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    ***تنكو عين الفرحة تنكو عبد الرحمنو **محمد صبري شهريرو * الرحمن شيكعبد 
 ملخص البحث                                                                             

ته،  على مقدمة املوضوع وعرض أفكاره وخامتباحتوائهُيشبه الفلم الوثائقي التعبري الكتايب 
قبل من  مطلوب ٌرومن املعلوم أن جتهيز النصوص املكتوبة القائمة على البحث العلمي أم

 تناولت ، وقدلفلم الوثائقي عالقة وطيدة بالتعبري الكتايب ل لذا؛صنع الفلم الوثائقيُأن ي
ما تصورات اخلرباء حنو توظيف األفالم الوثائقية يف :  مها؛ تساؤلني أساسنيدراسةهذه ال

لوثائقية تنمية مهارات التعبري الكتايب؟ وما اجتاهات الطلبة حنو توظيف نصوص األفالم ا
؛ لإلجابة عن هذين السؤالنيا ا حتليليا وصفيًبع الدراسة منهجَّوتتيف تنمية التعبري الكتايب؟ 

م اللغات ُّف الدراسات والبحوث املتعلقة باستخدام األفالم الوثائقية يف تعلَّوصت إذ
 إىل سلت أُراالستبانة ا أنً علم، وحتليل آراء اخلرباء جتاه التوظيف املقرتح،األجنبية
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ا، مث و عت االستبانة على اثين عشر ِّزُاملصححني للتأكد من مصداقية االستبانة وثبا
 ،م برامج تعليم اللغة العربية يف مستويات تعليمية خمتلفةقدُِّ عدة جامعات ماليزية تيفا ًخبري

م حنو تصولت الدراسة إىل آراء اخلرباء َّتوصو ،ًاعت االستبانة على مثانني طالبِّزُكما و ورا
توظيف األفالم الوثائقية يف تعليم التعبري الكتايب، ونوع الفلم املناسب للطلبة، وكذلك 

 توصلت الدراسة إىل آراء الطلبة ا وكذ،منوذجية إلجنازها يف الفصل الدراسياخلطوات األ
م حنو توظيف الفلم الوثائقي يف تنمية التعبري الكتايب ون واألمل كبري لتك ،بشأن اجتاها

ًا متواضعا يف جمال تعليم مهارات اللغة العربية للناطقني بًهذه الدراسة إسهام ً وعونا ،هاغريُ
ِّمفيدا ملصممي املناهج من َ ُ ً   . عامةب ؛الوزارة، واملؤلفني، واملعلمنييف  املسؤولني :ُ

  .تنمية مهارات اللغة، التعبري الكتايب، الفلم الوثائقي، توظيف الفلم: ةالرئيسكلمات ال
 

Abstract 
 

The documentary films resemble to the articulation of a piece of writing as it 
contains a preface to the body of content, a expressing the thoughts of writer in 
the middle and a conclusion. It is well-known that the making of a 
documentary film must be preluded by preparation of a script which is based 
on scientific research. Therefore, the documentary film is closely connected 
with the process of writing. Taking this into account, this study basically 
addresses two questions. Firstly, what is the perception of film experts with 
regard to employing the documentary films in the developing of writing skills? 
Secondly, what are the views held by the students as regards the suggested 
employment. The study will rely on qualitative analysis methodology to 
answer the questions. The study would depend the researches which were 
conducted on the utilization of documentary films with aim of learning the 
foreign language. It would also collect the opinions of experts about the 
suggested employment of documentary films, followed by preparing a 
questionnaire and sending it to the appropriate editors to be checked with its 
credibility and dependability. Later, the questionnaire was distributed to twelve 
experts in different universities of Malaysia that provide programs in the 
teaching of Arabic literature according to the accredited pedagogical standards 
only. The questionnaire was also distributed among eighty students. As a 
result, the study managed to avail the views held by the experts as regards the 
employment of documentary films in the pedagogy of writing skills. The study 
also obtained their suggestions regarding the appropriate films for students and 
certain ideal steps to be taken in order to accomplish them in the class rooms. 
The study could also collect the perception of students with reference to the 
suggested employment of documentary films. There is a great expectation that 
this study will be a humble contribution of the researcher to the field of 
teaching the Arabic language to the non-Arabs, and a considerable assistance 
to those who design pedagogical methodologies such as teachers in general and 
ministry officials and authors in particular. 
Keywords: development of language skills, the writing, the documentary 
films, the employment of films. 
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                            Abstrak 
  

Filem dokumentari menyamai ungkapan bertulis yang mana ia mengandungi 
pengenalan kepada subjek, pembentangan idea dan kesimpulannya. Seperti 
yang kita sedia maklum bahawa penyediaan teks bertulis yang berasaskan 
kajian ilmiah mesti diperlukan dalam pembikinan filem dokumentari. 
Justeru, dokumentari mempunyai hubungan yang kuat dengan ungkapan 
bertulis. Kajian ini menjawab dua soalan utama: Apakah pandangan pakar 
tentang penggunaan filem dokumentari dalam membangunkan kemahiran 
menulis? Apakah sikap pelajar terhadap penggunaan teks dokumentari dalam 
meningkatkan kemahiran menulis? Kajian ini menggunakan metode 
deskriptif dan analitikal untuk menjawab dua soalan ini; yang mana kajian-
kajian yang berkaitan dengan penggunaan filem dokumentari dalam 
pembelajaran bahasa asing dihuraikan, dan pendapat-pendapat pakar tentang 
aplikasi yang diutarakan kajian ini dianalisis dan perlu dimaklumi bahawa 
borang soal kaji selidik telah dihantar kepada panel penilai untuk dipastikan 
kredibiliti dan ketepatannya. Seterusnya, borang tersebut diedarkankepada 
dua belas orang ahli akademik daripada beberapa universiti di Malaysia yang 
menawarkan program pengajaran bahasa Arab untuk pelbagai peringkat dan 
ia turut diedarkan kepada lapan puluh orang pelajar. Dapatan kajian 
menunjukkan pendapat-pendapat pakar dan pandangan mereka terhadap 
penggunaan filem dokumentari dalam pengajaran kemahiran menulis, jenis 
filem yang sesuai buat pelajar dan juga langkah-langkah perlaksanaannya 
dalam kelas. Dapatan kajian juga menunjukkan pendapat para pelajar tentang 
sikap mereka terhadap penggunaan filem dokumentari dalam meningkatkan 
kemahiran menulis. Besarlah harapan kiranya kajian ini dapat memberi 
sumbangan pada bidang pengajaran bahasa Arab kepada penutur bukan Arab 
dan membantu perancang kurikulum yang terdiri daripada: para pegawai 
kementerian, penulis buku, guru; secara umumnya.  
Kata kunci: Pembangunan kemahiran bahasa, ungkapan bertulis, filem 
dokumentari, aplikasi filem. 

  

  مقدمة 
ا، ففي جمال تعليم ًا جديدً شيئاألجنبية مدخالت اللغة الكتساب اللغة أمهية ليست

مــــدخالت ) االتــــصال الــــشفهي(املهــــارات اللغويــــة جــــاءت مهارتــــا االســــتماع والكــــالم 
 العالقـة هنـاك، ويف الوقـت نفـسه )االتـصال التحريـري(ملخرجات مهـاريت القـراءة والكتابـة 

 ومـن مـدخالت اللغـة ،ة األخـرى مـن عناصـر اللغـة وعلومهـاللغبني هذه املهارات بفروع ا
 ؛ أي النــصوص األصــيلة؛م مـدخالت أصــيلة للغـةُّالعربيـة املطلوبــة يف عمليـة التعلــيم والــتعل

 لـيس ؛ ومدخالت اللغة األصيلة جاهزة،املكتوبة/  أم املقروءة ،املنطوقة/ سواء املسموعة 
 تــشرتك يف اللغــة احلقيقيــة النــصوصن هــذه  أل؛ بــل لألغــراض االجتماعيــة،لغــرض التعلــيم
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 ومــن أنــواع النــصوص األصــيلة النــصوص اإلعالميــة ،واملــستعملة لــدى النــاطقني األصــليني
ــذات اللغــة الفنيــة الــيت   ومــا هلــا مــن خــصائص يف ة، يف الــصحافة واإلعــالم بعامــستخدمُت

ـــة واألســـلوبية، ـــب اللغوي ـــ1اجلوان ـــ وهـــي نـــصوص ليـــست فن ـــه، ا مجالي ـــدف إىل ا بذات ـــل  ب
  .ن املدخالت اللغويةم ُّعدُاالتصال بالناس ونقل املعاين واألفكار إليهم، وت

ومـــا زالـــت الـــشكاوى تتكـــرر وتتنـــامى مـــن ضـــعف طلبـــة املرحلـــة اجلامعيـــة يف مهـــارة 
م الوظيفيــــة والعلميــــة؛ ومــــن  ـــا يف كتابــــا م علــــى اســــتخدام مهارا الكتابـــة، وعــــدم قــــدر

ـــم جيـــدون صـــعوبة يف حتويـــل األلفـــاظ والرتاكيـــب الـــيت بواجـــه الطـــالُالتحـــديات الـــيت ت  أ
ا شفاهَّيتعل  املـشكلة يف الـسيطرة  وبعـضهم واجـه2 إىل رمـوز كتابيـة وأسـاليب تعبرييـة،اًمو

كذلك ضـعف الـسيطرة علـى وا، على كتابة كلمات اللغة العربية وتعابريها وممارستها حتريري
واجه الطـالب الـصعوبة يف اختيـار ُ يملستوى املتقدمويف ا 3،ت اللغة العربية وقواعدهامفردا

 إن احلــصص احملــدودة  قــالبعــضهمحــىت إن  4، يف بنــاء املقالــة وتقــدميهااألفكــار واحلقــائق
ـــؤدي إىل  ـــة يف الفـــصل ت ـــشطة اللغوي ـــام باألن ـــدىاملخـــزون اللغـــوي إفـــالسللقي  الطـــالب  ل
  5 .وضعفهم يف األداء اللغوي للمهارات اإلنتاجية

                                                
مي في ضوء نظرية االتصال دراسـة أسـلوبية لغويـة فـي لغة الخطاب اإلعالعبد احلكيم السيد، حممد نادر، : ُ ينظر1

 .13، ص)م2006، 1دار الفكر العريب، ط: القاهرة(، نشرات األخبار اإلذاعية
تعليم مهارة الكتابة وتعلمها للطلبة غير المتخصصين في اللغـة العربيـة عبـر شـبكة نور مخيمي زين الـدين، : ُ ينظر2

رسالة ماجستري، كلية معارف الوحي والعلـوم اإلنـسانية،  (،)سة تجريبية تقويميةدرا(ًبرنامج ويكي نموذجا : اإلنترنت
  .1ص، ) م2009اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا، 

3 See:  Samah, Rosni, "Pembinaan Ayat Bahasa Arab Dalam Kalangan Lepasan 
Sekolah Menengah Agama", GEMA OnlineTM Journal of Language Studies, 
(Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia), V12, No 2 , May 2012, p 555–569. 
4 See: Zainol Abidin Ahmad. “Kemahiran Menulis Bahasa Arab di Kalangan Pelajar 
Melayu: Satu Kajian Kes”, (Disertasi Master, Fakulti Bahasa dan Linguistik-Universiti 
Malaya, 2003), p 6-7. 
5 See: Aladdin, Ashinida, “Analisis Penggunaan Strategi Komunikasi dalam 
Komunikasi Lisan Bahasa Arab”, GEMA Online Journal of Language Studies, (Bangi: 
Universiti Kebangsaan Malaysia), V12, No 2, May 2012, p 645-666; Ismail@Yaakub, 
Azani et al. “Membina Kemahiran Pertuturan Menerusi Aktiviti Lakonan dalam 
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 أو االســتماع إىل اخلطــاب ،النــاطقني األصــلينيب االخــتالط :البــاحثون أناكتــشف قــد و
 أو 1،مــشاهدة األفــالم التلفزيونيــة وأ ، النــشرات اإلخباريــة مــن اإلذاعــات العربيــة:األصــيل مــن

عد من األساليب الفعالة ُ ت2؛القراءة من النصوص املكتوبة األصيلة من وسائل اإلعالم املطبوعة
زالـت   مـااألجنبيـةم اللغـات ُّ ولكن هذه األسـاليب الـصحيحة يف تعلـ3،ابةلتنمية مهارات الكت

غـــري مألوفـــة لـــدى كثـــري مـــن امل
ُ

اســـتخدام املـــدخالت األصـــيلة يف حـــني أن  ،ســـني والطـــالبِّدر
 ألن معظمهـــم يدرســــون اللغـــة لالتــــصال 4؛مُّشجع الطــــالب علـــى عمليــــة التعلـــيم والــــتعلُسيـــ

  6.يف املوقع اللغوي احلقيقي باستخدام اللغة الطبيعية 5االجتماعي
ُّيعد و ل الطالب باملدخالت األصـيلة خطـوة صـحيحة لتقـريبهم إىل الكفـاءة يف ُتفاعُ
ك توصـــية مــــن لــــهناإضـــافة إىل أن  1، لبنـــاء الثقــــة بـــالنفس يف ممارســــتها وكــــذلك7اللغـــة،

                                                
Pengajaran Bahasa Arab”, GEMA OnlineTM Journal of Language Studies, (Bangi: 
Universiti Kebangsaan Malaysia), V12, No 1, January 2012), p 325-337. 

ـــل حـــسانني أمحـــد، : ُ ينظـــر1 ـــة للنـــاطقني بغريهـــا"إمساعي ـــة : اللغـــة العربي ـــتعلم والـــتكلم يف اجلامعـــة اإلســـالمية العاملي بـــني ال
 لمركـز اللغـات والتنميـة العلميـة بالجامعـة (ILC2011)، السجل العلمـي للمـؤتمر العـالمي الثـاني للغـات "ماليزيا

 . 8-1م، ص2011 إبريل 24-22، كواال ملبور، اإلسالمية العالمية، ماليزيا
2 See: Peacock, Matthew. “The Effect of Authentic Materials on the Motivation of EFL 
Learners”, ELT Journal, (Oxford: Oxford University Press), V51, April 1997, p 144–
156. 
3 See: Morley, H. Joan & Lawrence, Mary S. “The Use of Films in Teaching English 
As a Second Language 1”, Language Learning, (Ann Arbor: University of Michigan 
Press), V21, No 1, June 1971), p 117. 
4 See: Jongho Shin & Eunbyul Cho, “Characteristics of Convergence Learning 
Experience Using an Educational Documentary Film”, Asia Pacific Education Review, 
(Seoul: Education Research Institute, Seoul National University), V16, No 2, June 
2015, p 213–223. 
5 See: Soong, Darcy. “Using Documentary Films in Oral Interpretation Class What Is 
the Appropriate Length?”, International Journal of Applied Linguistics & English 
Literature, (Australia: Australian International Academic Centre PTY. LTD), V1, No 
6, November 2012, p 131–141. 
6 See: Joynt Rose Ellen, “Using Authentic Multi-Media Material to Teach Italian 
Culture: Student Opinions and Beliefs”, (PhD Dissertation, Faculty of the Graduate 
School-The University of Texas, 2008), p 184. 
7 See: Bernardo, Alejandro S., “Reading What’s Beyond the Textbooks: Documentary 
Films as Student Projects in College Reading Courses”, ELT WorldOnline.com, 
(Singapore: National University of Singapore), V3, September 2011, p 1–12.  
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 لغــرض ؛دراسـة يف النـصوص اإلعالميــة األخـرى غـري النـصوص اإلخباريـةالبـاحثني إلجـراء 
  2.دى الطالب الناطقني بغري العربيةية املهارات اللغوية لتنم

دف    :إىل اإلجابة عن سؤالني اثننيهذه الدراسة و
مــا تـــصورات اخلــرباء حنـــو توظيـــف نــصوص األفـــالم الوثائقيــة يف تنميـــة التعبـــري  -

 اللغة العربية؟بصني صختّالكتايب للطلبة امل
ثائقيـــة يف تنميـــة التعبـــري مــا اجتاهـــات الطلبـــة حنـــو توظيـــف نــصوص األفـــالم الو -

 اللغة العربية؟ بصني صختّالكتايب للطلبة امل
 

  اإلطار النظري للبحث .1
 ُّعــدُة الكثيفــة تلين املــدخالت األصــاألجنبيــة إ يف فرضــياته الكتــساب اللغــة كراشــنيقــال 

 املـــــدخالت تـــــسهم يف ه هـــــذألن 3؛ق لتعلـــــيم مهـــــاريت التحـــــدث والكتابـــــةأفـــــضل الطـــــرمــــن 
 يفهــم الطالـــب تراكيــب اللغـــة الـــيت هــي أبعـــد مــن مـــستوى الكفـــاءة إذ ؛مُّ الـــتعلالب االكتــسا

طالقــة التحــدث ال ميكــن أن ألن  ا؛ًمباشــرً تدريــسا سَّدرُال يــفــ ،احلــايل، مث تظهــر قــدرة اإلنتــاج
 الطريقــة  تــوفري مــدخالت كثيفــة كــان لــذا؛اتطــور مــع مــرور الوقــت تلقائيــت بــل ،س مباشــرةَّدرُتــ

  .تني اإلنتاجيتني لتعليم املهارالوحيدة
اإلنتــاج  /  بــني فنــون اللغــة يوضــح جــانيب اإلرســالًتــداخالهنالــك أن  ذكــر مــدكورو

ا وحـدة ًيف اللغـة، ممـا يتـضح معـه أيـض) االسـتماع والقـراءة(واالسـتقبال ) الكالم والكتابة(
ــا،تــأثريالومــدى لهــا ُهــذه اللغــة وتكام  ؛الســتماع صــلة بالكتابــة فل4 والتــأثر فيمــا بــني فنو

                                                
، 1عـامل الكتـب احلـديث، ط: إربـد(،  النصوص األصـيلة فـي تنميـة القـراءة الناقـدةاستثمار ،هباشي، لطيفـة: ُ ينظر1

 .108، ص)م2008
2 See: Shereen Maher Salah, "The Relationship between Vocabulary Knowledge and 
Reading Comprehension of Authentic Arabic Texts", (Master Thesis, Centre of 
Language Studies-Brigham Young University, 2008), p 61. 
3 See: Krashen, Stephen D. The Input Hypothesis: Issues and Implications, London: 
Longman Group, 1985, p 77–109. 

 مفهومهــا، أهميتهــا، مهاراتهــا، تطبيقاتهــا: الكتابــة الفنيــةامشي، عبــد الــرمحن وفخــري، فــائزة حممــد، عبــد اهلــ: ُ ينظــر4
 .37-35، ص)م2011، 1مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ط: عمان(
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عينـا مـا ه، ووإيـاإذا استمعنا له، أو ملوقف مـشابه  إال اًننا ال نستطيع أن نكتب موضوعأل
اســتمعنا إليــه، فهنـــا يكــون لالســتماع دور يف اخلـــربة حيــتفظ بــبعض الـــصور الذهنيــة حلـــني 

ا، ويتشابه االستماع والكتابة يف عملية حتليل املوضوع الذي سي كتب فيه إىل ُاالستعانة 
 يف تركيــب هــذه بــدأُ وألفاظــه، مث يلــه وتراكيبــه وفقراتــهُمجو  أهدافــه وأفكــارهاًعناصــره حمــدد

لكاتــب أو ل ينبغــي ومــن مث ،حتليــل أخــرى لتنقــيح العمــل الكتــايبعمليــة عقبهــا تالرســالة، و
 حتقيقها من خـالل التحـدث أو الكتابـة، ريدُاألهداف اليت ي ود املوضوعدُِّاملتحدث أن حي

 يف الـيت تـؤثرإيصال الرسالة اللغويـة يف سبيل ؛ مل والعباراتُ واجلتالفقرا ود األفكاردُِّوحي
ـــدور النغمـــات الـــصوتية أو نـــربات  وكـــذاالقـــارئ،  يـــستعني بعالمـــات الرتقـــيم الـــيت تقـــوم ب
رسـل األلفـاظ واجلمـل والعبـارات ُ يفينبغي له أن أثناء التحدث، أما املتحدث  يفاملتحدث

اللغـة ( يـستعني مبجموعـة مـن اإلشـارات اجلـسمية ن مثمـ، وً أفكـاره ارجتـااليرجتـل، وًإرسـاال
 1. للمعىن املرادً تأدية؛ أثناء حديثه يفع من نربات صوتهِّنوُ، وي)املصاحبة للكالم

  

  :مهارات التعبير الكتابي في المرحلة الجامعية. 1 .1
 :هــي 2؛بــري الكتـايب يف املرحلــة اجلامعيـةك ثــالث مهـارات أساســية ملهـارات التعلـهنا

  . أو اللغوية، واملهارات الفكريةات التنظيمية، واملهارات األسلوبيةاملهار
املقدمـة :  ثالثـة أجـزاء هـييف املوضـوع ِلْعـَقدرة الكاتب علـى جفاملهارات التنظيمية 

اجلملة : رة اليت تتكون منواحملتوى واخلامتة، ويعتمد تنظيم األفكار الرئيسة على نظام الفق
  .اجلملة اخلامتة و، واجلملة الداعمة،ةالرئيس

 اســـتخدام كلمــات عربيـــة : مثــل، مـــنأمــا املهـــارات األســلوبية فرتتـــبط بــاملفردات

                                                
دار املـسرية للنـشر والتوزيـع، : عمـان (المهارات الكتابية مـن النـشأة إلـى التـدريسعبد الباري، ماهر شعبان، : ُ ينظر1
 .94، ص)م2010، 1ط
ـــة وعلومهـــااحلـــالق، علـــي ســـامي، : ُ ينظـــر2 ـــدريس مهـــارات اللغـــة العربي ـــة : بـــريوت (المرجـــع فـــي ت املؤســـسة احلديث

 .240، ص)م2010ط، .للكتاب، د
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ــة،  ــار الكلمــات املناســبة، وفــصيحة، ونبــذ األخطــاء الــشائعة يف الكتاب الــصياغة واختي
استخدام أدوات :  مثل، منالصرفية الصحيحة، ومهارات ترتبط بالرتاكيب واألسلوب

ــربط بدقــة،  صــحة األســاليب وســالمة الرتكيــب النحــوي، وان اجلملــة، اكتمــال أركــوال
  .املستخدمة

مقارنة ور احلداثة والطرافة، ُ تواف:تتمثل يف 2 أو العقلية1املهارات الفكريةيف حني أن 
م يتقــسول األفكــار، ُمراعــاة الرتتيــب املنطقـي والتسلــسل يف تنــاوواآلراء املقدمـة واحلقــائق، 

ل املوضــــوع، ُر الوحــــدة والتماســــك يف تنــــاوُتــــوافورتتيــــب، املوضــــوع إىل أفكــــار وتناوهلــــا بال
  .عية على اآلراء الشخصية والتعصبالسيطرة املوضوو

 مهارة )1( :مهارات التعبري الكتايب من حيث الكفايات األدائية، وهي 3يرى عطيةو
 ومهــارة )4( ومهــارة عــرض األفكــار، )3( ومهــارة اختيــار األفكــار، )2(اختيــار املوضــوع، 

ـــربط  ـــني األفكـــار، ال ـــيت حتمـــل األفكـــار، )5(ب ـــار األلفـــاظ والرتاكيـــب ال  )6( ومهـــارة اختي
 ومهارة )9( ومهارة االستشهاد بالشواهد األدبية، )8( ومهارة اخلتام، )7(ومهارة التقدمي، 

 )11( ومهـــارة تنظـــيم الفقـــرات واســـتخدام عالمـــات الرتقـــيم، )10(اخلـــط وصـــحة الرســـم، 
ــــزام بقواعــــد الن ــــال، )12 (حــــو واللغــــة،ومهــــارة االلت ــــسعة يف اخلي  ومهــــارة )13( ومهــــارة ال

سن ُ ومهـارة حـ)15( ومهـارة قـوة احلجـة يف الـدفاع عـن الـرأي، )14(اإلفصاح عن الـرأي، 
 ومهـارة )18( ومهـارة تـسجيل املالحظـات، )17(سن اإلصـغاء، ُ ومهارة حـ)16(اإللقاء، 

ـــ ـــ)19(ل وجهـــات النظـــر، ُّاحلـــوار األديب وتقب ـــضعف فيمـــا  ومهـــارة حتدي د نقـــاط القـــوة وال
 ومهـارة )21( ومهارة إظهار االحرتام ملا يطرحه اآلخـرون، )20(، )النقد(يطرحه اآلخرون 

  .االسرتسال يف احلديث وعدم االضطراب
                                                

  .72-71، ص تطبيقاتها– مهاراتها – أهميتها –مفهومها : الكتابة الفنيةعبد اهلامشي، : ُ ينظر1
  .152، صالكتابية من النشأة إلى التدريسالمهارات عبد الباري، : ُ ينظر2
دار املنـاهج للنـشر والتوزيـع، : عمـان (تـدريس اللغـة العربيـة فـي ضـوء الكفايـات األدائيـةحمـسن علـي عطيـة، : ُ ينظـر3
  .238، ص)م2007، 1ط
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ــاَّ فحــد1أمــا طعيمــة  مهــارة ســرعة )1(: د مهــارات الكتابــة للمــستوى املتقــدم علــى أ
 ومهارة كتابة تقرير مبسط حـول مـشكلة )2( سر،ُالكتابة وسالمتها والتعبري عن النفس بي

ــة )4( يتقــدم بــه لــشغل وظيفــة معينــة، ٍ ومهــارة كتابــة طلــب)3(أو قــضية مــا،   ومهــارة كتاب
 ومهـــارة احلـــساسية )5( معـــني، ٍ اســـتقالة أو شـــكوى أو االعتـــذار عـــن القيـــام بعمـــلِطلـــب

ــة اًللمواقــف الــيت تقتــضي كتابــة رســالة مراعيــ  ومهــارة )6(لعربيــة، ا يف ذلــك األمنــاط الثقافي
  .تنظيم املعلومات املطلوبة يف الرسالة بدقة

  

  :الفلم الوثائقي. 2 .1
 إذ تدور أحداثه حول احلياة الواقعية، ولكنه ليس حياة ؛اا سينمائيًالفلم الوثائقي فلمليس 

 ًة نوافـذ علــى احليـاة الواقعيــة، وإمنـا هــو لوحـات للحيــاة الواقعيـة تــستخدم الواقـع مــادوال ،واقعيـة
 لذا 3؛اتلفزي املوضوعي الواقع معاجلة طريقة ويقوم على ركيزة الواقع املوضوعي وركيزة 2، هلااًخام

  4.الوثائقي والواقعي األسلوبني وفق موضوعاته الفلم الوثائقي عاجلُي
أفـــالم الـــشؤون  )1(: هـــي 5؛ذكرهـــا باتريـــشا نـــواع األفـــالم الوثائقيـــة ســـتةمـــن أهـــم أو

يــة تنــاقش قــضايا مثـل الفقــر وبــرامج الــدعم احلكــومي والفــساد  تلفزجمموعــة بــرامجالعامـة؛ 

                                                
دار : هرةالقـا (األسـس العامـة لمنـاهج تعلـيم اللغـة العربيـة إعـدادها تطويرهـا تقويمهـارشدي أمحـد، طعيمة، : ُينظر 1

؛ يــونس، فتحـــي علــي والــشيخ، حممــد عبــد الـــرؤوف، 159-157ص، )م1998، 1الفكــر العــريب للنــشر والطباعــة، ط
  .68-67، ص)م2003، 1مكتبة وهبة، ط: القاهرة (المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إلى التطبيق

مؤســسة  :القــاهرة(ترمجــة شــيماء طــه الريــدي قــصيرة جــدا، مقدمــة : الفــيلم الوثــائقيباتريــشيا أوفداهايــدي، : ُ ينظــر2
  .11-10، ص)م2013، 1هنداوي للتعليم والثقافة، ط

اهليئــة العامــة الـــسورية : دمـــشق (الفلــم التــسجيلي التلفزيـــوني مــن الفكـــرة إلــى الــشاشةبــالل، علــي عزيـــز، : ُ ينظــر3
  .13، ص)م2013، 1للكتاب، ط

دراسـة حتليـل مـضمون لألفـالم التـسجيلية الوثائقيـة يف قنـاة اجلزيـرة الوثائقيـة "رشـيد، لة عبد الرزاق عبد اخلـالق : ُ ينظر4
م، 2011، 98، ع)جامعـة بغـداد: بغـداد(، مجلة كلية اآلداب "30/4/2011 ولغاية 1/4/2011الفضائية للمدة من 

  .446–411ص
5 See: Patricia Aufderheide. Documentary Film A Very Short Introduction, Oxford: 
Oxford University Press, 1st ed, 2007), p 56. 
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أفــالم الدعايــة  و)2( العامــة، ات الــصحية وغــري ذلــك مــن بــرامج اخلــدماملؤســسي والرعايــة
 يف الوثـائقيني للمخـرجني والتـدريب مـصادر التمويـل مـن املهـم املـصدر ذلـكاحلكوميـة؛ 

 لـيتأفـالم القـضايا؛ ا و)3(العـام،  الـرأيعلـى  قـوي لتـأثري ًمـصدرا ًأحيانـا وتكـون العـامل،
  واألفـالم)4(اثلـة، الت مم ومـشكسياسـية قـضايا أجـل مـن والناشـطون املناصرون نتجهاُي

 احلـضارية بكـل أبعادهـا املاضـية األزمـان يف البـشر لبـين جـرى عمـا تتحـدث الـيت التارخييـة؛
 عــنثنوجرافيــة؛ م اإل واألفــال)5(واالقتــصادية وغريهــا،  واألســطورية والدينيــة والــسياسية
 يتفق املبدأ هذا ضوء والتقاليد، وعلى العادات أو الغريبة، الشعوب أو األخرى، الثقافات
 سـواء والتـسلية، الرتفيـه علـى الـيت تعمـل الوثائقيـة األفـالم علـى ةيـفزالتل الـربامج واضـعو

بيعـة الط  وأفـالم)6(الغريبـة،  تتنـاول الـشعوب مـادة خـالل مـن صـادم، أو ساحر بأسلوب
سـواء  األفـالم؛ لـصناع األوائـل األبطـال بـني مـن احليوانـات الـيت كانـت فيهـاوالبيئـة؛ 

 األمهيـة منـو مـع، فالغريبـة واملخلوقـات امليتـة، الـصيد اللطيفـة، أو غنـائم املنزليـة احليوانـات
 قلـة ىلإ ًنظـرا ؛أبطـاالليكونـوا  احليوانـات أمهيـة ًأيـضا الوثـائقي، تنامـت للفلـم التجاريـة

 .املمثلنيتكلفة ب مقارنة تهاتكلف
  

  :الفلم الوثائقي وتنمية مهارات التعبير الكتابي. 3 .1
ـــسابقةالدراســـاتيف  ـــة مهـــارة  ال ـــساعد يف تنمي ـــائقي ي ـــم الوث ـــاحثون أن الفل  وجـــد الب

ــة لــدى طــالب اللغــة ــانور رمحــن، فمــنهمالكتاب ك لــل يف حبثــه إىل أن هناَّ الــذي توصــ1 مين
ــة فعاليــة يف اســتخدام األفــالم الو القواعــد، (التقريــر  يف تعلــيم كتابــة) الطبيعــة والبيئــة(ثائقي

 يف حبثهـــــا 2 كمـــــا أوصـــــت إينيـــــسا فطمـــــاوايت،)القـــــةاملفــــردات، مالءمـــــة، ميكـــــانيكي، ط

                                                
1 See: Minanur Rohman. “The Effectiveness of Using Documentary Films to Teach 
Written Report Text”, (Bachelor Thesis, Faculty of Education-Walisongo State Institute 
for Islamic Studies Semarang, 2014) p 70-71. 
2 See: Enisa Fatmawati. “The Use of Documentary Film to Improve Students’ Ability in 
Writing Report Text at MAN 1 Situbondo in the 2013/2014 Academic Year”, (Bachelor 
Thesis, the Faculty of Teacher Training and Education-University of Muhammadiyyah, 
2014), p 12. 
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 املتعددة يف تنمية كفايـة استخدام الفلم الوثائقي يف كتابة التقرير بوصفه إحدى الوسائطب
وصـــال إىل أن اســـتخدام الفيـــديو  فقـــد ت1 أمـــا حـــسن حـــريص وشـــكرية عبـــد اهللا،الطـــالب

ويـساعدهم علــى سهم يف إزالــة امللـل لـدى طــالب املدرسـة الثانويـة اإلســالمية، ُالوثـائقي يـ
 إىل أن الفيـــديو 2توصـــل حـــسن بـــصري  كمـــا،مـــادة كتابـــة األخبـــار بـــسرعة وســـهولة فهـــم

ــ) طبيعيــةالكــوارث تــسونامي  ( عــنالوثــائقي ــة نــص سهم يف تنميــةُي  كفــاءة الطــالب لكتاب
 وهـــذه النتيجـــة تـــدعم الدراســـة الـــيت ، تنميـــة مـــستوى حتـــصيل الطـــالبإىلا ًنظـــر؛ خبـــاراأل

ـــا إرنـــاوايت هوتاجـــالونج بداعيـــة يف اإلكتابـــة ال كفـــاءة يف علـــى تـــأثري الفلـــم الوثـــائقي 3أجر
 كمـــا تــدعم النتيجـــة الــيت توصـــل إليهـــا ،)ســـلوب، القافيــةاألفكــار، األوضـــوع، امل(الــشعر 

ــة مــن خــالل بالغــة مرئيــة للفلــم الوثــائقي عــن تنميــة م4زكهــاري ســنو  ،هــارة كتابــة جدالي
  . تأثري الربامج التلفزية يف حياة الطالب اليومية5ا أكد جاسم حممدًوأخري
  منهجية البحث .2

الطــالب، خلــرباء و اىلإ باســتخدام االســتبانة املوجهــة  املــنهج املــسحيالبــاحثوناتبــع 
كتـــب واألحبـــاث الدراســات الـــسابقة مــن الا علـــى ًت االســتبانة للخـــرباء اعتمــادَّعـــدُأ فقــد

                                                
1 See: Haris, Hasan & Abdullah, Syukriah. “The Use of Documentary Video to Teach 
Writing News Item Text to the Tenth Grade Students in SMAN 4 Bangkalan”, Journal 
RETAIN Universitas Negeri Surabaya, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya), 
V1, No 3, 2013, p 1–9. 
2 See: Basri, Hasan “Teaching Writing News Item Text through Documentary Video at 
the Tenth Grade of SMA N 1 Kaliwungu Kendal in the Academic Year of 2010-2011”, 
(Bachelor Thesis, Faculty of Education-Walisongo State Institute for Islamic Studies, 
2011), p 49-52. 
3 See: Hutagalung, Irnawati, “Pengaruh Media Film Dokumentar terhadap 
Kemampuan Menulis Kreatif Puisi oleh Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Kisaran Tahun 
Ajaran 2012/ 2013”, Jurnal Basastra, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret 
Surakarta), V2, No 4, 2013, p 1-10. 
4 See: Snow, Zachary, “The Cinematic Essay: Argumenative Writing and Documentary 
Film”, (Master Thesis, Graduate School-Clemson University, 2012), p 31-33. 

ميـة مهـارات التعبيـر الكتـابي لـدى طلبـة أثر استخدام برنامج تلفزيوني فـي تن"جاسم حممد حسن مهدي، : ُ ينظر5
ـــة بدولـــة البحـــرين ـــة (،"المرحلـــة الثانوي ـــوم اإلنـــسانية رســـالة ماجـــستري، كلي ، جامعـــة القـــديس يوســـف، اآلداب والعل

  .16، ص)م1999
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 )2( نصوص األفالم الوثائقية يف تعليم اللغة، إسهام )1(: أربعة حماور وهي يف ،واملقاالت
ــة، ِّنمُومهــارات التعبــري الكتــايب الــيت ميكــن أن ت  وجمــاالت )3(يهــا نــصوص األفــالم الوثائقي

منوذجيـــــة املقرتحـــــة خلطـــــوات األ وا)4(األفـــــالم املقرتحـــــة إلجنازهـــــا يف الدراســـــة التجريبيـــــة، 
عـت ِّزُوو ،يف تنميـة مهـارات التعبـري الكتـايبلتوظيفها يف تـدريس نـصوص األفـالم الوثائقيـة 

ـالًشخص االستبانة على اثين عشر   دكـاترة، وأسـتاذين مـساعدين، سـبعة: ا من خـرباء ا
طـاب الرمسـي مـن ل اخلرسُأ و،اثنيت عشرة جامعة ماليزية خمتارةمن وثالثة أساتذة مشاركني 

ـــا إىل املــستجيبني، واملرفــققــسم اللغــة العربيــة   رابـــط االســتبانة اإللكرتونيــة عـــرب ه معــوآدا
 اخلــرباء مــن منطلــق اجلامعــات الـــيت اختــريقــد  و،HHAzfX1/ly.bit://http فــورم جوجــل

 سواء جامعات حكومية مركزية ؛اليزياغة العربية يف أحناء مم برنامج البكالوريوس يف اللقدُِّت
  . جامعات حكومية للواليات املاليزيةمأ

رات ُّا علـــى اســـتبانة تـــصوًت اعتمـــادَّعـــدُ فأبعـــت علـــى الطــالِّزُأمــا االســـتبانة الـــيت و
اختياريـــة (ا، منهـــا أســـئلة مغلقـــة ً بنـــد30 علـــى مخـــسة أقـــسام حتتـــوي اشـــتملت إذ ؛اخلـــرباء

ــــــــــة ــــــــــة )وإجباري ــــــــــ)80( علــــــــــى ُِّ ووزعــــــــــت،حمــــــــــددة اإلجاب ــــــــــورماً طالب   عــــــــــرب جوجــــــــــل ف
vIwB4p1/ly.bit://http،تطبيقــــــات حاســــــوبية يف اللغــــــة "ىل طــــــالب مــــــادة إمت دُِّ وقــــــ
ـــا، قـــسم اللغـــة العربيـــة وآديف ) ARAB 2124" (واألدب  ،اجلامعـــة اإلســـالمية العامليـــةا

فحص حاجـات طـالب اللغـة العربيـة إىل اسـتخدام نـصوص األفـالم الوثائقيـة يف ل ؛ليزياما
م   .تنمية مهارات التعبري الكتايب واجتاها

بدأ القسم األول لالستبانة باألسئلة املغلقة حمددة اإلجابة عن خلفيات الطالب من 
ل علـى معلومـات هذه املعلومات مهمة للحصووتعد  ؛السنة الدراسية، واجلنسية: جانبني

 صعوباتال وجاء القسم الثاين الكتشاف ، يف هذه االستبانةاملختربينطالب الواضحة عن 
إجابـــة األســـئلة املغلقـــة كانـــت  وقـــد مهـــارة يف التعبـــري الكتـــايب، 18 حـــول الطـــالب لـــدى

اي)5-1(باستخدام مقياس ليكرت  لطـالب أن  ينبغـي لجـاءت أسـئلة  مفتوحـةتهـا ، ويف 
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 فيـــه تمدُِّأمـــا القـــسم الثالــث فقـــ، )إن وجـــدت مهـــارات أخــرى(م عليهــا يكتبــوا تعليقـــا
 ملعرفة نوع الفلـم الوثـائقي ؛جماالت األفالم الوثائقية املقرتحة إلجنازها يف الدراسة التجريبية

 وعلى الطالب ، سبعة جماالت يف هذا القسمُ، وقد اقرتحتاملألوف واحملبوب لدى الطلبة
اية أسئلة هذا القسم جاءت أسئلة  مقياس ليكرت، ا علىًادأن خيتاروا اإلجابة اعتم ويف 

م عليها ل ينبغيمفتوحة إجبارية  أما ، )جماالت أخرىإن وجدت (لطالب أن يكتبوا تعليقا
م نـصوص األفــالم ُّالقـسم الرابـع فهــدف إىل معرفـة تـصورات عامــة لـدى الطـالب حنــو تعلـ

  .الوثائقية يف تنمية مهارات التعبري الكتايب
  :نتائج البحث ومناقشتها .3

التحليــــل اإلحــــصائي باســــتخدام : طــــريقتنيب البــــاحثون الــــردود واالســــتجابات لَّحلــــ
  .تحليلية للبيانات الكيفيةالدراسة اللبيانات الكمية، واملتوسط احلسايب ل

املعـدل اخلـاص للبيـان عـن مقبوليـة النقـاط البـاحثون د َّ حـد،للبيانـات الكميـةبالنسبة 
 إن املتوسـط  إذ1؛م اللغـةُّات تعلـيسـرتاتيجإلقيـاس  معيـار رابيكـا أكـسفوردباع  باتأو البنود
 2،4-1،5 ،)معتــــدل (3،4-2،5، )مرتفــــع (4،4-3،5، )امرتفــــع جــــد (5،0-4،5 :احلــــسايب

  ).امنخفض جد( 1،4-1،0 ،)فضمنخ(
 والتعبيــر الكتــابي ة نــصوص األفــالم الوثائقيــة فــي تعلــيم اللغــة بعامــ إســهام.1. 3
 :ةبخاص

المتوسط   النقاط  الرقم
  التقدير  الحسابي

1  
مساعدة الطالب يف توظيف املفردات 

 4.58 واملصطلحات

 4.50 توفري املعلومات للطالب 2

  امرتفع جد

                                                
1 See: Oxford, Rebecca L. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should 
Know. New York: Newbury House Publisher, 1st ed, 1990, p 300. 
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 4.25 تلبية دعوة إىل اللغة األصيلة واالتصاالت  3

 4.16 تشجيع الطالب يف التعلم  4

تمع واللغة اهلدف  5  4.16 تنوير ثقافة ا

 4.08  تنمية التفكري اإلبداعي  6

 3.91 التفاعل بني التغري املعريف والعاطفي  7

 مرتفع

  1اجلدول 
   نصوص األفالم الوثائقية يف تعليم اللغةإلسهاماستجابات اخلرباء الكمية 

 اإلســهامات واحــد مــن َّكــل أن َّ اخلــرباء للبيانــات الكميــة الــسابقة يتبــنياســتجابةمــن 
علــى ن اخلــرباء املـستجيبني يوافقـون إ أي ؛ا مرتفــع ومرتفـع جـدينيمـستون يف كـوياملقرتحـة 

ــــني  اإلســــهاماتتلــــك  ــــد ،)3.91 -4.58(بدرجــــة املتوســــط احلــــسايب مــــا ب ــــضح أن بن  ويت
أمـا ،  أعلى الـدرجاتحصل على" مساعدة الطالب يف توظيف املفردات واملصطلحات"

  . الدرجاتأدىن تحتلف"  التفاعل بني التغري املعريف والعاطفي"نقطة 
 أن الفلـــم الوثـــائقي  إىلص البـــاحثونلـــتجابات اخلـــرباء للبيانـــات الكيفيـــة خيومـــن اســـ

ــ ــراز العبــارات واألســاليب اللغويــة:سهم يفُي قــدم ُ والتعــرف بأشــكال اللغــة املختلفــة، وي، إب
الفلــم الوثــائقي توظيــف هــذه العبــارات واألســاليب واألمنــاط واملهــارات اللغويــة يف احلــوار 

ا الفكرة عن تقوية مهارة االستماع من قبل ً وهناك أيض،والكتابات الرمسيةي والتوثيق اليوم
اخلبــري الرابــع، باإلضــافة إىل رأي اخلبــري الــسادس عــن اســتخدام اللهجــات احملليــة يف الفلــم 

  .التوثيق يف تكوين الفلم الوثائقيالوثائقي املعني مهما كان هناك عنصر 
م حنو توظيف نصوص األفالم الوثائقية يف تنميـة مهـارات م اخلرباء مالحظاَّقدقد و

  :يتبري الكتايب، كما يف اجلدول اآلالتع
  الخبير المالحظات

  1  :التطبيق ممتاز، لكن بعض املالحظات تدور يف رأسي
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  هل األفالم الوثائقية بالعربية متوفرة بكثرة يف قنوات التلفاز املاليزية؟ -1
  ى النصوص الوثائقية لالستفادة منها؟ كيف ميكن للطالب احلصول عل-2
ح للطالب اُتقية تظهر على الشاشة حبيث يالنصوص الوثائهذه  هل -3

ا واالستفادة منها؟  مشاهد
 هل هذه األفالم الوثائقية هي املرتمجة إىل العربية، فتظهر النصوص املرتمجة -4

 على الشاشة؟

  2 .إنه لعمل جيد ويستحق التشجيع

ا يف مهـارة ا وإجيابيـا مهمـًللنصوص األصـيلة لألفـالم الوثائقيـة دور أن  يفشك ال
التحرير الكتايب، وذلك لتزويد الطالب مبفردات مجيلـة وجديـدة إىل دائـرة معارفـه 

 .اللغوية، والكاتب اجليد هو من حيسن قراءة ما بني السطور
3  

ــــز والتــــدري ــــري مــــن الرتكي ــــة حتتــــاج إىل كث ب إىل حــــسن مــــشاهدة األفــــالم الوثائقي
  4 . ألن النصوص عادة تقرأ بسرعة فائقة؛االستماع

  5 .أوافق

  6 .خدمت من أجلهُحتتاج إىل اختيار دقيق حىت تؤدي الغرض الذي است

  7 .ميكن إمداد الطالب بالثروة اللغوية

تــزود الطــالب باملعلومــات الثقافيــة واملــصطلحات والتعــابري العلميــة، وال يــتم كــل 
  8 .ناسب مستواه اللغويُا يً إذا نال الطالب توجيه إالية؛فعالبهذا 

ا ألســاليب تنميــة مهــارات ًم يف التــدريس تنويعــقــدُِّإنــه توظيــف جديــد ينبغــي أن ي
  9 .التعبري الكتايب

  10  . األربعاملهارات اللغويةا يف تنمية همة جداملوسائل الا من ًطبع



ـــ  132 نالتجديد والعشر ادي ا عو-واملجلد و ادي ا نالعدد   م2017 / ھ1439 -  )أ( ر

 

  11  .هاعدادإحسن نافعة إذا ُأ

 وال سـيمابحثوا عن هذه املعلومـات مـن الدراسـات الـسابقة، على الباحثني أن ي
ـــالت احملكمـــة، وهـــذه املقـــاالت كن املقـــاالت املكتوبـــة باللغـــة اإلنمـــ ليزيـــة يف ا

  .مهاُّمتعلقة بتعليم اللغة األجنبية وتعل
12  

  2الجدول 
  الكتابيتوظيف نصوص األفالم الوثائقية في تنمية مهارات العبيرلاستجابات الخبراء الكيفية 

  

 اخلرباء الحظ البـاحثون أن هنـاك موافقـة مجاعيـة علـى إجنـاز الدراسـة استجاباتمن 
الدراسـة  منهـا ؛ني البـاحثلفتـت انتبـاهمن كل املـستجيبني، إال أن هنـاك بعـض األمـور الـيت 

رتمجـة، وإمكانيـة احلـصول علـى ذلـك فيـه النـصوص املكتوبـة أو امليف الفلم الوثـائقي الـذي 
ــائقي بــسهولة، وكيفيــة الفلــم الوثــا  ؛م الوثــائقي يف فــصل مهــارة الكتابــةالســتفادة مــن الفل
ني  يف مــشاهدة الفلـم الوثــائقي لتحــسماهســىل أن املــستجيبني يوافقــون علـى اإلإ باإلضـافة

 وأســـاليب مجيلـــة، اتبـــري مفـــردات وتع: تـــوفرياً وأيـــض،مهـــارة الكتابـــة مـــن بعـــض اجلوانـــب
سن االســــتعداد قبــــل ُا إىل حـــً املـــستجيبون أيــــضكــــدويؤ ،ثقافيــــة، وثـــروة لغويــــةمعلومـــات و

   .ا اإلكثار من الرتكيز والتدريب ومراعاة مستوى الطالب لغويا إىل وكذ،التنفيذ
  :يها نصوص األفالم الوثائقيةِّنمُ مهارات التعبير الكتابي التي يمكن أن ت.2. 3

المتوسط   المهارات الرقم
  الحسابي

  التقدير

  مهارات المضمون
  4.50  ط األفكاررب 1

  4.33 اختيار األفكار 2

  4.33 استخدام صحة األفكار واملعلومات 3
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  4.08 حتديد العنوان  4

  4.08 كتابة تقرير مبسط حول مشكلة، أو قضية ما 5

  4.00 وضوح األفكار واستيفاء عناصرها  6

7 
احلساسية للمواقف اليت تقتضي كتابة قضية 

  3.75 ألمناط الثقافية العربية امع مراعاة ،ما

 مرتفع
  

  المهارات التنظيمية
  4.33 عرض األفكار وتطويرها  8

  4.25 متحدة ومتماسكةتقدمي املقالة  9

  4.16 عرض اخلتام 10

11 
مراعاة الرتتيب املنطقي والتسلسل يف تناول 

  4.08 األفكار

  4.08 استخدام فقرة لكل فكرة 12

  3.91  الربطاستخدام أدوات 13

  3.66 سالمة اهلوامش وتناسقها 14

  3.66 استخدام عالمات الرتقيم 15

  
  
  
 مرتفع

  

  المهارات األسلوبية

16 
استخدام كلمات عربية فصيحة وجتنب 

  4.66 األلفاظ العامية

  4.58 اختيار األلفاظ والرتاكيب اليت حتمل األفكار 17

  4.25 ةيحصح الاستخدام األساليب  18

  4.25  السليمةاستخدام الرتاكيب اللغوية  19

  
  
 مرتفع
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  4.16 االلتزام بالقواعد النحوية والصرفية 20

  4.00 اكتمال أركان اجلملة 21

  3.83 سرعة الكتابة وسالمتها 22

  المهارات الفكرية
  4.08 تسجيل املالحظات 23

  3.91 إبداء اآلراء 24

  3.91 السعة يف اخليال 25

  3.91 ستشهاد بالشواهد األدبيةاال  26

  3.75 قوة احلجة يف الدفاع عن الرأي  27

  3.75 التأدب يف احلوار وتقبل وجهات النظر 28

29 
نقاط القوة والضعف فيما يطرحه حتديد 

  3.75 )النقد(اآلخرون 

  3.50 إظهار االحرتام ملا يطرحه اآلخرون 30

  
  
  
 مرتفع
  

  3الجدول 
  يها نصوص األفالم الوثائقيةِّنمُرات التعبير الكتابي التي يمكن أن تمهالاستجابات الخبراء الكمية 

 

كــل واحــدة مــن املهــارات املقرتحــة كانــت يف مــستوى  اســتجابة اخلــرباء يتبــني أن ءيف ضــو
ن اخلرباء املستجيبني يوافقون على تلك املهارات بدرجة املتوسـط احلـسايب مـا بـني إ أي ؛مرتفع

 أعلـــى الـــدرجات "ربـــط األفكـــار "هـــارةملات املـــضمون، أن  ويتـــضح مـــن مهـــار،)3.50 - 4.66(
األمناط الثقافية ة راعا، مع ماحلساسية للمواقف اليت تقتضي كتابة قضية ما "مهارة أما ،)4.50(

مهــارة عــرض " ويتــضح مــن املهــارات التنظيميــة، أن ).3.75( الــدرجات أدىنتحتــل ف ،"العربيــة
" اســتخدام عالمــات الرتقـــيم" أمــا مهارتـــا ،)4.33(حتتــل أعلـــى الــدرجات " األفكــار وتطويرهــا
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 ويف املهارات األسلوبية حتتل ).3.66( يف أسفل الدرجات فيقبعان" سالمة اهلوامش وتناسقها"و
 أمـا ،)4.66(أعلـى الـدرجات " استخدام كلمات عربية فصيحة وجتنب األلفاظ العاميـة"مهارة 
ملهـارات اا ً وأخـري).3.83( الـدرجات فقـد حـصلت علـى أدىن" سرعة الكتابة وسـالمتها "مهارة

 مهـارة يف حـني سـجلت ،)4.08(يف أعلـى الـدرجات " تـسجيل املالحظـات"مهارة ف ،الفكرية
  .)3.50( أقل الدرجات "إظهار االحرتام ملا يطرحه اآلخرون"

  

  :ة مجاالت األفالم المقترحة إلنجازها في الدراسة التجريبي.3. 3
  التقدير  المتوسط الحسابي  النقاط  الرقم

  4.83  أفالم الطبيعة والبيئة  1

  4.75  األفالم التارخيية  2

مرتفع 
  اجد

 4.41  أفالم القضايا  3

  4.33  األفالم االثنوجرافية  4

  4.25  أفالم الشؤون العامة  5

  3.41  الدعاية احلكومية  6

  
  
 مرتفع
 

  4الجدول 
  ي الدراسة التجريبيةمجاالت مقترحة إلنجازها فاستجابات الخبراء الكمية نحو 

 

ـــنياســـتجابةمـــن  كـــل واحـــد مـــن األفـــالم الوثائقيـــة  أن َّ اخلـــرباء للبيانـــات الكميـــة يتب
علــى   أي إن اخلــرباء املــستجيبني يوافقــون؛ا مرتفــع ومرتفــع جــدينكــون يف مــستواملقرتحــة ي

  ويتضح من النتيجة أن أفالم،)3.41-4.83(تلك األفالم بدرجة املتوسط احلسايب ما بني 
 مث أفـالم القـضايا ،)4.75(الطبيعة والبيئة حتتـل أعلـى الـدرجات، مث تليهـا األفـالم التارخييـة 

 مث بعــــدها أفــــالم الــــشؤون العامــــة ،)4.33(ثنوجرافيــــة  مث تــــأيت بعــــدها األفــــالم اإل،)4.41(
  .ا يف أسفل الدرجات الدعاية احلكوميةً وأخري،)4.25(
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أفالم املوسوعات : مثل ،ة بعض االقرتاحات اجلديدة استجابات اخلرباء للبيانات الكيفيوتقدم
فالم الرتفيهية االجتماعية، وأفالم التوثيق ألبطال األمة، واألفالم الثقافية  واأل،العلمية، وأطلس العامل

  .  أو مايتعلق باملرأة أو الطفل، وكذلك األخبار السياسية والصحافة،أو االجتماعية
  

ــة المقالخطــوات األ. 4. 3 ــدريس نــصوص األفــالم نموذجي ترحــة لتوظيفهــا فــي ت
  :الوثائقية في تنمية مهارات التعبير الكتابي

  التقدير  المتوسط الحسابي  النقاط  الرقم
  4.25  2011 حسن بصري  1

  4.00  2009 بريك  2

  3.91  2008 باراتا وجونس  3

  3.66  1987 جريميياه  4

  3.58  1972موريل ولورانس   5

 مرتفع
 

  5الجدول 
  نموذجية المقترحة لتوظيفها في التدريسالخطوات األابات الخبراء الكمية نحو استج

 

 املقرتحــة اتذجــومنكــل واحــد مـن األ أن َّ اخلـرباء للبيانــات الكميــة يتبـنياســتجابةمـن 
 بدرجة اتذجومناألعلى تلك ن اخلرباء املستجيبني يوافقون إ أي ؛يكون يف مستوى مرتفع

" منـوذج حـسن بـصريأ" ويتـضح مـن النتيجـة أن ،)3.58 -4.25(املتوسط احلسايب مـا بـني 
 مث ،)3.91(" منـوذج باراتـا وجــونسأ" مث ،)4.00(" منـوذج بـريكأ"حيتـل أعلـى الـدرجات، مث 

  ".منوذج موريل ولورانسأ"ا يف أسفل الدرجات ً وأخري،)3.66(" منوذج جريميياهأ"
منــــوذج أ"ا يف ًليقــــك تعلــــص البــــاحثون أن هنالــــ خيومــــن اســــتجابات اخلــــرباء الكيفيــــة

 عـن مـدة "منـوذج بارتـا وجـونسأ"ا علـى ً طريقة عرض الفلم الوثائقي، وتعليقن ع"جريميياه
 عـــن تقـــسيم الفلــــم إىل "منــــوذج حـــسن بـــصريأ"القطعـــة املعروضـــة، وهنـــاك تعليـــق علـــى 
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ى اخلطـوات اجليـدة لتنفيـذ  للحصول علـ كلها؛ مزج اخلطواتا يقرتح اخلبريً وأخري،قطعات
 هنـــــاك اقـــــرتاح للجمـــــع بـــــني ثالثـــــة اســـــتجابات اخلـــــرباء لالنطبـــــاع العـــــاممـــــن  و،الدراســـــة

 يف منوذجيــة املقرتحــة مــن البــاحثني، إىل جانــب اقــرتاح يف ابتكــار اخلطــوات األاتذجــومنأ
 .تطبيق دراسة جتريبية على جمموعتني؛ الضابطة والتجريبيةا ًقرتح أيضُ وي،هذا الدراسة

  

  :طلبة وردودهمحليل االستبانة الخاصة بال ت.5. 3
  :المعلومات الشخصية - القسم األول

  .)إجبارية: (البيانات الكمية
شاركون ُ ي%)90( لوحظ أن أغلبية الطالب يف السنة األوىل من استجابات الطالب

 حيـث أمـا مـن ، طـالب الـسنة الثانيـة%)10( وسائرهميف استبانة حتليل حاجات الطلبة، 
  .  غري ماليزيني%)10( والباقي ،%)90( فأغلبيتهم ماليزيون اجلنسية

   صعوبات تعلم مهارات التعبير الكتابي اآلتية؟عنما رأيكم  - القسم الثاني
  .)إجبارية: (البيانات الكمية. أ

المتوسط   النقاط  الرقم
  الحسابي

  التقدير

 3.93 مهارة اختيار األفكار 1

 3.76 ألفكارمهارة مراعاة الرتتيب املنطقي والتسلسل يف تناول ا 2

 3.77 مهارة اختيار األلفاظ والرتاكيب اليت حتمل األفكار  3

 3.75 مهارة ربط األفكار 4

 3.73 مهارة استخدام سالمة الرتاكيب اللغوية  5

 3.71 مهارة عرض األفكار وتطويرها 6

 3.71 مهارة استخدام وضوح األفكار واستيفاء عناصرها 7

 3.68 فكار واملعلوماتمهارة استخدام صحة األ 8

  مرتفع
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 3.67 مهارة كتابة تقرير مبسط حول مشكلة، أو قضية ما  9

 3.66 مهارة االلتزام بالقواعد النحوية والصرفية  10

 3.66 مهارة تسجيل املالحظات  11

 3.65 مهارة استخدام صحة األساليب  12

13  
مهارة استخدام كلمات عربية فصيحة وجتنب األلفاظ 

 3.65 العامية

 3.62 مهارة استخدام فقرة لكل فكرة  14

 3.58 مهارة اكتمال أركان اجلملة  15

 3.55 مهارة عرض اخلتام 16

 3.55 مهارة تقدمي املقالة بالوحدة والتماسك 17

 معتدل 3.15 مهارة حتديد العنوان 18
 

 مـستوى كـل واحـدة مـن املهـارات املقرتحـة تكـون يف أن َّ يتبـنيالطـالبمن استجابة 
تلك املهارات بدرجة املتوسط احلسايب ما على ن الطالب املستجيبني يوافقون إ أي ؛مرتفع
 حتتل أعلى الدرجات، "اختيار األفكار"مهارة ويتضح من النتيجة أن  ،)3.15 -3.93(بني 
اختيار "مهارة  مث ،)3.76( "مراعاة الرتتيب املنطقي والتسلسل يف تناول األفكار"مهارة مث 
مهارة  مث ،)3.75( "ربط األفكار"مهارة  مث ،)3.77( "لفاظ والرتاكيب اليت حتمل األفكاراأل
ــــة" ــــب اللغوي ــــ،)3.73( "اســــتخدام ســــالمة الرتاكي " عــــرض األفكــــار وتطويرهــــا" ا مث مهارت
استخدام صحة "مهارة  وبعدمها ،)3.71(" استخدام وضوح األفكار واستيفاء عناصرها"و

" كتابة تقرير مبسط حول مـشكلة، أو قـضية مـا"مهارة  مث ،)3.68(" األفكار واملعلومات
 فهذه ،"تسجيل املالحظات"و" االلتزام بالقواعد النحوية والصرفية "امهارت ها وبعد،)3.67(

  . العليا الدرجاتحتصيلعشر األوائل يف ال متثل  كلهااملهارات
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  .)ختياريةا: (البيانات الكيفية. ب
  ارات التعبير الكتابي؟ما رأيكم عن صعوبات تعلم مه

  1 ترتيب األفكار يف أبواب وحتديد عنوان املقالة

  2 الكلمات واملفردات حمدودة وال تكفي لكتابة اإلنشاء

  ملوضوعات اليت حتتاج إىل القراءة والتفكري النقديا صعوبة كتابة
ا حتتاج إىل الرباهني واألدلة الكثرية الصحيحةإذ   3  إ

  4  حو والصرف وتصحيح مجيع األساليب النحوية والصرفيةصعوبة االلتزام بالن

  5 املعلومات واحلقائق عن املوضوع غري واضحة

  6  مقدمة املقالةيفصعوبة التفكري 

  7 صعوبة تنويع أساليب الكتابة الصحيحة

  كون أساليب اللغة العربية مغايرة من أساليب اللغة املاليوية
  8 سيطرة عليهاعلها أكثر صعوبة لفهمها والجيمما 

  9 صعوبة تشكيل الفكرة وعرضها

  10 عدم معرفة استخدام عالمة الرتقيم وشكل اجلمل العربية
 

 ضمن املهـارات الثمـاين عـشرة املقدمـة هلـم، إال الطالبالصعوبات اليت ذكرها هذه 
حمدوديــة والتفكــري عـن مقدمـة املقالـة، : مـن مثـلهنـاك بعـض الـصعوبات األخــرى غريهـا، 

  . ت والثروة اللغوية، وصعوبة احلصول على احلقائق واملعلومات عن موضوع املقالةاملفردا
  

  ما مجال الفلم الوثائقي المحبوب عندك؟ - القسم الثالث
  .)إجبارية: ( البيانات الكمية.أ

  التقدير  المتوسط الحسابي النقاط الرقم
  مرتفع 4.03 أفالم الطبيعة والبيئة 1
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 3.91 وجياأفالم العلوم والتكنول 2

 3.48 أفالم الشؤون العامة 3

 3.48 األفالم التارخيية 4

 3.41 أفالم القضايا 5

 3.27 ثنوجرافيةاألفالم اإل 6

 3.03 الدعاية احلكومية 7

  معتدل

 ؛األفـالم الوثائقيــة املقرتحـة يف مـستوى مرتفــع أن أغلبيـة َّ يتبــني الطـالباسـتجابةمـن 
تلــك األفــالم بدرجــة املتوســط احلــسايب مــا بــني علــى وافقــون ن الطــالب املــستجيبني يإأي 

 ويتــضح مــن النتيجــة أن أفــالم الطبيعـــة والبيئــة حتتــل أعلــى الـــدرجات، مث ،)3.03 -4.03(
 مث ،)3.48(مث أفــالم الـشؤون العامــة واألفـالم التارخييــة  ،)3.91(أفـالم العلــوم والتكنولوجيـا 

ـــــةثنواألفـــــالم اإل مث ،)3.41( أفـــــالم القـــــضايا ـــــدرجات ً وأخـــــري،)3.27( جرافي ا يف أســـــفل ال
  .الدعاية احلكومية

  .)ختياريةا: (البيانات الكيفية .ب
  :نوع الفلم الوثائقي اآلخر المحبوب من عندك

  1 تحركةاملرسوم ال

  2 أفالم الرياضة واملالكمة

  3 بالعاأل

  4 فالم العلوم والتكنولوجياوأ  الفكاهيةالعلميةفالم األ

 5 األخبار

  6 السفر والسياحة

  7 ناشيونال جيوغرافيك

  8 التسلية والرتفيه
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  9 فالم عن احليواناتاأل

  10 األفالم األسرية

مجمتمعقضايا و حياة املسلمني   11 ا

  12 أفالم الرعب

  13 الطبخ

  14 وقصص األنبياء قصة سرية حياة النيب حممد 

  15 احلضارة

  16 التعليم والتعلم
 

ــم مييلـون إىل الطـالباتتعليقـيتـضح مـن  فـالم عــن واألناشـيونال جيوغرافيـك،  : أ
فيها اليت وكذلك األفالم  ،)نوع ما من أفالم الطبيعة والبيئة(احليوانات، والسفر والسياحة 

ـــــتعلم وعـــــن عـــــن احلـــــضارة، وعلميـــــة، عناصـــــر  ـــــوم نـــــوع مـــــ(التعلـــــيم وال ا مـــــن أفـــــالم العل
ــــو،)والتكنولوجيــــا ــــم حيب ــــضايا ملــــسلمنياحيــــاة األفــــالم عــــن ن  باإلضــــافة إىل ذلــــك أ  وق

مجمتمعــ  يقرتحــون  مث،)نــوع مــا مــن أفــالم الــشؤون العامــة(الطــبخ واألفــالم األســرية، و، ا
  .وقصص األنبياء سرية النيب  مثل األفالم التارخيية

  
  :مفتوحة أسئلة - القسم الرابع

 .)إجبارية( :البيانات الكيفية
  ؟م الوثائقية في تنمية مهارات العبير الكتابيما رأيك الخاص في توظيف نصوص األفال

  1 عبري الكتايبتممتعة ومفيدة وهلا منفعة يف تنمية مهارات ال

  2 ٍعال يصعب فهمه ولكن األسلوب يف األفالم الوثائقية ،جيد

  3  األفالم أساليب وتراكيب لغوية متنوعةتقدمجيد، 

  4 التعليم يكون أكثر سهولة ومتعة
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ا علىائقية ممتعة وتستطيع أن تشجع اجلميعاألفالم الوث   5  مشاهد

  6 هذا الشيء مفروض للطالب يف تنمية مهارات التعبري الكتايب

ا تساعد ا   املعلومات اجلديدةعن بحث اللطلبة على هذه هي طريقة جيدة أل
  7  أن يعرفوا املفردات اجلديدة يف األفالم من خالهلاوميكنهم

ا تساعد الط   8 الب يف البحث عن املفردات والعبارات الكثريةطيب، أل

  تساعد األفالم الوثائقية على تنمية مهارات التعبري الكتايب
  9 جديدةألن فيها أساليب وكلمات 

  10 ق وسيلة جديدة يف التعلميتطبا، لمهم جد

  11 األفكار اجلديدةب  الطالبدِّزوُاألفالم الوثائقية ت

  12 اردة فيها صعبة للطالبرائعة، ولكن الكلمات الو

   صيغة استخدام الكلماتابة ويعرفويستطيع الطالب أن يتعلموا أساليب الكتا
  13  األفالم على الشاشةاتر كلمُّ عند توفوال سيما

 آرائهم  عنالعلومات النافعة، وميكن للطالب أن يعربوا لطالبلر األفالم ِّوفُت
  14 باستخدامها

  15 األربعهارات اللغوية امل هلا دور مهم يف تنمية

  16 اجتماعية ا قيمتعرضاألفالم 

  17 يةصرف ويةحنوفيها أساليب 

ا توسع األفكار وتساعد؛اًممتعة جد   18  تنمية مهارات التعبري الكتايب بسرعة على أل

  19 ميكن أن يكتب الطالب بسهولة بعد حصوهلم على املعلومات أو األفكار من الفلم

  20 اًلفلم الوثائقي يستخدم يف مهارة القراءة أيضجيد إذا كان ا

  . الفلم الوثائقي يف فصل مهارة الكتابةتطبيقالطالب حيبون 
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  خاتمة
 توظيف نصوص األفالم الوثائقية يف تنمية مهارات التعبري اوصلت الدراسة إىل أمهية

 بالتــشجيع  هــذا التطبيــق مطلــوب يف التعلــيم وجــديريتفقــون علــى أن والبــاحثونالكتــايب، 
رتمجـة أو  مراعاة مواصـفات الفلـم الوثـائقي الـذي تتـوفر فيـه النـصوص امل ضرورةوالدعم مع

ألن هــذا الـــنص  الفلــم؛  مــن القــصوىالســـتفادتــاح للطالــب اُلتالنــصوص علــى الــشاشة؛ 
 لتزويــد ؛ الكتــايباألصــيل مــن الفلــم الوثــائقي لــه دور مهــم وإجيــايب يف تنميــة مهــارة التعبــري

دات راقيـــة وجديـــدة إىل دائـــرة معـــارفهم اللغويـــة، وتـــوفري املعلومـــات الثقافيـــة الطـــالب مبفـــر
 أوصـى اخلــرباءقــد  و. بـالثروة اللغويـةهم وإمــدادواملـصطلحات والتعــابري العلميـة، للطـالب،
ــار  قــرأ بــسرعة ُ ألن النــصوص عــادة ت؛سن االســتماعُمــن الرتكيــز والتــدريب علــى حــباإلكث

  .خدم من أجلهُ الغرض الذي است الفلمؤديليختيار الوهناك تظهر أمهبة دقة افائقة، 
ـــم يتـــضح و ـــة أ ـــايب مـــن خـــالل ُيفـــضلون مـــن اســـتجابة الطلب ـــم مهـــارات التعبـــري الكت تعل

 وتـصبح وجهـات نظـرهم أكثـر إجيابيـة ،رب ويشعرون بدافعية أكـ،مشاهدة األفالم الوثائقية
ــم ، وقــد أكــديــةيب بعــد مــشاهدة األفــالم الوثائقلدراســة مهــارات التعبــري الكتــا  الطــالب أ

 الكلمــات واملــصطلحات اجلديــدة واملتنوعــة، ويفهمــون موضــوع اتحيــصلون علــى مرادفــ
ــــة  ممــــا كثــــرية وتــــصنيفها بطريقــــة صــــحيحة، األفكــــار واملعلومــــات فيــــه أن ، وحوضــــوباملقال

القــضية املعروضـــة، وهــم يــستفيدون مـــن األســاليب والقواعـــد يف التفكـــري علــى يــشجعهم 
 ا من استجابات الطلبة حملاسنً وهذه النقاط أيض،حة يف النصوص املكتوبةغوية الصحيالل

  .توظيف نصوص األفالم الوثائقية يف تنمية مهارات التعبري الكتايب
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