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   اإللكترونیة–مجلة أنهآر األدبیة 
http://www.anhaar.com 

 الحقوق محفوطة للمؤلف ..  طریق مجلة أنهآر بشكل مجاني یوزع هذا الملخص عن
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 الوحدة الخامسة 

 المهارات الكتابية والتعلم الذاتي
 

 هشام العشيري: إعداد األستاذ 
 الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين

bh.com.asheerih@batelco 
 
 

  -:مفهوم الكتابة 
مهارة إرسال ينقل المرء عبرها     الكتابة هي مهارة تعبير وتواصل وتعلم ، و        

 .أفكاره ومشاعره وأحاسيسه وآراءه لآلخرين 
 

الكتابة مهارة عقلية يدوية حركية يتطلب أداؤها البراعة والحذق في التنسيق    
وبـين  ) ألـخ   .. التفكير والتحليل والتقييم والتذكر والربط      ( بين العمليات العقلية    

س حركية راقية أخرى تتطور وتتحسـن       حركة اليد والعين ، وهي كأي مهارة نف       
 .بالممارسة ، سواء كانت كتابة بالقلم أو بالحاسوب 

 
 -:لماذا نحتاج إلى الكتابة 

ألنها تعتبر وسـيطا     وماتنطوي عليها من مهارات       نحتاج إلى كفاية الكتابة    
 -:ما يلي تعلميا أساسيا يتوقع أن تمارسه يوميا وبقدر معقول ، وتستخدم في

 .مالحظات عند القراءة تدوين ال -
 .لحل التدريبات الدراسية  -
 .لعمل التلخيصات وتسهيل عملية الحفظ واالستدعاء  -
 .لالجابة عن أسئلة االمتحانات  -
 .للتعبير عما يدور بالنفس ويختلج فيها  -
 .للتواصل مع اآلخرين  -
 .وأمور أخرى  -
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 - :كفاية تدوين المالحظات
ظات سواء بهامش الصفحة المقروءة أو في ورقـة         أن عملية تدوين المالح   

 ، منفصلة ، ووضع خطوط تحت المعلومات المهمة أو إبرازهـا بلـون مختلـف          
وكذلك إعادة صياغة األفكار والمعلومات بأسلوبك الخاص ، واسـتخدام أسـلوب            
رسم شجرة المفاهيم أو اللوحة التدفقية لتبيان النقاط الرئيسية والفرعية بالموضوع           

تعتبر من الطرق المهمـة     كلها  )  استقرائيا واستنتاجيا   ( قتها ببعضها البعض    وعال
، والتـذكير بالمـادة الدراسـية       والمفيدة جدا في استذكار المادة الدراسية وفهمها        

 .والمعلومات المرتبطة بها وتزيد من فاعلية المتعلم مع المادة الدراسية 
 
 -:كيفية أخذ المالحظات وتدوينها  §
 .مقتنعا بأهمية هذه المالحظات وجدواها على دراستك أن تكون  -

وجود كراسة خاصة بتدوين المالحظات حول كل موضوع أو مـادة مـن              -
 .المواد 

عمل خالصة موجزة عن الموضوع قيـد الدراسـة إضـافة لمالحظاتـك       -
 .الشخصية حوله 

 .تدوين الخالصة بأسلوبك وكلماتك الشخصية على هيئة رؤوس أقالم  -
 .ل أو كراسة خاصة وجعلها في متناول اليد حفظها في سج -

 
 

 ارشادات حول كیفیة الكتابة
 فكر جیدا فیما ستكتب  -
 اكتب بشكل منظم ومركز -
 اكتب بوضوح وبلغة بسیطة ومفهومة للُمستقِبل  -
 أعد قراءة ما كتبت  -
أكد من أن ما كتبته هو الذي أردت كتابت ه ، وأن م ا كتبت ه             ت -

 .مفهوم 
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إن عملية تدوين المالحظات عملية عقلية فكرية مركبة تساعدك علـى الفهـم             
واالستيعاب والتمثل والمحاكمة والتقويم واالختبار ، ففي عملية تدوين المالحظات          

 -:أنت 
 
    تختار -     تقيم-     تفهم-   تقرأ -
  تحفظ -   تنظم-   تلخص-
 
 -:كيفية تدوين المالحظات من التلفزيون والراديو   §

تعتبر االذاعة والتلفزيون وسيطين هامين في عملية التعلم ، ومن أهم مصـادر      
 والـتعلم الجيـد     المعرفية ، فعبرهما يمكن مشاهدة المواقف والتجارب العملية       

 وتـدوين   واإلنصـات والفعال عبرهما بحاجة إلى إتقان مهـارات المشـاهدة          
 .حظات المال
  ) للحصول على أفضل النتاجات ٣٤٥إقرأ األرشادات ص  (  

 
 
 
 -:أساليب تدوين المالحظات  §
 -:أسلوب شجرة المفاهيم  -١

وهو أسلوب يصلح لمراجعة االمتحانات ولكتابة المقاالت والبحوث ، ويرتكـز         
 ،   على انتقاء الكلمات والعبارات المفتاحية التي تتصل بالهدف من المادة الدراسية          

 : ويتطلب ما يلي 
 .تحديد الكلمات المفتاحية وأسلوب حفظها  •
 .كتابة الكلمة المحورية في وسط الصفحة ووضعها بدائرة أو مستطيل  •
 .التوصيل بين الحقائق واألفكار والكلمات الرئيسية  •
 .وضع فروع للحقائق واألفكار والمفاهيم  •
 .ئيسة أو فرعية توضيح العالقات بين األفكار المختلفة سواء كانت ر •
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 - :الرسم المنطقي أو الخطيأسلوب  -٢
وه و عملی ة تنظ یم تقس  یم المالحظ ات إل ى عن اوین رئیس  ة وفرعی ة ، وتنظ یم ه  ذا         
الموضوع ف ي مجموع ات مترابط ة مس تخدما األرق ام أو الرم وز الت ي تخت ار ف ي            

 :تصنیفها  ، مثال 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - :ياألفقسلوب األ -٣

ویتطل  ب ه  ذا األس  لوب تقس  یم الص  فحة  أو البطاق  ة إل  ى ثالث  ة أقس  ام لت  دوین به  ا      
 :مالحظاتك على النحو التالي 

 
 
 
 

الكلم ات والمف  اهیم والنق  اط  
 الرئیسة

ملخص ما ج اء حوله ا ف ي         
 )بكلماتك الخاصة ( النص 

مالحظ    ات عام    ة تش    تمل  
عل   ى آرائ   ك وانطباعات    ك   

 

 

 :الدراسة الفاعلة تتطلب 
 .تنظیم الوقت  -
وقت رعایة العائلة والشؤون  -

 .االجتماعیة 
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عما قرأت وأی ة مالحظ ات      
  أخرىتعلیمیة

 
 
 

  

 
 :وهذا األسلوب یدمج بین عملیات أساسیة ثالث وهي 

 .انتقاء الحقائق واألفكار الرئیسة وتدوینها بالعمود األول وترقیمها  -١
 .تلخیص أهم ما یذكرك بها بالعمود الثاني  -٢
وضع أیة مالحظات ترى أنها تفیدك في تذكر أو استخدام ما دونت للدراسة أو  -٣

 .البحث 
 

 - :تكثيفالتلخيص وال
إن المطلوب تكثیف عملیة القراءة ومن ثم تلخیص ما تم قراءت ه بكلم ات قلیل ة         

، ل ذا ینبغ ي أن تكت ب    ومركزة تكون قادرة على تذكیرك بكل ما یهمك وما تحتاج إلیه     
بإسلوبك الخاص بك ، وأن تدعم ه بأمثل ة م ن خبرت ك وتربط ه بحاجات ك الشخص یة ،              

 .خص آخر وأن تكتب مالحظاتك لنفسك ولیس لش
 

  - :التنظيم -
إن كث رة المعلوم ات الت ي ت دونها وكث  رة الموض وعات الت ي تقرؤه ا تتطل ب ق  درة         
عل ى التنظ یم والترتی ب لالس تفادة منه ا ، فالمالحظ ات العش وائیة المتش ابكة ال تس  اعد         
على التذكر واسترجاع المعلومات ، وإن عملیة التنظیم بناءة وتعد عنصرا حیویا م ن           

یة التعلیمیة ، فالتعلم تنظیم وإعادة تنظیم المعلوم ات واألفك ار والمف اهیم           عناصر العمل 
والمب  ادئ ف  ي ض  وء م  ا یس  تجد منه  ا ،  وم  ن األس  الیب المتبع  ة والفعال  ة ف  ي تنظ  یم        

 :وتدوین المالحظات 
 الترقیم و التسلسل المنطقي  •
 .الكتابة بألوان مختلفة  •
 .وضع الخطوط تحت الكلمات  •
 .م البیانیة التوضیحیة رسم األشكال والرسو •

 
 - :حفظ الوثائق واألرشفة -

إن حفظ السجالت والملفات الخاصة بكل موضوع أو كل مقرر هو من األمور             
الهامة والتي توفر عليه جهده ووقته وتضمن لـه فعاليـة دراسـته ومراجعتـه                
واستعداده لالمتحانات ، وإذا لم يتم الحفظ بشكل منظم ومرتب فإن الوقـت الـذي    
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 في البحث واسترجاع وفهم ما هو محفوظ سيكون كبيرا وقد يتم اللجـوء              سيضيع
 .للمصدر األساسي للمعلومة للتذكير 

ويجب مراعاة التنظيم والترتيب في حفـظ المالحظـات ، تنظـيم وترتيـب              
السجالت والملفات المختلفة في إطار نظام واضح مثل استخدام البطاقات الملونـة            

 .يل عملية الرجوع لها كتحديد لون لكل موضوع لتسه
 
 

 - :كتابة التقارير الدراسية
 - :الكتابة والقراءة واستقبال وإرسال -

ترتبط القراءة بالكتابة بشكل كبير جدا وتأثر كل باألخرى ، فالقـارئ يمتلـك              
مهارات االستقبال البصري وبالتالي تسهم في اكتاسبه لكفايـة الكتابـة بوصـفها             

االرسال مـن   ( ي على مهارات التفكير والتعلم ذاتها       انعكاسا لكفاية القراءة وتنطو   
القراءة ( ، وقد يؤدي إلى تحسن متبادل فيما بين الكفايتين          ) خالل الكلمة المكتوبة    

 ) .والكتابة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - :التفكير وكتابة التقرير المدرسي -
 -: وهيیحتاج الكاتب إلى مجموعة من أنماط التفكیر لكتابة تقریر ما  ،

 
 
 
 
 
 

 معرفة الهدف من كتابة -١
 التقریر

 
م   ا ال   ذي أری   د تحقیق   ه م   ن ه   ذا    

 التقریر ؟
من الذي طلب التقریر ؟ م ن ال ذي     

 یحتاج إلیه ؟
  

 تحدید من سیقرأ -٢
 التقریر

 
المعلومات الت ي ل دیهم ح ول       ما  

  ؟موضوع التقریر 
م     ا م     دى التفص     یالت الت     ي     

  ؟یحتاجونها 
 أن  الق     ارئم    ا ال     ذي یحت    اج  

 یتعلمه من هذا التقریر ؟
  

المصادر  معرفة -٣
والمعلومات التي بحاجة 

 لها الستكمال التقریر
 

حدود الوقت المتاح وتأثیرها  ما
 تیار المصادر ؟في اخ

نوعی  ة ( م ال  ذي احت  اج إلی  ه ؟   
 )المصادر 

 أین أجد المصادر المطلوبة ؟
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 - :مهارة كتابة المقال
قبی  ل الش  روع بكتاب  ة المق  ال م  ن الض  روري الرج  وع إل  ى الكت  ب والمراج  ع     
المتخصصة للبحث واالطالع على أسس ومبادئ وقواعد وخطوات إنجاز المهام التي 

 . تتطلب منك حول موضوع معین 
 

 -:مفهوم كتابة المقال 
ة مق  ال أو مقال  ة تعن  ي قطع  ة نثری  ة قص  یرة مكتوب  ة تع  الج موض  وعا      إن كلم   

، یوصل للقارئ المفاهیم والمعاني واألفكار األساس یة المتص لة       متكامل    محددا بشكل 
بالموضوع الذي جرت معالجته فیها ، وال یزید عدد المقالة بالعادة على ألفي كلمة أي 

 كتابة التقریر -٤
 )طریقة العرض  ( 

 
 تحدید هدف التقریر

 الفكرة الرئیسة األولى 
 .ألخ .... الفكر الرئیسة الثانیة 

األسباب والعوامل أو الحجج الت ي      
 .تدعم أو تدحض كل فكرة 

 .یب یفضل استخدامها أس األسال
 .ترتیب األفكار بحسب أهمیتها 
  ؟امدى الدقة التي أتوخاها ولماذ

  

 التوصیات والبدائل -٥
 )خطوة اتخاذ القرار  ( 

 
 ما الذي ینتظر عمله ؟

 وكیف ؟
 ومن سیقوم به ؟
 ومن سیتأثر به ؟

 ومتى سیبدأ ؟
 وأین 

  

 مراجعة التقریر -٦
 
 

 هل تم تحدید الهدف بدقة ؟
 ل الحجج صحیحة ؟ه

ه     ل التفص     یل ب     ین الحق     ائق  
 واضح بالتقریر ؟

ه   ل فق   رات التقری   ر وأقس   امه    
  منطقیة ؟ةومتسلسلمنظمة 

هل التوصیات مح ددة بم ا قدم ه     
التقری     ر م     ن أدل     ة وبیان     ات   

 وأسباب ؟
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ل أفك  ارك وآرائ  ك ح   ول   أو خمس  ة ص  فحات ، تض  منها مجم      ح  والي م  ائتي س  طر    
الموض وع المس  تهدف ، بش كل وأس  لوب یض منان إیص  ال رس التك وم  ا تری د قول  ه أو      

وتحقی ق ك ل ه ذا معتم دا عل ى      . ( إحداثه من قناعات عن د الق ارئ ، بوض وح وإیج از      
 ) .عن أفكارك  الكتابي على التعبیرقدرتك 

 
 -:وكتابة المقال تتلخص في النقاط المفتاحیة التالیة 

 . عقلي ذهني للتعبیر عن الفهم والفكر والرأي نشاط -
 .تعلمي یستند إلى المعرفة والمناقشة / أسلوب تعلیمي  -
 .موقف حواري بینك وبین القارئ لتحقیق هدف محدد  -
 .طریقة لتطویر األفكار وتنقیتها لجعلها أكثر وضوحا وأقدر على االقناع  -
 .بطریقة منطقیة تدریب على تنظیم األفكار واآلراء والمعلومات  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - :ة المقالكیف تكتب
 -:تمر كتابة المقالة في سبع مراحل وخطوات هي 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل كتابة المقالة 
 
  . قراءة الموضوع-١
 تجمی  ع المعلوم  ات واألفك  ار ذات الص  لة  -٢

 .بالموضوع 
 ق راءة ودراس  ة تل ك المعلوم  ات وتحدی  د   -٣

األفك   ار وتلخیص   ها عل   ى هیئ   ة مالحظ   ات    
 .مترابطة 

 إع  ادة تنظ  یم م  ا جمعت  ه م  ن معلوم  ات      -٤
 .وأفكار 

 . القیام بالمحاولة األولى لكتابة المقالة -٥
 مراجعة ما كتبت وقراءته عدة مرات مع -٦

 . التعدیالت إجراء
 .ة  وضع المقالة بصورتها النهائی-٧

 مهارات كتابة المقالة أو ورقة البحث
 
تحدید وتعریف المهمة التي تكتب حولها  -١
. 

  .تحدید عنوان الورقة أو الموضوع -٢
  . وضع خطة أو مخطط للكتابة-٣
 تولی      د األفك      ار والمعلوم      ات ح      ول    -٤

  .الموضوع
  .جمع المعلومات -٥
تصنیف المعلومات وتنظیمها على هیئة      -٦

  .ة أو البحثمخطط للمقال
  .كتابة مسودة المقالة -٧
 ع     رض المس     ودة عل     ى المختص     ین     -٨

 .للحصول على تغذیة راجعة مفیدة للتطویر 
 مراجع    ة المقال    ة ف    ي ض    وء التغذی    ة    -٩

 .الراجعة 
 تحریر المقال ة ووض عها ف ي ص ورتها      -١٠

 .النهائیة 
 كتابة  المقال ة أو طبعاته ا بش كل أنی ق      -١١
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 - :إجابة أسئلة االمتحاناتمهارة كتابة 
یش كل االمتح  ان هم  ا كبی را عل  ى معظ  م الممتحن  ین ویع انون من  ه ب  الفترة الت  ي      

قترب موعد االمتحان ، لذا فإن هذه الفئة من   تسبق االمتحان ، وتزداد الضغوط كلما ا      
 .الممتحنین بحاجة إلى إكتساب مهارات تعینهم على التكییف مع هذه المرحلة 

 
إقرأ النصائح واالرشادات التي تساعدك في تخفیف الضغوطات في مرحلة ما قبل        ( 

 ) ٣٦٧ ص– ٣٦٦ ص  وفي أثناء االمتحان االمتحان
 
 
 
 
 
 

 -:لنصائح وخالصة هذه االرشاد وا
 .خذ قسطا كافیا من النوم والراحة لیلة االمتحان  -
 .تناول شیئا من الطعام قبل الذهاب لالمتحان  -
 .تجنب الحدیث حول صعوبات االمتحان ومشاكله مع الزمالء  -
 .أقرأ التعلیمات جیدا  -
 .نظم وقتك لالجابة عن األسئلة واضبط توقیت ذلك بالساعة  -
 .ك اجاباتها ابدأ باألسئلة التي تسهل علی -
 .اترك وقتا للمراجعة  -
 .ال تترك قاعة االمتحان قبل نهایة الوقت المخصص له  -

 
 - :إجابة أسئلة المقالة والتعینات والوظائف المنزلیة 

 -:ئف المنزلیة یفضل اتباع ما یلي ابة عن أسئلة المقال والتعینات والوظالالج 
 .تحلیل السؤال أو الواجب أو التعیین  -
  )٣٧١أنظر الكلمات المفتاحیة ص . ( بارات والكلمات المفتاحیة تحدید الع -
 .االجابة عن األسئلة في ضوء الكلمات المفتاحیة  -
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 - :كفایة تقدیم االمتحانات والمهارات ذات الصلةوخالصة 

 .مهارة مراجعة المواد التعلیمیة  -١
 .مهارة إدارة الوقت  -٢
 .مهارة التعامل مع ورقة األسئلة  -٣
 .ح النفسي مهارة التروی -٤

 
مهارة كتابة العروض في جلسـات التعلـيم المباشـر الحلقـات            

 -:الدراسية 
تتطل  ب الدراس  ة الجامعی  ة م  ن الطال  ب إع  داد العدی  د م  ن التق  اریر والبح  وث       

، ویالق ي الكثی ر ص عوبة ف ي كیفی ة       )  Tutorial seminars(والع روض الدراس یة   
لع روض الدراس یة جه دا م ن المع د      البدء والتخطیط لهذه العروض ، ویتطلب اع داد ا      

  ) .٣٧٥انظر ص ( من ناحیة الدراسة واالطالع وااللمام بالموضوع بشكل كبیر 
 
 
 
 

 - :تنفیذ النشاط 
للحص   ول عل   ى أفض   ل النت   ائج واالستحس   ان ب   العرض یتطل   ب من   ك تنظ   یم    

العرض في سیاق منطقي وواضح ودقیق ، ولضمان نجاح العرض ننص ح ب الحرص    
 : العرض على العناصر التالیة على أن یشتمل

 
لج   ذب أعض   اء المجموع   ة وانتب   اههم ولش   دهم لمتابع   ة مجری   ات : المقدم  ة   -١

  .الموضوع والمشاركة فیها 
 
التوس  ع ف  ي ع  رض النق  اط الت  ي أبرزته  ا ف  ي المقدم  ة وت  دعیمها         : الع  رض  -٢

  .باألمثلة الواضحة والبراهین الموثقة 
 

ب   رز النق   اط الت   ي تناولته   ا ف   ي تك   ون تلخ   یص أل :الخالص   ة واالس   تنتاجات  -٣
 .العرض 

 
 -:االقتباس وإعادة الصياغة 

إن عملیة االستعانة ب آراء الكت اب الخب راء والمختص ین تزی د م ن ق وة الط رح                 
الذي یقدمه الطالب ویدعم من الرأي الذي یتبناه ، ویتم اللجوء عادة إلى هذا عند كتابة 

 . والمقاالت البحوث 
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یاغة تتطلب عادة اتقان بعض مهارات التفكی ر والكتاب ة         وإعادة االقتباس والص   
 .الالزمة للنجاح في تحقیق األهداف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - :الفرق بین االقتباس وإعادة الصیاغة والتلخیص 
 

ه  و أخ  ذ ال  نص م  ن المص  در األص  ل كلم  ة بكلم  ة دون تحوی  ل أو  : االقتب  اس  -١
   .تغییر

 
مقتبسة من المصدر األصل بكلماتك  كتابة النص أو الفكرة ال    : إعادة الصیاغة    -٢

 .أو أسلوبك ولیس حرفا بحرف 
 

اختصار األفك ار والنص وص المس تقاة م ن المص در األص ل دون              : التلخیص   -٣
 .االلتزام بكلمات النص األصلیة 

 
 

 - :األمانة الفكریة واالقتباس 
ن التوثی  ق ال  دقیق األم  ین ه  و العالم  ة الممی  زة للكتاب  ة األكادیمی  ة الموثوق  ة وم     

مظاهرها الهامة التي ت تم م ن خالله ا االش ارة إل ى األفك ار واآلراء والمعلوم ات الت ي          
 .تستقیها من المصادر والمراجع المختلفة وتحرص على أن تنسبها ألصحابها 

والتوثیق ال یتم فقط من الكتب والمراج ع العلمی ة المكتوب ة ب ل ق د یك ون أیض ا               
تیة أو المرئی  ة ، والمج  الت وال  دوریات   م  ن االنترن  ت ، واألف  الم واألش  رطة الص  و    

 .والصحف ، والمحاضرات وأقوال األساتذة والمشرفین 
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 - :طرق التوثیق 
طریقة التوثیق باستخدام الهوامش وقائم ة المراج ع ف ي نهای ة البح ث أو ورق ة           -١

 .العمل 
طریق  ة التوثی  ق م  ن خ  الل االش  ارة ف  ي نهای  ة ال  نص المقت  بس مباش  رة ، اس  م      -٢

  ) ٢٠٠٣بلقیس ، ( مثال .  النشر بین قوسین المؤلف وسنة
 
 
 
 
 
 
 

 -:أهمیة التوثیق 
تكم  ن أهمی  ة التوثی  ق ف  ي ص  ون الحق  وق العلمی  ة واألدبی  ة للكت  اب وألص  حاب   

األدبیات المقتبس منها ، وأن أي تهاون في إبراز هذه الحقوق یعتبر ن وع م ن الس رقة       
ة أو رأي أو فك رة ال ب د م  ن   واالض رار بح ق الكات ب ، وحت ى ل و ك  ان االقتب اس بكلم        

 .توثیقها وإعطاء كل ذي حق حقه 
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