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ملخص:
اأدوات  ا�ستخدام  تعليمي يف حت�سني  برنامج  اأثر  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
الربط املركبة يف الكتابة لدى طلب ال�سف الثاين الثانوي. ولتحقيق هدف الدرا�سة �سمم 

الباحث برناجًما تعليميًا، واختباراً تكون من ت�سع فقرات متنوعة وخمتلفة.
مدر�سة  الثانوي يف  الثاين  ال�سف  طالبًا من طلب   )50( من  الدرا�سة  عينة  تكونت   
خرجا الثانوية للبنني التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة بني كنانة التعليمية ، ويف 
اإىل  االأفراد  ق�سم  وقد  مي�رضة،  ق�سدية  بطريقة  اختريت  2012-2013م،  الدرا�سي  العام 

جمموعتني: )25( طالًبا يف املجموعة التجريبية، و)25( طالًبا يف املجموعة ال�سابطة. 
اأدوات الربط  واأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف اختبار ا�ستخدام 
بالربنامج  ُدر�ست  التي  املجموعة  ل�سالح  الفروق  الربنامج، وجاءت  الأثر  تعزى  املركبة، 

التعليمي. 
الكلمات املفتاحية:

 الكتابة، اأدوات الربط املركبة، الربنامج التعليمي. 
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Abstract:
The current study aimed at investigating the effect of an Instruc-

tional program on developing second grade secondary students use 
for the cohesive tools in the writing. To achieve the aim of the study, 
the researcher designed an instructional program, and a test which 
consisted of 9 various and different items .

The sample of the study consisted of 50 students from Kharja sec-
ondary school for boys in Bani kanana directorate of education for the 
academic year 2012- 2013. They were chosen purposefully: 25 of them 
represented the experimental group and the other 25 represented the 
control group.

 The result of the study revealed that there were statistically sig-
nificant differences in the test in using the cohesive tools in the writing 
due to the way of teaching and in favor of the experimental group (In-
structional program).

Keywords:

Writing, Connective Tools, Educational Program.
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خلفية الدراسة:
اللغة اأداة االت�سال، وهي اأهم الظواهر االجتماعية االإن�سانية عرب تاريخ الب�رضية بها 
تظهر االأمة �سخ�سيتها ؛فهي مراآة �سادقة تعك�س ما تتمتع به االأمة من ثراء عاطفي وعقلي 
وعقائد وتقاليد، وتبني نظرتها للحياة وفل�سفتها يف الوجود والكون، وما تخ�سع له من 

مبادئ يف ال�سيا�سة والت�رضيع واالأخلق.
»واللغة بالن�سبة اإىل الفرد و�سيلته للتعبري عن م�ساعره وعواطفه واإح�سا�ساته وما ين�ساأ يف 
ذهنه من اأفكار، وو�سيلته للتفاعل االجتماعي، والتكيف والرتابط بني اأفراد املجتمعات، مهما 

اختلفت بيئاتهم وبلدانهم واأجنا�سهم ماداموا يتحدثون بلغة واحدة« )حمجوب، 1986: 3(.
ومبا اأنَّ تعلم اللغة يف بلد معني يف املنظار العلمي احلديث يفرت�س االنطلق من واقع 
ا�ستعمالها العام يف البيئة التي يعي�س فيها املتعلم، ومن واقع تعليمها يف املدار�س، ومن 
واقع ا�ستعمال املتعلم لها يف تلبية متطلباته يف التعبري، فاإنَّ اأوىل املحاوالت العلمية يف 
درا�سة الواقع التعليمي للغة العربية تكمن يف اكت�ساف مواطن ال�سعف يف ا�ستعماله عند 
الطلبة؛ ذلك الأنَّ االأثر املبا�رض لل�سرتاتيجيات كلها يجب اأن يفت�س عنه يف �سلوك املتعلم ويف 

تقدم معرفته ويف حت�سني مقدرته على ا�ستعمال اللغة العربيةالف�سيحة )مهدي،1999(.
غري اأنَّ امل�سكلة التي ظلت توؤرق العاملني يف تعليم اللغة هي م�سكلة التعبري الكتابي؛ 
ذلك الأنَّ قابلية الكتابة عند النا�س لي�ست مهارة تولد معهم، بل هي حرفة وبراعة مكت�سبة 

.)Thomas،1983: 3(
وي�سري ظافر واحلمادي )1984: 88-89( اإىل اأنَّ الطالب يف املرحلة الثانوية ي�سل 
معه،  التعامل  اإىل  بالتايل  ،ويحتاج  به  املحيط  املجتمع  تفهم  من  ميكنه  م�ستوى  اإىل 
هذه  يف  الطالب  ي�سل  اأن  ُيفرت�س  كما  وحاجاته،  وم�ساعره  وخرباته  اآرائه  عن  والتعبري 
املرحلة اإىل م�ستوى لغوي ميكنه من ا�ستخدام الكلمة املكتوبة يف التعبري عن فكرته تعبرياً 

يت�سم بال�سل�سة والو�سوح و�سحة ال�سياغة اإىل حدٍّ كبري.
ا هي انعكا�س  فالكتابة لي�ست م�ساألة ح�رض جمل مفردة مقطوعة ال رابط بينها، واإمنَّ
حقيقي لقدرة الطالب يف نرث وعر�س اأفكار منظمة مت�سل�سلة مرتابطة . والكتابة ينبغي اأن 
تكون على درجة عالية من الرتتيب والتنظيم والتما�سك، مبعنى اأن تكون كل جملة واأخرى 
اأنَّ كل جملة يف ذاتها يجب اأن متثل وحدة  مرتبطتني باملحتوى وامل�سمون، وهذا يعني 
منطقية  تعر�س يف  وت�سل�سل ملئم؛ كي  مقبول  �سياق  تو�سع يف  واأن  الفقرة،  اجلملة يف 

وو�سوح )يعقوب،1996: 10(.
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اآخر مرادفًا للتعبري عن الربط  اأنَّ بع�س النحاة ا�ستخدموا م�سطلحًا  وعلى الرغم من 
وا ال�سمري وحروف اجلر  هم عدُّ وهو » الو�سلة« واملعنى اللغوي »للو�سلة« »االت�سال«، واأنَّ
ه ال ميكن القول اإنَّ النحاة كان لديهم ت�سور كامل ملفهوم الربط بو�سفه تركيبة  روابط، اإال اأنَّ
ا كانت اإ�ساراتهم اإليه ال تخرج عن كونها جمرد ملحظات  مهمة يف اجلملة العربية، واإمنَّ
ت�ساق هنا وهناك، فهي ال ترقى اإىل م�ستوى النظرة ال�ساملة املتكاملة؛ الأنَّ فكرة الربط مل 

تكن جزءاً من منهجهم )حميدة،1997: 195(.
ولعل من امل�سلمات اأنَّ الغاية التي ت�سعى اإليها اللغة هي و�سوح املعنى واأمن اللب�س، 
واجلملة هي معنى كامن يف وعاء من االألفاظ، واملعنى هو �سيد اللفظ الذي ال يخرج عن 
اأفراد اجلماعة اللغوية للو�سول اإىل  اأو هو جمرد و�سيلة اتفق عليها  كونه خادمًا للمعنى، 

غايتهم من اللغة وهي و�سوح املعنى واأمن اللب�س .
ومن هنا تلجاأ اللغة اإىل قرائن لفظية حددتها لتكون معامل وا�سحة تعني على اإبراز 
العلقات ال�سياقية النحوية بني املعاين اجلزئية داخل اجلملة، اأو بني معاين اجلمل، ويعد 
بني  و�سيطة  علقة  الإب��راز  العربية  اإليها  تلجاأ  التي  القرائن  تلك  من  لفظية  قرينة  الربط 
الربط  عليها  يقوم  التي  اللفظية  الو�سيلة  البارزة هي  وال�سمائر  الربط  واأدوات   . مت�سلني 

)حميدة،1997: 157(.
ويبني الراميني)2000: 162-163( اأهمية اأدوات الربط ملخ�سة يف النقطتني االآتيتني:

اأ�سكال االإ�سارة الوا�سحة ،ولها تاأثري كبري يف حتديد . 1 اإنَّ الروابط يف اجلمل �سكل من 
ها متنح لغة الن�س قوة يف  وجهة العلقة بني اجلمل وبني عنا�رض اجلملة الواحدة،واأنَّ

الرتكيب وجمااًل يف التعبري وتوازنًا يف االأداء وترثي الن�س وتك�سبه و�سوحًا اأكرث .
اإنَّ �سوء ا�ستخدام الروابط اأو اإهمالها يلحق �رضراً باملعنى والرتكيب.. 2

 Goodin and Perkins 1982:( يف درا�سة حتليلية لبع�س عينات الكتابة قام بها
87( »تو�سل اإىل اأنَّ تركيبة كل جملة توؤثر اإىل حدًّ بعيد على الرتابط بني اجلمل ؛ لذلك قررا اأنَّ 
الن�سج الرتكيبي لدى الكاتب ميكن اأن يوؤثر على التما�سك اللغوي، واأنَّ الكاتب الذي لي�س لديه 

فكرة حمددة عن غر�س الفقرة ال ي�ستطيع الربط بني اجلمل ليطور فكرة جديدة«.
الن�س  فهم  اإمكانية  اإىل  وا�سحة  اإ�سارة  والعبارات  اجلمل  بني  الرتابط  كان  »واإذا 
باعتباره وحدة واحدة، فهو كذلك ي�سري اإىل علقات االأفكار وقدرتها على العمل مع بع�سها 
بهدف تقدمي املعنى ؛ الأنَّ وحدة الن�س ال تعتمد فقط على الرتتيب الذي تاأخذه اجلمل، واإمنا 
يجب اأن تكون مرتبطة مع �سياق املوقف، الأنَّ اأي عينة لغوية ال ت�سكل ن�سًا مقبواًل دون 
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 . الرتابط  الذي يق�سد بها  الرتكيب،  اأمناط االت�سال امل�ستقلة عن  اأي دون  �سياق املوقف، 
اإىل �سمات حمددة ومعينة تربط  وهذا الرتابط هو الذي ي�ستجيب من خلله الكاتب لغويًا 

.)Halliday and Hasan،1976: 4( »الن�س بع�سه بع�سًا
الن�س  القارئ فهم  امل�ستحيل على  اأو من  ال�سعب  �سيكون من  الرتابط  يغيب  وعندما 
اأنَّ الرتابط ينتج من عنا�رض متا�سك الن�سو�س  وا�ستيعابه ؛ الأنَّ بع�س الباحثني يوؤكدون 

) Mclin،1987:21(.املكتوبة، واملوجودة نتيجة للرتابط املحرك للن�س
اأثبتت بع�س الدرا�سات اأن عدم القدرة على التعرف اإىل الرتابط يف الن�س املقروء ينجم 
عنه �سعوبات يف فهم الن�س املقروء. حيث اأ�سار ريد واآخرون )Read et al.،2000( اإىل 
الن�س - هي  اأنواع الرتابط يف  الن�س - وهي من  القدرة على فهم االإحاالت يف  اأن عدم 

اإحدى اأكرب ثلثة عوامل تعيق فهم اللغة وهي: غمو�س املعنى واالإحاالت والكنايات .
وهناك درا�ساٌت اأ�سارت اإىل اأن تدريب طلب ال�سفوف املختلفة على فهم الرتابط يف 
الن�س املقروء واأنواعه قد زاد من قدرتهم على فهم الن�س املقروء. من هذه الدرا�سات درا�سة 
لبومان )Bauman، 1999( قام فيها بتدريب تلميذ ال�سف الثالث االبتدائي على فهم 
اأنواع خمتلفة من الرتابط، فوجد اأن اأداء تلميذ املجموعة التجريبية يف االإجابة عن اأ�سئلة 
الرتابط كان اأف�سل من اأداء تلميذ املجموعة ال�سابطة، كما اأثبتت النتائج فعالية التدري�س 
املبا�رض ملهارات الرتابط للتلميذ . ووجدت جيفا ورايان )Geva & Ryan،1995( اأن 
املتو�سطني يف  ودون  املتو�سطني،  الطلب  قدرة  زاد من  قد  الن�س  الربط يف  اأدوات  اإبراز 

القراءة على فهم الن�سو�س التف�سريية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
على الرغم من كرثة الدرا�سات والبحوث التي اأجريت يف الكتابة يف حماولة للحد من 
م�سكلت تدري�سها، فاإنَّ ال�سعف فيها ما زال متف�سيًا بني طلبتنا يف جميع مراحل التعليم 
على حد �سواء، ومنها درا�سة )عليان واآخرون،2005(، ودرا�سة )امللحي،2004(،ودرا�سة 
الكتابة  تعليم  م�ستوى  لتح�سني  العديدة  املحاوالت  من  الرغم  )ال�سو�س،2003(.وعلى 
مب�ستوى  باالرتقاء  تعنى  اأه��داف  و�سع  خلل  من  ذلك  اأكان  �سواء  الطلبة  لدى  وتعلمها 
مهارات  حول  تعليمية  كتب  بتاأليف  والتعليم  الرتبية  وزارة  قيام  خلل  من  اأم  الكتابة 
الكتابة واعتمادها،فاإن املحاوالت مل ت�سفر حتى االآن عن نتائج ملمو�سة ،فال�سكوى من 
ما  الكتابة  مراحل  ووفق  ومتكامل  مرتابط  مو�سوع  كتابة  عن  وعجزهم  الطلبة  �سعف 
عند  وامللحظ  الكتابة،  العام يف  ال�سعف  لهذا  )ن�رض،1999: 261(،ونتيجة  قائمة  زالت 



2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )3( - تشرين 

89

االأردن  التعليم يف  �سيا�سات  تقرير جلنة  ،وهو ما جاء يف  االأردن  العام يف  التعليم  طلبة 
�سنة )2006( حول م�ستوى التح�سيل الذي ت�سمن م�سكلة لدى الطلبة يف مراحل التعليم 
الكتابة. ولعدم توافر مقررات تعنى بالكتابة يف املرحلة  املختلفة تتعلق مبقدرتهم على 
اللغة  فروع  لتدري�س  ح�س�سه  وا�ستغللهم  تدري�سه  من  املدر�سني  تهرب  نتيجة  الثانوية 
االأخرى، ولنفور الطلبة من تعلمه و�سعورهم باخلوف واال�سطراب واحلرية، ولعدم قدرتهم 
على تقدمي كتابة جيدة نا�سعة اللغة خالية من االأخطاء والإهمالهم وخطئهم امللحظ يف 
ا�ستخدام اأدوات الربط يف تعبريهم الكتابي ب�سورة وا�سحة، خا�سًة بعد اأن مل�س الباحث 
هذه امل�سكلة من خلل اطلعه على كتابات الطلبة املختلفة، وكذلك اإجماع عدد كبري من 
اأدوات  ا�ستخدام  الطلبة اخلطري يف  العربية على �سعف  اللغة  بتعليم  املخت�سني  املعلمني 
الربط؛ فقد راأى الباحث �رضورة اإجراء مثل هذه الدرا�سة للوقوف على مدى �سحة كتابات 
الطلبة وا�ستخدامهم اأدوات الربط ا�ستخدامًا �سليمًا، التي هي يف االأ�سا�س معتمدة يف بنائها 

على مهارات كتابية عدة، ومن اأبرزها ا�ستخدام اأدوات الربط.
ولعل من اأبرز امل�سكلت الرئي�سة التي يعاين منها الطلبة على م�ستوى التعبري الكتابي 
مرتابطة،  غري  منف�سلًة  جمًل  يكتبون  املختلفة،  للكتابات  اإنتاجهم  اأثناء  يف  هم  اأنَّ هي 
فتغدو كتاباتهم غام�سة ال حتمل معنى، وهذا اإن دل على �سيء، فعلى اأنَّ الكلمات واجلمل 
يف  مفقودة  الربط  اأدوات  اأنَّ  اأي  بينها؛  رابط  ال  الطلبة  كتابات  يف  املت�سمنة  والعبارات 

تعابري الطلبة.
و�ستحاول هذه الدرا�سة االإجابة عن ال�سوؤال االآتي:

ما اأثر الربنامج التعليمي املقرتح يف حت�سني اأداء طلب ال�سف الثاين الثانوي عينة 
الدرا�سة يف حت�سني مهارة ا�ستخدام اأدوات الربط املركبة يف الكتابة باللغة العربية؟

أهمية الدراسة:
الثانوي  الثاين  ال�سف  طلبة  ا�ستخدام  يف  تبحث  اأنها  من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تظهر 
الأدوات الربط يف الكتابة . ويرى الباحث اأنَّ درا�سته جاءت لتبحث يف اأدوات ربط خمتلفة 
ها تظهر ن�سجًا لغويًا وفكريًا ال يتمتع به اإال  عن تلك التي تناولتها الدرا�سات ال�سابقة، الأنَّ
طلبة  على  اأجريت  ها  اأنَّ اإىل  اإ�سافة  االأخرى،  التعليم  مراحل  دون  الثانوية  املرحلة  طالب 
ال�سف الثاين الثانوي مقارنة باملراحل التي طبَّقت الدرا�سات ال�سابقة عليها، وهم الطلبة 
الذين ينتظر منهم التعبري ال�سليم، وا�ستخدام اأدوات الربط بال�سكل ال�سحيح حيث �سينتقلون 

يف املرحلة القادمة اإىل نهاية التعليم العام.
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ها درا�سة م�سحية )ميدانية(، حتاول من خلل نتائجها،  وتربز اأهمية هذه الدرا�سة يف اأنَّ
اأن ت�سهم يف حتديد م�ستوى ا�ستخدام طلبة ال�سف الثاين الثانوي الأدوات الربط يف التعبري 
الكتابي، كذلك ت�ستهدف اإىل حتديد مواطن ال�سعف والقوة لديهم، والعمل على تنظيم خطط 
علجية تعتمد الطريقة العلمية يف ذلك. وينتظر من هذه الدرا�سة اأن ت�سفر عن بع�س النتائج 
االإيجابية التي قد ت�سهم يف توجيه جهود معلمي اللغة العربية على نحو اأكرث فاعلية، وقد 
ها توفر اأداة قيا�س مو�سوعية قد ت�ساعد  ت�ساعد على تقومي تدري�س التعبري وتوجيهه، كما اأنَّ
الباحثني على اإجراء الدرا�سات امليدانية االأخرى يف فروع اللغة العربية ومهاراتها الرئي�سة. 
وكذلك فاإن هذه الدرا�سة رمبا ت�ساعد املعلمني واملربني واملهتمني على اإعداد اأدوات قيا�س 
الطلبة  م�ستوى  على  كله  ذلك  لينعك�س  اأف�سل  ب�سكل  وكتابيَا(  )�سفويَا  اللغوي  التح�سيل  تقوم 
التح�سيلي، كما يوجه اأنظار امل�رضفني والقائمني على املناهج الدرا�سية ملادة اللغة العربية، 
حت�سني  دون  حتول  التي  ال�سعوبات  اإىل  واملعلمات  املعلمني  تدريب  برامج  عن  وامل�سئولني 

مهارات التعبري الكتابي لدى الطلبة، والعمل على معاجلتها بهدف حتقيق االأهداف الرتبوية .

التعريفات اإلجرائية: 
مكتوبًا  به  يعرب  ما  وهو  مكتوبة،  برموز  وغريه  الفرد  بني  االت�سال  و�سيلة  الكتابة: 
من اأفكار واآراء وم�ساعر واأحا�سي�س وم�ساهدات وخربات حياتية، باأ�سلوب من�سجم متوافق 

ترتابط فيه اجلمل والعبارات واملعاين واالأفكار اإ�سافة اإىل ال�سحة النحوية واالإملئية.
اأو  كلمات  تكون  قد  والعبارات،  اجلمل  بني  للربط  ت�ستخدم  األفاظ  هي  الربط:  اأدوات 

جمًل اأو اأ�سباه جمل.
الثاين الثانوي: هو ال�سف الثاين واالأخري من املرحلة الثانوية من مرحلة التعليم العام 

يف االأردن.

حمددات الدراسة:
اأجريت هذه الدرا�سة وفق املحددات االآتية:

االأدبي . 1 الثانوي  الثاين  ال�سف  طلب  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رضت  املكانية:  احلدود 
اإربد ؛ ذلك الأنَّ هذا ال�سف  يف مديرية الرتبية والتعليم للواء بني كنانة يف حمافظة 
االأدبية والبلغية،  الدرا�سات  التي ينال فيها الطلب قدراً من  ميثل املرحلة االأخرية 
التي  االأخ��رى  العلوم  من  حم�سلتهم  وتنمو  االأ�سا�سية،  الكتابة  مهارات  ويكت�سبون 

توؤهلهم للنطلق يف الكتابة بي�رض و�سهولة.
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احلدود الزمانية: ت�سمل تطبيق الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي االأول 2013/2012.. 2
كما اقت�رضت الدرا�سة على قيا�س مدى ا�ستخدام طلب ال�سف الثاين الثانوي الأدوات . 3

الربط االآتية:
اأ- الروابط الدالة على علقة تراكمية:

 اأ�سف اإىل � علوة على � ف�سَل عن � اإىل جانب � كذلك � باالإ�سافة اإىل � �ساأنه يف … 
. �ساأن � من ثمَّ

ب- الروابط الدالة على علقة تقابلية: 
 غري اأنَّ � على النقي�س � على العك�س � يف املقابل � مع ذلك � على الرغم من � من جانب 

. اآخر � يف حني � بينما � يف الوقت نف�سه � اإال اأنَّ
ج- الروابط الدالة على علقة تف�سريية وتو�سيحية: 

 اأي � اأعني � بعبارة اأخرى � بالتحديد � هذا يعني � بتعبري اآخر.
د- الروابط الدالة على علقة �سبب ونتيجة :

.  الأنَّ � اإذ – ال�سبب يف ذلك � ال�سبب يف هذا � اإذن � لذلك � من هنا � بالتايل � ذلك الأنَّ
ه�- الروابط الدالة على علقة ا�ستنتاجية :

 وهكذا � يف �سوء ذلك � على هذا االأ�سا�س � وبناًء على )الراميني،2000: 165-164(
اقت�رضت اأداة الدرا�سة على اختبار حت�سيلي �سادق وثابت من اإعداد الباحث.. 4

الدراسات السابقة:
اطلع الباحث على العديد من الدرا�سات ال�سابقة ذات العلقة مبتغريات البحث الرئي�سة، 
وبعد ت�سفيتها، وجد اأن هناك عدداً ال باأ�س فيه من هذه الدرا�سات املرتبطة ارتباطًا وثيقًا 

بالدرا�سة احلالية اأجملها مبا ياأتي:
اأدوات الربط بني  اأثر تطبيق ا�ستخدام  قامت عد�س )2012( بدرا�سة ا�ستهدفت قيا�س 
الدرا�سة من )30(  االأدوات الرتابطية.تكونت عينة  الكتابة وعدد  اجلمل على جودة مهارة 
تطبيق  قبل  اأول  امتحان  اإىل  الطلب  ثانية.خ�سع  كلغة  االجنليزية  اللغة  يدر�سون  طالبًا 
النظرية، وامتحان ثان ين�س على كتابة فقرة عامة.تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن طلب العينة 
التجريبية ح�سلوا على نتائج اأعلى من العينة ال�سابطة من حيث جودة الكتابة ، واأن نظرية 

الرتابط لها اأثر على زيادة اأو نق�سان ا�ستخدام بع�س من اأدوات الرتابط. 
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واإعادة  بناء،  تق�ست  درا�سة   )Virginia et al.،2011( واآخرون  واأجرى فريجينيا 
بناء طلب املرحلة االأ�سا�سية )1-4( لكتابة جمل فردية وزوجية.ا�ستخدم الباحث النظرية 
 ، تامة  واحدة  كتابة جملة  اإليهم  ُطلب  الدرا�سة،الذين  عينة  لدى  الكتابة  لتطوير  املعرفية 
الباحثني  حتليل  املعنى.وبعد  تغيري  دون  واح��دة  جملة  يف  متكاملتني  جملتني  ودم��ج 
فاعلية  اأكرث  ا�سرتاتيجيات  اإىل  اأنهم بحاجة  الطلب، وجدوا  اأداها  التي  الكتابية  للعينات 

ت�ساعدهم يف فهم الربط وطريقة اأدائه بفاعلية.
ا�سرتاتيجية  اأثر  تق�سي  ا�ستهدفت  درا�سة   )Komolafe،2010( كوموليف  واأجرى 
تدري�س الربط بني اجلمل على حت�سيل طلب املدار�س االأ�سا�سية يف كتابة اللغة االجنليزية 
مدر�سة،   12 من  طالبًا   )290( الدرا�سة  عينة  .بلغت  الكتابي  التعبري  نحو  واجتاهاتهم 
اختريت ب�سكل ع�سوائي يف منطقة اأبادان يف نيجرييا .طور الباحث اختباراً للتعبري الكتابي 
، ودليًل لتطوير املهارات .اأظهرت الدرا�سة اأن هناك اأثراً وا�سحًا للربنامج يف تطور الطلب 
باللغة  التعبري  كتابة  نحو  الطلب  اجتاهات  واأن   ، االجنليزية  باللغة  التعبري  كتابة  يف 

االجنليزية كانت عالية.
مدى  قيا�س  ا�ستهدفت  فقد   )Lida & Xiukun.2010( واك�سيكون  ليدا  درا�سة  اأما 
اللغة  يتعلمون  الذين  ال�سينني  الطلبة  نتاجات معظم  الن�سي يف  واالت�ساق  التما�سك  نق�س 
والنظرية  الن�س،  لغوية  ونظرية   ، التما�سك  نظرية  الباحث  ثانية.ا�ستخدم  كلغة  االجنليزية 
الثقافية ، ونظرية االإطار.ُطلب اإىل عينة الدرا�سة كتابة 30 ملخ�سًا باللغة االجنليزية.اأظهرت 
باللغة  وكتاباتهم  االجنليزية  باللغة  الطلبة  كتابات  بني  كبرية  فروقات  وجود  النتائج 
ال�سينية ، وخا�سة فيما يتعلق بالتما�سك والتنا�سق، واأن هناك اأخطاء متكررة يف املو�سوع.
وتناولت درا�سة )Ahmed،2010( امل�سكلت التي يواجهها املعلمون الطلب الذين 

يتعلمون اللغة االجنليزية عندما يكتبون مقااًل باالجنليزية.
ا�ستخدم  التحقق من متا�سك كتابات الطلب للمقاالت وات�ساقها.  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
اأن  عن  الدرا�سة  ك�سفت  البيانات.  جلمع  املعمقة(  ،املقابلة  )اال�ستبانة  ا�سلوبي  الباحث 

الطلب يواجهون بع�س امل�سكلت يف متا�سك وتنا�سق كتاباتهم للمقاالت.
اأدوات الربط يف  واأجرى يو�سن)Yusun،2008( درا�سة هدفت اإىل اختبار ا�ستخدام 
خم�سني مقالًة اأكادمييًة ملادة كتابة اللغة االإجنليزية، كتبها طلب كوريون تراوحوا بني 
طلب ال�سنة اجلامعية الثالثة والطلب اخلريجني. اأظهرت النتائج عدم وجود خلل وا�سح 

يف ا�ستخدام الطلب الكوريني الأدوات الربط املختلفة يف كتاباتهم.
تدريبي  برنامج  اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )Digha،2007( ديفا  وقام   
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لطلب املدار�س الدنيا على ربط اجلمل،ويف حت�سني م�ستوى نوعية الكتابة، وبناء اجلملة، 
وا�ستخدام الرتاكيب االأ�سا�سية للجملة.

درا�سية،  ف�سول   )4( اأربعة  على  موزعني  طالبًا،  ت�سعني  من  الدرا�سة  عينة  تكونت 
ع�سوائيًا،  اختريوا  درا�سيني،  ف�سلني  جمموعة  كل  ت�سمل  بحيث  جمموعتني،  اإىل  وق�سمت 

وتكونت املجموعتان من جمموعة جتريبية واأخرى �سابطة. 
اأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن تطور ملحوظ يف بناء اجلمل لدى املجموعتني التجريبيتني، 
اأداء الطلب يف املجموعات االأربع فيما يتعلق بتطور  وعدم وجود فروق ذات داللة بني 

نوعية الكتابة.
اأجرى فووالهي واآخرون )Fallahi et al.، 2006( يف الواليات املتحدة االأمريكية 
درا�سة بعنوان: »برنامج لتح�سني مهارات الكتابة االأ�سا�سية لدى طلبة علم النف�س«. تكونت 
علم  ف�سل  يف  امل�سجلني  املبتدئني  الطلبة  من  وطالبة  طالبًا   )119( من  الدرا�سة  عينة 
النف�س يف جامعة عاّمة. تدّرب منهم)41( طالبًا و)27( طالبة على الربنامج املكّون من 
اال�سرتاتيجيات االآتية: ا�سرتاتيجيه القواعد، وا�سرتاتيجيه اأ�سلوب الكتابة،وا�سرتاتيجيه اآلية 
الكتابة،وللوقوف على اأثر الربنامج اقرتح الباحثون خم�سة مو�سوعات تتعلق بعلم النف�س، 
ثم طلبوا اإىل عينة الدرا�سة اختيار مو�سوع منها، وكتابة خم�س اأوراق على االأقل وتو�سلت 
الدرا�سة اإىل اأن ا�سرتاتيجيات الربنامج لها اأثر يف كتابات الطلبة عينة الدرا�سة، فقدحت�ّسنت 

كتاباتهم ب�سكل ملحوظ، لكن بن�سب متفاوتة بني اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة.
بعد اأن اطلع الباحث على الدرا�سات ال�سابقة ونتائجها ا�ستطاع التو�سل اإىل ما ياأتي:

اأظهرت نتائج الدرا�سات ال�سابقة وجود �سعف عام يف فهم الطلبة لوظيفة اأدوات الربط . 1
املختلفة ويف ا�ستخدامها يف الكتابة.

اعتمدت معظم الدرا�سات طرق التدري�س والتدريب على ا�ستعمال اأدوات الربط، وخرجت . 2
بنتائج اأظهرت تطوراً ملمو�سًا يف ا�ستعمالها، واأثر ذلك يف حت�سني الكتابة.

ووظيفتها . 3 لها  وفهمهم  الطلبة  ووعي  الربط  اأدوات  اأهمية  ال�سابقة  الدرا�سات  اأكدت 
ومو�سع ا�ستعمالها، بو�سفها مهارة رئي�سة من مهارات الكتابة، و�رضورة العمل على 

تنميتها لدى الطلبة .
لي�س بني الدرا�سات ال�سابقة درا�سة اهتمت باأدوات الربط املعتمدة يف الدرا�س�ة احلالية، . 4

وباملرحلة الثانوية ؛ ولذا تاأتي الدرا�سة احلالية لت�سّد فراغًا يف هذا املجال.
ا�ستخدام . 5 مهارة  بتح�سني  تهتم  احلالية  كالدرا�سة  االأردن  يف  درا�سة  اإجراء  ي�سبق  مل 

اإليها  اأدوات الربط يف الكتابة ، وهذا ما دعا الباحث الإجراء الدرا�سة احلالية م�سافًا 
الربنامج التدريبي.
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الطريقة واإلجراءات:

عينة الدراسة: 
تكون اأفراد الدرا�سة من )50( طالًبا، من طلب مدر�سة خرجا الثانوية للبنني، التابعة 
ملديرية بني كنانة، وهي عينة متاحة، اختريت بالطريقة الق�سدية ل�سهولة تطبيق الدرا�سة 
من  �سعبتني  اختيار  وجرى  الواحدة،  ال�سعبة  يف  املتعلمني  اأف��راد  عدد  لقلة  ونظراً  فيها، 
)25( طالبًا  اأفرادها  بلغ عدد  التجريبية  املجموعة  �سعبة مثلت  املوجودة.  االأربع  ال�سعب 
در�ست بالربنامج التعليمي املعد لهذه الغاية، و�سعبة مثلت املجموعة ال�سابطة بلغ عدد 

اأفرادها)25( طالبًا در�ست بالطريقة االعتيادية املعدة يف دليل املعلم. 

أداة الدراسة:
لتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث اختباراً حت�سيليًا من اإعداده يقي�س م�ستوى 
طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف ا�ستخدام اأدوات الربط يف الكتابة، اآخذاً بعني االعتبار اأهداف 
يف  التنوع  االختبار  بناء  يف  الباحث  واعتمد  الكتابي،  التعبري  يف  الربط  اأدوات  ا�ستخدام 
االأ�سئلة التي وزعت على جميع م�ستويات املعرفة؛ وذلك ملراعاة الفروق الفردية بني الطلبة 

)عينة الدرا�سة( .

حمتوى االختبار:
تاألف االختبار من ت�سعة )9( اأ�سئلة متنوعة وخمتلفة، فكان ال�سوؤال االأول: �سع خّطًا 
من  اختيار  نوع  من  وال�ساد�س  الثاين  وال�سوؤالني  االآتيتني،  الفقرتني  يف  الربط  اأداة  حتت 
متعدد، وال�سوؤال الثالث: اأكمل اجلمل االآتية مبا ينا�سبها من اجلمل اللحقة م�ستعينَا باأدوات 
الربط، وال�سوؤال الرابع: ا�ستخدم اأدوات الربط االآتية لتوؤلف جمًل مفيدة ، وال�سوؤل اخلام�س: 
�سع اإ�سارة ü اأو اإ�سارة X اأمام العبارة ال�سحيحة اأو العبارة اخلطاأ ، وال�سوؤال ال�سابع: �سع 
اأداة ربط  اأداة الربط املنا�سبة يف الفراغ املنا�سب يف الفقرات االآتية، وال�سوؤال الثامن: كم 
ت�ستطيع ا�ستخدامها لربط اجلملت�ني االآتيت�ني ، وال�سوؤال التا�سع اكت�ب فقرة ال تزيد على �ستة 

اأ�سطر حول »االإنرتنت« اإيجابياته و�سلبياته.
وقد راعت اأ�سئلة االختبار ميول الطلبة ومقروئية املادة الدرا�سية املقررة لطلبة ال�سف 
الثاين الثانوي، وذلك بعد اأن طبق الباحث االختبار على عينة ا�ستطلعية للتاأكد من ذلك. 

وقد اختار الباحث حمتوى االختبار من م�سادر خمتلفة.
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صدق االختبار :
للتحقق من �سدق االختبار التح�سيلي ال�ستخدام اأدوات الربط، وللتاأكد من اأنَّ االختبار 

يقي�س ما و�سع من اأجل قيا�سه قام الباحث مبا ياأتي :
اأعد الباحث ت�سعة اأ�سئلة خمتلفة، �سممت لتتفق وم�ستوى طلبة ال�سف الثاين الثانوي.  -1

اأ�ساتذة خمت�سني يف املناهج، واللغة   : ُعر�ست االأ�سئلة على هيئة حتكيم تاألفت من   -2
واأرفق  الثانوي.  الثاين  ال�سف  يدر�س�ون  تربويني، ومعلمني م�من  العربية، وم�رضفني 
الباحث طي االختبار ورقًة خا�سة باأدوات الربط املعتمدة يف درا�سته وورقًة اأخرى 
و�سف فيها طبيعة االختبار واأهميته، ومن خللها طلب من املحكمني اإبداء الراأي يف 
�سياغة  منا�سبة  ومدى  الثانوي،  الثاين  لل�سف  املختارة  الربط  اأدوات  منا�سبة  مدى 
التي  املئوية  الن�سب  ملءمة  ومدى  الثانوي،  الثاين  ال�سف  طلبة  مل�ستوى  االأ�سئلة 

اقرتحها الباحث، التي اأرفقها الباحث كلها طي االختبار، وهي على النحو االآتي : 
1. ال�سوؤال االأول 5 %                  4. ال�سوؤال الرابع 10 %                   7. ال�سوؤال ال�سابع 10 %.
2. ال�سوؤال الثاين 25 %             5. ال�سوؤال اخلام�س 5 %                     8. ال�سوؤال الثامن 5 %.
3. ال�سوؤال الثالث 15 %            6. ال�سوؤال ال�ساد�س 10%                 9. ال�سوؤال التا�سع 15 %.

بع�س  وتغيري  و�سيغها  االأ�سئلة  مبحتوى  املتعلقة  التعديلت  الباحث  اأج��رى  كما 
الفقرات والعبارات، واعترب الباحث االأخذ مبلحظات املحكمني واإجراء التعديلت اللزمة 

مبثابة ال�سدق الظاهري للأداة .
فقرات  تو�سيع   : املحكمني  اآراء  على  معتمداً  الباحث  بها  قام  التي  التعديلت  ومن   
ال�سوؤال ال�سابع بعد اأن كان فقرًة واحدًة فقط، وتغيري �سيغة ال�سوؤال الثاين اإىل اختيار من 

متعدد.

معامل ثبات االختبار:
الكتابي  التعبري  الربط يف  اأدوات  التح�سيلي ال�ستخدام  االختبار  ا�ستخرج معامل ثبات 
ارتباط بري�سون، حيث  با�ستخدام معامل  االختبار،  اإعادة  با�ستخدام طريقة   ) الدرا�سة  )اأداة 
الثاين  ال�سف  من  وطالبًة  طالبًا   )85( وثمانني  خم�سة  من  موؤلفة  عينة  على  االختبار  طبق 
الثانوي من خارج عينة الدرا�سة، وذلك بفارق ثمانية وع�رضين )28( يومًا بني التطبيق االأول 
واإعادة التطبيق، وبلغ معامل الثبات )0.76( وهو معامل ثبات منا�سب الأغرا�س هذه الدرا�سة.
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تكافؤ اجملموعات: 
املركبة  الربط  اأدوات  ا�ستخدامهم  مدى  يف  الدرا�سة  جمموعتي  تكافوؤ  من  للتحقق   
الباحث االختبار على جمموعتي  التعليمي، طبق  الربنامج  البدء بتطبيق  الكتابة قبل  يف 
الدرا�سة، ولتحديد ما اإذا كانت الفروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطي علمات املتعلمني 
املتو�سطات  وا�ستخرجت  )ت(،  اختبار  ا�ستخدم  والتجريبية،  ال�سابطة  املجموعتني  يف 

احل�سابية، واالنحرافات املعيارية، ويبني ذلك اجلدول )1(.
اجلدول )1(

على  للمجموعة  وفقا  »ت«  واختبار  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
اختبار ا�ستخدام اأدوات الربط املركبة القبلي

املتو�سط العدداملجموعةاملتغري
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

قيمة
"ت"

درجات 
احلرية

الداللة 
االإح�سائية

ا�ستخدام 
اأدوات الربط 

املركبة 
.53396-.259.232.90852جتريبية
259.842.37�سابطة

اأنه ال توجد فروق بني متو�سط علمات املجموعة التجريبية  يتبني من اجلدول )1( 
التجريبية  املجموعة  علمات  متو�سط  بلغ  حيث  ال�سابطة،  املجموعة  علمات  ومتو�سط 
)9.25(، ومتو�سط علمات املجموعة ال�سابطة )9.86(، و بلغت قيمة ت 0.853 وبداللة 
اإح�سائية 0.397 اأي اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( بني 

املجموعتني: التجريبية وال�سابطة، وهذا يظهر - وب�سكل وا�سح - تكافوؤ املجموعتني.

تصحيح االختبار:
ححت اإجابات املتعلمني وفق  اأُِعدَّ مفتاح للإجابة ال�سحيحة لفقرات االختبار ، ثم �سُ
هذا املفتاح، واأعطيت علمة واحدة للإجابة ال�سحيحة لكل فقرة، وعلمة �سفر للإجابة 

غري ال�سحيحة، كما ا�ستبعدت الفقرات التي لها اأكرث من اإجابة.

الربنامج التعليمي:

أهداف الربنامج:
اأدوات الربط املركبة لدى  يهدف هذا الربنامج التعليمي اإىل حت�سني مهارة ا�ستخدام 

طلب ال�سف الثاين الثانوي . 
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 االأ�ص�س التي ي�صتند اإليها الربنامج التعليمي:
اللغة  تعلم  بنظريات  اخلا�سة  واملبادىء  االأ�س�س  من  جمموعة  اإىل  الربنامج  هذا  ي�ستند 
وتعليمها ،مع مراعاة مبداأ التكاملية بني مهارات اللغة، وتوفري ال�سياقات االجتماعية التفاعلية 
اللحق على  التعلم  اعتماد  االعتبار  االأخذ يف  ، مع  اللغوي  والتعليم  التعلم  لعمليات  اللزمة 
رئي�س  القرائي م�سدر  الن�س  اأن  على  واالعتماد   ، ال�سابقة  وتوظيف اخلربات   ، ال�سابق  التعلم 
لتطوير املهارة )ا�ستخدام اأدوات الربط املركبة يف الكتابة(، بحيث يكون ذلك كله قائمًا على 

جمموعة من االإجراءات املنظمة لعملية التدري�س وفقًا الأدوار حمددة للمعلم والتلميذ.

حمتويات الربنامج:
يتكون الربنامج التعليمي من جمموعة من الن�سو�س القرائية املتنوعة التي راعت ميول 
الطلب وحاجاتهم، ومن قائمة اأدوات الربط املركبة املراد حت�سني ا�ستخدامها لدى التلميذ 
من خلل الربنامج، ف�سًل عن التدريبات واالأن�سطة والو�سائل التعليمية املقرتحة. ناهيك عن 
التنوع يف طرائق التدري�س املتبعة يف تنفيذ التدريبات واالأن�سطة ، التي تراوحت بني الطريقة 

اال�ستقرائية ، والطريقة املبا�رضة، والتعلم التعاوين،والع�سف الذهني، والتدري�س التباديل.

تطبيق الربنامج التعليمي:
ُطبق الربنامج التعليمي خلل الف�سل الدرا�سي االأول 2013/2012 ملدة �ستة اأ�سابيع 

بواقع 3 ح�س�س �سفية من كل اأ�سبوع ، زمن احل�سة )45( دقيقة.

تقويم الربنامج التعليمي:
اأدوات  ا�ستخدام  مهارة  يف  مو�سوعي  اختبار  على  فاعليته  مقيا�س  الربنامج  اعتمد 

الربط املركبة يف الكتابة لدى تلميذ ال�سف الثاين الثانوي.

تصميم الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية الت�سميم التجريبي الذي يتكون من جمموعتني متكافئتني: 

�سابطة و جتريبية، واختبارين: قبلي وبعدي.

متغريات الدراسة:
ا�ستملت الدرا�سة على املتغريات االآتية:

املتغري امل�ستقل:         1.الربنامج التعليمي               2. الطريقة االعتيادية اأ . 
املتغري التابع:ا�ستخدام اأدوات الربط املركبة يف الكتابة. ب . 
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املعاجلات اإلحصائية:
املعيارية  املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات  ا�ستخدمت  الدرا�سة  �سوؤال  للإجابة عن 
ا�ستخدام  اختبار  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  اأداء  بني  للمقارنة  )ت(  واختبار 
اأدوات الربط املركبة :القبلي/البعدي، وحتليل التباين االأحادي للك�سف عن الفروقات بني 

املتو�سطات احل�سابية لدرجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة.

إجراءات الدراسة وتنفيذها:
اأجرى الباحث الدرا�سة ونفذها وفق اخلطوات االآتية:

الثانوي يف مدر�سة . 1 الثاين  العينة، من طلب ال�سف  الدرا�سة، واختيار  حتديد جمتمع 
خرجا الثانوية للبنني، وتوزيعها على جمموعتي الدرا�سة ال�سابطة والتجريبية.

حتديد اأدوات الربط املركبة واأنواعها واأمثلتها، والتحقق من �سدقها وثباتها.. 2
اإعداد اأدوات الدرا�سة وحتكيمها وبيان �سدقها ومعامل ثباتها .. 3
الرتبية والتعليم يف منطقة . 4 الرتبية والتعليم، ومدير  احل�سول على موافقة من وزارة 

بني كنانة؛ لتطبيق الدرا�سة يف مدر�ستي التجريب، التابعتني ملديرية الرتبية والتعليم 
يف منطقة بني كنانة.

العربية . 5 اللغة  معلمي  ومقابلة  املعنية،  املدار�س  يف  االإداري��ة  الهيئة  اأع�ساء  مقابلة 
واالتفاق معهم على اإجراءات تطبيق الدرا�سة.

تدريب املعلم الذي يدر�س مادة اللغة العربية لطلبة ال�سف الثاين الثانوي، يف املجموعة . 6
التجريبية، وتعريفه بالربنامج التعليمي ومكوناته واأ�س�سه وكيفية تطبيقه، وا�ستغرق 

ذلك اأربع ح�س�س تدريبية.
اأفراد . 7 ا�ستطلعية من خارج  املركبة على عينة  الربط  اأدوات  ا�ستخدام  اختبار  تطبيق 

الدرا�سة مكونة من )20( طالبًا للتحقق من ثبات االأداة، قبل البدء بتطبيق التجربة.
اإعداد جدول زمني لتطبيق الربنامج التعليمي على عينة الدرا�سة، على اأن تكون مدة . 8

التطبيق اأربعة اأ�سابيع بواقع ثلث ح�س�س اأ�سبوعيًا، �سمن الفرتة بني 2012/9/25م 
اإىل 2012/10/25م خلل الف�سل الدرا�سي االأول.

الدرا�سة . 9 جمموعتي  على  املركبة  الربط  اأدوات  با�ستخدام  القبلي  االختبار  تطبيق 
تكافوؤ  من  للتحقق  التعليمي  الربنامج  تطبيق  بدء  قبل  وال�سابطة(،  )التجريبية 

املجموعات، وذلك يف 2012/9/5م.
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الدرا�سة التجريبية من املعلم املكلف بذلك، . 10 تطبيق الربنامج التعليمي على جمموعة 
ابتداء من تاريخ 2012/9/25م ولغاية 2012/10/25م.

باملواد . 11 وتزويده  التطبيق،  اإج��راءات  �سري  من  للتاأكد  للمعلم؛  متعددة  زي��ارات  تنفيذ 
والو�سائل التعليمية اإن تطلب االأمر.

بعد . 12 وال�سابطة(،  )التجريبية  الدرا�سة  جمموعتي  على  البعدي  االختبار  تطبيق  اأعيد 
انتهاء املجموعة التجريبية من تنفيذ الربنامج يف وقت واحد ح�سب االإجراءات املتبعة 

يف التطبيق القبلي، وذلك يف 2012/11/3م.
جداول . 13 يف  الطلب  درج��ات  ور�سد   ، الت�سحيح  اإج��راءات  �سمن  االختبار  ت�سحيح 

ملعاجلتها اإح�سائيا.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
اأواًل- نتائج �سوؤال الدرا�سة: 

ين�س ال�سوؤال على: »ما اأثر الربنامج التعليمي املقرتح يف حت�سني اأداء طلب ال�سف 
الثاين الثانوي يف حت�سني مهارة ا�ستخدام الروابط املركبة يف الكتابة باللغة العربية(؟«.

املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  وللإجابة 
واملتو�سطات املعدلة الأداء طلب ال�سف الثاين الثانوي يف ا�ستخدام اأدوات الربط املركبة 

يف الكتابة تبًعا للطريقة، ويبني ذلك اجلدول )2(.
اجلدول )2(

املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية، واملتو�سطات املعدلة الأداء الطلب يف 
اختبار اأدوات الربط املركبة تبًعا للطريقة

اأدوات الربط 
املركبة يف 

الكتابة
الطريقة

بعديقبلي
املتو�صط 

العدداملعدل املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

اأدوات الربط 
املركب

4.431.627.341.437.3425جتريبية
4.621.116.161.646.1525�سابطة
4.531.376.761.546.7550املجموع
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يبني اجلدول )2( تبايًنا ظاهرًيا يف املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية، 
التدري�س  طريقة  الختلف  نظراً  الناقدة  القراءة  على  الطلب  الأداء  املعدلة،  واملتو�سطات 
)الربنامج،االعتيادية(. ولبيان داللة الفروق االإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية املعدلة 

اُ�ستخدم حتليل التباين االأحادي امل�ساحب املتعدد، ويبني ذلك اجلدول )3(. 
اجلدول )3(

حتليل التباين امل�ساحب املتعدد الأثر طريقة التدري�س على اأداء الطلب على اختبار 
اأدوات الربط املركبة

جمموع امل�صدر
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الداللة قيمة فاملربعات

االإح�صائية

القبلي )امل�ساحب(
الطريقة
اخلطاأ

14.249114.2492.674108.
121.2031121.20322.940000.
282.317535.321

409.85755الكلي
الأثر  تعزى   )0.05  =  α( اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )3( اجلدول  من  يتبني 

الطريقة، وجاءت الفروق ل�سالح املجموعة التجريبية.
اأوالً- مناق�صة نتائج �صوؤال الدرا�صة:

 )0.05 = α( اأظهرت النتائج املتعلقة بهذا ال�سوؤال وجود فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى
اأدوات  ا�ستخدام  التجريبية وال�سابطة على اختبار  اأداء طلب املجموعتني  بني متو�سطي 
التجريبية  التدري�س ل�سالح املجموعة  اإىل متغري طريقة  الكتابة تعزى  الربط املركبة يف 
التي در�ست با�ستخدام الربنامج التعليمي، مما يدل على فاعلية هذا الربنامج يف حت�سني 
اإىل  النتيجة  هذه  تعزى  وقد  الدرا�سة،  م��دار  الكتابة  يف  املركبة  الربط  اأدوات  مهارات 
البيئة التي يعي�س فيها املتعلم،  اللغة العام يف  متا�سي بناء الربنامج مع واقع ا�ستعمال 
لديه،وجعل  اللغة  ا�ستعمال  ال�سعف يف  مواطن  بعد تليف   ، التعبري  متطلباته يف  لبى  اإذ 
اال�سرتاتيجية امل�ستخدمة يف الربنامج ذات اأثر مبا�رض يف �سلوكه ويف تقدم معرفته ، ويف 
حت�سني مقدرته على الكتابة م�ستخدمًا اللغة ال�سليمة واملوؤثرة بدقة وح�سن عر�س.وخا�سة 
الربنامج قد ركزت  اأثناء تطبيق حمتويات  ا�ستخدمت يف  التي  التدري�س  ا�سرتاتيجيات  اأن 
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على العمل اجلماعي ، واملناظرات ، واملناق�سات ، وتكرار التدرب والتدريب ، والتعلم الذاتي، 
واإنتاج معلومات  احلالية،  ال�سابقة وربطها باملعرفة  املعرفة  وا�ستخدام   ، االأ�سئلة  وطرح 
جديدة ، ف�سًل عن دور املعلمني منفذي الربنامج االإيجابي يف تقدمي املحتوى التعليمي 
للبئية  باأن  مهدي)1999(  اإليه  اأ�سار  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  وفعالياته،  للربنامج 

التعليمية اأهمية ودوراً يف تفعيل اأدوار الطلب.
عالية  قابلية  املتعلمني  لدى  وّلد  التعليمي  الربنامج  اأن  اإىل  النتيجة  ُتعزى  ورمبا 
للكتابة وتعلم مهاراتها، وبخا�سة مهارة ا�ستخدام اأدوات الربط املركبة، ال�سيما اأن االأن�سطة 
والتدريبات راعت حاجات وميول الطلب وم�ساعرهم واأحا�سي�سهم واأفكارهم ومعتقداتهم 
يفيدهم  املحيطة، وزودتهم مبا  والبيئة  املجتمع  تتوافق وموؤثرات  التي  املرحلة  يف هذه 
يف واقع حياتهم من فكرة وخربة، والتدرب على �سياغة االأفكار با�سلوب ف�سيح وجذاب، 
يتفق  ما  وهو  اللغوية.  بالرثوة  االأدبي  ذوقهم  وحت�سني  الكتابة  يف  التدرج  عادة  وك�سب 
املرحلة  الطالب يف هذه  ي�سل  اأن  اللذين يفرت�سان  )ظافر واحلمادي،1984(  درا�سة  مع 
يت�سم  اإىل م�ستوى لغوي ميكن من ا�ستخدام الكلمة املكتوبة يف التعبري عن فكرته تعبرياً 

بال�سل�سة والو�سوح و�سحة ال�سياغة اإىل حد كبري.
للتعبري  وال�سكلية  اجلوهرية  النواحي  الربنامج  �سمول  اإىل  النتيجة  تعزى  اأن  وميكن 
فيها،  الكلمات  وتركيب  واجلملة  اجلملة،  بناء  يف  وحدة  اأ�سغر  فتناول  الكتابي)الكتابة(، 
�سمولية  اإىل  باالإ�سافة  والتدريبات،  للأن�سطة  العام  وال�سكل  جلمل  حتملها  التي  واالأفكار 
للتفكري،  مثرية  اأ�سئلة  على  اعتمدت  التي  الربنامج  يف  املت�سمنة  التطبيقية  التدريبات 
درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  واال�ستدالل.  واال�ستنتاج،  والتحليل، 
اأن بع�س هذه املهارات يندرج حتت معايري تقدير درجات  الذي يرى  )الها�سمي،1983( 
االختبارات املقالية، التي تقي�س قدرة طلبة ال�سف الثاين الثانوي على ممار�سة الكتابة يف 

جماالت التعبري الكتابي الوظيفي.
وقد يعود ال�سبب اإىل اأنه مت الرتكيز يف اأثناء بناء االأن�سطة والتدريبات – بهدف احل�سول 
على ا�ستخدام فاعل وناجع الأدوات الربط بني اأجزاء اجلملة وبني اجلمل والفقرات واجلزء 
االأكرب منها- على دقة الكلمات والعبارات املنتقاة ذات الوظيفة القواعدية اال�سا�سية التي 
تربط مفهومًا مع مفهوم اآخر، يعرب معناها عن العلقات الواردة ال�رضورية، والتي كان لها 
الدور االأكرب يف ن�سج الفكر الكتابي لدى الطلب.وهذا ما توؤكده درا�سة )اأبوحمدة ،1997( 
باأنه حتى يلتقي الكاتب والقارىء فل بد للجملة اأن تكون مرتابطة ترابطًا منطقيًا، ومن ثم 

فاإن كتابة جملة يعني اأن يعرف الكاتب ما يريد.
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تدريب تخاطب  اأو  ن�ساط  ر�سائل ق�سرية يف مقدمة كل  الربنامج  لت�سمن  وقد يكون 
لديه،  الكتابة  يف  الربط  اأدوات  ا�ستخدام  �سعف  مواطن  وتلم�س  للطالب،  الباطني  العقل 
نا�سجة  كتابة  الإنتاج  الكامنة  قدراته  ال�ستدعاء  ومتحفزاً  ومتحم�سًا  قادراً  جعلته  بحيث 
تعك�س مرحلته العمرية، بعد اأن يكون قد امتلك القابلية ال�سديدة ملتابعة تفا�سيل الربنامج 
وفهم حمتوياته وا�ستيعابها بعناية واهتمام دومنا �سعور بامللل اأو االإحباط اأو اخلوف اأو 

اال�سطراب اأو احلرية.
وقد يعود ال�سبب اإىل اأن الطلبة يف املرحلة الثانوية تنمو ثروتهم اللغوية من مطالعاتهم 
جمل  تكوين  منهم  ُيطلب  حني  وتطويلها؛ولذلك  اجلمل  تعزيز  �سبل  ويدركون   ، املختلفة 
بينها  الربط  ت�ستدعي  ب�سيطة(  )غري  مركبة  بجمل  اإال  ذلك  يكون  ال  وامل�ساعر  الفكر  تنقل 
باأدوات ربط خمتلفة )كلمات- جمل- اأ�سباه جمل(؛اأي اأن الطلبة يف املرحلة الثانوية يف 
مرحلة الن�سج التي فيها يبداأون اإدراك احلاجة اإىل اأدوات ربط تعرب عن العلقات املنطقية 
 ، ال�سببية  العلقات  واإيجاد  الطالب بالتفكري  اأي�سًا يبداأ  ب�سكل �سحيح، ويف هذه املرحلة 
فيلجاأ - على االأغلب - اإىل اأدوات تبني ال�سبب والنتيجة والتعار�س والت�ساد واال�ستنتاج 
جودن  اإليه  واأ�سار  التفكري.  على  قدرته  على  وا�سح  موؤثر  لها  وا�ستخدامه  واال�ستنباط، 
وبريكنز )Goodin&Perkins،1982( باأن الن�سج الرتكيبي لدى الكاتب ميكن اأن يوؤثر 
على التما�سك اللغوي ، واأن الكاتب الذي لي�س لديه فكرة حمددة عن غر�س الفقرة ال ي�ستطيع 

الربط بني اجلمل ؛ليطور فكرة جديدة.
وقد تعزى النتيجة اإىل اأن تزويد الربنامج الطلب باجلانب النظري )املعريف(، مّلكهم 
القدرة  اأن  منها  والتي  اجلمل،  بني  ال�سحيح  الربط  لديهم  اأجنحت  املهارات  من  جمموعة 
القدرة  واأن   ، مركبة  واأخرى  ب�سيطة  بجمل  يكون  قد  واالأح��داث  املواقف  عن  التعبري  على 
على تطويل )زيادة( اجلملة يكون من خلل اإ�سافة الرتاكيب اللغوية املختلفة عليها، واأن 
درا�سة  يتفق مع  العربية.وذلك  اجلملة  الربط معاين خمتلفة ووظائف متعددة يف  الأدوات 
ميكن  ال  فائقة  مهارة  اإىل  يحتاج  الربط  اأدوات  ا�ستخدام  اأن  اأظهر  الذي  )يعقوب،1996( 
ا�ستدعاء  اإىل  ، ي�ساعد الطالب ويدفعه  اإال من خلل تدريب هادف فاعل خمطط  اكت�سابها 
االأداة املنا�سبة للربط بني اجلملتني ، اأو اجلمل املت�سل�سلة للتعبري عن املعاين الدقيقة التي 

ت�ساعد على ترابط املو�سوع وتنا�سقه وتكامله.
تطبيق  نهاية  يف  الطلب  به  متتع  الذي  الرتكيبي  الن�سج  اأن  اإىل  النتيجة  تعزى  ورمبا 
الربنامج كان انعكا�سًا حقيقيًا لعلمهم اأن ا�ستخدام اأدوات الربط لي�س �سغلهم ال�ساغل ، بل االأهم 
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هو هل من ال�رضورة و�سع اأداة ربط اأم ال بني اجلمل والفكر التي كانوا يتنقلون بينها، واإن كان 
املو�سع موجبًا فعليه ا�ستخدام االأداة املنا�سبة املو�سحة للعلقة املنطقية بني اجلمل؛ اأي اأن 
الطلب كانوا يركزون على اال�ستعمال الطبيعي للروابط عندما يحتاج اإليها يف تعبري وا�سح 
عن املعنى املق�سود يف �سوء التدريبات واالأن�سطة التي ت�سمنت ذلك ، وبناًء على ما اكت�سبه 
 )Menendez،1978( الكلية.وهذا ما يتفق متامًا مع درا�سة ميندز الربنامج  من مكونات 

التي بينت اأن طريقة التدريب على ربط اجلمل يف التعبري لها اأثر يف حت�سني الكتابة.
ورمبا تعزى النتيجة اإىل مراعاة الربنامج تغري الدور االأ�سا�سي لكل من املعلم واملتعلم 
يف العملية التعلمية التعليمية مقارنة بالدور التقليدي ال�سابق، فكان املعلم واملتعلم يف 
اأثناء تطبيقه الربنامج يوؤدي دور املي�رض لعملية التعلم ، وامل�سهل لها ، واملر�سد، واملوجه.
يف حني كان الطلب يتمتعون بالدافعية الكبرية ملا مت اإجنازه اأو التو�سل اإليه ، متحملني 
، وزيادة  ال�سعور بالذات  اإىل تعزيز  الذي �ساقهم  االأمر   ، التعلم  م�سوؤولية كربى يف عملية 
التي  النتيجة مع درا�سة )مرجي،2007(  ، واال�ستمتاع بالتعلم.وتتفق هذه  الثقة بالنف�س 

اأكدت اأن زيادة الدافع توؤدي اإىل ت�سهيل عملية التعلم والتعليم.

التوصيات:

يف �سوء النتائج ومناق�ستها يو�سي الباحث مبا ياأتي:
حّث معلمي اللغة العربية على االهتمام بدر�س تعليم الكتابة، وتدريب طلبة املرحلة . 1

ا�ستخدام  اإتقانهم  من  التاأكد  بعد  تعقيداَ،  االأكرث  الربط  اأدوات  ا�ستخدام  على  الثانوية 
اأدوات الربط التقليدية الب�سيطة.

بالتعبري . 2 خا�سة  تعليمية  حمتويات  الثانوية  للمرحلة  العربية  اللغة  كتب  ت�سمني 
الكتابي ومهاراته، وبخا�سة مهارة ا�ستخدام اأدوات الربط.

اأدوات . 3 ا�ستخدام  يف  الطلبة  م�ستوى  بت�سخي�س  القيام  على  العربية  اللغة  معلمي  حث 
الربط املختلفة للوقوف على مواطن ال�سعف وو�سع خطط علجية منا�سبة، الإك�ساب 

الطلبة اأكرب قدر ممكن من اخلربات املتنوعة، ولرفع اأدائهم، وحت�سني �سوية التعليم .
اإجراء مزيد من البحث والدرا�سة حول اأ�سكال ال�سعف لدى طلبة ال�سف الثاين الثانوي . 4

يف مهارة ا�ستخدام اأدوات الربط االأكرث تعقيداَ، وحتديد االأ�سباب املرتبطة.
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قائمة املراجع:

أوالً- املراجع العربية: 
اأبو حمدة، حممد علي)1981(. فن الكتابة والتعليم ،مكتبة االأق�سى، عمان.  -1

الن�سو�س  وت��ذوق  والتعبري  الكتابة  فن  يف  الفائق  علي)1997(.  حممد  حمدة،  اأبو   -2
والتحرير ،ط1، دار عمار، عمان.

واأهمية  االأكادميي  الطموح  م�ستوى  اأثر  تريي)1981(.  اأتكن�سون،  و  ماهر،  هلل،  اأبو   -3
املادة الدرا�سية واجلن�س على التح�سيل الدرا�سي، جملة الرتبية اجلديدة 49/17.

اأحمد ،حممد عبد القادر)1985(. طرق تعليم التعبري، ط1 ،مكتبة النه�سة امل�رضية، القاهرة.  -4
املنحى  على  قائم  علجي  تعليمي  برنامج  اأث��ر  اهلل)1997(.  عبد  حممود  البدوي،   -5
التكاملي يف اللغة العربية يف معاجلة اأخطاء الر�سم االإملئي ال�سائعة لدى طلبة ال�سف 

الثامن، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الريموك ،اإربد-االأردن.
البدوي، حممود عبد اهلل)1999(. اأثر برنامج تدريبي يف حت�سني كفايات معلمي اللغة   -6
الرئا�سة  االإبداعي،  الكتابي  التعبري  مهارات  يف  الط�لب  �سعف  معاجلة  يف  العربية 

العامة لوكالة الغوث الدولية، عمان.
ط1،  العربية،  اجلملة  تركيب  يف  والربط  االرتباط  نظام  م�سطفى)1997(.  حميدة،   -8

ال�رضكة امل�رضية العاملية -لوجنمان، القاهرة،.
9-  حجو، غازي)1997(. التعبري الوظيفي يف ال�سفوف العليا)ورقة عمل(، الرئا�سة العامة 

لوكالة الغوث الدولية، عمان.
10-خاطر، حممود ر�سدي، واآخرون)1986(. طرق تدري�س اللغة العربية والرتبية الدينية 

يف �سوء االجتاهات الرتبوية احلديثة، ط3، دار املعرفة ،القاهرة.
العربية والرتبية  اللغة  اإىل تدري�س  واآخرون)1990(. املدخل  11-خاطر، حممود ر�سدي، 

الدينية يف �سوء االجتاهات الرتبوي�ة احلديثة ،دار الثقافة، القاهرة.
يف  اال�ستماعي  اال�ستيعاب  م�ستوى  اإبراهيم)1999(.  خري«  »حممد  اإياد  12-اخلماي�سة، 
اإربد  ملديرية  التابعة  املدار�س  يف  االأ�سا�سي  العا�رض  ال�سف  طلب  لدى  العربية  اللغة 

الثانية، ر�سالة ماج�ستري، جامعة الريموك ،.
13-خمي�س، حمدي)1997(. االأ�سلوب االبتكاري، خ�سائ�سه واأثره يف احلياة االجتماعية، 

ط3، دار املعارف، القاهرة،.
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14-الراميني، عر�سان ح�سني)2000(. الكتابة العملية مهارات اأ�سا�سية يف البناء واللغة، 
ط1، مطبعة كنعان، اربد.

امل�سلكية  وانطباعاتها  العربية  للغة  التدري�س  فن  �سالح)1975(.  حممد  15-�سمك، 
واأمناطها العملية، مكتبة االأجنلو م�رضية، القاهرة.

امل�رضية  الدار  والتطبيق،  النظرية  بني  العربية  اللغة  تعليم  ح�سن)1992(.  16-�سحاته، 
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