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ذ المغة العخبية ز السشاىج وشخق تجري ر  باحثة ماجدتيخ تخ
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ب مغ أربع  المغة في مفيػميا البديط عبارة عغ قػاعج مؤسدة لشطام متكامل مخك
بع تؤثخ ميارات ىع؛ االستساع والتحجث والقخاءة والكتابة، وكل ميارة مغ ىحه السيارات األر 

وتتأثخ باألخخػ تأثيًخا تبادلًيا، وكل واحجة ليا نطام مدتقل بسيارات وقػاعج وضػابط خاصة 
ز،  ري  (.15،2،11في البشاء واالستخجام )حاتع الب

ت ىحه السيارات األربع ميسات في المغة، فإن لسيارة الكتابة مكاناتيا   وإذا كان
ؼ يخجع إليو عشج الحاجة لألفكار واآلراء، الخاصة والبارزة. فالكتابة ىي السخجع الحافع  الح

ر في ضالم التأخخ واليػان، وبالشطخ إلى اإلنجازات العمسية  ت األمع تعي وبجون الكتابة لكان
واألدبية والتصػر اليائل؛ ما كان ليحجث كمو إال بسا قجمتو الكتابة مغ حفع لمعمػم وتخاث 

 (.69، 2،11األمع وإنجازاتيا )فخخؼ الشجار، 
ج اشتكى السيتسػن مغ تجنى عام في ميارات الكتابة عشج الستعمسيغ، سػاء وق

ميارات أساسية أو متقجمة، فيشاك متعمسػن يمتحقػن بسخاحل التعميع العالي بل ويتسػا ىحه 
السخاحل ولع يتعجوا السيارات األساسية في كاتبتيع، باإلضافة إلى عجم معخفتيع بػجػد 

ب واستخاتيجيات وميارا  (.132، 9،،2ت لمكتابة والتشطيع )عبج السحدغ العقيمي،أسالي
ومغ ىشا يأتي دور السؤلفات والجراسات التي تعسل عمى معالجة الكتابة 
ت إلى رفع مدتػػ الستعمسيغ في الكتابة  ومذكالتيا، فيشاك العجيج مغ السؤلفات دع

ؼ ي15، ،2،1والشيػض االجتساعي فييا، ومشيا كتابات ماىخ شعبان ) خػ أن كل ( الح
ظ وفًقا لألداء الكتابي  ب إبجاعي، وذل ب وضيفي أو قال ب إما في قال ر أغخاض الكتابة ت

 ولصبيعة الجسيػر، وكل نػع مغ اإلثشيغ لو أشكالو الخاصة بو.
فالكتابة الػضيؽية ليا أشكال متعجدة مشيا: التقخيخ، واالستسارة، والبخؾية، بيشسا مغ 

رة، والديخة الحاتية. وبالخغع اىتسام األبحاث أشكال الكتابة اإلبجاعية: السقال ، والق
والجراسات بالكتابة وأشكاليا، إال أن الكثيخ لع يقجمػا االىتسام الكافي بذكل معيغ، ىحا 

 الذكل قج يعتبخ نػًعا مذتخًكا بيغ نػعي الكتابة الػضيؽية واإلبجاعية؛ أال وىػ "الفقخة".
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لعمسية التعميسية بكافة أنػاعيا، فيتعحر إجاد وتأتي أىسية الفقخة عشج قخاءة السيام ا
ب  ذ مغ السكتػب والدب كتابة صحيحة يسكغ فيسيا والػصػل إلى السغدػ واليجف الخئي
ب عمى عخض فقخات كتابتو بذكل صحيح، "وبسا أن لمفقخة بشاًء  بديط؛ عجم قجرة الكات

ب في التجرب متعارًفا عميو وأشكااًل معخوفة مغ التصػر، فقج أصبح لداًما عمى م غ يخغ
ظ أن يبجأ بالتعخف إلى بشاء الفقخة  ث أو التقخيخ وما شابو ذل عمى كتابة السقال أو البح
ت  ب التي أصبح وشخيقة تخكيبيا وشخيقة شخح الفكخة ثع العسل عمى تصػيخىا باألسالي

ف خارما، وآخخان،  (.8، 5،،2معخوفة ومتعارًفا عمييا عالسيًّا تقخيًبا" )ناي
الىتسام بالكتابة ومياراتيا اتجاه السيتسيغ في مجال التخبية والمغة ومغ أشكال ا

بتصػيخ مجاخل لتعميع الكتابة كسحاولة لتشسيتيا وحل مذكالتيا. فسغ أبخز السجاخل لتعميع 
ب مغ خصػات لمػصػل إلى  ؼ ييتع بسا يقػم بو الكات الكتابة ىػ عسميات الكتابة، الح

ث تخجم عسميات  الكتابة ىجًفا ميًسا؛ ىػ تشسية وعي الستعمع بكيؽية بشاء السشتج الشيائي، حي
أفكاره، ومخاجعة معمػماتو، ومغ ثع تخجستيا إلى كمسات وجسل مكتػبة، ثع إعادة الشطخ إلى 
ظ في ضػء ما يسمكو مغ معمػمات ورؤيتو لستصمبات وتػقعات القارغ  السػضػع ككل، وذل

ف،  (.76، 2،15)أسساء شخي
ًزا، سعي العجيج مغ الجراسات ومغ أشكال االىتسام ب تشسية ميارات الكتابة أي

ػ الستعمسيغ،  ب التكشػلػجيا الحجيثة في تشسية ميارات الكتابة لج العمسية إلى استخجام أسالي
 (.2،19(، ودراسة )عائذة السييخؼ، 2،16مثل: دراسة )عسخ سالع، 

واستخجام  فقج كان لتصػر التكشػلػجيا أثخ جدرؼ عمى إنتاج وتخديغ واستخجاع
رسة عمى العسمية التعمسية في كل جػانبيا سػاء استخاتيجيات التعميع  السعمػمات، ولو ب
والتعمع والتقػيع واألنذصة التعمسية وغيخىا، ومغ وسائط التكشػلػجيا التي كان ليا تأثيخ: 

دمحم الحيمة،  ت )  (. 347، 2،14التمفاز التعميسي والحاسػب التعميسي وشبكة اإلنتخن
-E)أثار تصػر التكشػلػجيا عمى العسمية التعميسية؛ ضيػر التعمع اإللكتخونيومغ 

learning)  رال التكشػلػجية الحجيثة بجسيع وىػ شخيقة لمتعمع باستخجام تقشيات االت
رل أو خارجو، بيجف  أنػاعيا، مغ حاسػب وشبكاتو ووسائصو الستعجدة، سػاء كان في الف
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رال السعمػمة لمستعمع مع تػفيخ  رػل عمى أكبخ قجر مغ الفائجة إي ت والجيج والح الػق
ب الفخيجات،  .(164، 2،14السخجػة )غال

ب التعمع اإللكتخوني اإليجابية إال أنو لع يخل مغ السذكالت؛ لحا لغ  وبخغع جػان
ؼ، ومغ ىشا ضيخ مفيػم التعمع السخمط  يكػن التعمع اإللكتخوني بجياًل عغ التعميع التقميج

(Blended learning)  ؼ، فيػ تعمع ليجسع بيغ مسيدات التعمع اإللكتخوني والتعميع التقميج
ؼ، إنسا ىػ مديج مغ اإلثشيغ في كيان واحج  ال يمغى التعمع اإللكتخوني وال التعميع التقميج

 (.53، 6،،2)حدغ سالمو، كاًل مشيسا يكسل اآلخخ
ؼ، والغخض مغ ويشبثق االىتسام بالتعمع السخمط مغ كػنو امتجاًدا لمتعميع التقميج

ف التكشػلػجيا الحجيثة ومداعجتيع عمى  استخجامو ىػ االرتقاء بأداء الستعمسيغ في تػضي
رل  ف تعميسي نذط عغ شخيق الجمج بيغ التعميع داخل الف إدارة السادة التعمسية في مػق
ت، فاليجف األساسي مشو ىػ زيادة دافعية الستعمسيغ تجاه  الجراسي والتعمع عبخ اإلنتخن

ب إسساعيل،التعم  (.98، 9،،2ع )الغخي
فُتدتسج فعالية استخاتيجية التعمع السخمط مغ كػنيا تقجم لمستعمسيغ إمكانيات 
ب التي تعتسج عمى التعمع اإللكتخوني  ضخسة تعدز تجخبة التعمع بسا يفػق تجخبة األسالي

 .Jeffrey, Milne, Suddaby & Higgins,2014,122)وحجه أو التقميجؼ وحجه )
رادر التالية:نبوقج   ع اإلحداس بالسذكمة مغ خالل الس

  
رميغ الجراسييغ   رفػف الثالثة اإلعجادية لمف ب المغة العخبية لم تع تحميل محتػػ كت

األول والثاني، وقج نتج عغ ىحا التحميل وجػد مجسػعة مغ السيارات خاصة بجروس 
( 16رات، ومجسػعة مغ األسئمة في جدء التجريبات واألنذصة عجدىا )( ميا5عجدىا )

ب فقخة أو كتابة فقخة حػل" وىكحا، وبشاًء  ظ السيارات واألسئمة صياغة: "أكت سؤااًل، تحسل تم
ؼ مػسع لسعمسي المغة العخبية في السخحمة اإلعجادية حػل  عميو تع عسل استصالع رأ

رفػف ظ األىجاف السػجػدة  ميارات كتابة الفقخة لتالميح ال ف يسكغ تحقيق تم الثالثة، وكي
ظ األسئمة. ب التالميح عغ تم ف يجي ب السجرسية أو كي  داخل الكت
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تع إعجاد استبانة لمتػصل إلى معمػمات مغ عيشة مغ معمسي المغة العخبية بمغ 
 -الغخبية -البحيخة -ة في عجة محافطات وىي: )السشػؼية( معمًسا ومعمس86عجدىع )

ت االستبانة إلى ثالثة أجداء: الجدء األول حػل  -اإلسكشجرية -القاىخة الجقيمية(، وقج ُقدس
ذ ميارات  ميارات كتابة الفقخة، والجدء الثاني حػل إستخاتيجية التعمع السخمط في تجري

ث حػل عسميا  ت الكتابة.الكتابة)التعبيخ(، الجدء الثال
وقج دل تحميل نتائج االستبانة عمى أن ىؤالء السعمسيغ ال يسجون التالميح بسيارات 
ذ  كتابة الفقخة، كسا ال يدتخجمػن عسميات الكتابة أو استخاتيجية التعمع السخمط في تجري
 ميارات الكتابة، وال يسمكػن خمؽية معخؼية بعسميات الكتابة أو استخاتيجية التعمع السخمط أو

 ميارات كتابة الفقخة.
 

رفػف الثالثة بالسخحمة اإلعجادية  س كخاسات التعبيخ لتالميح ال ت مخاجعة بع تس
ف  كسحاولة لمتعخف عمى كيؽية إجابات التالميح عمى األسئمة الخاصة بكتابة فقخة، ولع يختم

ب مغ التالميح حل مثل ىحه األسئمة، أو  األمخ كثيًخا عسا قالو السعمسػن  حػل إنو: ال يصم
رياغة  ؼ عجد كان مغ الجسل بذخط أن يخاعي ال ب ؼيو أ يعتبخون الفقخة مػضػًعا يكت
المغػية واإلمالئية والشحػية الدميسة وأن تذيخ إلى السعمػمات التي يدعى السعمع إلى 

ز لمسعمػمات ا لسػجػدة في الجرس عمى أيَّة ىيئة معخفتيا مغ التمسيح، أو أنو مجخد تمخي
 .كتابية

 

  وفًقا لألدبيات والجارسات العمسية فإن ىشاك ضعًفا في قجرات الستعمسيغ الكتداب
ت عمييا العجيج مغ الجارسات العمسية، مثل: دراسة  ومسارسة ميارات الكتابة وقج دل

ب،(، ودراسة )ثشا9،،2)صالح عبج الدسيع ، (، ودراسة )سيام 9،،2ء رج
رسان،2،12محارمو، دمحم أبػ 2،15(، ودراسة )عبج الدالم ع (، ودراسة )

 (.2،17جخاد،
  ف عسميات الكتابة وضخورة وأكجت أدبيات ودراسات عمسية عمى إيجابيات تػضي

ب الستعمسيغ وتذجيعيع عمى استخجاميا لتحديغ ميارات الكتابة لجييع، مشيا  تجري
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ظ ال ف،دراسة: )فم (، و)ماجج العتيبي، 2،12(، و)كخيسة السدروعي، ،2،1خمي
2،16.) 

  زخورة وأشارت تػصيات واقتخاحات العجيج مغ األدبيات والجراسات العمسية ب
ذ السػضػعات السختمفة  (Blended learning) استخجام التعمع السخمط في تجري

دمحم الذسخؼ،  زكخيا (، و)7،،2لمسخاحل التعمسية، مشيا دراسة كل مغ: )
ب جبخ، 9،،2السباشخ، (، و 2،14(، و)فخاس الخيساوؼ، 2،11(، و)مػاى

(.2،16)أسساء عبج الػىاب، 
 

ػ تالميح السخحمة اإلعجادية في ميارات كتابة  ف لج زح وجػد ضع مسا سبق يت
ذ التالي: ث الحالي عمى التداؤل الخئي ب البح ؼ ليحه السذكمة سيجي رج الفقخة، ولمت

 ويتفخع مغ ىحا الدؤال عجة أسئمة وىي:
ف األول مغ السخحمة  .1 ر ػ تالميح ال ما أىع ميارات كتابة الفقخة السشاسبة لج

 اإلعجادية؟
ػ تػافخ ميارات ك .2 ف األول مغ السخحمة ما مج ر ػ تالميح ال تابة الفقخة لج

 اإلعجادية؟
ما استخاتيجية التعمع السخمط السدتخجمة في ضػء عسميات الكتابة لتشسية ميارات   .3

ف األول مغ السخحمة اإلعجادية؟ ر ػ تالميح ال  كتابة الفقخة لج
ات )أ( ما فاعمية استخجام استخاتيجية التعمع السخمط السدتخجمة في ضػء عسمي .4

ف األول مغ السخحمة  ر ػ تالميح ال الكتابة في تشسية ميارات كتابة الفقخة لج
 اإلعجادية؟

)ب( ما فاعمية استخجام استخاتيجية التعمع السخمط السدتخجمة في ضػء عسميات 
ف األول مغ  ر ػ تالميح ال الكتابة في تشسية ميارات كتابة الفقخة )الفخعية( لج

 السخحمة اإلعجادية؟
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ػ تالميح  -ػع التالميح )ذكػر ما تأثيخ ن .5 إناث( في تشسية ميارات كتابة الفقخة لج
ف األول مغ السخحمة اإلعجادية؟ ر  ال

 
ف       ر س ميارة كتابة الفقخة لعيشة مغ تالميح ال ث الحالي إلى إكداب بع ييجف البح

ظ مغ خالل استخجام استخاتيجية التعمع ال سخمط في ضػء األول مغ السخحمة اإلعجادية، وذل
 عسميات الكتابة، ويشجرج مغ ىحا اليجف األىجاف التالية:

ػ تالميح السخحمة اإلعجادية. .أ   وضع قائسة بسيارات كتابة الفقخة السشاسبة لج
رسيع استخاتيجية التعمع السخمط في ضػء عسميات الكتابية. .ب   ت
ػ فاعمية استخاتيجية التعمع السخمط السدتخجمة في ضػء عسميات  .ج  الكتابة معخفة مج

ف األول مغ السخحمة اإلعجادية. ر ػ تالميح ال  في تشسية ميارات كتابة الفقخة لج

ث الحالي قج يعػد بالشفع عمى أربع فئات، وىع:  إن البح

 .ف التمسيح بسيارات كتابة الفقخة، ؼيكػن عمى دراية بيا  تعخي
 .ػ التمسيح  تشسية ميارات كتابة الفقخة لج
 لتمسيح عمى استخجام عسميات الكتابة.تعػيج ا 
 .تذجيع التمسيح عمى التعمع مغ خالل استخاتيجية التعمع السخمط 

  إمجاد السعمع بسعخفة كاممة بسيارات كتابة الفقخة، وبالتالي إمكانو إمجادىا لمتالميح
رػرة جيجة وواضحة.  ب

 ب حجيثة في تشسية القجرة الكتابية  تذجيع معمسي المغة العخبية عمى استخجام أسالي
 لمتالميح.

 .تػفيخ جػ تفاعمي نذط يداىع في تعميع التالميح ميارات الكتابة 
  إمجاد السعمع بجليل يػضح كيؽية استخجام التعمع السخمط في ضػء عسميات الكتابة

ػ التالميح.  لتشسية ميارات كتابة الفقخة لج
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 ت أنطار واضعي مشاىج الكتابة وا لتحخيخ في المغة العخبية إلى الفقخة باعتبارىا لف
ب الجراسية مع أشكال الكتابة  ب إدراكيا في الكت لػن مغ ألػان الكتابة التي يج

 األخخػ.
  ب وأنذصة كتابية ججيجة في السشاىج الجراسية لتشسية القجرة الكتابية إدراك أسالي

 عسػًما مغ خالل تشسية أشكال كتابية بديصة كالفقخة.
 ذ.وضع ا ب تسكغ مغ تفعيل استخاتيجية التعمع السخمط في التجري  لسشاىج بأسالي
  ذ ميارات ب تسكغ مغ تفعيل عسميات الكتابة في تجري وضع السشاىج بأسالي

 الكتابة السختمفة.

ف  - ب عمى ضع تذجيع الباحثيغ عمى تجخبة استخاتيجية التعمع السخمط لمتغم
 ميح.ميارات الكتابة السختمفة لجػ التال

ب متشػعة وفي  - إجخاء السديج مغ الجراسات حػل تشسية ميارات كتابة الفقخة بأسالي
 مخاحل تعميسية مختمفة.

ث الحالي عمى متغيخ واحج مدتقل، ىػ: استخجام استخاتيجية التعمع السخمط  رخ البح اقت
س ميارات كتابة   الفقخة.في ضػء عسميات الكتابة، ومتغيخ تابع واحج، ىػ: بع

ث تع اتباع اإلجخاءات والخصػات التالية:  لإلجابة عغ األسئمة التي تحجدت في مذكمة البح
ما أىع ميارات كتابة الفقخة السشاسبة لجػ   .1

ف األول مغ السخحمة اإلعجادية؟ ر  تالميح ال
 تع الؿيام باإلجخاءات التالية:

 شالع عمى أىجاف تعميع ميارات الكتابة بالسخحمة اإلعجادية.اال .أ 
االشالع عمى األدبيات والجراسات التخبػية األجشبية والعخبية السختبصة بسيارات  .ب 

 الكتابة عامة وكتابة الفقخة خاصة.
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 التػصل إلى قائسة بسيارات كتابة الفقخة ووضعيا في صػرة مبجئية. .ج 
 كسيغ في شكل استبانة.عخض القائسة عمى مجسػعة مغ السح .د 
 تعجيل االستبانة في ضػء آراء السحكسيغ. .ه 
ػ تالميح السخحمة  .و  الخخوج بقائسة نيائية لسيارات كتابة الفقخة السشاسبة لج

 اإلعجادية.
ػ  .2 ػ تػافخ ميارات كتابة الفقخة لج : ما مج

ف األول مغ السخحمة اإلعجادية؟ ر  تالميح ال
 تع الؿيام بالتالي:

ف األول مغ  .أ  ر ػ تالميح ال إعجاد اختبار لؿياس ميارات كتابة الفقخة لج
 السخحمة اإلعجادية، في ضػء السيارات التي تع التػصل إلييا.

عخض االختبار عمى السحكسيغ في صػرتو السبجئية، وتعجيمو في ضػء  .ب 
 مقتخحاتيع، والتأكج مغ صجقو وثباتو.

رػرة الشيا .ج   ئية الختبار ميارات كتابة الفقخة. الخخوج بال
ث قبمًيا. .د   تصبيق اختبار ميارات كتابة الفقخة عمى عيشة البح
رائًيا. .ه   رصج الشتائج ومعالجتيا إح

ما استخاتيجية التعمع السخمط السدتخجمة   .3
ػ تال ف األول مغ في ضػء عسميات الكتابة لتشسية ميارات كتابة الفقخة لج ر ميح ال

 السخحمة اإلعجادية؟
 

رسيع استخاتيجية التعمع السخمط في ضػء عسميات الكتابة مغ خالل التالي:  تع ت
رسيع استخاتيجية التعمع السخمط. .أ   مخاجعة نساذج ت
رسيع التعميع ) .ب  رسيع وسيػلتو ADDIEاختيار الشسػذج العام لت ( لسشاسبة الت

زسغ: مخحمة التحميل، وم رسيع، ومخحمة التصػيخ، وشسػلو، ويت خحمة الت
 ومخحمة التصبيق، ومخحمة التقػيع.

4.  
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ما فاعمية استخجام استخاتيجية التعمع السخمط السدتخجمة في ضػء عسميات الكتابة  ( أ)
ف األول مغ السخحمة اإلعجادية؟ ر ػ تالميح ال  في تشسية ميارات كتابة الفقخة لج

فاعمية استخجام استخاتيجية التعمع السخمط السدتخجمة في ضػء عسميات  )ب( ما
ف األول مغ السخحمة  ر ػ تالميح ال الكتابة في تشسية ميارات كتابة الفقخة )الفخعية( لج

 اإلعجادية؟
إناث(  -ما تأثيخ نػع التالميح )ذكػر   .5

ف األول مغ السخحمة اإلعجادية؟في تشسية ميارات كتابة ال ر ػ تالميح ال  فقخة لج
 تع الؿيام بالتالي:

ث بعجًيا. .أ   تصبيق اختبار ميارات كتابة الفقخة عمى عيشة البح
رائية. .ب   رصج البيانات بعج التصبيق وإجخاء السعالجات اإلح
 تحميل الشتائج وتفديخىا. .ج 
 تقجيع التػصيات والسقتخحات. .د 

زى تعخيفيا عمى الشحػ التالي: ورد في  رصمحات التي اقت ث الحالي مجسػعة مغ الس  البح
   

ظ الجسل الفكخة  ىي مجسػعة مغ الجسل تجور حػل مػضػع واحج، وتػضح تم
ذ وعذخ جسل  -الفكخة األكثخ أىسية-السديصخة  لمسػضع، ويتخاوح شػل الفقخة بيغ خس

ريخة اعتساًدا عمى العشػان، والجسمة األولى شػيمة، ويسكغ أن تكػن ج سميا شػيمة أو ق
(Zemach& Rumisek,2003,11) .مدافة بديصة-داخمة-عادة ما تكػن مدششة

مجسػعة جسل تجور حػل فكخة مخكدية واحجة،   
ب لمسػضػع، وجسمة رئيدة  وليا قػاعج تشطسيا، وتتكػن مغ أربع عشاصخ: عشػان مشاس

زسغ السػضػع والفكخة السديصخة، ومجسػعة الجسل التي تأتي بعج الجسمة الخئيدة تدسى  تت
الجسل الجاعسة وتحسل األفكار الفخعية، بيشسا تختع الفقخة في الشياية بجسمة تدسى الجسمة 

، -سصًخا 12حػالي -الختامية، وال تقل الفقخة عغ خسدة جسل، وال تديج عغ صفحة واحجة 
وليا تشديق شكمي يسيدىا.
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ب عشجما يشتقل مغ الفكخة  عسميات الكتابة ىي إجخاء متعجد الخصػات يتسو الكات
األصمية إلى العسل الكتابي السشجد السشذػر، وتشصػؼ ىحه العسمية عمى سمدمة محجدة مغ 

ث العجد والسدسى ف مغ حي  (.(Gould, E.& Gould, J. ,2008, 17الخصػات تختم
مجسػعة عسميات مخكبة مغ عجد مغ  

الخصػات السشطسة والستدمدمة، والتي يتبعيا التمسيح لمخخوج بسشتج كتابي نيائي معبخ 
ب الخصأ والشديان، وىع ثالث عسميات: ما قبل الكتابة)التخصيط(،  وشامل تقل ؼيو ند

اء الكتابة)السدػدة(، وما بعج الكتابة )السخاجعة والتحخيخ(.وأثش
   
دمحم خميفة )  ( بأنو تعمع يذتسل عمى مجسػعة مغ الػسائط تتسع 2،19، 181عخفو 

س بيجف تعديد العسمية التعميسية، ويسكغ أن يذتسل عمى أكثخ مغ أداة  زيا البع بع
ث  لمتعمع، وكحلظ ؼ وجًيا لػجو، والتعمع اإللكتخوني حي رل التقميج يجمج بيغ التعمع داخل الف

 يسدج بيغ شؿيو الستدامغ والغيخ متدامغ.
استخاتيجية تعميسية يتع فييا تفعيل التعمع   

ؼ )وج ًيا لػجو( في بيئة اإللكتخوني بذقو الستدامغ و غيخ الستدامغ، مع التعميع التقميج
ب التكشػلػجي)مثل  ث يتع استغالل أقدى ما يسكغ استغاللو مغ الجان تعميسية متكاممة؛ حي
ب التقميجؼ، بغخض  ت(، والجان ف الحكية، واإلنتخن الحاسػب، وعارض البيانات، واليػات
ؼ، باستخجام أحج  ف األول اإلعجاد ر ػ تالميح ال تشسية ميارات كتابة الفقخة السشاسبة لج

رات التعميسية مثل)wordخامج الحاسػب مثل)ب ( و google classroom(، والسش
 google(، و)YouTube(، والسػاقع مثل)WhatsAppالتصبيقات السختمفة مثل)

forms.) 
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ت مدتقمة و  غيخ مجرجة في كتابات أكبخ، أو حتى جدء لمفقخة فائجة كبيخة؛ سػاء كان
رة وغيخاىسا،  رػص قج أشار  في الفقخة وأىسيةمغ كتابات أخخػ مثل السقال والق كتابة الش

 ( في التالي:166-165، 2،11إلييا فخخؼ الشجار )
ز إلى آخخ أو مغ مدتػػ أو شيء إلى  .أ  االنتقال؛ مغ وضع إلى آخخ أو شخ

 آخخ.
سػضػع عمى شكل فقخة استياللية ليتسكغ القارغ مغ تقجيع السػضػع؛ يتع عخض ال .ب 

رة ومػجدة  رػص التالية، وتكػن ىحه الفقخة ممخ ز أو الش فيع ما سيأتي في الش
 لسا سيتع تشاولو.

التػصيل؛ قج يكػن اليجف مغ الفقخة ىػ الػصل بيغ األجداء الستفخقة مغ  .ج 
 السػضػع. 

ًرا لمسػضػع. .د  ز؛ تدتخجم الفقخة إلعصاء ممخ  التمخي
ب في ا .ه  ف اتجاىات الكتابة في سياق لغػؼ واحج؛ وبالتالي فإن الكات لخبط؛ قج تختم

ظ االتجاىات، ؼيأتي دور الفقخة لقجرتيا عمى ربط األجداء  حاجة إلى الخبط بيغ تم
 وتشديق الدياق.

ت الجراسات  وألىسية الفقخة باعتبارىا شكاًل مدتقاًل مغ أشكال الكتابة؛ فقج سع
ب متشػعة، مغ األجشبية لتشسيتيا  وإكداب مياراتيا لمستعمسيغ باستخجام استخاتيجيات وأسالي

ظ الجراسات: دراسة ) ودراسة ، (Hudson, Hinkson-Lee & Collins,2012تم
(Rosmawaty ,2013( ودراسة ،)Allagu,2019( ودراسة ،)Wibowo&  

Febrinda, 2019.) 

ز تجعميا كام  رائ ظ لمفقخة مجسػعة مغ الخ مة ومتشاسقة، فعشجما تتػافخ تم
ف الفقخة بأنيا جيجة، وقج  ز يسكغ وص رائ دمحم الخػلي )الخ ، ،،،2أشار كاًل مغ: 

دمحم الذشصي )142-144 ( إلى 62-61، 2،15(، وأحسج ىسام )72-،7، 7،،2(، و
ز الفقخة الجيجة حتى يتسكشػا مغ االقتخاب أكثخ  رائ أنو مغ السفيج أن يعخف الستعمسيغ خ

ز، ومغ أبخزىا:مغ ى رائ  حه الخ



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 
331 

 

الػحجة، أن تجور كل جسميا حػل فكخة مخكدية واحجة، فكل الجسل داخل الفقخة  .أ 
 مػضفة لخجمة الفكخة األساسية.

التساسظ، أن تختبط جسل الفقخة بخوابط لفطية تعبخ عغ نػع العالقة بيغ ىحه  .ب 
 الجسل، ويتع ذلظ مغ خالل استخجام أدوات الخبط السختمفة.

ة، أن يكػن اليجف مغ تتابع الجسل في الفقخة ىػ تصػيخ الفكخة وتشسيتيا، نسػ الفكخ  .ج 
ت مجخد تخاكع إنذائي.  وليد

 خمػ الفقخة مغ التكخار المفطي والسعشػؼ، باستثشاء التكخار البالغي. .د 
ب أو السفخدات التي  .ه  ب التخاكي رصمحات الخئيدة وتجش ف الس الػضػح، يتحقق بتعخي

 تحقق الػضػح باستعسال عالمات التخؾيع السشاسبة.تحتسل أكثخ مغ معشى واحج، وي
رخف واختيار السفخدات السشاسبة  .و  رحة، عغ شخيق مخاعاة أصػل الشحػ وال ال

رياغة اإلمالئية الدميسة لمسفخدات.  وال
راد في تشػيع  .ز  زسائخ تبًعا لمدياق الشحػؼ والسعشػؼ، فال بج مغ االقت تشطيع حخكة ال

زسائخ، واالنتقال مغ ضسيخ إلى آخخ البج مغ أن يكػن ليجف يخجم مػضػع  ال
 الفقخة. 

ب  .ح  االنتطام الحخكي داخل الفقخة بذكل شبيعي ومشصقي، ؼيكػن لجسل الفقخة تختي
ب نيج واحج.  معيغ ويديخ حد

 

ابة جيجة عميو الكتابة بحج ذاتيا عسمية معقجة، وليتسكغ الفخد مغ الػصػل إلى كت
ظ العسمية العقجة، فببداشة الكتابة ىي عسمية ضخسة بيا  اتباع عسميات بديصة داخل تم
ظ العسميات  عسميات أصغخ تخخجيا بيحا الذكل، ومغ ىشا تكسغ أىسية معخفة واكتداب تم

رغيخة؛ لسا تحػيو مغ مدايا تعسل عمى إضيار السػضػع الكتابي بذكل جيج ومتشاسق.  ال
وسعج  Ramírez (2،14 ،34،)و (،13، 1،،2 مغ: نجػػ الخػالجة )وقج حجد كاًل 

( أىسية استخجام عسميات 528، 2،19(، وحدغ عسخان وآخخان )،37، 2،15وسساء )
 الكتابة في التالي:
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  ب اتباعيا خالل إكداب الستعمع عسميات الكتابة، وإمجاده بالتعميسات التي يج
 السخاحل.

 ب التفكيخ.تدمدل الخصػات لمػصػل إلى أعم  ى مخات
 .رحيح األخصاء رية عغ شخيق ت  تشسية الحوق اإلبجاعي عشج الستعمع وتشسية الذخ
 .ت والجيج  تداعج عمى تشطيع البشية السعخؼية لمستعمع وتعػيجه عمى االنتطام في الػق
 .مداعجة الستعمع في تشسية مياراتو وقجراتو المغػية 
 حػيميا إلى بشاء لغػؼ سميع.زيادة وعي الستعمع بصخق استشتاج األفكار وت 
 .ؼ إلى تحدغ السيارات الكتابية لجيو ؼ يؤد  مخاعاة متصمبات الستعمع، األمخ الح
 .تػجيو االىتسام بالعسمية والسشتج الكتابي مًعا 
 .دور السعمع يتحجد في تػجيو وتيديخ العسمية التعميسية 
 إعصاء الستعمسيغ فخص تصبيق شخق مختمفة مغ شخق التعمع 
 ؼ يخيج تفعيل د ور الستعمع بذكل واضح، وإعصاءه حخية اختيار السػضػع الح

 كتابتو.
 .تحفيد دافعية الستعمع وإعسال ذىشو 
  تدويج الستعمع بسعاييخ الكتابة الجيجة، ودفعو إلى التقجم في الكتابة وفق اىجاف

 محجدة.
 .نذخ جػ ايجابي داخل البيئة التعمسية 
 ذ، والقجرة عمى مػاجية تشسية قجرة الستعمع عمى التقػيع الحا تي، والثقة بالشف

 السذكالت. 
 .ت الكافي لمستعمع لمتفكيخ والكتابة والسخاجعة والتعجيل  إعصاء الػق

ت العجيج مغ الجراسات العمسية فاعمية عسميات الكتابة في تحديغ وتشسية  وقج أثبت
ة )ايسان (، ودراسSilin &Chan ,2015ميارات الكتابة بذتى مجاالتيا، مشيا: دراسة )

دمحم الفػزان، 2،16السصمق ,  (.2،19(، ودراسة )ديشا محسػد، 2،18(، ودراسة )
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ت عمسيات الكتابة؛ وجج أن أشيخ عسميات  ري األدبيات والجراسات التي تبش وبتق
ث ا لحالي عمى لمكتابة ىع: )ما قبل الكتابة، أثشاء الكتابة، ما بعج الكتابة(، وقج اعتسج البح

ث في كتابة الفقخة، ويسكغ تػضيحيع في التالي:  ظ السخاحل الثال  تم

ب تحجيج األفكار األساسية حػل       وفي ىحه السخحمة يتع تحجيج السػضػع بجقة بجان
ظ األفكار عبارة عغ الجسل وااللفاظ التي تختبط بالسػضػع  وتعبخ عشو السػضػع، وتم

زخورية والتأكج مغ صالحية السػضػع لمكتابة )افل،  لتسكغ مغ دعسو بالسعمػمات ال
ف،   (.67، 2،18يػس

ب أن تكػن  الكتابة بحاجة إلى مدػدة تطيخ صفات العسل وتػضح معالسو، ويج
الكبيخ والعشاية الالزمة ليا، وال يجػز أبًجا ىحه السدػدة الئقة، فعمى الستعمع إعصاء االىتسام 

ز  رياغة األخيخة لمسػضػع، فالسػضػع الكتابي بال مدػدة يكػن عسل ناق إىساليا قبل ال
في شتى جػانبو ونػاحيو، وتكسغ أىسية السدػدة في أنيا تسكغ الستعمع مغ مخاجعة كتابتو 

 (.29-28، 5،،2وآخخان، وتعجيميا؛ مغ ححف وإضافة وتعجيل صياغة. )نبيل أبػ حمتع 

ف مختار حديغ ) ( ىحه السخحمة بأنيا أىع مخحمة، وال بج مغ ،6، 5،،2فقج وص
ب حػل  ب كل ما يخغ ب متأكًجا أنو كت ث تيجف إلى جعل الكات ت الكافي، حي إعصاءىا الػق

ب في مػضػعو، وتدعى ىحه السخحمة إلى وضػح  الكتابة ومالءمتيا لمقارغ، فعمى الكات
ب تحتاج إلى مديج مغ  ب مختمفة مغ تمؿيح جػان ب مغ جػان ىحه السخحمة أن يشطخ لسا كت
زسػن  ب نطخة ناقج، ويقػم في ىحه السخحمة بسخاجعة الس التػضيح، فيشطخ إلى ما كت

 وتشطيسو ال مجخد مخاجعة األخصاء المغػية.
 

ز التي تسيده وتجعمو مغ أكثخ أشكال التعمع  رائ لمتعمع السخمط عجد مغ الخ
ذ  فاعمية ومشاسبة لمسياديغ الجراسية السختمفة، فقج سعى ميتسػن بالسشاىج وشخق التجري
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ظ السدايا التي يقجميا التعمع السخمط ومشيع رخ تم (، 62، 6،،2)حدغ سالمو ،:إلى ح
رخاوؼ،  (، Stein & Graham) ،2014 ،14-17(، و،19-189، 2،14و)عساد الق

ظ السسيدات في التالي:   ويسكغ عج تم
ظ  .أ  ث يػفخ مديًجا مغ السخونة والحخية لمعسمية التعمسية، وذل يدسح بديادة التػاصل حي

ت. رل إلى اإلنتخن  عغ شخيق نقل قجر كبيخ مغ ميام الف
رسسيغ عمى يداعج  .ب  رسيع التعميع؛ لكػنو يعتسج عمى تقشييغ وم ب ت تحديغ أسالي

 وتخبػييغ عمى قجر عال مغ السيارة.
يسكغ السعمع مغ تػفيخ قجر عالي مغ التػجيو والتحفيد لمستعمسيغ سػاء داخل  .ج 

ف أو خارجو، وذلظ لسا تػفخه بيئة التعمع مغ مػارد وأنذصة وتقييسات  ر ال
 وإرشادات واضحة.

ت لسديج مغ الستعمسيغ بالتفاعل معيا وفًقا يدسح وض .د  ع السػاد واألنذصة عبخ اإلنتخن
ؼ إلى تعمع أكثخ تكاماًل.  لججوليع الخاص، مسا قج يؤد

ؼ، والتقييع الحاتي. .ه   زيادة فخص التعمع الفخد
زيع. .و  ت مغ مقجار تفاعل الستعمسيغ مع بع  تديج البيئات عبخ اإلنتخن
ت السدتغخق في السيسة  .ز  ث يسكغ قج يكػن الػق أكثخ وضػًحا في التعمع السخمط؛ حي

ت. ب عبخ اإلنتخن  تتبع نذاط الصال
ف السادية التي يتحسميا السعمسػن والستعمسػن والسؤسدات.  .ح   تقميل التكالي
ذ  .ط  يدسح التعمع السخمط لألفخاد والجساعات مغ شتى بقاع العالع باالجتساع في نف

ػ واسع، فيتسكشػا مغ االلتقاء في أ ت عمى مج ؼ الػق ت بأ ؼ وق ؼ مكان وفي أ
 كيؽية.

ب  .ؼ  رع يذكل التعمع السخمط حاًل لسذكمة وجػد كثيخ مغ السػضػعات العمسية التي ي
 تجريديا إلكتخونًيا بالكامل، كالسيارات العالية.

وىشاك دراسات أكجت عمى فاعمية استخجام التعمع السخمط في تشسية ميارات الكتابة 
رصفى،  (، باإلضافة ،2،2أمة البارؼ الحسدؼ، راسة )(، ود2،19مثل: دراسة، )عدة م

 إلى دراسات أكجت عمى فاعمية استخجام التعمع السخمط في مياديغ تخبػية متعجدة مثل:
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سحخ الحجاوؼ، (، ودراسة )2،18مخيع حشبذي، (، ودراسة )2،19دعاء رحيل ،دراسة )
2،19.) 

قجميا التعمع السخمط إال أن تصبيقو في بخغع الكع اليائل مغ السسيدات التي ي
ف حائاًل أمام تفعيل  ذ أمًخا سياًل، فيشاك عجد مغ السعػقات التي تق السؤسدات التعميسية لي

 ىحا الشسط مغ التعمع خاصًة في الجول التي تفتقخ إلى بشية مؤسدية تسكشيا مغ تصبيقو. 
ف أمام تصبيق ومغ خالل االشالع عمى العجيج مغ اآلراء حػل السعػقات ال تي تق

دمحم، 2،2-2،1، ،2،1التعمع السخمط والتي مشيا: )حدام مازن،  ، ،2،1( و)مججؼ 
هللا، 114 دمحم ،19-18، 2،14(، و)والء عبج   (:418-417، 2،19(، و)نجػػ 
  ت س الستعمسيغ والسعمسيغ لمتعامل مع الحاسػب واإلنتخن ز الخبخة لجػ بع نق

 ومذتقاتيسا.
  ليحا الشػع مغ التعمع، واالفتقار إلى الشساذج العمسية السجروسة لجمج قمة الكػادر السؤىمة

ؼ بالتعمع اإللكتخوني.  التعميع التقميج
 .ذ إلى الصخيقة التعمع السخمط رعػبة في التحػل مغ الصخيقة التقميجية في التجري  ال
 ت واألجيدة األخخػ تعتسج عمى المغ ة غالبية البخامج واألدوات عمى الحاسػب واإلنتخن

ب التعامل معيا. رع  اإلنجميدية مسا ي
 .السعيقات السادية مغ ارتفاع التكمفة وعجم تػافخ األجيدة والبخمجيات السصمػبة 
  معيقات بذخية وتتذكل في عجم تػفخ الفشييغ في السختبخات وغياب بخامج تأىيل

 الستعمسيغ.
 .االعتساد عمى الػرقة السصبػعة في تقجيع السشاىج والسػاد الجراسية 
  ب عميو أحياًنا صعػبة التقػيع عجم ضسان كفاءة األجيدة السشدلية لمستعمسيغ، ويتخت

رحيح وزيادة معجالت الػياب.  والسخاؾبة والت
 .مذكالت خاصة في أنطسة الذبكات وسخعتيا في السجرسة 
 .زػر رخ الػياب والح رحيح وح  صعػبات تػاجو نطام مخاؾبة التقػيع والت
 ػرية أحياًنا.فقجان التغحية الخاجعة الف 
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 .عجم اعتبار التعمع السخمط استخاتيجية ججيجة تيجف إلى تحديغ العسمية التعميسية 
ب التقشية  ؼ لمجػان رعػبات مغ خالل تػفيخ الجعع الساد ظ ال ب عمى تم ويسكغ التغم
ب السعمسيغ عمى استخجام  ريغ لتجري ر والتكشػلػجية الالزمة، واالعتساد عمى الستخ

ز مخاكد داخل السشذآت التعميسية مدؤولة عغ إنتاج التكشػلػجيا في التع ري ميع، وتخ
السػاد التعميسية وصيانة األدوات اإللكتخونية، وتذجيع الستعمسيغ وأولياء األمػر عمى 
استخجام التكشػلػجيا في التعميع واكتداب السعخفة واالىتسام بالػسائط اإللكتخونية وتػفيخىا، 

التعميع وتصػيخه؛ اعتساًدا عمى تػسيع نصاق استخجام  كل ىحا سيداىع في زيادة  فاعمية
 استخاتيجية التعمع السخمط في التعميع.

1.  
ث السختمط " ث الحالي عمى مشيج البح  mixed methodتع االعتساد في البح

researchث الحالي ما يأت زسغ السشيج السختمط في البح  ي:"، وقج ت
 

ث الحالي مغ خالل األدبيات التخبػية  وقج استخجم السشيج الػصفي في البح
ًزا مغ خالل اإلشار الشطخؼ، وتحميل  لمسداعجة في بشاء األدوات البحثية، وأي

 السحتػػ.
 

استخاتيجية التعمع تع االعتساد عمى السشيج شبو التجخيبي لمتعخف عمى فعالية 
ف األول مغ  ر ػ تالميح ال السخمط لتشسية ميارات كتابة الفقخة في ضػء عسميات الكتابة لج
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، مغ خالل تصبيق التجخبة السيجانية وتصبيق األدوات والسعالجة الجراسية السخحمة اإلعجادية
 والشتائج.
 

رسيع شبو التجخيبي السعخوف باسع ث الحالي عمى الت رسيع  اعتسج البح "ت
ث  تع ؾياس أثخ الستغيخ السدتقل السجسػعة التجخيبية الػاحجة" ذات الؿياس قبمي/بعجؼ، حي

ميارات كتابة ( عمى الستغيخ التابع )استخاتيجية التعمع السخمط في ضػء عسميات الكتابة)
ف األول مغ السخحمة  الفقخة( ر ث مغ تالميح ال ػ السجسػعة التجخيبية؛ عيشة البح لج

 . اإلعجادية
 

ث في إشار الحجود التالية:  يتحقق ىحا البح
س ميارات كتابة الفقخة؛ والتي   .أ  رخ الجراسة عمى بع تقت

ف األول مغ السخحمة  ر ػ تالميح ال ث الحالي عغ مشاسبتيا لج ف البح كذ
 اإلعجادية.

ؼ قػاميا )  .ب  ف األول اإلعجاد ر ( تمسيح 28عيشة مغ تالميح ال
ر الخسسية لمغات(، مخكد تال، محافطة  وتمسيحة مغ تالميح مجرسة )كسذي

 السشػؼية.
رل الجراسي األول لمعام   .ج  ث الحالي خالل الف تع تصبيق البح

 .2،21/2،22الجراسي 
 

 

    تع
التػصل في ضػء آراء السحكسيغ عمى استبانة ميارة كتابة الفقخة إلى قائسة 
زع  ػ تالميح السخحمة اإلعجادية، وت نيائية بسيارات كتابة الفقخة السشاسبة لج
ذ ميارات رئيدة، كل ميارة رئيدة بيا أربع ميارات فخعية، ؼيكػن  القائسة خس

 خون ميارة.مجسل السيارات الفخعية عذ
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تع صياغة اختبار وعخضو  
سؤااًل مقدع إلى  24عمى الدادة السحكسيغ لمخخوج باختبار نيائي مكػن مغ 

تبار عمى ندق الخمط أسئمة مقالي، تع صياغة االخ 4سؤال مػضػعي و ،2
ؼ واألسمػب اإللكتخوني )الجدء السػضػعي تع صياغتو  بيغ األسمػب التقميج

( والجدء السقالي تع تقجيسو ورؾًيا google formsإلكتخونًيا باستخجام نساذج )
واإلجابة عميو ورؾًيا(.

ب.  
ث الحالي   ث تبشى البح حي

رسيع التعميع  رسيع استخاتيجية التعمع السخمط في  ADDIEالشسػذج العام لت في ت
ذ  ظ لبداشة الشسػذج وشسػلو، والشسػذج مكػن مغ خس ضػء عسميات الكتابة؛ وذل

ظ السخاحل ىي: رسيع، تم مخاحل أساسية لمت
في ىحه السخحمة تع تحجيج السذكمة، واليجف العام لمعسمية التعمسية، وتحميل  

ز التالميح، وتحميل السحتػػ، وتحمل بيئة التعمع السخمط. رائ  خ
تحجيج عسميات الكتابية الستبعة في  تع تحجيج وتشطيع أربع محاور، وىع؛  

 لسحتػػ، وتحجيج خصػات التشفيح.كتابة الفقخة، وتحجيج األىجاف، وتشطيع ا
تسييًجا لتصبيق اإلستخاتيجية تع تصػيخ وإنتاج العشاصخ األساسية لمتصبيق  

ب اإللكتخوني،  وىع ثالث عشاصخ؛   وإعجاد دليل السعمع. وإعجاد الديشاريػ،  تصػيخ الجان
ة الفقخة )مقالي ورقي، تصبيق اختبار ميارات كتاب تع التصبيق مغ خالل؛  

ؼ، ومغ ثع ف األول اإلعجاد ر تصبيق السعالجة   ومػضػعي إلكتخوني( قبمًيا عمى تالميح ال
التجخيبية السسثمة في استخجام استخاتيجية التعمع السخمط لتشسية ميارات كتابة الفقخة في 

ث، ومغ ثع تصبيق اختبار ميارات كتابة ال  فقخة بعجًيا.ضػء عسميات الكتابة عمى عيشة البح
مغ خالل تصبيق أدوات الؿياس البعجية الستسثمة في اختبار ميارات كتابة  

ؼ، ف األول اإلعجاد ر رائية السشاسبة  الفقخة عمى تالميح ال ب اإلح ومغ ثع استخجام األسالي
ػ تقجم التالميح.  لمػصػل إلى معخفة مج



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 
333 

 

 

ولإلجابة عغ ىحا الدؤال تع  التػصل إلى ميارات كتابة الفقخة السشاسبة لتالميح 
ت السخحمة اإلعجادية؛ مغ خالل االشالع عمى  البحػث والجراسات العمسية  التي تشاول

ظ، ثع صياغتيا كقائسة  ميارات كتابة الفقخة واألدبيات والكتابات التخبػية السختبصة بحل
زح  وعخضيا عمى الدادة السحكسيغ عمى شكل استبانة، وبتحميل نتائج تحكيع االستبانة، ات

% لمسيارة ،8مػافقة الدادة السحكسيغ عمى ميارات كتابة الفقخة الشيائية بشدبة أكبخ مغ 
تع االعتساد عمى خسدة ميارات رئيدة، يتفخع مغ كل ميارة الفخعية الػاحجة، وبالتالي 

 .( ميارة فخعية،2رئيدة أربعة ميارات، بإجسالي )
 

ب السئػية لسيارات ولإلجابة عغ الد  ؤال الدابق تع حداب الستػسصات الحدابية والشد
ث، والججول التالي  ؼ في الؿياس القبمي لعيشة البح ف األول اإلعجاد ر كتابة الفقخة لتالميح ال

 يػضح الشتائج.
ؼ عيشة 1ججول ) ف االول اإلعجاد ر ب السئػية لجرجات تالميح ال (: يػضح الستػسصات والشد

ث عمى اختبار  ميارات كتابة الفقخة قبميًا: البح
 العدد المهارات الرئٌسة

الدرجة 
 العظمى

 النسبة المئوٌة المتوسط

مهارة تنسٌق شكل الفقرة المكتوبة 
 على الورقة بالٌد

23 3 2553 32% 

مهارة تنسٌق شكل الفقرة المكتوبة 
 على الحاسوب

23 3 1533 24% 

 %23 3521 12 23 الفقرة مهارة مكونات

 %23 4553 16 23 نظٌم الفقرةمهارة ت

 %35 5563 16 23 مهارة أنواع الفقرة

 %33 13533 63 23 الدرجة الكلٌة
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زح مغ نتائج الججول )رقع  ب السئػية 1يت ث مرغ لسيارات كتابة الفقرخة ( أن الشد لرجػ عيشرة البحر
ف فرري  ؼ ضررعيفة، مسررا يذرريخ إلررى أنيررع يعررانػن مررغ ضررع ف األول اإلعررجاد ررر ميررارات تالميررح ال

 التي اشتسل عمييا االختبار. تابة الفقخة،ك
ف مدررتػػ أفررخاد العيشررة فرري ميررارات كتابررة الفقررخة، وتتفررق  وىررحه الشتررائج تعبررخ عررغ مررجػ ضررع
ف مدررتػػ ميررارات الكتابررة أو التعبيررخ عمررى  نتررائج التصبيررق القبمرري مررع دراسررات أشررارت إلررى ضررع

ظ الجراسات؛ مثل دراسة )سساىخ أبػ ا ذ التي وضعتيا تم (، ودراسرة )رؾيرة 3،،2لعشريغ، السقايي
دمحم خيال، 2،19(، ونتائج التصبيق القبمي لجراسة )أمشية سعج الجيغ، 6،،2محخم،  (، ودراسة )
2،19.) 
 
 
 
 

ث   ث؛ حير رل الخاص بإجخاءات البح رياًل في الف ث تف وقج تع االجابة عغ الدؤال الثال
ررررسيع  ت اسرررتخاتيجية الرررتعمع السخمرررط فررري ضرررػء عسميرررات الكتابرررة وفرررق الشسرررػذج العرررام لت صرررسس

رسيع، التصػيخ، التص(ADDIEالتعميع ذ: التحميل، الت  بيق، التقػيع.( مغ خالل مخاحمو الخس
 

رائية عشج مدتػػ داللة )"يػجج فخق ذو دال ( بيغ متػسصات درجات تالميح 5،.، ≥لة إح
ؼ رالح السجسػعة التجخيبية عمى اختبار ميارات كتابة الفقخة في الؿياسيغ القبمي والبعج ل

ؼ." الؿياس البعج
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ررررائية عشررج مدرررتػػ )  ت درجرررات ( بررريغ متػسرررصا5،.، ≥يػجررج فرررخق ذو داللرررة إح
 تالميرررح السجسػعرررة التجخيبيرررة   فررري ميرررارة "

ررالح في الؿياسريغ القبمري والبعرجؼ مغ اختبار ميارات كتابة الفقخة " ل
الؿياس البعجؼ.

ررررائية عشررج مدرررتػػ )  ( بررريغ متػسرررصات درجرررات 5،.، ≥يػجررج فرررخق ذو داللرررة إح
 ة فررري ميرررارة "تالميرررح السجسػعرررة التجخيبيررر

ؼ اختبار ميارات كتابة الفقخة " عمى  ررالح فري الؿياسريغ القبمري والبعرج ل
الؿياس البعجؼ.

ررررائية عشررج مدرررتػػ )  ( بررريغ متػسرررصات درجرررات 5،.، ≥يػجررج فرررخق ذو داللرررة إح
ار ميرررارات عمرررى اختبررر"  تالميررح السجسػعرررة التجخيبيرررة فررري ميرررارة "

رالح الؿياس البعجؼ.في الؿياسيغ القبمي والبعجؼ كتابة الفقخة  ل
ررررائية عشررج مدرررتػػ )  ( بررريغ متػسرررصات درجرررات 5،.، ≥يػجررج فرررخق ذو داللرررة إح

عمرى اختبرار ميرارات كتابرة "  تالميح السجسػعة التجخيبية في ميارة "
ؼ الفقخة  رالح الؿياسفي الؿياسيغ القبمي والبعج ؼ. ل البعج

ررررائية عشررج مدرررتػػ )  ( بررريغ متػسرررصات درجرررات 5،.، ≥يػجررج فرررخق ذو داللرررة إح
عمرى اختبرار ميرارات كتابرة "  تالميح السجسػعة التجخيبية في ميرارة "

ؼ الفقخة  رالح الؿياس البعجؼ.في الؿياسيغ القبمي والبعج ل
ررررائية عشررج مدرررتػػ )  صات درجرررات ( بررريغ متػسررر5،.، ≥يػجررج فرررخق ذو داللرررة إح

فررري الؿياسررريغ ( ميرررارات كتابرررة الفقرررخة )تالميرررح السجسػعرررة التجخيبيرررة الختبرررار 
ؼ.القبمي والبعجؼ  رالح الؿياس البعج ل

ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض بفخوضو الفخعية تع مقارنة متػسصات درجات تالميح 
كتابة الفقخة. وقج السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ القبمي والبعجؼ، وذلظ الختبار ميارات 

ف   Paired- Samples t Testتع استخجام اختبار "ت" لمسجسػعات السختبصة  لمكذ
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ويػضح الججول ، (  SPSS. V21عغ داللة الفخق بيغ الستػسصات )باستخجام بخنامج 
ظ الشتائج:2التالي )رقع   ( تم

 
 
 
 
 
 
 

السجسػعة جرجات (: يػضح الستػسصات واالنحخافات السعيارية وؾيع " ت " ل2ججول )
 ميارات كتابة الفقخة التجخيبية في الؿياسيغ القبمي والبعجؼ الختبار

 5،.2=  5،.،ومدتػػ داللة  27*ؾيسة "ت" الججولية عشج درجة حخية 
  2.77= 1،.،ومدتػػ داللة  27جولية عشج درجة حخية ** ؾيسة "ت" الج

زح مغ الججول الدابق ما يمي:  يت
  بسقارنة متػسصات درجات تالميح السجسػعة التجخيبية لمؿياسيغ القبمي والبعجؼ الختبار

ؼ أعمى مغ الستػسصات القبمية،  ميارات كتابة الفقخة، لػحع أن متػسصات الؿياس البعج

 المتوسط العدد القٌاس المستوٌات
االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

 قٌمة ت
مستوى 
 الداللة

مهارة تنسٌق شكل الفقرة 
 المكتوبة على الورقة بالٌد

 3535 2553 23 القبلً
23 34531 3531 

 3526 3532 23 البعدي

مهارة تنسٌق شكل الفقرة 
 المكتوبة على الحاسوب

 3535 1533 23 القبلً
23 23513 3531 

 3553 3531 23 البعدي

 الفقرة مهارة مكونات
 1535 3521 23 القبلً

23 16533 3531 
 1543 13536 23 البعدي

 الفقرة مهارة تنظٌم
 3516 4553 23 القبلً

23 21516 3531 
 2556 13533 23 البعدي

 الفقرة مهارة أنواع
 1534 5563 23 القبلً

23 23554 3531 
 1533 14523 23 البعدي

 االختبار ككل
 6526 13533 23 القبلً

23 33536 3531 
 4534 53536 23 البعدي
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تخجام اسرررتخاتيجية الرررتعمع السخمرررط فررري ضرررػء عسميرررات الكتابرررة وترررع إرجررراع ذلرررظ إلرررى اسررر
 لمسجسػعة التجخيبية.

رررررائًيا عشررررج مدررررتػػ داللررررة ) - زررررح مررررغ الجررررجول أن ؾرررريع )ت( دالررررة اح ( برررريغ 1،.،كسررررا يت
متػسصي درجرات السجسػعرة التجخيبيرة لمؿياسريغ القبمري والبعرجؼ فري اختبرار ميرارات كتابرة 

 .ع قبػل الفخض األول وفخوعوالفقخة ومدتػياتو السختمفة؛ ولحا ت
ىرررحه الشترررائج ترررجل عمرررى فاعميرررة اسرررتخاتيجية الرررتعمع السخمرررط السدرررتخجمة فررري ضرررػء 
ؼ،  ف األول مررغ اإلعررجاد ررر ػ تالميررح ال عسميررات الكتابررة فرري تشسيررة ميررارات كتابررة الفقررخة لررج

ـبررة أبررػ مغمرري،2،15)داليا سررميسان، وتتفررق ىررحه الشتررائج مررع نتررائج دراسررة:  (،2،17(، و)
 (. ،2،2ع السعيحر، و)ري

 

رائية عشج   " يػجج فخق ذو داللة إح
( بيغ متػسصات درجات تالميح السجسػعة التجخيبية عمى ميارات كتابة 5،.، ≥مدتػػ )

ؼ ؼ".الفقخة )الفخعية( في الؿياسيغ القبمي والبعج رالح الؿياس البعج  ل
ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض؛ تع مقارنة متػسصات درجات تالميح السجسػعة 

لؿياسيغ القبمي والبعجؼ، وذلظ الختبار ميارات كتابة الفقخة. وقج تع استخجام التجخيبية في ا
ف عغ داللة  Paired- Samples t Test اختبار "ت" لمسجسػعات السختبصة  لمكذ

ويػضح الججول التالي )رقع ، (   SPSS .v21الفخق بيغ الستػسصات )باستخجام بخنامج 
ظ الشتائج:3  ( تم
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تالميح يػضح الستػسصات واالنحخافات السعيارية وؾيع " ت " لجرجات  (:3ججول )
 ميارات كتابة الفقخة الفخعية السجسػعة التجخيبية في الؿياسيغ القبمي والبعجؼ الختبار

 المتوسط العدد القٌاس المهارات الفرعٌة
االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

 قٌمة ت
مستوى 
 الداللة

 رة5هوامش ٌمٌن وٌسار الفق
 3543 3532 23 القبلً

23 13533 3531 
 3526 1532 23 البعدي

كتابة العنوان فً وسط الصفحة 
 ووسط السطر أعلى الفقرة5

 3546 3532 23 القبلً
23 12513 3531 

 3533 2533 23 البعدي

أول جملة ٌنبغً أن تكون 
 مسننة5

 3553 3553 23 القبلً
23 15525 3531 

 3533 2533 23 البعدي

 الكتابة على سطر وترك سطر5
 3562 3533 23 القبلً

23 13523 3531 
 3533 2533 23 البعدي

-14استخدام حجم الخط بمقدار 
165 

 3543 3535 23 القبلً
23 13533 3531 

 3513 1536 23 البعدي

كتابة العنوان فً وسط الصفحة 
)باستخدام خاصٌة "توسٌط 

(، wordالرموز" فً برنامج 

 5بإنتقالة واحدة أعلى الفقرة

 3543 3533 23 القبلً

23 13533 3531 
 3526 1532 23 البعدي

تسنٌن السطر األول على 
الحاسوب، بترك مساحة مقدرة 

 " tapباستخدام "زر المساحة 

 3543 3535 23 القبلً

23 13533 3531 
 3513 1536 23 البعدي

ألسطر الكتابة دون االنتقال بٌن ا
أثناء كتابة الفقرة5 )باستخدام زر 

"enter)" 

 3546 3523 23 القبلً

23 14551 3531 
 3535 1535 23 البعدي

كتابة الفقرة مشتملة على عنوان 
 مناسب5

 3533 3564 23 القبلً
23 15534 3531 

 3531 2533 23 البعدي

 3531 3543 23 3556 1521 23 القبلً متضمنة جملةكتابة الفقرة 
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 4،.2=  5،.،ومدتػػ داللة  27*ؾيسة "ت" الججولية عشج درجة حخية 
 2.77=  1،.،ومدتػػ داللة  27** ؾيسة "ت" الججولية عشج درجة حخية 

زح مغ الججول الدابق ما يمي:  يت
ؼ   - أنرررو بسقارنررررة متػسرررصات درجررررات تالميرررح السجسػعررررة التجخيبيرررة لمؿياسرررريغ القبمررري والبعررررج

الختبرررار لسيرررارات كتابرررة الفقرررخة الفخعيرررة، لرررػحع أن متػسرررصات الؿيررراس البعرررجؼ أعمرررى مرررغ 
لستػسصات القبمية، وقج تع ارجراع ذلرظ إلرى اسرتخجام اسرتخاتيجية الرتعمع السخمرط لمسجسػعرة ا

 لتجخيبية. 
ررائيا عشرج مدرتػػ داللرة ) - زح أن ؾيع )ت( دالرة اح ( بريغ متػسرصي درجرات 1،.،كسا يت

السجسػعررة التجخيبيررة لمؿياسرريغ القبمرري والبعررجؼ فرري اختبررار ميررارات كتابررة الفقررخة ومدررتػياتو 
 ؛ ولحا تع قبػل الفخض الثاني وفخوعو.السختمفة

وىرررحه الشترررائج ترررجل عمرررى فعاليرررة اسرررتخاتيجية الرررتعمع السخمرررط السدرررتخجمة فررري ضرررػء   
ف األول  السيررررارات الفخعيررررة لكتابررررة الفقررررخة لررررجػتشسيررررة عسميررررات الكتابررررة فرررري  ررررر تالميررررح ال

 3566 2563 23 البعدي رئٌسة جٌدة5

جمل ة صٌاغة الفقرة متضمن
 الدعم المناسبة5

 3533 3564 23 القبلً
23 11566 3531 

 3532 2535 23 البعدي

صٌاغة الفقرة مشتملة على جملة 
 ختامٌة مناسبة5

 3531 3531 23 القبلً
23 13535 3531 

 3533 2564 23 البعدي

جملة من أنواع جمل بدء كل 
 األخرى5 انتهاءالفقرة بعد 

 3531 3532 23 القبلً
23 16531 3531 

 3563 3546 23 البعدي

التجانس والوحدة )أن تدور كل 
جمل الفقرة حول فكرة مركزٌة 

 واحدة(5

 3563 3533 23 القبلً
23 13531 3531 

 3562 3533 23 البعدي

استخدام عالمات الترقٌم 
 بة5المناس

 1543 1535 23 القبلً
23 6543 3531 

 1511 3533 23 البعدي

 5المناسبةاستخدام أدوات الربط 
 1533 1546 23 القبلً

23 3533 3531 
 3533 3514 23 البعدي

 كتابة فقرة وصف
 3553 1553 23 القبلً

23 14533 3531 
 3551 3535 23 البعدي

 كتابة فقرة سرد
 3533 1521 23 القبلً

23 14533 3531 
 3563 3553 23 البعدي

 وحل كتابة فقرة مشكلة
 3563 1535 23 القبلً

23 14533 3531 
 3553 3553 23 البعدي

 كتابة فقرة تلخٌص
 3563 1553 23 القبلً

23 12523 3531 
 3533 3533 23 البعدي
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ؼ، وتتفق ىحه الشتائج مع دراسة: )ابتدام العدمري،  دمحم الف2،16اإلعجاد (، 2،21قري،(، و)
 (.،2،2و)رائجة الذخيجة، 

 

 ولإلجابة عغ الدؤال الدابق تع صياغة الفخض التالي:
ررائيًا برر يغ متػسرصي درجرات أفررخاد مجسرػعتي الررحكػر واالنراث فرري " ال تػجرج فرخوق دالررة إح

 ميارات كتابة الفقخة البعجؼ بعج ضبط ميارات كتابة الفقخة وابعاده القبمي ".
والختبار صحة الفرخض الدرابق ترع حدراب الستػسرصات واالنحخافرات السعياريرة لمسجسرػعتيغ 

ة، والجررجول التررالي يػضررح الررحكػر واالنرراث فرري الؿيرراس البعررجؼ الختبررار ميررارات كتابررة الفقررخ 
ظ الشتائج  تم
لمسجسػعتيغ الحكػر واالناث في (: يػضح الستػسصات واالنحخافات السعيارية 4ججول )

 الؿياس البعجؼ الختبار ميارات كتابة الفقخة

زح مغ نتائج الججول الدابق اختالف متػسصات درجرات مجسػعرة الرحكػر عرغ  يت
 ككل.متػسصات مجسػعة اإلناث في الؿياس البعجؼ الختبار ميارات كتابة الفقخة 

 المتوسط العدد المجموعة المهارات الرئٌسة
االنحراف 
 المعٌاري

قة بالٌدمهارة تنسٌق شكل الفقرة المكتوبة على الور  
 الذكور
 االناث

15 
13 

3533 
3532 

3525 
3523 

 مهارة تنسٌق شكل الفقرة المكتوبة على الحاسوب
 الذكور
 االناث

15 
13 

3533 
3563 

3553 
3543 

 مهارة مكونات الفقرة
 الذكور
 االناث

15 
13 

13533 
11533 

1533 
1543 

 مهارة تنظٌم الفقرة
 الذكور
 االناث

15 
13 

12513 
14515 

2533 
2541 

 مهارة أنواع الفقرة
 الذكور
 االناث

15 
13 

13563 
15533 

2533 
3536 

 الدرجة الكلٌة
 الذكور
 االناث

15 
13 

52533 
55534 

4533 
4541 
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ذ تع ججولرة تحميرل التبرايغ السرتالزم لرجرجات ميرارات كتابرة   والختبار الفخض الخام
ث، وذلرررظ لسيرررارات كتابرررة  الفقرررخة البعرررجؼ لرررجػ تالميرررح مجسرررػعتي الرررحكػر واالنررراث فررري البحررر

 ( يػضح نتائج التحميل.5الفقخة، والججول )رقع
 
 
 
 
 
 

رائية في اختبار 5ججول ) ؼ (: يػضح ؾيع )ف( وداللتيا اإلح ميارات كتابة الفقخة البعج
 لسجسػعتي الحكػر واالناث

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة )ف(
مستوى الداللة 

 اإلحصائٌة

مهارة تنسٌق شكل الفقرة المكتوبة على الورقة بالٌد   
 القبلً
 النوع
 الخطأ

 المجموع

3533 
3531 
1533 
1362 

1 
1 

25 
23 

3533 
3531 
3533 

 

1515 
3513 

3523 
3563 

 مهارة تنسٌق شكل الفقرة المكتوبة على الحاسوب القبلً
 النوع
 الخطأ

 المجموع

3535 
3531 
3565 
1634 

1 
1 

25 
23 

3535 
3531 
3531 

3516 
3533 

3563 
3536 

 مهارة مكونات الفقرة القبلً
 النوع
 الخطأ

 المجموع

3532 
3535 

52531 
3413 

1 
1 

25 
23 

3532 
3535 
2511 

3531 
3532 

3532 
3533 

 مهارة تنظٌم الفقرة القبلً
 النوع
 الخطأ

 المجموع

63531 
3533 

33551 
4362 

1 
1 

25 
23 

63531 
3533 
3513 

21533 
3511 

3531 
3533 
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ررائيًا عشرج مدرتػػ الجاللرة )5مغ الججول رقع ) زح أن ؾريع )ف( غيرخ دالرة إح ( 5،.،( يت
ؼ.    في ميارات كتابة الفقخة البعج

رفخؼ الدابق ػ إلى قبػل الفخض ال  ، والحؼ يذيخ الى: وىحا يؤد
رائيًا بيغ متػسط درجرات أفرخاد مجسػعرة الرحكػر ومتػسرط درجرات  " ال تػجج فخوق دالة إح

ؼ".  أفخاد مجسػعة االناث في ميارات كتابة الفقخة البعج
وىحه الشتائج تجل عمى تداوؼ مجسػعات الحكػر مع االناث في اكتداب ميارات 

السخمط السدتخجمة في ضػء عسميات الكتابة،  كتابة الفقخة مغ خالل استخاتيجية التعمع
(، 2،13)شاىخ العػيج،(، و8،،2)روال حجاد، وتتفق ىحه الشتائج مع نتائج دراسة:

 (.2،19و)حديغ الخحيل،
فالشتائج تذيخ في مجسميا إلى فاعمية استخجام استخاتيجية التعمع السخمط في ضػء -

ف األول مغ  عسميات الكتابة لتشسية ميارات كتابة الفقخة لجػ ر ث مغ تالميح ال عيشة البح
ظ السيارات.  السخحمة اإلعجادية، وال يػجج فخوًقا دالة بيغ درجات الحكػر واإلناث في تم

ث بالتػصيات التالية:  وقج خخج البح
اعتبار الفقخة شكل مدتقل مغ أشكال الكتابة العخبية كالسقال، والعشاية بتعميسيا  .1

ب تشسيتيا وتعمسيا وإجخاء  .السديج مغ الجراسات حػل أسالي
ف معمسي المغة العخبية باستخاتيجية التعمع السخمط. .2  تعخي
رار .3 ز التعبيخ الكتابي، وعجم االقت ر  استخجام استخاتيجية التعمع السخمط في ح

ؼ لتقجيع السحتػػ.  عمى الذكل التقميج
 أشكال الكتابة. تقخيخ عسميات الكتابة بكػنيا الصخيقة السدتخجمة في صياغة كل .4

 مهارة أنواع الفقرة القبلً
 النوع
 الخطأ

 المجموع

1531 
13563 
63551 
5333 

1 
1 

25 
23 

1531 
13563 
2533 

3536 
3534 

3555 
3536 

 الكلٌة القبلًالدرجة 
 النوع
 الخطأ

 المجموع

155561 
3562 

413541 
32231 

1 
1 

25 
23 

155561 
3562 

16533 

3523 
3522 

3531 
3564 
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ف ميارات كتابة الفقخة لسعمسيغ المغة العخبية بالسخحمة اإلعجادية. .5  تعخي
ب المغة العخبية لمسخحمة االستفادة مغ قائسة ميارات كتابة الفقخة  .6 زسيشيا في كت بت

 اإلعجادية.

ث، يسكغ اقتخاح الجراسات التالية: في ضػء نتائج البح
ارسات مساثمة؛ لمتعخف عمى مجػ تسكغ تالميح السخحمة اإلعجادية في إجخاء د .1

 محافطات أخخػ لسيارات كتابة الفقخة حتى يسكغ تعسيع الشتائج.
ب ووسائط مختمفة  .2 إجخاء دراسات باستخجام استخاتيجية التعمع السخمط وفق أسالي

ػ تالميح السخحمة اإلعجادية.  لتشسية ميارات كتابة الفقخة لج
 راسات تعتسج عمى استخاتيجية تعمع حجيثة بيجف تشسية ميارات كتابة الفقخة.إجخاء د .3
رعػبات التي تػاجو التالميح عشج اكتداب  .4 عسل مديج مغ الجراسات حػل ال

 ميارات الكتابة.
فاعمية استخاتيجية التعمع السخمط لتشسية ميارات كتابة الفقخة في ضػء عسميات  .5

ػ تالميح السخحمة االبت  جائية.الكتابة لج
فاعمية استخاتيجية التعمع السخمط لتشسية ميارات كتابة الفقخة في ضػء عسميات  .6

 الكتابة لجػ شالب السخحمة الثانػية.
فاعمية استخاتيجية التعمع السخمط لتشسية ميارات كتابة الفقخة في ضػء عسميات  .7

ػ دارسيغ المغة العخبية كمغة أجشبية.  الكتابة لج
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: 

 ( ث االبتجائي 2،16ابتدام دوىان العازمي ف الثال ر ريل ال (: أثخ التعمع السجمج بالفيجيػ في تح
بسادة الفقو والدمػك بسحافطة القخيات، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة اليخمػك، 

 األردن.
 ( 2،15أحسج عمي ىسام :) ،ب العمسية، بيخوت ، دار الكت

 لبشان.
 ف)ديدسبخ ـيع عمي شخي (: استخاتيجية تػليؽية قائسة عمى الجمج بيغ مجخل عسميات 2،15أسساء إبخا

رحافة واإلعالم  الكتابة وما بعج السعخفة لتشسية ميارات الكتابة اإلقشاعية الحجاجية لصالبات قدع ال
رخية بكمية اآلداب جامعو جازان بالس سمكة العخبية الدعػدية، مجمة القخاءة والسعخفة، الجسعية الس

ذ، ع  .67-115، ص،17لمقخاءة والسعخفة، كمية التخبية، جامعة عيغ شس
 ( ث 2،16أسساء شو عبج الػىاب ذ التاريخ عمى تشسية ميارات البح (: فاعمية التعمع السجمج في تجري

  .جدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة ششصاالتاريخي والسيل نحػ دراسة التاريخ، رسالة ما
 ( ف أبػ عيج رقخ، يػس ، دار عالع الثقافة لمشذخ 1، ط(: 2،18أفل اياد ال

 والتػزيع، عسان األردن.
 ( ب زاىخ إسساعيل ، عالع 1، ط(: 9،،2الغخي

ب القاى  خة.الكت
  دمحم عمي ىاشع الحسدؼ )نػفسبخ (: فاعمية استخاتيجيتي التعميع السسدوج والتعمع 2،2أمة البارؼ 

ف الدابع مغ مخحمة  ر بسداعجة األقخان في تشسية ميارات القخاءة الجيخية والكتابة الػضيؽية لتالميح ال
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رخية لمقخاءة والس عخفة، كمية التخبية، جامعة التعميع األساسي، مجمة القخاءة والسعخفة، الجسعية الس
ذ، ع   .269-251، ص ص229عيغ شس

 ( دمحم سعج الجيغ ف  س ميارات التعبيخ 2،19أمشية يػس (: استخجام السجونات التعميسية في تشسية بع
ػ تالميح السخحمة اإلعجادية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة ششصا.  الكتابي لج

  ف السصمق )أيمػ (، 2،16ل ايسان خمي
، 199-،23، 3، ع22، مجمة السشارة لمبحػث والجراسات، مج 

ت. ث العمسي، جامعة آل البي  عسادة البح
 ( ب الشسحجة (: أثخ استخجام السشطسات الستقجمة مع 9،،2نػفسبخ،  16-15ثشاء عبج السشعع رج

ػ تالميح السخحمة اإلعجادية،  عمى تحديغ الكتابة الػضيؽية، وبقاء التعمع، واالتجاه نحػ الكتابة لج
السؤتسخ القػمي الدشػؼ الدادس عذخ: التعميع الجامعي العخبي ودوره في تصػيخ التعميع قبل 

ذ، رقع السؤتسخ  .369-312، ص6الجامعي، مخكد تصػيخ التعميع الجامعي، جامعة عيغ شس
 ( ز ري (: 2،11حاتع حديغ الب

 .، الييئة العامة الدػرية لمكتاب، دمذق
 ( دمحم مازن ، دار العمع 1، ط(: ،2،1حدام 

رخ.وااليسان لمشذخ والتػزيع، كفخ الذيخ،   م
 ،(: التعمع الخميط التصػر الصبيعي لمتعمع االلكتخوني، السجمة 6،،2حدغ عمي حدغ سالمو )يشايخ

 .64-53، ص ص 22التخبػية، كمية التخبية، جامعة سػىاج، ج
  (: استخجام مجخل عسميات الكتابة في تشسية ميارات 2،19حدغ عسخان حدغ وأخخان )ديدسبخ

ػ تال ميح السخحمة االبتجائية، مجمة كمية التخبية، كمية التخبية، جامعة التعبيخ الكتابي الػضيفي لج
 .536-،52، ص ص1، ع35أسيػط، ج 

 ( فاعمية بخنامج تجريبي يدتشج إلى شخيقة التعمع الستسازج في 2،19حديغ عبج الكخيع الخحيل :)
ف الخابع األساسي ف ر ي عسان، تحديغ ميارات القخاءة والكتابة لجػ شمبة صعػبات التعمع في ال
 رسالة دكتػراة غيخ مشذػرة، جامعة العمػم اإلسالمية العالسية، كمية الجراسات العميا، األردن.

 ( دمحم سميسان (: فاعمية مجخل عسميات الكتابة في تشسية ميارات الكتابة 2،15داليا سيج صبخؼ 
ية، جامعة عيغ الػضيؽية لجػ شالب السخحمة اإلعجادية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخب

ذ.  شس
 ( هللا الخحيل (: فاعمية التعمع السجمج القائع عمى األلعاب االلكتخونية في 2،19دعاء حديغ عبج 

ف الخابع األساسي واالتجاىات نحػه، رسالة  ر ػ شالبات ال ريل والتفكيخ الخياضي لج تحديغ التح
 دكتػراة غيخ مشذػرة، كمية التخبية جامعة اليخمػك، األردن.
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 دمحم محسػد )ديشا عب (: استخاتيجية قائسة عمى مجخمي الػعي األدبي وعسميات الكتابة 2،19ج الدالم 
رػرة، كمية  ف األول الثانػؼ، مجمة كمية التخبية بالسش ر لتشسية فشػن الكتابة اإلبجاعية لجػ شالب ال

رػرة، ج  .286 -317، ص ص 1،5، ع 3التخبية، جامعة السش
 ( دمحم عمى الذخيجة ذ المغة اإلنجميدية في تشسية ميارة (،2،2رائجة  : فاعمية التعمع الستسازج لتجري

ف التاسع األساسي، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية الجراسات  ر الكتابة والتفكيخ الشاقج لجػ شمبة ال
 العميا، جامعة العمػم اإلسالمية العالسية، األردن.

 ( ر6،،2رؾية سعيج سعيج محخم ػ اكتداب تالميح ال ف الدادس مغ التعميع األساسي لسيارات (: مج
 التعبيخ الكتابي الػضيفي، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة صشعاء.

 ( ريل واكتداب ميارات عسميات العمع 8،،2روال ىاني سخور حجاد (: أثخ التعمع الستسازج في التح
ػرة، كمية التخبية جامعة اليخمػك، لصمبة السخحمة األساسية في األردن، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذ

 األردن.
 ،هللا السعيحر)يػنيػ فاعمية التعميع السجمج في تشسية ميارات الكتابة البحثية لجػ ،2،2ريع عبج 

ت عبج الخحسغ ومدتػػ الخضا نحػه، ج ، 74شالبات دبمػم التعمع اإللكتخوني بجامعة األميخة نػرة بش
 معة سػىاج.السجمة التخبػية، كمية التخبية، جا

 ( هللا السباشخ ريل شمبة 9،،2زكخيا محسػد عبج  (: أثخ استخجام استخاتيجية التعمع السختمط عمى تح
ث التخبية اإلسالمية ودافعية اإلنجاز لجييع في السجارس الخاصة،  ف العاشخ األساسي في مبح ر ال

 ان، األردن.رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية الجراسات العميا، الجامعة األردنية، عس
 ( دمحم الحجاوؼ ف الخابع 2،19سحخ محسػد  ر ريل شمبة ال (: أثخ استخجام التعمع السجمج في تح

األساسي في مقخر العمػم في مجارس محافطة العاصسة عسان، ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية العمػم 
 التخبػية، جامعة الذخق األوسط، األردن.

 ( 2،15سعج عمي زايخ، سساء تخكي داخل :)الجار 1، ط ،
 السشيجية لمتػزيع والشذخ، عسان.

 ( مدتػػ اتقان شمبة المغة العخبية لسيارات التعبيخ الكتابي في 3،،2سساىخ فتحي أبػ العشيغ :)
 الجامعة اإلسالمية بغدة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، الجامعة اإلسالمية بغدة.

 (: فاعمية بخنامج تعميسي قائع عمى السشحى التػاصمي في 2،12ام محسػد عيدى محارمو )سي
ػ الصمبة، رسالة دكتػراه  غيخ مشذػرة،  تحديغ ميارات الكتابة الػضيؽية واالبجاعية والحكاء المغػؼ لج

 جامعة عسان العخبية، كمية العمػم التخبػية والشفدية، عسان، األردن.
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 أثخ بخنامج تجريبي في تشسية ميارة الكتابة لجػ عيشة مغ شمبة 2،13ج )شاىخ فالح فيج العػي
ذ األساسي، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية الجراسات العميا،  ف الخام ر صعػبات التعمع في ال

 جامعة العمػم اإلسالمية العالسية.
 ،دمحم احسج )ديدسبخ ذ ال9،،2صالح عبج الدسيع  س (: فاعمية استخاتيجية التجري تبادلي في تشسية بع

، 143، ع4ميارات الكتابة الػضيؽية لجػ شالب السخحمة الثانػية، مجمة التخبية جامعة االزىخ، ج
 .362-ص 289ص

 ( أثخ بخمجية تعميسية محػسبة في تشسية ميارات القخاءة 2،19عائذة خمفان مبارك السييخؼ :)
ابة لجػ شمبة الجامعة األردنية، السجمة العخبية والكتابة وميارات التعمع الحاتي في مادة القخاءة والكت

زسان جػدة التعميع الجامعي، جامعة العمػم والتكشػلػجيا، ج  .84-63، ص39، 12ل
 ،رسان )أكتػبخ (: دراسة ضاىخة تجنى مدتػػ الكتابة العخبية عشج التالميح، 2،15عبج الدالم عسخ ع

 .113-67، ص ص96مجمة فكخ وإبجاع، ج
 (: ميارات الكتابة واستخاتيجياتيا رؤية معاصخة، مجمة 9،،2لع العقيمي )مارس،عبج السحدغ بغ سا

 .168-123، ص ص81، ع26التخبية السعاصخة، س
  رصفى )يشايخ (: فاعمية بخنامج قائع عمى التعمع السجمج في تشسية ميارات 2،19عدة عمي محسػد م

ية لكمية التخبية، كمية التخبية، جامعة الكتابة اإلقشاعية لجػ شالب السخحمة الثانػية، السجمة العمس
ؼ الججيج، ع  .111-171، ص ص28الػاد

 ( ؼ ب السجمج وأثخىسا عمى تشسية كفايات التعمع 2،17عمي إسساعيل الدعج (: نسصان لمتجري
ت، ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية الجارسات  ػ معمسي السخحمة الستػسصة بجولة الكػي االلكتخوني لج

 العخبي، السشامة، البحخيغ. العميا، جامعة الخميج
 ( رخاوؼ (: 2،14عساد شػقي ممقي سيفيغ الق

ب لمشذخ والتػزيع، القاىخة.1ط   ، عالع الكت
  (: فاعمية استخجام تكشػلػجيا الػسائط الستعجدة التفاعمية 2،16عسخ حسجان عبج العديد سالع )أبخيل

تشسية ميارات القخاءة والكتابة لصفل الخوضة، دراسات تخبػية واجتساعية، كمية التخبية، جامعة  في
 .953-984، ص2، ع22حمػان، ج

 (ب عبج السعصي الفخيجات ، دار كشػز السعخفة لمشذخ 2، ط(: 2،14غال
 والتػزيع، عسان، األردن.

 ( دار صفاء لمشذخ والتػزيع، 1، ط2،11فخخؼ خميل الشجار ،
 عسان.
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 ( ذ المغة اإلنجميدية عمى 2،14فخاس ثخوت الخيساوؼ (: أثخ استخجام التعمع السجمج في تجري
ف الدادس األساسي في محافطة عسان، رسالة  ر ريل السباشخ والسؤجل لجػ شالب ال التح

 ػية، جامعة الذخق األوسط، عسان، األردن.ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية العمػم التخب
 ( ف ظ ربيع الخمي (: بشاء بخنامج تجريبي قائع عمى مشحى العسميات في الكتابة وؾياس أثخه ،2،1فم

ػ شالبات السخحمة الستػسصة في  في عسمية السخاجعة ونػعية الكتابة وميارات التفكيخ الشاقج لج
 خ مشذػرة، جامعة اليخمػك، األردن.السسمكة العخبية الدعػدية، رسالة دكتػراه غي

  ذ في تشسية ميارات التػاصل الكتابي 2،12كخيسة مصخ السدروعي )أبخيل (: فاعمية العسميات الخس
ف الدادس األساسي، مجمة كمية التخبية، كمية التخبية، جامعة أسيػط، ج ر ، 2، ع28لجػ شالب ال

 .،45-4،8ص ص
  ؼ صالح العتيبي )يػليػ ف معمسي المغة اإلنجميدية مجخل العسميات (: در 2،16ماجج غدا جة تػضي

ف، مجمة كمية التخبية، كمية  ف الثاني الثانػؼ بسجيشة الصائ ر ذ التعبيخ الكتابي لصالب ال في تجري
 .349-298، ص ص3، ع32التخبية، جامعة أسيػط، ج

 ( 2،1ماىخ شعبان عبج البارؼ، :)شذخ والتػزيع ، دار السديخة لم1، ط
 والصباعة، عسان، األردن.

 ،دمحم)يػليػ (: التعمع الخميط في ضػء االتجاىات الحجيثة لمتعميع، مجمة ،2،1مججؼ محسػد فييع 
 .119-92، ص18العمػم البجنية والخياضية، كمية التخبية الخياضية، جامعة السشػؼية،ع

 ب خميفة ، 1، ط(، 2،19)دمحم أحسج كاس
ر  خ.دار الفكخ الجامعي، اإلسكشجرية، م

 ـيع الفػزان)يشايخ (: أثخ استخجام مجخل عسميات الكتابة في تشسية ميارات الكتابة 2،18دمحم بغ إبخا
الػضيؽية واالتجاه نحػ الكتابة لجػ متعمسي المغة العخبية الشاشقيغ بغيخىا، المغة العخبية وتعميسيا 

 .2،1-155، ص ص22ان، ع لمشاشقيغ بغيخىا، كمية المغة العخبية، جامعة افخيؿيا العالسية، الدػد
 ( ذ مادة الجغخاؼيا عمى 7،،2دمحم خديع عسيخ الذسخؼ (: أثخ استخجام التعمع السجمج في تجري

ث الستػسط في محافطة حفخ الباشغ واتجاىاتيع، رسالة دكتػراه، كمية  ف الثال ر ريل شالب ال تح
 الجراسات العميا، الجامعة األردنية، عسان، األردن.

 (: فاعمية بخنامج مقتخح قائع عمى التعمع السجمج لتشسية ميارات 2،21لفقي )دمحم شعبان خصاب ا
ؼ، مجمة كمية التخبية، كمية التخبية،  ث اإلعجاد ف الثال ر ػ تالميح ال لتعبيخ الكتابي اإلبجاعي لج

 .423-446، ص1،1جامعة كفخ الذيخ، ع 
 ( فغ التحخيخ العخبي ضػابصو وانساشو، ط6،،2دمحم صالح الذشصي :)ذ لمشذخ  ،7 دار االنجل

 والتػزيع، حائل، السسمكة العخبية الدعػدية.

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9%22
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 ( ت في تشسية 2،17دمحم عبج الدالم أحسج أبػ جخاد (: فاعمية بخنامج سكامبخ وؾبعات التفكيخ الد
ف التاسع في األردن، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، جامعة اليخمػك،  ر الكتابة اإلبجاعية لجػ شمبة ال

 ردن.كمية التخبية، األ
 ( 2دمحم عمي الخػلي،،، :).دار الفالح لمشذخ والتػزيع، األردن ، 
 ( 2،19دمحم ماجج نػر الجيغ خيال ،)

ية، جامعة ، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية التخب
 ششصا. 

 ( 2،14دمحم محسػد الحيمة :)دار السيدخة لمشذخ 9، ط ،
 والتػزيع، عسان، األردن.

  (: فاعمية استخجام مجخل عسميات الكتابة في تشسية 9،،2محسػد جالل الجيغ سميسان )يػليػ
ذ، الجسعية  ميارات األداء الكتابي لصالب السخحمة الثانػية، دراسات في السشاىج وشخق التجري

ذ، ع  ذ، كمية التخبية، جامعة عيغ شس رخية لمسشاىج وشخق التجري  .247-182، ص 148الس
 ( 5،،2مختار الصاىخ حديغ :)1، ط ،

 مكتبة العبيكان، الخياض.
 ( رػر حشبذي أثخ العمع السخمط القائع عمى السشطسات الستقجمة في تشسية (: 2،18مخيع عمي مش

ث الستػسط، رسالة ماجدتيخ  ف الثال ر ػ شالبات ال القػاعج الشحػية واالتجاه نحػ المغة العخبية لج
 غيخ مشذػرة، كمية الجراسات العميا، جامعة الخميج العخبي، السشامة، البحخيغ.

 ( ب الديج سميسان جبخ ذ الفمدفة (: فاعمية ا2،11مػاى ستخاتيجية الستخجام التعمع السخمط في تجري
ف االول الثانػؼ، مجمة كمية التخبية،  ر ريل السعخفي وتشسية التفكيخ الشاقج لجػ شالب ال عمى التح

 .268-193، ص ص43كمية التخبية، جامعة ششصا، ع
 ( ف خخما، واخخان الثقافة، عسان،  ، دار عالع1، ط(: 5،،2ناي

 األردن.
 ( 5،،2نبيل أبػ حمتع وآخخان :)دار أسامة لمشذخ والتػزيع، 1، ط ،

 عسان، األردن.
  دمحم )يػليػ (: أثخ التعمع السجمج في تشسية ميارات المغة اإلنجميدية لجػ 2،19نجػػ جسعة احسج 

لتخبية، كمية التخبية لمصفػلة السبكخة، جامعة أسيػط، أشفال الخوضة، مجمة دراسات في الصفػلة وا
 .446-4،2، ص ص،1ع



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 
356 

 

 ( دمحم الخػالجة (: فاعمية استخجام نسػذج مخاحل عسميات الكتابة في تعميع 1،،2نجػػ محسػد 
ف العاشخ األساسي، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية  ر ميارات التعبيخ الكتابي لجػ شمبة ال

 امعة األردنية، االردن.الجراسات العميا، الج
 ( دمحم مدعػد أبػ مغمي (: أثخ استخجام استخاتيجيتي التعمع السعكػس والتعمع الستسازج في 2،17ـبة 

ػ شالبات السخحمة األساسية في  تشسية ميارات االستيعاب القخائي والكتابة في مادة المغة اإلنجميدية لج
 العميا، جامعة العمػم اإلسالمية العالسية. األردن، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية الخاسات

 (هللا ؼ والتعمع االلكتخوني: 2،14والء صقخ عبج (: التعميع السجمج حمقة الػصل بيغ التعميع التقميج
ؼ،ع  .،2-13، ص7دراسة تحميمية، مجمة الجراسات والبحػث االجتساعية، جامعة الػاد
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