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  ملخـص

  

ـ   باللغةباللغة  واإلنشاءواإلنشاء  الكتابةالكتابة  لتعليملتعليم  نظرينظري  تأطيرتأطير  بتقديمبتقديم  البحثالبحث  هذاهذا  يعتنييعتني               ـ األجنبي   منظـور منظـور   مـن مـن   ةةاألجنبي

  تعلـيم تعلـيم   منزلـة منزلـة :  :  منهـا منهـا   الموضوع،الموضوع،  فيفي  المحوريةالمحورية  القضاياالقضايا  منمن  عدد اعددا  يستنفد يستنفد  وهووهو. . التطبيقيةالتطبيقية  اللسانياتاللسانيات

  باللغـة باللغـة   التعبيـر التعبيـر   تعلـيم تعلـيم   وتـاريخ وتـاريخ   والقراءة،والقراءة،  الكتابةالكتابة  وتعالقوتعالق  األجنبية،األجنبية،  اللغةاللغة  تعليمتعليم  فيفي  وأهميتهاوأهميتها  الكتابةالكتابة

  االجتماعيـة االجتماعيـة   واللـسانيات واللـسانيات   النظريـة النظريـة   ياتياتاللساناللسان  منمن  األجنبيةاألجنبية  باللغةباللغة  الكتابةالكتابة  تعليمتعليم  واستفادةواستفادة  اإلنجليزية،اإلنجليزية،

  التعبيـر، التعبيـر،   تعلـيم تعلـيم   بمنـاهج بمنـاهج   خاصةخاصة  عنايةعناية  البحثالبحث  ويعتنيويعتني. . الحديثالحديث  األدبياألدبي  والنقدوالنقد  الحاسوبيةالحاسوبية  واللسانياتواللسانيات

  ..األجنبيةاألجنبية  باللغةباللغة  التعبيرالتعبير  تقييمتقييم  بكيفيةبكيفية  ومنتهي اومنتهيا  المعالجة،المعالجة،  منهجمنهج  علىعلى  مركزا مركزاً

  
ABSTRACT  

Applied Linguistics and the Teaching of Writing and Composition in a 
Foreign Language 

  
This paper aims at drawing a theoretical framework for teaching 

writing and composition in a foreign language, from the perspective of applied 
linguistics. It discusses several core issues such as the important role of 
teaching writing when teaching a foreign language and the connectedness of 
reading and writing. It also provides a historical overview of teaching 
composition in English, and sheds light on how it benefited from theoretical, 
socio-, and computational linguistics.. in addition to modern literary criticism. 
the paper pays close attention to composition teaching curricula, and focuses 
on the process approach and concludes with methods for assessing 
composition written in a foreign language.  

 
 
  

                                                  
  .البتراالعربية وآدابها، جامعة قسم اللغة  *

 .  حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، األردن



                                                وليد العناتيليم الكتابة واإلنشاء باللغة األجنبيةاللسانيات التطبيقية وتع 

  
 

 ٥٠

   مقدمةمقدمة
: : األجنبيـة األجنبيـة   باللغـة باللغـة   والتعبيروالتعبير  الكتابةالكتابة  تعليمتعليم    عنعن  موجزةموجزة  صورةصورة  أقدمأقدم  أنأن  البحثالبحث  ذاذاهه  منمن  أقصدأقصد

  هذاهذا  وليسوليس. . الكتابةالكتابة  تعليمتعليم  فيفي  المعالجةالمعالجة  منهجمنهج  تطبيقتطبيق  وكيفية وكيفية  األخرى،األخرى،  بالعلومبالعلوم  وعالقت هوعالقته  وطرق ه،وطرقه،  تاريخ ه،تاريخه،

  فـي فـي   طبيقات طبيقاتوالتوالت  والمبادئ والمبادَئ  المعارف المعارفَ  هذههذه  نستفيد نستفيد  أن أن  آخ ر ؛آخَر؛  لمقصد لمقصد  مؤس س مؤسس  وإنماوإنما  لذاتهلذاته  خالص اخالصا  المقصدالمقصد

  مـن مـن   كل هـا كلَّهـا   معارفـه معارفـه   يستقييستقي  البحثالبحث  هذاهذا  إن إن  بالقولبالقول  اآلناآلن  منذمنذ  ح ت ر س حتَرِسأأوو. . بغيرهابغيرها  للناطقينللناطقين  العربيةالعربية  تعليمتعليم

  خادمـة  خادمـةً   نـشأت نـشأت   إنمـا إنمـا   التطبيقيـة التطبيقيـة   اللسانياتاللسانيات  أن أن  ذلكذلك  األمريكية؛األمريكية؛  والسيماوالسيما  الغربيةالغربية  التطبيقيةالتطبيقية  اللسانياتاللسانيات

  فيفي  المخت صةالمختَّصة  العربية العربية  المراج ع المراجِعِ  غياب غياب  م س و غا مسوغاَ  وويبديبد  ثم ثم  وم ن ومن  وأستراليا،وأستراليا،  وبريطانياوبريطانيا  أمريكاأمريكا  فيفي  لإلنجليزيةلإلنجليزية

ـ ل  نؤمـلُ   عامةعامة  تعريفية تعريفيةً  مقدمة مقدمةً  كونهكونه  فيفي  البحثالبحث  هذاهذا  فائدةفائدة  تظهرتظهر  هناهنا  ومنومن  ،،))1((البحثالبحث  موضوعموضوع   تقـوم تقـوم   أنأن  نؤم

  بغيـر بغيـر   للنـاطقين للنـاطقين   العربـي  العربـي   واإلنـشاء واإلنـشاء   الكتابةالكتابة  تعليمتعليم  فيفي  المعطيات المعطيات  هذه هذه  تستثمرتستثمر  أخرىأخرى  دراسات دراساتٌ  عليهاعليها

 ..العربيةالعربية
 اللغةاللغة  األجنبيةاألجنبية تعليمتعليم  فيفي واإلنشاءواإلنشاء الكتابةالكتابة

  وإنمـا وإنمـا   األجنبيـة؛ األجنبيـة؛   باللغةباللغة  واإلنشاءواإلنشاء  التعبيرالتعبير  موضوعموضوع  فيفي  البحثالبحث  الباحثينالباحثين  منمن  كثيركثير  يستصعبيستصعب

  المجـاالت المجـاالت   مـن مـن   كثيركثير  معمع  وتعال قهوتعالُقه  لتشابكهلتشابكه  الموضوعالموضوع  هذاهذا  ي غ ل ف يغَلِّفُ  الذيالذي  الشديدالشديد  التعقيدالتعقيد  إلىإلى  ذلكذلك  مرجعمرجع

  حقـل حقـل   بأنـه بأنـه   المجـال المجـال   هذاهذا  ففيصيص  أنأن  لبعضهملبعضهم  حالحال  حتىحتى  والعقالني،والعقالني،  النفسيالنفسي  الطابعالطابع  ذاتذات  تلكتلك  والسيماوالسيما

  المتعلمالمتعلم  حصيلةحصيلة  علىعلى  صريحا صريحاً  ودليال ودليالً  نهائيا نهائياً  م ن ج زا منْجزاً  واإلنشاءواإلنشاء  الكتابةالكتابة  فيفي  ترىترى  اآلراءاآلراء  أكثرأكثر  ولكن ولكن  ))2((ألغامألغام

،هـي هـي   إنماإنما  واإلنشائيةواإلنشائية  الكتابيةالكتابية  الكفايةالكفاية  أنأن  ذلكذلك  وبيانوبيان  األجنبية؛األجنبية؛  باللغةباللغة  التواصلالتواصل  علىعلى  واقتدارهواقتداره    األجنبي ،األجنبي  

فالمتعلمفالمتعلم  المختلفة؛المختلفة؛  اابعناصرهبعناصره  التواصليةالتواصلية  الكفايةالكفاية    ج ماع جِماع  فإنهفإنه  ماما  موضوعا موضوعاً  يكتبيكتب  عندماعندما  األجنبي األجنبي  ردصي ص د ر ي  

  علـى علـى   والكلماتوالكلمات  الحروفالحروف  برسمبرسم  الشكليةالشكلية  الكتابيةالكتابية  كفايتهكفايته  عنعن  ي ع ب ر يعبر  فهوفهو: : الوعيهالوعيه  فيفي  الكامنةالكامنة  كفاياتهكفاياته  عنعن

  ليةليةالدالالدال  الحقولالحقول  وو  المفردات المفردات  يستخدميستخدم  حينحين  المعجميةالمعجمية  كفايتهكفايته  يستخدميستخدم  وهووهو. . المت ع ل م ة المتَعلَّمة  اللغةاللغة  رسمرسم  مقتضىمقتضى

الذيالذي  للسياقللسياق  المناسبة المناسبةَ  والمصطلحات والمصطلحات  كْتُباألبنيـة األبنيـة   انتقـاء انتقـاء   فـي فـي   الصرفيةالصرفية  كفايتهكفايته  يستخدميستخدم  وهووهو. . فيهفيه  ي ك ت ب ي  

  والتركيبيـة والتركيبيـة   النحويةالنحوية  كفايتهكفايته  يستفز يستفز  وهووهو. . ي ن ت ج ه ينْتجه  الذيالذي  الموضوعالموضوع  فيفي  والمبنىوالمبنى  للمعنىللمعنى  الخادمةالخادمة  الصرفيةالصرفية

    فـي فـي   التداوليـة التداوليـة   كفايتـه كفايتـه   يستنهضيستنهض  تراهتراه  ممثث. . المت ع ل م ة المتَعلَّمة  اللغةاللغة  ن ح و نَحوِ  وفقوفق  علىعلى  م ن سوقمنْسوق  صحيحصحيح  كالمكالم  إلنتاجإلنتاج

                                                  
يتضمن تراث اللغة اإلنجليزية عدد ا كبير ا جدا  من الدراسات والبحوث والكتب في تعليم الكتابة، بل إنك تجد عددا  من الدوريات )  ١(

  :العلمية المتخصصة في هذا الموضوع، منها مثال 

- Journal OF SECOND LANGUAGE WRITING.  

- WRITTEN COMMUNICATION.  
(2) Ann Raimes, (2004), Ten Steps in Planning a Writing Course and  Training Teachers of writing, in: 

Jack .Richards and Willy A.Renandya  (2004), Methodology in Language Teaching, Cambridge 
university press, U.S.A, P306.  
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  الخطـاب الخطـاب   عناصـر عناصـر   فيراعـي فيراعـي   وأعرافهما؛وأعرافهما؛  والمجتمعوالمجتمع  الكتابةالكتابة  سياقسياق  منمن  المناسبةالمناسبة  منزلتهمنزلته  النصالنص  إنزالإنزال

  ويستـشعر ويستـشعر   ،،  المضمونيةالمضمونية  وبنيت هوبنيتَه  الشكلية ،الشكليةَ،  وبنيت هوبنيتَه  النص،النص،  وغرض وغرض  النص،النص،  ونوع ونوع  المخاط ب ،المخاطَب،: : المختلفةالمختلفة

 ..وانقطاعهوانقطاعه  التواصلالتواصل  كسركسر  إلىإلى  يفضييفضي  قدقد  خطأخطأ  أيأي  تالفيتالفي  فيفي  اكتسبهااكتسبها  التيالتي  اإلستراتيجية اإلستراتيجيةَ  كفايات هكفاياته
  واقتـداره واقتـداره   والتواصليةوالتواصلية  اللغويةاللغوية  كفايتهكفايته  علىعلى  دليال دليالً  للمتعلمللمتعلم  الن ص ي النَّصي  الم ن ج ز المنْجز  نجعلنجعل  أنأن  لنالنا  يمكنيمكن  فإنهفإنه  وهكذاوهكذا

  المـسألة، المـسألة،   لهـذه لهـذه     حديث احديثًا  اللسانييناللسانيين  منمن  كثيركثير  تنبهتنبه  وقدوقد. . مختلفةمختلفة  تواصليةتواصلية  ألغراضألغراض  الكتابةالكتابة  توظيفتوظيف  علىعلى

  ..المختلفةالمختلفة  التعليميةالتعليمية  المهام المهام  منمن  إليهاإليها  يقوديقود  وماوما  والتعبيرية،والتعبيرية،  اإلنشائيةاإلنشائية  بالكفايةبالكفاية  يعتنونيعتنون  وبدأواوبدأوا

  ))الكتابةالكتابة  أجلأجل  منمن  القراءةالقراءة (  ( بالقراءةبالقراءة  الكتابةالكتابة  تعال قتعالُق

  بالكتابـة بالكتابـة   القـراءة القـراءة   لعالقـة لعالقـة   القديمةالقديمة  التقليديةالتقليدية  النظرةالنظرة  كانتكانت  فقدفقد  بالقراءة،بالقراءة،  كانكان  إنماإنما  الكتابةالكتابة  تعال قتعالُق  وأكثروأكثر  

.  .  المختلفةالمختلفة  التطبيقيةالتطبيقية  وآلياتهوآلياته  المعرفيةالمعرفية  إستراتيجياتهإستراتيجياته  منهمامنهما  ددواحواح  لكللكل  مختلفين،مختلفين،  منفصلينمنفصلين  نظاميننظامين  تراهماتراهما

  فيفي  النظرالنظر  إعادةإعادة  فيفي  التحولالتحول  هذاهذا  وتمثلوتمثل  العشرين،العشرين،  القرنالقرن  سبعينياتسبعينيات  منذمنذ  تتغيرتتغير  بدأتبدأت  النظرةالنظرة  هذههذه  ولكنولكن

  هنـاك هنـاك   أنأن) ) Nelson and Calfee::وكـالفي وكـالفي   نيلس ننيلسن (  ( يرىيرى  وو. . المدرسيالمدرسي  المستوىالمستوى  علىعلى  العالقةالعالقة  هذههذه

    ::))1((وهيوهي  المدارس،المدارس،  فيفي  والكتابةوالكتابة  القراءةالقراءة  بينبين  الربطالربط  عززتعززت  حركاتحركات  خمسخمس

 the reader response) ) يـاوس يـاوس   لروبـرت لروبـرت   القارئالقارئ  استجابةاستجابة  نظريةنظرية (  ( القارئالقارئ  استجابةاستجابة  حركةحركة  -١١

movement  بهبه) ) تأثرهتأثره ( (وانفعالهوانفعاله  النص،النص،  معمع  القارئالقارئ  تفاعلتفاعل  كيفيةكيفية  علىعلى  تركزتركز  حركةحركة  وهيوهي..  

 the process writing) ) القـراءة القـراءة   معالجـة معالجـة  (  ( عمليـة عمليـة   بوصـفها بوصـفها   القـراءة القـراءة   حركـة حركـة    -٢٢
movement ،،  ينفـذها ينفـذها   معرفيـة معرفيـة   استراتيجياتاستراتيجيات  علىعلى  تقومتقوم  عمليةعملية  القراءةالقراءة  أنأن  مبدأمبدأ  علىعلى  تقومتقوم  وهيوهي  

  . . النصالنص  يقرأيقرأ  عندماعندما  القارئالقارئ

  علـى علـى   تركزتركز  وهيوهي  ،،the whole language movement        ك ال كُالً  اللغةاللغة  وحركةوحركة -٣٣

  ذلـك ذلـك   ناءناءأثأث  وفيوفي  كامال ،كامالً،  اللغوياللغوي  النظامالنظام  يكتسبيكتسب  المتعلمالمتعلم  وأنوأن  المختلفة،المختلفة،  وعناصرهاوعناصرها  اللغةاللغة  مهاراتمهارات  تعال قتعالُق

  ..المختلفةالمختلفة  العناصرالعناصر  هذههذه  بينبين  روابطروابط  يطو ريطور

 the comprehension as   construction  ،،""بنـاء  بنـاء   االسـتيعاب االسـتيعاب  " "وحركـة وحركـة    -٤٤
movement،،  بـذخيرة بـذخيرة   النصالنص  يباشريباشر  ولكنهولكنه  الصفر،الصفر،  منمن  النصالنص  قراءةقراءة  يبدأيبدأ  الال    القارئالقارئ  أنأن  ومفادهاومفادها  

  ..النصالنص  يحملهايحملها  التيالتي  والمعرفةوالمعرفة  القديمةالقديمة  المعرفةالمعرفة  بينبين  بالتفاعلبالتفاعل  وإنشائهوإنشائه  المعنىالمعنى  بناءبناء  علىعلى  تساعدهتساعده  معرفيةمعرفية

  ،،the discourse community movement    الخطـابي الخطـابي   المجتمـع المجتمـع     وحركةوحركة   -٥٥

  التواضـع التواضـع   وهذاوهذا  محدد،محدد،  تخصصتخصص  أوأو  مهنةمهنة    أفرادأفراد  عليهاعليها  يتواضعيتواضع  ع ر فيةعرفية  لغويةلغوية  تقاليد تقاليد  ثم ةثمة  أن أن  وأساسهاوأساسها

                                                  
(1) Thom Hudson,, ))٢٠٠٧٢٠٠٧((,,  Teaching Second Language Reading , ,Oxford University Press, Oxford, New 

York, pp 283-284. 
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  وم ن ومن  وإنشائهوإنشائه  المعنىالمعنى  بناءبناءلل  المجتمعالمجتمع  هذاهذا  أعضاءأعضاء  بينبين  اجتماعيا اجتماعياً  وتفاوض اوتفاوضا  تفاعال تفاعالً  يمثليمثل  الع ر ف ي العرفي  واالتفاقواالتفاق

المرتضىالمرتضى  الوجهالوجه  علىعلى  التواصلالتواصل  إنجازإنجاز  ثم ثم..  

  الكتابةالكتابة  فيفي  البحثالبحث  اتجاهاتاتجاهات  منمن  عدداعددا  إن إن  حتىحتى  عضوي ،عضوي،  التصاق التصاقٌ  بالقراءةبالقراءة  الكتابةالكتابة  التصاقالتصاق  أنأن    ويظهرويظهر

  أجـل أجـل   مـن مـن   والكتابةوالكتابة  الكتابة،الكتابة،  أجلأجل  منمن  القراءةالقراءة: : منهامنها  بالكتابة،بالكتابة،  القراءةالقراءة  عالقةعالقة  إلىإلى  صريحا صريحاً  استنادا استناداً  استنداستند

  وقور ب توقورِبت  الرؤى،الرؤى،  منمن  كثيركثير  فيهفيه  اس ت ث م ر ت استُثْمرتْ  ناهضا ،ناهضاً،  بحثيا بحثياً  مجاال مجاالً  بالكتابةبالكتابة  القراءةالقراءة  تعال قتعالُق  مثلمثل  ولقدولقد. . ءةءةالقراالقرا

  الربطالربط  وجوهوجوه  بعضبعض  نذكرنذكر  أنأن  ويمكنويمكن    بينهما،بينهما،  العضويالعضوي  التعالقالتعالق  إلىإلى  انتهتانتهت  متعددة متعددةً  مقاربات مقاربات  العالقةالعالقة  هذههذه

   ::))1((بغيرهابغيرها  ناطقينناطقينلللل  اإلنجليزيةاإلنجليزية  تعليمتعليم  فيفي  الباحثينالباحثين  منمن  كثيركثير  إليهإليه  توصلتوصل  ماما  حسبحسب  بينهمابينهما

  تتـشابهان تتـشابهان   والكتابـة والكتابـة   القـراءة القـراءة   أنأن) ) Tierney and Pearson: : بيرس نبيرسن  وو  تيرنيتيرني ( (وجدوجد •

  القـراءة القـراءة   قسماقسما  وقدوقد. . إنشائيا إنشائياً  ف عال فعالً  ت م ث النتُمثِّالن  وأنهماوأنهما  المعنى،المعنى،  لبناءلبناء  عمليتانعمليتان  أنهماأنهما  فيفي  يتمثليتمثل  جوهري اجوهريا  تشابها تشابهاً

ـ   مشتركةمشتركة  خمس خمسٍ  خصائصخصائص/ / مالمحمالمح  إلىإلى  والكتابةوالكتابة ـ ه ـ س و د ة، مـسودة، الال  وكتابـة وكتابـة   التخطـيط، التخطـيط، : : ييــه   والتعـديل، والتعـديل،   م

  . . ))2((والمراقبةوالمراقبة  والمراجعة،والمراجعة،

  ..ابتكاريتينابتكاريتين  توليديتينتوليديتين  إبداعيتينإبداعيتين  عمليتينعمليتين    بوصفهمابوصفهما      تتشابهانتتشابهان  والكتابةوالكتابة  القراءةالقراءة •

  ..وعملياتهوعملياته  التفكيرالتفكير  مهاراتمهارات  معمع  ومتعالقتانومتعالقتان  موج هتانموجهتان  عمليتانعمليتان  والكتابةوالكتابة  القراءةالقراءة   •

  ..مشتركة مشتركةٌ  معرفية معرفيةٌ  أسس أسس  تجمعهماتجمعهما  والكتابةوالكتابة  القراءةالقراءة •

  ".".السياقيالسياقي  االعتماداالعتماد "  " هوهو  إدراكيإدراكي  معرفيمعرفي  أساسأساس  فيفي  تركانتركانتشتش  أنهماأنهما   •

  ::أهمهاأهمها  متعددةمتعددة  زوايازوايا  منمن  بالكتابةبالكتابة  القراءةالقراءة  عالقةعالقة  د ر س ت درِستْ  فقدفقد  التطبيقيالتطبيقي  البحثيالبحثي  السياقالسياق  فيفي  وأماوأما    

  فـي فـي   األماألم  باللغـة باللغـة   والكتابـة والكتابـة   القراءةالقراءة  وأثروأثر  المتبادل،المتبادل،  والتأثيروالتأثير  األجنبيةاألجنبية  اللغةاللغة  فيفي  بالقراءةبالقراءة  الكتابةالكتابة  عالقةعالقة

  الكفايـات الكفايـات   ناحيـة ناحيـة   منمن  األجنبيةاألجنبية  اللغةاللغة  فيفي  األولىاألولى  اللغةاللغة  وتأثيروتأثير  األجنبية،األجنبية،  باللغةباللغة  الكتابةالكتابةوو  القراءةالقراءة  كفاياتكفايات

  ..))3((والكتابيةوالكتابية  القرائيةالقرائية

  المعلمين،المعلمين،  إعدادإعداد  فيفي) ) للكتابةللكتابة  القراءةالقراءة (  ( منهجمنهج  بروزبروز  إلىإلى  معظمهامعظمها  فيفي  أفضتأفضت  المقارباتالمقاربات  هذههذه  أنأن  والشكوالشك

. . التقيـيم التقيـيم   وطريقـة وطريقـة   التـدريس، التـدريس،   وطريقـة وطريقـة   تداريب،تداريب،  منمن  يرافقهايرافقها  وماوما  التعليميةالتعليمية  والكتبوالكتب  الموادالمواد  تأليفتأليف  وو

  : : األسساألسس  هذههذه  منمن  معينة،معينة،  أسسأسس  علىعلى  مختارةمختارة  نصوصنصوص  اتخاذاتخاذ  حولحول  المنهجالمنهج  هذاهذا  ويتمحورويتمحور

  ..إلخإلخ........صحافيا صحافياً  خبر اخبرا  أوأو  نقدية،نقدية،  مقالة مقالةً  أوأو  رسمية ،رسميةً،  رسالة رسالةً  يكونيكون  كأنكأن  الشكلية؛الشكلية؛  النصالنص  بنيةبنية  -

                                                  
  :ءة بالكتابة فيتفاصيل وافية عن عالقة القرا)  ١(

,٢٨٧-٢٦٢. Thom Hudson, )٢٠٠٧(, Teaching Second Language Reading  
(2) Ibid, pp264-265. 

لمزيد من التفاصيل عن عالقة القراءة بالكتابة  في اللغة األم وتأثيرهما في القراءة والكتابة باللغة األجنبية انظر الدراسة التطبيقية )  ٣(

  :اآلتية
- Joan Eisterhold Carson and others, Reading- Writing Relationships in First and Second Language, 
TESOL  QUARTERLY, VOL.24,NO.2, SUMMER 1990,PP245-266. 
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 ٥٣

  مشكلةمشكلة:  :  نوعنوع  منمن  نص انصا  يكونيكون  كأنكأن  المعلومات؛المعلومات؛  تقديمتقديم  وكيفيةوكيفية  المعلوماتيةالمعلوماتية  بنيتهبنيته  حيثحيث  منمن  النصالنص  نوعنوع  -

  ..إلخإلخ......نتيجةنتيجة  وو  سببسبب    أوأو    خاصة،خاصة،  وأخرىوأخرى  عامةعامة  قضيةقضية  أوأو  وحلها،وحلها،

  أوأو  نقـدي ا، نقـديا،   أوأو  وصـفي ا، وصـفيا،   أوأو  سـردي ا، سـرديا،   الـنص الـنص   يكـون يكـون   كـأن كـأن   النص؛النص؛  أسلوبأسلوب  حيثحيث  منمن  النصالنص  نوعنوع  -

  . . إلخإلخ......إقناعي اإقناعيا

  ..لخلخإإ..........خدمةخدمة  تقديمتقديم  أوأو  الموافقة،الموافقة،  أوأو  كاالعتذار،كاالعتذار،  تحقيقها؛تحقيقها؛  إلىإلى  ي ق ص د يقْصد  التيالتي  التواصليةالتواصلية  الوظيفةالوظيفة  -

  قـد قـد   الواحدالواحد  النصالنص  أن أن  ذلكذلك  واختيارها؛واختيارها؛  النصوصالنصوص  لتصنيفلتصنيف  وصارمةوصارمة  دقيقةدقيقة  معايير معايير  األسساألسس  هذههذه  وليستوليست

  علـى علـى   منـصب ا منـصبا   التركيـز التركيـز   مجمـل مجمـل   ويكونويكون  ذكرناها،ذكرناها،  التيالتي  الخصائصالخصائص  منمن  متقاطعة متقاطعةً  خصائص خصائص  يتضمنيتضمن

خصائص خصائص  نصية نصية  لطلبتهلطلبته  تعليمهاتعليمها  المعلمالمعلم  أوأو  الكتابالكتاب    يقصديقصد  محددة محددة . .  

  جوانـب جوانـب   فيفي    تطبيقاتهتطبيقاته  استثماراستثمار  ويمكنويمكن  واسع،واسع،  رحبرحب  مجالمجال  فهوفهو  الكتابةالكتابة  تعليمتعليم  فيفي  القراءةالقراءة  استثماراستثمار  وأماوأما

  الـنص الـنص   ونـوع  ونـوع   تحقيقهـا، تحقيقهـا،   المرادالمراد  التعليمية التعليمية  الم ه م ة المهمة  طبيعة طبيعةُ  التطبيقاتالتطبيقات  هذههذه  اختياراختيار  فيفي  يتحكميتحكم  وو  كثيرة،كثيرة،

  التعليميـة التعليميـة   المهـام  المهـام   لتنفيـذ لتنفيـذ   صحيح اصحيحا  مدخال مدخالً  يمثليمثل  القرائيالقرائي  الموضوعالموضوع  اختياراختيار  ح س ن حسن  فإن فإن  ولذلكولذلك  القرائي؛القرائي؛

  القـارئ القـارئ   اسـتجابة اسـتجابة   فكـرة فكـرة   علىعلى  قائمةقائمة  الكتابةالكتابة  ألغراضألغراض  القراءةالقراءة  توظيفتوظيف  فيفي  األساسيةاألساسية  والفكرةوالفكرة. . ححبنجابنجا

  المهمـات  المهمـاتُ   والكتابةوالكتابة  التعبيرالتعبير  تعليمتعليم  فيفي  المقروءالمقروء  النصالنص  استثماراستثمار  وجوهوجوه  ومنومن. . يديهيديه  بينبين  الذيالذي  للنصللنص  وتلقيهوتلقيه

  ::اآلتيةاآلتية  التعليميةالتعليمية

 المناسبةالمناسبة  التعليميةالتعليمية  المهماتالمهمات النصالنص  نوعنوع
 ..الخاصةالخاصة  لغتهلغته  المتعلمالمتعلم  فيهفيه  يستخدميستخدم  سرديسردي  سلوبسلوببأبأ  القصةالقصة  تلخيصتلخيص    - قصيرةقصيرة  قصةقصة

  ..الخاصةالخاصة  المتعلمالمتعلم  بلغةبلغة  ةةالرئيسالرئيس  الشخصياتالشخصيات  تصفتصف  قصيرة قصيرة  فقرات فقرات  كتابةكتابة    -

  ..مثال مثالً  القصة،القصة،  أحداثأحداث  بعضبعض  توسيعتوسيع      -

  ..المتعلمالمتعلم  بلغةبلغة  صياغتهصياغته  وإعادةوإعادة  مشهدمشهد  اختياراختيار  -

  الكاتـب، الكاتـب،   أسـلوب أسـلوب : : منهـا منهـا   قضاياقضايا  تتناولتتناول  القصةالقصة  حولحول  نقديةنقدية  مقالةمقالة  كتابةكتابة  -

  ..خصياتخصياتالشالش  وطبيعةوطبيعة

  وجـوه وجـوه   فيهافيها  يبينيبين  المتعلمالمتعلم  لغةلغة  فيفي  مشابهةمشابهة  وقصةوقصة  القصةالقصة  هذههذه  بينبين  مقارنةمقارنة  -

  ..واالختالفواالختالف  التشابهالتشابه

  عبـارات  عبـارات   المتعلمالمتعلم  يستعمليستعمل  أنأن  علىعلى  موجزة،موجزة،  بطريقةبطريقة  القصةالقصة  كتابةكتابة  إعادةإعادة  -

 ..أدبية أدبيةً
 ..محددمحدد  مكانمكان  فيفي  وتدوينهوتدوينه  معينةمعينة  قضيةقضية  منمن  الكاتبالكاتب  موقفموقف  استخالصاستخالص  - إقناعيةإقناعية  مقالةمقالة

  التـي التـي   والحجـج والحجـج   الكاتبالكاتب  إليهاإليها  يدعويدعو  التيالتي  لقضايالقضايااا  يتضمنيتضمن  جدولجدول  إنشاءإنشاء  -

  ..القارئالقارئ  إلقناعإلقناع  يقدمهايقدمها



                                                وليد العناتيليم الكتابة واإلنشاء باللغة األجنبيةاللسانيات التطبيقية وتع 

  
 

 ٥٤

 ..تفنيدهاتفنيدها  وتحاولوتحاول  المقالة،المقالة،  كاتبكاتب  حججحجج  علىعلى  ت ر د تَرد  جدليةجدلية  مقالةمقالة  إنشاءإنشاء  -
ــة  رســالةرســالة ــةإخواني / / إخواني

 وديةودية
ـ ب، المخاطَـب، : : السياقالسياق  عناصرعناصر  يراعييراعي  مناسبمناسب  رد رد  إنشاءإنشاء    -   والموضـوع، والموضـوع،   المخاط

 ..النصالنص  ونوعونوع
  جدليـــةجدليـــة  مقالـــةمقالـــة

  لغـة لغـة  "  " موضوعهاموضوعها

 ""واحدةواحدة  عالميةعالمية

  وحججهـم، وحججهـم،   المؤيـدين المؤيـدين   آلراءآلراء  أحدهماأحدهما: : عمودينعمودين  يتضمنيتضمن  جدولجدول  إنشاءإنشاء      -

 ..وحججهموحججهم  المعارضينالمعارضين  آلراءآلراء  والثانيوالثاني
  حججهـم حججهـم   وتدع موتدعم  الواحدة،الواحدة،  العالميةالعالمية  اللغةاللغة  دعاةدعاة  تؤيدتؤيد  قصيرةقصيرة  مقالةمقالة  إنشاءإنشاء  -

  ..مقنعةمقنعة  إضافيةإضافية  بحججبحجج

  حججحجج  وتفن دوتفنِّد  واحدة،واحدة،  عالميةعالمية  لغةلغة  إلىإلى  الدعوةالدعوة  تعارضتعارض  قصيرةقصيرة  مقالةمقالة  إنشاءإنشاء  -

  ..معارضةمعارضة  بحججبحجج  هاهادعاتدعات

  وتـدع م وتـدعم   الواحـدة، الواحـدة،   العالميـة العالميـة   اللغةاللغة  معارضيمعارضي  تؤيدتؤيد  قصيرةقصيرة  مقالةمقالة  إنشاءإنشاء  -

  ..مقنعةمقنعة  إضافيةإضافية  بحججبحجج  حججهمحججهم

  ..الواحدةالواحدة  العالميةالعالمية  اللغةاللغة  مزايامزايا  تبينتبين  سرديةسردية  مقالةمقالة  إنشاءإنشاء  -

 ..اللغوياللغوي  التعددالتعدد  مزايامزايا  تبينتبين  سرديةسردية  مقالةمقالة  إنشاءإنشاء  -
  

  الـنص الـنص   اسـتثمار اسـتثمار   كيفيةكيفية  ت و ج ه تُوجه  واضحةواضحة  أدلةأدلة  تظل تظّل  ثالهاثالهاوأموأم  ولكنهاولكنها  تقريبية ،تقريبيةً،  التعليميةالتعليمية  المهام المهام  هذههذه  وتظلوتظل

  ..والتعبيروالتعبير  اإلنشاءاإلنشاء  مهاراتمهارات  تطويرتطوير  فيفي  المقروءالمقروء

  

  ))1((تاريخيةتاريخية  رؤيةرؤية........األجنبيةاألجنبية  باللغةباللغة  واإلنشاءواإلنشاء  الكتابةالكتابة  تعليمتعليم

  تعبيـرا  تعبيـراً   تعبـر تعبـر " " منطوقةمنطوقة  اللغةاللغة "  " الحديثةالحديثة  اللسانياتاللسانيات  وو  التقليديالتقليدي  اللغوياللغوي  الدرسالدرس  فيفي  الشائعةالشائعة  المقولةالمقولة  لعللعل

  الختباراتالختبارات  المقولةالمقولة  هذههذه  تعرضتتعرضت  وإن وإن  التاريخ،التاريخ،  منمن  فتراتفترات  علىعلى  المنطوقالمنطوق  الخطابالخطاب  منزلةمنزلة  عنعن  صريحا صريحاً

    ..الزمنالزمن  مر مر  علىعلى  المكتوبالمكتوب  الخطابالخطاب  انتشارانتشار  اط راداطّراد  معمع  حقيقيةحقيقية

                                                  
 :تفاصيل وافية عن تاريخ دراسات الكتابة باللغة األجنبية وتحوالتها المنهجية في كثير من المراجع، منها)  ١(

- Tony Silva, Second language composition instruction: developments, issues, and directions in ESL, in:  
Barbra Kroll, (1997), Second Language writing, Cambridge university press, U.S.A, pp11-23.  
- Paul Kei Matsuda, Second Language writing in the twentieth century: A situated historical 
perspective, in: Barbra Kroll,  Exploring   the  Dynamics of Second Language writing, Cambridge university 
press, U.S.A, pp15- 24 
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    العشرين،العشرين،  القرنالقرن  منمن  السادسالسادس  العقدالعقد  فيفي  والسيماوالسيما  البنيويين،البنيويين،  منمن  بعدهبعده  وم ن ومن  بلومفيلدبلومفيلد  رؤيةرؤية  منمن  ابتدأناابتدأنا  وإذاوإذا

  تمثـيال  تمثـيالً   إالإال  ليـست ليـست   الكتابة الكتابةَ  وأنوأن  المكتوب،المكتوب،  علىعلى  المنطوقالمنطوق  لتقديملتقديم  واضحا واضحاً  ا اًوتأكيدوتأكيد  صريحا صريحاً  تجليا تجلياً  وجدناوجدنا

  السلوكيةالسلوكية  لمبادئلمبادئ  واستثمارهاواستثمارها    الوصفيةالوصفية/ / اللسانيةاللسانية  البنيويةالبنيوية  هيمنةهيمنة  استمراراستمرار  ومعومع. . للمنطوقللمنطوق  ثانويا ثانوياً  رمزي ارمزيا

ـ   فـي فـي   الـشفوية الـشفوية   السمعيةالسمعية  الطريقةالطريقة  ظهورظهور  منمن  ذلكذلك  علىعلى  ترتبترتب  وماوما  واكتسابها،واكتسابها،  اللغةاللغة  تعليمتعليم  فيفي ـ تعلي   ممــتعلي

  مـن مـن   الرئيسيةالرئيسية  الغايةالغاية  كانتكانت  إذإذ  األجنبية؛األجنبية؛  اللغاتاللغات  تعليمتعليم  برامجبرامج  فيفي  م ه م لة مهملةً  الكتابةالكتابة  كانتكانت    األجنبيةاألجنبية  اللغاتاللغات

  الكتابةالكتابة  أماأما  حسب،حسب،  الكتابيةالكتابية  بالرموزبالرموز  ااــوربطهوربطه  ة ةــالمنطوقالمنطوق  اللغوية اللغوية  الكفاية الكفاية  امتالك امتالك  األجنبيةاألجنبية  اللغةاللغة  ممــتعلتعل

  والتمكنوالتمكن  النحويةالنحوية  للدقةللدقة  معززاتمعززات  مامابوصفهبوصفه  إالإال  السلوكيينالسلوكيين  أوأو  البنيويينالبنيويين  ببالببال  يخطرانيخطران  يكونايكونا  فلمفلم  والتعبيروالتعبير

    ..))1((المعجميةالمعجمية  الحصيلةالحصيلة  وو  المعجميالمعجمي

  الفطريـة الفطريـة   فيفي  السبعينيات،السبعينيات،  ومطالعومطالع  الستينياتالستينيات  أواخرأواخر  منذمنذ  ،،))N. Chomsky((تشومسكيتشومسكي  رؤىرؤى  كانتكانت  ثمثم

  تسهمتسهم  التيالتي  والنفسيةوالنفسية  العقليةالعقلية  العواملالعوامل  فيفي  التبصرالتبصر  إلىإلى  مباشر امباشرا  دليال دليالً  للغةللغة  والعقالنيةوالعقالنية  اإلدراكيةاإلدراكية  والجوانبوالجوانب

  المعرفيـة المعرفيـة   صورتهاصورتها  فيفي  النفسيةالنفسية  اللسانياتاللسانيات  بروزبروز  إلىإلى  أخيراأخيرا  انتهىانتهى  ماما  وهووهو  وإنتاجهاوإنتاجها  اللغةاللغة  استقبالاستقبال  فيفي

  تركـز تركـز   األجنبيـة، األجنبيـة،   اللغة اللغةَ  أمأم  األماألم  اللغة اللغةَ  أكانتأكانت  وتعلمها،وتعلمها،  اللغة اللغة  اكتساباكتساب  دراساتدراسات  بدأتبدأت  وهكذاوهكذا. . اإلدراكيةاإلدراكية

  فكـان فكـان   وإنتاجها،وإنتاجها،  اللغةاللغة  استقبالاستقبال  عندعند  اإلنساناإلنسان  بهابها  يقوميقوم  التيالتي  واإلدراكيةواإلدراكية  والنفسيةوالنفسية  العقليةالعقلية  العملياتالعمليات  علىعلى

  إذإذ  خاص؛خاص؛  بشكلبشكل  واإلنشاءواإلنشاء  التعبيرالتعبير  تعليمتعليم  وفيوفي  عام،عام،  بشكلبشكل  اللغاتاللغات  تعليمتعليم  فيفي  جديدةجديدة  بتوجهاتبتوجهات  إيذانا إيذاناً  ذلكذلك

  دماغـه دماغـه   فـي فـي   المـتعلم المـتعلم   ااــــيمارسهيمارسه  التيالتي  والمعالجاتوالمعالجات  العملياتالعمليات  هذههذه  تلمستلمس  محاولةمحاولة  إلىإلى  العنايةالعناية  اتجهتاتجهت

  ةةــمعالجمعالج  فيفي  المتعلمالمتعلم  ااــعليهعليه  سيرسيريي    مراحل مراحَل  تحديدتحديد  إلىإلى  ذلكذلك  منمن  العلماءالعلماء  وانتهىوانتهى  الكتابة،الكتابة،  يمارسيمارس  عندماعندما

  تركيزتركيز  وظاهروظاهر. . النهائيالنهائي  والتحريروالتحرير  والمراجعة،والمراجعة،  المسودة،المسودة،  وكتابةوكتابة  التخطيط،التخطيط،: : وهيوهي  وممارستها،وممارستها،  الكتابةالكتابة

  الكفايةالكفاية  تحصيلتحصيل  فيفي  المختلفةالمختلفة  تعلمهتعلمه  واستراتيجياتواستراتيجيات  العقليةالعقلية  وعملياتهوعملياته  المتعلمالمتعلم/ / الكاتبالكاتب  علىعلى  المرحلةالمرحلة  هذههذه

  العقليـة العقليـة   مهارات همهاراته  وحفزوحفز  المتعلمالمتعلم  إلبداعيةإلبداعية  داعما داعماً  وحافزا وحافزاً  مهما مهماً  عامال عامالً  يمثليمثل  فإنهفإنه  المعلمالمعلم  دوردور  أماأما  الكتابية،الكتابية،

  مـن مـن   ررــأظهأظه  كانتكانت  الرؤيةالرؤية  هذههذه  ولعلولعل  ..))2((وأنجع وأنجع  أفعل أفعَل  وإنجازوإنجاز  ت ع ل م تَعلُّمٍ  استراتيجياتاستراتيجيات  سبيلسبيل  فيفي  وتطويرهاوتطويرها

  يمكنيمكن  واضحةواضحة  مراحلمراحل  تمثلتمثل  أنهاأنها  ذلكذلك  التعبير؛التعبير؛  مهاراتمهارات  اكتساباكتساب  طرقطرق  مقاربةمقاربة  فيفي  اآلن،اآلن،  حتىحتى  غيرها،غيرها،

  ..عليهاعليها  البناءالبناءوو  وتحليلهاوتحليلها  دراستهادراستها

  بـين بـين   يحـدث يحـدث ) ) ١٩٨٠١٩٨٠ ( (اجتماعي ااجتماعيا  تفاعال تفاعالً  بوصفهابوصفها  الكتابةالكتابة  علىعلى  التركيزالتركيز  إلىإلى  ذلكذلك  بعدبعد  االنتقالاالنتقال  كانكان  ثمثم  

  النظريـة النظريـة   الدراسـات الدراسـات   اتجهتاتجهت  وبذلكوبذلك  المكتوب،المكتوب،  النصالنص  فيهفيه  ي ن ت ج ينْتَج  الذيالذي  والسياقوالسياق  والنصوالنص  والقارئوالقارئ  الكاتبالكاتب

ـ   هذههذه  ررــعناصعناص  أهمأهم  وتتمثلوتتمثل  وتواصلية؛وتواصلية؛  تداوليةتداولية  و ج هة وِجهةً  والتعبيروالتعبير  اإلنشاءاإلنشاء  تعليمتعليم  فيفي  والتطبيقيةوالتطبيقية ـ الرؤي   ةةــالرؤي

                                                  
(1)  Paul Kei Matsuda, Second Language writing in the twentieth century: A situated historical 

perspective, in: Barbra Kroll,  Exploring   the  Dynamics of Second Language writing, p16. 
(2) Ester USO-Juan and others, Towards acquiring communicative competence through writing, in: 

Ester USO-Juan and Alicia Martinez-Flor, (2006), Current Trends in the Development and Teaching of 
the Four Language Skills. Mouton de Gruyter. Berlin, p385, 
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  ة ،ةً،ــكتابكتاب  ناجزة ناجزة  صورةصورة  فيفي  محددةمحددة  تواصليةتواصلية  وظيفةوظيفة    إنجازإنجاز  إلىإلى  يسعىيسعى  المتعلمالمتعلم/ / الكاتبالكاتب  أنأن    فيفي  التداوليةالتداولية

  الغـرض الغـرض   لتحقيـق لتحقيـق   داخليـة داخليـة   أخرىأخرى  وبنيةوبنية  خارجيةخارجية  شكليةشكلية  بنيةبنية    تتخذتتخذ  أنأن  ينبغيينبغي  الكتابيةالكتابية  الصورةالصورة  وهذهوهذه

  الهـدف الهـدف   طبيعـة طبيعـة : : الـسياق الـسياق   هذاهذا  عناصرعناصر  ومنومن  ه،ه،فيفي  ت ن ج ز تُنْجز  الذيالذي  السياقالسياق  مقتضياتمقتضيات  وفقوفق  علىعلى  المطلوبالمطلوب

  وطبيعـة وطبيعـة   بالقارئبالقارئ  الكاتبالكاتب  وعالقةوعالقة  النص ،النص،  فيهفيه  ي ك ت ب يكْتَب  الذيالذي  والمعرفيوالمعرفي  العلميالعلمي  والحقلوالحقل  التعلمية،التعلمية،  والمهمةوالمهمة

  ..))1((إلخإلخ... ... رسميتهارسميتها  ومدىومدى  العالقةالعالقة  تلكتلك

  ولـسانيات ولـسانيات   الـنص الـنص   ولـسانيات ولـسانيات   الخطابالخطاب  تحليلتحليل  مرحلةمرحلة  هيهي    المرحلةالمرحلة  هذههذه  إنإن  القولالقول  ويمكنويمكن    

  الوظـائف الوظـائف   إنجازإنجاز  كيفيةكيفية  علىعلى  بالتركيزبالتركيز  اعتنىاعتنى  فبعضهافبعضها  متعددة؛متعددة؛  وجوهوجوه  إلىإلى  تفرعتتفرعت  فقدفقد  ية؛ية؛النصالنص  األنواعاألنواع

  علىعلى  ركزركز  وبعضهاوبعضها  ،،))الخبرالخبر  التقرير،التقرير،  القصة،القصة،  المقالة،المقالة، (  ( المختلفةالمختلفة  النصيةالنصية  األشكالاألشكال  باستخدامباستخدام    التواصليةالتواصلية

  والـنص والـنص   الوصـفي، الوصـفي،   والـنص والـنص   الـسردي، الـسردي،   الـنص الـنص : : الـنص الـنص   فـي فـي   تقـديمها تقـديمها   وكيفيةوكيفية  المعلوماتالمعلومات  بنيةبنية

  لتكـون لتكـون   محددمحدد  معرفيمعرفي  حقلحقل  فيفي  المعلوماتيةالمعلوماتية  النصوصالنصوص  تقديمتقديم  علىعلى  ارتكزارتكز  وبعضهاوبعضها.  .  إلخإلخ..........اإلقناعياإلقناعي

    عـن عـن   المنبثقـة المنبثقـة   المنـاهج المنـاهج   تسمياتتسميات  تعددتتعددت  وقدوقد. . المختلفةالمختلفة  الخطابيةالخطابية  وتجلياتهوتجلياته  اللغةاللغة  تعليمتعليم  فيفي  األداةاألداة  هيهي

  ::ومنهاومنها  الخطاب،الخطاب،  وتحليلوتحليل  التفاعليالتفاعلي  االتجاهاالتجاه

Genre- Based Approach(النـصي النـصي  النوعالنوع قوامهقوامه منهجمنهج)   Text-based approach)   ومـنهج ومـنهج 

  النصالنص قوامهقوامه  ومنهجومنهج ,Content- based approach  النصالنص قوامهقوامه

  مـستقبلها مـستقبلها   وتـشوفنا وتـشوفنا   اإلنجليزيةاإلنجليزية  تعليمتعليم  سياقسياق  فيفي  واإلنشاءواإلنشاء  التعبيرالتعبير  تعليمتعليم  دراساتدراسات  حاضرحاضر  استشرفنااستشرفنا  وإذاوإذا

  آفـاق آفـاق   ىىإلإل  والتعبيروالتعبير  الكتابةالكتابة  دراساتدراسات  آفاقآفاق  مد مد  إلىإلى  يقصدانيقصدان    مسارينمسارين  فيفي  التعميمالتعميم  علىعلى  تسيرتسير    أنهاأنها  أ ل ف ي ناَألْفَينا

ات  ومسارومسار  الحاسوبية،الحاسوبية،  اللسانياتاللسانيات  مسارمسار: : وهماوهما  وأدق ،وأدقَّ،  أرحب أرحبيلمفهـوم لمفهـوم   وفق اوفقًا  اإلنشائية،اإلنشائية،  الكلياتالكليات/ / العال م ي اتالعالَم  

 ..تشومسكيتشومسكي
  لتطـوير لتطـوير   منهجيـا  منهجيـاً   تعليميـا  تعليميـاً   استثمار ااستثمارا  الحاسوبالحاسوب  استثماراستثمار  إلىإلى  يقصديقصد  فهوفهو  الحاسوبيالحاسوبي  اللسانياللساني  المسارالمسار  أماأما

  ::فيفي  االتجاهاالتجاه  هذاهذا  يتشخصيتشخص  أنأن  ويغلبويغلب  واستراتيجياته،واستراتيجياته،  التعبيرالتعبير  تعليمتعليم  فنياتفنيات

  ذلكذلك  يكونيكون  وإنماوإنما  واإلنشائية؛واإلنشائية؛  الكتابيةالكتابية  الطلبةالطلبة  كفاياتكفايات  لتطويرلتطوير  وسيلة وسيلةً  بالش ابكة بالشّابكة  التراسلالتراسل  استثماراستثمار -١١

  ..الصحيحةالصحيحة  الصورةالصورة  وفقوفق  علىعلى  وتعديلهاوتعديلها  الطلبةالطلبة  منجزات منجزات  األستاذاألستاذ  بقراءةبقراءة

  الـذي الـذي   الحاسـوب الحاسـوب   ببنيـة ببنيـة   الملحقـة الملحقـة   اللغـوي اللغـوي   التحريرالتحرير  تقنياتتقنيات  استعمالاستعمال  إلىإلى  المتعلمينالمتعلمين  إلجاءإلجاء -٢٢

  ..يستعملونهيستعملونه

  هـذه هـذه   استعمالاستعمال  ويقعويقع  ؛؛""الذخيرةالذخيرة/ / المتونالمتون  لسانياتلسانيات "  " يسمىيسمى  ماما  الحاسوبيالحاسوبي  اللسانياللساني  المسارالمسار    إلىإلى  وينتسبوينتسب

  قـصده قـصده   وغايـة وغايـة   التطبيقيين؛التطبيقيين؛  واللسانيينواللسانيين  والباحثينوالباحثين  للمعلمينللمعلمين  إحداهماإحداهما  صورتين،صورتين،  علىعلى  والمتونوالمتون  الذخائرالذخائر

                                                  
(1) Ester USO-Juan and others, Towards acquiring communicative competence through writing, pp386-

387. 
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  فيفي  فتتمثلفتتمثل  ننالمتعلميالمتعلمي  صورةصورة  وأماوأما. . المختلفةالمختلفة  الخطابالخطاب  ألنواعألنواع  النحويةالنحوية  الخصائصالخصائص  إلىإلى  التوصلالتوصل  محاولةمحاولة

  هـذه هـذه   خـصائص خـصائص   يتمثلـوا يتمثلـوا   أنأن  قـصد  قـصد   مختلفـة؛ مختلفـة؛   خطابيةخطابية  أنواعأنواع  إلىإلى  تنتسبتنتسب  مختلفةمختلفة  نصوص نصوصٍ  مطالعةمطالعة

  ..منوالهامنوالها  علىعلى  ينسقواينسقوا  وأنوأن  الخطابات،الخطابات،

  فـي فـي   البحـث البحـث   فهوفهو  المستقبل،المستقبل،  فيفي  كذلككذلك  يكونيكون  أنأن  ويتوقعويتوقع  اآلن،اآلن،  يشيعيشيع  الذيالذي  الثانيالثاني  االتجاهاالتجاه  وأماوأما

  بينبين  وإجراءاتهاوإجراءاتها  الكتابةالكتابة  عمليةعملية  تتضمنهاتتضمنها  ،،""تشومسكيتشومسكي  بمفهومبمفهوم  نحويةنحوية  كلياتكليات "  " مشتركة ،مشتركة،  عالمية عالمية  أصول أصوٍل

    اختالفاختالف  علىعلى  المتعلمينالمتعلمين

    ..))1((األماألم  ولغاتهمولغاتهم  أصولهمأصولهم

  العمليةالعملية  عناصرعناصر  علىعلى  إيجابا إيجاباً  سينعكسسينعكس  البحثيةالبحثية  المجاالتالمجاالت  هذههذه  فيفي  تقدمتقدم  أيأي  أنأن  شكشك  عنديعندي  وليسوليس

  تعلمتعلم  يجياتيجياتواستراتواسترات  التعليمية،التعليمية،  الموادالمواد  وإعدادوإعداد  المناهجالمناهج  بناءبناء  وأسسوأسس  اللغة،اللغة،  معلممعلم  إعدادإعداد: : التعلميةالتعلمية  التعليميةالتعليمية

  ..اإلنشائيةاإلنشائية  الكفايةالكفاية  تقييمتقييم  وطرقوطرق  الطالب،الطالب،

  انقطاعا انقطاعاً  األخرىاألخرى  عنعن  الواحدةالواحدة  منقطعةمنقطعة  تكنتكن  لملم  المراحل المراحَل  هذههذه  أن أن  هناهنا  أنبهأنبه  أنأن  بيبي  حقيقحقيق  أنهأنه  علىعلى

  أن أن  إلـى إلـى   أشـير أشـير   أن أن  بـي بـي   وحقيـق وحقيـق . . وقديموقديم  جديدجديد  منهجمنهج  أيأي  شأنشأن  وتتنافسوتتنافس  تتقاطعتتقاطع  كانتكانت  أنهاأنها  ذلكذلك  كلي ا؛كليا؛

  األخـرى؛ األخـرى؛   والمناهجوالمناهج  المراحلالمراحل  تطبيقاتتطبيقات  عنعن  كلي اكليا  استقالال استقالالً  ت ع ر فتَعرِف  مملل  التعميمالتعميم  علىعلى  المناهجالمناهج  هذههذه  تطبيقاتتطبيقات

  مـنهج مـنهج   إليهاإليها  انتهىانتهى  التيالتي  العملياتالعمليات    ت س ت ث م ر تَستَثْمر  أنأن    يمكنيمكن  أنهاأنها  ي ظ ه ر يظْهِر  والتفاعليةوالتفاعلية  النصيةالنصية  المناهجالمناهج  فيفي  فالنظرفالنظر

  التـداولي التـداولي   سـياقه سـياقه   فـي فـي   الـنص الـنص   تعلـيم تعلـيم   فيفي  أسلوبهاأسلوبها  تطبيقتطبيق  فيفي) ) إلخإلخ....والتحريروالتحرير  التخطيط،التخطيط، (  ( المعالجةالمعالجة

  الكتابةالكتابة  تعليمتعليم  فيفي  ك ل ي ة كُلِّيةً  صالحية صالحيةً  ويصلحويصلح  كامل كامٌل  منهج منهج  ثمةثمة  ليسليس  إنهإنه  القولالقول  إلىإلى  يقوديقود  ذلكذلك  وكلوكل. . فيفيوالمعروالمعر

  يـصطفي يـصطفي   إذإذ  الصف؛الصف؛  غرفةغرفة  فيفي  حضور احضورا  المناهجالمناهج  أكثرأكثر  هوهو" " االنتقائياالنتقائي  المنهجالمنهج "  " فإنفإن  ولذلكولذلك  واإلنشاء؛واإلنشاء؛

بتغاةبتغاةالمالم  اإلنشائيةاإلنشائية  الكفايةالكفاية  منمن  المتعلمالمتعلم  تمكينتمكين  سبيلسبيل  فيفي  مختلفةمختلفة  ورؤىورؤى  وطرقا وطرقاً  استراتيجيات استراتيجيات . .  

 ))2((األخرىاألخرى  والعلوموالعلوم  الكتابةالكتابة
عمجعلىعلى  التطبيقيونالتطبيقيون  اللسانيوناللسانيون  ي ج م ع ي  أصعبأصعب  هوهو  اإلنشاءاإلنشاء  وو  الكتابةالكتابة  تعليمتعليم  أن أن   ـةمهـ ة  م   تعلـيم تعلـيم   فـي فـي   م ه م

  باللغـة باللغـة   التواصـلية التواصـلية   للكفايةللكفاية  واقعي اواقعيا  وتجسيدا وتجسيداً  حقيقيا حقيقياً  م ن ج زا منْجزاً  تمثلتمثل  أنهاأنها  إلىإلى  ذلكذلك  ومرجعومرجع  األجنبية،األجنبية،  اللغاتاللغات

ـ د  تَعقُّـد     إن إن  بـالقول بـالقول   ذلـك ذلـك   تعزيزتعزيز  يمكنيمكن  فإنهفإنه  كذلككذلك  ذلكذلك  كانكان  وإذاوإذا. . هاهاكل كلّ  الكفاياتالكفايات  مجتمعمجتمع  وهيوهي  الثانية،الثانية،   ت ع ق

حان  والمعارفوالمعارف  العلومالعلوم  منمن  بكثيربكثير  وارتباطهاوارتباطها  المعرفية،المعرفية،  الكتابةالكتابة  عمليات عملياتويدعمانهاويدعمانها  المقولةالمقولة  هذههذه  يرج حانيرج..  

                                                  
(1) Joy Reid, Writing, in: R. Carter and D. Nunan ,(2006), The Cambridge Guide to Teaching English to 

Speakers of Other Languages, Cambridge university press, U.k.p33 
 :تفاصيل جيدة عن عالقة الكتابة بالعلوم األخرى في عدد من المراجع، منها) ٢(

- Tony Silva and Ilona Leki, Family Matters: The Influence of Applied Linguistics and Composition 
Studies on Second Language Writing Studies ; Past, Present, and Future, the Modern Language 
Journal,88,I, 2004),pp1-13. 
- Ann M. Johns, Areas of  research that influence L2 writing instruction, in: Ester USO-Juan and Alicia 
Martinez-Flor, (2006), Current Trends in the Development and Teaching of the Four Language Skills. 
Pp402-422. 



                                                وليد العناتيليم الكتابة واإلنشاء باللغة األجنبيةاللسانيات التطبيقية وتع 

  
 

 ٥٨

  وطبيعةوطبيعة  األخرى،األخرى،  العلومالعلوم  معمع  تعالقهاتعالقها  وجوهوجوه  علىعلى  ف و ر نافَورِنا  منمن  واإلنشاءواإلنشاء  التعبيرالتعبير  عمليةعملية  ت ع ق دتَعقُّد  ويقفناويقفنا    

  المعرفيةالمعرفية  الحقولالحقول  منمن  كبيركبير  عددعدد  علىعلى  ينفتحانينفتحان  واإلنشاءواإلنشاء  التعبيرالتعبير  أن أن  المتأنيالمتأني  الد ر س الدرس  وي ظ ه ر ويظْهِر. . التعالقالتعالق  هذاهذا

  القراءة،القراءة،  ونظرياتونظريات  والتأويل،والتأويل،  والتلقيوالتلقي  النص،النص،  نظرياتنظريات :  : المتعددةالمتعددة  بمناهجهبمناهجه  األدبياألدبي  النقدالنقد: : منهامنها  المختلفة،المختلفة،

  الخطـاب الخطـاب   وتحليـل وتحليـل   الخطـاب، الخطـاب،   يـل يـل وتحلوتحل  اإلنشاءاإلنشاء  ونظرياتونظريات  الثقافي،الثقافي،  والنقدوالنقد  والتفكيكية،والتفكيكية،  واألسلوبية،واألسلوبية،

  واللـسانيات واللـسانيات   النفسية،النفسية،  واللسانياتواللسانيات  التطبيقية،التطبيقية،  واللسانياتواللسانيات  ،،))النظريةالنظرية (  ( العامةالعامة  واللسانياتواللسانيات. . إلخإلخ......النقدي،النقدي،

  وعلـم وعلـم   النمو،النمو،  نفسنفس  وعلموعلم  التعلم،التعلم،  ونظرياتونظريات    الحاسوبية،الحاسوبية،  واللسانياتواللسانيات  التربوية،التربوية،  واللسانياتواللسانيات  االجتماعية،االجتماعية،

  وتعليمهـا وتعليمهـا   واإلنـشاء واإلنـشاء   التعبيرالتعبير  دراساتدراسات  فيفي  العلومالعلوم  هذههذه  منمن  علمعلم  كلكل  ويسهمويسهم. . إلخإلخ........والتواصلوالتواصل  اإلعالماإلعالم

ا،  واألكثرواألكثر  األشيعاألشيع  الجوانبالجوانب  علىعلى  منهامنها  نقتصرنقتصر  واضحة ،واضحةً،  وو  صريحة صريحةً  إسهامات إسهاماتفيفي  تأثيرهاتأثيرها  وكيفيةوكيفية  انتشار ا،انتشار  

  ..الثانيةالثانية  باللغةباللغة  الكتابةالكتابة  توجهاتتوجهات

  ززإنجاإنجا  لكيفيةلكيفية  السليمةالسليمة  اللغويةاللغوية  األسساألسس  بتقديمبتقديم  العامةالعامة  اللسانياتاللسانيات  ييــوتعتنوتعتن. . ةةــالعامالعام  اتاتــاللسانياللساني •

  الكلمات الكلمات  يرسميرسم  أنأن  ل ز م ه لَزِمه  األجنبياألجنبي  المتعلمالمتعلم  كتبكتب  فإذافإذا. . األجنبيةاألجنبية  اللغةاللغة  أعرافأعراف  وفقوفق  علىعلى  المكتوبالمكتوب  الخطابالخطاب

  المفردات المفردات  لهالها  انتقىانتقى  معينةمعينة  ان انٍــمعمع  عنعن  ي عب ريعبر  أنأن  قصدقصد  وإذاوإذا  ة،ة،ــالمتعلمالمتعلم  اللغةاللغة  رسمرسم  وفقوفق  علىعلى  والحروف والحروفَ

فيفي    المستقرةالمستقرة  والتركيبوالتركيب  نحونحوالال  قوانينقوانين  وفقوفق  علىعلى  ذلكذلك  وكلوكل  الخادمة،الخادمة،  الصرفيةالصرفية  واألبنية واألبنيةَ  والمصطلحات والمصطلحات  

  . . واالنسجامواالنسجام  والتماسكوالتماسك  الربطالربط  لقواعدلقواعد  وتطبيق اوتطبيقًا  اللغة،اللغة،  تلكتلك

  نظرياتنظريات  فيفي  األولىاألولى  بداياتهابداياتها  منذمنذ    السلوكيةالسلوكية  ةةــالنفسيالنفسي  اللسانياتاللسانيات  أثرتأثرت  لقدلقد. . النفسيةالنفسية  اللسانياتاللسانيات •

  ر اراتـأثي تـأثي   أثرتأثرت  التيالتي  األفكاراألفكار  أهمأهم  ولعلولعل. . منفصلة منفصلةً  فروعهافروعها  تعليمتعليم  ونظرياتونظريات  عامة،عامة،  األجنبيةاألجنبية  اللغاتاللغات  تعليمتعليم

  التـي التـي   هـي هـي   الفكرةالفكرة  هذههذه  أن أن  ومعلومومعلوم. . السلبيالسلبي  النقلالنقل  فكرةفكرة  وعمليا وعملياً  نظري انظريا  اللغاتاللغات  تعليمتعليم  فيفي  رئيسي ارئيسيا  منهجيا منهجياً

  الطريقـة الطريقـة   علـى علـى   األولاألول  الباعثالباعث  وهيوهي  النظري،النظري،  المستوىالمستوى  علىعلى  التقابليالتقابلي  للتحليلللتحليل  الرئيس الرئيس  الم ح ر ك المحرك  كانتكانت

  . . األجنبيةاألجنبية  اللغاتاللغات  تعليمتعليم  فيفي  الشفويةالشفوية  السمعيةالسمعية

ـ والتعبيوالتعبي  الكتابـة الكتابـة   مهاراتمهارات  ومنهاومنها  جميعها،جميعها،  اللغةاللغة  مستوياتمستويات  تدريستدريس  فيفي  األفكاراألفكار  هذههذه  أثرتأثرت  وقدوقد ـ ــ   ر؛ر؛ــ

  أنأن  علـى علـى   يقـوم يقـوم   ))Robert B. Kaplan (())1كابالنكابالن (  ( لهله  نظ رنظَّر  الذيالذي  الفقرةالفقرة  كتابةكتابة  منهجمنهج  أنأن  ذلكذلك  وبيانوبيان

. . األجنبيـة األجنبيـة   اللغةاللغة  إلىإلى  بالوعيبالوعي  والنصوالنص  الفقرةالفقرة  بنيةبنية  نقلنقل  إلىإلى  كتاباتهمكتاباتهم  فيفي  يميلونيميلون  األجنبيةاألجنبية  اللغاتاللغات  متعلميمتعلمي

  تكرارتكرار  كثرةكثرة  أنأن  فيفي  متمثلةمتمثلة  واالستجابةواالستجابة  المثيرالمثير  فكرةفكرة  علىعلى  تقومتقوم  المقيدالمقيد  التعبيرالتعبير  فيفي  الرئيسةالرئيسة  رةرةالفكالفك  إنإن  ثمثم

  تدريباتتدريبات  فإن فإن  ولذلكولذلك  إنتاجها؛إنتاجها؛  ثمثم  تعلمهاتعلمها  الطالبالطالب  علىعلى  ت س ه لتُسهل  التعبيريةالتعبيرية  اللغويةاللغوية  واألنماطواألنماط  الكتابيةالكتابية  النماذجالنماذج

  مـلء مـلء   أوأو  المكتوبـة المكتوبـة   النماذجالنماذج  محاكاةمحاكاة  حدودحدود  عندعند  تتوقفتتوقف  كانتكانت  ماما  وكثير اوكثيرا  متعمقة،متعمقة،  تكنتكن  لملم  المقيدالمقيد  التعبيرالتعبير

  . . بالمحذوفةبالمحذوفة  شبيهةشبيهة  بجملبجمل  الفراغالفراغ

                                                  
(1) Tony Silva, Second language composition instruction: developments, issues, and directions in ESL, 

in:  Barbra Kroll, (1997), Second Language writing, Cambridge university press, U.S.A, pp11-23. 



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٥٩

  إلـى إلـى   النظرالنظر  أن أن  و ج د ت وجدتَ  تشومسكيتشومسكي  الرئيسالرئيس  وباعثهاوباعثها  المعرفيةالمعرفية  النفسيةالنفسية  اللسانياتاللسانيات  إلىإلى  ن ظ ر ت نَظَرتَ  فإذافإذا            

  علـى علـى   النـاجز النـاجز   الكتابيالكتابي  النصالنص  تحتتحت  الكامنةالكامنة  المعرفيةالمعرفية  العقليةالعقلية  البنيةالبنية  إلىإلى  السطحيةالسطحية  البنيةالبنية  تجاوزتجاوز  التعبيرالتعبير

ـ   عقلـه عقلـه   فيفي  المتعلمالمتعلم  يمارسهايمارسها  مختلفةمختلفة  معرفيةمعرفية  وإستراتيجياتوإستراتيجيات  عقليةعقلية  عملياتعمليات  تابةتابةفالكفالك  السطح؛السطح؛ ـ قب   أنأن  للــقب

  للبنيـة للبنيـة   سـطحي ا سـطحيا   وتمثـيال  وتمثـيالً   الكتابةالكتابة  إنجازإنجاز  منمن  جزء اجزءا  ومعالجتهاومعالجتها  الكتابةالكتابة  عملياتعمليات  تصيرتصير  ث م ثَم  وم ن ومن  يكتب،يكتب،

  ).).عملية عمليةً  الكتابةالكتابة (  ( المعالجةالمعالجة  منهجمنهج  فيفي  واضحواضح  بشكلبشكل  التأثيرالتأثير  هذاهذا  ظهرظهر  وقدوقد. . العميقةالعميقة  العقالنيةالعقالنية

  

  أكثرأكثر  تكونتكون  وتنوعها،وتنوعها،  مجاالتهامجاالتها  سعةسعة  بحكمبحكم  االجتماعية ،االجتماعيةَ،  اللسانيات اللسانيات  لعل لعلَّ. . االجتماعيةاالجتماعية  اللسانياتاللسانيات •

  اللـسانيات اللـسانيات   تـأثيرات تـأثيرات   أبرزأبرز  ولعلولعل.  .  األجنبيةاألجنبية  باللغةباللغة  الكتابةالكتابة  تعليمتعليم  نظرياتنظريات  فيفي  تأثير اتأثيرا  اللسانيةاللسانية  المجاالتالمجاالت

  ::يأتييأتي  فيمافيما  تتمثلتتمثل  االجتماعيةاالجتماعية

  تعلـيم تعلـيم   فـي فـي   واضحا واضحاً  تأثير اتأثيرا) ) هايمزهايمز  دلدل (  ( ابتدعهابتدعه  الذيالذي  هومهومالمفالمف  هذاهذا  أثرأثر  فقدفقد  ..))1((التواصليةالتواصلية  الكفايةالكفاية  -  ١١

  علىعلى  يقوميقوم  الذيالذي  المنهجالمنهج    ظهرظهر  فقدفقد  الدراسية؛الدراسية؛  الموادالمواد  إعدادإعداد  فيفي  والسيماوالسيما  األجنبيةاألجنبية  باللغةباللغة  واإلنشاءواإلنشاء  الكتابةالكتابة

  تـساعده تـساعده   التـي التـي   الكتابيةالكتابية  القوالبالقوالب  يشبهيشبه  بمابما  المتعلمالمتعلم  تزويدتزويد  فيفي  تساعدتساعد  كتابة كتابةً  محددةمحددة  تواصلية تواصلية  مهام مهام  إنجازإنجاز

  المهـام  المهـام   تحـدد تحـدد   أن أن  ذلـك ذلـك   وبيانوبيان  الموقفي؛الموقفي؛  التعلمالتعلم  يشبهيشبه  ماما  وهووهو  المواقف،المواقف،  منمن  كثيركثير  فيفي  التصرفالتصرف  علىعلى

  نـصوص نـصوص   إنجازإنجاز  علىعلى  المتعلمالمتعلم  يدر بيدرب  ذلكذلك  وبعدوبعد  لها،لها،  نموذجيةنموذجية  موقفيةموقفية  أمثلةأمثلة  ت ق د متُقَدم  ثمثم  المطلوبةالمطلوبة  التواصليةالتواصلية

  إصـالح إصـالح   طلـب طلـب     أوأو  اعتذاراعتذار    كتابةكتابة  ذلكذلك  أمثلةأمثلة  ومنومن. . تقاربهاتقاربها  أوأو  النموذجيةالنموذجية  النصوصالنصوص  تضاهيتضاهي  مكتوبةمكتوبة

  ..إلخإلخ..........إعالنإعالن  كتابةكتابة  أوأو  معطل،معطل،  شيءشيء

  المكتـوب المكتـوب   النصالنص  اختالفاختالف  علىعلى  وتركزوتركز  بعيد،بعيد،  حدحد  إلىإلى  التواصليةالتواصلية  الكفايةالكفاية  منمن  قريبةقريبة  وهيوهي  ..التداوليةالتداولية  -٢٢

  الوظـائف الوظـائف   إنجـاز إنجـاز   كيفيـة كيفيـة   علىعلى  تركزتركز  وكذلكوكذلك  بالنص،بالنص،  المرتبطةالمرتبطة  السياقيةالسياقية  العناصرالعناصر  اختالفاختالف  وفقوفق  علىعلى

  ).).الكالمالكالم  أفعالأفعال (  ( مجازيةمجازية  أوأو  قيةقيةحقيحقي  لغويةلغوية  أدواتأدوات  باستخدامباستخدام  المكتوبةالمكتوبة  بالنصوصبالنصوص  التواصليةالتواصلية

  بتحليلبتحليل  يعتنييعتني  إذإذ  والتعبير؛والتعبير؛  الكتابةالكتابة  لتعليملتعليم  قويةقوية  نظريةنظرية  أسس اأسسا  الخطابالخطاب  تحليلتحليل  ويقدمويقدم. . الخطابالخطاب  تحليلتحليل  -٣٣

  النصيةالنصية  األنواعاألنواع  تؤديهاتؤديها  التيالتي  التداوليةالتداولية  الوظائفالوظائف  وأنواعوأنواع  والخارجية،والخارجية،  الداخليةالداخلية  وأبنيتهاوأبنيتها  النصوصالنصوص  أنواعأنواع

. . المختلفةالمختلفة  النصوصالنصوص  تميزتميز  التيالتي  الكتابيةالكتابية  األعرافاألعراف  األجنبياألجنبي  البالبالطالط  تعليمتعليم  إلىإلى  ينتهيينتهي  ذلكذلك  وكلوكل. . المختلفةالمختلفة

  إلىإلى    يشيريشير  مصطلحمصطلح  وهووهو  ،،""الخطابيالخطابي  المجتمعالمجتمع " "مفهوممفهوم    الكتابةالكتابة  تعليمتعليم  فيفي  الخطابالخطاب  تحليلتحليل  إسهاماتإسهامات  ومنومن

  يتعـارف يتعـارف   إذإذ  إلـخ؛ إلـخ؛ ........والمدرسينوالمدرسين  والمهندسينوالمهندسين  كاألطباءكاألطباء  معينمعين  مجالمجال  فيفي  والمهنيينوالمهنيين  المحترفينالمحترفين  طائفةطائفة

  التيالتي  المكتوبةالمكتوبة  المهنيةالمهنية  النصوصالنصوص  تجسدهاتجسدها  معروفةمعروفة  كتابيةكتابية  وتقاليد وتقاليد  عرافعرافأأ  لهله    مهنيمهني  خطابخطاب  علىعلى  هؤالءهؤالء

  ..يتداولونهايتداولونها

                                                  
(1) Ester USO-Juan and others, Towards acquiring communicative competence through writing, pp389-

393. 



                                                وليد العناتيليم الكتابة واإلنشاء باللغة األجنبيةاللسانيات التطبيقية وتع 

  
 

 ٦٠

  األجنبيـة األجنبيـة   باللغـة باللغـة   واإلنشاءواإلنشاء  التعبيرالتعبير  لدراساتلدراسات  الخطابالخطاب  تحليلتحليل  قدمهاقدمها  التيالتي  المهمةالمهمة  القضاياالقضايا  ومنومن

  اإلنشائيةاإلنشائية  الكفايةالكفاية  قياسقياس  فيفي  أساسيينأساسيين  معيارينمعيارين  المصطلحانالمصطلحان  هذانهذان  ع د عد  إذإذ  ؛؛""واالنسجامواالنسجام  التماسكالتماسك "  " مفهومامفهوما

  ..))1((األجنبيةاألجنبية  اللغةاللغةبب

  باللغـة باللغـة   الكتابـة الكتابـة   تعلـيم تعلـيم   فـي فـي   الخطابالخطاب  تحليلتحليل  اتجاهاتاتجاهات  أحدثأحدث  يكونيكون" " النقديالنقدي  الخطابالخطاب  تحليلتحليل  "   " ولعلولعل

  األسـس األسـس   تلمـس تلمـس   إلـى إلـى   يقصديقصد  فكريفكري  منظورمنظور  منمن  ونقدهاونقدها  التعليميةالتعليمية  الكتبالكتب  بتحليلبتحليل  يعتنييعتني  وهووهو  األجنبية،األجنبية،

  االنتقـادي االنتقـادي   الخطـاب الخطـاب   بتنميـة بتنميـة   يعتنـي يعتنـي   كماكما. . معينةمعينة  طريقةطريقة  علىعلى  المنهاجالمنهاج  تصميمتصميم  وراءوراء  الكامنةالكامنة  الفكريةالفكرية

  مـا مـا   وأكثروأكثر  إلخ،إلخ،......اإلنساناإلنسان  وحقوقوحقوق  الحربالحرب  كقضاياكقضايا  المطروحة،المطروحة،  العالميةالعالمية  القضاياالقضايا  منمن  لكثيرلكثير  والتحليليوالتحليلي

  النـصوص النـصوص   بنـاء بنـاء   وكيفيةوكيفية  والجدلية،والجدلية،  اإلقناعيةاإلقناعية  النصوصالنصوص  تعليمتعليم  الخطابالخطاب  تحليلتحليل  منمن  النوعالنوع  بهذابهذا  يتصليتصل

  ..محددةمحددة  قضاياقضايا  فيفي  األجنبيةاألجنبية  اللغةاللغة  فيفي  اإلقناعيةاإلقناعية

  

  الكتابةالكتابة  فيفي  تأثيرهاتأثيرها  فإنفإن  الحاسوبيةالحاسوبية  اللسانياتاللسانيات  وأماوأما  ..))2((المتونالمتون  لسانياتلسانيات/ / الحاسوبيةالحاسوبية  اللسانياتاللسانيات •

  وقـد وقـد   الكتابة،الكتابة،  تعليمتعليم  فيفي  والمستقبليةوالمستقبلية  المعاصرةالمعاصرة  االتجاهاتاالتجاهات  إلىإلى  ينسبينسب  ماما  وكثير اوكثيرا  نسبي ا،نسبيا،  حديثحديث  واإلنشاءواإلنشاء

  ". ".   تاريخيةتاريخية  رؤيةرؤية........واإلنشاءواإلنشاء  الكتابةالكتابة  تعليمتعليم "  " فيفي  ذلكذلك  بينتبينت

    فـي فـي   المختلفـة المختلفـة   األدبـي األدبـي   النقـد النقـد   نظرياتنظريات  تتدخلتتدخل  أنأن  ااغريب غريب  يبدويبدو  ولعلهولعله. . الحديثالحديث  األدبياألدبي  النقدالنقد •

  اتخـذت اتخـذت   الكتابـة الكتابـة   تعليمتعليم  نظرياتنظريات  أن أن  عنعن  يكشفيكشف  التمعنالتمعن  ولكنولكن  بغيرها،بغيرها،  للناطقينللناطقين  الكتابةالكتابة  تعليمتعليم  نظرياتنظريات

  النصالنص  علىعلى  تركزتركز  الموج هالموجه  التعبيرالتعبير    فنظريةفنظرية  أحيانا ؛أحياناً؛  األدبياألدبي  النقدالنقد    نظرياتنظريات    ت طاب ق تُطابِقُ  تكادتكاد  متعددةمتعددة  مواقف مواقفَ

  نظريةنظرية  وأماوأما. . بالقارئبالقارئ  كذلككذلك  تعتنيتعتني  والوال  ،،))هناهنا  المتعلمالمتعلم  وهووهو( ( للكاتبللكاتب  عنايةعناية  توجيهتوجيه  دوندون  الخارجيالخارجي  بشكلهبشكله

  الفقرةالفقرة  بنيةبنية  نقلنقل  عندماعندما  المتعلمالمتعلم  نفذهانفذها  واعيةواعية  غيرغير  نقلنقل  لعمليةلعملية  نتاجا نتاجاً  بوصفهبوصفه  النصالنص  علىعلى  ركزتركزت  فقدفقد  الفقرةالفقرة

  رئرئللقـا للقـا   والوال  ،،))المـتعلم المـتعلم  ( (للكاتبللكاتب  باال باالً  تلقيتلقي  الال  أنهاأنها  هناهنا  ويالحظويالحظ. . األجنبيةاألجنبية  اللغةاللغة  فيفي  الفقرةالفقرة  إلىإلى  لغتهلغته  فيفي

    بوصـفه بوصـفه   الكاتـب الكاتـب   دوردور  علىعلى  فتركزفتركز  المعالجةالمعالجة  نظريةنظرية  وأماوأما. . آخرآخر  شخصشخص  أيأي  أوأو  المعلمالمعلم  أكانأكان  المنتظر؛المنتظر؛

  بالقـارئ بالقـارئ   عنايـة عنايـة   والوال  نفـسه، نفـسه،   النصالنص  علىعلى  تركيزتركيز  فالفال  النهائية؛النهائية؛  بصورتهبصورته  النصالنص  إنجازإنجاز  كيفيةكيفية  فيفي  مفكر امفكرا

  المجتمـع المجتمـع   علىعلى  تركزتركز  فهيفهي) ) وخاصةوخاصة (  ( أكاديميةأكاديمية  ألغراضألغراض  الكتابةالكتابة  تعليمتعليم  نظريةنظرية    وأماوأما. . كانكان  أي اأيا  الم ن ت ظ ر المنْتَظَرِ

  ألعـراف ألعـراف   وفق اوفقًا  المتعلمالمتعلم  ينجزهينجزه  الذيالذي  الخطابالخطاب  بصحةبصحة  ي ق ر يقر  أنأن  ينبغيينبغي  الذيالذي  الم ن ت ظ ر المنْتَظَرِ  القارئالقارئ  أيأي  الخطابي،الخطابي،

  ذلـك ذلـك   فـي فـي   المتخصـصين المتخصـصين   المحترفينالمحترفين  أحد أحد  الخطابي الخطابي  المجتمع المجتمع  هذاهذا  ويمثلويمثل  وتقاليده،وتقاليده،  الخطابي الخطابي  المجتمعالمجتمع

  ..إلخإلخ..............االقتصادياالقتصادي  أوأو  الطبيبالطبيب  أوأو  المهندسالمهندس  الخطاب،الخطاب،

  األجنبيةاألجنبية باللغةباللغة الكتابةالكتابة  فيفي البحثالبحث اتجاهاتاتجاهات

                                                  
(1)  Steven P. Witte and Lester Faigley, Coherence, Cohesion, and Writing Quality, College Composition  

and Communication, VOL. 32, NO.2.  Language Studies and Composing. (May, 1981),pp189-204. 
  Corpus linguistics:، وهي تقابل المصطلح"الذخيرة أو الذخائر النصية" ا أحيانا  ويطلق عليه)  ٢(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٦١

  المهاراتالمهارات  فيفي  البحثالبحث  اتجاهاتاتجاهات  ننــــعع  ةةــاألجنبياألجنبي  باللغةباللغة  الكتابةالكتابة  فيفي  العلميالعلمي  البحثالبحث  اتجاهاتاتجاهات  تفترقتفترق  الال

  أصحابهاأصحابها  يراهايراها  وأفكاروأفكار  ونظريات ونظريات  رؤىرؤى  عنعن  ت ع ب ر تُعبر  نظريةنظرية  دراساتدراسات  إماإما  فهيفهي  األخرى؛األخرى؛  التعليميةالتعليمية  والمهاموالمهام

  التحققالتحقق  وتحاولوتحاول  ونظريات ،ونظريات،  فرضيات فرضيات  تختبرتختبر  تطبيقيةتطبيقية  تعليميةتعليمية  وإماوإما  قوية ،قوية،  بأدلةبأدلة  ومسنودة ومسنودةً  علميا علمياً  م س و غة مسوغةً

  تستنفدتستنفد  والتطبيقي،والتطبيقي،  النظريالنظري  ااــــشقيهشقيه  فيفي  االتجاهات،االتجاهات،  هذههذه  إنإن  ثمثم. . الصفالصف  غرفةغرفة  فيفي  فاعليتهافاعليتها  مدىمدى  منمن

  والمادةوالمادة  والمتعلم،والمتعلم،  المعلم،المعلم،: : ييــالتعلمالتعلم  الموقفالموقف  عناصرعناصر  زوايازوايا  منمن  إليهاإليها  منظور امنظورا  القضاياالقضايا  منمن  كبيرا كبيراً  عدداعددا

   ::))1((االتجاهاتاالتجاهات  هذههذه  منمن  نماذجنماذج  هو آتهو آت  ماما  وفيوفي. . األربعةاألربعة  العناصرالعناصر  بهذهبهذه  يتصليتصل  وماوما. . تقويمتقويموالوال  التعليمية،التعليمية،
  األجنبيةاألجنبية  باللغةباللغة  الكتابةالكتابة  تعليمتعليم  نظرياتنظريات -١١

  لتفسيرلتفسير  ةةــوصالحوصالح  مناسبةمناسبة  يعتقدهايعتقدها  أفكارأفكار  أوأو  رؤىرؤى  أوأو  نظريةنظرية  أسسأسس  وضعوضع  إلىإلى  الباحثالباحث  يسعىيسعى  وهناوهنا          

  وضـع وضـع   ذلـك ذلـك   ومنومن  المختلفة،المختلفة،  الكتابةالكتابة  اراتاراتمهمه  تطويرتطوير  وكيفيةوكيفية  األجنبية،األجنبية،  باللغةباللغة  التعبيرالتعبير  مهاراتمهارات  اكتساباكتساب

  تحليـل تحليـل   ونظرياتونظريات  الحر،الحر،  التعبيرالتعبير  ونظريةونظرية  المقيد،المقيد،  التعبيرالتعبير  نظريةنظرية: : ومنهاومنها  ،،))2((المختلفةالمختلفة  النظرياتالنظريات    أسسأسس

  صـدقها صـدقها   منمن  التيقنالتيقن  ومحاولةومحاولة  النظرياتالنظريات  لهذهلهذه  العمليةالعملية  التطبيقاتالتطبيقات  نفسهنفسه  السياقالسياق  فيفي  ويقعويقع. . إلخإلخ......الخطابالخطاب

    جـدوى جـدوى   تثبـت تثبـت   التيالتي  التطبيقيةالتطبيقية  األبحاثاألبحاث  كثرتكثرت  فقدفقد. . نقضهانقضها  أوأو  نقدهانقدها  أوأو  لتعميمهالتعميمها  التعليمي؛التعليمي؛  السياقالسياق  فيفي

  قـد مت قـدمت   وكذلكوكذلك  األجنبية،األجنبية،  اللغاتاللغات  متعلميمتعلمي  لدىلدى  اإلنشائيةاإلنشائية/ / التعبيريةالتعبيرية  الكفايةالكفاية  اكتساباكتساب  فيفي  المعالجةالمعالجة  منهجمنهج

  فيفي  يسهميسهم  ااــــنظري نظري  تدريسا تدريساً  النصيالنصي  التماسكالتماسك  تدريستدريس  بأنبأن  القولالقول  تدعمتدعم  التيالتي  الناجحةالناجحة  التجاربالتجارب  منمن  كثيركثير

  بخصائصهابخصائصها  األماألم  اللغةاللغة  تأثيرتأثير  وجوهوجوه  نفسهنفسه  اإلطاراإلطار  فيفي  ويقعويقع. . المختلفةالمختلفة  ومهاراتهاومهاراتها  ةةاإلنشائياإلنشائي  الكفايةالكفاية  تطويرتطوير

  . . إلخإلخ............المعلوماتالمعلومات  عرضعرض  وطرقوطرق  الفقرة،الفقرة،  بنيةبنية  كتأثيركتأثير  وإنشائهم،وإنشائهم،  الطلبةالطلبة  كتاباتكتابات  فيفي  المختلفةالمختلفة

  المعل مالمعلِّم -٢٢

  يـا  يـاً نظرنظر  إعـدادا  إعـداداً   األجنبيـة األجنبيـة   اللغةاللغة  معلممعلم  إعدادإعداد  أولهاأولها  ::))3((ثالثةثالثة  جوانبجوانب  إلىإلى  تنصرفتنصرف    هناهنا  العنايةالعناية  وأكثروأكثر

  المعلـم المعلـم   إسهامإسهام: : وثانيهاوثانيها. . بغيرهابغيرها  للناطقينللناطقين  وتعليمهاوتعليمها  الكتابةالكتابة  ممارسةممارسة  فيفي  معينمعين  منهجمنهج  وفقوفق  علىعلى  وتدريبيا وتدريبياً

  بـصورتها بـصورتها   التعليميـة التعليميـة   المـادة المـادة   بينبين  الوصلالوصل: : وثالثهاوثالثها  المتعلمين،المتعلمين،  منمن  المطلوبةالمطلوبة  الكتابيةالكتابية  المهام المهام  تنفيذتنفيذ  فيفي

  لمالحظاتلمالحظات  إيجابيةإيجابية  آثار اآثارا  تظهرتظهر  عددةعددةمتمت  دراساتدراسات  أ ج ر ي تُأجرِيت  لقدلقد. . المتعلمينالمتعلمين  والطلبةوالطلبة  تكييفهاتكييفها  بعدبعد  أوأو  الناجزةالناجزة

  كمـا كمـا   المعلومـاتي، المعلومـاتي،   مداهامداها  وتوسيعوتوسيع  النصوصالنصوص  تطويرتطوير  فيفي  تمثلتتمثلت  المسودةالمسودة  كتابةكتابة  مرحلةمرحلة  أثناءأثناء  فيفي  المعلمالمعلم

                                                  
  .سأقتصر على التمثيل لكل مجال ببحث واحد  من تراث تعليم اإلنجليزية لغة  أجنبية)  ١(

  :انظر مثال )  ٢(
- Sandra H. Rogers, Evaluating Textual  Coherence:  A Case  Study of University Business Writing by 
EFL and Native English- Speaking Students in New Zealand, RELC Journal, 2004: 35:135. 

 :انظر مثال )  ٣(
-Ann Raimes. (2004), Ten Steps in Planning a Writing Course and  Training Teachers of writing, in :

Jack .Richards and Willy A. Renandya ,   )٢٠٠٤( , Methodology in Language Teaching, Cambridge 
university press, U.S.A, P306 
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  علـى علـى   يـسجلونها يـسجلونها   التيالتي) ) االستجابةاالستجابة (  ( التعليقاتالتعليقات  طبيعةطبيعة    فيفي  المعلمينالمعلمين  تفاوتتفاوت  أخرىأخرى  دراساتدراسات  أظهرتأظهرت

  الشكلية،الشكلية،  ةةــــواللغويواللغوي  ةةــالنحويالنحوي  األخطاءاألخطاء  علىعلى  يركزيركز  فبعضهمفبعضهم  الكم؛الكم؛  أوأو  النوعالنوع  حيثحيث  منمن  الطلبةالطلبة  كتاباتكتابات

  . . وتطويرهاوتطويرها  معالجتهامعالجتها  وكيفيةوكيفية  بالمعلوماتبالمعلومات  المرتبطةالمرتبطة  المعرفيةالمعرفية  المالحظاتالمالحظات  علىعلى  يركزيركز  وبعضهموبعضهم

  

  تنظيمتنظيم  وكيفيةوكيفية  الكتابي،الكتابي،  المنهجالمنهج  بناءبناء  كيفيةكيفية  علىعلى  مركزةمركزة  هناهنا  الغايةالغاية  ومستصفىومستصفى. . التعليميةالتعليمية  المادةالمادة -٣٣

  دروسدروس  لبناءلبناء  ةةــــالنظريالنظري  األسساألسس  دراسةدراسة  فيفي  اضح ااضحاوو  ذلكذلك  ظهرظهر  وقدوقد. . وتقويمهاوتقويمها  وتنفيذهاوتنفيذها  الكتابيةالكتابية  المهامالمهام

  ..))1((المعلوماتيةالمعلوماتية  بنيتهبنيته  أوأو  الشكلية،الشكلية،  خصائصهخصائصه  أوأو  النص،النص،  نوعنوع  أساسأساس  علىعلى  مبنيةمبنية  تعليميةتعليمية

  المتعلمالمتعلم -٤٤

  ::))2((منهامنها  القضاياالقضايا  منمن  عددعدد  إلىإلى  هناهنا  العنايةالعناية  وتنصرف وتنصرفُ

  ..التعلمالتعلم  فيفي  وأثرهاوأثرها  للمتعلمينللمتعلمين  الفرديةالفردية  المتغيراتالمتغيرات  دراسةدراسة   -

  ..بينهابينها  والمفاضلةوالمفاضلة  الثانية،الثانية،  باللغةباللغة  التعبيرالتعبير  لملمتعتع  فيفي  المختلفةالمختلفة  ستراتيجياتستراتيجياتاإلاإل -

  أوأو  محـدد، محـدد،   مـنهج مـنهج   جـدوى جـدوى   فيفي  كآرائهمكآرائهم  التعبير،التعبير،  تعليمتعليم  فيفي  محددمحدد  منهجمنهج  نحونحو  الطلبةالطلبة  اتجاهاتاتجاهات -

  ..إلخإلخ......المكتوبةالمكتوبة  المعلمينالمعلمين  استجاباتاستجابات  فيفي  نظرهمنظرهم  وجهاتوجهات

  ::تطبيقاتهاتطبيقاتها  ومنومن  التعليمية،التعليمية،  العمليةالعملية  عناصرعناصر  جميعجميع  فيهافيها  تتداخلتتداخل  عمليةعملية  وهيوهي: : التقييمالتقييم -٥٥

  ..الطلبةالطلبة  كتاباتكتابات  تقييمتقييم  فيفي  المعلمالمعلم  يعتمدهايعتمدها  التيالتي  األسساألسس -

  ..الدراسيالدراسي  للمحتوىللمحتوى  الطلبةالطلبة  تقييمتقييم -

  ..التدريسالتدريس  لطريقةلطريقة  الطلبةالطلبة  تقييمتقييم -

  مهـارات مهـارات   فـي فـي   المتعلمـين المتعلمـين   تقدمتقدم  مدىمدى  قياسقياس  فيفي  دورهادورها  وبيانوبيان  الذاتيالذاتي  الفحصالفحص  نماذجنماذج  تصميمتصميم   -

 ..محددةمحددة
  

  األجنبيةاألجنبية باللغةباللغة واإلنشاءواإلنشاء  الكتابةالكتابة تعليمتعليم مناهجمناهج

  منـاهج  منـاهج   المختلفـة المختلفـة   تطـوره تطـوره   مراحلمراحل  فيفي  اتخذاتخذ  قدقد    األجنبيةاألجنبية  باللغةباللغة  نشاءنشاءاإلاإل  تعليمتعليم  تاريختاريخ  إنإن  القولالقول  يمكنيمكن

  لـسانية لـسانية   الـرؤى الـرؤى   هـذه هـذه   أكانتأكانت  آنذاك،آنذاك،  سائدةسائدة  كانتكانت  التيالتي  والثقافيةوالثقافية  العلميةالعلمية  والبيئةوالبيئة  تتوافقتتوافق  متعددةمتعددة  وطرق اوطرقًا

  ويرىويرى. . معينةمعينة  لسانية لسانيةُ  أنظار أنظار  ت و ج ه هاتُوجهها  كانتكانت  الطرقالطرق  هذههذه  أنأن  شكشك  والوال. . ثقافيةثقافية  فكريةفكرية  أوأو  تربويةتربوية  أمأم  خالصةخالصة

                                                  
  :انظر مثال )  ١(

-Ken Hyland, Genre pedagogy: Language, Literacy and L2 Writing Instruction, journal of second 
language writing, 16 (2007)148-164. 

 :انظر مثال )  ٢(
-Julie L. Montgomery and Wendy Baker, Teacher-Written feedback: Student perception, teacher self-
assessment, and actual teacher performance, journal of second language writing, 16(2007)82-99. 
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  مـنهج مـنهج : : هـي هـي   الكتابـة الكتابـة   تعليمتعليم  مناهجمناهج  أهمأهم  أنأن  التطبيقيةالتطبيقية  واللسانياتواللسانيات  واإلنشاءواإلنشاء  الكتابةالكتابة  تعليمتعليم  فيفي  ثونثونالباحالباح

 التقابليةالتقابلية  البالغةالبالغة  ومنهجومنهج  الموج ه،الموجه،  التعبيرالتعبير
  عـن عـن   وافواف  بيانبيان  يأتييأتي  وفيماوفيما.  .  أكاديميةأكاديمية  ألغراضألغراض  اإلنجليزيةاإلنجليزية  تعليمتعليم  ومنهجومنهج  المعالجة،المعالجة،  ومنهجومنهج  ،،))الفقرةالفقرة( ( 

  . . المناهجالمناهج  هذههذه

  ))Controlled Composition) () (الموج هالموجه( (   المقي دالمقيد  التعبيرالتعبير  منهجمنهج ..١١

ـ   الـنفس، الـنفس،   علمعلم  فيفي  السلوكية السلوكيةَ  الرؤىالرؤى  رؤاهرؤاه  فيفي  يقاربيقارب  إنهإنه  القولالقول  المنهجالمنهج  لهذالهذا  توصيفتوصيف  أفضلأفضل  لعللعل ـ وم   ااــوم

  رينرينــوالتموالتم  التدريبالتدريب  بكثرةبكثرة  ت ك ت س ب تُكْتَسب  عادةعادة  الكتابةالكتابة  يرىيرى  أنهأنه  ذلكذلك  البنيوية؛البنيوية؛  اللسانياتاللسانيات  رؤىرؤى  منمن  بهابها  ارتبطارتبط

  اللغةاللغة  ممــتعليتعلي  فيفي  الشفوي الشفوي  السمعي السمعي  المنهجالمنهج  منمن  اآلخراآلخر  الجانبالجانب  ت م ث ل تُمثُِّل  كأنماكأنما  المختلفة،المختلفة،  الكتابيةالكتابية  األنماطاألنماط  علىعلى

  هـذا هـذا   مبادئمبادئ  أهمأهم  وتتمثلوتتمثل  ..))1((فريزفريز  وو  بلومفيلدبلومفيلد  رأيرأي  وفقوفق  علىعلى  فحسبفحسب  للمنطوقللمنطوق  ترميزترميز  فهيفهي  المنطوقة؛المنطوقة؛

  ذلكذلكــولول  المختلفة،المختلفة،  الكتابةالكتابة  وأنواعوأنواع  الكتابةالكتابة  مهارةمهارة  منمن  للتمكنللتمكن  السبلالسبل  أحسنأحسن  هيهي  التدريباتالتدريبات  أنأن  فيفي  المنهجالمنهج

  ا،ا،ــعليهعليه  اللغويةاللغوية  التطبيقاتالتطبيقات  وإجراءوإجراء  وتقليدهاوتقليدها  مختارة مختارة  كتابية كتابية  نماذج نماذج  محاكاةمحاكاة  علىعلى  قائم اقائما  كانكان  تركيزهاتركيزها  فإنفإن

  ..الم ق د مةالمقَدمة  المثيراتالمثيرات  اختالفاختالف  مقتضىمقتضى  علىعلى  يؤديهايؤديها  آلية آليةً  سلوكية سلوكيةً  عادة عادةً  عندهعنده  وتصيروتصير  الطالبالطالب  يتعلمهايتعلمها  حتىحتى

  والعناصـر والعناصـر   تتللمهـارا للمهـارا   خادمـة خادمـة   وأداةوأداة  وسـيلة وسـيلة   بوصـفها بوصـفها   إالإال  الكتابةالكتابة  إلىإلى  المنهجالمنهج  هذاهذا  نظرةنظرة  تكنتكن  ولمولم

ـ س ن حـسن   أيأي  المعجمية؛المعجمية؛  والدقةوالدقة  النحوية،النحوية،  الدقةالدقة: : بعنصريهابعنصريها  اللغويةاللغوية  الطالقةالطالقة  والسيماوالسيما  األخرى،األخرى،  ةةــــاللغوياللغوي   ح

  دوردور  انانــــفكفك  الشكلية،الشكلية،  اللغويةاللغوية  الخصائصالخصائص    إلىإلى  انصرفانصرف  التركيزالتركيز  فإنفإن  ذلكذلك  وعلىوعلى. . المفرداتالمفردات  استخداماستخدام

  المنهجالمنهج  هذاهذا  حسبحسب  الكتابةالكتابة  فيهفيه  ت مار س تُمارس  الذيالذي  السياق السياقُ  وأماوأما.  .  اللغويةاللغوية  األخطاءاألخطاء  تصويبتصويب  يتجاوزيتجاوز  الال  المعلمالمعلم

  . . إليهإليه  الكتابة الكتابةُ  ت و ج هتُوجه  الذيالذي  المخاط بالمخاطَب  أوأو  الكتابةالكتابة  منمن  الهدفالهدف  عنعن    النظرالنظر  بصرفبصرف  الصفالصف  غرفةغرفة  فهوفهو

  

  Paragraph Pattern Approach  الفقرةالفقرة  نمطنمط  منهجمنهج   ..٢٢

  وهيوهي  التداولي،التداولي،  بمفهومهابمفهومها  التقابلية،التقابلية،  البالغةالبالغة  فيفي  الرئيسيةالرئيسية) ) كابالنكابالن ( (فكرةفكرة  منمن  المنهجالمنهج  هذاهذا  ينطلقينطلق    

  تقاليـدها تقاليـدها   فـي فـي   تختلف تختلفُ  اللغات اللغات  أن أن) ) كابالنكابالن ( (يرىيرى  إذإذ    األخطاء؛األخطاء؛  وتحليلوتحليل  التقابليةالتقابلية  اللسانياتاللسانيات  منمن  عةعةمتفرمتفر

    شكلية شكلية  تقاليد تقاليد  هيئةهيئة  علىعلى  المكتوبةالمكتوبة  النصوصالنصوص  فيفي  تنعكستنعكس  التقاليدالتقاليد  هذههذه  وأنوأن  والمقامية،والمقامية،  والتداوليةوالتداولية  البالغيةالبالغية

رالتحليـل التحليـل   حـسب حـسب   النحويـة النحويـة   والبنيةوالبنية  الجمليةالجملية  التراكيبالتراكيب  بذلكبذلك  يقصديقصد  الال  وهووهو. . النصوصالنصوص  بناءبناء  فيفي  ت ظ ه ر تَظْه  

  غيرغير  منمن  اللغةاللغة  متعلميمتعلمي  أنأن  رأيهرأيه  وخالصةوخالصة. . الفقرةالفقرة  هيهي  أكبرأكبر  وحدةوحدة  إلىإلى  يتجاوزهايتجاوزها  وإنماوإنما  التقليديالتقليدي  التقابليالتقابلي

  اللغـة اللغـة   إلـى إلـى   األماألم  لغتهملغتهم  منمن  النصوصالنصوص  وأنماطوأنماط  الفقرةالفقرة  بنيةبنية  نقلنقل  إلىإلى  واعينواعين  غير غير  سيميلونسيميلون  بهابها  الناطقينالناطقين

    ..))2((المتعل مةالمتعلَّمة

                                                  
(1) Tony Silva and Paul Kei Matsuda, Writing, in: N. Schmitt, (2002). Applied Linguistics, ARNOLD, 

London,p258. 
(2) Tony Silva and Paul Kei Matsuda, Ibid, p259. 
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  ويعتنيويعتني  الشكل،الشكل،  علىعلى  يركزيركز  أنهأنه  ذلكذلك  المقيد؛المقيد؛  التعبيرالتعبير  منهجمنهج  ننعع  كثير اكثيرا  يختلفيختلف  الال  المنهجالمنهج  هذاهذا  أنأن  ويظهرويظهر

  مجتزأة؛مجتزأة؛  أمأم  كاملة كاملةً  نصوص انصوصا  أكانتأكانت  ويحاكونها،ويحاكونها،  يقلدونهايقلدونها  محددةمحددة  لغويةلغوية  بأشكالبأشكال  المتعلمينالمتعلمين  الطلبة الطلبةَ  يقي ديقيد  بأنبأن

ـ ا أنواعـا   تمثلتمثل  مختلفةمختلفة  نصوصنصوص  تقديمتقديم  فيفي  تتمثلتتمثل  تطبيقاتهتطبيقاته  أبرزأبرز  ولعلولعل. . خالصخالص  شكليشكلي  فالهدففالهدف   خطابيـة خطابيـة   أنواع

  باختيارباختيار  الفراغاتالفراغات  ويكملويكمل  ،،) ) إلخإلخ......الخاتمة،الخاتمة،  العرض،العرض،  المقدمة،المقدمة،(  (  الشكليةالشكلية  بنيتهابنيتها  لملمالمتعالمتع  ليتمثلليتمثل  مختلفةمختلفة

  ..مشابهةمشابهة  أخرىأخرى  نماذجنماذج  علىعلى  تطبيقهتطبيقه  ثمثم  تطبيقيتطبيقي  نموذجنموذج  تقديمتقديم  أوأو  النص،النص،  إكمالإكمال  أوأو  المناسبة،المناسبة،  الجملالجمل

  أنمـاط أنمـاط   فـي فـي   وجملوجمل  فقراتفقرات  ترتيبترتيب  مسألةمسألة  أنهاأنها  علىعلى  الكتابةالكتابة  إلىإلى  ينظرينظر  المنهجالمنهج  هذاهذا  أنأن " "هناهنا  والمستصفىوالمستصفى

  وإعـادة وإعـادة   الكتابيـة الكتابيـة   األنمـاط األنمـاط   واسـتدخال واسـتدخال   التعـرف التعـرف   مهاراتمهارات  تطويرتطوير  يتطلبيتطلب  الكتابةالكتابة  تعليمتعليم  وأنوأن  محددة،محددة،

  ..))1((""إنتاجهاإنتاجها

  Process Approach  المعالجةالمعالجة  منهجمنهج ..٣٣

  عقليـة عقليـة   عملياتعمليات  هيهي  إنماإنما  الكتابةالكتابة  أنأن  فيهفيه  الرأيالرأي  وخالصةوخالصة  المعرفي،المعرفي،  النفسالنفس  علمعلم  إلىإلى  المفهومالمفهوم  هذاهذا  ينتسبينتسب

  مـا، مـا،   سـياق سـياق   فيفي  يكتبيكتب  عندماعندما  المتعلمالمتعلم  يمارسهايمارسها  تخطيطتخطيط  استراتيجياتاستراتيجيات  وهيوهي  متناهية،متناهية،  الال  إبداعيةإبداعية  توليديةتوليدية

  نهائي ا،نهائيا،  منجزا منجزاً  بوصفهبوصفه  النصالنص  إلىإلى  وليسوليس  الطالب،الطالب،/ / الكاتبالكاتب  إلىإلى  المنهجالمنهج  هذاهذا  انصرافانصراف  ج ل جلَّ  أنأن  يعنييعني  وهذاوهذا

  ..متلقي امتلقيا  بوصفهبوصفه  القارئالقارئ  إلىإلى  والوال

  لبالغةلبالغةاا    ومنهجومنهج  المقيدالمقيد  التعبيرالتعبير  بجدوىبجدوى  االقتناعاالقتناع  عدمعدم  إلىإلى  مرجعهامرجعها  التطبيقيةالتطبيقية  اللسانيةاللسانية  بواعثهبواعثه  أنأن  ويظهرويظهر

  فإنفإن  هناهنا  ومنومن. . الناقدةالناقدة  الكتابةالكتابة  والوال  الناقدالناقد  التفكيرالتفكير  يشجعانيشجعان  يكونايكونا  لملم  السابقانالسابقان  فالمنهجانفالمنهجان  ؛؛))الفقرةالفقرة( ( التقابليةالتقابلية

  التيالتي  األفكاراألفكار  توليدتوليد  إلعادةإلعادة  وتوليديةوتوليدية  وابتكاريةوابتكارية  اكتشافيةاكتشافية  عمليةعملية  بوصفهابوصفها  الكتابةالكتابة  إلىإلى  ينظرينظر  المعالجةالمعالجة  منهجمنهج

  اكتـساب اكتـساب   اسـتراتيجيات اسـتراتيجيات   فيفي  النفسيةالنفسية  اللسانياتاللسانيات  رؤىرؤى    تستعيرتستعير  بذلكبذلك  وهيوهي  ويواجهها،ويواجهها،  المتعلمالمتعلم  يستدخلهايستدخلها

  تحددتحدد  التيالتي  العناصرالعناصر  هيهي  التواصلالتواصل  إلىإلى  والحاجةوالحاجة  واألفكارواألفكار  المحتوىالمحتوى  أنأن  المنهجالمنهج  هذاهذا  ويرىويرى  ..))2((األماألم  اللغةاللغة

  ..الناجزالناجز  الكتابيالكتابي  الشكلالشكل

  تـشجيع تـشجيع   هـو هـو   إنمـا إنمـا   المعلـم المعلـم   دوردور  أنأن  علىعلى  فتقومفتقوم  الصفالصف  غرفةغرفة  فيفي  المنهجالمنهج  لهذالهذا  التطبيقيةالتطبيقية  الصورةالصورة  أماأما

  واالستراتيجياتواالستراتيجيات. . وأطاقواوأطاقوا  ذلكذلك  أطاقأطاق  ماما  وتنميتهاوتنميتها  المختلفةالمختلفة  الكتابةالكتابة  إستراتيجياتإستراتيجيات  ككامتالامتال  علىعلى  المتعلمينالمتعلمين

  ألبنائهـا ألبنائهـا   الكتابـة الكتابـة   تعلـيم تعلـيم   مجـال مجـال   فيفي  الشهرةالشهرة  ذائعةذائعة  العمليةالعملية  والخطواتوالخطوات  االستراتيجياتاالستراتيجيات  هيهي  المقصودةالمقصودة

  تكـون تكـون   مختلفـة مختلفـة   بوسـائل بوسـائل   تفكيرهمتفكيرهم  ويستفزويستفز  طلبتهطلبته  المعلمالمعلم  يهيئيهيئ  الكتابةالكتابة  تخطيطتخطيط  ففيففي. . بغيرهابغيرها  وللناطقينوللناطقين

قدام قد مدات  إنتاجإنتاج  يشجعيشجع  المسودةالمسودة  كتابةكتابة  استراتيجياتاستراتيجيات  وفيوفي. . المختلفةالمختلفة  األفكاراألفكار  لتوليدلتوليد  ح احوسوفـي وفـي . . متعددةمتعددة  م س و داتم  

  بنيـة بنيـة   ترتيـب ترتيـب   وإعـادة وإعـادة   والتأخير،والتأخير،  والتقديموالتقديم  والتعديلوالتعديل  والحذفوالحذف  اإلضافةاإلضافة  إلىإلى  يقودهميقودهم  المراجعةالمراجعة  مرحلةمرحلة

  اللغويـة اللغويـة   لطالقـة لطالقـة اا  مهاراتمهارات  إلىإلى  المتعلمينالمتعلمين  فيقودفيقود  التحرير ،التحريرِ،  مرحلة مرحلة  األخيرة؛األخيرة؛  المرحلةالمرحلة  فيفي  وأماوأما. . النصالنص

                                                  
(1) Ibid, 260. 
(2) Tony Silva, Second language composition instruction: developments, issues, and directions in ESL, 

in:  Barbra Kroll, (1997), Second Language writing, Cambridge university press, U.S.A, p21. 
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  هـو هـو   المتعلمالمتعلم  فالكاتبفالكاتب. . والتركيبيةوالتركيبية  النحويةالنحوية  والدقةوالدقة  المناسبة،المناسبة،  المفرداتالمفردات: : اللغويةاللغوية  الصحةالصحة    واستراتيجياتواستراتيجيات

  أمـا أمـا . . المعنىالمعنى  لتحصيللتحصيل  ويفاوضهويفاوضه  المحتوىالمحتوى  علىعلى  يركزيركز  والقارئوالقارئ  المكتوب،المكتوب،  النصالنص  وليسوليس  االهتماماالهتمام  بؤرةبؤرة

  وطبيعـة وطبيعـة   الكتابـة، الكتابـة،   لوظيفةلوظيفة  تبتبالكاالكا/ / الطالبالطالب  اختياراختيار  علىعلى  موقوفموقوف  فإنهفإنه  المنهجالمنهج  هذاهذا  حسبحسب  الكتابةالكتابة  سياقسياق

  ..فيهفيه  نصهنصه  ي ن ج ز ينْجز  الذيالذي  الثقافيالثقافي  والسياقوالسياق  له،له،  يكتبيكتب  الذيالذي  الخطابيالخطابي  والمجتمعوالمجتمع  الموقف،الموقف،

  EAP  ""أكاديميةأكاديمية  ألغراضألغراض  اإلنجليزيةاإلنجليزية "  " منهجمنهج    -٤٤

    :):)J. Reid  ريـد ريـد  ( (رأترأت  فقدفقد  عليه؛عليه؛  االستدراكاالستدراك  ومحاوال ومحاوالً  المعالجةالمعالجة  منهجمنهج  علىعلى  فعل فعٍل  رد رد  المنهجالمنهج  هذاهذا  جاءجاء

  ة،ة،ــالكتابيالكتابي  والمهاموالمهام  األفراد،األفراد،  اختالفاختالف: : للــمثمث  منمن  الكتابةالكتابة  متغيراتمتغيرات    للــــأهمأهم  قدقد  ةةالمعالجالمعالج  ججــــمنهمنه  أنأن

  يعـد يعـد   الال  أنـه أنـه   المعالجةالمعالجة  منهجمنهج  إلىإلى  المنهجالمنهج  هذاهذا  دعاةدعاة  وجههاوجهها  التيالتي  االنتقاداتاالنتقادات  أهمأهم  ومنومن. . إلخإلخ......والمواقفوالمواقف

  السياقالسياق  للــيماثيماث  الال  الصفالصف  فيفي  الطلبةالطلبة  لهله  يتعرضيتعرض  الذيالذي    التعلميالتعلمي  السياقالسياق  وأنوأن  األكاديمية،األكاديمية،  للكتابةللكتابة  الطلبةالطلبة

  منهجمنهج  أن أن  ااــــكمكم. . المتخصصةالمتخصصة  الكتابةالكتابة  فيهفيه  ويمارسونويمارسون  فيهفيه  دوندونــــيوجيوج  الذيالذي) ) المهنيالمهني ( (الواقعيالواقعي  الفعليالفعلي

  ..))1((المختلفةالمختلفة  الكتابيةالكتابية  المهامالمهام    منمن  عدد اعددا  يهمليهمل  المعالجةالمعالجة

  الكتابـة الكتابـة   فـي فـي   ونوعهونوعه  النصالنص  مفهوممفهوم  علىعلى  أكاديميةأكاديمية  ألغراضألغراض  اإلنجليزيةاإلنجليزية  منهجمنهج  يركزيركز  ذلكذلك  علىعلى  وتأسيسا وتأسيساً

  التواصلالتواصل  منمن  تمكنهمتمكنهم  التيالتي  اللغويةاللغوية  بالكفاياتبالكفايات  الطلبةالطلبة/ / المتعلمينالمتعلمين  تزويدتزويد  إلىإلى  ويسعىويسعى  المختلفة،المختلفة،  األكاديميةاألكاديمية

  المهندسين،المهندسين،  األطباء،األطباء، (  ( إليهاإليها  ينتمونينتمون  التيالتي  المهنيةالمهنية  الجماعةالجماعة  أيأي  إليه؛إليه؛  ينتمونينتمون  الذيالذي  الخطابيالخطابي  المجتمعالمجتمع  معمع

  أهـم أهـم   تمثلتمثل  الكتابةالكتابة  أنأن  والشكوالشك. . اللغةاللغة  بهذهبهذه  االعتياديةاالعتيادية    وأعمالهموأعمالهم  مهامهممهامهم  ممارسةممارسة  ث م ثَم  وم ن ومن  ،،))المدرسينالمدرسين

  ..المتخصصةالمتخصصة  المهنيةالمهنية  الكفايةالكفاية  هذههذه  مظاهرمظاهر

  وتعلـم وتعلـم   الخطابي،الخطابي،  للمجتمعللمجتمع  الكتابيةالكتابية  والتقاليدوالتقاليد  األعرافاألعراف  تراعيتراعي    نصوصنصوص  إنتاجإنتاج  هيهي  الكتابةالكتابة  فإنفإن  وهكذاوهكذا

  ومحاولـة ومحاولـة   المجتمعالمجتمع  ذلكذلك  توقعاتتوقعات  بمعرفةبمعرفة  األكاديمياألكاديمي  المجتمعالمجتمع  معمع  االجتماعياالجتماعي  التفاعلالتفاعل  منمن  جزءجزء  الكتابةالكتابة

  النجـاح النجـاح   إلىإلى  يقصديقصد) ) براغماتيبراغماتي ( (التوج هالتوجه  نفعي نفعي  فهوفهو  التوجهالتوجه  هذاهذا  وفقوفق  الطالبالطالب//الكاتبالكاتب  أماأما. . كتابة كتابةً  مقاربتهامقاربتها

  المجتمـع المجتمـع   أفـراد أفـراد   أحـد أحـد   القـارئ القـارئ   ويكـون ويكـون . . التعلمالتعلم  منمن  المحددةالمحددة  المتطلباتالمتطلبات  معايير معاييرِ  وتحقيقوتحقيق  األكاديمي،األكاديمي،

. . المناسـب المناسـب   السياقالسياق  فيفي  ممارستهممارسته  فيفي  النجاحالنجاح  وشروطوشروط  األكاديمياألكاديمي  الخطابالخطاب  معاييرمعايير  يستحضريستحضر  األكاديمياألكاديمي

. . األكاديمياألكاديمي  االختصاصاالختصاص  يقتضيهيقتضيه  محددمحدد  ن صي نَصي  نوعنوع  إلىإلى  تنتسبتنتسب  ع ر ف ي ة عرفيةٌ  ميةميةتعليتعلي  استجابةاستجابة  فإنهفإنه  النصالنص  وأماوأما

  . . كتابة كتابةً  محددة محددة    مهمة مهمة  إنجاز إنجاز  يتطلبيتطلب  أكاديميأكاديمي  سياقسياق  هوهو  الكتابةالكتابة  وسياقوسياق

  الدرسالدرس  وتنفيذوتنفيذ الكتابةالكتابة عملياتعمليات

                                                  
(1)  Joy Reid, Writing, in: R. Carter and D. Nunan ,(2006), The Cambridge Guide to Teaching English to 

Speakers of Other Languages,p29. 



                                                وليد العناتيليم الكتابة واإلنشاء باللغة األجنبيةاللسانيات التطبيقية وتع 

  
 

 ٦٦

  المعالجـة المعالجـة   نظريـة نظريـة   أنأن  غيـر  غيـر   األجنبية،األجنبية،  اللغةاللغة  تعليمتعليم  فيفي  الكتابةالكتابة  معالجةمعالجة  فيفي  والرؤىوالرؤى  النظرياتالنظريات    تعددتتعددت

  الممارسـات الممارسـات   أدل أدلَّ  تمثـل تمثـل   ولعل هاولعلّها    التطبيقي؛التطبيقي؛  الجانبالجانب  فيفي  تأثيرا تأثيراً  النظرياتالنظريات  هذههذه  أكثرأكثر  ت ع د تُعد) ) عملية عمليةً  ابة ابةُالكتالكت((

 ::عدةعدة  وجوهوجوه  منمن  ذلكذلك  وبيانوبيان  التعليم،التعليم،    عمليةعملية  ضبطضبط  علىعلى
  تصلحتصلح  فهيفهي  محددة؛محددة؛  نصوصنصوص  أوأو  جزئيجزئي  نشاطنشاط  علىعلى  تقتصرتقتصر  الال  وخطواتهاوخطواتها  المعالجةالمعالجة  عمليات عمليات  أنأن -١١

  ..ومضمونهومضمونه  شكلهشكله  فيفي  للخطابللخطاب  النصيةالنصية  ياتياتوالتجلوالتجل  النصوصالنصوص  أنواعأنواع  جميعجميع  علىعلى  للتطبيقللتطبيق

  يـستعملوها يـستعملوها   أنأن  يمكنيمكن  مهاراتمهارات  علىعلى  الطلبةالطلبة  لتدريبلتدريب  ومضبوطة ومضبوطةً  منتظمة منتظمةً  خطوات خطوات  تمثلتمثل  أنهاأنها   -٢٢

  إنهـا إنهـا   ثـم ثـم . . شاءشاء  متىمتى  المتعلم المتعلم  يستدعيهايستدعيها  مهمة مهمةً  ستراتيجيات ستراتيجياتإإ  تمثلتمثل  وبذلكوبذلك  يشاؤون،يشاؤون،  وقتوقت  أيأي  وفيوفي  دائما دائماً

  ..واالبتكاريةواالبتكارية  واإلبداعيةواإلبداعية  التوليديةالتوليدية: : اللغوية اللغويةَ    وخصائ ص هموخصاِئصهم  العقلية العقليةَ  وقدرات هموقدراتهم  الطلبة الطلبة  مهارات مهارات  تستثمرتستثمر

  وتعليمهـا، وتعليمهـا،   تعلمهاتعلمها  وكيفيةوكيفية  جوانبها،جوانبها،  منمن  كثيركثير  قياسقياس  يمكنيمكن  واضحة واضحةً  إجرائية إجرائيةً  خطوات خطوات  تمثلتمثل  أنهاأنها -٣٣

  . . التقييمالتقييم  عمليةعملية  فيفي  صادقةصادقة  بياناتبيانات  تقديمتقديم  فيفي  إسهامهاإسهامها  مدىمدى  وت ع ر فوتَعرف

  النظـر النظـر   جدوىجدوى  إنإن: " : " الالقق  إذإذ  التعيينالتعيين  علىعلى  الخصيصةالخصيصة  هذههذه  عندعند) ) I.S.P Nation: : نايشننايشن ( (توقفتوقف  وقدوقد

/ / الكاتـب الكاتـب   تمك نتمكُّن  مدىمدى  اختباراختبار  يمكنيمكن  أنهأنه  فيفي  ماثلة ماثلةٌ  متعالقةمتعالقة  أجزاءأجزاء  منمن  تتألفتتألف  معالجة معالجةً  بوصفهابوصفها  الكتابةالكتابة  إلىإلى

  تنميـة تنميـة   إلـى إلـى   محتـاج محتـاج   أيهاأيها  أوأو  الكاتبالكاتب  منهامنها  تمك نتمكَّن  األجزاءاألجزاء  أيأي  لمعرفةلمعرفة  حدةحدة  علىعلى  جزءجزء  كلكل  منمن  المتعلمالمتعلم

    ..))1((""األخرىاألخرى  األجزاءاألجزاء  فيفي  ضعيفضعيف  أداءأداء  ىىإلإل  يقوديقود  قدقد  األجزاءاألجزاء  بعضبعض  منمن  الضعيف الضعيفَ  التمك ن التمكُّن  إنإن. . وتعزيزوتعزيز

  الـتمكن الـتمكن   مدىمدى  عنعن  معلوماتمعلومات  تحصيلتحصيل  لكيفيةلكيفية    عمليةعملية  خطواتخطوات  فيفي) ) I.S.P Nation: : نايشننايشن ( (وي ف ص ل ويفَصُل

      ::))2((ومنهاومنها  والسيطرة،والسيطرة،

  ..المتعلمالمتعلم  أنجزهاأنجزها  التيالتي  الكتابةالكتابة  منمن  جزءجزء  فيفي  النظرالنظر   -١١

  ..الكاتبالكاتب  سؤالسؤال   -٢٢

  ..الكتابةالكتابة  عمليةعملية  أثناءأثناء  فيفي  الكاتبالكاتب  مالحظةمالحظة/ / مشاهدةمشاهدة -٣٣

    ::))3((الكتابةالكتابة  عمليةعملية  لتقييملتقييم  استخدامهااستخدامها  يمكنيمكن  التيالتي  للتساؤالتللتساؤالت  تفصيليا تفصيلياً  نموذجا نموذجاً) ) نايشننايشن    (  (ويقدمويقدم

  عمليـة عمليـة   عناصرعناصر

 الكتابةالكتابة/ / المعالجةالمعالجة
  األسئلةاألسئلة  

 القطعة؟القطعة؟  هذههذه  كتابةكتابة  منمن  غرضكغرضك  ماما    - الكاتبالكاتب  أهدافأهداف
 القطعة؟القطعة؟  هذههذه  منمن  الرئيسةالرئيسة  رسالتكرسالتك  ماما  -

  القـارئ القـارئ   نوعنوع  

 الم ن ت ظ ر المنْتَظَرِ
 ؟؟  هذاهذا  كتبت كتبتَ  لمنلمن  -
 له؟له؟  تكتبتكتب  الذيالذي  المخاط ب المخاطَبِ  عنعن  واضحةواضحة  ورةورةصص  لديكلديك  هلهل  -

                                                  
(1) I.S.P. Nation, (2009), Teaching ESL/ EFL Reading and Writing, Routledge, New York, p123. 
(2) Ibid, p123. 
(3) Ibid, p126.صنع الباحث؛ فالمعلومات لم تكن مسلوكة في هيئة جدول والجدول من    
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 الموضوع؟الموضوع؟  هذاهذا  عنعن  جيدةجيدة  معرفةمعرفة  لديكلديك  هلهل- األفكاراألفكار  تجميعتجميع
  هـذه هـذه   هـي هـي   مـا مـا   الكتابـة؟ الكتابـة؟   قبلقبل  مختلفةمختلفة  مصادرمصادر  منمن  المعلوماتالمعلومات  جمعتجمعت  هلهل  -

 المصادر؟المصادر؟
 كتابتك؟كتابتك؟  فيفي  الفرعيةالفرعية  العنواناتالعنوانات  استعملتاستعملت  هلهل  - األفكاراألفكار  تنظيمتنظيم

  أثنـاء أثنـاء   فـي فـي   فيهافيها  فكرتفكرت      أمأم  قبل قبُل  منمن  الفرعيةالفرعية  العنواناتالعنوانات  لهذهلهذه  خططتخططت  هلهل  -

 الكتابة؟الكتابة؟
 ؟؟  األفكاراألفكار  لديكلديك  تشكلتتشكلت  بعدمابعدما  تكتبتكتب  أنأن  سهال سهالً  كانكان  هلهل  - النصالنص  أفكارأفكار

 الكتابة؟الكتابة؟  استغرقتكاستغرقتك  الوقتالوقت  منمن  كمكم  -
 القطعة؟القطعة؟  بهذهبهذه  سعيدسعيد  أنتأنت  هلهل  - المراجعةالمراجعة

  القطعة؟القطعة؟  هذههذه  فيفي  الضعفالضعف  ووجوهووجوه  القوةالقوة  وجوهوجوه  تبي نتبين  يمكنكيمكنك  هلهل  -

 غيره؟غيره؟  منمن  كتابة كتابةً  أصعب أصعب  جزء اجزءا  وجدتوجدت  هلهل  -
 استخدمته؟استخدمته؟  هلهل  إمالئي؟إمالئي؟  مدققمدقق  استعمالاستعمال  تستطيعتستطيع    هلهل  - التحريرالتحرير  

  معينة؟معينة؟  مفردةمفردة  استعمالاستعمال  كيفيةكيفية  لمعرفةلمعرفة  معجممعجم  استعمالاستعمال  يمكنكيمكنك  هلهل    -

 وحدك؟وحدك؟  أخطائكأخطائك  بعضبعض  تصويبتصويب  تستطيعتستطيع  هلهل  -
    

  وكيفيـة وكيفيـة   النفـسية النفـسية   اللسانياتاللسانيات  فيفي  تشومسكيتشومسكي  بآراءبآراء  تأثرتأثر  قدقد  المعالجةالمعالجة  منهجمنهج  أنأن  سابقا سابقاً  ذكرناذكرنا  وقدوقد

  وبذلكوبذلك  اإلنساني؛اإلنساني؛  العقلالعقل  قيمةقيمة  منمن  ي ع لييعلي  خالصا خالصاً  معرفي امعرفيا  منحىمنحى  نحتنحت  أنهاأنها  والسيماوالسيما  ها،ها،وتعلموتعلم  اللغةاللغة  اكتساباكتساب

  األجنبيـة األجنبيـة   اللغـة اللغـة   يـستقبل يـستقبل   عنـدما عنـدما   وعقليةوعقلية  نفسيةنفسية  عملياتعمليات  منمن  المتعلمالمتعلم  ينفذهينفذه  بمابما  يعتنييعتني  المنهجالمنهج  هذاهذا  فإنفإن

  منمن  أكثرأكثر  بةبةالكتاالكتا  تعلمتعلم  واستراتيجيات واستراتيجيات  العقلية العقليةَ  المهارات المهارات  يحف زيحفِّز  أنأن  المنهجالمنهج  هذاهذا  غايةغاية  فإنفإن  وهكذاوهكذا  وينتجها،وينتجها،

  فيفي  مركزيةمركزية  فكرةفكرة  االستراتيجياتاالستراتيجيات  فامتالكفامتالك  نوعها،نوعها،  عنعن  النظرالنظر  بصرفبصرف  نفسهانفسها    النصوصالنصوص  بتعليمبتعليم    عنايتهعنايته

  ..االستراتيجياالستراتيجي  التعليمالتعليم  وهووهو  المتعلم،المتعلم،  علىعلى  المتمركزالمتمركز  التعليمالتعليم

  بوصـفها بوصـفها   الكتابةالكتابة  تعلمتعلم  استراتيجياتاستراتيجيات  تحديدتحديد  فيفي    يسير ايسيرا  تفاوت اتفاوتًا  العلماءالعلماء  تفاوتتفاوت  منمن  الرغمالرغم  وعلىوعلى

  وكتابـة وكتابـة   للكتابـة، للكتابـة،   والتخطـيط والتخطـيط   المعلـم، المعلـم،   تخطيطتخطيط: : ))1((أنهاأنها  علىعلى  يتفقونيتفقون  أكثرهمأكثرهم  أنأن  إالإال  معالجة ؛معالجة؛  عملية عمليةَ

  أنأن  وظـاهر وظـاهر   ..))2((الكتابةالكتابة  بعدبعد  وماوما  والتقييم،والتقييم،  اللغوي،اللغوي،  والتحريروالتحرير  والمراجعة،والمراجعة،  المعلم،المعلم،  واستجابةواستجابة  المسودة،المسودة،

                                                  
 :في بحثها" الكتابة حياة دورة " مثال ) Kroll كرول ( سمتها فقد)  ١(

- Barbara Kroll, Techniques for shaping writing course curricula: Strategies in designing assignments, 
in: Ester USO-Juan and Alicia Martinez-Flor, (2006), Current Trends in the Development and Teaching of 
the Four Language Skills, Mouton de Gruyter. Berlin, p435. 

افر في معظم الكتب والدراسات التي تناولت تعليم الكتابة في إن موضوع عمليات الكتابة وتنفيذها داخل   صف اللغة األجنبية متو)  ٢(

 :اللغة األجنبية، انظر تحديدا 



                                                وليد العناتيليم الكتابة واإلنشاء باللغة األجنبيةاللسانيات التطبيقية وتع 

  
 

 ٦٨

  ززلتحفيلتحفي  والمتعلموالمتعلم  المعلمالمعلم  تفاعلتفاعل  استراتيجياتاستراتيجيات  إلىإلى  الطالبالطالب  تعلمتعلم  استراتيجياتاستراتيجيات  ويتجاوزويتجاوز  شاملشامل  النموذجالنموذج  هذاهذا

  ::تفصيليتفصيلي  بيانبيان  هو آت هو آت  وفيماوفيما. . وبعدهاوبعدها  أثنائهاأثنائها  وفيوفي  الكتابةالكتابة  قبلقبل  المعرفيةالمعرفية  عملياتهعملياته  وتنميتهوتنميته  الطالبالطالب

  

  المعلمالمعلم/ / للكتابةللكتابة  التخطيطالتخطيط -١١

  أنأن  ويغلـب ويغلـب   الصف،الصف،  داخلداخل  الكتابيةالكتابية  المهامالمهام  لممارسةلممارسة  التحضيريةالتحضيرية  المراحلالمراحل  منمن  للكتابةللكتابة  التخطيطالتخطيط  يعديعد      

  مـن مـن   المرسـومة المرسـومة   األهدافاألهداف  وفقوفق  علىعلى  التعليميةالتعليمية  المهام المهام  حددواحددوا  الذينالذين  البرنامجالبرنامج  مخططومخططو  الدورالدور  بهذابهذا  يقوميقوم

  وقدوقد. . المخط طينالمخطِّطين  هؤالءهؤالء  أحد أحد  المعل مالمعلِّم  يكونيكون  وقدوقد  الطلبة ،الطلبةُ،  فيهفيه  ينتظمينتظم  الذيالذي  البرنامجالبرنامج  وأهدافوأهداف    التعبيرالتعبير  تعليمتعليم

  األهداف،األهداف،  اشتقاقاشتقاق  إليهإليه  ي ط لبيطْلب  قدقد  إذإذ  كثيرة؛كثيرة؛  أحوالأحوال  فيفي  المعلمالمعلم  للــــكاهكاه  علىعلى  كاملةكاملة  المسؤوليةالمسؤولية  هذههذه  ت ل قىتُلْقى

  البرنامج،البرنامج،  أوأو  الكتابالكتاب  يحددهايحددها  عامةعامة  ألهدافألهداف  تمتثلتمتثل  داريبداريبــوتوت  تمريناتتمرينات  وإعدادوإعداد  تعليمية،تعليمية،  مواد مواد  وتصميموتصميم

ريعل مهـا يعلِّمهـا   التـي التـي   األربعاألربع  المهاراتالمهارات  إحدىإحدى  منهامنها  التعبيرالتعبير  يمثليمثل  التيالتي  العامةالعامة  الكتبالكتب  فيفي  ذلكذلك  يكونيكون  ماما  وأ ظ ه ر وَأظْه  

    ينميهـا ينميهـا   أن أن  المعلمالمعلم  علىعلى  كانكان  كافيةكافية) ) العامالعام (  ( الكتابالكتاب  فيفي  المتضم نةالمتضمنة  التعليميةالتعليمية  المهامالمهام  تكنتكن  لملم  فإذافإذا. . الكتابالكتاب

  واإلنـشاء واإلنـشاء   التعبيرالتعبير  لدرسلدرس  المعلمالمعلم  تخطيطتخطيط  إنإن  القولالقول  يمكنيمكن  التعميمالتعميم  وعلىوعلى. . جمعهاجمعها  أوأو  تعليمية تعليمية  مواد مواد  بإنشاءبإنشاء

    ::))1((مثال مثالً  منها،منها،  متعددةمتعددة  مهام مهام  فيفي  يتمثليتمثل

  

  ..المتعلمينالمتعلمين  وأعماروأعمار  التعليمي،التعليمي،  والكتابوالكتاب  يتوافقيتوافق  بمابما  التعبيرالتعبير  تعليمتعليم  أهدافأهداف  تطويرتطوير    -

  وجعلهـا وجعلهـا   اللغويـة، اللغويـة،   وكفاياتهموكفاياتهم  المتعلمينالمتعلمين  أعمارأعمار  يالئميالئم  بمابما  الكتابيةالكتابيةوو  اإلنشائيةاإلنشائية  الكفايةالكفاية  معاييرمعايير  اشتقاقاشتقاق  -

  ..التدريسالتدريس  أثناءأثناء  فيفي  عينيهعينيه  نصبنصب  وجعلهاوجعلها  األخرى،األخرى،  اللغويةاللغوية  الكفاياتالكفايات  معمع  متوافقةمتوافقة

  الكفايـات الكفايـات   معـايير معـايير   مـع مـع   متوافقةمتوافقة  تكونتكون  بحيثبحيث  الطلبةالطلبة  كتاباتكتابات    لتقييملتقييم  يوظ فهايوظِّفها  تقييميةتقييمية  معايير معايير  تطويرتطوير  -

  ..إنجازهاإنجازها  المطلوبالمطلوب

  فـي فـي   ضـعف ا ضـعفًا     يعانونيعانون  الذينالذين  للطلبةللطلبة  مواد مواد  وإنشاءوإنشاء  الطلبة،الطلبة،  كفاياتكفايات  لتعزيزلتعزيز  إضافيةإضافية  يميةيميةتعلتعل  موادمواد  بناءبناء  -

جوانب جوانب  اإلنشائيةاإلنشائية  كفاياتهمكفاياتهم  منمن  معينة معينة..  

  الصفالصف  داخلداخل  أنفسهمأنفسهم  تقييمتقييم  فيفي  ليستعملوهاليستعملوها  للطلبةللطلبة  يقدمهايقدمها  معاييرمعايير  لوضعلوضع  السابقةالسابقة  خبراتهخبراته  منمن  االستفادةاالستفادة  -

  ..للطلبةللطلبة  مالزمةمالزمة  أدلةأدلة  المعاييرالمعايير  هذههذه  تكونتكون  بحيثبحيث  وخارجه،وخارجه،

  
- I.S.P. Nation, (2009), Teaching ESL/ EFL Reading and Writing, , pp113-126. 
- Anthony Seow, The Writing Process and Process Writing, in: Jack .Richards and Willy A.Renandya  
(2004), Methodology in Language Teaching,pp315-321..  
 
(1)  Ann Raimes, Ten Steps in Planning a Writing Course and  Training Teachers of writing, in: Jack 

.Richards and Willy A.Renandya  ,(2004), Methodology in Language Teaching, P306 
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  الكتابيـة الكتابيـة   إنجـازاتهم إنجـازاتهم   جميـع جميـع   فيهافيها  يحفظونيحفظون  للطلبةللطلبة    ملفاتملفات  إنشاءإنشاء  فيفي  السابقةالسابقة  خبراتهخبراته  منمن  االستفادةاالستفادة    -

  ..ذلكذلك  اقتضىاقتضى  ماما  وتكييفهاوتكييفها  وتعديلهاوتعديلها  التدريسالتدريس  طرقطرق  لمراجعةلمراجعة  النهائية؛النهائية؛  والنصوصوالنصوص  المسو دةالمسودة

  ..حديثةحديثة  تعليم تعليمٍ  واستراتيجيات واستراتيجيات  تدريستدريس  طرقطرق  بتجريببتجريب  الحديثة؛الحديثة؛  البحثيةالبحثية  المنجزاتالمنجزات  منمن  االستفادةاالستفادة  -

  ..الصفالصف  فيفي  والمعلموالمعلم  الطالبالطالب/ / للكتابةللكتابة  التخطيطالتخطيط -٢٢

  العناصرالعناصر  منمن  عددعدد  ددــــتحديتحدي  منهامنها  القصدالقصد  وغايةوغاية  والطلبة؛والطلبة؛  المعلمالمعلم  بينبين  تفاعليا تفاعلياً  جهدا جهداً    الخطوةالخطوة  هذههذه  وتمثلوتمثل

  العناصرالعناصر    ذهذهــــهه  د د ددــوت ح وتُح. . التعيينالتعيين  علىعلى  وتواصليةوتواصلية  كتابيةكتابية  مهمةمهمة  إنجازإنجاز  فيفي  الكتابةالكتابة  لحصرلحصر  الضروريةالضرورية

  والمقامي والمقامي  التداولي التداولي  السياقالسياق  علىعلى  وطلبتهوطلبته  المعلمالمعلم  ويتفقويتفق  الكتابية،الكتابية،  للم ه م ة للمهمة  ق قٌدقيدقي  تحديد تحديد  أهمهاأهمها  مختلفةمختلفة  بطرقبطرق

  طلبتهطلبته  دفعدفع  فيفي  المعلمالمعلم  مضىمضى  بي ن ابينًا  تحديدا تحديداً  السياقالسياق  عناصرعناصر  ح د د ت حددتْ  ماما  فإذافإذا. . الكتابية الكتابيةُ  المهمة المهمةُ  فيهفيه  ت ن ج ز تُنْجز  الذيالذي

  فيفي  للبدءللبدء  متعددةمتعددة  خياراتخيارات  دمدمــــيستخيستخ  أنأن  هناهنا  للمعلمللمعلم  ننــويمكويمك  للكتابة،للكتابة،  التخطيطالتخطيط  منمن  أخرىأخرى  مرحلةمرحلة  نحونحو

    ::))1((والنشاطاتوالنشاطات  الخياراتالخيارات  هذههذه  منمن  الكتابة؛الكتابة؛

  

  المحددالمحدد  بالموضوعبالموضوع  تتصلتتصل  أفكارأفكار  لتقديملتقديم  الطلبةالطلبة  أمامأمام  المجالالمجال  فتحفتح  منهمنه  ويقصدويقصد. . الذهنيالذهني  العصفالعصف -١١

  المجـال المجـال   بإتاحةبإتاحة  أوأو  اللوح،اللوح،  علىعلى  المعلمالمعلم  يدونهيدونه  شفوي ا،شفويا،  جماعي اجماعيا  يكونيكون  أنأن  العملالعمل  لهذالهذا  ويمكنويمكن. . البدايةالبداية  منذمنذ

  ..اللوحاللوح  علىعلى  ت د و نتُدون  ثمثم  أفكار،أفكار،  جملةجملة  نهمنهممم  الواحدالواحد  يكتبيكتب  أنأن  للطلبةللطلبة

  مناقـشتها مناقـشتها   يمكنيمكن  التيالتي  والفرعيةوالفرعية  الرئيسةالرئيسة  األفكاراألفكار  تتضمنتتضمن  اللوحاللوح  علىعلى  معلوماتمعلومات  خريطةخريطة  إنشاءإنشاء -٢٢

  ..الموضوعالموضوع  فيفي

  لهالها  تراكيب تراكيب  أوأو  عبارات عبارات  اثنتيناثنتين  أوأو  دقيقةدقيقة  فيفي  يكتبوايكتبوا  أنأن  للطلبةللطلبة  المعلمالمعلم  يتيحيتيح  وفيهاوفيها. . الحرةالحرة  الكتابةالكتابة -٣٣

  ..وتوسيعهاوتوسيعها  وتطويرهاوتطويرها  التراكيبالتراكيب  هذههذه  بمعالجةبمعالجة  ذلكذلك  بعدبعد  يبدأيبدأ  ثمثم  ،،  بالموضوعبالموضوع  عالقةعالقة

: : منهامنها  الموضوع،الموضوع،  حولحول  أسئلةأسئلة  بإنشاءبإنشاء  للبدءللبدء  محفزةمحفزة  تكونتكون  األسئلةاألسئلة  منمن  مجموعةمجموعة  طرحطرح: : األسئلةاألسئلة   -٤٤

  كيف؟كيف؟  ،،  منمن  ماذا،ماذا،  لماذا،لماذا،

  بعرضبعرض  وذلكوذلك  للموضوع؛للموضوع؛  الرئيسالرئيس  المحفزالمحفز  لتكونلتكون  والمسموعةوالمسموعة  المرئيةالمرئية  الموادالمواد  استعمالاستعمال  يمكنيمكن   -٥٥

  تـدوين تـدوين   ثـم ثـم   حولها،حولها،  الشفويالشفوي  النقاشالنقاش  يبدأيبدأ  ثمثم  إنجازها،إنجازها،  المطلوبالمطلوب  بيةبيةالكتاالكتا  المهمةالمهمة  تتناولتتناول  معدودة معدودة  دقائق دقائقَ

  ..كتابة كتابةً  المالحظاتالمالحظات

  التعليمـي التعليمـي   الموقـف الموقـف   مـع مـع   يتوافـق يتوافـق   بمـا بمـا   الطـرق الطـرق   هذههذه  يستثمريستثمر  أنأن  للمعلمللمعلم  يمكنيمكن  إنهإنه  بالقولبالقول  واحترسواحترس  

  ..طلبتهطلبته  تعلمتعلم  واستراتيجياتواستراتيجيات

  ..المسودةالمسودة  كتابةكتابة  -٣٣

                                                  
(1)  Anthony Seow, The Writing Process and Process Writing, in: Jack .Richards and Willy A.Renandya  

(2004), Methodology in Language Teaching,p316. 
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  والبنـى والبنـى   األفكـار األفكـار   منمن  مناسبمناسب  عددعدد  تدفقتدفق  إلىإلى  للكتابةللكتابة  التخطيطالتخطيط  مرحلةمرحلة  فيفي  والطلبةوالطلبة  المعلمالمعلم  تفاعلتفاعل  ينتهيينتهي

  هيكليـة هيكليـة   ابتدائيـة ابتدائيـة   صورةصورة  إلنشاءإلنشاء  مناسبة مناسبةً  نواة نواةً  تكونتكون  أنأن  يمكنيمكن  التيالتي  والمصطلحاتوالمصطلحات  والمفرداتوالمفردات  النحويةالنحوية

  وجمعوهـا وجمعوهـا   حـص لوها حـصلوها   التيالتي  أفكارهمأفكارهم  تحويلتحويل  طلبتهطلبته  إلىإلى  المعلمالمعلم  يطلبيطلب  وهناوهنا. . المطلوبةالمطلوبة  التعلميةالتعلمية  للمهمةللمهمة

. . المطلـوب المطلـوب   التداوليالتداولي  السياقالسياق  معمع  ويتوافقويتوافق  أفكارهمأفكارهم  عنعن  يعبريعبر  أولي أولي  نصنص  إلىإلى  األولي األولي  والتدوينوالتدوين  بالمناقشةبالمناقشة

  ..المطلوبالمطلوب  النصالنص  ونوعونوع  الكتابة،الكتابة،  منمن  الرئيسالرئيس  والغرضوالغرض  التداولي ،التداولي،  بالسياقبالسياق  طلبتهطلبته  المعلمالمعلم  ي ذك ر يذكِّر  وقدوقد

  الطلبـة الطلبـة   علىعلى  ينبغيينبغي  فإنهفإنه  ولذلكولذلك  أخيرا ؛أخيراً؛  إنجازهإنجازه  ينبغيينبغي  لمالما  عظميا عظمياً  هيكال هيكالً  يمثليمثل  هناهنا  الطلبةالطلبة  ينجزهينجزه  ماما  إنإن

  بـه بـه   سي ع تنىسيعتنى  الذيالذي  الشكلالشكل  وليسوليس  المحتوىالمحتوى  هناهنا  فالقصدفالقصد  المعالجة؛المعالجة؛  طبيعةطبيعةوو  النصالنص  مضمونمضمون  علىعلى  التركيزالتركيز

  ..منهامنها  تيقنتيقن  التيالتي  أخطاءهأخطاءه  المتعلمالمتعلم  يتجاوزيتجاوز  أنأن  يعنييعني  الال  هذاهذا  ولكنولكن  الحق ا؛الحقًا؛

  المسودةالمسودة  كتابةكتابة  علىعلى  المعلمالمعلم  تعقيباتتعقيبات /  / المعلمالمعلم  استجابةاستجابة -٤٤

  استدراكا استدراكاً  تمثلتمثل  ييــــوهوه  والمراجعة؛والمراجعة؛  المسودةالمسودة  كتابةكتابة    بينبين  تفصلتفصل    محوريةمحورية  مرحلةمرحلة  المرحلةالمرحلة  هذههذه  وتمثلوتمثل

  علىعلى  المتعلمالمتعلم  درجةدرجة  ررــبتقديبتقدي  المقرونالمقرون  الختاميالختامي  التقويمالتقويم  علىعلى  الكتابةالكتابة    تعليمتعليم  فيفي  يقتصرونيقتصرون  منمن  علىعلى  مهم امهما

زِهنْجم ن ج ز ه م  الكتابي الكتابي  إنإن. . النهائي النهائي  ه  المعلمالمعلم  تعليقات تعليقاتوإنماوإنما    تقييميةتقييمية  تكونتكون  أنأن  منهامنها  المقصودالمقصود  ليسليس  هناهنا  واستجابات هواستجابات  

دقْصإلىإلى  المتعلمالمتعلم  اهاهانتبانتب  لفتلفت  فيفي  وفاعلةوفاعلة  توجيهيةتوجيهية  تكونتكون  أنأن  منهامنها  ي ق ص د ي  جوانب جوانب  ولهذاولهذا  كتابته؛كتابته؛  فيفي  ضعيفة ضعيفة  فإن فإن  

  يشترطيشترط  والوال. . وحذر اوحذرا  ورفيقا ورفيقاً  لطيفا لطيفاً  يكونيكون  وأنوأن  مباشر،مباشر،  غيرغير  يكونيكون  أنأن  ينبغيينبغي  التعقيباتالتعقيبات  هذههذه  تقديمتقديم  أسلوبأسلوب

  ..وداال وداالً  موجزا موجزاً  شفوي اشفويا  يكونيكون  فقدفقد  مكتوب ا؛مكتوبا؛  يكونيكون  أنأن

  ::المرحلةالمرحلة  هذههذه  فيفي  التعقيباتالتعقيبات  لكيفيةلكيفية  م س ت ح ب ة مستَحبةٌ  نماذج نماذج  وهذهوهذه

  ..جيدجيد  الورقةالورقة  ترتيبترتيب  -                                                

                                              -  ل م لَم  النصالنص  فيفي  للمشكلةللمشكلة  حال حالً  أ ج د َأجِد!!  

  !!الخاتمةالخاتمة  نسيت نسيتَ  كأنككأنك  -                                              

  بالنص؟بالنص؟  الرابعةالرابعة  الفكرةالفكرة  عالقةعالقة  ماما  -                                              

  ..جيدةجيدة  النصالنص  بدايةبداية  -                                            

  تقبلتقبل  عدمعدم  إلىإلى  أوأو  ما،ما،  نقصنقص  إلىإلى  يشيريشير  بعضهابعضها  أنأن  رغمرغم  اإليجابيةاإليجابية  إلىإلى  تميلتميل  التعقيباتالتعقيبات  أنأن  تالحظتالحظ  ولعلكولعلك

  . . النصالنص  فيفي  لشيءلشيء  المعلمالمعلم

  يلجأيلجأ  أنأن  كثيرةكثيرة  ا اًــأحيانأحيان  مفيدا مفيداً  ويبدوويبدو. . الشكلالشكل  منمن  أكثرأكثر  المحتوىالمحتوى  علىعلى  التركيزالتركيز  إلىإلى  هناهنا  أشيرأشير  أنأن  وينبغيوينبغي

  والتعقيبوالتعقيب  زمالئهمزمالئهم  صوصصوصنن  مراجعةمراجعة  المتعلمينالمتعلمين  منمن  يطلبيطلب  إذإذ  الصف؛الصف؛  فيفي  التفاعلالتفاعل  منمن  مزيدمزيد  إلىإلى  المعلمالمعلم

  ).).Peer Responding ( (األقراناألقران  باستجابةباستجابة  يعرفيعرف  ماما  وهووهو  عليها،عليها،

  
 
  ).).المحتوىالمحتوى (  ( األفكاراألفكار  وترتيبوترتيب  الموضوعالموضوع  بنيةبنية /  / المراجعةالمراجعة     -٥٥



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 
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  علىعلى  مالحظاتهمالحظاته  تقديمتقديم  منمن  المعلمالمعلم  وفرغوفرغ  االبتدائية،االبتدائية،  صورتهاصورتها  فيفي  المسو دةالمسودة  كتابةكتابة  منمن  الطلبة الطلبةُ    فرغفرغ  ماما  فإذافإذا

  هـذه هـذه   مـن مـن   المقـصود المقـصود   وغايةوغاية  كتابة ،كتابةً،  الناجزالناجز  النصالنص  لمراجعةلمراجعة  الفرصةالفرصة  ههلطلبتلطلبت  أتاحأتاح  واألفكارواألفكار  النصالنص  بنيةبنية

  ينتهيينتهي    تسلسال تسلسالً  أفكارهأفكاره  للــوتسلسوتسلس  العامالعام  ومضمونهومضمونه  النصالنص  بناءبناء  منمن  المتعلمالمتعلم  يتيقنيتيقن  أنأن  المراجعةالمراجعة/ / المرحلةالمرحلة

  النـصي النـصي   للنـوع للنـوع       المقررةالمقررة  النصيةالنصية  األعرافاألعراف  وفقوفق  علىعلى  إيصالهاإيصالها  المطلوب المطلوب  الرسالة الرسالةَ  المتلقيالمتلقي  إفهامإفهام  إلىإلى

  ..إنجازهإنجازه  المطلوبالمطلوب

ـ د  يعـد   فقـد فقـد   ؛؛  موج هةموجهة  صورةصورة  فيفي  المراجعةالمراجعة  مهمةمهمة    إلنجازإلنجاز  م عين امعينًا  المعلمالمعلم  يكونيكون  قدقدوو   مجموعـة مجموعـة   للطلبـة للطلبـة   ي ع

  ومضمونه،ومضمونه،  النصالنص  بنيةبنية  تختبرتختبر  أسئلةأسئلة  صورةصورة  فيفي  تكونتكون  نصوصهمنصوصهم  مراجعةمراجعة  فيفي  بهابها  يستعينونيستعينون  اييراييرــمعمع

  بـذلك بـذلك   وهووهو  موضوع،موضوع،  أيأي  ومعومع  وقتوقت  أيأي  فيفي  يستعملونهايستعملونها  الكتابة،الكتابة،  تعلمهمتعلمهم  مدىمدى  علىعلى  لهملهم  رفيق ارفيقًا  وتكونوتكون

  يـرى يـرى . . األقـران األقـران   بمراجعةبمراجعة  المعلمالمعلم  يستعينيستعين  وقدوقد. . الذاتيةالذاتية  والمراجعةوالمراجعة  الذاتيالذاتي  التقييمالتقييم  إستراتيجيةإستراتيجية  لهملهم  يوف ريوفِّر

))Seow ( (للمراجعـة، للمراجعـة،   زميلهزميله  ورقةورقة  فيفي  ينظرينظر  عندماعندما  أسئلةأسئلة  مجموعةمجموعة  نفسهنفسه  يسأليسأل  أنأن  للمتعلمللمتعلم  يمكنيمكن  أنهأنه  

    ::))1((منهامنها

  النص؟النص؟  قوةقوة  نقاطنقاط  أعظمأعظم  ماما    -

  النص؟النص؟  ضعفضعف  نقاطنقاط  أعظمأعظم  ماما    -

  النص؟النص؟  فيفي) ) المركزيةالمركزية (  ( المحوريةالمحورية  الفكرةالفكرة  هيهي  ماما  -

  التوضيح؟التوضيح؟/ / اإلسهاباإلسهاب  منمن  مزيدا مزيداً  تحتاجتحتاج  التيالتي  األفكاراألفكار  هيهي  ماما  -

  ولماذا؟ولماذا؟  والتفاصيل؟والتفاصيل؟  األمثلةاألمثلة  منمن  مزيدمزيد  يضافيضاف  أنأن  ينبغيينبغي  أينأين  -

  الكاتب؟الكاتب؟  عنهاعنها  يجبيجب  لملم  التيالتي  األسئلةاألسئلة  بعضبعض  هيهي  ماما  -

  لماذا؟لماذا؟  القارئ؟القارئ؟  اهتماماهتمام  إثارةإثارة  فيفي  الكاتبالكاتب  ينجحينجح  لملم  األجزاءاألجزاء  أيأي  فيفي  -

  م ل ب س ا؟ملْبِسا؟  النصالنص  تنظيمتنظيم  ننكاكا  أينأين  -

  الكتابة؟الكتابة؟  فيفي  الوضوحالوضوح  عدمعدم  وو  الغموضالغموض  مواضعمواضع  أينأين  -

  مـن مـن   مراجعتـه مراجعتـه   بعدبعد  الموضوعالموضوع  كتابةكتابة  الطلبةالطلبة  يعيديعيد  أنأن  اللغاتاللغات  ومعلموومعلمو  التطبيقيونالتطبيقيون  اللسانيوناللسانيون  ويفض لويفضل    

  باسـتراتيجية باسـتراتيجية   المعلـم المعلـم   يستعينيستعين  قدقد  كماكما. . الجديدةالجديدة  والنسخةوالنسخة  المسو دةالمسودة  بينبين  الفرقالفرق  الطالب الطالب  يتبينيتبين  حتىحتى  جديد،جديد،

  بعـد بعـد   الـنص الـنص   وو  المسو دة،المسودة، :  : المختلفةالمختلفة  المراحلالمراحل  فيفي  الطالبالطالب  كتبهاكتبها  التيالتي  النصوصالنصوص  لجمعلجمع  ""الطالبالطالب  ف فّم ل ملَ""

  مهـارة مهـارة   فيفي  الطالبالطالب  تقدمتقدم  مدىمدى  لتقييملتقييم  دليال دليالً  الملفالملف  هذاهذا  فيكونفيكون  التحرير،التحرير،  بعدبعد  النهائيالنهائي  والنصوالنص  المراجعة،المراجعة،

  ..الدورةالدورة  أوأو  الفصلالفصل  انقضاءانقضاء  عندعند  الكتابةالكتابة

  

  ).).اللغوياللغوي  الشكليالشكلي (  ( اللغوياللغوي  التحريرالتحرير     -٦٦

                                                  
(1) Anthony Seow, Ibid, p318. 
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  ،،))واألسـلوبية واألسـلوبية   والـصرفية والـصرفية   النحويةالنحوية (  ( اللغويةاللغوية  األخطاءاألخطاء  منمن  النصالنص  تحريرتحرير    مرحلة مرحلةَ  المرحلةالمرحلة  ذهذههه  وتمثلوتمثل

  فـي فـي   ضرورية ضروريةً  يراهايراها  تعديالت تعديالت  المتعلمالمتعلم  يتجاوزيتجاوز  أنأن  يعنييعني  الال  ذلكذلك  ولكنولكن. . المستعملةالمستعملة  المفرداتالمفردات  ومراجعةومراجعة

  الثانيةالثانية  اللغةاللغة  فيفي  التعبيرالتعبير  بتدريسبتدريس  المشتغلونالمشتغلون    ويسو غويسوغ. . بعضهابعضها  تعديلتعديل  أوأو  أفكارهأفكاره  ترتيبترتيب  أوأو  النصالنص    بنيةبنية

  الـشكل، الـشكل،   علـى علـى   بـالتركيز بـالتركيز     المتعلمالمتعلم  ينشغلينشغل  الال  حتىحتى  المرحلةالمرحلة  هذههذه  إلىإلى  الشكليالشكلي  اللغوياللغوي  التحريرالتحرير  تأخيرتأخير

  زحمـة زحمـة   فـي فـي   األفكـار األفكـار   وتضيعوتضيع  الموضوعالموضوع  أواصرأواصر  فتتقطعفتتقطع  والمحتوى،والمحتوى،  األفكاراألفكار  تنظيمتنظيم  عنعن  وينصرفوينصرف

  . . الشكليةالشكلية

  هـذه هـذه   فيفي  المتعلمالمتعلم  يهايهاإلإل  يرجعيرجع  أسئلةأسئلة  هيئةهيئة  علىعلى    يسير يسيرٍ  لغوي لغوي  تحرير تحريرٍ  بدليلبدليل  طلبتهطلبته  المعلمالمعلم  يزوديزود  أنأن  ويمكنويمكن

  ::منهامنها  ذاته،ذاته،  لتقييملتقييم  المتعلمالمتعلم  يتفحصهايتفحصها  معايير معايير  هيئةهيئة  علىعلى  أوأو  المرحلة،المرحلة،

 ٣٣ ٢٢ ١١   ٠٠ الفقرةالفقرة
     ..صحيحا صحيحاً  استخدام ااستخداما  الروابطالروابط  استخدمت استخدمتُ  -

  والمـضارع والمـضارع   الماضـي الماضـي ( ( صحيح اصحيحا  استخدام ااستخداما  األفعالاألفعال  استخدمت استخدمتُ  -

 ).).والمستقبلوالمستقبل

    

     ..للموضوعللموضوع  المناسبةالمناسبة  المفرداتالمفردات  اخترت اخترتُ  -

     ..صحيحا صحيحاً  استخدام ااستخداما  الضمائرالضمائر  ستخدمتستخدمتاا  -

     . . صحيحا صحيحاً  استخدام ااستخداما  الجرالجر  حروفحروف  استخدمت استخدمتُ  -

     ..صحيحةصحيحة  كتابةكتابة  العربيةالعربية  الكلماتالكلمات  كتب ت كتبتُ  -

     ..فقراتفقرات  إلىإلى  النصالنص  ق س مت قَسمتُ  -

  

  ..التقييمالتقييم -٧٧

  ومضمونه،ومضمونه،  النص،النص،  شكلشكل  يشمليشمل  بحيثبحيث  النهائية،النهائية،  صورتهصورته  فيفي  المنجزالمنجز  للنصللنص  المعلمالمعلم  تقديرتقدير    خالصةخالصة  وهووهو

  الشكليةالشكلية  المعاييرالمعايير  وفقوفق  علىعلى  درجةدرجة  إعطاءإعطاء  فيفي  التقييمالتقييم  يتمثليتمثل  أنأن  ويغلبويغلب. . إلخإلخ..........................المقامي المقامي  قهقهوسياوسيا

  الـضرورية الـضرورية   العناصـر العناصـر   جميعجميع  مراعاتهمراعاته  ومدىومدى  الموضوع،الموضوع،  إنجازإنجاز  يتطلبهايتطلبها  التيالتي  والسياقيةوالسياقية  والمضمونيةوالمضمونية

  كل ي كلّي  تقييمتقييم  علىعلى  مبنية مبنيةً  المعطاةالمعطاة  العالمةالعالمة    تكونتكون  وقدوقد. . المتعلمةالمتعلمة  باللغةباللغة  األصلييناألصليين  الناطقينالناطقين  نصوصنصوص  لمقاربةلمقاربة

،تقييمتقييم  أوأو  شمولي ،شمولي  ،الحق االحقًا  النوعينالنوعين  هذينهذين  بيانبيان  وسيأتيوسيأتي  تحليلي ،تحليلي..  

  سـتقي م سـتقيم   التـي التـي   المعاييرالمعايير  البدايةالبداية  منذمنذ  المتعلمونالمتعلمون  يعرفيعرف  أنأن  ضرورةضرورة  التطبيقيينالتطبيقيين  اللسانييناللسانيين  منمن  كثيركثير  وي قد رويقدر

  ..عليهعليه  التركيزالتركيز  ينبغيينبغي  لمالما  األولاألول  منمن  ذلكذلك  يوج ه هميوجههم  إذإذ  ضوئها؛ضوئها؛  فيفي  موضوعات همموضوعاتُهم

  

  ةةالكتابالكتاب  بعدبعد  ماما -٨٨
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  ماما  دوىدوىــــجج  لهملهم  وت ظ ه ر وتُظْهِر  للطلبة،للطلبة،  ومحفزةومحفزة  تشجيعيةتشجيعية  مرحلةمرحلة  وهيوهي  المطاف،المطاف،  خاتمةخاتمة  المرحلةالمرحلة  هذههذه  وتمثلوتمثل

  بعدبعد  ماما  اتاتــــممارسممارس  ممــأهأه  ولعلولعل. . م عي نةمعينة  تواصليةتواصلية  وظيفةوظيفة  وإلنجازوإلنجاز  محدد،محدد،  لهدفلهدف  يكتبونيكتبون  أنهمأنهم  يكتبون؛يكتبون؛

  الكتابـات الكتابـات   ونشرونشر  الهدف،الهدف،  باللغةباللغة  أصليينأصليين  ناطقينناطقين  أوأو  الصفالصف  زمالءزمالء  علىعلى  النصالنص  قراءةقراءة: : فيفي  تتمثلتتمثل  الكتابةالكتابة

  موقـع موقـع   علـى علـى   أوأو  المدرسة،المدرسة،  مجلةمجلة  فيفي  نشرهانشرها  أوأو  المتعلمة،المتعلمة،  باللغةباللغة  محليمحلي  منبرمنبر  أوأو  صحيفةصحيفة  فيفي  المتميزةالمتميزة

  ..إلخإلخ........الهدفالهدف  اللغةاللغة  تعليمتعليم  معهدمعهد

  ددــيستفييستفي  منهجي ا،منهجيا،  تفاعليا تفاعلياً  عمال عمالً  يمثليمثل  ذكرها،ذكرها،  المتقدمالمتقدم  فوائدهفوائده  علىعلى  عالوةعالوة  المعالجة،المعالجة،  منهجمنهج  أنأن  والخالصةوالخالصة

  وتنميةوتنمية  وتقييمه،وتقييمه،  الذاتيالذاتي  التعلمالتعلم  وتنميةوتنمية  التفكير،التفكير،  مهاراتمهارات  وتنميةوتنمية  تراتيجي،تراتيجي،االساالس  التعليمالتعليم  مقوالتمقوالت  منمن  كثير اكثيرا

  الذينالذين  ةةــالطلبالطلب  وو  الكاتبالكاتب  وو  المعلمالمعلم  نصنص  إنهإنه  واحد ؛واحد؛  طالب طالبٍ  نص نص  ليسليس  الم ن ج ز المنْجز  فالنصفالنص    ؛؛  الجماعيالجماعي  العملالعمل

  ..))1((وعل قواوعلَّقوا  واستمعواواستمعوا    وقرأواوقرأوا  راجعواراجعوا

  

  لتقييملتقييماا

  وعناصـرها؛ وعناصـرها؛   األجنبيةاألجنبية  اللغةاللغة  مهاراتمهارات  منمن  يرهايرهاغغ  تقييمتقييم  عنعن    الكتابيةالكتابية  المهاراتالمهارات  تقييمتقييم  يفترقيفترق  الال    

  تتمثـل تتمثـل   العناصـر العناصـر     هذههذه  أهمأهم  ولعلولعل  وكيفيته،وكيفيته،  الكتابةالكتابة  تقويمتقويم  طبيعةطبيعة  فيفي  تتحكمتتحكم  مهمة مهمةً  عناصر عناصر  ثمةثمة  أن أن  ذلكذلك

  داددادــــإعإع  وطريقةوطريقة    األخرى،األخرى،  التعليميةالتعليمية  والموادوالمواد    التعليميالتعليمي  الكتابالكتاب  عليهاعليها  ب ني بني  التيالتي  النظريةالنظرية  األسساألسس: : فيفي

  أنهاأنها  ذلكذلك  العناصر؛العناصر؛  هذههذه  أهمأهم  تكونتكون" " األهدافاألهداف "  " ولعلولعل. . التعبيرالتعبير  تعليمتعليم  ففوأهداوأهدا  التدريس،التدريس،  وأساليبوأساليب  المعلم،المعلم،

  زاويـة زاويـة   منمن  الكتابية الكتابيةَ  المهارات المهارات  نقيسنقيس  فقدفقد  ؛؛))2((محددةمحددة  لغايةلغاية  التعبيرالتعبير  تعليمتعليم  كانكان  إنإن  أوله؛أوله؛  منمن  التعليمالتعليم  توجهتوجه

ـ خخ    أوأو  إعالنإعالن  أوأو  دعوةدعوة  كتابة كتابةُ  ممــــالمتعلالمتعل  إلىإلى  ي ط ل ب يطْلَب  كأن كأن  كتابة ؛كتابةً؛  المختلفةالمختلفة  التواصليةالتواصلية  المهام المهام  إنجازإنجاز ـ ب   ررــب

  النـصي النـصي   التماسـك التماسـك   فـي فـي   ننظرننظر  وقدوقد  إنشائه،إنشائه،  وكيفيةوكيفية    المحتوىالمحتوى  تنظيمتنظيم  إلىإلى  بالنظربالنظر  نقيسهانقيسها  وقدوقد. . لصحيفةلصحيفة

  ..إلخإلخ..............................................المنجز،المنجز،  للموضوعللموضوع

  يكـون يكـون   البدايةالبداية  منذمنذ  واإلنشاءواإلنشاء  التعبيرالتعبير  تقييمتقييم  لكيفيةلكيفية  واضحة واضحة  ومعايير ومعايير  صريحةصريحة  أدلةأدلة  وضعوضع  ولعلولعل

  وطريقـة وطريقـة   التدريس،التدريس،  أسلوبأسلوب  وانتقاءوانتقاء  وإعداده،وإعداده،  المعلمالمعلم  وتدريبوتدريب  التعليمية،التعليمية،  المادةالمادة  تنظيمتنظيم  فيفي  حاسما حاسماً  عامال عامالً

ـ ص ر  تُحـصر   حيـث حيـث   المختلفة؛المختلفة؛  الكتابيةالكتابية  الكفاياتالكفايات  معايير معايير  هيهي  إنماإنما  أقصدهاأقصدها  التيالتي  واألدلةواألدلة. . التقويمالتقويم   الكفايـات الكفايـات   ت ح

  إلـى إلـى   ترقـى ترقـى   تكادتكاد  كتابة كتابة  إنجازإنجاز  متطلباتمتطلبات  جميعجميع  يشمليشمل  بحيثبحيث  وم س ت وع ب ومستَوعبٍ  دقيقدقيق  ج ر د جرد  فيفي  وت قد  موتُقدَم  الكتابيةالكتابية

                                                  
  :تفاصيل دقيقة ومهمة يمكن استثمارها في غرفة الصف، في كتابه)  بول نايشن( يقدم )  ١(
  

 Teaching ESL/ EFL Reading and Writing, , pp113-126. 
 :لمزيد من المعلومات عن كيفية استثمار أهداف المتعلمين في تصميم المادة التعليمية لمهارة الكتابة وتطبيقها في)  ٢(

-Alister Cumming, Teaching writing: Orienting activities to students goals, in: Ester USO-Juan and 
Alicia Martinez-Flor, (2006), Current Trends in the Development and Teaching of the Four Language 
Skills. p p473-491. 
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  علـى علـى   المبنيـة المبنيـة     الطلبةالطلبة  مستوياتمستويات  حسبحسب  الكفاياتالكفايات  هذههذه  توز عتوزع  ثمثم  باللغة،باللغة،  األصلياألصلي  الناطقالناطق  كتابةكتابة  مستوىمستوى

  أوأو  مـستويات مـستويات   أربعـة أربعـة   علـى علـى   الطلبـة الطلبـة     يـوز ع يـوزع   فقـد فقـد   العامة؛العامة؛  المتعلمينالمتعلمين  كفاياتكفايات  لقياسلقياس  دقيقدقيق  اختباراختبار

  ..إلخإلخ............................خمسةخمسة

  ت ص د ق تَصدقُ  نماذجنماذج  وهيوهي  العربية،العربية،  اللغةاللغة  فيفي  الكتابيةالكتابية  للكفاياتللكفايات  جد اجدا  عامة عامةً  نماذجنماذج  هناهنا  أقدمأقدم  أنأن  مناسب امناسبا  ليلي  ويبدوويبدو

  ..جميعا جميعاً  اللغاتاللغات  علىعلى

 الفرعيةالفرعية  الكفاياتالكفايات ةةالرئيسالرئيس  الكفايةالكفاية
 ..العربيةالعربية  للكتابةللكتابة  التنظيميةالتنظيمية  الكفاياتالكفايات  - الشكليةالشكلية  الكتابيةالكتابية  المهاراتالمهارات

    ..العربيةالعربية  رسمرسم  قواعدقواعد  وفقوفق  علىعلى  الكتابةالكتابة  -

  . . صحيحا صحيحاً  استعماال استعماالً  الترقيمالترقيم  عالماتعالمات  استعمالاستعمال  -  

  

  
 

) ) النصالنص  نوعنوع( ( الخطابالخطاب  كفاياتكفايات

 الشكليةالشكلية
 ..الشكليةالشكلية  النصالنص  نوعنوع  خصائصخصائص  مراعاةمراعاة  -
 ..التواصلالتواصل  فيهفيه  يجرييجري  الذيالذي  السياقالسياق  عناصرعناصر  مراعاةمراعاة  -

 النصيالنصي  التماسكالتماسك  كفاياتكفايات
 

  المفرداتالمفردات    اإلحالة،اإلحالة،  الربط،الربط،  أدواتأدوات: : الخطابالخطاب  اتساقاتساق    عناصرعناصر  -  

 ..المناسبةالمناسبة  المصطلحاتالمصطلحات  المناسبة،المناسبة،
 ..األفكاراألفكار  تسلسلتسلسل  - الخطابالخطاب  اتساقاتساق  كفاياتكفايات  

  ..األفكاراألفكار  بينبين  الربطالربط    -

  ..المقنعةالمقنعة  واألدلةواألدلة  المناسبةالمناسبة  الحججالحجج  استخداماستخدام  -

 ..ومفهمةومفهمة  دالةدالة  بطريقةبطريقة  الخاتمةالخاتمة  كتابةكتابة  -
  والـصحة والـصحة   الطالقـة الطالقـة   كفاياتكفايات

 اللغويةاللغوية
 ..والصرفيةوالصرفية  النحويةالنحوية  القواعدالقواعد  مراعاةمراعاة  -
 ..مناسبا مناسباً  سياقيا سياقياً  استخداما استخداماً  المفرداتالمفردات  استخداماستخدام  -

  

  علىعلى  الطلبةالطلبة  ينجزهاينجزها  التيالتي  النصوصالنصوص  ييمييمبتقبتق  يعتنييعتني  إذإذ  ؛؛""التحليلي التحليلي  التقييمالتقييم "  " التقييمالتقييم  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  ويسمىويسمى  

  ،،""الكليالكلي/ / الشموليالشمولي  التقييمالتقييم "  " هوهو  آخرآخر  نوعا نوعاً  المقي مونالمقيمون  يختاريختار  وقدوقد. . سلفا سلفاً  كالمذكورةكالمذكورة  تفصيلية تفصيلية  معايير معايير  وفقوفق
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  يـأتي يـأتي   وفيماوفيما. . للمقي مللمقيم  شمولية شمولية  ومعايير ومعايير  رؤيةرؤية  وفقوفق  علىعلى  المنجزالمنجز  للنصللنص  ك ل يكُلّي  تقديرتقدير  تقديمتقديم  علىعلى  يقوميقوم  وهووهو

  ..))1((الشموليالشمولي  للتقييمللتقييم  مختصرمختصر  مثالمثال

 المطلوبةالمطلوبة  والكفاياتوالكفايات  المهاراتالمهارات  تفصيلتفصيل ))القدرةالقدرة (  ( للنتيجةللنتيجة  العامالعام  الوصفالوصف   النتيجةالنتيجة
    ٦٦ 
 ))درجةدرجة  أعلىأعلى((

الكتابةالكتابة  فيفي  واضحة واضحةً  قدرة قدرةً) ) الورقة الورقةُ ( (تعرض تعرض  

  البالغيـة البالغيـة   المـستويات المـستويات   مـن مـن   كـل كـل   علىعلى

  وجودوجود  احتمالاحتمال  منمن  الرغمالرغم  علىعلى  والنحوية،والنحوية،

 ..األخطاءاألخطاء  بعضبعض

 ..الكتابية الكتابيةَ  المهمة المهمةَ  بفاعلية بفاعلية) ) الورقة الورقةُ (  ( تمث لتمثِّل  -
  ..جيدا جيداً  تنظيما تنظيماً  ومنظمة ومنظمةٌ  متطورة متطورةٌ  -

  جـدا  جـداً   وواضحة وواضحةً  مالئمة مالئمةً  تفاصيل تفاصيَل  ت س ت ع م ل تَستَعمُل  -

  ..األفكاراألفكار  لتفسير لتفسيرِ  أوأو  أطروحة أطروحة  لدعملدعم

-  رِضاللغةاللغة  استعمالاستعمال  فيفي  ثابتا ثابتاً  تسهيال تسهيالً  ت ع ر ض تَع..  

-  رِضتتـضمن تتـضمن   كمـا كمـا   نحوية،نحوية،  تشكيلة تشكيلةً  ت ع ر ض تَع  

 ..للكلمةللكلمة  مالئما مالئماً  اختيارا اختياراً

    

  باللغـة باللغـة ) ) IELTS ( (اختبـار اختبـار   منمن    األداءاألداء  مستوياتمستويات  وصفوصف  منمن  مختصرا مختصراً  جزء اجزءا  التاليالتالي  النموذجالنموذج  ويمثلويمثل

  ))2((اإلنجليزيةاإلنجليزية
 الوضوحالوضوح المناسبةالمناسبة الطالقةالطالقة الدقةالدقة والمناقشةوالمناقشة  األفكاراألفكار   عامعام المستوىالمستوى

ــدرة  - متوسطمتوسط   ــدرةالق ــى  الق ــىعل   عل

 . . محدودةمحدودة  الكتابةالكتابة
ــن  - ــنم ــصعب  م ــصعبال   ال

  ماما  متابعةمتابعة  ماما  نوع انوعا

 ..يكتبيكتب

  عددعدد  عنعن  يعبريعبر  أنأن  يمكنيمكن

  أماأما. . األفكاراألفكار  منمن  محدودمحدود

  فهـي فهـي   األفكـار األفكـار   تنميةتنمية

  مـا مـا   وغالبـا  وغالبـاً   حدودةحدودةمم

. . مبهمة مبهمةً  أوأو  ناقصةناقصة  تكونتكون

ــات ــاتوالمعلوم ــر  والمعلوم ــرغي   غي

 ..مترابطمترابط  بشكلبشكل  مرتبةمرتبة

  باألنمـاط باألنمـاط   محـدود محـدود   إلمامإلمام  

  والقواعديــةوالقواعديــة  الدالليــةالدالليــة

ــة ــةوالوظيفي ــتخدام  والوظيفي ــتخدامواس   واس

  هنــاكهنــاك. . التماســكالتماســك  أدواتأدوات

  عالمــاتعالمــات  فــيفــي  ضــعفضــعف

 ..واإلمالءواإلمالء  الترقيمالترقيم

    قدقد  النصوصالنصوص    

  بسيطةبسيطة  تكونتكون

    ونموهاونموها  

    تراكيبتراكيب. . محدودا محدوداً

    ومفرداتومفردات

  ..محدودةمحدودة

    ومرونةومرونة  ةةدقدق  

 ..محدودةمحدودة

ــتخدام   ــتخداماس   اس

ــة ــةاللغــ   اللغــ

  المناســبةالمناســبة

  بـــصورةبـــصورة

ــة ــةعامــ   عامــ

  للوظيفـــةللوظيفـــة

  ونــــوعونــــوع

  الــــنصالــــنص

  والهـــدفوالهـــدف

ــصالي ــصالياالت   االت

  بعددبعدد  مرتبطمرتبط

  أنـواع أنـواع   منمن

. . النصوصالنصوص

  هيكـل هيكـل   أماأما

  فهوفهو  النصالنص

ــب ــبمناسـ   مناسـ

ــستطيع ــستطيعيــ   يــ

ــيل ــيلتوصــ   توصــ

ــاني ــانيالمعــ   المعــ

  مـع مـع   األساسيةاألساسية

ــض ــضبعـــ   بعـــ

 ..الصعوبةالصعوبة

                                                  
، ترجمة خالد بن عبد العزيز الدامغ، أساسيات التقييم في التعليم اللغوي، ) محررون( دوايت إل ويد و بيتر ديفيدسون وكرستين كوم )  ١(

 . ١٢١-١٢٠علمي والمطابع، جامعة الملك سعود، الرياض، ص ط ا،  النشر ال

، النشر العلمي ١، ترجمة ناصر بن عبد اهللا بن غالي و صالح بن ناصر الشويرخ، ط تطوير مناهج تعليم اللغةجاك ريتشاردز، )  ١(

  ٢٥٩-٢٥٨، ص٢٠٠٧والمطابع، جامعة الملك سعود، الرياض، 



                                                وليد العناتيليم الكتابة واإلنشاء باللغة األجنبيةاللسانيات التطبيقية وتع 

  
 

 ٧٦

  بـــصورةبـــصورة

  لنوعلنوع  عامةعامة

 النصالنص
  

  

  

  

  خاتمةخاتمة

  األجنبيـة؛ األجنبيـة؛   اللغةاللغة  وتعليموتعليم  التطبيقيةالتطبيقية  اللسانياتاللسانيات  ولولحقحق  منمن  بحقلبحقل  يعر فيعرف  أنأن  البحثالبحث  هذاهذا  اجتهداجتهد  قدقد

ـ ا غيابـا   اطالعي،اطالعي،  حسبحسب  وجدت،وجدت،  أنيأني  ذلكذلك  علىعلى  حفزنيحفزني  وإنماوإنما. . بغيرهابغيرها  للناطقينللناطقين  واإلنشاءواإلنشاء  الكتابةالكتابة  تعليم تعليمِ   غياب

  . . العربيةالعربية  بغيربغير  للناطقينللناطقين  واإلنشاءواإلنشاء  الكتابةالكتابة  تعليمتعليم  فيفي  تطبيقيةتطبيقية  أوأو  نظريةنظرية  لدراساتلدراسات    كامال كامالً

  والعوامـل والعوامـل   العلمالعلم  ذلكذلك  آلياتآليات  فهمفهم  فيفي  أساسيةأساسية  يزةيزةركرك  يمثليمثل  العلمالعلم  تاريختاريخ  فيفي  البحثالبحث  أنأن  وأحسبوأحسب

. . األجنبيةاألجنبية  اللغةاللغة  تعليمتعليم  وكذلكوكذلك  كلها،كلها،  اآلفاقاآلفاق  علىعلى  منفتحمنفتح  علمعلم  التطبيقيةالتطبيقية  اللسانياتاللسانيات  أنأن  والسيماوالسيما  فيه،فيه،  المؤثرةالمؤثرة

  وللنـاطقين وللنـاطقين   ألبنائهـا ألبنائهـا   العربيـة العربيـة   لمعلميلمعلمي  يسيرةيسيرة  فائدة فائدةً  ولوولو  مفيدا مفيداً  البحثالبحث  مضمونمضمون  يكونيكون  أنأن  أؤم لأؤمل  وإنيوإني

  ..بغيرهابغيرها
 
  

  


