
 
 

           

  كهٛح انررتٛح             
     انًجهح انررتٕٚح            

               ***            

 
 اجتاهات متعلمي العربية لغة ثانية حنو الكتابة التعاونية

 

 إعداد

 فًد بو صاحل العلياىد/ 
 أستاذ المغويات التطبيقية المساعد

 معيد تعميم المغة العربية -المغة التطبيقي قسم عمم
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 بية السعوديةالمممكة العر 
 

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020. 116705 
 

 م0202اجمللة الرتبوية ـ العدد  التاسع والسبعوى  ـ   نوفمرب  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 ..................................................................................اتجاهات متعلمي العربية لغة ثانية 

- 6052 - 

 صستللامل

انطمقت ىذه الدراسة من أحد النظريات الرئيسة في ميدان تعميم المغات وىي النظرية 
معرفة مدى تأثير استعمال الكتابة التعاونية في فصول تعميم إلى  الثقافية االجتماعية، وىدفت

العربية لغة ثانية عمى تطوير ميارات الكتابة بشكل خاص، والميارات المغوية بشكل المغة 
متعممي العربية نحو ىذا النوع من  اتجاىاتمعرفة حاولت الدراسة إلى ذلك  . إضافةعام

. وقد اعتمدت الدراسة المنيج األنشطة، ومدى تفضيميم ليذا النوع عمى الكتابة بشكل فردي
لعربية. كما ي امتعمممن  93المزجي لجمع بيانات الدراسة. حيث طبق الباحث استبانة عمى 

لدعم نتائج االستبانة ولمحصول عمى تفاصيل أكثر  يممن 2قام الباحث بإجراء مقابالت مع 
إسياميا في إلى وقد أشارت نتائج الدراسة حول مرئيات المتعممين تجاه الكتابة التعاونية. 

ء تطوير ميارات الكتابة لدى المتعممين خصوصا ما يتعمق بترتيب األفكار، وتصحيح األخطا
 بعض الميارات األخرى األسموبية. كما أشارت إلى إسيام الكتابة التعاونية في تطوير

الميارات النحوية وميارات التحدث بالعربية لدى متعممييا. أخيرا، أشارت النتائج إلى ك
اإليجابية جدا لمتعممي العربية نحو الكتابة التعاونية، بل ورغبتيم بتطبيقيا  تجاىاتاال 

 كما تضمنت الدراسة بعض التوصيات. مستقبال في حال قاموا بتدريس العربية في بمدىم.

  الكتابة التعاونية، الكتابة الفردية. ،المتعممين اتجاىات: الكممات المفتاحية
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Abstract 

 The current study was driven by Vygotsky’s sociocultural theory and 

aimed at investigating the extent to which collaborative writing activities could 

improve Arabic as a second language learners’ writing skill as well as other 

language skills such as speaking and grammar. In addition, the study 

investigated the learners’ attitudes toward collaborative writing and their 

preference for this type of activities over individual writing. Using a mixed-

method approach, the researcher surveyed 39 students enrolled in an Arabic 

language institute and conducted semi-structured interviews with six learners 

to cross-validate the learners’ answers. The results showed that collaborative 

writing improved the learners’ writing skills as well as their speaking and 

grammar skills. Also, the learners showed positive attitudes towards 

collaborative writing and preferred this type of writing over individual writing. 

The study concluded with some implications and recommendations for future 

research. 

 Keywords: learners’ attitudes, collaborative writing, individual writing. 
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 املكدمة

األساسية في التعميم األساليب  من تعتبر األنشطة الجماعية وأنشطة األقران
(Cabrera et al., 2002والتي ازدادت شيرتيا ،)  في ميدان تعميم المغة الثانية خالل

الدراسات التي  تمك تتزايد كما. ( ;Storch, 2005Nixon, 2007) العقدين الماضيين
 زمالئواألعمال والتدريبات التي ينخرط فييا متعمم المغة الثانية مع  تمك تشير إلى أىمية

(Shehadeh, 2011)شكل قريب من ألنيا تمنحو فرصة ممارسة المغة اليدف ب ؛
األصميين، ولقربيا من المواقف الطبيعية التي ييدف غالب  مع متحدثييا ممارستيا في الواقع

كما أن مبدأ الكتابة التعاونية يركز  متعممي المغة الثانية إلى التمكن من ممارسة المغة فييا.
 learning as a process, not " عمى الكتابة كخطوات بدال من التركيز عمييا كنتيجة

as a product" (Li, 2014،) كل بمتعمم المغة  وىو مبدأ أساسي يشير إلى أن ييتم
، وربط بعضيا الميام المطموبة منو تعممو لمميارات المغوية أثناء إنجاز خطوة من خطوات

، أو االنتياء من فقط الحصول عمى معمومة جاىزةعمى  أو تعممو يزهصر تركت، وال يقببعض
توبة )كالعصف الذىني الذي يسبق ميمة، بل عميو أن ييتم بخطوات إنجاز الميمة المك

عادة الصياغة، والتعديل، ...إلخ(  اىتمامو بالنتيجة  مثلالكتابة، وكتابة المسودة األولية، وا 
 (.Chao, & Lo, 2011النيائية )

كما تنطمق الدراسة الحالية من بعض األسس والمناىج الرئيسة في ميدان تعميم 
(، والنظرية Social Constructivist Theoryالمغات، كالنظرية البنائية االجتماعية )

 ,Vygotsky) ، لمعالم الشيير فيقوتسكيSociocultural Theoryالثقافية االجتماعية
. حيث تتمخص ىذه النظريات في أن ميارات اإلنسان )ومنيا الميارات المغوية( عبارة (1978

لخبرات الجديدة عمى عن قدرات تنمو من خالل ارتباط الخبرات ببعضيا البعض واستناد ا
خبرات وميارات موجودة أصال، باإلضافة إلى أنيا تنمو من خالل التفاعل في وسط اجتماعي، 
ويتولى فييا المتعمم الدور األساسي في فيم وتفسير ما يدور حولو. كما تشير ىذه النظرية 

ن العموم إلى أن عممية التعمم البد أن تكون عن طريق االتصال والتفاعل مع اآلخرين، وأ
(، وأن المغة التي ىي 69ىـ، ص. 2396العبدالكريم، والمعارف تعتبر "منتجات اجتماعية" )

وسيمة االتصال منتج اجتماعي أيضا. لذلك، تدعو ىذه النظرية إلى تشجيع المتعممين )ومنيم 
ات متعممي المغات( لممشاركة في أنشطة تدفعيم لمتفاعل واكتساب المفاىيم، والمعارف، والميار 
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عن طريق ذلك التفاعل. حيث يتحول الطالب من مجرد مستقبل لممعمومة الجاىزة المقدمة لو 
 من المعمم، إلى متفاعل ومتعمم نشط يناقش، ويحاول أن يفيم ما يدور حولو.

ليس ذلك فحسب، بل إن ىذا النوع من األنشطة تدعمو بعض مناىج تعميم المغات 
 Communicative languageم المغات )األجنبية كالمنيج التواصمي في تعمي

teaching الذي يؤكد عمى أىمية توفير الفرص، والمواقف، والتدريبات لمتعممي المغات )
التي تجعميم يضطرون إلى ممارسة المغة اليدف قدر اإلمكان؛ لما في ذلك من إكساب وتقوية 

(. كما أنو Storch, 2005لمميارات التي يحتاجيا متعمم المغة لمتواصل بيا مع متحدثييا )
ال يقتصر عمى تطوير ميارات التواصل الشفيي، بل يتعدى ذلك إلى معرفة استخدام المغة في 
المواقف المختمفة وألغراض مختمفة، ومعرفة استخدام المغة بناء عمى مدى رسمية الموقف 

لى القدرة عمى إنتاج وفيم مختمف أنواع المغة المكتوبة )مقاالت، ت قارير، من عدميا، وا 
يصال  مقابالت، إلخ(، بل إنو يسعى حتى لتطوير قدرات متعممي المغة الثانية في التواصل، وا 
األفكار التي لدييم حتى لو كانت قدراتيم المغوية بسيطة، وذلك عن طريق استعمال طرق 

ستراتيجيات مختمفة في التواصل ) (. إضافة إلى ذلك، فإن الكتابة Richards, 2005وا 
 & ,Nevid, Pastva) تدعم ميارات التفكير الناقد لدى المتعممينالتعاونية 

McClelland, 2012( واستقالليتيم في عممية التعمم ،)Hodges, 2002 باإلضافة ،)
 (.Shehadeh, 2011; Chao, & Lo, 2011إلى تطويرىا لميارات الكتابة الفردية )

 مفيوم الكتابة التعاونية
 ومصطمح الكتابة التعاونية، ولعل أبرزىا ىو تعريفو بأنتناولت العديد من الدراسات 

لمكتابة حول موضوع ما،  سوًيا ذلك النشاط الذي يضم عددا من األشخاص الذي يخططون
(. Ede & Lunsford, 1990ويكتبون مسودتو، ثم يعدلون تمك المسودة بشكل جماعي )

يدف إلى االستغناء عن الكتابة أن ىذا النوع من األنشطة ال يأشارت بعض الدراسات إلى كما 
الفردية، والتي قد ال يمكن االستغناء عنيا عمى أي حال، ولكن ما يميز الكتابة التعاونية ىو 

 & Ashmanإسياميا اإليجابي فيما يتعمق بدافعية المتعممين نحو الكتابة بشكل عام )
Gillies, 2003 تعمما جماعيا" (. ليس ذلك فحسب، بل يعتبر ىذا النوع من األنشطة"

(Ashman & Gillies, 2003, p. 7 .وليس فقط إنتاجا لميمة مكتوبة بشكل جماعي )
حيث يقصد بالتعمم الجماعي تمك المعارف والميارات التي يستفيدىا بعض الطالب من أقرانيم 
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من أثناء الحوار، والكتابة، والتعميق عمى الكتابة بعد ذلك. كما أن لمكتابة التعاونية العديد 
 ( ومنيا:Alammar, 2017الجوانب اإليجابية كتمك التي أشار إلييا العمار في دراستو )

مشاركة الخبرة: حيث يستفيد المتعممون من زمالئيم، ومن خبراتيم ومواقفيم السابقة  .1
التي تتعمق بالموضوع. كما أنيم ميارات الكتابة لدييم تتطور نظرا لتفاوت مستويات 

 ميارات المتعممين.
تفاعل المتبادل: وىو ما يحدث أثناء النقاش من صياغة جماعية لألفكار، وتعديل ال .2

ضافات، وال يخفى عمى ممارس تعميم المغة الثانية أىمية ىذا النوع من  ليا، وا 
 التفاعل إلثراء المتعمم، ولزيادة فاعميتو داخل الصف.

مع اتفاق التفاوض: ويختمف التفاوض عن التفاعل في كون التفاعل يحدث عادة  .3
المتناقشين حول األفكار المراد التعبير عنيا، في حين أن التفاوض يحدث عندما 
يريد أحد المتعممين إقناع زمالئو بفكرتو، وما يحدث أثناء ذلك من ردود، واستعانة 
بأمثمة، وغيرىا ليدعم كل منيم فكرتو، وىذا بال شك يثري النقاشات، ويحفز 

 في النقاش. المتعممين لالستماع والمشاركة
الدراسات الميدانية حول الكتابة التعاونية في تعميم المغة األولى  بعضجريت وقد أ  

معظم تمك الدراسات حول أىمية التغذية الراجعة التي يقدميا تمحورت  حيثوالثانية/ األجنبية. 
التفاعل الدراسات التي تناولت طبيعة في قمة  ىناك بينما(، Zhu, 2001) المتعممون ألقرانيم

 ,Alghammas)يم نحوىا اتجاىات، و بين متعممي المغة الثانية أثناء الكتابة التعاونية
2016; Alharbi, 2016).  يالحظ أن معظميا قد انصب عمى  في تمك الدراساتوالمتأمل
 دفع الباحث في ىذه الدراسةأجنبية، مما  سواء بصفتيا لغة أولى أومتعممي المغة اإلنجميزية 

 في ميدان تعميم المغة العربية لغة ثانية إلى تسميط الضوء عمى ىذا النوع من األنشطة
من الكتابة،  نحوىا، من خالل النظر في مدى تفاعميم مع ىذا النوع يامتعممي اتجاىاتو 

ى مدى تأثير الكتابة التعاونية عم مرئياتيم حول عمى الكتابة الفردية، وكذلك وتفضيميم لو
 بة الفردية لدييم.ميارات الكتا

  



 ..................................................................................اتجاهات متعلمي العربية لغة ثانية 

- 6022 - 

 مشكلة البحث

بناء عمى ما سبقت اإلشارة إليو من أىمية ىذا النوع من األنشطة، وما يعود عمى 
العربية من  المغة عند تعرضو لمثل ىذا النوع من التدريبات، ولما تشيدهالمغة الثانية متعمم 

 وحاجة، (Wahba, Taha, and England 2006) لغة ثانية اىتمام متزايد نحو تعمميا
 الميارات وتعّمم حول األساليب الحديثة في تعميم مزيد من البحثإلى ميدان تعميم المغة الثانية 

 ولشيوع (،Grabe & Kaplan, 2014) بشكل خاص الكتابة بشكل عام، وميارات المغوية
الحالية ، فقد سعت الدراسة (2365العصيمي، ) العربية لغة ثانية األساليب التقميدية في تعميم

متعممي العربية نحوىا،  اتجاىاتعمى  التعرفإلى إلقاء الضوء عمى ىذا النوع من األنشطة، و 
 .متعمميياالكتابة لدى ومدى إمكانية اإلفادة منيا في تطوير ميارات 

 الدراسة أيداف وأسئلة

الدراسة الحالية إلى معرفة مدى تأثير استعمال الكتابة التعاونية في فصول تعميم  ىدفت
لدى  امعمى تطوير ميارات الكتابة بشكل خاص، والميارات المغوية بشكل ع العربية لغة ثانية

نحو ىذا  المتعممين اتجاىات سعى الباحث إلى معرفة. باإلضافة إلى ىذين اليدفين، متعممييا
إلى نوعين من أنشطة  منيمتعريض مجموعة من لك عن طريق نشطة، وذالنوع من األ 

، والكتابة بشكل تعاوني/ جماعي؛ لمتعرف )الطريقة التقميدية( الكتابة: الكتابة بشكل فردي
عمى مرئيات ىؤالء المتعممين حول مدى مالءمة النوع الثاني ألنشطة تعميم العربية، ومدى 

حيث يأمل الباحث أن تسيم ىذه الدراسة في  ،بشكل فردي تفضيميم ليذا النوع عمى الكتابة
بالنفع عمى متعممي  وأن يعود ذلكفيم أعمق ألثر استعمال مثل ىذه األنواع من األنشطة، 

 وقد كانت أسئمة الدراسة عمى النحو التالي: المغة أنفسيم.
الكتابة لدييم طور ميارات إلى أي مدى يرى المتعممون أن الكتابة التعاونية أسيمت في ت -

 لعربية لغة ثانية؟با
إلى أي مدى يرى المتعممون أن الكتابة التعاونية أسيمت في تطور بعض الميارات  -

 المغوية األخرى لدييم بالمغة العربية لغة ثانية؟
تجاه استعمال الكتابة التعاونية في تدريس ميارات  لغة ثانية متعممي العربية اتجاىاتما  -

 الكتابة؟
  



 ..................................................................................اتجاهات متعلمي العربية لغة ثانية 

- 6026 - 

 الدراسةمهًجية 

ىو المنيج المتبع في ىذه  (mixed-method approach) المزجيالمنيج كان 
االستبانة مع البيانات: أداتين لج من خالل، و الطريقتين الكمية والكيفية الدراسة، باستخدام

، وفيم أعمق أكثر مصداقية؛ وذلك لمحصول عمى نتائج كيفية( أداةً المقابمة )، و (كمية أداةً )
الدراسة، باإلضافة إلى تجاوز محدودية كل نوع من ىذين النوعين عند تطبيقو لموضوع 
  (.Creswell, 2014منفرًدا )

  عيهة الدراسة

معيد تعميم العربية الدارسين في المغة  متعممي بعض عمى عينة الدراسةاشتممت 
يدرسون في المعيد لمدة أربعة  نوالذي ،المغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

فصول دراسية )وىو ما يسمى بـــ: دبموم اإلعداد المغوي(، وكل فصل دراسي فيو عبارة عن 
، حيث ييدف المعيد إلى إعداد طالبو لمدراسة مستوى مختمف من حيث الميارات المستيدفة

 ين في الدراسةكان عدد المشاركحيث  .األكاديمية في مرحمة البكالوريوس في نفس الجامعة
طالبا،  23يقوم بتدريسيما األستاذ نفسو )الشعبة األولى  دراسيتين ، من شعبتينطالًبا 93

حيث ط بقت نفس إجراءات الدراسة  .ختمفةميمثمون جنسيات و ، طالبا( 65والشعبة الثانية 
ا معمى الش عبتين؛ رغبة في زيادة عدد العينة، وليس المقصود من الش عبتين أن تكون إحداى

تجريبية واألخرى ضابطة، ولكن كال المجموعتين كانت تجريبية ولم تكن ىناك مجموعة 
نما لقياس  المتعممين  تجاىاتاضابطة؛ ألن اليدف من الدراسة لم يكن قياس أثر الطريقة، وا 

 . وقد طبقت الدراسة عمى الدارسين في المستوى الثالث، والذي يمثل المستوى المتوسطنحوىا
بحسب التوزيع المعتمد في المعيد الذي طبقت فيو الدراسة. حيث رأى  في ميارات المغة

 الباحث أن المستوى المتوسط ىو األنسب ألن طالب المستوى المبتدئ قد يواجيون صعوبات
 وصعوبة فيم بنود االستبانة، ،الدراسة )كمحدودية المفردات لدييم قد تؤثر عمى نتيجة لغوية

في  األدوات المستخدمة في الدراسة تؤثرال وغيرىا(، وألن طالب المستوى المتقدم قد 
نظًرا لتطور الكثير من مياراتيم المغوية، وذلك ما قاد الباحث إلى  ؛مياراتيم بشكل ممحوظ

  ق عميو الدراسة الحالية.اختيار المستوى المتوسط ليكون ىو المستوى الذي تطب
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 تطبيل الدراسة

لدى  الوظيفية الكتابةفي المستوى الثالث إلى تطوير ميارات  التعبيرييدف مقرر 
بعض األساليب مثل: كتابة الرسائل الرسمية مارستيم لعن طريق ممتعممي العربية 

والشخصية، وعبارات التياني والشكر، والتمخيص، وكتابة القصص القصيرة، وغيرىا. وبما أن 
أسبوعا، واألسبوعان األول واألخير منيا عبارة عن تحضير  20الفصل الدراسي يستمر لمدة 

طبقت  حيث أسبوعا. 29ن المتبقي ىو سواء لبدء الدراسة أو لالختبارات، فيذا يعني أ
ه، 2393/2335الدراسة في حصص مادة التعبير، في الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 

وحتى نياية األسبوع  أسابيع منذ بداية األسبوع الثاني 2كان نصيب الكتابة الفردية منيا و 
من األسبوع الثامن  ابتداءً ب بدأ معمم الصف بتطبيقيا مع الطالالسابع. أما الكتابة التعاونية ف

خصصت مكتابة الفردية. كما خصص لوقًتا مقارًبا لموقت الذي  تغطيولمدة ستة أسابيع؛ لكي 
إلنياء ما  أسبوعاالمعمم  ، حيث قضىلألسابيع الستة الخاصة بالكتابة التعاونية ستة أىداف

 .(2)انظر الجدول رقم ىدافتمك األ يتعمق بكل ىدف من
أن يكون  األستاذلباحث مع تؤثر الدراسة الحالية عمى أىداف المقرر، اتفق ا ولكيال

ىو الترتيب الذي يتبعو المعمم. بناء عمى ذلك،  في بداية الكتاب المذكور أىداف المقررترتيب 
 التالي: كما في الجدول الخاصة بالكتابة التعاونية كان تقسيم األىداف عمى األسابيع

( 1جذٔل )  

 ذمسٛى أْذاف انًمرر ػهٗ أساتٛغ انكراتح انرؼأَٛح

 األسثٕع أسهٕب انكراتح انًسرٓذف األسثٕع أسهٕب انكراتح انًسرٓذف

انرسائم انرسًٛح  انحاد٘ ػشر ذهخٛض انمظض ٔانًحاضراخ

 ٔانشخظٛح

 انصايٍ

 انراسغ ػثاراخ انرٓاَٙ ٔانشكر انصاَٙ ػشر كراتح انمظض انمظٛرج.

 يٕضٕػاخ لذيدانكراتح فٙ 

ػُاطرْا. نهطانة  

 انؼاشر انكراتح ػٍ انًشاْذاخ انصانس ػشر

توزيع الساعات خطة ل بإعداد -بالتفاىم مع أستاذ المقرر-ما قام الباحث ك
أيام األحد واالثنين  متفرقة حصصفي  –ساعات أسبوعيا  9) لتمك األسابيع األسبوعية
 األولى الخاصة بالكتابة الفرديةسابيع الستة فيما يتعمق باأللمقرر التعبير(.  -والخميس

شرح بيوم األحد  فقد اتفق الباحث مع األستاذ بأن يقوم األستاذ ،(بالطريقة التقميدية)
الموضوع، وطريقة الكتابة باألسموب اليدف، مع استعراض بعض النماذج المكتوبة بذلك 
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تعبيرا يتبع  -وبشكل منفرد-نيم ب أن يكتب كل مفيطمب من الطال يوم االثنين،األسموب. أما 
قبل ذلك بعصف ذىني  األستاذ ولكن يبدأ معيم، ي الحصة السابقةف فيو األسس التي شرحت

بالمرور عمى الطالب، ومساعدة من يحتاج إلى شرح  يقوم وتخطيط لكتابة التعبير. بعد ذلك،
ورة القراءة حول الموضوع ضر بقبل نياية الحصة الثانية، يبمغ األستاذ طالبو  .أو توضيح
األستاذ من الطالب أن  يطمب، يوم الخميسفي  .التاليةالحصة قبل وذلك وا كتابتو الذي بدؤ 

، أحد زمالئو و معيراجعوا ما كتبوه سابقا، ثم يطمب منيم أن يقوم كل طالب باستعراض ما كتب
مع  يوم األحد لييمثم يجمع األستاذ األوراق ليقوم بتقييميا فيما بعد، قبل أن يعيدىا إ

المفردات، ، والتي تتعمق بأساسيات الكتابة بذلك الموضوع، و عمى كل ورقة مالحظاتو
ي والتراكيب، وغيرىا. ثم يطمب منيم التعديل بناء عمى المالحظات، وتسميم العمل بشكل نيائ

 .خالل ذلك األسبوع
لمكتابة ألسابيع الستة األخرى )المخصصة األسبوع ل لتوزيع ساعاتبالنسبة 

لمتمييد لمموضوع، ومناقشة الطالب حول ما  فييا صصت الساعة األولىخ   فقد التعاونية(
األستاذ بعض األسس  يشرحيعرفونو سابقا عن أسموب الكتابة المخصص لذلك األسبوع، ثم 

فيطمب المعمم فييا من الطالب االنقسام إلى  اليامة لكتابة ذلك األسموب. أما الساعة الثانية
طالب في كل مجموعة(، وأن يقوموا بتذكير بعضيم البعض  3حتى  9مجموعات )من 

النقاط التي اعي، ويكتبون ، ثم يقومون بعصف ذىني جمباألمسباألسس التي شرحت ليم 
اليوم صة حسيغطونيا في الموضوع الذي سيتعاونون عمى كتابتو، وفي النصف األخير من 

، بحيث تكتب يبدؤون فعميا بكتابة التعبير المخصص لذلك األسبوع ،األسبوع نفس من ،الثاني
كل مجموعة تعبيرا واحدا جماعيا يتعاونون فيو عمى صياغة الجمل، واستعمال المفردات 

 يقرؤواوفي نياية الحصة، يطمب منيم أن  .يتفقون عمييايتناقشون حوليا، و والتراكيب التي 
وفي  يوم الخميس حول الموضوع ليستطيعوا التعديل واإلضافة عميو في الحصة التالية. قبل

والعمل عمى تحسين ما  مراجعة ما كتبوه سابقا، ، يطمب منيم األستاذ في بدايتيايوم الخميس
حول  ما تعمموه أثناء قراءتيم في األيام الماضية واإلضافة أو التعديل بناء عمى ،كتبوه

تأخذ كل مجموعة التعبير الذي قامت بو أحد المجموعات األخرى، ويتعاونون  ثم الموضوع.
ىا. في تقييمو، وكتابة مالحظاتيم عمى ما ورد فيو من أساليب، ومفردات، أو تراكيب، وغير 

يا مرة أخرى لتمقي عميو نظرة وتناقش ما ورد فيو من ممأخيرا، تحصل كل مجموعة عمى ع
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تقوم بتسميم العمل إلى  ثم، عّدل بناء عمى تمك المالحظات، وتمالحظات المجموعة األخرى
 األستاذ، وكل ذلك تحت أنظار المعمم، وأثناء تنقمو بين المجموعات واستماعو لنقاشاتيم.

فيما يتعمق بالموضوعات التي ط مب من المتعممين الكتابة حوليا، فقد كانت بطريقة 
مستوى الطالب، وفي نفس الوقت تكون حاول فييا الباحث مع األستاذ أن تكون مناسبة ل

)وذلك عمى حد سواء في األسابيع الستة األولى  بطريقة جاذبة لمطالب، ومحفزة لمكتابة
. مثال: في موضوع كتابة عبارات التياني والشكر، بدال من أن يطمب األستاذ من والثانية(

 اإعطاء الطالب سياقم األستاذ بوا رسالة ألي شخص يينئونو فييا، فقد قاالطالب أن يكتب
يقوم األستاذ بصياغة السؤال أو الطمب كاآلتي: أحد أصدقائك المقربين، يكتبون حولو. مثال: 

والذي وقف إلى جانبك في أوقات عديدة عندما كنت بحاجة إليو، أخبرك أنو سيتزوج قريبا، 
لتينئو بيذه  وأنت في السعودية وال تستطيع حضور حفل زواجو، فما الرسالة التي ستكتبيا لو

؛ وذلك لضمان أكبر قدر ممكن من استشعار ىكذا كانت الطريقة في بقية الميامو  المناسبة؟
، وذلك كما سبق كان تفاعميميكون لو أثر إيجابي عمى  يفترض أنالمتعممين لمموضوع، مما 

 عمى حّد سواء عند تطبيق الكتابة الفردية، وكذلك الكتابة التعاونية.
 الدراسة واتأد

في نياية الفصل الدراسي، وبعد أن مر الطالب بالتجربتين )الكتابة الفردية 
والجماعية(، قام الطالب باإلجابة عمى االستبانة المعدة لمعرفة اتجاىاتيم نحو ىذين النوعين 
من الكتابة. ثم قام الباحث بمقابمة بعضيم لمحصول عمى إجابات أكثر تفصيال، وفيما يمي 

 ىاتين األداتين. حول تفصيل
 االستبانة

 اتجاىاتبناء عمى أىداف الدراسة الحالية، قام الباحث بإعداد استبانة لقياس 
المتعممين نحو الكتابة التعاونية، مستعينا ببعض البنود التي وردت في بعض الدراسات 

ين المتعمم اتجاىات(، ومنيا البنود التي تتعمق بStorch, 2005ستورش ) ، كدراسةالسابقة
بعد تجربة الكتابة التعاونية، والبند الذي يشير  بالنسبة ليم نحو الكتابة وأنيا أصبحت أسيل

كذلك أفادت إلى إسيام الكتابة التعاونية في عالج بعض المشكالت التي تتعمق بقواعد المغة. 
 خصوصا تمك (Alharbi, 2016الحربي )من أداة ونتائج دراسة  استبانة الدراسة الحالية

البنود التي تشير إلى الحصول عمى فرص ممارسة المحادثة أثناء الكتابة التعاونية، ومشاركة 
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جديدة، والتعرف عمى  مفرداتوالتعرف عمى  ،بشكل متساو جميع أفراد المجموعة في الميام
بنتائج بعض الدراسات  كذلك استعان الباحث في بناء االستبانة صياغة الجمل بشكل أفضل.

تي أشارت إلى التأثير اإليجابي لمكتابة التعاونية ليس فقط عمى ميارات الكتابة، السابقة ال
نما عمى الميارات المغوية األربع ) فيما اعتمد  (Shehadeh, 2011; Storch, 2013وا 

في صياغة بقية بنود  (لغة ثانية معمم لمعربيةكو  ،)كباحث الباحث عمى خبرتو في المجال
يا، والتأكد من مناسبة بنودىا ألىداف الدراسة عن طريق االستبانة، واستعان عمى ضبط

تحكيميا من قبل ثالثة من المتخصصين في المغويات التطبيقية وتعميم المغة العربية لغة 
 ثانية.

ام ثالثة محاور. حيث تركز المحور األول حول مدى إسيمى وقد توزعت االستبانة ع
، بنود تضمن ستةالكتابة بالعربية لغة ثانية، و  في تطوير ميارات أنشطة الكتابة التعاونية

 :وىي
 ( 2جذٔل رلى )

 انًحٕر األٔل السرثاَح اذجاْاخ يرؼهًٙ انؼرتٛح َحٕ انكراتح انرؼأَٛح

 رلى انًحٕر انؼاو انثُذ

إسٓاو انكراتح  أطثحد أكرة تشكم أفضم تسثة انكراتح انرؼأَٛح.

انرؼأَٛح فٙ 

ذطٕٚر 

يٓاراخ 

انكراتح 

تانؼرتٛح نغح 

 شاَٛح

1 

 2 ذؼهًد يٍ انكراتح انرؼأَٛح كٛف أرذة أفكار٘ أشُاء انكراتح.

 3 تسثة انكراتح انرؼأَٛح، أطثحد أػثر ػًا أرٚذ تسٕٓنح ػُذ انكراتح.

تسثة انكراتح انرؼأَٛح ذؼهًد يٍ زيالئٙ كٛف أكرة انجًهح تشكم 

 أفضم.

4 

تسثة انكراتح انرؼأَٛح ذؼهًد تؼض انرفاطٛم انرٙ ٚجة إضافرٓا أشُاء 

انكراتح )كطرٚمح كراتح األيصهح ٔاألسثاب نكم رأ٘، ٔكٛف أتذأ انفمرج، 

 ٔكٛف أخرًٓا(.

5 

تسثة انكراتح انرؼأَٛح ذؼرفد ػهٗ تؼض األخطاء اإليالئٛح انرٙ كاَد 

 نذ٘.

6 

تطوير  مدى إسيام الكتابة التعاونية في لقياسبنود كما تضمن المحور الثاني سبعة 
 بعض الميارات المغوية األخرى لدى متعممي العربية لغة ثانية، وذلك عمى النحو التالي:
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 (3جذٔل رلى )

 انًحٕر انصاَٙ السرثاَح اذجاْاخ يرؼهًٙ انؼرتٛح َحٕ انكراتح انرؼأَٛح
 رلى انًحٕر انؼاو انثُذ

إسٓاو  انكراتح انرؼأَٛح طٕرخ تؼض يٓاراذٙ فٙ انهغح انؼرتٛح تشكم ػاو.

انكراتح 

انرؼأَٛح فٙ 

ذطٕٚر تؼض 

انًٓاراخ 

انهغٕٚح 

األخرٖ نذٖ 

يرؼهًٙ 

 انؼرتٛح

1 

ساػذذُٙ انكراتح انرؼأَٛح فٙ ذطٕٚر تؼض يٓاراذٙ نهرحذز 

 تانؼرتٛح.

2 

خٕف يٍ انخطأ ألٌ  أشُاء انكراتح انرؼأَٛح يارسد انرحذز تذٌٔ

 انًجًٕػح طغٛرج.

3 

انُماشاخ انرٙ حذشد أشُاء انكراتح انرؼأَٛح طٕرخ يٍ يٓاراخ 

 االسرًاع نذ٘.

4 

 5 أشُاء انكراتح انرؼأَٛح، ذؼهًد تؼض انًفرداخ انجذٚذج يٍ زيالئٙ.

 6 أشُاء انكراتح انرؼأَٛح طححد تؼض أخطاء انمٕاػذ انرٙ كاَد نذ٘.

يٍ انكراتح انرؼأَٛح أٌ تؼض انكهًاخ يُاسثح أكصر يٍ غٛرْا  ذؼهًد

 تُاء ػهٗ انسٛاق.

7 

 (4جذٔل رلى )

 نرؼأَٛحانًحٕر انصانس السرثاَح اذجاْاخ يرؼهًٙ انؼرتٛح َحٕ انكراتح ا

متعممي العربية نحو الكتابة  اتجاىات بنود في سبعة أما المحور الثالث فقد تناول 
 التعاونية بشكل عام عمى النحو التالي:

التطبيقية ثالثة من المحكمين المتخصصين في المغويات االستبانة عمى  ترضع   كما
 ، وكانت جمعييا لغوية، وأسموبية، ما عدا ما اقترحوحوظاتيممخذ بمتعميم المغة الثانية، وأ  و 

سمبية تقيس ما إذا كان بعض الطالب يرى أن ىذا النوع من إضافة فقرة  ، وىوأحد المحكمين
"ال تعجبني  األنشطة مضيعة لموقت، وقد أضيفت ألجل ذلك الفقرة األخيرة من المحور الثالث

كما اقترح محكم آخر إضافة بند يتعمق بتطور  .الكتابة التعاونية، وأرى أنيا مضيعة لموقت"

 رلى انًحٕر انؼاو انثُذ

أرغة فٙ يًارسح انكراتح انرؼأَٛح فٙ انًسرمثم  أطثحد

 أكصر يٍ انكراتح انفردٚح.

اذجاْاخ يرؼهًٙ 

انؼرتٛح نغح شاَٛح َحٕ 

 انكراتح انرؼأَٛح

1 

كم فرد فٙ يجًٕػرٙ حظم ػهٗ فرص كافٛح نهرؼثٛر ػٍ 

 رأّٚ أشُاء انكراتح انرؼأَٛح.
2 

إنٗ انرؼثٛر ػهٗ أَّ أسٓم تسثة انكراتح  أطثحد أَظر

 انرؼأَٛح.
3 

األفكار انرٙ الررحرٓا كاَد ضًٍ يا كرثرّ انًجًٕػح أشُاء 

 انكراتح انرؼأَٛح.
4 

كم فرد فٙ يجًٕػرٙ لذو جٓذا يرسأٚا يغ غٛرِ أشُاء 

 انكراتح انرؼأَٛح.
5 

ػهٗ ألررح ػهٗ أ٘ يؼهى نهكراتح أٌ ٚطثك انكراتح انرؼأَٛح 

 طالتّ.
6 

 7 ال ذؼجثُٙ انكراتح انرؼأَٛح، ٔأرٖ أَٓا يضٛؼح نهٕلد.
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ميارة االستماع بسبب النقاشات التي تحدث أثناء تدريبات الكتابة التعاونية، ولذلك أضاف 
 الباحث فقرة تخص ميارة االستماع ضمن المحور الثاني.

 لدراسة:صدم االتسام الداخلي ألداة ا
لمتأكد من صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة تم حساب معامل االرتباط )بيرسون(   

بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة، كما 
 ىو واضح في الجدول التالي:

 (7جذٔل رلى )

 رتانذرجح انكهٛح نكم يحٕ يؼايالخ ارذثاط تٛرسٌٕ نؼثاراخ أداج انذراسح

رلى 

 انؼثارج

يؼايم  رلى انؼثارج يؼايم االرذثاط رلى انؼثارج يؼايم االرذثاط

 االرذثاط

أشر انكراتح انرؼأَٛح ػهٗ 

 يٓاراخ انكراتح تانؼرتٛح

أشر انكراتح انرؼأَٛح ػهٗ 

 انًٓاراخ انهغٕٚح األخرٖ

 يؼهًٙ انؼرتٛح اذجاْاخ

 َحٕ انكراتح انرؼأَٛح

1 **2.912 7 **2.765 14 **2.854 

2 **2.754 8 **2.767 15 **2.863 

3 **2.848 9 **2.758 16 **2.887 

4 **2.844 12 **2.836 17 **2.774 

5 **2.816 11 **2.744 18 **2.697 

6 **2.847 12 **2.782 19 *2.725 

 13 **2.549 22 *2.239 

 فألم 2.21ر** دال ػُذ يسرٕٖ انذالنح 

 ( أن جميع العبارات دالة إحصائيا عند مستوى الدالة2حيث يتضح من الجدول رقم )
(، مما يعطي داللة عمى ارتفاع معامل االتساق الداخمي، كما يعطي مؤشرات صدق 5.52)

 مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بيا في تطبيق أداة الدراسة.
 ثبات أداة الدراسة

لقياس ثبات أداة الدراسة )االستبانة( تم استخدام معامل ألفا كرونباخ، ويوضح 
 ( معامل الثبات لمحاور أداة الدراسة.2الجدول رقم )
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(8جذٔل رلى )  

يؼايم أنفا كرَٔثاخ نمٛاس شثاخ أداج انذراسح   

 شثاخ انًحٕر ػذد انؼثاراخ يحأر ٔأتؼاد االسرثاَح

انرؼأَٛح ػهٗ يٓاراخ انكراتح  أشر انكراتح

 تانؼرتٛح
6 2.922 

أشر انكراتح انرؼأَٛح ػهٗ انًٓاراخ انهغٕٚح 

 األخرٖ
7 2.926 

يؼهًٙ انؼرتٛح َحٕ انكراتح  اذجاْاخ

 انرؼأَٛح
7 2.876 

 2.962 22 انصثاخ انؼاو

بثبات مقبول إحصائيًا، حيث  ( أن أداة الدراسة تتمتع2حيث يوضح الجدول رقم )
، 5.36( بينما تراوحت معامل ثبات أداة الدراسة ما بين )5.32جاء الثبات العام لمدراسة )

 (، وىي معامل ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بيا في تطبيق أداة الدراسة.5.35-5.22
 املكابلة

زويده المقرر تبعد أن جمع الباحث إجابات الطالب عمى االستبانة، طمب من أستاذ 
ت العربية، ليجري معيم مقابالالمغة  مستويات متفاوتة من حيث مياراتيم فيبستة طالب، وب

 semi-structuredانت المقابمة بشكل شبو منظم )، وكلمتعرف عمى مرئياتيم بشكل مفّصل
interviews). أعد الباحث بعض األسئمة قبل المقابمة، ولكن لم تكن المقابالت  حيث

ليا  تفاصيلالحديث عن أية و طالب فرصة لمتوسع في إجاباتيم، ، بل كان لدى المحدودة
الكتابة التعاونية، ولكن متى ما رأى الباحث أن المتعمم قد ابتعد كثيرا عن تجربتيم مع عالقة ب

مستعينا باألسئمة  العودة إلى موضوع الكتابة التعاونية يقوم بالطمب من المتعممالموضوع 
. كما استغرقت المقابالت (Heigham & Croker, 2009)كدليل لممقابمة المعدة مسبقا 

دقيقة مع كل طالب، وقام الباحث بتسجيل المقابالت بعد أخذ موافقة الطالب عمى  95حوالي 
، والتأكيد بأن الباحث ىو من سيستمع ليا فقط ألغراض تحميل اإلجابات الخاصة بالدراسة ذلك

 قابمة عمى النحو التالي:حيث كانت أسئمة الم. الحالية
 رق الكتابة التي استخدميا معكم األستاذ؟ما ط 
 الجماعية؟ التعاونية/ كيف رأيت طريقة الكتابة 
  ؟عمى تطوير مياراتك لمكتابة بالمغة العربية الكتابة التعاونية ساعدتكىل 
  ؟وأصبحت أسيل في الكتابة التعاونية مع زمالئك ةفي الكتاب صعوبةىل كان لديك 
 الكتابة التعاونية؟ بسببخرى الميارات األ تطورت لديك بعض ىل 
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  التحدث لديك بالمغة العربية؟ طوير مياراتعمى تالكتابة التعاونية  ساعدتكىل 
 ؟ىل حصمت عمى فرصة كافية لمتعبير عن رأيك أثناء الكتابة التعاونية 
 ؟ىذه الطريقة مع طالبك تعملستسىل  ،في المستقبل ا لمغة العربيةلو أصبحت معمم 
  عام حول الكتابة التعاونية؟رأيك بشكل ما 

 مهًجية التحليل

مدى تفضيل متعممي المغة العربية ألحد نوعي ، فبغرض معرفة فيما يتعمق باالستبانة
أجاب المتعممون عمى في ىذه الدراسة )الكتابة الفردية، والتعاونية(  التي طبقوىاالكتابة 

 عمى مقياس من أربع درجات، وكان قياس وزنيا عمى النحو التالي:االستبانة التي اعتمدت 
 (5جذٔل رلى )

 ذٕزٚغ انذرجاخ حسة َٕع اإلجاتح فٙ االسرثاَح 

 انذرجح اإلجاتح

 4 يٕافك تشذج

 3 يٕافك

 2 غٛر يٕافك

 1 أرفض تشذج

وقد ساعد توزيع الدرجات بيذا الشكل عمى حصر إجابات المتعممين لتكون إما 
إلى استبعاد التركيز  معيايضطر الباحث قد إيجابية أو سمبية، مع استبعاد خيار الحياد الذي 

، ورغبة من الباحث في الخروج بإجابات تبين ميل المتعممين إلى أحد نوعي الكتابة عمييا
الباحث مع وجود خيار "محايد". كما قام  يتمكن منوالتعاونية( وىو ما قد ال  وأ)الفردية 

بناء  ليساعد ذلك في تحميل اإلجابات بشكل أدق، وذلك الباحث بتنصيف مستوى اإلجابات
تفضيميم دى ، أو في المقابل مإيجابية انطباعات المتعممين تجاه الكتابة التعاونيةعمى مدى 

حيث وصف الباحث ذلك الميل نحو الكتابة الفردية سمبيا نحو الكتابة  لمكتابة الفردية عمييا.
 وذلك عمى النحو التالي:التعاونية، 
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 (6جذٔل رلى )

 ٔطف اإلجاتاخ تُاء ػهٗ انًرٕسظ انحساتٙ

  انًرٕسظ انحساتٙ

 إنٗ يٍ انٕطف

 إٚجاتٙ جذا 4 3226

 إيجابي 9560 6502
 سمبي 6505 2522
 سمبي جدا 2520 2

بالت، فقد قام الباحث بعد تسجيل المقابالت باستنساخيا أما بالنسبة لتحميل المقا
. كاممة وتحويميا إلى صيغة مكتوبة، بما في ذلك التأتأة، والتوقفات، والتكرار، ونحو ذلك

باإلضافة إلى ذلك، فقد وضع الباحث تصحيح النطق الخطأ بشكمو الصحيح بين قوسين. 
ما ىي، ويكتبيا كما نطقيا المتعمم، ويكون قد نطقيا المتعمم خطأ، فعندما يستنسخ الكممة ك

قام  التصحيح بين قوسين )(. كما ذلك فإن الباحث يكتبيا كما نطقيا المتعمم، ثم يضيف بعد
 رئيسة الباحث بتحميل المقابالت بشكل إجمالي عن طريق فرز اإلجابات إلى ثالثة محاور

 منطمقة من أىداف الدراسة وىي:
من  إسيام الكتابة التعاونية في تطوير ميارات الكتابة لدى متعممي المغة العربية مدى -

 .وجية نظرىم
من  مدى إسيام الكتابة التعاونية في تطوير ميارات المغة العربية لدى متعممييا -

 .وجية نظرىم
 متعممي المغة العربية نحو الكتابة التعاونية بشكل عام. اتجاىات -

بترميز اإلجابات ببعض الرموز ذات العالقة بالمحاور ، وقام باتكما قرأ الباحث اإلجا
ثم قام بقراءة ىا(. ونحو )كتصحيح األخطاء، وتحسين مستوى الكتابة، وتعمم مفردات جديدة، 

اإلجابات أكثر من مرة لمتأكد من عدم وجود أية إجابات لم يتم ترميزىا، أو تم ترميزىا بشكل 
. أخيرا، قام (Baralt, 2012) الرموزلتنسجم مع بقية  بحيث أعاد الباحث ترميزىا خاطئ

لتكون بشكل والتي تتعمق بكل سؤال من أسئمة البحث  الباحث بجمع كل مجموعة من اإلجابات
 ، وتسيل مناقشتيا.متسمسل
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 الهتائج واملهاقشة

تطور ميارات  السؤال األول: إلى أي مدى يرى المتعممون أن الكتابة التعاونية أسيمت في
 الكتابة لدييم بالمغة العربية لغة ثانية؟

ركز السؤال األول من ىذه الدراسة عمى أثر استعمال الكتابة التعاونية في فصول تعميم 
وكما أشرنا سابقا إلى أن لدى متعممييا. المغة العربية لغة ثانية عمى تطوير ميارات الكتابة 

، فكما يظير في الكميةمبيانات بالنسبة لالكيفية. الكمية و الدراسة الحالية جمعت بين البيانات 
(، تشير اإلجابات إلى أن متعممي العربية يرون أنيم استفادوا 3جدول رقم الجدول التالي )

من الكتابة التعاونية في تطوير ميارات الكتابة لدييم. حيث كان متوسط اإلجابات بشكل كبير 
"تعممت من الكتابة  9502النوع من الكتابة )بين م=جدا نحو ىذا  من إيجابي حتى إيجابي

"بسبب الكتابة التعاونية، أصبحت  9592التعاونية كيف أرتب أفكاري أثناء الكتابة"، و م=
 .أعبر عما أريد بسيولة عند الكتابة"(

(9جذٔل رلى )  

أشر انكراتح انرؼأَٛح ػهٗ يٓاراخ انكراتح تانؼرتٛح     

 انؼثاراخ و

انًٕافمح درجح انركرار  

ظ 
س

رٕ
نً

ا

ٙ
ات

س
ح

ان
 

ف 
را

ح
الَ

ا

٘
ار

ؼٛ
نً

 ا

 انُسثح

%  

يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يٕافك

غٛر 

يٕافك 

 تشذج

1 
أطثحد أكرة تشكم أفضم تسثة 

 انكراتح انرؼأَٛح.

 2 2 16 21 ن
3.44 2.75 

: 53.8 41 2 5.1 

2 
ذؼهًد يٍ انكراتح انرؼأَٛح كٛف 

 أرذة أفكار٘ أشُاء انكراتح.

 1 1 14 23 ن
3.51 2.68 

: 59 35.9 2.6 2.6 

3 
تسثة انكراتح انرؼأَٛح، أطثحد 

 أػثر ػًا أرٚذ تسٕٓنح ػُذ انكراتح.

 2 4 13 22 ن
3.31 2.86 

: 51.3 33.3 12.3 5.1 

4 

تسثة انكراتح انرؼأَٛح ذؼهًد يٍ 

زيالئٙ كٛف أكرة انجًهح تشكم 

 أفضم.

 2 6 5 26 ن

3.41 2.93 
: 66.7 12.8 15.4 5.1 

5 

تسثة انكراتح انرؼأَٛح ذؼهًد 

تؼض انرفاطٛم انرٙ ٚجة إضافرٓا 

أشُاء انكراتح )كطرٚمح كراتح األيصهح 

ٔاألسثاب نكم رأ٘، ٔكٛف أتذأ 

 انفمرج، ٔكٛف أخرًٓا(.

 2 1 19 17 ن

3.31 2.76 
: 43.6 48.7 2.6 5.1 

6 

تسثة انكراتح انرؼأَٛح ذؼرفد ػهٗ 

األخطاء اإليالئٛح انرٙ كاَد تؼض 

 نذ٘.

 2 2 16 21 ن

3.44 2.75 
: 53.8 41 . 5.1 
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إشارتيم إلى  النظر في إجابات المتعممينلنتائج المقابالت، فيتضح من أما بالنسبة  
تركزت اإلجابات  طوير ميارات الكتابة بالعربية لدييم. حيثفي ت أسيمت الكتابة التعاونية أن

حول تطوير ىذا النوع من األنشطة لمستوى الكتابة لدى المتعممين، وتصحيحيم أخطاء 
 الكتابة لدى بعضيم البعض، وكذلك مشاركة األفكار فيما بينيم.

عممين، فقد فيما يتعمق بإسيام الكتابة التعاونية في تطوير مستوى الكتابة لدى المت 
ار الذي يتم بين المتعممين في المجموعات يحّسن من أسموب الحو  أن أشار أحد الطالب إلى

 الكتابة لممتعمم، حيث قال:
)لكن( قد تكتب  لقن ة أسموبووكيفي )تفكيره( أأي ألن كما قمت لكل فكرىو "

)مناسب( أو ىناك  صديقك بأن ىذا األسموب ليس مناسبةأسموبا ويحاورك 
 أحسن منو وأقوى وىذه كيفية الكتابة".

 معنى قريب من ذلك عندما قال:أشار أحد زمالئو إلى  كما
 كثيرا في أسموب الكتابة حتى كان ىناك .. حتى أسموبي تغير إذا تخطئ"

 ألن إذا كتبت ىذا 
وقرأتو .. ىناك واحد يقول لي لماذا كتبت .. لو قدمت ىذا أو أخرت ىذا .. 

 فبيذا تستفيد".
المتعممين من  ين أخطاء بعضيم البعضيم، واستفادةأما ما يتعمق بتصحيح المتعمم

، فقد المغوي أو األسموبي في الكتابة ب، وكيف يتجنبون الخطأىذا النشاط في تعمم الصوا
 أشار أحد المتعممين إلى ذلك بقولو:

"ىناك أقوى وأصوب ولذلك نستفيد منو مادام جئنا لمدراسة أكتب أنا أحيانا 
يقولون  .يقي فأنا أستفيد من خطئيصحح( لي صديوأخطئ  ويسحح )

 بالخطأ نتعمم". 
وكما أشار أحدىم إلى أن المنفعة متبادلة، وليست فقط من طرف واحد، أو أن 

 الطالب الضعيف يستفيد من الطالب المتفوق، بل المنفعة تكون لمطرفين أحيانا، حيث قال:
) يالحظ( ألي  "نأم نأم )نعم نعم( أأأ...أنا كتبت ىو يرى كتابتي.. ىو يالحز

)  ىكزا ) ىكذا(. نحن في اليتاميعميو و  )عمي( .. أنا أالحز )أالحظ(
 ة.الختامي( نين ) نحن( نصحح ىزه )ىذه( الكتاب
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تمك إلى  أشار أحدىمأما فيما يتعمق بمشاركة المتعممين لألفكار فيما بينيم، فقد 
لى أن ذلك يالمشاركة في األفكار المتعمم في كتابة الموضوع قمل من الوقت الذي يقضيو ، وا 

 المطموب منو. حيث قال:
 األمر سيال )جعمت( جعل )الكتابة الجماعية( عم( كتابة جماعيان)  م"أيوه نأ

ة واحدة واآلخر أتى بفكرة نت أتيت بفكر يعني ال ... ال تفكر كثيرا مثال أن أل 
في  ولن تأخذ مدة طويمة اليدف بسرعة .. يعني تصمون إلىفتكونأخرى 

 ".الموضوع
 كما نص عمى ذلك متعمم آخر بقولو: 

.. مثال التي كنا في موضوع تمخيص  )مفيدة( "في المجموعة طريقة مفيد
ن كل واحد من ولخصت أل  كان ىناك بعض الزيادات أنا بنفسي كتبت

ن وأنا لخصت وآخر لخص بعد أفي كل واحد لخص الموضوع  مجموعة
ضافات الذي جاء بو ىناك بعض اإلمنا عن الموضوع وكان نجتمع تكم

 نا ىكذا".زمالؤ 
 وأضاف ثالث:

م س   فكرة ولديو فكرة)موضوع( قد يكون لديك  " ألن إذا كان ىناك مودوء
)  بيا... أسو )جمعنا( ىذه األفكار يمكننا أن نستخمص أأأ نا)ثم( إذا جمأ

 ) نربط( بعضيا ببعض". بيا( وكيف نربدوأصو 
والتي تشير إلى إسيام  اإلجابات تتوافق مع نتائج االستباناته الجدير بالذكر أن ىذ 

حصمت . حيث الكتابة التعاونية في تطوير ميارات الكتابة بالعربية لغة ثانية لدى متعممييا
مشاركة األفكار مع زمالئيم في قدرتيم من المتعممين  التي تشير إلى استفادة نتائج الفقرة
تعممت من الكتابة التعاونية كيف أرتب أفكاري "الكتابة  أفكارىم بشكل أفضل عند عمى ترتيب
بالنسبة كذلك و  (.9.02)م= من بين فقرات المحور " عمى أكثر متوسط حسابيأثناء الكتابة

المقابالت ما جاء في نتائج  حسن مستوى الكتابة لدى المتعممين. حيث أكدت إجاباتيم فيلت
بسبب الكتابة التعاونية " (3الحسابي لمفقرة ) ظر إلى المتوسطاالستبانة، وذلك من خالل الن

بسبب الكتابة التعاونية " (0و)( 9.32" )م=تعممت من زمالئي كيف أكتب الجممة بشكل أفضل
تعممت بعض التفاصيل التي يجب إضافتيا أثناء الكتابة )كطريقة كتابة األمثمة واألسباب لكل 
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أشار بعض  باإلضافة إلى ذلك، فقد (.9.92" )م=رأي، وكيف أبدأ الفقرة، وكيف أختميا(
أنيم استفادوا من الكتابة التعاونية في تصحيح بعض األخطاء في المقابالت إلى  المتعممين

المتمثمة في المتوسط الحسابي  ، وذلك يؤكد نتائج االستبانةالمغوية التي كانوا يقعون بيا
" اإلمالئية التي كانت لديبسبب الكتابة التعاونية تعرفت عمى بعض األخطاء " (2) لمفقرة
بعض الدراسات السابقة، والتي أشارت ما توصمت إليو ىذه النتائج  تؤكدكما  (ـ9.33)م=

ابة لدى متعممي المغة الثانية نتائجيا إلى إسيام الكتابة التعاونية في تطوير ميارات الكت
(Shehadeh, 2011; Alharbi, 2016.) 

الثاني: إلى أي مدى يرى المتعممون أن الكتابة التعاونية أسيمت في تطور بعض  السؤال
 الميارات المغوية األخرى لدييم بالمغة العربية لغة ثانية؟

التي حاولت التعرف عمى مدى بالنسبة لممجموعة الثانية من فقرات االستبانة، و  
األخرى لدى متعممي العربية لغة إسيام الكتابة التعاونية في تطوير بعض الميارات المغوية 

أن متعممي العربية يرون أنيم استفادوا إلى  (25انظر جدول رقم ) ثانية، فقد أشارت نتائجيا
. حيث كان متوسط بشكل كبير من الكتابة التعاونية في تطوير مياراتيم المغوية األخرى

يجابي طورت بعض مياراتي في  الكتابة التعاونية" 9502جدا )بين م= اإلجابات بين إيجابي وا 
النقاشات التي حدثت أثناء الكتابة التعاونية طورت "  9522"، و م=المغة العربية بشكل عام
 "(.من ميارات االستماع لدي
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(12جذٔل رلى )  

أشر انكراتح انرؼأَٛح ػهٗ انًٓاراخ انهغٕٚح األخرٖ   

 انؼثاراخ و

 درجح انًٕافمح انركرار
ظ 

س
ٕ
ًر

ان

ٙ
ات
س

ح
ان

ف 
را

ح
الَ

ا
 ٘

ار
ؼٛ

نً
ا

 

انُسثح 

: 

يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يٕافك

غٛر 

يٕافك 

 تشذج

1 

انكراتح انرؼأَٛح طٕرخ 

تؼض يٓاراذٙ فٙ انهغح 

 انؼرتٛح تشكم ػاو.

 1 2 16 22 ن

3.51 2.64 
: 56.4 41 2 2.6 

2 

ساػذذُٙ انكراتح انرؼأَٛح 

فٙ ذطٕٚر تؼض يٓاراذٙ 

 نهرحذز تانؼرتٛح.

 1 3 11 24 ن

3.49 2.75 
: 61.5 28.2 7.7 2.6 

3 

أشُاء انكراتح انرؼأَٛح 

يارسد انرحذز تذٌٔ 

خٕف يٍ انخطأ ألٌ 

 انًجًٕػح طغٛرج.

 1 5 14 19 ن

3.31 2.82 
: 48.7 35.9 12.8 2.6 

4 

انُماشاخ انرٙ حذشد أشُاء 

انكراتح انرؼأَٛح طٕرخ 

 يٍ يٓاراخ االسرًاع نذ٘.

 4 2 16 17 ن

3.18 2.94 
: 43.6 41 5.1 12.3 

5 

أشُاء انكراتح انرؼأَٛح، 

ذؼهًد تؼض انًفرداخ 

 انجذٚذج يٍ زيالئٙ.

 2 5 8 24 ن

3.38 2.92 
: 61.5 22.5 12.8 5.1 

6 

أشُاء انكراتح انرؼأَٛح 

طححد تؼض أخطاء 

 انمٕاػذ انرٙ كاَد نذ٘.

 1 3 14 21 ن

3.41 2.75 
: 53.8 35.9 7.7 2.6 

7 

ذؼهًد يٍ انكراتح انرؼأَٛح 

أٌ تؼض انكهًاخ يُاسثح 

أكصر يٍ غٛرْا تُاء ػهٗ 

 انسٛاق.

 1 4 18 16 ن

3.26 2.75 
: 41 46.2 12.3 2.6 

إلى أن الكتابة التعاونية  كذلك المتعممون شارأ فقدأما بالنسبة لنتائج المقابالت، 
ول تطوير أسيمت في تطوير مياراتيم المغوية األخرى بالمغة العربية. حيث تركزت اإلجابات ح

، تطوير ميارات التحدث بالعربيةو لدى المتعممين،  ىذا النوع من األنشطة لمميارات النحوية
 كانت فرصة لتعمم بعض المفردات الجديدة.وكذلك 

في تطوير الميارات النحوية لدى متعممي العربية  الكتابة التعاونيةفيما يتعمق بإسيام  
في تطوير  فقد أشار أحد المتعممين إلى ذلك عندما سألو الباحث إن كانت ىذه الطريقة أفادتو

  :الميارات األخرى
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 الطالب: نعم 
 األستاذ: كيف استفدت.. في أي شيء استفدت من ىذه الطريقة؟

..  ة أو الصرفيةيالحظ أخاك بعض األخطاء النحويالطالب: استفدت بأن قد 
 ثم ينبيك ليا.

 بقولو:كما أشار آخر إلى ىذا المعنى 
كثير اليصبرون عمى أخطاء إزا ..  ىناك ( في)المجموعة"ألن في المجموءة 

( وأخطأ في القواعد اليصبر )يتحدث إزا )إذا .. إذا( ...بدأ االنسان يتحدس
ىدا ) ىذا ( أيدا ) أيضا(  )نعم(. أي نأم .مباشرةعميو إال أن يصححون 

 دة كثيرة ".ستفدنا... أنا وجدت فائ...أممم ا
أما بالنسبة لتطوير ميارات التحدث بالعربية، فقد رأى بعض المتعممين أن ىذا النوع  

الكالم، وتطوير ىذه الميارة لدييم، خصوصا ألولئك الذين  من الكتابة فرصة لممارسة ميارة
 . حيث قال:لممارستيا خارج الفصلح ليم الفرصة كثيرا قد ال تسم

لكن بعضيم إذا كنا في مثل و  )ىذا( كيف تتقن ىكذا ن"لكن إذا لم تتحدث إذ
 (فرديفي فرد )بشكل ذا كنا ولكن إ يتحدثون ويتكممون معكشياء ىم ىذه األ

 لمتحدث". شغمو لكن بيذا يكون فرصة ) واحد( في يكون كل واىد
 قائال:ثم أضاف 
)في  يتحدث مع زميمو في ليجتو اذا خرجو ا  دث ييذه و ىناك بعضيم يتح"

 المناقشة ) الموضوع( مودوءما في الفصل وفي لكن أ لغتيم األولى(
فضل من ة ألنو أديضا فيو فائدثون وىم ييذا يستفيدون أكثر وىذا أيتح

وىذا  )بمغتو األولى( ثم يتحدث مع غيره بميجتو يكتب الواحد بفرد...بنفسو
ن إذا تعود د منو أل قد يستفي ( ىذاالذي يفعمو في المجموءة ) المجموعة

 فيستفيد منو كثيرا". يتحدث العربية
يفيد المتعممين في تعمم مفردات جديدة كما أشار آخر إلى أن ىذا النوع من األنشطة  

 ل:في المغة العربية، أو حتى طريقة التعبير عن األشياء. حيث قا
"أو تستفيد من شخص آخر في الكممات الجديدة.. ىكذا من عنده ماكنت 
تعمميا أو .... حتى تسألو ماىذه الكممة؟ مامعنى ىذه الكممة؟ فيخبرك ىذا 
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بالمعنى كذا وتستفيد .. نعم ألن المستوى .. مستوى الطالب تختمف. في 
المغوية وتستفيد منو ىكذا  بعد ) بعض( الطالب عندىم كثيرا من المفردات

يعني من الكممات  يعني تشاركون في أمر ما قد يفيد .. أأ.. قد تجد فوائد
 عندىم أو طريقة تعبير يعني ".

 وأضاف آخر إجابة قريبة من ذلك بقولو:
فيستفيد  )ضعيف( عيفستواه د"و... في جماعة تقول مثال واحد يعني م

الكممات ىكذا. فيذا أنا أراه يعني من اآلخرين طريقة التعبير ...أو  يعني
 طريق جميل جدا وممتاز".

والتي أشارت إلى إسيام  االستبانات الجدير بالذكر أن ىذه اإلجابات تتوافق مع نتائج 
. حيث كانت اإلجابات الكتابة التعاونية في تطوير الميارات المغوية األخرى لدى المتعممين

أثناء الكتابة التعاونية صححت بعض أخطاء النحوية وىي: "لمفقرة التي تشير إلى الميارات 
بتطوير ميارات (، وكذلك اإلجابات التي تتعمق 9.32" إيجابية جدا )م=القواعد التي كانت لدي

إيجابية جدا،  "ساعدتني الكتابة التعاونية في تطوير بعض مياراتي لمتحدث بالعربيةالتحدث: "
 (.9533لمدراسة )م= لفقرات الخاصة باليدف الثانيبين اوبثاني أعمى متوسط حسابي من 

تعمم بعض المفردات ما أكدت إجابات المتعممين في المقابالت إسيام الكتابة التعاونية في ك
الجديدة، وذلك يؤكد نتائج االستبانة في الفقرة التي تشير إلى إسياميا في إثراء حصيمة 

" التعاونية، تعممت بعض المفردات الجديدة من زمالئيأثناء الكتابة : "المفردات لدى المتعممين
بعض  تؤكد ىذه النتائج ما توصمت إليوكما  (.9.92إيجابية جدا، وبمتوسط حسابي )م=

الدراسات السابقة، والتي أشارت نتائجيا إلى إسيام الكتابة التعاونية في تطوير بعض 
 ,Shehadeh, 2011; Storchي المغة الثانية )الميارات المغوية األخرى لدى متعمم

2013; Alharbi, 2016.) 
استعمال الكتابة التعاونية في  نحومتعممي العربية لغة ثانية  اتجاىاتالسؤال الثالث: ما 

 تدريس ميارات الكتابة؟
 اتجاىاتبالنسبة لممجموعة األخيرة من فقرات االستبانة، والتي حاولت التعرف عمى 

ه ( إلى االتجا22نظر جدول رقم المتعممين نحو الكتابة التعاونية، فقد أشارت نتائجيا )ا
لغة ثانية، وبمتوسط  من األنشطة من قبل متعممي العربية ىذا النوعنحو  جدا اإليجابي
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" أقترح عمى أي معمم لمكتابة أن يطبق الكتابة التعاونية عمى طالبو"  (9503م=)حسابي بين 
 ".ال تعجبني الكتابة التعاونية، وأرى أنيا مضيعة لموقت" (9م=)و 

( 11جذٔل رلى )  

 اذجاْاخ يؼهًٙ انؼرتٛح َحٕ انكراتح انرؼأَٛح

 انؼثاراخ و

 درجح انًٕافمح انركرار

ظ 
س

ٕ
ًر

ان

ٙ
ات
س

ح
ان
 

ف 
را

ح
الَ

ا

٘
ار

ؼٛ
نً

 ا

انُسثح 

: 

يٕافك 

 تشذج
 يٕافك

غٛر 

 يٕافك

غٛر 

يٕافك 

 تشذج

1 

 أطثحد أرغة فٙ

انكراتح انرؼأَٛح  يًارسح

 أكصر يٍ انكراتح انفردٚح.

 4 5 12 22 ن

3.18 1.22 
: 51.3 25.6 12.8 12.3 

2 

حظهد ػهٗ فرص كافٛح 

نهرؼثٛر ػٍ رأٚٙ أشُاء 

 انكراتح انرؼأَٛح.

 2 2 15 22 ن

3.36 2.81 
: 51.3 38.5 5.1 5.1 

3 

إنٗ انرؼثٛر  أطثحد أَظر

ػهٗ أَّ أسٓم تسثة 

 انكراتح انرؼأَٛح.

 2 6 12 21 ن

3.28 2.91 
: 53.8 25.6 15.4 5.1 

4 

األفكار انرٙ الررحرٓا 

كاَد ضًٍ يا كرثرّ 

انًجًٕػح أشُاء انكراتح 

 انرؼأَٛح.

 1 4 18 16 ن

3.26 2.75 
: 41 46.2 12.3 2.6 

5 

فرد فٙ يجًٕػرٙ لذو  كم

جٓذا يرسأٚا يغ غٛرِ 

 أشُاء انكراتح انرؼأَٛح.

 5 5 12 19 ن

3.12 1.27 
: 48.7 25.6 12.8 12.8 

6 

ألررح ػهٗ أ٘ يؼهى 

نهكراتح أٌ ٚطثك انكراتح 

 انرؼأَٛح ػهٗ طالتّ.

 2 1 12 26 ن

3.54 2.79 
: 66.7 25.6 2.6 5.1 

7 

ال ذؼجثُٙ انكراتح 

انرؼأَٛح، ٔأرٖ أَٓا 

 يضٛؼح نهٕلد.

 18 8 8 5 ن

3 1.1 
: 12.9 22.5 22.5 46.2 

اإليجابي لممتعممين  الت، فقد أكدت اإلجابات عمى االتجاهأما بالنسبة لنتائج المقاب
حيث صرح أغمبيم بأن الكتابة التعاونية أفضل من الكتابة الفردية،  نحو الكتابة التعاونية.

مضيعة لموقت كما قد يظن من يعمل في الميدان، باإلضافة إلى أن بعض ليست وأنيا 
 تطبيقيا مستقبال مع طالبيم عندما يقومون بتعميم العربية في بمدىم. المتعممين ينوون

فيما يتعمق بتفضيل المتعممين لمكتابة التعاونية عمى الكتابة الفردية، فقد أشار 
 بعضيم إلى ذلك المعنى بقولو:
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)أفضل( من كتابة فردية ألن كتابة فردية كل  ة أأأ.. سيمة وأفدل"نعم طريق
إذا كان في الجميء  يأتي بأفكاره وقد يكون ىناك بعد )بعض( األخطاء. أما

)الجميع( .. إذا كان في مجموءة )مجموعة( أأأ الذي في مجموءة 
 )مجموعة( ويعرف أن ىذا خطأ يصحح قبل أن يسير إلى الدكتور"

أخذتم طريقتين. في البداية كنتم ": الباحث أحد المتعممينوعندما سأل   
. حدثني عن بشكل جماعي ، ثم طمب منكم األستاذ أن تكتبواتكتبون كل شخص لوحده

 "؟التجربة
 أجاب المتعمم: 

 من األولى". .... أحسنأنا وجدتياااا ( بالنسبة)الثانية"نعم التجربة السانية 
أشار ثالث إلى أنو يفضل ىذا النوع عمى الكتابة الفردية؛ لما فييا من المشاركة  كما
 :الوصول إلى اليدف بسبب التعاون مع أفراد المجموعة. حيث قالوسرعة مع زمالئو 

ذا جاء كل واحد بفكرةكل واحد يأتي بفك ة"إذا كنتم جماع ئني) يعني ( ي رة وا 
ة زميمك أحسن ومثال ترى فكر  ...أيوه( تصمون إلى اليدف بسرءة ) بسرعة

راه أحسن فتستفيد بيذه .. إذا جاء بو ىو تااااعندك ف ماكان ىذي الفكرة
 فضل ومفيد جدا".ة جماعية أوىكذا أنا أرى أن طريق الفكرة

أنو من األفضل تطبيق ىذا النوع أضاف آخر إلى ىذا المعنى، ولكنو متعمم كما أشار 
لمتقدمة، وبعدما سألو الباحث إن كان ينوي استعمال ىذا النوع من األنشطة مع المستويات ا

 من الكتابة مع طالبو مستقبال، أجاب:
أظن( في البداية أنت ال تفعل ىكزا ) ىكذا(. يمكن . نعم أفعل أزن )" أأأ....

في نياية مسال )مثال( في سنة وأنت بعد الخمسة شيور مسال )مثال( ... 
)  أنت تعرف من ىو اليدرس )تضعيم في مجموعات( يعني تجمع الطالب

تجمع فأنت ال تعمم  كي تعرف إزا )إذا( كان في البدايةيدرس ل يدرس( من ما
 ... مختمفة".ممكن ىييو

وفيما يتعمق برأي المتعممين فيما إذا كان ىذا النوع من األنشطة مضيعة لموقت، فقد  
عندما سألو الباحث إن  ي، ومن ذلك قول أحدىمأشار أغمبيم إلى أنيم ال يتفقون مع ىذا الرأ

 :كان في مثل ىذا النشاط مضيعة لموقت، فأجاب
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 جدا وال يضيع الوقت بل إذا كان طريق جماعية مفيدٌ  ا." ال .. ليس صحيح
بي بي..  تأتي يعني يأني )يعني( تصمون إلى اليدف بسرعة ألن األفكار

أرى أنني أضيع فيو الوقت إذا كتبت منفردا ألنني أفكر  بكل واحد .. الذي
لكن إذا  بكل شيئ من عندي . وأنا منفرد أحاول أن آتي يعنيءبكل شي

وتنتيون  فتناسب وتقول نعم نكتب ىذه الفكرة ةكنتم جماعة واحد يأتي بفكر 
 بسرعة".

 وقال آخر عندما سألو الباحث نفس السؤال: 
ينزر )ينظر(  ل واىد ) واحد( ألى ) عمى( كيفو ىو"ال أنا أقول...إزا )إذا( ك

كان اإلنسان ما يحب شيئا ألل )لعل( يجد أنو  األمل )العمل ( فإزا )فإذا(
ال أنا وجدت ىذا مفيدٌ جدا .. جدا".  شيءٌ مضيءٌ )مضيع( لموقت وا 

وأضاف ثالث أن ىذا النوع من األنشطة ال يضيع الوقت؛ ألن الوقت المخصص 
 أقصر بكثير نظرا لمتعاون بين الزمالء داخل كل مجموعة، حيث قال:لمتفكير يكون 

كتب كممات .نكتسب وقت ألن إزا )إذا( كان شخص لوحده ي"ألنيا أوال أأأأ..
)المجموعة( تجد  ةولكن إزا )إذا( في المجموءفكر طويال وكذا ا ويأخذ وقتوي

ويؤدي  و سم ) ثم(التي أنت وجدتيا صعب ىذا وجدىا سيل لدي أن الكممة
 بسيولة" ويستمر العمل بالطريقة حمنا ىذه الكممة

أما ما يتعمق برغبة المتعممين تطبيق ىذا النشاط مع طالبيم في المستقبل، فقد أشار 
"لو أصبحت معمما لمغة العربية في المستقبل، لى ىذا المعنى عندما سألو الباحث: بعضيم إ

 "ىذه الطريقة؟ يل تظن أنك ستطبقف
 المتعمم:أجاب ف 

ة أنا "أأأ.. الطريقة أنا أستفيد حتى.. أنا كما قمت رأيت أن ىذه الطريق
استفدت منو )منيا( فإذا أصبحت مدرسا يوما ما فيجب عمي إذن يجب عمي 

 الطريقة أنا أستفدت من ىذهفإذا كنت  ما يستفيد منو الطالببفكر أن أ
 ".درسيمأن أعممو الذين أ فالبد

نو يريد نقل ىذه التجربة لغيره؛ لما وجده فييا ر آخر إلى أأشا ليس ذلك فحسب، بل
 من متعة وفائدة:
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"في اليكيكة ) الحقيقة( ..أأ.. أنا كنت أفكر ىزا )ىذا( ألن ...ىيييو 
...أنا تزوجت ب.. .بأخت المدير سامحني أقول لك ىزا )ىذا( ألن أأ

مدرستي .. قمت سأقول لو حتى يأخذ ىزي )ىذه( الطريقة في المدرسة 
ألنني وجدت ىذا مفيدة كثيرا وتئين )تعين( إزا ) إذا( كان أمر ...األمر كزالك 
) كذالك ( لما كنا نفأل )نفعل( ىزا ) ىذا( في البالد لكانا....أأأأ لما وجدت 

خواني إن شاء اهلل منيم لك( أريد أن إمكان( ولزلك ) ولذنفسي فوق ىزا ) ال
 أن يبدؤوا ىزا )ىذا( .. نأم )نعم( إن شاء اهلل".

لدراسة الحالية، والتي تشير إلى بات تتوافق مع نتائج االستبانات في اىذه اإلجا
الفردية، االتجاىات اإليجابية لممتعممين نحو الكتابة التعاونية، بل وتفضيميم ليا عمى الكتابة 

لفقرة التي تشير إلى تفضيل الكتابة التعاونية عمى الفردية وذك يتمثل في متوسط إجابات ا
، وبمتوسط إيجابيةوالتي كانت " أصبحت أرغب في الكتابة التعاونية أكثر من الكتابة الفردية"

طة تتأكد االتجاىات اإليجابية لممتعممين نحو ىذا النوع من األنش(. كما 9522حسابي )م=
الفقرة التي تشير إلى  التي أشاروا إلييا في المقابالت ما جاء في نتائج االستبانة، وخصوصا

ال تعجبني الكتابة التعاونية، وأرى أنيا مضيعة أن الكتابة التعاونية ليست مضيعة لموقت "
، وذلك يشير إلى أنيم يرون أن في مثل ىذه (9إيجابية أيضا، وبمتوسط حسابي )م= "لموقت

 باإلضافة إلى ذلك، .األنشطة استغالل لموقت بشكل مثمر، ويسيم في تطوير مياراتيم المغوية
تتأكد قناعة المتعممين بمثل ىذه األنشطة، وكذلك اتجاىاتيم اإليجابية نحوىا عند النظر إلى 

وي و يننتيجة الفقرة التي تشير إلى أن المتعمم ينوي تطبيق ىذا النوع من الكتابة مستقبال، وأن
أقترح عمى أي معمم لمكتابة أن يطبق الكتابة التعاونية عمى نقمو إلى غيره من المعممين " أيضا
باإلضافة إلى ما سبق، أكدت نتائج  (.9503" إيجابية جدا، وبمتوسط حسابي )م=طالبو

التي أشارت إلى اتجاىات المتعممين  السابقةتوصمت إليو بعض الدراسات ما الدراسة الحالية 
 ;Ashman & Gillies, 2003; Storch, 2005) ابية نحو ىذا النوع من األنشطةاإليج

Alharbi, 2016.) 
عممية السس األ ما أشارت إليو بعض تؤكد نتائج الدراسة الحالية وعمى العموم، فإن

( والتي تؤكد عمى إليو في بداية الدراسة الحالية ما أ شيرفي أنشطة تعميم المغة الثانية )ك
عن طريق ربط الخبرات ببعضيا البعض، باإلضافة لممتعممين ضرورة تطوير الميارات المغوية 
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توفير الفرص، والمواقف، مع أىمية ، إلى تنميتيا من خالل التفاعل في وسط اجتماعي
التي تجعميم يضطرون إلى ممارسة المغة اليدف قدر و  لعربية لغة ثانية،والتدريبات لمتعممي ا

اإلمكان؛ لما في ذلك من إكساب وتقوية لمميارات التي يحتاجيا متعمم المغة لمتواصل بيا مع 
كما أكدت نتائج الدراسة تطوير الكتابة التعاونية لميارات  (.Storch, 2005متحدثييا )

باإلضافة إلى بعض  (2011Shehadeh, ; Chao, & Lo, 2011) الكتابة الفردية
كميارات التحدث، والميارات النحوية، وميارات االستماع، وأكدت أنيا الميارات المغوية األخرى 

أنيم المتعممون  أكدحيث  (Hodges, 2002استقاللية المتعممين في عممية التعمم )تدعم 
 رون لمكتابة بأنيا أسيل من قبل.ينظأصبحوا 

نشاط من أنشطة التدريس، فإن لمكتابة التعاونية بعض  في المقابل، وكأي طريقة أو
أثناء تطبيقيا، ولعل من أبرز تمك العيوب ىو  التي تواجو األستاذ جوانب النقص أو الصعوبات

في الميارات المغوية،  تام؛ نظرا لتفاوت مستويات الطالببشكل صعوبة ضبط العمل الجماعي 
. وقد أشار إلى ىذا المعنى أحد موعاتيمداخل مج أو التفاعل وتفاوتيم في االنضباط

 المتعممين في المقابمة، حيث قال:
 ( أأأأأ.....نين ) نحن( في المجموءة)نحن)ىذا( ولكن نين  "يمكن ىزا

)المجموعة( نين )نحن( ربما بعض الطالب أنا رأيت ىزا )ىذا( يتكممون 
كالما قير )غير( مفيد. يتكمم ىارج )خارج( الدرس. رأيتيم ولكن نين )نحن( 

( نتكمم ألى )عمى( الموزوء )الموضوع( )نحنىزا )ىذا( ... بالمجموعة نين 
 الطالب: نين )نحن( نناقش فقط الموزوء )الموضوع(".

لى عدم تفاوت مستوى التفاعل بين متعمم آخر إلى قريب من ذلكوأشار  ، وا 
 بقولو: المتعممين داخل كل مجموعة

 .يضا)يتحدثون( لكن ىذا نادر أ فقط وال يتيدثون يستمعون() نيستمؤو"
ثون ويبدي ( أكثرىم يتحد)األحوال ىوال)معظم( األ ذميوجد لكن ليس في مؤ 

)يتحدث( يستمع  قد ال يتحدس منيمبعضا  ىناك بعضيم رأيو لكن المشكمة
ذا اتفقنا عمى شيئ ىو يتفق مأ )معنا( ىذا مشكمة  نافقط ولكن يؤيد رأيو وا 

)واحد( أو اثنين في  قد يكون شخص واىد في مستواه لكن ليست مشكمة.
 )واحد(". ن الفصل جميعا قد ال يكون في مستوى واىدالفصل أل 
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 اخلامتة والتوصيات

لية الكتابة التعاونية كأحد أنشطة تعميم العربية لغة ثانية، تناولت الدراسة الحا 
وحاولت التعرف عمى مدى إسيام ىذا النوع من األنشطة في تطوير ميارات الكتابة لدى 
متعممي العربية، ومدى إسياميا في تطوير الميارات المغوية األخرى، باإلضافة إلى التعرف 

كتابة الفردية. حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن عمى اتجاىات المتعممين نحوىا مقارنة بال
الكتابة التعاونية أسيمت في تطوير ميارات الكتابة لدى المتعممين خصوصا ميارات ترتيب 
األفكار أثناء الكتابة، وكتابة الٌجمل بأسموب أفضل. كما توصمت الدراسة إلى أن الكتابة 

األخرى وأبرزىا الميارات النحوية، التعاونية أسيمت في تطوير بعض الميارات المغوية 
وميارات الكالم، وميارات االستماع. كما أشارت نتائج الدراسة إلى االتجاىات اإليجابية جدا 
لمتعممي العربية لغة ثانية نحو الكتابة التعاونية، وتفضيميا عمى الكتابة الفردية، بل ورغبتيم 

 تقبل لما لمسوه فييا من متعة وفائدة.في تطبيق ىذا النوع من األنشطة مع طالبيم في المس
تجدر اإلشارة إلى أن ىذا النوع من األنشطة ال ييدف إلى االستغناء عن أخيرا، 

وصي الدراسة معممي الكتابة الفردية، والتي قد ال يمكن االستغناء عنيا عمى أي حال، ولكن ت
النوع من ىذا يطبقوا المغة العربية لغة ثانية، وبناء عمى ما توصمت إليو من نتائج، أن 

وتطويرىم لمكثير من ، المتعممينبين  لألفكار األنشطة الجماعية؛ لما فييا من متعة، ومشاركة
، باإلضافة إلى قدرتيا عمى اإلسيام بتطوير ميارات الكتابة، الميارات المغوية بالعربية

الثانية، وكذلك  ن أىم أىداف تعميم المغةم والتي ىي والميارات المغوية األخرى لممتعممين
 كما توصي الدراسة لقدرتيا عمى زيادة دافعية المتعممين نحو تطوير ميارات الكتابة لدييم.

الباحثين المتخصصين بإجراء المزيد من الدراسات حول ىذه األنشطة؛ لمتأكد من مدى 
األنشطة  لتعميم المغة العربية لغة ثانية، ولمعرفة المزيد حول ما يمكن أن تقدمو تمك مناسبتيا

 من خدمة لميدان تعميم المغة الثانية.
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