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المستخمص:
تيدف ىذه الدراسة الختبار برنامج لتحسين الخط العربي لتالميذ السنة الثالثة من الحمقة االولى من
مرحمة التعميم االساسي  ،وقد استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي ،والمنيج شبو التجريبي ،واختا ار عينة

الدراسة من تمميذات الصف الثالث – الحمقة االولى من مدرسة رفيدة أساس التابعة لممجمس االفريقي لمتعميم

الخاص ،لمعام الدراسي (2013- 2012م) .ويتوقع اإلفادة من نتائج ىذه الدراسة في تزويد واضعي خطط

وتعمُم وتحسين الخط العربي،
التعميم في و ازرة التربية والتعميم باستراتيجية فعالة يمكن أن تؤثر عمى ْ
تعميم ّ
وحماية مالمحو ووجوده وىويتو.
صمم الباحثان بطاقة تعمم لمتالميذ حوت عمى برنامج لتحسين الخط العربي يتوافق مع مستوى نمو

ودرجة إستيعاب التمميذات لمكتابة والخط ،واختا ار عينة الدراسة من ( )30تمميذة من تمميذات الحمقة الدراسية
االولى في سمم التعميم االساسي (السنة الثالثة) البالغ عددىن ( )70تمميذة ،ذلك ان ىذه المرحمة ىي الفترة

التي يفترض ان يكمل فييا التمميذ امتالك الميارت االساسية (القراءة ،الكتابة ،الحساب) ،وفييا يتشكل خط

التمميذ اتجاىاً نحو حسن الخط والكتابة او ضعفو وقبحو.

تم اجراء اختبار قبمي الختيار التمميذات االضعف في الخط العربي (عينة الدراسة 30 -تمميذة) ليتم

تطبيق البرنامج المقترح عميين ،ثم اختبا اًر بعدياً لقياس فاعمية البرنامج عمى مستوى التمميذات.

ركز الباحثان عمى أن يتعرف التمميذ عمى قيمة الحرف العربي من الناحية التعميمية والجمالية؛ حيث

تم استخدام بعض األساليب والوسائل التربوية الحديثة المستخدمة في تنمية الجوانب الميارية ،وتنمية الحس

اإلبداعي.

أكدت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في خط المجموعة التجريبية قبل وبعد تدريس برنامج

الخط العربي.

أوصى الباحثان بضرورة إعادة الوسائل التي تساعد عمى تحسين الخط العربي مثل :كراسات التدريب

والبطاقات والنماذج الخطية المحكمة وقمم الحبر السائل ،كما أوصيا أيضاً عمى أن تركز إدارة المناىج

المدرسية عمى االىتمام بتدريس الخط العربي من ضمن مقرر مادة المغة العربية.

فاعلية برنامج تدريبي في تحسين الخط العربي لتالميذ السنة الثالثة من الحلقة االولى
 /1د .ياسر هحوذ هحجوب حوذ السيذ (أستار هشارك) جاهعة الخرطوم  -كلية التربية -قسن التربية الفنية (السوداى)
 /2د .هشام ابراهين عزالذيي هحوذ (أستار هشارك) جاهعة السوداى للعلوم والتكنولوجيا – كلية الفنوى الجويلة والتطبيقية (السوداى)
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المقدمة:
ِ
ون( سورة القمم ،اآلية.)1:
ْ ن َواْل َقمَم َو َما َي ْسطُُر َ
أقسم اهلل بالقمم وما يخطو او يكتبو فكان لمخط ما لم يكن لغيره من حظوة وقدسية وكان لو ما لم يكن

لغيره من فنون العرب والمسممين من اىمية ،وبذلك كانت والدتو الكبرى؛ إنو الحرف العربي ذلك الرمز

االصطالحي الذي لو مدلوالتو الصوتية والجمالية ،والذي بمعرفتو يستطيع االنسان أن يكتب و يق أر ،وبو

سطرت االفكار وعرفت الحقوق وحفظت ،تمك ىي المعضمة التي تؤرق الباحثين والعاممين في حقل التربية

اليوم (الكتابة الواضحة المقروءة).

فالكتابة اصال ىي وسيمة لنقل وتدوين االفكار والخط الجميل يضفي عمييا جالل السمطة والييبة ،واذا

كانت الكممة فقرة في قصيدة شعرية ،يتآخي فييا جمال النظم مع جمال الخط يستبين لوحة فنية متكاممة .وقد
ال يكون لمكممة قدر ىام عندما يبقي الخط مفرداً لمتعبير عن موقف إبداعي صرف ،إذ الخط ىو التعبير عن

االلفاظ برموز مكتوبة ،اما في الميدان التعميمي فالخط مادة دراسية فنية ليا اتصال وثيق بالتعبير الكتابي.
وحين اجتاز العقل البشري وسيمة التفاىم الطبيعي عن طريق المسان عبر االذن استقباالَ الي وسيمة التفاىم

الصناعي عن طريق الكتابة والقراءة كان الخط وحده ىو الوسيمة العممية الناطقة في التعبير الكتابي.

والخط العربي ىو الوسيمة االساس في القراءة والتحصيل ،واذا كانت لو أىمية في كل المراحل

التعميمية المختمفة ،فان أىميتو تتزايد وتتعاظم لتالميذ الحمقة االولى وتحديداً الصف الثالث من ىذه المرحمة.
وذلك النتقال التمميذ في ىذه المرحمة من الكتابة بقمم الرصاص الى الكتابة بقمم الحبر.

مشكمة الدراسة:

الحظ الباحثان ضعف تالميذ السنة الثالثة من الحمقة االولى في القدرة عمى الكتابة الواضحة المقروءة
– كما لحظا قصو اًر في طرق المعالجة التعميمية الحديثة لمخط العربي انعكست سمباً عمى االداء الخطي

لمتالميذ ،وغالباً ما يالزميم ىذا حتى بعد ترقييم لممرحمة الجامعية ،ليذا أرادا الوقوف عمى الحقائق ودراسة
مشكالت رداءة خط التالميذ ،واختبار فاعمية برنامج صمماه لتحسين مستوى خط التالميذ .ويكمن صياغة

مشكمة الدراسة في السؤال االتي:

ىل من الممكن تحسين الخط العربي لتالميذ السنة الثالثة من الحمقة االولى من خالل برنامج

تدريبي؟

أهمية الدراسة:
تتحدد أىمية الدراسة في أنيا:
 /1تمقي الضوء عمى مشكالت الخط العربي عند تالميذ السنة الثالثة من الحمقة االولى.
فاعلية برنامج تدريبي في تحسين الخط العربي لتالميذ السنة الثالثة من الحلقة االولى
 /1د .ياسر هحوذ هحجوب حوذ السيذ (أستار هشارك) جاهعة الخرطوم  -كلية التربية -قسن التربية الفنية (السوداى)
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 /2تقترح برنامج تدريبي لتحسين الخط العربي لمتالميذ.
 /3تسيم في تحديد المعينات والوسائل الخاصة بتعميم الخط العربي.

أهداف الدراسة :

تيدف ىذه الدراسة الى:
 /1القاء الضوء عمى مشكالت الخط العربي عند تالميذ السنة الثالثة من الحمقة االولى.
 /2اقتراح برنامج تدريبي لتحسين الخط العربي لمتالميذ.

 /3االسيام في تحديد المعينات والوسائل الخاصة بتعميم الخط العربي.

فرضية الدراسة:

 /1توجد فروق ذات داللة إحصائية في خط تالميذ المجموعة التجريبية قبل وبعد تدريس برنامج الخط

العربي.

منهج الدراسة:
إستخدم الباحثان المنيج الوصفي ،والمنيج شبو التجريبي ،وقاما بإعداد برنامج لتحسين الخط العربي

وتطبيقو عمى تمميذات المجموعة التجريبية (دراسة تجريبية) ،بدءاً باجراء اختبار قبمي لكل مجتمع الدراسة من
تمميذات السنة الثالثة وعددىن ( )70تمميذة ،وبناء عمى نتيجة االختبار القبمي تم اختيار  30تمميذة رسبن في

االختبار واظيرن ضعفا في معالجة رسم الحروف المفردة وبحاالت اتصاليا المختمفة.

ادوات الدراسة:
المالحظة:

تم استخدام المالحظة كاداة من خالل المقارنة بين كتابة التمميذات وصورة الحرف العربي االنموذج

المتعارف عمى قواعده وذلك لمعرفة مدي تاثر طريقة رسم الحروف ،ومن خالل المالحظة عمى نتائج

االختبار القبمي والبعدي لدى عينة الدراسة.

التعريف االجرائي بمصطمحات الدراسة:

الغراض ىذه الدراسة يقتصر تفسير المصطمحات الواردة بالمعنى المبين امام كل منيا:

 /1الخط العربي :يقصد بو الكتابة العربية المقروءة الواضحة القائمة عمى قواعد وميزان رسم الحرف
العربي.

 /2التحصيل الدراسي :إحراز الدرجات العالية في االختبارات الدراسية التى تجرى لمتمميذ حسب درجة

استيعابو وىي متفاوتة.

 /3التالميذ :تمميذات مدرسة رفيدة لألساس – تمميذات الصف الثالث.
فاعلية برنامج تدريبي في تحسين الخط العربي لتالميذ السنة الثالثة من الحلقة االولى
 /1د .ياسر هحوذ هحجوب حوذ السيذ (أستار هشارك) جاهعة الخرطوم  -كلية التربية -قسن التربية الفنية (السوداى)
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 /4مرحمة األساس :مرحمة األساس قاعدة السمم التعميمي في السودان ويتألف من الصفوف الثمانية
األولى ،وىي تعميم الزامي ييدف الى تزويد التمميذ بالحد األدنى من المعارف واالتجاىات والقيم التي حددتيا
استراتيجية التعميم والتي تمكنو من العيش في مجتمعو من جية ،ومواصمة التعميم الثانوي إذا شاء من جية

أخرى (وىذه الدراسة تخص الصف الثالث تحديداً من ىذه المرحمة).

 /5الحمقة االولى :يقصد بيا تالميذ المرحمة االولى في سمم التعميم االساسي ،والتي تنحصر في الفترة

من السنة االولى وحتى السنة الثالثة.

اجراءات الدراسة الميدانية:
مجتمع الدراسة:

تمميذة.

يتكون مجتمع الدراسة من تمميذات السنة الثالثة من الحمقة الدراسية االولى ،والبالغ عددىن ()70

عينة الدراسة وحجمها:
ىي عينة عشوائية (احتمالية) – دراسة حالة ،وحجميا ( )30تمميذة ،وىذه تعتبر نسبة عالية قياساً

عمى حجم المجتمع االحصائي البالغ ( )70تمميذة يفسر لصالح الدراسة.

مبررات اختيار عينة الدراسة:

تمميذات العينة في نياية الحمقة الدراسية االولى في سمم التعميم االساسي ،وىذه الحمقة تنحصر في

الفترة من السنة االولى وحتى السنة الثالثة ،وىي الفترة التي يفترض ان يكمل فييا التمميذ امتالك الميارت

االساسية (القراءة ،الكتابة ،الحساب) ،وعميو تم اختيار العينة من ىذه الحمقة باعتبار ان ىذه المرحمة ىي

التي يمكن ان يتشكل فييا خط التمميذ اتجاىاً نحو حسن الكتابة الخط او ضعفو.

حدود الدراسة:

خضعت الدراسة الحالية لممحددات التالية:

 /1الحد المكاني :مدرسة رفيدة لألساس بالخرطوم بحري (السودان) التابعة لممجمس األفريقي لمتعميم

الخاص.

 /2الحد الزماني :العام االكاديمي 2013/2012م.
 /3الحد الموضوعي :الخط العربي /التعميم.

وترجع اسباب إختيار ىذه المدرسة لالتي:

 /1الباحث الرئيس عمل مدرساً في ىذه المدرسة ،وىذا سيل التعامل والتعاون مع ادارة المدرسة.
 /2إبداء مدرسي الفنون والمغة العربية في المدرسة كل تعاون وتشجيع لمقيام بيذه الدراسة.

فاعلية برنامج تدريبي في تحسين الخط العربي لتالميذ السنة الثالثة من الحلقة االولى
 /1د .ياسر هحوذ هحجوب حوذ السيذ (أستار هشارك) جاهعة الخرطوم  -كلية التربية -قسن التربية الفنية (السوداى)
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تصميم أدوات الدراسة:

تحديد المادة التعميمية:
أعد الباحثان خطة تتوافق مع مستوى نمو ودرجة إستيعاب التمميذات لمكتابة والخط ،حيث صمما

وع ِرض البرنامج عمى
بطاقة تعمم لمتالميذ حوت تصميم برنامج لتحسين الخط العربي (أنظر الممحقات)ُ ،
أساتذة مختصين لتحكيمو ،في كمية التربية وكمية الفنون الجميمة والتطبيقية في تخصص (الخطوط العربية)
بجامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا.

حوى البرنامج التدريبي عمى دراسة نظرية وعممية ،استمر لمدة  6اسابيع.

المعالجة اإلحصائية:

إنطالقاً من أىمية اإلحصاء في ترجمة الدرجات إلى دالالت معينة تفيد في تفسير نتائج البحوث

التربوية تمت معالجة النتائج من خالل استخدام اختبار(ت) ( )T. Testلبيانات العينة المرتبطة وذلك لمتحقق

من فرضيتي الدراسة ،وتم ذلك عبر الحاسوب بعد ادخال البيانات عمى برنامج (.)SPSS

صدق االختبار:

يقصد بصدق االختبار أن يقيس االختبار ما وضع ألجمو (السرور2002م .)254 :ولغرض التأكد

من صدق المحتوى لفقرات االختبار تم عرضو عمى اختصاصي القياس والتقويم والخط العربي وقد تم تزويدىم
بدرجات اإلختبار التي حصمت عمييا التمميذات قبل وبعد البرنامج والبالغ عددىن ( )30تمميذة واستخدم
الباحثان طريقة االرتباط لبيرسون لمعرفة صدق االختبار حيث بمغت درجتو ( )0.910وىذه تعتبر درجة

عالية تؤكد صدق االختبار.
ثبات االختبار:

يقصد بثبات االختبار :أن يأتي اإلختبار بنتائج مماثمة في قياسو لمظير من مظاىر السموك إذا

استخدم ىذا اإلختبار أكثر من مرة لفترات مختمفة (السرور  2002م .)254 -

استخدم الباحثان أسموب االختبار واعادة االختبار لمعرفة الثبات عن طريق استخدام االرتباط

لبيرسون حيث بمغت درجتو ( )0.860وىي درجة تؤكد ثبات االختبار.

أسموب تصحيح اإلختبارات:

جرى تصحيح اختباري الخط العربي لعينة الدراسة (القبمي /البعدي) من ( )10درجات تم توزيعيا
عمى خمس من ميارات الخط العربي ،تم توزيعا كالتي:

فاعلية برنامج تدريبي في تحسين الخط العربي لتالميذ السنة الثالثة من الحلقة االولى
 /1د .ياسر هحوذ هحجوب حوذ السيذ (أستار هشارك) جاهعة الخرطوم  -كلية التربية -قسن التربية الفنية (السوداى)
 /2د .هشام ابراهين عزالذيي هحوذ (أستار هشارك) جاهعة السوداى للعلوم والتكنولوجيا – كلية الفنوى الجويلة والتطبيقية (السوداى)
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 1تطبيق قاعدة خط النسخ

درجتان

 2اإلمالء

درجتان

 3التمييز بين الكممات والحروف المتشابية مثل :التااء المربوطاة والتااء المبساوطة واليااء وكيفياة درجتان
كتابتيا)

 4تراكيب الحروف وربطيا ببعض

درجتان

 5النظافة والتنسيق مع االىتمام بجماليات الخط العربي

درجتان

فاعلية برنامج تدريبي في تحسين الخط العربي لتالميذ السنة الثالثة من الحلقة االولى
 /1د .ياسر هحوذ هحجوب حوذ السيذ (أستار هشارك) جاهعة الخرطوم  -كلية التربية -قسن التربية الفنية (السوداى)
 /2د .هشام ابراهين عزالذيي هحوذ (أستار هشارك) جاهعة السوداى للعلوم والتكنولوجيا – كلية الفنوى الجويلة والتطبيقية (السوداى)
Page 7 of 8

فاعلية برنامج تدريبي في تحسين الخط العربي لتالميذ السنة الثالثة من الحلقة االولى
 /1د .ياسر هحوذ هحجوب حوذ السيذ (أستار هشارك) جاهعة الخرطوم  -كلية التربية -قسن التربية الفنية (السوداى)
 /2د .هشام ابراهين عزالذيي هحوذ (أستار هشارك) جاهعة السوداى للعلوم والتكنولوجيا – كلية الفنوى الجويلة والتطبيقية (السوداى)
Page 8 of 8

