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توظيف األفالم الوثائقية في تنمية مهارات التعبير الكتابي:
دراسة جتريبية للطلبة املتخصصني في اللغة العربية

ملخص:
عملية التعليم والتعلّم
من مدخالت اللغة العربية املطلوبة يف ّ
مدخالت �أ�صيلة للغة� ،أي الن�صو�ص الأ�صيلة �سواء �أكانت الن�صو�ص
امل�سموعة �أم املكتوبة .ومدخالت اللغة الأ�صيلة اجلاهزة ،لي�ست
لغر�ض التعليم ،بل تكون لأغرا�ض اجتماعية؛ لأن الن�ص ي�شرتك يف
اللغة احلقيقية امل�ستعملة .تناولت هذه الورقة ت�سا�ؤ ًال �أ�سا�سي ًا وهو
حاجات الطلبة املتخ�ص�صني يف اللغة العربية نحو توظيف الأفالم
الوثائقية يف تنمية مهارات التعبري الكتابي ومدى فعاليتها .وت َّتبع
ّ
م�سحية عرب اال�ستبانة ملعرفة
أ�سا�سيني :درا�سة
الدرا�سة منهجني �
َّ
َّ
جتريبية با�ستخدام االختبار القبلي
حاجات الطلبة ودرا�سة �شبه
َّ
إح�صائية عرب املتو�سط لدرجات
�
داللة
والبعدي يف معرفة فروق ذات
َّ
امل�سجلني يف مادة تطبيقات
العينة من الطلبة
الطلبة.
وتتكون َّ
ِّ
َّ
حا�سوبية يف اللغة والأدب ( )ARAB2124بق�سم اللغة العربية بكلية
َّ
إن�سانية ،باجلامعة الإ�سالمية العاملية
معارف الوحي والعلوم ال
َّ
مباليزيا يف الف�صل الدرا�سي الثاين 2016/ 2015م ،وذلك على
التجريبية جمموعتني �إحداهما جمموعة
�أن ت�ضم هذه الدرا�سة �شبه
َّ
جتريبية ( 42طالبا وطالبة).
�ضابطة ( 41طالبا وطالبة) و�أخرى
َّ
تو�صلت الدرا�سة �إىل � َّأن هناك حاجة للطلبة نحو توظيف الأفالم
َّ
الوثائقية يف تعلُّم مهارة الكتابة ،ملا �أظهرته الدرا�سة من خالل
فعالية الفيلم الوثائقي يف حت�سني �أداء الطلبة.
نتائج االختبارين من
َّ
كلمات مفتاحية :مهارات التعبري الكتابي ،توظيف الفيلم
الوثائقي ،الو�سائط املتعددة يف التعلم.
The Employment of Documentary Films In Enhancing Writing Skills: A Quasi Experimental Study of
Arabic Majoring Students

Abstract:
One of the required in the process of teaching
and learning of the Arabic language is an authentic
language inputs, whether speaking or written input.
An authentic language inputs are ready, not for the
purpose of education, but for social purposes, because
these texts are shared in the real language used. This
paper addressed the basic question of the needs and
the effectiveness of Arabic language majoring students
towards the use of documentary films in developing
their Arabic writing skill. The study implemented
two methods, namely survey method through
questionnaire to identify the needs of students and
secondly a quasi-experimental study using the pre-test
and post-test to identify the differences of statistical
significance at the average of the student’s grades.
The study sample consists of two groups of students
who enrolled for subject ‘Computer Applications
’)in Arabic Language and Literature (ARAB2124
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at the Department of Arabic Language, Faculty of
Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences,
Islamic International University of Malaysia in the
second semester 20152016/. The number of students
in control group is 41 while the experimental group
with 42 students. The study found that there is a need
for Arabic majoring students to employ documentary
films in learning writing skills, and the results of pre
and post test showed the effectiveness of employing
documentary film in writing skill class.
Keywords: Writing Skill, Employment of
Documentary Film, Multi-Media in Learning.

مقدمة:
� َّإن القدرة على التعبري اللغوي ال�شفوي والكتابي من خمرجات
تعلّم اللغة ،وهو القدرة على الإف�صاح عن امل�شاعر ،والآراء،
والأحا�سي�س يف و�ضوح وت�سل�سل وبلغة �سليمة بهدف �إي�صاله �إىل
الآخرين (اخلويل .)2000 ،فالتعبري هو الهدف الأ�سمى ،وتع ُّد
مهارات البعد الوظيفي للغة من و�سائل حتقيق هذا الهدف .تتم َّثل
العالقة بني مهارتي اال�ستماع والقراءة يف القدرة على الكتابة
معي .بعد ا�ستماع الطالب له �أو ملوقف م�شابه به،
يف مو�ضوع َنّ
ووعيه ملا ا�ستمع له� ،أو بعبارة �أخرى :الب َّد �أن تكون لدينا خربة
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة �أو �ألفة بذلك املو�ضوع عند الكتابة فيه،
وهنا يكون لال�ستماع دور يف تكوين تلك اخلربة والألفة� .أما الكالم،
فهو املهارة الثانية من مهارات اللغة ،وبني هذه املهارة ومهارة
إنتاجية� ،إال � َّأن الكالم
الكتابة قوا�سم م�شرتكة؛ �إذ � َّإن كليهما مهارة �
َّ
مهارة عِ مادها ال�صوت ،والكتابة مهارة عمادها الكلمة املكتوبة �أو
املطبوعة ،و�أن الكتابة يف الأ�سا�س كالم مكتوب ،ومكونات مهارتي
الكتابة والكالم مت�شابهة؛ وعلى الطالب يف كلتا املهارتني �أن يبد�أ
بتحديد املو�ضوع ،والأهداف التي ينبغي حتقيقها من خالل الكتابة
�أو الكالم ،ثم حتديد الأفكار ،وحتديد الفقرات ،واجلمل والعبارات.
والكاتب ي�سعى �إىل �إي�صال الر�سالة اللغوية ب�شكل م�ؤثر �إىل القارئ؛
جود ُج َم َل ُه وعباراته ،ويختار املالئم
حيث ينتقي �ألفاظه بعناية ،و ُي ِّ
ملقام القراءة (عبد الها�شمي وفخري2011 ،م).
ومن التح ِّديات التي تواجه الطلبة يف مهارة الكتابة� ،أ َّنهم
يجدون �صعوبة يف اختيار الأفكار واحلقائق وتقدميها يف بناء
املقالة ( .)Ahmad, 2003وقال بع�ضهم � َّإن احل�ص�ص املحددة
املخ�ص�صة للقيام بالأن�شطة اللغوية هي التي ت�ؤدي �إىل �ضعف
الأداء اللغوي وتطوير املهارات لدى الطلبة (Aladdin, 2012; Is�(.
التعر�ض �إىل
 )mail.Yaakub et al. 2012واكت�شف الباحثون � َّأن
ُّ
الناطقني الأ�صليني �أو اال�ستماع �إىل الن�صو�ص الأ�صيلة من الن�رشات
التلفزيونية
إخبارية من الإذاعات العربية وم�شاهدة الأفالم
ال
َّ
َّ
(�أحمد2011 ،م)� ،أو القراءة من الن�صو�ص املكتوبة الأ�صيلة من
و�سائل الإعالم املطبوعة ( ،)Peacock, 1997تع ُّد من �إحدى الطرائق
تنمي مهارة الكتابة ،ولكن هذه الطريقة مازالت غري م�ألوفة
التي ِّ
لدى الطلبة( .)Morley&Lawrence, 1972ومن الأ�سباب العامة
ل�ضعف الطلبة يف التعبري الكتابي هي �ضيق الفكر وعدم ا�ستغالل
ح�صة التعبري (عدنان،
فر�ص تدريب الطلبة على التعبري خارج َّ
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)1998؛ لذلك ،يعد التعر�ض �إىل الناطقني الأ�صليني �أو اال�ستماع
إخبارية من الإذاعات
�إىل الن�صو�ص الأ�صيلة من الن�رشات ال
ّ
التلفزيونية� ،أو قراءة الن�صو�ص املكتوبة
العربية وم�شاهدة الأفالم
ّ
ّ
الأ�صيلة من و�سائل الإعالم املطبوعة ،من �إحدى الطرق لتنمية
مهارة الكتابة ،ولكن هذه الو�سيلة غري مف�ضلة لدى طلبة اجلامعة
(�أحمد .)2011 ،و�سي�شجع ا�ستخدام املدخالت الأ�صيلة الطلبة يف
عملية التعليم والتعلُّم؛ ل ّأن معظمهم يدر�سون اللغة لأجل االت�صال
بتلك اللغة يف املوقع اللغوي احلقيقي وا�شرتاك الطلبة باملدخالت
الأ�صيلة يع ُّد خطوة لتقريبهم �إىل الكفاءة يف اللغة وكذلك �إىل الثقة
بالنف�س يف ممار�ستها (هبا�شي.)2008 ،

لتح�سني مهارة القراءة لدى الطلبة .وينق�سم ت�صميم الفيلم الوثائقي
للطالب �إىل ثالث مراحل رئي�سة ،هي مرحلة ما قبل الإنتاج ،ومرحلة
الإنتاج ،ومرحلة ما بعد الإنتاج ( . )Bernardo, 2011و�أو�صى
(بيكوك) يف درا�سته � ْأن يبد�أ املحا�رضون با�ستخدام املواد الأ�صلية
املنا�سبة يف ف�صل تعليم اللغات الثانية؛ لأنها قد تزيد من م�ستويات
تركيز الطلبة يف الف�صل ،وم�شاركتهم يف الن�شاط با�ستخدام املواد
اال�صطناعية ( .)Peacock, 1997من املهم �أن ينتقي املحا�رضون
ت�شجع وحت ّفز الطلبة؛ لذلك
مواد خمتارة للف�صل الدرا�سي ل ّأن املادة ّ
يجب �أن يكون هناك معيار واحد الختيار املواد لتحقيق ت�أثريها
أثريا
يف حتفيز الطلبة .بجانب ذلك ،ف� َّإن للفيلم الوثائقي العاطفي ت� ً
يف ت�شتيت انتباه الطلبة و�رصفهم عن التعلّم كما ذكر (بريك) يف
درا�سته (.)Berk, 2009

أوال :أفالم وثائقيَّة كمدخالت أصيلة
(ما الذي يجعل هذا الربنامج الوثائقي يختلف عن �أي برامج
�سينمائية �أخرى؟) ،يقول الباحثون ب� َّأن هناك ثالثة �أدوار ت�ؤ ّديها
ّ
الأفالم
الوثائقية يف ف�صل تعلُّم اللغة (،)Morley&Lawrence, 1972
ّ
الوثائقية امل�ستخدمة لي�ست غاية يف ح ّد
وهي� :أوالًَّ � ،إن الأفالم
ّ
عملية
ذاتها بل هي بداية
لعملية التعلّم ،وهي �أي�ض ًا حافز لتحريك َّ
َّ
التوا�صل التي ت�شارك يف نهاية املطاف يف تطوير جميع املهارات
اللغوية الأربعة .ثانياًّ � ،إن م�شاهدة الفيلم الوثائقي تع ّد جتربة ن�شيطة
َّ
بو�صفها جتربة ف َّعالة؛ �أي � ّأن الفيلم يح ّقق (جتربة جيدة) مل�شاهديه،
ولي�س جمرد �صوت لطيف وحتويل �ضوئي .ثالثاًّ � ،إن للفيلم دورا يف
برنامج ر�سمي ،وهو جزء ال يتجز�أ من حمتوى برنامج تعليم اللغة
الال�صفية.
يف ال�صف ،فهو لي�س من الن�شاطات
ّ
� ّإن ا�ستخدام الأفالم الوثائقية يف جمال تعليم اللغة له دعم
فل�سفي ونظري من وجهتي نظر؛ العر�ض البنائي(  (�construc
 )tivist viewوالتعلّم اال�ستق�صائي (،)inquiry-based learning
والعر�ض البنائي الذي يزعم � ّأن الطلبة يبنون معارفهم من خالل
ربط املعلومات اجلديدة والقدمية �إىل حد كبري من قبلهم� .أما التعلّم
اال�ستق�صائي �أ�سا�س ًا ي�شمل الطلبة وي�ؤدي بهم �إىل فهم املحتوى،
الدرا�سية
والق�ضايا ،والأ�سئلة �أو املفاهيم املحيطة باملناهج
ّ
( .)Bernardo, 2011وللفيلم الوثائقي غر�ضان :لغوي ومعلوماتي.
فالغر�ض اللغوي ،هو تزويد الطلبة املتقدمني بفر�ص املمار�سة
احلية للمهارات الأربعة للغة� .أما املعلوماتي ،فالفيلم الوثائقي
َّ
ي�ساعد �إىل حد ما الطالب املتق ّدم على البحث عن الكفاءة اللغوية
وجتارية وغريهما من الأغرا�ض اخلا�صة الأخرى
أكادميية
لأغرا�ض �
ّ
ّ
(.)Morley&Lawrence, 1972

ثالثا :الفيلم الوثائقي وتنمية مهارة الكتابة

الدراسات السابقة:

ثانيا :الفيلم الوثائقي وتعليم املهارات اللغويّة
هناك درا�سة حول ا�ستخدام الفيلم الوثائقي يف ف�صل التعبري
بينت (�سوجن) يف درا�ستها بع�ض
ال�شفوي للغة ال
َّ
إجنليزية ،فقد ّ
املدر�سية .ثانياً،
الكتب
من
إثارة
�
أكرث
�
هو
الفيلم
ً،
ال
النتائج منها� :أو
ّ
إجنليزية يف الف�صل ،ولذا
الفيلم الطويل �سوف يحبط طالب اللغة ال
ّ
ُيقرتح �أن يكون طول الفيلم بني ( )20 - 10دقيقة يف ف�صل م ّدته
�ساعتان .ثالثا ،تلبي الأفالم الوثائقية دعوة الأ�صالة واالت�صال
املهمة يف تعليم اللغة وتعلمها ( .)Soong, 2012ويف درا�سة
ل(برنادو) ،مت تعيني حما�رض لإنتاج فيلم وثائقي بو�صفه م�رشوعا

من الدرا�سات ال�سابقة ،وجد الباحثون � ّأن الفيلم الوثائقي
ي�ساعد على تنمية مهارة الكتابة لدى طلبة اللغة ،فمن �أهم الدرا�سة
فعالية يف
هي درا�سة (ب�رصي ورحمن) التي تو�صلت �إىل � ّأن هناك
ّ
الوثائقية عن الطبيعة والبيئة يف تعليم ن�ص كتابة
ا�ستخدام الأفالم
ّ
التقرير من جوانب القواعد ،واملفردات ،واملالءمة ،وامليكانيكية،
والطالقة ( ،)Rohman, 2014; Basri, 2011كما �أو�صت (�إني�سا
فطماواتي) يف بحثها با�ستخدام الفيلم الوثائقي يف عملية تطوير
مهارة كتابة التقرير بو�صفه �إحدى الو�سائط املتعددة التي ت�ساعد
على تنمية كفاية الطلبة (� .)Enisa Fatmawati, 2014أما درا�سة
(حار�ص وعبد اهلل) ،فتو�صلت �إىل � ّأن ا�ستخدام الفيديو الوثائقي
ُي�سهم يف �إزالة امللل لدى طلبة املدر�سة الثانوية الإ�سالمية؛ حيث
يفهمون مادة كتابة الأخبار ب�رسعة و�سهولة (Haris & Abdullah,
 .)2013وهذه النتيجة تدعم الدرا�سة حول ت�أثري الفيلم الوثائقي يف
كفاءة الكتابة الإبداعية يف ال�شعر من جوانب املو�ضوع ،والأفكار،
والأ�سلوب ،والقافية التي تو�صل �إليها (هوتاجالوجن) يف بحثه
تو�صل �إليها (�سنو)
( ،)Hutagalung, 2013كما تدعم النتيجة التي ّ
مرئية
يف درا�سته من تنمية مهارة كتابة
جدالية من خالل بالغة َّ
ّ
بالعمليات التي قام بها �ص ّناع
للفيلم الوثائقي� ،أي قام الطلبة
َّ
الفيلم الوثائقي يف الواقع ( .)Snow, 2012و�أخرياً �أو�صى مهدي يف
اليومية،
التلفزيونية يف احلياة
بحثه باال�ستفادة من ت�أثري الربامج
َّ
ّ
من �أجل توظيفها منهجي ًا يف خدمة �رشائح اجتماعية خمتلفة،
واجتماعية (مهدي.)1999 ،
إعالمية
ؤولية �
َّ
َّ
وع َّدها م�س� َّ

منهج البحث:
فعالية ا�ستخدام ن�صو�ص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن
َّ
الأفالم الوثائقية يف تنمية التعبري الكتابي للطلّبة املتخ�ص�صني يف
حا�سوبية
اللغة العربية ،وهم الطلبة امل�سجلون يف مادة تطبيقات
َّ
بكلية
آدابها
يف اللغة والأدب ( )ARAB2124بق�سم اللغة العربية ،و�
َّ
العاملية
إ�سالمية
إن�سانية ،باجلامعة ال
معارف الوحي والعلوم ال
َّ
َّ
َّ
مباليزيا .ويف هذا البحث مت اختيار العينة عرب الطريقة الغر�ضية
غري الع�شوائية ( .)Etikan et al. 2016ويختار الباحثون هذا املنهج
املزدوج ( )Teddlie & Yu. 2007يف مراحل الدرا�سات وهي درا�سة
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م�سحية با�ستخدام ا�ستبانة �أ�سئلة مغلقة و�أ�سئلة مفتوحة ملعرفة
َّ
جتريبية با�ستخدام االختبار القبلي
�شبه
درا�سة
ويف
الطلبة،
حاجات
َّ
فعالية التوظيف.
والبعدي ملعرفة
َّ
ولقد �أع َّد الباحثون هذه اال�ستبانة اعتماداً على الدرا�سات
ال�سابقة من الكتب والأبحاث واملقاالت املتعقلِّة باملو�ضوع،
ثم و َّزعوا اال�ستبانة على اثني ع�رش خبرياً يف جمال تعليم اللغة
العربية مباليزيا ،وذلك قبل �أن يطَّ لع الباحثون على حاجات الطلبة
َّ
املتخ�ص�صني يف اللغة العربية نحو توظيف الفيلم الوثائقي يف ف�صل
التعبري الكتابي� .أما �أ�سئلة االختبار فقد مت تعديلها بعد االقتبا�س من
اختبار كتابة التقرير الذي �أُجري يف املا�ضي (،)Rohman, 2014
مت الت�أكد من �صدق االختبار بعر�ضه على جمموعة من
وبعد ذلك ّ
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،من قبل امل�رشفني واملحكِّمني الداخلي
واخلارجي.

أسئلة الدراسة:
ت�سعى �أ�سئلة الدرا�سة يف هذا البحث �إىل الإجابة عن الآتي:
املتخ�ص�صني يف اللغة العربية نحو
◄◄ما حاجات الطلبة
ِّ

الوثائقية يف تنمية مهارة التعبري الكتابي؟
توظيف ن�صو�ص الأفالم
َّ

◄◄ما م�ستوى �أداء الطلبة املتخ�ص�صني يف اللغة العربية
�أثناء التجربة؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف املتو�سط لدرجات
االختبار ال َق ْبلي وال َب ْعدي بني الطلبة املتخ�ص�صني يف اللغة العربية
الوثائقية؟
تعر�ضهم لن�صو�ص الأفالم
َّ
بعد ُّ

نتائج الدراسة يف حتليل البيانات وتفسريها:
ق�سم الباحثون البيانات �إىل ق�سمني :ا�ستبانة حتليل حاجات
َّ
الطلبة ،واالختبار ال َق ْبلي وال َب ْعدي.
● ●�أوال :ا�ستبانة حتليل حاجات الطلبة
املعلومات ال�شخ�صية
من ا�ستجابات الطلبة ،يخل�ص الباحثون �إىل � َّأن �أغلبية الطلبة
يف ال�سنة الأوىل ( 72طالب ًا �أو  )% 90ي�شاركون يف ا�ستبانة حتليل
حاجات الطلبة ،والباقون ( 8طلبة �أو  )% 10هم من طلبة ال�سنة
الثانية.

السنة
اﻷولﻰ,
8
السنة
الﺛانية,
72
رسم بياني  :1السنة الدراسية للطلبة

�أما من جانب اجلن�سية ،ف�أغلبيتهم ماليزيون ( )% 90والباقون ( )% 10من غري املاليزيني.

الماليزيون
72 ,

رسم بياني  :2جنسية الطلبة
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�صعوبات تعلم مهارات التعبري الكتابي
مقبولية النقاط
وقد ح َّدد الباحثون املع َّدل اخلا�ص للك�شف عن
َّ
�أو البنود ،باتباع معيار (رابيكا �أك�سفورد) لقيا�س ا�سرتاتيجيات
تعلُّم اللغة( ،)Oxford,1990حيث �إن املتو�سط احل�سابي 5.0 - 4.5
(مرتفع جدا)( 4.4 - 3.5،مرتفع)( 3.4 - 2.5 ،معتدل)- 1.5 ،
( 2.4منخف�ض) ،و(1،4 - 1.0منخف�ض جداً).

من ا�ستجابة الطلبة ،يتبني � ّأن ك ًال من املهارات املقرتحة
عال جداً ومرتفع �إال مهارة (حتديد العنوان)
تكون يف م�ستوى ٍ
التي ح�صلت على تقدير معتدل� ،أي � َّأن الطلبة امل�ستجيبني
يوافقون على تلك املهارات بدرجة املتو�سط احل�سابي ما
بني ( .)3.93-3.15ويت�ضح من النتيجة �أن مهارة (اختيار
الأفكار) حتتل �أعلى الدرجات ،ثم تتلوها يف الرتتيب مهارة
(اختيار الألفاظ والرتاكيب التي حتمل الأفكار) ( ،)3.77ثم
مهارة (مراعاة الرتتيب املنطقي والت�سل�سل يف تناول الأفكار)
( ،)3.76ثم ت�أتي بعدها مهارة (ربط الأفكار) ( ،)3.75ثم
بعدها مهارة (ا�ستخدام الرتاكيب اللغوية ال�سليمة) (،)3.73
ثم تتلوها يف الرتتيب مهارتا (عر�ض الأفكار وتطويرها)
و(ا�ستخدام الأفكار الوا�ضحة وا�ستيفاء عنا�رصها) (،)3.71
وبعد ذلك ت�أتي مهارة (ا�ستخدام الأفكار واملعلومات
مب�سط
ال�صحيحة) ( ،)3.68وثم بعدها مهارة (كتابة تقرير ّ
حول م�شكلة� ،أو ق�ضية ما) ( ،)3.67و�أخرياً مهارتا (االلتزام
وال�رصفية) و(ت�سجيل املالحظات) .فكل هذه
النحوية
بالقواعد
ّ
ّ
املهارات من الع�رش الأوائل يف �أعلى الدرجات.
جدول (:)1
صعوبات تعلّم مهارات التعبير الكتابي (البيانات الكيفيّة االختياريّة)

1

ترتيب الأفكار يف �أبواب ،وحتديد عنوان للمقالة.

2

الكلمات واملفردات حمددة ،وال تكفي لكتابة الإن�شاء.

3

مواجهة �صعوبات يف كتابة املو�ضوعات التي حتتاج �إىل
قراءة وتفكري نقدي ،حيث �إ ّنها حتتاج �إىل براهني و�أدلّة كثرية
و�صحيحة.
�صعوبة االلتزام بالنحو وال�رصف ،وت�صحيح جميع الأ�ساليب
وال�رصفية.
النحوية
ّ
ّ
املعلومات واحلقائق عن املو�ضوع غري وا�ضحة.

6

�صعوبة التفكري يف مقدمة منا�سبة للمقالة.

7

�صعوبة يف تنويع �أ�ساليب الكتابة ال�صحيحة.

8

كون �أ�ساليب اللغة العربية متغايرة عن �أ�ساليب اللغة
املاليوية؛ ما يجعل من عملية فهمها وال�سيطرة عليها �أمراً
�صعباً.
�صعوبة يف ت�شكيل الفكرة وعر�ضها.

10

العربية.
عدم معرفة ا�ستخدام عالمات الرتقيم ،و�شكل اجلمل
ّ

4
5

9

رسم بياني  :3صعوبات تعلّم مهارات التعبير الكتابي (البيانات الكميّة اإلجباريّة)

ويرى الباحثون � َّأن ال�صعوبات التي ذكرها الطلبة ،هي من
�ضمن الثماين ع�رشة مهارة مق َّدمة لهم� ،إال � ّأن هناك بع�ض ال�صعوبات
الأخرى غريها ،مث ًال التفكري يف مقدمة للمقالة ،وحدود املفردات
والرثوة اللغوية ،و�صعوبة احل�صول على احلقائق واملعلومات عن
مو�ضوع املقالة .وخال�صة من هذه اال�ستجابات �سجلها الباحثون
يف ال�شكل الآتي ،وذلك با�ستخدام برنامج (�أطل�س تي،)Atlas Ti -
الأداة لتحليل البيانات الكيفية:
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شكل  :1صعوبات تعلّم مهارات التعبير الكتابي ()Atlas Ti

جماالت الفيلم الوثائقي املحبوبة عند الطلبة
ومن خالل ا�ستجابة الطلبة يف الر�سم البياين  ،4يتبني �أن
أغلبية الأفالم الوثائقية املقرتحة تكون يف م�ستوى معتدل �إال �أفالم
� ّ
الطبيعة والبيئة ،و�أفالم العلوم والتكنولوجيا ،جندهما يف تقدير
مرتفع؛ �أي �أن الطلبة امل�ستجيبني يوافقون على تلك الأفالم بدرجة
املتو�سط احل�سابي ما بني ( .)3.03 - 4.03ويت�ضح من النتيجة � ّأن

�أفالم الطبيعة والبيئة حتتل �أعلى الدرجات ،ثم تليها �أفالم العلوم
والتكنولوجيا ( ،)3.91ثم �أفالم ال�ش�ؤون العامة والأفالم التاريخية
( ،)3.48ثم ت�أتي �أفالم الق�ضايا ( ،)3.41ثم بعد ذلك الأفالم
الإثنوجرافية ( ،)3.27و�أخرياً يف �أدنى درجة الأفالم التي تتناول
احلكومية.
جمال الدعاية
ّ

رسم بياني  :4مجال الفيلم الوثائقي المحبوب (البيانات الكميّة اإلجباريّة)
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�أما يف خانة الأ�سئلة املفتوحة ،ي ّت�ضح من تعليقات الطلبة
�أ ّنهم مييلون �إىل الأفالم الوثائقية (نا�شيونال جيوغرافيك-
 ،)National Geographicو�إىل الأفالم التي تعر�ض حياة احليوانات،
والتي تعر�ض برامج ال�سياحة وال�سفر (نوع من �أفالم الطبيعة
علمية ،مثل احل�ضارة،
والبيئة) وكذلك الأفالم التي فيها عنا�رص
ّ
والتعليم والتعلّم (من �أنواع �أفالم العلوم والتكنولوجيا) .ف�ضال عن

يحبون نوع ًا من الأفالم التي تدور حول حياة امل�سلمني
ذلك هم ّ
أ�رسية ،والطبخ (نوع من
وجمتمعاتهم وق�ضاياهم ،وكذلك الأفالم ال ّ
�أفالم ال�ش�ؤون العامة) .ثم ،هم يقرتحون �أفالم ًا من النوع التاريخي
مثل ق�صة �سرية حياة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلّم ،وق�ص�ص
الأنبياء .واخلال�صة من هذه اال�ستجابات التي �سجلها الباحثون كما
يف ال�شكل الآتي:

شكل  :2مجال الفيلم الوثائقي المحبوب ()Atlas Ti

الر�أي اخلا�ص يف توظيف ن�صو�ص الأفالم الوثائقية لتنمية
مهارات التعبري الكتابي

8

مهمة لأ ّنها ت�ساعد الطلبة على البحث واال�ستزادة من الكثري من املفردات
والعبارات.

9

الوثائقية يف تنمية مهارات التعبري الكتابي لأ ّنها حتتوي
ت�ساعد الأفالم
ّ
على �أ�ساليب وكلمات جديدة.

10

عملية التعلّم.
مهمة جداً ،لتطبيق و�سائل جديدة يف ّ

11

الوثائقية �سوف تزيد الأفكار اجلديدة لدى الطلبة.
الأفالم
ّ

12

رائعة ولكن بع�ض الكلمات يجد الطلبة فيها �شيئ ًا من ال�صعوبة.

13

1

ممتعة ومفيدة ونافعة يف تنمية مهارات التعبري الكتابي.

14

ي�ستطيع الطلبة �أن يتعلموا �أ�ساليب الكتابة ،ويعرفوا �صيغة ا�ستخدام
الكلمات خ�صو�ص ًا عند توفّر كلمات وعبارات ن�صو�ص الأفالم على
ال�شا�شة �أثناء العر�ض.
تزود الأفالم الطلبة باملعلومات النافعة ،وميكن للطلبة �أن يعبرّ وا عن
�آرائهم باالعتماد عليها.

2

جيدة ولكن الأ�سلوب يف الأفالم الوثائقية �صعب وفهمه ع�رس.

15

لها دور مهم يف تنمية املهارات اللغوية الأربع.

3

جيدة ملا فيها من تعبريات با�ستخدام �أ�ساليب لغوية وتراكيب متنوعة.

16

اجتماعية.
الأفالم ت�شتمل على قيم
ّ

4

التعليم معها يكون �أكرث �سهولة ومتعة.

17

تتنوع فيها �أ�ساليب النحو وال�رصف.

5

وت�شجع اجلميع على م�شاهدتها.
الأفالم الوثائقية ممتعة،
ّ

18

تو�سع الأفكار ،وت�ساعد على تنمية مهارات التعبري
ممتعة جداً؛ لأ ّنها ّ
الكتابي ب�رسعة.

6

هذا ال�شيء مفرو�ض على الطلبة يف تنمية مهارات التعبري الكتابي.

19

متكّن الطلبة من الكتابة ب�سهولة ،بعد ح�صولهم على املعلومات �أو
الأفكار من الفيلم.

7

هذه هي طريقة جيدة لأ ّنها ت�ساعد الطلبة على البحث عن معلومات
جديدة ،ومتكّنهم من معرفة املفردات اجلديدة املوجودة يف الأفالم.

20

جيد �إذا كان الفيلم الوثائقي ي�ستخدم يف مهارة القراءة �أي�ضاً.

ي�شجعون على تطبيق
من اجلدول  ،2يرى الباحثون � ّأن الطلبة ّ
الفيلم الوثائقي يف ف�صل مهارة الكتابة �إال � ّأن هناك بع�ض الأمور
التي يرونها من �صعوبات التعلّم ،با�ستخدام هذا النوع من الأفالم،
مث ًال الأ�سلوب يف الأفالم الوثائقية عال وي�صعب فهمه ،والكلمات
امل�ستخدمة فيها لي�ست �سهلة ومنا�سبة مل�ستوى الطلبة.
جدول (:)2
خالصة الرأي الخاص في توظيف نصوص األفالم الوثائقية لتنمية مهارات التعبير الكتابي
(البيانات الكيفيّة اإلجباريّة)
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وخال�صة من ا�ستجابات الجتاهات الطلبة يف توظيف الأفالم الوثائقية قد �سجلها الباحثون يف ال�شكل الآتي:
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ثانيا :نتائج االختبار القبلي والبعدي
يف هذا الق�سم ،يعتمد الباحثون يف تقدمي نتائج االختبار على
الفردية يف
مهمتني؛ ( )1املتو�سط احل�سابي ملعرفة الفروق
ّ
جهتني ّ
الفردية ذات الداللة
االختبار و( )2املتو�سط الرتبي ملعرفة الفروق
ّ
إح�صائية يف االختبار.
ال
ّ
املتوسط احلسابي بني اجملموعة الضابطة والتجريبيّة
لقد تناول الباحثون عر�ض النتائج لكل من املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة ،والدرجة الكاملة لأ�سئلة االختبار هي ()100
ّ
درجة ،وق ّدمت نتائج االختبار للمجموعة ال�ضابطة واملجموعة
التجريبية يف اجلدول كالآتي:
جدول (:)3
فروق الدرجات بين المجموعتين (المجموع اإلجمالي)

املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية
رقم الطلبة

االختبار القبلي

االختبار البعدي

الفرق

41

62.1

75.0

12.8

املتوسط الرتيب بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعتني
الكمية ب�إجراء اختبار
يف العادة ،يبد�أ حتليل البيانات
ّ
التوزيع االحتمايل للبيانات ف�إما �أن تكون مو ّزعة توزيع ًا طبيعي ًا
�أو غري طبيعي .ومن ثم فهي نتيجة اختبار التوزيع االحتمايل لهذه
البيانات.

املتو�سط احل�سابي للمجموعة ال�ضابطة
رقم الطلبة

االختبار القبلي

االختبار البعدي

الفرق

42

62.6

72.5

9.9

من النتائج ال�سابقة يف اجلدول ( ،)3يتبني � ّأن هناك ارتفاع ًا
التجريبية بني االختبار
يف املتو�سط احل�سابي ( )12.8للمجموعة
ّ
القبلي ( )62.1واالختبار البعدي (� .)75أما يف املجموعة ال�ضابطة،
فريتفع املتو�سط احل�سابي لدرجات االختبار البعدي ( )72.5على
املتو�سط احل�سابي لدرجات االختبار القبلي ( ،)62.6وذلك مبا
يعادل ( )9.9من املتو�سط احل�سابي للدرجات .ويرى الباحثون
� ّأن الفرق يف املتو�سط احل�سابي بني املجموعتني وا�ضح؛ حيث � َّإن
التجريبية احل�سابي �أكرث من متو�سط املجموعة
متو�سط املجموعة
ّ
ال�ضابطة مبا يعادل (� .)2.9إذن ،فينبغي �أن يقول الباحثون � ّأن
هناك ارتفاع ًا يف درجات املجموعة التجريبية يزيد على درجات
تو�ضح �أن
املجموعة ال�ضابطة يف االختبار البعدي ،وهذه النتيجة ّ
الن�صو�ص امل�سموعة لها �أثر فعال يف حت�سني مهارة الكتابة ،ف�ضال
عن الن�صو�ص املكتوبة للفيلم الوثائقي املعرو�ض على الطلبة.
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رسم بياني  :5التوزيع االحتمالي للفروق بين درجات االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة

من الر�سم البياين ال�سابق ،تبينّ � ّأن بني البيانات فروق يف
درجات االختبار القبلي والبعدي املوزعة توزيع ًا غري طبيعي،
إح�صائية الالمعلمية؛
وعلى الباحثني �أن ي�ستخدموا االختبارات ال
ّ
لذلك يجري الباحثون اختبارين :الأول هو اختبار )ويلكوك�سون(
للمقارنة بني املتو�سطني الرتبني للعينتني املرتبطتني (درجات
االختبار القبلي والبعدي) ،والثاين هو اختبار )مان ويتني( ملعرفة
الفروق بني املتو�سط الرتبي للمتغريين امل�ستقلني (املجموعة
التجريبية وال�ضابطة) .وكل هذه البيانات الكمية قد حلّلها الباحثون
با�ستخدام برنامج احلزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS

وقد �أظهرت نتائج اختبار (ويلكوك�سون) يف اجلدول 4
للمقارنة بني كل من القيا�سني القبلي والبعدي عند م�ستوى الداللة
إح�صائية عند م�ستوى
(� ،)α=0.05أ ّنه توجد فروق ذات داللة �
ّ
الداللة لدى الطلبة على القيا�س القبلي والبعدي ،ول�صالح قيا�سات
االختبار البعدي عند الطلبة .من هذه النتيجة� ،أخفق الباحثون يف
فر�ضية العدم يف هذا البحث.
ال�صفرية �أو
الفر�ضية
رف�ض
ّ
ّ
ّ
جدول (:)5
الفروق بين درجات المجموعتين التجريبيّة والضابطة باستخدام اختبار (مان وتني) SPSS

جدول (:)4
الفروق بين درجات االختبار القبلي والبعدي باستخدام اختبار(ويلكوكسون) SPSS

احلاالت

العدد

املتو�سط الرتبي

املجموعة

الرتب ال�سالبة

68a

46.06

قبلي-بعدي الرتب املوجبة

15b

23.60

االرتباطات
العدد
القيمة (زي)
-6.307b

القيمة p
0.000

املجموعة

العدد

املتو�سط الرتبي

التجريبية

41

36.68

ال�ضابطة

42

47.45

القيمة (زي)

-2.032

0c
83

القيمة p

اال�ستنتاج

0.042

وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05يف
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()α=0.05

اال�ستنتاج
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05ل�صالح املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
يف االختبار القبلي والبعدي

 aمتوسط الرتب القبلي أقل من متوسط الرتب البعدي
 bمتوسط الرتب القبلي أكبر من متوسط الرتب البعدي
 cمتوسط الرتب القبلي يساوي متوسط الرتب البعدي

وقد �أظهرت نتائج اختبار (مان وتني) يف جدول ()5
للمقارنة بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة عند م�ستوى
الداللة (� ،)α=0.05أ ّنه يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة لدى طلبة للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
من هذه النتيجة� ،أخفق الباحثون يف رف�ض الفر�ضية ال�صفرية �أو
فر�ضية العدم يف هذا البحث.

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()α=0.05

118

أ.م.د.عبد الرحمن بن شيك بن دميون
أ.م.د .محمد صبري بن شهرير بن سعد
أ .تنكو عني الفرحة بنت تنكو عبد الرحمن بن تنكو جعفر

توظيف األفالم الوثائقية في تنمية مهارات التعبير الكتابي:
دراسة جتريبية للطلبة املتخصصني في اللغة العربية

مناقشة نتائج الدراسة:
من ا�ستجابة الطلبة ،وجد الباحثون � ّأن ك ًال من هذه املهارات
هي يف م�ستوى مرتفع� ،إال مهارة (حتديد العنوان) التي ح�صلت على
تقدير معتدل .ومن ا�ستجابة الطلبة للأ�سئلة املفتوحة ،يتبني �أ ّنها
أ�سلوبية،
تنظيمية ،ومهارات �
تت�ضمن مهارات م�ضمون ،ومهارات
ّ
ّ
فكرية ،وبع�ض املهارات التي تتعلق بالأفكار ،وااللتزام
ومهارات
ّ
بالنحو وال�رصف بجانب املهارات الأخرى .وقد وجد الباحثون
من خالل البيانات الكمية والكيفية � ّأن الطلبة املتخ�ص�صني يف
الفكرية مقارنة
العربية يواجهون �صعوبة يف معظم املهارات
اللغة
ّ
ّ
التنظيمية يف مهارة الكتابة .وهذه
اللغوية واملهارات
باملهارات
ّ
ّ
النتيجة تدعم الدرا�سات التي �أجريت يف املا�ضي ب� ّأن الطلبة واجهوا
م�شكلة يف اختيار وتقدمي الأفكار واحلقائق يف بناء املقالة(  (�Ah
 ،)mad, 2003و�ضيق الفكر لتطوير كتاباتهم (عدنان1998 ،م).
ففي ا�ستبانة حتليل حاجات الطلبة ،ق ّدم الباحثون �سبعة
جماالت الفيلم الوثائقي ،بزيادة �أفالم العلوم والتكنولوجيا ،وذلك
بعد �أن اقرتحها اخلرباء .ومن ا�ستجابة الطلبة ،يتبني �أن �أفالم
الطبيعة والبيئة و�أفالم العلوم والتكنولوجيا ،هما يف تقدير مرتفع،
�أي � ّأن الطلبة امل�ستجيبني يوافقون بذلك على الفيلم الأعلى تقديراً
الكيفية،
مقارنة مبجاالت الفيلم الوثائقي الأخرى� .أما من البيانات
ّ
في ّت�ضح � ّأن الطلبة مييلون �إىل �أنوع �أفالم معينة ،مثل �أفالم الطبيعة
والبيئة (الفيلم الوثائقي (نا�شيونال جيوغرافيك) ،والأفالم عن
احليوانات ،وال�سفر ،وال�سياحة) وكذلك من �أنواع الأفالم �أي�ض ُا �أفالم
علمية،
العلوم والتكنولوجيا (الأفالم التي حتتوي على عنا�رص
ّ
وتتحدث عن احل�ضارة ،والتعليم والتعلّم) .ف�ضال عن �أ ّنهم يحبون من
�أنواع الأفالم تلك التي تناق�ش ال�ش�ؤون العامة (حول حياة امل�سلمني
واملجتمع وق�ضاياهم ،والأفالم الأ�رسية ،والطبخ) .مراعاة القرتحات
تو�صل الباحثون �إىل نتيجة مفادها � ّأن
اخلرباء وحاجات الطلبةّ ،
الأفالم املختارة للتطبيق يف البحث التجريبي هي �أفالم الطبيعة
والكمية،
الكيفية
والبيئة و�أفالم العلوم والتكنولوجيا .ومن البيانات
ّ
ّ
وجد الباحثون � ّأن الطلبة مييلون �إىل الفيلم الطبيعي والبيئي وكذلك
الفيلم العلمي والتكنولوجي ب�سبب قربهم منها؛ ولأنها م�ألوفة
ومف�ضلة لدى الطلبة
لديهم .هذان النوعان من الأفالم �أي�ض ًا حمبوبة
ّ
يف الدرا�سات ال�سابقة منها طلبة املدر�سة الثانوية (Rohman,
 ،)2014; Basri, 2011; Hutahaean&Tjut Ernidawati, 2013كما
ف�ضلها الطلبة يف اجلامعة ( .)Morley&Lawrence, 1972ومن خالل
ّ
الأ�سئلة املفتوحة للر�أي العام عن هذا التوظيف ،وجد الباحثون � ّأن
ح�صله الطلبة يف الدرا�سات
هذا الت�شجيع والأمر الإيجابي الذي ّ
أن التعليم يكون �أكرث �سهولة ومتعة وت�شجيعاً(  (�Pea
ال�سابقة ،منه � ّ
 ،)cock, 1997كما يزيد الفيلم الوثائقي الأفكار اجلديدة لدى الطلبة
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ويو�سع �أفكارهم ،)Basri, 2011( ،ويعبرّ الفيلم با�ستخدام �أ�ساليب
ّ
وتراكيب لغوية متنوعة (.)Morley&Lawrence, 1972
للإجابة عن �س�ؤال �آخر من �أ�سئلة البحث ،وهو هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية يف املتو�سط لدرجات االختبار ال َق ْبلي
تعر�ضهم
وال َب ْعدي بني الطلبة املتخ�ص�صني يف اللغة العربية بعد ُّ
الوثائقية؟ يف احلقيقة لقد ح ّدد الباحثون تقدمي
لن�صو�ص الأفالم
َّ
نتائج االختبار من جهتني؛ املتو�سط احل�سابي ملعرفة الفروق
الفردية ذات
الفردية يف االختبار ،واملتو�سط الرتبي ملعرفة الفروق
ّ
ّ
الداللة الإح�صائية يف االختبار .للمتو�سط احل�سابي ،يتبني � ّأن هناك
التجريبية وال�ضابطة يف
ارتفاع ًا يف املتو�سط احل�سابي للمجموعتني
ّ
االختبار القبلي واالختبار البعدي ،و� ّأن الفرق يف املتو�سط احل�سابي
التجريبية �أكرب من املتو�سط احل�سابي لدى املجموعة
لدى املجموعة
ّ
وتو�صل الباحثون �إىل � ّأن هناك ارتفاع ًا ي�ساوي ( )2.9يف
ال�ضابطة.
ّ
التجريبية �أكرث من درجات املجموعة ال�ضابطة
درجات املجموعة
ّ
تو�ضح � ّأن الن�صو�ص امل�سموعة
يف االختبار البعدي ،وهذه النتيجة ّ
فعال يف حت�سني مهارة الكتابة ف�ضال عن الن�صو�ص
لها ت�أثري ّ
املكتوبة للفيلم الوثائقي املعرو�ض على الطلبة.
من نتائج اختبار (ويلكوك�سون) ،ظهرت فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لدى الطلبة امل�سجلني
(للمجموعتني الأوىل والثانية) يف مادة تطبيقات حا�سوبية يف
اللغة والأدب ( )ARAB2124بق�سم اللغة العربية و�آدابها للف�صل
الثاين للعام الدرا�سي  2016/ 2015على القيا�س القبلي والبعدي،
ول�صالح قيا�سات االختبار البعدي عند الطلبة .كما ظهر من نتائج
اختبار (مان وتني)� ،أن هناك فروقا ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( ،)α=0.05لدى الطلبة للمجموعتني التجريبية
وال�ضابطة .ويلخ�ص الباحثون � ّأن هناك نتائج مرتفعة لالختبارين
القبلي والبعدي بني هاتني جمموعتني ،والنتيجة الإيجابية نف�سها
التو�صل �إليها من قبل بع�ض الباحثني يف املا�ضي (;Basri, 2011
مت
ّ
.)Snow, 2012; Rohman, 2014

التوصيات واملقرتحات:
تتوجه التو�صيات واالقرتاحات للباحثني يف امل�ستقبل �إىل
ما ي�أتي:
الوثائقية،
كيفية توظيف ن�صو�ص الأفالم
ّ
�1 .1إجراء البحث يف ّ
ويف تنمية مهارات التعبري ال�شفوي املت�سل�سل ،واال�ستماع ،والقراءة.
�2 .2إجراء البحث على جمموعة من الطلبة من غري
املتخ�ص�صني باللغة العربية� ،أو جمموعة طلبة من جامعات �أخرى،
�أو القيام مبقارنة بني جمموعتني يف جامعتني خمتلفتني.
3 .3القيام بدرا�سات و�أبحاث لطلبة من م�ستويات درا�سية
اجلامعية.
الكليات
ّ
�أخرى مثل طلبة املدار�س الثانوية� ،أو املعاهد �أو ّ
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:اخلامتة
 يعتقد الباحثون � ّأن نتائج البحث احلايل قادرة على،وبهذا
العربية بخ�صو�ص
حتليل ت�صورات الطلبة املتخ�ص�صني يف اللغة
ّ
،الوثائقية يف تنمية التعبري الكتابي
توظيف ن�صو�ص الأفالم
ّ
ف�ضال عن حتليل م�ستوى �أداء الطلبة املتخ�ص�صني يف اللغة العربية
إح�صائية ملتو�سط
�  ثم الوقوف على فروق ذات داللة،�أثناء التجربة
ّ
درجات االختبار القبلي والبعدي بني الطلبة املتخ�ص�صني يف اللغة
 لقد قام،العربية بعد عر�ض ن�صو�ص الأفالم الوثائقية عليهم؛ لذا
الباحثون بدرا�سة وتوظيف الأفالم الوثائقية لتنمية مهارات التعبري
جتريبية للطلبة املتخ�ص�صني يف اللغة
الكتابي من خالل درا�سة
ّ
 والتي �أثبتت �أ ّنها منا�سبة و�صاحلة لتطوير مهارة التعبري،العربية
 ويدعو الباحثون �إىل �أن تكون هذه الدرا�سة نواة.الكتابي لدى الطلبة
 ومن ال�رضوري اال�ستفادة من الدرا�سات والبحوث،البتكارات �أخرى
التي �أقيمت يف جمال تعليم اللغات الأجنبية الأخرى لتنمية جودة
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