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مقدمة:

اإلبجاع مصمب أساسي لكل السجتسعات ،فاألمع الستقجمة تبحث عغ

السبجعيغ في شتي السجاالت ،وتعج ليع بخامج التشسية التي تؤىميع لمبحث

العمسي ،واإلنتاج اإلبجاعي ،ثع تجمى إنجازاتيع ومبتكخاتيع الستعجدة.

وقج فخض اإلبجاع نفدو كزخورة مغ ضخورات الحياة ،فقػة األمع

ومبتكخاتيع الستعجدة أصبحت تقاس بسا لجييع مغ عقػل مبجعة وفاعمة ،قادرة

أن تدارع السعخفة
عمي التفاعل مع السعخفة والتقشيات الستقجمة وتصػيخىا؛ إذ ّ
اإلندانية يتصمب سخعة مػاكبتيا لإلفادة مشيا والسداىسة في تصػيخىا؛ وىحا ال
يتأتي إال مغ خالل ثخوة بذخية عمي درجة عالية مغ اإلبجاع ( .عبج الشاصخ

الحديشي. )*( )53 ،9112 ،

والتخبية الحجيثة ىجفيا تحقيق الجػدة الذاممة في التعميع ،وغايتيا تشسية

اإلبجاع ،وىي تدعي إلي تحقيق ذلظ بػسائل متعجدة ،مشيا بخامج تشسية التفكيخ

بأنػاعو السختمفة التي تداعج الستعمع عمي؛ إثارة تفكيخه ،وتػسيع خيالو ،وإتاحة
الفخصة لو لمتعبيخ ،وإعادة الرياغة والتخكيب مغ أجل اإلتيان بججيج ( .نعيسة

عجوػ.)9 ،9114 ،

فاالىتسام باإلبجاع في مجال التعميع أساس تقجم أؼ مجتسع ،وضخورة ممحة

لكل الجول – وبخاصة في عرخ السعمػمات -الحؼ يجب أن يتحػل فيو
التعميع مغ تعميع التمقيغ إلي تعميع التفكيخ ،وتشسيتو في مدتػياتو العميا،
ومػاجية

فالمغة مغ أىع أدوات بشاء الفخد السبجع ،وىي ركيدتو األساسية في

تمقي التخاث الساضي ،ووسيمتو الخئيدة في السذكالت ( .أحسج عبادة،9111 ،

 ،)91وىشاك اتجاه لتشسية اإلبجاع مغ خالل السػاد الجراسية األخخػ مثل المغة
وغيخىا مغ السػاد مثل ( :العمػم ،والجراسات ،والجغخافيا ،والتاريخ)..... .،

فالمغة مغ أىع أدوات بشاء الفخد السبجع ،وىي ركيدتو األساسية في تمقي

التخاث الساضي ،ووسيمتو الخئيدة في استيعاب الحاضخ ،وأداتو السعػل عمييا

في رسع مالمح السدتقبل وتػجييو وتغييخه ،فسا أحػجشا في ىحا القخن إلي تشسية
121
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اإلبجاع مغ خالل المغة ،وما أحػجشا في تعميع المغة إلي بخامج متعجدة،

واستخاتيجيات متشػعة تعسل عمي تشسية التفكيخ

في مدتػياتو العميا ،وشخائق وأساليب متشػعة تجعل التمسيح في السػاقف

التعميسية إيجابيا نذصا يفكخ ويدتشتج ويحمل ويبجع ،ويدتخجم ألفاظ المغة بجقة

وميارة في إنتاج لغػؼ إبجاعي ( .معاشي نرخ)34 -92 ،9115 ،

ويسكغ القػل :إن مدتخجمي المغة يعيجون تذكيل المغة مغ حيث السفخدات

والتخاكيب ،ويبجعػن في إنتاجيا ،ويثخون قامػسيا بسعان ججيجة وأساليب
وتأسيدا عمي ما سبق فإن المغة العخبية تسيدت بخرائز صػتية
مبتكخة.
ً
وصخفية ونحػية ولغػية وداللية فخيجة ،مغ حيث خرائز حخوفيا وإعخابيا،
وتعجد أبشيتيا وصيغيا ،ووفخة مرادرىا وجسػعيا ،وتشػع مفخداتيا ومذتقاتيا،
ودقة تعبيخاتيا وتخاكيبيا ،وىحه الخرائز جعمتيا لغة إبجاعية نامية متصػرة

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

( *) ممحػضة :يتع التػثيق في ىحا البحث وفق الشطام التالي ( :اسع السؤلف

ولقبو ،سشة الشذخ :رقع الرفحة إن تػافخت)

تدتػعب كل ججيج ،و يتيح فخصة اإلبجاع لسدتخجم المغة سػاء أكان متحجثًا
مدتسعا أم قارًئا ( .نعيسة عجوؼ،9114 ،
كاتبا ،ومتمقي المغة سػاء أكان
أم ً
ً
)51
فالمغة العخبية– شأنيا في ذلظ شأن أية لغة– ليا في حياة الشاس بعامة

والتالميح بخاصة أىسية كبيخة ومكانة متسيدة ،فيي أداتيع لمتفكيخ واالترال

والتعبيخ والتدجيل ،وىي الػعاء الحؼ يحػؼ خبخاتيع ويعبخ عغ ثقافاتيع ،وأداة

لتحقيق الػحجة ودعع أواصخ السػدة بيغ متحجثييا ،وىي فػق ذلظ تعيغ السخء
في تحجيج مخكده االجتساعي ،وىي" أداة الغحاء العقمي ،وأبخز روافج الثقافة ،و

السعخفة وأقػاىا ،وىي نافحة الحاضخ عمي الساضي ،ورياح الساضي تحسل فكخة

وفكخا" ( .سسيخ
إلي الحاضخ ،وىي الحاضخ الحؼ تحسمو إلي السدتقبل تار ً
يخا ً
عبج الػىاب )111 ،9119 ،وليا فشػن تتجاخل فيسا بيشيا مشيا؛ فشػن استعابية
121
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مثل ( :القخاءة ،واالستساع) ،وفشػن إبجاعية مثل ( :التحجث ،والكتابة) ،وتتأثخ
ميارات كل فغ مغ ىحه الفشػن بسيارات الفغ اآلخخ ،وتػجج ميارات مذتخكة

تفيج في أكثخ مغ فغ مغ ىحه الفشػن ،كسا تػجج عػامل مذتخكة بيغ ىحه

الفشػن ،فالرالت بيغ فشػن المغة كثيخة ومتشػعة ( .حاتع البريز،9111 ،
)922

وتشسية اإلنتاج المغػؼ لجؼ الستعمسيغ يديع بجرجة كبيخة في تشسية تفكيخىع،

فاإلندان يدتخجم المغة كسشيج ونطام لمتفكيخ والتعبيخ في كالمو وكتابتو ،وىػ

كبيخ مغ ثقافتو وخبخاتو ومياراتو
يدتسع إلي اآلخخيغ ويكتدب معارفو وجدًءا ًا
عسػما في
في العسل عغ شخيق المغة ،وكمسا زاد اإلنتاج المغػؼ ،زاد اإلبجاع
ً

إيجابيا في زيادة
شتي السجاالت ،وإذا كان ارتفاع التحريل في المغة يؤثخ
ً
التحريل في السػاد الجراسية السختمفة؛ فإنو ال يسكغ أن يػجج اإلبجاع في
مختمف السػاد إال باإلنتاج المغػؼ ( .عمي مجكػر)92 ،9112 ،

ويشطخ إلي اإلنتاج المغػؼ بأنو القجرة عمي وضع صياغات ججيجة،

وتػليف بيغ األفكار القجيسة والججيجة ،أو صياغة عشاصخ الخبخة الدابقة مع
الحالية صياغة تذيج ليا بالججة و االبتكار ( .معاشي نرخ)112 ،9115 ،

فالقخاءة اإلبجاعية ىي ضخورة عرخية حتسيا العرخ الحؼ نعيذو،

وتكػيغ جيل مغ السبجعيغ يجعل السادة السقخوءة مرج ار لمتفكيخ ،ويزيف
إلييا مغ تفكيخه وإبجاعاتو أفكا ار متشػعة فخيجة ،فيي مخحمة متقجمة مغ مخاحل
تصػر مفيػم القخاءة لتشسية التفكيخ وتدبب ذلظ تشفيح العجيج مغ البخامج في

مجال القخاءة عامة والقخاءة اإلبجاعية خاصة ( .سسيخ صالح وشافي

السحبػب)912-125 ،9114 ،

وفي ضػء ذلظ أصبحت تشسية ميارات القخاءة اإلبجاعية ىجًفا مغ أىجاف
تعميع المغة ،وضخورة ممحة لتجريب التالميح عمي استخجام وإصجار بجائل

مختمفة دون التقيج بأشكال ثابتة لمتعبيخ المغػؼ ،والتخكيد عمي السيارات العقمية
والتفكيخ االبتكارؼ لجييع ،ولع يقترخ لسعمع المغة العخبية اعتساده عمي ميارات
122
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التحكخ والحفع ( .سسيخ عبج الػىاب ،)923 :9119 ،كسا يخؼ ( دمحم

نرخ )9114إن اعتساد التعميع بػجو عام عمي الحفع واالستطيار بجالً مغ
سمبيا عمي قخاءة معطع التالميح بسخاحل التعميع العام.
الفيع واإلبجاع لو أثخ ً
إبجاعيا ،فإن ىحا األداء سػف يشعكذ عمي تالميحه،
وإذا كان أداء السعمع
ً
وقج يطيخ مغ بيشيع التمسيح السبجع ،كسا أن األداء اإلبجاعي لمسعمع سػف
يسكشو مغ تحخيخ شاقاتيع الكامشة ،وإثارة تفكيخىع ،واكتداب قجراتيع ،وتشسية
مياراتيع اإلبجاعية ،لحا يجب تجريبيع عمي استخجام استخاتيجيات التجريذ

اإلبجاعي لمغة العخبية ،وتدويجىع بأمثمة ونساذج لتشسية اإلنتاج المغػؼ في كافة

السخاحل التعميسية ،والسيسا السخحمة اإلعجادية ( .بجرية حدانيغ)12 :9115 ،

بيشسا التخبية الحجيثة تشطخ إلى التمسيح عمي أنو محػر العسمية التعميسية،

فتجعمو إيجابياً ،يدأل ويشاقر ويذارك السعمع في جديئات السشيج الجراسي ،فسا
أحػجشا لتصبيق ذلظ في دروس القخاءة الحخة والػضيفية وغيخىا مغ األنذصة

التخبػية التي يتع تصبيقيا في السجرسة ( .فييع مرصفي)43 :9112 ،

وباإلضافة إلي ما سبق فإنو يشطخ لمشز الكتابي – اآلن في الشطخيات

الحجيثة – عمي أنو عمع لعجيج مغ السسارسات الديسػلػجيو حيث يعج الشز

أيزا يسثل الشز الكتابي عسمية
جياز عبخ لغػؼ يعيج تػزيع نطام المغة ،و ً
استبجال مغ
نرػص آخخ أؼ عسمية تشاص ( *) ،ففي فزاء الشز ( )Intertextualite

تتقاشع أقػال عجيجة مأخػذة مغ نرػص أخخػ ،مسا يجعل بعزيا يقػم
بتحييج البعس اآلخخ ونقزو ،وكحلظ إقامة عالقات لغػية ججيجة مغ السػجػد

بالفعل واستخجام أفزل ما في المغة مغ معان وتعبيخات و مجازات ،وإضافة

األحاسيذ والعػاشف ( .ماىخ عبج البارؼ)123 -124 ،9111

والكتابة ليا لغتان ،األولي :داخمية صامتة وىي ( التفكيخ) وىػ نذاط

ذىشي يشتج أفكارا ،و األخخػ :لغة خارجية ناشقة وىػ ( التعبيخ) الحؼ يحتاج
إلي صياغة لغػية تشتطع فييا .لحلظ فالتعبيخ الكتابي لو نػعان :وضيفي،
123
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وإبجاعي؛ فالتعبيخ الػضيفي :يحقق اترال الشاس بعزيع ببعس؛ لتشطيع
حياتيع و قزاء حاجاتيع ،مثل كتابة الخسائل وكتابة السحكخات والتقاريخ( .

حدغ شحاتة  ،)944 -945 ،9112والتعبيخ اإلبجاعي " :يعبخ الفخد عغ

إحداسو ومذاعخه وأفكاره الخاصة وخػاشخه الشفدية ،ويشقميا إلي اآلخخيغ
بصخيقة مبتكخة ،ومثيخة ،ومذػقة ،بقالب لفطي جسيل" مع مخاعاة االستخجام

الشحػؼ والمغػؼ الرحيح ،وتختيب األفكار والتخاكيب التي تديج مغ الزبط
والتفكيخ في الكتابة ،مثل نطع الذعخ وكتابة التخاجع ،وتأليف القرز،

والسدخحيات ،وكتابة اليػميات وكتابة السقاالت السختمفة ( .دمحم السخسي ،سسيخ
عبج الػىاب ،)123 -125 ،9114 ،والتعبيخ الجيج البج أن يتزسغ المػنيغ:
الػضيفي واإلبجاعي معا ،والسعمع البج أن يخاعي شخوط الكتابة لجؼ" التالميح

والفخوق الفخدية بيشيع ،إثارة الخغبة في التعبيخ مغ خالل مػاقف حيػية تسذ
أىجافيع ،وتقجيع السجاالت التعبيخية ،ومياراتو بحدب ميػليع وحاجاتيع وقجراتيع

في الكتابة والتفكيخ" ( .حدغ شحاتة ،)942 ،9112 ،إذن الكتابة اإلبجاعية ال
تتع إال مغ خالل أركانيا الثالثة ،وىي :السبجع والشز والستمقي.

ــــــــــــــــــــــــــ

( *) ( التشاص : )Intetextuality ،وكسا صاغتو جػليا كخيدتيفا ( أنو

تجاخل الشرػص في الشز الججيج أو التعالق الشري) وتذسل العالقات

التشاصية إعادة التختيب ،واإليساء ،أو التمسيح الستعمق بالسػضػع ،أو البشية،

أيزا ىػ تذكيل
وتحقق التحػيل ،أو السحاكاة ( .فخيجه الداىي ،)1221 ،و ً
نز ججيج مغ نرػص سابقة وخالصة الشرػص تساىت ( تالشت) فيسا

بيشيا فمع يبق مشيا إالّ األثخ ،وال يسكغ إالّ لمقارغ الشسػذجي أن يكذف األصل،

الجخػل في عالقة مع نرػص بصخائق مختمفة يتفاعل بػاسصتيا الشز
فيػ ّ
مع الساضي والحاضخ والسدتقبل وتفاعمو مع القخاء والشرػص اآلخخ ( .دمحم
عدام)142 ،1222 ،

124
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وتشسية اإلنتاج المغػؼ لجؼ الستعمسيغ يديع بجرجة كبيخة في تشسية تفكيخىع،

فاإلندان يدتخجم المغة كسشيج ونطام

لمتفكيخ والتعبيخ في كالمو وكتابتو ،وىػ يدتسع إلي اآلخخيغ ويكتدب معارفو

كبيخ مغ ثقافتو وخبخاتو ومياراتو
وجدًءا ًا
عسػما في
في العسل عغ شخيق المغة ،وكمسا زاد اإلنتاج المغػؼ ،زاد اإلبجاع
ً
شتي السجاالت ،وإذا كان ارتفاع التحريل

إيجابيا في زيادة التحريل في السػاد الجراسية السختمفة؛ فإنو ال
في المغة يؤثخ
ً
يسكغ أن يػجج اإلبجاع في مختمف السػاد إال باإلنتاج المغػؼ.ويشطخ إلي
اإلنتاج المغػؼ بأنو القجرة عمى وضع صياغات ججيجة ،وتػليف بيغ األفكار
القجيسة والججيجة ،أو صياغة عشاصخ الخبخة الدابقة مع الحالية صياغة تذيج

ليا بالججة.

كسا أن الكتابة اإلبجاعية مغ أىسيتيا أنيا تشسي الثخوة المغػية لجؼ التالميح،

وتدويجىع بسا يحتاجػنو مغ مفخدات ،وتخاكيب ،وأساليب لغػية ،وإدراك الػعي

لتمظ السفخدات واألساليب ،باإلضافة إلي تشسية الحوق األدبي ،وإرىاف حاسة
الجسال لجييع ،وتػس يع خياالتيع ،وتقػية لغتيع الخاصة ،ودفعيع إلي اإلقبال

عمي الكتابة ،والسذاركة في جسيع السجاالت ( .ريع عبج العطيع)34 ،9112 ،
والتفكيخ ىػ الستحكع الخئيذ في القخاءة اإلبجاعية والكتابة اإلبجاعية ،فيخؼ

عمساء المغة أن التعبيخ والتفكيخ مطيخيغ لعسمية عقمية واحجة ،وكالىسا مختبط
بتجارب اإلندان وخبخاتو في الحياة ،الرحيح أن التفكيخ ىػ األساس لكل

السيارات ،فجسيع ترخفات الفخد ىي نتيجة استخاتيجياتو التفكيخية ،فالتفكيخ
ليذ ميارة تزع إلي ميارات القخاءة والكتابة واإللقاء واإلتقان ،بل ىػ السػجو

واألساس لكل ىحه السيارات ،ويقػم التعبيخ عمي عشرخيغ :األفكار ،والعبارات

واألساليب؛ ليتسكغ التمسيح في الكتابة اإلبجاعية ( .فخخ الجيغ عامخ،9111 ،

) 45 -41

125
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تحديد المذكلة ،وتداؤالتها:

عمي الخغع مغ أىسية ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي في مختمف السخاحل

ضعفا
التعميسية -وبخاصة السخحمة اإلعجادية -فإن الػاقع يذيخ أن ىشاك
ً
وقرػر في مدتػؼ التالميح في ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي لجؼ
ًا
اضحا
و ً
التالميح ،و قج تأكج لمباحثة ذلظ مغ خالل االشالع عمي نتائج وتػصيات
الجراسات الدابقة ،فتأتي مذكمة الجراسة الحالية نتيجة لذقيغ ،ىسا:

الذق األول :استجابة لتػصيات الجراسات الدابقة في إجخاء السديج مغ

الجراسات الدابقة في مجال اإلنتاج المغػؼ في كافة السخاحل والسيسا السخحمة
اإلعجادية ،ومغ تمظ الجراسات التي ثبتت فاعميتيا ،ولكشيا وججت قرػر،

فأوصت باختبار استخاتيجيات أخخؼ لتشسية ميارات اإلنتاج اإلبجاعي ،ومغ تمظ

الجراسات في القخاءة اإلبجاعية :دراسة سمػؼ برل( ،)9112ودراسة عرام
عبجه( ،)9113ودراسة ماىخ شعبان( ،)9115دراسة مخيع األحسجؼ(،)9115
ودراسة عائذة خميفة( ،)9112ودراسة مشي المبػدؼ( .)9115ومغ تمظ

الجراسات في الكتابة اإلبجاعية :دراسة تيديخ الجخاح( ،)9119ودراسة
إسساعيل ربابعة( ،)9111ودراسة ريع عبج العطيع()9112

الذق الثاني :تسثل في ضعف مدتػؼ تالميح السخحمة اإلعجادية عامة،
والرف األول اإلعجادؼ خاصة في ميارات اإلنتاج اإلبجاعي ،وىحا ما أكجتو

نتائج الجراسة الدابقة  ،ومغ تمظ الجراسات في القخاءة اإلبجاعية :دراسة فيج

ابغ عبج الكخيع( ،)9115ودراسة مخيع دمحم( ،)9119ودراسة سيج
رجب( ،)9119ودراسة دمحم أحسج( ،)9111ودراسة دمحم نايف( ،)9112ودراسة

فخاس محسػد( ،)9113ومشي إبخاىيع( ،)9115ومغ تمظ الجراسات في الكتابة
اإلبجاعية :دراسة مخيع األحسجؼ( ،)9112ودراسة خالج العبيجؼ(،)9112

ودراسة مخوة عبج الفتاح(.)9112

ويسكغ تمخز مذكمو الجراسة في أن :تالميح السخحمة اإلعجادية -الرف

األول اإلعجادؼ -في حاجو إلي تشسية ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي
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إتقانا ويتصمب ذلظ البحث عغ شخق واستخاتيجيات يسكغ أن
اكتدابا وتشسية و ً
ً
تديع في تشسية ىحه السيارات ،واختبار فاعميتيا ،ولحا سعت الباحثة إلي
استخجام استخاتيجيات تدتثيخ قجرات التالميح ،وتداعجه عغ الخخوج مغ الحفع

والتمقيغ إلي التفكيخ اإلبجاعي ،والخيال ،والخخوج عغ السألػف ،واإلثخاء المغػؼ
لمتالميح ،فاستخجمت الباحثة استخاتيجيات تعجيل الشز في محاولة لتشسية

ميارات اإلنتاج المغػؼ(القخاءة اإلبجاعية ،والكتابة اإلبجاعية) لجؼ تالميح الرف
األول اإلعجادؼ ،التي لع تجخ أؼ دراسة باستخجام تمظ االستخاتيجيات في

المغة العخبية في حجود عمع الباحثة -في السخحمة اإلعجادية -وخاصة الرف
األول اإلعجادؼ ،كسا استفادت الباحثة مغ الجراسات الدابقة ،في بمػرة مذكمة
الجراسة ،وبشاء أدواتيا ،وإجخاءاتيا .ومغ ىشا تحاول الجراسة اإلجابة عغ

التداؤالت التالية:

 /1ما ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي السخاد تشسيتيا لتالميح الرف األول

اإلعجادؼ؟

 /9إلي أؼ مجؼ تتػافخ ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي لجؼ تالميح الرف

األول اإلعجادؼ؟

 /5ما مقخر المغة العخبية السعاد صياغتو وفق استخاتيجيات

تعجيل الشز

لتشسية ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي لجؼ تالميح الرف األول اإلعجادؼ ؟

 /4ما فاعمية تجريذ ىحا السقخر في تشسية ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي
لجؼ تالميح الرف األول اإلعجادؼ؟

حدود البحث:

 /1الحجود السكانية :مجسػعة مغ تالميح الرف األول اإلعجادؼ بسجرسة دمحم
قاسع اإلعجادية السذتخكة بسحافطة كفخ الذيخ التعميسية.

 /9بعس ميارات اإلنتاج المغػؼ :التي اتفق السحكسػن عمييا بشاء عمي قائسة

السيارات التي أعجتيا الباحثة.
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 /5استغخق التصبيق :الفرل الجراسي الثاني مغ العام الجراسي ( /9112
 )9112بسجرستي ( الذسارقة اإلعجادية السذتخكة ،ودمحم قاسع اإلعجادية

السذتخكة) ،التابعتيغ إلدارة شخق كفخ الذيخ ،بسحافطة كفخ الذيخ ،حيث

مرجر الذعػر بالسذكمة.

 /4الحجود السػضػعية :يقترخ البحث في تجريذ فشػن المغة العخبية وفق
استخاتيجيات تعجيل الشز عمي :كتابي القخاءة ( ذؼ السػضػعات الستعجدة،

وذؼ السػضػع الػاحج) ،والشرػص ،والتعبيخ فقط لتشسية ميارات القخاءة

والكتابة اإلبجاعية.

مرطلحات البحث:

ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي :ىي إعادة صياغة الجسل ،والعبارات،
والفقخات؛ بأسمػب ججيج ،وتخاكيب لغػية ججيجة غيخ السألػفة عغ شخيق :إجخاء

تعجيالت لغػية مثل( :االستبجال ،والخبط ،والتعجيل ،والتكبيخ ،والترغيخ،

ووضع في استخجامات أخخ ،والححف ،وإعادة التختيب).

استخاتيجيات تعجيل الشز :ىي تغييخات مقرػدة تص أخ عمي العبارات ،و

الفقخات ،في ضػء استخاتيجيات تعجيل الشز ( االستبجال ،والخبط ،والتعجيل،
والتكبيخ ،والترغيخ ،ووضع في استخجامات أخخ ،والححف ،وإعادة التختيب).

منهجا البحث:

استخجم البحث الحالي السشيج الػصفي التحميمي ،السشيج التجخيبي (

الترسيع شبو التجخيبي).

مجسػعة البحث :وىي نػعان:
مجسػعة التذخيز :تكػنت عيشة التذخيز ( )911تمسي ًحا وتمسي ًحة مغ تالميح
الرف األول اإلعجادؼ مغ أربع مجارس إعجادية تابعة إلدارة كفخ الذيخ

التعميسية.
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مجسػعة التجخيب )21( :تمسي ًحا وتمسي ًحة ،السجسػعة الزابصة( ،)43والسجػعة

التجخيبية( )43تمسي ًحا وتمسي ًحة مغ تالميح الرف األول اإلعجادؼ مغ مجرستيغ
تابعتيغ إلدارة كفخ الذيخ التعميسية.

متغيرات البحث:

الستغيخ السدتقل :ويتسثل في الجليل القائع عمي استخاتيجيات تعجيل الشز .

الستغيخ التابع :ويتسثل في ميارات اإلنتاج المغػؼ.

أدوات البحث ،ومهادها:

استخجمت الباحثة األدوات والسػاد التالية:

استبانة الستصالع آراء الخبخاء حػل قائسة ميارات اإلبجاع المغػؼ الستزسشة

لمرف األول اإلعجادؼ.

قبميا عمي مجسػعتي
اختباريغ لقياس ميارات اإلبجاع المغػؼ :أحجىسا يصبق ً
بعجيا يصبق عمي مجسػعتي البحث.
البحث ،واآلخخ ً

دليل السعمع؛ لتجريذ مقخر المغة العخبية وفق استخاتيجيات تعجيل الشز

إجراءات البحث:

لإلجابة عغ أسئمة البحث ،والتحقق مغ صحة فخوضو ،قامت الباحثة

باإلجخاءات التالية:

أوًال :لإلجابة عغ الدؤال األول ،الخاص بـ :ما ميارات اإلنتاج المغػؼ
اإلبجاعي الالزمة تشسيتيا لتالميح الرف األول اإلعجادؼ؟ اتبعت الباحثة بسا

يمي:

 إجخاء مدح لمجراسات ،والبحػث ،واألدبيات الخاصة باإلنتاج المغػؼ
ومياراتيا.

 تحجيج مجسػعة مغ السيارات الخاصة باإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي التي يشبغي
أن تتػافخ لتالميح الرف األول اإلعجادؼ.
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 إعجاد قائسة أولية بسيارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي الالزمة لتالميح الرف
األول اإلعجادؼ.

 عخض القائسة -في صػرتيا السبجئية -عمي مجسػعة مغ السحكسيغ
الستخرريغ في السشاىج وشخائق التجريذ.

 تعجيل القائسة في ضػء آراء السحكسيغ ،والػصػل إلي صػرة القائسة
الشياية.

ثانيا :لإلجابة عغ الدؤال الثاني ،الخاص بـ :إلي أؼ مجؼ تتػافخ ميارات
ً
اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي لجؼ تالميح الرف األول اإلعجادؼ؟ اتبعت الباحثة ما
يمي:

 ترسيع اختباريغ أحجىسا قبمي ،واآلخخ بعجؼ؛ لقياس ميارات اإلنتاج
المغػؼ اإلبجاعي الػاجب تػافخىا لجؼ تالميح الرف األول اإلعجادؼ.

 عخض االختباريغ عمي مجسػعة مغ السحكسيغ الستخرريغ في السشاىج
وشخائق تجريذ المغة العخبية؛ إلقخار صالحيتو ،وقياسو لمسيارات

السدتيجفة.

 تجخيب االختباريغ عمي مجسػعة عذػائية مغ تالميح الرف األول

اإلعجادؼ؛ بإحجػ مجارس كفخ الذيخ اإلعجادية لحداب صجقيسا وثباتيسا

بعج ترحيحيسا.

 وضع االختباريغ في صػرتيسا الشيائية.

 تصبيق االختباريغ عمي مجسػعة البحث.
 ثالثَا :لإلجابة عغ الدؤال الثالث ،الخاص بـ :ما مقخر المغة العخبية السعاد
صياغتو وفق استخاتيجيات تعجيل الشز لتشسية ميارات اإلنتاج المغػؼ
اإلبجاعي لجؼ تالميح الرف األول اإلعجادؼ؟ اتبعت الباحثة بسا يمي:

 االشالع عمي بعس الجراسات والبحػث واألدبيات الخاصة ببشاء البخنامج
لتالميح الرف األول اإلعجادؼ ،ومعخفة أسديا ،ومكػناتيا ،وخصػات

بشائيا في ضػء استخاتيجيات تعجيل الشز.
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 تحجيج األىجاف العامة والخاصة لمجليل السقتخح.

 إعجاد دليل مقتخح قائع عمي استخاتيجيات تعجيل الشز لتشسية ميارات
اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي لجؼ تالميح الرف األول اإلعجادؼ.

 عخض دليل السعمع عمي مجسػعة مغ الخبخاء والسحكسيغ؛ لتحجيج مجؼ
صالحية دليل السعمع ومشاسبتو لتالميح الرف األول اإلعجادؼ.

 تعجيل دليل السعمع في ضػء آراء السحكسيغ ،ووضعو في صػرتو الشيائية.

ابعا :لإلجابة عغ الدؤال الخابع ،الخاص بـ :ما فاعمية تجريذ ىحا السقخر في
رَ
تشسية ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي لجؼ تالميح الرف األول اإلعجادؼ؟
اتبعت الباحثة بسا يمي:

 تصبيق االختبار القبمي عمي مجسػعة البحث ( التجخيبية والزابصة)
وترحيحو.

 تصبيق دليل السعمع السقتخح القائع عمي استخاتيجيات تعجيل الشز لتشسية
ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي لجؼ تالميح الرف األول اإلعجادؼ.

 تصبيق االختبار البعجؼ عمي مجسػعة البحث ( التجخيبية والزابصة).
 السعالجة اإلحرائية مغ خالل مػازنة نتائج القياسية القبمي والبعجؼ.
 تقجيع الشتائج وتفديخىا.

 تقجيع بعس التػصيات والسقتخحات

فروض البحث:

تدعي الجراسة الحالية إلي اختبار صحة الفخضييغ التالييغ:

 أن مدتػيات تالميح الرف األول اإلعجادؼ في ميارات اإلنتاج المغػؼ
اإلبجاعي تعج ضعيفة ولع تبمغ  %31في أؼ ميارة في مكػنات اإلبجاع

الثالث (الصالقة والسخونة واألصالة).

 وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات السجسػعة التجخيبية
في األبعاد الفخعية والجرجة الكمية في التصبيقيغ القبمي والبعجؼ الختبار

ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي في المغة العخبية عمى السحاور الثالثة (
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األصالة والسخونة والصالقة) األبعاد الفخعية والجرجة الكمية ،وكانت الفخوق

دالة عشج مدتػػ  1.11لرالح التصبيق البعجؼ.

 وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات السجسػعة
الزابصة والتجخيبية بعج تصبيق الجليل الختبار ميارات اإلنتاج المغػؼ
اإلبجاعي في المغة العخبية عمى السحاور الثالثة ( األصالة والسخونة

والصالقة) األبعاد الفخعية والجرجة الكمية ،وكانت الفخوق دالة عشج مدتػػ

 1.11لرالح السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا المغة العخبية باستخجام
استخاتيجيات تعجيل الشز  ،ومتػسط درجات السجسػعة الزابصة الحيغ

درسػا بالصخيقة التقميجية ،لرالح السجسػعة التجخيبية.

ثانيا :نتائج الدراسة:
ً

 أن مدتػيات تالميح الرف األول اإلعجادؼ في ميارات اإلنتاج المغػؼ
اإلبجاعي تعج ضعيفة ولع تبمغ  %31في أؼ ميارة في مكػنات اإلبجاع

الثالث (الصالقة والسخونة واألصالة).

 وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات السجسػعة التجخيبية
في األبعاد الفخعية والجرجة الكمية في التصبيقيغ القبمي والبعجؼ الختبار

ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي في المغة العخبية عمى السحاور الثالثة (

األصالة والسخونة والصالقة) األبعاد الفخعية والجرجة الكمية ،وكانت الفخوق

دالة عشج مدتػػ  1.11لرالح التصبيق البعجؼ ،وىحا يذيخ إلى فعالية

استخجام استخاتيجيات تعجيل الشز في تشسية ميارات اإلنتاج المغػؼ
اإلبجاعي في المغة العخبية لجػ تالميح الرف األول اإلعجادؼ (األبعاد

الفخعية والجرجة الكمية) عمى السحاور الثالثة (الصالقة والسخونة واألصالة).
حيث بمغت قيسة "ت" لمجرجة الكمية عمى محػر األصالة ( ،)93.91وعمى

محػر السخونة ( ،)12.42وعمى محػر الصالقة ( )12.22وجسيعيا قيع

دالة عشج مدتػػ .1.11
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 وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات السجسػعة الزابصة
والتجخيبية بعج تصبيق الجليل الختبار ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي في

المغة العخبية عمى السحاور الثالثة ( األصالة والسخونة والصالقة) األبعاد

الفخعية والجرجة الكمية ،وكانت الفخوق دالة عشج مدتػػ  1.11لرالح
السجسػعة التجخيبية ،وىحا يذيخ إلى فعالية استخجام استخاتيجيات

تعجيل

الشز في تشسية ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي في المغة العخبية لجػ
تالميح الرف األول اإلعجادؼ (األبعاد الفخعية والجرجة الكمية) عمى
السحاور الثالثة (الصالقة والسخونة واألصالة) .حيث بمغت قيسة "ت" لمجرجة

الكمية عمى محػر األصالة ( ،)91.22وعمى محػر السخونة (،)12.35
وعمى محػر الصالقة ( )12.15وجسيعيا قيع دالة عشج مدتػػ .1.11

ثال ًثا :تهصيات البحث:

بعج عخض نتائج الجراسة ،وفي ضػء ما تقجم تػصي الباحثة ما يمي:

بالشدبة لمقائسيغ عمي تعميع القخاءة(ذؼ السػضػعات الستعجدة ،وذؼ السػضػع

الػاحج) ،والشرػص ،والتعبيخ في مجارسشا:

 يجب وضع خصة عاجمة يذارك فييا كل القائسيغ عمي تعميع القخاءة (ذؼ

السػضػعات الستعجدة ،وذؼ السػضػع الػاحج) ،والشرػص ،والتعبيخ في
مجارسشا؛ لخفع مدتػيات تالميح الرف األول اإلعجادؼ في ميارات اإلنتاج

المغػؼ ،مع االستعانة بالجليل الحالي القائع عمي استخاتيجيات تعجيل الشز

؛ لتشسية تمظ السيارات.

 إجخاء مجيخية التخبية والتعميع بكل محافطة ،أو كل إدارة تعميسية مدابقات

شيخية لمسعمسيغ في تشسية اإلبجاع برفة عامة ،واإلنتاج المغػؼ برفة

خاصة.

 ضخورة إنذاء مشتجػ لغػؼ في الذبكة الجولية لمسعمػمات(اإلنتخنت)؛ لتبادل
الخبخات والسؤلفات بيغ الستعمسيغ في مجال اإلنتاج المغػؼ ،ونذخ ىحه
االستخاتيجيات في السجارس.
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 بالشدبة لسؤلفي كتب المغة العخبية لمرف األول اإلعجادؼ ،وأدلتيا:

ضخورة ربط أىجاف ومحتػؼ مقخرات المغة العخبية في السخحمة بسا يحقق تشسية

ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي مغ خالل تزسيغ مقخرات المغة العخبية

أنذصة تحقق ذلظ.

 تأكيج مؤلفي كتب المغة العخبية لمرف األول اإلعجادؼ عمي قائسة ميارات

اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي التي تػصل البحث الحالي إلييا ،وتزسيغ ىحه
الكتب أسئمة لقياس تمظ السيارات ،وأنذصة وتجريبات لتشسيتيا.

 تأكيج مؤلفي كتب المغة العخبية لمرف األول اإلعجادؼ عمي تجريذ القخاءة

(ذؼ السػضػعات الستعجدة ،وذؼ السػضػع الػاحج) ،والشرػص ،والتعبيخ

وفق استخاتيجيات تعجيل الشز .

 أن ييتع العاممػن في التخبية والتعميع مغ معمسي ومػجيي ومحبي المغة
العخبية بأن يتحػل درس المغة العخبية بحيث يدتيجف إمتاع التالميح بتعمع

المغة العخبية وتعميسيا.

 بالشدبة لسعمسي المغة العخبية لمرف األول اإلعجادؼ:
قبل الخدمة:

 تزسيغ محتػؼ مادة شخائق تجريذ المغة العخبية استخاتيجيات تعجيل الشز
عمي الصالب السعمسيغ شعبة المغة العخبية بكميات التخبية ،وتجريبيع عمي

استخجاميا في أثشاء تجريديع.

 ضخورة متابعة تجريذ الصالب السعمسيغ لمقخاءة والقرة والشرػص وفق
استخاتيجيات تعجيل الشز في أثشاء التخبية العسمية عغ شخيق السذخف
الفشي الجاخمي(عزػ ىيئة التجريذ أو أحج السعاونيغ).

أثناء الخدمة:

 عقج ورش عسل ودورات تجريبية ليؤالء السعمسيغ؛ لتجريبيع عمي
استخاتيجيات تعجيل الشز لتالميح الرف األول اإلعجادؼ وغيخىع ،وتػفيخ

حػافد مادية لمسعمسيغ ،ويذجع السعمع ىع عمي اإلبجاع.
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 أعجاد دورات تجريبية لمسعمسيغ تتبشاىا و ازرة التخبية والتعميع أثشاء الخجمة؛
لتشسية ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي لجؼ تالميحىا.

 عسل ورش عسل تسكغ السعمع مغ تجريب الصالب عمي استخاتيجيات تعجيل
الشز .

 ضخورة تجريب السجرسيغ والسجرسات عمي استعسال الصخائق واألساليب
الحجيثة في التجريذ ومشيا:استخاتيجيات تعجيل الشز.

 تجريب السعمسيغ عمي كيفية غخس االتجاىات االيجابية لجؼ التالميح ،نحػ
تعمع المغة العخبية ،وخاصة مياراتيا.

 ضخورة أعجاد بخامج تعميسية لتشسية السيارات بذكل تكاممي ومتخابط في
جسيع مخاحل التعميع.

 بالشدبة لتالميح الرف األول اإلعجادؼ:

 ضخورة تػفيخ جػ مغ السخح والبيجة في تعميع القخاءة والقرة والشرػص
لتالميح ىحا الرف ،ويتيح السعمع فخص التفاعل والسذاركة مغ خالل

العسل الجساعي ،والتعديدات السادية والسعشػية.

 يذجع السعمع التالميح عمي التجريبات المغػية السرحػبة باستخاتيجيات
تعجيل الشز؛ لديادة دافعيتيع لمتعمع ،وتشذيط تفكيخىع ،وتشسية ميارات

اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي لجييع.

 يذجع السعمع التالميح عمي عسل مجالت والسذاركة في مدابقات تتزسغ
أسئمة استخاتيجيات تعجيل الشز تحت إشخاف معمسييع.

ابعا :بحهث مقترحة:
ر ً

سعيا إلي إثخاء ىحا السيجان بالبحػث ذات صمة فإن الباحثة تقتخح ما يمي:
ً
 إجخاء دراسة لتجريب معمسات ومعمسيغ المغة العخبية عمي استخجام
استخاتيجيات تعجيل الشز في تعميع المغة العخبية بالسخحمة الثانػية.

 إجخاء دراسة شبو تجخيبية لسعخفة أثخ استخجام استخاتيجيات تعجيل الشز
في تشسية ميارات اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي لجؼ تالميح السخحمة الثانػية.
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 إجخاء دراسة مقارنة بيغ استخاتيجيات تشسية اإلنتاج المغػؼ اإلبجاعي في
السخحمة اإلعجادية.

المراجع:

إسساعيل ربايعة ،عبج الكخيع أبػ جامػس( :)9119أثخ بخنامج تعميسي في
القخاءة الشاقجة في تشسية ميارات القخاءة الشاقجة والكتابة اإلبجاعية لجؼ شمبة

الرف العاشخ في األردن -مجمة جامعة الشجاح -األردن -السجمة -92
ص .1151

أحسج سيج دمحم إبخاىيع( :)9114تشسية ميارات الكتابة اإلبجاعية لجؼ التالميح

لغػيا بالسخحمة اإلعجادية باستخجام بخنامج قائع عمي تآلف
السػىػبيغ
ً
األشتات ،مجمة كمية التخبية ،أسيػط ،مرخ.

أحسج فتحي زغازؼ( :)9111فاعمية استخاتيجية التفكيخ الستذعب لتشسية ميارات

القخاءة اإلبجاعية لجؼ تالميح السخحمة اإلعجادية ،رسالة ماجدتيخ(غيخ

مشذػره) ،كمية التخبية ،جامعة بشيا.

أحسج عبج المصيف عبادة ( : )9111الحمػل االبتكارية لمسذكالت بيغ الشطخية
والتصبيق ،القاىخة :مخكد الكتاب لمشذخ.

بجرية حدانيغ ( : )9115بخنامج تجريبي قائع عمي ميارات التجريذ اإلبجاعي
وأثخه في تشسية ىحه السيارات لجؼ معمسي العمػم بسخاحل التعميع العام

بسحافطة سػىاج ،دراسات في السشاىج وشخق التجريذ ،العجد.24

حاتع حديغ البريز ( : )9111تشسية ميارات القخاءة والكتابة استخاتيجيات
متعجدة التقػيع ،دمذق :الييئة العامة الدػرية لمكتاب.

حدغ سيج شحاتة( : )9112تعميع المغة العخبية بيغ الشطخية والتصبيق ،ط،2
القاىخة12 :عبج الخالق ثخوت ،الجار السرخية المبشانية.

خمف دمحم( :)9114فعالية استخاتيجيات مقتخحة في تشسية بعس ميارات القخاءة
االبتكارية لجؼ تالميح السخحمة اإلعجادية ،مجمة القخاءة والسعخفة ،كمية

التخبية ،جامعة عيغ شسذ ،ع  ،55أبخيل()44 -13
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ريع عبج العطيع ( : )9112فعالية نسػذج مقتخح قائع عمي استخاتيجيات ما وراء
السعخفة في تشسية ميارات القخاءة لمجراسة والقخاءة اإلبجاعية لجؼ شالب

السخحمة الثانػية .رسالة دكتػراه (غيخ مشذػرة) ،كمية البشات ،جامعة عيغ

شسذ.

 :)9112(..............................فاعمية بخنامج قائع عمي إستخاتيجيات
التفكيخ الستذعب في تشسية ميارات الكتابة اإلبجاعية وبعس عادات العقل
لجؼ تالميح السخحمة اإلعجادية ،مجمة القخاءة والسعخفة ،ص .119 -51

راتب قاسع دمحم عاشػر( :)9113أثخ استخاتيجية حل السذكالت في تحديغ
ميارات القخاءة اإلبجاعية والكتابة اإلبجاعية لجؼ شالبات الرف الدابع

األساسي في األردن ،مجمة جامعة القجس السفتػحة لألبحاث والجراسات

التخبػية والشفديةـ فمدصيغ ،مجمج  ،5العجد .11

سسيخ عبج الػىاب ( : )9119بحػث ودراسات في المغة العخبية قزايا

معاصخة في السشاىج وشخق تجريذ في السخحمتيغ الثانػية والجامعية ،الجدء
الثاني ،السشرػرة :السكتبة السعاصخة ،السخكد الخئيدي أمام السدتذفي العام.

سسيخ يػنذ صالح ،وشافي فيج السحجػب ( : )9114العالقة بيغ بعس
ميارات القخاءة اإلبجاعية والقجرة عمى التفكيخ اإلبجاعي ،مجمة القخاءة

والسعخفة ،عجد.95

سمػػ حدغ دمحم برل( :)9112أثخ إستخاتيجية تآلف األشتات في تشسية

ميارات القخاءة اإلبجاعية وفاعمية الحات القخائية لجؼ تالميح السخحمة

اإلعجادية ،مجمة القخاءة والسعخفة ،مرخ.125 ،

سيج رجب إبخاىيع( :)9111بخنامج قائع عمي نسػذج أبعاد التعميع لتشسية ميارات
القخاءة اإلبجاعية لجؼ شالب السخحمة الثانػية ،رسالة ماجدتيخ(غيخ مشذػرة)،

كمية التخبية ،جامعة عيغ شسذ.

عمى أحسج مجكػر ( : )9112تجريذ فشػن المغة العخبية ،القاىخة :دار الفكخ
العخبي.
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عبج الشاصخ األشعل الحديشي ( : )9112تشسية التفكيخ اإلبجاعي باستخجام
بخنامج" سكامبخ" ،SCAMPERرسالة ماجدتيخ (غيخ مشذػرة) ،جامعة

الخميج العخبي ،البحخيغ.

فييع مرصفي ( : )9112الصفل وميارات القخاءة اإلبجاعية ،القاىخة :دار الفكخ
العخبي 24 ،شارع عباس العقاد ،مجيشة نرخ.

عائذة خميفة سميسان الذخقاوؼ( :)9112أثخ استخاتيجيتي العرف الحىشي
وتآلف األشتات في تشسية ميارات الكتابة اإلبجاعية لجؼ شالبات الرف

التاسع األساسي واتجاىاتيغ نحػىا ،رسالة دكتػراه(غيخ مشذػره) ،كمية

الجراسات العميا ،الجامعة األردنية.

عرام دمحم عبجه خصاب( :)9113فاعمية استخجام استخاتيجية االستقراء
الجساعي في تشسية ميارات القخاءة اإلبجاعية لجؼ شالب الرف األول

الثانػؼ العام ،مجمة القخاءة والسعخفة ،عجد .912 -122 ،123

فخيج الداىي ،مخاجعة عبج الجميل ناضع( :)1221جػليا كخيدتيفا عمع الشز،
السغخب :دار تػيقال لمشذخ.

فخخ الجيغ عامخ ( : )9111شخق التجريذ الخاصة بالمغة العخبية والتخبية
اإلسالمية ،القاىخة :عالع الكتب ،مكتبة  52شارع عبج الخالق ثخوت.

فيج بغ عبج الكخيع البكخ( :)9115تقػيع مدتػؼ أداء القخاءة اإلبجاعية عشج شمبة
الرف األول الستػسط ،مجمة العمػم اإلندانية واالجتساعية ،كمية التخبية،

جامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسالمية ،العجد(.)51

معاشي دمحم إبخاىيع نرخ ( : )9115التجريذ اإلبجاعي لمغة العخبية نساذج
وتصبيقات ،ط ،9دمياط :مكتبة ناندي.

دمحم عمي نرخ( :)9114دور القخاءة في تشسية ميارات البحث العمسي إليجاد
حمػل لبعس القزايا التخبػية بالتعميع .الجسعية السرخية لمقخاءة .السؤتسخ

العمسي الخابع ،القخاءة وتشسية التفكيخ ،السجمج األول.
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دمحم حدغ السخسي ،سسيخ عبج الػىاب ( : )9114تػجييات تخبػية في تعميع
المغة العخبية ،دمياط :مكتبة ناندي.

ماىخ شعبان عبج البارؼ ( : )9111الكتابة الػضيفية واإلبجاعية السجاالت،
والسيارات ،واألنذصة ،والتقػيع ،عسان :دار السديخة لمتػزيع والشذخ.

مخوؼ مرصفي عبج الفتاح أبػ خميفة( :)9112بخنامج مقتخح قائع عمي
القرز االلكتخونية و استخاتيجية التخيل لتشسية ميارات الكتابة اإلبجاعية
لجؼ تالميح السخحمة اإلعجادية ،رسالة دكتػراه ،كمية التخبية /جامعة دمياط.

دمحم عدام( :)1222الشقج والجاللة نحػ تحميل سيسائي لألدب ،مشذػرات و ازرة
الثقافة.

مشي إبخاىيع المبػدؼ( :)9115فاعمية استخجام مجخل الصخائف في تشسية ميارات

القخاءة اإلبجاعية واالتجاه نحػ القخاءة لجؼ تالميح السخحمة اإلعجادية ،مجمة

القخاءة والسعخفة ،كمية التخبية ،جامعة عيغ شسذ ،عجد .92

مخيع دمحم عايج األحسجؼ( :)9119فاعمية استخجام استخاتيجيات ما وراء السعخفة

في تشسية بعس ميارات القخاءة اإلبجاعية وأثخة عمي التفكيخ فػق السعخفي
لجؼ شالبات السخحمة الستػسصة ،السجمة الجولية لألبحاث التخبػية ،جامعة

اإلمارات العخبية الستحجة ،عجد(.)59

نعيسة صابخ غازؼ عجوؼ ( : )9114فاعمية تجريذ المغة العخبية باستخجام
استخاتيجية تآلف األشتات في تشسية ميارات اإلبجاع المغػؼ لجؼ تالميح

الرف الدادس االبتجائي ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الجول العخبية ،معيج

البحػث والجراسات اإلسالمية.
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