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  ملخص البحث

  
للمستوى  ب غري املتخصصني يف اللغة العربيةالكتابة العربية للطال ةخطوات تيسري اكتساب مهار بحث حيلّلالهذا 

متعلمي اللغة  وذلك ألن. شبكة اإلنترنت على املتوفرة إحدى اخلدمات وهي ويكيخدمة  باستخدام ؛ وذلكاجلامعي
املنهج  وقد اعتمد هذا البحث على ضوابط .إجادة مهارة الكتابةيف العربية غري املتخصصني يواجهون صعوبات عديدة 

اقترحها  اليتالنظرية البنائية االجتماعية يف القيام بإجراءات البحث، وكان البحث يؤسس على فكرة  لتقومييالتجرييب ا
 واسطةب الكتابة العربية تعلم أساليب من هذا البحث معرفة هدف الباحثو. Vygotsky( ،1978(فيقوتسكي 

املستوى يف  طالباً وطالبةً 25 عينة البحث من وقد تكونت. التعلم تهم حنوافعيود م، واستراتيجيالدى الطالب ويكي
الفصل الدراسي وذلك يف فترة  اليزيامبالثاين بكلية القانون يف مركز الدراسات األساسية باجلامعة اإلسالمية العاملية 

 .خطوات إجراءات الدراسة، وأدوات تقوميها وناقش الباحث. هم ماليويونمجيعو ،م2008/2009الثاين، عام 
الكتابة العربية للطالب غري  ةتيسري اكتساب مهاريساعد يف ) ويكي(أن برنامج  يكتشف على لباحثاوكان 

بينت و. ة على وجه اخلاصاملهارهذه اكتساب  يفتطوير أفكارهم  ذلك عن طريقو املتخصصني يف اللغة العربية،
معظم الطالب حصلوا  ، وذلك بالنظر إىل أنوتعلمهاتعليم الكتابة العربية  ةأن ويكي برنامج ناجح يف عمليعلى النتائج 

فهي تقترح على  الطالبحتليل دافعية  نتائجوأما . ة اليت أجريت يف هذا البحثالكتابي اتعلى نتيحة جيدة يف االختبار
وكان الطالب ميتلكون بدرجة عالية يف الدافعية  الكتابة مهارة أداة لتعزيزويعترب ك مناسببرنامج ويكي برنامج  أن

 .التعلم حصيلة حتقيقيف بشكل إجيايب يساهم مما  ومتابعتهم
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  مقدمة
يوضح بحث هذا ال. خاصة يف الدول املتقدمة، أداة تعليمية أساسية وبل هوسيلة للترفيه فحسب،  اإلنترنتليس 

كما يتناول إعداد املواد املتعلقة بالعملية التعليمية . خطوات تعليم الكتابة العربية وتعلمها عرب استخدام برنامج ويكي
 .إجراء الدراسة، وأدوات تقوميهاخطوات والتعلمية للربنامج املعين، و

  
  خدام برنامج ويكي طريقة التعليم الكتابة عرب است

، إذ أنّ املعلم كاملرشد بذهلا املعلم واملتعلمييعرب عن اجلهود اليت  عرب برنامج ويكي كتابة العربيةتعليم ال
)facilitator (يلعب من البداية  هذا الربنامج يف عملية تعلم الكتابة العربيةكيفية استخدام عليم تمهماً يف  اًدور أي

ذي جيعل الطالب يتعودون على استخدام الربنامج وتطبيقه يف قاعة الدرس بعد عملية التدرب ة،  األمر النهايال إىل
بالوصول إىل هذه اخلطوة يكون املعلم قد أفلح يف إزالة احلواجز النفسية للطالب يف استعمال برنامج ويكي و الفعال،

وبذا يكون قد أكسب يف تعليم اللغة الثانية، فلح أيضاً وبالتايل ميكننا القول بأنّ املعلم قد أ. يف تعلم الكتابة العربية
 . صياغة اجلمل والتراكيب الطالب القدرة على

  
  قيام الباحث على استخدام برنامج ويكي

قبل قيام الباحث بتعليم الكتابة عرب برنامج ويكي للطالب، درب أربعة من املعلمني اجلدد على كيفية تعليم وتعلم 
ية عرب الربنامج املعين ليكونوا مؤهلني يف تعليم اللغة العربية ومتّ هذا األمر قبل بداية الفترة مهارة الكتابة العرب

 . أسبوعاً كامالً يف تعليم مهارة الكتابة عرب هذا الربنامجالباحث حيث أخذ الدراسية،
  

    إجراء عملية التعليم باستخدام برنامج ويكيخطوات 
؛ خطوات ما قبل قاعة الدرس، وخطوات ماقسثالثة أتنقسم إىل  تخدام برنامج ويكيباس كتابة العربيةخطوات تعليم ال

 :داخل قاعة الدرس، وخطوات بعد انتهاء الدرس وفيما يلي توضيح هذا

 
  خطوات ما قبل قاعة الدرس يف استخدام برنامج ويكي: أوالً

 .(LCD)والسالط  )www.wikispaces.com(اإلنترنت املناسب من  ملوقعإعداد ا  -1
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  صورة تسجيل اموعات إىل املوقع) 1(صورة 

 
  .قرر الدروسله عالقة مباختيار العنوان أو املوضوع الذي   -2
 .ة اليت يسهل استخدامها بالنسبة للطالبالبسيط ةالعربي املواقفاختيار املدرس   -3
  .الطالب باألهداف مع مراعاة نوعيةالدرس حبماسة ونشاط  ءبد  -4

  خدام  برنامج ويكي يف قاعة الدرسخطوات است: ثانياً
  .  وضوعتوزيع الطالب إىل جمموعات والنظر إىل امل -1
  .  للطالب حول املوضوع الكتابة عناصرتقدمي املدرس بعض األسئلة واملفردات و -2
  . الطالب مطالبون باملناقشة الستخراج األفكار حول عنوان اإلنشاء -3
  . (www.wikispaces.com)وقع املعين تكليف الطالب بكتابة التعبري وتسليمه عرب امل -4
 .، ومراعاة عناصر التعبري والترقيمتذكري الطالب بسالمة استخدام اللغة -5

 
 

  نتاج جمموعة الباذجنان ) 2(صورة 
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  نتاج من جمموعة النمر اآلسيوي) 3(صورة 

  
 

  نتاج من جمموعة الفراشة) 4(صورة 
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  نتاج جمموعة الكرام) 5(صورة 

  
 
  ات ما بعد انتهاء درس التعبري الكتايب عن طريق ويكيخطو: ثالثا

  .تصحيح تعبريات الطالب – 1
  .اإلشارة إىل مواضع أخطاء الطالب – 2

 
  التقومي

على االختبارات  ركزتحيث . مرة كل أسبوعني طيلة الفصل الدراسي البترب الطخيبالنسبة للتقومي، كان الباحث 
صحح يكان الباحث . يف الكتابالطالب ى املهارات والقواعد اليت درسها حل مترينات تطبيقية علكتابة موضوع، و

كتابة كلمات تشجيعية و جمموعة،مع تبيان نواحي القوة والضعف والتحسن لكل  الب،عيدها إىل الطيو ،االختبارات
  .يف الفصل عرض واألفكارمناقشة ال، وعلى األوراق

عامة سيتبعها املصحح الذي  املستوى املتوسط، فهناك معايريوجبانب ذلك، ومبا أنّ هؤالء الطالب يدرسون يف 
  :يقوم بتصحيح واجبات الطالب، منها

  .مطابقة احملتوى مع املوضوع املطلوب، وكانت الفكرة واضحة للقارئ -1
 .قلة األخطاء يف استعمال املبتدأ واخلرب -2
 .قلة األخطاء يف استعمال الفعل والفاعل واملفعول به -3
 .لقواعد اإلمالئية، وال تؤثر يف املعىنأخطاء نادرة يف ا -4
 .قلة األخطاء يف استخدام عالمات الترقيم، وتوظيفها حبيث تساعد على فهم املعىن -5
 .احتواء املوضوع على مقدمة جذابة، وصلب، وخامتة -6
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لكل  ويوزع احملاضر الدرجات. وكل هذه املعايري قد درسها الطالب من قبل، من خالل الكتاب األساسي يف الفصل
  ):2(واجب من خالل هذه املعايري اخلاصة كما جاء يف اجلدول 

  
 معايري تصحيح للكتابة ) 2(جدول 

  اخلصائص  الدرجة
  .مالحظات وآراء ذاتية عميقة ومصادر أخرى متنوعة: أصالة األفكار .1  ممتاز

 .قوية ومنظمة: احلجج .2
 .صحيح: اإلمالء والنحو .3
  .كما هو مطلوب أو أكثر: الطول .4

  ).واحد فقط(إما مالحظات ذاتية عميقة، أو مصادر أخرى متنوعة : أصالة األفكار .1  جيد جداً
 .تنظيم جيد: احلجج .2
 .تقريباً بدون أخطاء: اإلمالء والنحو .3

  .كما هو مطلوب: الطول. 4    
  .مزيج من مصادر خارجية ونقاش الصف: أصالة األفكار .1  جيد

 .ضعيفة التنظيم: احلجج .2
 .دةأخطاء عدي: اإلمالء والنحو .3

  .أقل مما هو مطلوب:  الطول. 4    
  .مزيج من مصادر خارجية ونقاش الصف: أصالة األفكار .1  مقبول

 .ضعيفة التنظيم: احلجج .2
 .أخطاء كثرية جداً: اإلمالء والنحو .3

  .أقل مما هو مطلوب: الطول. 4    
  

من  ينمتأكد واسي لب األلفاظ اليتاأللفاظ املناسبة، وجتن استخدام الطالب أنحاول ومن أجل ذلك، سي
مدى سهولة نطقها ويسر معناها، على  واعرفيتل ،ا بصوت مسموعوستعملياجلديدة اليت  نطق الكلماتويمعانيها، 

  .يف الكتابة ءهمن أداحتس القراءة الكثريةو. هممن أخطائ واتعلميأن  هماختيار بعض األلفاظ، وعلي يف ونطئخيوقد 
 

 عينة البحث
يف مركز الدراسات األساسية  قانونبكلية ال ثاينباملستوى ال اً وطالبةًلباط 25دراسة من الهذه تكونت عينة 

وقد وزع . م، وكلهم ماليويون2009/م2008 ثاينيف الفصل الدراسي ال باجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا
 :الباحث املوضوع اخلاص لكل جمموعة كما يلي
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  ة موعااملوضوع لكل توزيع  )1(جدول 
  املوضوع  اسم اموعة

  الصفَاْت احلَميدةُ  الفراشة
  في السوقِ  النمر اآلسيوي

  شهر رمضاْنَ  الباذجنان 
  عيد الْفطْرِ  الكرام

  
  ات البحث أد
  )Program Rating Sheet(استبانة رغبة الدارسني حنو الربنامج ) 1

وهذه االستبانة تقيس مستوى التفضيالت أثناء . يكا؛ من جامعة كاليفورنيا، أمرروزانا مورينووهي استبانة من 
وقد مت اختيار . ، والصعوبة، والدافعيةواالهتمام ،الودية، واملساعدةاستخدام الربنامج من عدة خصائص نفسية مثل 

ي وه. قيس تفضيالت املتعلم على أساس السمات النفسية املعينة للتعلمت أن ميكنألا  الدراسة هذه هذه األداة يف
ية الكمبيوتر اليت كيف كانت ود: "السؤال األول .أسئلة، ووضع أمام كل سؤال أعاله عشر درجات 8تتضمن 

 من الوقت استغرقتكم : "السؤال الثاين والسؤال اخلامس. ملعرفة تقدير املتعلم عن ودية الربنامج" تتفاعل معها؟
لتقييم مدى مساعدة " ذه املواد تساعدك على فهم كل املواضيع؟ههل "و " العربية؟ تتفاعل مع الكمبيوتر لتعلم الكتابةل

هذه  هل وجدت"و " هذه املواد جذابة؟ هل وجدت: "السؤال الثالث والسؤال الرابع تقييم اهتمام الطالب. الربنامج
هد اجلبذل ليلزم  من الوقت كم"و " ؟صعبةهذه املواد  هل وجدت : "السؤال السادس والسؤال السابع". مرفهةاملواد 
إذا كانت لديك فرصة : "السؤال الثامن لتقييم مدى الدافعية هلذه املواد. لتقييم مدى صعوبة املواد" ؟هذا الربنامجملعرفة 

 ".الستخدام هذا الربنامج مع مواضيع عربية جديدة، هل حتب أن تقوم ا؟

 نتائج التقومي باستخدام الئحة معايري الكتابة
وهناك مخسة اختبارات  طُلب من الطالب كتابتها يف  .كل أسبوعني طيلة الفصل الدراسي مرة لطالبا الباحث ختربا

فمن خالل هذه االختبارات اليت . وصحح املعلم أو املصحح باستخدام الئحة معايري الكتابة. تلك الفترة الدراسية
 ):2(التالية اليت يوضحها اجلدول رقم وجهت إليهم، وبعد اختيار أربع جمموعات توصل الباحث إىل النتائج 

  
  نتائج االختبارات الكتابية اخلمسة) 2(جدول 

  االختبار اخلامس  االختبار الرابع  االختبار الثالث  االختبار الثاين  االختبار األول  اموعة

  جيد جداً  جيد  جيد  مقبول  مقبول  الفراشة) 1

  جيد جداً  جيد  جيد  جيد  مقبول  الباذجنان) 2

  ممتاز  جيد جداً  جيد  مقبول  مقبول  مر اآلسيويالن)3

  جيد جداً  جيد  جيد  مقبول  مقبول  الكرام) 4
  

يبني لنا إجناز جمموعة العينة الختبارات الكتابة العربية الذي جاء على شكل جيد، ويعىن هذا ) 2(واجلدول 
  . بة وإجنازهم يف االختباراتالربنامج مبساعدة املتعلمني يف تعلم الكتابة العربية ويستطيع أن يرفع الرغ
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يف االختبار األول واالختبار " مقبول"حصلت على نتيجة " النمر اآلسيوي"ومن املالحظ أن طالب جمموعة   
لكن بعد . والسبب يف ذلك ال خلفية يف اللغة العربية، ومل يتعودوا على الكتابة العربية عرب ويكي بشكل جيد. الثاين

يالحظ أنّ  . يف االختبار اخلامس" ممتاز"يف االختبار الرابع و " جيد جدا"وعة على تقدير أسبوعني، حصلت هذه ام
 .استخدام برنامج ويكي يشجعهم على التفكري اإلبداعي الذي يساعدهم يف كتابة التعبري العريب

 

  رغبة الدارسني حنو الربنامجنتائج استبانة 
وحياول الباحث التوصل إىل رغبة الدارسني حنو برنامج ويكي يف تعليم الكتابة العربية باستخدام استبانة رغبة الدارسني 

قيس مستوى التفضيالت أثناء استخدام برنامج ويكي وبعده اليت ت) Program Rating Sheet(حنو الربنامج 
ويكون ذلك على مستويني؛ املستوى . واالهتمام لدافعيةصعوبة واالة وساعدمن عدة خصائص نفسية مثل الودية وامل

 رغبة الدارسنييبني لنا مدى ) 5(من أجل ذلك، جاء جدول رقم . العام، ومستوى اخلصائص وفقاً للمتغريات املستقلة
، ويعين هذا أن )7،16(مبتوسط حسايب العام الذي جاء على املستوى حنو برنامج ويكي يف تعليم الكتابة العربية 

  .يف تعلم مهارة الكتابة العربية) ويكي(املتعلمني حيبون تعلم الكتابة العربية عرب برنامج 
 

  يةرغبة الدارسني حنو برنامج ويكي يف تعلم الكتابة العربمدى ) 5(جدول 
  املتوسط احلسايب  خصائص نفسية

  7،4  الودية) 1
  7،36  املساعدة) 2
  7،8  االهتمام) 3
  5،68  الصعوبة) 4
  7،56  الدافعية) 5

  7،16  املتوسط احلسايب العام
 

قد جاء معتدال  رغبة الدارسني حنو برنامج ويكي يف تعلم الكتابة العربيةجند  اخلصائص وعلى مستوى
وإذا أعدنا ) 7،56(و ) 5،68(زان النسبية هلذا االستخدام معدالت معتدلة تراوحت بني كذلك، حيث سجلت األو

  : جند أن) 5(صياغة اجلدول 
  ).7،4(جاءت مبتوسط حسايب وصل إىل ) الودية(اخلاصية األوىل  –1
  ).7،36(جاءت مبتوسط حسايب وصل إىل ) املساعدة(اخلاصية الثانية  –2
  ).7،8(جاءت مبتوسط حسايب وصل إىل ) ماالهتما(اخلاصية الثالثة  –3
  ).5،68(جاءت مبتوسط حسايب بلغ ) الصعوبة(اخلاصية الرابعة  –4
  ).7،56(جاءت مبتوسط حسايب بلغ ) الدافعية(اخلاصية اخلامسة  -5

  
 على عشجالذي ي) 7،8(جاءت باملتوسط احلسايب األعلى وهو ) االهتمام(الحظ الباحث أن اخلاصية الثالثة 

رافق املمارسة والتدريب، يما  غالباً هتماماال. اليت ميكن حتقيقها من خالل هذا املوقع لدى املتعلمني بري عن اآلراءالتع
وهذا املتوسط احلسايب  .أيت بعد تطبيق االختبارات النهائيةيأيت بعد تطبيق االختبارات اليومية أو الشهرية، وقد يوقد 
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على االستمرار يف ويشجعهم  طالبالأنّ الربنامج يعزز ويفترض . الهتمام الطالب يشري إىل كون الربنامج شيقاً ومثريا
ومن أجل ذلك، يستطيع الطالب أن يهتموا  .كانت صحيحة كتابتهم أنّ ونوخباصة عندما يعرف الكتابة عملية تعلم

  . ملوضوع معني من قبل املدرس ىف الفصل اًخاص اًاهتمام
). 7،56(اليت جاءت باملتوسط احلسايب املرتفع وهو ) الدافعية(اخلامسة  وكذلك وجد الباحث أن اخلاصية

وهذا املتوسط احلسايب يبين لنا أنّ هذا الربنامج يستشري دافعية الطالب ويشجعهم على مواصلة عملية تعلم الكتابة 
زوده يمبا  ربنامجال عمليوكذلك . العربية خاصة الطالب الذين يشعرون باخلجل من املشاركة يف الفرقة الدراسية

   .للمتعلم من معلومات إضافية ومراجع خمتلفة، على تقوية عملية التعلم، وتدعيمها وإثرائها
وهذا املتوسط احلسايب ). 5،68(جاءت باملتوسط احلسايب األدىن وهو ) الصعوبة(ولكن اخلاصية الرابعة 

ومن املمكن أن . كان مرجع ذلك إىل قلّة تعودهم عليه يبين لنا أنّ صعوبات الربنامج متوسطة بالنسبة للطالب، ورمبا
  .يكون املتوسط احلسايب أقل مع زيادة التعود عليه
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