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 فاعلية انموذج فكورتر في تنمية التعبير الكتابي
 عند طالب الصف الخامس االدبي في مادة المطالعة

 م.د. علي كاظم ياسين المحّنه
 قسم العلوم التربوية والنفسية /جامعة القادسية / كلية التربية
 2021/  9/  15تاريخ الطلب : 
 2021/  10/  6تاريخ القبول : 

 مستخلص البحث
رمي البحث احلايل إىل تعرف : )فاعلية ي      

امنوذج فكورتر يف تنمية التعبري الكتايب عند 
طالب الصف اخلامس االديب يف مادة 
املطالعة(،  ولتحقيق مرمى البحث، اختار 

( طالب 63الباحث اعدادية الزيتون اذ بلغت )
التابعة ملركز حمافظة ديوانية ، وقد اختارت 

البحث ، إذ مت اختيار  الباحثة عشوائيًا جمموعيت
شعبة )أ( ، لتمثل اجملموعة التجريبية البالغ عدد 

( طالب، وشعبة )ب( لتمثل 30طالهبا )
( 30اجملموعة الضابطة البالغ عدد طالهبا )

طالب درس الباحث اجملموعة التجريبية باامنوذج 
فكورتر واجملموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ، 

إحصائيًا بني طالب  وقد أجر  الباحث تكافؤاً 
اجملموعتني يف املتغريات اآلتية : )العمر الزمين 
للطالبات حمسوبًا بالشهور، والتحصيل الدراسي 
لآلباء واألمهات، واختبار رافن للذكاء( وضبط 

الباحث املتغريات الدخيلة اليت قد تؤثر يف 
سالمة البحث،  وحدد الباحث املادة الدراسية 

مدة التجربة واليت تضمنت اليت ستدرس يف أثناء 
( موضوعات من كتاب املطالعة والنصوص 9)

للصف اخلامس االديب، وصاغ الباحث 
األهداف السلوكية للموضوعات املقرر تدريسها 
يف أثناء مدة التجربة، وأعّد خططًا تدريسية 
للموضوعات املقرر تدريسها يف أثناء مدة 
التجربة، وقد عرض الباحث خطتني تدريسيتني 

لى خنبة من اخلرباء واملتخصصني ملعرفة ع
صالحيتهما، ومن أجل قياس التعبري الكتايب 
عند طالب جمموعيت البحث عرض الباحث 
جمموعة من العنوانات على اخلرباء واملتخصصني 
الختيار موضوع ويف ضوء مالحظاهتم مت اختيار 
واحد منها ، كما استعمل الباحث معيار 

طالب بعد حصوله اهلامشي لتصحيح اجابات ال
على نسبة اتفاق عالية من بني املعايري اليت 
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عرضها الباحث على اخلرباء واملتخصصني ،وبعد 
انتهاء التجربة ، أجرى الباحث اختبارًا هنائياً 
جملموعيت البحث يف موضوع موحد لكلتا 
اجملموعتني للكتابة فيه، وقد استعمل الوسائل 

حتليل النتائج اإلحصائية ملعاجلة البيانات، وبعد 
إحصائيًا توّصل الباحث إىل : تفوق طالبات 
اجملموعة التجريبية الذين درسوا املطالعة 
والنصوص بامنوذج فكورتر على طالب اجملموعة 
الضابطة الذين درسوا املادة نفسها بالطريقة 
االعتيادية يف االختبار النهائي، ويف ضوء نتيجة 

رتر أد إىل البحث استنتج الباحث أن امنوذج فكو 
اثارة الطالب واهتمامهم وتشوقهم ملادة املطالعة 
والنصوص وزيادة من رغبتهم ، وتفاعلهم ممّا 

يساعد يف زيادة قدرهتم على التعبري الكتايب،  
كما أوص الباحث بتوصيات عدة واقرتحت 

 الباحث بعض املقرتحات .
 

Summary of the research 

      The current research aims to 

know: (the effectiveness of the 

Fckerter model in developing 

written expression among fifth-

grade literary students in the 

subject of reading), and to 

achieve the goal of the research, 

the researcher chose Al-Zaytoun 

High School, which amounted to 

(63) students affiliated to the 

center of Diwaniyah 

Governorate, and the researcher 

randomly chose the two research 

groups, Division (A) was chosen 

to represent the experimental 

group whose number of students 

is (30) students, and section (b) 

to represent the control group 

whose number is (30) students. 

The students of the two groups in 

the following variables: (the 

chronological age of the students 

calculated in months, the 

academic achievement of the 

parents, and the Raven test of 

intelligence) and the researcher 

controlled the extraneous 

variables that may affect the 

integrity of the research. A book 

of reading and texts for the fifth 

literary grade, and the researcher 

formulated the behavioral 

objectives of the topics to be 

taught during the experiment 

period, and prepared teaching 

plans for the topics to be taught 

during the experiment period. 

The researcher has two teaching 

plans on a group of experts and 

specialists to find out their 

validity, and in order to measure 

the written expression of the 

students of the two research 
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groups, the researcher presented 

a set of titles to the experts and 

specialists to choose a topic and 

in light of their observations, one 

of them was chosen. High 

agreement among the criteria 

presented by the researcher to 

experts and specialists, and after 

the end of the experiment, the 

researcher conducted a final test 

for the two research groups in a 

unified topic for both groups to 

write in. He used statistical 

methods to process the data, and 

after analyzing the results 

statistically, the researcher 

concluded: They studied reading 

and texts using the FCourter 

model on the students of the 

control group who studied the 

same subject in the usual way in 

the final test, and in light of the 

results of the research, the 

researcher concluded that the 

FCourter model led to the 

students’ excitement, interest and 

longing for the reading material 

and texts and an increase in their 

desire, and interaction, which 

helps increase their ability to 

written expression The 

researcher also made several 

recommendations, and the 

researcher suggested some 

suggestions. 
 أوالً : مشكلة البحث:

يواجه معظم املدرسني والطلبة يف مدارسنا      
مشكلة جّديّة يف تدريس وتعّلم موضوع التعبري 
الكتايّب فهو موضوع ال ينال العناية الكافية من 
قبل املدرسني والطلبة على حد سواء، فيهمل 
بعض املدرسني مادة املطالعة ويعّدها وقت 

روس ويرسخ هذا املفهوم للراحة من عناء بقية الد
يف أذهان الطلبة ومييل املدرس والطلبة إىل 
الكسل يف حصة املطالعة ، فيوجه املدرس طلبته 
بإخراج الكتاب وقراءة املوضوع قراءة متتابعة مملة 
حىت ينتهي الدرس وقد يذكر معاين األلفاظ وقد 
ول درس  ال يذكرها، بل أن بعض املدرسني ُيح

ألن املطالعة يف نظره ال قيمه املطالعة إىل قواعد 
 )253: 2015هلا )اجلبوري ،

وبذلك ال يستثمرون ما يف دروس املطالعة  
والنصوص من كنوز معرفية وأمناط لغوية راقية ، 
وال تنمو حصيلة الطلبة اللغوية الفصيحة 
الستعماهلا يف مواقف جديدة، فأكثر ما يتعلمه 

نه يف الطلبة يف هذه الدروس ال ميكن اإلفادة م
تعبري حي ولو أّن ما يتعلمه الطلبة من مفردات 
جيري بطريقة منسقة بدقة لظهر أثر ذلك بشكل 
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أو بآخر يف تعبريهم شفهياً كان أو مكتوباً )عبد 
 )54: 2015عون ،

وقد أكدت الدراسات املتعددة ضعف مستوى 
الطلبة يف التعبري عامة والتعبري الكتايّب  خاصة ، 

ه الدراسات قصوراً بل أثبتت عدد من هذ
واضحًا فيه لدى الطلبة يف املراحل الدراسية 
املختلفة . ومن هذه الدراسات دراسة )اهلامشي 

( ، 1989‘ ( ، ودراسة )عبد عون 1988، 
( ، ودراسة )الكريزي ، 2000ودراسة )شرب ، 

2013) 
وانطالقًا مما سبق يرى الباحث أن التدريس 

ملطالعة بعيدة كل بالطريقة االعتيادية جتعل مادة ا
البعد عن املفهوم الرتبوي احلديث من استيعاب 
وفهم، إذ إن ترسيخ مهارات القراءة اليت حتقق 
هذا املفهوم وتنمي وتطور املهارات الكتابية مل 
تأخذ دورًا وافيًا يف طرائق التدريس ، وإن واقع 
التدريس يف املرحلة االعدادية مبدارسنا ُيتاج إىل 

فمازال تقليديًا قياساً  تطوير وحتسني ،
باملستجدات اليت طرأت على العملية التعليمية، 
األمر الذي أدى إىل ضرورة بذل اجلهد احلقيقي 
بشكل علمي ، والبحث عن معاجلة و تذليل 
بعض صعوبات التعبري الكتايب ومعاجلة بعض 
مشكالته لذا حاول الباحث يف دراسته احلالية 

تنمية التعبري  )ما فاعلية امنوذج فكورتر يف
الكتايب عند طالب اخلامس االديب يف مادة 
املطالعة( دراسة جتريبية لعّلها تسهم يف حتسني 

 مستوى الطالب .
 الفصل االول

 -امهية البحث: 
تشكل اللغة مظهرًا مهمًا من مظاهر احلياة 
اليومية وعنصرًا بارزًا يف حياة الفرد، اذ يستطيع 

افراد اجملتمع يف  بواسطتها التفاهم مع غريه من
املواقف احلياتية املختلفة ، وتوارثت البشرية عن 
طريقها خربة األجيال السابقة من املعارف 
واالكتشافات واالخرتاعات، وهي طريق 
لالطالع والدراسة وللتحصيل األكادميي ، فال 
غىن عنها يف حتقيق األهداف الرتبوية )الغرير 

 (.7: 2009واخران،
ن اهلل سبحانه وتعاىل اليت ميز واللغة إحدى من  

هبا بين البشر على سائر املخلوقات كما يف قوله 
وْا نِْعَمَة الّلِه اَل حتحْصحوَها ِإنَّ الّلَه  تعاىل : َوِإن تَ عحدُّ

وٌر رَِّحيٌم  النحل : اآلية ) ( ، إذ أن 18َلَغفح
اإلنسان هو املخلوق الوحيد القادر على 

رب عن أفكاره استعمال لغة قراءة وكتابة ليع
وطموحه وآالمه وآماله، ويتواصل هبا مع بين 
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جنسه على اختالف ألواهنم وألسنتهم ) اخلفاف 
 ،2014  :21 .) 

نح الفرد من الدخول  وهي األداة الوحيدة اليت متكِّ
يف نطاق اجملتمع الذي يعيش فيه ، ولوالها لظلَّ 
الفرد حبيس العزلة االجتماعية، وتعدُّ اللغة من 

مظاهر السلوك اإلنساين وأعجبها، حىت أعقد 
أّن العشرات من النظريات ظهرت حملاولة سرب 

 (.11: 1997أغوارها ) سيد يوسف، 
واللغة من وجهة النظر النفسية تيسر للفرد    

حتليل االنطباعات املعرفية املتشكلة يف وعيه، 
اليت يستوعبها من البيئة عن طريق حواسه، 

طوير التفكري والذكاء ، وتؤدي دورًا رئيسًا يف ت
والتفكري بدوره يؤثر يف تطوير اللغة وصقلها ) 

 (.117: 2006عبد احلميد ، 
وتعد اللغة العربية من أشهر لغات العامل وأعالها 
منزلًة ، فقد حظيت بعناية واهتمام يف جماالهتا 
مجيعها فهي أدق اللغات تصويرًا ملا يقع حتت 

يف النفس ؛ احلس ، وأوسع تعبريًا عما جيول 
وذلك لقدرهتا على االشتقاق وقبوهلا للتهذيب، 
وسعة صدرها للغريب فليس هناك معىن من 
املعاين ، وال فكرة من األفكار ، وال نظرية من 
النظريات تعجز اللغة العربية عن تصويرها 
باألحرف والكلمات تصويرًا صحيحًا حبسن 

: 2008املقاطع، وأوضح السمات )الندى، 
2.) 

كانت اللغة أداة التعبري ، فالعربية خري أداٍة وملا  
للتعبري واإلفصاح ، فهي لغٌة  مرنٌة ، هلا القدرة 
يها ،  على االشتقاق وتوليد األلفاظ اليت تنمِّ
وتكسبها معاين جمازيًة واصطالحيًة مل تكن 

 (.64: 1977معروفًة من قبل ) العياشّي، 
ا ما مييّ زحها والعربية لغٌة عريقٌة ألمٍة عريقٍة هل     

لها  عِن اللغات األخر، فهي لغة الذكر اليت تكفَّ
ربُّ العزّة باحلفظ والبقاء، قال تعاىل :﴿ إنّا ََنْنح 

اِفظحون ، ، ويف هذا املعىن نَ زَّْلنا الذِْكَر وإنّا َلهح حلََ 
يقول الدكتور مصطفى جواد: "إّن اللغة العربية 

سرية تعيش مجلًة من املشكالت املختلفة ، الع
احللِّ الصعبة العالج ، وهذه املشكالت تكمنح 
يف : مصطلحاهتا وتعريفاهتا ،وَنوها وصرِفها 
...، وهذه املشكالت لوال القرآن العزيز واألدب 
اللفظي الضخم لطوحت بالعربية الطوائح، 
وقامت عليها النوائح ، وصارت كاللغات 
التارخيية ال تدرَّس إال عند الضرورة ، وال ينطق 

ا سليمًة إال بعد مراٍن وتكلِّف ومعاناٍة" ) هب
 (.17: 1978البكاء ، 

فهي غنية مبفرداهتا وحّية ومتطورة، وتواكب 
التغريات احلضارية ومطالب العصر، فقد اتسع 
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صدرها لكثري من األلفاظ الفارسية واهلندية 
واليونانية، ويف القرون الوسطى كانت املؤلفات 

والرياضيات مراجع العربية يف الفلسفة والطب 
يعتمد هبا لدى األوربيني، وكانت اللغة العربية 
اداة التفكري ونشر الثقافة يف األندلس اليت 
أشرقت منها احلضارة العربية على أوروبا فبدلت 
ظلمات جهالتها ودفعتها للتطور والنهوض 

 (.24: 2011)شعيب،
وتعد)الكتابة( من أعظم اإلبداعات اليت يتباهى 

قل اإلنساين، ففيها يسجل الرتاث، الفكر والع
فيصبح عصيًا على االندثار والنسيان، وعن 
طريقها استطاع اإلنسان أن يقف على ما 
أحدثه غريه من تطورات أثرت يف حياته وهبا 
يستطيع أن ُيقق تقدمه وارتقاءه الثقايف 

 (. 2:  2009والفكري) عبد اجلواد ، 
 وقد حظيت الكتابة باهتمام الباحثني، إذ

أجريت العديد من الدراسات لتقومي مهارات 
الكتابة وتنميتها لطلبة املراحل الدراسية املختلفة، 
وأوصت هذه الدراسات بضرورة التخطيط 
لتعليم مهاراهتا بدًء باملرحلة االبتدائية وانتهاًء 
باملرحلة الثانوية واجلامعية، كما أوصت أيضاً 

ار ثابت بضرورة تقومي األداء الكتايب يف ضوء معي

ُيقق املوضوعية ويبعد عن الذاتية )عبد الباري، 
2008  :3 .) 

ويتبوأ التعبري الكتايب أمهية كربى بني فروع اللغة 
العربية ألنه مثرة الثقافة األدبية اللغوية، ومادامت 
مثرة الثقافة كانت فروع اللغة العربية روافد تصب 
يف جمرى التعبري، ووسائل يف خدمته، وقد عرف 

عرب بشغفهم جبمال التعبري كغريهم من األمم، ال
وكان الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم ( مثالً 
رائعًا يف سداد التفكري وبراعة التصوير، فله 
خطب مأثورة الن هلا الطباع الفظة، واهتدت 
هبا النفوس الضالّة، واستمدت منها العزائم 

ات الواهية والقلوب املرتددة ثباتًا ونورًا يف ساع
الضعف واإلغراء ومن شدة شغف العرب 
بالتعبري وحرصهم على جودته ، فقد أصبحت 
الكلمة املؤثرة والطالقة يف الكالم عماد الرواة 
والقادة ، ولو مل ميلكوها ما سلكوا الطريق إىل 

 (.196: 2013العقول والقلوب )عبد عون ،
وُيظى التعبري الكتايب مبكانة عالية ، نظراً    

وأمهيته يف احلياة املعاصرة ؛ ألنه مهارة  لقيمته ،
وظيفية وعصرية يف آن واحد ، وال بد من العمل 
على إتقاهنا ملواكبة معطيات احلضارة ، والتفجر 
املعريف ، وملواجهة مواقف عديدة تقضيها حياة 
الفرد اليومية للتعبري عن آرائه وأفكاره ومشاعره ، 
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افرة وملخاطبة من يعيشون بعيدًا عنه )اجلع
،2011 :267.) 

وتقوم الكتابة بوظيفة مهمة يف حياة اإلنسان ، 
فهي أداته إلشباع حاجاته االتصالية ، تلك اليت 
تضطره لإلمساك بالقلم والتسجيل ، كما أهنا يف 
الوقت ذاته أداته إلشباع حاجات الفكرية اليت 

يود أن يسجلها وخيتزهنا ليعاودها كلما احتاج  
للتعبري عن أحاسيسه إليها ، فهي وسيلة 

ومشاعره وخواطره ونفثات صدره ، وطرح ما 
ُيتمل بني جواَنه مما يود صبه على الورق ) 

 (.196:  2014اخلفاف ، 
وللكتابة أمهية خاصة بالنسبة لطلبة املراحل   

الدراسية املختلفة ، إْذ تساعد يف تنمية قدراهتم 
العقلية واللغوية معاً، وتتمثل أمهية الكتابة 

النسبة إىل طلبة املرحلة الثانوية يف أهنا مجاع ب
مهارات اللغة ، إذ عربها يستطيع الطالب 
توظيف ما تعلمه من فروع اللغة املتنوعة من ) 
َنو، وصرف، وأدب، ونصوص، وبالغة، وقراءة 
( عالوة على أهنا األداة اليت يستطيع الطالب هبا 
أداء االمتحانات العامة يف املواد الدراسية 

 (. 2: 2008يعها) عبد الباري ، مج
ويعد التعبري غاية أساسية يف تعليم اللغة العربية ، 
ففيه يعرض األفراد أفكارهم ومشاعرهم باللسان 

والقلم وفيه حتقق اللغة وظيفتها يف تسهيل عملية 
االتصال بني اجلماعة اإلنسانية ، فهو يستوعب 

املهارات اللغوية اليت يقوم عليها االتصال  
للغوي )االستماع والتحدث والقراءة والكتابة ( ا

 (.3:  2009) الندى ، 
وقد اتّفق املربون على أنَّ اهلدف املهم 

تنمية قدرة الطالب  -يف تعلم اللغة -واألساسي
على التعبري واحلديث اجلّيد الصحيح والكتابة 
السليمة، فليس مثَّة شيٌء يعتزُّ به املتعلم يف 

من لغته واستطاعته أن  حياته أمثن من متّكنه
يعربِّ عّما يف خلده، وأن يوفق يف جماليها الفكري 
والثقايف من طريق االستعمال االمثل لطرائق 
التدريس احلديثة والتعلم النشط من قبل املدرس 
وجعل الطالب هو احملور االساس يف العملية 

 (.279:  1969التعليمية) مسك ،
عوامل اليت ويرى الباحث ان هناك الكثري من ال

تطالب يف جمملها املدرس مبستوًى أعلى من 
الكفاية العلمية والفنية، منها: ازدياد املعارف 
واخلربات، واّتساع دور املدرس السّيما مع هذا 
التقّدم يف العلوم والتكنولوجيا، وتدين مستوى 
الطالب التعليمي، وهذه العوامل وغريها حتّتم 

أزداد الوعي وجود مدرٍس فاعٍل ونشيٍط، وقد 
بني املدرسني بضرورة استعمال طرائق وأساليب 
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تتماشى مع النظم الدميقراطية وتستند إىل علم 
النفس فقد أعّدت الرتبية احلديثة طرائق التدريس 
حجر األساس  يف عملية التعليم؛ ألهنا تقوم 
برتمجة أهداف املنهج إىل قيٍم ومفاهيَم ترمي 

من فروع اللغة  املدرسة إىل حتقيقها، والتعبري
العربية املهمة ، إذ جعله اللغويون يف قمة فروع 
اللغة العربية، فهو غاية، وما سواه وسائل 
لتحقيق هذه الغاية فقد أدرك الرتبويون أمهية 
التعبري، أو انعكاس قدرات الطلبة فيه على 
سلوكهم، وما يكسبهم من ثقة بالنفس، 

 عن وتكيف مع احلياة، ونافذة اخلواطر للتعبري
األفكار يف املواقف املختلفة اليت يتعرض إليها 

 الطلبة داخل املدرسة وخارجها. 
وقد اختار الباحث املرحلة االعدادية؛ ألّن 
التعبري الكتايب تزداد أمهيته لدى طلبة هذه 
املرحلة، وذلك من منطلق طبيعة تلك املرحلة 
اليت تزداد فيها العلوم واملعارف مقارنة باملراحل 

ليمية السابقة، ومن منطلق النمو اللغوي التع
الذي يصل إليه الطالب حينذاك إْذ تتسع دائرة 
استخدامه للغة املكتوبة، ويكون للتعبري الكتايب 
دوره يف حياته إْذ يفسح اجملال أمامه ألعمال 
الرؤية واخليال وختري األلفاظ واملفردات وانتقاء 

ايا، الرتاكيب واألساليب وتركيب األفكار والقض
 وحسن الصياغة.

وبناًء على ما تقدم ذكره فإّن أمهية البحث 
 احلايل تكمن باآليت:

أمهية اللغة هي مظهٌر مهٌم من مظاهر احلياة -
 اليومية وعنصٌر بارٌز يف حياة الفرد .

أمهية اللغة العربية كوهنا لغة القرآن الكرمي، ولغة -
الوحي املنزل على خامت الرسل واالنبياء حممد 

لى اهلل عليه وآله وسلم(  فهي لغة العروبة )ص
 واإلسالم .

أمهية التعبري الكتايب بني فروع اللغة العربية ألنه -
مثرة الثقافة األدبية اللغوية ، فهو أحد أهم أسس 

 التفوق الدراسي يف جمال اللغة .
أمهية التعبري كونه غاية الدراسة لفروع اللغة  -

حيدة لالتصال بني العربية جمتمعة ، والوسيلة الو 
الناس يف خمتلف البلدان واألمم واحلفاظ على 
الرصيد احلضاري والثقايف ونقله إىل األجيال 

 املقبلة .
أمهية املرحلة االعدادية بوصفها مرحلة تكوين -

 شخصية الطالب معرفياً ونفسياً .
هدف البحث: البحث احلايل يرمي اىل معرفة 

التعبري الكتايب )فاعلية امنوذج فكورتر يف تنمية 
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عند طالب الصف اخلامس االديب يف مادة 
 املطالعة(.

ولتحقيق هذا اهلدف صاغ الباحث الفرضيتان 
 الرئيسة االتية:

  الفرضية الصفرية االوىل: ال يوجد فرق ذو 1
( بني 0.05داللة احصائية عند مستوى داللة )

متوسط درجات اجملموعة التجريبية لالختبارين 
 ي للتعبري الكتايب.القبلي والبعد

. الفرضية الصفرية الثانية: ال يوجد فرق ذو 2
( بني 0.05داللة احصائية عند مستوى داللة )

متوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية 
ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة يف اختبار 

 التعبري الكتايب البعدي.
 رابعاً / حدود البحث :

ي الثاين من احلدود الزمانية : الفصل الدراس-
 . 2019 – 2018العام الدراسي 

احلدود املكانية : املدارس االعدادية يف مركز -
 حمافظة ديوانية .

احلدود البشرية : عينة من طالب املرحلة -
 االعدادية )اخلامس االديب(.

 خامساً / حتديد املصطلحات وتعريفها :
 اصطالحاً )التعبري الكتايب( / عرفه كّل من:

( : وسيلة بني الفرد وغريه، ممن 1973ابراهيم)
تفصله عنهم املسافات الزمانية او املكانية، 
واحلاجة اليه ماسة يف املهن مجيعها )ابراهيم، 

1973 :151.) 
( : عملية ذهنية هتدف اىل 2009اخلطيب)

تنمية املهارات القرائية املختلفة، واحلصيلة 
اللغوية، والقدرة على التحليل على املوازنة 

كم، والذوق األديب، واإلحساس باجلمال، واحل
وزيادة القدرة على البحث واإلفادة من مصادر 
ثل العليا 

ح
املكتبة املدرسية، وإكساب امل

: 2009واالجتاهات اإلجيابية )اخلطيب،
215.) 

(: امتالك القدرة على نقل 2000البج ّ ة)
الفكرة، أو االحساس الذي يعمل يف الذهن  

ت احلال كتابيا على وفق مقتضيا
 (.461: 2000)البجة،

التعريف االجرائي للتعبري الكتايب: االجناز اللغوي 
الكتايب للطلبة يف التعبري بأسلوب سليم عن 
أفكارهم وأحاسيسهم يف موضوع التعبري 
املختار، ويقاس هذا االجناز على وفق حمّكات 
تصحيح معتمدة، ويعب َّرح عنه بالدرجات اليت 

 االختبارات املتسلسلة.ُيصل الطالب عليها يف 
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( للكتابة  me whorterمنوذج فكورتر) 
ويرتكز هذا النموذج على  -وحل املشكالت:

التأكيد على اهلدف الكتايب، فاهلدف هو حمرك 
العملية الكتابية، واهلدف هو نقطة انطالق 
الكتابة أيًضا، وهو حمدد لعملية الكتابة وحافظ 

لى هلا من التشتت، ويركز هذا النموذج ع
األسلوب العلمي حلل املشكالت؛ اْذ أشار 
فكورتر إىل أن عملية الوصول إىل اهلدف هي 
مشكلة الكاتب اليت يسعى حللها، وبأكثر من 
طريقة، وميكن حتقيق ذلك من خالل املنهج 

 1992العلمي يف حل املشكالت)ربابعة،
:35.) 

 الفصل الثاين
 خلفية نظرية ودراسات سابقة

تؤكد فلسفة  -تعلم النشط:األسس الفلسفية لل
التعلم النشط على أن التعلم البد أن يرتبط 
حبياة املتعلم وواقعه، واحتياجاته، واهتماماته، 
وينطلق من استعدادات املتعلم وقدراته، ويستمد 
التعلم النشط فلسفته من املتغريات العاملية 
واحمللية املعاصرة، فالتعلم النشط يحعد تلبية هلذه 

اليت تتطلب إعادة النظر يف أدوار املتغريات 
املتعلم واملعلم، وتنادي بنقل بؤرة االهتمام من 
املعلم إىل املتعلم، وجعل املتعلم هو حمور العملية 

التعليمية، وهبذا تحعدَّ فلسفة التعلم النشط تطوراً 
طبيعيًا لألهداف التعليمية، ومطلبًا أساسياً 

ا يتالءم مع للتطوير اجلذري للعملية التعليمية، مب
حاجات املتعلمني وطبيعة هذا العصر بكل ما 
يشمله من تغريات وتطورات امتدت جلميع 
امليادين، ويعتمد التعلم النشط على عدة أسس 
أمهها إشراك املتعلمني يف اختيار نظام العمل 
وقواعده إشراك املتعلمني يف حتديد أهدافهم 
التعليمية، واستخدام اسرتاتيجيات التدريس 

تمركزة حول املتعلم، واليت تتناسب مع قدراته امل
واهتماماته وأمناط تعلمه، والذكاءات اليت يتمتع 
هبا، وإشاعة جو من الطمأنينة واملرح واملتعة أثناء 
التعليم، مساعدة الطالب يف فهم ذاته، 
واكتشاف نواحي القوة والضعف لديه، 
واالعتماد على تقومي املتعلمني أنفسهم وتقومي 

ران، وتعليم كل متعلم حسب سرعته الذاتية األق
 (17 -16: 2005)أبو بكر وحجازي، 

جاء الدافع  مربرات التعلم النشط واحلاجة إليه:
َنو االهتمام بالتعلم النشط وتعدد تنوع 
اسرتاتيجياته نتيجة عوامل عدة من أبرزها 
التوصيات الدائمة واملستمرة لفلسفات الرتبية 

الرتبوي، وكذلك عدم وتطبيقاهتا يف اجملال 
جدوى وكفاءة طرائق التعليم والتعلم التقليدية 
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تخدمت طيلة العقود السابقة، وما ترتب  اليت اسح
عليها من حفظ املتعلمني للمادة الدراسية، 
ونسياهنم ملا يدرسونه، ومن مث عدم القدرة على 
التفكري واالستنتاج مما نتج عنه متعلم سليب 

ة خيشى احلوار ضعيف غري متحمل للمسئولي
واجلدل والتعاون بفاعلية مع الغري 

 )69: 2010)هندي،
كما أن هناك متطلبات جديدة يف حميط      

الرتبية، تعد مبثابة دوافع وراء االهتمام وراء التعلم 
 النشط؛ ومن بينها: 

احلاجة إىل املعرفة املنتجة: اذ تعد من القضايا  -
ل النصف املهمة اليت بزغت يف حميط الرتبية خال

الثاين من القرن العشرين، وقد جاء االهتمام هبا 
نتيجة الشعور بعدم جدوى التحصيل الدراسي 
السطحي خاصة يف جمال العلوم يف ضوء 
استخدام املناهج التقليدية مبحتواها وطرق 

تنفيذها. وقد تفاقمت حدة املشكلة مع دخول  
كافة الدول عصر املعلومات، ومع النظر إىل 

لى أهنا مبثابة مصدر من مصادرنا املعرفة ع
الطبيعية،  والتعلم النشط يقدم املعرفة اليت 
تكشف عن القدرات واملواهب الكامنة عند 
األفراد، ومن مث زيادة قدراهتم على اإلبداع 

واالبتكار الذي يؤدي بدورة إىل حتسني اجلوانب 
 االقتصادية واالجتماعية، والثقافية وغريها.

م من نوع جديد: ترتب على احلاجة إىل متعل -
التغريات والتطورات السريعة اليت حدثت 
ومازالت حتدث يف اجملاالت الثقافية والعلمية 
والتكنولوجية تغريات يف سلوك األفراد، وكيفية 
تعاملهم مع بعضهم البعض من ناحية، ومع 
احلياة جبوانبها وأبعادها املختلفة من ناحية أخرى 

تعلمًا من نوع األمر الذي أصبح يتطلب م
جديد؛ ليتعرف كيف يتعامل مع تلك التغريات 
والتطورات يف الوقت احلايل ويف املستقبل عقب 
خترجه واندماجه يف احلياة العملية متعلمًا له 
القدرة على التفكري املنظم والناقد، وقراءة وحتليل 
املواقف اليت يتواجد فيها ويتعامل معها 

 (. 461: 2000)البجة،
ُيقق التعلم النشط  لتعلم النشط:مميزات ا

للمتعلمني جمموعة من املميزات، منها ما يتصل 
بالنواحي األكادميية، وما يتصل بالعالقات 
االجتماعية واإلنسانية، والتواصل بني املتعلمني 
بعضهم البعض، وبينهم وبني املعلمني، وتتمثل 

 -هذه املميزات:
لتعليم تزيد من اندماج الطلبة يف العمل، وجيعل ا

متعة وهبجة، يشجع الطلبة على التفكري الناقد 
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وحل املشكالت، ينمي الرغبة يف التعليم حىت 
اإلتقان، يساعد على التفاعل اإلجيايب بني 
الطلبة، ويعزز روح املسؤولية واملبادرة لدى 
الطلبة، يزيد الثقة بالنفس والقدرة على التعبري 

اإلجيايب عن الرأي لدى املتعلمني، يعزز التنافس 
بني الطلبة، يؤكد على أمهية املشاركة الفاّعلة 
للطلبة يف عملية التّعليم، ويعمل التعلم النشط 
على تنمية قدرة الطلبة على استغالل مهاراهتم 
الشخصية بصورة متكاملة )علية إبراهيم 

 (.35: 2005وآخرون، 
دور املعلم يف التعلم النشط :تغري دور املدرس 

، اذ مل يعد هو امللقن، واملصدر يف التعلم النشط
الوحيد للمعلومة، بل أصبح هو املوجه واملرشد 
وامليسر للتعلَّم، فهو ال يسيطر على املوقف 
التعليمي، كما يف النمط التقليدي، ولكنه يدير 
املوقف التعليمي إدارة ذكية، ويهيئ طلبته 
ويساعدهم تدرجييًا على القيام بأدوارهم 

لصفات واملهارات احلياتية، اجلديدة، واكتساب ا
ومن هنا يتطلب التعلم النشط من املدرس القيام 

 باألدوار االتية:
استخدام العديد من األنشطة التعليمية والوسائل 
التعليمية على وفق املوقف التعليمي، ووفقاً 
لقدرات الطلبة، وإدراك نواحي قوة الطلبة 

ونواحي ضعفهم، اذ يوفر هلم الفرص ملزيد من 
نجاح والتنويع يف طرائق التدريس اليت ال

يستخدمها يف الفصل، اذ تعتمد هذه الطرائق 
على التعلُّم النشط بداًل من استخدام طريقة 
احملاضرة، وتركيز جهوده على توجيه وإرشاد 
ومساعدة طلبته على حتقيق أهداف التعليم بداًل 
من أن يلقنهم، فاملدرس ي حَعلِّم طلبته كيف 

فيما يفكرون، وتوظيف ما يفكرون، وليس 
يتعلمه الطلبة من معلومات ومهارات وخربات 
يف حياهتم االجتماعية، والعمل على زيادة 
دافعية الطلبة للتعلم، وذلك بإتباع أساليب 
املشاركة، وحتمل املسئولية، والتعزيز املستمر، 
جعل الطالب مكتشفًا وجمربًا وفاّعاًل يف العملية 

ب دائمًا يف مواقف يشعر التعليمية، ووضع الطال
فيها بالتحدي واإلثارة ملا يف ذلك من أثر يف 
عملية التعليم، وإثارة اهتمامه ودوافعه ) جماور ، 

2000  :221 .) 
املتعلم النشط له  دور املتعلم يف التعلم النشط:

دور أكثر فاعلية، فهو مشارك نشط يف العملية 
التعليمية، يقوم باملناقشة وفرض املفروض، 
والبحث وحل املشكالت بداًل من االستقبال 
السليب للمعلومات عن طريق االستماع، 
وانطالقًا من تركيز التعلم النشط على إجيابية 
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ومشاركة املتعلم ميكن حتديد دور املتعلم يف 
 املوقف التعليمي النشط فيما يلي: 

يتحمل مسؤولية تعلمه، ويقبل على إجراء 
مسؤولية اختاذ  األنشطة برغبة وشوق، ويتحمل

القرار، ويبحث عن طرائق عدة حلل املشكالت 
اليت تواجهه، ويسيطر على عملية التعليم، 
ويتعلم ما يرغب يف تعلمه، وينظم نفسه وينظم 
اآلخرين يف جمموعته، وينجز أعماله يف مواعيدها 
احملددة سلفاً، وخيتار الوسيلة املالئمة لعرض 

القوة  عمله، ويستطيع أن يتعرف على نقاط
ونقاط الضعف عنده، ويثق بنفسه وبقدراته، 

 ومتحمس لعمله.
اسرتاتيجيات التعلم النشط:  تتنوع اسرتاتيجيات 
التعلم النشط مبا يتناسب مع تنوع الفروق 

الفردية بني الطالب، وتنوع األهداف واحملتوى  
كما أن التعلم النشط ال يتحقق إال يف ظل 

نشط ال بد من وجود التنوع، ولتطبيق التعلم ال
تنوع طرائقه واسرتاتيجياته، إذ أن فكرة استخدام 
االسرتاتيجية الواحدة اليت تصلح لكل املواقف 
التعليمية مل تعد فاعلة، ولقد ساد االعتقاد بأن 
استخدام التنوع يزيد من دافعية الطلبة ومن 
تعلمهم ويؤثر تأثريًا إجيابيًا يف انتباههم ويف 

ل التالميذ أكثر تلقياً اندماجهم وبالتايل جيع

للتعلم، فتنويع االسرتاتيجيات هو مفتاح تعزيز 
(، وهناك عدد  53م: 2000التعلم )جابر، 

كثري من اسرتاتيجيات التعلم النشط اليت ميكن 
للمدرس استخدامها سواء يف التمهيد للدرس أو 
يف عرضه أو يف ختم الدرس، ومن هذه 

 االسرتاتيجيات:
( للكتابة me whorterمنوذج فكورتر ) 
 -وحل املشكالت:

يركز هذا االمنوذج على التأكيد على اهلدف 
الكتايب، فاهلدف هو حمرك العملية الكتابية، 
واهلدف هو نقطة انطالق الكتابة أيًضا، وهو 
حمدد لعملية الكتابة وحافظ هلا من التشتت، 
وكما يركز هذا النموذج على األسلوب العلمي 

ر فكورتر إىل أن حلل املشكالت؛ حيث أشا
عملية الوصول إىل اهلدف هي مشكلة الكاتب 
اليت يسعى حللها وبأكثر من طريقة، وميكن 
حتقيق ذلك من خالل املنهج العلمي يف حل 

 املشكالت، والذي يسري باخلطوات اآلتية:
 حتديد املشكلة: بإعطائها وصًفا أو امسًا. -
قة حتليل املشكلة: حتلياًل علميًّا متصًفا بالد -

 واملرونة، ومجع املعلومات مبوضوعية.
 وضع احللول املمكنة هلذه املشكلة. -
 نقد احللول وبيان السلبيات واإلجيابيات. -
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 تقييم احللول.-
 تنفيذ احلل املناسب. -

ومن أهم العوامل املساعدة على حتديد اهلدف: 
حماورة اآلخرين، والتفكري بصوت مرتفع، وإعطاء 

تناسب مع املشكلة؛ الوقت الكايف الذي ي

وبالتايل نصل من خالل النموذج إىل حل 
املشكلة من أجل اختاذ القرار املناسب، كما 

(  35: 1992يوضح لنا الشكل اآليت: )ربابعة،
 كما يف الشكل االيت:

 
 احللول 

Goal state 
 اهلدف

Solution path Present state 
 Solution path املرحلة احلالية

Solution path 
Solution path 

 طريقة احلل
: وقد قدم هذا النموذج تطبيقات النموذج

إسهاًما عامًّا للمعلمني واملتعلمني للتدرب على 
األسلوب العملي حلل املشكالت؛ وبالتايل 
تصبح عملية حل املشكلة عملية منظمة هادفة، 
ال حتتاج إىل وقت وجهد، وهذا األسلوب 

  أي مرحلة كانوا.ضروري لكل طلبة العلم يف
إن التعبري على َنو عام  -:ثانياً : التعبري الكتايب

والتعبري الكتايب على َنو خاص ليس فرعًا لغوياً 
معزواًل عن باقي فروع اللغة، بل هو متشابك 
ومتداخل يتكامل يف مهاراته اللغوية مع فروع 
اللغة األخرى أي أن تقدم املتعلم ومنوه يف أحد 

هو تقدم للمتعلم ومنو له يف  الفروع اللغوية
مهارات التعبري وهذا يعين أن التخطيط للربنامج 

اللغوي يف أي مرحلة تعليمية البد أن خيطط  
كوحدة متكاملة تراعي املستوى اللغوي 
للمهارات املخصصة لكل فرع لغوي على 
املستويني الرأسي واألفقي معًا باعتبار التعبري 

لغوية، والغاية من احملصلة النهائية للدراسات ال
التعبري تعليم مهارات اللغة للمتعلمني ، فكل ما 
يدرسونه من املهارات وأمناط النشاط اللغوي، 
إمنا هو وسائل ختدم غاية إتقان التعبري ، حىت 
يصبحوا قادرين على اإليضاح عما خياجل 
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نفوسهم من أفكار دون تعثر وال خجل، وحىت 
يف موضوع يستطيعوا تنظيم زمرة من األفكار 

درسوه، أو قضية يهتم هبا الناس، فيعمدوا إىل 
تصويرها تصويراً واقعياً ويكتبوها يف أسلوب جيد 
جيمع بني الرتتيب والتأثري سواء أكان خمتصرًا أم 
مطواًل وهذا يتطلب تدريب الطلبة وتشجيعهم 
على القراءة قبل تكليفهم بالكتابة أو احلديث 

 221:  2000عن موضوع التعبري ) جماور ، 
.) 

  -أنواع التعبري:
التعبري اللغوي: يرتبط مبهاريت احلديث والكتابة -

فإذا ارتبط باحلديث يكون التعبري شفهيا أما إذا 
ارتبط التعبري بالكتابة فهو التعبري الكتايب والتعبري 
شفهيًا كان أو كتابيًا فإنه يكون على نوعني 

ان حبسب نوع املعاجلة وطبيعة املوضوع فإذا ك
املقصود منه اتصال الناس بعضهم ببعض  

كاحملادثة واملناقشة واألخبار )الدليمي 
( ، وفيما يلي نوعا 449: 2009وسعاد،

 التعبري من حيث الشكل واملضمون :
 التعبري من حيث الشكل :  -1

التعبري الشفهي : هو حماولة املتعلم للتعبري  -أ
ك عن األفكار واملشاعر اخلاصة به معتمدًا بذل

ه الرتبويون مطلبًا أساسياً  على اللسان ، ويعدُّ

إلتقان التعبري الكتايب الحقًا فالتعبري الشفهي 
ممّهد للتعبري الكتايب؛ ألنه من الصعب أن يطلب 
املدرس من املتعلمني إنشاًء جيدًا أو كتابة 
م على التمارين الشفهية  سليمة إذا مل يدرهبِّ

لى التحدث بلغة واحملادثات املمهدة اليت مترهنم ع
فصيحة وكالم منظم وتفكري مرتب، والواقع ال 
يأيت النجاح يف التعبري الكتايب إذا مل يكن هناك 
اعتناء واضح بالتعبري الشفهي ومن هنا يأيت 
العناية بالشفهي أوال يف اخلطة التدريسية، وإن 

جماالت التعبري الشفهي يف املرحلة االعدادية  
ثري املدرس مثال كثرية وواسعة، ففيها قد ي

املشكالت ذات وجهات النظر املختلفة ويهيئ 
املتعلمني لتبين أراء معينة والدفاع عنها ألن 
جودة التعبري الشفهي مستمدة من حضور 
األفكار، واملعاين اليت ُيتاجها املتعلم أكثر من 
غريها، وأن يعرف الكلمات اليت خيتارها لتدل 

معرفة أساليب على املعاين اليت يريد إيصاهلا، و 
الكالم فضال عن طالقة اللسان يف نطق 
األلفاظ وأداء العبارات )الدليمي 

 (.450-449: 2009وسعاد،
التعبري الكتايب : يبىن القدرة التعبريية  -ب

الواضحة السليمة اجلميلة عند املتعلم، وإن 
االهتمام باملتعلم وتوجيه العناية به لتعلم التعبري 
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تعلم لديه قابلية يف هلا اعتبارات؛ ألن امل
استيعاب املهارات أكرب وأفضل، وتثبيتها وبقائها 
أسهل فأن العقل يكون يف أوج مراحل الستقبال 
واحلفاظ ، وكلما َكربح املتعلم كلما قل نشاط 

 (.90: 2013العقل من االستقبال)زاير ومساء،
وللتعبري الكتايب ثالثة مقاصد :هو ما جيول يف 

ومعاٍن وتساؤالت،  نفس املنشئ من أفكار
األداة الرمزية اليت جتسد أصوات الكالم على أن 
يأيت توارد الرموز يف الكلمات مطابقًا لقواعد 
اإلمالء والتهجئة املعروفة، والقدرة اليدوية على 
الرسم اجليد هلذه احلروف حبيث تكون الكلمات 
املكتوبة سهلة القراءة ويسرية على التناول ) 

 (.449: 2011الوقفي ، 
مهارات التعبري الكتايب :يسعى التعبري الكتايب  -

إىل تنمية مهارات منها :قدرة املتعلم على وضع 
خطة ملا يكتب موضحًا هدفه وأسلوب حتقيقه، 
وقدرة املتعلم على حتديد أفكاره واستقصاء 
جوانبها وترتيبها وتكاملها، واملهارة يف صياغة 

ه، مقدمة املوضوع وسبك أجزائه وحسن خامتت
واملهارة يف إخضاع منهج تعبريه ملطالب املوقف 
وغايته، ومراعاة املنطقية فيما يكتب، والدقة يف 
استعمال عالمات الرتقيم، والقدرة على الكتابة 
لكل فئة مبا يالئمها فكرًا ولغًة وأسلوباً، ومتكن 

املّتعلم من تلخيص موضوع قرأه أو استمع إليه 
سل املنطقي مع احلفاظ على خصائصه، والتسل

لألفكار، والتسلسل الزمين لألفكار، والقدرة 
على استخدام الشواهد من القرآن الكرمي أو 
احلديث النبوي، أو الشعر والنثر يف املكان 

: 2013املالئم ،استخدام اللغة الفصيحة) زايد،
152) 

أسس التعبري الكتايب :هي املبادئ واحلقائق 
ر هبا املتعلم ، املستنبطة من طبيعة املرحلة اليت مي

 وطبيعة املادة وهذه األسس ثالثة أنواع :
  األسس النفسية : إن الذهن يف أثناء عملية 
التعبري يقوم بعمليات عقلية بالغة التعقيد، أمهها 
عمليتا التحليل والرتكيب ففي األوىل يرجع 
املتعلم إىل ثروته اللغوية، ويف الثانية يؤلف املتعلم 

روة، تأخذ اللغة حماكاة العبارة من هذه الث
وتقليدًا للوالدين أواًل مث املدرس واألقران يف 
الوسط االجتماعي لذلك على املدرس أن 
ُيرص على سالمة لغته أمام املتعلمني،  وميل 
املتعلم إىل التعبري عما يف نفسه والتحدث إىل 
اقرانه وذويه للتنفيس عن انفعاالته والتعبري عن 

يف مواقف احلياة املختلفة مشكالته اليت تواجهه 
وميكن للمدرس أن يستثمر ذلك الوضع 
لتشجيع املتعلم على التعبري، ويسهم املتعلم يف 
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التعبري ويشتد نشاطه فيه إذا وجد احلافز الذي 
يدفعه إىل التعبري لذا وجب على املدرس أن يوفر 
املوضوعات التعبريية اليت تقود املتعلم إىل التأثري 

عه للحديث عنها أو الكتابة واالنفعال وتدف
فيها، على املدرس أن يشعر متعلميه باألبوة 
وُييطهم جبو من الراحة واالطمئنان؛ ألّن بعض 

، املتعلمني يشعرون باخلوف واخلجل والرتدد
ويستطيع خبربته ودرايته حّثهم على املشاركة 
الفاعلة يف التعبري يف موقف يضمن فيها حصوله 
على نسبة عالية من النجاح، ومييل أغلب 
املتعلمني للتعبري عن خرباهتم قد تصل عند 
بعضهم إىل حد قد يتضايق منه األبوان فيحسن 
باملدرس استثمار هذا امليل وينظمه اذ يستطيع 

تشجيع املتعلمني اخلجولني على بوساطته 
 (.216-217: 2013التعبري)عاشور وحممد ،

  األسس الرتبوية :احلرية أي إشعار املتعلم 
باحلرية يف التعبري يف اختيار املوضوعات ، 
ويتطلب هذا األمر عدم حماسبته على األفكار 
إذا خالف فيها األدب العام فهو حر يف اختيار 

الرتكيب ، ملا كان التعبري  العبارة، أو املفردة، أو
من األغراض املهمة اليت ُيققها تعلم اللغة، وما 
دام كل درس من دروس اللغة فيه جمال للتدريب 
على التعبري فليس للتعبري زمن معني وال حصة 

بعينها بل هو نشاط لغوي مستمر ال يستطيع 
املتعلم أن يتحدث أو يكتب عن شيء ال معرفة 

سابقة للحديث ضرورية سابقة به فاخلربة ال
ومهمة، وعلى املدرس اختيار موضوعات التعبري 
من جمال خربة املتعلمني أو قدرهتم التصورية 

 (.49: 2015)عبد عون،
  األسس اللغوية : إمداد املتعلمني مبفردات 
وتراكيب تعوزهم للتعبري عن املعاين وذلك لزيادة 
رصيدهم اللغوي عن طريق القراءة و االستماع و 

فظ النصوص، وازدواجية اللغة يف حياة ح
املتعلم، الفصحى والعامية فهو يستمع إىل اللغة 
السليمة من خالل مدرس اللغة العربية يف 
املدرسة ويتعامل يف حياته اليومية بالعامية فمن 
هنا يعمل على تزويد املتعلمني باللغة العربية 
الفصيحة من طريق األناشيد الفصيحة ، ومساع 

القصص املختلفة) عاشور وحممد وقراءة 
،2013 :218.) 

مبادئ تعلمية يف تدريس التعبري الكتايب :تعمل 
على استثارة دافع املتعلمني، وتساعد على توليد 
الرغبة يف الكتابة، وقراءة املوضوع ومناقشته 
إلدخال املتعلمني يف األجواء، ووضع ختطيط 
للموضوع يشمل على مقدمة، وصلب املوضوع 

ه، ويكون التخطيط من املتعلمني حتت وخامتت
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إشراف املدرس، وتنمي األفكار، أو العناصر 
املوضوعة جبمل قصرية، ودالَّة، ومنظمة متسلسلة 
منطقياً، مع العناية حبسن الصياغة ومجال العرض 
لتكون األلفاظ مالءمة للمعىن، والعناية حبسن 
اخلط وترتيب الفقر واملقاطع، وضع عالمات 

عالمات الرتقيم، وتدريب املتعلمني الوقف، أو 
ع،  على ذلك يف الكتابة، تقومي املوضوع املوسَّ
وتصحيح أخطاء املتعلمني، واعتماد املراجعة 
الذاتية لتاليف النقص، واعتماد الرموز للداللة 
واب إىل  على األخطاء بداًل من كتابة الصَّ

جانب اخلطأ؛ مث وضع األخطاء، بداًل من  
جانب اخلطأ؛ مث وضع  كتابة الصواب إىل

عة يف  العالمة  القراءة لبعض املواضيع املوسَّ
الصف، وتسجيل املالحظات من املتعلمني، 
لتعويدهم التصحيح واحلكم السليم، حتت 

 (.387: 2008إشراف املدرس )مارون،
مداخل تدريس التعبري الكتايب: يعد املدخل  -

التقليدي املتبع يف املدارس اآلن، والقائم على 
حتديد املوضوع من املدرس، وكتابته على 
السبورة، بكتابة عناصره من املدرس، ومناقشة 
الطلبة بتلك العناصر، ومطالبتهم بكتابته يف 
البيت واجبًا للدرس القادم، ومجع الدفاتر 

وتصحيحها بوضع عالمات ال يفهم الطالب 
منها شيئاً، وهو املدخل السائد يف تدريس 

ث من خالل استقصاء التعبري إال أن الباح
مداخل تدريس التعبري وتنظيم موضوعاته على 
وفق املدخل التقليدي، ويرى الباحث ان الكتابة 
مفخرة العقل اإلنساين، بل إهنا أعظم ما أنتجه 
العقل، ولقد ذكر علماء األنثروبولوجي أن 
اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدأ تارخيه احلقيقي، 

ية منظمة تتم من لذلك عرفت باهنا عملية عقل
خالل عمليات متعددة متسلسلة يف البناء 
وصواًل إىل هناية العمليات الكتابية الست، 
واألعمال الكتابية تتطلب أعمال الذهن وعمق 
املعاجلة وحسن التناول ملوضوع الكتابة، ويتفق 
الباحث مع ما ذهب إليه) خاطر، وآخرون ( 

رس يف أنه من املبادئ اليت جيب أن يراعيها املد
تدريس الكتابة أن يتصف جبملة خصائص 
أمهها: القدرة على التمييز بني الغث والثمني، 
واملعرفة الواسعة بألوان األدب املختلفة اليت مييل 

إليها الطلبة، وبعض الصفات الشخصية  
كالعطف وخلق الشعور بالزمالة ) خاطر 

 ( 270:  1989وآخرون ، 
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 : دراسات سابقة
مكان إجراء  اهلدف سنةاسم الدراسة وال ت

 الدراسة
املرحلة 

 الدراسية
الوسائل  أداة البحث حجم العينة

 اإلحصائية
 النتائج        

1 
 
 
 
 

دراسة اجلشعمي 
(1995) 

هدفها معرفة 
أثر استخدام 

األفالم 
التعليمية يف 

األداء التعبريي 
لدى طلبة 

املرحلة 
 اإلعدادية .

أجريت هذه 
الدراسة يف 

 –العراق 
بغداد جامعة 

كلية الرتبية   –
 1995سنة 

طلبة املرحلة 
 اإلعدادية

بلغ عدد أفراد 
عينة الدراسة ) 

( طالباً  162
 وطالبة

كانت أداة 
البحث 

سلسلة من 
االختبارات 

صححها 
الباحث على 

وفق حمكات 
 اهلامشي

واستعمل من 
الوسائل 

اإلحصائية ، 
االختبار التائي 

، ومربع كاي ، 
ومعامل ارتباط 

 والتباينبريسون ،

وأظهرت 
الدراسة تفوق 
طلبة اجملموعة 

التجريبية على 
طلبة اجملموعة 

الضابطة ، 
تفوق البنني 
يف اجملموعة 

التجريبية على 
البنني يف 

اجملموعة 
 الضابطة ، 

الروضان وصاحل  2
(2007) 

ما اثر 
استخدام 

املراحل 
اخلمس يف 

تنمية القدرة 
على التعبري 

الكتايب لدى 
تالميذ الصف 

 ثاين متوسطال

درجات مادة  40 املتوسطة السعودية
التعبري للعام 

السابق، 
الدرجة الكلية 

للتحصيل 
الدراسي للعام 

السابق، 
االختبار 

 القبلي

معامل ارتباط 
بريسون، اختبار 

-Tت )
test اختبار ،)

-WTت )
test 

paired 

تفوق اجملموعة 
التجريبية على 

 الضابطة .

ريقيت ما أثر ط (1997دراسة زاير) 3
التعبري احلر 

واملوجه يف 
األداء التعبريي 

لدى طالبات 
املرحلة 

 اإلعدادية(

موزعة  75 االعدادية بغداد
 على جمموعتني

قياس أداء 
الطالبات يف 

التعبري 
التحريري ، 

اعتمد 
الباحث 
حمكات 

تصحيح 
 اهلامشي

واستخرج 
املتوسطات 

،واستعمل 
 االختبار التائي

كانت النتائج 
ملصلحة 

وعة اجملم
 التجريبية
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث وإجراءاته:

يتضمن هذا اجلزء من البحث منهج البحث 
وإجراءاته من حيث جمتمع البحث والعينة وكيفية 
اختيارها والتصميم التجرييب وما يرتبط به من 
إجراءات وأداة البحث واإلجراءات املطلوبة يف 

 اعدادها وتطبيقها واألساليب اإلحصائية
 املعتمدة وعلى النحو اآليت:

 أوالً  : منهج البحث:
اختار الباحث املنهج التجرييب يف البحث     

احلايل ، لكونه يتالءم ومتطلبات البحث احلايل 
وحتقيق أهدافه، والبحث جترييب هو تغريح شيٍء 
ومالحظة أثِر التغيرِي يف شيٍء آخر ويقوم هذا 

ليت تكشف املنهج على أسلوب التجربة العلمية ا

عن العالقات السببية بني املتغريات املختلفة اليت 
تتفاعل مع القوى اليت حتدث يف املوقف 

 التعليمي.
 ثانيا: التصميم التجرييب

يعد اختيار التصميم التجرييب هو ضمان     
للوصول إىل النتائج ، ويتوقف حتديد نوع 
التصميم التجرييب على نوع املشكلة ، وظروف 

يهدف اىل ختطيط الظروف والعوامل العينة ، و 
احمليطة بالظاهرة املدروسة ومالحظة ما ُيدث، 
وقد اختار الباحث التصميم ذو الضبط اجلزئي 
للمجموعتني التجريبية والضابطة ذو االختبار 
القبلي والبعدي لكونه يتالءم مع ظروف البحث 

 .(1)احلايل كما هو موضح يف شكل

 (1شكل )
 اجملموعتني التجريبية والضابطة التصميم التجرييب ذو

 االختبار  املتغري التابع املتغري املستقل  االختبار اجملموعات
 بعدي التعبري الكتايب  امنوذج فكورتر  قبلي اجملموعة التجريبية

 الطريقة االعتيادية  اجملموعة الضابطة

 جمتمع البحثثالثا : 
ن هو مفردات أو وحدات الظاهرة مجيعها الذي  

يكونون موضوع )مشكلة( البحث )النعيمي 
( . يشمل جمتمع البحث 77: 2015وآخران ،

احلايل طالب الصف اخلامس اديب يف املدارس 

االعدادية النهارية للبنني التابعة ملركز حمافظة 
القادسية اذ زار الباحث املديرية العامة لرتبية 
القادسية ؛ لغرض حتديد املدارس التابعة ملركز 

افظة اليت حتوي شعبتني فأكثر للصف احمل
 اخلامس اديب ، اذ بلغ عددها )( مدرسة  .
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 : رابعا : عينة البحث
يعد اختيار العينة جزءًا رئيسًا من اعداد       

البحث ، والعينة هي االمنوذج الذي جيري 
الباحث جممل وحمور عمله عليها، واختار 

ياً الباحث مدرسة )الزيتون( النهارية للبنني قصد
ألجراء جتربته فيها؛ لكوهنا حتوي اكثر من شعبة 
للصف اخلامس االديب  ولقرهبا من مكان سكن 
الباحث ولتعاون ادارة املدرسة مع الباحث، 

ب( ،  –وكانت املدرسة تضم  شعبتني  هي ) أ
وبطريقة السحب العشوائي اختريت شعبة ) أ ( 

 لتمثل اجملموعة التجريبية اليت يدّرس طالهبا على
وفق امنوذج فكورتر، واختريت الشعبة )ب( 
لتمثل اجملموعة الضابطة اليت يدّرس طالهبا 

( يوضح توزيع 2بالطريقة االعتيادية ، واجلدول )
 أفراد العينة.

 (2جدول )
 توزيع أفراد العينة تبعاً للمجموعات

 العينة    الراسبون   العدد الكلي اجملموعة   الشعبة   املدرسة  
 30 1 31 التجريبية أ       اعدادية

 30 2 32 الضابطة ب     
 60     3 63 اجملموع 

 خامسا: تكافؤ جمموعيت البحث:
قام الباحث بأجراء التكافؤ قبل الشروع ببدء 
التجربة بني طالب جمموعيت البحث يف عدد من 
املتغريات اليت يعتقد بأهنا قد تؤثر يف سالمة 

 هي: التجربة، وهذه املتغريات 
. العمر الزمين للطالب حمسوبًا بالشهور : 1

وقام الباحث بالتحقق من تكافؤ اجملموعتني يف 
هذا املتغري من طريق اخذ اعمار اجملموعتني 
حمسوبه بالشهور، واستخدم االختبار التائي 

لعينتني مستقلتني، وتبني ان اجملموعتني متكافئني 
 يف هذا املتغري.

طبق الباحث اختبار  . اختبار رافن للذكاء:2 
الذكاء على اجملموعتني ، واستخدم االختبار 
التائي لعينتني مستقلتني، وتبني ان اجملموعتني 

 متكافئني يف هذا املتغري.
.  التحصيل الدراسي للوالدين: استخدم 3

الباحث مربع كاي للتكافؤ بني اجملموعتني يف 
حتصيل االم واالب  ، وتبني ان اجملموعتني 

  يف هذا املتغري.متكافئني
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قام الباحث  -. اختبار التعبري الكتايب القبلي:4
بعرض عدة مواضيع على عدد من املتخصصني 
لغرض اختيار موضوع واحد لغرض اجراء 
التكافؤ فيه للمجموعتني وقد وقع اختيار 
املتخصصني على موضوع ، وبعد اخذ درجات 
طالب اجملموعتني واستخدام االختبار التائي 

ني مستقلتني ، تبني ان اجملموعتني لعينت
 متكافئتني يف هذه املتغريات .

 سادسا: ضبط املتغريات الدخيلة:
زيادة على ما تقدم من إجراءات التكافؤ   

اإلحصائي بني جمموعيت البحث ، حاول 
الباحث قدر اإلمكان تفادي اثر بعض املتغريات 

 الدخيلة يف سري التجربة ، ومن مث يف نتائجها .
إذ يعد ضبط املتغريات الدخيلة واحدا من      

اإلجراءات املهمة يف البحث التجرييب من أجل 
توفري درجة مقبولة من الصدق الداخلي 
للتصميم التجرييب ، وحىت يتمكن الباحث من 
ان يعزو معظم التباين يف املتغري التابع اىل املتغري 
املستقل يف الدراسة وليس اىل متغريات أحخرى 

( ، وفيما يأيت بعض هذه 73: 2010 )ملحم،
 املتغريات الدخيلة وكيفية ضبطها :

الفروق يف اختيار اجملموعات : حاول  -أ
الباحث السيطرة على هذا املتغري من طريق 

إجراء التكافؤ اإلحصائي بني طالب جمموعيت 
البحث يف متغريات مت ذكرها سابقا ميكن ان 

ر يف املتغري يكون لتداخلها مع املتغري املستقل اث
 التابع.

أداة القياس: استعمل الباحث أداة قياس  -ب
 موحدة جملموعيت البحث يف التعبري الكتايب .

االندثار التجرييب: ويقصد به ترك أو غياب  -ج
عدد معني من أفراد العينة يف إحدى جمموعيت 
البحث عن الدوام أو االنتقال خالل مدة 

يؤثر يف نتائج التجربة، فان هذا الغياب ميكن أن 
التجربة، ومل تتعرض جمموعيت البحث إىل هذا 
العامل، سوى حاالت الغياب الفردية اليت تكاد 

 ان تكون متساوية بني جمموعيت البحث .
ظروف التجربة )احلوادث املصاحبة( :  -د

ويقصد هبا ما قد يتعرض له أفراد العينة من 
حوادث يف أثناء مدة التجربة متنعهم من مواصلة 
التجربة، ومل يتعرض أفراد العينة ألي حادث، 

 منعهم عن مواصلة الدوام .
أثر اإلجراءات التجريبية : من خصائص  -ه 

التجربة احلقيقية )الضبط ، والتحكم( ، ويعين 
فيها تثبيت عدد من اخلصائص املتعلقة باملوقف 
البحثّي ، اليت قد تظهر يف أثناء دراسة العالقة 
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يب واملتغري التابع وحاول الباحث بني املتغري التجري
 السيطرة على هذا املتغري عرب اإلجراءات اآلتية:

سرّية البحث : حاول الباحث قدر  -1
اإلمكان احلفاظ على سرية البحث ، كي ال 

 يتغري نشاط الطالب مع التجربة .
مدة التجربة : كانت مدة التجربة موّحدة  -2

 ومتساوية لطالب جمموعيت البحث 
قائم بالتدريس : ملا هلذا العامل من ال -3

احتمال التأثري يف نتائج التجربة ؛ فقد درس 

الباحث طالب جمموعيت البحث بنفسه لتاليف 
اثر هذا املتغري ، وهذا يضفي على نتائج 

 التجربة درجة من الدقة.
املادة الدراسية : كانت املادة الدراسية  -4

، وقد احملددة للتجربة موحدة جملموعيت البحث 
مت حتديد تسعة موضوعات من كتاب مادة 
املطالعة والنصوص املقرر تدريسه للصف 

 ( :3اخلامس اديب كما مبني يف جدول)

 (3جدول )
 املادة الدراسية املوحدة جملموعيت البحث

 حةرقم الصف املوضوع                    ت  
 72-69 احملاورات يف أدب احلكمة عند العراقيني القدامى  1  
 81-80 تقنية االستنساخ 2  
 85-83 ما هي القصة؟ 3  
 88-86 السيف والسفينة. 4  

 93-91 رحل النهار 5  
 99-95 مسرية الشعر الزجني)األمريكي ( 6  
 111-107 الروميات 7  
 120-116 شاعر وظيب                    8  

 128-125 ليايل الظاعنني وذئب                    9

توزيع احلصص : سيطر الباحث على هذا  -5
العامل من خالل التوزيع املتساوي للدروس بني 

 جمموعيت البحث .

بناية املدرسة : طبقت التجربة يف مدرسة  -6
 واحدة وبناية واحدة .

 سابعا: متطلبات البحث :
 السلوكيةصياغة األهداف  -1
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اهلدف السلوكي نوع من الصياغة اللغوية اليت   
تصف سلوكًا معينًا ميكن  للمدرس مالحظته 
وقياسه، وقد قام الباحث بصياغة االهداف 
السلوكية لكل موضوع معتمدًا على االهداف 
العامة وحمتوى املوضوعات اليت ستدرس يف 

 التجربة موزعة على مستويات بلوم الست.
 :دريسيةاخلطط الت -ب

إّن اعداد الدروس والتخطيط هلا خطوة    
اساسية يف طريق جناح املدرس ،  وخيطئ من 
يستهني هبذه اخلطوة منطلقا من غزارة معارفه أو 
عدد سنوات  خربته، وقد أعد الباحث خططاً 
تدريسية للموضوعات املقرر تدريسها خالل 
مدة التجربة يف ضوء حمتوى كتاب املطالعة 

قرر تدريسه للصف اخلامس االديب والنصوص امل
، وأودعها 2019 -2018للعام الدراسي 

باستبانة مث عرضها على جمموعة من اخلرباء 
واملتخصصني ، وقد حصلت اخلطط على نسبة 

%( من اراء املتخصصني 100اتفاق )
 فأصبحت جاهزة.

 أداة البحث : -ج
مبا أّن البحث احلايل يرمي اىل معرفة  فاعلية     
ج فكورتر يف تنمية التعبري الكتايب، لذا امنوذ 

 يتطلب هذا البحث : 

 . حتديد عنوان الختبار التعبري الكتايب :1
من متطلبات البحث احلايل اختيار عنوان    

تعبريي الختبار طالب جمموعيت البحث فيه 
اختبارًا هنائياً، أي بعد االنتهاء من تطبيق 

تبانًة التجربة، ولتحقيق ذلك أعدَّ الباحث اس
عرضت فيها مخس عنوانات على جمموعة من 
اخلرباء واملتخصصني يف اللغة العربية وطرائق 
تدريسها ملحق الختيار االفضل منها واالكثر 

 مالءمة لطالب الصف اخلامس اديب.
 . معيار تصحيح موضوعات التعبري الكتايب :2

مما الشك فيه أن الغرض من التصحيح  
الذي وقع فيه  هو أن يدرك الطالب اخلطأ

والكشف عنه وتالفيه يف املوضوعات الالحقة ) 
 (.323:  1999البجة ، 

اعتمد الباحث على معيار جاهز ، لتصحيح  
كتابات طالب جمموعيت البحث ) التجريبية 
والضابطة ( ألمهية ذلك يف الوصول إىل نتائج 
دقيقة وللحد من الذاتية اليت تتصف هبا 

تبار التعبري الذي اختبارات اللغة والسيما اخ
جيعل جمموعة من املصححني خيتلفون يف تقدير 
الدرجة عند تصحيحهم موضوعًا تعبرييًا موحداً 
واملعيار الذي اعتمده الباحث يف حبثه احلايل هو 

( وذلك  1994) معيار تصحيح اهلامشي ، 
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لدقة فقراته ومشوليتها، اذ بلغ عدد فقراته إحدى 
مها : الشكل  عشرة فقرة موزعة بني جمالني

واملضمون إذ يتضمن اجملال األول مخس فقرات 
واجملال الثاين ست فقرات ، إذ بلغت الدرجة 

( درجة والدرجة الدنيا ) صفر(،  100العليا ) 
وقد اعتمد الباحث هذا املعيار لألسباب اآلتية 

: 
استعمل يف كثري من الدراسات السابقة اليت  -1

 تناولت األداء التعبريي .
ين من أجل قياس األداء التعبريي لطلبة ب -2

 املرحلة اإلعدادية .
 يتسم بالصدق والثبات . -3
موافقة عدد من اخلرباء واملختصني يف طرائق  -4

تدريس اللغة العربية والقياس والتقومي على 
 استعماله ألغراض هذا البحث .

 . أسلوب التصحيح :3
بعد االنتهاء من كتابة املوضوع احملدد 

موعيت البحث ، ومجع  الدفاتر ، جيري من جم
التصحيح خارج الصف على وفق معيار 
التصحيح املعتمد ، ويتوىل الباحث التصحيح 
بنفسه ويبدأ بقراءة كتابات الطالب لتحديد 
احلد األعلى من األخطاء على وفق معيار 

 التصحيح .

وأسلوب التصحيح ) املرّمز ( الذي 
طاً حتت كل مبوجبه يضع املدرس ) الباحث ( خ

خطأ مث يضع رمزًا فوق اخلطأ يدل على نوع 
اخلطأ ، ليطلع الطلبة على ما يعنيه كل رمز مثالً 
: ) ن ( خطأ َنوي ، ) م ( خطأ إمالئي ، ) 
ل ( خطأ يف الرتكيب ، ) ش ( خطأ يف 
االستشهاد ، ) غ ( صورة بالغية غري مناسبة 

 وهكذا .
 . صدق االختبار:4     

االختبار احلايل من خالل عرض  حتقق صدق      
موضوعات التعبري الكتايب على اخلرباء واختيارهم 
ملوضوعني احدمها ميثل االختبار القبلي واالخر 
ميثل االختبار البعدي وكذلك عرض معيار 
التصحيح ودرجاته على هؤالء اخلرباء وبالتايل 
فقد حتقق صدق االختبار واصبح جاهز 

 للتطبيق.
 : . ثبات التصحيح5

يشري الباحثون إىل ضرورة التثبت من الثبات 
واملوضوعية يف تصحيح إجابات الطالب، 
وللتثبت من ثبات التصحيح على وفق املعيار 
املستعمل يف التصحيح ) معيار اهلامشي ، 

( الذي اعتمده الباحث ، وللتثبت من  1994
موضوعية التصحيح وثباته سحب الباحث 
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ات الطالب وبواقع ( ورقة من كتاب20عشوائيًا )
( أوراق لكل جمموعة باالعتماد على نوعني 10)

 من االتفاق :
االتفاق بني التصحيحني ) االتفاق عرب  أواًل :

الزمن ( ويعرف بثبات التصحيح ويتم بتكليف 
املصحح الواحد بتصحيح االختبار مرتني، ومن 
مث تقدر درجة االرتباط بني الدرجات يف املرتني 

 ( .  254 – 253:     2004) النبهان ، 
وعند استعمال معامل ارتباط بريسون  

بني التصحيح األول والتصحيح الثاين ، وكانت 
املدة بني التصحيح األول للباحث والتصحيح 
الثاين له أسبوعان وهي مدة مناسبة ، ويف 
الغالب تعد املدة الفاصلة بني التطبيق األول 

صر بني لالختبار والتطبيق  الثاين له أن تنح
عشرة أيام أو أسبوعني مناسبة هلذا الغرض من 

، 95االختبارات إذ أتضح أن معامل الثبات )
 ( ، وهو معامل ثبات ممتاز  .0

االتفاق بني املصححني، ويعرف بثبات  ثانيًا :
املصححني أي عندما يطلب من مصححني أن 
يقوما بعملية التصحيح ، بأن يصحح كل واحد 

تقل، ومن مث حتسب االختبار على َنو مس
 درجة االرتباط بني جمموعيت الدرجات.

وعند استعمال معامل ارتباط بريسون بني 
الباحث وتدريسي آخر )زميله( ، الذي دربه 
الباحث على تصحيح إجابات عينة الثبات 
على وفق معيار التصحيح املستعمل ، كان 

( وهو معامل ثبات  0، 93معامل الثبات ) 
 ممتاز.

 لوسائل اإلحصائية :ثامناً : ا
االختبار التائي )لعينتني مستقلتني، االختبار 
التائي لعينتني مرتابطتني، مربع كاي، معامل 

لغرض  ارتباط بريسون، معادلة ماك جوجيان :
 معرفة حجم الفاعلية

 
 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسريها
يتضمن هذا اجلزء من البحث عرضا       

ها الباحث ، يف ضوء للنتائج اليت توصل إلي
هدف البحث وفرضياته اليت مت وضعها ، 
وتفسري النتائج اليت مت التوصل إليها ، فضال عن 
االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات يف ضوء 

 النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية.
 اوال / عرض النتائج:  
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فاعلية امنوذج فكورتر يف تنمية هدف البحث: )
كتايب عند طالب الصف اخلامس التعبري ال

 .(االديب يف مادة املطالعة
ولتحقيق هذا اهلدف صاغ الباحث الفرضيتان 

 الرئيسة االتية:
الفرضية الصفرية االوىل: ال يوجد فرق ذو   1

( بني 0.05داللة احصائية عند مستوى داللة )
متوسط درجات اجملموعة التجريبية لالختبارين 

 الكتايب.القبلي والبعدي للتعبري 
بعد تصحيح اجابات طالب اجملموعة التجريبية  

اليت تدرس باستخدام امنوذج فكورتر على 
االختبارين القبلي والبعدي للتعبري الكتايب،  قام 
الباحث جبمع درجات االختبار القبلي 
والبعدي، واظهرت النتائج ان متوسط درجات 

اجملموعة التجريبية على االختبار القبلي 
(، 5،841واَنراف معياري ) (62،133)

ومتوسط درجات اجملموعة التجريبية على 
( واَنراف معياري 85،600االختبار البعدي )

(، ولتحقيق صحة الفرضية استخدم  8،063)
الباحث  االختبار التائي لعينتني مرتابطتني 
للتعرف على الفروق املعنوية لطالب اجملموعة 

االختبارين  التجريبية فيما يتعلق بإجاباهتم على
القبلي والبعدي، اذ بلغت القيمة التائية احملسوبة 

( وهي اكرب من القيمة التائية   11،667) 
( عند مستوى  2،045اجلدولية والبالغة ) 

( ، كما 68( ودرجة حرية )0.05داللة )
 (.4موضح يف جدول )

 (4جدول)
 ة  على االختبار قبلياً و بعدياً.القيمة احملسوبة والقيمة اجلدولية إلجابات اجملموعة التجريبي

املتوسط  العينة االختبار
 احلسايب

االَنراف 
 معياري

الفرق بني 
متوسطي 
 االختبارين

درجة 
 احلرية

الداللة  القيمة التائية
اإلحصائية 

 اجلدولية احملسوبة (0،05)

 القبلي
30 

62,133 5,841 23,467 
دالة لصاحل  2,045 11,667 29 

 8,063 85,600 بعديال البعدي

ترفض  ( 4بناء على النتائج املبينة يف اجلدول )
الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة ، اليت 
تنص على ان هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( بني متوسطي 0،05عند مستوى دالله )

درجات اجملموعة التجريبية على كال االختبارين 
د مؤشر واضحًا على القبلي والبعدي ، وهنا يع

فاعلية امنوذج فكورتر يف تنمية التعبري الكتايب 
 لدى طلبة اجملموعة التجريبية . 
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الفرضية الصفرية الثانية: ال يوجد فرق ذو داللة 
( بني 0.05احصائية عند مستوى داللة )

متوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية 
ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة يف اختبار 

 بري الكتايب البعدي.التع
بعد تصحيح اجابات طالب اجملموعتني على 
اختبار التعبري الكتايب البعدي ومجع الدرجات، 
اظهرت النتائج ان متوسط درجات اجملموعة 

( واَنراف معياري 85،600التجريبية )
( ، ، ومتوسط درجات اجملموعة 8،063)

( واَنراف معياري 69،312الضابطة )
صحة الفرضية استخدم   ( ، ولتحقيق7،566)

( T-TesTالباحث  االختبار التائي ) 
لعينتني مستقلتني للتعرف على الفروق املعنوية 
بني طالب اجملموعتني فيما يتعلق بإجاباهتم على 
االختبار البعدي  ، اذ بلغت القيمة التائية 

( وهي اكرب من القيمة التائية 8،738احملسوبة )
( عند مستوى  2،045اجلدولية والبالغة ) 

( ، كما 68( ودرجة حرية )0.05داللة )
 (.5موضح يف جدول )

 (5جدول)
 القيمة احملسوبة والقيمة اجلدولية إلجابات اجملموعتني  على االختبار البعدي

االَنراف  املتوسط احلسايب العدد اجملموعات
 املعياري

الداللة  القيمة التائية
 االحصائية

 اجلدولية احملسوبة

 دالة احصائيا 2,00 8,738 8,063 85,600 30 تجريبيةال
 7,566 69,312 30 الضابطة

ترفض  ( 5بناء على النتائج املبينة يف اجلدول )
الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة ، اليت 
تنص على ان هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( 68( ودرجة حرية )0،05عند مستوى دالله )
درجات اجملموعة التجريبية  ، بني متوسط

ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة يف اختبار 
التعبري الكتايب البعدي ولصاحل اجملموعة التجريبية 

. 

  : قياس  حجم فاعلية االمنوذج    
للتحقق من حجم فاعلية االمنوذج 
استخرج الباحث درجات طالب اجملموعة 

، التجريبية يف اختبار التعبري الكتايب القبلي
ودرجات طالب اجملموعة نفسها يف االختبار 
التعبري الكتايب البعدي،  وللتعرف على حجم 
الفاعلية مت استخدام معادلة ماك جوجيان من 
خالل حساب متوسط درجات الطالب يف 
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ادائهم القبلي ومتوسط درجات الطالب يف 
ادائهم البعدي، وعند مقارنة قيمة ماك جوجيان 

جوجيان احملكية البالغة احملسوبة مع قيمة ماك 

كانت النتائج كما موضحة يف (0،60)
 (.6)جدول

 (6جدول )
متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف اختبار التعبري الكتايب  القبلي والبعدي وقيمة ماك جوجيان 

 احملسوبة واحملكية
متوسط االختبار  املتغري التابع

 القبلي
متوسط االختبار 

 البعدي 
وى الدرجة القص
 لالختبار

نسبة 
 الفاعلية

القيمة 
 احملكية

حجم 
 الفاعلية

 كبري 0,60 0,62 100  85,600 62,133 التعبري الكتايب

يتبني من اجلدول اعاله ان قيمة ماك جوجيان 
( هي اكرب من قيمة 0،62احملسوبة والبالغة )

( ، وهذا 0،60ماك جوجيان احملكية البالغة )
ج  فكورتر يف تنمية يعين انه توجد فاعلية المنوذ 

 التعبري الكتايب عند طالب اجملموعة التجريبية.
 االستنتاجات

الحظ الباحث من طريق استعمال  -
امنوذج فكورتر أهنا وّلدت لدى طالب شعور 

بأهنن مصادر مهمة للمعلومات واحلقائق املتبادلة 
فيما بينهم ، مما زاد من ثقة الطالب بأنفسهم 

 لتعبري الكتايب .وانعكس ذلك يف اختبار ا
الرتكيز على األفكار الرئيسة والفرعية  -

وتوضيحها للطالب من طريق مهارات امنوذج 
فكورتر وضح للطالب كيفية تسلسل االفكار 

خالل النصوص، مما جعل التعلم ذا معىن وقائماً 

على الفهم لديهم، وذلك طور من اسلوب 
 الكتابة لديهم .

مادة إتباع برامج حديثة يف تدريس  -
التعبري الكتايب تساعد على تنمية مهارات التعبري 

 الكتايب لدى طالب املرحلة املتوسطة
عدم مراعاة مدرسي اللغة العربية يف  -

املدارس الثانوية واإلعدادية ) عينة البحث( 
حاجات الطالب يف اختيار موضوعات التعبري 

 الكتايب .
 التوصيات

رراً ضرورة أن يكون للتعبري الكتايب مق -
خاصاً، ألمهيته إذ أنه ميثل احلصيلة النهائية 

لتعليم اللغة العربية، والدراسة احلالية ممكن أن 
تعاجل مشكلة تدريس التعبري الكتايب يف املرحلة 

 اإلعدادية .
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توجيه مدرسي اللغة العربية ومدرساهتا  -
باالعتناء بإتقان طلبتهم ملهارات املطالعة مع 

 التعبري الكتايب 
جيع الطالب على االكثار من تش -

املطالعة واستبدال بعض اوقات اللهو بقراءة 
النصوص االدبية املختلفة من الشعر والنثر 

 والقصص وغريها .
 املقرتحات

إجراء دراسة هتدف اىل حتديد مدى  -
ممارسة الطلبة املطبقني ملهارات الكتايب التعبري 

 من وجهة نظر املشرفني .
للدراسة احلالية على  إجراء دراسة مماثلة -

 الذكور واإلناث .
 مصادر

 القرآن الكرمي
ابراهيم ، عبد العليم . املوجه الفين ملدرسي اللغة 

 . 1973، دار املعارف ، مصر،  7العربية ، ط
(. التعلم 2005أمينة أبو بكر، رضا حجازي )

النشط وسد الفجوة النوعية للمدارس االبتدائية، 
 والتعليم.القاهرة: وزارة الرتبية 

أصول  –(  1999البجة ، عبد الفتاح ، ) 
 1تدريس اللغة العربية بني النظرية واملمارسة ، ط

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، 
 األردن .

البجة ، عبد الفتاح حسن . أصول تدريس 
العربية بني النظرية واملمارسة املرحلة األساسية 

 .2000، األردن ، الدنيا ، دار الفكر ، عمان
جابر، جابر عبد احلميد ، و امحد خريي كاظم 
. مناهج البحث العلمي يف الرتبية وعلم النفس 

  ۱9۷۹، دار النهضة ، مصر ،
جابر، جابر عبد احلميد ، و امحد خريي كاظم 
. مناهج البحث العلمي يف الرتبية وعلم النفس 

  ۱9۷۹، دار النهضة ، مصر ،
حسني ، أثر القراءة  اجلبوري ، فالح صاحل

الوظيفية يف تنمية مهارة الفهم القرائي لدى 
طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة كركوك . جملة 

 19، جملد  11جامعة تكريت للعلوم ، العدد 
 ، )حبث منشورة( . 2012، 

اجلبوري، فالح صاحل حسني ، طرائق تدريس 
اللغة العربية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ، 

، دار الرضوان ، عمان ، األردن ،  1ط
2015 . 

اجلعافرة ، عبد السالم يوسف . مناهج اللغة 
العربية وطرائق تدريسها بني النظرية والتطبيق ، 
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، مكتبة اجملتمع العريب ، عمان ، األردن 1ط
،2011. 

التنمية  –(  2014اخلفاف ، إميان عباس ، ) 
دار  اللغوية لألسرة واملعلم والباحث اجلامعي ،

،   1الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع ، ط
 عمان ،  األردن .

الدليمي ، طه علي حسني . تدريس اللغة 
العربية بني الطرائق التقليدية واالسرتاتيجيات 

التجديدية ، عامل الكتب احلديث ، أربد ، 
 . 2009االردن، 

             ، و سعاد عبد الكرمي الوائلي . اجتاهات 
يثة يف تدريس اللغة العربية ، جدارا للكتاب حد

العاملي ، عمان ، األردن ، عامل الكتب احلديث 
 .2009، إربد ، األردن ،

الروضان، عبد الكرمي بن روضان  ، و صاحل بن 
عبد العزيز النصار . اثر استخدام املراحل 

اخلمس للكتابة يف تنمية القدرة على التعبري 
الثاين املتوسط ،  الكتايب لدى تالميذ الصف

، 104جملة رسالة اخلليج العريب ، العدد: 
 ، )حبث منشور(  2007

زاير ، سعد علي . أثر التعبري احلر واملوجه يف   
األداء التعبريي لدى طالبات املرحلة اإلعدادية 

،جامعة بغداد ،كلية الرتبية،  ابن رشد 
 م ) رسالة ماجستري غري منشورة (.1997،

ي ، و رائد رسم يونس . اللغة زاير ، سعد عل
العربية مناهجها وطرائق تدريسها ، دار املنهجية 

 .2016، دار الصادق الثقافية ، العراق ،
                    . اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية ، 

، دار املنهجية ، دار الصادق الثقافية ،  1ط
 . 2016العراق ، 

ة الكتابة ومناذج ربابعة، ابراهيم علي: مهار 
 .1992تعليمها، االلوكة، دط، 

زاير ، سعد علي ، ومساء تركي داخل . اجتاهات 
حديثة يف تدريس اللغة العربية ، دار املرتضى، 

2013. 
فن  –(  1979مسك ، حممد صاحل ، ) 

تدريس اللغة العربية وانطباعاهتا املسلكية 
وأمناطها العلمية ، مكتبة األجنلو املصرية ، 

 قاهرة .ال
شرب، عفاف حسن. بناء برنامج لتطوير تدريس 
التعبري يف املرحلة املتوسطة، اجلامعة املستنصرية ،  

،)اطروحة دكتوراه غري 2000كلية الرتبية ، 
 منشورة( .

شعيب ، حسيب عبد احلليم . طرائق تدريس 
اللغة العربية يف املرحلة اإلبتدائية ، املتوسطة 
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لوم العربية ، بريوت ، ، دار الع 1والثانوية ، ط
 .2011لبنان ،

عاشور ، راتب قاسم واحلوامدة ، حممد فؤاد ، ) 
أساليب تدريس اللغة العربية بني  –(  2010

، دار املسرية للنشر  1النظرية والتطبيق ، ط
 والتوزيع والطباعة ، عمان ، األردن .

 –(  2008عبد الباري ، ماهر شعبان ، ) 
لكتايب لطالب املرحلة برنامج لتنمية األداء ا

الثانوية باستخدام بعض اسرتاتيجيات ما وراء 
املعرفة ، جامعة بنها ، كلية الرتبية ، قسم 

املناهج وطرق التدريس ، ) أطروحة دكتوراه غري 
 منشورة ( .

 –(  2009عبد اجلواد ، أياد إبراهيم ، ) 
مستوى مهارات التعبري الكتايب لدى الطلبة 

لكرمي كامالً وغري احلافظني له احلافظني للقرآن ا
باملرحلة الثانوية مبحافظة غزة ، جامعة األقصى ، 

فلسطني ، جملة اجلامعة اإلسالمية ، ) سلسلة 
 . 1، العدد  17الدراسات اإلنسانية ( ، اجمللد 

عبد احلميد ، هبة حممد . أنش طة ومهارات 
القراءة واالس تذكار يف املدرستني االبتدائية 

، دار صفاء  للنشر والتوزيع ، 1ة ،طواإلعدادي
م، دليل التعلم 2006األردن  ،  –عمان 

النشط، القاهرة: مركز تطوير املناهج واملواد 
 التعليمية.

تقومي  –(  1989عبد عون ، فاضل ناهي ، ) 
تدريس التعبري التحريري يف املرحلة املتوسطة من 

وجهة نظر املدرسني واملدرسات ، جامعة بغداد،  
الرتبية ، بغداد ، ) رسالة ماجستري غري  كلية

 منشورة ( .
            . اسرتاتيجيات حديثة يف تدريس مادة التعبري 

، دار املنهجية 1، ط  ، 2015.  
            . طرائق تدريس اللغة العربية وأساليب 

تدريسها ، دار صفاء ، مؤسسة دار الصادق 
 .2013الثقافية ، العراق ، 

، و زيد بدر حممد العطار . اسرتاتيجيات            
حديثة لتدريس مادة األدب والنصوص ، دار 

 .2017الرضوان ، عمان ، األردن ، 
الغرير ، أمحد نايل ، و أمحد عبد اللطيف أبو 

أسعد، و أديب عبد اهلل النواسية. النمو اللغوي 
واضطرابات النطق والكالم ، عامل الكتب 

 .2009احلديث، إربد، 
ناين . فاعلية برنامج چريزي ، حسني شنني الك

تعليمّي مقرتح على وفق النظرية البنائية يف تنمية 
مهارات الفهم القرائّي والتعبري الكتايّب عند 

طالب الصف اخلامس األديّب ، جامعة بغداد ، 
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، )اطروحة 2013كلية الرتبية / ابن رشد ، 
 دكتوراه غري منشورة( 

عليم بني النظريَّة مارون ، يوسف . طرائق التَّ 
واملمارسة ، املؤسسة احلديثة للكتاب ، طرابلس 

 .  2008، لبنان ، 
جماور ، حممد صالح الدين . تدريس اللغة 

العربية يف املرحلة الثانوية أسسه وتطبيقاته الرتبوية 
 .2000، دار الفكر العريب ، القاهرة ، 

(. أثر تنوع استخدام 2002حممد محاد هندي )
رتاتيجيات التعلم النشط يف تعليم بعض اس

وحدة مبقرر األحياء على اكتساب بعض 
املفاهيم البيولوجية وتقدير الذات واالجتاه َنو 

االعتماد اإلجيايب املتبادل لدى طالب الصف 
األول الثاين الزراعي، حبث منشور يف جملة 

دراسات يف املناهج وطرق التدريس، العدد 
 التاسع والسبعون، أبريل.

معايري  –(  2008لندى ، شفا مجيل ، ) ا
اختيار موضوعات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى 

معلمي الصف احلادي عشر وعالقتها ببعض  
املتغريات ، اجلامعة اإلسالمية ، كلية الرتبية ، 

 غزة ، ) رسالة ماجستري غري منشورة ( .
(  1994اهلامشي ، عبد الرمحن عبد علي ، ) 

ألثر أساليب التصحيح يف دراسة مقارنة  –
األداء التعبريي لطالبات املرحلة اإلعدادية ، 

جامعة بغداد ، كلية الرتبية ، ابن رشد ، ) 
 أطروحة دكتوراه غري منشورة (.

الوقفي، راضي . صعوبات التعلم النظري 
، دار املسرية ، عمان ، األردن 2والتطبيقي ، ط

،2011 . 
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