
 --------------  IJEPSاجمليخ اىدٗىٞخ ىيعيً٘ اىرتث٘ٝخ ٗاىْفعٞخ  ----------------

 ً ( 0202(،  65) ٍظ) 

- ٔ٘ٗ - 

 

 
 
 
 

 
                                 ٖبزاد اىنزبثٞخ املردزٝعٞخ ىزحعني ثعط  أظبىٞت "

 "ىدٙ اىزالٍٞر اىصٌ
 إعداو

 ثِ عطٞٔ عقٞيٜ عربٝو
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 :ملخص
                                 سيارات الكتابية التجريدية لتحديغ بعس  أساليبالجراسة الحالية لبحث ىجفت    

دكات أكتكػنت  ،جسيع الصبلب الرع بالرف الدادس االبتجائي بسجيشة جازافلجػ 
كتػصمت كرقة  ،كمكياس السيارات الكتابية  ،خصة تجريدية مقتخحة ة مغ الجراس

                                 سيارات الكتابية البعس  ساليب التجريدية لتحديغاأل فيىسية التشػع العسمؤل
  .جسيع الصبلب الرع بالرف الدادس االبتجائي بسجيشة جازافلجػ 

Abstract: 
The current study aimed to examine teaching methods to improve 

some of the writing skills of all deaf students in the sixth grade of primary 
school in Jazan city. in the city of Jazan. 
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 مقدمة:

يعتبخ التػاصل مغ أىع األمػر التي يحتاج إلييا اإلنداف في حياتو، كذلظ ألنو      
ػاصل يداعج عمى االرتقاء العسمية التي تداعج عمى قزاء حػائجو بذكل كامل، كسا أف الت

أنو كسيمة ميسة الكتداب العمػـ كالسعارؼ،  إلىباإلنداف بذكل كبيخ كممحػظ، باإلضافة 
كىػ شخط مغ شخكط االستستاع بالحياة. كتعج الكتابة إحجػ أىع كأبخز شخؽ التػاصل بيغ 

فخاغ، بل  كقتشا الحاضخ، كلع تشل الكتابة ىحه األىسية مغ إلىالشاس مشح العرػر القجيسة 
، كالخبخات،  لسا تقجمو مغ خجمات جميمة لئلنداف، فيي الػسيمة الخئيدية لحفع العمـػ
كالتجارب الحياتية، كسا أنيا كسيمو ميسة لمتعبيخ عغ السذاعخ، كشخيقة مغ شخؽ اإلبجاع 
كإبخاز السػاىب كالقجرات، كلمكتابة دكر كبيخ كفعاؿ في تشسية قجرات اإلنداف العقمية 

 (.Bano،2007) و االجتساعيةكعبلقات

كإذا كاف لمكتابة أىسية في حياتشا، فإنيا أكثخ أىسية لؤلفخاد الرع مغ غيخىع؛ ألف      
تػاصل الفخد األصع بالعمػـ كالسعارؼ السختمفة لو ارتباط بسجػ قجرتو عمى القخاءة كالكتابة، 

ػاء لمغة اإلشارة أك فاألصع غالبا ما تكػف القشاة البرخية ىي مرجر االستكباؿ لجيو س
لمقخاءة. كعمى ىحا األساس فإف تعميع المغة ليحه الفئة يخكد بذكل أساسي عمى ميارتي 
القخاءة كالكتابة بحيث يعتسج عمى نفدو في تمقي السعمػمات كالسعارؼ السختمفة )فياض، 

ٕٖٓٔ.) 
 لقج مَخ الصبلب الرع عبخ التاريخ برعػبات كبيخة مغ أجل تصػيخ ميارات     

الكتابة، تتزح ىحه الرعػبات مغ خبلؿ السذكبلت الستعمقة بالكتابة عشج مقارنتيع بأقخانيع 
كما ، (Clark،2007) مغ الصبلب الدامعيغ سػاء عمى مدتػػ تكػيغ الجسمة أك تشديقيا

بالجسل القريخة الغيخ مشدقة، كالجسػد،  ( Albertini& Schle,2003)يصفها ألربتيٍت كشيلي
 يغمب عمييا االستخجاـ السفخط لؤلسساء كاألفعاؿ التي تخل بالسعشى. كالشسصية التي

كاىتع الباحثػف بتحديغ عسميات اكتداب ميارة الكتابة لجػ الصبلب الرع،      
فطيخت العجيج مغ االستخاتيجيات كالبخامج التجريبية لتحديغ السيارات الكتابية الستشػعة، كقج 

خيات الحالية تشادؼ بإجخاء تحػؿ رئيذ في تأكيج أف الشطLearner، (2001)أكجت ليخنخ
تعميع الكتابة كتجريديا كعسمية بجال مغ اعتبارىا إنتاجا فقط، كيزيف 

 ضخكرة االىتساـ بالكتابة لكػنيا عسمية تقػـ عمى الفخد نفدو. Moores،(2007)مػريذ
رمػز  إلىكسا اف الكتابة عسمية تحػيل المغة السشصػقة )أك أؼ نػع مغ المغات(      

برخية)إشارية( مغ أجل تدييل عسميتي التػاصل كالتعمع، كميارات الكتابة في تصػر 
مدتسخ، حيث تبجأ بالتآزر الحخكي ثع مدظ القمع بصخيقة صحيحة كال تشتيي بحج الكتابة 
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اإلبجاعية ألف الكتابة اإلبجاعية ال حجكد ليا، كذلظ كمو بعج تعمع المغة بالذكل السصمػب، 
سية الكبيخة لسيارة الكتابة، إال أف ىشاؾ أفخادا  يطيخكف مدتػػ أقل مغ الستػسط كمع األى

في القجرة عمى الكتابة كمشيع األفخاد الرع، كيعػد االنخفاض في قجرة األفخاد الرع عمى 
الكتابة بدبب صعػبة التعخؼ عمى األصػات كبالتالي الفذل في كتابة ىحه األصػات، 

 (.ٕٚٓٓرة سابقة لسيارة الكتابة)أبػ شعيخة، فالتعخؼ عمى األصػات ميا
إف كجػد تجني في السيارات الكتابية لجػ الصبلب الرع سيؤثخ عمى حياتيع مغ     

عجة نػاحي أىسيا: تجني التحريل األكاديسي في مخاحل التعميع السختمفة كالسذاركة في 
يفية كاالحتفاظ بيا األنذصة الرفية كالبلصفية، كالتػاصل مع اآلخخيغ، كالحرػؿ عمى كض

كعمى قجرة عمى استخجاـ التكشػلػجيا الحجيثة مثل الحاسب اآللي كغيخىا مغ السجاالت التي 
 (..Antia et al، 2005) تعتبخ الكتابة شيئا ضخكريا

إف انخفاض السيارات الكتابية عشج الصبلب الرع بالسقارنة مع الفئة العسخية التي      
يصخح تداؤال عغ مجػ فاعمية بخامج تعميع  (، Baez &Massone ،2009 )  يشتسػف إلييا

الصبلب الرع كأماكغ تعميسيع، كىػ ما أشار إليو شيخمخ كىاالف 
عغ عجـ كجػد خمل  Hallahan&Kuffman)،(Schirmer  2000)،(1994ككػفساف

 في القجرات العقمية لجػ الصبلب الرع ؛كبالتالي فإف لجييع القجرة عمى الشجاح في ميارات
 الكتابة  إذا تعمسػا بصخؽ مشاسبة.

كاليداؿ تعميع الصبلب الرع يذكل تحجيا كبيخ لمسعمسيغ كأسخىع كالصبلب الرع     
( أف الصبلب الرع يػاجيػف صعػبة في Rieger، 2016أنفديع، حيث يحكخ ريجيخ )

استخجاـ الكمسات متعجدة السعاني ككحلظ السفخدات، كسا يػاجيػف مذكمة في استخجاـ 
تشطيع السفاليع، كىحا يتصمب مغ القائسيغ عمى تعميع الصبلب الرع  إلىلدياؽ، كاالفتقار ا

 بشاء بخامج تجريبية تديج مغ قجرتيع عمى الكتابة كاستخجاـ السفخدات بذكل صحيح.
            كنطخا  لمجكر السيع الحؼ تمعبو السيارات الكتابية في تعميع الصبلب الرع يذيخ     
( عمى أف استخاتيجية اشتقاؽ الكمسة؛ تداعج بذكل كبيخ في تصػيخ ميارات ٜٓٛٔ) تػفيق،

 الكتابة كالسيارات المغػية األخخػ.
كمغ ىشا الباحث لجراسة ىحا السػضػع أمبل  مشو في تحديغ نػعية تعميع الصبلب      

ىع في الرع لبعس السيارات الكتابية، مغ خبلؿ استخجاـ استخاتيجية اشتقاؽ الكمسة، لتدا
استخجاميع المغة بذكل سميع لمتعبيخ عغ ذكاتيع كفتح أفق أكسع في التػاصل مع اآلخخيغ، 

 كالسداىسة في تحديغ عسمية التعميع كالتعمع بالشدبة لمصبلب الرع.
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 مذكمة الجراسة:
لقج حطي تجريذ الكتابة باىتساـ كمكانة متسيدة في مشيج المغة العخبية، حيث يبجأ      

ما بعج السخحمة الثانػية، كسا أف الكتابة تعج مغ أىع  إلىمخحمة ما قبل السجرسة  تجريديا في
األدكات الفعمية التي يخكد عمييا نطاـ التقػيع في تعميع الصبلب الرع كالسعيار الحؼ يحكع 

 إلىآخخ كمغ مخحمة  إلىبو عمى مجػ تقجـ الصبلب الرع كاستحقاقيع لبلنتقاؿ مغ صف 
 (. Marschark  et all، 2004) أخخػ 

إف المغة السكتػبة كاحجة مغ السجاالت التي يجخؼ التخكيد عمييا في تعميع الصبلب      
ا في السشياج السجرسي ليع، إال أف نتائج بعس الجراسات  الرع، كسا تعج عشرخا رئيد 

قرػر كبيخ في ميارات  إلىتذيخ  (Rieger، 2016؛ٖٕٔٓ؛الدريقات، ٕ٘ٓٓ)الشجار، 
الصبلب الرع كأف مدتػػ استخجاميع لمسفخدات كالكمسات أقل مغ مدتػػ  الكتابة لجػ

( في أف ٕٗٔٓالصبلب الدامعيغ، كالتي اتفقت مع ما تػصل إليو الخيذ كالسشيعي )
 الصبلب الرع لجييع مذكبلت متعمقة بالقخاءة كالكتابة.

ا الصبلب كيعج تجني مدتػػ القجرات الكتابية مغ أىع السذكبلت التي يعاني مشي     
الرع كالحؼ بجكره يؤثخ سمبا عمى العسمية التعميسية، كلزساف جػدة تخبية كتعميع الصبلب 
الرع فإنو يجب االىتساـ بالقجرات المغػية ألف اتراؿ الصبلب األصع بالعمػـ السختمفة 
يعتسج بذكل مباشخ بسجػ قجرتو عمى القخاءة كالكتابة برفة خاصة فالذخز األصع غالبا 

 ،Easterbrooks & Alvarez) حاسة البرخ ىي مرجر االستكباؿ لجيو ما تكػف 

2013.) 
كلتصػيخ ميارات الكتابة كبشاء الجسمة ذات القػاعج الدميسة لمصبلب الرع يؤكج      

ضخكرة تصػيخ شخؽ ججيجة تدتخجـ  إلى (LucknerK، et al .2006) لػكشػر كآخخكف 
ات السدانجة، كمغ ثع تقجيع نسػذج يديل عسمية استخاتيجيات كبخامج تجريبية كتػضيف التقشي

 تصػيخ ميارات الكتابة ككتابة الجسل ذات القػاعج الرحيحة كالدميسة.
 كنطخا لصبيعة الصبلب الرع الخاصة فقج أكج كل مغ الفاريذ كايدتبخككذ     

(Easterbrooks & Alvarez، 2013 ) عمى أىسية اتباع استخاتيجيات كفشيات تخبػية
تشاسب معيع فيع ال يتعمسػف بالزخكرة بشفذ الصخؽ التي يتعمع بيا الدامعيغ، خاصة ت

 كىحا يدتجعي كجػد بخامج كاستخاتيجيات مغ شأنيا إكدابيع القجرة عمى الكتابة بذكل جيج.
كمغ خبلؿ خبخة الباحث في ميجاف تعميع الرع يتزح أف ىشاؾ ضعف كاضح في      

دتجعي إيجاد أساليب تعميسية ججيجة تتشاسب مع شبيعة السيارات الكتابية لمصبلب الرع، ي
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إلكدابيع ىحه السيارات بذكل مشاسب، كلسا يخاه الباحث فإف استخجاـ  األصعالصالب 
 االشتقاؽ لمكمسات كصخيقة قج يداىع في تصػيخ السيارات الكتابية لجػ الصبلب الرع.

 ويسكؽ صياغة مذكمة الجراسة في التداؤل الخئيذ التالي:
 ما فاعمية بخنامج تجريبي قائع عمى اشتقاؽ الكمسة لتصػيخ ميارات الكتابة لجػ الصبلب الرع؟  

 أسئمة الجراسة:
 تحاكؿ الجراسة الحالية اإلجابة عغ األسئمة التالية:     

 . ىل تػجج فخكؽ بيغ الكياسيغ القبمي كالبعجؼ في ميارات الكتابة لجػ السجسػعة التجخيبية؟ٔ
 ؽ بيغ الكياسيغ البعجؼ كالتتبعي في ميارات الكتابة لجػ السجسػعة التجخيبية؟. ىل تػجج فخك ٕ

 أىجاف الجراسة:
 تحقيق األىجاؼ التالية: إلىتدعى الجراسة الحالية 

ترسيع بخنامج تجريبي مقتخح قائع عمى اشتقاؽ الكمسة لتصػيخ ميارات الكتابة لجػ  .ٔ
 الصبلب الرع.

تخح القائع عمى اشتقاؽ الكمسة في تصػيخ ميارات معخفة أثخ البخنامج التجريبي السق .ٕ
 الكتابة لجػ الصبلب الرع.

 تتسثل أىسية الجراسة فيسا يمي:  أىسية الجراسة:
 تتسثل األىسية الشطخية في الجراسة الحالية فيسا يمي:  األىسية الشغخية: -أ 
 حاجة ميجاف تخبية كتعميع الرع لجراسات في مجاؿ ميارات الكتابة. .ٔ
 الزػء عمى أىسية تصػيخ ميارات الكتابة لجػ الصبلب الرع. تدميط  .ٕ
مػاكبة االتجاىات التي تشادؼ بأىسية استخجاـ االستخاتيجيات الحجيثة في تصػيخ  .ٖ

 ميارات الكتابة لجػ الصبلب الرع.
أف الجراسة الحالية تعج مغ الجراسات التي تدعى في تصػيخ ميارات الكتابة لجػ  .ٗ

 البتجائية، مغ خبلؿ كضع بخنامج تجريبي.الصبلب الرع بالسخحمة ا
 تعج الجراسة الحالية إثخاء لسجاؿ البحث العمسي في تخبية كتعميع الصبلب الرع. .٘
تبخز أىسية الحالية الجراسة في السخحمة العسخية التي تشاكلتيا، كىي السخحمة  .ٙ

 االبتجائية التي تعج مخحمة ىامة في تصػيخ ميارات الكتابة لجػ الصبلب الرع.
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 األىسية التظبيكية: -ب 
ستفيج الجراسة الحالية في تدكيج السعمسيغ في مجاؿ تخبية كتعميع الرع بأىع  .ٔ

 استخاتيجيات تعميع ميارات الكتابة لمصبلب الرع.
 تصػيخ ميارات الكتابة عشج الصبلب الرع، مغ خبلؿ البخامج التجريبية. .ٕ
مجاؿ تخبية كتعميع الرع عمى قج تفيج نتائج ىحه الجراسة الباحثيغ كالعامميغ في  .ٖ

 إيجاد حمػؿ لمسذكبلت الكتابية التي تػاجو الصمبة الرع.
 حجود الجراسة:

 تتحجد الجراسة الحالية تبعا  لمحجكد اآلتية:
تع تصبيق ىحه الجراسة عمى جسيع الصبلب الرع بالرف  الحجود السكانية: .ٔ

 الدادس االبتجائي بسجيشة جازاف.
تصبيق ىحه الجراسة خبلؿ الفرل الجراسي الثاني مغ العاـ سيتع الحجود الدمشية:  .ٕ

 (.ٕٗٗٔالجراسي) 
الجراسة الحالية عمى التحقق مغ فاعمية بخنامج  تقترخ أ: الحجود السؾضؾعية .ٖ

تجريبي قائع عمى اشتقاؽ الكمسة لتصػيخ ميارات الكتابة لجػ الصبلب الرع في 
 الرف الدادس االبتجائي.

 مرظمحات الجراسة:
يعخؼ الرع بأنيع: "األفخاد الحيغ لجييع فقجاف سسعي : The Deafالرؼ .ٔ

ديدبل فأكثخ يحػؿ دكف فيسيع لمكبلـ باستخجاـ أك بجكف استخجاـ السعيشات ٚ
 (.Moores، 2007الدسعية")

ىع الصبلب الرع في السخحمة االبتجائية بالرف التعخيف اإلجخائي لمرؼ: 
جمػف لغة اإلشارة كصخيقة الدادس، الحيغ فقجكا الدسع بذكل جعميع يدتخ

 أساسية في تػاصميع كتعميسيع.
يعخؼ اشتقاؽ الكمسة بأنو: "أخح كمسة Derivation-based:اشتقاق الكمسة .ٕ

كإخخاجيا مغ كمسة أخخػ مع تغييخ عمى أساس السحافطة عمى قخابتيا مغ 
 (.ٕ٘ٔٓالسعشى في المفع مثبل ، كسا لػ أخحنا مغ قخأ: قخاءة، قخاء)عياد،

استخخاج مجسػعة مغ الكمسات ذات  اإلجخائي الشتقاق الكمسة: التعخيف
االشتقاؽ مغ مقخر لغتي لمرف الدادس االبتجائي كتجريب الصبلب الرع 

، مع زيادة الفيع لسعاني ىحه الكمسات كإمبلئيا   كأبججيا   إشاريا   إتقانياعمى 
 لسحجدة.الستخجاميا بذكل سميع كتابيا  في سياقات مختمفة في ضػء السيارات ا
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يعخؼ البخنامج التجريبي بأنو: : Training programالبخنامج التجريبي .ٖ
مجسػعة مغ األنذصة المغػية كالعقمية كالسعخفية كالحدية، كالتي يتفاعل مغ 
خبلليا الصبلب لتشسية مجسػعة مغ السيارات السختمفة )الدريقات كالحايظ، 

ٕٖٓٔ.) 
ج بو مجسػعة مغ الخبخات يقر التعخيف اإلجخائي لمبخنامج التجريبي:

التخبػية، كاألنذصة التعميسية لتصػيخ ميارات الكتابة عشج الصبلب الرع في 
الرف الدادس االبتجائي مغ خبلؿ بخنامج يعتسج عمى تحميل كحجه مغ مشيج 
لغتي لمرف الدادس كاستخخاج الكمسات ذات االشتقاؽ لتجريب الصبلب عمى 

 كلغػيا  في ضػء السيارات السحجدة.كتابتيا بذكل سميع كصحيح إمبلئيا 
: تعخؼ الكتابة بأنيا: ميارة لغػّية تسّكغ writing skills ميارات الكتابة .ٗ

نّز مكتػب لحفطيا، كنذخىا،  إلىمالكيا مغ تحػيل أفكاره كمعمػماتو 
كالّتػاصل بيا مع اآلخخيغ، كىي ميارة تعتسج عمى السػلبة كالتجريب 

 (.2019كالسسارسة)رامػؿ،

قجرة الصالب األصع عمى كتابة  يقرج بياخيف اإلجخائي لسيارات الكتابة: التع
الكمسات ذات االشتقاؽ بذكل صحيح كسميع إمبلئيا كلغػيا  في ضػء السيارات 

 السحجدة.
 :والجراسات الدابقة  اإلطار الشغخي 

 :السحؾر األول: الكتابة 
 مفيؾم الكتابة . أ

في التعمع؛ ألنيا تفتح لمصالب مجاال  في عسمية التفكيخ تطل الكتابة مغ أىع الكيع التخبػية      
كاختيار األلفاظ كالعبارات السشاسبة كتختيبيا في سياؽ صحيح ليربح لجية القجرة عمى كتابة 
السبلحطات كالخػاشخ كغيخىا بأسمػب كاضح كمؤثخ لمقارغ كلحا فإف ميارة الكتابة مختبصة ارتباشا 

ميسية كالسخاحل التي يديخ خبلليا الستعمع حيث اف الصالب في مخاحمة كثيقا كمباشخا في العسمية التع
األكلى مغ التعمع البج اف يكتدب ميارة الكتابة لتربح لجية القجرة عمى استكباؿ السعمػمات 
كالسعارؼ مغ حػلة ألف اؼ قرػر في ميارة الكتابة قج تكػف معػقا لو في السخاحل لستقجمة في 

 (.ٖٜٛٔالتعميع )عبجالعميع،
كتعخؼ الكتابة بأنيا: "ذلظ الشذاط الحؼ يجسع بيغ الحخكات العزمية لمحراع كاليج، كىي       

حخكات دقيقة متشاسقة، أصميا ىػ اكتداب كضيفة أك أداة الحطيا الصفل في كسصو االجتساعي" 
(Ferraris، 1979: 25.) 
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في رمػز مكتػبة " )الجليسي كسا تعخؼ بأنيا: "فغ تدجيل أفكار السخء كأصػاتو السشصػقة      
 (.ٕٓٔ:ٕٙٔٓكالػائمي، 
( بأنيا: نطاـ لو قػاعجه التي يسكغ مغ خبلليا الحكع ٖٕٔٓك يعخفيا )الحايظ كالدريقات،      

 عمى صحة الكتابة كسبلمتيا.
تشادؼ الشطخيات الحالية باالىتساـ بعسمية الكتابة كتصػيخ أساليب  :أواًل: مخاحل عسمية الكتابة

 . (Learner،2000) الكتابة كتصػيخ السيارات لجػ الصمبةتجريذ 

أف عسمية الكتابة تسخ بأربع مخاحل متتابعة ( 0100البصيص، ؛ Moores، 2001) كيذيخ      
 كىي: 
: كىي عسمية تحجيج كتجسع لؤلفكار. كسا أنيا مغ (Prewriting)مخحمة ما قبل الكتابة  .ٔ

كتابة اك فذميا يتػقف عمييا كىي تسثل إجخاءات أكثخ السخاحل أىسية ألف نجاح إجخاءات ال
عجيجة كالعرف الحىشي كالتخصيط كالقخاءة كاالستساع كتحجيج سياؽ الكتابة كغيخىا. كتحتاج 

تكييف شخؽ التجريذ السشاسبة لعسمياتيا السختمفة مغ خبلؿ إتباع السعمع  إلىىحه السخحمة 
 . اإلجخاءات السشاسبة لكل عسمية مشيا

 : مخحمة كضع األفكار كتجكيغ الكمسات كالجسل كالفقخات.(Writing) ابةمخحمة الكت .ٕ
: كفييا تتع عسميات التشطيع لصخيقة التعبيخ عغ الفكخة Revision))مخحمة السخاجعة  .ٖ

كالسفخدات، كيتػقف عمى ىحه السخحمة جػدة السشتج الكتابي حيث يتأكج الكاتب مغ ارتباط 
مػب المغػؼ كاألخصاء السختبصة بالسزسػف كالفكخ كسا حاجاتو كدافعيتو كاألس إلىما كتبة 

تدسى ىحه السخحمة بسخحمة القخاءة الشاقجة حيث يقـػ الكاتب بالفحز الجقيق لكتابتو كإبجاء 
 البلزمة لتخكيب الجسل. السقتخحات التي قج تديع في تبلفي األخصاء كتحديغ الكتابة

ة ميسة لسا ليا مغ تأثيخ في : كىي مخحم(Publishing) مخحمة الشذخ أو اإلنتاج .ٗ
الجانب الشفدي ألنيا تحفدىع كتديج دافعيتيع كميػليع نحػ الكتابة كيأتي دكر السعمع في ىحه 
السخحمة مغ خبلؿ إبخاز ما كتبة الصبلب في مجمة الفرل اك نذخىا داخل محيط السجرسة 

 . لسا لحلظ دكر انعكاسي عمى بحؿ السديج نحػ الكتابة
 :أف الكتابة تذسل عمى ثبلث ميارات عامة كىي (yeon)،2009 يػف  كيحكخ ضيف      

 :. ميارات السحتؾى والسزسؾن ٔ
كتابة مقجمة مشاسبة حيث يتبيغ فييا فكخة السػضػع الحؼ يخيج الكتابة عشيا بجقة  -

  .كمػضػعية كتدمدل مشصقي
 كتابة خاتسة لمسػضػع بحيث تمخز الفكخة مغ السػضػع كأىع ما يدتفاد مشو.  -
 كتابة الجسمة الخئيدة كالختامية لكل فقخة.   -
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 .بياف الفكخة الخئيدة كالفخعية بذكل كاضح -
  .بذكل مشصقي كمتدمدل األفكارتختيب  -
 كتابة الفكخة الخئيدة في كل فقخة. -
 . االستذياد بسعمػمات صحيحة كمشاسبة   -
  .ذات الرمة بالسػضػع األفكاركتابة عجد مغ  -

   :واألسمؾب. ميارات المغة ٕ
  الكتابة بذكل صحيح أثشاءالخبط  أدكاتاستخجاـ.  
 اتباع الكاتب قػاعج الشحػ الرحيحة في الكتابة.  
 اختيار مفخدات صحيحة ليا صمة مباشخة بالسعشى 
 استخجاـ الكمسات العخبية الفرحى . 
  أركانياكتابة الجسمة بذكل صحيح كاكتساؿ.  

  :. ميارات الذكل والتشغيؼٖ
  .لتخقيع بذكل سميع كصحيحاستخجاـ عبلمات ا - 

  .الكتابة بخط كاضح مع مخاعاة صفات رسع الحخؼ داخل الكمسة  -
 االنتباه لمذكل التشطيسي لمفقخة كعجـ تخؾ فخاغ في بجايتيا كاليػامر. - 

 :ثانيًا: أسذ الكتابة الدميسة
الكتابة ( عمى أنو البج عمى السعمع أف يؤكج دائسا عمى أسذ   ٕ٘ٓٓيؤكج حدػنو )        

 الدميسة كتجريب الصبلب عمى ذلظ ، كمشيا:
مدتػػ جيج مغ الكتابة ألنيا تدكد  إلى( القخاءة: يسكغ لمقخاءة أف تداعج الصبلب عمى الخُقي ٔ

 الصالب بالثخكة المغػية كاأللفاظ كالسفخدات كالسعاني الجيجة.
يجه فإف مغ شأف ذلظ أف ( الجافعية لمكتابة عشج الصمبة: الصالب عشجما يتحجث عغ مػضػع يخ ٕ

، لحا كاف عمى الصالب أف يقػـ باإلعجاد الجيج ليحا كاإلبجاعيثيخ الجافعية لجػ الصالب لئلتقاف 
 السػضػع كمحاكلة التكيف معو، كجسع السعمػمات كاألفكار التي ليا صمو بالسػضػع.

حلظ القػاعج الشحػية ( معخفة قػاعج الشحػ كالرخؼ: عشجما يكػف الصالب ُممع بقػاعج الكتابة ككٖ
 فإف مغ شأف ذلظ أف يداعجه عمى اختيار الجسل كالكمسات السشاسبة كاستجاميا بذكل صحيح.

كغيخىا دعسا   كاإلمبلء(االىتساـ بالذكل: يذكل االىتساـ بالذكل العاـ لمكتابة مغ ناحية الخط ٗ
 سميسة. ميسا ؛ ألنو يطيخ السعشى السصمػب بالذكل الرحيح كعمى نحػ أسذ كقػاعج
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 :الرؼ ب. ميارة الكتابة عشج الظبلب
تعتبخ ميارة الكتابة مغ السيارات المغػية الزخكرية التي يحكع بيا عمى الشجاح       

كالتحريل الجراسي لكغ عشج الصبلب الرع تتبيغ أىسية ميارة الكتابة في أنيا تعتبخ عشرخا رئيديا 
خانيع مغ الدامعيغ حيث يذتسل عمى استخجاـ في السشيج الجراسي سػءا عشج الصبلب الرع أك أق

 (.ٜٕٓٓالسفخدات كاإلمبلء كىحه أحج ميارات الكتابة )الدريقات،
أف ميارات الكتابة لجػ الصبلب الرع كتصػرىا  Schirmer)،2001) كسا كضح شيخمايخ     

في التعمع  مختبصة بتصػر لغة اإلشارة. فيسكغ لمصبلب الرع امتبلؾ ميارات الكتابة كاستخجاـ ذلظ
 .كالتػاصل
 :مذكبلت الكتابة عشج الظبلب الرؼ أواًل:

أف لجييع ( Gidden،2009) تزح مغ كتابات الصبلب الرع التي كقف عمييا قايجفي     
صعػبة في المغة السكتػبة، كسا أف تصػر مياراتيع فييا بصيء مقارنة بغيخىع مغ األفخاد الدامعيغ، 

 ىج الجراسية لمصبلب الرع حيث أنيا مرسسة لمصبلب الدامعيغ،عجـ مبلئسة السشا إلىكقج يعػد 
كانخفاض الجافعية لمتعمع نتيجة لمزغػط الشفدية، باإلضافة لعجـ مبلئسة شخؽ كأساليب التجريذ 

 . أساليب تشاسب ضخكفيع كشخؽ تجريذ فعالو إلىلحاجات الصبلب الرع فيع بحاجو 
في أف عجـ مبلئسة مشاىج  (Antia & kreimeyer،2005) كىحا ما أكجه آنتي ككيخميخ    

القخاءة كالكتابة لخرائز الصبلب الرع، أدت لطيػر مذكبلت تتعمق بالجػانب المغػية لجييع 
كمشيا الكتابة، كلحا يغمب عمى كتاباتيع ميميع لتكػيغ جسل بديصة كغيخ مخكبة، كسا أف التخاكيب 

 أشاركثيخ مغ األخصاء اإلمبلئية كالشحػية. كقج لػقػعيع في ال إضافةالمغػية غيخ متخابصة كمفككة، 
في أف الصبلب الرع يججكف صعػبة كبيخة في مػافقة الفعل مع الفاعل، Scheetz، 2004)) شيتد

 كاستخجاـ ضخكؼ الدماف كالسكاف، كسػء استخجاـ أدكات التعخيف كالتشكيخ كحخكؼ الجخ.
لساـ بقػاعج المغة كتػافخ السفخدات كالتدمدل كتتصمب الكتابة الجيجة كالستخابصة كالدميسة اإل      

أف يكتدب الصبلب الرع الكثيخ مغ الخبخات الكتابية مغ  إلىفي شخح األفكار، ككل ذلظ يحتاج 
 .Scheetz، 2004))خبلؿ مشحيع فخصة في مسارسة عسمية الكتابة بذكل مدتسخ

دببات ابتعاد أف مغ م Brokop & Persall(، 2010)كسا اشار بخككػب كبيخساؿ     
الكتابية، بل بدبب عجـ  األخصاءالصبلب الرع عغ مسارسو الكتابة ليذ فقط خػفيع مغ الػقػع في 

مصالبة القائسيغ عمى تعميسيع أك مغ لو بيع صمو عمى التعبيخ عغ آرائيع كمذاعخىع مغ خبلؿ 
غ الصبلب الكتابة. كلحلظ سعى الباحثػف لػضع بعس االقتخاحات لسعالجة مذكبلت الكتابة ع
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كشسػذج لسعالجة (Stewart & kulwin ، 2001)الرع، كمشيا ما اقتخحو كل مغ ستيػارت ككمػيغ
 ذلظ، كيسخ ىحا الشسػذج بأربع مخاحل كسا يمي:

 أفكارهمخحمة ما قبل الكتابة كذلظ لغخض تػفيخ فخصة لؤلصع لمتعبيخ عغ ذاتو كتػضيح  .ٔ
 . كاستثارتيا ألجل زيادة دافعيتو لمكتابة

ة التشطيع حيث تقـػ ىحه السخحمة عمى تشطيع األفكار كالسفاليع كاألحجاث مغ أجل مخحم .ٕ
اتخاذ الذكل العاـ لمسػضػع كقياـ السعمع بسداعجة الرع عمى التفكيخ بالبجيل الستاح 

 .كإمكانية استخجامو
مخحمة الكتابة حيث تعتسج ىحه السخحمة عمى القجرات العقمية كمعخفة الرع كخبخاتيع  .ٖ

تعقيج السػضػع كتدتمـد ىحه السخحمة تػفخ األكراؽ كاألقبلـ كالسبلحطات كالتخصيط  كمدتػػ 
 . كامتبلؾ السيارات المغػية كاالىتساـ بالسػضػع كأيزاالسدبق 

مخحمة التغحية الخاجعة كتتصمب ىحه السخحمة اشتخاؾ السعمع كىحا يتحجد بقجرة الكتابة   .ٗ
 لمصالب األصع. 

 ج عمى تشسية ميارات الكتابة لمظبلب الرؼثانيًا: استخاتيجيات تداع
تتعجد االستخاتيجيات التي قج تعيغ الصبلب الرع في تشسية مياراتيع الكتابية كمشيا ما أكرده  

 (: ٕ٘ٓٓالتخكي)
إتاحة الفخصة لمصبلب الرع الختيار مػضػع الكتابة بيجؼ التعخؼ عمى مجػ تقجميع في  -

 . الكتابة
مغ عسمية الكتابة كعجـ التخكيد عمى اإلمبلء كالكمسات  أف يتع التخكيد عمى األىجاؼ  -

 . كتخكيب الجسل فقط
 . أف يتع نذخ نساذج مغ كتابات الصبلب الرع داخل السجتسع السجرسي -
تذتسل عمى جسيع السػاد  أفأال تشحرخ ميارة الكتابة في المغة العخبية فحدب بل البج  -

 . الجراسية
ة في السؤتسخات الرفية كتبادؿ األفكار كتذجيعيع إتاحة الفخصة لمصبلب الرع السذارك  -

 عمى ذلظ.

 أف مغ استخاتيجيات تعميع الكتابة ما يمي:Scheetz، 2004))كتزيف سيتد     
تجريذ معاني السفخدات مغ خبلؿ األنذصة السبشية عمى خبخات الصبلب الرع كبشاء  .ٔ

الكمسات التي يعخفػنيا  لىإالذبكات أك الخخائط الجاللية، فسغ خبلليا يشطخ الصبلب الرع 
 مغ مشطػر مختمف، كيقػمػف برياغة معاني ججيجة.
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الشطع السبكخة التي تخكد عمى تدكيج الصالب بشسػذج لكتابة جسمة صحيحة كاتباعيا، كمشيا  .ٕ
 نطاـ بارؼ لؤللػاح الخسدة، رمػز كيشج، مفتاح فيتد جيخالج.

رع في عسمية استخجاـ المغة بالذكل الشسػذج التفاعمي كالحؼ يداعج فيو السعمع الصبلب ال .ٖ
السبلئع أثشاء الكتابة، فقج يصمب مشيع فقط تدجيل تاريخ محجد لحخب ما، ثع تتصػر السيسة 

 دمج ىحه التػاريخ في قرة مكتػبة.  إلىالحقا 

 السحؾر الثاني: االستخاتيجيات الستبعة في تعميؼ وتشسية ميارات الكتابة عشج الظبلب الرؼ
 ج ثشائية المغة: أواًل: البخام

أنو تع تصػيخ عجة استخاتيجيات لتشسية ميارات الكتابة لجػ  (ٕٗٔٓ/ٕٕٔٓ)شيتد تذيخ      
 الصبلب الرع متعمسي المغة الثانية كمشيا:

االستخاتيجية األكلى )التدمدل(: كتعشي استخجاـ التيجي األصبعي لخبط لغة اإلشارة بالسادة  -
يخ عغ الكمسة إشاريا ، ثع تيجئتيا باألصابع، ثع إشاريا  مخة السكتػبة، كىحه الصخيقة يتع التعب

 ثانية، ثع ربصيا بالسكتػب.
االستخاتيجية الثانية: كالتي تتبع أربع خصػات، تبجأ بدخد قرة بمغة اإلشارة كمغ ثع  -

رمػز مكتػبة، كمغ ثع تخجسة الخمػز  إلىتدجيميا بالفيجيػ، ثع عخض الفيجيػ كتخجستو 
 جسل سميسة لغػيا. إلىل عامة، كتشتيي بتحػيل الجسل العامة جس إلىالسكتػبة 

االستخاتيجية الثالثة )الشطاـ اإلشارؼ السختمط(: كالتي تكػف فييا حخكات الفع متدامشة مع  -
أف ىحه االستخاتيجية  (Becker et all،2000) المغة اإلشارية، حيث يخػ بيكخ كزمبلؤه

 حققت مكاسب كبيخة مع الصبلب الرع.

 ًا: البخامج السعتسجة عمى مجخل عسمية الكتابة:ثاني
بأف الكتابة عسمية غيخ محكػمة  Albertimet all، 2000)يذيخ ألبختيع كزمبلؤه )     

بخصػات متدمدمة، فكل فخد يكتب كفق أىجافو كقجراتو. كيقػـ مجخل العسمية عمى أف تجريذ الكتابة 
متعمقة بالصالب، كلحا يكػف التخكيد مشربا  عمى  البج أف يخكد عمى أىجاؼ متعمقة بالسعشى كأىجاؼ

 العسمية أكال  يميو السشتج السكتػب. 
أف عسمية الكتابة عبارة عغ مجسػعة مغ السكػنات:  Scheetz، 2004))شيتد كتزيف      

مخحمة ما قبل الكتابة كاإلنذاء كالسخاجعة كالتحخيخ كالشذخ كتجريذ السيارات كالسشاقذة، حيث 
مة ما قبل الكتابة تييئة الصالب، كجعل الصالب يختار السػضػع كيريغ األفكار تتزسغ مخح

كيتبادليا مع زمبلئو، كفي مخحمة اإلنذاء يكتب الصالب كتاباتو األكؿ كسدػدة، كيتزح ىشا دكر 
السعمع مغ خبلؿ تذجيع الصبلب كتحفيدىع لمكتابة دكف االىتساـ بالدبلمة الشحػية، اما في مخحمة 
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فتتع مشاقذة ما كتبػه بيشيع كبيغ معمسييع أك بيشيع كبيغ زمبلئيع، كتخكد مخحمة التحخيخ  السخاجعة
عمى االىتساـ بالخرائز الذكمية لمكتابة، يمييا الشذخ في مجمة السجرسة أك غيخىا، كتتع عسمية 
تجريذ السيارات عمى امتجاد عسمية الكتابة مغ خبلؿ مجسػعات صغيخة، كيراحبيا مشاقذات مغ 

بل السعمسيغ مختبصة بالسحتػػ، حيث ييجؼ السعمع لصخح أسئمة مختبصة بالسحتػػ لتحفيد الصبلب ق
 عمى السخاجعة كالتحخيخ لسا كتبػه.

 ثالثًا: الكتابة االستخاتيجية والتفاعمية: 
أف تعميع الكتابة االستخاتيجية  Wolbers et all، 2015)يحكخ ككلبيخس كزمبلؤه)     
فاعميتيا في الكثيخ مغ الجراسات  أثبتتسارسات السبشية عمى األدلة التي مغ الس كالتفاعمية
( كتتكػف الكتابة االستخاتيجية كالتفاعمية مغ ثبلثة Giddens، 2009؛ Wolbers، 2008كجراسة)

 مبادغ رئيدية : 
السبجأ األكؿ: تجريذ استخاتيجيات الكتابة ) كفييا يتع تعميع الصبلب خصػات الكتابة ( 

 يط، كالتشطيع، كالتحخيخ، كالسخاجعة.كالتخص
السبجأ الثاني: التجريذ التفاعمي كيعشي أف يتعاكف السعمسيغ مع الصبلب أثشاء السشاقذة،  

كيتذاركػف في بشاء قصعة نرية معا. كيذسل التذارؾ في التفكيخ، كحل السذكبلت، كاتخاذ 
 القخارات السختبصة بالكتابة.

سعخفي كالكفاءة المغػية كبعج ىحا السبجأ مدتسج مغ أبحاث المغة السبجأ الثالث: تصػيخ الػعي ال
مديج مغ اكتداب المغة السدتخجمة، كتجريذ الجػانب  إلىالثشائية؛ ألف شبيعة الكتابة التفاعمية تجفع 

 المغػية لمغة اإلشارة كمسا دعت الحاجة لحلظ.
الستخاتيجية كالتفاعمية ( أنو يسكغ تصبيق الكتابة إٕٓٓكتزيف الرخيرخؼ كالبخيت )     

كفق مجسػعة مغ الخصػات. تبجأ بإنذاء السػضػع مغ خبلؿ التػاصل مع الصالب: ماذا سشكتب؟ 
حيث يقػـ السعمع بتدييل صياغة الجسل التي سيكتبيا الصالب. يمي ذلظ تأليف الشز مغ خبلؿ 

ة عغ جيج مذتخؾ التفاكض بيغ السعمع كالصالب: كيف سشقػؿ ما نخيج أف نكتب؟ فالرياغة عبار 
بيغ السعمع كالصالب. كىشا يقػـ السعمع بتيديخ محادثة لتصػيخ قرة أك جسمة لجيو كعمى الصالب 
تكخار ما سػؼ يكتب عجة مخات إشاريا قبل البجء في الكتابة. كبعج ذلظ يتع كضع مدػدة الشز: 

في قالب الخسع البياني؛ كفيو يتذارؾ السعمع كالصالب القمع. حيث يكتب الصالب أفكاره بعج تشطيسيا 
كمغ خبلؿ مبلحطة السعمع يتع تػجيو انتباه الصالب لمسفاليع السيسة كالسرصمحات كأصػات 
الكمسات. حيث يتصمب األمخ قياـ السعمع بذكل ماىخ بسبلحطة ما يسكغ لمصالب كتابتو. كيقـػ 

الكمسات. كفي الخصػة السعمع أيزا بتػجيو انتباه الصالب عمى السفاليع، مثل السرصمحات كأصػات 
التالية يتع بشاء الشز: حيث يبجأ الصالب بالكتابة في قالب الشز الشيائي كفق ما استشتجو مغ 
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أفكار في الخسع البياني مع التػسع في كتابة السرصمحات كدمج السعمػمات. كفي الخصػة األخيخة 
ما تع كتابتو، مغ أجل تػفيخ يتع تحخيخ كمخاجعة الشز: حيث يصمب السعمع مغ الصالب إعادة قخاءة 

فخصة لمصالب لمتعجيل، كفخصة لمسعمع لتػضيح السعشى، كتكسغ أىسية ىحه الخصػة في مداعجة 
 الصالب عمى فيع أنشا ككتاب نتحقق دائسة مغ الشز؛ لمتأكج مغ أنو مشصقي.

مجسػعة مغ استخاتيجيات الكتابة  Flo& Bill، 2009)كسا أكرد كل مغ فمػ كبيل)   
 خجمة لتعميع الكتابة لمصبلب الرع كمشيا ما يمي:السدت

عادة تدجل األفكار  استخاتيجية العرف الحىشي في مجسؾعات كبيخة داخل الرف: .ٔ
الستػلجة مغ العرف الحىشي الجساعي عمى الدبػرة البيزاء أك كرقة الخسع 

ر ناتج كيسكغ أف يكػف العرف الحىشي مع مجسػعة كبيخة فعاال ، حيث يػجج تآز  البياني، 
ذلظ يجب أف يؤدؼ العرف الحىشي في  إلىباإلضافة  عغ التجفق الحخ لؤلفكار، 

تعخيس الستعمسيغ لسجسػعة متشػعة مغ السفخدات أكثخ مسا قج يشتجػنو  إلىمجسػعة 
بسفخدىع، كلكي تشجح ىحه االستخاتيجية يجب عمى السعمع أف يدرع في الصبلب الثقة 

فكخة قج ترجر مغ أحج أفخاد السجسػعة تجشبا  لسشع  كيحثيع عمى التعاكف كعجـ قسع أؼ
 ليسشة أحج أعزاء السجسػعة عمى اآلخخيغ.

كيقرج بو عخض قائسة الكمسات التي سيتع مػاجيتيا نسؾذج السعخفة الكتداب السفخدات:  .ٕ
في أنذصة القخاءة، كمغ خبلؿ ىحه القائسة يصمب السعمع مغ الصبلب الرع تكػيغ جسل، 

عمع بسشاقذة الصبلب عغ معاني أخخػ ليحه السفخدات كمحاكلة تكػيغ جسل كمغ ثع يقـػ الس
أخخػ بسعانييا السخادفة أف استخجاـ ىحا الشسػذج يؤكج عمى ضخكرة أف يبجأ السعمسػف بسا 
يعخفو الصبلب عغ الكمسات السدتيجفة ثع استخجاـ ىحه السعمػمات لتػسيع معخفة الصبلب 

 اإلجسالية بالسفخدات.
: يتجاكز رسع الخخائط الجاللية كتحميميا ربط مخظظات السفاليؼ والسفخداتشبكات أو  .ٖ

الكمسة السدتيجفة بتعخيفيا كسا تفعل العجيج مغ أنذصة بشاء السفخدات التقميجية يتجاكز 
الخخائط أك الخسػـ البيانية مغ الصبلب إجخاء اتراالت معخفية أك شبكات عبلقات بيغ 

الستعمقة بالكمسة السدتيجفة، حيث تداعج ىحه الصخيقة في فيع السفخدات السدتيجفة كالسيدات 
عسيق لمسفخدات الججيجة حيث تتزسغ الذبكة كل ما يختبط بالسفخدات مغ خبلؿ عخض 

كيسكغ لمسعمسيغ إضافة فئات أخخػ كالسرصمحات  السخادفات كالستزادات كاالشتقاقات. 
 أك األشكاؿ الشحػية ذات الرمة بيحه السفخدات.
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إف مغ اآلثار السفيجة لتعميع السفخدات  ض الستكخر لمكمسات والسفخدات السدتيجفة:العخ  .ٗ
تعتسج عمى العجيج مغ التساريغ كالتجارب كالتعخض الستكخر لمكمسة أك السفخدات 

كيسكغ لمسعمع عسل ذلظ مغ خبلؿ التساريغ السدتسخة، أك مغ خبلؿ عسل  السدتيجفة. 
 عتيا بذكل مدتسخ مع الصبلب.قػاميذ صغيخة لتمظ السفخدات كمخاج

مجسػعة مغ استخاتيجيات الكتابة  Fullerton et all، 2003))كيزيف فػليختػف كآخخكف      
 كمشيا: السدتخجمة لتعميع الكتابة لمصبلب الرع

كيتع ذلظ مغ خبلؿ العسل كجيا لػجو مع الصالب داخل الرف، حيث يقـػ  الشسحجة:  .ٔ
الكتابة إلنذاء فقخة مصػرة بالكامل أك مقاؿ مغ خسذ السعمع بشسحجة جسيع جػانب عسمية 

العسل عمى مػاضيع تبلمذ  إلىكيحتاج الصبلب الرع في السخاحل األكلى  فقخات، 
أىجافيع الذخرية. كمع مخكر الػقت كاكتداب الصبلب لمسديج مغ الخبخة في التعبيخ عغ 

ػعات أشسل كأكثخ تجخيجا . أنفديع عغ شخيق الكتابة، يشتقل السعمع بعجىا في التػسع بسػض
كيسكغ أف تكػف الخصػات التالية بسثابة دليل لمسعمسيغ في استخجاـ عسمية الشسحجة لتعميع 

 الكتابة لمصبلب الرع:
اشمب مغ الجسيع أف يقػمػا بتحميل مػضػع الكتابة، كمغ ثع تسييد الكمسات الخئيدية ليحا  - أ

  السػضػع.  حمل مػضػع الكتابة. 
 لتبادؿ األفكار مغ خبلؿ الدبػرة أك األكراؽ أك الذبكات كالخسع البياني.امشحيع فخصة    - ب
اشمب مشيع العسل كسجسػعة لتشطيع األفكار التي يتع شخحيا. كمغ ثع قع بسشاقذتيع حػؿ   - ت

  األفكار التي يسكغ استبعادىا. 
ضع مدػدة أكلى لسا كتبػه، كمغ ثع ناقر معيع الذكل الكتابي مغ حيث السحتػػ   - ث

 بصو.كتخا
 اشمب مشيع مخاجعة السدػدة األكلى. - ج
 استسخ في مخاجعة السدػدة بذكل جساعي حتى يذعخ الجسيع بالخضا عغ محتػػ القصعة. - ح
كفي ىحه السخحمة ركد عمى الجػانب الشحػية كبشاء الجسمة كالتيجئة  حخر القصعة.  - خ

  كعبلمات التخقيع. 
 قع بشذخ القصعة السكتػبة في مجمة السجرسة. - د

كتدتخجـ ىحه الصخيقة كجدخ لتدييل عسمية الكتابة. أو التأليف بمغة اإلشارة: اإلمبلء  .ٕ
حيث يقػـ السعمع بتدجيل فيجيػ لمصالب بمغة اإلشارة، كمغ ثع يصمب مشيع كتابتو أبججيا . 

 أك أف يكتب السعمع نرا  كيصمب مشيع تخجستو بمغة اإلشارة.
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ُتدتخجـ ىحه االستخاتيجية في كرش ك  السسارسة الشحؾية مع شخح السفيؾم في الكتابة: .ٖ
الكتابة الريفية السكثفة كلسجة سبعة أسابيع. كىي مغ االستخاتيجيات الستبعة مع الصبلب 

كبعج االنتياء  الرع في جامعة جالػديت. حيث يذارؾ الصبلب الرع في تساريغ القػاعج،
ليا التخكيد عمى مغ تسخيغ القػاعج، يعصى الصبلب مجسػعة مغ التساريغ التي يتع مغ خبل

 التعبيخ عغ معشى الجسمة كشخح البشاء الشحػؼ في الكتابة.
كيقرج بيا أف يشذئ الصبلب الرع رسائل مكتػبة بجعع مغ معمسييع شخيط ليكل الجسمة:  .ٗ

كمغ ثع  كمغ ثع يقػـ السعمع بكتابة رسالة الصالب عمى شخيط الجسمة.  في مػقف فخدؼ. 
كُيصمب مغ  أجداء الكمسات ككضع القصع بتختيب عذػائي. يقػـ السعمع بتقصيع الكمسات أك 

 الصالب إعادة بشاء الجسمة. 
كيقرج بيا أف يكػف لجػ كل شالب قائسة في غبلؼ الكتاب استخجام قائسة التحقق:  .٘

بأخصاء الكتابة التي قاـ بيا، حيث يسكغ لمصالب الخجػع ليا باستسخار عشجما يصمب مغ 
 عيغ.الصالب تقجيع نسػذج كتابي م

 :السحؾر الثالث: االشتقاق
 :مفيؾم االشتقاق . أ

 مغ إليو ما تحتاج بكل يخفجىا ليا ىاـ رافج كىػ المغة، في كإبجاع خمق عسمية االشتقاؽ      
 إثخائيا كسائل مغ ككسيمة رائعة كتصػرىا، المغات نسػ عػامل مغ عامل إنو كالريغ، السفخدات

 (.ٜٜٙٔكالفشػف)تخزؼ، األفكار كالعمـػ مغ الحياة مدتججات عغ التعبيخ مغ لتتسكغ بالسفخدات
 عمى مدايا تعتسج ترخيفية لغة بأنيا المغات مغ غيخىا عغ العخبية المغة امتازت كقج     

 أىع مغ كضاىخة االشتقاؽ الحزارية ، السدتججات ألفاظ مغ عػزىا سج في ذاتية كخرائز
 كإنتاجيا، األلفاظ تػليج في اعتسجت عمييا يالت المغػية الطػاىخ أىع كمغ العخبية، المغة خرائز

 كالسعجسيػف  العمساء يداؿ ال إذ عرخنا الحاضخ، في الغخض ليحا صالحة الطاىخة ىحه تداؿ كال
 كال كغيخىا، كالتقشية العمسية السرصمحات كضع مغ أجل عمييا يعتسج التي األكلى الػسيمة يعتبخكنيا

 باستخجاـ تػصي كالشيػض بيا العخبية المغة حػؿ تعقج التي التعخيب، كالسؤتسخات مؤتسخات تداؿ
 (.ٜٓٙٔصيغيا )السبارؾ، كتذعب كمساتيا كتكاثخ المغة لشسػ قػة إنيا ك مشيا الطاىخة كاإلفادة ىحه

 كالذق " شقق، مادة مغ مأخػذ االشتقاؽ أف عمى العخبية السعاجع أغمب أجسعتاالشتقاق لغة:
 السػضع كحلظ كالذق البائغ، غيخ كقيل البائغ الرجع :كالذق شقا، شققت العػد قػلظ مرجره

 فبلف بيج كيقاؿ السرجر، : كالذق : المحائي كقاؿ شقػؽ  كجسعو سسي بالسرجر كأنو السذقػؽ 
 (.ٔٔٚبالّجكاب)ابغ مشطػر،  داء يكػف  الذقاؽ إّنسا شقاؽ كال شقػؽ  كرجمو
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 إلىذّقة، كشق البخؽ استصاؿ كّشق العرا فارؽ الجساعة، كّشق عمى فبلف أكقعو في الس     
 كسط الدساء مغ غيخ أف يأخح يسيشا كشساال )ابغ فارس، د. ت(.

 بيغ تشاسب مع أكثخ أك كمسة مغ كمسة ىػ:" أخح االصصبلح في الشتقاؽا:االشتقاق اصظبلحا
 حتى الكمسة تراريف تقميب معخفتو كشخيقة ضخب ، مغ ،كزارب الّمفع في مشو كالسأخػذ السأخػذ

 (.ٕٛٓٓ:ٖٔ) لػشغ ،  "الريغ أصل صيغة ىي إلى شيام يخجع
 معشى كتخكيبا مشاسبتيسا بذخط آخخ مغ لفع "ندع االشتقاؽ: في (ٜٜٓٔالجخجاني) يقػؿ     

 ."الريغة في كمغايختيسا
 شحّ  مغ إال- المغة أىل الذأف أجسع ىحا :"في" المغة فقو " في " فارس ابغ أحسج "كيقػؿ     

 مغ مذتق الجغ كاسع بعس مغ الكبلـ بعس تذتق العخب كأف قياسا ، بالعخ  أف لمغة – مشيع
 كىحا الميل ، كأجشو جشة ،  :لمّجرع العخب تقػؿ الّدتخ، عمى أبجا تجالف كالشػف  كأف الجيع االجتشاف،

 (.ٜٜٛٔبصغ أمو" ) الديػشي،  في أؼ جشيغ
 االشتقاق ب. أىسية

 بالجرس كثيخ العمساء تشاكليا فقج كحجيثا، ساقجي العمساء عقػؿ شغمت ىامة قزية االشتقاؽ    
 كتعجدت اآلراء فاختمفت عمى خرائريا، كيقف الطاىخة ىحه يحجد أف مشيع كل كحاكؿ كالتأليف،
 إلى كالخجػع بيا بعس، مغ األلفاظ لبعس تػليج" عغ أنيا تخخج تكاد ال كميا كانت كإف التعخيفات

      "الججيج الخاص بسعشاىا يػحي مثمسا األصيل، ذتخؾالس كيػحي بسعشاىا مادتيا، يحجد كاحج، أصل
 (.ٖٜٛٔ:ٗٚٔ) الرالح، 

 في الدبب ىي الديادة ىحه كلعل االشتقاؽ، عشج األصمي عمى السعشى زيادة مغ كالبج     
 مع آخخ مغ لفع أخح ىػ " :فقاؿ لبلشتقاؽ، تعخيفو عشج األفغاني سعيج أشار إليو ما كىػ االشتقاؽ،

ىي  الديادة كىحه األصمي، السعشى عمى زيادة يزيف المفع في كتغييخ السعشى، في تشاسب بيشيسا
 (.ٖٜٙٔ) األفغاني،  "االشتقاؽ سبب

 يعتسج بالكياس المغػؼ، الرمة كثيق كىػ الريغ، ابتكار في كدقيقة ىامة عسمية كاالشتقاؽ     
 يكػف  حتى االشتقاؽ عشج بو االلتداـ يجب الحؼ اإلشار يزع فالكياس .لو ىاـ كأساس عميو

 يؤدؼ الكياس في الجقة فعجـ المغة كقػانيشيا، أبشية عغ خارج كغيخ المغػؼ، لمعخؼ مشاسبا السذتق
 مغ شكل االشتقاؽ ألف االشتقاؽ، اضصخاب إلىيؤدؼ  الكياس كاختبلؿ مريب، غيخ اشتقاؽ إلى

 البج محجدة شخكط كفقك  معيشة، أشخ ضسغ االشتقاؽ عسمية أف تتع أكجب ما كىحا الكياس، أشكاؿ
 .(ٜٜٙٔالسذتق)تخزؼ، في تػافخىا مغ
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 ( شخكط االشتقاؽ باآلتي: ٜٜٙٔ، كقج حجد )التيانػؼ      
 في الػضع أصبل كاف كلػ آخخ، لفع مغ مأخػذ فخع السذتق فإف أصل، يكػف لمسذتق أكال : أف

 مذتقا. يكغ لع غيخه مغ مأخػذ غيخ
 يتحققاف ال األخح باعتبار كالفخعية األصالة إذ حخكؼ؛في ال األصل السذتق يشاسب أف: ثاني 
 .الدبق مغ االسباؽ فإف األصمية ، الحخكؼ جسيع في كالسعتبخ السشاسبة بيشيسا، تشاسب بجكف 

 معشى السذتق في يكػف  بأف االتفاؽ كذلظ اتفقا، أك فيو يتفقا لع السعشى سػاء في السشاسبة ثالثا :
 الحجث، ذلظ مالو لحات فإنو كالزارب السخرػص، لمحجث نوفإ كالزخب مع زيادة إما األصل،

 محىب الكػفييغ عمى ضخب  مغ الزخب اشتقاؽ في كسا نقراف ىشاؾ كاف سػاء زيادة بجكف  كإما
 مغ السعشى أصل نقراف يسشع كالبعس .القتل مغ مرجر كالسقتل السعشى في يتحجاف بل أكال،

 .الرحيح السحىب ىػ كىحا السذتق،
 لعجـ مذتقا مرجرا السقتل يجعل فبل كجو، مغ مغ التغايخ التشاسب في البج البعس كقاؿ     

 السحاىب. ىحه جسيع عمى حسمو يسكغ كتعخيف االشتقاؽ السعشييغ، بيغ التغايخ
 ج. أنؾاع االشتقاق

 :الرغيخ أواًل: االشتقاق
 السعشى السذتق ػحكض مغ بو يتسيد لسا استعساال، كاألكثخ كاألسيل األقخب الشػع ىحا يعج     

 (.ٜٜٙٔالعخبية)تخزؼ، المغة أساس يذكل لكػنو ثع أّكال مشو
 حخكفيا بتختيب تحتفع كاحجة مادة في يشحرخ الحؼ "ذلظ الرغيخ: باالشتقاؽ كنعشي      

     صيغو كمبانيو، كذلظ كتختيب بيغ معانيو كإف اختمفت فتجسع فتقخأه، األصػؿ مغ أصبل تأخح كأف
كسمسى  كسمساف كسالع ك سميع ، سمع، :نحػ ترخفو في معشى مشو تأخح ظفإنّ  ( ـ ؿ س )

 (.ٖٜٔٔكالّدبلمة") ابغ جشي،
 عمى تعخيف الديػشي حسل الحؼ ىػ لبلشتقاؽ الػضيفي البعج ىحا عمى الحخص كلعل     
كىيئة تخكيب  أصمية كمادة معشى اتفاقيسا مع أخخػ  مغ صيغة ىػ أخح "بقػلو الرغيخ االشتقاؽ

ىيئة" ) الديػشي،  أك حخكفا اختمف ألجميا بديادة مفيجة األصل معشى عمى ليجؿ بالثانية ليا،
ٖٗٙ:ٜٜٔٛ.) 

 كأكثخ عشج اإلشبلؽ، السخاد ىػ أنو كسا فائجة، كأكثخىا االشتقاؽ أنػاع أىع ىػ الشػع كىحا     
) كافي، "العاـ شتقاؽاال"عميو أشمق فقج لحا كأىسية، قيسة كأكثخىا العخبية، في المغة كركدا األنػاع
 د.ت(.
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 كمسات خمق البج مغ كاف الحاجات كمتججدة الحاالت متغيخة التصػر دائسة الحياة كانت كلسا   
 كارتجاؿ الكمسات خمق كانت عسمية كلسا الحزارؼ، التصػر ىحا مغ الحاصل العػز لدج ججيجة

 ججيجة ألفاظ تػليج كسيمة أخخػ، كسيمة إلى المجػء مغ لئلنداف البج كاف يديخة، ليدت األلفاظ
 مغ فكثيخ قياسيا، اشتقاقا االشتقاؽ مغ الشػع فكاف ىحا عمييا، مكيدو أك لغتو ألفاظ مغ مذتقة
 شخيق عغ إلييا الحاجة عشج نػججىا أف ندتصيع لكششا مفخدات المغة، بيغ ليا كجػد ال الريغ

 (.ٜٚٛٔصيغ مػجػدة)جخجي، عمى قياسا االشتقاؽ
 ليا فعبل كجػد ال اشتقاقيا يجػز التي الريغ تمظ مغ أنيذ بأف كثيخ اليعكقج ذكخ إبخ       

 كما مغ صيغ، اشتقاقو لشا يجػز ما بيغ كبيخ فخؽ  فيشاؾ المغة، نرػص مغ صحيح نز في
 فعل لكل يكػف  أف مغ الزخكرؼ  فميذ العخب، عغ السخكية المغة أساليب في كاستعسل فعبل اشتق

 كمييسا إلى الكاتب أك الستكمع يحتاج فقج ال المغة، نرػص في يغمخكي مفعػؿ، اسع أك فاعل اسع
 في بعزا بعزيا يدبق كقج إلييا، الحاجة كتكثخ حيغ تشسػ فالسذتقات األفعاؿ، مغ فعل مغ

 معيا نذأتيا عخفت في عخفت  حيغ السرادر أك أف األفعاؿ نترػر أال بشا يججر كليحا الػجػد،
 (.ٜ٘ٛٔأنيذ، ( مذتقاتو

 االشتقاق الكبيخ:ثانيًا: 
ىحا الشػع مغ االشتقاؽ في كتابو العيغ الحؼ بشاه  إلىكاف الخميل بغ أحسج أكؿ مغ فصغ      

عمى حرخ دقيق أللفاظ العخبية السػجػدة السدتعسمة كغيخ السػجػدة الستػقعة. غخضو مغ ذلظ أف 
 كجييغ عمى تترخؼ ثشائيةال الكمسة أف اعمع" يجسع كل ألفاظ المغة حتى ال يشج مشيا أؼ لفع. قاؿ:

 ضبخ، ضخب نحػ ...أكجو ستة عمى تترخؼ كالكمسة الثبلثية دش،  شج،  ؽ، د  قج، : نحػ
 الخساسية كالكمسة ....كجيا كعذخيغ أربعة عمى الخباعية ربس، كالكمسة رضب بزخ، بخض

 (. ٜ٘: ٜٛٛٔالفخاىيجؼ،  "(   كجيا ... مئة كعذخيغ عمى تترخؼ
بيحا الشػع مغ االشتقاؽ، فأفخد لو بابا في كتابو الخرائز بعشػاف: كقج شغف ابغ جشي    

االشتقاؽ األكبخ، قاؿ فيو: " ىحا مػضع لع يدسو أحج مغ أصحابشا غيخ أف أبا عمي كاف يدتعيغ 
بو كيخمج إليو مع إعػاز االشتقاؽ األصغخ لكشو مع ىحا لع يدسو كإنسا كاف يعتاده كيدتخيح إليو 

حا التقمب لشا نحغ كستخاه فتعمع أنو لقب مدتحدغ، كذلظ أف االشتقاؽ عشجؼ كيتعمل بو، كإنسا ى
عمى ضخبيغ: كبيخ كصغيخ، فالرغيخ ما في أيجؼ الشاس ككتبيع كأف تأخح أصبل مغ األصػؿ 
فتقخأه فتجسع بيغ معانيو كإف اختمفت صيغة كمبانيو، كذلظ كتخكيب "س ؿ ـ" فإنظ تأخح مشو معشى 

ػ: " سمع كيدمع كسالع، كسمساف، كسمسى، كالدبلمة، كالدميع: المجيغ، أشمق الدبلمة في ترخيفو نح
عميو تفاؤال بالدبلمة. كعمى ذلظ بكية الباب إذا تأكلو.. كأما االشتقاؽ األكبخ: فيػ أف تأخح أصبل 
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مغ األصػؿ الثبلثة، فتعقج عميو كعمى تقالبيو الدتة معشى كاحجا، تجسع فيو التخاكيب الدتة كما 
 (.ٖٜٔٔمغ كل كاحج مشيا عميو") ابغ جشي،  يترخؼ

 قمػل بػو الػحؼ االشػتقاؽ مػغ الشػػع ىػحا حػػؿ كحػجيثا قػجيسا العمسػاء آراء تبايشػت كقػج     
جشػػػػي يػػػػخػ الرػػػػالح أف االشػػػػتقاؽ الكبيػػػػخ الػػػػحؼ قػػػػاؿ بػػػػو ابػػػػغ جشػػػػي إنجػػػػاز عطػػػػيع ككذػػػػف  ابػػػػغ

خاء المغػػػػػة كنسػػػػػػ ال يػػػػػداؿ حتػػػػػى عرػػػػػخنا الحاضػػػػػخ يسػػػػػجنا برػػػػػيغ تقاليػػػػػب تدػػػػػيع فػػػػػي إثػػػػػ    كبيػػػػػخ 
مفخداتيػػػػػػا فيقػػػػػػػؿ: "فسػػػػػػع ىػػػػػػحا الػػػػػػتحفع كمػػػػػػع ىػػػػػػحا الحػػػػػػحر مػػػػػػغ الػقػػػػػػػع فػػػػػػي التكمػػػػػػف يطػػػػػػل بحػػػػػػث 

، حتػػػػى لػػػػيسكغ القػػػػػؿ إف لغػػػػػيي العػػػػخب لػػػػع يعخفػػػػػا إنتاجػػػػا  إلػػػػىاالشػػػػتقاؽ الكبيػػػػخ يػػػػؤتي ثسػػػػخه  اليػػػػـػ
 (.ٕٚٓ: ٖٜٛٔأعطع مشو " ) الرالح، 

 تختيػػب فػػي بتغييػػخ أخػػخػ  كمسػػة مػػغ كمسػػة انتػػداع األكبػػخ ىػػػ كاالشػػتقاؽ     
 كاتفػػاؽ السعشػػى فػػي بيشيسػػا مػػع تذػػابو بعػػس عمػػى بعزػػيسا بتقػػجيع أحخفيسػػا بعػػس

 كجبػػحه، كيدػػسى جحبػػو :مثػػل الػاحػػجة السػػادة فػػي الشػػػع ىػػحا األحػػخؼ: كيكػػػف  فػػي
)أمػػػيغ،  "بعػػػس مػػغ العّمػػػة أحػػػخؼ بعػػس إبػػػجاؿ كىػػػػ لغػيػػا   قمبػػا االشػػػتقاؽ ىػػحا

ٜٔ٘ٙ :ٕ.) 
اؽ قج يكػف األصل كاحجا كحجث فيو تصػر صػتي لقارب ففي ىحا الشػع مغ االشتق     

السخارج كسا في " جثا " ك " جحا " كتذابو في السعشى كاتفاؽ في األحخؼ: فالجامع بيغ " جثا " ك " 
جحا " ىػ اتفاؽ السعشى في معطع األحخؼ ما عجا الثاء في " جثا " كالحاؿ في " جحا " كىسا مغ 

 (.ٜٙ٘ٔأميغ، ) األصػات الستقاربة في السخخج
  :ثانيًا: الشغخية الدمؾكية

ىي مجسػعة مغ الشطخيات التي ُكضعت في  نطخيات التعمع كالتعميع     
كاستسخ تصػيخىا حتى كقتشا الخاىغ كأكؿ السجارس الفمدفية التي  السيبلدؼ العذخيغ القخف  بجايات

 .Mercer 1997بشطخيات التعمع كالتعميع كانت السجرسة الدمػكية اىتست 
، كمغ أشيخ مؤسدييا جػف كاشدػف األمخيكيةفي الػاليات الستحجة  كضيخت الشطخية الدمػكية

 (John B. Watson) ( كمغ مختكدات الشطخية التسخكد حػؿ مفيػـ الدمػؾ مغ ٕٜٔٔعاـ )
 . Mercer 1997الكياس التجخيبيخبلؿ عبلقتو بعمع الشفذ، كاالعتساد عمى 

التي تقػـ عمييا الشطخية الدمػكية ، فالستعمع يبلحع ما  األسذكيعتبخ محاكاة األنسػذج مغ      
يقػـ بو السعمع كيقمجه ، كعميو فالشسحجة مغ السقػمات اليادة في عسمية التعمع كالتجريذ ، كتتعجػ 

ؾ األخخػ ، فالسعمع في الفرل أنسػذج لمدمػؾ جسيع نػاحي الدمػ  إلىالشسحجة اإلشار األكاديسي 
في كل ترخفاتو ، فتخػ الشطخية الدمػكية أف التمسيح يسكغ أف يتعمع الدمػؾ السقبػؿ مغ خبلؿ 
مذاىجتو لسسارسة اآلخخيغ لو . كقج استفاد العمساء في التخبية مغ ىحه الفكخة في تجريذ السيارات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_(%D8%B2%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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متصمبات التعمع التي يسكغ أف تشسحج أما التمسيح ليحاكي  كاالستخاتيجيات كإجخاءات الحل ككثيخ مغ
  . Meese 1994, 2000لحلظ األنسػذج. فتحكخ

الفرل العادؼ ،  إلىإف الشسحجة قج تداعج التبلميح في تعسيع السيارة مغ غخفة السرادر مثبل       
مى أسئمة السعمع فعشجما يجرب التمسيح مغ خبلؿ الشسحجة عمى كيفية شخح األسئمة أك اإلجابة ع

كيعصي فخصا  لمتجريب عمييا كيتمقى التغحية الخاجعة البلزمة مغ السعمع فيسكشو استخجاـ تمظ 
السيارات في الفرل العادؼ. إذا  فالشسحجة تمعب دكرا  ىاما  في التعمع في نطخ االتجاه الدمػكي 

  .لكتدتخجـ عمى نصاؽ كاسع مغ حيث تجريذ الدمػؾ كالسيارات كإجخاءات الح
تؤمغ الشطخية الدمػكية بأف التعمع يحجث مغ خبلؿ مخاحل ، كأنو يسكغ مذاىجة كقياس سمػؾ       

التمسيح في كل مخحمة ، كأنو يسكغ التػفيق بيغ شخيقة التجريذ ككل مخحمة مغ ىحه السخاحل. 
ؿ مخاحل مػقف التعمع بجكف ميارة أك أف تعخفتو بيا محجكدة ججا  كيسخ مغ خبل إلىفالتمسيح يأتي 

مخحمة يدتصيع فييا أف يدتخجـ تمظ السيارة في أكضاع  إلىتسثل مدتػيات مغ السعخفة حتى يرل 
كمػاقف مختمفة كقج أختمف العمساء في عجد السخاحل كذلظ بدبب اختبلفيع في مدسى السخحمة 

ػـ البعس األكلى، فبعزيع يدسى الخصػة األكلى مخحمة الجخػؿ ثع يمييا بسخحمة االكتداب بيشسا يق
اآلخخ بجمج مخحمة الجخػؿ في الجرس ضسغ مخحمة االكتداب، كمع ىحا االختبلؼ فإنيع ال 
يختمفػف في كصفيع لسيارة التمسيح في كل مخحمة. كفيسا يمي كصف ليحه السخاحل مع إدخاؿ مخحمة 

سيح الجخػؿ في الجرس ضسغ مخحمة االكتداب ، كسا سيتع ذكخ صفة التجريذ كعبلفة السعمع بالتم
  ,Meese 1994, Bos& Vaughn 1998, Mercer 1997, Lerner 1997في كل مخحمة

Polloway& Smith 1992 . 
  :مخحمة اكتداب السيارة- 

كُتعخؼ بسخحمة الجخػؿ يبجأ التمسيح في تعمع السيارة أك السعمػمة حيث إف معخفتو بيا إما أف       
السدتػػ الحؼ حجد لو في اليجؼ كالحؼ قج يرل  إلىتكػف قميمة ججا  أك أف تكػف معجكمة ، كيشتقل 

نسحجة كمسارسة  إلى% كلكغ ذلظ اإلتقاف أك السعخفة ما زاؿ بصيئا  كيحتاج ٓٓٔندبة إتقاف  إلى
  ,Burns, Codding, Boecegكتساريغ تحت إشخاؼ السعمع كتغحية راجعة متكخرة

Boice&Lukito, 2010  مدانجة مكثفة مغ قب السعمع الحؼ  إلى، فالتمسيح في ىحه السخحمة يحتاج
  .مخحمة إتقاف السيارة السحكػرة أعبله إلىأجداء ُيَجرَّس كبل  مشيا  إلىيقػـ بتقديع السيسة 

كلعل تجريذ جػؿ الزخب مثل تػضيحي جيج ، حيث إف السعمع عشجما يخيج تجريذ ججكؿ         
  .كىكحا ٕ×ٙثع  ٔ×ٙبالعجد ( يبجأ بتعخيف التمسيح بسفيـػ الزخب ثع يبجأ  ٙالزخب ) 

كيدتخجـ السعمع ما يخعف بالجريذ السباشخ الحؼ يذخح فيو ما سيتع تعميسو كالفائجة التي       
يسكغ أف تعػد عمى التمسيح ، أؼ لساذا تعتبخ ىحه السيارة أك السعمػمة ميسة ، كسا يخبط الجرس 

دسات كاألمثمة التي يسثل فييا الحالي بالدابق كيذخح بكل كضػح مدتخجما  السحدػسات كالسج
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السيارة أماـ التمسيح متمفطا  بسا يجخؼ في فكخة أماـ التمسيح مبيشا  خصػات الحل ، ثع يعصي التمسيح 
تساريغ عمى تمظ السيارة ، يقػده السعمع أثشاء حميا معصيا  تغحية فػرية راجعة تداعج التمسيح عمى 

الحل الرحيح ، فالسعمع يخاقب التمسيح بجقة كيقجـ  ىإلمعخفة مجػ تقجمو في حل التساريغ كتػجيو 
  .لو السداعجة عشج الخصأ حيث يجشبو مسارسة األخصاء كيديج مغ فخص الحل الرحيح

كعشجما يتػقف التمسيح يتجخل السعمع بالتغحية الخاجعة كأف يقػؿ : ) حتى اآلف كحمظ صحيح       
مسة ) الحل الرحيح ( ، كذلظ بحكخ األسمػب أك ، ما الخصػة التالية ؟ ( ، كىشا يبيغ السعمع ك

الخصػة الرحيحة ، كحلظ في معشى ما ىي الخصػة التالية فيسكغ أف يقػؿ السعمع ) ماذا يجب أف 
تفعل حتى تحل السدألة ( كيجب أف يتحكخ السعمع أف اليجؼ ىػ أف يدتصيع التمسيح حل السدائل أك 

 األداءغ السعمع ، كسا يسكغ لمسعمع تعديد التمسيح عشج الكياـ بالسيارة أيا  كانت بأقل مداعجة م
  .تذجيعو عمى السحاكالت السػجية نحػ أداء السيسةك الرحيح لمسيارة 

كحلظ عمى السعمع استخجاـ السػجيات المغػية التي تداعج التمسيح عمى تحكخ الحل كتقػده نحػ      
لرفػؼ الثبلثة األكلى مغ السخحمة الرػاب ، كيجب أف يتحكخ أف التبلميح الرغار كتبلميح ا

االبتجائية أقل كعيا  باستخاتيجيات التعمع مغ زمبلئيع في الرفػؼ العميا ، كىشا يسكغ لمسعمع استخجاـ 
السػجيات اإلدراكية مثل اإلشارات البرخية كاألسيع التي تجؿ التمسيح عمى األسمػب أك الصخيقة 

يات المغػية كاإلدراكية معا . كتججر اإلشارة بأف العبلقة الدميسة لمحل ، مع أنو يسكغ استخجاـ السػج
 .بيغ السعمع كالتمسيح عبلقة تفاعمية كأف السعمع ىػ الحؼ قـػ بتػجيو عسمية التعميع

  :مخحمة البخاعة-
كتعخؼ أيزا  بسدتػػ البخاعة كيتمقى التمسيح في ىحه السخحمة تساريغ كثيخة كمتشػعة عمى      

ت التي تعمسيا كأف تكػف التساريغ مقجمة أحيانا  عمى بصاقات كشفيية أحيانا  السيارات كالسعمػما
أخخػ ، كيجب أف يتحكخ السعمع أف ىجفو ىشا ىػ زيادة السخكنة لجػ التمسيح فيدتسخ التمسيح في 

  .مدتػػ قخيب مغ التمقائية في أداءىا مع صحة األداء إلىالتدايج في أداء السيارة حتى يرل 
لتجريذ في ىحه السخحمة فيبقى تفاعميا  بيغ السعمع كالتمسيح ، إال أف التمسيح يسكغ أف يعسل أما ا      

مع مداعج آخخ كدميل لو أك أؼ شخز آخخ يسكغ أف يداعج كلكغ ال بج مغ شخؼ آخخ يعصيو 
تغحية راجعة عغ أدائو ، فالتمسيح في ىحا السخحمة اإلجابة ، فيػ عشجما استصاع أف يجرؾ مفيـػ 

خب كيقػـ بإجخاء التساريغ مدتخجما  ممسػسات إليزاح فيسو لحقائق الزخب فإنو بحلظ قج الز
أف يتعمع االستجابة الدخيعة التمقائية لمسدألة أك العسمية ، كىحا  إلىدخل مخحمة البخاعة كلكشو بحاجة 

ؼ يسكغ الدمػؾ ىػ الدمػؾ السقرػد في السادة عشجما يقاؿ إف التمسيح قج حقق اليجؼ قريخ كالح
 : أف يكػف عمى الريغة التالية
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( بذكل غيخ مختب مكتػبة عمى  ٙ إلى ٔعشج إعصاء التمسيح حقائق الزخب لمعجد ستة ) مغ 
  .% خبلؿ ثبلث دقائقٓٓٔكرقة سيقػـ بكتابة الشتائج صحيحة بشدبة 

و بدخعة فاليجؼ قج كضع ىشا لمتأكج مغ أف التمسيح يدتصيع تحكخ حقائق الزخب السعصاة ل      
كإتقاف ، كلديادة التأكج مغ تحكيقو ليحه السعصاة يعصي تساريغ تحخيخية كشفيية يػمية بإشخاؼ السعمع 

  .ككحلظ عمى فتخات متقصعة
كعمى السعمع أف يتحكخ أنو عشج إعصاء التمسيح التساريغ ال بج مغ تحكيخه باستخجاـ االستخاتيجيات 

سصمػب ىػ حل ىحه التساريغ دكف مداعجة ، كلكغ يسكشو التي تعمسيا ، كسا يجب أف يبيغ لو أف ال
ذلظ ، ثع يدأؿ التبلميح عغ التعميسات  إلىالسحدػسات كالتسثيل الرػرؼ عشج الحاجة  إلىالخجػع 

  .قبل البجء حتى يتأكج مغ فيسيع ليا ، كيدتسخ التعديد في ىحه السخحمة
 : مخحمة الريانة-

لتمسيح ، كيتمقى التمسيح في ىحه السخحمة مخاجعة كتساريغ كُيقرج بحلظ بقاء السيارة لجػ ا     
حدب ججاكؿ معيشة حتى يتدسخ في الدخعة كاإلتقاف المحيغ كصل إلييسا في السخحمة الدابقة ، 
كيقػـ التمسيح بالسخاجعة كحل التساريغ مدتقبل  عغ السعمع استقبلال  أكثخ مغ ذلظ الحؼ كاف عميو في 

، فالتمسيح يقػـ بأداء الػاجب الرفي كالسشدلي دكف تجخل فػرؼ مغ السعمع مخحمة االكتداب كالبخاعة 
أك مغ يقػـ عادة بالسخاجعة الفػرية العسل التمسيح ، كيسكغ لمتمسيح في ىحه السخحمة ترحيح عسمو 
بشفدو ، كلزساف تمظ السخاجعة يسكغ أف يزع السعمع خصة مخاجعة دكرية ) كل أسبػع مثبل  ( حتى 

  .ق تعمسو كسا أف ىحا ؿ يسشع الجخػؿ في تعميع التمسيح ميارات ججيجةيخاجع ما سب
أف بإمكاف السعمع كضع ىجؼ سمػكي يتأكج مغ خبللو مغ مجػ فاعمية  إلىكتججر اإلشارة ىشا      

السخاجعة ، كتقل أك تشعجـ السعدزات في ىحه السخحمة ، كإذا كججت تكػف عمى شكل متقصع ، 
السخحمة تقميز التعديد كقمة مداعجة السعمع ، كىشا يسكغ أف يتخاجع  كيبلحع أف مغ خرائز ىحه

التمسيح فيسا قج كصل إليو مغ سخعة كإتقاف ، فإف حرل ذلظ فيدتسخ السعمع في إعصاء التساريغ 
 . لمسخاجعة مع قمة السداعجة كالتعديد

عة كإتقاف كبجكف السجخد كبدخ  إلىكعمى كالسعمع أف يتحكخ دائسا  أف اليجؼ ىػ نقل التمسيح   
أف األداء أك البخاعة قج يقبلف أك يقل أحجىسا إذا لع  إلىمداعجة مغ السعمع ، كيدتحدغ االنتباه ىشا 

األداء التمقائي ، فقج يذتكي السعمع مسا قج يدسيو ) بانتكاسة التمسيح ( عشجما  إلىيرل التمسيح 
ا مشح فتخة كجيدة كىحا يؤكج مخة أخخػ عمى يبلحع أف التمسيح لع يعج قادرا عمى أداء ميارات قج تعمسي

 .ضخكرة تكخار التساريغ رغع أف السيارة تبجك مكتدبة
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  :مخحمة التعسيؼ-
كيقرج بيا تعسيع السيارات أك السعمػمات التي اكتدبيا التمسيح كأصبح بارعا  في استخجاميا      

ارة التي تعمسيا في غخفة مػاقف كمػاضيع متشػعة ، كأف يكػف قادرا  عمى استخجاـ السي إلى
السرادر في الفرل العاـ ، أك استخجاـ ميارة الزخب في حل مدائل القدسة ، أك استخجاـ 

اإلمبلء الرحيح في اختبار التاريخ كىكحا ، كسا أف ىشاؾ نػعا  أخخ لمتعسيع كىػ قجرة التمسيح عمى 
  .مع آخخأداء السيارة التي تعمسيا عغ شخيق معمع التخبية الخاصة أماـ مع

كتذكل ىحه السخحمة مذكمة كبيخة لكثيخ مغ التبلميح مسغ لجييع صعػبات تعمع ، كىشا عمى      
السعمع إاّل يفتخض أف تعسيع السيارات سيحجث كشتيجة شبيعية لمتعمع الدابق ليحه السخحمة ، كلتحقيق 

التخبػية ال يحتػؼ  التعسيع ، كيبلحع أف كثيخا  مغ الخصط إلىىحه السخحمة يجب كضع خصة تيجؼ 
  .عمى خصة كضعت ليحا الغخض

أف عمى السعمع التعخؼ عمى شخؽ متشػعة تسكغ التمسيح  Polloway & Smith )،ٕٜٜٔكيخػ) 
مغ تعسيع السيارة عبخ أكضاع كأكقات مختمفة كأشخاص مختمفيغ كميارات كمعدزات مختمفة ، 

  :لتالية التي يسكغ أف تداعج عمى ذلظككحلظ مػاد دراسية متشػعة كيحكخ السؤلفاف اإلرشادات ا
  :التعسيؼ عبخ أوضاع مختمفة-

فإذا اكتدب التمسيح كتابة عجة كمسات كتابة إمبلئية صحيحة في غخفة السرادر فيجب التأكيج      
عمى استخجاـ تمظ الكمسات في الفرل العادؼ أثشاء كتابة التمسيح لئلمبلء أك أؼ ميارة كتابية أخخػ 

  .كعديد ذلظ
  :التعسيؼ عبخ األشخاص السختمفيؽ-

بسا أف األشخاص السختمفيغ يفخضػف أحػاال  مختمفة عمى التمسيح فيجب التعسيع عبخ عجة      
أشخاص كالػالجيغ ، فإذا تعمع التمسيح بعس السيارات المغػية االجتساعية في البخامج السجرسية 

  .يخىسايجب التأكيج عمى استخجميا مع الػالجيغ في السشدؿ كغ
  :التعسيؼ عمى مجى زمشي طؾيل- 

يجب الحخص عمى استخجاـ التمسيح لمسيارات التي تعمسيا شيمة اليػـ كىحا يتصمب تقييع مجػ     
صيانتو لتمظ السيارة ، كيسكغ ذلظ بأخح عيشات عمى فتخات فيسكغ عمى سبيل السثاؿ ججكلة تجريذ 

  .ث بذكل شبيعي في الحياة اليػميةالقخاءة في أكقات مختمفة لعل ذلظ يذابو ما يحج
  :التعسيع عبخ السيارات كالسػاضيع السختمفة- 

يسكغ تعسيع ميارة تعمسيا التمسيح في درس الخط عبخ دركس المغة األخخػ كالتعبيخ التحخيخ      
كتابة. كسا أف ميارة فيع السقخكء تعسع عمى  إلىكاإلمبلء ككحلظ عبخ جسيع السػاضيع التي تحتاج 

  .قخاءة كفيع إلىسػاد الجراسية األخخػ كالتاريخ كالجغخافيا كغيخىسا مسا يحتاج ال
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  :التعسيؼ عبخ السعدزات السختمفة-
حج كبيخ عمى استخجاـ التعديد فإف بعس التبلميح يتعػد  إلىبسا أف األسمػب الدمػكي يعتسج      

لظ الحؼ تكػف دكافعو ذاتية ، كلحا عمى ذلظ ، كالتعديد مؤثخ خارجي كلكغ التعمع الحؼ يدتسخ ىػ ذ
يجب العسل عمى تقميز التعديد الخارجي تجريجيا كنقل التمسيح نحػ التعديد الحاتي كتعديد 

  .األحجاث التي تريخ بذكل شبيعي داخل الفرل كالسشدؿ كاألكضاع الصبيعية األخخػ 
ػمات تأتي بعج أف الريانة لمسيارة كالسعم إلى Polloway & Smith )،ٕٜٜٔىحا كيذيخ ) 

التعسيع كيعمبلف ذلظ بأف مخحمة الريانة في الحياة الػاقعية تحتػؼ عمى عشاصخ مغ البخاعة 
السخكنة السدتسخة في استخجاـ السيارة السكتدبة حتى  إلىكالتعسيع ، حيث إنيا تخكد عمى كالحاجة 

  .يسكغ استخجاميا في السدتقبل
  :األساليب السعخفية

السعخفية السبشّية عمى الشطخيات السعخفية عمى تكفيخ التمسيح أثشاء تعمسو لمسيسة تخكد األساليب      
كىحا يختمف عغ مشصمق األساليب الدمػكية التي تخكد عمى الدمػؾ الخارجي ككأنيا تغفل ما يجكر 

ح ال في تفكيخ التمسيح. إف األساليب السعخفية تأخح الشاحيتيغ بعيغ االعتبار، فاىتساميا بتفكيخ التمسي
يرخفيا عغ العػامل الخارجية التي تؤثخ عمى تعمع التمسيح، فالشطخيات السعخفية تخػ أف التعمع ناتج 

عغ التفاعل بيغ التمسيح كبيئة التعمع بسا في ذلظ الػضع الحؼ تعمع فيو كالسػاد السدتخجمة في 
كل ما يجكر في بيئتو التجريذ كعسمية التعمع ذاتيأف فالسعمع يحاكؿ أف يتعخؼ عمى رؤية التمسيح ل

كتحميمو كتفديخه لو. فالسبلحع فػرا  أف األسمػب السعخفي يأخح في االعتبار دكر التمسيح في عسمية 
 .( (Gearheart, et al. 1986التعمع

العػامل الخارجية تخجئ  إلىففي حيغ أف الشطخيات الدمػكية تعدك عجـ تعمع التمسيح     
التمسيح نفدو كأف استجابتو لبيئة التعمع لع تكغ مبلئسة  إلىفي التعمع الشطخيات السعخفية فذل التمسيح 

بسا يكفل التعمع. كقج ضيخ عمى أساس ىحا التػجو أساليب متعجدة تحاكؿ إيجاد أفزل الصخؽ 
لتجريذ التبلميح الحيغ لجييع صعػبات تعمع ، فسغ بيشيا أسمػب القجرات الخاصة كاألسمػب اإلنسائي 

  .سعمػماتكأسمػب معالجة ال
  :أواًل : أسمؾب القجرات الخاصة

يعتسج أسمػب القجرات الخاصة عمى نطخية القجرات الخاصة كالتي تفتخض أف التعمع يقػـ عمى      
قجرات خاصة كأف أؼ عجد في قجرة مغ ىحه القجرات يدبب صعػبة في التعمع ، كبالتالي يجب أف 

قػيتيا أك أف يتع التجريذ مغ خبلؿ الشػاحي يػجو التجخل نحػ تمظ الشاحية مغ العجد لغخض ت
العادية كالتي قج يفزل التمسيح التعمع عغ شخيقيا ، أك أف يذسل التجخل كبل  مغ تقػية الشاحية 
الزعيفة كالتجريذ عغ شخيق السعالجات السفزمة لجػ الستعمع. كمغ أبخز السعالجات التي درست 

 –لدسعي كالبرخؼ كالحدي كمعالجات اإلدراؾ مغ قبل العمساء معالجات اإلدراؾ كاإلدراؾ ا
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  .الحخكي كالسعالجات العربية كالسعالجات الشفدية المغػية
فعمى سبيل السثاؿ يقػـ السعمع بتذخيز قجرة التمسيح عمى اإلدراؾ البرخؼ محاكلة في تفديخ     

برخيا  بيغ األشياء صعػبة القخاءة لجيو ، فإف كجج أنو ال يدتصيع التسييد بيغ األشكاؿ الستذابية 
الستذابية عغ شخيق السقارنة بيشيسا أك ترشيفيا. فالبخنامج يفتخض أف قجرة التمسيح عمى التسييد بيغ 

 Haris & Sehutz )األشياء الستذابية سػؼ تقػػ مع التجريب كبالتالي تتحدغ قجرتو عمى القخاءة
1986). 
في الدتيشات مغ القخف العذخيغ كلكشيا  كقج حطيت ىحه الفكخة باىتساـ نطخؼ كتصبيقي كبيخ    

تعخضت لشقج كبيخ مغ قبل الباحثيغ حيث عجدت الجراسات السؤيجة ليا إثبات فاعمية األساليب 
 ,Kavale & Forness 1995 )السبشية عمييا في تجريذ التبلميح الحيغ لجييع صعػبات تعمع

Hammill 1990). 
 الجراسات الدابقة:

تي اىتست بالكتابة عشج الصبلب الرع، كسيتع تشاكؿ أبخز تتشػع الجراسات ال     
 الجراسات في ىحا السجاؿ كفقا لمسحػريغ التالييغ:

السحؾر األول: الجراسات التي تشاولت تقييؼ وحرخ السيارات الكتابية لجى الظبلب 
 الرؼ:

التعخؼ عمى األثخ  إلى( بجارسة تيجؼ مغ خبلليا Lecia،2003قامت ليدا )     
يشتج عغ نقز السفخدات عشج الصبلب الرع في عسمية التػاصل كالقخاءة كالكتابة، الحؼ 

نقز السفخدات لو تأثيخ سمبي عمى مدتػػ السعخفة بالقخاءة كالكتابة  أفكأكجت ىحه الجراسة 
الرع. حيث قامت بإجخاء تقييع عمى عيشة مكػنة  األفخادككحلظ عمى مدتػػ التفاعل بيغ 

أف  إلىع لتحجيج ما يستمكو الرع مغ مفخدات، كتػصمت الشتائج مغ الر شالبا   (ٜٔ)مغ
 تع مقارنتيعامتبلكيع لمسفخدات كاستخجاماتيا في الدياؽ المغػؼ يعتبخ مشخفزا إذا ما 

الرع بسيارات القخاءة  زيادة معخفة أف إلىالشتائج  أشارتكسا  ،بأقخانيع مغ الدامعيغ
 لتشسيتيا. كالكتابة أمخ صعب يتصمب الكثيخ مغ الجيج 

قياس  إلىدراسة ىجفت  (Singleton et all،2004)أجخػ سشجمتػف كآخخكف    
( شالب مغ الصبلب الرع في السخحمة االبتجائية كالحيغ تع ٗٚالسفخدات التي يدتخجميا )

مجسػعتيغ مجسػعة تدتخجـ لغة اإلشارة كمغة أكلى لمتػاصل، كمجسػعة  إلىتقديسيع 
ل، كمقارنتيا بأقخانيع مغ الصبلب الدامعيغ في نفذ السخحمة تدتخجـ الكتابة كمغة تػاص

العسخية كالجراسية، كشمب مشيع إعادة ركاية القرة السرػرة التي شاىجكىا عمى شخيط 
الفيجيػ قرة "الدمحفاة كاألرنب البخؼ" ، كتع رصج ثبلث محاكر لشسػذج الترحيح ىي: 
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ف السفخدات بذكل صحيح، تكخار العجد اإلجسالي مغ السفخدات السدتخجمة، مجػ تػضي
السفخدات. كأضيخت نتائج الجراسة تجني شجيج في مدتػيات الصبلب الرع فيسا يتعمق بكع 

حيث لجأ  ،السفخدات الػضيفية كالػصفية كتػضيف استخجاميا مقارنة بأقخانيع الدامعيغ
ضيخ عمى حيغ أ ،تكخار السفخدات في محاكلة مشيع إليراؿ أفكارىع إلىالصبلب الرع 

الصبلب ذكك الكفاءة السشخفزة بمغة اإلشارة أسمػب ا عالي ا في الكتابة، حيث اعتسجكا في 
الغالب عمى الكمسات عالية التخدد كاالستخجاـ الستكخر لسجسػعة محجكدة مغ الكمسات 

 الػضيفية. 
في دراستيع أف األفخاد (Hermans  et all،2008)ككضح ىيخمانذ كزمبلءه      

ذ تتدع كتابتيع إالعجيج مغ السذكبلت كخرػصا فيسا يتعمق بسيارات الكتابة الرع لجييع 
بشػع مغ الخكاكة كعجـ التخابط باإلضافة النخفاض كاضح في استخجاـ القػاعج الشحػية كقمة 
في استخجاـ السفخدات الستشػعة، كعجـ تدمدل في األفكار مسا يجعل الشرػص السكتػبة 

 صعبة الفيع عمى القارغ.
( دراسة لمتحقق مغ Cheng & Rose,2009كسا قاـ كل مغ شيشغ ك ركز)     

شخيقة التقييع السعتسج عمى السشيج في تقييع ميارات الكتابة لمصبلب الرع ،عمى عيشة 
كأضيخت الشتائج أف ىحا  ،( تمسيحا أصع في السخحمة الثانػية بسجيشة تايػافٕٕمكػنة مغ )

 ة لتقييع التعبيخ الكتابي لمصبلب الرع.األسمػب ذك فاعمية عالية كأداة صادق
في دراستو التي أجخاىا عمى عيشة  (Kilpatrick،2015) ككجج كمي باتخيظ )     
أف األفخاد الرع في الرف الخابع ليدت  إلى  عيشة كتابية لؤلفخاد الرع (ٕ٘ )  مكػنة مغ

عمى تػصيل أفكارىع في الكتابة بذكل متدمدل كمتخابط، كغيخ قادريغ  ةلجييع القجرة الجيج
افتقادىع لمسفخدات الكافية  أىسياالخئيدية بػضػح ، كيعػد ذلظ لمعجيج مغ األسباب مغ 

الزعف في الجانب الشحػؼ كمشيا عجـ استخجاميع  إلىإليراؿ أفكارىع باإلضافة 
 .لتراريف األفعاؿ كعجـ التفخيق بيغ صيغة السفخد كالجسع

كتابة السشاسبة لمصبلب الرع بالسخحمة ( ميارات الٕٙٔٓكسا حرخ حافع )     
االبتجائية، كتع اختيار عيشة الجراسة مغ بيغ شبلب الرف الخابع االبتجائي بسجرسة األمل 

( شبلب، تع فييا تصبيق اختبار ٓٔلمتخبية الدسعية بالعباسية في سػريا، كقج بمغ عجدىع )
ت الكتابة أكثخ صعػبة كتعقيجا  ميارات القخاءة كالكتابة، كأضيخت نتائج الجراسة بأف ميارا

مغ ميارات القخاءة، كأف نقز الثخكة المغػية بذكل كبيخ يعج مغ السذكبلت المغػية التي 
يعاني مشيا الصبلب الرع كيحج مغ مياراتو في الكتابة، كأف اختبلؼ بشية تخكيب الجسمة 
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رات الكتابة عمى عغ بشية كتخكيب الجسمة العخبية لو تأثيخ سمبي كبيخ عمى ميا اإلشارية
 مدتػػ الجسمة.

تقييع ميارات الكتابة لعيشة  إلىدراسة ىجفت ( Karaus،2017أجخػ كاراسػ )     
( شالبا أصع تػزعػا في الرفػؼ الجراسية األساسية مغ خبلؿ تحميل ٖٙمكػنة مغ )

الشساذج الكتابية لمصبلب حيث قاـ بعخض بصاقات مرػرة تحكي قرة معيشة مع كل تمسيح 
ل فخدؼ كتست مشاقذتو. كأضيخت نتائج الجراسة أف الصبلب الرع عمى اختبلؼ بذك

مخاحميع الجراسية يعانػف مغ تأخخ في االستخجاـ الرحيح لمقػاعج، كمدتػػ تعقيج الجسمة، 
 كااللتداـ باالتفاقيات، كسا أنيع يعانػف مغ فقخ شجيج في ميارات تختيب األحجاث. 

تذخيز مدتػػ ميارات الكتابة لجػ شبلب  إلى( ٕٚٔٓكسا ىجفت دراسة بياز )     
( شالبا مغ الرع تخاكحت أعسارىع ما ٖ٘السخحمة االبتجائية الرع، عمى عيشة مكػنة مغ )

( سشة، كالتي تسثل كل الصبلب الرع في السخحمة االبتجائية بسجيشة سكخة، ٘ٔ-ٔٔبيغ )
ية. استخجمت الباحثة فيو كذلظ بعج استبعاد التبلميح الحيغ يدتعسمػف السعيشات الدسع

جدأيغ الجدء الخاص  إلىمكياس تذخيز صعػبة القخاءة كالكتابة لمسخحمة االبتجائية، انقدع 
( فقخة ٜٚبتقييع ميارات القخاءة كالجدء الثاني خاص بتقييع ميارات الكتابة كالحؼ تكػف مغ )

ا  التخاكيب الشحػية كقج أسفخت الشتائج أف أداء الصبلب الرع كاف يتدع بالزعف الذجيج جج
 كالسفخدات كتكػيغ الجسل.

كالتي اتبعت  (Munawar& Din،2019) مانػيخ كدايغ أجخاىا كفي دراسة     
عاما بيجؼ (  ٛٔ-ٙٔ )السشيج شبة التجخيبي عمى عيشة مغ الرع تتخاكح أعسارىع بيغ

مغ أكبخ  التعخؼ عمى السذكبلت التي يعانييا الرع أثشاء الكتابة، كتػصمت الجراسة أف
التحجيات التي تػاجو الرع أثشاء الكتابة ىي قمة السفخدات لجييع مسا شكل لجييع صعػبة 

 األخصاءفي تػليج األفكار كأضيخ كتابات رديئة السدتػػ ضعيفة التخابط كبيا العجيج مغ 
 .الشحػية

 السحؾر الثاني: الجراسات التي تشاولت الرعؾبات التي يؾجييا الظبلب الرؼ في تعمؼ
ميارات الكتابة واألخظاء والبخامج التجريبية التي يسكؽ أن تظؾر مؽ ميارات الكتابة عشج 

 الظبلب الرؼ:
تقييع فاعمية بخنامج تعميسي في تصػيخ  إلى( دراسة تيجؼ ٕ٘ٓٓأجخت حدػنة )    

ميارات الكتابة لمصمبة الرع في السخحمة االبتجائية تحجيجا  الرف الخامذ االبتجائي، عمى 
( شالب كشالبة، ٕٗ( شالب كشالبة، تع تػزيعيع عمى مجسػعتيغ الزابصة )ٛٗشة مغ )عي

( شالب كشالبة، مغ خبلؿ بخنامج تجريبي مقتخح لتصػيخ ىحه السيارات، ٕٗكالتجخيبية )
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حيث حجدت الباحثة قائسة بالسيارات التعبيخية، كقج تكػنت القائسة مغ ثبلثيغ ميارة مػزعة 
عبيخ الكتابي، عذخ ميارات مشيا مغ السدتػػ األدنى، كعذخ عمى ثبلث مدتػيات لمت

 ميارات مغ السدتػػ الستػسط، كعذخ ميارات مشيا مغ السدتػػ الستقجـ. 
( لكياس ميارات الكتابة لجػ عيشة (Anita et all،2005كحاكلت آنتي كآخخكف       

مغ الرف ( مغ الصبلب الرع كضعاؼ الدسع في السجارس الحكػمية، ٓٔٔمكػنة مغ)
(، TOWEL-3الثالث حتى الرف الثاني عذخ، كقج تع استخجاـ اختبار الكتابة الثالث )

أنو شمب مشيع كتابة قرة مغ خبلؿ عخض صػرتيغ كالصمب مشيع اختيار  إلىباإلضافة 
صػرة لمتعبيخ عشيا، أحجػ الرػر تزسشت صػرة لحكبة ما قبل التاريخ، كالرػرة الثانية 

مع تدكيجىع  ،( دقيقة لمبجء في الكتابة٘ٔكتع إعصاء الصبلب ) كانت تسثل السدتقبل،
ضخكرة تػفخ عبلمات  إلىبتعميسات بخرػص تػفخ السقجمة كالحبكة كالخاتسة باإلضافة 

تع تقييع القرز التي كتبيا الصبلب مغ حيث ثبلث مجاالت  ،فقخات إلىالتخقيع كتشطيسيا 
حيث كانت السرصمحات الكياسية  ،ية القرةىي: السرصمحات الدياقية، المغة الدياقية، بش

كدرجة المغة الكياسية كانت تتزسغ تقييع بشية  ء،تتزسغ تقييع عبلمات التخقيع كاليجا
الجسمة، كمرصمحات القػاعج، كالسفخدات المغػية، كدرجة بشية القرة كانت تتزسغ 

الدخد،  التخكيب مغ حيث كجػب كجػد بجاية جاذبة كنياية شاممة، كالتتابع، كحبكة
كالتذػيق. كجاءت نتائج الجراسة مبيشة أف متػسط الجرجات الفخعية لمعيشة كانت أقل مغ 

حج ما في ميارة السرصمحات الكياسية )  إلىكأضيخ الصبلب الرع نقاط قػة  ،الستػسط
) القػاعج كالسفخدات(           (، كبشية القرة. المغة الدياقية األمبلءعبلمات التخقيع، 

كجػد تفاكت في  إلىكسا أشارت الشتائج  ،ثل مشصقة التحجؼ بالشدبة ليؤالء الصبلبكانت تس
مدتػيات األداء سجمت لرالح السخاىقيغ الرع األكبخ سشا فيسا يتعمق بسيارات القػاعج 

 كبشية القرة كالكتابة بذكل عاـ.
 ( بيجؼ قياس فاعمية بخنامج تجريبي فيٕٚٓٓفي دراسة قامت بيا الجيشي )ك      

( شالب في الرف ٘ٔتحديغ ميارات الكتابة لجػ الصمبة الرع، عمى عيشة مكػنة مغ )
( دقيقة لكل جمدة تجريبية. قامت الباحثة ٘ٗ( جمدة، بػاقع )ٕٖالخابع االبتجائي، بسعجؿ )

( فقخة مبشية عمى األبعاد األساسية ٖٔبترسيع اختبار لسيارات الكتابة كالحؼ تزسغ )
جسل كتخاكيب لغػية صحيحة، كتابة فقخة، كتابة رسالة، كتابة  إنذاءالتالية: )السفخدات، 

الجسل كذلظ ألف كتابة الفقخة  كإنذاء(. كتع التخكيد عمى أبعاد السفخدات، إنذاءمػضػع 
الجسل. كجاءت نتائج الجراسة مؤكجة عمى فاعمية  كإنذاءتدتشج أساسا  عمى تػليج السفخدات 
سجسػعة التجخيبية تقجما ممسػسا  في ميارات الكتابة كزيادة البخنامج التجريبي حيث أضيخت ال
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اتجاىات إيجابية تسثمت في  إلىتحريميع فييا، كتعجيل اتجاىاتيع الدمبية نحػ الكتابة 
 عمى الكتابة بخغبة. إقباليع

عغ (Van Staden& l Roux,2010) كبحث كل مغ فاف ستادنػليخككذ      
األصابع في تعمع الكتابة عشج الصبلب الرع في السخحمة  مجػ إمكانية االستفادة مغ أبججية

مجسػعتيغ ضابصة  إلى( شالبا  أصع، قدست العيشة ٗٙعمى عيشة تكػنت مغ ) ،االبتجائية
اعتسجت الجراسة عمى مشيجية ثشائية المغة ثشائية الثقافة  ،( شالبا  ٕٖ( شالبا  كتجخيبية )ٕٖ)

أف السجسػعة  إلىتساعية. كأضيخت نتائج الجراسة لتصػيخ الكتابة، كالشطخية البشائية االج
 التجخيبية أضيخت تحدشا  كبيخا  في ميارات الكتابة.

ترسيع شبو تجخيبي عمى  (Barbara& Katie ، 2012) كاستخجـ باربخا ككاتي     
لسعخفة أثخ استخجاـ التدسيات التػضيحية كالرػر عمى  ( أصسا ٜٙ)عيشة مكػنو مغ 

زيادة  إلىاألفخاد الرع، كأضيخت الشتائج أف ىحه الصخيقة أدت  عسمية الكتابة عشج
قجرتيع عمى اشتقاؽ السفخدات مغ  إلىالسفخدات، كزيادة في تػليج األفكار، باإلضافة  في

الشرػص السختمفة كبالتالي أصبح لجييع قجرة جيجة في تػضيح التفاصيل الخئيدية أثشاء 
 كتابتيع لمسػضػعات السصخكحة.
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