتها النهائية
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كلية الرتبية
قسم املناهج وطرق التدريس

أدا الدراسة يف صورتها النهائية (بطاقة مالحظة)
مستوى متكن معلمي اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة
لدى تالميذ الصف الثاني املتوسط

إعداد الطالب
حممد حامد مسلي العلياني
إشراف
د .دخيل اهلل حممد الدهماني
األستاذ املشارك

املناهج وطرق تدريس اللغة العربية

الفصل الدراسي الثاني لعام 1436هـ 2015 -م
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البيانات األولية
بياانت املدرسة املتوسطة
اسم املدرسة:
مكتب الرتبية
والتعليم التابعة له:

بياانت املعلم

اسم املعلم
(اختياري):
عدد سنوات اخلربة () أقل من  5سنوات
يف التدريس:
() من  5سنوات – إىل أقل من  10سنوات
() من  10سنوات – إىل أقل من  15سنة
()  15سنة فأكثر
الدورات التدريبية )( :أقل من  5دورات
() من  – 5إىل أقل من  10دورات
()  10دورات فأكثر
بياانت املالحظ
اسم املالحظ:
اليوم
التاريخ:
احلصة:
عنوان الدرس:
163

أوال :مرحلة ما قبل كتابة القصة
مهارات كتابة
القصة

درجة مت ّكن املعلم

أساليب تنمية املهارة

بدرجة
عالية

يعط ــي التالمي ــذ حري ــة اختي ــار موض ــوع
القصة.
يسـ ـ ـ ــتمع املعلـ ـ ـ ــم للموضـ ـ ـ ــوعات الـ ـ ـ ــيت
اختيار موضوع
1
اقرتاحها التالميذ ويسجلها على السبورة.
القصة.
يســاعدهم يف اختيــار املوضــوعات الــيت
تناسب اهتماماهتم.
حتديد الغر
 2من كتابة
القصة.

يس ـ ـ ــاعد التالمي ـ ـ ــذ يف وض ـ ـ ــع ه ـ ـ ــدف
حمدد.
حتفيـ ـ ـ ــز التالميـ ـ ـ ــذ للوصـ ـ ـ ــول لتحقيـ ـ ـ ــق
اهلدف من القصة.
يســتعر املعلــم أمثلــة لــبع ،املواضــيع
ويوضح اهلدف منها.

كتابة قائمة
ابألفكار
الرئيسة
للقصة.

يب ـ ّـني املعل ــم للتالمي ــذ أن ه ــذه املرحل ــة
عبـارة عـن فميـع لألفكـار دون النظــر إىل
أمهية ترتيبها.
يطلب املعلم من التالميذ البدء بتـدوين
األفكار يف املكان املخصص.
يساعد املعلـم التالميـذ بكتابـة األفكـار
ال ــيت ت ـرتبط مبوض ــوع القص ــة عل ــى ش ــكل
نقاد.

مراجعة قائمة
4
األفكار.

يطل ـ ــب املعل ـ ــم م ـ ــن التالمي ـ ــذ الرج ـ ــوع إىل
دونوها ملراجعتها وترتيبها.
األفكار اليت ّ
يســاعد املعلــم التالميــذ يف تنظــيم هــذه
األفكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب البنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايل
(املقدمة صلب املوضوع اخلامتة).
يوضــح املعلــم للتالميــذ إمكانيــة التغيــري
يف األفكــار ابحلــذف أو ارتضــافة حســب
ما يراه مناسباً.

3
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بدرجة
متوسطة

غري
متم ّكن

ملحو ات

اثني ا :مرحلة الكتابة األولية للقصة
مهارات كتابة
القصة

درجة مت ّكن املعلم

أساليب تنمية املهارة

بدرجة
عالية

كتابة مسودة
1
أولية للقصة.

ث املعلم التالميذ على كتابة مسودة
أولية للقصة.
يكلــف املعلــم التلميــذ ابلبــدء يف كتابــة
القصة مستعينني بقائمة األفكـار الـيت
دونوها يف املرحلة السابقة.
ً
يوض ــح املعل ــم أمهي ــة تسلس ــل األفك ــار
والتنق ـ ــل م ـ ــن فك ـ ــرة ألخ ـ ــرى بش ـ ــكل
منطقي وسليم.

كتابة مقدمة
2
القصة.

يوض ـ ـ ــح املعل ـ ـ ــم للتالمي ـ ـ ــذ أن مقدم ـ ـ ــة
القصــة تكــون مبثابــة املــدخل هلــا وإبـراز
ألمهيتها.
يوض ـ ـ ــح املعل ـ ـ ــم للتالمي ـ ـ ــذ أن مقدم ـ ـ ــة
عرفش ابملوضع.
القصة هتي القارس وت ّ

كتابة األفكار
 3سرداً دون
توقف.

يس ـ ــمح املعل ـ ــم بتع ـ ــاون التالمي ـ ــذ م ـ ــع
بع ـ ــهم لتـ ــدوين األفكـ ــار الـ ــيت تـ ــدور
حول موضوع القصة.
يس ـ ــمح املعل ـ ــم للتلمي ـ ــذ ابلتنق ـ ــل ب ـ ــني
زمالءه يث يقدمون املساعدة لش.

يشـ ــرع املعل ـ ــم للتالميـ ــذ كي ـ ــف ينه ـ ــون
كتاابهتم للقصة خبامتة مناسبة.
كتابة خامتة
4
يوضح املعلم للتالميذ أن خامتة القصة
مناسبة للقصة.
غالباً سعيدة أو إ ابية.
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بدرجة
متوسطة

غري
متم ّكن

ملحو ات

اثلثا :مرحلة مراجعة القصة
مهارات كتابة
القصة

درجة مت ّكن املعلم

أساليب تنمية املهارة

بدرجة
عالية

قراءة مسودة
القصة قراءة
1
متأنية الكتشاف
األخطاء

يطلـب املعلــم مـن التلميــذ إعـادة النظــر
يف مش ـ ــروع كتاب ـ ــة القص ـ ــة لتحس ـ ــينها
وترتيبها.
يوجــش املعلــم التالميــذ إىل كيفيــة ت ـرابط
األفكـ ــار بع ـ ــها بـ ــبع ،مـ ــن خـ ــالل
إعادة ترتيب الكلمات واامل.

تبادل الكراسات
بني التالميذ لقراءة
القصة اليت كتبها
2
زميلش ووضع
املالحظات
واالقرتاحات.

يس ـ ـ ــمح املعل ـ ـ ــم للتالمي ـ ـ ــذ االس ـ ـ ــتعانة
ببع هم لتحسني كتاابهتم.
يتبـادل التالميــذ كتـاابهتم اعتمــاداً علــى
االقرتاحـ ـ ــات املقدمـ ـ ــة هلـ ـ ــم مـ ـ ــن قبـ ـ ــل
زمالئهم

تدوين
التعديالت
وفقاً ملا الحظش
3
التلميذ بعد
قراءتش أو ما
الحظش زميلش.

يقـ ــدم املعلـ ــم املسـ ــاعدة للتالميـ ــذ مـ ــن
خ ـ ـ ـ ــالل االقرتاح ـ ـ ـ ــات املناس ـ ـ ـ ــبة هل ـ ـ ـ ــم
وارتجابة عن أسئلتهم .
يطل ــب املعل ــم م ــن التالمي ــذ اس ــتخدام
قل ـ ـ ـ ـ ــم بل ـ ـ ـ ـ ــون مغ ـ ـ ـ ـ ــاير عن ـ ـ ـ ـ ــد إجـ ـ ـ ـ ـ ـراء
التعديالت.

إعادة كتابة
مسودة القصة
 4وتنظيمها بعد
التعديالت اليت
أجريت عليها.

يعي ـ ـ ــد التالمي ـ ـ ــذ النظ ـ ـ ــر فيم ـ ـ ــا كتب ـ ـ ــوه
رتعطــاء القصــة الشــكل املناســب مــن
خالل احلذف أو ارتضافة.
يب ـ ـ ـ ّـني املعل ـ ـ ــم للتالمي ـ ـ ــذ أمهي ـ ـ ــة تنظ ـ ـ ــيم
موضـ ـ ـ ـ ــوع القصـ ـ ـ ـ ــة وسـ ـ ـ ـ ــالمتها مـ ـ ـ ـ ــن
األخطاء.
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بدرجة
متوسطة

غري
متم ّكن

ملحو ات

رابع ا :مرحلة التصحيح
مهارات كتابة
القصة
مراجعة مسودة
القصة بعد
1
إجراء
التعديالت.

2

تصحيح
األخطاء
ارتمالئية
والنحوية.

درجة مت ّكن املعلم

أساليب تنمية املهارة

بدرجة
عالية

يكلــف املعلــم بعــ ،التالميــذ ابلقيــام
بقراءة ما كتبوه أمام زمالئهم.
يطلــب املعلــم مــن كــل تلميــذ أن يقــوم
بتحرير ما كتبش منفرداً.
يكل ـ ـ ــف املعل ـ ـ ــم ك ـ ـ ــل تلمي ـ ـ ــذ ابلقي ـ ـ ــام
بتص ـ ـ ـ ــحيح كتابت ـ ـ ـ ــش م ـ ـ ـ ــن األخط ـ ـ ـ ــاء
ارتمالئية والنحوية مبفردة
يطل ـ ــب املعل ـ ــم م ـ ــن التالمي ـ ــذ تب ـ ــادل
الكراسات لتصـحيح األخطـاء الـيت
يكتشفها التلميذ بنفسش.
يق ـ ـ ــوم املعل ـ ـ ــم مبس ـ ـ ــاعدة التالمي ـ ـ ــذ يف
التصويب .

التأكيد على
 3وجود مجيع
عناصر القصة.

يعـ ـ ــر املعلـ ـ ــم منـ ـ ــاذت مـ ـ ــن كتـ ـ ــاابت
التالمي ــذ ملناقش ــتها مبش ــاركة التالمي ــذ
حول توفر عناصر القصة فيها.
يطل ـ ــب املعل ـ ــم م ـ ــن التالمي ـ ــذ تب ـ ــادل
الكراس ـ ـ ــات للكش ـ ـ ــف ع ـ ـ ــن وج ـ ـ ــود
عناصر القصة يف كتاابهتم.

تو يف
 4عالمات
الرتقيم املناسبة.

يشــرع املعلــم للتالميــذ بعــ ،عالمــات
الرتقيم.
ينبّش املعلم التالميذ إىل أمهيـة عالمـات
الرتقــيم وتو يفهــا يف املكــان املناســب
من كل فقرة.
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بدرجة
متوسطة

غري
متم ّكن

ملحو ات

خامسا :مرحلة النشر
درجة مت ّكن املعلم

مهارات كتابة
القصة

أساليب تنمية املهارة

كتابة القصة
بشكلها
1
النهائي.

يكل ـ ـ ــف املعل ـ ـ ــم التالمي ـ ـ ــذ إىل كتاب ـ ـ ــة
القصة يف شكلها النهائي.
يطلب املعلم من التالميذ تعبئة قائمـة
التقومي النهائي ملراحل كتابة القصة.

بدرجة
عالية

يؤكـ ـ ـ ـ ــد املعل ـ ـ ـ ـ ــم ضـ ـ ـ ـ ــرورة االحتف ـ ـ ـ ـ ــا
نشر القصة يف
ابملوضــوعات الــيت كتبوهــا لالســتمرار يف
صحيفة
عملية تقييمها وتطويرها.
2
الصف أو جملة
يســاعد املعلــم التالميــذ لنشــر كتــاابهتم
املدرسة.
النهائية يف غرفة الصف واملة املدرسية.
قراءة القصة
على التالميذ
3
أو يف ارتذاعة
املدرسية.

يكل ــف املعل ــم بع ــ ،التالمي ــذ بق ـراءة
القصة على زمالئش.
تـ ــار املعلـ ــم بعـ ــ ،التالميـ ــذ لق ـ ـراءة
قصصهم يف ارتذاعة املدرسية.
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بدرجة
متوسطة

غري
متم ّكن

ملحو ات










ملــحق رقم ()7
خطاب كلية الرتبية املوجه إى اإلدار العامة لرتبية والتعليم
مبكة املكرمة
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ملــحق رقم ()8
لرتبية والتعليم مبكة املكرمة إى املدارس
اخلطاب املوجه من إدار ا 
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ملــحق رقم ()9

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى متكن معلمي اللغة العربية
عينة الدراسة من أساليب تنمية مهارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف


الثاني املتوسط مبكة املكرمة مرتبة تنازلي ًا حسب املتوسط احلسابي
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مستوى متكن املعلم

أساليب تنمية مهارات كتابة القصة اميع
املراحل

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

2.71

0.52

2

بدرجة
عالية

2.69

0.47

4

بدرجة
عالية

2.29

0.75

11

بدرجة
متوسطة

  4يساعد التالميذ يف وضع هدف حمدد

2.8

0.41

1

بدرجة
عالية

حتفي ــز التالمي ــذ للوص ــول لتحقي ــق اهل ــدف م ــن
5
القصة

2.63

0.60

8

بدرجة
عالية

2.17

0.75

12

بدرجة
متوسطة

2.66

0.48

6

بدرجة
عالية

2.66

0.54

5

بدرجة
عالية

2.33

0.64

10

بدرجة
متوسطة

2.71

0.46

3

بدرجة
عالية

2.63

0.55

7

بدرجة
عالية

الرقم

  1يعطي التالميذ حرية اختيار موضوع القصة
 يسـ ـ ــتمع املعلـ ـ ــم للموضـ ـ ــوعات الـ ـ ــيت اقرتاحه ـ ـ ــا
2
التالميذ ويسجلها على السبورة.

 يســاعدهم يف اختيــار املوضــوعات الــيت تناســب
  3اهتماماهتم.

 يســتعر املعلــم أمثلــة لــبع ،املواضــيع ويوضــح
  6اهلدف منها
 يب ّـني املعلـم للتالميــذ أن هـذه املرحلــة عبـارة عــن
7
فميع لألفكار دون النظر إىل أمهية ترتيبها

 يطلـ ـ ــب املعلـ ـ ــم مـ ـ ــن التالميـ ـ ــذ البـ ـ ــدء بتـ ـ ــدوين
8
األفكار يف املكان املخصص


  9يسـ ــاعد املعلـ ــم التالميـ ــذ بكتابـ ــة األفكـ ــار الـ ــيت
 ترتبط مبوضوع القصة على شكل نقاد

يســاعد املعلــم التالميــذ يف تنظــيم هــذه األفكــار
 10
حسب البنود التايل
  11يطلــب املعلــم مــن التالميــذ الرجــوع إىل األفكــار
دونوها ملراجعتها وترتيبها
 اليت ّ
يوض ـ ـ ــح املعل ـ ـ ــم للتالمي ـ ـ ــذ إمكاني ـ ـ ــة التغي ـ ـ ــري يف
  12األفكــار ابحلــذف أو ارتضــافة حســب مــا ي ـراه
مناسباً
ــث املعلــم التالميــذ علــى كتابــة مســودة أوليــة
 13
للقصة
174

مستوى
التمكن

2.43

0.61

9

بدرجة
عالية

2.77

0.43

4

بدرجة
عالية

الرقم

مستوى متكن املعلم

أساليب تنمية مهارات كتابة القصة اميع
املراحل

املتوسط
احلسايب

يكل ــف املعل ــم التلمي ــذ ابلب ــدء يف كتاب ــة القص ــة
دونوهـ ـ ــا يف
  14مسـ ـ ــتعينني بقائمـ ـ ــة األفكـ ـ ــار الـ ـ ــيت ً
املرحلة السابقة
  15يوضح املعلم أمهية تسلسل األفكار والتنقل من

فكرة ألخرى بشكل منطقي وسليم

يوضح املعلم للتالميـذ أن مقدمـة القصـة تكـون
 16
مبثابة املدخل هلا وإبراز ألمهيتها

االحنراف
املعياري

الرتتيب

مستوى
التمكن

2.54

0.56

7

بدرجة
عالية

2.14

0.73

8

بدرجة
متوسطة

2.86

0.36

1

بدرجة
عالية

2.83

0.38

3

بدرجة
عالية

يس ـ ــمح املعل ـ ــم بتع ـ ــاون التالمي ـ ــذ م ـ ــع بع ـ ــهم
 18
لتدوين األفكار اليت تدور حول موضوع القصة

2.54

0.56

6

بدرجة
عالية

يسمح املعلم للتلميذ ابلتنقل بني زمالءه يـث
 19
يقدمون املساعدة لش

1.8

0.68

9

بدرجة
متوسطة

يش ــرع املعلـ ــم للتالميـ ــذ كي ــف ينهـ ــون كتـ ــاابهتم
 20
للقصة خبامتة مناسبة

2.83

0.38

2

بدرجة
عالية

يوضــح املعلــم للتالميــذ أن خامتــة القصــة غالب ـاً
 21
سعيدة أو إ ابية

2.57

0.56

5

بدرجة
عالية

يطل ـ ــب املعل ـ ــم م ـ ــن التلمي ـ ــذ إع ـ ــادة النظ ـ ــر يف
 22
مشروع كتابة القصة لتحسينها وترتيبها

2.35

0.51

5

بدرجة
عالية

يوضــح املعلــم للتالميــذ أن مقدمــة القصــة هتي ـ
 17
عرفش ابملوضع
وت
القارس
ّ

يوجــش املعلــم التالميــذ إىل كيفيــة ت ـرابط األفكــار
  23بع ـ ـ ــها ب ـ ـ ــبع ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل إع ـ ـ ــادة ترتي ـ ـ ــب
الكلمات واامل

2.27

0.55

6

بدرجة
متوسطة

يسـ ـ ــمح املعلـ ـ ــم للتالميـ ـ ــذ االسـ ـ ــتعانة ببع ـ ـ ــهم
 24
لتحسني كتاابهتم

2.37

0.60

4

بدرجة
عالية

يتب ـ ـ ـ ــادل التالمي ـ ـ ـ ــذ كت ـ ـ ـ ــاابهتم اعتم ـ ـ ـ ــاداً عل ـ ـ ـ ــى
 25
االقرتاحات املقدمة هلم من قبل زمالئهم

1.81

0.68

8

بدرجة
متوسطة

يق ـ ــدم املعل ـ ــم املس ـ ــاعدة للتالمي ـ ــذ م ـ ــن خ ـ ــالل
 26
االقرتاحات املناسبة هلم وارتجابة عن أسئلتهم

2.71

0.38

1

بدرجة
عالية
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مستوى متكن املعلم

أساليب تنمية مهارات كتابة القصة اميع
املراحل

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

يطلــب املعلــم مــن التالميــذ اســتخدام قلــم بلــون
 27
مغاير عند إجراء التعديالت

1.89

0.86

7

بدرجة
متوسطة

يبني املعلم للتالميذ أمهية تنظيم موضوع القصة
ّ
 28
وسالمتها من األخطاء

2.53

0.55

2

بدرجة
عالية

الرقم

مستوى
التمكن

يعيد التالميذ النظـر فيمـا كتبـوه رتعطـاء القصـة
  29الش ـ ـ ــكل املناسـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل احلـ ـ ـ ــذف أو
ارتضافة

2.41

0.50

3

بدرجة
عالية

يكلــف املعلــم بعــ ،التالميــذ ابلقيــام بقـراءة مــا
 30
كتبوه أمام زمالئهم

2.69

0.47

1

بدرجة
عالية

يطلب املعلم من كل تلميذ أن يقوم بتحرير مـا
 31
كتبش منفرداً

2.6

0.50

3

بدرجة
عالية

يكلف املعلم كل تلميذ ابلقيام بتصحيح كتابتش
 32
من األخطاء ارتمالئية والنحوية مبفردة

2.6

0.60

2

بدرجة
عالية

  33يقوم املعلم مبساعدة التالميذ يف التصويب

2.4

0.81

6

بدرجة
عالية

يطل ــب املعل ــم م ــن التالمي ــذ تب ــادل الكراس ــات
  34لتص ــحيح األخط ــاء ال ــيت يكتش ــفها التلمي ــذ
بنفسش

2.23

0.69

7

بدرجة
متوسطة

يع ـ ــر املعل ـ ــم من ـ ــاذت م ـ ــن كت ـ ــاابت التالمي ـ ــذ
  35ملناقشــتها مبشــاركة التالميــذ حــول تــوفر عناصــر
القصة فيها

2.57

0.50

4

بدرجة
عالية

يطل ــب املعل ــم م ــن التالمي ــذ تب ــادل الكراس ــات
 36
للكشف عن وجود عناصر القصة يف كتاابهتم

2.43

0.56

5

بدرجة
عالية

ينبّــش املعلــم التالميــذ إىل أمهيــة عالمــات الرتقــيم
 37
وتو يفها يف املكان املناسب من كل فقرة

2.23

0.65

8

بدرجة
متوسطة

  38يشرع املعلم للتالميذ بع ،عالمات الرتقيم

2.2

0.63

9

بدرجة
متوسطة

يكل ـ ــف املعل ـ ــم التالمي ـ ــذ إىل كتاب ـ ــة القص ـ ــة يف
 39
شكلها النهائي

2.83

0.38

1

بدرجة
عالية
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مستوى متكن املعلم

أساليب تنمية مهارات كتابة القصة اميع
املراحل

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب

يطلــب املعلــم مــن التالميــذ تعبئــة قائمــة التقــومي
 40
النهائي ملراحل كتابة القصة

2.33

0.68

3

بدرجة
متوسطة

يؤكد املعلم ضرورة االحتفا ابملوضـوعات الـيت
 41
كتبوها لالستمرار يف عملية تقييمها وتطويرها

2.14

0.60

4

بدرجة
متوسطة

يســاعد املعلــم التالميــذ لنشــر كتــاابهتم النهائيــة
 42
يف غرفة الصف واملة املدرسية

1.69

0.80

5

بدرجة
متوسطة

يكلف املعلم بع ،التالميذ بقراءة القصة على
 43
زمالئش

2.69

0.53

2

بدرجة
عالية

تــار املعلــم بعــ ،التالميــذ لقـراءة قصصــهم يف
 44
ارتذاعة املدرسية

1.6

0.70

6

غري
متمكن

الرقم
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مستوى
التمكن

ملــحق رقم ()10
سري ذاتية للمشرف الرتبوي
الذي قام باملالحظة يف العينة االستطالعية مع الباحث
الدكتور :علي بن عوض العمري
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االســــــــم :علي بن عوض الرافعي العلري
تاريخ املياد١392 :هـــ
املؤهــــــــ  :داتوراه
التخصص :تربية
اخل ـ ات :كعلــم لغــة عربيــة بــوزار التعلــيم ،كنســا ادــود والتلي ـ

مت ـ

ادنـو بتعلــيم كمــة املمركــة ،كــدر للعديــد كــن اسـ اتيجيات
التدريس.
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