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 ( ةِ دَ دّْ عَ تَ مُ لْ اَ  طِ ائَ سَ وَ لْ )اَ  ةِ يَّ رِ ظَ نَ (  وَ عِ وْ لنَّ )اَ  ةِ يَّ رِ ظَ نَ ( وَ ةِ يَّ مِ مَ عَ لْ )اَ  ةِ يَّ رِ ظَ النَّ  نَ يْ ا بَ مَ  جُ مْ دَ 
 (.1)ةٍ يَ انِ ثَ  ةٍ غَ مُ كَ  ةِ يَّ بِ رَ عَ لْ اَ  ةِ غَ لمُّ ي اَ مِ مّْ عَ تَ مُ لِ  ةِ ابَ تَ كِ لْ اَ  سِ يْ رِ دْ ي تَ فِ 

 مستخمص: 
الة في تدريس الكتابة لغير استعراض طريقة فعَّ  من ىذا البحث ىو الغرُض     

وىي عبارة عن دمج بين نقاط القوه ألشير النظرّيات في ىذه المجال.  ،الناطقين بالعربّية
ىذا و الوسائط المتعددة(. )ة( ونظرّية )النوع( ونظرّية ت النظرّية )العمميَّ اومن ىذه النظريَّ 

 ةالطريقة المؤثر  مَّ تيا ويشرح سمبياتيا، ومن ثَ يجابياا  ت و البحث يوضح مضمون ىذه النظرياّ 
لكن  غير منتيية و  الة لدمجيا. ففي ظل النظرّية )العممّية( تعد الكتابة عممية مستمرةالفعَّ 

يمكن أن تخمص إلى ثَلث مراحل وىي مرحمة ما قبل الكتابة ومرحمة الكتابة ومرحمة إعادة 
طالب ىي الشكل النيائي مد المسودة األولى لالصياغة، من ايجابيات ىذه النظرية انيا التع

نما منتج قابل لمتطوير ومع ذلك ىذه النظرية تغفل تأثير السياق في الكتابة  ا  و  ،لمكتابة
وأساليبيا. لذلك جاءت نظرّية )النوع(  لتَلفي ىذه السقطة والتأكيد عمى أىمية السياق 

الذي نشيده في شتى المجاالت  االجتماعّي وتأثيره في أسموب الكتابة. وقد أدى التطور
بسبب التكنولوجيا إلى التأثير عمى أساليب الكتابة لذا ظيرت نظرّية )الوسائط المتعددة( 
التي تشجع الكاتب عمى استخدام أنوع لغوّية غير مكتوبة إليصال المعنى.  فالدمج بين 

إللمام بنمط عّي لالتركيز عمى السياق االجتماو  الخطوات غير المنتيية لمنظرّية العممّية
استخدام  وسائط لغوّية غير مكتوبة ستساعد عمى تطوير عممّية الكتابة في حقل ما و 

التعميم والتعمم ألنيا ستجمع بين نقاط القوة لمناىج التدريس المختمفة لمكاتبة وسوف تقمل 
 من تأثير نقاط الضعف.

 :الكممات المفتاحية ( =  النظرية العممّيةProcess theory) 
  (Genre theoryنظرية )النوع(= ) -
 Multimodal theory)نظرية الوسائط المتعددة =) -

 Systematic Functional Linguistics منيج عمم المغويات الوظيفية المنيجي =
(SFL) 

 Process and Genre andنظرية العممّية ونظرية )النوع( ونظرية الوسائط المتعددة=
Multimodal theory (PGM) 

  َةِ دَ دّْ عَ تَ مُ لْ اَ  طِ ائِ سَ الوَ  "وَ  "عِ وْ النَّ "وَ  "ةِ يَّ مِ مَ عَ لْ اَ " ةِ ثَ ََل الثَّ  اتِ يَّ رِ ظَ نَّ لاَ  نَ يْ بَ  جُ مْ دَّ لا"  
                                                           

جامعة ، كمية اآلداب والعموم اإلنسانية، محاضرة في قسم المغة العربية، م. م. ليمى محمد ابراىيم قحل (3)
 ن، السعودية.جازا
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 .(ٔ)ةٍ يَ انِ ثَ  ةٍ غَ مُ كَ  ةِ يَّ بِ رَ عَ لْ اَ  ةِ غَ لمُّ ي اَ مِ مِ عَ تَ مُ لِ  ةِ ابَ تَ كِ لْ اَ  سِ يْ رِ دْ ي تَ فِ 
  َةُ ــمَ دّْ ـقَ مُ لْ ا: 

عوبات التي يجدىا يات وأقوى الصُّ ُيعدُّ من أكثِر التحدّْ  مغة العربيةبال تعمُّم الكتابةِ          
راسين قد المغة الثانية، خاصة إذا كان تعمُّم الكتابِة لألغراض األكاديمّية، فبعض الدَّ  تعمممُ 

يحتاجون لمقفز من متعممين مازالوا ال يجيدون المغة بشكل كامل إلى طَلب يحتاجون إجادة 
ا يضع ، ممَّ ة لغةٍ في إجادة أيَّ  امستوى متقدمً  عدُّ في وقت قصير، وىذا يُ  المغة األكاديمية

 اختمفً لغير الناطقين بالمغة قد يكون مُ  العربية ولذلك تدريس الكتابة ، ثقيًَل عمى عتاقيم حمًَل 
 عن تدريس الكتابة لمناطقين بيا. 

قابل تُ  الةٍ وفعَّ  رةٍ ؤثّْ مُ  ريقةٍ اختيار طإلى عممي دراسي المغة كمغة ثانية يحتاجون مُ  إنَّ        
الكتابة في  م تعميموقد تقدَّ  ،ساعدىم لتطوير مياراتيم الكتابيةاحتياجات ىؤالء الدراسين، وت

سواء  ،خَلل تاريخ تدريس الكتابة ؛ة أساليبمن خَلل عدَّ  ،مريكيةالواليات المتحدة األ
 ةِ عدَّ استخدام ىذه االساليب في تظير و لمناطقين بالمغة اإلنجميزية أو غير الناطقين بيا، 

  theory(، نظرية )النوع(  )Process theoryنظرية )العممّية( ) :منيا ،نظرياتٍ 
Gener(، ونظرية )الوسائط المتعددة theory)   Multimodal .) 

في كثير من األحيان يقوم معممو الكتابة بتحديد إحدى ىذه النظريات كأفضل طريقة و    
الجمع بين  أنَّ  المعممين بعضذلك قد يجد  غة اإلنجميزية كمغة ثانية. ومعلتعميم طَلب الم

عوبات تعمم المغة اإلنجميزية باعتبارىا لغة نيجين أو أكثر ىو طريقة أفضل لمعالجة صُ 
 ة.ثاني
أىمية فاعمية ت بيا من خَلل التجربة الفعمية التي مرَّ لذلك فإنو في اعتقاد الباحثة         

 يي طريقة مبتكرةف ،لعممّية(، ونظرية )النوع(، ونظرية )الوسائط المتعددة(دمج نظرية )ا
المغة الثانية. وترى الباحثة إمكانية  وقد تكون الطريقة األكثر فائدة لتعميم طَلب وفاعمة،

 لَّ كُ  تطبيق ىذه الطريقة عمى دراسي المغة العربية باعتبارىا لغة ثانية، وعمى الرغم من أنَّ 
دمج ىذه النظريات المختمفة من  ، إال أنَّ ليا نقاط ضعف محددةالنظريات  نظرية من ىذه

                                                           

جامعة ، عموم اإلنسانيةكمية اآلداب وال، محاضرة في قسم المغة العربية، م. م. ليمى محمد ابراىيم قحل (3)
 ن، السعودية.جازا
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ويجعل كل ويعالج أوجو القصور في بعضيا، قد يسد ىذه الفجوات  ؛وجية نظر الباحثة
 منيا أكثر فعالية.

 النَّْوِع" َو" ِميَِّة" َو"اَلدَّْمُج َبْيَن َالنََّظِريَّاِت الثَََّلَثِة "اَْلَعمَ »لذلك جاءت فكرة ىذه الدراسة وعنوانيا   
 .«الَوَساِئِط َاْلُمَتَعدَّْدِة" ِفي َتْدِرْيِس اَْلِكَتاَبِة ِلُمَتَعِمِمي َالمَُّغِة َاْلَعَرِبيَِّة َكُمَغٍة ثَاِنَيةٍ 

 :أىمية الدراسة 
 الدراسة في ميدان تعمم الكتابة بالمغة العربية ونشرىا بين غير الناطقين بيا. -ٔ
دول غير العربية تسعى لتعمم المغة العربية ألسباب كثيرة وأىداف كثيرة، فمن كثير من ال -ٕ

 حقيم أن نتكامل معيم في ىذا الشأن؛ خدمة لنشر المغة العربية في الدول غير العربية.
الدراسة في مجال تعمم الكتابة العربية لغة القرآن الكريم؛ تسييًَل عمى غير الناطقين  -ٖ

 بيا.
 دمج بعض أىم نظريات التعمم )العممية والنوع والوسائط المتعددة( تعملالدراسة  -ٗ

 .وتوظيفيا لتعمم الكتابة العربية
حاول االستفادة من منجزات التقنية العممية والمناىج التعميمية الحديثة وحسن توظيفيا م -٘

 في تعميم الكتابة العربية.
 :أسباب الدراسة 
 غير الناطقين بيا.العمل عمى تسييل الكتابة العربية ل -ٔ
 خدمة المغة العربية لغة القرآن والعمل عمى نشرىا. -ٕ
التطوير الذاتي لحسن توظيف المناىج العممية التعميمية والمنجزات التقنية في تعميم  -ٖ

 الكتابة العربية.
 :مشكمة الدراسة  

ر الناطقين تعمم كتابة المغة العربية كمغة ثانية من المشكَلت الكبيرة التي تواجو غي   
تتضافر مع الجيود  ؛بالمغة العربية، ويجب أن نسعى جاىدين لتقديم حمول ليذه المشكمة

 السابقة في ىذا المضمار.
 
 

 أىداف الدراسة: 
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 نجاح عممية الدمج بين النظريات الثَلثة في تعمم الكتابة العربية.العمل عمى  -ٔ
 ا.تيسير تعمم الكتابة العربية عمى غير الناطقين بي -ٕ
في تقديم حمول وطرق تيسر عمييم تعميم الكتابة ممَّن يدرسون مساعدة األساتذة  -ٖ

 العربية لغير الناطقين بيا.
 المساعدة الفاعمة في نشر المغة العربية بين أبناء غير العرب. -ٗ
 :استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي االستقرائي. منيج الدراسة 
 :كما يأتي:«مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة»ة في جاءت ىذه الدراس خطة الدراسة ، 

المبحث و  وأىدافيا ومنيجيا وخطتيا.ومشكمتيا وفييا أىمية الدراسة وأسبابيا  المقدمة:
نظرية الوسائط  المبحث الثالث: .نظرية النوع المبحث الثاني:  النظرية العممية. األول:

 ثة )العممية والنوع والوسائط المتعددة(.المبحث الرابع: الدمج بين النظريات الثَل و  المتعددة.
 الخاتمة: وفييا أىم النتائج والتوصيات.و 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م. ليمى محمد ابراىيم قحل

- 371 - 

 

 (:Process Theoryالنظرية العممّية ): لُ وَّ ألَ اَ  ثُ حَ بْ مَ لْ اَ 
 

عمى الكتابة غير  زُ ركّْ فيي تُ  ،لتدريس الكتابة ةٌ يمَّ مُ  ظرية العممّية ىي طريقةٌ النَّ       
والعمميات ّتتصف غالبًا  ،ةٌ صحاب ىذه النظرية ىي عمميَّ أيرى  ألن الكتابة  كما ؛نتييةالمُ 

 ومرحمةُ  ،ما قبل الكتابةِ  مرحمةُ  :مراحل ةُ دَّ لو عِ  عندىم نظامٌ  الكتابةِ  ةُ باالستمرارّية، فعمميَّ 
 إعادة الكتابة.  ومرحمةُ  ،الكتابة

لكتابة غير ا وبعد الكتابةِ  قبل ون بالمراحلِ ون عمى أىمّية أْن ييتم المعممُ دُ شدّْ ويُ      
 نَّ " إ:( يشرح ىذه النظرية  فيقولAnthony Seow) "نتوني سيوأ"  نجدُ فمثًَل  ،المنتيية
التخطيط، والصياغة   :كنشاط فصل دراسي، يشتمل عمى مراحل أربعة أساّسية الكتابةَ 

خرى مفروضة من الخارج عمى وثَلث مراحل أُ  .)الكتابة(، و)إعادة الصياغة(، و)التحرير(
( و)تصحيح الكتابة بعد تقييم، وىي االستجابة )المشاركة(، و)المعممالطَلب من قبل ال

 . قطّعي   تسمسمة ومنتظمة بشكلٍ ىذه المراحل ليست مُ  ،(ٔ)التقييم(
يم إعادة تخطيط كتابتيم  أكثر من نُ مكّْ يُ  ةً سودَّ فعمى سبيل المثال، عندما يكتب الطَلب مُ      
عادة تكرار ىذه المراحل . وعندما يقومون ةٍ رَّ مَ  بتحرير كتاباتيم، يمكنيم إعادة صياغتيا وا 

صول " قد استخدم لفترة طويمة في فprocesses writingالمبكرة. ويذكر أن مصطمح "
نَّ و  ،المغة اإلنجميزية كمغة ثانية النظرية )العممّية( تعمل عمى إعطاء المتعمم تعميمات توجيو  ا 

شكَلت المُ  دمة من اإلجادة، كما سيتعمم الطَلب ميارات حلّْ لموصول بكتابتو إلى مراحل متق
من مراحل  مرحمةٍ  لّْ في كُ  دةٍ حدَّ مُ  فيم أىدافٍ  تاح ليم فرصةَ وسيُ  ،رتبطة بعممية الكتابةالمُ 

 عممية اإلنشاء. 
 تساعدىم عمى فيم طبيعة ؛ا مختمفةَلب ميامِّ لمطُّ  مُ قدّْ النظرية العممّية تُ  شير إلى أنَّ ويُ       

يستطيع المعمم  ،عندما تكون الكتابة خطوات متسمسمة وُ بمعنى أنَّ  ؛(ٕ)نقطة لّْ الكتابة في كُ 
الكتابة، فعند إعطاء من أجراء  جزءٍ  لّْ فيم عمى خصائص كُ عرّْ تُ  ؛اأن يعطي الطَلب ميامِّ 

كتابة مقالة تتكون من مقدمة ومحتوى وخاتمة، ىذه الطريقة من تدريس  الطالب ميمة
ا ممَّ  ؛جزاءمن ىذه األ جزءٍ  لّْ معمم الكتابة إعطاء مَلحظات عمى خصائص كُ  نُ مكّْ تُ الكتابة س

                                                           

(1))A.p (151)   ,  Seow:" The Writing Process and Process writing" Cambridge 

university press, 2002 -  

  المرجع السابق نفسو.( (2



 
 ـــــَعِمِمي َالمَُّغِة َاْلَعَرِبيَِّة َكُمَغٍة ثَاِنَيٍة.َظِريَّاِت الثَََّلَثِة "َاْلَعَمِميَِّة" َو"النَّْوِع" َو"الَوَساِئِط َاْلُمَتَعدَّْدِة" ِفي َتْدِرْيِس َاْلِكَتاَبِة ِلُمتَ َالدَّْمُج َبْيَن َالنَّ    

 

- 371 - 

 

يست وىذه المَلحظات ل ،أكبرَ  طبيعة الكتابة الصحيحة بشكلٍ سيسيل عمى الطالب فيم 
ا إعطاء مَلحظات عمى اختيار المفردات ّنيا تشمل أيضً إف ،محصورة فقط عمى أجزاء المقال

  القوالب النحوية الصحيحة.واستخدام   ،المناسبة
وعند البحث عن تطبيق ىذه النظرية في تعميم المغة العربية كمغة ثانية نجد أمامنا       

ولقمان الربابة  ،(Ibrahim  ALRababahمن إبراىيم الرباح ) لّّ كُ بيا الدراسة التي قام 
(Luqman Rababah ) استعمال  نَّ َل إلى أوصَّ تفقد  ،تيمأوردا نتائجيا في مقالالتي

استنتجا من مياراتيم، و  ي الكتابة وترفعُ مستوى الطَلب ف رُ وّْ طُ استراتيجية العصف الذىني تُ 
نتظمة مُ  تسمسمة غيرُ مُ  طواتٌ طوة أولى تتبعيا خُ ال خُ إ وى استراتيجية العصف الذىني ما أنَّ 

من  عدُّ ، وبيذا فيي تُ ةُ ظريَّ عمييا ىذه النَّ  عُ شجّْ خطيط والكتابة واعادة الصياغة التي تُ من التَّ 
 )العممّية(.  يا نظريةُ قُ طبّْ المراحل األولى التي تُ 

النظرية العممّية التي  ة استراتيجيات لتدريس الكتابة في ظلّْ دَّ ىناك عِ " وقد ذكرا أنَّ      
بداًل من طريقة  ةٍ دوريَّ  طريقةٍ  رَ بْ شاركون في كتابة الميام عَ يُ  الطَلبَ  تدعم حقيقة أنَّ 

نتج الطَلب كتابة نموذجية كاممة دون المرور يُ  أنْ  عِ توقَّ ليس من المُ  وُ مقة الواحدة(، وأنَّ )الطَّ 
 ضح أنَّ ، ومن ىنا يتَّ راجعة النصوصاألقران أو المدربين، ومُ بمراحل مختمفة من مَلحظات 

 لُ سيّْ التي تُ ي ركز حول األنشطة المختمفة التي تجري في الفصل الدراستُ  النظرية )العممّية(
عادة الصياغة وغيرىما قاشِ تطوير استخدام المغة. مثل النّْ   .(ٔ)"الجماعي وا 

 بابة أّن العمل بيذه النظرية يقتضي المرور بثمان مراحل:الرَّ باح و الرَّ لذا فقد أوضحا 
العمل فييا عمى إيجاد أفكار من قبل  ويتمُّ  ،ىي العصف الذىني :المرحمة األولى -

 ومناقشتيا.  مين وتبادلياتعمّْ المُ 
 َلحظاتٍ فكار إلى مُ األ لُ حوّْ تُ  حيثُ  ،تبدأ عممية التخطيط الييكمي لمفكرةِ  :المرحمة الثانية -

 الحكم عمييا من حيث أىميتيا أو جودتيا. مَّ ومن ثَ  ،فييا نِ عُّ مَ ن من التَّ مكُّ لمتَّ  ؛مكتوبةٍ 
وىذه  ،ةٍ ذىنيَّ  خرائطَ  إخراج األفكار وتنظيميا في صورةِ  فيي مرحمةُ  المرحمة الثالثة: -

 عند بناء النّص. من أىمّيةٍ  وُ الَ مَ لِ  ؛ة لألفكاراليرميَّ  طِ رابُ عمى تطوير التَّ  ساعدُ تُ  المرحمةُ 
                                                           

)1) Luqman, R Ibrahim, A and  :-"The Use of Brainstorming Strategy Among 

Teachers of Arabic for Speakers of Other Languages (ASOL) in Writing 

Classes" Canadian Center of Science and Education  , 2019 p16. 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م. ليمى محمد ابراىيم قحل

- 311 - 

 

 ،"نتوني سيو"أولى التي ذكرىا تحت المرحمة األ  األولى قد تندرجُ  ةوىذه المراحل الثَلث    
 ما يستعدُّ نَّ ا  و  ،ا بعممية الكتابةحقِّ  أبدنا لم يالطالب ى نَّ إ حيثُ  ،وىي )مرحمة ما قبل الكتابة(

 فييا. ءِ دْ لمبِ 
 راُس يبدأ الدَّ  "نتوني سيو"أم عنيا قابل )مرحمة الكتابة( التي تكمَّ التي تُ  :المرحمة الرابعة -

 ة األولى. سودَّ بكتابة المُ 
 مييا.راسون بتبادل مسوداتيم لقراءتيا والتعميق عالتي يقوم فييا الدَّ  المرحمة الخامسة: -
بإعادة الصياغة وفق  طالبٍ  لُّ فييا إعادة المسودات ليقوم كُ  التي يتمُّ  :المرحمة السادسة - 

 تعميمات األقران ومَلحظاتيم. 
 بِ درّْ أو المُ  مِ عمّْ تسميميا إلى المُ  ويتمُّ  ،النيائيةالمسودة بصورتيا  تعدُّ  :المرحمة السابعة -

 ليحصموا عمى التقييم منيم.
عادة الصياغة( التي إخيرة )مرحمة قابل ىذه المراحل األوتُ  ،لثامنة: وىي األخيرةُ المرحمة ا - 

  التي "ي سيونتون"أذكرىا 
 لّْ رور بكُ استعمال ىذه األساليب والم استنتجا أخيرًا أنَّ و  لٍ فصَّ مُ  بابة بشكلٍ باح والرَّ حيا الرَّ شر 

 َلبلمطُّ  تمك المراحل يسمحُ 
المشكَلت  يم في تجريبيم عمى حلّْ سكما يُ  ،يقة صحيحةتعزيز قدرتيم عمى الكتابة بطر  

  .(ٔ)جديدةٍ  أفكارٍ  نتاجَ االتي تستمزم 
يا بعضُ  ،وحديثةٍ  قديمةٍ  ة دراساتٍ في دراستيما بعدَّ  وإلي َلبابة ما توصَّ الرَّ و باح الرَّ ودعم     

 ،ردنيةمية األ والمممكة الياش ،مثل المممكة العربية السعودية ؛نفذت في بيئة ناطقة بالعربية
نجزت في المممكة الدراسة التي أُ و مثل الصين.  ،خرى في بيئة غير ناطقة بالعربيةواألُ 

 ورٍ كُ وينقسمون إلى ذُ  ،العربية السعودية كانت عمى طَلب في مستوى متوسط من المغة
جابة عمى تأثير ا، وقد ىدفت الدراسة إلى اإلطالبً  (مئة وخمسة عشر)غ عددىم ويبمُ  ،ناثٍ ا  و 
ذه الدراسة عمى التفكير اإلبداعي، وقد كشفت النتائج فعاليتيا عمى مستوى الطَلب لمذين ى
 عمييم. تْ قَ بّْ طُ 
 ه الطريقة عمى ميارة حلّْ دراسة تأثير ىذ تمَّ ان تَ ميرة عمياء في عمَّ وفي جامعة األ      

س قسم ُيدرّْ و  ،دّيةقميريقة التَّ س بالطَّ : قسم ُيدرّْ تقسيم العينة إلى قسمين وتمَّ  ،المشكَلت
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قت بّْ في مستوى الطَلب الذين طُ  واضحةً  وقد أظيرت الدراسة نتائجَ . بالنظرّية )العممّية(
 النظرّية )العممّية(.  عمييم مناىجُ 

قت النظرية لمكشف عمى مدى تأثيرىا عمى ميارة الكتابة بّْ وفي جامعة الصين طُ       
ومقارنتو مع  ،لمطَلب ىاالكتابة قبل الدراسة وبعدتقييم أداء  وتمَّ  ،لمتعممي المغة الثانية
ىا قابًَل لمقياس عمى أداء الطَلب وكان تأثيرُ  ،عمييا المنيج العممي قْ طبّْ مجموعة ثالثة لم يُ 

 رٌ الطَلب لدييم تصوُّ  ت أنَّ َلب كشفلمطُّ  تْ عَ ضِ لمكتابة. باإلضافة إلى ذلك االستبانة التي وُ 
الكميات من المنيج بية  في الجامعات/اإلنجميزية كمغة أجننتقال مدرسي المغة ال  إيجابيّّ 

 ،ساعد في تشجيع تفكير الطَلبألّنو قد يُ  ؛القائم عمى المنتج نحو التركيز عمى العممّية
 .(ٔ)الكتابة ةِ مَّ يِ وخمق أفكار لمُ 

 فرداتِ من المُ  كبيرةٍ  اتٍ يَّ مِ لتدريس كِ  طريقةٍ  وقد يكون منيج العممّية ىو أفضلُ       
، والمراجعة. عمى أىمية إجراء تكراري لمكتابة، والصياغة، والتقييم دُ ؤكّْ يا تُ ألنَّ  ؛القواعدو 

، سيبحث الدراسون اختيار الكممات والبنية النحوية المعممون مَلحظاتيم حول مُ قدّْ عندما يُ 
ميا مون كيفية استخدابينما يتعمَّ  ،فردات جديدةمون مُ ، وسيجعميم ىذا البحث يتعمَّ عن حمولٍ 

ساعد الطَلب تُ  اتٍ نشطة ما قبل الكتابة تقنيَّ األ  مُ قدّْ وفق القواعد النحوية الصحيحة. كما تُ 
عمى استخدام مفردات أكاديمية جديدة. باإلضافة إلى أنو عندما يطمب معممو الكتابة من 

فإن ، ولى من كتاباتيمفاء بالمرحمة األ وعدم االكت ،من كتاباتيم عديدةً  اتٍ سودَّ َلب مُ الطُّ 
المناقشة والتعميقات التي يحصل عمييا الطَلب خَلل ىذه العمميات تساعدىم عمى فيم 

ا يجعل تعميم الكتابة أكثر ممَّ ؛ ةِ حويَّ النَّ  لألخطاءِ  أكثرَ  وتصحيحٍ  ،أفضل لخيارات المفردات
 . ةً فعاليَّ 
 "نا نوردنشاىري"ومع ذلك، واجيت النظرية )العممّية( بعض االنتقادات، فنجد مثًَل       
((Shahrina Nordin، نور ىشام محمد"و" Norhisham  Mohammad) قد ناقشا )

في السنوات األخيرة تطبيق النظرية )العممّية(  و تمَّ ون أنَّ دُ ؤكّْ ىذه االنتقادات في مقالتيم. ويُ 
 ،تابةما في الك د  نظرية )العممّية( ليا "نظرة ُأحادّية إلى حَ  ن ليما أنَّ ، وتبيَّ أكبر بشكلٍ 
عن الجميور  ظرِ النَّ  بغضّْ  نفسيا، عمى أّن الكتابة تحتوي العممّية )العممّية(  قائمةٌ  فنظرّيةُ 
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الكتابة والميارات  اتِ فقط عمى عمميَّ  زُ ركّْ وبالتالي فيذه النظرية تُ  .صّْ المستيدف ومحتوى النَّ 
 وتتجاىل الجوانب االجتماعّية والثقافّية التي  ،في الفصلِ 
ىذا الخمل في نظرية العممّية  عمى أنواع الكتابة المختمفة. ويشيران أيًضا إلى أنَّ  ليا تأثير

 جعل بعض المعممين يبتعدون 
 .(ٔ) عنيا في تدريسيمعن استخدام ىذه الطريقة؛ واستخدام نظرية )النوع(  بدالً 
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 (:Genre theory( )عِ وْ )النَّ  ةُ يَّ رِ ظَ نَ ي: انِ الثَّ  ثُ حَ بْ مَ لْ اَ 
 

 Teaching Chinese College( في مقالتو"Yang Yilong) "يانج ييمونغ" إنَّ        
ESL Writing: A Genre-Based Approach  ” يكشف تاريخ ىذا النظرّية، ويذكر

، في (ٔ)" إلى "أنواع األشياءأصًَل  شيرُ وتُ  ،( جاءت من الَلتينّيةGenreأّن كممة )النوع( )
ل األساليب األدبّية أوسع في البحث حو عمى نطاقٍ ، بدأ ُيستخدم ىذا المصطمح الحقٍ  وقتٍ 

من اليونان  ستمدّّ وىو مُ  ،طويلٌ  ىذا المصطمح لو تاريخٌ  أنَّ  "ييمونغ"يعتقد المختمفة، و 
 عندما ناقش أفَلطون الشعر والدراما والمناظرات. ؛القديمة

ع نظرّية ف وسَّ ؤلّ وأول مُ  ،وىو لغوّي حديثٌ  ،((Bhatia "بياتيا"دور  "ييمونغ" برزُ ويُ        
وأصبح لدييا تطبيقات مختمفة في ىذا المجال الذي  ،غةِ )النوع( من األدب إلى دراسات المُّ 

، مثل مدرسة البَلغة الجديدة واإلنجمّيزية )النوع( جذابة لممدارس المغوّيةجعل نظرّية 
 .(ٕ)لألغراض الخاصة

بتدريس الكتابة  دراسات التي تيتمُّ أصحبت جذابة( فنظرّية )النوع( في  ال اذكر لماذ)       
(compositions studies َّترى أن ) لو  جتمعٍ مُ  وكلُّ  ،ىناك  مجتمعات مختمفة لمكتابة
ات بين الكتاب االختَلف زُ ميّْ ، عندما يُ أساليب الكتابة. عمى سبيل المثالعمى  رُ ؤثّْ التي تُ  وُ تُ غَ لُ 

العموم عمى الكتابة.  بيا لغة رُ ؤثّْ الطريقة التي تُ  ، فإنّيم يبدأون بدراسةدبّيةالمغة العممّية واأل
في مقالتو التي  "نور ىدايتي"ث عنو المقصود بيذه النظرّية ما تحدَّ  أنَّ  يمبعضوقد يفيم 

وىو أّن تدريس  :"حاول أن يحصر فييا مناىج تدريس الكتابة لغير الناطقين بالعربية، وقال
مثل الكتابة الوصفّية، والكتابة القصصّية،  ،صوصالكتابة قد يكون بالتركيز عمى أنواع الن
، ولكن نظرّية (ٖ)كتابة المناقشة، وكتابة التقريروالكتابة المقارنة، وكتابة التمخيص، و 

 )النوع( ىي أعمُّ وأشمُل من ذلك.
                                                           

(1)   Yilong  Y :"Teaching Chinese College ESL Writing: A Genre-Based 

Approach,”  -    37Language Teaching, vol. 9, no. 9; 2016, p. English. 

 .33، 33، صالمرجع السابق نفسو  ((2

مجمة  مجمة العربي: ،نور ىدايتي ،أىميتو وعناصره؛ تعميم كتابة المغة العربية لغير الناطقين بيا :ينظر  ((3
المجمد األول، العدد األول، ربية، جامعة ماالنج، إندونيسيا، ، كمية التربية العتعميم المغة العربية كمغة أجنبية

 .(77ص) ،م1117
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التي  ع( من خَلل تعريف زىرة عباس زادةويمكن تمخيص مضمون نظرّية )النو          
( Genre)ماعّيا الستخدام المغة. و)بأنيا الطرق المعترف بيا اجتعرفت ىذه النظرّية  

مصطمح نستخدمو جميًعا؛ لتجميع النصوص التي كتبت في مجتمع ما مًعا وتوضيح كيفّية 
استخدام الكّتاب لغة ىذا المجتمع لمرد عمى النصوص وبناء نصوص لحاالت متكررة في ىذا 

ىذ التعريف أن نظرية )النوع( تركز بشكل  من الواضح من خَلل. و (ٔ)المجتمع الخطابي(
، ولذلك نادى نوردين ومحمد بأّنو ّي الذي يتمُّ فيو إنتاج الكتابةأكبر عمى السياق االجتماع

عمينا في منيج تعميم الكتابة أن نقّدم لطَلب المغة الثانية تفسيراٍت صريحًة ومنيجّيةً لطرق 
 . (ٕ)م المغة في السياقات االجتماعّيةاستخدا

الخاصة التي تختمف  وُ لغتَ  أكاديمي   حقلٍ  لّْ لكُ  واجينا يكمن في أنَّ ي الذي يُ حدّْ التَّ و         
عن الحقل األخر، لذا ُتظير نظرّية )النوع( أىمّية تدريس الكتابة بجعل الطَلب يتعممون 

كّتاب معينة يحتاجيا ال أو مفرداتٌ  لغةٌ  مجتمعٍ  لّْ المغات المختمفة لمجتمعات الخطاب. لكُ 
، عن جمال امقااًل وصفيِّ  ، عندما يكتب المرءُ الكتابة عنيا. فعمى سبيل المثال عندما يريدون

 ؛تماًما ختمفةٌ ىاتين الحالتين مُ  . فمغةُ امحضً  اعندما يكتب مقااًل عمميِّ  اختمفًا  تمامً سيكون مُ 
 بمعنى. نجميزية اإل 
 ريحٍ مُ  لنكون قادرين عمى الكتابة بشكلٍ  ؛غةٍ لُ  لّْ ت كُ ميزا فيمُ  يمّْ من المُ  وُ زىرة أنَّ  دُ ؤكّْ تُ و        

 يا تقومُ ألنَّ  ؛َلبِ لمطُّ  ساعدةً مُ  مُ قدّْ تُ " نظرّية )النوع( أنَّ  حُ وضّْ تُ  ،من حقوليا حقلٍ  في أيّْ 
ختمفة، سواء المفظية أو صات المخصُّ في التَّ  وصِ صُ صات لدراسة النُّ خصُّ دة التَّ تعدّْ مُ  بتحميَلتٍ 
توحاة من الدراسات في عمم المغة واألنثروبولوجيا وعمم االجتماع وعمم النفس، س، مُ المكتوبة
البحث فيو عن األنماط الشائعة الستخدام قواعد المغة والمفردات الرئيسية وىيكل  والذي يتمُّ 

 .(ٖ)"ةٍ نَ عيّْ مُ  ةٍ في أنواع نصيَّ  صّْ النَّ 
حاول استيعاب تراتيجيات التي تُ ، يمكن لممرء أن يرى المدرسين يستخدمون االساليومو       

والتي ستفيد الطَلب في  ،المغات المختمفة لممجتمعات لمعثور عمى طريقة مفيدة لمتدريس
في كتابيم  (hihui Fang)   ، Mary J. Schleppergrelالقراءة والكتابة. فنجد كًَل من

                                                           

)1)   A Zahra"  :- Genre-Based Approach and Second Language Syllabus 

Design." Procedia Social and Behavioral Sciences, 2013, p. 1888, 

(2)  Nordin, S.   Mohammad, N. and   (.71نفسو( )ص )المرجع السابق 

3))  Zahra,  A.     1331)المرجع السابق نفسه( ص. 
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ة: المغة مستندة عمى الذي يترجم عنوانو بالعربّية باسم )القراءة في محتوى المرحمة الثانويّ 
، وىو منيج ميم لمساعدة الطَلب منيًجا تعميمًيا يعتمد عمى المغةالمناىج( يشرحان 

 .إنشاء استراتيجيات جيدة لتعميميم، وكذلك مى فيم الخطابات المختمفة بسيولةوالمعممين ع
، (SFL) الوظيفية المنيجّية ، يقدم المؤلفان لنا منيج عمم المغوياتوفي ىذا الكتاب      

بنية لشرح كيفية بناء المعنى في  حُ وضّْ ( الذي يُ Holiday and  Martenمن خَلل )
 ،صعبةٍ  ةٍ غَ تحتوي عمى لُ  ةَ العمميَّ  وَص صُ . عمى سبيل المثال، فإّن النُّ دةٍ حدَّ مُ  مجتمعات حوارٍ 

ريقة ( ط(SFLمنيج  رُ وفّْ الطَلب والمعممون صعوبة في الفيم والتدريس، لذا يُ  واجوُ يُ  حيثُ 
ف عمى أنماط المغة التي ىي عرُّ المعممين والطَلب من التَّ  نُ مكّْ لمحديث عن المغة التي تُ 

 . (ٔ)نموذجية وعممية في نصوص المحتوى العممي المختمفة
 ، بعد أن يتمَّ التي ليا خصائص محددة ا ليذا المنيج  فإن النصوص العمميةوفقً لذلك و    
وسيزداد فيميم باإلضافة إلى  ،َلب وكتابتيمىذه الخصائص ستسيل قراءة الط فيمُ 

 كما يساعد ىذا المنيج عمى جعل عمميات التعمم والتعميم أكثر فعالية.و  ،تفاعميم
 دِ حدَّ المُ  اقِ يَ مارسات الكتابة في السّْ عمى مُ  (SFL)تطبيق منيج )لنوع(  وقد تمَّ       
( أن Derek Irwin) (Maria Lirola) مي المغة االنجميزية كمغة ثانية. ويوضحاتعمّْ لمُ 

ال يعمم الطَلب فقط فيم النص، ولكن أيًضا الكتابة بفعالية في السياقات  (SFL)منيج 
المختمفة. وقد ثبت لنا بالنتائج أن ىذا المنيج يساعد الطَلب الذين يعانون من أخطاء 

 لُّ كُ -لمختمفة دراك إمكانيات المعاني اَلب من إمّكن الطُّ ىذا المنيج يُ "كما أّن  (ٕ)نحوية.
 صّْ اعتماًدا عمى اليدف االجتماعّي لمنَّ  ؛غة اإلنجميّزيةبالمُّ  -إجراؤىا مكنُ الخيارات التي يُ 

سيتعمم طَلب المغة الثانية بنية الكتابة في مختمف  مَّ ، ومن ثَ ، لذلك(ٖ)"واألىداف التواصمية
 .أسيل مجالٍ  لّْ ا يجعل عممية القراءة والكتابة ليم في كُ ممَّ  ؛المجاالت

                                                           

)1)  . Fang, Z and    Schleppergrel, M." :Reading in Secondary Content Areas: 

A Language "-  

 01,01 Based Pedagogy. Ann Arbor: University of Michigan, 2008, p.. 

(2)  D Lirola, M, and Irwin   " : Challenges in the Application of Genre Theory 

to  "- Improve L2 Academic Writing: Effective Reports and Assessment," 

niversidad de Alicante. Departamento de Filología Inglesa, vol. 1 no.1, 

2016, p.51 
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 ؛المتخصصة في تدريس المغة اإلنجميّزية  (Wei Zhang)البروفيسورة  دُ ؤكّْ وتُ     
مكن أن يُ  (SFL) نَّ أفي الواليات المتحدة االمريكية  باعتبارىا لغة الثانية في جامعة أكرون

غات المُّ  أنَّ  ، ولكن عمينا أن نضع في االعتبارزيةأخرى غير المغة اإلنجميّ  غاتٍ عمى لُ  قَ طبّْ تُ 
 ، وبالتالي طريقة استخداميا. تختمف
 مَّ (  لتحميل النصوص العربّية. ومن ثَ SFLيمكن بالتأكيد تطبيق مبادئ )وتقول      

 عممي   تنظيم نص   ، كيف يتمُّ ، عمى سبيل المثالنرى ثير لَلىتمام أنْ سيكون من المُ 
 .(ٔ)بالمغتين اإلنجمّيزية والعربّية

نتقادات. فقد أورد لنوردن عميو بعض اال  (، إال أنَّ (SFLائد منيج غم من فو وعمى الرُّ      
 نٍ عيَّ مُ  حاولون تعميم نوعٍ المعممين عندما يُ  معارضي ىذا المنيج يرون أنَّ  نَّ "أومحمد 

 Ken. ويناقش كين ماكريوري )(ٕ)"لطَلبيم، ال يسمحون ليم بالتعبير عن أفكارىم الخاصة
Macrorie)مريكية في مجال الكتابة في ا في الواليات المتحدة األجدِّ  معروفٌ  فٌ ؤلّْ وىو مُ  ؛

عندما يستخدمون  عوبةً يون صُ واجُ يُ  َلبَ وّضح أّن الطُّ  From Telling Writing)مقالو )
عمى كتابة  ائً سيّْ  اتأثيرً  رَ ؤثّْ إّنو من الممكن ليذا الخطاب أن  يُ  ذْ إِ  ،الخطاب األكاديّمي

ا يريد المجتمع بيا ما يكتبونو عمَّ  ون أكثر بالطريقة التيالطَلب سييتم ألنَّ  ؛َلبِ الطُّ 
الكتابة المكتوبة في الفصول الدراسية الترجمة إلى أنَّ " يدعو ماكريوري ، و قولو يريدون ىم

الكاتب من تجربتو  مُ عندما ال يتكمَّ  ةً ، خاصَّ زائفةٍ  ( فيي من وجيةٍ Engfishالعربية انقفش) 
 .(ٖ)"ت خشبية أو بَل حياةٍ ويحاول استخدم كمما ،الخاصة

في  ىذه المشكمة ال تزال موجودةً  نوردن ومحمد مع ماكريوري فيذكران أنَّ  فقُ ويتَّ       
 مِ من ىذه الطريقة في تعمُّ  عاني طَلب المغة الثانيةا يُ مَ ربَّ و . SFL))النوع( ومنيج ) نّظرية
 بداًل من استخدام كممةٍ  ؛ةٍ قويَّ  ضطرون إلى استخدام كمماتٍ يم مُ ون أنَّ ألنيم يجدُ  ؛الكتابة

 .تجربتيم بأمانةٍ  تصفُ  ؛ناسبةٍ مُ 
                                                           

وتم الرد  11/3/1131( التي قمت بمرسمتيا عن طريق اإليميل Wei Zhangىذه معمومات البروفيسورة )( (1
11/3/1131 

- Wei Zhang, Ph. D. Associate Professor of Linguistics and TESOL, The 

Department of English, The University of Akron, (+1)330-972-5216, 

wz23@uakron.edu  

)2)    Nordin,   S. and Mohammad,  N. . 71)المرجع السابق نفسو( ص      

)3)  Macrorie, K  ": "From Telling Writing" Handout, Composition Theories, 

University of Akron, 2016, p. 19 .  
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 كبيرٍ  أّن ىذا المنيج يعتمد إلى حد  "األخرى التي ذكرىا نوردن ومحمد  ومن االنتقادات       
يم  قد ال إذا إنَّ  ،االمعممون تحديً  وُ واجِ وىنا يُ معمُم المواَد المناسبة كنماذج، عمى أْن يجد ال

  .(ٔ)"بَلَّ وذًجا جيًدا لتعميم الطُّ دون نميج
 ةَ أىميَّ  دُ ؤكّْ الذي لديو خبرة في تطبيق نّظرية )النوع( يُ   "يانغ" فإنَّ  ،اإلضافة إلى ذلكب      

 ىذا األمر من االنتقاداتِ  ، ويرى أنَّ نماط المختمفة لمكتابةاأل  التقنية المستخدمة عند تدريس
غة ا مع طَلب المُّ كثيرً  قُ ىذه النظرّية ال ُتطبَّ  أنَّ  "يانغ"ناقش وي ،)النوع( نّظرية ضدَّ  ةِ يَ وجَّ المُ 

الثانية، لذلك يحتاج المعممون إلى تطبيقيا لمعرفة الطريقة األفضل لمعمل مع ىؤالء 
 الطَلب. 

ل طريقة الكتابة وا عمى فيم وتحميزُ ركّْ أْن يُ  عمى أّن المعممين يجبُ  "يانغ" دُ شدّْ كما يُ و       
 مِ عمّْ ممُ ال يمكن لو وعمى المعممين أيًضا عدم فصل األنواع عن سياقيا.  ،ولِ قُ الحُ  ختمفِ في مُ 
 ألنَّ  ؛SFL)لنصوص العموم في ) ةَ دَ حدَّ المُ  اتِ مَ فقط السّْ  -عمى سبيل المثال-عطيأن يُ 

لمغة عممية بشكل مختمف. ، قد تستخدم اإن كانت نصوًصا عمميةى بعض النصوص، حتَّ 
، ويحتاج الطَلب إلى فيم السياق لمتأكد من ائص النصوص العممّيةقد تتغير خص ،وبالتالي

 ريس نظرية )النوع(. بشأن كيفية تدنفسو لدى نفس القمق  . كما أنَّ (ٕ)يم يفيمون الميزاتأنَّ 
لممدرسين إزالة السياقات االجتماعّية والثقافّية المعقدة  ليس من المفيدِ " وُ وتعتقد أنَّ      

 .(ٖ)"د موقع دراسة األنواع خارج المواقف الحقيقة الستخدامياوتحدي ،والديناميكية
عطي ىذه النظرّية مزايا لطَلب المغة ، تُ دات لنظرية )النوع(وجود انتقا نْ مِ  غمِ وعمى الرُّ      

الحوار المختمفة المستخدمة في القراءة والكتابة. ومن خَلل ىذه  جتمعاتِ مُ  مِ الثانية في تعمُّ 
قام بتطبيق ىذا المنيج أكثر من  سٍ تمرّْ مُ  مٍ عمّْ مُ  وري وجودُ رُ من الضَّ  وُ أنَّ  يتَّضحُ االنتقادات 

 ويعرف أفضل طريقة إلدراجو في المناىج الدراسية. ،ةٍ مرَّ 
  َاَ  ةُ يَّ رِ ظَ نَ : ثُ الِ لثَّ اَ  ثُ حَ بْ مَ لْ ا( ْةِ دَ دّْ عَ تَ مُ لْ اَ  طِ ائِ سَ وَ لMultimodal theory) (:) 
 

جونيا في حياتيم تعميم ىو تعميم الطَلب الميارات التي يحتالم ئيَس الرَّ  اليدفَ  إنَّ        
وتعزيز  ،راقبة التغييرات االجتماعّيةلتحسين التعميم يحتاج المعممون إلى مُ خارج المدرسة، و 

                                                           

(1)  Mohammad, N. and Nordin, S.   71)المرجع السابق نفسو( ص. 
(2)    .Yilong,  Y   13)المرجع السابق نفسو( ص. 

3) )Zahra,  A 3111)المرجع السابق نفسو( ص  . 
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احتياجات التعّمم الفردية. في الوقت الحاضر، يحاول العديد من عمماء الكتابة التأكيد عمى 
أنواع التواصل،  لّْ ألّن الوقت قد حان إلدراك أىمّية كُ  ؛الوسائطأىمّية تعميم الكتابة متعددة 
ومتابعة كل  ،إلى تضمين أحدث أشكال الكتابة ةً ستمرَّ مُ  الحاجةُ  وفي العممّية التعممّية تظلُّ 

ىو المجال الذي "التأليف المتعدد الوسائط و مميات. يمكن أْن يفيدنا في تطوير تمك الع ؛جديد
يمكن أن و ، (ٔ)"عنى من أنواع مختمفة من األساليبف يصنع األفراد ميأخذ في االعتبار كي

أو  رَ وَ أو صُ  أو فيديوىاتٍ  ةً صوتيَّ  أو تسجيَلتٍ  مكتوبةً  اتكون ىذه األساليب نصوصً 
. واستخدام ىذه األساليب تجعل الطَلب أكثر تفاعًَل عند استخداميا في حياتيم رسوماتٍ 

قط لمكاتبين يقة التدريس ىذه العديد من المزايا، ليس فاليومية. باإلضافة إلى ذلك، توفر طر 
 ، ولكن أيًضا لمتعممي المغة الثانية.مبمغتيم األ

جريت لتدريس طَلب المغة اإلنجمّيزية باعتبارىا لغة تظير الدراسات القميمة التي أُ و         
، عبير عن أنفسيمعمى الت َلبَ الطُّ  عدُ سادة الوسائط تُ تعدّْ الكتابة مُ  ( أنَّ TESOLثانية )

حول   Yu-Hsiu Huangوفًقا لـدراسة  و  ؛نجاز أكثر، واكتساب ميارات جديدةوالشعور بإ
 استخدام الطَلب لموسائل المتعدد إليصال المعنى في الكتابة،  كشف أن الطَلب  ذكروا أنَّ 

 ،والتعبير عن إبداعاتيم ،استخدام الكتابة متعددة الوسائط سمحت ليم بتقديم أنفسيم
زت ىذه واستخدام وسائل غير لغوية لمتعبير عن الروابط العاطفية مع الموضوع. وقد ركَّ 

ا من طَلب المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية من فئتين الدراسة عمى خمسة وأربعين طالبً 
كتابيتين في إحدى الجامعات في جنوب تايوان. كان الطَلب من طَلب السنة األولى الذين 

سًيا في المغة اإلنجميزية وميارات كتابة الفقرة والطَّلب في السنة الثانية وا تعميًما أساتمقُ 
 وتعّرفوا عمى أنواع الكتابة المختمفة.  ،الذين تمّقوا ميارات كتابة مقالٍ 

تعريف الطَلب  تمَّ و المجموعتين من الطَلب تسميم الميام كل أسبوع.  تاُطمب من كمو       
وىو عبارة عن برنامج تم إعداده بواسطة ، "Photostoryعمى برنامج الوسائط المتعددة "

Microsoft . ة وعناصر التصميم البصرّي القواعد األساسيّ ميمات و أعطاىم المعممون التعو
، مثل الخط والمون والشكل والحجم والمسافة والمنظور والمممس والنبرة واإليقاع والصوت

                                                           

)1) Wysocki, A.   “ : Openings and Justifications to Writing: Openings and 

Justifications ”, 

Writing new media: theory and applications for expanding the teaching of 

composition, Logan: Utah State University, 2004, p.3. 
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وا مُ لموضوعات بالنسبة ليم، وقدَّ بعد ذلك  اختار الطَلب أفضل  او واألسموب الفني. 
معيم  قابَلتٍ أجرى الباحثون مُ  مَّ مرتين في الفصل الدراسي. ثُ  Photostoryأعماليم مع 
 وا عمميم.  عندما أكممُ 

رت طوَّ  جربةَ ىذه التَّ  ألنَّ  ؛ةٌ إيجابيَّ  َلب أصبحت لدييم خبرةٌ الطُّ  أنَّ  فأظيرت النتائجُ      
إلى  دةُ تعدّْ المُ  ضيفو الوسائطُ ما تُ  الطَلبُ  ، أحبَّ ى ذلكعمإحساسيم باإلنجاز. عَلوًة 
التأثيرات متعددة الوسائط سمحت ليم بتحويل النصوص الباردة  كتاباتيم. فيم يشعرون أنَّ 

لمعظميم. وأفاد الطَلب  جديدةٍ  كتابةٍ  مت تجربةَ التي مثَّ ، و ختمفٍ ومُ  حيوي   والسيمة إلى شيءٍ 
سمح ليم بتقديم أنفسيم والتعبير عن إبداعاتيم التي لم  Photostoryاستخدام  أيًضا أنَّ 

 .(ٔ)اواحدً  الغويِّ  ايستخدم نوعً  ؛تقميدي   تحقيقيا من خَلل مقالٍ  يلِ يكن من السَّ 
 (، وتوني سيماسكوDong-shin Shinد دونغ شين شين )، يؤكّْ باإلضافة إلى ذلك       
(Tony Cimasko) َّباعتبارىا لغة ثانية عمى مستوى الكمية  متعممي المغة اإلنجميزية ، أن

، الحتياجاتيما وفقً  ؛لغوية مختمفة يظيرون أساليب أو أنواع ،بسبب الثقافة وعوامل أخرى
. ونظًرا لَلختَلفات أصميةً  غةً لدييم لُ  غةُ الذين تكون المُّ  ظرائيمعن نُ  وفريدةٌ  نفصمةٌ وىي مُ 

 منيجٍ  إلنشاءِ  ؛أخرى فّعالةٍ  غوّيةٍ لُ  غيرِ  تابةٍ ك اتِ تقنيَّ  رورّي استكشافُ الثقافّية، من الضَّ 
تقنيات التعبير متعددة الوسائط التي قد تكون  عدُّ احتياجات التعمُّم المختمفة. وتُ  دّْ لسَ  ي  مِ تكامُ 
لتزويد المتعممين بطريقة لمتعبير عن  ؛الةً فعَّ  عمى أدوات التكنولوجيا الحديثة أداةً  قائمةً 
  (ٕ)ورة.وت والصُّ مثل الصَّ  ،الوسائط الرقمّيةِ  أشكالِ  من خَللِ  ،المعنى

يجب أن "أنو   Anne Frances Wysocki)وترى آن فرانسيس وايسوكي )      
 ،قميّ الر  صّْ ظر ليس فقط في إمكانات الخيارات المادية لمنَّ البحث عمى النَّ  نا نتائجُ عَ شجّْ تُ 

مجموعة من الخيارات التي   ستخدم، يجب عمينا أن نيانصنعُ  وصٍ صُ نُ  ولكن أيًضا أليّْ 
ىذه االحتماالت و . (ٖ)"م توفرىا تقنيات الطباعة الصحفيةول ؛احتيا لنا التكنولوجيا الرقمّيةتأ

                                                           

(1)   Hang, Y  “ : EFL Students’ Views on Writing with Pictures, Sound, and 

Music ”-    ,2012,  p80 to 114       

)2)    Shin, D   and    T Cimasko " :Multimodal Composition in a College ESL 

Class: New  - Tools, Traditional Norms," Computers and Composition, 

2008, pp. 376-395 

)3)   A  , Wysocki .31( ص نفسو )المرجع السابق  
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 ،واستخداميا بفعالية إلضفاء معنىً  ،الستكشاف الخيارات المختمفة قد تمنح الطَلب فرصةً 
 إيصالو. مَّ ومن ثَ 
ا ديناميكيات مختمفة يمكن لطَلب وقشت سابقً ي نُ الت "شين وكيماسكو"مقالة  زُ ركّْ وتُ        

المغة اإلنجميّزية باعتبارىا لغة ثانية مع صعوبات تعمم المغة اإلنجميزية استخداميا لَلنخراط 
شعورىم باإلنجاز.  زُ عزّْ ا يُ ممَّ  ؛ب عمى العديد من التحدّياتِ غمُّ والتَّ  ،في الكتابة األكاديّمية

متعددة الوسائط عمى تحسين معرفة الطَلب بالعناصر عَلوة عمى ذلك، تعمل الكتابة 
المتعددة الوسائط وميارات تركيبيا، مثل تصميم النص، وتصميم الصور، وترتيب الصور، 

 . (ٔ)وسرعة العرض، وغير ذلك من المواضيع الجديدة
ة واستناًدا إلى الدراسة السابق ذكرىا، قد يرى معممو المغة الثانية فوائد تعميم الكتاب   

بإمكانيم تشجيعيم عمى دمج ىذا )النوع( من الكتابة في  نطَلب الذيممتعددة الوسائط ل
جادل في مسألة الوصول إلى التكنولوجيا الرقمّية وبيئة إال أّنو ال يمكن ألحد أن يُ  فّْ الصَّ 

عددة واجييا المعممون وطَلبيم في الكتابة متقد يُ  ،كبيرةً  عقبةً  لُ مثّْ تُ  ؛التأليف اإللكترونّية
 الوسائط. 

كانت القضية الوحيدة التي شكا منيا بعض الطَلب ىي  (Hang, Yوفي دراسة )      
 قضاءَ  َلبُ عوبة الوصول إلى التقنيات الرقمّية وبيئة التأليف اإللكترونّي. فقد احتاج الطُّ صُ 

يب والموسيقى المناسبة، وتحرير الصور والنصوص، وترت ورِ في البحث عن الصُّ  طويلٍ  وقتٍ 
مكاناتيم في التعامل مع الرامج   العرض. إضافة إلى ضعف قدرة بعض الطَلب وا 

وا في كثير من األحيان الكثير من الوقت لمتعُّرف م قضُ يُ فاد بعضيم أنَّ أفقد   ،االلكترونّية
 .عمى وظائف البرنامج في المرة

سيل عندما قاموا األولى التي استخدموه فييا، ولكنيم  ذكروا أن عممية التشغيل أصبحت أ 
 . (ٕ)بذلك لممرة الثانية

لمدرسي الكتابة بمغة ثانية دمج الوسائط  مكنُ فإّنو يُ  ،من ىذه العقبات غمِ عمى الرُّ و    
الكتابة باستخدام الوسائط المتعددة ال يجب أن  ألنَّ  ؛تعددة في عمميتي التعميم والتعممالم
بسبب  ؛عاد ىذه الطريقة من الكتابةعمى أىمية عدم استب "واكسكي". ويشدد ون رقمّيةتك

ن أل  ؛أشكال الكتابة المتعددة الوسائط الطَلب الذين ال يممكون إمكانية الوصول الرقمي إلى
                                                           

(1)   Shin, D   and  Cimasko T  111-171( صنفسو )المصدر السابق.  

)2)   Hang, Y .1( صنفسو )المرجع السابق   
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 ،الوصول إلى برامج الكمبيوتر بُ ، أو أي شيء ال يتطمَّ بإمكانيم  دمج الصور والجداول
 .  (ٔ)ة التقميديةوىذا يكون باستخدام تقنية الورق التقميدية واألوضاع اإلبداعي

***** 

                                                           

)1)   A ,  Wysocki .31( ص نفسو )المرجع السابق  
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  َةِ (، ونظريَّ وعِ )النَّ  (، ونظريةِ )العممّيةِ  ةِ ريَّ ظَ لنَّ اَ  نَ يْ بَ  جُ مْ لدَّ اَ : عُ ابِ لرَّ اَ  ثُ حَ بْ مَ لْ ا 
 PGM) ) ةُ يَّ رِ ظَ (: نَ طِ ائِ سَ الوَ  دةِ تعدّْ )مُ 

لنوع( مّية( ونظرّية )امكن لمدرسي المغة العربية باعتبارىا الجمع بين النظرّية )العميُ        
يستطيعون تطبيق نظرية و الوسائط المتعددة( لمحصول عمى مزاياىا لطَلبيم. ونظرّية )

، يمكنيم نفسو الوقت فيو الطالب أكثر من مسودة لكتاباتيم.  العممّية عندما يطمبون من
( والسماح لطَلبيم بتحميل طريقة الكتابة في السياق االجتماعي الذي SFLتطبيق نظرّية )
، الة. وعَلوة عمى ذلككتاباتيم فعَّ  وتحديد البنية والقواعد التي ستجعل ،بة فيويريدون الكتا

 يمكنيم أن يسمحوا لطَلبيم استخدام أكثر من وسيمة اتصال واحدة لنقل أفكارىم.
ن يحاوالن تحسين أساليب التدريس ي، المذ"نوردين ومحمد" المثير لَلىتمام أنَّ ومن      

النظرّية العممّية ونظرية )النوع( يمكن أن تكون  ، يذكران أنَّ يةول تعميم المغة الثانفي فص
، ولذلك يقترحان نموذًجا منطقًيا ابعضً وتتعارضان مع بعضيما  ا،بعضً مة لبعضيما كمّْ مُ 

األسموب القائم عمى  القائم عمى النظرّية )العممّية( من خَلل دمج األسموب ؛لتدريس الكتابة
ب بالكتابة عن طريق تطبيق ىذا التوليف، وذلك من خَلل تعمم نظرّية )النوع(. فيبدأ الطَل

ىذه الكتابة  وأنَّ  ،(ٔ)أن كتابة الخطاب )تحدث في سياق اجتماعّي وحالة اجتماعّية(
م الطَلب أساسيات ىذا يتعمَّ بعد أن مجتمع تستخدم لتحقيق غرض معين و  المتمحورة حول

ىذه العممّية المدمجة بربط الغرض من  وا كيف تسمح ليممُ ، يجب عمييم أن يتعمَّ المنيج
 ، ووضع أو تنظيم النص. موضوع، وعَلقة الكاتب/الجميورالكتابة إلى ال

 ،ختمفٍ مُ  ىذا )النوع( من تعميم الكتابة يسمح لمطَلب نيج كتابة ]النصوص[ بشكلٍ إنَّ    
بنية واستكشاف غرضيم وجميورىم ورسالتيم. بعد ذلك يبدأ الطَلب في فيم التنظيم وال

 ويتبع ىذا الفيم  ،والمغة المستخدمة في النصوص
، وردودىم، وكتاباتيم ، ومناقشاتيمت النظرّية العممّية في مسوداتيمتطبيق لخطوا

 .(ٕ)النيائية
بالتفصيل كيف يمكن لمدرسي المغة الثانية دمج نظرّية  "نوردين ومحمد"كما شرح و      

  .)النوع( مع خطوات نظرّية
                                                           

)1)  Mohammad, N. and Nordin, S. .11( صنفسو المرجع السابق)    

(2) Mohammad, N. and Nordin, S. .11( صنفسو )المرجع السابق    
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 ما ذكر أعَله  يمكن لمعممي الكتابة لطَلب المغة الثانية  تقديم ميزات من نوعٍ ك ،)العممّية(
يجعموا طَلبيم يقوموا بتحميل أوجو التشابو بين النصوص في نفس  يم أنْ مكنُ يُ  حيثُ  ،نٍ عيَّ مُ 

من  بُ والذي يتطمَّ  (،(SFLالسياق االجتماعّي الذي يمكن القيام بو باستخدام منيج 
 لُ مثّْ تُ  واستخداميا كنماذجَ  ،عمى نصوص يرغب الطَلب في الكتابة عنيا المعممين العثورَ 

 .نٍ عيَّ ميزات سياق اجتماعّي مُ 
من خَلل القيام بذلك، سيتعمم طَلب المغة الثانية معمومات محددة لمغاية حول و      

، بيا نوعية الكتابة في مجتمع معينأشكال ووظائف الميزات النحوّية والمعجمّية التي تطم
َلب لمطُّ  مُ وسيكون من المفيد تعريف المتعممين بأمثمة نوعية مكتوبة بشكل جيد، والتي ستقدّْ 

 مستوى أكاديمي عالي من الكتابة.
ىذا النموذج المتمثل في دمج نقاط القوة في نظرّية )العممّية( ونظرّية )النوع(  إنَّ      
نقاط القوة في النظرّية العممّية في  ألنَّ  ؛ساعد طَلب المغة الثانية عمى التعمم بشكل أفضليُ 

مع  دٍ جيّْ  والمناقشات، والتحرير، والمراجعة مع الزمَلء تتماشى بشكلٍ  التخطيط، والصياغة،
 .، والسياقتعميم الغرض، والجميور :مثل ،أسس نظرّية )النوع(

ثانية  نو يمكن لمعممي المغة العربية كمغةأل  ؛الوسائط المتعددة ماشى مع نظريةكما تت     
دون مواجية تحديات تنفيذ نظرّية )الوسائط المتعددة( ونظرّية )النوع( ونظرّية )العمميات( 

 كبيرة.
 ، ينبغي لمدرسي المغة الثانية أن يشرحوا ما تشممو نظرّية )الوسائط المتعددة(.فأوالً       
ختمفة في الميحتاج المعممون أيضًا جعل الطَلب يؤمنون بأىمّية استخدام وسائل االتصال و 

 صنع المعنى. 
لى أّنيم بحاجة إلى إدخال معايير حول الكتابة المتعددة الوسائط عند إباإًلضافة      

، يمكن لممدرسين دمج ىذه النظرّيات ثَلث معا. ولتنفيذ ىذه الفكرةاستخدام ىذه النظرّيات ال
ألقران. عندىا من خَلل تعميقات المدرسين المكتوبة والمناقشات حول الكتابة وردود ا

ليس فقط حول عناصر نظرّية )النوع(  ،العديد من التعميقات سيتمقى طَلب المغة الثانية
لكتابة. وستساعد ىذه التعميقات ولكن أيًضا حول استخداميم لموسائط المتعددة أثناء ا

المَلحظات الطَلب عمى محاولة فيم المزيد حول بنية األنواع الكتابية والطرق المستخدمة و 
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م المزيد باستخدام نقاط القوة في أثناء عممّية الكتابة. وىذا من شأنو مساعدتيم عمى تعمُّ 
 كل نظرية من خَلل كتاباتيم. 

الكتساب مزيد من المعرفة  كبيرةً  فرصةً  اىذا التكامل في النظرّيات سيعطييم أيضً إنَّ   
 الة في الكتابة.رق الفعَّ والميارات حول الطُّ 

 
***** 
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 :اتِ يَ صِ وْ التَ وَ  جِ ائِ تَ لنَّ اَ  مُّ ىَ أَ وَ  ةُ مَ اتِ خَ لْ اَ 
  َجِ ائِ تَ النَّ  مُّ ىَ اًل: أَ وَّ أ: 

قد يحتاج معممو المغة العربية كمغة ثانية إلى استكشاف النظرّية )العممّية( ونظرّية أواًل:    
لمغة ي احتياجات متعممي امبّْ يُ  إلنشاء منيجٍ  ؛)النوع( ونظرّية )المتعددة الوسائط(  بأنفسيم

 عوبات المغوّية التي يواجيونيا. ب عمى الصُّ ساعدىم في التغمُّ ويُ  ،باعتبارىا لغة ثانية ،العربية
ألنيا تسمح بالمراجعة وتوفر  ؛مكن لممرء أن يرى أن نظرّية )العممّية( مفيدةيُ ثانًيا:    
ممية التعمم ا يساعد المعممين عمى دمج النظرّيات األخرى لجعل ع، ممَّ ة راجعة لمطَلبتغذيّ 

 أكثر فاعمية. 
 ؛يحتاج طَلب المغة العربية غير الناطقين بيا إلى فيم سمات الخطاب األكاديميثالثًا:    

 ( في ذلك. SFLأن يساعد منيج ) مكنُ ويُ  ،ريحٍ مُ  لمساعدتيم عمى الكتابة بشكلٍ 
المغة العربية ، يحتاج مدرسو لِ اصُ وَ التَّ  قِ رُ طُ  عِ التطور التكنولوجي وتنوُّ  رابًعا: مع  

د الطَلب عمى التعبير قد تساع ،باعتبارىا لغة ثانية أيضًا إلى اكتشاف طرق تدريس جديدة
، قد الوسائط. لذلك التي يمكن القيام بيا عن طريق تدريس الكتابة متعددة، عن معانييم

يحتاجون إلى الجمع بين ىذه النظريات لضمان نجاح طَلب المغة العربية باعتبارىا لغة 
 انية، خاصة وأن الجمع بينيم أثبت أنو مفيد ليؤالء لطَلب.ث

 
  َاتِ يَّ صِ وْ التَّ  مُّ ىَ انًيا: أَ ث: 
 ضرورة االىتمام بالدراسات التي تمكن معممو العربية لغير الناطقين بيا. -ٔ
االستمرار في دمج النظريات والوسائل التعميمية من أجل الوصول إلى أفضل نظام  -ٕ

 ألبنائيا ولغير الناطقين بيا. تعميمي لمغة العربية
ضرورة العمل عمى االستخدام األمثل وحسن توظيف منجزات النظريات التعميمية  -ٖ

 والتربوية في تعميم المغة العربية ألبنائيا ولغير الناطقين بيا.
أىمية أن تتبنى الدول العربية استراتيجية نشر المغة العربية وتعميميا لغير الناطقين  -ٗ

 بكل ما تحتاجو.ودعميا 
***** 
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  62/1/6112تاريخ السؤال والرد 

 نموذج السؤال والرد :

 Do  you think that we can apply it on all languages which means)الباحث:

we can find for example in Arabic that language use in literature is 

different from language use in science not only in VOC?. 

 I hope you will find time to answer my questions because I want use it 

in my paper. Thank you) البرفيسورة: 

 (SFL is applicable to languages other than English, bear in mind that 

languages differ, so the way it is being used. You can certainly apply 

the principles of SFL to analyze Arabic texts. It then would be very 

interesting to see, say, how a science text in English and in Arabic 

are organized different) 
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