مهارات كتابة المق ال.

إعداد :منى املنتشري

مهارات

كتابة
المق ال

المهارة

ىي القدرة المكتسبة التي تُمكن المتعلم من إنجاز ما
يوكل إليو من أعمال بكفاءة وإتقان.

الكتابة

المقال

ىي كفاية تعبير وتواصل وتعلم وىي وسيط إرسال
يوظفو اإلنسان في نقل أفكاره وآرائه ومشاعره إلى
اآلخرين وىي فعل تقوم بو اليد ويتحكم بو الدماغ
وتتحسن بالتدريب والممارسة .

قطعة نثرية محدودة الطول والموضوع  ,تُكتب بطريقة

عفوية خالية من التكلف ,و تُعبر تعبيراً صادقاً عن
شخصية الكاتب.

ادلقال= قطع نثرية +طول زلدود +أسلوب واضح +رأي صادق.
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كيف أكتب؟
 الكتابة مهارة ,و أنا ال امتلك ىذه ادلهارة. ال أعرف كيف أعرب عن ذايت بالكتابة. -أكره التعبَت!

لنكتب.
 فالكتابة مهارة ,وادلهارة قُدرة ُمكتسبة و ليست وراثية. أن نعرب عن الذات يعٍت أن نفهم زلاسنها و أخطاءىا. التعبَت ليس معجزة ,إنو مهارة تتطلب الدافعية. -أيقظوا قواكم ,وحرروا أنفسكم من قيود اإلحباط و األفكار ادلسبقة.

3

قبل البدء:

 إن وصولك إىل ىذه ادلرحلة دون أن تتمكٍت من إجادة قواعد اإلمالء و الًتقيم ال يعٍت أن تظلي كذلك لألبد. -عدم إتقاننا للشيء ال يكمن يف صعوبتو ,بل يكمن يف ترك احملاولة.

ما قبل الكتابة

بدء الكتابة

ما بعد الكتابة

أوالً :اختيار ادلوضوع.
ثانيًا :حتديد اذلدف.
ثالثًا :مجع ادلصادر و تدوين ادلالحظات.

أوالً :وضع عنوان للمقال.
ثانيًا :بدء الكتابة بتسلسل منطقي( .مقدمة ,عرض ,خامتة)

أوالً :قراءة ادلقال الستعراض الشكل النهائي لو و مدى مالءمتو مع اذلدف
الرئيسي يف مرحلة ما قبل الكتابة.
ثانيًا :التدقيق يف اجلمل و التعبَتات لتصويب اخلاطئ منها و استبدال الركيك.
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مرحلة ما قبل الكتابة
أوالً :اختيار ادلوضوع.
و الختيار ادلوضوع شروط( .قدرة الكاتب على معاجلة ادلوضوع ,قدرتو على البحث فيو و امكانية الوصول
مقبوال لدى القراء).
إىل ادلراجع ادلهمة يف رلال ىذا ادلوضوع ,أن يكون
مهما و ً
ً
موضوعا ً
ثانيًا :حتديد اذلدف.
حتديد اذلدف من كتابة ادلقال يساعدنا يف معرفة الذين نكتب من أجلهم ,و دلاذا نكتب ذلم؟ وعن ماذا
نكتب و كيف؟

تطبيق
لو أردنا الكتابة عن مشكلة تعثر الطالبات في المرحلة الجامعية.
كيف يُمكننا تطبيق ىذه الخطوات

؟

ثالثًا :مجع ادلصادر و تدوين ادلالحظات.
و ذلك لنتمكن من الكتابة بشكل منصف وصادق حول أي قضية أيًا كان موضوعها ,فتحري الصدق
باإلطالع على ادلصادر ادلتصلة بادلوضوع من أحباث و دراسات و أخبار أو حىت حكايات شفوية من
ملم بادلوضوع .والغاية األساسية لعملية تدوين ادلالحظات
ألسن الناس ُُيكننا من الكتابة بشكل جيد و ّ
ىي ادلساعدة على مقاومة آفة النسيان وتنشيط الفهم والتذكر وحفظ ادلعلومات خارج الذاكرة.

 /1مت حتديد ادلوضوع الرئيسي.
 /2حندد اذلدف من الكتابة يف ىذا ادلوضوع ,ىل ىدفنا ىو
الكتابة لطالبات أم القرى و توعيتهن باألسباب ادلؤدية ذلذا و اقًتاح طرق لتجنب التعثر ,أم َّ
أن اذلدف ىو حتليل ادلوضوع و زلاولة تقصي األسباب ادلؤدية إليو.
 -كيف ستتغير طريقة كتابتنا وجمعنا للمعلومات وف ًقا لتغير ىدفنا؟

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5

مرحلة البدء في الكتابة
النظر إىل وجه اإلنسان وُعطونا تصورًا أولوًا عنه,وكذلك
عندما نقرأ مقدمة املقال وتكون يف أذهاننا ػكرة أولوة عن
املوضوع.

أوالً :وضع عنوان للمقال.
ثَتا و
العنوان مفتاح ادلقال ,وىو أول ما يقرؤه ادلتلقي ,و ذلذا ال بد أن يكون العنوان ً
موجزا و ُم ً
يتصل بادلوضوع الرئيسي للمقال.
ثانيًا :بدء الكتابة بتسلسل منطقي( .مقدمة ,عرض ,خامتة)
من اخلطأ أن تدخل مباشرة يف صلب ادلوضوع بل ال بد من التهيئة النفسية للقارئ ,و لذلك
ال بد أن يتكون ادلقال من مقدمة موجزة تتكون غالبًا من فقرة أو فقرتُت ,و تتضمن فكرة
مدخال مشوقًا لو عن طريق إثارة األسئلة اليت سيجيب عنها (العرض).
ُرلملة عن ادلوضوع أو
ً
و بعد ادلقدمة ندخل يف صلب ادلوضوع (ادلنت أو العرض) و يتضمن تفصيالت ادلوضوع و
حتليالتو و اإلجابة على كافة األسئلة الواردة يف ادلقدمة.
أخَتا تأيت اخلامتة و فيها ُُيمل الكاتب ما مت تفصيلو يف (العرض).
و ً

جسم اإلنسان أكرب أجزاء تكوونه البدني,و وتضمن أغلب
أعضائه .وكذلك جزء (العرض) يف املقال هو أطول أجزاء
املقال ,و وتضمن كاػة التفصوالت.

األطراف تُمثل خالصة أػعال اإلنسان (املشي ,العمل
الودوي ...إخل) و كذلك خامتة املقال ػهي تُمثل
خالصة ما جاء ػوه.

استكماالً للموضوع السابق (التعثر يف ادلرحلة اجلامعية) اقًتحي عنوانًا دلقال يتحدث عن ىذا ادلوضوع ,و مقدمة للمقال:

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
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مرحلة ما بعد الكتابة
أوالً :قراءة ادلقال الستعراض الشكل النهائي لو و مدى مالئمتو مع اذلدف الرئيسي يف مرحلة ما قبل الكتابة.
والبد أن تكون قراءة ناقدة واعية و موضوعية ,فادلقال و إن كان يُعرب عن رأي كاتبو إال أن القلم أمانة و ينبغي بآرائنا أن تكون موضوعية منطقية
و متزنة .و أن نبتعد عن األحكام اخلاطئة ادلبنية على االستقراء اخلاطئ و االستعجال...
ثانيًا :التدقيق يف اجلمل و التعبَتات لتصويب اخلاطئ منها و استبدال الركيك.
ينبغي أن ننتقي تعبَتاتنا بعناية ,و نراعي الرسم اإلمالئي الصحيح ,و هنتم بوضع عالمات الًتقيم ,و أن نبتعد عن األساليب الركيكة أو الغامضة.

 تذكري َّأن القراءة الواعية ىي مفتاح الكتابة اجليدة ,فالقراءة ثراء لغوي و فكري ال نظَت لو.
 كلما قر ِِ
اكتسبت احلس النقدي.
أت أكثر ,كلما توسعت مداركك ,و اغتٌت فكرك ,و حتسنت لغتك ,و

 -راجعي قواعد مهزة الوصل و مهزة القطع ,و عالمات الًتقيم ,و رسم اذلمزة .

اقتراح :كتاب (اإليالء ً انترقٍى فً انكتاتح انعرتٍح) تأنٍف :عثد انعهٍى إتراىٍى.
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أساليب كتابة المق ال

 كتابة ادلقال بأسلوب التحليل. كتابة ادلقال بأسلوب السرد (الوصف). كتابة ادلقال بأسلوب العرض والتوضيح. -كتابة ادلقال باألسلوب اجلديل.

تذهٍم انًٌضٌع إنى عناصر ثى تناًل كم عنصر تانعرض انًناقشح.

تقسٍى يا سٍتى ًصفو إنى أجزاء نجعم نك ٍم ينيا فقرج ً .انيدف ينو ىٌ إعطاء صٌرج ًاضذح ًيفصهح نًا رآه انكاتة أً يرّ تو.
إجًال فكرج عايح فً انًقديح ً ,نكنيا فكرج تذتاج إنى عرض ً تٌضٍخ تاأليثهح.
ًٌقٌو عهى أسهٌب استذضار اَراء انًتعارضح دٌل قضٍ ٍح يا ًيناقشتيا ,دتى نصل نهرأي األصٌب.

الكتابة بأسلوب التحليل:
و غالبًا ما ُتكتب به المقاالت التي تناقش موضوعات علمية ,فيتم تحليل الموضوع إلى عناصره أو مكوناته الرئيسية ثم التفصيل في كل عنصر.
موضوع ُمقترح ُيمكن صياغته بهذا األسلوب:

مقالة تُناقش إحجام الطالبات عن ادلشاركة يف أنشطة اجلامعة :نحلل ادلوضوع إىل عناصره ,و ىي - :األسباب اليت تدفع الطالبات إىل االنصراف عن األنشطة الالصفية .و ُيكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام

رئيسية :أسباب تتعلق بالطالبة ,وأسباب تتعلق بالجامعة ,وأسباب تتعلق باألنشطة.

مثالُ :األسباب المتعلقة بالطالبة ىي:

أسباب نفسية :كاخلجل و اإلنطواء أو االستهتار والالمباالة.
أسباب تتعلق بعامل الوقت ,كشعور الطالبة بعدم القدرة على التوفيق مابُت االستذكار و الواجبات ,و مابُت األنشطة.
و أسباب تتعلق بالدافعية ,كعدم شعور الطالبة جبدوى ىذه األنشطة أو شعورىا بعدم االنتماء للكلية.
األسباب المتعلقة بالجامعة ىي:

أسباب تنظيمية :كضعف اإلعالن عن ىذه األنشطة ,أو سوء اختيار التوقيت.
و أسباب تتعلق بطبيعة تشجيع اجلامعة و مكافأهتا للطالبات ادلنضمات ذلذه األنشطة و مدى فاعلية ىذا التشجيع يف حتفيز غَتىن.
األسباب ادلتعلقة باألنشطة ىي:
عدم توافق األنشطة مع اىتمامات الطالبات ,إما ألهنا تقليدية حبتة ال تثَت اىتمامهن ,أو لكوهنا بعيدة عن متطلباهتن.
أو عدم توافق ىذه األنشطة مع قدرات الطالبات ادلادية أو ادلهارية.
( تتم مناقشة كل سبب يف فقرة خاصة مع تقدمي األمثلة أو األدلة و احللول ادلقًتحة إن أمكن).
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