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المقدمة

انتذار فال تقػم صالت فعالة
ًا
يعج التعبيخ مغ أىع أنساط الشذاط المغػي ،وأكثخىا
بيغ جساعات السجتسع بجونو ،وىػ ضخورة حيػية في الحياة اليػمية ،ألنو أداة مغ
أدوات التعميع والتعمع ووسيمة ىامة في االترال بيغ األفخاد ،لحا فيػ الغاية مغ دراسة

المغات ،ومغ ثع فإن العجد عغ التعبيخ يؤدي إلي فذل الستعمسيغ ،مسا يتختب عميو

فقجان الثقة بأنفديع ،وتأخخ نسػىع االجتساعي والفكخي .ونجاح الفخد في تػاصمو مع
اآلخخيغ مغ خالل عخض أفكاره عمييع بػضػح و يدخ وسيػلة ،يؤثخ في الجانب

الشفدي لجيو ،وقجرتو عمي التكيف مع متصمبات الحياة االجتساعية فيجعمو أكثخ ثباتًا
وتأثيخا( .عبج الباري 0202ب ،الياشسي( 0202 ،
ار
واستقخًا
ً
التعبيخ الػضيفي يؤدي غخضا حياتيا يسثل أىسية وضخورة تقزيو حياة الستعمع داخل

السجرسة وخارجيا ،فيي كتابة تترل بسصالب الحياة ،مثل كتابة التقاريخ ،والخصابات
الخسسية ،واالستسارات ،والبخقيات ،الخسائل اإلدارية ...إلخ ،فيي نػع مغ التعبيخ غخضو
اترال الشاس ببعزيع لقزاء حاجاتيع ،وتشطيع شئػنيع ،وىي ال تخزع ألساليب

التجسيل المفطي والخيال ،بل إن ليا مجاالت محجدة ،وكل مجال لو استخجاماتو
وضيفيا تقتزيو حياة
غخضا
الخاصة بو ،فالتعبيخ الػضيفي يسكغ تػصيفيا بأنيا تؤدي
ً
ً
الستعمع داخل السجرسة وخارجيا ،مثل :كتابة التقاريخ ،والخصابات الخسسية( .عبج

الباري ،0202 ،العبيجي)0229 ،

وقج تصػرت شخائق تعميع الكتابة باالنتقال مغ مجخل الشاتج الشيائي product

approachإلي مجخل العسمية  ،process approachففي السجخل األول ،ونتيجة

لييسشة الصخيقة الدسعية الذفػية  the audio lingual methodالتي تخكد عمي

دور لمقخاءة ،نجج أن الكتابة كانت تقػم بجور
ميارتي اإلصغاء والتحجث ،وتعصي ًا
تعديدي لمشساذج الذفػية لمغة ،مسا يؤدي إلى إىسال الجانب األساسي في الكتابة ،وىػ

أنيا عسمية معقجة .وتعميع التعبيخ الكتابي ليذ نذاشاً بديصاً أو مشفخداً ،ألن الكتابة

نفديا معقجة ،وألن تعميع استخاتيجيات وميارات فعالة ىي عسمية ارتجادية )(recursive
مدتسخة ومتذابكة .نتيجة ليحا اإلدراك ضيخت حخكة معاكدة لسجخل الشاتج ،وأحجثت
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ما أسستو ما كديغ ىيخستػن" الثػرة في تعميع الكتابة" ،والتي تشطخ إلى الكتابة عمى أنيا
ارتجادية أكثخ مسا ىي خصية ،حيث إن نذاشات ما قبل الكتابة والكتابة والسخاجعة
تتجاخل وتتذابظ( .سميسان ،0229 ،الشجار)0200 ،

وىي الحخكة التي تخكد عمى مجخل العسمية وأىسيتو في تعميع الكتابة ،وما يخكد

عميو ىحا السجخل االىتسام بالعسميات التي تجخي أثشاء الكتابة مغ تػليج لألفكار ،وكتابة

السدػدات ،وتشطيع لألفكار ،ثع تشقيحيا لمػصػل إلى الشاتج الشيائي .وبحلظ تكػن

العسميات وسيمة لمػصػل إلى الشاتج السخغػب فيو مع تشسية الػعي بيحه العسميات مغ
ونطخ ألىسية ميارة الكتابة بذكل عام  ،ويسكغ
تخصيط وتأليف ومخاجعة وتجقيق ً .ا
القػل بأن" مجخل العسمية يسكغ أن يحدغ التعميع إذا ما تع استخجامو بالذكل السشاسب

)دون إىسال لمشاتج الشيائي) ،ذلظ أنو يتيح لمصمبة فخصة االنجماج في كتاباتيع ،ويجعع
االعتقاد بأن التعبيخ اليسكغ أن يجرس بػساشة مجسػعة محجدة مغ القػاعج ،وبأن غخفة

الرف يسكغ أن تكػن مكاناً لمتػاصل الحقيقيNational Writing ،2004( .

(VanDeWeghe,2008،Project
اإلحساس بالمشكلة :

يخصج الػاقع التخكيد عمى تجريذ الكتابة في نػعيا اإلبجاعي في صػرة الكتابة

اإلنذائية فقط ،وييسل الكتابة الػضيفية ،ولع يعتغ بيا عشاية كافية ،ولع يتبغ االتجاىات

الحجيثة في تجريديا ،ومسا يؤكج ىحا التقريخ مدتػى الخخيجيغ في الكتابة الػضيفية،

فيالحظ عجد كثيخ مشيع في كتابة رسالة شخرية أو شكػى أو دعػة أو ملء
استسارات.

ويثبت صحة ىحا التقريخ نتائج الجراسات التي أجخيت ،فعمى الخغع مغ األىسية

التي تسثميا الكتابة ،فإن نتائج البحػث تؤكج ضعف الصالب في أدائيا ،وقج ع اد

الباحثػن ىحا الزعف ألسباب عجة ،وذكخ ذلظ دراسات كثيخة مشيا( :رنجة أبػ نػارة،

)0222؛ (كػثخ شبيالت)۹۰۰۲ ،؛ (خالج العبيجي  )۹۰۰۲،؛ (والء عبج الجػاد،
)0202؛ (دمحم فزل هللا)0222،؛ (فتحي يػنذ)0222،؛ (عبجالخحسغ الياشسي،

 )0202عمى رأسيا الصخيقة التقميجية السدتخجمة في تجريذ الكتابة ،واىتساميا بالسشتج
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دون تجريب الصالب عمى العسميات التي تكدبيع السعخفة بكيفية الكتابة ،وميا ارت كتابة

كل نػع مشيا  .ويطيخ ىحا الزعف واض ًـحا فـي ضحالة األفكار ،وعجم التخكيد عمى
الفكخة الخئيدة في السػضػع ،واالضصخاب فـي اسـتخجام أدوات الخبط ،وعجم مخاعاة

الشحػية واإلمالئية ،مسا يؤدي إلى تجنـي
الفرحى في التعبيخ ،وعجم مخاعاة القػاعج ّ
مدتػى األسمػب ،وضعفو ،ىحا ما يترل بالسزسػن ،أما بالشدبة لمذكل فيبجو اإلىسال
فـي تقديع السػضػع إلى فقـخات ،وعجم تخك ىػامر ،وعـجم اسـتخجام عالمـات التخقيع،

ورداءة الخط وعـجم وضػحو .

وعمى ضػء ما سبق فإن دواعي ىحا البحث تتسثل فيسا يمي :أىسية التعبيخ الػضيفي

لمستعمسيغ ،حيث إن ىحا الشػع مغ الكتابة ىػ الحي يدتخجمو الستعمع بذكل دائع ،في
حياتو لغخض التػاصل اإلنداني عامة ،ولمتسيد في عسمو خاصة ،وتقريخ مشاىج المغة

العخبية في االىتسام بالكتابة الػضيفية .

وقج وججت الباحثة مغ خالل استصالع نذخ في مجمة جامعة دمذق ( السجمج 02

ممحق )0202 -لسعخفة أىع السذكالت التي تػاجو الصمبة عشج كتابة مػضػع التعبيخ
أن ىشاك شكػى بيغ الصمبة مغ ميارة الكتابة ،وىع حيغ يذتكػن مغ ىحه السيارة فإنيع

ال يتحجثػن فقط عغ صعػبة إيجاد الكمسات الرحيحة ،واستخجام القػاعج الدميسة ،بل
حػل صعػبة إيجاد األفكار والتعبيخ عشيا بمغة ججيجة ،وتشطيسيا في تدمدل مشصقي،

لحلظ نجج الزعف في كتاباتيع (الخصيب. )0202،
تحديد المشكلة:

تتحجد مذكمة ىحه الجراسة في ضعف ميارات التعبيخ الػضيفي لجى شالب السخحمة

اإلعجادية ،ومسا جاء مغ أىسية مجخل العسمية في تعميع الكتابة في السقجمة ،فإنو يسكغ

تحجيج مذكمة البحث في مجى فاعمية استخاتجية مقتخحة في ضػء عسميات الكتابة

التفاعمية (التخصيط والتأليف والسخاجعة والتجقيق) لتشسية ميارات التعبيخ الػضيفي.
ولمترجي ليحه السذكمة تحاول الجراسة اإلجابة عغ الدؤال الخئيذ التالي :

ما فاعمية االستخاتيجية السقتخحة في ضػء عسميات الكتابة التفاعمية لتشسية ميارات
التعبيخ الػضيفي لصالب السخحمة اإلعجادية؟
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ويتع االجابة عغ ىحا التداؤل الخئيذ مغ خالل االجابة عغ األسئمة الفخعية التالية :
 .0ما ميارات التعبيخ الػضيفي الالزمة لصالب السخحمة اإلعجادية؟

 .0ما مدتػيات أداء تالميح الرف الثاني اإلعجادي ليحه السيارات ؟

 .2ما الترػر السقتخح الستخاتيجية قائسة في ضػء عسميات الكتابة التفاعمية لتشسية
ميارات التعبيخ الػضيفي لجى شالب الرف الثانى اإلعجادي ؟

 .2ما أسذ االستخاتيجية السقتخحة لتشسية ميارات التعبيخ الػضيفي لصالب السخحمة
اإلعجادية؟

 .2ما فاعمية االستخاتيجية السقتخحة في تشسية ميارات التعبيخ الػضيفي لصالب السخحمة
اإلعجادية؟

حدود الدراسة :
تقترخ ىحه الجراسة عمي الحجود التالية :
العيشة :شالب الرف الثاني اإلعجادي.

األداء :ميارات التعبيخ الػضيفي وفق مجخل العسمية الخاصة بـ:

 كتابة التقخيخ اإلخباري

 ميارات الكتابة العامة

 كتابة التقخيخ التحميمي

 كتابة السقال غيخ األدبي
تحديد مصطلحات البحث:

 .1التفاعلية :Interactive

ائيا بأنو :أسمػب ُيدتخجم في التعميع والتجريب يعتسج عمى التفاعل
تعخفو الباحثة إجخ ً
بيغ السعمع والتالميح ،وكـحلظ التفاعل بيغ التالميح مع بعزيع بعزاً ،وذلظ لتحػيل بيئة

الجراسة مغ مشفعمة أو سمبية ) (Passiveإلى تفاعمية أو إيجابية ) ، (Activeومغ أىع
مداياه أنو :يذجع عمى التعمع بدبب السذاركة الفعالة لمصالب في أثشاء االستحػاذ عمى

السعخفة ،يقػي بقاء السعمػمات بذكل كبيخ وذلظ بدبب السذاركة أيزاً ،يديج في مقجار
التعمع مع ازدياد صعػبة السفاىيع ،يتع التعمع فيو مغ خالل عسل السجسػعة أو الفخيق،

األستاذ فيو ليذ محاض اًخ وإنسا رئيذ ورشة عسل .
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 .7عمليات الكتابة التفاعلية :

ائيا بأنو :إجخاءات تجريذ التعبيخ الكتابي برػرة تؤكج عمى تعميع
تعخفو الباحثة إجخ ً
الصالب العسميات الفعمية التي تتع أثشاء الكتابة بصخيقة تفاعمية ،حيث يتفاعل الصالب فييا
مع مػضػع الكتابة في خسذ مخاحل أساسية،تبجأ بسخحمة ما قبل الكتابة (التخصيط)،
ومخحمة الكتابة السبجئية (السدػدة) ،ومخحمة السخاجعة والتعجيل ،ومخحمة التحخيخ ،وكحلظ

التفاعل الستبادل بيغ التالميح في جسيع مخاحل الكتابة مغ اختيار السػضػع وإنتاج
األفكار وإعجاد خصة الكتابة ،وكتابة السدػدة ،وإجخاء عسميات السخاجعة والتعجيل وصػًال إلى
الرػرة الشيائية والتي تؤدي إلى إنذاء البشاء المغػي الستكامل ،مع االعتساد عمى التفاعل
وجيا لػجو ،دراسة سيخ عسل السجسػعة ،السيارات االجتساعية ،االتكالية الستبادلة
الستبادل ً
اإليجابية ،السدؤولية الفخدية .
 .3التعبير الوظيفي:

ائيا بأنو :التعبيخ الحي يسارسو التالميح كسصمب ليع في حياتيع اليػمية،
تعخفو الباحثة إجخ ً

تػضف فيو المغة الرحيحة الدالسة مغ األخصاء بعيجة عغ الخكاكة والحذػ واالستصخاد،

وتكػن مسارستو عشج الحاجة إلى السعامالت فيػ يؤدي وضيفة خاصة لمفخد والجساعة عغ
شخيق الكتابة أو السذافية ،فيػ ميارة لغػية ضخورية عمى كل إندان أن يتقشيا حتى يتسكغ

مغ التػاصل مع مجتسعو ،مجاالتو واسعة ويقترخ ىحا البحث عمي السجاالت التالية :كتابة
التقاريخ ،كتابة اليػميات الحػارية  ،كتابة التمخيز.

خطوات الدراسة وإجراءاتها :

تديخ الجراسة الحالية في الخصػات واإلجخاءات اآلتية لإلجابة:

 .0إجخاء مدح لمجراسات والبحػث السختبصة بسجالي عسميات الكتابة التفاعمية ،والتعبيخ
الكتابي الػضيفي .

 .0إعجاد قائسة مبجئية بسيارات التعبيخ الكتابي الالزمة لكل صف مغ صفػف السخحمة
اإلعجادية.

 .2عخض القائسة عمي مجسػعة مغ الخبخاء والسحكسيغ .
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 .2إجخاء التعجيالت السصمػبة عمي القائسة في ضػء آراء ومقتخحات الدادة الخبخاء
والسحكسيغ.

 .2وضع القائسة السقتخحة في صػرتيا الشيائية .

 .2إعجاد اختبار تحجيج مدتػيات أداء التالميح لسيارات التعبيخ الػضيفي .
 .7عخض االختبار عمي مجسػعة مغ الخبخاء والسحكسيغ .
 .8وضع االختبار في صػرتو الشيائية .

قبميا عمي عيشة مغ تالميح الرف الثاني اإلعجادي .
 .9تصبيق االختبار تصبيًقا ً
 .02تدجيل نتائج التصبيق .

 .00التػصل لسجسػعة مغ األسذ لالستخاتيجية السقتخحة لتشسية ميارات التعبيخ
الػضيفي لصالب السخحمة اإلعجادية.

 .00تجريذ االستخاتيجية السقتخحة عمي مجسػعة البحث .

 .02تصبيق اختبار تحجيج ميارات التعبيخ الػضيفي لجي الصالب تصبيقا بعجيا .
 .02رصج الشتائج ومعالجتيا إحرائيا .

 .02تقجيع التػصيات والسقتخحات عمي ضػء ما تدفخ عشو الشتائج .
أهمية الدراسة:

تشبع أىسية ىحه الجراسة مسا يسكغ أن يدتفيج بو كل مغ:
 .0مصػرو مشاىج المغة العخبية ومرسسييا :حيث يسكغ أن تداعجىع في تحجيج
ميارات التعبيخ الػضيفي ،وتقييسيا لجي تالميح السخحمة اإلعجادية .

وتصبيقيا لالستخاتيجية
 .0مشفحو ىحه السشاىج الجراسية :تقجم الجراسة ترػ ار نطخًيا
ً
السقتخحة ،تبريخىع بسيارات التعبيخ الػضيفي التي تشاسب تالميح السخحمة اإلعجادية
وكيفية تشسيتيا ،و مجي فاعمية استخجام عسميات الكتابة التفاعمية في تشسية ميارات

التعبيخ الػضيفي .

 .2تالميح السخحمة اإلعجادية :تشسية وعي التالميح بأىسية تػضيف االستخاتيجية السقتخحة
لتشسية ميارات التعبيخ الػضيفي ،تبريخ التالميح بعسميات الكتابة ومخاحميا

ومياراتيا ،وكيفية استشتاج األفكار وتشسيتيا في بشاء لغػي سميع .
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 .2الباحثيغ :االفادة مغ البحث وأدواتو في بشاء بخامج مساثمة ومالئسة لتشسية ميارات
التعبيخ الػضيفي في السخاحل التعميسية .

اإلطار النعري للدراسة

عمليات الكتابة التفاعلية ومهارات التعبير الوظيفي

أوالً :مفهوم الكتابة التفاعلية:
صا مغ أنساط الكتابة االترالية Communication
شكال أو نس ً
الكتابة التفاعمية تعج ً

 ،Writingتمظ الكتابة التي تتصمب وجػد شخفيغ ،ىحان الصخفان ىسا – عادة – الصالب
والسعمع ،والتي ييجف مغ خالليا تشسية ميارات األداء الكتابي لجى الصالب
)) Williams, 2018). Development Writing Performance Skills(DWPS

عخفت الكتابة التفاعمية بأنيا عسمية تخابط او اتحاد خبخة كل مغ الستعمع و السعمع في

أثشاء التحخيخ الكتابي لمخسالة ،واليجف مغ الكتابة التفاعمية ىػ تشسية فيع الصالب لعسميات

الكتابة  ، Writing Processesوتشسية السفاىيع السختبصة بيحه العسميات مثل :الصباعة،

فزال عغ أنيا تعيغ القارئ ( القخاء) والكتاب لتعمع المغة ،وكمسات
االستخجام الػضيفي لمغة،
ً
ىحه المغة ،وتحجيج معاني الكمسات مفخدة أو مخكبة مع كمسات أخخى .إضافة إلى نقل

أيزا ،تتزسغ
السيارة الستعمسة إلى كتابة الصمبة السدتقمة ،ودعع تصػر ميارات القخاءة ً
الكتابة التفاعمية اختيارات السعمسيغ السبشية عمى مالحطة احتياجات الصمبة ،وتدتخجم مشيج
السدتػي الجراسي ،ويسكغ لمسعمسيغ البجء باإلجخاءات األساسية ،واستخجام الكتابة التفاعمية

إلحخاز السديج مغ السدتيجفات الستقجمة عشجما يربحػا أكثخ تعػداً عمى اإلجخاءات( .الباري،

)0202

أيزا أنو خالل عسمية الكتابة التفاعمية ،يتحجث
يحكخ)(Craig, 2006:438–440
ً
الصمبة والسعمسيغ حػل ما سيكتبػن ،ويمعب السعمع دور مشطع الشقاش بإرشاد ،وترػيخ،
وإضافة ،وتمخيز ،وتأكيج ،وتجسيع ،وتذجيع أفكار الستعمسيغ  .وبيشسا تبجأ الكتابة

التفاعمية ،تتاح فخص عجيجة إلخخاج أفكار الستعمسيغ إلى الػرق ،ومشاقذة مػضػع الكتابة،
وعسمية الكتابة والتعامل مع محاورات الصباعة ،والعسل مع قػاعج الشحػ واإلمالء والتخقيع

وأشكال الحخوف والشصق والرػت .وتطيخ السشتج الشيائي بصخيقة تدسح بستابعة استخجامو
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كشز لمقخاءة السذتخكة ،أو القخاءة السدتقمة.وال يكػن السشتج متقشاً مثل كتابة السعمع أو
السمرقات التجارية ،لكغ مغ السخجح أن يدتخجميا الستعمسيغ كسرجر معمػمات بدبب أن
السمكية التي يكتدبػنيا مغ مذاركتيع في عسمية الكتابة .تيجف الكتابة التفاعمية إلى نقل

السيارات الستعمسة إلى كتابة الصمبة السدتقمة وتصػر السيارات الكتابية أيزاً.

وعخف آخخ مجخل عسميات الكتابة التفاعمي بأنو "مجسػعة مغ الشذاشات الرفية

الستشػعة التي تجعع تصػيخ استخجام المغة مغ خالل تقشيات تفاعمية كالعرف الحىشي،

والسشاقذات الجساعية ،وإعادة الكتابة(El-Shami, I. Y., 2011,p221).

ائيا ،بأنيا عسمية مذاركة وتفاعل
تمخيراً لسا سبق يسكغ تعخيف الكتابة التفاعمية إجخ ً
مدتسخ
ًا
تقػيسأ
بيغ الستعمع والسعمع في أثشاء عسمية الكتابة ،وىحه الكتابة تدتجعي أو تتصمب
ً
مغ السعمع؛ بغية التحقق مغ امتالك الصالب لكل مغ ميارات القخاءة والكتابة .

ثانيا :أسس عمليات الكتابة التفاعلية :
ً
أوضح كل مغ ()Al Salahat,2014؛ (عبج الجػاد)0202 ،؛ )(Craig, 2006

؛(الباري )0202 ،؛) (El-Shami ,2011؛) ( (Roth, 2012؛ )(Yang, 2005
) (Cicalese, 2003؛ )(VanDeWeghe ,2008

أسس عمليات الكتابة التفاعلية:

 التفاعمية :التعبيخ في ضػء ىحا السجخل ال يديخ في اتجاه واحج ،وإنسا ىػ عسمية تفاعمية
بيغ الكاتب والجسيػر والخسالة ويخاعي مصابقة الكالم لسقتزى الحال.

 الكتابة التعاونية :يشبغي تجريذ التعبيخ الكتابي لمصالب في سياق اجتساعي تعاوني
فيدتعيغ الصالب بخبخات مغ حػلو مغ السعمسيغ ،أو الدمالء ،أو الػالجيغ.

 حخية التعبيخ :إتاحة الفخصة أمام الصالب إلبجاء الخأي وتقجيع الحمػل واالختيار مشح
لحطة اختيار السػضػع ،وتشاولو ،وتقػيسو ،كسا يشبغي االنصالق مغ البشية السعخفية

لمصالب.

مدتخجما يبجأ بفعل ،وآخخ يدتجيب
متعمسا
 الحػار التػاصمي :ويعشي االترال أن ىشاك
ً
ً
ليحا الفعل ،وبحلظ تتػلج صبغة لحػار تػاصمي بيغ الستعمسيغ .
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 االستقاللية في الكتابة :التأكيج عمى استقاللية الصالب في الكتابة ،والسيسا عشج الكتابة
ألغخاض خاصة (محكخات) .

 تشػع االستخاتيجيات :يجب استخجام استخاتيجيات وأساليب متشػعة مثل العرف الحىشي،
والتعميع التعاوني ،وحل السذكالت ،وأنذصة متشػعة مثل الخحمة ،واستخجام الشساذج،

وورشة عسل الكاتب مع االستعانة بسرادر تعميسية متشػعة مثل الكتب والرحف والخبخة
السيجانية ،والتكميفات.

 التكاممية:يجعع ىحا السجخل تكامل فشػن المغة خالل عسميات التعبيخ الكتابي (الكتابة مع
القخاءة والتحجث واالستساع) .

 السذاركة اإليجابية :التخكيد عمى إيجابية الستعمع فيػ محػر عسميات الكتابة مغ البجاية
وحتى عسميات التقػيع ،حيث يعصي الستعمع الفخصة في البحث والتقري واستكذاف

السعمػمات ،وإعادة تشطيسيا ،وصياغتيا في بشية ججيجة وتدجيل السالحطات بصخيقة
تبادلية

 مػضػعية التقػيع :يجب التخكيد عمى األداء الحقيقي لمتعبيخ الكتابي في عسمياتو
السختمفة والتقػيع برػرة مػضػعية مغ خالل االعتساد عمى أكثخ مغ أسمػب مثل اختبار

التعبيخ الكتابي واختبار الػعي بعسميات الكتابة ،وأسمػب الحافطة ،والتقػيع الحاتي ،وتقػيع
األقخان والجساعة ،ويسكغ إشخاك السعمسيغ وأولياء األمػر في عسميات التقػيع ،االىتسام

بالعسمية والسشتج معاً ،بحيث يرل الستعمع إلى كتابة رسالة لغػية تتػفخ فييا معاييخ

الكتابة الجيجة.

 الكفاءة المغػية لمستعمع :يدتسج ىحا السجخل أسدو مغ عمػم المغة بتأكيجه عمى الكفاءة

المغػية لمستعمع في التعبيخ الكتابي والعسل عمى تحديشيا ،والػصػل بيا إلى درجة اإلتقان
مغ خالل عسميات السخاجعة والتعجيل ،ومغ عمع الشفذ حيث يؤكج عمى الخبخة والتجريب

ودافعية الستعمع ،وإيجابياتو ،وتقجيع التعديد السشاسب .
ثال ًثا إجراءات الكتابة التفاعلية

تديخ الكتابة التفاعمية في إشار مجسػعة مغ اإلجخاءات ىي كالتالي:

 مشاقذة السعمع مع شالبو حػل بعس الخبخات التي مخوا بيا أو يسخون بيا
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 تحجيج اليجف مغ الكتابة ،فقج يكػن ىحا التحجيج بعج االستساع لسادة لغػية معيشة ،أو
عقب القخاءة لقرة مغ القرز

 تحجيج السػضػع

 مشاقذة األفكار.
 مسارسة الكتابة

 مذاركة الصالب في كتابة بعس الجسل القميمة حػل السػضػع.
 شباعة مدػدة مغ السػضػع السكتػب.

 مشاقذة السػضػع مغ حيث :حخوفو ،جسمو ،أفكاره ،اليجف مغ الكتابة.

 تذجيع السعمع لصالبو عمى السشاقذة والتحاور حػل محتػى الشز الكتابي Content of
 ،textأو كيف تكتب السػضػع.

 استجابة السعمع لألداء الكتابي الحي أنتجو الصالب ،وذلظ مغ خالل تحجيج االحتياجات

التجريدية بالشدبة لصالبو ،وبالشدبة لمسػضػع الحي سيكتبػن فيو ،مع إتاحة الفخص

الكافية لمصالب لتعمع معمػمات حػل:

˗ عسمية الكتابة ومتصمبات ىحه العسمية .
˗ السفخدات المغػية وشبيعتيا .

˗ استخاتيجيات االستساع إلى أصػات الكمسات .

إدارة السعمع لعسمية التعمع مغ خالل إبخاز الشقاط الجيجة أو الزعيفة باستخجام الدبػرة

البيزاء ،أو باستخجام أى وسيمة أخخى يخاىا مشاسبة لمسػقف الكتابي ( .الباري،
 ،0202حدغ شحاتو ،ومخوان الدسان)0200 ،

مميزات تطبيق إستراتيجية الكتابة التفاعلية في تدريس الكتابة :
 .0تسشح االستخاتيجية التفاعمية أصغخ الكتّاب القجرة عمى صياغة أفكارىع في شكل
كتابات ،حتى عشج تعمسيع لمسيارات التكػيشية لألسمػب.

 .0مغ خالل الكتابة التفاعمية ،يربح األشفال متسخسيغ ،حيث يذعخون بثقة أكبخ في
كتابتيع؛ ألنيع يعسمػن إلى جانب كاتب أكثخ خبخة :معمسيع .ويذعخون بالفخخ
بعسميع ويذعخون وكأنيع مؤلفيغ.
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 .2تحدغ الكتابة التفاعمية أيزاً معخفة الصمبة باليجاء ،وتػفخ ربصاً بيغ الحخف

والرػت ،وتخبط عسمية فيع الخمد بالكتابة .كحلظ ،يتحدغ الػعي الرػتي لجى

الصمبة وقجرات القخاءة السبكخة.

 .2يسكشيع تصبيق ىحه اإلستخاتيجية خالل كتابتيع السدتقمة.

 .2تداعج ىحه اإلستخاتيجية عمى تحديغ قجرة السعمسيغ عمى تجريذ الكتابة .إذ يسكغ
لمسعمع مخاجعة الصخيقة التي يسارس بيا التجريذ في الفرل ،ومعخفة احتياجات كل

شالب في الكتابة)Suarmi& Fatimah ,2019) .

الدراسة الميدانية :أداوتها ،وإجراءاتها

أوال :قائسة ميارات التعبيخ الػضيفي في الرف األول اإلعجادي :

تيجف ىحه القائسة إلى تحجيج ميارات التعبيخ الػضيفي السشاسبة لصالب الرف

الثاني اإلعجادي ،وذلظ بيجف بشاء استخاتيجية لتشسيتيا لجى شالب الرف الثاني
اإلعجادي ،واستشجت الباحثة في بشاء القائسة واشتقاق ميارات التعبيخ الػضيفي السشاسبة

لصالب الرف الثاني اإلعجادي التي تزسشتيا إلى دراسة البحػث والجراسات الدابقة
والسخاجع والجوريات العخبية واألجشبية في ميجان الكتابة ومياراتيا برفة عامة ،والتعبيخ
الػضيفي ومياراتو برفة خاصة ،و دراسة أىجاف تعميع الكتابة في السخحمة اإلعجادية

برفة عامة ،وأىجاف تعميع التعبيخ الػضيفي برفة خاصة ،وما تخكد عميو تمظ
األىجاف مغ ميارات ،ودراسة السدتػيات السعيارية ومؤشخات تعميع الكتابة في السخحمة

اإلعجادية برفة عامة ،ومعاييخ ومؤشخات تعميع التعبيخ الػضيفي برفة خاصة ،وما

تخكد عميو تمظ السعاييخ والسؤشخات مغ ميارات ،و دراسة شبيعة التعبيخ الػضيفي
ومياراتيا ،ودراسة شبيعة نسػ الصالب في السخحمة اإلعجادية ،وخرائز تمظ السخحمة،

وسسائيا ومتصمباتيا الكتابية .ومغ خالل السرادر الدابقة تع التػصل إلى قائسة مبجئية

تتزسغ ميارات التعبيخ الػضيفي السشاسبة لصالب الرف الثاني اإلعجادي ،فتع

ترشيف ميارات التعبيخ الػضيفي الشػعية في ثالثة مجاالت ىي :ميارات خاصة
بكتابة التمخيز ،وميارات خاصة بكتابة التقخيخ ،وميارات خاصة بكتابة اليػميات

الحػارية  ،وبمغ عجد السيارات في جسيع ىحه السحاور ( )۹۲سبع وعذخيغ ميارة تع
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ترشيفيا في ىحه السحاور .و لمتأكج مغ صجق ىحه القائسة وصالحيتيا في تحجيج أىع

ميارات التعبيخ الػضيفي السشاسبة لصالب الرف الثاني اإلعجادي ،تع عخضيا عمى

مجسػعة مغ السحكسيغ وعجدىع عذخة مغ متخرري السشاىج وشخق تجريذ المغة
العخبية ،وقج عخضت القائسة عمى الدادة السحكسيغ في صػرة استبانة ،وقج قدست

االستبانة إلى أربعة أنيخ خرز الشيخ األول مغ اليسيغ لسيارات التعبيخ الػضيفي في
الرف الثاني اإلعجادي ،وخرز الشيخان الثاني والثالث إلبجاء السحكع رأيو في كل

ميارة ،حيث شمب مغ السحكع وضع عالمة (√) أمام كل ميارة مغ السيارات في الشيخ
الثاني وعشػانو (مشاسب إذا وافق عمى ىحه السيارة ،والعالمة نفديا أمام كل ميارة مغ
السيارات في الشيخ الثالث وعشػانو (غيخ مشاسب إذا لع يػافق عمييا ،وخرز الشيخ

األخيخ لتعجيل صياغة بعس السيارات التي يخى السحكع أنيا في حاجة إلى تعجيل
صياغتيا .وقج شمب مغ الدادة السحكسيغ تحجيج مجى مشاسبة ميارات التعبيخ الػضيفي

لصالب الرف الثاني اإلعجادي ،وتعجيل صياغة أية ميارة مغ ميارات التعبيخ

الػضيفي يخون أنيا تحتاج إلى تعجيل في الرياغة ،و إضافة ميارات أخخى لمتعبيخ
يخون ضخورة أن يستمكيا شالب الرف الثاني اإلعجادي ،و ححف السيارات التي يخون
أنيا غيخ مالئسة لصالب الرف الثاني اإلعجادي ،وبعج تفخيغ استجابات السحكسيغ
عمى قائسة ميارات التعبيخ الػضيفي السبجئية ،ودراسة آرائيع ومقتخحاتيع ،أجخيت

التعجيالت الالزمة ليحه القائسة واستبعجت السيارات التي لع يرل مدتػى أىسيتيا إلى
 ،%82وأصبح عجد ميارات ىحه القائسة ( )۹2ميارة بجال مغ ( )۹۲ميارة.

ثانياً :اختبار ميارات التعبيخ الػضيفي لجى شالب الرف الثاني اإلعجادي:

بيجف اختبار ميارات التعبيخ الػضيفي إلى الحكع عمى مجى تحقيق شالب

الرف الثاني اإلعجادي لسيارات التعبيخ الػضيفي ،وقياس أدائيع فييا ،والكذف عسا

يستمكػنو مشيا ،وذلظ قبل تشفيح البخنامج القائع عمى عسميات الكتابة التفاعمية وبعج
تشفيحه لمكذف عغ مجى فاعمية االستخاتيجية القائسة عمى عسميات الكتابة التفاعمية في

تشسية ميارات التعبيخ الػضيفي لجى شالب الرف الثاني اإلعجادي ،وعجد ىحه
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السيارات أربع وعذخون ميارة لمكتابة الػضيفية ،وتتػزع عمى ثالثة مجاالت ىي كتابة
التمخيز ،و كتابة التقخيخ ،و كتابة اليػميات الحػارية .

واستشجت الباحثة في بشاء اختبار ميارات التعبيخ الػضيفي لجى شالب الرف

الثاني اإلعجادي إلي دراسة الكتب والسرادر والسخاجع الستخررة في مجال التقػيع
برفة عامة ،وتقػيع ميارات التعبيخ الػضيفي برفة خاصة ،ودراسة السقاييذ
واالختبارات التي تشاولت ميارات الكتابة برفة عامة ،والتعبيخ الػضيفي برفة خاصة

لالستفادة مشيا ،ودراسة ميارات التعبيخ الػضيفي التي تػصمت الجراسة الحالية إلييا،
ودراسة شبيعة نسػ الصالب في السخحمة اإلعجادية ،وخرائز تمظ السخحمة ،وسساتيا

ومتصمباتيا الكتابية .وصيغ محتػي ىحا االختبار مغ السػضػعات الكتابية التي تع
اختيارىا في البخنامج ،واشتسل االختبار عمى خسذ أسئمة ،وجاءت األسئمة عمى شكل
اختبار مقال ،وذلظ ألن ميارات التعبيخ الػضيفي يرعب قياس أية ميارة مشيا عمى

حجة؛ ومغ ثع فإن قياسيا يتع مغ خالل مػضػع متكامل تتػافخ فيو جسيع السيارات ،وقج
خرز لكل ميارة مغ ميارات التعبيخ الػضيفي سؤاليغ ،واألداء الجيج لمسيارة وتػافخىا

يأخح درجة واحجة ،وعجم تػافخ السيارة في السػضػع ليذ لو أية درجة .ووضع مفتاح

لترحيح أسئمة االختبار ،وكيفية تػزيع درجات االختبار .ولمتحقق مغ الرجق الطاىخي

لالختبار تع عخضو عمى مجسػعة مغ متخرري المغة العخبية ،والسشاىج وشخق
تجريذ المغة العخبية ،وكان عجد الدادة السحكسيغ عذخة .وقج شمب مغ الدادة

السحكسيغ إبجاء الخأي فيسا يمي:

 -0صجق األسئمة في قياس مجى تحقيق الصالب السيارات التعبيخ الػضيفي في
الرف األول اإلعجادي.

 -0سالمة الرياغة المغػية لألسئمة ،واتداق البجائل السصخوحة
 -2سالمة ووضػح تعميسات االختبار.

 -2إبجاء أية مالحطات أخخى حػل االختبار.
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وقج أجخت الباحثة التعجيالت التي شمبيا الدادة السحكسػن عمى االختبار .وبعج

إجخاء التعجيالت التي شمبيا الدادة السحكسػن عمى أسئمة االختبار ،تع تصبيق ىحا
االختبار استصالعيا بيجف:

 تحجيج الدمغ الالزم لإلجابة عغ االختبار. -حداب معامل ثبات االختبار.

وتع تصبيق االختبار عمى عيشة استصالعية بمغت ( )029تمسيحا وتمسيحة مغ

تالميح الرف الثاني االعجادي ،بالسجارس( الشيل اإلعجادية الحجيثة ،السدتقبل

اإلعجادية ،كفخ سميسان البحخي اإلعجادية ) التابعة لسحافطة دمياط خالل
يػمي0207/2/9،8م

بػاقع ثالث فتخات ،لكل فرل فتخة .وبعج تصبيق االختبار

وترحيحو أسفخت الشتائج عسا يمي:
 -تحجيج زمغ االختبار:

يتحجد زمغ االختبار :ستػن دقيقة
 -حداب معامل ثبات االختبار:

استخجمت الباحثة شخيقة إعادة االختيار عمى نفذ العيشة بعج مخور فاصل

زمشي قجره أسبػعيغ ،وذلظ لمتأكج مغ ثبات االختبار باالستعانة ببخنامج الحدم
اإلحرائية واالجتساعية " ،"SPSS20وتػضح الشتائج الػاردة في الججول التالي أن

قيسة معامل الثبات لالختبار السدتخجم في الجراسة ىػ  .،۲۲أكبخ مغ ( )2.72وىػ
الحج السقبػل في ىحا االختبار ،وبالتالي يسكغ القػل أن ىحا االختبار يتستع بالثبات

أيزا كسا يتستع بالرالحية.

ثال ًثا :خطوات االستراتيجية المقترحة في ضوء عمليات الكتابة التفاعلية المناسبة

لطالب الصف الثاني اإلعدادي:

تيجف ىحه القائسة إلى تحجيج إجخاءات االستخاتيجية السقتخحة في ضػء عسميات
الكتابة التفاعمية السشاسبة لصالب الرف الثاني اإلعجادي حتى يسكغ تحجيج خصػات

االستخاتيجية السقتخحة لتشسية ميارات التعبيخ الػضيفي لجى شالب الرف الثاني

اإلعجادي .واستشجت الباحثة في بشاء القائسة واشتقاق إجخاءات مجخل عسميات الكتابة
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السشاسبة لصالب الرف الثاني اإلعجادي مغ خالل دراسة البحػث والجراسات الدابقة
والكتب والسخاجع والجوريات(العخبية واألجشبية) التي تشاولت عسميات الكتابة التفاعمية،

ودراسة أسذ عسميات الكتابة التفاعمية ،وإجخاءاتيا ،و دراسة شبيعة نسػ الصالب في
السخحمة اإلعجادية ،وخرائز تمظ السخحمة ،وسساتيا ،ومتصمباتيا الكتابية .ومغ خالل

السرادر الدابقة تع التػصل إلى خصػات االستخاتيجية السقتخحة في ضػء عسميات
الكتابة التفاعمية السشاسبة لصالب الرف الثاني اإلعجادي ،وقج بمغ عجد تمظ الخصػات

ثالثة عذخ إجخاء ،تتػزع عمى ست مخاحل ىي :مخحمة ما قبل الكتابة ،ومخحمة كتابة

السدػدة ،ومخحمة السخاجعة والتعجيل ،ومخحمة إعادة الكتابة(الكتابة الشيائية) ،ومخحمة

التقػيع ،ومخحمة الشذخ.

ابعا :خطة تنفيذ االستراتيجية المقترحة في ضوء عمليات الكتابة التفاعلية لتنمية
رً
مهارات التعبير الوظيفي لدى طالب الصف الثاني اإلعدادي:
تيجف ىحه االستخاتيجية إلى تشسية ميارات التعبيخ الػضيفي لجى شالب الرف
الثاني اإلعجادي ،وقج تػصمت الجراسة الحالية إلى قائسة بتمظ السيارات مغ خالل

الجراسة الشطخية ،وقج اعتسجت الجراسة الحالية في اختيارىا لسحتػى االستخاتيجية
وتشطيسو عمى ما يمي:

 -قائسة ميارات التعبيخ الػضيفي التي تع التػصل إلييا

 اختيار الػحجات التعميسية ودروسيا التي تتفق مع شبيعة ميارات التعبيخالػضيفي السشاسبة لصالب السخحمة اإلعجادية ويتزسغ البخنامج ثالث وحجات

ىى:

الػحجة األولى :كتابة التمخيز.
الػحجة الثانية :كتابة التقخيخ.

الػحجة الثالثة :كتابة اليػميات الحػارية.
وتع استخجام استخجام االستخاتيجية السقتخحة في ضػء عسميات الكتابة التفاعمية

في تجريذ البخنامج لتشسية ميارات التعبيخ الػضيفي لجى شالب الرف الثاني
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اإلعجادي .باإلضافة إلى مجسػعة مغ األنذصة التعميسية والػسائط الستعجدة وأساليب

التقػيع.

خامدا :بشاء دليل السعمع لتشفيح االستخاتيجية السقتخحة في ضػء عسميات الكتابة
ً
التفاعمية لتشسية ميارات التعبيخ الػضيفي لجى شالب الرف الثاني اإلعجادي:
ييجف دليل السعمع الحي تقجمو الجراسة الحالية إلى تقجيع إرشادات وتػجييات لسعمع

الرف الثاني اإلعجادي في تجريذ االستخاتيجية السقتخحة ،ومداعجة السعمع في تسكيغ

شالبو مغ تحقيق ميارات التعبيخ الػضيفي في الرف الثاني اإلعجادي ،ومداعجة
السعمع في تشفيح االستخاتيجية السقتخحة وتحجيج خصػاتيا وإجخاءاتيا .وروعي عشج إعجاد

دليل السعمع األسذ التالية:

 -0تحجيج األىجاف برػرة إجخائية.
 -0تحجيج إجخاءات التجريذ باستخجام عسميات الكتابة التفاعمية.
 -2تحجيج الػسائط التعميسية السشاسبة.

 -2تحجيج األنذصة التعميسية التي يقػم بيا الصالب أثشاء التجريذ.
 -2تحجيج أساليب التقػيع السشاسبة.

ويتزسغ دليل السعمع الحي تقجمو الجراسة الحالية كال مغ:

 .0خمفية معخفية حػل الكتابة التفاعمية ،تتزسغ التعخيف بالكتابة التفاعمية ،وأنػاعيا،
وأىسيتيا ،عسميات الكتابة .

 .0قائسة ببعس ميارات التعبيخ الػضيفي الالزمة لصالب الرف الثانى اإلعجادي.

 .2إجخاءات تشسية ميا ارت التعبيخ الػضيفي وفقاً الستخاتيجية قائسة عمى عسميات
الكتابة التفاعمية.

 .2تخصيط كل درس مغ دروس وحجات البخنامج في ضػء:
• تحجيج أىجاف الجرس.
• عخض الجرس.

• تحجيج إجخاءات التجريذ باستخجام عسميات الكتابة التفاعمية.
• تحجيج الػسائط التعميسية السدتخجمة في الجرس.
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• تحجيج األنذصة التعميسية التي يقػم بيا الصالب أثشاء التجريذ.
• تحجيج أساليب تقػيع الجرس.

إجراءات الدراسة الميدانية:

 -الترسيع التجخيبي السدتخجم في الجراسة:

استخجمت الجراسة الحالية في تصبيق بخنامجيا في الرف الثاني اإلعجادي

ترسيسا تجخيبيا يعتسج عمى مجسػعتيغ (مجسػعة تجخيبية ،ومجسػعة ضابصة)؛ حيث

درست السجسػعة التجخيبية االستخاتيجية التي تقجميا الجراسة الحالية بيجف تشسية

ميارات التعبيخ الػضيفي لجى شالب الرف الثاني اإلعجادي ،وتعتسج ىحه االستخاتيجية
عمى عسميات الكتابة التفاعمية .أما السجسػعة الزابصة فقج درست البخنامج التقميجي

لمكتابة في الرف الثاني اإلعجادي بصخيقة السعمع التقميجية ،وذلظ في الفرل الجراسي

األول خالل العام .۹۰0۲-۹۰02
 -اختيار عيشة الجراسة:

تع اختيار عيشة الجراسة مغ شالب الرف الثاني اإلعجادي حيث تسثمت السجسػعة
التجخيبية في شالب الرف الثاني اإلعجادي بسجرسة كفخ سعج البمج اإلعجادية بشيغ،
وتزع ىحه السجرسة أربعة فرػل في الرف الثاني اإلعجادي ،وقج تع اختيار الفرل

األول مشيا في السجسػعة التجخيبية لمجراسة ،وكان عجد شالب السجسػعة التجخيبية
( )20شالبا .وتع اختيار السجسػعة الزابصة مغ شالبات الرف الثاني اإلعجادي
بشفذ السجرسة ،وكان عجد شالب السجسػعة الزابصة ()20

شالبا وبحلظ تربح

عيشة الجراسة ( )22شالبا.
-

التصبيق القبمي الختبار ميارات التعبيخ الػضيفي:

تع تصبيق اختبار ميارات التعبيخ الػضيفي عمى السجسػعتيغ عمى كل مغ
السجسػعة التجخيبية و الزابصة عمى التػالي حيث خرز لالختبار حرتان ،مع

العمع أن زمغ الحرة الػاحجة خسذ وثالثػن دقيقة ،وبعج تصبيق االختبار قبميا عمى
شالب السجسػعتيغ التجخيبية و الزابصة عػلجت نتائجو إحرائيا باستخجام بخنامج

الحدم اإلحرائية واالجتساعية " ،"SPSS20وتبيغ أنو يػجج تجانذ بيغ عيشتي
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السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في التصبيق القبمي الختبار ميارات التعبيخ الػضيفي
لجى شالب الرف الثاني اإلعجادي ،وىشاك تكافؤ بيغ السجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية
في القياس القبمي ألداء الصالب لسيارات التعبيخ الػضيفي في السجاالت الثالث برفة

عامة في الرف الثاني اإلعجادي؛ حيث إنو ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ
متػسصي درجات شالب السجسػعة التجخيبية ،ودرجات شالب السجسػعة الزابصة في

القياس القبمي ألداء ميارات التعبيخ الػضيفي برفة عامة.

سابعا :التطبيق البعدي الختبار مهارات التعبير الوظيفي:
ً
بعج االنتياء مغ تجريذ االستخاتيجية الحي استغخق مجة شيخيغ بسا يعادل تدعة
أسابيع ،تع إعادة تصبيق اختبار ميارات التعبيخ الػضيفي لجى شالب الرف الثاني

اإلعجادي تصبيقا بعجيا عمى شالب السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة؛ وذلظ لتحجيج مجى
تحقيق شالب السجسػعتيغ لسيارات التعبيخ الػضيفي في الرف الثاني اإلعجادي؛ ومغ

ثع تحجيج فاعمية االستخاتيجية التي تقجميا الجراسة الحالية في تسكيغ شالب السجسػعة

التجخيبية مغ تحقيق ىحه السيارات.

نتائج الجراسة ،ومشاقذتيا ،وتفديخىا ،وتػصياتيا ،ومقتخحاتيا نتائج الجراسة :

تعخض الجراسة نتائجيا مغ خالل اإلجابة عغ الدؤال الخامذ مغ أسئمتيا :والحي

نرو :ما فاعمية االستخاتيجية السقتخحة في ضػء عسميات الكتابة التفاعمية لتشسية
ميارات التعبيخ الػضيفي لصالب السخحمة اإلعجادية؟

ولإلجابة عغ ىحا الدؤال تست صياغة الفخضيغ التالييغ والتأكج مغ صحة كل مشيسا:

 .0يػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى (  )2022 ≤بيغ متػسصى درجات شالب
السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة في التصبيق البعجي الختبار ميارات التعبيخ

الػضيفي لمرف الثاني اإلعجادي لرالح السجسػعة التجخيبية.

 .0يػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ( )2022 ≤ بيغ متػسصى درجات شالب
السجسػعة التجخيبية فى التصبيقيغ القبمي والبعجي الختبار ميارات التعبيخ الػضيفي ،وذلظ

لرالح التصبيق البعجي
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نتائج الفرض األول:

اختبخت صحة الفخض األول الحي يشز عمى أنو :يػجج فخق ذو داللة إحرائية

عشج مدتػى (  )2022 ≤بيغ متػسصى درجات شالب السجسػعة التجخيبية
والسجسػعة الزابصة في التصبيق البعجي الختبار ميارات التعبيخ الػضيفي لمرف

الثاني اإلعجادي لرالح السجسػعة التجخيبية  ،والختبار صحة الفخض تست مقارنة

نتائج السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في القياس البعجي لسجى تحقق ميارات التعبيخ

الػضيفي ككل ،وقج تع الحرػل عمى ىحه الشتائج مغ خالل جسع الجرجات الكمية

التصبيق البعجي الختبار ميارات التعبيخ الػضيفي لجى شالب الرف األول اإلعجادي

لكل شالب.

والججول التالي يػضح الفخوق بيغ متػسصات درجات السجسػعتيغ التجخيبية

والزابصة في القياس البعجي لمتعبيخ الػضيفي ككل:

ججول ( :)0يػضح داللة الفخوق بيغ متػسصي درجات شالب عيشة البحث في التصبيق
البعجي الختبار ميارات التعبيخ الػضيفي.

انًٓبساد انفشعٛخ
 -4انكتبثخ ف ٙحذث ٕٚي ٙيخٛش
نالْتًبو
 -9عشض انحذث انٕٛي ٙثأسهٕة
جًٛم
ٔ -1صف شعٕسِ تجبِ انحذث
 -1تجبدل انتعهٛمبد حٕل انحذث يع
اٜخش ٍٚثتعجٛشاد يُبسجخ
 -0اختٛبس أفكبس ٔحٛمخ انصهخ
ثبنحذث انٕٛيٙ

انًجًٕعبد
انذساسٛخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ
انًجًٕعخ
انعبثطخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ
انًجًٕعخ
انعبثطخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ
انًجًٕعخ
انعبثطخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ
انًجًٕعخ
انعبثطخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ
انًجًٕعخ
انعبثطخ
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اختجبس "د"

يتٕسػ االَحشاف
انذسجبد انًعٛبسٖ لًٛخ دسجبد يستٕٖ
(د) انحشٚخ انذالنخ
1990 4921
19114 29 0940
19.0 4999
4921

1912

4942

19.9

1921

1990

1922

191.

1901

1904

9912

1920

9924

1911

49.0

4941

1911

19111 29

9922

19141 29

.912

19114 29

0912

19114 29
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 -2انًجبدسح ثطشح أسئهخ يُبسجخ
نهحذث
 -.انتعجٛش انًُبست عٍ انحذث
دٌٔ يجبنغخ أٔ تٕٓ ٍٚيٍ شأَّ
 -0استخذاو تعجٛشاد ٕٚيٛخ دلٛمخ
فٔ ٙصف انحذث 9
 -2انتعجٛش عٍ سأ ّٚف ٙيٕظع يب
يجشسٔ ٍٚجٓخ َظشْى
 -41تُظٛى ثُٛخ انتمشٚش 9

 -44إثشاص انعُبٔٔ ٍٚانجًم انًًٓخ 9

 -49تحذٚذ انٓذف يٍ انتمشٚش 9
 -41تعً ٍٛانتمشٚش يعهٕيبد تتسى
ثبنذلخ يع يطبثمتٓب نهٕالع 9
 -41عشض انُتبئج ثصٕسح يحذدح 9
 -40تحذٚذ انًعُ ٙانعبو نهُص لجم
انتهخٛص9
 -42تحهٛم انُص انًمشٔء إن ٙأفكبس
سئٛسخ ٔأخشٖ حبَٕٚخ9
 -4.إعذاد انًسٕدح األٔنٛخ نهًهخص9
 -40اإلٚجبص ف ٙكتبثخ انًهخص دٌٔ
إخالل ثبنًعًٌٕ9
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 -42صٛبغخ األفكبس انشئٛسخ
ثبألسهٕة انشخص /ٙانزاتٙ
نهًهخص 9
 -91االنتضاو ثبنعذد انًطهٕة يٍ
انكهًبد ف ٙانتهخٛص9
 -94ديج انجًم ٔانعجبساد فٙ
صٛبغخ جذٚذح 9
 -99يشاجعخ انًهخص يشاجعخ نغٕٚخ
دلٛمخ 9
اختجبس يٓبساد انتعجٛش انٕظٛفٗ
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الججول ( )2يبيغ نتائج اختبار "ت" لجاللة الفخوق بيغ متػسصي درجات شالب

عيشة البحث في التصبيق البعجي الختبار ميارات التعبيخ الػضيفي ،حيث جاءت

متػسصات درجات شالب السجسػعة التجخيبية فى التصبيق البعجى أعمى مغ متػسصات
درجات السجسػعة الزابصة فى جسيع السيارات ،وجاءت جسيع قيع "ت" لمسيارات دالة

عشج مدتػيات داللة ( ،)2.22 ،2.20 ،2.220مسا يجل عمى وجػد فخوق دالة
إحرائياً بيغ شالب السجسػعتيغ فى ميارات التعبيخ الػضيفى لرالح شالب السجسػعة

التجخيبية.

أما اختبار ميارات التعبيخ الػضيفى ككل؛ بمغ متػسط درجات شالب السجسػعة

التجخيبية فى التصبيق البعجى

( )22.29وبمغ متػسط درجات شالب السجسػعة

الزابصة ( ،)07.97كسا بمغت قيسة "ت" ( )02.22ومدتػى الجاللة ( ،)2.220مسا

يجل عمى وجػد فخوق دالة إحرائياً بيغ شالب السجسػعتيغ فى االختبار ككل لرالح

شالب السجسػعة التجخيبية
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نتائج الفرض الثاني:

اختبخت صحة الفخض الثاني الحي يشز عمى أنو :يػجج فخق ذو داللة إحرائية

عشج مدتػى ( )2022 ≤ بيغ متػسصى درجات شالب السجسػعة التجخيبية فى
التصبيقيغ القبمي والبعجي الختبار ميارات التعبيخ الػضيفي ،وذلظ لرالح التصبيق
البعجي  ،والختبار صحة ىحا الفخض تست مقارنة نتائج السجسػعة التجخيبية في

القياسيغ القبمي والبعجي لسجى تحقق ميارات التعبيخ الػضيفي ككل ،وقت تع الحرػل

عمى ىحه الشتائج مغ خالل جسع الجرجات الكمية لكل شالب في اختبار ميارات التعبيخ

الػضيفي لجى شالب الرف الثاني اإلعجادي.

والججول التالي يػضح الفخوق بيغ متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية في

القياس القبمي والقياس البعجي لسجى تحقق ميارات التعبيخ الػضيفي ككل :
ججول ()۹

يػضح داللة الفخوق بيغ متػسصي درجات شالب السجسػعة التجخيبية في التصبيقيغ
القبمي والبعجي الختبار ميارات التعبيخ الػضيفي.

انًٓبساد انفشعٛخ
 94انكتبثخ ف ٙحذث ٕٚي ٙيخٛش
نالْتًبو
 99عشض انحذث انٕٛي ٙثأسهٕة
جًٛم
ٔ 91صف شعٕسِ تجبِ انحذث
 91تجبدل انتعهٛمبد حٕل انحذث يع
اٜخش ٍٚثتعجٛشاد يُبسجخ
 90اختٛبس أفكبس ٔحٛمخ انصهخ ثبنحذث
انٕٛيٙ

انتطجٛك

يتٕسػ
انذسجبد

انتطجٛك
انمجهٗ
انتطجٛك
انجعذٖ
انتطجٛك
انمجهٗ
انتطجٛك
انجعذٖ
انتطجٛك
انمجهٗ
انتطجٛك
انجعذٖ
انتطجٛك
انمجهٗ
انتطجٛك
انجعذٖ
انتطجٛك
انمجهٗ
انتطجٛك
انجعذٖ

1904
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4921

اختجبس "د"

االَحشاف
انًعٛبسٖ لًٛخ دسجبد يستٕٖ
(د) انحشٚخ انذالنخ
1921
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 92انًجبدسح ثطشح أسئهخ يُبسجخ نهحذث
 9.انتعجٛش انًُبست عٍ انحذث دٌٔ
يجبنغخ أٔ تٕٓ ٍٚيٍ شأَّ
 90استخذاو تعجٛشاد ٕٚيٛخ دلٛمخ فٙ
ٔصف انحذث 9
 92انتعجٛش عٍ سأ ّٚف ٙيٕظع يب
يجشسٔ ٍٚجٓخ َظشْى
 941تُظٛى ثُٛخ انتمشٚش 9

 944إثشاص انعُبٔٔ ٍٚانجًم انًًٓخ 9

 949تحذٚذ انٓذف يٍ انتمشٚش 9
 941تعً ٍٛانتمشٚش يعهٕيبد تتسى
ثبنذلخ يع يطبثمتٓب نهٕالع 9
 941عشض انُتبئج ثصٕسح يحذدح 9
 940تحذٚذ انًعُ ٙانعبو نهُص لجم
انتهخٛص9
 942تحهٛم انُص انًمشٔء إن ٙأفكبس
سئٛسخ ٔأخشٖ حبَٕٚخ9
 94.إعذاد انًسٕدح األٔنٛخ نهًهخص9
 940اإلٚجبص ف ٙكتبثخ انًهخص دٌٔ
إخالل ثبنًعًٌٕ9
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 942صٛبغخ األفكبس انشئٛسخ ثبألسهٕة
انشخص /ٙانزات ٙنهًهخص 9
 991االنتضاو ثبنعذد انًطهٕة يٍ
انكهًبد ف ٙانتهخٛص9
 994ديج انجًم ٔانعجبساد ف ٙصٛبغخ
جذٚذح 9
 999يشاجعخ انًهخص يشاجعخ نغٕٚخ
دلٛمخ9
اختجبس يٓبساد انتعجٛش انٕظٛفٗ
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الججول ( )0يبيغ نتائج اختبار "ت" لجاللة الفخوق بيغ متػسصي درجات شالب

السجسػعة التجخيبية في التصبيقيغ القبمي والبعجي الختبار ميارات التعبيخ الػضيفي،

حيث جاءت متػسصات درجات التصبيق البعجى أعمى مغ متػسصات درجات التصبيق
القبمى لمسيارات ،وجاءت قيع "ت" لمسيارات دالة عشج مدتػيات داللة (،2.220

 ،)2.20مسا يجل عمى وجػد فخوق دالة إحرائياً بيغ التصبيقيغ فى السيارات لرالح

التصبيق البعجى.

أما اختبار ميارات التعبيخ الػضيفى ككل؛ بمغ متػسط درجات التصبيق القبمى

( )02.08وبمغ متػسط درجات التصبيق البعجى ( ،)22.29كسا بمغت قيسة "ت"

( )02.27ومدتػى الجاللة ( ،)2.220مسا يجل عمى وجػد فخوق دالة إحرائياً بيغ
التصبيقيغ فى اختبار ميارات التعبيخ الػضيفى لرالح التصبيق البعجى

مناقشة النتائج وتفسيرها:

أضيخت الشتائج أن االستخاتيجية السقتخحة في ضػء عسميات الكتابة التفاعمية التي

تقجميا الجراسة الحالية فاعمية في تشسية ميارات التعبيخ الػضيفي ككل لجى شالب

السجسػعة التجخيبية في الرف الثاني اإلعجادي ،حيث تػجج فاعمية لالستخاتيجية
143
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السقتخحة في ضػء عسميات الكتابة التفاعمية ،حيت تخاوحت ما بيغ ()2.98 – 2.20

لسيارات التعبيخ الػضيفى ،وبمغت ندبة الفاعمية لالختبار ككل ( )2.80وىى ندب
أكبخ مغ ( )2.2التى

حجدىا ماك جػجيان لمحكع عمى الفاعمية ،مسا يجل عمى أن

االستخاتيجية السقتخحة في ضػء عسميات الكتابة التفاعمية والتى استخجمتيا الباحثة كانت

فعالو وأدت إلى تشسية ميارات التعبيخ الػضيفي لجى شالب السجسػعة التجخيبية.

وىحه الفخوق تؤكج فاعمية االستخاتيجية في تشسية ميارات التعبيخ الػضيفي لجى شالب

السجسػعة التجخيبية ،وىي تمظ السيارات التي مكشتيع مغ كتابة يػميات حػارية وتقاريخ

مغ خالل مزسػن كتابي سميع ،وأسمػب كتابي مشدق ،وتشطيع كتابي جسيل ،كسا
تزسغ عسميات الكتابة التفاعمية تػزيع ميام التعبيخ الػضيفي عمى ست مخاحل تتكامل

وتتفاعل معا مغ أجل إنذاء نز مكتػب مشطع البشية ،مسا أتاح لصالب السجسػعة
التجخيبية فخصة لمتسكغ مغ ميارات التعبيخ الػضيفي.

توصيات الدراسة:

في ضػء ما أسفخت عشو الجراسة مغ نتائج فإنيا تػصي بسا يمي:
 -0تجريب السعمسيغ عمى عسميات الكتابة التفاعمية والحي يتألف مغ ست مخاحل وىي
مخحمة ما قبل الكتابة ،ومخحمة كتابة السدػدة ،ومخحمة السخاجعة والتعجيل ،ومخحمة

الكتابة الشيائية ،ومخحمة التقػيع ،ومخحمة الشذخ.

 -0تجريب الصالب عمى استخجام استخاتيجية الكتابة التفاعمية عشج كتابة السػضػعات
الػضيفية.

 -2تقجيع عجد كبيخ مغ األنذصة التي تذجع عمى تشسية ميارات التعبيخ الػضيفي.
-2

إعجاد أدلة لسعمسي المغة العخبية في جسيع السخاحل التعميسية وفقا الستخاتيجية

عسميات الكتابة التفاعمية.

المراجـــــــع
أوال المراجع العربية :
˗ حسٍ شحبتخ ،يشٔاٌ انسًبٌ( :)9149انًشجع فٗ تعهٛى انهغخ انعشثٛخ ٔتعهًٓب ،يكتجخ انذاس انعشثٛخ
نهكتبة9
˗ خبنذ ثٍ خبغش انعجٛذ٘ ( 9)9112فبعهٛخ َشبغبد لبئًخ عهٗ عًهٛبد انكتبثخ ف ٙتًُٛخ يٓبساد كتبثخ
انمصخ نذٖ تاليٛز انصف األٔل انًتٕسػ ،ثحج يکًم نهذكتٕساِ ،كهٛخ انتشثٛخ ،جبيعخ أو انمشٖ9
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˗ سَذح دمحم أثٕ َٕاسح ( 9)9110يشکالد تذسٚس انتعجٛش ٔااللتشاحبد نحهٓب ف ٙانًشحهخ األسبسٛخ فٙ
األسدٌ يٍ ٔجٓخ َظش يعهً ٙاألسدٌ ،يبجستٛش غٛش يُشٕسح ،انجبيعخ األسدَٛخ ،كهٛخ انذساسبد انعهٛب9
˗ سُٛبء انخطٛت ( :)9141استخذاو غهجخ انصف األٔل انخبَٕ٘ نًٓبساد عًهٛبد انتعجٛش انكتبث ، ٙيجهخ
جبيعخ ديشك ،انعذد 912
˗ عجذ انشحًٍ عه ٙانٓبشً:)9141 ( ٙانتعجٛش :فهسفتّ ٔ-العّ -تذسٚسّ 9األسدٌ :داس انًُبْج نهُشش
ٔانتٕصٚع9
˗ فتح ٙعهٗ َٕٚس ( :)9110استشاتٛجٛبد تعهٛى انهغخ انعشثٛخ ف ٙانًشحهخ انخبَٕٚخ9انمبْشح :يطجعخ
انكتبة انحذٚج9
˗ فخش٘ خهٛم انُجبس 9)9144( 9األسس انفُٛخ نهكتبثخ ٔانتعجٛش 9عًبٌ :داس صفبء 9
˗ کٕحش جًبل شجٛالد ( 9)9112فبعهٛخ ثشَبيج يمتشح ف ٙتًُٛخ ثعط يٓبساد انكتبثخ نذٖ غبنجبد
انصف األٔل انخبَٕ٘ ،يبجستٛش غٛش يُشٕسح ،انجبيعخ األسدَٛخ ،كهٛخ انذساسبد انعهٛب9
˗ يبْشعجذ انجبس٘ :)9141( ،انًٓبساد انكتبثٛخ يٍ انُشأح إنٗ انتذسٚس" ،داس انًسٛشح نهُشش ٔانتٕصٚع،
عًبٌ-األسدٌ9
˗ دمحم سجت فعم هللا ( :)9111عًهٛبد انكتبثخ انٕظٛفٛخ ٔتطجٛمبتٓب " ،غ ،4انمبْشح ،عبنى انكتت 9
˗ يحًٕد جالل انذ ٍٚسهًٛبٌ ( :)9112فبعهٛخ استخذاو يذخم عًهٛبد انكتبثخ ف ٙتًُٛخ يٓبساد األداء
انكتبث ٙنطالة انًشحهخ انخبَٕٚخ ،يجهخ انجًعٛخ انًصشٚخ نهًُبْج ٔغشق انتذسٚسٕٚ ،ن9ٕٛ
˗ ٔالء عجذ انجٕاد ( 9)9141ثشَبيج لبئى عهٗ يذخم عًهٛبد انكتبثخ انتفبعهٗ نتًُٛخ يٓبساد انكتبثخ
اإللُبعٛخ نذٖ غالة انًشحهخ انخبَٕٚخ ،سسبنخ يبجستٛش غٛش يُشٕسح ،كهٛخ انتشثٛخ ،جبيعخ ع ٍٛشًس9
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