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على نموذج الكتابة الّتشاركّية في تطوير مهارة الكتابة باّللغِة اإلنجليزّية  أثر برنامج تعليمّي قائم
 والّدافعّية نحو تعّلمها لدى طالبات الّصّف الّتاسع األساسيِّ في لواء ناعور 

 وعد أحمد الغانم
  *أحمد حمد الخوالدةأ.د. 

 

 ملخص:
على نموذج الكتابة الّتشاركّية في  على أثِر برنامٍج تعليميٍّ قائمالّتعّرِف  إلىهدفت هذه الّدراسُة 

تطوير مهارة الكتابة باّللغة اإلنجليزّية، لدى طالبات الّصّف الّتاسع األساسّي في لواء ناعور، 
، في وتكوّ  ،والّدافعّية نحوها نت عّينة الّدراسة من أربعين طالبًة من طالباِت الّصفِّ الّتاسِع األساسيِّ

مدرسة العال الّثانوّية للبنات ووّزعت الّشعب عشوائيًّا على مجموعتيِن تجريبّية وضابطة. ولتحقيق 
افعّية، طّبق اختبار أهداف الّدراسة أعّد الباحثان برنامًجا تدريسيًّا واختباًرا لمهارات الكتابة ومقياس الدّ 

الّدافعّية على المجموعتين قبل عملّية الّتدريس وبعدها. درست المجموعُة  الكتابة ومقياسمهارات 
الّتجريبّيُة مّدة ثمانية أسابيع وفق البرنامج الّتعليمّي، ودرست المجموعة الّضابطة المّدة نفسها وفق 

األساليب اإلحصائّية الوصفّية، وتحليل الّتباين  ولتحليل البيانات اسُتخدمت ،الّطريقة االعتيادّية
(. أظهرت نتائج الّدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائّية تعزى MANCOVAالمشترك المتعّدد )

وفي الّدرجة الكّلّية لمهارة الكتابة،  الكتابة باّللغة اإلنجليزّية، لطريقة الّتدريس في جميع مهارات
الّتجريبّية، كما أظهرِت الّنتائج بأنَّ هناك ارتفاًعا في مستوى دافعّية وجاءت الفروق لصالح المجموعِة 

 الّطالبات لصالح المجموعة الّتجريبّية. 
 .برنامج تعليمّي، نموذج الكتابة الّتشاركّية، مهارة الكتابة الكلمات المفتاحية:
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The Effect of an Instructioal  Program Based on Shared Writing Model 

to Develop the Writing Skill in English Language and the Motivation  

for learning it  among 9th Grade Students in  Naur Dirctorate of 

Edcaution 

Waed Ahmad Alghanem  
*AlkhawldaHamd   Ahmad Prof.  

Abstract: 

The research aimed at identifying the effect of an instructional program 

based on shared writing model to develop the writing skill in English 

language and the motivation for learning it among 9th grade students in 

Naur dirctorate of edcaution. The study was implemented on a sample that 

consisted of (40) female students of 9th grade in Alal secondry school for 

girls. The researchers prepared an instructtional program based on shared 

writing model, a motivation scale, and an achievement test that was verified 

for its validity and reliability. The expermerimental group was tought by 

instructtional program based on shared writing model and the controlled one 

was taught by the oradinary program. The researchers used the experimental 

methodology. The results showed statistically significant differences at the 

level of statistical significance (α = 0.05) in the averages on the writing skill 

test attributed to the group in favor of the experimental group. The results 

also indicated also showed that there was an increase in the motivation for 

learning in favor of the experimental group.  

Keywords: Instructional Program, Shared Writing Model, Writing Skill. 
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 :مةلمقد  ا

ا فني حيناة اإلنسنانا إذ إّن االهتمنام  بنتعّلم  يعّد تعّلم لغة جديدة منن األمنور اّلتني باتنت مهّمنة جندًّ
 إلنىحصول على مهاراٍت لغوّينٍة جديندٍة، باإلضنافة لغة تختلف عن اّللغة األّم يساهم بشكٍل كبيٍر في ال

التعليمّية والّتربوّينةا لنذلس سنعِت العدينُد  االتِّصال، والمهارات مجموعة من المهارات األخرىا كمهاراتِ 
قيننام  إلننىتعّلننم لغنناٍت جدينندٍة تختلننف عننن اّللغننة األم الخاّصننة بهننم، وأّدى ذلننس  إلننىمننن الننّدوِل واألمننم 
 إلننىعننالم بتنندريس لغننٍة أخننرى فنني مناهجهننا المدرسننّية والجامعّيننة لتصننبح لغننًة ثانوّيننًة الكثيننر منننل دول ال

 . جانب اّللغة الّرسمّيِة المتداولِة داخل الّدولة
فاّللغة هي الوسيلة األساسّية في تفاهم أبناِء البشر مع بعضهم البعض وتواصنلهم، فمنن خالِلهنا 

واّللغننة أيًضننا مننن أدوات  ،أدبهننم، وثقننافتهمو مشنناعرهم، و طموحنناتهم، و أمننانيهم، و يعّبننرون عننن أنفسننهم، 
وتخنريج  ،األحكنامبالّرموز وتحّدد لن  المعناني وتمّكنن  منن إصندار  هفهي تمدّ  ،الّتفكير اإلنسانيِّ المهّمة

 .(Amer, 2000)وتكوين المقّدمات واستخراج الّنتائج  ،األفكار
أن صنننبح تعّلمهنننا ضنننرورًة حتمّينننًة ال بنننّد منننن اّللغنننة اإلنجليزّينننة، واّلتننني أ: ومنننن بنننين هنننذه اّللغنننات

طالبنا في المدارس والجامعات، واّلتي تعتبر ِمنن اّللغنات الّدولّينة اّلتني تنتشنر فني كاّفنة دول    يتعّلمها
 . العالم تقريًباا بسبب استخدامها في شّتى المجاالت كاألعمال والّدراسة

إّنهنننا تحتننّل المرتبننة األولننى مننن بننين اّللغننات فننني  الّتعلننيما إذأهّميننة اّللغننة اإلنجليزّيننة فنني  تكمننن
ننا فنني كننّل المجنناالت العلمّيننة والّثقاةّيننة، فهنني لغننة الهنناتف، اإللمننام بهنناالعننالم، ويعننّد  والبرينند  مطلًبننا مهمًّ

 .  اإللكترونّي، واإلنترنتا وذلس بفضل ثورة المعلومات والّتكنولوجيا
 ،والّتحنننّد ، االسنننتما و  ،القنننراءة: هننني أساسنننّية وترتكنننز اّللغنننُة اإلنجليزّينننة علنننى أربنننِع مهننناراتٍ  
ن واإلنسنننان المنننتمّكن منننن مهنننارتي الّتحنننّد  والكتابننة يكنننون أيثنننر  قننندرة علنننى التّنننأثير بنننا خري، والكتابننة
(Albadwai, 2015.) 

ا حيننث تعتبننر عملّيننات ذهنّيننة أدائّيننة مرّكبننة، فنني الوقننت وتعنّد الكتابننة مننن مهننارات اّللغننة المهّمننة
اّلتني تكّكند المنحنى الّتكناملّي  ،ايتسابها وتعّلمهنا عبنر مواقنف النّتعّلم اّللغنوّل والمواقنف الحياتّينة ذات  يتمّ 

مندخل العملينات اّلننذل  إلننىجاننب أّنهننا تسنتند فني إتقانهنا  إلنى ،بسنبب تشنّعب مهنارات الكتابننة وتنّوعهنا
والمراجعننننة  ،البننننناءو  ،يتمّثننننل فنننني أّن إنتنننناج الكتابننننة يسننننتدعي العدينننند مننننن العمليننننات مثننننل: الّتخطنننني 

(Omarshal, 1998   .) 
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أّن الكتابننة ذات طبيعننٍة  (Topping, 2001)وفنني معننرح الحننديث عننن الكتابننة يننرى تننوبنج 
معّقنندٍة، حيننث تتطّلنننب مسننتلزماٍت السننتخدامها بشنننكٍل فّعنناٍل، ومننن هنننذه المسننتلزمات: تولينند األفكنننار، 

وفنني الموضننع نفسنن   ،ير ميننول القننارغ ورهباتنن وتنظيمهننا، وكتابننة الخطننوي العريضننة، والّتحريننر، وتقنند
تعتبر الكتابة من أيثر المهارات صعوبًة في عملّية االّتصال والّتواصلا وذلنس يعنود لعنّدة أسنبال لعنّل 
أهّمهننا أّن اّللغننة المكتوبننة ُتحصننر االّتصننال فنني قننناٍة واحنندٍة بعينندة كننّل البعنند عننن اإلشننارات الجسننمّية، 

ّتلنننوين البصنننرّل، فالكاتنننب يبنننذل جهنننًدا أيثنننر منننن المتحنننّد  أو المنننتكّلم فننني واالنفعننناالت الحركّينننة، وال
 ,Alnajjarتوصننيل كلماتنن  وأفكنناره ومعانينن ا ألّننن  يخاطننب القننارغ  المنفصننل  عننن  مكانيًّننا وزمانيًّننا )

2007.) 
مننن الوسننائل  اإلنجليزّيننة يعتبننرتعلننيم  الكتابنة فنني اّللغننة  أنّ  (Nasr, 1995) يمنا أشننار نصننر

الة في معالجة المشكالت الّتعليمّية، ومواجهة صعوبات النّتعّلما فهني تعمنل علنى الحنّد منن ظناهرة الفعّ 
 .الّضننعف المدرسننّي ألّن الّطالننب القننادر علننى الكتابننة يمتلننس مهننارات متقّدمننة، وتجنناوز المراحننل الننّدنيا

تختلنف فني أمنور متعنّددة منهنا: وعند مقارنة مهارة الكتابة بمهاراِت اّللغة اإلنجليزّية الباقية سننجد أّنهنا 
فرصننننة أطننننول و  ،دّقننننة أيبننننر فنننني الّتنظننننيمو  ،امتينننناز الكتابننننة بارتفننننا  مسننننتوى المحتننننوى والمضننننمون 

 .  Martin, 2002)في الّصياغة ) وإحكام أفضل ،الستحضار األفكار
ويزخنننر األدل الّتربنننوّل بالّدراسنننات فننني مجنننال تعلنننيم الكتابنننة حنننول تنننأثير اسنننتراتيجّيات التّننندريس 

وإيسننال الّطلبننة المهننارات األدائّيننة والّذهنّيننة اّلالزمننة إلنتنناج  ،المسننتخدمة فنني تطننوير عملّيننات الكتابننة
 (. Rimmers, 1992ووفًقا لألنوا  األدبّية المستهدفة ) ،الماّدة الكتابّية

وألهننداف  ،أّن ممارسننة الكتابنة اإلنتاجّيننة فنني سنياقات مختلفننة (Taylor, 1994)وذكنر تننايلور 
 ،تنننرتب  بعملّينننات الّتخطننني  ،عنننة يسنننتدعي تعلنننيم الّطلبنننة مهننناراٍت تلّينننة وذهنّينننة متنّوعنننة ومتداخلنننةمتنوّ 

أم  ،سننتراتيجّية تنندريس سننواء أيانننت فردّيننةاّنشننر، واّلتنني ترتكننز علننى أّن أّل وال ،والمراجعننة، والتّننألي 
 ،اء المعنننى وإيصننال يجننب أن تكسننب الّطلبننة مهننارات متخّصصننة فنني بننن ،أم تعاونّيننة تشنناركّية، ثنائّيننة

 وتقديم  للقّراء بلغٍة مكّثرة وسليمة. 
أّن اهتمننام معلمني اّللغننة فنني العنالم بعملّيننات الكتابننة قند ازداد فنني الّسنننوات  إلننىوهنناك مننا يشنير 

ومنن هننا يجنب  ،إيماًنا منهم أّن الكتابة تعتبر منن المهنارات بالغنة األهّمّينة عنند تندريس اّللغنة ،األخيرة
الّتطبيق الّصّفّي مع ضرورة االهتمام بنوعّية كتابة الطلبنة أيثنر  اإليمان طريق  في مجال أن يأخذ هذا
ومننن األسنناليب اّلتنني حظيننت باهتمننام خنناّد فنني مجننال تنندريس الكتابننة: الكتابننة الّتشنناركّية،  ،مننن الكننمّ 
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عنن أسنلول الكتابنة فضناًل  ،فهي تعتبر مدخاًل لتدعيم الّدافعّية، وتطوير اّتجاهات إيجابّية نحو الكتابنة
 .(Sahtoot, 2009)أو ما يطلق علي  مصطلح الّتألي  الّتشاركّي  ،الّتشاركّية

وأّن ظناهرة الكتابنة  ،والّتعّلم الّتشاركّي نشاي بشرّل قد يحصل في شّتى مجناالت الحيناة المختلفنة
ومجموعننة  ،ّتشنناركّيةوالكتابننة ال ،الّتشنناركّية لهننا عننّدة تسننميات فقنند عرفننت بّمننا يسننّمى بمجموعننة الكتابننة

ومنن هننا جناءت أهّمّينة الكتابنة الّتشناركّية لعندم اعتمادهنا علنى  ،والورشة ،ودوائر المساعدة ،االستجابة
طرف واحد في الموقف الّتعليمّي، بل عبارة عن عمليٍة تشاركّيٍة وتفاعلّية بين كّل منن المعّلنم والّطلبنة، 

ت تعليمّينٍة وبهنذا فهني تلغني مركزّينة المعّلنم، وترتكنز وقد تكون بين الّطلبة أنفسهم على شكل مجموعنا
علننننننننى الّتشننننننننارك فنننننننني التّنننننننندريس اليتسننننننننال المهننننننننارات الكتابّيننننننننة وتحقيننننننننق األهننننننننداف المنشننننننننودة 

((Bonner,1994. 
ب  بالّدافعّينة اّلتني تعنّد حالنة داخلّينة تبنأن  تعّلنم لغنٍة جديندٍة ينر   (AlMeraj, 2013)وقند أوضنح 
واالسننتمرار فنني هننذا  ،واإلقبننال علينن  بنشنناي موّجنن  ،االنتبنناه للموقننف الّتعليمننيّ  إلننىعننند المننتعّلم تدفعنن  

فننالّتعّلم ال يحنند  دون االسننتثارة والّنشنناي، فمننن المعلننوم أّن عملّيننة الننّتعّلم  االّنشنناي حتّننى يتحّقننق الننّتعّلم
فعنندما  ،منن الّدافعّينة وهذا ال يتأتى بالّشكل األمثل إاّل بوجنود درجنٍة معّيننةٍ  ،تتطّلب طاقة ذهنّية عالية

 يتمّتع الّطلبة بدافعّية عالية يسود جوٌّ من الّراحة داخل الغرفة الّصّفّية يمّكنهم من الّتعّلم بسهولة.
وبننناًء علننى مننا سننبق فقنند ارتننأى الباحثنناِن القيننام  بهننذه الّدراسننةا لبننناِء برنننامٍج تعليمننيٍّ قننائٍم علننى 

أثنره فنني تطنوير مهنارة الكتابنة فني اّللغنة اإلنجليزّينة، والّدافعّيننة  عننوالكشنف نمنوذِج الكتابنِة الّتشناركّيِة، 
 نحوها لدى طالبات الّصّف الّتاسع األساسّي.  

  مشكلة الّدراسة:
إّن تعلنننيم الكتابنننة فننني اّللغنننة اإلنجليزّينننة  يعتبنننر منننن الوسنننائل الفّعالنننة فننني معالجنننة المشنننكالت 

عمنننل علنننى الحنننّد منننن ظننناهرة الّضنننعف المدرسنننّيا ألّن الّتعليمّينننة، ومواجهنننة صنننعوبات النننّتعّلم، فهننني ت
فهنني باختصننار الوسننيلة  ،الّطالننب القننادر علننى الكتابننة يمتلننس مهنناراٍت متقّدمننة وتجنناوز المراحننل الننّدنيا

اّلتنني يعّبننر فيهننا عننن فهمنن  لمحتننوى اّللغننة اإلنجليزّيننةا وبالتّننالي فنناّن تطننّور مسننتوى الّطالننب فنني مهننارة  
وفني تحصنيل  ،حدا  تغييراٍت في ايتسناب  لمهنارات اّللغنة اإلنجليزّينة بشنكٍل عنامٍ إ إلىالكتابةا سيكّدل 

هنننناك حاجنننًة ملّحنننًة فننني تننندريس مهنننارة الكتابنننة باّللغنننة وقننند الحنننح الباحثننناِن أّن  ،اّللغنننة بشنننكٍل خننناٍدّ 
لّطلبنة فني اإلنجليزّية باستخدام نمناذج  واسنتراتيجّياٍت تدريسنّيٍة  فاعلنٍة، يكنون لهنا أثنرع فني رفنع مسنتوى ا

هنننذه المهنننارة كنمنننوذِج الكتابنننة الّتشننناركّية اّلنننذل يكّكننند علنننى إبنننراز دور المنننتعّلم وجعلننن  محنننور  الموقنننف 
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تنميننة مهاراتنن  فضنناًل عننن رفننع مسننتواه  إلننىالّتعليمننّي، وذلننس بالّتشننارك مننع أقراننن  ومعّلمينن  وهننذا يننكّدل 
 الّتحصيلّي في مهارة الكتابة باّللغة اإلنجليزّية.   

أهّمّينننة اسنننتخدام االسننننتراتيجّيات الّتدريسنننّية، والّنمنننناذج  إلننننىالّدراسنننات شنننارِت العدينننند منننن يمنننا أ
عندم فاعلّينة الّطرائنق الّتقليدّينة فني  إلنىاّلتني توّصنلت  Sahtoot, 2009)) كدراسنة ،الّتعليمّية الحديثة

ريس مهننارة الكتابننة، تنندريس مهننارة الكتابننة واّلتنني أّينندت علننى ضننرورة اّتبننا  اسننتراتجّياٍت حديثننٍة فنني تنند
أسناليب  تعليمّينٍة  إلنىياستراتيجّية الكتابة الّتشاركّية اّلتي تكّكد على تغيير األساليب الّتعليمّية الّتقليدّينة، 

جديدٍة تجعُل المتعّلم محور  الموقف الّتعليمّي، وتغّير تغيينًرا جوهرّينا فني دور المعّلنم والمنتعّلم،  وتغيينر 
أّن هناك تدّنًيا فني  Moktar & Ahmad, 2016)) يما أّيدت دراسة ،ّتعليميّ المناخ العام للموقف ال

أّن مهننارة الكتابننة هنني واحنندة مننن  ى كننلع منهمنناو يننر  ،مسننتوى اّللغننة اإلنجليزّيننة فنني المرحلننة األساسننّية
أّن طرائنق التّندريس المسنتخدمة فني تندريس اّللغنة اإلنجليزّينة قند يكنون لهنا دورع و  ،أسبال ذلس الّضعف

ي ذلننس التّنندّني والّضننعف، واّلننذل بنندوره سننينعكس علننى امننتالك الّطلبننة لمهننارة الكتابننة والقنندرة علننى فنن
علنى ضنرورة اسنتخدام أسناليب التّندريس  (Jones, 2003)توظيفهنا فني النّتعّلم وهنذا منا أّيدتن  دراسنة 

 . الحديثة كنموذج الكتابة الّتشاركّية
جننة ماّسننة لتحسننين الّطرائننق المسننتخدمة حاليًّننا فنني بوجننود حا الّدراسننة أيًضننايمننا تتمّثننل مشننكلة 

تننندريس اّللغنننة اإلنجليزّينننة، لتحقينننق توّجنننِ  وزارة الّتربينننة والّتعلنننيم نحنننو اسنننتخدام طرائنننِق تننندريٍس حديثنننٍة، 
وباإلفننادة منهننا فنني العملّيننة الّتعليمّيننة الّتعلمّيننة، مننن هنننا فقنند شننعر الباحثنناِن بننأّن هننناك ضننرورًة إليجنناد 

 .ت تدريسّية حديثة تسهم في تقديم العون للّطلبة في المراحل الّتدريسّية المختلفةاستراتيجّيا
 أسئلة الّدراسة:

منننا أثنننر برننننامٍج تعليمنننيٍّ قنننائٍم علنننى نمنننوذج الكتابنننة الّتشننناركّيِة فننني تطنننويِر مهنننارة الكتابنننِة باّللغنننة  .2
 ؟ اإلنجليزّية لدى طالبات الّصّف الّتاسع األساسّي في لواء ناعور

ر برننننامٍج تعليمنننيٍّ قنننائٍم علنننى نمنننوذج الكتابنننِة الّتشننناركّية فننني الّدافعينننة نحنننو الكتابنننة باّللغنننة منننا أثننن .1
 ؟اإلنجليزّية لدى طالبات الّصّف الّتاسع األساسّي في لواء ناعور

 الّدراسة: هدف
يِر برنننامٍج تعليمننيٍّ قننائٍم علننى نمنوذِج الكتابننة الّتشنناركّيِة فنني تطننو تقّصنني أثنِر  إلننىهندفِت الّدراسننة 

لطالبنننات الّصنننّف الّتاسنننع األساسنننّي فننني لنننواء والّدافعّينننة نحوهنننا، مهنننارة الكتابنننة فننني اّللغنننة اإلنجليزّينننة، 
 ناعور.
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 أهّمـّية الّدراسة:
 األهّمّية الّنظرّية:

فوائنده، وإجنراءات تطبيقنن  فني مواقنف التّندريس بمننا و أهّميتن ، و الّتشنناركّية،  بنمنوذج الكتابنةالّتعرين   .2
 عّلمي اّللغِة اإلنجليزّية، وتأهيلهم في مجال تدريس مهارة الكتابة.   يسهم في تدريب م

 فني اّللغنةأسناليب تندريس الكتابنة  تحسنين فني والمعّلمنات الّدراسنة المعّلمنين هنذه يمكنن أن تسناعد .1
 .اإلنجليزّية

لّطلبنة محاولة الكشف عن فاعلّية نموذج الكتابة الّتشاركّية في تنمينة مهنارة الكتابنة، وتطنوير قندرة ا .3
 على الكتابة، وتطوير دافعيتهم نحوها باستخدام نموذج الكتابة الّتشاركّية. 

 األهّمّية الّتطبيقّية: 
تكمننن أهّمّيننة الّدراسننة بأّنهننا: تننوّفر بعننض الّتغذيننة الّراجعننة لصننانعي القننرار، وصننانعي الّسياسننات 

ة حننول أحنند  أسنناليب التّنندريس فني المننناهج فنني مجننال تعلنيم اّللغننة اإلنجليزّيننة، فنني المنندارس الحكومّين
 ونماذج  العملّية والعلمّية اّلتي تمكن الّطلبة من ايتسال المهارات اّلالزمة.   

 :واالصطالحّيةالّتعريفات اإلجرائّية 
ــة الّتشــاركّية   إجننراءات تعّلننم وتعلننيم منظمننة  :Shared Writing Modelنمــوذج الكتاب

شنننارك منننع المعّلنننم أو الّطلبنننةا إلنتننناج المننناّدة الكتابّينننة بصنننورٍة ومتسلسنننلة، تتنننيح للّطلبنننة بالّتعننناون والتّ 
علننى توزيننع المهننام، وتحدينند األدوار اّلالزمننة لكننّل مننن المعّلننم والّطلبننةا إلنتنناج األفكننار  تشنناركّيٍة تقننوم

والحننننرد علننننى ترابطهننننا    وترجمتهننننا بصننننورٍة تشنننناركّيٍة تفاعلّيننننٍة مناسننننبٍة، وكننننّل ذلننننس وفننننق معنننناييٍر 
 محّددٍة. وإرشاداٍت 

ــة الّتشــاركّية: ــى نمــوذج الكتاب ــّي ال ــائم عل مجموعننة منّظمننة مننن الّنتاجننات،  البرنــامج الّتعليم
نمننوذج  إلننىالتّنندريس، واألنشننطة، والّتقننويم، واّلتنني أعننّدها الباحثنناِن باالسننتناد  والمحتننوى، واسننتراتيجّيات

علنى أفنراد المجموعنة الّتجريبّينة منن طالبنات الكتابة الّتشاركّية لتطوير مهارة الكتابة، واّلتي تنّم تطبيقهنا 
 الّصّف الّتاسع في دروِس الكتابِة بهدف تطوير الكتابة في اّللغة اإلنجليزّية.

مهارات اّللغة اإلنجليزّية، وهي مدى ايتسنال طالبنات الّصنّف الّتاسنع  إحدىهي  مهارة الكتابة:
ها بالّدرجننة الكّلّيننة اّلتنني الّتشنناركّية، وتننّم قياسناألساسنيِّ لهننذه المهننارة، منن خننالل تطبيننق نمننوذِج الكتابنة 

 إعداد الباحثيِن. تحصيليٍّ منعليها الّطالبات من خالل اختباٍر  تحصل
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واإلقبناِل  ،حالٍة داخلّيٍة عند المنتعّلم، تدفعن  لالنتبناه للموقنف الّتعليمنيّ  إلىتشيُر  الدافعّية للّتعّلم:
وتننّم قينناس الّدافعّيننة مننن خننالل  ،لّنشنناي حتّننى يتحّقننق الننّتعّلمواالسننتمرار فنني هننذا ا ،علينن  بنشنناي موّجنن ٍ 

 مجمو  استجابات عّينة الّدراسة على مقياس الّدافعّية. 
 حــدود الّدراسة ومحدداتها:

اقتصرت هذه الّدراسة على طالبات الّصّف الّتاسع األساسّي، في مدرسنة العنال الّثانوّينة للبننات، 
 – 1122شننوائّية، حيننُث ُطّبقننِت الّدراسننة فنني الفصننل الّدراسننّي الثّنناني للعننام وتننّم اختيننارهّن بالّطريقننة الع

،  واقتصرِت الّدراسنة علنى برننامٍج تعليمنيٍّ قنائٍم علنى نمنوج الكتابنة الّتشناركّية، ُأخنذ محتنواه منن 1122
دة فنني الفصننل الّدراسننّي الثّنناني لكتننال اّللغننة اإلنجليزّيننة، حيننث شننمل علننى جميننع تمننارين الكتابننة  الننوار 

(، واعتمندِت الّدراسنة علنى اسنتخدام أدواٍت منن إعنداد Action Packمقنّرر اّللغنة اإلنجليزّينة/ منهناج )
مهارة الكتابنة باّللغنة اإلنجليزّينة  الباحثيِن لقياس أثِر برنامٍج قائٍم على نموذِج الكتابة الّتشاركيةا لتطويرِ 

محتوى إعداد البرنامج الّتعليمنّي وإجراءاتن ، وصندق  يعتمد تعميم نتائج الّدراسة علىو  ،والّدافعية نحوها
 اختبار مهارة الكتابة وثباتها.

 اإلطار الّنظرّي: 
 مفهوم مهارة الكتابة:

 واالّتصننال بننينهننا علننى أّنهننا وسننيلة للّتواصننل أ ر لقنند تعننّددِت المفنناهيم لمهننارة الكتابننة، فمنننهم مننن 
 .فكار بطريقٍة مكتوبٍة ورمزّيةٍ ومنهم من يعتبرها وسيلة للّتفكير ونقل األ ،الّناس

علنى أّنهنا عملّيننةع معّقندةع تنتّم فنني مراحنل  يسنتخدم فيهننا  Topping, 2001))فقند عرفهنا تنوبينج 
الكاتننب اّللغننة كننأداٍة اليتشنناف المعنننى وتوضننيح  عننن طريننق اإلسننقاطات، وسننبر غننور األفكننار اّلتنني 

مرحلنٍة يشنعر معهننا  إلنىِم األفكناِرا ليصننل  بنالحجِج وتنظني الموضننو  مندّعًماايتسنبها ثنّم إعنادة صنياغة 
 القارغ المعنى اّلذل يريده بشكٍل واضٍح ومفهوٍم.  إلىأّن ما كتب  ينقل 

( الكتابنة أّنهنا: عملّينةع ذهنّينةع أدائّينةع، تّتصنف بالّتعقيند Al-Najjar, 2007بينمنا عنرف الّنجنار )
ى إلنننى رمنننوٍز خّطّينننٍة منننكّثرٍة تعطننني معننننحنننّول والّصنننعوبة ألّن األفكنننار والمفننناهيم  والمعننناني المجنننّردة تت

كمنا أّنهنا تعتبنر عملّيننة إفصناٍا عّمنا فني داخننل الكاتنب منن أفكناٍر ومعنناٍن، وهنذا كّلن  ينتّم عبننر  ،للقنارغ 
واضنننننح لتقنننننّدم للقنننننارغ بأسنننننلوٍل علمنننننيٍّ و  عملّينننننات ذهنّينننننٍة معّقننننندٍة فننننني اختينننننار األفكنننننار وتنظيمهننننناا

(Hashemi, 2006 .) 
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فقد عّرف الباحثاِن الكتابة أّنها: عملّينةع عقلّينةع وذهنّينةع، هندفها رسنم األفكنار، وفي ضوء ما سبق 
عملّينناٍت ومهنناراٍت عقلّيننٍة  إلننىلننذلس فهنني تحتنناج  ارمننوٍز خّطّيننٍة علننى الننورق بصننورٍة ماّدّيننةٍ  إلننىونقلهننا 

ًينا البعند الّزمننّي متخطّ  علياا ليكون الكاتب قادًرا على إيصال األفكنار للقنارغ بطريقنٍة واضنحٍة وسنليمٍة،
  والمكانّي والّتجّرد الحسيِّ مع القارغ. 

 مهارات الكتابة: 
  :وهي كما يليمهاراٍت فرعّيٍة  إلىبتقسيم مهارة الكتابة  (Abbas, 2014) قامت عباس 

 :بالمفرداتمهارات ترتب   .2
، حيحةواختينننار الكلمنننات الّصننن ،وتتضنننّمن المهنننارات الفرعّينننة ا تينننة: اسنننتخدام كلمنننات فصنننيحةٍ 

 الّصياغة الّسليمة وفًقا لقواعد اّللغة اإلنجليزّية. إلىباإلضافِة  صحيحًة، كتابًة إمالئّيةً وكتابة الكلمات 
 باألفكار: مهارات ترتب  .1

ر اسنتيفاء األفكنا ،وضوا األفكار ،وتتضّمن المهارات الفرعّية ا تية: صّحة األفكار والمعلومات
  .وتسلسلها
 يب واألسلوب:بالّتراكمهارات ترتب   .3

 ،ايتمنال أركنان الجملنة وأقسنامها ،وتتضّمن المهارات الفرعّية ا تية: استخدام أدوات النّرب  بدّقنة
 صّحة األساليب المستخدمة. إلىإضافًة  ،سالمة الّتراييب الّنحوّية

 بالّتنظيم: مهارات ترتب  .4
وضنوا  ،التّنرقيمم عالمنات اسنتخداو  ،وتتضنّمن المهنارات الفرعّينة ا تينة: اسنتخدام نظنام الِفقنرات

 سالمة الهوامش وتناسبها.  إلىإضافًة و  ،الخ ّ 
 نمــوذج الكتابة الّتشاركّية: 

 مفهوم نمـــوذج الكتـــابة الّتشـــاركّية: 
سنتراتيجّيِة الكتابنِة الّتشناركّيِة عنن مندى إنتاجّيتهنا فني ات اّلتني أجرينت علنى أثبتتل معظنم الّدراسنا
سنننتراتيجّية تعنننني مجموعنننة منننن األشنننخاد يكتبنننون مًعنننا، حينننث أّن هنننذه اال، تنمينننة تحصنننيل الّطلبنننة

 (. King, 2007ناتٍج مكتوٍل ) إلىويتبادلون األفكار والحوارات بهدِف الوصول 
ستراتيجّية الكتابة الّتشاركّية هني: تلنس اإلجنراءات اإلى أّن ( Spring, 1991يما أشار سبرنج )

أفنراد المجموعنة منن  تكنون بنينعاًل ديناميكيًّنا بنين المعّلنم والّتلمينذ، وقند اّلتي تتضّمن نشاًطا كتابيًّا وتفنا
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أفكناٍر منطقّيننٍة ذات  إلنىالّطلبنة بتوجيهناٍت منن المعّلنم، وذلنس ينتّم منن خنالل الّنقنا  والحنوار للوصنول 
 معنى.

بتعرين  الكتابنة  Persky, Danns& Jin, 2003)يمنا قنام كنّل منن بيرسنكي وداننس وجنين )
ة أّنها: نو ع من الّتألي  الجماعّي لماّدٍة مكتوبٍة، حيث يقوم كّل منن المعّلنم والّتالمينذ بالّتشنارك الّتشاركيّ 

والّتعنناون إلنتنناج المنناّدِة الكتابّيننِة، وقنند تكننون بننين أفننراد المجموعننة بتنفيننِذ مجموعننة مننن المهننارات مثننل: 
، والّتحريننر والنّ  قنننا  العنننام، والّتخطنني ، وإنتننناج المننناّدة مهننارة تقسنننيم المهّمنننة، ومهننارة العصنننِف النننّذهنيِّ

 أعماٍل كتابّيٍة. إلىونالحح أّنها تعمل على تحويل الكالم والحوار الجماعيِّ  ،المكتوبة بشكٍل نهائيٍّ 
 الكتابة الّتشاركّية:  مزايا

أّن اسنتخدام الكتابنة الّتشناركّية يحّقنق مزاينا فني تندريس مهنارة  إلنى(Miller, 1994) أشار ميلنر 
حينننث يسنننتطيع المدّرسنننون الّتركينننز  علنننى  ،ابننة،  تتمّثنننل فننني ترسنننيخ المفننناهيم الّتشننناركّية  والّتربوّيننةالكت

تنندريس مفنناهيم  تتضننّمن تفكيننًرا عننالي المسننتوى، والننوعي بصننعوباِت الّطلبننة ومشننكالتهم فنني المجنناالت 
لبننة مننن أن يتعّلمننوا وأيًضننا سننتمّكن الطّ  ،االجتماعّيننة والبالهّيننة، ومعالجتهننا بشننكٍل سننليٍم فنني تدريسننهم

عنندًدا مننن اسننتراتيجّيات الّتخطنني  فنني الكتابننة مننع معّلمننيهم ومننع أقننرانهم علننى حنندٍّ سننواءا وذلننس لوجننود 
عالقنٍة تشناركّيٍة وتفاعلّينة بنين الّتخطني  واألداء فني الكتابنة، وبنين تكامنل األدوار والمهناّم بنين كنّل مننن 

أيًضا بالقندرة علنى حنّل المشنكالت والتّنأثير إيجاًبنا فني الّنتاجنات و  ،المعّلم والّتلميذ إلنتاج الماّدة الكتابّية
فالكتابننة الّتشناركّية تقننوم علننى  ،الّسنلوكّية والّتعليمّيننة للّطلبنة، وتعزيننز اإلنتناج والّتحصننيل األينناديمّي لهنم

م منننتعلّ  إلنننىتفعينننل دور المتعّلمنننين فننني بنننناء معنننانيهم الخاّصنننة واالنتقنننال بهنننم منننن منننتعّلم سنننلبيٍّ متلنننٍق 
 متفاعٍل ومنتٍج ألعمال  الكتابّية.

 الكتابة الّتشاركّية والّنظرّية البنائّية االجتماعّية: 
الّنظرّيننة البنائّيننة االجتماعّيننة، اّلتنني تّتفننق مننع  إلننىتسننتند الكتابننة الّتشنناركّية فنني تنندريس الكتابننة 

وأّن الننّتعّلم  ،اّللغننةأهّميننة الحننوار االجتمنناعّي فنني ايتسننال  حننول Vygotskyأفكننار العننالم ةيجتسننكي 
وقنند نّتفننق  نعرفهننا،فاألشننياء والّنصننود  ،يحنند  فنني ذات الفننرد أيثننر  مّمننا يحنند  بننين الفننرد واألشننياء

عبننر عملّيننات االّتصننال اّلتنني تننتّم بننين خبننرات الفننرد وبننين معّلمنن ، ومننع  تبنننى وتتشننّكلعليهننا، ولكّنهننا 
 .Bruffee, 1996)الّتشاركّي ) إطار العملخبرات أقران  في 
أصننبحت بننناًء تشنناركيًّا، يننتّم عبننر أشننكاٍل   -مفهوًمننا وناتًجنا -أّن عملّيننة الننّتعّلم  إلننىوهنذا يشننيُر 

منن الّتفاعنل بنين المعّلنم وتالمينذِه، وبنين الّطلبنة أنفسنهم فني مواقنِف الّتعلنيم، اّلتني تتنيح مثنل هنذا الّنننو  
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 ,Freedmanتهدف تنميننة الننّذايرة )مننن الّتفاعننل، ولننيس مننن خننالل التّنندريبات والّتمرينننات اّلتنني تسنن
1994  .) 

وبننناًء علننى مننا تقننّدم تعتبننر الكتابننة الّتشنناركّية أحنند االسننتراتيجّيات المهّمننة، القننادرة علننى إحنندا  
تغيير في دور كّل من المعّلم والمتعّلم فني الموقنف الّتعليمنّي، والّنهنوح بالعملّينة الّتعليمّينة، والنّتخّل  

ريس مهارة الكتابة في اّللغة اإلنجليزّية، واّلتي تتطّلب دوًرا فّعنااًل لكنّل منن المعّلنم بما يعرف بالّتلقين لتد
والمننتعّلم. فالكتابننة الّتشنناركّية تكّكنند أهّميننة الّتواصننل االجتمنناعّي فنني تنندريس مهنناراِت اللغننة اإلنجليزّيننِة، 

 لحالّي.وبالّتحديد مهارة الكتابة، وهو ما تفتقده أنظمتنا الّتربوّية في وقتنا ا
 دور المعـّلم في تطبيـق إستراتيجّية الكتاـبة الّتشـاركّية:

، ولننيس  دور  ( Spear, 1993أوضننح سننبير ) المعّلننم فنني الكتابننة الّتشنناركّية أّننن : دورع تننوجيهيٌّ
وبنناًء علنى ذلنس  ،تلقينيًّا ومسّهاًل للّتعّلم بداًل من ناشر، وبنات للمعرفنة، فهنو لنيس المصندر الوحيند لهنا

لمعّلننننم اّتخننناذ القننننرارات الّسنننليمة والّصننننحيحة فننني اختيننننار األهنننداِف الّتعليمّيننننة المناسنننبة لطلبتنننن  علنننى ا
وشرا أساسّيات هذه اإلستراتيجّية وكيفّية تطبيقهنا فني  ،وتحديدها، واإلشراف على إنتاج العمل الكتابيّ 

اللّية منن سنيطرة المعّلنم. الكتابة، وتفويض الّسلطة إعطناء الّطلبنة قندر منن الّتصنّرف والّسنيطرة واالسنتق
يمنا يقنع علنى عناتق المعّلنم المراقبنة القريبنة للّطلبننة وقيامن  بنالّتقويم الّشنامل أثنناء إنتناج العمنل الكتننابّي 

 وبعده. 
 مفهوم الّدافعّية:

إّن استجابات اإلنسان وردود أفعال  تختلف باختالف القوى اّلتني تدفعن  وتحثّن  علنى ذلنس، وهنذه 
م فيهننا قننوى داخلّيننة أو خارجّيننة، وهنني مننا تعننرف بالّدافعيننة حيننث تننكّثر فنني: سننلوك ، االسننتجابات تننتحكّ 

تعّلمن ، تفكيننره،  إبداعنن ، ترائنن ،  وإدراينن ، و فنني المجننال الّتربننوّل فنناّن الّدافعيننة مننن المفنناهيم األساسننّية 
ل المسننكولة عننن فني علننم الننّنفس الّتربنوّل، وقنند اعتبرهننا البناحثون فنني الّتربيننة وعلنم النننفس إحنندى العوامن

اختالف المتعّلمين من حيث أدائهم المدرسنّي، ومسنتويات نشناطهم الّدراسنّي، وأّن معرفتهنا يسنهم بقندر 
 يبير في نجاا العملّية الّتربوّية الّتعليمّية وفي نجاا المتعّلم.     

ا حيننث أّن ومننن هنننا تعتبننر الّدافعّيننة عملّيننُة إثننارِة الّسننلوك وتوجيهنن  ومسنناندت  نحننو هنندف الننّتعّلم
معرفة درجة الّدافعّية أمنرع بنالا األهّمّينة بالّنسنبة لعملّينة النّتعّلم والّتعلنيم وهني كنالّتعّلم ال تالحنح مباشنرة 
وإّنمننا يسننتدّل عليهننا مننن خننالل مكّشننراتها، ومننن األلفننا  الّداّلننة عليهننا وهننذا مننا أّيدتنن  دراسننة الّسننلطّي 

(AlSalti, 2004 أّن الّدافعّية هي إحندى شنرو )وهنذا منا أّينده  علمناء النّنفس المعنرفيين أّن  ،ي النّتعّلم
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الننّتعّلم ال يحنند  إاّل إذا تننوّفرت ةينن  شننروي معّينننة مننن بينهننا الّدافعّيننة، وقنند ُعننرف مصننطلح الّدافعّيننة 
مننا الّدافعّيننة األياديمّيننة، والّدافعّيننة للّنجنناا. ولكننن ةيو للننّتعّلم بعننّدة تسننمياٍت أهّمهننا: الّدافعّيننة المدرسننّية، 

 ,Dornyei) فنني دورننننييخننّ  الّدافعّيننة نحننو تعّلننم لغنننٍة أخننرى فقنند عننرف جننناردنر )المشننار إلينن  
( الّدافعّية نحو تعّلم لغة أخرى أّنها: المدى اّلذل يصل إلي  الفرد فني العمنل، أو الّسنعي لنتعّلم (1998

بذلس، وبهنذا تكنون الّدافعّينة يعيشها أثناء قيام   التياّللغة بسبب الّرهبة في القيام بذلس، وحالة الرضا 
 مجموًعا لثالثة مكّونات هي: حجم الّدافعّية، والّرهبة في تعّلم اّللغة، واالّتجاه نحو عملّية تعّلم اّللغة. 

اّلتنني  حنول العوامنل ّلم اّللغنوّل، فعنندما يطنرا سننكالع وتبندو أهّمينة الّدافعّينة واضننحًة فني إثنراء الننّتع
أيثنر األشنخاد ينذكرون  فانّ -فيها الّتعّلم اّللغوّل  بما-في أّل نشاٍي  تكثر في مستويات نجاا األفراد

 .هذه العواملالّدافعّية من ضمن 
فالّدافعّيننة، أو رهبننة المننتعّلم فنني العملّيننة الّتعليمّيننة تقننوم بنندوٍر فّعنناٍل، بننل هنني معيننارع فنني نجنناا 

تها األربعا ألّنها توّج  الّنشاي اّلذل يقنوم المتعّلم أو فشل  في تعّلم اّللغة األجنبّية، والّسيطرة على مهارا
ب  المتعّلم وتحّدده، فاستعمال اّللغة والّتواصل بها مع الناس، غالًبا منا يكنون الحنافز األّول لنتعّلم اّللغنة 

(Al-Asili, 2003.) 
 أهّمّية الّدافعّية في الّتعليم:

   ًة تنطلق من االعتبارات ا تية:إّن للّدافعّية أهمّيًة كبير  ((Aldahiri, 1999ذكر الّداهرل  
  ٍإذ ال يمكنن أن يحند  أّل سنلوك منا لنم يكنن وراءه  ،إّن الّدافعّية عاملع ضرورلٌّ لتفسنير أّل سنلوك

دافعّيننننة، وأّن جميننننع الّننننناس علننننى اخننننتالف أعمننننارهم ومسننننتوياتهم الّثقاةّيننننة واالجتماعّيننننة يهتّمننننون 
 بطهم با خرين.بالّدافعّيةا لتفسير طبيعِة العالقات اّلتي تر 

  ّافعّينة فنني المجنال المدرسننّي كمحاولننِة إعطناِء تفسننيٍر لالختالفنات الموجننودة بننين ظهنر االهتمننام بالد
نتائج الّتالميذ، واّلذين يكتسبون نفس القدرات، ويتواجدون في نفس الوضنعّيات، إذ تسنمح الّدافعّينة 

 ن، وبين المثابرين وغير المثابرين.بالّتمييز بين الّتالميذ، فهي تمّيز بين الّناجحين والفاشلي
يتبننّين مّمننا سننبق بننأّن الّدافعيننة أحنند أهننّم الّشننروي اّلالزمننة إلحنندا  الننّتعّلم عننند الّتالميننذ، فكّلمننا 
ازدادِت الّدافعّيننة كننان هننناك عملّيننات تعليمّيننة أقننوى وذات حيوّيننة، فننالمتعّلم اّلننذل يمتلننس دافعّيننة نحننو 

ق جميع أنوا  األهداف الّتعليمّية والّتربوّية بشنكٍل أفضنل منن المنتعّلم ذل الّتعّلم سيكون قادًرا على تحقي
 الّدافعّية المتدّنّية.  
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 الصلة: الّساب ة ذاتالّدراسات 
دراسًة هدفت لمعرفة العالقة بنين القاعندة المفهومّينة  AlQatawneh, 2014)أجرى القطاونة )

تفعيننل تحليننل  إلننىكمننا هنندفت  ،ّيننة الّطلبننة نحننو تعّلمهننالمننناهج اّللغننة اإلنجليزّيننة اّلتنني يدرسننونها ودافع
حيننث كانننت  ،) الّصننّف الخننامس والّصنّف العاشننر(محتنوى كتننب اّللغننة اإلنجليزّيننة للّصنفوف األساسننّية 

عّيننة الّدراسننة عبنارًة عننن أربعنِة كتننٍب دراسنّيٍة للّصننفوف سنالفِة الننّذير، لتمثينل منهنناج اّللغنة اإلنجليزّيننة،  
ّتٍة وخمسين طالًبا منن طلبنِة الّصنّف الخنامس والعاشنر فني مدرسنة  السيسنامة الّثانوّينة س إلىباإلضافة 
أّمنا أداة  ،ة اإلنجليزّينة(  لقياس دافعّينتهم نحنو تعّلنم منناهج اّللغنSesame World Schoolللبنات، )

أظهنرِت  بينمنا ،ةالّدراسة فقد استخدم الباحث مقياس  )ييلر( لقياس دافعّينتهم نحنو تعّلنم اّللغنة اإلنجليزّين
الّنتننائج أّن العالقننة بننين القاعنندة المفهومّيننة لمننناهج اّللغننة اإلنجليزّيننة وبننين دافعّيننة الّطلبننة نحننو تعّلمهننا 

 يانت منخفضًة.
معرفنننة أثنننِر اسنننتراتيجّية الكتابنننة  إلنننىدراسنننًة هننندفت  (Sahtoot,2009)أجنننرت سنننحتوت يمنننا 

لندى طلبنة المرحلنة األساسنّية فني األردّن، حينث تكوننت  الّتشاركّية فني تنمينة مهنارتي الكتابنة والّتحنّد 
عّينننة الّدراسننة مننن سننّتين طالًبننا وطالبننة مننن طلبننة الّصننّف الّتاسننع األساسننّي مّوزعننة علننى أربننِع شننعٍب، 

يدرسنون  ،وبواقِع خمسة  عشر  طالًبا وخمس  عشرة  طالبًة لكنّل شنعبة ،شعبتيِن للّذيور وشعبتيِن لإلنا 
بند الثّناني للّتمّينز الّتابعنة لمديرّينة الّتربينة و الّتعلنيم لمنطقنِة إربند منن العنام الّدراسنّي في مدرسنِة الملنس ع

 ، حيث تّم اختيار المدرسة بطريقٍة قصدّيٍة. 2009/2008))
أثنننِر اسنننتراتيجّيِة الكتابنننة  إلنننىأظهنننرت نتنننائج الدراسنننة وجنننود فنننروٍق ذات داللنننة إحصنننائّيٍة تعنننزى 

وعنندم وجنننود  ،حنننّد  والكتابننة، وكانننِت الفننروق لصنننالح المجموعننة الّتجريبّيننةالّتشنناركّية فنني مهننارتي التّ 
ووجننود فننروٍق ذات  ،أثننر الجنننس فنني جميننع المهننارات الكتابّيننة إلننىفننروٍق ذات داللننة إحصننائّيٍة تعننزى 

أثننِر الّتفاعننل بننين الّطريقننة والجنننس فنني جميننع المهننارات الكتابّيننة، وكانننِت  إلننىداللننٍة إحصننائّيٍة تعننزى 
والختبنننار فرضننّيات الّدراسننة قامننت الباحثنننة باسننتخراج المتوّسننطات الحسنننابّية  ،ق لصننالح اإلنننا الفننرو 

 واستخدام الّتحليل الّثنائّي والمتعّدد.   ،واالنحرافات المعيارّية
( دراسننًة هنندفت للكشننِف عننن أثننر تلّيننِة الكتابننة الّتشنناركّية فنني عملّيننة (Dale,1996وأجننرى ديننل 

طّبقننت هنننذه الّدراسننة علنننى أربعننٍة وعشنننرين طالًبننا فننني الّصننّف الّتاسنننع  ،دريسالكتابننة داخنننل غننرف التّننن
وجمعننت  ،األساسننّي، مننن صننفوف اّللغننة اإلنجليزّيننة فنني مدرسننٍة ثانوّيننٍة فنني منطقننة وسنن  غننرل أمريكننا

فني تسنعِة أسنابيع ، منن ثمناني مجموعنات ثالثّينة، عملنت خنالل مسناٍق دراسنيٍّ تشنّكلت فني المعلومات 
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واسننتخدمت معننايير  لبنناء المجموعننات بطريقننة متجانسننٍة،  ،األسنابيع القليلننة األولننى مننن الّسننة الّدراسننّية
ّل منهنا فني حينث كتنب كنّل طالنٍب ثنال   مقناالٍت، وأنجنز كن ،واستخدمت قيادًة ذات قدرٍة ُلغوّينة شنفوّية

وكشنفت الّنتنائج  ،شملت موضوعات جدلّية اختيرت منن المندّرس لتطنوير القندرة الكتابّينة ،ثالثِة فصول
عن أّن الّطلبة اّلذين مارسوا الكتابة الّتشاركّية قضنوا وقتًنا كبينًرا فني الّتخطني  والمراجعنة، علنى حسنال 

تشنابٍ  منع منا يقنوم  إلىلكتابة الّتشاركّية تميل وأظهرِت الّنتائج أّن ا ،الّزمن المخّص  لإلنتاج والكتابة
 كما أّن الّطلبة أعطوا انتباًها مرّكًزا وتحلياًل لعملّيات الكتابة.       ،ب  الكاتب الخبير

دراسًة، قام فيها بالبحِث من أجل الّتعّرف على أنماي  (Qudah, 1995)بينما أجرى القضاة 
وكانت أداة الّدراسة عبارة  ،ة األردنيين لّلغة اإلنجليزّية كلغٍة أجنبّيةٍ الّدافعية اّلتي تقف وراء تعّلم الّطلب

عن استبانة وّزعت على عّينة الّدراسة اّلتي تشّكلت من مئة طالب من طلبة الّسنة األولى في جامعة 
 وقد أوضحت نتائج الّدراسة أّن الّدافعّية الّنفعّية سبب من ،مكتة، ضمن تخّص  اّللغة اإلنجليزّية

األسبال اّلتي دفعت ثمانين بالمئة من عّينة الّدراسة لتعّلم اّللغة اإلنجليزّية، بينما عشرين بالمئة من 
 عّينة الّدراسة كانت الّدافعّية الّتكاملّية سبًبا لدراسة اّللغة اإلنجليزّية وتعّلمها.

 : الّدراسات الّساب ةالّتع يب على 
اإلنجليزّيننة، تطننوير مهننارة الكتابننة باّللغننة  الّتشنناركّية فننيتابننة أّينندت الّدراسننات الّسننابقة فاعلّيننة الك

 اكمن (Sahtoot, 2009) دراسنة سنحتوتالّتعليمّية لكّل منن المعّلنم والّطلبنة، كمنا فني  وتعزيز األدوار
تحسننين مهننارات الكتابننة وتحفيزهننا لنندى  وفاعلّيتهننا فننيأّينندت هننذه الّدراسننة علننى دور الكتابننة الّتشنناركّية 

( على أثنِر تلّينة الكتابنة الّتشناركّية فني عملّينة الكتابنة داخنل (Dale, 1996يما أّيدت دراسة   الّطلبة.
بينمنننننا أّيننننندت دراسنننننة القطاوننننننة  ،غنننننرف التّننننندريس، وأّن لهنننننا دوًرا فّعنننننااًل فننننني تنمينننننة مهنننننارة الكتابنننننة

((Alqatawneh, 2014 ثرهنا علنى تطنوير على دور الّدافعّية وفاعلّيتهنا فني تعّلنم اّللغنة اإلنجليزّينة وأ
اّلتي أّيندت علنى  (Qudah,1995) مهارات اّللغة اإلنجليزّية، وهذا ما ظهر أيًضا في دراسة القضاة 

وتّتفق الّدراسة الحالّينة منع الّدراسنات الّسنابقة ذات الصنلة  ،أّن الّدافعّية سببع وراء تعّلم اّللغة اإلنجليزّية
نميننة مهننارات الكتابننة، وتتمّيننز الّدراسننة الحالّيننة بأّنهننا فنني فحنن  أثننر نمننوذج الكتابننة الّتشنناركّية  فنني ت

 تناولت برنامًجا تعليميًّا  قائًما على نموذج الكتابة الّتشاركّية وأثره على الّدافعّية.
 الّطري ة واإلجراءات:

 منهجّية الّدراسة: 
  .اّتبع الباحثان الّتصميم شب  الّتجريبّي لتحقيق أغراح الّدراسة
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    سة:الّدرا أفـراد
ننن  منهنناج اّللغننة  تننأّلف أفننراد الّدراسننة مننن مجمننوعتين مننن طالبننات الّصننّف الّتاسننع اّللننواتي يدرسل
اإلنجليزّيننة وبلنننا عنننددهم أربعننين طالبنننًة فننني مدرسننة العنننال الّثانوينننة للبنننات، وتنننّم اختينننار المجمنننوعتين 

مجموعننة الّتجريبّيننة )أ(، وبلننا بالّطريقنة العشننوائّية البسننيطة لتمّثنل المجموعننة الّضننابطة )الشنعبة ل( وال
، 1122/  1122يّل مجموعة  عشنرين طالبنًة، فني الفصنل الّدراسنّي الثّناني للعنام الّدراسنّي  عدد أفراد

تعناون بتين للّصنّف الّتاسنع األساسنّي، و متها مكان البناحثيِن، وجنود شنعءلمالواختيرت المدرسة قصديًّا 
 اسة.مديرة المدرسة والمعّلمات إلجراء هذه الّدر 

 أدوات الّدراسة: 
: البرنامج الّتعليميّ   الّتشاركّية على نموذج الكتابةال ائم  أّوالا

الّنظرّيننة البنائّينننة االجتماعّيننة، حينننث تننّم اعتمننناد  إلننىأعننّد الباحثنناِن البرننننامج  الّتعليمننّي مسنننتنديِن 
ّيننة مننن حيننث: المبننادغ، أسنناليب الّنتاجننات الّتعليمّيننة وفًقننا لطرائننق التّنندريس المّتبعننة، ووفًقننا لتلننس الّنظر 

الّتدريس، الّتنفيذ، والّتقويم، إذ أُعيد تصميم الفصل الّدراسّي الثّناني منن منهناج اّللغنة اإلنجليزّينة للّصنّف 
الّتاسع األساسّي وفق نمنوذج الكتابنة الّتشناركّية بمنا يحتوين  منن موضنوعات كتابّينة، ومنا يتضنّمن  منن 

 تنمية مهارات الكتابة لدى الّطالبات. إلىالبرنامج  وهدف ،مفاهيم  ومفرداٍت وأنشطةٍ 
 اختيار محتوى البرنامج وتنظيمه: 

تنّم تحدينند محتننوى البرنننامج الّتعليمنّي حيننث يشننمل الفصننل الّدراسنّي الثّنناني مننن الكتننال المدرسننّي 
بمننا ( للّصنّف الّتاسننع األساسنّي، و تضنّمن البرننامج عرًضننا للمحتنوى الكتنابّي Action Packالمقنّرر)

 ، ومهامٍّ كتابّية.عملٍ  أوراقِ و تدريباٍت، و ةي  من أنشطٍة، 
 استراتيجّيات تدريس البرنامج: 

 .نموذج الكتابة الّتشاركّية، الّتعّلم الّتعاونيّ 
 صدق البرنامج الّتعليمّي:

للتحّقنننق منننن صننندق البرننننامج الّتعليمنننّي تنننّم عرضننن  علنننى خمسنننة  عشنننر  محّكًمنننا منننن أصنننحال  
تذة الجامعات، في المناهج والّتدريس، وعلم الّنفس الّتربوّل، والمشنرفين الّتربنويين، االختصاد من أسا

الّصننياغة الغلغوّينة، ومندى مناسننبت  و وضنوا المعننى، و بهندف إبنداء ترائهننم فني البرننامج الّتعليمننّي منن حينث: البننناء، 
المحّكمننين بمننا يحّقننق أهننداف  وأّل تعننديالٍت يرونهننا مناسننبًة، وتننّم األخننذ بمالحظنناتِ للمحتننوى الّتعليمننّي، 

 الّدراسة.
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 ثانياا: اختبار مهارة الكتابة باّللغة اإلنجليزّية
اختار الباحثنان جمينع الموضنوعات الكتابّينة لتكنون منادًة الختبنار مهنارات الكتابنة، بحينث يمكنن 
وعمننل مالءمننة المحتننوى ليننتّم تدريسنن  وفننق نمننوذج الكتابننة الّتشنناركّية، ويتناسننب مننع خطننوات تطبيقنن  

مَّن   تكنّون االختبنار مهناراٍت فرعّينٍة، حينث  إلنىاالختبار قياس  مهارة الكتابنة مقسنّمًة  المجموعات، وت ض 
سئلة كتابة فقنرات عنن موضنو  تضّمنت بعض األالفرعّية، و تابة مهارات الك أسئلة تقيسمن مجموعة 
لمفننردات، الّتراييننب، الّتنظننيم، أسننئلة موضننوعّية لقينناس مهننارات الكتابننة الفرعّيننة )ا إلننىمعننّين، إضننافًة 

والّتنسننيق(. تنننّم تصنننحيح االختبنننار وفنننق مهنننارات الكتابننة الّسنننابقة ومسنننتوياتها الفرعّينننة وبنسنننبة أربعنننين 
 بالمئة للمهارات الفرعّية. 

مننن  المحّكمننين للّتحّقننقمننن  علننى مجموعننةتننّم عننرح االختبننار بصننورت  األولّيننة صــدق االختبــار:  -أ
ن لتشمل نخبًة من حملنة درجنة النّديتوراه فني اّللغنة اإلنجليزّينة وتدابهنا، و صدق ، حيث تنّو  المحّكم

الننّديتوراه فنني مننناهج اّللغننة اإلنجليزّيننة والتّنندريس، العنناملين فنني الجامعننات الحكومّيننة  وحملننة درجننة
اإلنجليزّينة فنني لنواء ننناعور، ومعّلمني لغننة إنجليزّينة مننن أصنحال الخبننرة  ومشنرفي اّللغننة ،والخاّصنة
  اءة. والكف

تننّم تطبيننق االختبننار علننى عّينننة اسننتطالعّية مكّونننة مننن ثالثننين طالبننة مننن خننارج  ـــابات االختبــار: -ب
عّيننة الّدراسنة، وبعنند منروِر أسننبوعين علنى الّتطبيننق األّول أُعيند  تطبيننق االختبنار علننى أفنراد العّينننة 

ام معامنل ارتبناي )بيرسنون(، أنفسِهم، وُحسب معامل االرتباي بين الّتطبيقنين األّول والثّناني باسنتخد
( وقند عنّدت هنذه القنيم مناسنبة ألغننراح 1.20( و)1.23وتراوحنت قنيم معامنل االرتبناي منا بننين )

 الّدراسة.
 مقياس الّدافعّية: 
 صدق المقياس:
مقيناس منن المحّكمنين   للّتحّقنق منن صندق  على مجموعنةٍ األّولّية  االمقياس بصورت تّم عرح 

فكنان مننهم نخبنةع منن حملنة درجنة  وتننّو  المحّكمنون  اإلنجليزّية،غة ارة الكتابة باّللنحو تعّلم مه الّدافعّية
الننّديتوراه فنني مننناهج اّللغننة اإلنجليزّيننة والتّنندريس  وحملننة درجننةالننّديتوراه فنني اّللغننة اإلنجليزّيننة وتدابهننا، 
نناعور، ومعّلمني لغنة ومشنرفي اّللغنة اإلنجليزّينة فني لنواء  ،العاملين فني الجامعنات الحكومّينة والخاّصنة
 إنجليزّية من أصحال الخبرة والكفاءة.  
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 ثبات المقياس 
: طري ــة الاالختبــار وةعــادة االختبــار   : وذلننس مننن خننالل الّتطبيننق علننى (Test-Retest)أّوالا

عّينة استطالعّية مكّونة من ثالثين طالبًة من خنارج عّيننة الّدراسنة، إذ طبّقنت االسنتبانة علنى أفرادهنا، 
مننرور أسننبوعين جنننرى إعننادة تطبيننق االسنننتبانة علننى أفننراد العّينننة أنفسنننهم، وتننّم حسننال معامنننل وبعنند 

االرتباي بين الّتطبيقين األّول والّثاني باستخدام معامل ارتباي )بيرسون(، وبلغت قيمة معامنل االرتبناي 
(1.20.) 

ــة  ــا: طري  ــا ثانيا ــة كرونب ــّداخلّي باســتخدام معادل ــا :  -االّتســاق ال لغننت قيمننة معامننل إذ بألف
 وقد عّدت هذه القيمة مناسبًة ألغراح هذه الّدراسة.(، 1.22االّتساق الّداخلّي لالستبانة )

 إجراءات الّدراسة: 
أعنننّد الباحثنننان برنامًجنننا تعليميًّنننا قائًمنننا علنننى نمنننوذج الكتابنننة الّتشننناركّية، تنننّم تحديننند  بعننند أن    

وات الّدراسنننة )برننننامج تعليمنننّي، واختبنننار مهنننارة الكتابنننة، المحتنننوى الكتنننابّي، وأفنننراد الّدراسنننة، وطنننّورا أد
ومقيناس الّدافعّينة(، تننّم الّتحّقنق مننن الّصندق والّثبننات، قنام الباحثننان بتطبينق االختبننار ومقيناس الّدافعّيننة 
)قبلننّي وبعنندّل( علننى جميننع أفننراد الّدراسننة وعننددهم أربعننون طالبننًة مننن طالبننات الّصننّف الّتاسننع، وذلننس 

ّي محّدد ُطّبقت ةي  الحص  باستخدام نموذج الكتابة الّتشاركّية ولمّدة ثمانينة أسنابيع، وفق جدول زمن
وبمعنننّدِل حصنننتيِن أسنننبوعيًّا، وقنننام الباحثنننان بتفرينننا البياننننات وتحليلهنننا باسنننتخدام البرننننامج اإلحصنننائّي 

(SPSS كمننا اعتمنند الباحثننان تقسننيم المهننارات الكتابّيننة .)خراج الّنتننائج مهننارات فرعّيننة، وتننّم اسننت إلننى
 ومناقشتها وكتابة الّتوصيات في ضوء تلس الّنتائج.

 متغّيرات الّدراسة:
 تعليمّي قائم على نموذج الكتابة الّتشاركّية. المست ّل: برنامجالمتغّير 

 نحوها.مهارة الكتابة في اّللغة اإلنجليزّية والّدافعية المتغّيرات الّتابعة: 
 المعالجة اإلحصائّية: 
دام اإلحصننناء الوصنننفّي، واّلنننذل تمّثنننل باسنننتخدام المتوّسنننطات الحسنننابّية، واالنحرافنننات تنننّم اسنننتخ

( باسنتخدام (MANCOVAالمعيارّية، وتّم استخدام تحلينل الّتبناين المصناحب متعنّدد المتغّينرات الّتابعنة
 (SPSS)برنامج الّتحليل اإلحصائّي 
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 عرض الّنتائج ومناقشتها: 
راسة األّول وهو: ما أثر برنامج تعليميٍّ قائٍم على نموذج الكتابة نتائج اإلجابة عن سؤال الدّ 

اإلنجليزّية لدى طالبـات الّصـّف الّتاسـع األساسـّي فـي  في اّللغةالّتشاركّية في تطوير مهارة الكتابة 
 ؟ لواء ناعور

لكتابننة، لإلجابنة عننن الّسننكال تننّم اسننتخراج المتوّسنطات الحسننابّية، واالنحرافننات المعيارّيننة لمهننارة ا
 ( يبّين ذلس.2للمجموعتين الّتجريبّية والّضابطة، والجدول)

  المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية ألداء أفراد الّدراسة على اختبار تطوير مهارة 1الجدول ال
 .المجموعة الضابطة، وتجريبّية  اإلنجليزّية بحسبالكتابة في اّللغة 

 العدد عةالمجمو                 المهارة
 البعديّ  ال بليّ 

المتوّسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

المتوّسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 ّّالمعياريا

 1.39 12.45 1.50 11.55 11 الّتجريبّية تراب  المفردات
 1.79 10.95 1.84 12.00 11 الّضابطة

 1.30 10.70 1.86 7.25 11 الّتجريبّية االفكار
 2.13 6.35 2.04 4.95 11 الّضابطة

 1.23 11.60 1.63 11.03 11 الّتجريبّية التراييب
 1.26 10.00 1.08 12.30 11 الّضابطة

 1.17 15.10 2.27 10.78 11 الّتجريبّية التنظيم
 2.31 11.80 2.09 10.58 11 الّضابطة

الّدرجة الكلّية 
 لالختبار

 3.65 49.85 5.42 40.60 11 الّتجريبّية
 5.33 39.10 4.89 39.83 11 الّضابطة

( وجنننود فنننروٍق ظاهرّينننٍة فننني المتوّسنننطات الحسنننابّية بنننين أفنننراد المجمنننوعتين 2الجننندول ) ُيبنننّين 
الّتجريبّيننة والّضننابطة الختبننار مهننارة الكتابننة، كمننا ُيالحننح أن المتوّسنن  الحسننابّي لعالمننات المجموعننة 

الحسننابّي لعالمنات أفنراد المجموعنة الّضننابطة  الّتجريبّينة  قند ارتفنع بشنكٍل ملحننوٍ  مقارننة منع المتوّسن 
(  للمجموعنة الّتجريبّينة، بينمنا بلنا 40.20على االختبار البعدّل، حيث بلا المتوّس  الحسابّي الكلّي )

(، كنذلس الحنال فني المهنارات األربعنة، إذ بلننا 30.21المتوّسن  الحسنابّي الكلنّي للمجموعنة الّضنابطة )
(، 21.40الّتجريبّيننة علننى مهننارة تننراب  المفننردات للمجموعننة الّتجريبّيننة )المتوّسنن  الحسننابّي للمجموعننة 
فكننننار( إذ بلنننا المتوّسننن  الحسننننابّي (، كننننذلس بالّنسنننبة لمهنننارة )األ21.00وللمجموعنننة الّضنننابطة بلنننا )

(، وكذلس بقّية المهارات فقند كاننت هنناك 5.30( وللمجموعة الضابطة )21.21للمجموعة الّتجريبّية )
ةع لصنالح المجموعنة الّتجريبّينة، ويمكنن االسنتنتاج: أّن المجموعنة الّتجريبّينة حصنلت علنى فروقع ظاهريّ 

متوّسطات حسابّية أعلى من المتوّسطات الحسابّية للمجموعنة الّضنابطة، ولمعرفنة ةيمنا إذا كاننت هنذه 



 .9102، الرابعالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، وم التربويةاألردنية للعل الجمعية

239 

اين الُمشنترك ُمتعنّدد الفروق الظاهرّية بين المتوّسطات الحسابّية داّلة إحصائيًّا، تنّم اسنتخراج تحلينل الّتبن
 ( ُيبّين ذلس.1، والجدول )(MANCOVA)الُمتغّيرات 

   نتائج تحليل الّتباين المتعّدد على المستوى العام للفروق على اختبار تطوير مهارة الكتابة في اّللغة اإلنجليزّية2الجدول ال
 مستوى الداللة F القيمة التأثير

 
 
 المجموعة

Pillai's Trace 1.124 7.385 1.000 
Wilks' Lambda 1.876 7.385 1.000 

Hotelling's Trace 1.141 7.385 1.000 
Roy's Largest Root 1.141 7.385 1.000 

 ( وهي2.320بلغت ) (Wilks Lambda)لمكّشر (، أّن قيمة )ف( بالّنسبة 1ُيظهر الجدول )    
ّل على وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين (، مّما يد α= 1.10داّلة إحصائيًّا عند مستوى الّداللة )

متوّسطات أداء مجموعتي الّدراسة على الّدرجة الكّلّية الختبار مهارة الكتابة باّللغة اإلنجليزّية، 
 (:3وجاءت نتائج تحليل الّتباين المشترك متعّدد المتغّيرات على الّنحو اّلذل يوّضح  الجدول )

  للفروق بين متوّسطات MANCOVAالمتغّيرات ال الُمشترك المتعّدد  نتائج تحليل الّتباين 3الجدول ال
 درجات مجموعتي الّدراسة على اختبار تطوير مهارة الكتابة في اّللغة اإلنجليزّية 

مجموع  مصدر الّتباين
 المرّبعات

درجات 
ةالحريّ   

متوّسط 
 المرّبعات

قيمة 
 الف 

 مستوى 
 الّداللة

مربع 
 ايتا

 قبليّ الّتطبيق ال
 الختبار
ةمهارات الكتاب  

 268. 001. 13.533 26.218 1 26.218 المفردات
 215. 003. 10.142 25.547 1 25.547 األفكار
 171. 009. 7.615 10.036 1 10.036 التراييب
 164. 011. 7.245 20.795 1 20.795 التنظيم
 405. 000. 25.134 320.515 1 320.515 الّدرجة الكلّية

 المجموعة

 208. 004. 9.705 18.803 1 18.803 تالمفردا
 656. 000. 70.509 177.612 1 177.612 األفكار
 321. 000. 17.492 23.054 1 23.054 التراييب
 488. 000. 35.219 101.093 1 101.093 التنظيم
 691. 000. 82.926 1057.501 1 1057.501 الّدرجة الكلّية

 الخطأ
 
 
 
 

    1.937 37 71.682 المفردات
    2.519 37 93.203 ألفكار
    1.318 37 48.764 التراييب
    2.870 37 106.205 التنظيم
    12.752 7 471.835 الّدرجة الكلّية

 الكلي
 
 
 
 

     40 5596.000 المفردات
     40 3215.000 األفكار
     40 4750.000 التراييب
     40 7472.000 التنظيم
     40 81069.000 الكلّية الّدرجة

  α=0ّ.ّ*الفرق داّل إحصائّيا عند مستوى ال 
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( أّن قيمة )ف( بالّنسبة للّدرجة الكّلّية باختالف المجموعة بلغت 3ُتشير نتائج الجدول )
(، وفي حالة مهارة "تراب  المفردات"  بلغت قيمة α=0.05( وهي داّلة إحصائيًّا عند )21.015)

( لمهارة " 21.010( ، كما بلغت قيمة "ف" )α 0.05=اّلة إحصائيًّا عند )( وهي د0.210"ف"  )
(، كما بلغت قيمة "ف"  α= 1.10تراب  األفكار"  وهي داّلة إحصائيًّا عند مستوى الّداللة )

(، ولمهارة " α=0.05( للمهارات "تراب  الّتراييب" وهي داّلة إحصائيًّا عند مستوى الّداللة )22.001)
(، كما ُيالحح من α= 1.10( وهي داّلة عند مستوى الّداللة )30.120بلغت قيمة "ف" ) الّتنظيم"

( وُتعّد قيمة هذا الّتباين 1.502 – 1.112الجدول أّن قيمة مربع إيتا للمجموعة قد تراوحت بين )
عة تّم الُمفّسر بين الّدرجة المتوّسطة والّدرجة المرتفعة، ولمعرفة عائدّية الفروق بالّنسبة للمجمو 

 (.4استخراج المتوّسطات الحسابّية الُمعّدلة، واألخطاء المعيارّية كما ُيبّين الجدول )
  المتوّسطات الحسابّية الُمعّدلة واألخطاء المعيارّية ألداء مجموعتي الّدراسة على اختبار تطوير 4الجدول ال

 مهارة الكتابة في اللغة اإلنجليزّية باختالف المجموعة
 ال بليّ  المجموعة                     المهارة

 االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ 
 31. 12.39 الّتجريبّية تراب  المفردات

 31. 11.01 الّضابطة
 36. 10.64 الّتجريبّية االفكار

 36. 6.41 الّضابطة
 26. 11.56 الّتجريبّية التراييب

 26. 10.04 الّضابطة
 38. 15.04 الّتجريبّية التنظيم

 38. 11.86 الّضابطة
 80. 49.63 الّتجريبّية الّدرجة الكلّية لالختبار

 80. 39.32 الّضابطة
يالحح من الجدول أّن الفروق على الّدرجة الكّلّية وعلى المهارات تعزى للمجموعة الّتجريبّية، 

( وللمجموعة 40.53بّية )فعلى الّدرجة الكّلّية بلغت قيمة المتوّس  الحسابّي للمجموعة الّتجري
 (، وكذلس على مستوى المهارات كانت الفروق لصالح المجموعة الّتجريبّية.30.31الّضابطة )

تمّتع البرنامج الّتعليمّي القائم على نموذج الكتابة الّتشاركّية  إلىويمكن تفسير هذه الّنتيجة 
تسلسل مراحل نموذج الكتابة  بمجموعة من الممّيزات والخصائ ، اّلتي يمكن توضيحها كما يلي:

الّتشاركّية، والتي تبدأ بالمعّلم وتنتهي بالّطالب، وبالّتالي فقد تغّير منظور الّتعّلم وأصبح الّطالب هو 
محور العملّية الّتعليمّية الّتعّلمّية مع الّتشارك مع المعّلم ألخذ الّتوجيهات واإلرشادات، فالّطالبات هنا 

الكتابة وتليتها ضمن خطواٍت متسلسلٍة منّظمٍة، وليس فق  متلّقيات  أصبح لهّن دورع في تعّلم
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كما أّن الّطالبات حظين بفرصِة العمل  ،للمعلومات، و قد ال يتطّرقن لتمارين الكتابة باّللغة اإلنجليزّية
تعّلمن الجماعّي الّتشاركيِّ في المجموعة الّتجريبّية أيثر من طالبات المجموعة الّضابطة، اّللواتي لم ي

 ا ما أوضحت  نتائج هذه الّدراسة.تلّية الكتابة باّللغة اإلنجليزّية ضمن مراحل  متسلسلٍة منتظمٍة، وهذ
 ، يما أّن البرنامج الّتعليمّي القائم على نموذج الكتابة الّتشاركّية أعطى الّطالبات حرّيًة أيبر 

لّصّفّية، كما يسمح البرنامج الّتعليمّي القائم ومساحة في تبادل األفكار باّللغة اإلنجليزّية داخل الغرفة ا
على نموذج الكتابة الّتشاركّية للّطالبات بتخطي  اإلجابة والكتابة وتنظيمها ضمن أساسّيات الكتابة 

كما الحح الباحثان  ،تطوير مهارة الكتابة ومهاراتها الفرعّية إلىبّاللغة اإلنجليزّية وقواعدهاا مّما أّدى 
تحسين كتابة طالبات  إلىبرنامج الّتعليمّي القائم على نموذج الكتابة الّتشاركّية أّدى أّن استخدام ال

الّصّف الّتاسع، وأصبحن يمّيزن الخطأ من الّصوال وفق قواعد الكتابة باّللغة اإلنجليزّية ومهاراتها 
رقيم، ووضوا الخّ ، تحّسن في كتابة المفردات إمالئيًّا، واستخدام عالمات التّ  إلىالفرعّية، كما أّدى 

 واألفكارا وذلس بسبب توضيح البرنامج الستتخدام هذه المهارات بطريقة صحيحة.
وجود تحّسن وتطّور في المهارات الفرعّية لمهارة الكتابة باّللغة، وهذه  إلىيما أشارت الّنتائج 

المجموعة الّتجريبّية مّما المهارات الفرعّية هي تراب  المفردات والّتراييب، والّتنظيم واألفكار، لصالح 
يكّكد وجود أثر الستخدام البرنامج الّتعليمّي القائم على نموذج الكتابة الّتشاركّية، وهذا يمكن تفسيره 
بدّقِة خطوات نموذِج الكتابة الّتشاركّيِة على جميع مهارات الكتابِة باّللغة اإلنجليزّية الفرعّية أثناء 

اّلتي أّيدت على دور  (Sahtoot, 2009)نتائج دراسة سحتوت  وتّتفق هذه الّنتيجة من ،تطبيق 
 . الكتابة الّتشاركّية وفاعلّيتها في تطوير مهارة الكتابة ومهاراتها الفرعّية 

ثانياا: الّنتائج المتعّل ة باإلجابة عن سؤال الّدراسة الّااني وهو: ما أثر برنامج تعليمّي قائم 
الكتابة في اّللغة اإلنجليزّية لدى طالبات الّصّف  الّدافعّية نحو على نموذج الكتابة الّتشاركّية في
 الّتاسع األساسّي في لواء ناعور؟

لإلجابة عن الّسكال تّم استخراج المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لمهارة الكتابة   
 بّين ذلس.( ي0في اّللغة اإلنجليزّية للمجموعتين الّتجريبّية والّضابطة، والجدول)

  المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية ألداء أفراد الّدراسة على اختبار تطوير مهارة 0الجدول ال
 المجموعة الضابطة، وتجريبّية . اإلنجليزّية بحسبالكتابة في اّللغة 

 العدد المجموعة                       المهارة
 البعديّ  ال بليّ 

المتوّسط 
 الحسابيّ 

النحراف ا
 المعياريّ 

المتوّسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 1.10 4.30 1.32 4.12 11 الّتجريبّية الّدرجة الكلّية لالختبار



 أ.د. أحمد الخوالدة، وعد الغانم                ..... أثر برنامج تعليمّي قائٍم على نموذج الكتابة الّتشاركّية في تطوير

221 

 العدد المجموعة                       المهارة
 البعديّ  ال بليّ 

المتوّسط 
 الحسابيّ 

النحراف ا
 المعياريّ 

المتوّسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 1.32 4.05 1.32 4.20 11 الّضابطة
( وجود فروق ظاهرّية في المتوّسطات الحسابّية بين أفراد المجموعتين 0الجدول ) ُيبّين 

ق البعدّل لمقياس الّدافعّية، إذ بلا المتوّس  الحسابّي للمجموعة الّتجريبّية الّتجريبّية على الّتطبي
(، ولمعرفة ةيما إذا كانت هذه الفروق الظاهرّية بين 4.10الّضابطة )(، وللمجموعة 4.30)

المتوّسطات الحسابّية داّلة إحصائيًّا، تّم استخراج تحليل الّتباين الُمشترك ُمتعّدد الُمتغّيرات 
(MANCOVA)( ُيبّين ذلس.5، والجدول ) 

  للفروق بين متوّسطات درجات MANCOVAالمتغّيرات ال الُمشترك المتعّدد  نتائج تحليل الّتباين 6الجدول ال
 مجموعتي الّدراسة على اختبار تطوير مهارة الكتابة في اّللغة اإلنجليزّية باختالف المجموعة

مجموع  مصدر الّتباين
 المرّبعات

درجات 
ةالحريّ   

متوّسط 
مستوى  قيمة الف  المرّبعات

 مربع ايتا الّداللة
 765. 000. 120.743 2.870 1 2.870 التطبيق القبلي
 379. 000. 22.618 538. 1 538. المجموعة
     39 4.901 الكلي المصحح     40 717.719 الكلي    024. 37 880. الخطأ
الكتابة في اّللغة  الّدافعّية نحو حصائّيٍة فيإ( وجود فروٍق ذات داللٍة 5من الجدول ) يالحح

( 11.522اإلنجليزّية لدى طالبات الّصّف الّتاسع األساسّي في لواء ناعور، إذ بلغت قيمة "ف" )
( وهي تشير 1.320(، كما بلغت قيمة مربع إيتا )α=1.10وهي داّلة إحصائيًّا عند مستوى الّداللة )

ئدّية الفروق بين المتوسذطات الحسابّية تّم استخراج المتوّسطات تباين مفّسر مرتفع، ولمعرفة عا إلى
 يبّين ذلس. (2)والجدول الحسابّية المعّدلة واألخطاء المعيارّية 

الطالبة  على دافعّية  المتوّسطات الحسابّية الُمعّدلة واألخطاء المعيارّية ألداء مجموعتي الّدراسة 7الجدول ال
 ّيةنحو الكتابة باّللغة اإلنجليز 

 ال بليّ  المجموعة                     المهارة
 االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ 

 1.130 4.34 الّتجريبّية الّدرجة الكلّية لالختبار
 1.134 4.21 الّضابطة

ة اإلنجليزيّ يالحح من الجدول أّن الفروق على الّدرجة الكّلّية لدافعّية الّطالبة نحو الكتابة باّللغة 
للمجموعة الّتجريبية، فعلى الّدرجة الكّلّية بلغت قيمة المتوّس  الحسابّي للمجموعة الّتجريبّية  تعزى 
 (.4.21( وللمجموعة الّضابطة )4.34)
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الخصائ  اّلتي يتمّتع بها البرنامج الّتعليمّي القائم على نموذج  إلىويمكن تفسير هذه الّنتيجة 
ومن هذه  ،ة الّطالبات وتحسينها نحو تعّلم الكتابة باّللغة اإلنجليزّيةالكتابة الّتشاركّية في رفع دافعيّ 

كنموذج الكتابة  -الخصائ  والممّيزات اّلتي رفعت دافعيتهّن: استخدام نماذج تدريسّية حديثة 
اّلذل أضفى مناًخا تعليميًّا غير تقليدلٍّ قائٍم على العمل الّتشاركّي والجماعيٍّ بين  -الّتشاركّية
زيادة دافعيتهّن  إلىالبات، وسمح لهّن جميًعا بالّتشارك والّتفاعل في الموقف الّتعليمّي مّما أّدى الطّ 

 نحو تعّلم مهارة الكتابة باّللغة اإلنجليزّية ومهاراتها الفرعّية. 
ن فالّدافعّية نحو الّتعّلم  مفهوم من المفاهيم األساسّية في الّتعّلم والّتعليم، وقد اعتبرها الباحثو 
 ، في الّتربية وعلم الّنفس إحدى العوامل المسكولة عن اختالف المتعّلمين من حيث أدائهم المدرسيِّ
ومستويات نشاطهم الّدراسّي، وأّن معرفتها ومحاولة حصرها يسهم بقدٍر كبيٍر في نجاا العملّية 

ي اّلالزمة إلحدا  الّتعّلم في الّتربوّية الّتعليمّية، وفي نجاا المتعّلما لذلس تعتبر الّدافعية أحد الّشرو 
الغرفة الّصّفّية، وهذا ما حرد البرنامج الّتعليمّي القائم على نموذج الكتابة الّتشاركيِة باتاحة الفرصة 
للجميع وتنّو  األدوار، وعدم قصور الموقف الّتعليمّي على فئٍة معّينٍة من الّطالبات. وكّلما زادت 

وتّتفق هذه الّنتيجة مع نتائج دراسة القضاة  ،دت سهولة الموقف الّتعليميّ دافعّية الّطلبة نحو الّتعّلم زا
(Qudah,1995) .اّلتي أّيدت أّن الّدافعّية سببع وراء تعّلم اّللغة اإلنجليزّية 

 الّتوصيات: 
   أن يسننننتخدم معّلمننننو ومعّلمننننات اّللغننننة اإلنجليزّيننننة الّنمنننناذج الّتدريسننننّية الحديثننننة كنمننننوذج الكتابننننة

 ّية لما ل  من أثر في تطوير مهارة الكتابة، وتنمية مهاراتها الفرعّية.الّتشارك
  تضننمين مننناهج اّللغننة اإلنجليزّينننة نمننوذج الكتابننة الّتشننناركّية مننن خننالل بنننناء تمننارين الكتابننة وفنننق

 خطوات .
  ،إجراء دراسات مماثلة لهذه الّدراسة على عّيناٍت مختلفٍة من طلبة المراحل الّدراسّية المختلفة

إجراء دراسات  وباستخدام متغّيرات تابعة أخرى، كالّتحصيل، والّتفكير الّناقد، والّتفكير اإلبداعّي.
 علمّيٍة حول الّدافعّية، ومدى تأثيرها في تعليم الّطلبة وتعّلمهم في مختلف المراحل الّتعليمّية.
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