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ABSTRACT 

 

This study aimed at designing an educational programme based on collaborative learning via social 

networking site and investigating itsimpact on Arabic language writing among Malaysian students 

at the International Islamic University Malaysia (IIUM). The participants of the study were 

selected purposelywho consisted of 50 IIUM students in the academic year 2014/2015. To fulfill 

the aim of the study, the researcher developed an educational programme based on collaborative 

learning via social networking site and a writing skill test and applied themon experimental and 

control groups. Results indicated that there were statistically significant differences in the 

performance of the two groups in favor of the experimental group. In view of the study results, the 

researcher recommends the necessity of activating the collaborative learning via social networking 

in the teaching of Arabic writing skill.  

Keywords: Collaborative learning strategy, Social networking, Writing skill, Teaching Arabic 

language for non-native speakers. 
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 ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة إىل تصميم برانمج تعليمي قائم على التعلم التشاركي عرب شبكة التواصل االجتماعي وقياس أثره 

الدراسة يف حتسني مهارة الكتابة ابللغة العربية لدى الطلبة املاليزيني يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، وقد تكّون أفراد  
، ومت اختيارهم ابلطريقة 2014/2015( طالًبا وطالبًة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي للعام الدراسي 50من )

القصدية، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث ببناء أدايت الدراسة املتمثلتني بربانمج تعليمي قائم على التعلم التشاركي 
نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيًّا يف أداء اجملموعتني لصاحل اجملموعة التجريبية،    واختبار مهارة الكتابة. أشارت

ويف ضوء النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة فإن الباحث يوصي بضرورة تفعيل التعلم التشاركي من خالل شبكة 
 التواصل االجتماعي يف تعليم مهارة الكتابة ابللغة العربية.

: إتسراتيجية التعلم التشاركي، شبكة التواصل االجتماعي، مهارة الكتابة، تعليم اللغة العربية للناطقني الدالة الكلمات
 بغريها.
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 املقدمة
الرتكيز عليها تعد مهارة الكتابة نشاطًا ذهنيًّا حركيًّا  إجيابيًّا وعنصًرا من العناصر املهمة يف اإلنتاج اللغوي حيث ينبغي 

لتمكن املتعلم من التعبري عن نفسه لتحقيق أهدافه، فهي ليست عملية آلية وإمنا عملية إبداعية حتتاج إىل كفاءة وقدرة 
على تصوير األفكار وتوليدها وترتيبها يف حروف وكلمات وتراكيب مناسبة، كما أهنا تعد تنظيًما عقليًّا معرفيًّا لألفكار 

هنية يكتسبها املتعلمون أبنفسهم، وتتكامل مع معارفهم وخرباهتم السابقة، وتفاعلهم معها)عبد حيث تعتمد على خطط ذ
 (.2010الباري،  

وابلفعل، فممارسة مهارة الكتابة ابللغة العربية بطريقة سليمة تنّمي قدرة املتعلمني على التعبري عن أفكارهم بعبارات 
ملتعلمون إىل األفكار واملعلومات واملفردات واألساليب حىت يستطيعوا  سليمة ختلو من األخطاء اللغوية، لذلك حيتاج ا

التعبري عما يدور يف أنفسهم، وهكذا ختلو أعماهلم الكتابية من أتثري لغتهم األم، كما يلعب املعلم دورًا يف التغلبعلى 
، ولقد أمجعت معظم الدراسات ضعف املتعلمني يف مهارة الكتابة وخلق بيئة جتعلهم أكثر نشاطًا ومشاركة يف ممارستها

على أن من احللول اليت تسهم يف حل مسألة ضعف املتعلمني يف مهارة الكتابة، إجياد طريقة تدريس أكثر فاعلية يف 
 تعليم الطالب الناطقني بغري العربية.

ة املعاصرة، واستناًدا  ولقد تطورت وتنوعت طرق التدريس طوال القرن احلادي والعشرين نتيجة لتطور اجملتمعات الدميقراطي
إىل علم النفس الرتبوي احلديث، فإن وزارة التعليم العايل يف ماليزاي تتوقع يف إحدى قراراهتا من طالب اجلامعة أن يكونوا 
انقدين، ومبتكرين، ومفكرين، وقادرين على مواجهة حتدايت هذا العصر ومالءمة ظروفهم مع التغريات والتطورات، 

 اجملتمع املتقدم يرتتب على جهود الطالب، لذا أشارت الوزارة إىل االهتمام ابلتعلم علًما أبن النجاح يف
 (.Ministry of Education Malaysiaالفّعال)

ألن التعليم العايل يف ماليزاي حباجة إىل التطور ملواجهة التحدايت يف التقدم التكنولوجي والعلمي ونظام االتصاالت، 
ق التعليمية األخرى اليت متثل عنصرًا مهًما يف عناصر املنهج، وبناء على ما سبق، فإن حيث اندت ابلتنويع يف الطر 

الطرق التعليمية ترتبط ابألهداف واحملتوى ارتباطًا وثيًقا، وهي اليت حتدد دور كل من املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية، 
عيل دورها يف عملية التعلم، حيث ال يعترب التعلم فاعاًل لذلك ظهرت الطرق احلديثة اليت تقوم على نظرايت التفاعل وتف

إال إذا ُبين على التفاعل بني املعلم واملتعلم من أجل التغيري يف سلوك الطالب والتحول إىل األمر املراد به، ولذلك أخذت 
من الباحثني على  (، ومن مث أقبل عدد2010التوجهات احلديثة ابلتخلص من األسلوب التقليدي يف التعلم)الراببعة، 

البحث عن طريقة التدريس اجلديدة اليت تتالءم مع التطور العلمي والقفزة التكنولوجية الكبرية، ومن ضمن هذه التوجهات 
 ما يسمى ابلتعلم التشاركي الذي يندرج يف سياق املدرسة البنائية.  

حسني أداء الطلبة الكتايب، ويف هذا اإلطار بنّي وهنالك من يرى أن بيئة التعلم التشاركي ميكن أن تكون وسيلة فّعالة لت
كثري من الباحثني فوائد ممارسة مهارة الكتابة يف بيئة التعلم التشاركي،ومن بينها حتسني التفكري الناقد لدى الطلبة 
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(Quitadamo, Brahler & Grouch., 2009،)  واحتفاظ أذهاهنمباملعلومات(Slavin, 1995  وحتسني جودة األداء ،)
 .(Nor Shidrah, 2011لكتايب لديه )ا

ويف ضوء ما سبق، فإن مهارة الكتابة تتطلب املزيد من العناية واالهتمام بتعليمها، حىت يتمكن املتعلم من أداء أنشطتها 
على الوجه األنسب، لذا ميكن للتكنولوجيا أن تكون أداة مفيدة للكتابة يف التعلم التشاركي ألهنا تتيح ملستخدميها 

التفاعل والتشارك يف جمتمع افرتاضي، ومن أدوات التكنولوجيا اليت ُتستخدم يوميًّا لدى املتعلمني يف القرن احلادي   فرصة
والعشرين شبكات التواصل االجتماعي،واليت تلعب دورًا يف إمداد املتعلم ابملعلومات واالجتاهات اإلجيابية لديه وتشكيل 

اآلخرين، كما أهنا ختدم تعلم اللغات وتسهم يف ترمجة املعلومات من وإىل اللغة وعيه ليكون أكثر قدرة على التأثري يف 
العربية من أجل حتسني عملية التواصل وإزالة الفوارق احلضارية، فضالً عن متيز هذه الشبكات بعدة مميزات منها التشاركية 

 (.2013والتفاعلية)الدبيسي والطاهات،  
تلعبه شبكات التواصل االجتماعي يف توظيف عملية التواصل الكتايب، إال أن هذه   وعلى الرغم من الدور اإلجيايب الذي

الشبكات ال تستطيع أن تدعم عمليات تعليم مهارة الكتابة وتعلمها يف بيئة تعليمية بدون اإلعداد اجليد من حيث 
العملية التعليمية، لقد أشار  تصميمها وتطويرها وإدارهتا وفق معايري تصميم حمددة ومن أجل ضمان فاعلية توظيفها يف

إىل التحدايت اليت تواجهها مؤسسات التعليم العايل يف توظيف  (Khirwadkar & Joshi, 2002)كريودكار وجوشي
البيئات التعليمية اإللكرتونية من حيث القصور يف تصميمها، والفشل يف انتقاء الطرق التعليمية املناسبة، لذا فإن 

البيئة التعليمية، أمر يستحق أن تبذل من أجله اجلهود، خصوًصا للناطقني بغري العربية الذين  االهتمام يف جمال تصميم
حيتاجون إىل عناية أكثر يف هذا اإلطار للصعوابت اليت تواجههم بسبب اختالف لغتهم األم عن اللغة العربية)يوسف، 

 ا يناسب احتياجات املتعلمني وميوهلم. (. ومن هنا تظهر احلاجة إىل تصميم بيئة تعلم مهارة الكتابة مب2015
 

 مشكلة الدراسة
رغم االهتمام الذي توليه الدول اإلسالمية ابللغة العربية الفصيحة من خالل عقد املؤمترات والندوات إال أننا نلحظ 
مدى الصعوبة اليت يواجهها أبناء اللغة أنفسهم يف التعبري عما جيول يف أذهاهنم وذلك لبعدهم عن اللغة الفصيحة وامليل 

لة، وهذا ما جنده يف املعاجم العربية والتطور الذي تشهده األلفاظ واملصطلحات إىل اللغة احملكية اليت متيل إىل السهو 
أكثر اتساًعا عدا عن الصعوابت اليت فسنجد اهلوة  لتتالءم مع العصر، وإذا ما انتقلنا إىل املتعلمني الناطقني بغري العربية  

بذلك إىل آلية منهجية لتزييل هذه الصعوابت يواجهوهنا يف تعلم العربية على املستويني الكتابة والقراءة وحيتاجون 
 واملشاكل.

وبناء عليه، فإن الطلبة الناطقني بغري العربية يعانون من قلة االستفادة هبا أثناء دراستهم اجلامعية، وهم ال يفهمون نصا 
الناطقني (أن الطلبة 2007(، وقد ذكر عبد اجمليد )2007مكتواب فهما صحيحا إال بعد أتمالت طويلة)إمساعيل، 
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بغري العربية، على الرغم من إملامهم  أبسرار الصرف والنحو والبالغة ومعرفتهم للمعلومات عن اللغة العربية، إال أهنم ال 
يتمكنون من الكتابة  وال حيسنون توظيفها يف مواقف التعلم املختلفة وتعليمها، كما أهنم ال حيسنون استخدام القدر 

غة اليت تعلموها يف مرحلة التعليم الثانوي أو قبلها مما قاد إىل ظهورآاثر ذلك يف كتاابهتم يف املخزون لديهم من قواعد الل
(إلىعدم متكن الطلبة من امتالك مهارة الكتابة ابإلضافة إىل 2008املرحلة اجلامعية . وأكد حممد هارون وحسن بصري)

 ية.   ضعف مستواهم التعبريي على الرغم من أهنم محلوا الشهادات اجلامع
أما ابلنسبة للطلبة املاليزيني يف اجلامعة اإلسالمية العلمية مباليزاي فإن هناك مجلة من الصعوابت اليت يواجهوهنا وختلق 
لديهم قصورًا يف امتالكهم ملهارة الكتابة اليت متكنهم من حتقيق أهدافهم اللغوية، واليت تنعكس سلًبا على مستوى 

اجلامعية اليت تتطلب امتالكهم للغة العربية، ولعل السبب الذي يكمن يف ذلك يف قلة حتصيلهم الدراسي يف ختصصاهتم  
ممارستهم للغة العربية سواء أثناء حديثهم مع بعضهم وتفضيلهم للغتهم األم، وابإلضافة إىل شعورهم ابلتقصري واخلجل 

 (.2013أمام وقوعهم يف األخطاء اللغوية وخشيتهم من التعليقات السلبية)إمساعيل 
ويعزو عدد من الباحثني تدين الطلبة املاليزيني يف مستوى حتصيلهم إىل ضعفهم يف التعبري وكتابة البحوث واإلجابة يف 
االمتحاانت، وضعف مشاركتهم يف احملاضرات، وندرة استخدامهم للغة العربية يف النشاطات، وقلة تعاملهم مع الطالب 

(. لذلك ال يستطيع الطلبة 2011لغة العربية)عبد هللا، أبو بكر & ابغدوان، العرب، وصعوبة فهم املواد املكتوبة ابل
حتسني مهارة الكتابة مبجرد دراسة املساقات اجلامعية. ونتيجة لذلك ال يستطيع الطلبة فهم واستيعاب حمتوى املساقات 

 اقهم يف االمتحان.ويواجه صعوبة التعبري الكتايب عند إجابة أسئلة االمتحان، األمر الذي يؤدي إىل إحف
مما سبق ذكره يرى الباحث أن مشكلة الدراسة احلالية تتمثل يف قلة ممارسة اللغة العربية كتابيًّا لدى الطلبة املاليزيني وندرة 
املشاركة يف استخدام اللغة الفصحى بينهم. وعليه، فإن هذه الظاهرة متثل مشكلة ينبغي الوقوف عليها وبذل اجلهود 

ل تصميم برانمج تعليمي قائم على التعلم التشاركي عرب الفيسبوك هلؤالء الطلبة،والذي من شأنه أن يذلل حللها، من خال
املشكالت اليت تعرتض مسار تعلمهم  وحيسن لديهم مهارة الكتابة ابللغة العربية الفصحى، وال بد من قياس أثر هذا 

يق التوصيات على أرض الواقع. ونظرًا ملا سبق ولندرة الربانمج علميًّا حىت يتسىن تعميم النتائج بشكل صحيح وتطب
 الدراسات يف هذا اجملال، ارأتى الباحث أن يقوم إبجراء الدراسة احلالية. 

 
 الدراسات السابقة
( إبجراء دراسةهتدف إىل كشف أساليب املتعلمني والتفاعالت يف الكتابة Elola & Oskoz, 2010)قام إيلوال وأوسكوز

غة اإلجنليزية، ووصف اجتاهات الطلبة يف الكتابة الفردية والكتابة التشاركية وانطباعاهتم عن استخدام  التشاركية ابلل
( أفراد من طلبة اجلامعة الذين درسوا مهارة الكتابة 8يف فصل مهارة الكتابة، وتكّونت الدراسة من ) (Wikiالويكي )

ت، األوىل املقاالت اليت كتبها الطلبة، والثانية االستبانة، والثالثة ابللغة األسبانية، ومت استخدام أربع أدوات جلمع البياان
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(، أظهرت نتائج الدراسة أن االعتماد على تكنولوجيا Chatالكتاابت يف الويكي، والرابعة املناقشة عرب الدردشة )
التعليم يسّهل عمليات الكتابة والتفاعالت بني الطلبة، كما أنه يكّون جمتمع الطلبة الذي مل يعتمد على املعلم والكتب 

 املقررة فحسب، بل يتفاعل مع مجيع أعضاء املدرسة.  
نها التعرف على مدى فاعلية استخدام مواقع التواصل االجتماعي ( إبجراء دراسة كان اهلدف م2013كما قام املزروعي)

يف حتسني مهارات التواصل الكتايب اإللكرتوين لدى طلبة الصف التاسع واملعلمني يف املدارس احلكومية إبمارة أبو ظيب 
لكرتوين. أتلفت عينة والتعرف على مدى توظيف معلمي اللغة العربية للتكنولوجيا يف تنمية مهارات التواصل الكتايب اإل

( معلًما ومعلمة، وجلمع البياانت مت تطوير أدايت البحث ومها  االستبانتان، 53( طالبا وطالبة و)564الدراسة من )
األوىل موجهة للطلبة والثانية موجهة للمعلمني، حبيث احتوت كل أداة على رسالة موجهة للمستهدفني حول هدف 

%( من طلبة الصف التاسع يستخدمون اإلنرتنت 50نة، وقد توصلت النتائج إىل أن )البحث وكيفية اإلجابة عن االستبا
%( من أولياء أمورهم يسمحون هلم ابستخدامها، ويعد الربيد اإللكرتوين أكثر جماالت 95بشكل يومي حيث إن )

استخدامهم التكنولوجيا لصاحل اإلنرتنت استخداًما بينهم فيما يعد التويرت واملدوانت األقل استخداًما، مع وجود فروق يف  
%( من معلمي اللغة العربية يستخدمون اإلنرتنت بشكل يومي، إال أن التويرت 56اإلانث واملنطقة الغربية،  وأن )

واملدوانت والفيسبوك هي أيًضا أقل الربامج استخداًما من قبل املعلمني، مع عدم وجود فروق بني معلمي اللغة العربية 
 ولوجيا يف تنمية مهارات التواصل الكتايب اإللكرتوين.يف استخدام التكن

( إبجراء دراسة كان اهلدف منها معرفة أثر أنشطة Suwantarathip & Wichadee, 2014وقام سوانتاراتيب وويشادي)
على قدرات الطلبة يف مهارة الكتابة، وقد اتبع الباحثان املنهج شبه  Google Docالكتابة التشاركية ابستخدام 

( طالًبا وطالبة مت اختيارهم بطريقة قصدية 80تجريـيب ذي جمموعتني ضابطة وجتريبية. وقد تكونت عينة الدراسة من )ال
( طالًبا 40من إحدى اجلامعات اخلاصة يف اتيلند، كما توزيعهم إىل جمموعتني أوالمها جتريبية والبالغ عدد أفرادها )

( طالًبا وطالبة. أما أدوات الدراسة فقد تكونت من اختبار مهارة 40ا )وطالبة، واثنيتهما ضابطة والبالغ عدد أفراده
، ومقياس أداء الكتابة التشاركية، وقد Google Docالكتابة، ومقياس اجتهات الطلبة حنو الكتابة التشاركية عرب 

جود فروق ذات داللة استخدم الباحثان اختبار )ت( حلساب داللة الفروق بني اجملموعتني، وقد أظهرت نتائج الدراسة و 
إحصائية يف حتصيل الطلبة ملهارة الكتابة تعزى لطريقة الكتابة التشاركية، كمأ أظهرت النتائج إىل إجيابية اجتاهات الطلبة 

 حنو أنشطة الكتابة التشاركية.
غالبية الدراسات اليت من خالل االستعراض السابق للدراسات السابقة فإنه ميكن مالحظة بعض األمور، منها أتكيد 

تناولت أمهية التعلم التشاركي جدوى استخدام إسرتاتيجية التعلم التشاركي عرب شبكة التواصل االجتماعي، وذلك من 
خالل ما أظهرته من وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل طريقة التعلم والتعليم لصاحل إسرتاتيجية التعلم التشاركي 

جتماعي، ومن هنا يفرتض أن يكون للتعلم التشاركي عرب شبكات التواصل االجتماعي  أثر عرب شبكات التواصل اال
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إجيايب يف تعليم مهارة الكتابة وتعلمها، وأن يكون دور هذه البيئة إلجياد املشاركة يف مهام الكتابة خصوًصا لدى الطلبة 
 الناطقني بغري العربية.

حيث من املفرتض أن تسهم يف إثراء دراسات تربوية لغوية تطبيقية حول طرائق ولعل هذا ما يربر إجراء الدراسة احلالية،  
تعلم مهارة الكتابة ابللغة العربية للطلبة الناطقني بغريها ابستخدام التعلم التشاركي مع مساعدة شبكة التواصل االجتماعي 

 اليت أفرزها العصر احلديث.
 

 أهداف الدراسة
 هدفت هذه الدراسة إىل:

 الربانمج التعليمي القائم على التعلم التشاركي عرب الفيسبوك يف حتسني مهارة الكتابة ابللغة العربية.  تصميم  -1
الكشف عن أثر الربانمج التعليمي القائم على التعلم التشاركي عرب الفيسبوك يف حتسني مهارة الكتابة ابللغة العربية   -2

 املية مباليزاي.لدى الطلبة املاليزيني يف اجلامعة اإلسالمية الع
 

 أسئلة الدراسة
 تعتمد هذه الدراسة على األسئلة اآلتية:

ما التصميم املقرتح للربانمج التعليمي القائم على التعلم التشاركي عرب الفيسبوك يف حتسني مهارة الكتابة ابللغة  -1
 العربية لدى الطلبة املاليزيني يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ؟

أثر التصميم املقرتح للربانمج التعليمي املقرتح على مهارة الكتابة ابللغة العربية لدى الطلبة املاليزيني يف اجلامعة ما  -2
 اإلسالمية العاملية مباليزاي؟ 

 
 حدود الدراسة 

يف  (Arabic For Occupation)اقتصرت هذه الدراسة على الطلبة املاليزييناّلذين يدرسون مادة اللغة العربية يف العمل 
مما ال يسمح بتعميم نتائج   2014/2015كلية اللغات واإلدارة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي يف العام الدراسي  

 الدراسة خارج أفرادها.
 
 

 حمددات الدراسة
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اللغة العربية يف العمل يف اقتصرت هذه الدراسة على الطلبة املاليزيني الناطقني بغري العربية واّلذين يدرسون مادة  -1
كلية اللغات واإلدارة ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، وابلتايل ال ميكن تعميم ما مت التوصل إليه يف هذه الدراسة على 

 الطلبة املاليزيني يف جامعات أخرى، وعلى الطلبة الناطقني بلغات أخرى.
وك، وابلتايل ال ميكن تعميم نتائجها على شــــبكات التواصــــل  اقتصــــرت هذه الدراســــة على اســــتخدام شــــبكة الفيســــب-2

 االجتماعي األخرى.
 

 منهجية الدراسة
اسـتخدمت هذه الدراسـة املنهج شـبه التجرييب ذي اجملموعتني )الضـابطة والتجريبية( لتحقيق أهدافها، وذلك من خالل  

 قياس أثر متغريها املستقل يف متغرياهتا التابعة.
 

 الدراسةأفراد 
( طالًبا وطالبة يف كلية اللغات واإلدارة ابجلامعة اإلسالمية العاملية، يف كواال ملبور مباليزاي 50اشتملت هذه الدراسة على )

 .2014/2015يف الفصل الثاين   (Arabic for occupation)الذين يدرسون مادة اللغة العربية يف العمل  
ــبوك يف حتســـني مهارة الكتابة لدى الطلبة املاليزيني ولقياس أثر الربانمج التعليمي القائم ع ــاركي عرب الفيسـ لى التعلم التشـ

الناطقني بغري العربية، مت اختيار أفراد الدراســــة بطريقة قصــــدية، حيث مت تطبيق جتربتهم على شــــعبتني دّرســــتهما إحدى  
 مباليزاي. مدرسات اللغة العربية يف كلية اللغات واإلدارة ابجلامعة اإلسالمية العاملية

( طالًبا وطالبًة،  25وقد مت توزيع أفراد الدراسة عشوائيًّا إىل جمموعتني تكونت إحدامها من جمموعة جتريبية وبلغ عددها )
( طالًبا وطالبًة. ومت تطبيق التجربة على هاتني الشــــــعبتني كما وزعتهما كلية 25واألخرى كمجموعة ضــــــابطة وعددها )

 .اللغات واإلدارة دون أي تغيري
 

 تكافؤ اجملموعتني
للتحقق من تكافؤ اجملموعتني الضابطة والتجريبية قبل تطبيق الربانمج، أجرى الباحث اختبارًا قبليًّا، ولتحديد ما إذا كان 
هناك فرق يف مهارة الكتابة بني أداء اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية مث أخرج الباحث املتوسطات احلسابية 

 (.1عيارية ألداء اجملموعتني، كما هو موضح يف اجلدول )واالحنرافات امل
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. املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتحصيل أفراد الدراسة على االختبار القبلي 1اجلدول  
 ملهارة الكتابة

 العدد االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  اجملموعة 
 25 4.514 70.72 الضابطة 
 25 3.646 72.04 التجريبية 
 50 4.115 71.38 الكلي

 
( 70.72( أن متوسط أداء طلبة اجملموعة الضابطة يف حتصيل مهارة الكتابة كان )1أظهر اجلدول )

( للمجموعة التجريبية، ولتحديد ما إذا كان هناك أتثري للمجموعة اليت ينتمي إليها الفرد يف حتصيله، مت 72.04و)
 (.2التباين الألحادي لالختبار القبلي، كما يف اجلدول )استخراج نتائج حتليل  

( حلساب الفروق بني املتوسطات One-way ANOVA. نتائج حتليل التباين األحادي )2اجلدول  
 احلسابية لعالمات الطلبة للمجموعتني التجريبية والضابطة على االختبار القبلي ملهارة الكتابة

جمموع   مصدر التباين 
 املربعات 

متوسط  درجة احلرية
 املربعات 

  الداللة اإلحصائية  قيمة "ف" 

بني اجملموعتني )الضابطة  
 والتجريبية( 

21.780 1 21.780 1.294 0.261  

    16.833 48 808.000 داخل اجملموعتني 
     49 829.780 الكلي

( عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بني جمموعيت الضابطة والتجريبية على االختبار القبلي ملهارة 2يتبني من اجلدول )
 الكتابة، وهذا يشري إىل التكافؤ بني اجملموعتني يف حتصيل مهارة الكتابة. 

 
 أداات الدراسة

لربانمج التعليمي يف حتصيل الطلبة ملهارة الكتابة، جلمع بياانت الدراسة وحتقيق هدفها املتمثل يف تقصي أثر استخدام ا
قام الباحث بتصميم جمموعة من أدوات التقومي املناسبة لألهداف التعليمية للربانمج التعليمي القائم على التعلم التشاركي 

ية مباليزاي الوصول عرب الفيسبوك، حىت يستطيع الباحث احلكم إذا استطاع الطلبة املاليزيون يف اجلامعة اإلسالمية العامل
 ملستوى التمكن املطلوب، وهااتن األدااتن تتمثالن فيما يلي:

 الربانمج التعليمي القائم على التعلم التشاركي عرب الفيسبوك. .1
 اختبار مهارة الكتابة ابللغة العربية. .2
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 ابلتفصيل:وفيما يلي استعراض هلاتني األداتني واملراحل اليت مرت هبما أثناء إعدادمها  
 األداة األوىل: الربانمج التعليمي القائم على التعلم التشاركي عرب الفيسبوك

 التعريف ابلربانمج
صمم الباحث الربانمج بناًء على فكرة أساسية مفادها أن تعليم الكتابة ابللغة العربية للناطقني بغريها يكون أكثر فعالية 

  ( Mohd Azrul Azlen, Nuraihan & Nor Shidrah, 2014)لم التشاركي إذا ما شارك الطلبة املشاركون يف بيئة التع
ألهنا تلعب دورًا يف تعزيز ارتباط الطلبة أبقراهنم ومعلمهم. لذلك، قام الباحث بتصميم الفعاليات اللغوية للربانمج من 

 كل تشاركي.خالل مشاركة الطلبة املشاركني من أجل تقدمي املساعدة ودعم عملية تعلم مهارة الكتابة بش
 

 أهداف الربانمج
 :يتوقع من الطلبة املشاركني يف هذا الربانمج

 تطوير قدراهتم على الكتابة ابللغة العربية من خالل تنمية أساليب التعلم التشاركي لديهم.    -1
 تعميق وعيهم مبهارة الكتابة ابللغة العربية، ابعتبارها وسيلة من وسائل التواصل واملعرفة.  -2
 هم أبمهية شبكة الفيسبوك كموقع التواصل االجتماعي وهلا دور يف حتسني مهارات الكتابة  ابللغة العربية.تعريف  -3
 إكساب الطلبة مهارات التواصل االجتماعي من خالل بيئة التعلم التشاركي عرب الفيسبوك.  -4
 

 مراحل تصميم الربانمج التعليمي
، ADDIEالتشاركي عرب الفيسبوك استناًدا إىل إجراءات ومراحل منوذج       مت بناء الربانمج التعليمي القائم على التعلم

 وذلك من خالل املراحل اخلمس، مروًرا مبرحلة التحليل، والتصميم، والتطوير، والتنفيذ، والتقييم.
 (Analysisاملرحلة األوىل: مرحلة التحليل )

 تشمل هذه املرحلة اإلجراءات اآلتية:
العامة للربانمج التعليمي القائم على التعلم التشاركي من خالل االطالع على األدبيات حتديد األهداف  •

والدراسات السابقة اليت أوضحت مزااي تطبيقات إسرتاتيجية التعلم التشاركي، واهلدف العام هلذا الربانمج هو 
تابة ابللغة العربية، وتنمية مهارة تطوير قدرات طلبة البكالوريوس يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزايعلى الك

 التعلم التشاركي لديهم.
حتديد خصائص املتعلمني من حيث جنسهم، وأعمارهم، ومرحلتهم الدراسية، ومستوايهتم اللغوية ومنوهم  •

النفسي من خالل املقابلة هبدف التعارف على  خربات جمموعة الدراسة يف التعامل مع تطبيقات إسرتاتيجيات 
اركي يف تعلم مهارة الكتابة، وقد مت عرض أسئلة املقابلة على جمموعة من اخلرباء واحملكمني يف التعلم التش



7, 2011, No: 3(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 88 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وتكنولوجيا التعليم، وقد أسفرت املقابلة على أن الطلبة يف هذه 
ساب املعلومات واملهارات كما وتوّلد ( عاًما تنمو قدرهتم على اكت  23-21املرحلة العمرية والواقعة ما بني )

لديهم الرغبة يف التفاعل االجتماعي مع اآلخرين واالعتماد على النفس يف التعلم والتعرف على اآلخرين 
خاصة مجاعة األقران مما جيعل لديهم القدرة على توظيف التعلم التشاركي وشبكات التواصل االجتماعي يف 

(، ويف هذه املرحلة أيضا، تتسع قدرة الطلبة املعرفية حيث تزداد 2002حياهتم الشخصية )مرمي سليم، 
( والتخيل وحل 2003عندهم القدرة على التفكري االستداليل والتفكري االبتكاري اإلبداعي )فادية محام، 

 (.2004املشكالت )الطفيلي، 
ملادية كأجهزة احلاسوب حتليل خصائص بيئة الربانمج التعليمي عرب الفيسبوك من خالل توافر اإلمكانيات ا •

املتصلة ابإلنرتنت لدخول جمموعة الدراسة على بيئة الربانمج التعليمي القائم على التعلم التشاركي عرب 
الفيسبوك، ومت التأكد من امتالك الطلبة املشاركني يف الدراسة ألجهزة احلاسوب احملمول واهلاتف الذكي 

( )من تقنيات االتصال Wifiفاي )-ن الطلبة جمهز بوايمتصالن ابإلنرتنت ابإلضافة إىل ضمان أّن سك
 الالسلكي( مما يتيح إمكانية استخدام الربانمج من قبل الطلبة.

 ARCOمث حتديد املادة التعليمية من خالل اختيار املوضوعات، واليت يتضمنها مساق العربية يف العمل ) •
جلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ومن الكتب (، وهو كاملساق املقرر لطلبة كلية اللغات واإلدارة اب1106

 (. 2010املقررة اليت يؤخذ منها حمتوى املوضوعات كتاب الكتابة الوظيفية اإلبداعية الذي ألفه عبد الباري )
 مث حتليل حمتوى املادة التعليمية اليت مت اختياره يف هذه الدراسة.  •
 مت عرض حتليل حمتوى الربانمج على جلنة احملكمني واألخذ مبلحوظاهتم. •

 
 (Designاملرحلة الثانية: مرحلة التصميم )

الب اجلامعة قام الباحث ابالطالع على األدبيات والدراسات السابقة اليت اهتمت بدراسة مهارة الكتابة لط •
مما مّكن الباحث من بناء قائمة ابألهداف اخلاصة اليت ُقّسمت إىل األهداف املعرفية واملهارية والوجدانية، ومت 

 عرضها على جمموعة من املتخصصني إلبداء الرأي، ومن مث مت إجراء التعديالت يف ضوء آراء احملكمني.
النظرية البنائية، حيث يقوم على عدم حتديد تتابع عرض احملتوى تنظيم عناصر احملتوى ابالعتماد على مبادئ  •

بشكل صارم مقدًما ألن ذلك مينع عملية البناء، وعلى النقيض من ذلك كان اهلدف إنتاج معارف وحمتوايت 
 متنوعة حول موضوعات التعلم، ومن مث مت استخدام أداة تسمح ابلتفاعل والتواصل االجتماعي.

التعليمي واختيار طريقة مناسبة لعرضها من بني الطرائق اليت وّفرهتا شبكة الفيسبوك،  تصميم عناصر احملتوى •
( لعرض احملتوى التعليمي املأخوذ من مقرر مساق Adding filesفقد مت اختيار طريقة أداة حتميل امللفات )
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 لقطات الفيديو واألنشطة العربية يف العمل الذي ورد ذكره سابًقا، كما مت اختيار الروابط اإللكرتونية لتقدمي
( أداًة لعرض Microsoft One Driveالكتابية املستخدمة. وقد مت اختيار مايكروسوفت وان درايف )

 احملتوى التعليمي.
حتديد أسلوب التعلم حبيث مت اختيار أسلوب التعلم التشاركي كأحد املتطلبات القبلية يف إعداد حمتوى الربانمج،  •

ة املناسب يف كل جمموعة، وقد تبني أن الطلبة يتعلمون من الناحية األكادميية واالجتماعية مث مت حتديد عدد الطلب
بشكل أفضل عندما تكون اجملموعة صغرية وأعضاؤها خمتلفون. فقد روعي التنوع يف تشكيل اجملموعات حبيث 

ذوي املستوى اللغوي املتقدم تضم أجناًسا متعددة ويتفاوتون يف قدراهتم اللغوية إذ يتوزعون  ما بني الطلبة من  
واملتوسط واملتدين. وابإلضافة إىل ذلك ُوزعت األدوار بني أعضاء اجملموعة الواحدة حبيث ساعد ذلك على 
 تنظيم اجملموعة، وهذه األدوار تشمل رئيس اجملموعة، ومنسق النقاش ومسجله، وحمرر التقرير واخلطاب الرمسي. 

اليت ينبغي إدراجها يف الربانمج، حيث مت تنفيذ نشاط احلوار والنقاش، وتصحيح حتديد األنشطة التعليمية اللغوية   •
أخطاء الكتابة، والرتمجة، واستخراج أساليب اخلطاب الرمسي والتقارير، وكتابة بطاقة العمل، وكتابة التعليقات 

 على الفيديو التعليمي.
(  اللتني توّفرمها شبكة Wallدشة وساحة احلوار )حتديد وسائل التواصل بني الطلبة واملعلم، وقد مت اختيار الدر  •

الفيسبوك، وقد متت االستفادة من هذه األداة يف طلب االستفسارات عن املهام واألنشطة لغرض التواصل 
 الشخصي بني املعلم والطلبة، كما أهنا استخدمت يف إعالم الطلبة  الواجبات اليت عليهم إعدادها والقيام هبا.

لتعليمية املطلوبة يف تعلم مهارة الكتابة واليت تتناسب مع شبكة الفيسبوك وتراعي فروق الطلبة حتديد الوسائل ا •
الفردية، حيث مت اختيار متطلبات عرض حمتوى الربانمج من وسائط متعددة، وروابط للمواقع اإلثرائية، 

 للربانمج.والفيديوهات التعليمية، وأدوات التواصل استناًدا إىل األهداف العامة واخلاصة  
( و"التعليق" Likeحتديد وسائل تقدمي التغذية الراجعة للمعلم والطلبة، حيث مت اختيار أدايت "أعجبين" ) •

(Comment لغرض تقدمي تغذية راجعة فورية بشكل تشاركي حول املوضوع مما يؤدي إىل تعزيز إجاابت ،)
 الطلبة.

( وميكروسوفت وان درايف Padletت وحائط تعاوين )حتديد وسائل التقييم حيث مت اختيار أداة حتميل امللفا •
(Microsoft One Drive املربوطتان ابلفيسبوك من أجل استخدامها لغرض التقييم التكويين، حيث )

إن الطلبة مطالبون بتسليم املهام والواجبات إىل املعلمة لغرض التقييم، وقد مت اعتماد املعلمة على معايري مهارة 
 آداء الطلبة يف الكتابة ومشاركتهم يف األنشطة التعليمية.الكتابة يف تقييم  

بعد اكتمال تصميم الربانمج التعليمي الذي مت عرضه على جمموعة من احملكمني بلغ عددهم مثانية حمكمني من  •
زاي يف جمال اجلامعة األردنية، وجامعة مالاي مباليزاي، واجلامعة الشمالية املاليزية، واجلامعة اإلسالمية العاملية مبالي



7, 2011, No: 3(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 90 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

تعليم اللغة األجنبية للناطقني بغريها وتصميم التدريس وتكنولوجيا التعليم. وذلك للتأكد من دقة التصميم 
 ومالءمته وصدق احملتوى ومناسبته وكذلك للطلبة ومدى حتقيقه ألهداف هذه الدراسة.

بعض األخطاء، وكذلك مت األخذ مبلحوظاهتم من خالل حذف بعض األدوات واخلطوات اليت اشتملت على   •
 تعديل بعض النصوص املشتملة على خطأ إمالئي. 

 
 (Developmentاملرحلة الثالثة: مرحلة التطوير )

يف هذه املرحلة متت ترمجة تصميم الربانمج وإنتاجه عمليًّا وبناء عناصر واجهة التفاعل الرقمي ليتمكن الطلبة  •
هم على بدء التفاعل وبناء املعارف املتنوعة اخلاصة هبم، من االعتماد على ذلك احملتوى كمحفز أويل وتشجيع

وذلك من خالل استخدام النصوص والفيديوهات والصور اليت تتناسب مع احملتوى العلمي، كما متت إضافة 
احملتوى املقرتح ملساق العربية يف العمل داخل الربانمج حيث يبدأ الطلبة ببناء املعرفة اجلديدة من خالل تبادل 

 م وتعليقاهتم حول موضوعات احملتوى كخلفية نظرية تساعد على حتسني مهارة الكتابة.آراءه
مت إنشاء مقرر إلكرتوين على شبكة الفيسبوك للمجموعة التجريبية لتنفيذ املهام واألنشطة ابستخدام الربانمج  •

 التعليمي القائم على التعلم التشاركي عرب الفيسبوك.
يف الربانمج إىل قسمني: األول: الدروس التعليمية، والثاين: األنشطة اللغوية،  وقد   مت تقسيم احملتوايت التعليمية •

اختار الباحث حمتوايت الدروس من مصادر املساق املختلفة، ووّفرها يف أشكال متنوعة مثل: العروض التعليمية 
للغوية فهي تشمل ابستخدام ميكروسوفت وان درايف، وصفحات اإلنرتنت، ولقطات الفيديو، أما األنشطة ا

 األمور اآلتية:
 طّور الطلبة أفكارهم اجلديدة يف كتابة مسودة املشروع األولية.العصف الذهين: فقد   -1
 جتميع األفكار: اختذ الطلبة قرارًا مناسًبا اعتماًدا على األفكار اليت مت تطويرها يف مرحلة العصف الذهين. -2
 الكتابة الذي تتضمن فيه أقسام رئيسة وأقسام فرعية.توصيف املسودة : خلق الطلبة اجتاه مشروع   -3
 وضع املسودة: وضع الطلبة مسودة املشروع األولية غري املكتملة. -4
لعب الطلبة دورهم كمحرري مسودة املشروع حيث قاموا بقراءهتا من أجل حتسني قراءة املسودة األولية:  -5

 احملتوى، والقواعد النحوية والصرفية، وأساليب الكتابة.
 راجعة املسودة األولية مع إجراء تعديالهتا: عّدل الطلبة مسودة املشروع األولية اليت متت قراءهتا. م -6
هذه املرحلة تتضمن فيها عملية التعديل النهائي للوثيقة، وهدفها أن تتأكد من التعديل النهائي للوثيقة:  -7

 اتساقها مع معايري الكتابة اجليدة.
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ك يف بيئة التعلم التشاركي للمعلم تتضمن فيه كيفية إدارة جمموعة الفيسبوك، مت إعداد دليل استخدام الفيسبو  •
 وطرائق إجراء األنشطة واملهام، وأساليب التقييم التكويين، وأساليب تقدمي التغذية الراجعة للطلبة. 

م يف اجملموعة، مت إعداد دليل استخدام الربانمج التعليمي القائم على التعلم الشاركي للطلبة تتضمن فيه أدواره •
 وكيفية التواصل فيما بينهم، وكيفية إجراء النقاش واحلوار.

بعد اكتمال تطوير الربانمج التعليمي وإنتاجه، مت عرضه على جمموعة من احملكمني بلغ عددهم مثانية حمكمني  •
المية العاملية مباليزاي يف من اجلامعة األردنية، وجامعة مالاي مباليزاي، واجلامعة الشمالية املاليزية، واجلامعة اإلس

 جمال تعليم اللغة للناطقني بغريها وتصميم التدريس وتكنولوجيا التعليم. وذلك للتأكد من:
مناسبة املواد التعليمية واألنشطة التعليمية اليت قام الباحث بتطويرها ألنواع املعرفة اليت خاطبها يف هذه  .أ

 الدراسة.
 مية للحاجات احملددة للطلبة.مدى استجابة املواد واألنشطة التعلي .ب

 
 (Implementationاملرحلة الرابعة: مرحلة التنفيذ )

 قام الباحث بتجربة الربانمج التعليمي يف املرحلتني:
 املرحلة األوىل: التطبيق التجرييب

( طالًبا وطالبًة من داخل جمتمع الدراسة 20وذلك بصورة مبدئية لعمل التقييم البنائي على عدد من الطلبة بلغ عددهم )
ومن خارج أفراد الدراسة، واهلدف منها الكشف عن الصعوابت اليت ميكن أن تواجه التطبيق الفعلي للربانمج التعليمي، 

( يوما، من أجل توفري وقت كاف هلؤالء 30وقد متت جتربة الربانمج مدة ) ومدى تقبل الطلبة له، وآللية التعامل معه،
الطلبة الستخدامه. مث رّكز الباحث على األنشطة واألدوات اليت يفرتض أن يواجه الطلبة فيها بعض املشكالت أثناء 

)املخصصة ملساق العربية إجنازها واستخدامها، وقد  تبني أن الطلبة فّضلوا استخدام صفحة جمموعة الفيسبوك الواحدة  
يف العمل( على الصفحات املتعددة )الصفحات املخصصة لكل جمموعة الطلبة(  يف املشاركة واحلوار والنقاش وإجناز 

 املهام واألنشطة الكتابية. 
وبعد أن قام الباحث بتجربة الربانمج على الطلبة، عرض الباحث الربانمج على جمموعة من احملكمني للكشف عن 

 الربانمج ومدى حتقيقه لألهداف من انحية نتيجة وأداء الطلبة، كما مت الكشف عن مواطن ضعفه وخلله.    جودة
 

 املرحلة الثانية: التطبيق الفعلي وتنفيذ الربانمج
مدار  على اجملموعة التجريبية على  -الذي حيتوي على فعاليات لغوية خمتلفة  -طبق الربانمج التعليمي بصورهتا النهائية  

اثين عشـــــر أســـــبوًعا. عرضـــــت املدّرســـــة يف هذه اجملموعة مادهتا التعليمية لتعليم مهارة الكتابة داخل غرفة الصـــــف، كما  
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ــبوك املتنوعة مثل  ــبكة الفيســـ ــبوك عرب مالمح شـــ درس هؤالء الطلبة مهارة الكتابة خارج غرفة الصـــــف يف جمموعة الفيســـ
ــور والفChat( والــدردشـــــــــــــــة )Forumاملنتــدى ) (  News feedيــديوهــات والروابط وتغــذيــة اإلخبــار )( والصــــــــــــ

(. وفيها أيضــــاً تلقى هؤالء الطلبة االســــتعانة مبدرســــة املســــاق يف تنفيذ األنشــــطة واملهام Attachmentsواملرفقات )
الكتابية من خالل حتقيق التشـــــارك اللغوي الكتايب بني املشـــــاركني واملدّرســـــة، ومتت هذه االســـــتعانة من خالل مناقشـــــة 

ــرتك لألخطاء اللغوية واإلمالئية، وتقدمي التغذية حمت ــحيح املشـــ ــيلية له، والتصـــ ــة وتفصـــ وى موضـــــوع الكتابة وأفكار رئيســـ
الراجعة، وتوفري الروابط اإللكرتونية املتعلقة مبهام الطلبة الكتابية وابإلضـــــافة إىل تلقي هؤالء الطلبة برانجًما تدريبيًّا منظًما  

رك، وكانت التفاعالت يف هذه اجملموعة بني الطالب واحملتوى، والطالب وأقرانه، والطالب  من املدّرســة على التعلم التشــا
 واملدرسة.

 
 (Evaluationاملرحلة اخلامسة: مرحلة التقييم )

إن مرحلة التقييم مرحلة مستمرة طيلة عملية تصميم الربانمج، مبعىن أن اإلجراءات اليت تشمل عليها مرحلة التحليل 
طوير والتنفيذ ال تنتهي يف ضوء التغذية الراجعة املرحلية إلجراء التعديالت الالزمة للوصول إىل أفضل ما والتصميم والت

 ميكن الوصول إليه يف الربانمج التعليمي.
 

 فعاليات الربانمج
ا قام الباحث بتوصيف فعاليات الربانمج ابلّتفصيل من حيث أهدافها وأنشطتها واإلجراءات اليت اتبعت يف تنفيذه

 كاآليت:
 تعليمات الربانمج  -1

أعطى الباحث تعليمات فعاليات الربانمج مفصالً للمعلمة املشاركة وللطلبة املشاركني لتدريبهم على استخدام إسرتاتيجية  
 التعلم التشاركي عرب الفيسبوك، وقد مت توزيع دليل استخدام الربانمج من أجل التوضيح للمشاركني:

 يتمثل يف:دور املعلمة الذي  -أ
 كيفية إدارة جمموعة الفيسبوك. •
 طرائق إجراء األنشطة واملهام. •
 أساليب التقييم التكويين. •
 أساليب تقدمي التغذية الراجعة للطلبة. •

 دور الطلبة الذي يتمثل يف:-ب
 كيفية التواصل فيما بينهم. •
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 كيفية إجراء النقاش واحلوار. •
 أساليب تقدمي التغذية الراجعة لألقران. •

 
 التعارف وتقسيم الطلبة إىل اجملموعات  -2

أاتحت املعلمة لطلبتها فرصة التعارف بينهم عرب الفيسبوك، واهلدف منه االنفتاح على الغري من أجل التواصل معهم  
قبل أن يبدؤوا تنفيذ املشروع مما أدى إىل سهولة تبادل املعلومات واألفكار أثناء إجناز مشروع الكتابة، وقسمت الباحثة 

 طلبة إىل جمموعات صغرية متباينة من حيث قدراهتم اللغوية، حيث تكونت كل جمموعة من أربعة إىل مخسة طالب.ال
 

 الربانمج التدرييب-3
طّبق الربانمج التدرييب على مدار أربعة أسابيع متواصلة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي بعد أن مت االتفاق مع عميد 

 شاركة والطلبة املشاركني على عقد ورشات العمل، وشكلت فعاليات هذا الربانمج األمور اآلتية:الكلية واملعلمة امل
إذ مت تدريب املعلمة على آلية تفعيل العمل ابجملموعات إذ تلقت دورات عدة يف آلية إدارهتا من قبل مدرب  .أ

هام وأساليب التقييم التكويين خمتص وذي خربة يف كيفية إدارة جمموعة الفيسبوك وطرائق إجراء األنشطة وامل
 وتقدمي التغذية الراجعة للطلبة، وذلك من خالل عرض دروس يف تعليم مهارة الكتابة.

وّفر الربانمج التدرييب للطلبة فرصة كافية لتجربة أنشطة وممارسات إسرتاتيجية التعلم التشاركي عرب الفيسبوك،  .ب
 ت اليت يشعرون أهنا تعيق تطوير مهارهتم يف الكتابة.والسماح هلم بعرض أفكارهم حول الصعوابت واملشكال

 
 االختبار القبلي والبعدي-4

أجرى الباحث االختبار القبلي ملعرفة  مستوى الطلبة املشاركني يف مهارة الكتابة، وبعد انتهاء تطبيق الربانمج املقرتح 
 م.متت إعادة تطبيق االختبار نفسه على الطلبة لقياس التحسن الذي طرأ عليه

 
 أنشطة الكتابة التشاركية-5

 وقد قسم الباحث هذه األنشطة إىل املراحل اآلتية:
 

 أوالً: املرحلة ما قبل الكتابة التشاركية
 وتعد هذه املرحلة ضرورية يف إعداد الطلبة قبل بدء أنشطة الكتابة التشاركية، وهذه املرحلة تتضمن األمور اآلتية:
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 التشاركية.وصف هدف مهام الكتابة   •
 جتهيز أداة إجراء مهام الكتابة التشاركية. •
 طالب(. 5-4تقسيم الطلبة إىل جمموعات صغرية ) •
 تدريب الطلبة على تنفيذ مهام وأنشطة وإسرتاتيجية الكتابة التشاركية. •

 
 اثنًيا: مرحلة أثناء الكتابة التشاركية

 حتتوي هذه املرحلة على األمور اآلتية: 
 موعةتشكيل وختطيط اجمل  -أ

من إسرتاتيجيات تدريس اجملموعة التشاركية وضع الطلبة يف موقف مجاعي يقوم فيه بدور التدريس والتعلم يف آن واحد، 
وما يتطلب ذلك من العمل يف أهداف مشرتكة حيث بدأت املعلمة بتشكيل اجملموعة وختطيطها من خالل األنشطة 

 اآلتية:
 التعارف بني أعضاء اجملموعة. •
 اف اجملموعة.حتديد أهد  •
 توزيع األدوار واملسؤوليات بني أعضاء اجملموعة. •
 فهم متطلبات األنشطةقبل إجرائها.  •
 ختطيط إسرتاتيجيات تنفيذ املهام. •
 حتديد مواعيد العمل. •

 
 إنتاج الوثيقة-ب

 أوالً: األنشطة األساسية يف إنتاج الوثيقة
اليت تتطلب طاقات الطلبة وجهودهم وعقوهلم  حتت إشراف يتمثل الربانمج التعليمي يف جمموعة من النشاطات الكتابية  

املعلمة، إلشباع حاجاهتم  املختلفة، وتنمية مهاراهتم وقدراهتم اإلبداعية، واكتساب خرباهتم املتعددة يف ضوء ختطيط 
ا ألهنم من فئة سليم ومنظم، وحتقيق املشاركة اإلجيابية والتفاعل املثمر لديهم يف سبيل تنمية بعض مهارات الكتابة نظرً 

 طلبة اجلامعة والذين ميتلكون مهارات حية وطاقات فاعلة وقدرة على التفكري واملشاركة.
 وقد حدد الباحث األنشطة الكتابية اآلتية:

 كتابة بطاقة العمل •
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الطلبة املشاركني، كتابة بطاقة العمل من أحد األنشطة اليت قررهتا الكلية، واهلدف منها توفري فرص واقعية لالتصال بني  
وتوظيف حصيلتهم من املفردات واألساليب والتعبريات يف مواقف حيوية، وقد طبق الطلبة مراحل أداء األنشطة الكتابية 
السبع: وهي العصف الذهين، وجتميع األفكار، وتوصيف املسودة، ووضع املسودة، وقراءة املسودة األولية، ومراجعة 

 يالهتا، مث التعديل النهائي للوثيقة.املسودة األولية مع إجراء تعد 
 

 كتابة اخلطاابت  •
الحظ الباحث أن كتابة اخلطاابت من األنشطة اليت تدرب الطلبة على كتابة أمناط وأنواع متعددة من الرسائل كالرسائل 

مناذج الشخصية أو الرسائل املوجهة إىل شركة معينة. فمن خالل هذا النشاط طلبت املعلمة من طلبتها البحث عن 
خمتلفة من اخلطاابت الرمسية ومالحظة األساليب والرتاكيب والعبارات واملفردات املستخدمة يف مكوانت اخلطاب. كما 

  أهنم مطالبون بكتابة اخلطاب املوجه إىل الوكالة اليت تريد خدمة شركاهتم.  
 

 كتابة التقرير التسويقي •
ئق والبياانت اخلاصة مبوضوع أو مشكلة متعلقة ابلتسويق، وقد ميتد إىل تعد كتابة التقرير التسويقي عرًضا كتابيَّا للحقا

التحليل العلمي واستخالص النتائج، ويليها التوصل إىل توصيات ومقرتحات تتعلق هبذا املوضوع أو تلك املشكلة، 
 ويتضمن التقرير التسويق للخطوات اآلتية:

لشركة التسويقية اليت مثلتها اجملموعة كمدير قسم العالقات قامت كل جمموعة ابختيار شركة معينة كانت مبثابة ا-1
 العامة فيها.

 قامت كل جمموعة ابلبحث عن املعلومات املطلوبة لكتابة التقرير التسويقي وذلك من أجل:-2
 توضيح األسباب الكامنة وراء تفضيل الزابئن شركتهم على الشركات املنافسة األخرى. •
الشركة أخًذا بعني االعتبار األسعار، واجلودة، واخلدمات، واخلربة التسويقية، والتعامل العايل بيان أسباب جناح   •

 املستوى مع الزابئن والعمالء.
 فقد حدد الباحث جمموعة من األنشطة الكتابية اليت تستخدم يف أثناء إنتاج الوثيقة:
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 ة أثناء الكتابة التشاركية. جمموعة من األنشطة الكتابية املستخدمة يف مرحل 3اجلدول  
 نشاط الطلبة  دور املعلمة  الفنية 

كتبت املعلمة جمموعة من األسئلة اليت تدور حول   - العصف الذهين 
 أفكار املشروع. 

 منحت املعلمة فرصة زمنية لتوليد األفكار. -

أعطي كل طالب فرصة لإلجابة عن أسئلة املعلمة  -
 الذهين. قبل البدء يف عملية العصف 

وجه رئيس اجملموعة زمالءه للتفكري األساسي حول  -
 األفكار وثيقة الصلة ابهتماماهتم. 

شجع رئيس اجملموعة كل أنواع االستجاابت حيال   -
 املفردات املنبئة عن املوضوع. 

أعطت املعلمة جمموعة من التعليمات عن كيفية جتميع  جتميع األفكار 
 األفكار.

 املوضوع قبل جتميع األفكار.أتمل الطابة  -
كتابة اجلمل والفقرات دون التفكري يف القواعد  -

 النحوية. 
بعد جتميع األفكار قام الطلبة برتتيبها يف أفكار رئيسة    -

 مث كتابتها يف شكل مجل.
اختذ الطلبة قرارًا مناسًبا اعتماًدا على األفكار اليت مت  -

 تطويرها يف مرحلة العصف الذهين. 
وضحت املعلمة طريقة توصيف املسودة حيث أشارت   - املسودة توصيف 

 إىل تقسيمها إىل أفكار رئيسة وفرعية. 
تزويد الطلبة ابلنصائح عند توصيف املسودة، وذلك  -

 إلنتاج مواد للكتابة فيها. 

خلق الطلبة اجتاه مشروع الكتابة الذي تتضمن فيه  -
 أقسام رئيسة وأقسام فرعية.

 ر املوضوع املكتوب.توسيع وتنظيم أفكا -

حتويل الطلبة من أسلوب النملة إىل أسلوب النحلة. واملراد  وضع املسودة 
به االستخدام األمثل للمعرفة املختارة يف إنتاج أفكار 

 جديدة ومعارف جديدة. 
 

وضع الطلبة مسودة املشروع األولية غري املكتملة مع 
مراعاة القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية وأساليب 

 الكتابة الصحيحة. 

مالحظة مناقشة الطلبة وتزويدهم ابلتغذية الراجعة عند   قراءة املسودة األولية 
 قراءهتم للمسودة األولية. 

يلعب الطلبة دورهم كمحرري مسودة املشروع حيث 
متت قراءهتا من أجل حتسني احملتوى، والقواعد النحوية  

 والصرفية، وأساليب الكتابة. 
معإجراء مراجعة املسودة األولية 

 تعديالهتا 
عّدل الطلبة مسودة املشروع األولية اليت متت قراءهتا بعد   تزويد الطلبة ابلتغذية الراجعة. 

 مراجعتها. 
هذه املرحلة تتضمن فيها عملية التعديل النهائي للوثيقة،  تزويد الطلبة ابلتغذية الراجعة.  التعديل النهائي للوثيقة 

 اتساقها مع معايري الكتابة اجلديةوهدفها أن تتأكد من 

 
 اثنًيا: األنشطة املدعمة

قد تكون أنشطة الكتابة الرئيسة املتاحة للطلبة غري كافية وابلتايل ميكن تدعيمها ومساندهتا ابألنشطة الزائدة املدعمة، 
الطلبة عن طريق األنشطة املدعمة وتتضح أمهية تطبيقها يف حتسني مستوى الرتكيز يف أداء األعمال الكتابية، ألن 
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يستطيعون أن ميارسوا مهارة الكتابة، ولذا وجد الباحث احلاجة إىل تزويد الطلبة ابألنشطة املدعمة أثناء تنفيذ أنسطة 
 الكتابة الرئيسة. ومن أهم األنشطة املدعمة اليت طبقها الباحث يف الربانمج:

موعة، من أجل العمل على مجع املعلومات من املصادر املختلفة والبحث البحث: إذ مت توزيع األدوار على أعضاء اجمل-أ
 بشكل متعمق قبل بدء كتابة املشاريع.

التفاعل: يعتمد الربانمج على تفاعل اخللفيات التعليمية الرئيسة اليت مر هبا الطلبة واملعلمة على حد سواء. ومن -ب
علمة، والطلبة اآلخرين وحمتوايت التعلم عرب الفيسبوك، ويتمثل خالل هذا التفاعل، يظل الطلبة على اتصال دائم مع امل

 هذا التفاعل بني الفئات الثالث اآلتية:
 تفاعل الطالب مع احملتوى: حصل الطلبة من خالل هذا التفاعل على معلومات للمواد الدراسية. •
استخدمتها املعلمة يف تقدمي  تفاعل الطالب مع املعلمة: وارتبط هذا التفاعل ارتباطًا وثيًقا ابلطريقة اليت •

 املعلومات وتزويد الطلبة ابلتغذية الراجعة.
تفاعل الطالب مع الطالب: حيدث هذا النوع من التفاعل من خالل تبادل املعلومات واألفكار بني الطلبة  •

 لتحقيق أهداف ومهام عديدة وخمتلفة.
تزويدهم ابلتغذية الراجعة: إن التغذية الراجعة من اإلسرتاتيجيات التدريسية والنقاشية اليت استخدمها الطلبة واملعلمة -ج

يف هذا الربانمج لالستجابة ملشاركاهتم اللغوية والتعامل مع األخطاء اللغوية اليت وقع الطلبة فيها أثناء أتديتهم للمهام 
ة، وقد قام الطلبة مبناقشة بعض اجلوانب املتعلقة ابملعىن أو ابلصيغ والرتاكيب اللغوية، واألنشطة الكتابية والتواصلي

 وتصحيح أخطائهم وتنبيههم إليها.  

التواصل الكتايب: يعد التواصل الكتايب  يف هذا الربانمج نشاطًا من أنشطة ممارسة الكتابة يساعد على تنمية مهارة -د
راجعة يف تصويب األخطاء اللغوية أثناء احملادثة املكتوبة، حيث وّجهت املعلمة الطلبة الطلبة الكتابية مما يشكل تغذية 

هبدف حتقيق األهداف املرسومة وتبعيدهم عن حوار معتاد هدفه التسلية، كما يتطلب الربانمج من الطلبة عرض آراءهم 
 والدفاع عنها.

الربانمج، لذا فإن إتقان هذه املهارة من األهداف اليت  التفاوض: يعترب التفاوض من األمور اليت مارسها الطلبة يف-ه
وضعها الباحث يف إجناز مهام الكتابة وحل املشاكل. كما أن الطلبة مارسوا احلوار التفاوضي اإلجيايب ابستخدام 

عقوهلم إسرتاتيجية التعلم التشاركي وتسخري الفيسبوك ليبدؤوا حواًرا مكتواًب يوسع مداركهم ويعدد خياراهتم وينضج 
 ويدفعهم للتفاعل مع املعلمة وزمالئهم.
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التنسيق: يهدف تنسيق العمل بني الطلبة إىل تنمية هيكل من اجلهود اجلماعية واملشرتكة بينهم، ورئيس اجملموعة هو   -و
 الذي قام مبهمة التنسيق، فوزع األعمال بني أعضاء اجملموعة وعمل على تنسيق اجلهود بينهم حىت يتم حتقيق أهداف

 الكتابة التشاركية بشكل متكامل. 

املراقبة: قامت املعلمة مبراقبة سلوك الطلبة وتفاعالهتم أثناء ممارسة مهارة الكتابة ابلتحرك لتالحظ مدى التقدم -ز
وتسجله، وتزودهم ابلتغذية الراجعة، وابلتايل عاجلت مسار عملية تعلم الكتابة، وقام الطلبة يف الوقت نفسه مبراقبة  

 األعضاء اآلخرين للتأكد من أتديتها وإجنازها.أعمال  

 
 النتيجة-ج

 قام الطلبة بعد ذلك مبراجعة الوثيقة اليت أنتجوها، وتشمل هذه املراجعة األمور اآلتية:
 مراجعة الوثيقة النهائية. •
 املوافقة النهائية من اجملموعة. •

 
 وتشمل:  اثلثًا: مرحلة ما بعد الكتابة التشاركية

 الوثيقة النهائية.تسليم   •
 أجل حتسينها.مراجعة قضااي متعلقة ابملهام واجملموعات من   •

 
 الدروس الكتابية عرب الفيسبوك-6

مت إعطاء الدروس الكتابية للطلبة املشاركني ضمن فعاليات الربانمج لتدريبهم على مهارة الكتابة من خالل 
ية اليت هلا عالقة مبواقف الطلبة االجتماعية، كما أن الدروس املوضوعات املختارة من كتاب الكتابة الوظيفية واإلبداع

تؤدي غرًضا حياتيًّا ميثل أمهية وضرورة تقتضيه حياة الطلبة داخل اجلامعة وخارجها، فهي دروس تتصل مبطالب احلياة 
حث هدفت إىل إظهار مثل كتابة بطاقة العمل واخلطاابت الرمسية والتقارير، واجلدير ابلذكر أن الدروس اليت صممها البا

 مشاعرهم، واإلفصاح عن عواطفهم، وترمجة إحساساهتم املختلفة بعبارة منتقاة اللفظ.
 
 التقومي التكويين -7

هدف التقومي التكويين إىل قياس كفاية الطلبة الكتابية، فتم تقومي مهارة الكتابة بتكليفهم ابلكتابة حول موضوع حبدود 
ك، وقيس أداؤهم يف مهارة الكتابة ابالعتماد على معايري التقدير لقياس مهارة الكتابة كلمة وتسليمها عرب الفيسبو   100
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الفرعية يف االختبارين القبلي والبعدي، وبعد ذلك مت تزويد املعلمة ابلتغذية الراجعة حول أعماهلم الكتابية ابستخدام 
ة من خالل النقاشات واحلوارات اليت أجراها الطلبة أداة الدردشة املتوفرة يف الفيسبوك، كما قيس أداؤهم وقدرهتم اللغوي

 يف صفحة الفيسبوك.
 

 طرائق التدريس املستخدمة يف الربانمج
استخدم الباحث يف هذا الربانمج الطريقة التواصلية االتصالية إذ هتتم ابكتساب الطلبة القدرة على استخدام اللغة العربية 

الكتايب الناجح، وهي وسيلة للتعبري عن الوظائف اللغوية املختلفة، وتعرض املادة يف هذه وسيلة اتصال لتحقيق التواصل  
الطريقة على أساس التدرج الوظيفي التواصلي حيث يتم العمل فيها عرب املهام املتعددة واملختلفة، كما أهنا تعتمد على 

ومات، وتوجيه األسئلة، وابإلضافة إىل أهنا تستخدم خلق مواقف واقعية حقيقية الستعمال اللغة مثل تبادل األفكار واملعل
 أسلوب احملاكاة حىت يستظهر الطلبة مجال كثرية مكتوبة ابللغة العربية.

فقد وضع الباحث عدًدا من األنشطة واملهام من أجل تعريض الطلبة ملواقف تواصلية حىت يكتسبوا معرفة جبمل لغوية 
طلبة ملمارسة اللغة مبختلف األدوار: املخاطب، واملالحظ، والكاتب، والسائل، سليمة. وقد هيأت هذه الطريقة الفرصة لل

 واجمليب، واملشارك من خالل توزيع أدوار وأعمال بشكل مجاعي.
 

 صدق الربانمج املصمم
مت التحقق من صدق الربانمج عن طريق عرضه على جلنة من احملكمني من ذوي االختصاص يف تصميم التدريس، 

لتعليم، وتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، مث طلب الباحث منهم إبداء مالحظاهتم حول حمتوى الربانمج وتكنولوجيا ا
واألنشطة الكتابية وطريقة إجراءاته، ويف ضوء مالحظات جلنة احملكمني واقرتاحاهتم، مت إجراء التعديالت الالزمة من 

 ، وطريقة إجراءاته. حيث إعادة تصميم بعض احملتوايت، واألنشطة الكتابية
 

 ثبات الربانمج املصمم
قام الباحث بتطبيق الربانمج على عينة استطالعية من جمتمع الدراسة، ومن خارج أفراد الدراسة للتأكد من عمل كل 

( طالب وطالبات من الطلبة املاليزيني الذين يلتحقون ابجلامعة اإلسالمية العاملية 10أجزاء الربانمج، تكّونت من )
 يزاي، وذلك للتحقق من ثبات الربانمج املصمم. مبال
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 األداة الثانية: اختبار مهارة الكتابة ابللغة العربية.

كلمة، جلس   200وهو اختبار كتايب  يتكون من عدة موضوعات، اختار الطلبة املشاركون واحًدا منها وكتبوا فيه حبدود  
الربانمج املقرتح ومرة بعد تطبيقه، وأما اإلجراءات اليت اتبع الباحث يف بناء الطلبة مرتني هلذا االختبار، مرة قبل تطبيق 

 اختبار مهارة الكتابة فكانت كااليت:
االطالع على األدب الرتبوي السابق املتعلق مبهارة الكتابة بشكل عام، ومهارة الكتابة ملتعلمي اللغة األجنبية بشكل -1

 خاص.
 ابة.حتديد أهداف اختبار مهارة الكت-2
 البحث عن مهارات الكتابة ومعايريها ملتعلمي اللغة األجنبية.-3
 ,Jacobs)اختار الباحث املهارات املناسبة ومعايريها اليت وضعها جاكوبس وزينكجراف ووورموث وحارتفيل وحاجي-4

Zinkgraf, Wormouth, Hartfiel & Hughey, 1981)ربية.، مث ترمجها من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة الع 
( للتأكد من مدى مالءمتها للغة 1عرض الباحث املهارات واملعايري املختارة على جمموعة من احملكمني )امللحق -5

 العربية.
 بناء أسئلة اختبار مهارة الكتابة لقياس حتصيل الطلبة املشاركني استناًدا إىل األهداف املرسومة.-6
 

 صدق اختبار مهارة الكتابة
لظاهري لالختبار، مت عرضه يف صورته األولية على عدد من احملكمني ذوي اخلربة يف مناهج اللغة وللتأكد من الصدق ا

العربية وأساليب تدريسها للناطقني بغريها، والقياس والتقومي، وعلم النفس، وعدد من معلمي مادة اللغة العربية بلغ 
صياغة األسئلة من حيث مالءمتها للغة العربية، عددهم عشرة حمكمني، وقد طلب إليهم إبداء مالحظاهتم وآرائهم يف 

ومناسبة مهارات الكتابة اخلمس احملددة للغة العربية كلغة أجنبية، ومدى مناسبة املدة الزمنية املقرتحة، وبعد استالم آراء 
م لبًسا يف احملكمني مت تعديل االختبار بناء على مالحظاهتم، واليت كان من ضمنها توضيحها للطلبة حبيث ال تشكل هل

 كيفية اإلجابة عن أسئلة االختبار.
 

 ثبات اختبار مهارة الكتابة
أما ابلنسبة للتحقق من ثباته، فقد مت عن طريق تطبيق هذا االختبارعلى عينة استطالعية من جمتمع الدراسة، ومن خارج 

ن ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ( طالًبا وطالبة من الطلبة املاليزيني الذين يلتحقو 20أفراد الدراسة، تكّونت من )
، وذلك للتحقق من وضوح أسئلة االختبار، مث حسب الباحث معامل االتفاق  ومت تصحيح االختبار من قبل املصحَحنين
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(، وهي نسبة اتفاق مقبولة 0.82بينهم ابستخدام معامل ارتباط بريسون، وقد بلغت نسبة االتفاق بني املصحَحنين )
 للدراسة احلالية.

 
 متغريات الدراسة

 أّوالً: املتغري املستقل 
 يتمثل املتغري املستقل هلذه الدراسة يف طريقة التدريس املشتمل على مستويني، مها:

 الطريقة االعتيادية اليت مت تطبيقها يف اجملموعة الضابطة.-1
 طريقة التعلم للمجموعة التجريبية. الربانمج القائم على التعلم التشاركي عرب الفيسبوك الذي ميثل  -2

 اثنًيا: املتغري التابع
 أما املتغريان التابعان هلذه الدراسة، فيتمثالن حتصيل الطلبة ملهارة الكتابة.

 
 التصميم التجرييب للدراسة

ــة من الطلبة املاليزيني ابجلامعة اإلســــالمية العاملية مباليزاي بطريقة  قصــــدية، حيث مت تطبيق جتربتهم  مت اختيار أفراد الدراســ
ــات اللغة العربية للناطقني بغريها يف كلية اللغات واإلدارة ابجلامعة اإلســــــــالمية  ــتهما إحدى مدرســــــ ــعبتني درســــــ على شــــــ
العاملية مباليزاي، ومت توزيعهم عشــــــوائيًّا إىل جمموعتني، ومت تطبيق التجربة على هاتني الشــــــعبتني كما وزعتهما كلية اللغات  

 دون أي تغيري، لذلك تعترب هذه الدراسة وصفية شبه جتريبية، وميكن التعبري عن تصميمها كما يلي:  واإلدارة
EG     O1    x    O2 
CG     O1          O2 

EG اجملموعة التجريبية = 
CG اجملموعة الضابطة = 
O1  االختبار القبلي = 
O2  االختبار البعدي = 

X  املعاجلة = 
 Two groups pre-test andم الباحث التصميم القبلي والبعدي للمجموعتني )يف هذه الدراسة، استخد 
post-test design .) 
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: وهي اجملموعة اليت عرضت املدرسة فيها مادهتا التعليمية لتعليم مهارة الكتابة داخل غرفة اجملموعة التجريبية -1
موعة الفيسبوك عرب مالمح شبكة الفيسبوك الصف. كما درست هؤالء الطلبة مهارة الكتابة خارج غرفة الصف يف جم

 املتنوعة، وتلقى هؤالء الطلبة برانجًما تدريبيًّا منظًما على التعلم التشاركي.
: ويف هذه اجملموعة درس الطلبة مهارة الكتابة من خالل الدروس اليت ركزت على هذه املهارة اجملموعة الضابطة -2

اعتيادية حيث قدمت املدرسة املادة التعليمية داخل غرفة الصف على شكل ابإلضافة إىل األنشطة الكتابية بطريقة 
عروض تقدميية )شرائح بوربوينت( واستخدمت أسلوب احملاضرة، والعرض، والقيام ابألنشطة الكتابية، واملناقشة الشفهية 

 ى التعلم التشاركي.مع استخدام األسئلة بشكل حمدود. ويف هذه اجملموعة مل يتلق الطلبة أي برانمج تدرييب عل
 وميكن الباحث التعبري عن التصميم التجرييب هلذه الدراسة:

 (: التصميم التجرييب للبحث1الشكل )

 
 

 املعاجلات اإلحصائية
( يف معاجلة البياانت، SPSSلتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحث رمزة التحليالت اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 متاستخدام التحليالت اإلحصائية اآلتية :حيث  
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعرفة أداء أفراد الدراسة يف االختباَرين القبلي والبعدي. -1
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( ملعرفة العالقة بني أداء أفراد الدراسة  Pearson correlation coefficientsمعامل ارتبط بريسون ) -2
 االتفاق بني املصحّحني.يف معرفة درجة  

( حلساب الفروق بني اجملموعتني One-way ANCOVAحتليل التباين املصاحب أحادي االجتاه ) -3
 الضابطة والتجريبية يف حتصيلهم ملهارة الكتابة.

 ( حلساب الفروق بني جمموعة الطالب والطالبات.One-way ANOVAحتليل التباين األحادي ) -4
 

 نتائج الدراسة
 ائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال األولأوالً: النت

ما التصميم املقرتح للربانمج التعليمي القائم على التعلم التشاركي عرب الفيسبوك يف حتسني مهارة الكتابة ابللغة 
 العربية لدى الطلبة املاليزيني يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ؟

لتصميم الربانمج التعليمي القائم على  ADDIEوإجراءات منوذج  لإلجابة عن هذا السؤال، اتبع الباحث مراحل
التعلم التشاركي عرب الفيسبوك، وذلك من خالل مخس مراحل، هي: التحليل، والتصميم، والتطوير )اإلنتاج(، والتنفيذ،  

مت التحقق من والتقومي، وقد مت توضيح إجراءات كل مرحلة يف اجلزء اخلاص مبراحل تصميم الربانمج التعليمي، وقد 
صالحية عمل الربانمج التعليمي من خالل التجربة االستطالعية، والتجربة األساسية على طلبة اجملموعة التجريبية، حيث 

 أكدت النتائج فاعلية الربانمج التعليمي املقرتح يف حتسني مهارة الكتابة.
 

 اثنيا: النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثاين
ما أثر التصميم املقرتح للربانمج التعليمي املقرتح على مهارة الكتابة ابللغة العربية لدى الطلبة املاليزيني يف اجلامعة 

 اإلسالمية العاملية مباليزاي؟ 
 لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة حتصيل الطلبة الناطقني بغري العربية

 ملهارة الكتابة يف اجملموعتني الضابطة والتجريبية من خالل اختبار مهارة الكتابة. وفيما يلي عرض هلذه النتائج: 
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. املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة حتصيل الطلبة الناطقني بغري العربية ملهارة الكتابة يف 5اجلدول  
 اجملموعتني الضابطة والتجريبية

 العدد االحنراف املعياري  املتوسط احلساب  نوع االختبار  طريقة التدريس 

 الطريقة االعتيادية 
 25 4.514 70.72 االختبار القبلي
 25 4.854 76.32 االختبار البعدي 

 الربانمج التعليمي 
 25 3.646 72.04 االختبار القبلي
 25 3.153 80.12 االختبار البعدي 

 الكلي
 50 4.115 71.38 االختبار القبلي
 50 4.483 78.22 االختبار البعدي 

( تلحظ فروق بني املتوسطات احلسابية لدرجة حتصيل الطلبة ملهارة الكتابة بني اجملموعة التجريبية 5من خالل اجلدول )
( 80.12الفيسبوك مبتوسط حسايب قيمته )اليت درست ابستخدام الربانمج التعليمي القائم على التعلم التشاركي عرب 

(، واجملموعة الضابطة اليت درست ابلطريقة االعتيادية مبتوسط حسايب قيمته 3.153وابحنراف معياري قيمته )
(. وللكشف عن الدالالت اإلحصائية  يف حتصيل مهارة الكتابة على اختبار 4.854( وابحنراف معياري )76.32)

ضبط الفروق بني أفراد اجملموعتني على اختبار مهارة الكتابة القبلي، مت إجراء حتليل التباين مهارة الكتابة البعدي بعد 
 ( بني هذه النتائج:6(. واجلدول )One-way ANCOVAاملصاحب األحادي )

( لداللة الفروق يف One-way ANCOVA. نتائج حتليل التباين املصاحب األحادي )6اجلدول  
 جملموعتني الضابطة والتجريبية على االختبار البعديحتصيل مهارة الكتابة بني ا

متوسط  درجة احلرية جمموع املربعات  مصدر التباين 
 املربعات 

 حجم األثر   الداللة اإلحصائية*  قيمة "ف" 

 0.365  0.000 27.042 293.671 1 293.671 القبلي
 0.177  0.03 10.116 109.855 1 109.855 اجملموعة 
     10.860 47 510.409 اخلطأ
      50 306903.000 الكلي

a. R Squared = .482 (Adjusted R Squared= .460) 

 (α = 0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
( بني املتوسطات احلسابية α  =0.05( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )6يتبني من اجلدول )

(، مبستوى الداللة 10.116الضابطة والتجريبية يف حتصيل مهارة الكتابة حيث كانت قيمة "ف" )للمجموعتني 
 ( اآليت:7(. وقد أكد هذا األمر اجلدول )0.03اإلحصائية )
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. املتوسطات احلسابية املعدلة واألخطاء املعيارية يف حتصيل مهارة الكتابة للمجموعتني الضابطة 7اجلدول  
 تبار البعديوالتجريبية على االخ

 
 
 
 

(، بينما كان املتوسط احلسايب 79.722( أن املتوسط احلسايب املعدل للمجموعة التجريبية )7يتبني من اجلدول )
يعين أن الفروق يف املتوسط احلسايب املعدل بني طريقيت التدريس (، وهذا 76.718املعدل للمجموعة الضابطة )

-One)الطريقة االعتيادية والربانمج التعليمي( يف حتصيل مهارة الكتابة بعد إجراء حتليل التباين املصاحب األحادي )
way ANCOVA  عرب شبكة ( كانت لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام إسرتاتيجية التعلم التشاركي

 التواصل االجتماعي.
وميكن تفسري ذلك أبن إسرتاتيجية التعلم التشاركي ساعدت الطلبة على حتسني مهارة الكتابة مقارنة ابلطريقة االعتيادية 
اليت استخدمتها املعلمة يف اجملموعة الضابطة، ولعل أهم األسباب اليت أدت إىل هذا األمر يرجع إىل تصميم هذا الربانمج 

عالية ودقةتصميم حمتوايت التعلم التيتتناسب مع طبيعة تعلم مهارة الكتابة ابللغة العربية،كما ربط تصميم  جبودة
الربانجمبنظرية التعلم التشاركي مما أدى إىل توجيه االنتباه حنو أهداف الكتابة التشاركية، وابلتايل سّهل التواصل، والتفاعل، 

 (. 2013راسة)عمر،  والتناسق بني الطلبة املشاركني يف الد 
كما أن تقسيم الطلبة إىل جمموعات متعددة من األمور املهمة يف عملية تصميم الربانجماليت تتطلب تشكيل جمموعات 
غري متجانسة، حبيث مشلت اجملموعة الواحدة طلبة خيتلفون يف مستوى حتصيلهم، ويف نوعية جنسهم. فالتنوع يف داخل 

لمجموعات، وقوة أفضل مما هو موجود بني اجملموعات املتجانسة، وابلتايل تعمل هذه اجملموعة يؤدي إىل تنظيم أفضل ل
 اجملموعة على حتقيق أهدافها من خالل تطوير وتنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة يف حتسني مهارة الكتابة.  

ارات الكتابة، وزايدة فاعلية بيئة التعلم لقد حاول تصميم الربانمج تشجيع الطلبة على املتابعة واالستمرار يف ممارسة مه
التشاركي عرب موقع الفيسبوك من خالل توظيف فّعال خلصائصه، واالهتمام بدقة وسالمة احملتوى العلمي اخلاص مبمارسة 
مهارة الكتابة، كما أنه ساعد على املشاركة يف التواصل االجتماعي، وتشجيع النبوغ اجلماعي للطلبة يف بناء املعرفة 

جلديدة وتطبيقها، وتبادل اآلراء واخلربات مما يثري عملية تعلم مهارة الكتابة ويزيد خربة املتعلم الفردية، وهذا يتطلب ا
 من أفراد اجملموعة التجريبية جهودهم املتواصلة والتزاماهتم املستمرة إلحياء النقاش وإجناز املهام واألنشطة املطلوب تنفيذها. 

إمكاانت إجراء التواصل االجتماعي بني الطلبة، غري أن جناح عملية الكتابة التشاركيةيتطلب   ولكن على الرغم من وجود
مساندة املعلم أو اخلبري يف جمال اللغة العربية، فعليه أن خيلق البيئة اليت تشمل الدعائم التعليمية من خالل تبادل اآلراء 

 اخلطأ املعياري املتوسط احلساب املعدل  اجملموعة 
 0.664 76.718 الضابطة 
 0.664 79.722 التجريبية 
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ا يتيح هلم املشاركة يف األنشطة املختلفة حىت يصبح الطلبة وظيفيني واألفكار بني الطلبة األكثر خربة والطلبة األقل خربة مم
يف أداء املهام، كما تنقل مسؤولية إجنازها من اخلبري إىل الطلبة اآلخرين، وليكونوا حاكمني بدال من أن يكونوا اتبعني 

 (.2004إلرشادات اآلخرين)اجلندي وأمحد، 
رة الكتابة من خالل تنويع دور املعلم يف تقدمي الدعائم التعليمية اليت تتطلب وقد مت تصميم البيئة التشاركية يف تعليم مها

منه تقدير مستوى املهام وتقدير حجم املساعدة املقدمة حسب مستوى املهارة اليت وصل إليها الطلبة، كما أهنا تتطلب 
ركيتزّود الطلبة أبشكال الدعائم التعليمية مراعاة الفروق الفردية بينهم، وإضافة إىل ما سبق، فإن إسرتاتيجية التعلم التشا

املختلفة، وعلى رأسها الدعائم التفاعلية اليت قدمتها املعلمة عند أخطاء يقع فيها الطلبة، والدعائم ما وراء املعرفة اليت 
يب حل تقدم هلم توجيهات عن طرق التفكري يف إجناز املهام، والدعائم اإلسرتاتيجية اليت تزودهم بتوجيهات عن أسال

 املشكلة، والدعائم امليسرة للتأكيد على أفكار الطلبة من خالل تعزيز تلك األفكار يف استكمال املهام واألنشطة.
كما ميكن عزو تفوق الربانمج التعليمي القائم على التعلم التشاركي على الطريقة االعتيادية يف حتسني مهارة الكتابة 

غريها إىل استخدام الفيسبوك أداًة ملمارسة مهارة الكتابة ملا يتميز هبا من مميزات عدة ابللغة العربية لدى الطلبة الناطقني ب
منها أن شبكة التواصل االجتماعي تعترب األكثر شهرة يف العامل  عامًة ويف ماليزاي خاصة، وتتيح التواصل للطلبة ومتّكنهم 

طريق أي جهاز يشاؤون، سواء أكان حاسواًب عاداًي من الوصول إىل ممارسة الكتابة املستمرة يف أي مكان ووقت، وعن  
أو حاسواًب حممواًل أو هاتًفا ذكيًّا، كما أهنا تساعد التفاعلية املوجودة يف هذه اخلدمة على خلق قنوات من النقاش 

املي الزمان والتحاور حول مهام وأنشطة الكتابة بني جمموعة الطلبة، وهذا ال يتوفر يف الطريقة االعتيادية اليت تتقيد بع
 واملكان، مما جعل الربانمج التعليمي املقرتح متفوقًا عليها يف تعليم الطلبة مهارة الكتابة.

وقد يعود السبب يف تفوق اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام الربانمج التعليمي املقرتح إىل "حتمل كل فرد من 
د اجملموعة، أي أن معرفة كل طالب أنه مسؤول بشكل فردي عن قيامه أفراد اجملموعة املسؤولية عن تعلمه وتعلم ابقي أفرا

ابملهام املوكلة إليه وذلك من خالل تبادل األدوار، وهذا جيعل كل متعلم يبذل ما يف وسعه لتعليم اآلخرين")القلقيلي، 
 (.197، ص:  2006

 
 التوصيات واملقرتحات

نتائج واستناًدا إىل مناقشتها آنًفا، ميكن تقدمي التوصيات واملقرتحات بناء على ما مت التوصل إليه يف هذه الدراسة من 
 اآلتية:
تفعيل التعلم التشاركي من خالل شبكة التواصل االجتماعي يف تعليم مهارة الكتابة ابللغة العربية، يف املؤسسات  .1

 ال سيما اجلامعات ويف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي بشكل عام.
 عات املاليزية الستخدام التعلم التشاركي يف تعليم مهارة الكتابة ابللغة العربية للناطقني بغريها.دعوة اجلام .2
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ضرورة استخدام التعلم التشاركي يف املستوايت مجيعها ابتداء من املبتدئني، حىت يتعود الطلبة وهم يف بداية  .3
 التعليم، وحىت يسهل تعلمهم يف املستوايت األخرى.

 صائص املتعلمني عند تصميم الربانمج التعليمي لغرض تعلم مهارة الكتابة. ضرورة مراعاة خ .4
 عند تصميم أنشطة ومهام الكتابة التشاركية.ضرورة مراعاة قدرات الطلبة اللغوية   .5
 تفعيل برامج تدريب كافية للطلبة واملعلمني قبل تنفيذ برانمج تعليمي مقرتح. .6
 عة التشاركية يف تنفيذ املهام الكتابية. ضرورة االهتمام بتفعيل أدوار أعضاء اجملمو  .7
ضرورة االهتمام خبصائص الدعائم التعليمية وعوامل إاثرة دافعية الطلبة عند تصميم برانمج تعليمي قائم على  .8

 التعلم التشاركي.
ارة إجراء املزيد من الدراسات املشاهبة يف الربانمج التعليمي القائم على التعلم التشاركي وأثره يف حتسني مه .9

الكتابة للناطقني بغريها على املستوايت التعليمية املتنوعة وعلى عينة أكرب وملدة زمنية أطول، وعلى متغريات 
 غري واردة يف هذه الدراسة لبيان فاعلية الربانمج التعليمي القائم على التعلم التشاركي.

شبكة التواصل االجتماعي يف تعليم إجراء املزيد من الدراسات والبحوث حول استخدام التعلم التشاركي عرب   .10
 مهارة الكتابة بشكل عام وللطلبة الناطقني بغري العربية بشكل خاص. 

إجراء الدراسة حول تعليم مهارة الكتابة ابللغة العربية ابستخدام األجهزة اجلوالة الذكية النتشار استخدامها  .11
 بني الناس هذه األايم ولسهولة محلها ومالزمتها هلؤالء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصادر واملراجع
 املراجع العربية
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، تصميم بيئة مقرتحة للتعلم التشاركي قائمة على توظيف الشبكات االجتماعية 2013إمساعيل، محدان حممد علي، 
كفضاء تعليمي اجتماعي لتنمية مهارات التواصل اإللكرتوين الشبكي واالجتاه حنو تعلم الكيمياء عرب الويب، 

 . 125-72(،  3)  35،    دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

، ،ظاهرةتنحيةاملعيارالداليل فيتعليماللغةالعربيةمباليزاي: دراسةحتليليةيف مقررااتملستواىلثانوي2007اعيل،حممد،إمس
 ، اجلامعةاإلسالميةالعاملية مباليزاي.ندوةعناصرالعمليةالتعليميةواإلبداعالفكريفيضوءثورة املعلومات

فاعل بني بعض أساليب التعلم والسقاالت التعليمية دراسة الت،  2004اجلندي، أمنية السيد، وأمحد، نعيمة حسن،  
يف تنمية التحصيل والتفكري التوليدي واالجتاه حنو العلوم لدى تلميذات الصف الثاين اإلعدادي، اجلمعية 

. املؤمتر العلمي السادس يف مناهج التعليم اإلجيابية والسلبية، دار الضيافة: املصرية للمناهج وطرق التدريس
 مشس.جامعة عني 

، دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل الرأي العام لدى طلبة 2013الدبيسي، عبد الكرمي والطاهات، ايسني،  
 .81-66(، 1)  40، دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاجلامعات األردنية،  

ى متعلمي الغة العربية للناطقني ، أثر التعلم التعاوين يف حتسني مهارة الكتابة لد 2010الراببعة، إبراهيم حسن حممد، 
 .156-119(، 27)  28،  معهد الدراسات واألحباث للتعريب ابلرابط –جملة أحباث لسانية  بغريها، 

 بريوت: دار املنهل اللبناين.    علم نفس النمو من الطفولة إىل الشيخوخة،،  2004الطفيلي، امتثال زين الدين،  

 ، عّمان: دار املسريةت الكتابية من النشأة إىل التدريساملهارا،  2010عبد الباري، ماهر شعبان،  

، تعليم وتعلم اللغة العربية يف ماليزاي بني التحدايت والطموح، 2011عبد هللا، أايد، أبو بكر، ابشا، ابغدوان، أمحد، 
 ، اجلامعة الوطنية املاليزية.ندوة عاملية يف تعليم اللغة العربية

، ندوة عناصر العملية التعليمية طرق تدريس اللغة العربية بوصفها لغة اثنية، 2007عبد اجمليد، أبو السعيد حممد، 
 واإلبداع الفكري يف ظل ثورة املعلومات.

تصور مقرتح لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي يف التعلم القائم على ،  2013عمر، أمل نصر الدين سليمان،  
 ، املؤمتر الدويل الثالث للتعلم.اه حنو التعلم عرب الويباملشروعات وأثره يف زايدة دافعية اإلجناز واالجت

 ، الرايض: دار الزهراء. علم نفس النمو،  2003فادية محام وعلي مصطفى،  
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، أثر استخدام طرائق تدريس احملاضرة والتعلم التعاوين واالستقصاء يف حتصيل طلبة 2006القلقيلي، عودة سليمان، 
إربد للبحوث ث الرتبية اإلسالمية يف مدارس وكالة الغوث الدولية مبنطقة إربد،  املرحلة األساسية العليا يف مبح

 .207-177(،  1)  10،  والدراسات

، املفردات يف كتب تعليم اللغة العربية ابملؤسسات 2008حممد هارون حسيين وحسن بصري أواننج مت دهان، 
-356(، 1) 68، لة كلية الرتبية جبامعة املنصورةجمالتعليمية العليا اخلاصة مباليزاي: دراسة حتليلية تقوميية، 

381. 

، القاهرة: تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: النظرية والتطبيق ،  2006مدكور، علي أمحد، وهريدي، إميان أمحد،  
 دار الفكر العريب.

 ، بريوت: دار النهضة العربية.علم نفس النمو،  2002مرمي سليم،  

،  مدى استخدام طلبة الصف التاسع واملعلمني بدولة اإلمارات العربية املتحدة للمدوانت 2013املزروعي، كرمية مطر،  
جملة القراءة والربيد اإللكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي لتحسني مهارات التواصل الكتايب اإللكرتوين، 

 .196-165(،  135، مصر، )واملعرفة

صميم موقع إلكرتوين وقياس أثره يف درجة إتقان الطلبة الناطقني بغري العربية لتالوة ت، 2015يوسف، أمحد، 
 ، رسالة الدكتوراه غري منشورة، جامعة الريموك، اإلربد، األردن.القرآن الكرمي وحفظه واجتاهاهتم حنوه
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