الباب الثاين
اإلطار النظري
أ -تطوير املواد التعليمية
 .1مفهوم التطوير
التطوير هو تطبيق مقنن للمعرفة بغرض إنتاج أو تطوير منتجات أو نظم ووسائل
مفيدة تشمل تصميم القوالب األساسية للمنتجات وإجراء التحسينات املطلوبة .وعادة
وما يكون التطوير نتاجا ألعمال البحث جراء التحسينات املستمرة يف املنتجات وطرائق
اإلنتاج ،وابلتايل فإن االستثمار البحثي يعمل على تنفيذ اإلبداعات اجلديدة
والقائمة15.ولذلك التطوير مهم جدا يف تعلم اللغة العربية لتحفيز إبداع الطالب .طريقة
تطوير عند دمحم حسن الشماع هو إستعمال منظم للمعرفة العلمية ،موجه حنو إنتاج املواد
والوسائل واملنظومات والطرق وخباصة إدخال اجلديد منها 16.وبعبارة أخرى ،التطوير هو
نقل لنتائج البحوث التطبيقية إىل الواقع العملي.
 15نزار كاظم صباح اخليكاين" ،إمكنات البحث والتطوير يف بلدان عربية خمتارة ودورها يف تعزيز القدرة التنافسية" ،جملة القادسية للعلوم
اإلدارية واإلقتصادية ،جملد  ،11عدد 1212( ،1م).122 ،
16حورية شعيب ،تسيري وظيفة البحث والتطوير يف املؤسسة الصناعية( ،بسكرة :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي1212 ،م)،

.5

11

11
التطوير هو عمل منظم مبىن على معرفة قائمة مكتسبة من البحث واخلربة العلمية
املوجهة إىل إنتاج منتجات جديدة أو تركيب عمليات ونظم وخدمات جديدة ،وحنو
حتسني تلك اليت مت إنتاجها أو تركيبها فعال17.ولذلك القيام ابلبحوث شوف تنتج
منتجات جديدة.
 .2خطوات التطوير
ويف عملية البحث يسري الباحثة على عدة خطوات اليت أعرضها برج وغال

( Borg

)and Gallابلتصرف فهي:
 .1البحث والكشف البياانت واحلاجات مث مطالعة الكتب الدرسيات املكتبية مث البحث
يف اجملال احملدد واالعتبار أبمور تتعلق هبا.
 .1التخطيط ،أي ختطيط خطوات البحث من حيث الكفاءة يف عملية البحث
واألهداف املقصودة وأساليب البحث وبعض اإلمكانيات يف عملية البحث.
املطورة ،منها تنمية مواد تعليم وعملية التدريس وأساليب االختبار.
 .3تصميم املادة ّ
 .2التجربة امليدانية األوىل ،يف هذه اخلطوة تعقد املقابلة واالستبانة من اخلبري.

17حورية شعيب ،تسيري وظيفة البحث والتطوير يف املؤ سسة الصناعية( ،بسكرة :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 1212 ،م)،
.5
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 .5إصالح املنتج املطور.
 .6التجربة امليدانية األوسع ،مث تقام التقييم بعد التجربة وإن أمكن أن تقارن النتيجة
ابحلاصلة األخرى .ويف هذه اخلطوة عقد الباحثة التجربة للطالب مبدرسة اهلداية
الثانوية اإلسالمية لوي دامر لباك والدرسات اإلسالمية .
 .7تكميل املنتج املطوربعد التجربة.
 .8تقومي العملية امليدانية ،وتعقد التقومي بطريقة االستبانة مث حتليل نتيجتها.
 .9إمتام النتيجة أو احلاصلة األخرى ،وأن تكون هذه العملية معقدة من خالل
االنتقادات واملداخل اتفي امليدان التجرييب.
 . 12التطبيق والنشر.
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 .3مفهوم املواد التعليمية
املواد التعليمية هي احملتوى ابلتعليمي الذي سيتم توفريها للطالب وأساس املنهج
الدراسي ،وهي تتكون من املعرفة (احلقائق واملفاهيم واملبادئ واإلجرءات) واملهارات،
واملواقف أو كوسيلة لتحقيف املعايري والكفاءات األساسية ،وأشار رشدي أمحد طعيمة إىل
أن املواد التعليمية هي جمموعة اخلربات واحلقائق واملعلومات اليت تستهدف هبا إىل تزويد
18رسكي غناون" ،تطوير كتاب الصرف الكيالين خبريطة املفاهيم" ،جملة البيان ،جملد  ،12عدد 1218( ،1م).26-25 ،

12
الطلبة ،وهي مسجموعة االجتهات والقيم اليت يراد تنميتها ،واملهارات احلركية املكتسبة
ابالجتاه حنو حتقيق النمو الشامل املتكامل حسب األهداف املقررة يف منهج التعليم.

19

ولذلك فإن املواد التعليمية هي أحد العوامل الداعمة لنجاح عملية التعلم.
 .4معايري اختيار جيدة للمواد التعليمية
وهناك بعض املبادئ العامة جيب مراعاهتا يف اختيار املواد التعليمية منها (دمحم عبد
القادر أمحد)11-11 : 1979 ،
-1

صحة املواد ويطلب من ذلك حرصا ووعيا من املعلم يف اختيار املواد
التعليمية.

-1

مناسبتها لعقول التالميذ من حيث مستواها ،فال تكون فوق مستواهم فيملون
منها ،والدون مستواهم فيستهرتون هبا.

-3

أن يكون املواد خمتارة مرتبط جبياة التالميذ وابلبيئة يعيشون فيها.

19أمريين صافيين" ،تطوير املواد التعليمية ملهارة القراءة عللى أساس أسلوب العصف الذهين" ،جملة دينامات ،جملد  ،1عدد ،1
(ديسمرب1217 ،م).93 ،

15
-2

أن تكون املواد مناسبة لوقت احلصة فال تكون طويلة حبيث ال يستطيع املعلم
أن ينتهي منها احلصة وال قصرية حبيث أن ينتهي منها يف وقت قصري مما يتيح
للتالميذ فرصة اللعب وضياع الوقت.

-5

جيب أن ترتب املواد ترتيبيا منطقيا حبيث يبين كل جزء على سابقه ويرتبط
بالحقة من غري تكلف.

-6

أن تقسم املواد املقررة إىل وحدات توزع على أشهر السنة.

-7

ربط املواد الدرس اجلديد ابملواد الدرس القدمي أو ربط موضوع الدرس بغريه من
موضوعات املواد ،أو ربط مبا يتصل به من املواد األخرى.

12

 .5أمهية املواد التعليمية
ظهر دور املواد التعليمية أهنا يف املرتبة املهمة يف جمال التعليم وسيلة التعويض ليكمل
شرح املعلم أثناء عملية التعليم وال يستغرق كثريا من الزمان .ويف الناحية األخرى أصبحت
املواد التعليمية وسيلة للحصول على الكفاايت التعليمية وهي معدل الكفاية والكفاية
األساسية ومعدل كفاية املخرجات ،وذلك إ ّن املواد التعليمية اليت ال تسري ابلكفاايت
السابقة فال تفيد كثريا ،واملواد التعليمية هي خدمة وحدات التعليم لدى الطلبة ،وخدمة
12أسفية الرسويل" ،تطوير املواد ملهارة الكالم على أساس النظرية البنيوية" ،جملة التعريب ،جملد  ،2عدد 1216( ،1م) .16-15

16
األفراد تتحقق ابملواد التعليمية ،فيواجهوهنا شيئا موثوقا ومعلومة معتمدة ،فسرعة الطلبة يف
التعلم جتد هبم ملراجعة املواد كامال ،والعكس فيحتاج الطالب إىل إعادة فهم املواد تعد
املادة التعليمية عنصرا أساسيا يف العملية الرتبوية التعليمية ،سواء يف القدمي أم يف احلديث،
مع فارق يف األولوية والتنظيم ،واحملتوى وهي :كل احلقائق واألفكار اليت تشكل الثقافة
السائدة يف جمتمع معني ويف حقبة معينة 11.ولذلك البد أن تكون مواد التعليمية متوافقة
مع معايري الكفاءة والكفاءات األساسية حىت يتم حتقيق عملية الطالب.
 .6مراحل إعداد املواد التعليمية
البد أن نراعي املراحل واخلطوات إلعداد املواد التعليمية وهي:
 -1حتديد اهلدف من املادة التعليمية تطوير املواد التعليمية يف موضوع املهنة واحلياة لرتقية
مهارة الكتابة.
 -1حتديد طريقة التعليم أو التعلم.
 -3حتديد اإلمكنات املتاحة.

11أمريين صافيين" ،تطوير املواد التعليمية ملهارة القراءة على أساس أسلوب العصف الذهين" ،جملة ديناميات ،جملد  ،1عدد ،1
(ديسمرب1217 ،م).92 ،
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 -2حتديد شكل املادة التعليمية.

11

ب -ملهارة الكتابة
 .1مفهوم املهارة
املهارة لغة من الكلمة مهر – مهور ومهارا ومهارة مبعىن حذق .ويقول إبن منظور
يف لسان العرب كما نقل حممود عليان :املاهر ،السابح ،ويقال مهارات هبذا األمر أمر به
مهارة :أي صرت به حاذقا .ويقول أيضا الفريوز ابدى يف القاموس احمليط( :املاهر)
احلاذق بكل عمل ،والسابح واجمليد.

13

فاملهارة هي أداء يتميز ابلسرعة والكفاءة يف عمل معني ،أو منط سلوكي يتكرر يف
مناسبة خمتلفة .واملهارة هي القدرة على القيام أبي عمل من األعمال بدرجة عالية من
الدقة والسرعة مع اإلقتصاد يف الوقت واجلهد املبذور ،وتتحد املهارة بشرطني جمتمعني مها:
دقة اآلداء وسرعته 12.ولذلك تكون املهارات تشحذ ذكاء الطالب.

 11أمريين صافين " ،تطوير املواد التعليمية ملهارة القراءة على أساس أسلوب العصف الذهين" ،جملة دينمات ،جملد  ،1عدد ،1
(ديسمرب1217 ،م).92 ،
13دارالشفاعة" ،تكوين املهارات اللغوية يف املعهد السلفي واحلديث" ،جملة التدريس ،جملد  ،2عدد ( ،1يونيو1216 ،م).12 ،
12ماهر إمساعيل صربي ،املدخل للمناهج وطرق التدريس( ،الرايض :مكتبة الشقرى1212 ،م).61 ،

18
واملهارة يف أي فعل أو يف أي عمل تيسره وختتصر وقته كما جتعله أكثر إتقاان،
ويعتمد الفرد على املهارة عادة يف إجناز كثري من أفعاله ويف القيام أبمناط سلوكه الالزمة
حلياته اليومية وإلنتاجه بوجه عام .واملهارة ضرورية لنجاح العمل الذهين والعمل اليدوي
على السواء 15.ولذلك امتالك املهارات الالزمة ميكن أن حتسن اإلجناز الطالب.
 .1مفهوم الكتابة
الكتابة أبهنا لغة مصدر كتب يكتب كتااب وكتابة ومكتبة وكتبة فهو كاتب ،ومعناها
اجلمع يقال :كتبت القوم إذاجتمعوا ومنه قيل جلماعة اخليل كتيبه ،كما مسي خزر القربة
كتابة لضم بعض اخلزر إىل بعض ،وقال ابن األعرايب :وقد تطلق الكتابة على العلم ومنه
قوله تعاىل( :أم عندهم الغيب فهم يكتبون).

16

الكتابة اصطالحا هي عملية معقدة ،يف ذاهتا كفاءة أو قدرة على تصور األفكار
وتصويرها يف حروف وكلمات وتراكيب صحيحة حنوا ،ويف أساليب متنوعة املدى والعمق
والطالقة مع عرض تلك األفكار يف وضوح ومعاجلتها يف تتابع وتتدفق مث تنقيح األفكار

15عبد اللطيف فؤاد إبراهيم ،املناهج :أسسها وتنظيمتها وتقومي أثرها( ،القاهرة :مكتبة مصر1983 ،م).158 ،
16إبراهم علي راببعة ،مهارة الكتابة ومناذج تعليمها( ،العصري :األلوكة 1236 ،ه –  1215م).5 ،

19
والرتاكيب اليت تعرضها بشكل يدعو إىل مزيد من الضبط والتفكري17.يف الكتابة حيتاج
هدوء التفكري.
والكتابة فهي مبفهوم ضيق يرجع إىل نسخ أو التهجئة .ويف معناها الواسعة فهي
خمتلف العمليات العقلية الالزمة للتعبري عن النفس ،وإهنا حسب التصور األخري نشاط
ذهين يعتمد على اإلختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه والقدرة على تنظيم اخلربات
وعرضها بشكل يتناسب مع غرض الكاتب 18.وأمهية حتديد مفهوم الكتابة ال تقتصر على
جمرد الرغبة يف حتديد املفاهيم وإمنا تتعداها إىل ما تنعكس عليه هذه املفاهيم من إجرءات
وما يستلزمها من تطبيقات تربوية .إذن ،ميكن القول أبن الكتابة هي نشاط إجيايب وفيها
تفكري وأتمل وفيها عرض وتنظيم وفيها بعد ذلك حركات عضلية.
والكتابة عملية ضرورية للحياة العصرية سواءا ابلنسبة للفرد أم ابلنسبة للمجتميع،
ومن مث تعتبلر الكتابة الصحيحة عملية مهمة يف تعليم اللغة ابعتبارها عنصرا أساسيا من
عناصر الثقافة .وضرورة إجتماعية لنقل األفكار والتعبري عنها للوقوف على أفكار اآلخرين
واإلملام هبا ،ويف إطار النظرة التكاملية للغة ،إن تدريب الطالب على الكتابة يرتكز يف

17إبراهيم علي راببعة ،مهارة الكتابة ومناذج تعليمها.5 ،
18فجر اهلادي" ،أمهية اجلوانب يف تعليم الكتابة العربية" ،جملة ديدكتكا ،جملد  ،15عدد ( ،1أغسطس1218 ،م).1 ،

12
العناية بثالثة من القدرات ،قدرة يف اخلط وقدرة يف اهلجاء وقدرة يف التعبري ابلكتابة
اجليدة.
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ولذلك يف الكتابة لوازم القدرة.

 .2أمهية الكتابة
من املعلوم أن الكتابة العربية إحدى مهارات اللغة األربع االستماع والكالم والقراءة
والكتابة .ولكل مهارة من هذه املهارات األربع أمهيتها واستخدامها يف الواقع وما من شك
أن هذه املهارات تتضافر فيما بينها لتكون املهارة الكربى وهي املهارة اللغوية اليت تساعد
الفرد يف استخدام اللغة استخداما سليما يف التعبري شفهيا كان حتريرا ،ولتعلم أي لغة البد
أن يعين ابملهارات األساسية عناية كاملة وإذا كانت الكتابة رمسا وإمالء تعد من أسس
اإلتصال والنقل وترمجة األفكار.
الكتابة وسيلة من وسائل اإلتصال وهي وسيلة للتعبري عما يدور يف النفس واخلاطر.
وهي أدة مهمة لبيان ما مت حتصيله من معلومات وهي وسيلة للتفكري املنظم واإلتقان وقت
املالحظة .والكتابة هلا قيمة تربوية حيث أهنا أداة بني أدوات التعليم حيث حيتفظ املتعلم
مبا يدرسه هبا ،وهي جمال الكتشاف مواهب املتعلمني من الناحية األدبية ووسيلة من
وسائل التقومي عن طريق االختبارات التحريرية.
19فجر اهلادي ،أمهية اجلوانب يف تعليم الكتابة العربية ،جملد .3 . ،15
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والكتابة مهارة إتصالية حفظت سجل البشرية من الضياء وسجلت حضارة اإلنسان
على مر العصور واألزمان فنقلت ما كتبه السابقون من فكر وتراث دفع البشرية إىل ما
تنعم به من رقي وازدهار وعلى ذلك فهي أداة إتصال بني املاضي واحلاضر كما هي أداة
إتصال مستمر بني البشر على الرغم من تباعد املسافات واختالف البالد وتنوع األجناس.
الكتابة حتتاج إىل قدرة عقلية عليا ،فالعني تنظر واليد ختط والعقل يتابع وهذه
القدرات تفوق القراءة وغريها من الفنون وهذا أدى إىل القول من ميلك القدرة على
الكتابة ميلك القدرة على القراءة وليس العكس 32.ولذلك إلنتاج مهارة كتابة جيدة هناك
حاجة مهارة أخرى.
 .3أنواع مهارة الكتابة
يتعد كثري من مهارة الكتابة ،منها:
أ .مهارة العالية ومهارة العقلية
مهارة العالية يف الكتابة هي مهارة تتعلق أبشكال اللغة الكتابية األصلية ،ككتابة
عالمة القراءة ،وكتابة أشكال احلروف املتصلة وحروف املنفصلة ،وكتابة شكل احلركة،
وكتابة مهزة القطع والوصل وغري ذلك.
32
الزمان" ،تعليم مهارة الكتابة لغري انطقني ابلعربية" ،جملة ديدكتكا ،جملد  ،17عدد ( ،1أغسطس1213 ،م).131 ،
بدر ّ

11
مهارة العقلية هي مهارة تتعلق خبمسة أنواع:
 )1استعمال اللغة ،هي مهارة الكتابة الصحيحة جبمل مناسبة ابألحوال .منها
استعمال املفردات وعبارة االصطالحية والقواعد.
 )1بيان احملتوى ،هي مهارة فكرة االبتكار وقدرة على منظمة الفكرة والرأية بدقة
ومناسبة ابملوضوع
 )3مهارة أسلوب اللغة ،هي مهارة مضاربة اجلمل والفقرات ،واستعمال اللغة فعاال.
 )2مهارة املقدرة ،هي مهارة كتابة املواد املناسبة لغاية خاصة وفقرة القارئ ،ومهارة
اختيار األشكال املناسبة لقضاء الكتابة.
 )5مهارة املنظمة ،هي قدرة على بيان ومنظم الفقر الرئيسي واضحا.
ب .كتابة احلروف واجلملة والفقرة واخلطابة
مناسبة على نشأة إنتاج الكتابة أو رموز الكتابة املكون الطالب ،مهارة الكتابة مرتب
من األصعب إىل األسهل .هي كتابة احلروف ،مث كتابة اجلملة ،مث كتابة الفقرة ،مث كتابة
اخلطابة.
ج .النقل واإلمالء واإلنشاء املوجه واإلنشاء احلر.
تنقسم مهارة الكتابة ثالثة أنواع على اجملمال:
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أ .اإلمالء
اإلمالء هو حتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز مكتوبة (احلروف) ،على أن
توضع هذه احلروف يف مواضعها الصحيحة من الكلمة وذلك الستقامة اللفظ وظهور
املعىن املراد .وقد تكون هذه األصوات مساوية متاما للرموز ،فيكون لكل صوت رمزه ،كما
قد تكون بعض هذه احلروف غري مصوته ،وهنا يقع االلتباس عند اململى عليه ،فيقع يف
اخلطأ.

31

تعد اإلمالء أو اهلجاء  Spellingمهارة أساسية ضرورية يف الكتابة بصفة عامة .فإذا
كانت القواعد النحوية ضرورة لفهم املعىن – ألن اإلعراب كما قيل فرع املعىن – فإن
اإلمالء تعد ضرورة لصحة رسم الكلمات واجلمل العبارات والفقرات رمسا هجائيا
صحيحا .وابلتايل فإن هذا الرسم يعني كال من القارئ الكاتب يف بناء املعىن .فاهلجاء
الصحيح يعني القارئ على التصور الذهين الصويت والداليل واهلجائي للكلمة .وابلتايل
تساعده يف تشييد صرح املعىن يف ذهنه .كما أهنا تعني الكاتب يف نقل املعىن الذي يرده

31انيف حممود معروف ،خصائص العربية وطرائق تدريسها( ،بريوت :دار النفائس1998 ،م).89 ،
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إىل قارئه بصورة سليمة ودقيقة ،حيث إن الرسم اهلجائي اخلطأ للكلمات يقف حجر
عشرة يف فهم الكلمات ،وفهم املراد منها ،وابلتايل يعوق عملية االتصال اللغوي.

31

ب .اخلط
اخلط هو صنو الكتابة بل إهنما وجهان لعملة واحدة ،فال جيوز الفصل بينهما .ألن
اخلط هو ترمجان الكتابة .اخلط له أسس أبمرين ،رسم احلروف رمسا صحيحا يف ضوء ما
تواضع عليه أهل اللغة ،وحفظ احلروف أبشكاهلا ابلصورة الصحيحة .وإىل هذا أشار
املاوردي بقوله :وملا كان اخلط هبذه احلال وجب على من أراد حفظ العلم أن يعى أبمرين:
أحدمها تقومي احلروف على أشكاهلا املوضوعة هلا ،والثاين ضبط ما اشتبه منها ابلنقط
واألشكال املميزة هلا.

33

عرف اخلط أبنه القواعد اهلندسية لكتابة احلروف والكلمات .وقد عرفه ابن خلدون
أبنه رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات املسموعة الدالة على ما يف النفس.

32

ج .اإلنشاء

31ماهر شعبان عبد الباري ،املهارات الكتابية من نشأة إىل تدريس( ،عمان :دار املسرية للنشرة والتوزيع1229 ،م).126 ،

33ماهر شعبان عبد الباري ،املهارات الكتابية من نشأة إىل تدريس( ،عمان :دار املسرية للنشرة والتوزيع1229 ،م).131 ،

32حمسن علي عطية ،تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفاايت األدائية( ،عمان :دار املناهج للنشر والتوزيع1227 ،م).131 ،
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اإلنشاء هو عملية مجع املعاين والتنسيق بينهما ،مث التعبري عنها بكلمات أدبية
مؤثرة .ولذا فإن اإلنشاء الكتايب يتوقف أمره فقط على األعمال اإلبداعية اليت تتطلب
قدرة الكاتب على اختيار اللفظة الرشيقة املعربة عن املعىن العام .واستعمال املفردات يف
سياقات غري مألوفة للقراء.

35

 .4أهداف تعليم مهارة الكتابة
أما أهداف تعليم الكتابة فكما يلي:
 )1أن يكتب احلروف والكلمات العربية من اليمني إىل اليسار.
 )1أن يتعود اجللسة الصحيحة عند الكتابة ،وإمساك القلم ابلطريقة السليمة.
 )3أن يكتب إمسه وأمساء من حييطون به.
 )2أن يرسم احلروف أبشكاهلا ومواقعها املختلفة.
 )5أن يرسم الكلمات مع ضبطها ابحلركة القصرية.
 )6يكتب احلركات الطويلة (األلف والواو والياء).
 )7أن يكون كلمات من حروف.
 )8ضم جمموعة من الكلمات ليكون مجال.
35ماهر شعبان عبد الباري ،التحرير العريب :مكوانته ،أنواعه ،إسرتاتيجياته( ،عمان :دار الفكر انشرون وموزعون1229 ،م).61 ،

16
 )9أن يكمل احلروف الناقصة يف الكلمة.
 )12أن يكتب حرفا مشرتكا يف عدة كلمات يف مواضح خمتلفة.

36

 .5مراحل تعليم مهارة الكتابة
وللكتابة ثالث مراحل:
املرحلة األوىل :التدريب على رسم احلروف
(احلركية) اخلاصة برسم حروف اللغة العربية ،ومعرفة
وحيتوي على املهارات اآللية ّ
التهجئة ،والرتقيم يف العربية .ويقصد ابملهارات اآللية يف الكتابة العربية ،النواحي الشكلية
الثابتة يف لغة الكتابة ،مثل:
 الكتابة من اليمني إىل اليسار ومن فوق إىل حتت.
 رسم احلروف وأشكاهلا.
 جتريد احلرف ،واملد ،والتنوين ،والشدة.
( ال) الشمسية ،و(ال) القمرية ،والتاء املفتوحة واملربوطة.
 احلروف اليت تكتب وال تنطق ،واحلروف اليت تنطق وال تكتب.
 اهلمزات.
36ماهر شعبان عبد الباري ،املهارات الكتابية من نشأة إىل التدريس( ،عمان :دار املسرية للنشرة والتوزيع1229 ،م).89 ،
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 الضبط بشكل (أي وضع احلركات القصرية على احلروف).
 احلروف اليت يتصل بعضها ببعض.
 تلك اليت تتصل حبروف سابقة هلا ،وال تتصل حبروف الحقة.
 رسم احلركات فوق احلرف ،أو حتته ،أو يف هنايته.
 رسم مهزات القطع والوصل أو عدم رمسها.
 عالمات الرتقيم.
وهذه العناصر وإن كان بعضها ال ميس جوهر اللغة كثريا ،إال أهنا مهمة يف إخراج
الشكل العام ملا يكتب ،وقد حيدث إسقاطها – أحياان – لبسا ،أو غموضا يف املعىن.
عند عرض مهارة الكتابة ينبغي البدء ابجلانب اآليل تدرجييا ،مث التوسع رويدا رويدا،
وذلك ملساعدة الطالب على تعرف الشكل املكتوب للكلمة العربية.
ينبغي عند ما يبدأ طالبك يف عملية النسخ أن يقوموا بذلك حتت إشرافك املباشر،
وينبغي أن يقلدوا منوذجا أمامهم, ،وأن ينظروا دائما إىل النموذج املقدم ،وليس إىل ماكتبوه
على طراز النموذج حىت ال يتأثروا ابلطريقة اليت نسخوه هبا .ومن أهم معايري احلكم على
حسن اخلط :الوضوح ،واجلمال ،والتناسق ،والسرعة النسبية.
املرحلة الثانية /التعبري املقيد:

18
احلر ،وهذه هي مرحلة التعبري
مرحلة وسطى تربط بني مرحلة رسم احلروف والتعبري ّ
املوجه ،ومن تطبيقاته :وصف الصور.
املقيد أو ّ
املرحلة الثالثة /التعبري احلر
عما يريد
حيول أفكاره الذهنية إىل لغة مكتوبة تعرب بوضوح ّ
يرتك للطالب فرصة أن ّ
قوله ،مع احرتام رأيه ،وهذه مرحلة عقلية .ومن أمثلته :الكتابة حول اإلجازات وما يفعل
فيها.
وهناك تعبري كتايب متقدم كتابة فنية .ويطلب من الطالب الكتابة يف موضوعات
لديهم املعلومات الكافية عنها ،ألننا ال هندف إىل معرفة حصيلتهم من املعلومات ،وإمنا
هندف إىل تدريبهم على أن يصوغوها مكتوبة بطريقة صحيحة ،كما مر.
عند عرض مهارة الكتابة ،ينبغي البدء ابجلانب اآليل تدرجييا ،مث التوسع رويدا رويدا،
وذلك إلشباع رغبة الطالب يف التعرف على الشكل املكتوب للكلمة العربية .وبعد هذه
لكن كثريا من
املرحلة األولية ينبغي البدء تدرجييا بتعليم الكتابة يف شقها الثاين اإلبداعي ،و ّ
الشق األول اآليل من
الطرق القدمية والتقليدية تغفل هذا اجلانب ،وتقصر اهتمامها على ّ

19
الكتابة .ويف هذا خلل ظاهر ،فاألصل االهتمام ابلشقني معا ،بدء ابآليل ،وانتهاء
ابإلبداعي.

37

 .6أسس تعليم مهارة الكتابة
ملهارة الكتابة مقومات شأهنا يف ذلك شأن سائر املهارات اللغوية األخرى مثل
اإلستماع والكالم والقراءة ،يتعلق بعض هذه املقومات ابجلانب الذهين بينما يتصل
البعض اآلخر ابجلانب اللغوي .وحتتاج هذه املهارة إىل عمليات ذهنية وتناسق حسي
حركي يشبهان إىل حد بعيد ما حتتاج إليه مهارة النطق واحلديث .فالبد للكاتب
واملتحدث من ترمجة أفكاره إىل رموز منطوقة يف حالة احلديث ومدونة يف حالة الكتابة
حىت يوفر للمستمع أو القارئ وسيلة اتصال تعينه على فهم ما يعنيه أي أن كال من
املتحدث والكاتب يسرتجع ما استوعبه من كفاءة لغوية أثناء اإلستماع والقراءة.
ويستخدم هذه الكفاءة يف أداء لغوي مقروء أو مسموع ولذا تعد مهارة الكتابة مهارة
إجيابية إنتاجية تتطلب فيمن يزاوهلا معرفة بعناصر اللغة من قواعد ومفردات وسيطرة اتمة
على حسن اختيار ما يتناسب منها معا ألفكار اليت يريد الكاتب التعبري عنها.

37عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا( ،الرايض :فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء
النشر 1231 ،ه – 1211م).127 – 125 ،
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وملهارة الكتابة مقومات أساسية اثبتة البد للكاتب من إتقاهنا كخطوة أوىل قبل املران
على املراحل األكثر صعوبة وتقدما .ومن هذه املهارات األساسية القدرة على رسم
احلروف وعالمات الرتقيم بسرعة وسهولة ،وبطريقة تبني الفروق بينها وتعني القارئ على
سرعة قراءهتا .ويعترب اهلجاء السليم أحد هذه األركان اليت تنتمي إىل الكتابة يف حالة
اإلنتاج واخللق وإن كانت تساعد القارئ أيضا على التعرف على املفردات املكتوبة.
وينبغي إىل جانب هذه املقومات األساسية ينبغي للكاتب أن يكون على إملام بطريقة
تنظيم أفكاره يف سياق منطقي قد يبدأ من التعميم إىل التخصيص أو من املاضي إىل
احلاضر فاملستقبل .أو من اآلراء املوضوعية اليت قد تتعارض حول مشكلة يتناوهلا إىل رأيه
الشخصي فيها مدعما ابحلجج واألسانيد وهو يف عرضه هلذا السياق يستهدف إطالع
القارئ على اخلطوات اليت يتبعها يف شرحه ألفكاره حبيث يستطيع األخري أن يتفهم
التسلسل املنطقي الذي يهدف إليه الكاتب ويتابع النتائج اليت توصل إليها 38.ولذلك
بوجود الكتابة ميكن الطالب التعرف على عناصر اللغة.
 .7أسباب الضعف يف الكتابة

38فجر اهلادي" ،أمهية اجلوانب يف تعليم الكتابة العربية" ،جملة علمية ديدكتكا ،جملد  ،15عدد ( ،1أغسطس ،)1212 ،ص.2-3.
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ليس من الصعب التّعرف على أسباب الضعف يف الكتابة بعد أن استعرضنا أهم
مشكالهتا ،وميكن إرجاح هذا الضعف إىل األسباب التالية:
 -1العزوف عن املطالعة بكافة أشكاهلا ،فليس مثة دافع قوي ملمارسة هذا النشاط
الثقايف ،وذلك بسبب املدرس الذي خيفق يف اجتذاب الطالب إىل القراءة ،لسوء
اختيارالكتب اليت يقدمها هلم أو لعدم توفر هذه الكتب ،مث طبيعة العصر الذي نعيش
تساعد على االنصراف عن القراءة مبا استجد من وسائل التسلية والرتفيه ،ومبا حفلت
به احلياة اليومية من مهام ومسؤوليات تستغرق جهد الطالب وال ترتك له الفرصة،
كذلك فإن الوسط األسرى يلعب دورا يف هذا اجملال.
 -1ليس مثة توعية كافية تبصر الطالب مبا يف الربامج املرئية واملسموعة من ثروة فكرية
وثقافية ولغوية ،إذ ميكن تدريبه على التقاطها واالحتفاظ هبا ،وميكن توجيهه إىل
النافع املفيد من هذه الربامج ،واستغالهلا يف أن تكون موضوعا من موضوعات
النشاط اليت من شأهنا تزويده ابخلربة والثقافة واملعرفة مما يفيده يف عملية الكتابة.
 -3ان نظام االمتحاانت املكثّفة واملتوالية ،فضال عن حصر الطالب يف املقررات
الدارسية ،وتشجيعه على البقاء يف حدودها كل ذلك ال يدع جماال له كي ميد بصره
إىل آفاق أخرى رحيبة تساعده على تنمية قدراته الكتابية.

31
تزود الطالب بثروة لغوية مناسبة يف
 -2االفتقار إىل خطة تربوية مدروسة من شأهنا أن ّ
كل مرحلة من مراحل التعليم كأن يكون هناك معجم لكل طور من أطوار الدراسة
ميكن للطالب الرجوع إليه واالستفادة منه ،ويراعي استغالل ألفاظه على حنو منظم يف
القراءة والكتابة ،وعدم ترك األمور للعفوية واإلرجتال حبيث ميكن أن متر الكلمة
عشرات املرات دون أن تكون هناك حاجة إليها ،وقد ال متر الكلمات اليت حيتاج
إليها الطالب إال مرات قليلة أو مرة واحدة ال تكفي اللتقاطها واستيعاهبا.
 -5ليس مثة سبل مدروسة يف كثري من احلقول التعليمية تضمن تقدمي األلفاظ والرتاكيب
يف إطار االستخدام الصحيح بعيدا عن الغموض واختالط املعىن ،كما أن التدرب
على اكتساب الرصيد اللغوي واستخدامه عند احلاجة قاصر إىل حد بعيد.
 -6تنجح اخلطة اللغوية التعليمية إذا كان املوقف الطبيعي قادرا على إفراز احلاجة إىل
الكتابة ،مبعىن أن تكون هذه الكتابة استجابة تلقائية ملوقف بعينه ،إذ يتعني على املعلم
االجتهاد يف إجياد هذا املوقف ،وال يتأيت ذلك إالّ جبهد وتصميم ،وما حيدث يف
الغالب هو اللجوء إىل املواقف املفتعلة اليت متيت الرغبة يف الكتابة.

39

39دمحم صاحل الشنطي ،املهارات اللغوية :مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا( ،أندلس :دار األندلس للنشر والتوزيع،
1223م).115 – 112 ،
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 .8توجيهات لتدريس الكتابة
 الكتابة اآللية مرحلة أولية ،وجيب أن ينتهي االهتمام هبا بعد السيطرة عليها ،لينقل
االهتمام إىل الكتابة العقلية
 اهلدف األساسي للكتابة العقلية هو وصول رسالة الكاتب ،لذا ال ينصب اهتمام
املعلم إىل الصحة اإلمالئية فقط.
 اخرت موضوعات الكتابة العقلية (التعبري احلر) ممّا يعرفه الطالب ،وال تنقصهم
املعلومات عنه .ومثل الكتابة يف ذلك الكالم.
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