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الملخص
تكونــت عينــة
هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى تق ّ
صــي أثــر اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة فــي تنميــة مهــارات التعبيــر الكتابــيّ .
ً
الدراســة مــن ( )147طالبـا ً وطالبـة مــن طلبــة الصــف التاســع فــي مدرســتين تابعتيــن لمديريــة عمــان األولــى فــي األردن .تــم
اختيــار عينــة الدراســة بالطريقــة القصديــة ثــم تقســيم أفــراد العينــة بطريقــة عشــوائية إلــى مجموعتيــن :المجموعــة الضابطــة
وضمــت شــعبة ذكــور وشــعبة إنــاث وتــم تدريســها بالطريقــة التقليديــة ،والمجموعــة التجريبيــة وضمــت أيضـا ً شــعبة ذكــور
وشــعبة إنــاث وتــم تدريســها باســتخدام المدونــات اإللكترونيــة .ولإلجابــة عــن ســؤالي الدراســة ،تــم إعــداد اختبــارا ً كتابي ـا ً
لقيــاس مهــارات التعبيــر الكتابــي ،وتــم التحقــق مــن صدقــه وثباتــه .أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة فــي أداء أفــراد عينــة الدراســة فــي مهــارات التعبيــر الكتابــي تعــزى لطريقــة التدريــس ولصالــح المجموعــة
التجريبيــة .كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي أداء أفــراد عينــة الدراســة فــي مهــارات التعبيــر
الكتابــي تعــزى للجنــس أو للتفاعــل بيــن طريقــة التدريــس والجنــس.
كلمات مفتاحية :المدونات اإللكترونية؛ طرائق التدريس؛ مهارات التعبير الكتابي.
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Abstract
The current study aimed at investigating the impact of blogs on the development of 9th grade
students’ written composition skills. The study sample consisted of (147) male and female
students selected by using the convenience sampling method from two schools in Amman,
Jordan. Then, the students were distributed randomly into a control group (a male section and a
female section) taught by the traditional teaching method and an experimental group (a male
section and a female section) taught by the blogs. A written composition test was developed to
measure students’ written composition in order to answer the research questions. Its validity
and reliability were addressed. The study found that there were statistically significant differences
in the performance of written composition skills attributed to the teaching method in favor of
the group taught by the blogs. The results also showed that there were no statistically significant
differences in the performance of written composition skills attributed to gender or to the
interaction between the teaching method and gender.
Keywords: Blogs; teaching methods; written composition skills.

المقدمة
تعــد اللغــة مــن أهــم وســائل االتصــال الفكــري ،حيــث يســتخدمها أفــراد المجتمــع فــي عمليــة التواصــل فيمــا بينهــم،
وفــي التعبيــر عــن أحاسيســهم ومشــاعرهم وأفكارهــم واحتياجاتهــم الذاتيــة واالجتماعيــة .فتكمــن وظيفــة اللغــة الكبــرى فــي
تســهيل عمليــة االتصــال اللغــوي والتفاعــل االجتماعــي وصــوالً إلــى غايــات الفهــم واإلفهــام ممــا يســاعد الفــرد علــى العيــش
فــي مجتمعــه وتحقيــق احتياجاتــه والمســاهمة فــي تنميتــه ( .)Chung, 2006كمــا تعمــل اللغــة علــى تكويــن شــخصية الفــرد
الســوية وتطويــر منظومتــه الفكريــة مــن خــال مســاعدته فــي الحصــول علــى المعلومــات والمعــارف المختلفــة ممــا يســاهم
فــي زيــادة تحصيلــه المعرفــي وثقتــه بذاتــه ( .)Swan, 2009ويهــدف تعليــم اللغــة إلــى تزويــد الطلبــة بالمهــارات اللغويــة
األساســية فــي القــراءة ،والكتابــة ،واالســتماع ،والتحــدث ،حيــث تمكنهــم مــن اســتخدامها بطريقــة صحيحــة ،ممــا يســاعدهم
علــى مواصلــة حياتهــم العلميــة والعمليــة بنجــاح (عاشــور والحوامــدة2014 ،؛ الهاشــمي والغــزاوي.)2005 ،
يحتــل التعبيــر اللغــوي بنوعيــة الشــفوي والكتابــي أهميــة بالغــة فــي حيــاة الفــرد مــن خــال تمكينــه مــن التفاعــل
مــع أبنــاء مجتمعــه فــي مجــاالت الحيــاة كافــة ،فهــو مظهــر مــن مظاهــر النشــاط اإلنســاني وترجمــة لمشــاعره وأحاسيســه
وأفــكاره وآرائــه وخبراتــه (شــحاته .)2010 ،وتكمــن أهميــة التعبيــر فــي كونــه أحــد فــروع اللغــة التــي يتوقــف عليهــا قــدرة
الفــرد فــي التواصــل مــع اآلخريــن؛ إذ بدونــه يصعــب عليــه التفاعــل مــع أفــراد مجتمعــه ،ونقــل مــا يجــول فــي خاطــره ،ومــا
يهــدف إلــى تحقيقــه ( أميــن .)2016 ،والتعبيــر مــن المهــارات اللغويــة التــي يســعى الطالــب إلــى تعلمهــا وإتقانهــا (Bennis
 .)& Bazzaz, 2014فهــو غايــة فــي حــد ذاتــه ،وعليــه فــإن الغايــة الرئيســية مــن دروس التعبيــر فــي اللغــة العربيــة هــي
مســاعدة الطلبــة علــى التحــدث والكتابــة بشــكل مقبــول ومعبــر مــن خــال توظيــف التراكيــب النحويــة والمفــردات فــي مواقــف
وســياقات مختلفــة (عاشــور والحوامــدة .)2014 ،وهــذا فيــه إشــارة واضحــة إلــى أهميــة اكتســاب الطلبــة للمهــارات اللغويــة
المطلوبــة (إدارة المناهــج والكتــب المدرســية.)2018 ،
اإلصدار الثاني ،السنة الرابعة2020 ،
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ويــرى الدليمــي والوائلــي ( )2003أن التعبيــر يرتبــط ارتباطــا ً وثيقــا ً بتحصيــل المعلومــات ،والحقائــق ،واألفــكار،
والخبــرات التــي تكســب الطلبــة الطالقــة اللغويــة ،والقــدرة علــى بنــاء وترتيــب الجمــل والفقــرات للتعبيــر عــن نفســه وأفــكاره
وآرائــه .وفــي هــذا المجــال يؤكــد أبــو مغلــي ( )2008علــى أن التعبيــر أكثــر شــموالً مــن اإلنشــاء ،حيــث يشــمل التعبيــر علــى
عرفتــا التعبيــر الكتابــي علــى أنــه
األداء الجيــد والفهــم العميــق لمــا يتــم التعبيــر عنــه .أمــا كهينــة وايــت وارت ( )2016فقــد ّ
ترجمــة عمليــة ألفــكار وأحاســيس وتجــارب الفــرد علــى الــورق باســتخدام قواعــد اللغــة الســليمة المتمثلــة فــي دقــة اختيــار
الكلمــات ،وحســن صياغــة األســلوب ،ودقــة تنظيــم الموضــوع ،وحســن ترتيــب الفقــرات ،وســامة الكتابــة مــن األخطــاء
النحويــة واإلمالئيــة ،واســتخدام عالمــات الترقيــم بمــا يتناســب مــع قدراتــه .وبنــا ًء عليــه يمكــن القــول بــأن التعبيــر:
	•مهــارة تمكــن صاحبهــا مــن التفاعــل واالتصــال مــع غيــره لنقــل مــا يجــول فــي نفســه مــن خواطــر
ومشــاعر وأحاســيس.
	•قد يكون بطريقة شفهية أو كتابية أو االثنتين معاً.
	•يحتــاج إلــى فهــم دقيــق وتنظيــم لألفــكار قبــل الطــرح وأثنــاء العــرض حتــى يتــم وصولهــا واضحــة
ومفهومــة للمتلقــي.
وينقسم التعبير إلى نوعين حيث األداء والموضوع .فمن حيث األداء يقسم التعبير إلى:
	•التعبير الشفوي الذي يتم من خالل المحادثة الشفوية (عطية.)2007 ،
	•التعبيــر الكتابــي الــذي يتــم مــن خــال الكتابــة ،ويعرفــه البعــض باإلنشــاء التحريــري (كهينــة وأيــت
وارت.)2016 ،
أما من حيث الموضوع ،فيقسم التعبير إلى نوعين:
	•التعبيــر الوظيفــي الــذي يعتمــد علــى األســلوب التقريــري لنقــل الفكــرة دون أي أثــر عاطفــي أو فنــي
(طاهــر.)2010 ،
	•التعبيــر اإلبداعــي الــذي يعتمــد علــى العبــارة المنتقــاة ،واللفــظ المصقــول باســلوب إبداعــي ملــيء
بالصــور الجميلــة والعواطــف المتدفقــة (أميــن.)2016 ،
ويحظــى التعبيــر الكتابــي بأهميــة خاصــة مــن قبــل القائميــن علــى تعليــم اللغــة العربيــة ،ويرجــع ذلــك إلــى أهميــة الكتابــة
ودورهــا فــي حيــاة الفــرد للتعبيــر عــن مشــاعره وأفــكاره وحاجاتــه ورغباتــه (الحــداد واســماعيل .)2014 ،فالكتابــة وســيلة
لتوليــد األفــكار واالكتشــاف والتعلــم ( .)Dixon,Cassady,Cross&Williams,2005ومــع أهميــة التعبيــر الكتابــي
للطلبــة فــي كافــة المراحــل الدراســية ،إال أن أهميتــه تــزداد للطلبــة فــي المرحلــة الثانويــة؛ وذلــك باعتبارهــا المرحلــة
التــي تعكــس قــدرا ً مــن النضــج الجســمي والوجدانــي والعقلــي والــذي يمكنهــم مــن التفاعــل الفعــال مــع مجتمعهــم وتحقيــق
أهدافهــم (األحــول2018 ،؛ المرســي وعبــد الوهــاب .)2005 ،فالكتابــة ابتــكار إنســاني رائــع واختــراع صنعــه ،حقــق بــه
تقدمــه وارتفــع بــه علــى ســائر المخلوقــات األخــرى مكنــه مــن تســجيل تراثــه وإنتاجــه الثقافــي .فالكتابــة تعتبــر الوســيلة التــي
اســتطاع االنســان مــن خاللهــا أن يوثــق أفــكاره ،وآراءه ،واتجاهاتــه ،وأحاسيســه ،وانفعاالتــه ،وعواطفــه .وتبــرز أهميــة
التعبيــر الكتابــي للطلبــة فــي كونــه وســيلة مــن وســائل االتصــال التــي عــن طريقهــا يســتطيعوا تســجيل الحــوادث والوقائــع
المختلفــة ونقلهــا لآلخريــن (أبــو شــرخ.)2016 ،
ويؤكــد الجاحــظ ( )1968علــى أن التعبيــر الكتابــي أعــم وأشــمل مــن التعبيــر الشــفهي ،حيــث أن التعبيــر الشــفهي
فائدتــه مقتصــرة ومحصــورة فــي زمــان أو مــكان معينيــن وعلــى القريــب الحاضــر ،بينمــا الكتــاب المتضمــن للتعبيــر الكتابــي
يمكــن قراءتــه ،وتدريســه ،واالســتفادة منــه فــي كل مــكان وزمــان .ولهــذا ،أصبــح تعليــم وتعلــم الكتابــة عنصــرا ً أساســيا ً فــي
العمليــة التربويــة ووظيفــة مهمــة مــن وظائــف المدرســة (البجــة ،)2002 ،خاصــة وأننــا نعيــش فــي عصــر االنفجــار التقنــي
والمعرفــي .فصــار لزام ـا ً علــى المهتميــن بالعمليــة التربويــة مواكبــة هــذا العصــر واســتخدام أدواتــه (أبــو شــرخ2016 ،؛
عفانــة وآخــرون .)2003 ،وتــرى حســن ( )2005بــأن التعبيــر الكتابــي مــن أهــم وســائل االتصــال اللغــوي ،وهــو الغايــة
األساســية مــن تعليــم اللغــة.
ويتطلــب التعبيــر الكتابــي توفــر مهــارات وقــدرات عقليــة ولغويــة عاليــة لــدى الطلبــة تتضمــن تحديــد األفــكار الرئيســة
بكفــاءة ودقــة ،وحســن اختيــار األلفــاظ والتراكيــب اللغويــة المناســبة والمعبــرة عــن تلــك األفــكار والمعانــي فــي صــورة
إبداعيــة تتميــز باألصالــة ،والجــدة ،والحداثــة (األحــول .)2018 ،وعلــى الرغــم ممــا يتمتــع بــه التعبيــر الكتابــي مــن أهميــة
قصــوى للطلبــة والحاجــة إليــه ،إال أن العديــد مــن الدراســات التربويــة أكــدت علــى وجــود ضعفـا ً كبيــرا ً فــي مهــارات التعبيــر
الكتابــي لــدى الطلبــة بشــكل عــام ،وأن طــرق تدريســه مــا زالــت تقليديــة وال ترقــى إلــى مســتوى أهميتــه (أبــو شــرخ2016 ،؛
أبــو صبحــة2010 ،؛ األحــول2018 ،؛ ســامة2013 ،؛ المصــري2006 ،؛ نجــار2015 ،؛ النــدى  .)2008وقــد عــزت تلــك
الدراســات ذلــك الضعــف إلــى العديــد مــن األســباب .فعلــى ســبيل المثــال ،أشــار األحــول ( )2018إلــى أن ضعــف الطلبــة
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أبو رزق
فــي التعبيــر الكتابــي يعــود إلــى اإلهمــال والتقصيــر فــي حصــص التعبيــر ،واســتخدام الطــرق واألســاليب غيــر المجديــة،
باإلضافــة إلــى ابتعــاد المعلميــن عــن التجديــد واإلبــداع فــي تدريســه ومعالجــة نواحــي القصــور فيــه .وصنفــت أبــو شــرخ
( )2016تلــك األســباب إلــى أســباب متعلقــة بالمعلــم وأســباب متعلقــة بالمتعلــم وأســباب عامــة.
وبنــاء علــى ماســبق ،تســتدعي الحاجــة التفكيــر ملي ـا ً فــي هــذه المشــكلة المتمثلــة فــي تدنــي مســتوى الطلبــة فــي التعبيــر
الكتابــي ،والتصــدي لهــا ومحاولــة معالجتهــا بطــرق حديثــة ومبتكــرة .ونظــرا ً لمــا تشــهده اإلنســانية مــن ثــورة كبيــرة فــي
مجــال التكنولوجيــا والمعلومــات ،ومــا لهــا مــن إمكانيــات ومزايــا عديــدة ،بــدأ التربويــون باالهتمــام بالتكنولوجيــا والعمــل
علــى توظيــف أدواتهــا وتطبيقاتهــا فــي العمليــة التعليميــة بشــكل عــام وفــي تعليــم اللغــة بشــكل خــاص (محمــد وقطــوس،
 .)2012إن التكنولوجيــا الحديثــة قــادرة علــى إحــداث ثــورة وتغييــر نوعــي فــي العمليــة التعليميــة التعلّميــة مــن خــال
التطبيقــات والوســائل والطرائــق والســياقات واإلجــراءات التــي يمكــن اســتخدامها فــي هــذا المجــال (Bhagat, Cheng-
 . )Nan & Chun-Yen, 2016فالتطبيقــات التكنولوجيــة الحديثــة كتطبيقــات الويــب  2.0تتميــز بقدرتهــا علــى توفيــر
مجموعــة متنوعــة مــن األدوات والمصــادر التعليميــة لتصميــم وتدريــس وتقويــم المحتــوى التعليمــي .كمــا يمكــن اســتخدام
تطبيقــات الويــب  2.0لخلــق وزيــادة التفاعــل التعليمــي مــن خــال إيجــاد فــرص وأنشــطة تعليميــة جديــدة ومحفــزة وممتعــة
وواقعيــة لمتعلمــي اللغــة ممــا يســاعد علــى تحســين أدائهــم ومســتواهم التحصيلــي (Aburezeq & Ishtaiwa-Dweikat,
.)2017; Ishtaiwa & Aburezeq, 2015; Kearney & Schuck, 2006
وتشــير تطبيقــات الويــب  2.0إلــى جيــل جديــد مــن خدمــات الويــب التــي نشــأت بســبب التغييــرات التراكميــة فــي
كيفيــة اســتخدامه وتصميمــه .فهــي عبــارة عــن إصــدار جديــد تركــز علــى واجهــات تفاعليــة ســهلة االســتخدام ،بحيــث تتيــح
للمســتخدم مجــاالً خصب ـا ً للتفاعــل والتواصــل مــع اآلخريــن لبنــاء وإدارة المحتــوى ( .)Akbulu & Kiyici, 2007إنهــا
مجموعــة مــن خدمــات ومواقــع شــبكة اإلنترنــت المتضمنــة لعناصــر تتيــح للمســتخدم التفاعــل مــع المســتخدمين اآلخريــن
أو مــع مــا يقدمونــه مــن محتــوى ،ويتضمــن هــذا التفاعــل أشــكاالً متنوعــة مــن المطالعــة والمشــاركة والتعليــق واإلضافــة
والتعديــل ونقــل المقاطــع الصوتيــة المرئيــة ( .)Shams, 2014ومــن هــذه التطبيقــات المدونــات اإللكترونيــة ،فالمدونــة
اإللكترونيــة هــي تطبيــق يعمــل مــن خــال نظــام إلكترونــي إلدارة المحتــوى ،حيــث يم ّكــن المســتخدم بــأدوات بســيطة
وخطــوات ســهلة دون الحاجــة لمعرفــة أنظمــة البرمجــة مــن إنتــاج صفحــات تفاعليــة ،تشــتمل علــى العديــد مــن الوســائط
المتعــددة ،كالرســومات والنصــوص ومقاطــع الصــوت والفيديــو والصــوت (.)Deng & Yuen, 2011
ـرف ســيم وهيــو ( )Sim & Hew, 2010المدونــة علــى أنهــا صفحــة إلكترونيــة شــخصية ،تتيــح الفرصــة
وعـ ّ
للمســتخدمين لتقديــم ونشــر المعلومــات المختلفــة ،والتفاعــل مــع اآلخريــن بســهولة ويســر دون الحاجــة إلــى مهــارات
تكنولوجيــة عاليــة .ومــن الناحيــة التاريخيــة ،يتــم التعــرف علــى المشــاركات التــي يتــم تحديثهــا بانتظــام حســب الوقــت
والتاريــخ ،حيــث تقــوم الصفحــة بترتيــب المشــاركات بشــكل زمنــي عكســي (أي أن آخــر المنشــورات تأتــي أوالً) .ومــن
مميــزات المدونــة ،أنهــا تتيــح للمســتخدمين إضافــة تعليقاتهــم أو أســئلتهم بعــد قــراءة المنشــورات .وقــد أكــدت الكثيــر مــن
الدراســات التربويــة (عبــد الباســط2012 ،؛ عبــد الغنــي2012 ،؛ المدهونــي2010 ،؛ المصــري :2011 ،النجــار)2016 ،
علــى األثــر اإليجابــي الســتخدام المدونــات اإللكترونيــة فــي العمليــة التعليميــة ،وذلــك لمــا لهــا مــن فوائــد متعــددة ،يمكــن
إجمالهــا فيمــا يأتــي :زيــادة التفاعــل النشــط مــع المعلــم مــن جهــة والطلبــة فيمــا بينهــم مــن جهــة أخــرى ،وزيــادة التفاعــل مــع
المحتــوى التعليمــي ،والتشــجيع علــى التفكيــر النقــدي والتأملــي ،ومســاعدة الطلبــة علــى اكتســاب المعرفــة وبنائهــا ،وإتاحــة
الفرصــة للمعلــم لتصميــم أنشــطة تعليميــة متنوعــة وحقيقيــة وممتعــة ،وزيــادة الدافعيــة للتعلــم ،والقــدرة علــى مراعــاة الفــروق
الفرديـ�ة بيـ�ن الطلبـ�ة ،وزيـ�ادة ثقـ�ة الطلبـ�ة بأنفسـ�هم ،وتطويـ�ر المهـ�ارات التكنولوجيـ�ة لـ�دى الطلبـ�ة ( (�Glogoff, 2005; Ish
.)taiwa & Dukmak, 2013; Lou,Wu, Shin & Tseng, 2010; Al Waely & Aburezeq, 2013
وعلــى الرغــم مــن األدلــة العديــدة علــى أهميــة ودور المدونــات اإللكترونيــة فــي تنميــة العمليــة التعليميــة ،إال أن
اســتخدامها فــي المجــال التعليمــي وخاصــة فــي تعليــم اللغــة العربيــة ومهاراتهــا ال يــزال محــدودا ً جــداً .وبنــاء عليــه ،تــم
تصميــم هــذه الدراســة لتقصــي أثــر المدونــات اإللكترونيــة علــى تطويــر مهــارات التعبيــر الكتابــي لــدى الطلبــة فــي األردن.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
تعــرف المدونــة اإللكترونيــة علــى أنهــا «عبــارة عــن صفحــة عنكبوتيــة تظهــر عليهــا تدوينــات (مدخــات)
ّ
مؤرخــة ومرتبــة ترتيب ـا ً زمني ـا َ تصاعدي ـا ً تصاحبهــا آليــة ألرشــفة المدخــات القديمــة ،ويكــون لــكل مدخــل منهــا عنــوان
إلكترونــي( )URLال يتغيــر منــذ لحظــة نشــره علــى الشــبكة ،بحيــث يســتطيع المســتفيد الرجــوع إلــى تدوينــة معينــة فــي
المدونــة اإللكترونيــة بعــدد مــن الخصائــص التــي تجعــل منهــا خيــارا ً فعــاالً
وقــت الحــق» (فــراج ،2006 ،ص .)24 :وتمتــاز
ّ
لدعــم العمليــة التعليميــة ،ومنهــا (:)Lindahl & Blount, 2003
	•الفصــل بيــن اإلنتــاج والعــرض مــن خــال الســماح فقــط لصاحــب المدونــة باإلضافــة عليهــا ،وإعطــاء
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أثر املدونات اإللكرتونية يف تنمية مهارات التعبري الكتابي
اآلخريــن فرصــة التعليــق علــى مــا يتــم نشــره بــإذن مــن صاحبهــا فقــط.
	•توفير العديد من القوالب الجاهزة لعرض المحتوى.
	•إمكانية التكامل مع برامج الحاسوب األخرى.
	•سهولة إدارة المحتوى وتحميل المواد التعليمية.
	•دعم خاصية الحصول على آخر المنشورات فور نشرها.
وأضــاف المدهونــي ( )2010والنجــار ( )2016احتــواء المدونــات علــى عناصــر الوســائط المتعــددة ،المرونــة،
والثبــات ،والتواصــل ،والمشــاركة ،واألمــان ،وغيرهــا مــن الخصائــص .ويمكــن اســتخدام المدونــات االلكترونيــة فــي العمليــة
التعليميــة كأداة إلدارة المقــررات والمحتــوى الدراســي ،مشــاركة المصــادر التعليميــة ،أداة لألنشــطة والتدريبــات التعليميــة،
حقيبــة تعليميــة ،خلــق مجتمــع تعليمــي ،وصفحــة إلدارة النقــاش والحوار(العبــي والفريــج2011 ،؛ المدهونــي2010 ،؛
النجــار .)2016 ،ومــن الدراســات الســابقة التــي أجريــت بهــدف التعــرف إلــى أثــر المدونــات اإللكترونيــة علــى تطويــر
مهــارات الكتابــة لــدى الطلبــة ،قــام الســبيعي ومدينــي ( )Alsubaie & Madini, 2018بدراســة هدفــت إلــى اســتقصاء
أثــر اســتخدام المدونــات اإللكنرونيــة كأداة تعليميــة مســاندة لتدريــس اللغــة اإلنجليزيــة ومــدى فعاليتهــا فــي تطويــر مهــارات
الكتابــة ،وخاصــة اســتخدام المفــردات لــدى طالبــات المرحلــة الجامعيــة (طالبــات الســنة التحضيريــة) .وأشــارت النتائــج إلــى
تحســن ملحــوظ فــي أداء الطالبــات فــي الكتابــة بعــد اســتخدام مقــاالت المدونــة .باإلضافــة إلــى زيــادة حصيلتهــم اللغويــة مــن
المفــردات والتراكيــب الجديــدة .أمــا دراســة العبــودي ( )Alaboudi, 2014التــي هدفــت إلــى تقصــي اتجاهــات الطلبــة حــول
فعاليــة اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة كأداة تعليميــة لتدريــس مهــارة الكتابــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة ،فقــد وجــدت أن الطلبــة
قــد اتفقــوا علــى أن اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة قــد ســاهم فــي زيــادة دافعيتهــم لتحســين كتاباتهــم ،كمــا نــص المشــاركون
فــي الدراســة علــى أن مشــاركاتهم اإللكترونيــة عملــت علــى زيــادة كفاءتهــم فــي اســتخدام القواعــد اللغويــة بشــكل أصــح وادق.
أمــا دراســة الجرامــي ( )Algrami, 2012فقــد تناولــت تجربــة ســبع طالبــات لغــة إنجليزيــة ،والالئــي عملــن
بشــكل تعاونــي فــي بيئــة تفاعليــة عبــر اإلنترنــت علــى مــدار أربعــة أســابيع .وقــد أظهــرت الدراســة أن الميــزات للكتابــة
التفاعليــة باســتخدام المدونــات اإللكترونيــة ســاعدت علــى إنشــاء ثقافــة مشــتركة بيــن زمــاء الدراســة كجــزء ال يتجــزأ
ضــا علــى تطويــر مهــارة التفكيــر النقــدي والقــدرة علــى تحديــد
مــن الكتابــة التعاونيــة .كمــا ســاعدت التجربــة الطالبــات أي ً
الجمهــور المســتهدف .وبشــكل عــام ،أظهــرت الطالبــات اتجاهــات إيجابيــة نحــو اســتخدام تطبيقــات الكتابــة اإللكترونيــة
كالمدونــات فــي دروس الكتابــة األخــرى .وأجــرى الجمعــة ( )Aljumah, 2012دراســة هدفــت إلــى التعــرف علــى اتجاهــات
الطلبــة نحــو اســتخدام المدونــة اإللكترونيــة فــي تعلــم مهــارة الكتابــة ،والكشــف عــن مزايــا وعيــوب اســتخدام المدونــة فــي
تعلــم اللغــة .وتوصلــت الدراســة إلــى أن لــدى الطلبــة اتجاهــات إيجابيــة نحــو اســتخدام المدونــات األلكترونيــة فــي الفصــول
الدراســية المخصصــة للكتابــة .ووجــدت النتائــج أن فوائــد اســتخدام المدونــات شــملت زيــادة االهتمــام والدافــع الســتخدام
اللغــة اإلنجليزيــة بســبب التفاعــل النشــط مــع الزمــاء والمعلميــن .وتناولــت دراســة أرســان و ســاهين كيزيــل (& Arslan
 )Şahin –Kızıl, 2010أثــر تطبيــق المدونــة فــي تنميــة مهــارة الكتابــة لــدى عينــة مــن طــاب اللغــة اإلنجليزيــة المتوســطة
فــي إحــدى الجامعــات التركيــة .وقــد تــم تدريــس المجموعــة الضابطــة (ن =  )23باســتخدام الطريقــة التقليديــة ،وتــم تدريــس
المجموعــة التجريبيــة (ن =  )27باســتخدام المدونــة اإللكترونيــة .وقــد بيّنــت النتائــج ّ
أن المدونــة اإللكترونيــة ســاهمت فــي
تحســن كبيــر فــي أداء الطلبــة فــي الكتابــة مقارنــة بالطريقــة التقليديــة ،و أوصــت الدراســة بضــرورة اســتخدام هــذا التطبيــق
لتطويــر مهــارات الكتابــة.
وأجــرت الوائلــي وأبــو رزق ( )Al Waely & Aburezeq, 2013دراســة هدفــت إلــى الكشــف عــن اتجاهــات
الطلبــة المعلميــن نحــو اســتخدام المدونــة كأداة لتعزيــز تعلمهــم لتدريــس اللغــة العربيــة ،و لتحديــد التحديــات التــي تواجــه
اســتخدام المدونــات فــي تدريــس اللغــة العربيــة .وتــم اســتخدام المقابــات شــبه المنظمــة مــع ( )14طالبـا ً معلمـاً ،باإلضافــة
إلــى تحليــل المنشــورات والمداخــات علــى المدونــة المســتخدمة لجمــع البيانــات .وأظهــرت النتائــج أن المشــاركين اعتبــروا
المدونــة أداة قويــة لتعزيــز تعلمهــم مــن خــال تســهيل التفاعــل النشــط مــع المعلــم والزمــاء والمحتــوى التعليمــي .ومــع
ذلــك  ،أشــارت النتائــج إلــى عــدد مــن التحديــات المرتبطــة باســتخدام المدونــة ألغــراض تعليميــة ،ومنهــا زيــادة عــبء
العمــل المطلــوب أداءه ،وطبيعــة مشــاركات الطلبــة ،والحاجــة إلــى مســتوى عــا ٍل مــن المهــارات التكنولوجيــة ،وعــدم وجــود
اســتجابات فوريــة ،والقضايــا المتعلقــة باألمــن والخصوصيــة.
مــن خــال مــا ســبق يتضــح أهميــة المدونــات اإللكترونيــة فــي تنميــة مهــارات الكتابــة ،ودورهــا فــي تحســين دافعيــة
الطلبــة لتعلــم اللغــة .وتشــترك الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة فــي البحــث عــن طرائــق وأســاليب تدريــس فاعلــة
مــن خــال توظيــف االتكنولوجيــا فــي تعليــم وتعلــم مهــارات اللغــة العربيــة .وتمتــاز هــذه الدراســة فــي كونهــا مــن الدراســات
النــادرة التــي طبقــت فــي األردن لتطويــر مهــارات التعبيــر الكتابــي باســتخدام إحــدى التطبيقــات التكنولوجيــة الحديثــة.
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أبو رزق

مشكلة الدراسة وأسئلتها

تعــد مهــارات التعبيــر الكتابــي مــن المهــارات اللغويــة المهمــة والضروريــة التــي يكتســبها الطلبــة بعــد ممارســة اللغــة
ومحاكاتهــا ،وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المهــارات إال َّ
أن هنــاك مشــكلة واضحــة فــي ضعــف الطلبــة فــي امتــاك تلــك
المهــارات ،ومــا زالــت دروس التعبيــر علــى مــا هــي عليــه مــن إهمــال وقصــور خاصــة فيمــا يتعلــق باســتخدام طرائــق
وأســاليب التدريــس المناســبة التــي تزيــد الدافعيــة لــدى الطلبــة لتعلــم مهــارات التعبيــر الكتابــي .وعلــى الرغــم مــن أهميــة
المدونــات اإللكترونيــة وفعاليتهــا فــي تحســين مهــارات اللغــة وبخاصــة مهــارات الكتابــة .ونظــرا ً لنــدرة الدراســات التــي
تناولــت هــذا التطبيــق فــي تدريــس اللغــة العربيــة فــي األردن ،تــم إجــراء هــذه الدراســة كمحاولــة لمعالجــة مشــكلة الضعــف
فــي أداء الطلبــة فــي مهــارات التعبيــر الكتابــي مــن خــال اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة لتحقيــق المخرجــات التعليميــة
المطلوبــة مــن تدريــس مهــارة التعبيــر الكتابــي .وعليــه تتمثــل مشــكلة الدراســة الحاليــة فــي اإلجابــة عــن الســؤالين اآلتييــن:
1.ما أثر استخدام المدونات اإللكترونية في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف التاسع؟
2.هل يختلف أثر استخدام المدونات اإللكترونية باختالف الجنس؟
3.ما أثر التفاعل بين طريقة التدريس والجنس في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف التاسع؟

فرضيات الدراسة
في ضوء أسئلة الدراسة ،يمكن تحديد فرضياتها ،كما يأتي:
1 .ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات التعبيــر
الكتابــي تعــزى إلــى متغيــر طريقــة التدريــس.
2 .ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات التعبيــر
الكتابــي تعــزى إلــى متغيــر الجنــس.
3 .ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات التعبيــر
الكتابــي تعــزى إلــى التفاعــل بيــن طريقــة التدريــس والجنــس.

أهمية الدراسة
يُعــد التعبيــر مــن فــروع اللغــة العربيــة األساســية الــذي يمثــل الغايــة مــن تعلمهــا .وقــد تــم مالحظــة أن طرائــق
تدريــس التعبيــر وأســاليبه مــا زالــت تقتصــر علــى النمــط التقليــدي ،حيــث ال يوجــد فرصــة إلعطــاء الطلبــة وقــت كاف
للتطبيــق ومــن ثــم التصحيــح ،وهــذا يحــول دون تنميــة فعالــة وحقيقيــة لمهــارات التعبيــر لديهــم .وبنــاء عليــه ،أصبــح حتامـا ً
علــى المهتميــن بتدريــس اللغــة العربيــة بشــكل علــم وبالتعبيــر الكتابــي بشــكل خــاص البحــث عــن طرائــق وأســاليب جديــدة
وفعالــة ومحفــزه تركــز علــى الطالــب باعتبــاره أساسـا َ ومحــورا ً للعمليــة التعليميــة (أبــو شــرخ2016 ،؛ أبــو صبحــة2010 ،؛
األحــول2018 ،؛ نجــار2015 ،؛ النــدى  .)2008ومــن هنــا انبثقــت أهميــة الدراســة الحاليــة التــي تعتمــد علــى اســتخدام
المدونــات اإللكترونيــة كأداة تعليميــة لتعزيــز مهــارات التعبيــر الكتابــي لــدى الطلبــة لمــا لهــا مــن فوائــد عديــدة كمــا تبيــن فــي
الدراســات التــي تــم ذكرهــا أعــاه .هــذا باإلضافــة إلــى إتاحــة الفرصــة إلــى تقديــم نمــاذج جيــدة ونمــاذج رديئــة وتطبيــق
معاييــر التعبيــر الكتابــي عليهــا ،ومناقشــة الطلبــة لكتاباتهــم والتعليــق عليهــا مــن خــال نشــرها علــى مدونــة الفصــل التــي تــم
تصميمهــا.
وفــي ضــوء مراجعــة األدب التربــوي الســابق ،لــم يســبق أليــة دراســة أخــرى جمعــت بيــن هــذه االمــور ،باإلضافــة إلــى
النــدرة الشــديدة فــي اســتخدام المدونــات فــي تدريــس اللغــة العربيــة.
حدود الدراسة
تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما يأتي:
1 .الحــدود المكانيــة :اقتصــر تطبيــق الدراســة علــى مدرســة ذكــور ومدرســة إنــاث مــن مــدارس مديريــة تربيــة عمــان
األولى فــي األردن.
2 .الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي .2019 -2018
3 .المدة الزمنية :اقتصر تطبيق الدراسة على ستة أسابيع ،بواقع حصتين من كل أسبوع.
4 .الحدود البشرية :تم تطبيق الدراسة على عينة من طلبة الصف التاسع والبالغ عددهم ( )147طالبا ً وطالبة.
5 .الحدود الموضوعية :دروس الكتابة في كتاب اللغة العربية للصف التاسع.
6 .منهــج الدراســة :اســتخدمت الدراســة المنهــج شــبه التجريبــي لتحديــد أثــر المدونــات اإللكترونيــة فــي تطويــر
مهــارات التعبيــر الكتابــي.
اإلصدار الثاني ،السنة الرابعة2020 ،
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أثر املدونات اإللكرتونية يف تنمية مهارات التعبري الكتابي
.

7أدوات الدراســة :تــم اســتخدام الخطــط التدريســية واختبــار التعبيــر الكتابــي حيــث تــم اعدادهــم خصيص ـا ً لغايــات
اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة.

التعريفات اإلجرائية
التعبيــر الكتابــي :قــدرة الطالــب علــى التعبيــر عــن أفــكاره ،واإلفصــاح عمــا يجــول فــي خاطــره حــول
الموضوعــات المطروحــة بلغــة عربيــة ســليمة تشــمل اســتخدام أســاليب لغويــة صحيحــة ،واختيــار دقيــق
للمفــردات ،وصياغتهــا بأســلوب حســن ،مــع مراعــاة دقــة تنظيــم األفــكار والفقرات ،والســامة مــن األخطاء
اإلمالئيــة والنحويــة ،وصحــة اســتخدام عالمــات الترقيــم.

طريقة التدريس التقليدية :وهي الطريقة المتبعة في تدريس التعبير الكتابي للصف التاسع ،وتعتمد على:
• مناقشة الموضوع المذكور في الكتاب.
• تكليف الطلبة بكتابة الموضوع خالل الوقت المتبقي من الحصة.
• جمع كتابات الطلبة وتصحيح ما تيسر منها وفقا ً لمعايير معينة.
المدونــات الإللكترونيــة :عبــارة عــن مجموعــة مــن صفحــات اإلنترنــت التــي تــم تصميمهــا لعــرض المحتــوى التعليمــي
المتعلــق بتدريــس مهــارات النعبيــر الكتابــي تاريخي ـا ً مــن األحــدث إلــى األقــدم ،وإتاحــة الفرصــة لمناقشــة كتابــات الطلبــة،
ومــن ثــم إعــادة الكتابــة لمعالجــة األخطــاء التــي وقعــوا فيهــا مســبقا مــن خــال أدوات التفاعــل والتواصــل المتزامــن وغيــر
المتزامــن بيــن المعلــم وطالبــه ،وبيــن الطلبــة أنفســهم.

منهجية الدراسة
منهج الدراسة
لتحقيــق أغــراض الدراســة الحاليــة ،تــم اســتخدام المنهــج شــبه التجريبــي مــن خــال تطبيــق اختبــارا ً قبليـا ً واختبــارا ً
بعدي ـا َ للكشــف عــن أثــر اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة فــي تنميــة مهــارات التعبيــر الكتابــي لــدى طلبــة الصــف التاســع
مقارنــة بالطريقــة االتقليديــة.
عيّنة الدراسة
ً
تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )147طالبـا وطالبــة ،حيــث تــم اختيارهــم مــن مدرســة ذكــور ومدرســة إنــاث تابعتيــن
ّ
لمديريــة عمــان األولــى للعــام الدراســي  .2019-2018تــم اســتخدام الطريقــة القصديــة الختيــار المدرســتين وذلــك لتعــاون
إدارتــي المدرســتين فــي تســهيل إجــراءات تطبيــق الدراســة ،باإلضافــة إلــى التشــابه في البيئــة الجغرافيــة والظروف المعيشــية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة بيــن مجموعتــي الدراســة مــن الذكــور واإلنــاث .وقــد تــم تقســيم عينــة الدراســة بطريقــة عشــوائية
إلــى مجموعــة ضابطــة ( 36طالبــا ً و 38طالبــة) تــم تدريســها التعبيــر الكتابــي باســتخدام الطريقــة التقليديــة ومجموعــة
تجريبيــة ( 34طالبـا ً و 39طالبــة) د ُّرســت باســتخدام المدونــات اإللكترونيــة.

أدوات الدراسة
لتحقيق أغراض الدراسة ،تم إعداد األدوات اآلتية:
 -1الخطط التدريسية:
تــم إعــداد الخطــط التدريســية لتدريــس مهــارات التعبيــر الكتابــي حســب الطريقــة المســتخدمة مــع كل مجموعــة (الطريقــة
التقليديــة للمجموعــة الضابطــة و المدونــات اإللكترونيــة للمجموعــة التجريبيــة) .وبينمــا اقتصــرت الخطــط التدريســية حســب
الطريقــة التقليديــة علــى تحديــد دروس التعبيــر وفــق المنهــج المحــدد بمــا يشــمله مــن مخرجــات تعليميــة ومحتــوى وأنشــطة
وأســاليب تعليميــة وتقويميــة ترتكــز علــى دور المعلــم فــي إدارة الحصــة التعليميــة واســتئثاره بمعظــم وقتهــا ،دون إعطــاء
الطلبــة الوقــت الكافــي لتطبيــق مهــارات الكتابــة ومناقشــة أفكارهــم وكتاباتهــم ،تــم بنــاء الخطــط حســب اســتخدام المدونــات
اإللكترونيــة بطريقــة تضمــن التفاعــل النشــط والمشــاركة الفعالــة مــن قبــل الطلبــة كمحــور للعمليــة التعليميــة .وقــد ســارت
حصــص التعبيــر علــى النحــو اآلتــي:
ً
 .1بــدء المعلــم بتحيــة الطلبــة والتمهيــد للــدرس مــن خــال بعــض أنشــطة العصــف الذهنــي ،وصــوال إلــى تحديــد المخرجات
التعليميــة المطلوبــة ،واإلجــراءات ،واألنشــطة ،والمهمــات التعليميــة لتحقيــق تلــك المخرجــات.
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أبو رزق
 .2عــرض بعض ـا ً مــن النمــاذج الجيــدة والنمــاذج الرديئــة للكتابــة حــول موضــوع التعبيــر المختــار مــن خــال مدونــة
الفصــل اإللكترونيــة.
 .3تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة للقيام بمناقشة تلك النماذج وتقييمها.
 .4قيام الطلبة بتدوين تعليقاتهم على كل نموذج تم عرضه.
 .5مناقشة تلك التعليقات بصورة جماعية وصوالَ إلى استنتاج معايير الكتابة الصحيحة.
 .6قيــام الطلبــة بالكتابــة حــول الموضــوع المطلــوب بشــكل فــردي وتكليفهــم بنشــرها علــى المدونــة وذلــك إلتاحــة المجــال
لآلخريــن لالطــاع عليهــا وابــداء آرائهــم حولهــا.
 .7قيام المعلم بقراءة منشورات الطلبة وتقديم التغدية الراجعة والتعليق على أداء الطلبة.
 .8تكليــف الطلبــة باعــادة كتابــة الموضــوع ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مالحظــات المعلــم وزمالئهــم ومعالجــة األخطــاء
التــي وقعــوا فيهــا.
 .9نشر المواضيع المنقحة على المدونة ،ليتم تقييمها من قبل زمالء المجموعة الصغيرة في الحصة القادمة.
 .10تقيييم المعلم لكتابات الطلبة النهائية.
 .11اختيــار أفضــل ثــاث كتابــات للطلبــة لنشــرها فــي زاويــة «األفضــل» علــى المدونــة لتعزيــز الطلبــة وزيــادة دافعيتهــم
نحــو الكتابــة الصحيحــة.
للتأكــد مــن صــدق الخطــط التدريســية ومــدى مالئمتهــا لألهــداف التــي أعــدت ألجلهــا ،تــم عرضهــا علــى مجموعــة مــن
المختصيــن فــي مناهــج اللغــة العربيــة وأســاليب تدريســها وتكنولوجيــا التعليــم والقيــاس والتقويــم .وبنــاء علــى المالحظــات
التــي وردت مــن المحكميــن والمناقشــات التــي دارت بينهــم وبيــن الباحثــة ،تــم إجــراء بعــض التعديــات بمــا يتــاءم مــع
مســتوى طلبــة الصــف التاســع .هــذا باإلضافــة إلــى القيــام بتطبيــق أحــد دروس التعبيــر علــى عينــة اســتطالعية مــن مجتمــع
الدراســة وذلــك للتمكــن بشــكل أكبــر مــن كيفيــة
التطبيق والكشف ومعالجة أية مالحظات أو ثغرات قبل التطبيق الفعلي للدراسة.
 -2اختبار التعبير الكتابي:
تــم إعــداد اختبــارا ً للتعبيــر الكتابــي يهــدف إلــى قيــاس مــدى التحســن الــذي طــرأ علــى أداء عينــة الدراســة فــي مهــارات
التعبيــر الكتابــي .واشــتمل االختبــار علــى أربعــة أنمــاط للتعبيــر ،وهــي:
 .1كتابة موضوع من خالل إكمال نص مكون من  12سطر.
 .2كتابة حوار من خالل إكمال نص حواري معين.
 .3كتابة موضوع من خالل صورة يقوم الطلبة بالتعبير عنها.
 .4كتابة موضوع حر قصير.
وقــد تــم اختيــار هــذه األنمــاط لمراعــاة مســتويات الطلبــة ورغباتهــم ،باإلضافــة إلــى تحقيــق عنصــر التنــوع فــي
أســاليب الكتابــة .وتــم التحقــق مــن صــدق االختبــار عــن طريــق عرضــه علــى نفــس المحكميــن الذيــن قامــوا بتحكيــم الخطــط
التدريســية ،وتــم إجــراء بعــض التعديــات بنــاء علــى مالحظاتهــم .وقــد قامــت الباحثــة أيض ـا ً بوضــع معاييــر التقويــم التــي
اشــتملت علــى معاييــر رئيســة ولــكل معيــار منهــا معاييــر فرعيــة حســب اآلتــي:
.1
.2
.3
.4

تنظيــم الموضــوع ويشــمل تقســيم الموضــوع إلــى مقدمــة وعــرض وخاتمــة ،ومالئمــة األفــكار الرئيســية للهــدف العــام،
وتنظيــم تلــك األفــكار فــي فقــرات ،ووضــوح تلــك األفــكار وتسلســلها ،واســتخدام أدوات الربــط ،واختيــار العنــوان
المناســب.
صحــة النحــو ويشــمل تركيــب الجمــل مــن حيــث التقديــم والحــذف والتأخيــر ،واســتخدام أدوات العطــف وحــروف الجــر
والضمائــر المناســبة ،ومراعــاة عالمــات اإلعــراب ،ومراعــاة دخــول أدوات النصــب والجــزم علــى األفعــال.
صحــة اإلمــاء ويشــمل علــى ســبيل المثــال كتابــة ألــف التفريــق واأللــف اللينــة ،والهمــزات ،والتــاء المربوطــة
والمفتوحــة.
اســتخدام عالمــات الترقيــم كعالمــة أول الفقــرة ،والفواصــل ،وعالمتــي االســتفهام والتعجــب ،والنقطــة والنقطتيــن
الرأســيتين ،والقوســين وعالمــة الشــرطتين.

وللتأكــد مــن كفايــة تلــك المعاييــر والعالمــات الموضوعــة لــكل معيــار ،قامــت الباحثــة بمقابلــة عــدد مــن أســاتذة
اللغــة العربيــة ومناقشــة المعاييــر المقترحــة ،وإجــراء بعــض التعديــات بمــا يتــاءم مــع مســتوى الطلبــة .وللتأكــد مــن ثبــات
االختبــار ،تــم اســتخدام طريقــة إعــادة االختبــار ،حيــث تــم تطبيــق االختبــار المعــد علــى عينــة اســتطالعية مــن مجتمــع
الدراســة ومــن خــارج عينتهــا والبالــغ عددهــا ( )30طالبـا ً وطالبــة مــن طلبــة الصــف التاســع ،ثــم أعيــد تطبيقــه بعــد مضــي
أســبوعين .وتــم حســاب قيمــة معامــل ارتبــاط  Pearsonلحســاب معامــل الثبــات ،والتــي بلغــت ( ،)0.80واعتبــرت هــذه
القيمــة كافيــة لتحقيــق أغــراض الدراســة ( .)Muijs, 2004وتــم التأكــد مــن ثبــات تصحيــح االختبــار عــن طريــق تصحيــح
أداء عينــة الطلبــة االســتطالعية مــن قبــل معلــم ومعلمــة اللغــة العربيــة للذكــور واإلنــاث وفقــا للمعاييــر المحــددة وبشــكل
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أثر املدونات اإللكرتونية يف تنمية مهارات التعبري الكتابي
مســتقل .وتــم التحقــق مــن ثبــات معامــل االتفــاق فــي التصحيــح بيــن المعلميــن باســتخدام معادلــة هولســتي (.)Holsti, 1969
ووصلــت المعادلــة إلــى نســبة اتفــاق ( ،)0.81وتعتبــر هــذه الدرجــة مقبولــة بيــن المصححيــن.
ضبط تجربة الدراسة
باإلضافــة إلــى التأكــد مــن تدريــس شــعبتي الذكــور (الضابطــة والتجريبيــة) مــن قبــل نفــس المعلــم ،وتدريس شــعبتي
اإلنــاث (الضابطــة والتجريبيــة) مــن قبــل نفــس المعلمــة ،تــم التأكــد مــن تطبيــق التجربــة فــي ظــروف مناســبة ومتشــابهة مــن
ناحيــة عــدد ووقــت وأماكــن حصــص التعبيــر ومــدى توفــر الوســائل واألدوات التعليميــة الالزمــة حســب كل طريقــة .كمــا
أنــه تــم التأكــد مــن تكافــؤ مجموعتــي الدراســة مــن خــال تطبيــق اختبــار التعبيــر الكتابــي علــى عينــة الدراســة قبــل البــدء
بالتجربــة .ويبيــن الجــدول رقــم ( )1المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لعالمــات أفــراد عينــة الدراســة فــي
االختبــار القبلــي لمهــارات التعبيــر الكتابــي حســب الجنــس والمجموعــة.
جدول ()1
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لعالمــات أفــراد عينــة الدراســة فــي االختبــار القبلــي حســب الجنــس
والمجموعــة

الجنس
ذكور

إناث

المجموع

المجموعة
الضابطة
التجريبية
المجموع
الضابطة
التجريبية
المجموع
الضابطة
التجريبية
المجموع

العدد
36
34
70
38
39
77
74
73
147

المتوسط الحسابي
59.55
59.11
59.34
60.47
59.23
59.84
60.02
59.17
59.60

االنحراف المعياري
12.10
11.68
11.82
11.17
10.66
10.86
11.56
11.07
11.29

يشــير الجــدول رقــم ( )1إلــى وجــود فــروق بيــن المتوســطات الحســابية ألداء الطلبــة فــي االختبــار القبلــي لمهــارات
التعبيــر الكتابــي حســب متغيــري الدراســة (الطريقــة والجنــس) .وللكشــف عــن الداللــة اإلحصائيــة لتلــك الفــروق ،تــم اســتخدام
تحليــل التبايــن الثنائــي كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم (.)2
جدول ()2
نتائج تحليل التباين الثنائي ألثر الطريقة والجنس والتفاعل بينهما لعالمات أفراد عينة الدراسة في االختبار القبلي

مصدر التباين
طريقة التدريس
الجنس
الطريقة × الجنس
الخطأ
الكلي

مجموع المربعات درجات الحرية
25.884
9.744
5.937
18584.815
540890.000

1
1
1
143
147

متوسط
المربعات
25.884
9.744
5.937
129.964
-

قيمة (ف)
0.199
0.075
0.046
-

الداللة
اإلحصائية
0.656
0.785
0.831
-

يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )2عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05فــي أداء الطلبــة فــي
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أبو رزق
االختبــار القبلــي لمهــارات التعبيــر الكتابــي ممــا يــدل علــى تكافــؤ مجموعتــي الدراســة .وقــد عــزت الباحثــة هــذا التكافــؤ إلــى
التقــارب العمــري والتشــابه فــي البيئــة الجغرافيــة والظــروف المعيشــية واالقتصاديــة واالجتماعيــة بيــن أفــراد عينــة الدراســة،
باإلضافــة إلــى التشــابه فــي طريقــة وأســلوب التدريــس التقليــدي المتبــع فــي تنفيــذ حصــة التعبيــر الكتابــي.
إجراءات الدراسة
اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلتية في تطبيق الدراسة:
 		 .1إعــداد الخطــط التدريســية لتدريــس مهــارات التعبيــر الكتابــي ألفــراد مجموعتــي الدراســة .حيــث تــم تحديــد الــدروس
والموضوعــات ،وإعــداد أوراق العمــل واألنشــطة والتدريبــات والوســائل التعليميــة المطلوبــة حســب كل طريقــة،
وعرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكميــن للتأكــد مــن مالئمتهــا وكفايتهــا.
 		 .2بناء اختبار التعبير الكتابي والتأكد من صدقه وثباته كما تم توضيحه سابقاً.
 		 .3تصميم المدونة اإللكترونية التي سيتم استخدامها مع الجموعة التجريبية.
 		 .4زيــارة المدرســتين المعنيتيــن بتطبيــق الدراســة لمقابلــة المعلــم والمعلمــة المكلفيــن بالتطبيــق وتوضيــح أغــراض
الدراســة واجــراءات تطبيقهــا.
 		 .5تدريب المعلم والمعلمة وطلبة المجموعة التجريبية على استخدام المدونة المصممة.
 		 .6تطبيــق اختبــار التعبيــر الكتابــي القبلــي علــى مجموعتــي الدراســة فــي المدرســتين ،قبــل البــدء الفعلــي بتطبيــق التجربة
وفــي نفــس الوقــت.
ً
 		 .7تصحيح أوراق االختبار القبلي وفقا لمعايير التصحيح المحددة والتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة.
 		 .8تطبيق التجربة من قبل المعلم والمعلمة على مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة).
 		 .9تطبيق اختبار التعبير الكتابي البعدي بعد االنتهاء من تدريس الدروس والموضوعات المختارة.
 		 .10تصحيح أوراق االختبار البعدي ورصد العالمات.
 		 .11تحليــل البيانــات إحصائيــا باألســاليب المناســبة ألســئلة الدراســة ،وتفســير النتائــج ،ومناقشــتها ،وتقديــم التوصيــات
الالزمــة بنــاء عليهــا.

متغيرات الدراسة

اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
أوالً -المتغيرات المستقلة ،وتشمل متغيرين:
 -1طريقة التدريس ولها مستويان ،وهما :المدونات اإللكترونية والطريقة التقليدية.
 -2الجنس وله فئتان ،وهما :الذكور واإلناث.
صف التاسع في مهارات التعبير الكتابي.
ثانياً -المتغير التابع ،وهو أداء طلبة ال ّ

المعالجات اإلحصائية

تــم اســتخدام المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لعالمــات عينــة الدراســة وأســلوب تحليــل التبايــن
الثنائــي للكشــف عــن داللــة الفــروق بيــن المتوســطات الحســابية ألداء المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة علــى اختبــار
التعبيــر الكتابــي القبلــي والبعــدي.

نتائج الدراسة

لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة المتعلقــة بأثــر اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة فــي تنميــة مهــارة التعبيــر الكتابــي
ومــدى اختــاف أثــر اســتخدامها باختــاف الجنــس ،وأثــر التفاعــل بيــن طريقــة التدريــس والجنــس ،تــم اســتخراج المتوســطات
الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لعالمــات أفــراد عينــة الدراســة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات التعبيــر تبعًــا لمتغيــري
الطريقــة والجنــس ،كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم (.)3
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عينة الدراسة في االختبار البعدي
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أثر املدونات اإللكرتونية يف تنمية مهارات التعبري الكتابي
المجموعة
الضابطة

التجريبية

المجموع

الجنس
ذكور
إناث
المجموع
ذكور
إناث
المجموع
ذكور
إناث
المجموع

العدد
36
38
74
34
39
73
70
77
147

المتوسط الحسابي
60.58
62.39
61.51
65.52
67.51
66.58
62.98
64.98
64.03

االنحراف المعياري
12.74
11.98
12.30
12.18
10.83
11.44
12.63
11.63
12.11

يظهــر وبشــكل واضــح مــن الجــدول رقــم ( )3وجــود تبايــن فــي المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة
ألداء عينــة الدراســة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات التعبيــر الكتابــي .وللكشــف عــن داللــة تلــك الفــروق بيــن المتوســطات
الحســابية ،جــرى اســتخدام تحليــل التبايــن الثنائــي كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم (.)4
جدول ()4
نتائج تحليل التباين الثنائي ألثر الطريقة والجنس والتفاعل بينهما لعالمات أفراد عينة الدراسة في االختبار البعدي

مصدر التباين
طريقة التدريس
الجنس
الطريقة × الجنس
الخطأ
الكلي

مجموع المربعات درجات الحرية
1
1
1
143
147

927.996
131.938
0.271
20362.043
624193.000

متوسط
المربعات
927.996
131.938
0.271
142.392

قيمة (ف)
6.517
0.927
0.002
-

الداللة
اإلحصائية
0.012
0.337
0.965
-

يبين الجدول رقم ( )4اآلتي:
	•وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات
التعبيــر الكتابــي تعــزى إلــى متغيــر طريقــة التدريــس حيــث بلغــت قيمــة (ف)  6.517وبداللــة إحصائيــة
 ،0.012وكانــت الفــروق لصالــح المجموعــة التجريبيــة التــي درســت باســتخدام المدونــات اإللكترونيــة،
وبنــاء عليــه ،تــم رفــض الفرضيــة األولــى للدراســة.
	•عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي
لمهــارات التعبيــر الكتابــي تعــزى إلــى متغيــر الجنــس حيــث بلغــت قيمــة (ف)  0.927وبداللــة إحصائيــة
 .0.337وبنــاء عليــه ،تــم قبــول الفرضيــة الثانيــة للدراســة.
	•عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي
لمهــارات التعبيــر الكتابــي تعــزى إلــى أثــر التفاعــل بيــن طريقــة التدريــس والجنــس حيــث بلغــت قيمــة
(ف)  0.002وبداللــة إحصائيــة  .0.965وبنــاء عليــه ،تــم قبــول الفرضيــة الثالثــة للدراســة.

مناقشة النتائج والتوصيات
أوالً :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
بينــت نتائــج الســؤال األول ،وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات
التعبيــر الكتابــي تعــزى إلــى متغيــر طريقــة التدريــس ،وكانــت الفــروق لصالــح المجموعــة التجريبيــة التــي درســت باســتخدام
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أبو رزق
المدونــات اإللكترونيــة الذيــن حققــوا متوســط عالمــات أعلــى مــن متوســط عالمــات المجموعــة الضابطــة التــي درســت
باســتخدام الطريقــة التقليديــة .وتشــير هــذه النتيجــة إلــى أن اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة كان لــه أثــر ايجابــي وفعــال فــي
تنميــة مهــارات التعبيــر الكتابــي لــدى الطلبــة .ويمكــن عــزو هــذه النتيجــة إلــى العناصــر أساســية المتضمنــة فــي اســتخدام
المدونــات اإللكترونيــة ،والتــي ســاعدت علــى خلــق الوعــي لــدى طلبــة المجموعــة التجريبيــة بمعاييــر الكتابــة الصحيحــة التــي
ظلــت حاضــرة فــي أذهانهــم .هــذا باإلضافــة إلــى مراعــاة الناحيــة التطوريــة فــي التعبيــر الكتابــي الــذي يحتــاج إلــى عــدد مــن
المراحــل المتتابعــة مــن ممارســة الكتابــة والتدريــب المســتمر للوصــول إلــى مســتوى متقــدم.
أضــف إلــى ذلــك ،أن خصائــص اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة لهــا منافــع عديــدة تســاهم فــي تقديــم تعلّــم أفضــل
للطلبــة .فهــي تزيــد مــن ثقتهــم بأنفســهم وترفــع مــن مســتوى االدافعيــة لديهــم ممــا يزيــد مــن إمكانيــة التفاعــل والمشــاركة،
وتعطيهــم الوقــت الكافــي للتفكيــر النقــدي والتأملــي .أمــا المعلّــم فإنــه يســتطيع مراعــاة الفــروق الفرديــة بشــكل أفضــل ويكــون
لديــه الوقــت الكافــي لتصميــم أنشــطة تعليميــة متنوعــة وممتعــة تتــاءم مــع رغبــات الطلبــةGlogoff, 2005; Ishtaiwa(( .
& Dukmak, 2013; Lou,Wu, Shin & Tseng, 2010; Al Waely & Aburezeq, 2013
َّ
إن تفــوق أفــراد المجموعــة التجريبيــة قــد يرجــع إلــى أن اســتخدام المدونــات اإللكترونية كأحــد تطبيقــات التكنولوجيا
الحديثــة قــد أدى إلــى خلــق بيئــة تعليميــة ممتعــة ،ومثيــرة ،وإيجابيــة تختلــف عمــا اعتــاد عليــه الطلبــة فــي دروس التعبيــر
الســابقة .إن مثــل هــذه البيئــة ســاهمت فــي زيــادة دافعيــة الطلبــة نحــو تعلــم مهــارات التعبيــر الكتابــي مــن خــال خلــق فــرص
حقيقيــة لممارســة مهــارة الكتابــة ســواء مــن خــال كتابــة الموضوعــات المطلوبــة ،أو إعــادة كتابتهــا لتصحيــح األخطــاء أو
بالتعليــق علــى الموضوعــات المنشــورة .وبنــاء عليــه يمكــن القــول بــأن مثــل هــذه األدوات يمثــل منبــرا ً حــرا ً ومجــاالً واســعا
لمشــاركة األراء واألفــكار وتقديــم المســاعدة لآلخريــن فــي جــو تســوده روح التعــاون والمحبــة والمشــاركة الفعالــة بعيــدا ً
عــن عوامــل الخجــل أو التوتــر أو الخــوف التــي قــد تحــد مــن المشــاركة فــي الغرفــة الصفيــة التقليديــة .كمــا يمكــن عــزو هــذه
النتيجــة أيضـا ً إلــى أن اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة قــد ســاهم فــي تنميــة الثــروة اللغويــة لــدى الطلبــة وزيــادة مدركاتهــم
مــن المفــردات والتراكيــب المختلفــة مــن خــال إتاحــة الفرصــة لالطــاع علــى منشــورات ومواضيــع وتعليقــات مختلفــة ممــا
أدى إلــى مســاعدة الطلبــة فــي اســتخدام تلــك المفــردات والتراكيــب الجديــدة فــي كتاباتهــم.
وقــد اتفقــت نتيجــة هــذه الدراســة مــع عــدد مــن الدراســات التــي أثبتــت فعاليــة اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة
فــي تنميــة مهــارات الكتابــة لــدى الطلبــة (Alaboudi, 2014; Aljumah, 2012; Alsubaie & Madini, 2018; Al
)Waely & Aburezeq, 2013; Arslan & Şahin –Kızıl, 2010; Grami, 2012
ثانياً :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

بينــت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات
التعبيــر الكتابــي تعــزى إلــى متغيــر الجنــس ،ممــا يعنــي أن أثــر المدونــات اإللكترونيــة لــم يختلــف باختــاف الجنــس .ويمكــن
أن يعــزى ذلــك إلــى مــا تــم توضيحــه ســابقا ً مــن مزايــا وفوائــد اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة التــي أثــرت ايجابيـا ً علــى تعلــم
الطلبــة مــن خــال جعــل التعلــم ذا معنــى وأكثــر متعــة وتشــويقاً ،وزاد مــن اهتمــام الطلبــة وانتباههــم ودافعيتهــم ،باإلضافــة
إلــى اســتبدال دورهــم الســلبي بالــدور األساســي المحــوري القائــم علــى مبــدأ التعلــم النشــط بغــض النظــر عــن جنســهم.
ومــن جهــة أخــرى ،يمكــن تفســير عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الجنســين بأنــه قــد يعــود إلــى ضعف
الطلبــة أص ـاً فــي التعبيــر وإلــى قصــر المــدة الزمنيــة التــي تــم تطبيــق الدراســة خاللهــا ،حيــث أن مهــارة التعبيــر الكتابــي
تحتــاج إلــى وقــت وجهــد كبيريــن حتــى يتمكــن الطالــب مــن إتقــان جميــع جوانبهــا مــن حيــث تنظيــم الموضــوع ،وتجنــب
األخطــاء النحويــة واإلمالئيــة ،واســتخدام عالمــات الترقيــم بشــكل دقيــق وســليم .وبينمــا اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج عــدد
مــن الدراســات الســابقة كدراســة حمادنــة وســليمان ( ،)2009ودراســة ســامة ( ،)2013ودراســة النــدى ( ،)2008اختلفــت
مــع دراســات أخــرى كدراســة عبــد الجــواد ( ،)2007ودراســة الهــرش ( )2000التــي أثبتــت وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة تعــزى للجنــس .وهــذا يســتلزم القيــام بالمزيــد مــن الدراســات لتحديــد أثــر الجنــس علــى تنميــة مهــارات التعبيــر
الكتابــي.
ثالثاً :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
بينــت الدراســة أيض ـا ً عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات التعبيــر
الكتابــي تعــزى إلــى أثــر التفاعــل بيــن طريقــة التدريــس والجنــس .وكمــا تــم ذكــره أعــاه ،قــد ترجــع هــذه النتيجــة إلــى
قصــر المــدة الزمنيــة لتطبيــق الدراســة إذا مــا قورنــت بأهميــة التعبيــر وحاجتــه إلــى الوقــت الكافــي التقانــه وبيــان أثــر
الطريقــة المســتخدمة .وجــاءت هــذه النتيجــة مخالفــة لنتائــج عــدد مــن الدراســات الســابقة التــي أثبتــت وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة تعــزى ألثــر التفاعــل بيــن الطريقــة والجنــس كدراســة حمادنــة وســليمان ( ،)2009ودراســة ســامة (.)2013
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أثر املدونات اإللكرتونية يف تنمية مهارات التعبري الكتابي

التوصيات
بنــاء علــى النتائــج الســابقة ،يتضــح أهميــة اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة فــي تنميــة مهــارات التعبيــر الكتابــي ودورهــا
فــي تحســين دافعيــة الطلبــة للتعلــم مــن خــال إضافــة المزيــد مــن المرونــة للعمليــة التعليميــة التعلميــة ،وتوفيــر بيئــة تفاعليــة
تمكــن الطلبــة مــن التفاعــل مــع معلمهــم ومــع بعضهــم البعــض ،وتبــادل المعلومــات ،وطــرح األســئلة ،واختبــار قدراتهــم
بــدون حواجــز كتلــك الموجــودة فــي طريقــة التدريــس التقليديــة .وفــي ظــل تلــك النتائــج ،تقــدم الباحثــة التوصيــات اآلتيــة:
.

1توظيف المدونات اإللكترونية في تدريس الطلبة لمهارات التعبير الكتابي.

.

2تزويــد معلمــي اللغــة العربيــة بفــرص التعلــم والتدريــب الكافــي علــى اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة كأداة تعليميــة
لتنميــة مهــارات التعبيــر الكتابــي لــدى الطلبــة.

.

3دعــوة القائميــن علــى برامــج إعــداد وتطويــر المعلميــن إلــى ضــرورة االهتمــام وتشــجيع معلمــي اللغــة العربيــة
علــى اســتخدام أدوات متنوعــة فــي تدريــس التعبيــر ،وذلــك لترغيــب الطلبــة فــي التعبيــر الكتابــي الــذي يحتــاج إلــى
الرغبــة والدافعيــة إلتقــان مهاراتــه.

.

4رفــع الوعــي بيــن المعلميــن والطلبــة وأوليــاء االمــور حــول فوائــد اســتخدام التطبيقــات التكنولوجيــة الحديثــة
كالمدونــات اإللكترونيــة لتعزيــز قبولهــا واســتخدامها.

.

5ضرورة إعطاء تدريس التعبير ما يستحقه من عناية واهتمام من خالل التقويم المستمر لكتابات الطلبة.

.

6تكــرار إجــراء هــذه الدراســة علــى عينــة أكبــر ولمــدة زمنيــة أطــول ،ممــا يســاعد فــي إمكانيــة تعميــم نتائجهــا علــى
طلبــة الصــف التاســع.

.

7إجراء المزيد من الدراسات حول أثر المدونات اإللكترونية في صفوف ومراحل مختلفة.

.

8إجراء المزيد من الدراسات التي تقترح برامج جديدة لتنمية مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة.

.
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