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 مستخلص البحث

لتمخيص الكتابي وأثرها في تنمية مهارات الكتابة لدى متعممي المغة العربيةة إستراتيجية ا :عنىان البحث
 الناطقين بمغات أخرى.

 د. عمي بن محمد بن أحمد آل مصّوي الغامدي. :اسه البــاحـــــــــــــــــث
                                                             ه.   1441-1441 السنة:

تمثمةت مكةكمة البحةي فةي مةعو مسةتوى متعممةي المغةة العربيةة النةةاطقين  :ثمشـلل  البحـ  
بمغةةات أخةةرى فةةي مهةةارات الكتابةةةت وعةةدم لةةدرتهم عمةةل تمخةةيص النصةةوص الكتابيةةة بةةالطر  

 العممية الصحيحةت ومعو كتاباتهم في أثناء التواصل مع اآلخرين. 
في التحميمةةيت والمةةنه  اسةةتخدم الباحةةي المنهجةةين التةةاليين: المةةنه  الوصةة :مــنوا البحــث
 كبه التجريبي.

( طالًبةةا مةةن طةةبلت المسةةتوى الثالةةي بمعهةةد تعمةةيم المغةةة العربيةةة لغيةةر 14) :عًنــ  البحــث     
 الناطقين بها بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

لمتعممي المغة العربية النةاطقين  المناسبة استبانة بمهارات الكتابة :أدوات البحث ومىاده
وتصميم: )كتات الطالتت ودليل المعمم( القائم عمل إسةتراتيجية التمخةيص الكتةابي  بمغات أخرىت

لةدى متعممةي المغةة العربيةة النةاطقين بمغةات أخةرىت واختبةار مهةارات  في تنميةة مهةارات الكتابةة
 متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.ل الكتابة

ت السةةةهولة والصةةةعوبةت والتمييةةةز معةةةامبل :األســـالًإل ااحصـــاسً  اةســـتخدم    البحـــث 
لمفةةردات االختبةةارت ومعامةةل ارتبةةاط بيرسةةونت ومعامةةل ألفةةا كرونبةةاخت ومعامةةل الصةةد  الةةذاتيت 
ومعامةةةل سةةةبيرمان بةةةراونت والتكةةةرارات والنسةةةت المئويةةةةت والمتوسةةةطات الحسةةةابيةت واالنحرافةةةات 

 وعتين مرتبطتين. المعياريةت ومعامل االلتواء واالنحراو المعياريت واختبار "ت" لمجم
ــ ن اتــاسا البحــث    لةةدى  المناسةةبة تةةم التوصةةل إلةةل لائمةةة نهائيةةة بمهةةارات الكتابةةة أب

( مهةةارات 5متعممةةي المغةةة العربيةةة النةةاطقين بمغةةات أخةةرى تكونةةت فةةي صةةورتها النهائيةةة مةةن )
( مهةةارف فرعيةةةت وتةةم تصةةميم كتةةات الطالةةت ودليةةل المعمةةم القةةائم عمةةل 19رئيسةةةت انبثةة  منهةةا )

راتيجية التمخةةيص الكتةةابي فةةي تنميةةة مهةةارات الكتابةةة لةةدى متعممةةي المغةةة العربيةةة النةةاطقين إسةةت



  م0200( 33) -3ج-عدد يناير                                          ...              إستراتيجية التلخيص الكتابي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 4445 - 

( بةين متوسةطي درجةات 5...بمغات أخرىت ووجةود فةرو  دالةة إحصةائيًا عنةد مسةتوى داللةة )
أفةراد عينةة البحةي فةةي مهةارات الكتابةة ككةةل وفةي كةل مهةةارف مةن مهةارات الكتابةةة عمةل حةدا فةةي 

 والبعدي لبلختبار لصالح القياس البعدي.القياسين القبمي 

متعممو المغةة -مهارات الكتابة-إستراتيجية التمخيص الكتابيالكممات المفتاحية: 
 العربية لغير الناطقين بها.
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Strategy of writing summary and its effect on developing writing skills 

for Arabic language learners who speaks other languages 
ABSTRACT  

Research Title: Strategy of writing summary and its effect on 

developing writing skills for Arabic language learners who speaks other 

languages .  

Researcher name :  Dr. Ali Mohammed Ahmed Al– Musawi Al-Ghamdi 

Year : 1441-1442H(2020-2021)  

Research Problem : The research problem is represented in a weak  

level of Arabic language learners who speaks other languages in writing skills , 

their inability to summarize  written texts with correct scientific methods,  

weak writings  while communicating with others .  

Research Methodology : the researcher used the following 

methodologies : Descriptive analytical methodology, and  quasi-experimental 

methodology .  

Research Sample : (24 ) students at third level in Institute of Teaching 

Arabic to Speakers of Other Languages, Umm Al-Qura University, Makkah 

Al-Mukarramah.   

Research Tools And Materials : A questionnaire on writing skills for 

Arabic language learners who speaks other languages, and designing: (student 

book and teacher's guide) based on Written summary strategy in developing 

writing skills for Arabic language learners who speaks other language  , writing 

skills test for Arabic language learners who speaks other languages .  

Statistical Methods Used In  Research : Easy and difficult transactions, 

discrimination of test vocabulary, Pearson coefficients, Alpha Kronbach plants, 

self-honesty plants, Spearman Brown plants, repeats and percentages, 

computational averages, standard deviations, twisting and standard deviation 

factores, and test "T" for two linked groups .  

The Most Important Results :  A final list of writing skills was reached 

among Arabic language learners who speaks other languages, which were 

formed in their final form from (5) key skills, from which (19) sub-skills 

emerged, and the student's book and teacher's guide based on the strategy of 

writing summary in  development of writing skills among Arabic language 

learners who speaks other languages were designed  , and There are 

statistically significant differences at the indicative level (0.05) between the 

average grades of  research sample members in writing skills as a whole and in 

each writing skill individually in pre and post measurements of the test in favor 

of the post measurement .  

Keywords : Writing summary strategy – writing skills – Arabic language 

learners who speaks other languages . 
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  مكدم  البحث 
كةةهدت المغةةة حيةةي لمغةةة العربيةةة أهميةةة كبةةرى ومكانةةة عظيمةةة بةةين لغةةات العةةالمت       

أصةةةبح اإللبةةةال عمةةةل تعممهةةةا وتعميمهةةةا أمةةةرًا و انتكةةةارًا كبيةةةرًات  الحاليةةةةالعربيةةةة فةةةي الفتةةةرف 
وتعةةةد المغةةةة العربيةةةة ثالةةةي لغةةةات العةةةالم الحةةةديي مةةةن حيةةةي انتكةةةارهات وسةةةعة  .مةةةرورًيا

ا تعتبةةر إحةةدى المغةةات السةةت التةةي تكتةةت بهةةا وثةةائ  األمةةم المتحةةدف )أنةةيست مناطقهةةات كمةة
 (..18 -179م: .197
لممتعممةين  ولهذا أصبح تعمةيم المغةة العربيةة متاًحةا داخةل المممكةة العربيةة السةعودية      

المعاهةد لهةم فتحةت بمغات أخرىت فاستقبمت المتعممين من كل مكان في العالمت و  الناطقين
والعمةةوم  تلتعمةةيم القةةرآن الكةةريم العربيةةة السةةعوديةفةةي أبمةةت منةةاط  المممكةةة  والوحةةدات
 نكر رسالة اإلسبلم. وذلك ل ؛ولواعد المغة العربية تواألحاديي الكريفة تالكرعية
ظهةةرت لنةةا العديةةد مةةن اإلسةةتراتيجيات الحديثةةة التةةي تثيةةر وتطةةور  ومةةع تقةةدم العمةةم       

 توفهمهةةةةا تاسةةةةتقبال المعمومةةةةات يهمسةةةةهمت عمةةةةف توميةةةةولهم لمةةةةتعممدافعيةةةةة المتعممةةةةين 
تقانها تواستيعابها  .ومن ثم تطبيقها عمل أرض الوالع توا 

وفرولةةةه  توربباتةةةه توميولةةةه تونكةةةاطه تالمةةةتعمموتعتمةةةد هةةةذ  اإلسةةةتراتيجيات عمةةةل       
 الفردية مع ألرانه داخل القاعة الدراسية.

العربيةةةةة لمنةةةةاطقين بمغةةةةات أخةةةةرى ات المهمةةةةة فةةةةي تعمةةةةيم المغةةةةة سةةةةتراتيجياإل ومةةةةن      
 ولةةراءف تاالطةةبلع عمةةلالمةةتعمم  تسةةاعدفهةةذ  اإلسةةتراتيجية  تالتمخةةيص الكتةةابي إسةةتراتيجية
دون خمةل أو نقةصت وكةذلك  مةنظم بأسةموت ومن ثم القيام بتمخيصةها توفهمها تالنصوص

 بأسموت مركز ودلي .كتابة األنكطة الكتابية 
نهةةا تعمةةل عمةةل ؛ أل سةةين عمميتةةي التعمةةيم والةةتعممفةةي تح ويسةةهم التمخةةيص الكتةةابي      

تطوير المعمومات والمفردات في ذاكرف المةتعممت وتعةزز االسةتيعات مةن خةبلل إعةادف تنظةيم 
 (.181: م1.18المعمومات )الكايعت وعافكيت 

مةن اإلسةتراتيجيات المهمةة التةي تسةاعد المةتعمم وتعد إستراتيجية التمخةيص الكتةابي       
حيةةي يصةةبح لةةدى المةةتعمم القةةدرف عمةةل تمخةةيص ت وأنكةةطتها ةالكتابةة راتمهةةاتمخةةيص فةةي 

 موجز ومنظم.أفكار بأسموت معمومات و النصوصت وكتابة ما يخطر له من 
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وكونهةا وسةيمة اتصةال لمتعبيةر عةن الفكةر بين مهةارات المغةةت وألهمية مهارف الكتابة       
يةةاج المةةتعمم لهةةا؛ ليعبةةر بهةةا عةةن ؛ والحتوهةةدًفا مةةن أهةةداو تعمةةيم المغةةة األجنبيةةةوالةةنفست 

مستوا  المغوي في دراسة المغةت ويسجل بها معموماته عن المغةت ويعبةر عةن نفسةه كتابةة 
ت وآدابهةةات فالكتابةة مةن المهةارات المهمةة التةي تقةةيس وثقافتهةافيمةا يتصةل بدراسةة المغةةت 

 (.116ه: 1415الكفاية المغوية لممتعمم ) كعيتت 
يتمكنةوا مةن ؛ كةي ى المتعممةينتنميةة مهةارات الكتابةة لةداالهتمةام بمةن المهةم ولهذا       

 .  التواصل مع اآلخرين بكل يسر وسهولة
إسةةتراتيجية التمخةةيص الكتةةابي فةةي تنميةةة  لتعةةرو أثةةرمةةن هنةةا جةةاءت فكةةرف البحةةي       

 .أخرى مهارات الكتابة لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات
  ااحساس مبشلل  البحث 

بمعهةد تعمةيم المغةة العربيةة لغيةر النةاطقين بهةا بجامعةة أم  اإلنكةاءدريس الباحي لمقةرر ت -
 القرى بمكة المكرمة:

بمعهد تعميم المغةة العربيةة النةاطقين بمغةات  اإلنكاءمن خبلل تدريس الباحي لمقرر 
السةةيرف  –التهنئةةة  –الرسةةالة  –التمخةةيص  –ولةةد تكونةةت دروسةةه مةةن )الوصةةو  تأخةةرى

بحيةةي ال  المتعممةةينتالمهةةارات الكتابيةةة لةةدى لصةةورًا وامةةًحا فةةي  وجةةد أن هنةةاك تالذاتيةةة(
ت باإلمةةةافة إلةةةل مةةةعو سةةةميمة بكةةةكل يةةةتمخةةةيص النصةةةوص الكتاب يسةةةتطيع المتعممةةةون

 كتاباتهم في أثناء التواصل مع اآلخرين.
 :  تمثل هذا القصور والمعو فيما يميولد 

 .ًقاوصًفا دلي في وصو الكخصياتالمتعمم عدم لدرف  -
 خطوات التمخيص. ب تهوعدم معرفتمخيًصا كتابًيات في تمخيص الموموع المتعمم معو  -
يكتةت فةي مقدمةة الرسةالة  بمةا عممةهوعةدم  تفةي صةيابة رسةالة اجتماعيةةالمةتعمم معو  -

 ومحتواها وخاتمتها.
يكتةةت فةةي مقدمةةة التهنئةةة  بمةةا عممةةهوعةةدم  تفةةي صةةيابة تهنئةةة اجتماعيةةةالمةةتعمم مةةعو  -

 اتمتها.ومحتواها وخ
يكتةت مةن معمومةات أساسةية  بمةا عممةهوعةدم  تفةي صةيابة السةيرف الذاتيةةالمتعمم معو  -

 فيها.
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 التي لام بها الباحي: الدراسة االستطبلعية -
 أجرى الباحي دراسة استطبلعّية حةول المهةارات الكتابيةة عمةل متعممةي المغةة العربيةة     

وجهةت لهةم خمةس عبةارات يبةدي كةل و ( طالًبةات 11الناطقين بمغات أخةرىت وبمةع عةددهم )
متوسةةط  –( 1وفًقةا لتةدرج ثبلثةةي: ممتةاز  ) فمةتعمم وجهةة نظةةر  حةول كةل عبةةارف عمةل حةةد

 :استجابات المتعممين حول العبارات يبين الجدول اآلتي(ت و 1معيو ) –( 1)
 ( 4جذول ) 

 جذول استطالع سأٌ انًتؼهًٍُ حىل يهبساد انكتبثخ

انًهبسح  و

 انشئُسخ

 يًتبص فشػُخانًهبسح ان

(3) 

 يتىسط

(2) 

 ضؼُف

(4) 

 *()انًتىسط

 نحسبثٍا

دسجخ إتمبٌ 

 انًهبسح

تستتتتتتطُغ أٌ تظتتتتتف  انىطف 4

انشخظتتتتتُبد وطتتتتتف ب 

 دلُم ب.

 يتىسطخ 4.45 3 1 -

تستتتتتطُغ أٌ تهختتتتض  انتهخُض 2

تتتب  تتتٍ رنتتت   تتتب يتجؼ  َظ 

خطتتتتتتتىاد تهختتتتتتتُض 

 انُظىص.

 يتىسطخ 4.12 4 44 -

تستتتتتتتطُغ أٌ تكتتتتتتتت  انشسبنخ 3

ش سستًُخ( سسبنخ )غُ

يشاػُ تتتتتتب  تتتتتتٍ رنتتتتتت  

خطتتتتتتتتتتىاد  تبثتتتتتتتتتتخ 

 –انشسبئم: )انًمذيتخ 

 انخبتًخ(. –انًحتىي 

 ضؼُفخ 4.51 6 6 -

تستتتتتتتطُغ أٌ تكتتتتتتتت  انتهُئخ 4

تهُئخ يشاػُ ب  ٍ رنت  

خطتتتتتتتتتتىاد  تبثتتتتتتتتتتخ 

 –انتهتتبٍَ: )انًمذيتتخ 

 انخبتًخ(. –انًحتىي 

 ضؼُفخ 4.66 4 1 -

انسُشح  5

 انزاتُخ

تستتتتتتتطُغ أٌ تكتتتتتتتت 

 بيهتتخ ستتُشت  انزاتُتتخ 

نتمذًَهب إنتً انههتبد 

انشستتتتتتتًُخ أو غُتتتتتتتش 

 انشسًُخ.

 يتىسطخ 4.45 3 1 -

 يتىسطخ 4.42 انًتىسط انؼبو

                                                           
( إلةةل 1.14( متوسةةطت ومةةن )1.14( إلةةل ألةةل مةةن )1.67( مةةعيوت ومةةن )1.67( إلةةل ألةةل مةةن )1مةةن ) *
 ( ممتاز....1)
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مهةةةارات  السةةةتطبلع رأي المتعممةةةين فةةةييتبةةةين مةةةن الجةةةدول السةةةاب  أن الدرجةةةة العامةةةة       
(ت 1كمةةا يتمةةح أن المهةةارات التةةي كانةةت بدرجةةة مةةعيفة هةةي المهةةارف رلةةم )ت الكتابةةة متوسةةطة

 (.4و)
 درجة متوسطة.ب( فكانت 5(ت )1(ت )1أما المهارات المرلمة )

  تىصًات الدراسات السابك  

حيةي  تتنميةة مهةارات الكتابةة لةدى المتعممةينإلل مرورف أوصت بعض الدراسات السابقة 
تنميةةة مهةةارف الكتابةةة لممتعممةةينت وبيةةان العبللةةة أهميةةة ( إلةةل م1..1) القبيكةةيأكةةارت دراسةةة 
وأكةارت لمتعممين في برام  األنكطة بيةر الصةفية وتنميةة مهةارف الكتابةة لةديهمت بين مكاركة ا

إلةةل التعةةرو عمةةل مكةةكبلت المتعممةةين فةةي إتقةةان مهةةارف الكتابةةةت ( م1.14)السةةحيمي دراسةةة 
وبنةةاء برنةةام  تعميمةةي باسةةتخدام الوسةةائط المتعةةددفت وتعةةرو أثةةر  فةةي تنميةةة مهةةارات الكتابةةة 

 لديهم. 
 ث حتديد مشلل  البح 

تمثمت مككمة البحي في معو مستوى متعممي المغة العربية النةاطقين بمغةات أخةرى فةي       
مهةةارات الكتابةةةت وعةةدم لةةدرتهم عمةةل تمخةةيص النصةةوص الكتابيةةة بةةالطر  العمميةةة الصةةحيحةت 

 ومعو كتاباتهم في أثناء التواصل مع اآلخرين. 
ص الكتةابي وأثرهةا فةي تنميةة مهةارات من هنةا جةاءت فكةرف هةذا البحةي إسةتراتيجية التمخةي      

 الكتابة لدى متعممي المغة العربية لغير الناطقين بها
  أسئل  البحث 

 ؟الناطقين بمغات أخرىمتعممي المغة العربية لالمناسبة ما مهارات الكتابة  -1
 ؟مدى توافر مهارات الكتابة لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرىما  -1
إسةةتراتيجية التمخةةيص الكتةةابي فةةي تنميةةة مهةةارات الكتابةةة لةةدى مةةا أثةةر اسةةتخدام  -1

 متعممي المغة العربية لغير الناطقين بها؟
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  أهداف البحث 

 .الناطقين بمغات أخرى إعداد لائمة بمهارات الكتابة لدى متعممي المغة العربية -1
غةات توافر مهارات الكتابةة لةدى متعممةي المغةة العربيةة النةاطقين بم التعرو عمل مدى -1

 أخرى.
ليةةاس أثةةر اسةةتخدام إسةةتراتيجية التمخةةيص الكتةةابي فةةي تنميةةة مهةةارات الكتابةةة لةةدى  -1

 متعممي المغة العربية لغير الناطقين بها.
  أهنً  البحث  

 أهميته لمتعممي المغة العربية لغير الناطقين بها: -
ت لائًمةةا عمةةل يفيةةد متعممةةي المغةةة العربيةةة النةةاطقين بمغةةات أخةةرىت حيةةي يقةةدم لهةةم كتاًبةةا لمطالةة

 إستراتيجية التمخيص الكتابي وأثرها في تنمية مهارات الكتابة.
 أهميته لمقائمين بالتدريس: -

تنميةة مهةارات الكتابةة لةدى متعممةي المغةة العربيةة النةاطقين  فةييقدم لهم دليبًل لممعمم يساعدهم 
 بمغات أخرى.

 أهميته لمباحثين: -
 دوات البحثية وموادها.يفيد الباحثين حيي يقدم لهم مجموعة من األ -1
جية التمخةةةيص ييفةةتح المجةةال أمةةام البةةاحثين األخةةرين إلجةةراء دراسةةات لائمةةة عمةةل إسةةترات -1

 الكتابي.
 :في معاهد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بها مناه الأهميته لمصممي  -

 تعميم المغة العربية لغير الناطقين بها. كتتيفيد العممية التعميمية في تطوير 
 لحات البحث مصط 

 يكتفي الباحي هنا بعرض التعريفات اإلجرائية لمصطمحات البحي:
 إستراتيجية التمخيص الكتابي: -

  الرئيسةة فةي أفكةار  خملدون بحيي يكون منظًما ومترابًطا  الطالتاختصار النص بأسموت       
يحصةل  يالتةويقةاس بالدرجةة  أو الجزئية مراعًيا في ذلك السبلمة المغوية والصحة اإلمبلئيةة

  .   ياختبار األداء الكتاب يالطالت عميها ف
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 الكتابة:مهارات  -
بأسةةموت  ومكةةاعر أفكةةار ومعمومةةات وأحاسةةيسالكاتةةت مةةن  ذهةةنالتعبيةةر عّمةةا يةةدور فةةي       

 المغوية في أثناء كتابته. ف المتعمملدر  يظهرمنظم عممي 
 بمغات أخرى: ونمتعممو المغة العربية الناطق -

لواعةةد و  تيتعممةةون العمةةوم الكةةرعيةبيةةر النةةاطقين بالعربيةةة ن المتعممةةين مةةن مجموعةةة مةة      
أو  بمةدانهمت سةواًء داخةل ليتمكنةوا منهةامهةارات عناصةر و وما يةرتبط بهةا مةن  تالمغة العربية

 خارجها
  حدود البحث 

 التزم البحي بالحدود اآلتية:      
إليهةةا مةةن خةةبلل اإلجةةراءات التصةةر البحةةي عمةةل تنميةةة مهةةارات الكتابةةة التةةي تةةم التوصةةل  -

 المنهجية المتبعة.
 المستوى الثالي )طبلت معهد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى(. -
 ه لتطبي  تجربة البحي.1441-1441من العام الجامعي  الثانيالفصل الدراسي  -
  ٍ ااطار النظ 

 إستراتيجية التمخيص الكتابي: مفهوم -
( بأنهةةا: لةةراءف الةةنص لةةراءف مومةةوعية ودليقةةةت 19 :م.1.1) بكةةورت وآخةةرونعرفهةةا ال      

عادف تككيمه بمغة الممخص واألفكةار بطريقةة  تواالبتعاد عن نقل العبةارات بعةد فهةم المومةوع توا 
 أو فكرته األساسية مع اإليجاز واالختصار. تمن بير إخبلل بمعنا  مختصرف
التعبير عن األحداي الرئيسةة فةي الةنصت وتنظيمهةا  ( بأنها:7: م1.11)وعرفتها الكعبي      

 بير مخل باألحداي الرئيسة لمنص بأسموت الممخص الخاص. مختصرًاوعرمها عرًما 
( بأنهةا: عبةارف عةن التعبيةر برمةوز مرسةومة عةن 141: م1.18)وعرفها لاسمت والحةديبي     

 ا  العام.نص تم االستماع إليه أو لراءته بصورف موجزف من دون إخبلل بمعن
 أهمية إستراتيجية التمخيص الكتابي: -

تعد إستراتيجية التمخيص الكتابي من اإلسةتراتيجيات المهمةة لةدى المتعممةين سةواء داخةل       
أو  تفةةةي جميةةةع نةةةواحي حياتةةةه الدينيةةةةالقاعةةةة الدراسةةةية أو خارجهةةةات فيحتةةةاج إليهةةةا المةةةتعمم 

 أو الريامية. تسيةأو السيا تأو االجتماعية تالثقافيةأو  تالتعميمية
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كما أن إستراتيجية التمخيص الكتابي مهارف عقمية يحتاج إليها المةتعمم فةي جميةع مراحمةه       
أو الدراسةةةات العميةةةات فهةةةي تنمةةةي لةةةدى المتعممةةةين  تأو الجامعةةةة تسةةةواء فةةةي الةةةدبموم التعميميةةةة

 واالستيعات والتركيز. تالمفردات المغويةت والقراءف الفاحصة
تيجية التمخيص الكتةابي عمميةة عقميةة محوريةة فةي تعمةم مهةارات المغةةت والبةد مةن فإسترا      

عطاء واجبات لغويةة تةدرت  تنميتها من خبلل نكاطات لغوية متنوعةت وكذلك تنويع التدريبات وا 
العقميةةةةة المتميةةةةزف )خطابيةةةةةت  القةةةةدرف المغويةةةةة لديةةةةه المةةةةتعمم عمةةةةل عمةةةةل الممخصةةةةات لتنمةةةةي

   (.4م:1998
اد أهميةةة إسةةتراتيجية التمخةةيص الكتةةابي فةي تخةةزين المعمومةةات فةةي ذهةةن المةةتعممت كمةا تةةزد     

   الحاجة إليها.واسترجاعها ولت وتنظيمهات 
 :أنها تساعد المتعمم عمل ويمخص الباحي أهمية إستراتيجية التمخيص الكتابي في       

 العناصر الرئيسة في النص المراد تمخيصه. تحديد -1
 في النص المراد تمخيصه. المكررفاألفكار  حذو -1
 .الخاص هأسموبب الكتابة -1
 ألفكار وترتيبها ترتيًبا صحيًحا ومنطقًيا.اتنظيم  -4
 حجم النص الممخص بالنسبة لمنص األصمي.إحداي نوع من التوازن بين  -5
 :يإجراءات التدريس وفًقا إلستراتيجية التمخيص الكتاب -
ة من اإلجةراءات فةي أثنةاء تةدريس ( إلل مجموع141: م1.18أكار )لاسمت والحديبيت       

 إستراتيجية التمخيص الكتابي هي:
o .تجهيز النص المراد تمخيصه 
o .عرض النص عمل المتعممين 
o .الطمت من كل متعمم تمخيص النص بأسموبه 
o .يكتت كل متعمم ممخًصا لمنص بأسموبه 
o .تقويم ممخصات المتعممين وفًقا لممعايير المتف  عميها 
o  المناسبة.تقديم تغذية الراجعة 
o .عرض نماذج من الممخصات المكتوبة أمام المتعممين 
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   مفهوم الكتابة: -
( بأنها: وسيمة من وسائل االتصال اإلنساني التي يةتم  مةن 111ه: 1417)عرفها بناج      

الكاتتت والتعبير عما لديه من أفكارت وهي تحتل  المركز األعمل في هةرم تعمةم  خبللها نقل أفكار
 المغوية.المهارات 

( بأنها: أداء منظم ومحكم يعبر بةه اإلنسةان عةن أفكةار ت 51م: 8..1)وعرفها فمل اهلل      
 ؛كنوناتةهموآرائه وربباتهت ويعةرض عةن طريقةه معموماتةه وأخبةار  ووجهةات نظةر ت وكةل مةا فةي 

 ا في تقدير المتمقي لما سطر .ليكون دليبل عمل فكرف رؤيته وأحاسيسهت وسببً 
( بأنها: أداء لغوي رمزي يعطي دالالت متعددف وتراعةي فيةه 116م: .1.1) ميانع هاعرفو     

ت ويكةون دلةيبًل عمةل وجهةة نظةر ت حساسةها  و القواعد المغويةة المكتوبةةت يعبةر عةن فكةر اإلنسةان 
 وسبًبا في حكم الناس عميه.

( بأنهةا: إعةادف ترميةز المغةة المنطولةة فةي صةورف رمةوز 119: ه1411) وعرفها كحاته
 ة مكتوبةت لمتعبير عن األفكار واآلراء والمكاعر ولماء الحاجات.لغوي

( بأنها: مهارف إرسال المغة التحريريةت حيُي يتم  نقةل األفكةار 11:ه1411)وعرفها فجال 
 والمعمومات والمكاعر واآلراء.

مهةةارف لغويةةة تقةةوم عمةةل التعبيةةر المكتةةوت الوامةةح ( بأنهةةا: 1: ه1411)عرفهةةا عمةةي و 
معبر عن المكاعر واألفكارت سواء كان تعبيرًا عةن الةنفس أو عةن الغيةرت وفة  نظةام والسميمت ال

 لغوي مخصوص متعارو عميه.
 المهارات الكتابية البلزمة لممتعمم في المستويات المتقدمة: -
 -141: ه1411و )مةةةةةدكورت وآخةةةةةرون: ( 171 -171: ه14.5ت طعيمةةةةةة) ذكةةةةةر      
 ينبغي تنميتها لدى المتعممين ومنها: التيابية ات الكتمهار الأن هناك مجموعة من ( 115
 .ًياومستوفتمخيًصا كتابًيا صحيًحا تمخيص موموع يقرؤ   -1
 ترجمة أفكار  في فقرات مستعمبًل المفردات والتراكيت المناسبة. -1
االسةةتخدام الجيةةد لعبةةارات المجةةامبلت االجتماعيةةة عنةةد كتابةةة الخطابةةات )تحيةةةت  -1

 اساف....إلخ(. ككرت تهنئةت ترحيتت تعزيةت مو 
 صيابة رسالة يرسمها إلل صدي  في مناسبة اجتماعية معينة. -4
 تنظيم المعمومات المطموبة في الرسالة بدلة. -5
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منظةةر مةةن منةةاظر الطبيعةةة أو مكةةهد معةةين وصةةًفا كخصةةية أو صةةورف أو وصةةو  -6
 .يقرأبخط  ة هذا الوصوت وكتابوصحيًحا لغوًيا دليًقا

ات السةةابقة تعتبةةر مةةن المهةةارات المهمةةة التةةي يجةةت ويتمةةح فيمةةا سةةب  بةةأن جميةةع المهةةار    
التواصةةل مةةع اآلخةةرين  المةتعمم كةةي يسةةتطيع ؛تنميتهةا لةةدى المتعممةةين فةةي المسةتويات المتقدمةةة

 بيسر وسهولة.
 األنكطة الكتابية:المهارات و  -
 يحتاج متعمم المغة العربية لغير الناطقين بها إلل مجموعة من المهارات واألنكةطة الكتابيةة    

أو خارجهةا؛ ولهةذا الدراسةية عد  في التواصل مع اآلخرين سةواء داخةل القاعةة التي تعينه وتسا
 يات المتقدمةةةفةةي المسةةتو المهةةارات التةةي ينبغةةي تنميتهةةا لةةدى المةةتعمم تمةةك ركةةز الباحةةي عمةةل 

 ومنها: الهدو ذلك ليحق 
 الوصو: -1
وبيرهةات وركةز  تالمنةاظرو  تالكخصةياتت والصةوريحتاج المتعمم إلل هذ  المهةارف لوصةو       

وأبةةرز ألقابهةةات  فهر ُكةةالباحةةي فةةي هةةذ  المهةةارف عمةةل وصةةو الكخصةةيات اإلسةةبلمية مةةن حيةةي 
كخصيات أخرى يعرفها المتعممت والهدو من ذلك تعرو المةتعمم عمةل هةذ  بومقارنتها  تصفاتها

هةا هةذ  األلقةات والصةفات الحميةدف فةي ذهةن المةتعمم؛ كةي يكتسةبها ويطبق وبةرسالكخصياتت 
 عمل أرض الوالع.

بأن الوصو يمكن استخدامه في العديةد مةن  (178 -177م: .1.1كعبانت )ولد ذكر       
المومةةةةوعاتت وبمسةةةةتويات مختمفةةةةةت ويتمةةةةمن ذلةةةةك وصةةةةو صةةةةورفت وأجسةةةةامت ونصةةةةوصت 

 النماذج اآلتية:والستخدام الوصو كأحد األنكطة الكتابية يمكن عرض  ؛وكخصيات
o ميةةة األوليةةة يمكةةنهم أن يكتبةةوا أوصةةاًفا بسةةيطة تةةدور حةةول الطةةبلت فةةي مةةراحمهم التعمي

 ذواتهمت وزمبلئهمت وعوائمهمت وبيوتهمت ونكاطاتهم اليومية.
o  يتخيةةةل الطةةةبلت أنهةةةم يركبةةةون آلةةةة الةةةزمنت لمةةةذهات لممسةةةتقبل أو لمرجةةةوع إلةةةل حقةةةت

 تاريخية معينةت ويصفون ما يرونه من مناظر أو مكاهد.
o فيمًمةات ثةم يصةفون مةا يةرون فةي هةذ  الصةورف أو  يعطي الطبلت صةورفت أو يكةاهدون

الفيممت عمل أن يتممن الوصو تفصيبلت دليقةت ويقوم الطالةت بةالتنبؤ بمةا يمكةن أن 
   الصورف.  تفصيبلتيحدي بعد ذلك بناء عمل 
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 التمخيص: -1
تعد مهارف التمخيص من المهارات المهمةة فةي تمخةيص النصةوص تمخيًصةا مةوجزًا يسةاعد       
واسةترجاعها ولةت  توتخزينهةا توفي حفظ المعمومةات توالفكرية تفي تنمية لدرته العقميةالمتعمم 

 تاحتياجهةةات وهةةذ  المهةةارف مةةن المهةةارات المسةةتمرف التةةي يحتاجهةةا المةةتعمم طةةوال فتةةرف دراسةةته
والخةروج  توالمجةبلت توالصةحو توذلةك فةي أثنةاء لةراءف الكتةت توكذلك بعد االنتهاء من دراسته

 مختصرف ودليقة.منها بفوائد 
( بةةةأن التمخةةةيص أو الممخةةةص مةةةن األنكةةةطة 179 -178م: .1.1ويؤكةةةد )كةةةعبانت       

يةةدرت عميهةةا الطةةبلتت وهةةذا النكةةاط يتمةةمن: كتابةةة ممخةةص لةةنصت أو ينبغةةي أن التةةي المهمةةة 
كتابة ممخص لفيممت وهذا التمخيص يساعد الطةبلت فةي تنميةة الفهةم القرائةي لةديهمت كمةا ينمةي 

 ات الكتابة.لديهم مهار 
 :)الكخصية( بير الرسمية الرسائل -1
سةةواء كانةةت هةةذ   ؛مةةن أنةةواع التواصةةل مةةع اآلخةةرين اتعةةد الرسةةائل بيةةر الرسةةمية نوًعةة      

 تأو جميةةةع ألاربةةةه تأو إخوتةةةه تالرسةةةائل ورليةةةة أو اإللكترونيةةةةت فيتواصةةةل المةةةتعمم مةةةع والديةةةه
 أهمه.رًبا عن تا المتعمم مبتعًدا ومغلبلطمئنان عميهم والسؤال عنهم؛ خاصة وأن هذ ؛وأصدلائه
 :(الكخصية) بير الرسمية ( خصائص الرسائل54 :م1.11 تالصويريكيولد ذكر )      
o  الحريةةةة المطمقةةةة فةةةي الكتابةةةة لمتعبيةةةر عمةةةا يجةةةول فةةةي الةةةنفس مةةةن أفكةةةار ومكةةةاعر

 وأحاسيس.
o واستخدام الكبلم السهل والبسيط دون تكمو أو تعقيد. البساطة والوموحت 
o مل عمل بعض المطالت العادية بين األلارت والمعارو.تكت 
o من الحكو واإلطالة. ويخمومة واإليجازت وأن يناست الكبلم مقتمل الحالت ءالمبل 
o .الطبلوفت وتعني الجودف في العبارفت والعذوبة في المعانيت والسبلمة من األخطاء 
o  ه ومنزلته.أسموت الرسالة مع مقام المرسل إلي تناستيالتناستت ويعني أن   
 التهنئة: -4
 تفنهةاك مناسةبة لنجةاح ومتنوعةةتتتعدد المناسبات في المجتمةعت وهةذ  المناسةبات كثيةرف       

أن يةةدرت يحتةةاج المةةتعمم لهةةذا و  ؛إلةةخ... تأو سةةيارف تسةةكنمأو  تعيةةدأو  تولةةودمأو  تأو زواج
 المجتمع. فيمن يعز عميه  كللتهنئة عمل طريقة كتابة التهنئة وذلك 
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 الذاتية: السيرف -5
حيةةي تحتةةوي هةةذ  السةةيرف عمةةل  تتعةةد السةةيرف الذاتيةةة ممخًصةةا دليًقةةا عةةن سةةيرف المةةتعمم      

ومهاراتةه التةي  تودوراتةه التدريبيةة توخبراتةه الميدانيةة تومؤهبلتةه العمميةة تمعموماته الكخصةية
كةركات الكرسمية الجهات بير الأو  تلتقديمها إلل الجهات الرسمية كالجامعات لمدراسة ؛يتقنها

ا مهدو مةةن هةةذ  السةةيرف إعطةةاء معمومةةات مختصةةرف ودليقةةة عةةن المةةتعمم لتقةةديلموظيفةةةت والهةة
   .هالمجهة التي تطمب

 ( العناصر الفنية لمسيرف الذاتية منها:111 -111م: 1.11ولد حدد )الصويريكيت       
o الصةةد ت وتتحةةدد ليمةةة السةةيرف الذاتيةةة بمةةدى صةةد  كاتبهةةا فةةي ذكةةر تفاصةةيل حياتةةهت 

حياتةه اإليجابيةة والسةمبيةت ومنصةًفا  مسةيرفوكمما كان الكاتةت صةادًلا فةي التعبيةر عةن 
 فيما يقول كمما ارتفعت ليمة سيرته الذاتية وبدت أكثر جاذبية وأكد فاعمية.

o .الصراحة وتكون بالتعبير المباكر والوامح 
o .الجرأف من خبلل الككو عن حياف صاحبها بكل ما اعتراها من أعمال 
o والترابط ورصد سيرف حياته من الطفولة إلل آخر مرحمة يصمها في عمر . النمو 
o  الصةةراع بحيةةي يطمةةع الكاتةةت عمةةل دخائةةل نفسةةهت وأثةةر الحيةةاف الخارجيةةة فةةي تكةةوين

 كخصيته.
o  تقةةديم حيةةةاتهم الحقيقةةةة لمقةةةراء ليسةةةتفيدوا منهةةةات  فةةةي وأهميتهةةةاالسةةةيرف الذاتيةةةة هةةدو

 أثيرها فيه.وتومعرفة البيئة التي عاش فيها الكاتت 
o  اعتمةةاد السةةيرف الذاتيةةة عمةةل مةةمير المةةتكمم؛ ألنةةه يعبةةر تعبيةةرًا مباكةةرًا عةةن الكاتةةتت

 ويدفعه إلل الصد  والصراحة.
 الدراسات السابقة: -
وعنةد عةرض كةل دراسةة  تعرمت الدراسات السابقة مرتبة تاريخًيا مةن األلةدم إلةل األحةدي     

وأهةةم  تومنهجةةه توأهةةداو البحةةي توالعنةةوان تلسةةنةوا تمةةن الدراسةةات السةةابقة ُذك ةةر اسةةم الباحةةي
 نتائجه.
 :الكتابي إستراتيجية التمخيصالمحور األول:  -
م( بعنةوان: )أثةر برنةام  تعميمةي لةائم عمةل التمخةيص فةي 1.11) دراسة الكعبةي  -1

 تنمية االستيعات القرائي واإلنتاج الكتابي لدى الصو السادس األساسي(. 



  م0200( 33) -3ج-عدد يناير                                          ...              إستراتيجية التلخيص الكتابي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 4411 - 

أثةر برنةام  تعميمةي لةائم عمةل التمخةيص فةي تنميةة االسةتيعات  ووهدفت الدراسة إلل: تعةر     
 القرائي واإلنتاج الكتابي لدى الصو السادس األساسي في مممكة البحرين. 

 واستخدمت الباحثة المنه  كبه التجريبي.      
 ولد توصمت نتائ  الدراسة إلل:

مةل اختبةةار داللةة إحصةائية بةةين متوسةطي أداء مجمةوعتي الدراسةة ع يوجةود فةر  ذ -
 االستيعات القرائي لصالح المجموعة التجريبية.

داللةة إحصةائية بةةين متوسةطي أداء مجمةوعتي الدراسةة عمةل اختبةةار  يوجةود فةر  ذ -
 اإلنتاج الكتابي لصالح المجموعة التجريبية.

أثةر اسةتخدام إسةتراتيجية التمخةيص عمةل تنميةة م( بعنةوان: )1.16) دراسة مرار -2
 لدى تبلميذ الصو السادس االبتدائي(. مهارات الفهم االستماعي

وهةةدفت الدراسةةة إلةةل: التحقةة  مةةن أثةةر اسةةتخدام إسةةتراتيجية التمخةةيص عمةةل تنميةةة       
 مهارات الفهم االستماعي لدى تبلميذ الصو السادس االبتدائي. 

 واستخدم الباحي المنه  كبه التجريبي.     
 ولد توصمت نتائ  الدراسة إلل:     

اتيجية التمخةةيص فةةي تنميةةة مهةةارات الفهةةم االسةةتماعي لةةدى تبلميةةذ فعاليةةة إسةةتر  -
 الصو السادس االبتدائي.

أثر استخدام إستراتيجية التمخةيص فةي م( بعنوان: )1.19) والكيبلني تدراسة نور -3
 تحسين مهارات التحدي لدى متعممي المغة العربية في ماليزيا(.

ام إسةةتراتيجية التمخةةيص فةةي تحسةةين وهةةدفت الدراسةةة إلةةل: التعةةرو عمةةل أثةةر اسةةتخد      
 مهارات التحدي لدى متعممي المغة العربية في ماليزيا. 

 واستخدم الباحثان المنه  كبه التجريبي.     
 ولد توصمت نتائ  الدراسة إلل:     

( لصةةةالح المجموعةةةة 5...وجةةةود فةةةرو  ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى ) -
    تمخيص في اختبار التحدي.التجريبية التي استخدمت إستراتيجية ال

 :الدراسات السابقةتعقيت عمل  -
 والدراسة الحالية: الدراسات السابقة أوجه االتفا  بين -
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 التمخيص. إستراتيجيةفي استخدم  الدراسات السابقةاتفقت الدراسة الحالية مع  -1
فةةي مةةنه  البحةةي حيةةي اسةةتخدم  الدراسةةات السةةابقةاتفقةةت الدراسةةة الحاليةةة مةةع  -1

 .الدراسات السابقةنه  كبه التجريبي مثل الباحي الم
ت فةي تطبية  تجربةة البحةي عمةل والكيبلنةي تنوراتفقت الدراسة الحالية مع دراسة  -1

 متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.                                                 
 والدراسة الحالية:الدراسات السابقة أوجه االختبلو بين  -

 (م1.16) مةةرار( ودراسةةة م1.11) الكعبةةيدراسةةة ختمفةةت الدراسةةة الحاليةةة مةةع ا -1
حيةي طبقةت هةذ  الدراسةةة عمةل متعممةي المغةة العربيةةة  تفةي تطبية  تجربةة البحةةي
فطبقةةةت عمةةةل متعممةةةي المغةةةة  تينالسةةةابق سةةةتينأمةةةا الدرا تالنةةةاطقين بمغةةةات أخةةةرى
 العربية الناطقين بها.

( حيةةةي اسةةةتخدم الباحةةةي م1.11)الكعبةةةي اختمفةةةت الدراسةةةة الحاليةةةة مةةةع دراسةةةة  -1
 الكعبةيإستراتيجية التمخيص الكتابي وأثرها في تنمية مهةارات الكتابةةت أمةا دراسةة 

أثةةةةر برنةةةام  تعميمةةةةي لةةةائم عمةةةةل التمخةةةيص فةةةةي تنميةةةةة  ( فاسةةةتخدمتم1.11)
   االستيعات القرائي واإلنتاج الكتابي.

اسةةةتخدم الباحةةةي ( حيةةةي م1.16) مةةةرار اختمفةةةت الدراسةةةة الحاليةةةة مةةةع دراسةةةة -1
 مةرارإستراتيجية التمخيص الكتةابي وأثرهةا فةي تنميةة مهةارات الكتابةةت أمةا دراسةة 

أثةةر اسةةتخدام إسةةتراتيجية التمخةةيص عمةةل تنميةةة مهةةارات  ( فاسةةتخدمتم1.16)
 .الفهم االستماعي

حيةةي اسةةةتخدم  (م1.19) والكيبلنةةي تنةةوردراسةةة اختمفةةت الدراسةةة الحاليةةة مةةع  -4
أمةا دراسةة ت تمخيص الكتابي وأثرها في تنمية مهةارات الكتابةةالباحي إستراتيجية ال

أثةةر اسةةتخدام إسةةتراتيجية التمخةةيص فةةي  ( فاسةةتخدمتم1.19)ت نةةور والكيبلنةةي
   تحسين مهارات التحدي.

 :مهارات الكتابة المحور الثاني: -
األنكةةةطة الكتابيةةة بيةةر الصةةفية وعبللتهةةةا م( بعنةةوان: )1..1) دراسةةة القبيكةةي -1

 الكتابة لدى متعممي المغة العربية من بير الناطقين بها(بتنمية مهارف 
  



  م0200( 33) -3ج-عدد يناير                                          ...              إستراتيجية التلخيص الكتابي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 4411 - 

وهةةدفت الدراسةةة إلةةل: حصةةر األنكةةطة الكتابيةةة بيةةر الصةةفية التةةي يمارسةةها المتعممةةونت       
وبيان أهميتها فةي تنميةة مهةارف الكتابةة لممتعممةينت وبيةان العبللةة بةين مكةاركة المتعممةين فةي 

مهةارف الكتابةة لةديهمت وتحميةل هةذ  العبللةةت مقارنةة بغيةر وتنميةة  تبرام  األنكطة بير الصةفية
 المكاركين في تمك البرام  .

 واستخدم الباحي المنه  كبه التجريبي.      
 ولد توصمت نتائ  الدراسة إلل:      

وجةةود فةةرو  ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةط درجةةات المتعممةةين فةةي المجموعةةة التجريبيةةة  -
كتابيةةة بيةةر الصةةفيةت ومتوسةةط درجةةات المتعممةةين فةةي المجموعةةة المكةةاركين فةةي األنكةةطة ال

المابطة بير المكاركين في األنكطة الكتابيةة بيةر الصةفية وذلةك لصةالح االختبةار التحصةيمي 
 البعدي لمقرر التعبير الكتابي.

بناء برنام  محوست لتعميم مهةارتي القةراءف والكتابةة م( بعنوان: )5..1) دراسة خصاونة -1
 ين بالعربية في الجامعات األردنية واختبار فاعميتها(لغير الناطق

وهدفت الدراسة إلل: بناء برنام  محوست لتعميم مهارتي القةراءف والكتابةة لغيةر النةاطقين       
 بالعربية في الجامعات األردنيةت مقارنة مع الطريقة االعتيادية في التدريس.

 واستخدمت الباحثة المنه  كبه التجريبي.     
 ولد توصمت نتائ  الدراسة إلل:      
( لمبرنةام  المحوسةت فةي تعمةيم 5...وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

مهارتي القراءف والكتابة لمتعممةي المغةة العربيةة بيةر النةاطقين بهةا فةي الجامعةات األردنيةة 
 )المجموعة التجريبية(ت في األداف عامة وفي مجاالتها.

( فةةي تعمةةيم مهةةارتي القةةراءف 5...داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة )وجةةود أثةةر ذي  -
عةدا  –والكتابة لمتعممي المغة العربية بير الناطقين بهةا فةي األداف عامةةت وفةي مجاالتهةا 

 تعزى إلل طريقة التدريست ولمصمحة الطريقة المحوسبة.  –مجال الفهم 
القةائم عمةل الوسةائط المتعةددف فةي  فاعميةة البرنةام م( بعنةوان: )1.14) دراسة السحيمي -1

تنمية مهارات الكتابة لدى طبلت معهد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بهةا فةي الجامعةة 
 اإلسبلمية بالمدينة المنورف(

وهةةةدفت الدراسةةةة إلةةةل: التعةةةرو عمةةةل مكةةةكبلت طةةةبلت معهةةةد تعمةةةيم المغةةةة العربيةةةة لغيةةةر       



  م0200( 33) -3ج-عدد يناير                                          ...              إستراتيجية التلخيص الكتابي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 4414 - 

بالمدينةة المنةورف فةي إتقةان مهةارف الكتابةةت وبنةاء برنةام  الناطقين بهةا فةي الجامعةة اإلسةبلمية 
معهةد  تعميمي باستخدام الوسةائط المتعةددفت وتعةرو أثةر  فةي تنميةة مهةارات الكتابةة لةدى طةبلت

 تعميم المغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورف.
   كبه التجريبي.واستخدم الباحي المنه  الوصفيت والمنه      
 ولد توصمت نتائ  الدراسة إلل:   

لائمةةة بمكةةكبلت طةةبلت معهةةد تعمةةيم المغةةة العربيةةة لغيةةر النةةاطقين بهةةا بالجامعةةة  -
 اإلسبلمية بالمدينة المنورف في إتقان مهارف الكتابة.

بةةين متوسةةطي درجةةات  (1.,.)وجةةود فةةرو  ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى  -
داءيةةن القبمةةي والبعةةدي فةةي مهةةارات الكتابةةة العربيةةة المجموعةةة التجريبيةةة فةةي األ

ككةةةلت ومهاراتهةةةا الفرعيةةةة )مهةةةارف االسةةةتعداد لمكتابةةةةت ومهةةةارف كتابةةةة الحةةةروو 
العربيةت ومهارف القواعد االمبلئيةت ومهارف المحاكاف والتقميد لخةط النسةخت ومهةارف 

 التذو  لجماليات الخط العربي( لصالح األداء البعدي.
فاعميةةة برنةةام  لةةائم عمةةل المةةدخل م( بعنةةوان: )1.18) وآخةةرون دراسةةة الكةةيخت -4

 الكمي لتنمية مهارات القراءف والكتابة لؤلبراض الطبية لمناطقين بمغات أخرى(
وهدفت الدراسة إلل: تنمية مهارات القراءف والكتابةة لؤلبةراض الطبيةة النةاطقين بمغةات      

 أخرىت وذلك باستخدام المدخل الكمي.
 المنه  كبه التجريبي. ثونالباح مدواستخ     

 ولد توصمت نتائ  الدراسة إلل:     
وجود فرو  دالة إحصائيا بين متوسطي رتت درجةات التطبيقةين القبمةي والبعةدي  -

لمجموعةةة الدراسةةة فةةي اختبةةار مهةةارات القةةراءف والكتابةةة لؤلبةةراض الطبيةةة لةةدى 
تواصةةل المغةةوي فةةةي النةةاطقين بمغةةات أخةةرى المتمةةمنة فةةةي المجةةاالت االتيةةة: ال

مرحمةةة العةةبلج والمتابعةةةت التواصةةل المغةةوي فةةي مجةةال خدمةةة المجتمةةعت التواصةةل 
المغةةوي مةةع اإلداريةةين والعةةاممين فةةي المؤسسةةة الطبيةةةت التواصةةل المغةةوي لمتنميةةة 
الذاتية والمهنيةت ومهاراتهم الفرعيةة وذلةك لصةالح متوسةط رتةت درجةات التطبية  

 البعدي.
مهةةارات الكتابةةة فةةي اختبةةارات م( بعنةةوان: )1.19) منوعبةةدالرح تدراسةةة خطةةات -5
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 الكفاءف المغوية لدى الطبلت الناطقين بغير العربية(
وهدفت الدراسة إلل: بناء اختبار كفاءف يقيس مهارات الكتابة لةدى الطةبلت النةاطقين       

 بغير العربية.
 واستخدمت الباحثتان المنه  الوصفي التحميمي.      

 ت نتائ  الدراسة إلل:ولد توصم     
أن اختبةةار الكفةةاءف المغةةوي اسةةتند فةةي ليةةاس مهةةارات الكتابةةة لمطةةبلت النةةاطقين  -

بغيةةر العربيةةة إلةةل مةةا يمةةي: الوثيقةةة المعياريةةة التةةي تمثةةل اإلطةةار العربةةي لتعمةةيم 
المغةةة العربيةةة لمنةةاطقين بغيرهةةا والةةذي أعةةد  مركةةز الكةةيخ لتعمةةيم المغةةة العربيةةة 

بيةت والمؤكرات السموكية المستمدف من اإلطةار النظةري لتعمةيم لمناطقين بغير العر 
العربيةةة لمنةةاطقين بغيرهةةا الةةذي أعةةد  األزهةةر الكةةريو. وأوصةةت الدراسةةة بمةةرورف 
تبنةةي مركةةز الكةةيخ زايةةد لتعمةةيم المغةةة العربيةةة لمنةةاطقين بغيرهةةا اختبةةار الكفةةاءف 

 ية.المغوي في لياس مهارات الكتابة لمطبلت الناطقين بغير العرب
 السابقة: اتتعقيت عمل الدراس -
 أوجه االتفا  بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية: -

 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام مهارات الكتابة. -1
 ودراسةةةةة خصةةةةاونة ت(م1..1)القبيكةةةةي اتفقةةةةت الدراسةةةةة الحاليةةةةة مةةةةع دراسةةةةة  -1

م(ت ودراسةةةة 1.18)لكةةةيخ م(ت ودراسةةةة ا1.14) م(ت ودراسةةةة السةةةحيمي5..1)
م( فةةي تطبيةة  تجربةةة البحةةي عمةةل متعممةةي المغةةة 1.19)خطةةاتت وعبةةدالرحمنت 

                       العربية الناطقين بمغات أخرى.                           
ودراسةةةةة خصةةةةاونة  تم(1..1)القبيكةةةةي  اتفقةةةةت الدراسةةةةة الحاليةةةةة مةةةةع دراسةةةةة  -1

فةةي مةةنه  البحةةي حيةةي اسةةتخدم الباحةةي م( 1.18) ودراسةةة الكةةيخ تم(5..1)
 مثل الدراسات السابقة. كبه التجريبيالمنه  

( فةةي مةةنه  م1.18)وعبةةدالرحمن  تخطةةاتاتفقةةت الدراسةةة الحاليةةة مةةع دراسةةة  -4
 مثل الدراسة السابقة. الوصفي التحميميالبحي حيي استخدم الباحي المنه  
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مةةنه  البحةةي حيةةي م( فةةي 1.14) السةةحيمياتفقةةت الدراسةةة الحاليةةة مةةع دراسةةة  -5
والمةنه  كةبه التجريبةي مثةل الدراسةة  التحميمةي استخدم الباحةي المةنه  الوصةفي

 السابقة.
 أوجه االختبلو بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية: -

( حيةةي اسةةتخدم الباحةةي م1..1)القبيكةةي اختمفةةت الدراسةةة الحاليةةة مةةع دراسةةة  -1
األنكةةطة ( اسةةتخدم م1..1)كةةي القبيأمةةا دراسةةة  تإسةةتراتيجية التمخةةيص الكتةةابي

 .  الكتابة بير الصفية
( حيةةي اسةةتخدم الباحةةي م5..1)خصةةاونة اختمفةةت الدراسةةة الحاليةةة مةةع دراسةةة   -1

اسةتخدمت برنةام  ( م5..1)خصةاونة أمةا دراسةة  تإستراتيجية التمخيص الكتةابي
   محوست لتعميم مهارتي القراءف والكتابة.

( حيةي اسةتخدم الباحةي م1.14)حيمي السةاختمفةت الدراسةة الحاليةة مةع دراسةة   -1
اسةةتخدم برنةةام  ( م1.14)السةةحيمي أمةةا دراسةةة  تإسةةتراتيجية التمخةةيص الكتةةابي
 .لائم عمل الوسائط المتعددف

( حيةةةي اسةةةتخدم الباحةةةي م1.18)الكةةةيخ اختمفةةةت الدراسةةةة الحاليةةةة مةةةع دراسةةةة  -4
 برنةةام ( اسةةتخدمت م1.18)الكةةيخ أمةةا دراسةةة  تإسةةتراتيجية التمخةةيص الكتةةابي

 .لائم عمل المدخل الكمي
م( حيةي اسةتخدم 1.19)وعبةدالرحمن  تاختمفت الدراسة الحالية مع دراسة خطات -5

م( 1.19)وعبةدالرحمن  تأما دراسةة خطةات تالباحي إستراتيجية التمخيص الكتابي
 استخدمتا مهارات الكتابة في اختبارات الكفاءف المغوية.

 إج اءات البحث 
  منوا البحث 

 دم البحي المنهجين التاليين هما:استخ           
 المنه  الوصفي التحميمي. -
التجريبةةةي القةةةائم عمةةةل المجموعةةةة الواحةةةدف مةةةع التطبيقةةةين القبمةةةي كةةةبه المةةةنه   -

 والبعدي.
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  متغريات البحث 
 المتغير المستقل: -1

 إستراتيجية التمخيص الكتابي.
 المتغير التابع: -1

 مهارات الكتابة.
  جمتنع البحث 

م القةةرى بمكةةة المكرمةةة أمغةةة العربيةةة لغيةةر النةةاطقين بهةةا بجامعةةة طةةبلت معهةةد تعمةةيم ال
 طالًبا. 17ه( 1441-1441المستوى الثالي وكان عددهم في العام الجامعي )

  عًن  البحث 

م القةرى أمعهد تعميم المغة العربيةة لغيةر النةاطقين بهةا بجامعةة في طبلت المستوى الثالي 
( طالًبةةةا لعينةةةة البحةةةي 14لمعينةةةة االسةةةتطبلعية و )( طالًبةةةا 11بمكةةةة المكرمةةةة وبمةةةع عةةةددهم )

 األساسية.
  إج اءات إعداد أدوات البحث ومىاده 

 أواًل: استبانة مهارات الكتابة:
مهةارف ( .1ينتمةي إليهةا ) مهةارات رئيسةةت( 5في صورتها األوليةة مةن ) االستبانةتكونت 

 األول السؤال عن لئلجابة ين؛ت ولد تم توزيع االستبانة في صورتها األولية عمل المحكمفرعية
 ؟".الناطقين بمغات أخرىمتعممي المغة العربية لالمناسبة  ما مهارات الكتابة " البحي أسئمة من

 اتبع الباحي الخطوات اآلتية في إعداد االستبانة: 
 االستبانة: إعداد من الهدو -1

عممةةي المغةةة تمهةةدفت هةةذ  االسةةتبانة إلةةل تحديةةد مهةةارات الكتابةةة الواجةةت تنميتهةةا لةةدى 
سةةتراتيجية التمخةةيص إالقةةائم عمةةل  كتةةات الطالةةتتطبيةة  وذلةةك بالعربيةةة النةةاطقين بمغةةات أخةةرى 

 .الكتابي
 االستبانة: إعداد مصادر -1

مهةةارات الكتابةةةت وحصةةر التةةي تناولةةت والدراسةةات  لةةام الباحةةي بمراجعةةة عةةدد مةةن المراجةةع
الكةنطي م(ت و .1.1)عبةدالباري  ا:المناست لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخةرى ومنهة
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وفجةةةال والمركةةةدي  م(ت1.17)ودراسةةةة الةةةزوخ  تم(1.16)و الزهرانةةةي وآخةةةرون  تم(1.14)
 .اإلنكاءوخبرف الباحي في تدريس مادف  تم(1.19)

 إعداد االستبانة في صورتها األولية: -1
نهم ثةم طمةت مة تاالسةتبانة إعةداد مةن الهةدوذكر الباحي في مقدمة االستبانة لممحكمةين 

بةةداء  تلراءتهةةا جةةراء التعةةديبلت المناسةةبة مةةن وجهةةة نظةةرهم ترأيهةةم فيهةةاوا  ( 1انظةةر ممحةة  ) وا 
 .استبانة مهارات الكتابة في صورتها األولية

 ويبين الجدول اآلتي توصيًفا لبلستبانة في صورتها األولية.
 (2جذول )

 انكتبثخ  ٍ طىستهب األونُخ استجبَخ يهبساد تىطُف

 َسجخ انًهبساد انفشػُخ ػذد انًهبساد انفشػُخ سخانًهبساد انشئُ و

 %25 4 انىطف 4

 %25 4 انتهخُض 2

 %25 4 انشسبنخ 3

 %25 4 انتهُئخ 4

 %25 4 انسُشح انزاتُخ 5

 %411 21 انؼذد انكهٍ

 تحكيم االستبانة: -4
( محكمةين متخصصةين فةي مجةال تعمةيم المغةة 5عرمت االستبانة في صورتها األوليةة عمةل )

ومناه  وطر  تدريس المغة العربيةت ولد أخةذ بةارائهم جميًعةا فةي عمميةة  تية لغير الناطقين بهاالعرب
 .( لائمة بأسماء المحكمين6انظر ممح  ) التحكيم
 لنتائ  التحكيم: تعديل االستبانة وفًقا -5

مهةةارات الكتابةةة أخةةذ بةةاراء المحكمةةين حةةول التعةةديبلت والمبلحظةةات التةةي أجريةةت عمةةل 
الحةةذو أو اإلمةةافةت وتتمثةةل التعةةديبلت التةةي أكةةار باالسةةتبانةت سةةواء كةةان ذلةةك المتمةةمنة فةةي 

   :ت ويمكن توميح ذلك فيما يأتيإمافة أو حذو بعض المهارات الفرعيةإليها المحكمون في 
o  :حذو المهارف الفرعية "يحدد الغرض من الرسالة".مهارف الرسالة 
o  :ض من التهنئة".حذو المهارف الفرعية "يحدد الغر مهارف التهنئة 
o  :إمافة المهارف الفرعية "يكتت دوراته التي حصل عميها".مهارف السيرف الذاتية 
 لائمة مهارات الكتابة: -6
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ت تم التوصل إلل لائمة نهائية بمهارات الكتابة كمةا االستبانةبعد التأكد من صد  محتوى 
 الجدول التالي. يبين

 (3جذول )

 انكتبثخ  لبئًخ يهبساد

 انًهبساد و
ذد انًهبساد ػ

 انفشػُخ

َسجخ انًهبساد 

 انفشػُخ

 %24.4 4 انىطف 4

 %24.4 4 انتهخُض 2

 %45.1 3 انشسبنخ 3

 %45.1 3 انتهُئخ 4

 %26.2 5 انسُشح انزاتُخ 5

 %411 41 انؼذد انكهٍ

انبث   ت( مهارات رئيسة5تكونت من )مهارات الكتابة  ( أن لائمة1من الجدول ) يتبين
 . ( لائمة مهارات الكتابة في صورتها النهائية1انظر ممح  ) فرعية ( مهارف19منها )

 :كتات الطالت ودليل المعممثانًيا: 
فةةي تنميةةة عمةةل إسةةتراتيجية التمخةةيص الكتةةابي  ينقةةائمالكتةةات الطالةةت ودليةةل المعمةةم بنةةي 

 ولةد عةرض عمةل المحكمةين تلدى متعممي المغةة العربيةة النةاطقين بمغةات أخةرىمهارات الكتابة 
 .ألخذ آرائهم وتصويباتهم

 :  كتات الطالت ودليل المعمم اتبع الباحي الخطوات اآلتية في بناء
 االطبلع عمل المراجع:  -1

اطمةةع عمةةل بعةةض المصةةادر لتحديةةد مهةةارات الكتابةةة لةةدى متعممةةي المغةةة العربيةةة النةةاطقين 
لكتةةات الطالةةت بمغةةات أخةةرى التةةي يجةةت أن يرتكةةز عميهةةا البحةةي الحةةالي؛ لتكةةون هةةي األسةةاس 

م(ت 8..1ت 4)تعمةةةيم العربيةةةة لمنةةةاطقين بغيرهةةةات الكتةةةات األساسةةةيت جت ومنهةةةا: ودليةةةل المعمةةةم
وكةةةةحاتهت حسةةةةنت  م(ت8..1ت 5و)تعمةةةةيم العربيةةةةة لمنةةةةاطقين بغيرهةةةةات الكتةةةةات األساسةةةةيت ج

 ه(.1415)ه( ومدكورت وآخرونت 1411)
 تحديد احتياجات المتعممين لمهارات الكتابة: -1

عداد استبانة مهةارات الكتابةةت وعرمةها عمةل المختصةين لتحديةد احتياجةات لام الباحي بإ
 .  كتات الطالت ودليل المعممالمتعممينت ومن ثمَّ العمل عمل تممينها في 

 :  كتات الطالت ودليل المعمم تحديد الهدو العام من -1
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بيةة عمةل تنميةة مهةارات الكتابةة لةدى متعممةي المغةة العر كتات الطالت ودليةل المعمةم هدو 
 الناطقين بمغات أخرى.

 :  لكتات الطالت ودليل المعمم تحديد األهداو الخاصة -4
 هدو البحي الحالي إلل تعرو:

o .مفهوم مهارات الكتابة لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى 
o .طر  تنمية مهارات الكتابة 
o .أساليت التقويم المستخدمة في تنمية مهارات الكتابة 

 البحي:  هدوبما يحق   لطالت ودليل المعممكتات ا تصميم -5
o  ارتباًطا وثيًقا.البحي  بهدو يرتبطأن 
o  صحيحة ومفيدف.  هعموماتمأن تكون 
o .أن يكون كامبًل ومتنوًعا يساعد في تنمية مهارات الكتابة 
o  مةةن السةةهل إلةةل الصةةعت ومةةن البسةيط إلةةل المركةةت ليسةةاعد المتعممةةين فةةي  يتةدرجأن

 فهمه بيسر وسهولة.
o تصو المحتوى بالتوازن والعم . أن ي 
o .أن يراعي الفرو  الفردية بين المتعممين 
o  وحتل االنتهاء منه. تطبيقهأن يكتمل عمل التقويم المستمر من بداية 
 :  (كتات الطالت ودليل المعمم)المواد التعميمية مبط  -6

وحةةةدتين  ت ولةةةد تكةةةون مةةةنتنميةةةة مهةةةارات الكتابةةةةويكةةةتمل عمةةةل  كتةةةات الطالةةةت: -1
 وكل وحدف اكتممت عمل ثبلثة دروس. تدراسيتين

وذلةك باتبةاع الخطةواتت  تدليل المعمم: أعد ليساعد المعمم عمل تدريس كتات الطالت -2
 .هوطر  التدريس المتبعة فيه التي تسهل وتساعد المعمم في تدريس

 :كتات الطالت ودليل المعمم تحكيم -7
 تلغيةر النةاطقين بهةامتخصصين في مجةال تعمةيم المغةة العربيةة ( محكمين 5عرض عمل )

مةةن أجةةل  ؛( لائمةةة بأسةةماء المحكمةةين6انظةةر ممحةة  ) ومنةةاه  وطةةر  تةةدريس المغةةة العربيةةة
 التأكد مما يأتي:

مكانية تحقيقها.اإلجرائية سبلمة صيابة األهداو -1  ت وا 
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 .بهما دلة تصميم المواد التعميمية الخاصة -2
 .البحيمناسبة الطر  واألساليت المتبعة في التدريس لتحقي  أهداو  -3
 مناسبة تنظيمه لتحقي  األهداو. -4
 مناسبة أدوات التقويم. -5

 ولةةد تركةةزت ممحوظةةات المحكمةةين حةةول تعةةديل بعةةض النصةةوص وتعةةديل بعةةض األنكةةطة
كتةات الطالةةت وتصةويت بعةض األخطةاء الطباعيةةت حيةي أخةذ بجميةع الممحوظةات عنةد صةيابة 

 في صورته النهائية. ودليل المعمم
 :كتات الطالت ودليل المعممل إعداد الصورف النهائية -8
كتةةات الطالةةت أصةةبح  تمةةا أكةةار إليةةه المحكمةةونلمةةن خةةبلل الخطةةوات السةةابقة ووفًقةةا   

لةةدى القةائم عمةةل إسةتراتيجية التمخةةيص الكتةابي وأثرهةةا فةي تنميةةة مهةارات الكتابةةة  ودليةل المعمةةم
( كتةةات 1)انظةةر ممحةة   .متعممةةي المغةةة العربيةةة النةةاطقين بمغةةات أخةةرى فةةي صةةورته النهائيةةة

 .الطالت ودليل المعمم في صورتهما النهائية
 :اختبار مهارات الكتابة: لثًاثا

تكون اختبار مهارات الكتابة لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى من أربعة 
( مهارف فرعية من مهارات الكتابةت ولد تم توزيع االختبار في صورته 19أسئمةت يقيس )
حكمين؛ لئلجابة عن السؤال الثالي من أسئمة البحي: "ما أثر استخدام األولية عمل الم

إستراتيجية التمخيص الكتابي في تنمية مهارات الكتابة لدى متعممي المغة العربية لغير 
 الناطقين بها؟".

 :مهارات الكتابةاتبع الباحي الخطوات اآلتية في إعداد اختبار 
 الهدو من إعداد االختبار:   -1

بار إلل لياس مستوى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى فةي مهةارات هدو االخت
 لتحقي  ما يأتي:ذلك الكتابةت و 
  لقياس مستوى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات استخدامه كاختبار لبمي؛

القائم عمل  كتات الطالتأخرى )عينة البحي( في مهارات الكتابة لبل تطبي  
 .يص الكتابيستراتيجية التمخإ
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  ستراتيجية إالقائم عمل  كتات الطالتتطبي  استخدامه كاختبار بعدي؛ لقياس أثر
لدى متعممي المغة العربية الناطقين التمخيص الكتابي في تنمية مهارات الكتابة 

 .كتات الطالتبعد تطبي   بمغات أخرى )عينة البحي(
 في صورته األولية:  اختبار مهارات الكتابةإعداد  -1
الباحةةي فةةي مقدمةةة االختبةةار لممحكمةةين الهةةدو مةةن إعةةداد االختبةةارت ثةةم طمةةت مةةنهم  ذكةةر

إبداء رأيهم وممحوظاتهم في االختبارت ويبين الجدول اآلتي توزيع مهةارات الكتابةة عمةل جوانةت 
 :  ( اختبار مهارات الكتابة في صورته األولية4. انظر ممح  )االختبار في صورته األولية

 (4جذول )

 يهبساد انكتبثخ  ٍ طىسته األونُخ ختجبسا تىطُف

سلى 

 انسؤال
 انًهبسح انشئُسخ انسؤال 

 ػذد

انًهبساد 

 انفشػُخ
انىصٌ 

 انُسجٍ

4 
ثؼذ اطالػ  ػهً انُض أجت ػٍ األسئهخ 

 (.5اَظش يهحك ) .انتبنُخ

 - انىطف

 انتهخُض
1 42.4% 

2 
ا تت سسبنخ إنً وانذت  تطًئٍ ػهُهب 

 .نخيشاػُ ب  ٍ رن  ػُبطش انشسب
 %45.1 3 انشسبنخ

3 
ا تت تهُئخ إنً طذَم  تهُئه  ُهب ػهً 

 صواجه يشاػُ ب  ٍ رن  ػُبطش انتهُئخ.
 %45.1 3 انتهُئخ

4 
ا تت سُشت  انزاتُخ يشاػُ ب  ٍ رن  

 خطىاد  تبثخ انسُشح انزاتُخ.
 %26.3 5 انسُشح انزاتُخ

 %411 41 انًهًىع انكهٍ

تعممةةي المغةةة العربيةةة النةةاطقين لةةدى مرات الكتابةةة ( أن اختبةةار مهةةا4مةةن الجةةدول ) يتبةةين
( مهةارف فرعيةةت كمةا 19( أسةئمة مقاليةةت تقةيس )4بمغات أخرى تكون في صورته األولية من )

من الجدول الساب  أن األوزان النسبية لممهةارات الفرعيةة التةي تتمةمنها أسةئمة االختبةار  يتبين
 %(.41.1 -% 15.8تراوحت من )

 بار:صد  محتوى االخت -1
تعممي المغة العربية الناطقين لدى ماختبار مهارات الكتابة لمتأكد من صد  محتوى 

ُعرض في صورته األولية عمل المحكمين لمتأكد من وأنه يقيس ما ومع لقياسه؛ ت بمغات أخرى
  .( لائمة بأسماء المحكمين6. انظر ممح  )كموليته ومناسبته لتحقي  الهدو من البحي
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 وفقًا لنتائ  التحكيم:تعديل االختبار  -4
 . %( عمل عدم إجراء أي تعديبلت عمل أسئمة االختبار..1اتف  المحكمون بنسبة )

 طريقة تصحيح االختبار: -5
لتحقي  الدلة في التصحيح وسةرعتهت تةم تحديةد طريقةة تصةحيح األسةئمة بمةا يتناسةت 

لةدرجات عمةل أسةئمة ا لطريقةة توزيةع االجةدول التةالي توصةيفً  ويبةينمع إتقةان الطالةت لممهةارفت 
 االختبار.

 (5جذول )

 تىصَغ انذسجبد ػهً أسئهخ اختجبس يهبساد انكتبثخ 

سلى 

 انسؤال
 انذسجخ انُهبئُخ ػذد انًهبساد انفشػُخ انتٍ َمُسهب انًهبساد انشئُسخ

 24 1 انتهخُض -انىطف  األول

 5 3 انشسبنخ انثبٍَ

 5 3 انتهُئخ انثبنث

 6 5 انسُشح انزاتُخ انشاثغ

 41 45 انًهًىع انكهٍ

 ت( طريقةةة توزيةةع الةةدرجات عمةةل أسةةئمة اختبةةار مهةةارات الكتابةةة5) مةةن جةةدول يتبةةين
 ( درجةت والدرجة الصغرى صفرًا..4وبذلك تكون الدرجة النهائية لبلختبار )

 :الختبار مهارات الكتابةالتجربة االستطبلعية  -6
من خارج  –استطبلعية عمل عينة اختبار مهارات الكتابة في صورته األوليةطب  
 تحديد اآلتي:ل( طالبًا وذلك 11) مبمع عدده –عينة البحي

 معامبلت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار: -1
 الجدول التالي ليم معامبلت السهولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار.  يبين
 
 
 
 

  



  م0200( 33) -3ج-عدد يناير                                          ...              إستراتيجية التلخيص الكتابي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 4514 - 

 (6جذول )

 يؼبيم انسهىنخ وانظؼىثخ نًفشداد االختجبس 

 سلى

 شدحانًف

 يؼبيم

 انسهىنخ

 يؼبيم

 انظؼىثخ

 يؼبيم

 انتًُُض

 سلى

 انًفشدح

 يؼبيم

 انسهىنخ

 يؼبيم

 انتًُُض

 يؼبيم

 انظؼىثخ

4 1.61 1.34 1.56 44 1.62 1.31 1.31 

2 1.44 1.23 1.41 42 1.44 1.23 1.41 

3 1.15 1.45 1.12 43 1.15 1.45 1.12 

4 1.44 1.23 1.41 44 1.62 1.31 1.31 

5 1.62 1.31 1.31 45 1.15 1.45 1.12 

6 1.61 1.34 1.56 46 1.62 1.31 1.31 

4 1.15 1.45 1.12 44 1.61 1.34 1.56 

1 1.61 1.34 1.56 41 1.62 1.31 1.31 

1 1.44 1.23 1.41 41 1.62 1.31 1.31 

41 1.15 1.45 1.12     

راوحت من ( أن ليم معامبلت السهولة لمفردات االختبار لد ت6من الجدول ) يتبين
وتندرج هذ  القيم ممن المدى المقبول لنسبة درجة السهولة المتعارو  ت(85.. - 61..)

 (.85.. - 15..عميها في هذا الخصوص والمحصورف ما بين )
من الجدول الساب  أن ليم معامبلت التمييز لمفردات االختبار لد تراوحت  يتبينكما 

مما يدل عمل لبول هذ  المفردات من حيي وجميع هذ  القيم مناسبةت  ت(18..-15..من )
وبذلك  تمعامل التمييز؛ كونها حصمت عمل ليم تناست المدى المتعارو عميه لهذ  المعامبلت

( من مهارات 19والتي تقيس ) تيستقر االختبار عمل جميع أسئمته البالع عددها أربعة أسئمة
 الكتابة الفرعية.

 الصد  الذاتي لبلختبار:  -1
(ت وبتطبي  المعادلة 87..بات االختبار )ألفا( والذي بمغت ليمته )معامل ث احتست

وهي ليمة مرتفعة تدل عمل صد   ت(91..بمغت ليمة معامل الصد  الذاتي ألسئمة االختبار )
 االختبارت وتمتع أسئمته بدرجة عالية من الدلة والمرونة والتوازن عند تطبيقه.

 صد  االتسا  الداخمي: -1
اط )بيرسون( بين درجة كل مفردف والدرجة الكمية لممهارف التي معامل االرتباحتست 

تنتمي إليهات وكذلك معامل االرتباط بين درجة كل مهارف والدرجة الكمية لبلختبار وذلك كما 
 يأتي: 

 
 (4جذول )
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 يؼبيالد االستجبط )ثُشسىٌ( ثٍُ دسجخ انًفشدح ودسجخ انًهبسح انتٍ تُتًٍ إنُهب

 انًهبسح
 سلى

 انًفشدح

 بيميؼ

 االستجبط

 سلى

 انًفشدح

 يؼبيم

 االستجبط

 انىطف
4 1.14** 3 1.14** 

2 1.41** 4 1.16** 

 انتهخُض
4 1.12** 3 1.14** 

2 1.43** 4 1.15** 

 انشسبنخ
4 1.15** 3 1.43** 

2 1.11**   

 انسُشح انزاتُخ
4 1.41** 3 1.41** 

2 1.16**   

 انىطف

4 1.14** 4 1.13** 

2 1.14** 5 ..61** 
3 1.14**   

( أن ليم معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردف من مفردات 7من الجدول ) يتبين
مما يدل  ت(1...االختبار ودرجة المهارف التي تنتمي إليها دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

  . عمل االتسا  الداخمي ألسئمة اختبار مهارات الكتابة ومفرداتهت وصبلحيته لمتطبي
معامبلت االرتباط بين درجة كل مهارف والدرجة الكمية لبلختبار وجاءت  احتستكما 
 الجدول التالي: يبينالنتائ  كما 

 (1جذول )

 يؼبيالد االستجبط )ثُشسىٌ( ثٍُ دسجخ  م يهبل وانذسجخ انكهُخ نالختجبس

 و
 يؼبيم االستجبط ػذد انًفشداد انًهبل

يستىي انذالنخ 

 اإلحظبئُخ

 1.14 **1.61 4 انىطف 4

 1.15 **1.61 4 انتهخُض 2

 1.14 **1.11 3 انشسبنخ 3

 1.14 **1.45 3 انتهُئخ 4

 1.15 **1.64 5 انسُشح انزاتُخ 5

( أن ليم معامبلت االرتباط بين درجة كل مهارف والدرجة الكمية 8من الجدول ) يتبين
عمل االتسا  الداخمي ألسئمة  مما يدل ؛(5...لبلختبار دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 االختبار ومفرداتهت وصبلحيته لمتطبي .
  

                                                           
 ت وينطب  ذلك عمل الجداول البلحقة.1...تعني دالة عند مستوى  **



  م0200( 33) -3ج-عدد يناير                                          ...              إستراتيجية التلخيص الكتابي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 4513 - 

 ثبات االختبار: -4
ولد جاءت  تبطريقة التجزئة النصفيةباستخدام معادلة )سبيرمان براون(: أواًل: ثبات االختبار 

 النتائ  كما يبين الجدول التالي:
 (1جذول )

 ثجبد االختجبس ثبستخذاو يؼبدنخ )سجُشيبٌ ثشاوٌ( 

انتهضئخ 

 انُظفُخ

ػذد 

 انًفشداد

يؼبيم انثجبد 

 )أنفب(

يؼبيم االستجبط ثٍُ 

 انهضأٍَ

 يؼبيم سجُشيبٌ ثشواٌ 

 1.14 41 انهضء األول
1.64 1.15 

 1.15 1 انهضء انثبٍَ

(ت وأن 67..( أن معامل االرتباط بين درجات النصفين يساوي )9من الجدول ) يتبين       
(ت وهو معامل ثبات مقبولت وهذا يدل عمل 85..اون( بمغت ليمته )معامل ثبات )سبيرمان بر 

 أن االختبار عمل درجة مناسبة من الثبات. 
ولد جاءت  ت(Cronpbach's Alphaثبات االختبار باستخدام معادلة ألفا كرونباخ )ثانًيا: 

 الجدول التالي: يبينالنتائ  كما 
 (41جذول )

  شوَجبخ ثجبد االختجبس ثبستخذاو يؼبيم أنفب 

 انًهبساد
ػذد 

 انًفشداد

انًتىسط 

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 يؼبيم انثجبد انتجبٍَ

 1.16 21.64 4.55 4.11 4 انىطف

 1.11 44.11 3.45 3.12 4 انتهخُض

 1.14 2.56 4.61 2.34 3 انشسبنخ

 1.42 4.16 4.36 4.44 3 انتهُئخ

 1.14 1.42 3.14 4.62 5 انسُشح انزاتُخ

 1.14 11.26 1.14 41.62 41 انكهُخانذسجخ 

( أن االختبار يتمتع بدرجة ثبات مرتفعةت وذلك من خبلل ليمة .1من الجدول ) يتبين
وتراوحت ليم ثبات  (ت87..معامل الثبات )ألفا( لمدرجة الكمية لبلختبار والتي بمغت ليمتها )

 ل صبلحية االختبار.وهي ليم مرتفعة تكير إلت (89..( إلل )71..المهارات الرئيسة من )
 :اختبار مهارات الكتابةزمن حسات  -5

لمتعممي المغة العربية الزمن البلزم لئلجابة عن أسئمة اختبار مهارات الكتابة  حست
أول طالتت وآخر طالت في  ااستغرله المدف التيمن خبلل حسات الناطقين بمغات أخرى 

 تالية:ذلك المعادلة ال يبينت كما اثنينا عمل جابة مقسومً اإل
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5.  +8. 

 زمن االختبار =
1 

( دلائ  لقراءف التعميماتت 5( دليقة باإلمافة إلل )65ووجد أن زمن االختبار هو )
أسئمة االختبارت وبذلك يكون الزمن المناست لتطبي  االختبار  عنوتوميح كيفية اإلجابة 

 ( دليقة..7)
 صيابة تعميمات االختبار: -6

الكتابة من بيانات المتعممت والهدو منهت وعدد األسئمة  تكونت تعميمات اختبار مهارات
ها الطالتت وطريقة اإلجابة عن أسئمة االختبارت والزمن المحدد لئلجابة عن نالتي يجيت ع

 األسئمةت وتنبيه المتعممين أن نتائ  هذا االختبار ستستخدم ألبراض البحي العممي فقط.
 :الختبار مهارات الكتابةالصور النهائية  -7
بعد التأكد من صد  االختبارت وحسات ثباتهت احتفظ االختبار بجميع أسئمتهت وبذلك      

فرعية من مهارات  ف( مهار 19قيس )يأصبح مكونًا في صورته النهائية من أربعة أسئمة 
 ( اختبار مهارات الكتابة في صورته النهائية.5انظر ممح  ) الكتابةت وصالحًا لمتطبي .

 تجربة البحي: -
 تجربة البحي وفًقا لمخطوات اآلتية: طبقت

 اختيار عينة البحي: -1
( طالًبا من طبلت المستوى الثالي بمعهد تعميم المغة العربية 14تكونت عينة البحي من )     

 لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى.
 التطبي  القبمي لبلختبار: -1

ت طب  االختبار القبمي لقياس مهارات بعد إجراء الترتيبات البلزمة لتطبي  تجربة البحي     
الكتابة بهدو الولوو عمل مستوى )عينة البحي( في مهارات الكتابة لبل التجربة ومقارنة 

 مستويات أدائهم لبل تطبي  التجربة وبعدها. 
 تطبي  تجربة البحي: -1

في طبقت تجربة البحي عمل )عينة البحي( لقياس أثر إستراتيجية التمخيص الكتابي      
تنمية مهارات الكتابة لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى في الفصل الدراسي 
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هت ولد استغر  تطبي  تجرية البحي ستة أسابيع 1441 -1441الثاني من العام الجامعي 
( ساعة 14بوالع أربع ساعات تدريسية لكل درس في األسبوعت فكان إجمالي عدد الساعات )

 وعي عند تطبي  تجربة البحي ما يأتي:تدريسيةت ولد ر 
 تعريو الطبلت بخطوات تطبي  التجربةت والهدو منهات والولت المستغر  في تطبيقها. -
 توميح دور كل طالت في أثناء عممية التعممت وما يطمت منه لتنفيذ . -
 استخدام برنام  الببلك بورد في عرض كتات الطالت.  -
 التطبي  البعدي لبلختبار: -4

بعد االنتهاء من تنفيذ التجربة طب  االختبار البعدي لقياس مهارات الكتابة لدى متعممي      
المغة العربية الناطقين بمغات أخرى )عينة البحي( لممقارنة بين الدرجات التي حصموا عميها 

ي إستراتيجية التمخيص الكتابي ف أثرفي االختبار القبمي واالختبار البعدي بهدو التعرو عمل 
 تنمية مهارات الكتابة لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.

 اتاسا البحث ومناقشتوا  

الناطقين متعممي المغة العربية لالمناسبة اإلجابة عن السؤال األول: ما مهارات الكتابة 
 ؟بمغات أخرى

ناطقين بهات لدى متعممي المغة العربية لغير الالكتابة إلل لائمة بمهارات  توصل البحي
 يمي:( مهارف فرعيةت كما 19( مهارات رئيسةت انبث  منها )5تكونت من )

 ( مهارات فرعية4ولد انبث  عنها ) أواًل: الوصو:
 يكتت اسم الكخصية الواردف في النص. -1
 يكتت أكهر لقت اكتهرت بها الكخصية الواردف في النص. -1
 يكتت أبرز صفات الكخصية الواردف في النص. -1
  الكخصية الواردف في النص وكخصية أخرى يعرفها. يقارن بين -4

 ( مهارات فرعية4ولد انبث  عنها ) ثانًيا: التمخيص:
 يكتت عنواًنا مناسًبا لمنص. -5
 يمخص كتابًيا الفكرف الرئيسة لمنص. -6
 لمنص. الفرعيةيمخص كتابًيا األفكار  -7
 ومترابط. منظميعيد صيابة الفقرات الممخصة بككل  -8
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 ( مهارات فرعية1د انبث  عنها )ول ثالثًا: الرسالة:
 يكتت مقدمة الرسالة بككل صحيح. -9

 يكتت محتوى الرسالة بككل دلي  ومختصر. -.1
 يكتت خاتمة الرسالة بككل صحيح. -11

 ( مهارات فرعية1ولد انبث  عنها ) رابًعا: التهنئة:
 يكتت مقدمة التهنئة بككل صحيح. -11
 .دلي  ومختصريكتت محتوى التهنئة بككل  -11
 تهنئة بككل صحيح.يكتت خاتمة ال -14

 ( مهارات فرعية5ولد انبث  عنها ) خامًسا: السيرف الذاتية:
 يكتت بياناته األساسية بككل صحيح. -15
 يكتت مؤهبلته العممية. -16
 يكتت خبراته. -17
 يكتت دوراته التي حصل عميها. -18
 يكتت المهارات المتمكن منها. -19

ائمة بأن مهارات الكتابة ويرى الباحي في موء النتائ  السابقة والمتعمقة بإعداد هذ  الق
مع أهداو البحيت وتناست  تتف والتي تم التوصل إليها في الصورف النهائية لمقائمة ربما 

في تنمية مهارات الكتابة وأثرها القائم عمل إستراتيجية التمخيص الكتابي  كتات الطالتأهداو 
ية مهارات الكتابة لدى في تنمذلك لدى متعممي المغة العربية لغير الناطقين بها؛ مما يسهم 

 طبلت المستوى الثالي بمعهد تعميم المغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
إلل تنمية  يعودربما  تالقائم عمل إستراتيجية التمخيص الكتابي كتات الطالتولعل تطبي  

تقانهاوالتدريت عميها مهارات الكتابة؛ وذلك بعد دراستها  ل صحيح ومن ثم تطبيقها بككت وا 
والتعبير عن أفكارهم  الكتابيةفي تطوير مهاراتهم  يساهم وهذا بدور ؛ استخدامهافي أثناء 

 مهبعد تخرج هميساعد مما بالطريقة الصحيحة؛ وعواطفهم وانفعاالتهم ونقمها لآلخرين
 بككل منظم ودلي .التواصل مع اآلخرين 
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والتي  م(1.14سحيمي )الوتتف  النتائ  السابقة مع ما جاء من نتائ  في دراسة 
( مهارف 11و )ت ( مهارات رئيسية5لائمة بمهارات الكتابة مقسمة عمل )توصمت نتائجها إلل 

 فرعية.
ما مدى توافر مهارات الكتابة لدى متعممي المغة العربية : اإلجابة عن السؤال الثاني

 ؟الناطقين بمغات أخرى
متعممةي المغةة العربيةة النةاطقين بمغةات أخةرى حي بتطبي  اختبار مهارات الكتابةة لالام الب      
 ت( طالًبا من طبلت معهد تعميم المغة العربية لغيةر النةاطقين بهةا فةي جامعةة أم القةرى17عمل )

ودرجةة كةل  تورصدت النتائ  التي حصل عميها والقيام بحسات متوسةط درجةة المهةارات مجممةة
ات ولمحكةم بصةورف كيفيةة عمةل نسةبة ت وحسةات درجةة توافرهةفمهارف من مهارات الكتابة عمل حد

ت رجةع فتوافر مهارات الكتابة مجممةت وكل مهارف من المهارات المتممنة فةي االختبةار عمةل حةد
الباحي إلل الئحة جامعة أم القرى في كيفية حسات التقديرات والتةي تحةول الدرجةة الكميةة إلةل 

 درجة كيفيةت وذلك كما يأتي:
 درجة فأكثر. (.9)*ممتاز من 

 درجة. (.9)درجة إلل ألل من  (.8)يدجدا من *ج
 درجة. (.8)درجة إلل ألل من  (.7)*جيد من 

 درجة. (.7)درجة إلل ألل من  (.6)*مقبول من 
 درجة.( .6)*معيو ألل من 

ت فوالجدول اآلتي يبين متوسط درجات الطبلت في اختبةارات مهةارات الكتابةة كةل عمةل حةد      
 بار ومدى توافرهات وتقديرها:وفي الدرجة اإلجمالية لبلخت

 (44جذول )

يتىسط دسجبد انطالة  ٍ يهبساد انكتبثخ  م ػهً حذح، و ٍ انذسجخ اإلجًبنُخ نالختجبس ويذي تىا شهب، وتمذَشهب )ٌ = 

34) 

 و
 انجُبٌ

 انًهبسح انشئُسخ
 انتمذَش يذي انتىا ش انًتىسط

 ضؼُف 55.44 6.6416 انىطف 4

 فضؼُ 35.36 4.2432 انتهخُض 2

 ضؼُف 52.43 2.6246 انشسبنخ 3

 ضؼُف 44.13 2.3544 انتهُئخ 4

 ضؼُف 22.14 4.3243 انسُشح انزاتُخ 5

 ضؼُف 42.14 3.4341 األثؼبد يهًهخ 
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أن نسبة توافر مهارات الكتابةة التسةع عكةرف لةدى متعممةي المغةة ( 11)من الجدول  يتبين      
وهةذ  النسةبة المئويةة تعةادل تقةدير )مةعيو(  %(41.97العربية الناطقين بمغات أخرى كانةت )

 وفقا لبلئحة جامعة أم القرى.
من الجدول نفسه أن جميع مهارات الكتابة حصمت عمل تقدير )مةعيو( وهةي  يتبينكما       

 الوصوت والتمخيصت والرسالةت والتهنئةت والسيرف الذاتية.
لةةدى متعممةةي المغةةة العربيةةة  مةةن مهةةارات الكتابةةة فأمةةا مةةدى تةةوافر كةةل مهةةارف عمةةل حةةد      

 الناطقين بمغات أخرىت فيعرمها الجدول اآلتي:
 (42جذول )

 (34يتىسط دسجخ انطالة  ٍ  م يهبسح يٍ يهبساد انكتبثخ ػهً حذح، ويذي تىا شهب، وتمذَشهب )ٌ = 

 و
 انجُبٌ

 انًهبسح انفشػُخ

يذي  انًتىسط

 انتىا ش

 انتمذَش

 جُذ جذا   11.41 1.1141 .َكتت اسى انشخظُخ انىاسدح  ٍ انُض 4

 جُذ جذا   14.11 1.1411 َكتت أشهش نمت اشتهشد ثهب انشخظُخ انىاسدح  ٍ انُض. 2

 ضؼُف 45.44 2.2413 َكتت أثشص طفبد انشخظُخ انىاسدح  ٍ انُض. 3

 ضؼُف 53.54 2.6454 َمبسٌ ثٍُ انشخظُخ انىاسدح  ٍ انُض وشخظُخ أخشي َؼش هب. 4

 ضؼُف 35.44 1.3544 ب نهُض.ػُىاَ ب يُبسج   َكتت 5

 ضؼُف 32.43 1.6416 َهخض  تبثُ ب انفكشح انشئُسخ نهُض. 6

 ضؼُف 33.41 4.3544 نهُض. انفشػُخَهخض  تبثُ ب األ كبس  4

 ضؼُف 34.14 4.1141 َؼُذ طُبغخ انفمشاد انًهخظخ ثشكم دلُك ويتشاثط. 1

 ضؼُف 44.51 1.1141 َكتت يمذيخ انشسبنخ ثشكم طحُح. 1

 يمجىل 64.54 4.3544 َكتت يحتىي انشسبنخ ثشكم دلُك ويختظش. 41

 ضؼُف 34.14 1.3414 َكتت خبتًخ انشسبنخ ثشكم طحُح. 44

 ضؼُف 36.41 1.4214 َكتت يمذيخ انتهُئخ ثشكم طحُح. 42

 يمجىل 61.14 4.2462 َكتت يحتىي انتهُئخ ثشكم طحُح. 43

 ضؼُف 41.54 1.4154 َكتت خبتًخ انتهُئخ ثشكم طحُح. 44

 ضؼُف 54.35 4.124 َكتت ثُبَبته األسبسُخ ثشكم طحُح. 45

 ضؼُف 43.54 1.4354 َكتت يؤهالته انؼهًُخ. 46

 ضؼُف 1.44 1.1144 َكتت خجشاته. 44

 ضؼُف 2.41 1.124 َكتت دوساته انتٍ حظم ػهُهب. 41

 ضؼُف 5.44 1.1544 َكتت انًهبساد انًتًكٍ يُهب. 41

يكتةت )ا( وهمةا مهةارف ن حصةمتا عمةل تقةدير )جيةد جةدً يأن هنةاك مهةارت (11)ن الجةدول يتبين م      
يكتةةت أكةةهر لقةةت اكةةتهرت بهةةا الكخصةةية الةةواردف فةةي )ت ومهةةارف (اسةةم الكخصةةية الةةواردف فةةي الةةنص

يكتةت )وهي مهارف  توهناك مهارتان حصمتا عمل تقدير )مقبول( توهما تنتميان لمهارف الوصو ت(النص
يكتةت محتةوى التهنئةة )وهةي تنتمةي لمهةارف الرسةالةت ومهةارف  ت(لة بكةكل دلية  ومختصةرمحتوى الرسا
 وهي تنتمي لمهارف التهنئة. ت(بككل صحيح
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أما بقية المهارات وهي خمس عكرف مهارف فقد حصمت عمل تقدير )معيو(ت منها مهارتةان فةي       
رتةان فةي التهنئةةت وخمةس مهةارات الوصوت وأربع مهارات في التمخيصت ومهارتةان فةي الرسةالةت ومها

 في السيرف الذاتية.
أن متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى لم يصموا إلل مسةتوى الةتمكن فةي أيةة  يبينوهذا       

ممةةةا يةةةدل عمةةةل مةةةرورف االهتمةةةام بتنميةةةة مهةةةارات الكتابةةةة لةةةدى هةةةؤالء  ؛مهةةةارف مةةةن مهةةةارات الكتابةةةة
 المتعممين.

سةتراتيجية التمخةيص الكتةابي فةي تنميةة مهةارات إمةا أثةر اسةتخدام : ثالةياإلجابة عن السةؤال ال
 ؟الكتابة لدى متعممي المغة العربية لغير الناطقين بها
عمل إستراتيجية  المغة العربية لغير الناطقين بها صمم كتات الطالت ودليل المعمم لمتعممي

من ثبلثة دروست وبعد تطبي   عمل وحدتين دراسيتين كل وحدف تكونت وتممنالتمخيص الكتابيت 
اختبار "ت" لمجموعتين  استخدم ت وتطبي  اختبار مهارات الكتابةتهذ  الدروس عمل المتعممين

(ت بهدو لياس داللة الفرو  بين متوسطي درجات أداء Paired Samples T.testمرتبطتين )
ذلك الجدول  يبينتائ  كما ت ولد جاءت النلبلختبار أفراد عينة البحي في القياسين القبمي والبعدي

 التالي.
 ( 43جذول )

َتبئج اختجبس "د" نذالنخ انفشق ثٍُ يتىسطٍ دسجبد أ شاد ػُُخ انجحث  ٍ انمُبسٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ الختجبس يهبساد  

 انكتبثخ 

 انؼذد انمُبط انًهبساد و
انًتىسط 

 انحسبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجبد 

 انحشَخ

لًُخ 

 "د"

انمًُخ 

-Pُخ )االحتًبن

value) 

انذالنخ 

 اإلحظبئُخ

 انىطف 4
 2.61 4.14 24 انمجهٍ

 دانخ 1.111 4.143 23
 4.65 1.11 24 انجؼذٌ

 انتهخُض 2
 3.11 4.41 24 انمجهٍ

 دانخ 1.111 1.611 23
 2.43 1.33 24 انجؼذٌ

 انشسبنخ 3
 4.51 2.41 24 انمجهٍ

 دانخ 1.111 4.444 23
 1.21 4.12 24 انجؼذٌ

 انتهُئخ 4
 4.63 2.64 24 انمجهٍ

 دانخ 1.111 6.441 23
 1.14 4.44 24 انجؼذٌ

 انسُشح انزاتُخ 5
 1.11 4.24 24 انمجهٍ

23 
46.16

4 
 دانخ 1.111

 1.13 5.42 24 انجؼذٌ

 انذسجخ انكهُخ
 4.45 41.51 24 انمجهٍ

23 
42.41

1 
 دانخ 1.111

 4.56 34.25 24 انجؼذٌ

مهةارات بةين متوسةطي أفةراد عينةة البحةي فةي المجمةوع الكمةي لةدرجات ويمكن تمخيص الفةرو  
 بالككل التالي:القياسين القبمي والبعدي لبلختبار الكتابة في 
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يتىسطٍ أ شاد ػُُخ انجحث  ٍ انًهًىع انكهٍ نذسجبد يهبساد انكتبثخ  ٍ انمُبسٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ  َجٍُ( 4شكم )

 نالختجبس 

القيمة دالةة إحصةائيًا عنةد (ت وهذ  11.499بمغت )( أن ليمة "ت" 11من الجدول ) نيتبي
عينةة متوسةطي درجةات إحصةائياً بةين  يدل عمةل وجةود فةرو  دالةةت مما (5...مستوى داللة )

ت ولةد لصةالح القيةاس البعةدي وذلةكالختبةار مهةارات الكتابةة في القياسين القبمي والبعةدي  البحي
عينةة البحةي فةي اختبةار مهةارات الكتابةة إجمةااًل لةدرجات المةوزون المتوسةط  أنتبين من النتةائ  

متوسةط درجةاتهم وهةذ  النتيجةة أكبةر مةن   ت(14.15)عمةيهم بمغةت   كتةات الطالةتبعد تطبي  
وهذا يكير إلل ارتفاع درجات أفراد عينةة  ت(18.5) عميهم حيي بمغت كتات الطالتلبل تطبي  

 ستراتيجية التمخيص الكتابي.إالقائم عمل  كتات الطالتتطبي  د البحي في مهارات الكتابة بع
 لكةل مهةارف مةن مهةارات عينةة البحةيأفةراد بةين متوسةطي درجةات ولمعرفة داللة الفرو  

 من الجدول الساب  ما يمي: يتبينت في القياسين القبمي والبعدي لبلختبار فعمل حدالكتابة 
ذ  القيمة دالةة إحصةائياً عنةد مسةتوى داللةة وه ت( لمهارف الوصو4.941بمغت ليمة "ت" ) -

(ت مما يدل عمل وجود فرو  دالة إحصائياً بين متوسطي درجات عينةة البحةي فةي 5...)
 .وذلك لصالح القياس البعدي لمهارف الوصوالقياسين القبمي والبعدي 

( لمهةةارف التمخةةيصت وهةةذ  القيمةةة دالةةة إحصةةائياً عنةةد مسةةتوى ..8.6بمغةةت ليمةةة "ت" ) -
(ت ممةةا يةةدل عمةةل وجةةود فةةرو  دالةةة إحصةةائياً بةةين متوسةةطي درجةةات عينةةة 5...ة )داللةة

 البحي في القياسين القبمي والبعدي لمهارف التمخيص وذلك لصالح القياس البعدي.
( لمهارف الرسالةت وهذ  القيمةة دالةة إحصةائياً عنةد مسةتوى داللةة 7.474بمغت ليمة "ت" ) -

إحصائياً بين متوسطي درجات عينةة البحةي فةي  (ت مما يدل عمل وجود فرو  دالة5...)
 القياسين القبمي والبعدي لمهارف الرسالة وذلك لصالح القياس البعدي.
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( لمهارف التهنئةت وهةذ  القيمةة دالةة إحصةائياً عنةد مسةتوى داللةة .6.47بمغت ليمة "ت" ) -
ي فةي (ت مما يدل عمل وجود فرو  دالة إحصائياً بين متوسطي درجات عينةة البحة5...)

 القياسين القبمي والبعدي لمهارف التهنئة وذلك لصالح القياس البعدي.
( لمهةةةارف السةةةيرف الذاتيةةةةت وهةةةذ  القيمةةةة دالةةةة إحصةةةائياً عنةةةد 16.967بمغةةةت ليمةةةة "ت" ) -

(ت ممةا يةدل عمةل وجةود فةرو  دالةة إحصةائياً بةين متوسةطي درجةات 5...مستوى داللة )
السةةيرف الذاتيةةة وذلةةك لصةةالح القيةةاس  لمهةةارف عينةةة البحةةي فةةي القياسةةين القبمةةي والبعةةدي

 البعدي.
( بةين 5...فرو  ذات داللة إحصائية عنةد مسةتوى ) وجودوتقودنا النتائ  السابقة إلل 

لكةل مهةارف مةن  لبلختبةارعينة البحي في القياسةين القبمةي والبعةدي أفراد متوسطي درجات أداء 
 ." ككلت ولمهارات الكتابة فمهارات الكتابة عمل حد

ولقيةةاس حجةةم أثةةر إسةةتراتيجية التمخةةيص الكتةةابي فةةي تنميةةة مهةةارات الكتابةةة لةةدى متعممةةي 
(ت ²ηالمتسمسةةل مربةةع إيتةةا )المغةةة العربيةةة لغيةةر النةةاطقين بهةةا اسةةتخدم معامةةل االرتبةةاط الثنةةائي 

لمحصول عمل نسةبة التبةاين )حجةم األثةر( فةي المتغيةر التةابع )تنميةة مهةارات الكتابةة( الناتجةة 
مربةةع إيتةةا ويومةةح الجةةدول التةالي لةةيم  متغيةةر المسةةتقل )إسةةتراتيجية التمخةيص الكتةةابي(تعةن ال

(²η)  وحجةةم أثةةر إسةةتراتيجية التمخةةيص الكتةةابي فةةي تنميةةة مهةةارات الكتابةةة لةةدى أفةةراد عينةةة
 البحي.

 (44جذول )

 ستشاتُهُخ انتهخُض انكتبثٍ  ٍ تًُُخ يهبساد انكتبثخ نذي أ شاد ػُُخ انجحثإحهى أثش 

 لًُخ "د" انًهبساد و
دسجبد 

 انحشَخ
 "²ηلًُخ "

َسجخ انتجبٍَ 

 انًفسش
 حهى األثش

  جُش %54.54 1.5454 23 4.143 انىطف 4

  جُش %46.21 1.4621 23 1.611 انتهخُض 2

  جُش %41.13 1.4113 23 4.444 انشسبنخ 3

  جُش %64.54 1.6454 23 6.441 انتهُئخ 4

  جُش %12.61 1.1261 23 46.164 انسُشح انزاتُخ 5

  جُش %14.44 1.1444 23 42.411 انذسجخ انكهُخ  

 ( ما يمي:14يتمح من الجدول رلم )
وبنسةبة تبةاين مفسةر  ت( لمهةارات الكتابةة ككةل8717.." بمغةت ) ²ηإن ليمة مربةع إيتةا " -

إلةل %(ت وهي ليمة كبيرف وفقًا لتحديةد مسةتويات حجةم األثةرت وهةذا يكةير 87.17بمغت )
سةتراتيجية التمخةيص الكتةابي فةي تنميةة مهةارات الكتابةة ككةل لةدى متعممةي لكبير إلاألثر ا
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 المغة العربية لغير الناطقين بها.
وبنسةبة تبةاين مفسةر بمغةت  ت( لمهةارف الوصةو5151.." بمغةت ) ²ηإن ليمة مربع إيتا " -

ر إلةل األثة%(ت وهي ليمة كبيرف وفقًا لتحديد مسةتويات حجةم األثةرت وهةذا يكةير 51.51)
مهارف الوصو لةدى متعممةي المغةة العربيةة الكبير إلستراتيجية التمخيص الكتابي في تنمية 

 لغير الناطقين بها.
وبنسبة تبةاين مفسةر بمغةت  ت( لمهارف التمخيص7618.." بمغت ) ²ηإن ليمة مربع إيتا " -

إلةل األثةر %(ت وهي ليمة كبيرف وفقًا لتحديد مسةتويات حجةم األثةرت وهةذا يكةير 76.18)
مهةةارف التمخةةيص لةةدى متعممةةي المغةةة الكبيةةر إلسةةتراتيجية التمخةةيص الكتةةابي فةةي تنميةةة 

 العربية لغير الناطقين بها.
وبنسةبة تبةاين مفسةر بمغةت  ت( لمهةارف الرسةالة7.81.." بمغةت ) ²ηإن ليمة مربع إيتةا " -

إلةل األثةر %(ت وهي ليمة كبيرف وفقًا لتحديد مسةتويات حجةم األثةرت وهةذا يكةير 81..7)
مهارف الرسةالة لةدى متعممةي المغةة العربيةة الكبير إلستراتيجية التمخيص الكتابي في تنمية 

 لغير الناطقين بها.
وبنسةبة تبةاين مفسةر بمغةت  ت( لمهةارف التهنئةة6454.." بمغةت ) ²ηإن ليمة مربةع إيتةا " -

إلةل األثةر %(ت وهي ليمة كبيرف وفقًا لتحديد مسةتويات حجةم األثةرت وهةذا يكةير 64.54)
مهةارف التهنئةة لةدى متعممةي المغةة العربيةة الكبير إلستراتيجية التمخيص الكتابي في تنمية 

 لغير الناطقين بها.
وبنسةبة تبةاين مفسةر  ت( لمهةارف السةيرف الذاتيةة.916.." بمغةت ) ²ηإن ليمة مربع إيتا " -

 إلةل%(ت وهي ليمة كبيرف وفقًا لتحديةد مسةتويات حجةم األثةرت وهةذا يكةير .91.6بمغت )
مهةارف السةيرف الذاتيةة لةدى متعممةي األثر الكبير إلستراتيجية التمخةيص الكتةابي فةي تنميةة 

 المغة العربية لغير الناطقين بها.
فةي تنميةة كةل  سةتراتيجية التمخةيص الكتةابيإويمكن تمخيص نست التبةاين المفسةر لحجةم أثةر 

 لتالي:لدى أفراد عينة البحي بالككل ا فمهارف من مهارات الكتابة عمل حد
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ستشاتُهُخ انتهخُض انكتبثٍ  ٍ تًُُخ  م إ( َىضح َست انتجبٍَ انًفسش نحهى أثش 2شكم )

 يهبسح يٍ يهبساد انكتبثخ

القةائم عمةل  كتةات الطالةتلةد اسةتفادوا مةن النتائ  السابقة بأن المتعممةين  تفسيرويمكن 
ت ولةد بةرز هةذا األثةر مةن فةي تنميةة مهةارات الكتابةة لةديهموأثرهةا ستراتيجية التمخةيص الكتةابي إ

الكتابةةت ويمكةن  الختبار البعةدي لمهةاراتخبلل الدرجات التي حصل عميها أفراد عينة البحي في ا
 تمخيص ذلك في النقاط التالية:

 مهارات الكتابة لدى المتعممين.تنمية في  كتات الطالتساعد محتوى  -1
قية  أهدافةه التةي بدلةة عاليةة؛ أدى إلةل تح كتات الطالتحرص الباحي عمل تطبي   -1

 مهارات الكتابة لدى المتعممين.تنمية في  أسهمومعت من أجمهت مما 
 حتةةلمةةن بدايتةةه  كتةةات الطالةةتحةةرص المتعممةةون المسةةتهدفون عمةةل االسةةتفادف مةةن  -1

 .ذلك من خبلل المكاركة الفاعمة عبر برنام  الببلك بوردو  تتهنهاي
وهةذا أثةر عمةل  بةات بتميةزنفذ المتعممون مةا طمةت مةنهم مةن تةدريبات وأنكةطة وواج -4

 .مستواهم التعميمي
والتةةي ( م1.11)الكعبةةي النتةةائ  السةةابقة مةةع مةةا جةةاء مةةن نتةةائ  فةةي دراسةةة  وتتفةة 

داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطي أداء مجمةةوعتي الدراسةةة  يوجةةود فةةر  ذ إلةةل هةةانتائج توصةةمت
 التجريبية. واختبار اإلنتاج الكتابي لصالح المجموعة تعمل اختبار االستيعات القرائي

توصةمت نتائجهةا إلةل  والتةي( م1.16)مةرار كما تتفة  مةع جةاء مةن نتةائ  فةي دراسةة 
فعالية إستراتيجية التمخيص فةي تنميةة مهةارات الفهةم االسةتماعي لةدى تبلميةذ الصةو السةادس 

 االبتدائي.
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والتةةي توصةةمت ( م1.19) نةةورت والكيبلنةةيكمةةا تتفةة  مةةع جةةاء مةةن نتةةائ  فةةي دراسةةة 
( لصةةةالح المجموعةةةة 5...وجةةةود فةةةرو  ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى ) إلةةةل هةةةانتائج

 التجريبية التي استخدمت إستراتيجية التمخيص في اختبار التحدي.
 ملخص النتاسا 
التوصةةل إلةةل لائمةةة نهائيةةة بمهةةارات الكتابةةة لةةدى متعممةةي المغةةة العربيةةة لغيةةر النةةاطقين بهةةا  -1

 ( مهارف فرعية.19ئيسةت انبث  منها )( مهارات ر 5تكونت في صورتها النهائية من )
عينةةة متوسةطي درجةات أفةراد بةين  (5...)إحصةائياً عنةد مسةتوى داللةة  وجةود فةرو  دالةة -2

في مهارات الكتابة ككل وفي كل مهارف من مهارات الكتابة عمةل حةدف فةي القياسةين  البحي
 .  لصالح القياس البعدي القبمي والبعدي لبلختبار

 التىصًات 

 الدراسية األخرى لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.  بالمناه لكتابة ربط مهارات ا -1
لدى متعممي المغة العربية تصميم منصة تعميمية تفاعمية تسهم في تنمية مهارات الكتابة  -2

 .لغير الناطقين بها
دى ستراتيجيات سهمة التطبي  والتقويم تسهم في تنمية مهارات الكتابة لإالسعي إلل تطبي   -3

 متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
 كتات الطالت ودليل المعممدعوف معممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى االستفادف من  -4

 تعميمي. كمنه في البحي الحالي 
 اةكرتحات 

الكتابة لدى متعممي المغة العربية مهارات فاعمية منصة إلكترونية تفاعمية في تنمية  -1
 بمغات أخرى.الناطقين 

أثر استخدام تطبيقات الهاتو الذكي في تنمية مهارات الكتابة لدى متعممي المغة العربية  -2
 الناطقين بمغات أخرى.

فاعمية برنام  مقترح لائم عمل المدخل الوظيفي في تنمية مهارات الكتابة لدى متعممي المغة  -3
 العربية الناطقين بمغات أخرى.
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 اة اجع
 م(. المغة العربية القومية والعالمية، القاهرة: دار المعارف.1971اهيم )أنيس، إبر  -1
م(. فن الكتابة وأشكال التعبير، عماان: 2111البكور، حسن، والنعناعة، إبراهيم، وصالح، محمود ) -2

 دار جرير.
جامعااة أم القاارى: مععااد تعماايم  ،3غ: م(. الكتاااا ااساساا ،2118تعماايم العربيااة لمناااغقين بغيرهااا ) -3

 . 4مغة العربية لغير الناغقين بعا، ج:ال
جامعااة أم القاارى: مععااد تعماايم  ،3غ: م(. الكتاااا ااساساا ،2118تعماايم العربيااة لمناااغقين بغيرهااا ) -4

 . 5المغة العربية لغير الناغقين بعا، ج:
م(. بنااااان برنااااامل محوسااااا لتعماااايم معااااارت  القاااارانة والكتابااااة لغياااار 2115خصاااااونة، نجااااوى أحمااااد ) -5

عربيااة فاا  الجامعااان ااردنيااة واختبااار فاعميتعااا، رسااالة دكتااوراأل، نياار منشااورة، ااردن: الناااغقين بال
 جامعة عمان العربية، كمية الدراسان التربوية العميا.

م(. معاااران الكتابااة فاا  اختباااران الكغااانة المغويااة لاادى 2119، نجاااة )وعبااد الاارحمنخغاااا، أرياال،  -6
بداع، رابغة اادا الحديث.الغالا الناغقين بغير العربية، بحث منشور  ، فكر وا 

م(. أثر برنامل تعميم  مقترح ف  تنمية معاران التمخيص الكتاب  ف  1998خغابية، ألمازة راجح ) -7
المغاة العربياة لادى غمباة الصااف العاشار ااساسا  فا  لاوان الكااورة، رساالة ماجساتير، نيار منشااورة، 

 ااردن: جامعة اليرموك.
عمال فا  إعاداد الماواد التعميمياة لبارامل تعمايم العربياة، جامعاة أم  ه(. دليال1415رشدي، غعيمة ) -8

 القرى.
م(. التحريار الكتااب ، جادة: دار حااف  2116الزهران ، حمادان، والمعيبا ، فعاد، والمغرفا ، ساعيد ) -9

 لمنشر والتوزيع.
ة العربياة م(. فاعمية التمرينان المغوية ف  تنمية معارة الكتابة لدى متعمم  المغ2117الزوخ، بشرة ) -11

 –فااا  الغاااور ااول ايبتااادا  ، رساااالة ماجساااتير، نيااار منشاااورة، الجزا ااار: جامعاااة  اصااادي مربااااح 
 ور مة.

م(. فاعميااااة البرنااااامل القااااا م عمااااد الوسااااا غ المتعااااددة فاااا  تنميااااة 2114السااااحيم ، صااااالح ممعاااا  ) -11
ة اإلسااالمية معاااران الكتابااة لاادى غااالا مععااد تعماايم المغااة العربيااة لغياار الناااغقين بعااا فاا  الجامعاا

 بالمدينة المنورة، رسالة دكتوراأل، نير منشورة، السعودية: الجامعة اإلسالمية. 



  م0200( 33) -3ج-عدد يناير                                          ...              إستراتيجية التلخيص الكتابي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 4546 - 

م(. فاعميااااة اانشااااغة اإللكترونيااااة فاااا  تنميااااة معاااااران 2118الشااااايع، حصااااة، وعافشاااا ، ابتسااااام ) -12
 ، بحث منشاور،عبد الرحمنالتمخيص الكتاب  والكغانة الذاتية لدى غالبان جامعة ااميرة نورة بنن 

 .3، ع:16مجمة اتحاد الجامعان العربية لمتربية وعمم النغس، ج:
ه(. المرجااع فاا  فنااون الكتابااة العربيااة لتشااكيل العقاال المباادع، القاااهرة: دار 1431شااحات ، حساان ) -13

 العالم العرب . 
م(. فاان التحرياار العرباا  ) ااوابغ  وأنماغااة(، حا اال: دار ااناادلس لمنشاار 2114الشاانغ ، محمااد ) -14

 والتوزيع.
فاعميااة برنااامل  ااا م عمااد  م(.2118يخ، منااار، والشاايخ، محمااد، وحاااف ، وحيااد، وساانج ، ساايد )الشاا -15

المااادخل الكمااا  لتنمياااة معااااران القااارانة والكتاباااة لقناااراا الغبياااة لمنااااغقين بمغاااان أخااارى، بحاااث 
 .111منشور، دراسان عربية ف  التربية وعمم النغس، ع:

أسساا ، مغعوماا ، معاراتاا ، أنواعاا ، ااردن: دار التعبياار الااو يغ :  م(.2111الصااويريك ، محمااد ) -16
 .الكندي

م(. أثااار اساااتخدام إساااتراتيجية التمخااايص عماااد تنمياااة معااااران الغعااام 2116 ااارار،  ااايان الااادين ) -17
ايستماع  لدى تالميذ الصف السادس ايبتدا  ، بحث منشور، جامعة عين شامس: كمياة التربياة، 

 .4: ج22ع
 –المعااااااران  –لكتاباااااة الو يغياااااة وايبداعياااااة )المجااااااين م(. ا2111عبااااادالباري، مااااااهر شاااااعبان ) -18

 .التقويم( عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع –اانشغة 
 .ه(. فنون الكتابة ومعاران التحرير العرب ، الدمام: مكتبة المتنب 1432عم ، كمال زعغر ) -19
 التوزيع.الرياا: دار المسمم لمنشر و ، 4غم(. المعاران المغوية، 2111عميان، أحمد ) -21
ه(. التااااادعيم: إساااااتراتيجية فاااا  تعمااااايم الكتاباااااة لمتعممااااان ومتعممااااا  الحمقاااااة 1427نناااااج، روزي، ) -21

 .ااساسية الثانية، بيرون: دار النع ة العربية
ه(. معااااران الكتاباااة، الريااااا: جامعاااة المماااك ساااعود، إدارة النشااار 1431فجاااال، محماااد محماااود ) -22

 .العمم  والمغابع
 م(. التحرير العرب ، الرياا: مكتبة الماجد. 2119)فجال، محمود، و المرشدي  -23
 .القاهرة: عالم الكتا ،2غ م(. عمميان الكتابة الو يغية وتغبيقاتعا،2118ف ل اهلل، محمد ) -24
م(. إساااتراتيجيان تااادريس المغاااة العربياااة، الشاااار ة: المركاااز 2118) اسااام، محماااد، والحاااديب ، عمااا   -25

 .3التربوي لمغة العربية لدول الخميل، م:
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م(. اانشاااغة الكتابياااة نيااار الصاااغية وعال تعاااا بتنمياااة معاااارة 2113) عباااد الااارحمنالقبيشااا ، محماااد  -26
الكتابة لدى متعمم  المغة العربية من نير الناغقين بعا، رسالة ماجستير، نير منشاورة، الساعودية: 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود، مععد تعميم المغة العربية.
رنامل تعميما   اا م عماد التمخايص فا  تنمياة ايساتيعاا القرا ا  م(. أثر ب2112الكعب ، عواغف ) -27

واإلنتاااج الكتاااب  لاادى غمبااة الصااف السااادس ااساساا  فاا  مممكااة البحاارين، رسااالة دكتااوراأل، نياار 
 منشورأل، عمان: الجامعة ااردنية.

 ه(. المرجع ف  مناهل تعميم المغة العربياة1435مدكور، عم ، وغعيمة، رشدي، وهريدي، إيمان ) -28
 .لمناغقين بمغان أخرى، القاهرة: دار الغكر العرب 

م(. أثاار اسااتخدام إسااتراتيجية التمخاايص فاا  تحسااين معاااران 2119نااور، ساايت ، والكيالناا ، أحمااد ) -29
التحااادث لااادى متعممااا  المغاااة العربياااة فااا  ماليزياااا، بحاااث منشاااور، جامعاااة السااامغان زيااان العابااادين 

 .1: ع31التربوية، م مبماليزيا: مجمة العمو 


