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امللّخص
مــن املشــكالت التــي يعــاين منهــا معظــم طــالب قســم اللغــة العربيــة يف جامعاتنــا هــي الضعــف يف مهــارات 
ــة  ــالب، وقّل ــدى الط ــوي ل ــزون اللغ ــف املخ ــو ضع ــك ه ــة إىل ذل ــباب املؤدي ــن األس ــي، وم ــاء الوظيف اإلنش
جمــاالت الكتابــة يف املوضوعــات املختلفــة، وعــدم تشــجيع الطــالب مــن جانــب األســاتذة عــى قــراءة 
النصــوص املتنوعــة بــام يف ذلــك القصــص. لذلــك كان مــن الــروري تســليط الضــوء عــى هــذه املشــكلة بغيــة 
الوصــول إىل حــّل يغّطــي الضعــف املشــار إليــه. هیــدف البحــث احلــايل إلــی معرفــة فاعليــة الربنامــج املقــرتح 
القائــم عــى قــراءة القصــة القصــرية لتنميــة مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي لــدى طلبــة قســم اللغــة العربيــة جامعــة 
إعــداد املعلمــن بمدينــة ســلامس. ويتكــّون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع طــالب قســم اللغــة العربيــة يف جامعــه 
ــًا  ــث 58 طالب ــة البح ــغ عين ــام 1399ـ1398، وتبل ــن ع ــل األول م ــلامس يف الفص ــة س ــن بمدين ــداد املعلم إع
ــی  ــة األول ــا املجموع ــك اخرتن ــاوي؛ فلذل ــن بالتس ــى جمموعت ــوائي ع ــكل عش ــها بش ــة نفس ــا اجلامع وّزعته
ــة  ــة الضابط ــًا( واملجموع ــرتح )29 طالب ــج املق ــًا للربنام ــا وفق ــاء فيه ــس اإلنش ــم تدري ــة ت ــة جتريبي كمجموع
ــي يف  ــبه التجريب ــج ش ــن: املنه ــة منهج ــذه الدراس ــا يف ه ــًا(. اّتبعن ــة )29 طالب ــة التقليدي ــى الطريق ــتها ع درس
تنفيــذ أدوات الدراســة وتطبيــق الربنامــج املقــرتح. ولتجميــع البيانــات اســتفدنا مــن اختبــار صّممــه الباحثــون، 
ــدی  ــه وم ــن صدق ــق م ــن للّتحق ــن املحّكم ــاتذة اجلامعي ــن األس ــدد م ــی ع ــة عل ــه األولي ــا  صورت ــّم عرضن ث
صالحيتــه لقيــاس مهــارات موضــوع اإلنشــاء. أجــري تدريــس اإلنشــاء ومهاراتــه اثنتــي عــرشة جلســة ملــدة 
تســعن دقيقــة، ُأجــري التطبيــق البعــدي عــى كّل مــن املجموعتــن، وأظهــرت نتائــج حتليــل البيانــات فاعليــة 
ــة مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي لــدى املجموعــة  الربنامــج املقــرتج القائــم عــى قــراءة القصــة القصــرية يف تنمي
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رفــع مســتوى الطالــب يف مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي مــن األغــراض الرئيســة لتعليــم الكتابــة 
يف املــدارس واجلامعــات. واإلنشــاء بشــّقيه اإلبداعــي والوظيفــي عمليــة منهجيــة هتــدف 
وفــق خّطــة متكاملــة إىل إيصــال الطالــب إىل مســتوى مــن القــدرة ليرتجــم أفــكاره ومشــاعره 
ــا كتابــة باســتخدام لغــة ســليمة وفــق نســق  ــا شــفوّيًا وإّم وأحاسيســه ومــا جّربــه يف احليــاة إّم
فكــري معــّن )انظــر: معــروف، 1998: 203(. إّن املشــكلة التــي اليــزال يعــاين منهــا العديــد 
مــن طــالب قســم اللغــة العربيــة يف جامعاتنــا هــي الضعــف يف مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي. 
ــة خمزوهنــم اللغــوي خاّصــة  وهنــاك أســباب عديــدة تقــف وراء ذلــك، إحداهــا تكمــن يف قّل
املفــردات التــي تشــّكل اللبنــة األســاس للكتابــة. والواقــع أّن الطــالب يقــدرون التفكــري حــول 
ــًا  ــًا لغوّي ــون خمزون ــم ال يملك ــري أهّن ــه، غ ــة عن ــًا للكتاب ــارًا كلّي ــمون إط ــّن فريس ــوع مع موض
ــم  ــي مقدرهت ــي تنّم ــوص الت ــم للنص ــدرة  قراءهت ــبب ن ــم بس ــول يف خواطره ــاّم جی ــري ع للتعب
اللغويــة. والســبب الثــاين »قّلــة كتابــة املوضوعــات، فقــد يمــّر عــام درايس كامــل، وال يتطــرق 
الطالــب ســوى موضــوع أو موضوعــن يف الكتابــة. ومــن املعــروف أّن املداومــة عــى الكتابــة 
تطــّوع األســاليب، وتنمــي الثــروة الفكريــة واللغويــة« )الدليمــي والوائــي، 2005: 446(. 
ــع  ــراءة ووض ــى الق ــاتذة ع ــب األس ــن جان ــالب م ــجيع الط ــدم تش ــو ع ــث ه ــبب الثال والس
ــراءة  ــة، والق ــروة اللغوي ــي الث ــي تنم ــراءة الت ــرة الق ــود إال بكث ــري ال جی ــا. إّن التعب ــز هل احلواف
خاّصــة قــراءة القّصــة القصــرية تــزّود الطــالب بمفــردات ومعــارف ُتعينهــم عــى كتابــة 
اإلنشــاء اجلّيــد يف موضوعــات عديــدة، كــام تعّمــق خرباهتــم داخــل النظــام االجتامعــي، ويــرى 
الباحثــون يف جمــال طرائــق التدريــس أّن العالقــة العضويــة بــن القــراءة والكتابــة تتجــّى 
يف كــون »أحدمهــا متّثــل جانــب اإلنتــاج اللغــوي وهــي الكتابــة، واألخــرى متّثــل جانــب 
االســتقالل وهــي القــراءة، كــام أّن العالقــة بــن القــراءة والكتابــة تتضــح يف أّن القــراءة تعتــرب 
مصــدرًا ثرّيــًا للكتابــة، فهــي مصــدر رئيــس مــن مصــادر التعبــري الكتــايب اجلّيــد، باإلضافــة عى 
ــد مــن الثقافــة« )جــاب  ــد مــن الفكــر، واجلدي ــًا بجدي ــًا وثقافّي أّن القــراءة متــّد الكاتــب فكرّي
اهلل ومــكاوي، 2011: 14ـ13(. وانطالقــًا مــن هــذه الرؤيــة، وبعــد دراســة ميدانيــة شــعرنا 
بتلــك املشــكلة بصــورة واضحــة لــدی طــاّلب قســم اللغــة العربيــة بجامعــة إعــداد املعّلمــن 
بمدينــة ســلامس، ورأينــا أّن هنــاك عالقــة وطيــدة بــن القــراءة والقــدرة عــى كتابــة اإلنشــاء يف 
املوضوعــات املختلفــة. فلذلــك اقرتحنــا اســتخدام قــراءة القّصــة القصــرية لتجريــب املشــكلة 
بغيــة الوصــول إىل أهــداف تســاعد عــى تنميــة مهــارات الكتابــة الوظيفيــة لــدى طــالب قســم 

اللغــة العربيــة. هــذه الدراســة ســوف جتيــب عــن الســؤالن التاليــن:



217 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة اخلامسة، العدد التاسع، خریف وشتاء 1442/1399

1. هــل للربنامــج املقــرتح القائــم عــى قــراءة القصــة القصــرية أثــر يف تنميــة مهــارات اإلنشــاء 
الوظيفــي لــدى طــالب قســم اللغــة العربيــة بجامعــة إعــداد املعّلمــن؟ 

2. مــا مــدى فاعليتــه قــراءة القصــة القصــرية يف تنميــة مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي لــدى 
طــالب قســم اللغــة العربيــة بجامعــة إعــداد املعّلمــن ؟ 

وتقوم الدراسة علی فرضية واحدة:
ـ قــراءة القصــة القصــرية مؤّثــرة وهلــا فاعليــة يف تنميــة اإلنشــاء الوظيفــي لــدی طــالب قســم 

اللغــة العربيــة بجامعــة إعــداد املعّلمــن. 

الدراسات السابقة
ــا  ــة وخارجه ــات اإليراني ــاء يف اجلامع ــادة اإلنش ــس م ــول تدري ــة ح ــات قليل ــت دراس أجري

ــي:  ــام ي ــي ك ــة  فه ــاء والكتاب ــوع اإلنش ــا يف موض ــا عليه ــي حصلن ــات الت ــّم الدراس وأه
ـ نجاريــان )1384( تنــاول أخطــاء الطــالب يف اإلنشــاء ومشــاكلهم وقــّدم حلــوالً هلــا  مــن 

خــالل عــرض نــامذج مــن التداخــل اللغــوي لدهیــم. 
ـ گنجــي وجالئــي )1387( حاولتــا دراســة التداخــل اللغــوي وتأثــريه يف األخطــاء الكتابيــة 
لــدى الطــالب اإليرانيــن، فتوّصلتــا إىل أّن كثــريًا مــن األخطــاء التعبرييــة التحريريــة الشــائعة 
لــدى الطــالب يعــزى إىل التداخــل اللغــوي، وأّن الرتمجــة احلرفيــة للجمــل مــن الفارســية إىل 

العربيــة مــن أهــّم أســباب ظهــور أخطاءهــم التحريريــة.
ــة اجتاهــات  ــراءة القصــص يف تنمي ــق برنامــج ق ــر تطبي ــداهلل )2010( درســا أث ـ النصــار وعب
تالميــذ الصــف الثــاين االبتدائــي نحــو القــراءة، فأظهــرت نتائــج دراســتهام وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة يف اجّتاهــات التالميــذ نحــو القــراءة لصالــح اولئــك الذيــن تعّرضــوا لربنامــج 

قــراءة املعلــم القصــص عليهــم.
ــاء  ــس اإلنش ــون تدري ــق فن ــتوى تطبي ــكالية مس ــوا إش ــرون )1393( تناول ــي زاده وآخ ـ متق
يف مرحلــة البكالوريــوس فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا مــن منظــور االســاتذة والطــالب، 
وتوّصلــوا إىل أّن اإلشــكالية الكــربى يف جمــال تدريــس اإلنشــاء تعــود إىل عوامــل عــّدة منهــا: 
عــدم التعامــل الفعــال مــن قبــل أســاتذة املهــارت اللغويــة بعضهــم لبعــض، عــدم االكــرتاث 

ــة. ــزات املختربي ــدود للتجهي ــتخدام املح ــاء واالس ــس اإلنش ــة يف تدري ــارات املختلف بامله
ـ يغمــور وعبيــدات )2016( قامــا بدراســة دور أســلوب رسد القصــة يف تنميــة مهــارة القــراءة 
لــدى الطلبــة. أشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا يف التحصيــل البعــدي 

تعــزى إىل طريقــة التدريــس، ولصالــح املجموعــة التجريبيــة.
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ـ مصلــح وإبراهيــم )2016( بحثــا عــن أثــر اســتخدام القصــة القصــرية يف تعليم اللغــة العربية 

للناطقــن بغريهــا. كشــفت نتائــج الدراســة عــن األثر اإلجیــايب للقصــة يف تعليــم العربية. 
عــي بيگــي وآخــرون )1395( تناولــوا أثــر كتابــة القصــة عــى تنميــة اإلنشــاء لــدى التالميــذ، 
وأظهــرت النتائــج أّن لــرسد القصــة أثــر يف حتســن اإلنشــاء لــدى التالميــذ، وكان هنــاك فــرق 
كبــري يف أســلوب رسد القصــة مــن حيــث النوعيــة واجلاذبيــة واملنطــق واإلبــداع وتنســيق الفكــر 

واملوضــوع واملحتــوى. 
 The Effects of Reading Short Stories in 2017( يف دراســته( )şen bartan( ـ ِشــن بارتــان
Improving Foreign Language Writing Skills. وأشــارت نتائــج الدراســة إىل تأثــري 
قــراءة القصــة القصــرية اإلجیــايب عــى مهــارات الكتابــة خاصــة عــى مســتوى اللغــة واملحتــوى 

والتحّدث.
ــة مهــارات القــراءة  ــة يف تنمي ــة اســتخدام القصــة الرقمي ــاول فاعلي ــد )2019( تن ـ عبداحلمي
اجلهريــة يف مــادة اللغــة العربيــة، وأثبــت الدراســة أّن اســتخدام القصــة الرقميــة هلــا أثــر كبــري 
عــى دافعيــة الطلبــة وذلــك مــن خــالل جــذب انتباههــم وثبــات املعلومــة لدهیــم يف ذاكرهتــم 

لفــرتة أطــول.
ــاء  ــارات اإلنش ــة مه ــى تنمي ــة ع ــكات الكتاب ــر تكني ــتها أث ــت يف دراس ــان )1398( تناول كي
لــدى التالميــذ، فتوّصلــت إىل أّن لتعليــم تكنيــكات الكتابــة أثــر كبــري يف تنميــة مهــارة الكتابــة 

خاّصــة عــى ســاحة القواعــد والتنســيق. 
ــارات  ــة مه ــى تنمي ــة ع ــامذج يف الرتمج ــب الن ــة تدري ــته فاعلي ــاول يف دراس زارع )1399( ح
ــن  ــة ع ــج الدراس ــرت نتائ ــية. أظه ــن بالفارس ــالب الناطق ــدى الط ــة ل ــة العربي ــة باللغ الكتاب
وجــود عالقــة مبــارشة عــن تدريــب النمــوذج يف الرتمجــة واختيــار الرتاكيــب النحويــة يف جودة 

اإلنتــاج للغــة الوســيطة يف الكتابــة باللغــة العربيــة لــدى املتعلمــن.
وعــى الرغــم مــن إثبــات الــدور اإلجیــايب للقصــة يف املتغــريات التابعــة لألبحــاث املذكــورة، مل 
يتطــرق أي منهــا إىل تأثــري القصــة القصــرية عــى تنميــة مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي وتطّورهــا.

مراجعة األدب النظري
الكتابة وأمهيتها لدى اللغوینی

ــة  ــه اإلنشــاء الوظيفــي مــن حيــث ترتيــب مهــارات اللغــة يف املرتب ــام في ــة ب تقــع مهــارة الكتاب
ــب  ــردات والرتاكي ــى املف ــرف ع ــب التع ــة يتطل ــة أجنبي ــم أّي لغ ــك أن تعّل ــرية. وال ش األخ
وصحــة النطــق والقــراءة. يــكاد يتفــق معظــم املدرســن والرتبويــن أن الطالــب يصبــح قــادرًا 
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ــة،  ــروات اللغوي ــض الث ــل وبع ــاليب اجلم ــد وأس ــض القواع ــرف بع ــد أن ع ــة بع ــى الكتاب ع
وثّمــة آراء واعتقــادات تقــول إن مهــارة الكتابــة أصعــب املراحــل يف تدريــس اللغــة الثانيــة إذ 
حیتــاج الــدارس إىل قــدر مــن املعرفــة اللغويــة )Linguistic knowledge( وكذلــك أّنــه بحاجــة 

ــي وعقــي )انظــر: ســمك، 1998: 165(.  ــذل جمهــود عضــي وعصب ــة إىل ب ماّس
إّن اإلنشــاء بغــّض النظــر عــن نوعيــه اإلبداعــي والوظيفــي ُيعــّرف بأنــه تنميــة قــدرة الّطــالب 
ــة  ــم اللغوي ــع قدراهت ــالءم م ــدر يت ــالط، وبق ــن األغ ــو م ــليمة ختل ــارات س ــة بعب ــى الكتاب ع
ــي مجيــل وتعويدهــم  ــة بأســلوب فنّ املرتمجــة ألفكارهــم. ويعــّد تدريــب الّطــالب عــى الكتاب
مــن  وتبويبهــا، وتسلســلها، وربطهــا،  األفــكار،  املالئمــة، ومجــع  األلفــاظ  اختيــار  عــى 
األهــداف الرئيســة لتعليــم الكتابــة يف املــدارس واجلامعــات )انظــر: البجــة، 1999: 313(.

الكتابة الوظيفية
اإلنشــاء الوظيفــي الــذي حیــاول هــذا البحــث دراســة مهاراتــه وتنميتهــا لــدى الطــالب 
ــاة الفــرد واجلامعــة كوســيلة للفهــم واإلفهــام  ــة التــي تــؤدي وظيفــة خاصــة يف حي هو»الكتاب
والتواصــل االجتامعــي، وهتــدف يف األســاس إىل نقــل الفكــر إىل اآلخريــن بوضــوح وشــفافية 
ــذه  ــم ه ــة، وتض ــة نفعي ــة علمي ــي كتاب ــك فه ــي؛ ولذل ــل واملتلق ــن املرس ــارشة ب ــورة مب وبص
ــا  ــائل بأنواعه ــا: الرس ــرز جماالهت ــن أب ــة م ــاالت الوظيفي ــن املج ــعة م ــكيلة واس ــة تش الكتاب
والتعليــامت  واإلعالنــات  واملذكــرات  والربقيــات  والتقاريــر  واملالحظــات  والتلخيــص 
ــن أن  ــي يمك ــرى الت ــة األخ ــاالت الكتاب ــن جم ــا م ــن وغريه ــه إىل اآلخري ــي توج ــة الت اهلادف
تــؤدي وظيفــة يف حيــاة الفــرد أو اجلامعــة« )جابــر، 1991: 203(. واإلنشــاء الوظيفــي أكثــر 
ــنات  ــلوب باملحس ــل األس ــّم بتجمي ــو ال هیت ــي، وه ــري اإلبداع ــن التعب ــارًا م ــدًا واختص حتدي
البديعيــة واخليــال واملوســيقى والعواطــف والرمــز، وحیــاول الكاتــب يف اإلنشــاء الوظيفــي أن 
ــامم بجــامل األســلوب، ومــن خــالل هــذه  ــة دون االهت يوجــه جــّل اهتاممــه للوضــوح والدق

ــي: ــا ي ــي إىل م ــاء الوظيف ــامت اإلنش ــف س ــن تصني ــة يمك الرؤي
ـ ال تظهر شخصية وعواطف ومشاعر الكاتب فيه.

ـ ال يزخرف الطالب كتابته بالكلامت املوحية وباجلرس املوسيقى والتلوين الصويت غالبًا.
ــاد  ــر: مح ــاكل والقضايا)انظ ــا املش ــام فيه ــه ب ــة يف حيات ــف احليوي ــه املواق ــب في ــرض الطال ـ يع

وآخــرون، 2014: 217(. 
ــة  ــة وفصاح ــي أو بالغ ــد ذهن ــاج إىل جه ــًا ال حیت ــا آنف ــام أرشن ــي ك ــاء الوظيف ــة اإلنش إّن كتاب
يف مســتوى عــاٍل، بــل حیتــاج إىل دقــة ووضــوح وصــدق واختصــار. يعتمــد هــذا النــوع مــن 
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اإلنشــاء »عــى التعبــري عــن املواقــف احلياتيــة اليوميــة بأســلوب يغلــب عليــه طابــع التقريــر، 
ــا إىل ذلــك« )البصيــص،  ــة رســالة، أو طلــب، أو تلخيــص... وم ــة، ككتاب ــة العلمي أو الكتاب

 .)81  :2011
ــاالت  ــّدد جم ــا أن نح ــب علين ــه، جی ــة مهارات ــي وتنمي ــاء الوظيف ــن اإلنش ــّدث ع ــا نتح وعندم
الكتابــة عــى الرغــم مــن تنوعهــا واختالفهــا حســب قــدرات الطــالب ومســتوى تعليمهــم. 
ــر  ــرات والتقاري ــائل واملذّك ــة الرس ــي يف كتاب ــاء الوظيف ــارات اإلنش ــون مه ــّدد الباحث ــد ح فق
وكتابــة امللخصــات، ورشح بعــض األبيــات الشــعرية ونثرها)الوائــي، 2004: 91ـ90(. 
ــا  ــي أمّهه ــي والت ــاء الوظيف ــّص باإلنش ــي خیت ــارات الت ــن امله ــة م ــرون جمموع ــاغ آخ ــد ص وق
وضــوح الصيغــة الفنيــة يف العبــارات والرتاكيــب، وســالمة الكلــامت مــن األخطــاء اإلمالئيــة، 
مــع اســتخدام عالمــات الرتقيــم حســب موقعهــا، ومراعــاة األمانــة يف تســجيل األفــكار 
ــمك، 1989:  ــر: س ــواه )انظ ــن كالم س ــها م ــب أو اقتبس ــبها الكات ــي اكتس ــاليب الت واألس

 .)492

توظيف القّصة يف تنمية مهارات اإلنشاء الوظيفي
ــاء  ــة اإلنش ــة يف تنمي ــؤرشات اهلاّم ــن امل ــرية م ــص القص ــة القص ــوص خاّص ــراءة النص ــّد ق تع
الوظيفــي؛ ألهّنــا مــن أنجــح الوســائل لتنميــة القــدرات اللغويــة واألســاليب التعبرييــة فهــي 
تــزّود الطــالب بكــّم ال يســتهان بــه مــن الثــروات اللغويــة والفكريــة وتســّبب االرتقــاء 
بمســتوى الكفــاءة اللغويــة. ويكفيهــا مكانــة أّن اهلل تعــاىل أمــر رســوله )صــّى اهلل عليــه وآلــه 
ــق: 1(  ــذي َخَلق«)العل ــك ال ــِم رّب ــرأ باس ــه: »إق ــا يف قول ــة أنزهل ــراءة يف أّول آي ــّلم( بالق وس
وهــذل يــدّل عــى أمهيتهــا البالغــة يف عمليــة التعليــم، فهــي تعــّد وســيلة مــن وســائل النهــوض 
ــر  ــوي وتطوي ــول اللغ ــراء املحص ــة وإث ــال يف تنمي ــر فّع ــي ذات أث ــة، وه ــًا وكتاب ــة نطق باللغ
ــئ الفرصــة أمــام  ــا هتي ــة ... وهــي مصــدر رئيــيس ملفــردات اللغــة، كــام أهّن القــدرات التعبريي
املتعلــم الكتســاب الكلــامت )انظــر: الــزواوي، 2002: 97ـ95(. وانطالقــًا مــن مكانــة 
القــراءة يمكــن االســتنتاج بــأن »العالقــة بــن القــراءة والكتابــة هــي عالقــة ترابــط وتالحــم« 
)الصــويف، 2007: 40(. ألّن القــراءة تــزّود الطالــب بمختلــف الرتاكيــب واجلمــل والصيــغ، 
واألفــكار واألســاليب املتنوعــة لتســاعده بذلــك عــى التعبــريات الصحيحــة. وهــي التنمــي 
فقــط اجلانــب اللغــوي للطالــب بــل تنمــي اجلانــب االجتامعــي واالنفعــايل واألخالقــي 

ــي أيضــًا. والدين
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الطریقة 
يعــّد املنهــج مــن األساســيات املعتمــد عليــه يف أّي دراســة علميــة، فعــى هــذا اّتبعنــا يف هــذه 
الدراســة منهجــن: املنهــج شــبه التجريبــي وذلــك ملالءمتــه لطبيعــة البحــث يف تنفيــذ أدوات 
ــة مهــارات  ــر القصــة القصــرية يف تنمي ــق الربنامــج املقــرتح للكشــف عــن أث الدراســة وتطبي
اإلنشــاء الوظيفــي؛ ألّنــه حیــاول أن يعــرف أثــر املتغــري املســتقل )قــراءة القصــة القصــرية( عــى 

املتغــري التابــع )اإلنشــاء الوظيفــي(. 
ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة )أربعــة أســئلة تــأيت تفاصيلهــا يف اخلطــوات التنفيذيــة( 
والتحّقــق مــن فرضياهتــا، اســتخدمنا االختبــار القبــي لتحديــد مــدى توافــر مهــارات اإلنشــاء 
ــار البعــدي  ــة والضابطــة، كــام اســتخدمنا االختب الوظيفــي لــدى طــالب املجموعــة التجريبي
ملعرفــة أثــر قــراءة القصــة القصــرية لتنميــة مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي لــدی الطــالب. 
ــى  ــا ع ــابقًا وعرضنامه ــا س ــد أعددنامه ــدي ق ــي والبع ــن القب ــر أّن االختباري ــر بالذك واجلدي
بعــض أســاتذة اللغــة العربيــة والعلــوم الرتبويــة اجلامّعيــة، وقمنــا بتنقيحهــام بعــد توصياهتــم. 
وللتحقــق مــن صــدق االختبــار فقــد عرضــت صورتــه األوليــة عــى جمموعــة مــن املختصــن 
يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة وطرائــق التدريــس يف بعــض اجلامعــات اإليرانيــة. ويف ضــوء مــا 
أبــداه املحّكمــون مــن ملحوظــات قــام الباحثــون بالتعديــالت املناســبة. ولقــد تــّم الّتأّكــد مــن 
 )inter coder reliability( ثبــات األداة املســتخدمة مــن خــالل تناســق املقيــاس عــرب املحكمــن
لالّتســاق الداخــي ألســئلة الدراســة ذات املقاييــس املتعــددة النقــاط، وقــد بلغــت قيمــة 

ــة.   ــة مرتفع ــة ذات موثوقي ــي أّن أداة الدراس ــذا يعن ــة 0/82 وه ــل املوثوقي معام

جمتمع وعينة الدراسة 
يشــمل املجتمــع األصــي للبحــث مجيــع طــالب قســم اللغــة العربيــة بجامعــة إعــداد املعلمــن 
مدينــة ســلامس يف الفصــل األّول مــن العــام الــدرايس 1399ـ1398 يف مــاّدة اإلنشــاء. 
ــى  ــوائي ع ــكل عش ــها بش ــة نفس ــا اجلامع ــًا وّزعته ــا 58 طالب ــغ عدده ــث فيبل ــة البح ــا عين أم
جمموعتــن بالتســاوي؛ فلذلــك اخرتنــا املجموعــة األولــی كمجموعــة جتريبيــة درســت 
ــة  ــى الطريق ــتهام ع ــة درس ــة الضابط ــًا( واملجموع ــرتح )29 طالب ــج املق ــًا لربنام ــاء وفق اإلنش

التقليديــة )29 طالبــًا(. 

اخلطوات التنفيذیة للرنامج املقرتح
اّتبع الباحثون جمموعة من اإلجراءات لتنفيذ الربنامج املقرتح متّثلت يف اخلطوات التالية:
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ــالل  ــن خ ــالب م ــي للط ــاء الوظيف ــارات اإلنش ــن مه ــة م ــد قائم ــي حتدي ــوة األوىل ه ـ اخلط
البحــث عنهــا يف كتــب تعليــم مهــارات اللغــة األربعــة لعرضهــا عــى املحّكمــن واملختصــن 
ــة  ــة هلــا، ويمكــن تلخيــص أوىل تلــك املهــارات يف كتاب ــن صــورة هنائي يف هــذا املجــال لتدوي
تقريــر عــن موضــوع خــاّص ثــّم إلقائــه أمــام الطــالب يف الصــّف، وعــادة مــا يكــون الطــالب 
ــل يف كتابــة مقــال يمــّس مشــكلة مــن  أكثــر رغبــة إىل هــذا النــوع مــن التقاريــر، والثانيــة تتمّث
ــّن  ــّم حیلــل الطالــب هــذه املشــكلة ويب ــة ث ــة أو السياســية أو االقتصادي املشــكالت االجتامعي
ــات  ــالة إىل اجله ــة رس ــة كتاب ــلبية، والثالث ــت أو س ــة كان ــا إجیابي ــا ونتائجه ــباهبا ودوافعه أس
املختلفــة، والرابعــة تلخيــص موضــوع ذات صلــة وثيقــة بواقــع الطــالب وحارضهــم والــذي 

يعــرّب عــن حاجــة مــن حاجاهتــم )انظــر: جمــاور، 2000: 276ـ274(.
ـ اخلطــوة الثانيــة هــي إعــداد وبنــاء اختبــار مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي الــذي اعتمدنــا يف بنائــه 
عــى كتــب طرائــق تدريــس اللغــة العربيــة، والدراســات واألبحــاث الســابقة، ثــّم عرضــه عــى 
جمموعــة مــن املحكمــن مــن ذوي اخلــربة واالختصــاص، وأخــريًا صياغــة االختبــار بصورتــه 

النهائيــة بعــد التحكيــم. 
ـ اخلطــوة الثالثــة هــي عــرض املعايــري املســتخرجة لتصحيــح كتابــات الطــالب عــى عــدد مــن 

األســاتذة اجلامعيــن املختّصــن يف جمــال املهــارات اللغويــة وطرائــق التدريــس. 
ــّم  ــذي ت ــة مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي ال ــاء الربنامــج املقــرتح لتنمي ـ اخلطــوة الرابعــة هــي بن
ــة الدراســة وإجــراء  ــار عين ــّم اختي ــم وعرضــه عــى املحّكمــن، ث ــه بعــد التحكي التوصــل إلي

ــي عليهــا. ــار القب االختب
ـ اخلطــوة اخلامســة هــي تنفيــذ الربنامــج املقــرتح عــى املجموعــة التجريبيــة يف ثــالث مراحــل: 
األوىل تقديــم قصــة قصــرية للطــالب يف كّل حّصــة دراســية حــول موضــوع اجتامعــي أو 
ــوار  ــهم باحل ــالب أنفس ــق الط ــن طري ــية ع ــا األساس ــل عنارصه ــا وحتلي ــّم قراءهت ــيايس، ث س
واملناقشــة، وأخــريًا تلخيصهــا. واملرحلــة الثانيــة كتابــة رســالة أو تقريــر أو مقــال عــن موضــوع 
حیــّدد األســتاذ إطــاره، الثالثــة تتمّثــل يف اختيــار األســتاذ طالبــًا أو أكثــر لقــراءة تلخيــص 
القّصــة أوقــراءة تقريــره أو قــراءة مقالــه ليســتفيد التالميــذ أو يلتقطــوا أفكارهــم مــن زمالئهــم، 
ويمكــن أن يــدّون بعــض الطــالب األفــكار والعبــارات اجلميلــة عــى الســبورة لتنميــة ثــروة 
ــة  ــة الفرص ــن إتاح ــاًل ع ــم فض ــوي لدهی ــذوق اللغ ــة الت ــب تنمي ــة، إىل جان ــالب اللغوي الط
للمواهــب. وكل خطــوات املرحلــة الثالثــة تــأيت بعــد قــراءة قّصــة قصــرية. تكــّررت اخلطــوة 

اخلامســة اثنــي عــرش أســبوعًا عــى التــوايل.
ــى  ــرتح ع ــج املق ــة الربنام ــاس فاعلي ــدي لقي ــار البع ــراء االختب ــي إج ــرية ه ــوة األخ ـ واخلط
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ــد  ــريًا رص ــم، وأخ ــح كتاباهت ــّم تصحي ــالب ث ــدي الط ــي ل ــاء الوظيف ــارات اإلنش ــة مه تنمي
ــريها.  ــا وتفس ــّم حتليله ــًا ث ــا إحصائي ــج ومعاجلته النتائ

حتليل البيانات
ــب  ــر املصاح ــل التغاي ــار حتلي ــتخدام SPSS واختب ــات باس ــل البيان ــون يف حتلي ــتعان الباحث اس
املتعــدد االجتــاه )MANCOVA( لدراســة فاعليــة الربنامــج املقــرتج القائــم عــى قــراءة القصــة 
القصــرية يف تنميــة مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي. وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه قبــل عــرض ومراجعــة 
ــر  ــل التغاي ــار حتلي ــراء اختب ــم إج ــث، ت ــات البح ــل فرضي ــة بتحلي ــارات املتعلق ــج االختب نتائ
املصاحــب املتعــدد االجتــاه. كــام حتقــق الباحثــون مــن رشوط اســتخدام اختبــار حتليــل التغايــر 
املصاحــب املتعــدد االجتــاه املتمّثــل يف: التوزيــع االعتــدايل للمتغــري التابــع يف االختبــار البعــدي 
ــق  ــدار للتحق ــات االنح ــس منحني ــدى جتان ــاس م ــة، قي ــة والتجريبي ــن الضابط يف املجموعت
ــس  ــات، جتان ــل املجموع ــتقل داخ ــري املس ــب واملتغ ــري املصاح ــن املتغ ــل ب ــود تفاع ــن وج م
مصفوفــات التباينــات والتغايــرات، وأخــريًا جتانــس تبايــن املتغــريات التابعــة يف املجموعــات، 

كــام هــو مالحــظ يف اجلــدول)1(. 

اجلدول )1(: اإلحصاءات الوصفية ملهارات اإلنشاء الوظيفي يف املجموعتنی التجریبية والضابطة يف التطبيق 
القبيل والتطبيق البعدي

املجموعةاملجال
التطبيق البعديالتطبيق القبي

املتوسطات 
املعّدلة االنحراف املتوسط

االنحراف املتوسطاملعياري
املعياري

كتابة الرسالة
13/421/8313/371/7013/73الضابطة

14/572/8315/631/9915/27التجريبية

التلخيص
12/512/8412/482/6512/86الضابطة

13/892/9115/511/5015/14التجريبية

كتابة التقرير
12/342/7212/682/4412/36الضابطة

11/393/3614/051/8414/37التجريبية

املقالة
13/882/8113/932/7014/10الضابطة

14/341/6415/561/1715/39التجريبية

ــريًا  ــًا كب ــار القبــي اختالف ــم املتوســطة يف االختب ــاًء عــى املعلومــات احلاصلــة، مل تظهــر القي بن
بــن درجــات اإلنشــاء الوظيفــي للمجموعتــن التجريبيــة والضابطــة، بينــام كان متوســط 
الدرجــات للمجموعتــن يف االختبــار البعــدي متفاوتــًا وذلــك لصالــح املجموعــة الضابطــة.
ــدايل  ــع االعت ــن التوزي ــق م ــك )Shapiro – Wilk( للتحّق ــابريو ـ ويل ــار ش ــتخدام اختب ــّم اس ت
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البعــدي يف املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة. ونظــرًا  لدرجــات الطــالب يف االختبــار 
ــمرينوف  ــوروف ـ س ــار كوملوغ ــذا اختب ــتخدام ه ــل اس ــن األفض ــات كان م ــدد العين ــة ع لقّل

)Kolmogorov-Smirnov( كــام هــو مالحــظ يف اجلــدول)2(. 

اجلدول) 2 (: نتائج اختبار شابریو ـ ویلك لقياس درجة التوزیع االعتدايل لدرجات الطالب يف االختبار 
القبيل والبعدي 

املجموغةاملجال
التطبيق البعديالتطبيق القبيل

درجة القيمة  
احلریة

مستوى 
درجة القيمة الداللة

احلریة
مستوى 
الداللة

0/926280/0510/934280/072الضابطةكتابة الرسالة
0/927280/0520/950280/199التجريبية

0/961280/3780/949280/19الضابطةالتلخيص
0/93280/0620/941280/117التجريبية

0/939280/1060/96280/351الضابطةكتابة التقریر
0/929280/0550/929280/055التجريبية

0/943280/1280/946280/157الضابطةاملقالة
0/932280/0670/965280/455التجريبية

 
أظهــرت نتائــج اختبــار شــابريو ـ ويلــك أّن درجــات الطــالب يف االختبــار البعــدي يف 
 .(p<05/0) املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة موزعــة توزيعــًا اعتداليــًا عنــد مســتوى داللــة
وللتحّقــق مــن وجــود تفاعــل بن االختبــار القبي بوصفــه متغــرّيًا مصاحبــًا Covariate  وطريقة 
التدريــس املســتخدمة بوصفهــام متغــريًا مســتقاًل، تــّم قيــاس مــدى جتانــس منحنيــات االنحدار 
Regression Slopes  بــن املتغرييــن. وتشــري النتائــج املوضحــة يف اجلــدول )3( إىل أّنــه اليوجــد 

ــًا بــن االختبــار القبــي وطريقــة التدريــس املســتخدمة ملهــارات اإلنشــاء  تفاعــل داّل إحصائي
ــار  ــن )االختب ــن املتغريي ــدار ب ــات االنح ــر يف منحني ــس الظاه ــالل التجان ــن خ ــي م الوظيف

القبــي، طريقــة التدريــس املســتخدمة( (p<05/0). كــام هــو مالحــظ يف اجلــدول)3(. 

اجلدول) 3 (: نتایج حتليل منحنيات االنحدار لقياس التفاعل بنی االختبار القبيل وطریقة التدریس املستخدمة  
ملهارات اإلنشاء الوظيفي 
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مربع املتغریمصدر التباین
املجذورات

درجة 
احلریة

متوسط 
Fاملجذورات

مستوى 
الداللة

أثر جمموعة 
*التطبيق القبي

1/75611/7562/0230/162كتابة الرسالة
1/88311/8832/1690/148التلخيص

0/51410/5140/80/376كتابة التقرير
1/50211/5022/340/133املقالة

أثر اخلطأ

--39/926460/868خطأ كتابة الرسالة
--38/355460/834خطأ التلخيص

--29/535460/642خطأ كتابة التقرير
--23/056460/501خطأ املقالة

وللتأّكــد مــن جتانــس مســتوى التبايــن يف درجــات االختبــار البعدي بــن املجموعتــن الضابطة 
والتجريبيــة، تــّم اســتخدام اختبــار ليفــن Levene اخلــاص بحســاب مــدى تكافــؤ خطــأ 
التبايــن. وتشــري النتائــج كــام يف اجلــدول )4( إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف 
مســتوى التبايــن بــن املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة وذلــك يف درجــات االختبــار البعــدي 
(p<05/0) وعليــه يمكــن احلكــم بتحقــق رشط التجانــس بــن املجموعتــن يف مســتوى 
ــًا لالختبــار، كــام هــو مالحــظ يف اجلــدول)4(.  التبايــن وذلــك لعــدم وجــود داللــة إحصائي

.
اجلدول)4(: نتائج اختبار ليفنی لقياس مستوى تباین املتغریات التابعة يف املجموعات ملهارات اإلنشاء 

الوظيفي 

Fاملتغری
درجة 

احلریة 1
درجة 

مستوى الداللةاحلریة 2

1/971540/166كتابة الرسالة
0/7461540/392التلخيص

0/761540/387كتابة التقریر
2/341540/092املقالة

الوظيفــي  اإلنشــاء  ملهــارات  والتغايــرات  التباينــات  مصفوفــات  تســاوي  مــن  وللتأّكــد 
.)5( اجلــدول  يف  كــام   Box اختبــار  اســتخدمنا 

اجلدول) 5 (: نتائج اختبار  Box لدراسة تساوي مصفوفات التباینات والتغایرات 
مستوى الداللةدرجة احلریة 2درجة احلریة 1حجم Fحجم M باكس

9/411/2561013941/040/258

تشــري نتائــج اختبــار m باكــس يف اجلــدول )5( إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف 
مســتوى مصفوفــات التباينــات والتغايــرات عنــد مســتوى (p<05/0) والتــي تنــص عــى عــدم 
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جتانــس الــدال إحصائيــًا، وعليــه يمكــن احلكــم بتحقــق رشط تســاوي مصفوفــات التباينــات 

والتغايــرات بــن املجموعتــن. 

عرض النتائج
هدفــت الدراســة احلاليــة إىل التعــرف عــى أثــر برنامــج قائــم عــى قــراءة القصــة القصــرية يف 
تنميــة مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي لــدى طــالب قســم اللغــة العربيــة بجامعــة إعــداد املعلمــن 

بمدينــة ســلامس مــن خــالل اإلجابــة عــن ســؤال الدراســة واختبــار الفرضيــة املطروحــة. 

نتائج اختبار الفرضية واإلجابة عن سؤال البحث
»قــراءة القصــة القصــرية مؤّثــرة وفاعلــة يف تنميــة اإلنشــاء الوظيفــي لــدی طــالب قســم اللغــة 

العربيــة بجامعــة إعــداد املعّلمــن«. 
ــة  ــرية يف تنمي ــة القص ــراءة القص ــى ق ــم ع ــرتج القائ ــج املق ــة الربنام ــة فاعلي ــتخدمنا لدراس اس
 .)MANCOVA( مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي اختبــار حتليــل التغايــر املصاحــب املتعــدد االجتــاه
تــّم يف هــذا التحليــل مقارنــة املتغــري العــام ذات املتغــريات املتعــددة، والــذي تكــّون مــن 
الرتكيــب اخلطــي للمــؤرّشات، يف املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة. ثــّم أجريــت اختبــارات 
أحاديــة املتغــري، اســتخدمنا ملقارنــة املتغــريات املتعــددة عــن منهــج المبــداي ويلكــز كــام هــو 

ــدول)6(.  ــظ يف اجل مالح
 

اجلدول )6(: نتائج اختبار داللة حتليل التغایر متعدد املتغریات )MANCOVA(   ملهارات اإلنشاء الوظيفي يف 
املجموعتنی الضابطة والتجریبية

مربع إیتامستوى الداللةخطأ   dfفرضية   Fdfاحلجماالختبار
0/32124/8684470/0010/679المبداي ویلكز

أظهرت نتائج اجلدول )6( أّن قيمة المبداي ويلكز )Wilkes lambda( تساوي 0/32 وقيمة 
F تساوي 24/87 ومستوى الداللة يساوي 0/001. وبام أّن مستوى الداللة يكون أقّل من 

0/05 يمكن االستنتاج بأّنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إحدى مهارات اإلنشاء 
الوظيفي يف املجموعتن الضابطة والتجريبية.  
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اجلدول )7(: نتائج اختبار  حتليل التغایر ملقارنة مهارات اإلنشاء الوظيفي يف املجموعتنی الضابطة والتجریبية 
مصدر 
متوسط املتغری التابعالتباین

املربعات
درجات 

احلریة
معدل 

Fاملربعات
مستوى 
مربع إیتاالداللة

أثر 
املجموعة

28/48128/4832/7540/0010/396كتابة الرسالة
62/361162/36149/9040/0010/50التلخيص

48/723148/72349/3450/0010/497كتابة التقرير
19/731119/73129/4160/0010/37املقالة

أثر اخلطأ

--43/475500/87كتابة الرسالة
---62/481501/25التلخيص

---49/37500/987كتابة التقرير
---33/537500/671املقالة

أثبتــت نتائــج املقارنــات أحاديــة املتغــري يف اجلــدول )7( فاعليــة الربنامــج املقــرتح القائــم عــى 
 p=0/001( ــة ــد مســتوى الدالل ــة الرســالة عن ــة مهــارة كتاب قــراءة القّصــة القصــرية يف تنمي
 ،  p=0/001( الداللــة  مســتوى  عنــد  التلخيــص  ومهــارة  إحصائيــًا،   )F=32/75  ،
 ،  p=0/001( الداللــة  مســتوى  عنــد  التقريــر  كتابــة  ومهــارة  إحصائيــًا،   )F=49/90
 ،  p=0/001( الداللــة  مســتوى  عنــد  املقالــة  كتابــة  ومهــارة  إحصائيــًا،   )F=49/35
F=29/42( إحصائيــًا. كان أكثــر الفــروق بــن املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف مهــارة 
التلخيــص بحجــم تأثــري 0/50 وأقّلهــا يف مهــارة كتابــة املقالــة بحجــم تأثــري 0/37 يف املهــارة 
ــة  املجــردة بحجــم تأثــري 0.50 وأقــل قيمــة للفــرق بــن املجموعتــن كانــت يف مهــارة املقال

ــم تأثــري 0.37. بحج

االستنتاج واملناقشة
يف الدراســة احلاليــة تــّم بحــث فاعليــة الربنامــج املقــرتح القائــم عــى قــراءة القّصــة القصــرية 
لتنميــة مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي لــدى طــالب الصــف الرابــع لقســم اللغــة العربيــة بجامعــة 
ــي  ــج الت ــوء النتائ ــلامس. ويف ض ــة س ــالب بمدين ــن الط ــة م ــى عين ــك ع ــن وذل ــداد املعلم إع
ــالب  ــاعد الط ــرتح س ــج املق ــق الربنام ــول إّن تطبي ــن الق ــة يمك ــذه الدراس ــا ه ــت إليه توّصل
ــد مــن املهــارات واالرتقــاء باملســتوى العــام. مــن جانــب آخــر، أثبتــت  عــى اكتســاب العدي
هــذه الدراســة أّن الطــالب كّلــام قــرأوا القصــص القصــرية زادت مهاراهتــم يف الكتابــة؛ ألهّنــا 
تغنــي رصيدهــم اللغــوي يف مواضيــع خمتلفــة فيمكنهــم مــن التعبــري عــاّم يتطلبــه مــن الرصيــد 
ــه  ــه للباحثــن أثنــاء ممارســة الطــالب يف الصــف، كــام أثبتت اللغــوي. وهــذا مــا ظهــرت نتيجت
درجــات الطــالب يف االختبــار البعــدي.  فجــاءت نتائــج هــذا البحث لتثبــت أّن لقــراءة القّصة 
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القصــرية فاعليــة كبــرية يف تعزيــز مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي حيــث حصــل الطــالب الذيــن 
قامــوا بقراءهتــا قبــل كتابــة اإلنشــاء الوظيفــي عــى متوســط درجــات عــاٍل يف االختبــار البعــدي 
مقارنــة مــع الطــالب الذيــن درســوا باســتخدام الطريقــة التقليديــة يف التدريــس. كــام اّتضــح 
ــاك  ــي والبعــدي أّن هن ــة يف التطبيقــن القب ــن الضابطــة والتجريبي ــة أداء املجموعت مــن مقارن
فروقــًا بــن األداءيــن وذلــك لصالــح األداء البعــدي، وهــذه الفــروق ذات داللــة إحصائية عند 
مســتوى 0/05 وهــذا يــدّل عــى كفــاءة الربنامــج املقــرتح القائــم عــى قــراءة القّصــة القصــرية 
يف تنميــة مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي لــدى طــالب قســم تعليــم اللغــة العربيــة بجامعــه إعــداد 
املعلمــن. أظهــرت نتائــج املقارنــات أحاديــة املتغــري ألربعــة مــن مهــارات اإلنشــاء الوظيفــي 
أي كتابــة املقالــة، التلخيــص، كتابــة الرســالة وكتابــة التقريــر عنــد مســتوى 0/001 إحصائيــًا 
فاعليــة الربنامــج املقــرتح، وأثبتــت أّن أكثــر الفــروق بــن املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة 
يف مهــارة التلخيــص بحجــم تأثــري 0/50 وأقّلهــا يف مهــارة كتابــة املقالــة بحجــم تأثــري 0/37 
يف املهــارة املجــردة بحجــم تأثــري 0.50 وأقــل قيمــة للفــرق بــن املجموعتــن كانــت يف مهــارة 
املقالــة بحجــم تأثــري 0.37. وأخــريًا تتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســات خلــود يغمــور 
 )2017( (şen bartan) ــان ــن بارت ــه)2016( وِش ــح وزميل ــد مصل ــه )2016( وأمح وزميل
وبيغــي وزمالئــه )1395( و عــال موســى)2019( وكيــان )1398( وزارع )1399( التــي 
ــة  ــن يف دروس خمتلف ــارات املتعّلم ــة مه ــة يف تنمي ــراءة الّقص ــة ق ــی فاعلي ــا عل ــدت نتائجه أّك
كالقــراءة والكتابــة. و بــام أّن العينــة كانــت يف الدراســة احلاليــة مــن الطــالب، فينبغــي توّخــي 
ــات  ــه الباحثــن اآلخريــن بإجــراء الدراســة عــى الطالب ــم النتائــج، ويــوىص ب احلــذر يف تعمي

للتأكــد مــن نتائــج الدراســة.

التوصيات
وفيام يي التوصيات واملقرتحات املرتتبة عى النتائج التي أسفر عنها هذا البحث:

ـ يــويص الباحثــان بــرورة التوســع يف تطبيــق االختبــار عــى عينــة أكــرب مــن الطــالب       
التأّثــر لالطمئنــان إىل نتائجــه.  والطالبــات حلســاب ثبــات االختبــار وحســاب معامــل 

ـ بناء برامج مقرتحة لتنمية مهارات أخرى كاحلوار والتحّدث وقياس فاعليتها.
ـ رضورة تدريب أساتذة اللغة العربية عى توظيف اسرتاتيجية رسد القّصة يف التدريس.
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اثربخشي برنامۀ پیشنهادی مبتنی بر خواندن داستان كوتاه 
بر رشد مهارت های انشای كاربردی دانشجویان دانشگاه 

فرهنگیان سلماس
مجال طالبي قره قشالقي1*، عيل سعيداوي2

1 ـ استادیار گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه فرهنگیان، ایران
2 ـ استادیار گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

چكیده
ضعــف روزافــزون مهارت هــاي انشــای کاربــردي ازجملــه مشــكالتي اســت کــه بســیاري از 
دانشــجویان زبــان عربــي در دانشــگاه هاي کشــورمان از آن رنــج مي برنــد. ازجملــه علــل ایــن ضعــف، 
مي تــوان بــه کمبــود دایــرۀ واژگانــي دانشــجویان، انشانویســی کمتــر در موضوعــات گوناگــون و عــدم 
ــود.  ــاتید اشــاره نم ــتان از ســوي اس ــه داس ــف ازجمل ــون مختل ــدن مت ــه خوان تشــویق دانشــجویان ب
پژوهــش حاضــر بــه دنبــال بررســی اثربخشــی برنامــۀ پیشــنهادی مبتنــی بــر خوانــدن داســتان کوتــاه 
بــر رشــد مهارت هــای انشــای کاربــردی دانشــجویان رشــتۀ آمــوزش زبــان عربــی دانشــگاه فرهنگیــان 
شــهر ســلماس اســت. جامعــۀ آمــاری پژوهــش، کلیــۀ دانشــجویان عربــی دانشــگاه فرهنگیــان شــهر 
ــان  ــوزش زب ــاری پژوهــش، 58 دانشــجوی آم ــۀ آم ــی 99-98 اســت. نمون ســلماس در ســال تحصیل
عربــی هســتند کــه بــه شــكل تصادفــی در دو گــروه )29 نفــر گــروه آزمایــش و 29 نفــر گــروه کنتــرل( 
ــوزش  ــۀ پیشــنهادی آم ــر اســاس برنام ــش، دوازده جلســه درس انشــا را ب ــد. گــروه آزمای قرارگرفته ان
دیدنــد؛ امــا گــروه کنتــرل بــه همــان صــورت ســنتی بــه یادگیــری پرداختنــد. روش پژوهــش در اجرای 
ابزارهــای تحقیــق و تطبیــق برنامــۀ درســی، نیمــه تجربــی اســت و در بخــش ادبیــات تحقیــق نیــز از 
روش توصیفــی ـ تحلیلــی استفاده شــده اســت. در گــردآوری داده هــا از آزمــون محقق  ســاخته اســتفاده 
ــان  ــوزش زب ــوزۀ آم ــص در ح ــاتید متخص ــر از اس ــد نف ــه چن ــی، آن را ب ــن روای ــرای تعیی ــد و ب ش
عربــی ارائــه کردیــم کــه پــس از بررســی، نظراتشــان اعمــال گردیــد. نتایــج تجزیه وتحلیــل داده هــا بــا 
ــان داد  ــره )MANCOVA( نش ــد متغی ــس چن ــل کوواریان ــون تحلی ــزار spss و آزم ــتفاده از نرم اف اس
کــه کاربســت داســتان کوتــاه در رشــد مهارت هــای انشــای کاربــردی دانشــجویان تأثیــر مهمــی دارد. 
ــن نمــرات  ــن میانگی ــی داری بی ــاری معن ــالف آم ــه اخت ــا نشــان داد ک ــل داده ه ــن تجزیه وتحلی همچنی
ــه  ــده ب ــا دانشــجویان آموزش دی ــاس ب ــۀ پیشــنهادی در قی ــر اســاس برنام ــده ب دانشــجویان آموزش دی

روش ســنتی وجــود دارد.

واژگان كلیدی: آموزش زبان عربی، روش تدریس، داستان خوانی، مهارت های انشا.
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Abstract

It seems that most of the students in Iran Universities studying Arabic, 
lack proficiency in writing skills. Inadequate vocabulary, fewer 
compositions about different subjects and lack of encouraging the 
students to read different texts including stories are the reasons for this 
problem. This study sought the efficacy of a proposal for reading short 
stories to develop composition and writing skills among Arabic students 
at Farhangiyan university in Salmas. All students of Arabic at this 
university participated in this study in academic year 1398-1399. The 
population included 58 students of teaching Arabic who were randomly 
selected and assigned into two experimental (n=29) and control groups 
(n=29). The experimental group were trained about writing course 
based on the proposal for 12 sessions, yet the control group students 
were following writing in traditional manner. The method of this 
research is quasi-experimental in terms of running the research tools 
and descriptive-analytic in review of literature section. A researcher-
developed scale was used for data collection and a panel of Arabic 
experts in teaching areas was consulted to ensure the validity of the 
tools. SPSS was run to analyze the data and MANCOVA indicated that 
the training sessions were effective in developing the students’ writing 
skills as there was a significant difference was observed in the mean 
score of the traditionally trained students and the experimental group.

Keywords: Arabic language, teaching method, reading stories, writing 
skills.
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