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 مستخمص البحث:
ىدف البحث الحالي إلى تنمية ميارات التعبير الكتابي الوظيفي لدى تالميذ : أهداف البحث

المرحمة االبتدائية، وتعرف فاعمية استخدام مدخل عمميات الكتابة في تنمية ىذه الميارات لدى 
 التالميذ.

               مجموعة من تالميذ الصف السادس االبتدائي بمغ عددىم : مجموعة البحث
تمميذ ا وتمميذة ( بمدرسة المنشأة الكبرى االبتدائية المشتركة، التابعة إلدارة القوصية  64)

التعميمية، بمحافظة أسيوط، واتبع البحث الحالي المنيج التجريبي، باستخدام التصميم شبو 
 ذي المجموعة الواحدة. التجريي

تم إعداد إطار ا نظري ا عن: مدخل عمميات الكتابة، وميارات التعبير الكتابي : إجراءات البحث
الوظيفي. وكيفية استخدام مدخل عمميات الكتابة في تنمية ميارات التعبير الكتابي الوظيفي 

 وكذلك تم إعداد األدوات والمواد التالية:       

األنشطة والتدريبات ( ميارة، وكراسة 57رات التعبير الكتابي الوظيفي بمغت )قائمة بميا      
، واستمارة وفق ا لمدخل عمميات الكتابة، واختبار ميارات التعبير الكتابي الوظيفي ودليل المعمم

اختبار التعبير الكتابي الوظيفي لتالميذ المرحمة االبتدائية، وبتطبيق ىذه  تقدير الدرجات لتصحيح
 دوات والمواد، واستخدام المعادالت اإلحصائية المناسبة تم التوصل إلى نتائج البحث وتفسيره.األ

 أهم نتائج البحث:
فاعمية استخدام مدخل عمميات الكتابة في تنمية ميارات التعبير الكتابي الوظيفي لدى تالميذ  -1

ات تالميذ مجموعة المرحمة االبتدائية، وتبين ذلك من خالل حساب الفرق بين متوسطي درج
البحث عمى اختبار ميارات التعبير الكتابي الوظيفي ككل، وعمى الميارات الخاصة لو كل 

( 4.4 1عمى حدة في التطبيقين القبمي والبعدي، وجاء الفرق دال إحصائي ا عند مستوى)
 لصالح التطبيق البعدي، وكان حجم أثر استخدام المدخل كبير ا؛ حيث بمغت قيمة حجم األثر

 (.6,49;لمدخل عمميات الكتابة عمى ميارات التعبير الكتابي الوظيفي )
وأوصى البحث بضرورة استخدام مدخل عمميات الكتابة في التدريس لممتعممين في المراحل     

الدراسية المختمفة، واالىتمام بتنمية ميارات التعبير الكتابي الوظيفي، واإلفادة من أدوات البحث 
في العممية التعميمية، وغيرىا من التوصيات، كما قدم البحث مجموعة من ومواده وتوظيفو 

 المقترحات المرتبطة بما أسفر عنو البحث من نتائج.
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Summary of the Study 
Objectives of the Study: The present study aimed at developing 

functional written expression skills among Primary School Pupils. It also 
aimed at identifying the effectiveness of the writing process approach in 
developing these skills . 

Participants of the Study: A group of sixth primary school pupils 
(n= 40) selected from Al-Kubra Primary School (Boys & Girls), Al-
Qusiya- Assiut Governorate Educational Administration. The study 
followed the semi-empirical design of one group. 

Procedures of the Study: A theoretical framework has been 
developed for using the writing process approach in developing 
functional written expression skills  Instruments of the study were: (1) A 
List of Functional Written Expression Skills that includes (35) skills. 2) A 
test of functional written expression skills,( 3) Writing Rubric,  Activities, 
worksheets as well as a teacher’s guide were used. Administering these 
instruments and materials, and then using the suitable statistical 
methods, results of the study were revealed                                     
 : Results of the Study 

 1- The effectiveness of using the writing process approach in 
developing primary school pupils’ functional written expression 
skills. This was indicated by the results of pre – post functional 
written expression skills tes  There was a statistical significant 
difference at the level of (0.01) in favor of the post application.     . 
The study recommended using the writing process approach in 

teaching writing for different learners’ levels. More attention should be 
given to   developing functional written expression skills. Suggestions for 
further research were given          .                                                
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 مقدمة البحث:
تؤدي المغة وظائف متعددة في حياة الفرد والمجتمع، فيي وسيمة الفرد لمتعبير عن مشاعره      

لبو، ويحقق مآربو في المجتمع الذي يحيا فيو، وعواطفو وأفكاره، وبيا يقضي حاجاتو، وينفذ مطا
وبواسطتيا ينقل تجربتو إلى اآلخرين، كما أنو يطمع عمى تجاربيم الحاضرة والماضية وعمى 

 (.;4، 4414تجارب األمم األخرى وخبراتيا. )أحمد إبراىيم
ساتو وقيمو فالمغة ىي األم، التي تنسج شبكة الوفاق بين أفراد المجتمع وجماعاتو ونظمو ومؤس   

 (.15،  4448)عمي أحمد، إيمان ىريدي ق بدون لغة وال مجتمع بدون وفاق"ومعتقداتو، فال وفا
ويعد إكساب المتعمم القدرة التي تمكنو من االتصال المغوي الواضح السميم أحد أىم األسباب    

حقق ىذا اليدف من الرئيسة لتعمم المغة؛ سواء أكان ىذا االتصال شفيي ا أم كتابي ا، ويمكن أن يت
الكتابة باعتبارىا أركان االتصال المغوي، -القراءة –التحدث -ربعة: االستماعخالل فنون المغة األ

 (.;:  :444والمغة العربية كل متكامل يتأثر كل فن من فنونيا بالفنون األخرى)عمي أحمد،
اإلنسان من التعبير عن فالتعبير الكتابي وسيمة من وسائل االتصال، التي بواسطتو يتمكن       

أفكاره، ويقف عمى أفكار غيره، ويبرز ما لديو من مفاىيم ومشاعر، وأحاسيس، ويسجل ما يمر 
 بو من حوادث ووقائع تمر بو في حياتنا اليومية .

 مشكمة البحث:
 نبعت مشكمة البحث الحالي من خالل ما يمي:

بير الكتابي الوظيفي، وأن تالميذ ىذه ضعف مستوى تالميذ المرحمة االبتدائية في ميارات التع -
              المرحمة ما زالوا يعانون ضعف ا في ميارات ىذا الفن، وىذا ما أكدتو نتائج العديد

             (، ودراسةSmith,2002(، ودراسة)Padgett, 2000من الدراسات: منيا دراسة )
(، 4447ودراسة )عاطف مفمح، (، 4447(، ودراسة )سعيد عبداهلل، 4444) فايزة السيد،

( مما يستدعي تنمية ىذه الميارات باستخدام مدخل Rania Mohamed, 2011ودراسة)
 عمميات الكتابة.

 االطالع عمى نتائج وتوصيات البحوث والدراسات السابقة. -
 أخذ آراء الخبراء والمختصين في مجال تدريس المغة العربية. -
 قامت بو الباحثة. نتائج االختبار التشخيصي الذي -

وفي ضوء ما سبق تحددت مشكمة البحث في ضعف ميارات التعبير الكتابي الوظيفي لدى     
تالميذ المرحمة االبتدائية؛ مما دفع الباحثة إلى استخدام مدخل عمميات الكتابة لتنمية ىذه 

 الميارات لدييم. 
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 مصطمحات البحث:
ا وظيفي ا تقتضيو حياة المتعمميعرف التعبير الكتابي الوظيفي: بأنو                  يؤدي غرض 

             داخل المدرسة، وخارجيا ، مثل كتابة الخطابات الرسمية، والتقارير، والبرقيات
 (.:1، 4414)سعيد عبداهلل،

( اصطالحيا  بأنو التعبير الذي يؤدي غرض ا 115، 4415ويعرفو )أحمد حسين، عمي أحمد   
لتالميذ ويساعدىم عمى التعبير عن أفكارىم ومشاعرىم بطريقة صحيحة، وظيفي ا في  حياة ا

 وبأسموب منظم ومحكم دقيق.
ويعرف إجرائيا  في ىذا البحث بأنو: التعبير الذي يمبي حاجات تمميذ الصف السادس     

االبتدائي من خالل عالقتو بمن حولو من الناس، سواء أكان داخل المدرسة أم خارجيا ، 
عالن، وكتابة بطاقة دعوة.كتمخيص مق  ال، وكتابة رسالة، وبرقية، والفتة، وا 

( بأنو المدخل الذي يركز عمى ;،  4414مدخل عمميات الكتابة تعرفو )سيناء الخطيب،    
العمميات التي تحدث قبل وبعد عممية الكتابة، ويرى ىذا المدخل أن عممية الكتابة عممية 

ات ما قبل الكتابة، والكتابة األولية، وما بعد الكتابة، ارتدادية، وليست خطية، حيث إن نشاط
 تتداخل بطريقة تسيل كتابة موضوع تعبير جيد.

ا بأنو مجموعة من المبادئ تنص عمى أن الكتابة Graham,2006,p459ويعرفو )   ( أيض 
لية عممية إبداعية تمر بست مراحل ىي: مرحمة ما قبل العمميات )التخطيط(، ومرحمة الكتابة األو 

)المسودة(، ومرحمة المراجعة والتعديل، ومرحمة الكتابة النيائية، ومرحمة التقويم، وتنتيي ىذه 
 المرحمة بمرحمة النشر(. 

ويعرف إجرائيا  بأنو: مجموعة من اإلجراءات العقمية العممية التي يقوم بيا تمميذ الصف     
تابة، وكتابة المسودة، السادس وفق تسمسل منطقي ينتظم في خمس مراحل )ما قبل الك

والمراجعة، والتصحيح، ثم النشر(. ألجل مساعدتو في تحسين ميارات الكتابة ومن أجل إخراج 
 منتج لغوي متقن، يحاول من خاللو إمتاع القارئ أو إقناعو بفكرة ما. 

 أسئمة البحث:
 ما ميارات التعبير الكتابي الوظيفي المناسبة لتالميذ المرحمة االبتدائية؟-1
ما فاعمية استخدام مدخل عمميات الكتابة في تنمية ميارات التعبير الكتابي الوظيفي لدى  -4

 تالميذ المرحمة االبتدائية؟
 أهداف البحث:

 تنمية ميارات التعبير الكتابي الوظيفي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية -
 لكتابي الوظيفي.فاعمية استخدام مدخل عمميات الكتابة في تنمية ميارات التعبير ا -
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 أهمية البحث:
 األهمية النظرية:

قدم البحث الحالي خمفية نظرية مفصمة عن مدخل عمميات الكتابة وميارات التعبير الكتابي      
 الوظيفي.

 األهمية التطبيقية:
 قد يفيد البحث الحالي كال  من:

 ظيفي لدى التالميذ: قد تسيم ىذه الدراسة في تنمية ميارات التعبير الكتابي الو التالميذ
من حيث تزويدىم بمدخل عمميات الكتابة الذي يمكن استخدامو في تنمية ميارات التعبير       

 الكتابي الوظيفي.
: وذلك من خالل إمدادىم بدليل المعمم. وتقديم مجموعة من النماذج لدروس معدة المعممين

ية المصوغة بصورة سموكية قد باستخدام مدخل عمميات الكتابة، وقائمة من األىداف التعميم
 تساعد المعممين في التخطيط  الجيد لمدرس.

   تضمينو في مناىج من خالل إمدادىم  بمدخل عمميات الكتابة  بما يمكن واضعي المناهج:
مدادىم بقائمة بميارات التعبيرالمغة العربية            لتنمية ميارات التعبير الكتابي الوظيفي وا 
 .الكتابي الوظيفي

قد تفتح ىذه الدراسة المجال أمام الباحثين إلجراء العديد من الدراسات التي يمكن أن الباحثين: 
تتناول مدخل عمميات الكتابة كمتغير مستقل  في تنمية ميارات التعبير الكتابي الوظيفي لدى 

  4تالميذ المراحل الدراسية المختمفة
 أدوات جمع البيانات:

 بير الكتابي الوظيفي المناسبة لتالميذ المرحمة االبتدائية.إعداد قائمة بميارات التع -
 إعداد اختبار ميارات التعبير الكتابي الوظيفي لتالميذ المرحمة االبتدائية ومقياس تقديره. -
 إعداد كراسة األنشطة والتدريبات. -
 إعداد دليل المعمم.  -

 منهج البحث:
شبو التجريبي ذي المجموعة الواحدة من تم استخدام المنيج التجريبي باستخدام التصميم      

 خالل التطبيقين القبمي والبعدي ألدوات البحث.
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 محددات البحث:
 –مجموعة من تالميذ الصف السادس االبتدائي  بمدرسة المنشأة الكبرى االبتدائية المشتركة  -

 التابعة إلدارة القوصية التعميمية بمحافظة أسيوط. -محل عمل الباحثة
           تعبير الكتابي الوظيفي المناسبة لتالميذ المرحمة اإلبتدائية في مجال كتابة ميارات ال -

المقال(. وقد بمغ عددىا  –بطاقات الدعوة  –اإلعالنات  –الالفتات  البرقيات  –)الرسائل 
 ( ميارة خاصة. 57)

(، ومرحمة كتابة مدخل عمميات الكتابة المتمثل في: )مرحمة ما قبل الكتابة )التخطيط لمكتابة -
عادة القراءة، ومرحمة التعديل والتنقيح، ومرحمة  المسودة)الكتابة األولية(، ومرحمة المراجعة وا 

 الطباعة والنشر(.
بعض موضوعات التعبير الكتابي الوظيفي من منيج المغة العربية لدى تالميذ الصف  -

 السادس اإلبتدائي.
 وقد تم إعداد أدوات البحث فيما يمي:

 ءات البحث:إجرا
االطالع عمي ما تيسر من البحوث والدراسات السابقة واألدبيات ذات الصمة بموضوع البحث  -

 الحالي الذي تناول ميارات التعبير الكتابي عامة، والتعبير الكتابي الوظيفي خاصة.
إعداد قائمة مبدئية بميارات التعبير الكتابي الوظيفي المناسبة لتالميذ الصف السادس  -

جراء التعديالت في ضوء اال بتدائي، وعرضيا عمى مجموعة من المحكمين المختصين، وا 
 آرائيم ومقترحاتيم.

 4التوصل لمقائمة النيائية لميارات التعبير الكتابي الوظيفي المناسبة لتالميذ المرحمة االبتدائية -
يو من خالل القائمة إعداد اختبار ميارات التعبير الكتابي الوظيفي  في ضوء ماسيتم التوصل إل-

 السابقة وأدبيات البحث.
عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين؛ وذلك لمتأكد من صالحيتو لمتطبيق واليدف  -

 الذي وضعا من أجمو.
تطبيق االختبار عمى مجموعة استطالعية؛ وذلك لحساب صدقو وثباتو، ومعامالت السيولة  -

 والصعوبة، والزمن الالزم لتطبيقيما.
حديد الصورة النيائية لالختبار بعد ضبطو في ضوء آراء المحكمين وفي ضوء التجربة ت -

 االستطالعية.
اختيار مجموعة البحث من تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدرسة المنشأة الكبري االبتدائية  -

 بمحافظة أسيوط، مركز القوصية.



 أ.د/ حسن عمران حسن          ام مدخل عمميات الكتابةاستخد
 أ.د/ عبدالوهاب هاشم سيد
 أ/ دهب بدر عثمان غول
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 تطبيق االختبار عمى مجموعة البحث تطبيق ا قبمي ا. -
تدريب تالميذ الصف السادس االبتدائي عمى تنمية ميارات التعبير الكتابي الوظيفي باستخدام  -

 مدخل عمميات الكتابة.
 تطبيق االختبار عمى مجموعة البحث تطبيق ا بعدي ا. -
رصد النتائج ومعالجتيا إحصائي ا، ثم تحميميا وتفسيرىا لمحكم عمى مدى فاعمية استخدام مدخل  -

 ابة في تحقيق أىدافو. عمميات الكت
 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما ستسفر عنو نتائج البحث. -

 اإلطار النظري لمبحث:
تتضح أىمية التعبير الكتابي بالنسبة ألبنائنا في مراحل التعميم المختمفة في كون التعبير      

عمومات وأفكار في الكتابي ىو جماع فنون المغة، فعن طريقو يوظف الطالب ما لديو من م
الموضوع المكتوب، كما أنو يوظف ما تعممو في دروسو المغوية توظيف ا يتم عن فيم وتمثل عالوة 
عمى ما سبق فإن تدريب التالميذ عمى التعبير الكتابي الجيد ينمي ميارات التفكير لدييم، ولذا 

لموضوعو، وطريقتو  فنحن نقول: إن الكاتب يفكر بقممو، ويتضح ىذا التفكير في طريقة عرضو
    في ترتيب أفكاره، وأسموبو في صف الكممات والجمل لتؤدي معنى محدد ا يقصده الكاتب.

 (.16، 4414)ماىر شعبان، 
ونظر ا ألىمية التعبير الكتابي لجميع التالميذ بما فييم تالميذ المرحمة االبتدائية واىتمام     

يذ حيث يمثل ركن ا أساسي ا من أركان االتصال المسئولين بتيسير سبل تعميمو وتعممو لمتالم
المغوي، إال أن التالميذ مازالوا يعانون ضعف ا في ميارات ىذا الفن، وىذا ما أكدتو نتائج العديد 

(، ;444(، ودراسة )خالد بن خاطر، ;444من الدراسات: منيا دراسة )صالح عبدالسميع، 
في مكتوبات التالميذ نجد تجاوزات كثيرة في (، فإذا نظرنا 4411ودراسة )عالء الدين سعودي، 

األسموب، ويسوده التعبير العامي، باإلضافة إلى عدم توافر العناصر واألسس الالزم توافرىما في 
 المكتوب، وكثرة األخطاء النحوية واإلمالئية، ورداءة الخط، والغياب التام لعالمات الترقيم.

ل التي تستخدم في تنمية ميارات التعبير الكتابي  وي عد مدخل عمميات الكتابة من المداخ    
وىذا المدخل عبارة عن نسق فكري يتبنى مجموعة من الرؤى والنظريات التربوية التي تؤكد عمى 
تعميم التالميذ المراحل والعمميات التي تؤدي إلى إنشاء البناء المغوي منذ بداية بزوغ الفكرة ومرور ا 

المسودة، وتعديميا، وتقويميا، ووصوال إلى الصورة النيائية لمرسالة بإعداد خطة الكتابة، وكتابة 
 (.56، 4444المغوية، باإلضافة إلى االىتمام بالعمميات وجودة المنتج الكتابي معا. )فايزة السيد،
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وييدف ىذا المدخل إلى تنمية وعي المتعمم بكيفية استنتاج األفكار، وتحويميا إلى بناء قوي     
طمبات القارئ وتوقعاتو وأىدافو، وكذلك مع أىداف الكاتب وتوقعاتو، ويؤكد ىذا يتناسب مع مت

المدخل عمى أىمية العناية بميارات الكتابة وعممياتيا، وكيفية التعمم وأثر ذلك عمى نواتج التعمم 
 (. 669، 4414القريبة والبعيدة. )نجالء يوسف 

           ة في تعميم التعبير الكتابي الوظيفيويمكن تحديد أىمية استخدام مدخل عمميات الكتاب    
              (، 4444في ضوء نتائج الدراسات والبحوث التي استيدفت فيما يمي )فايزة السيد، 

                    (، ;444(، )محمود سميمان، :444(، )ماىر شعبان، 4446)نادية عمي، 
(، )قاسم نواف 4414ة مطر المزروعي،(، )كريم4414( ،)نجالء يوسف، 4414)محمد جابر،

 (: 4415البري، 
 مساعدة المتعممين في تنمية قدراتيم ومياراتيم المغوية. -
 تنمية وعي التالميذ بكيفية استنتاج األفكار وتنميتيا وتحويميا إلى بناء لغوي محكم. -
 يو.يراعي متطمبات المتمقي)المستقبل(؛ مما يؤدي إلى تحسين ميارات الكتابة لد -
 يدعم تكامل فنون المغة القراءة والكتابة والتحدث واالستماع من خالل عمميات الكتابة. -
 إعمال الذىن، وعمق المعالجة، وحسن التناول لمموضوع مدار الكتابة. -
             االىتمام بالعممية والمنتج الكتابي مع ا، أي بالكيفية التي تمت بيا الرسالة المغوية،  -

 ة كمنتج.والرسال
 دور المعمم يتحدد في التوجيو والتيسير لعممية تعميم ميارات الكتابة أثناء العممية وقبميا بعدىا. -
ا لممارسة أساليب مختمفة من التعميم مثل تعميم األقران والتعميم   - يتيح أمام المتعممين فرص 

 التعاوني والفردي.
اليومية، في عممية االتصال، وتسييل عممية فالتعبير الكتابي جزء حيوي في حياة الناس      

التفكير، والتعبير عن النفس، ومن ثم أصبحت الحاجة لتعميم ميارات التعبير الكتابي أمر ا في 
 (.:14، 4444غاية األىمية )جمال مصطفى 

        والتعبير الكتابي يعد من أسس التفوق الدراسي عامة، وفي المجال المغوي مع غيره،     
         -فعن طريقو يستطيع التمميذ التعبير عما يدور في ذىنو من أفكار، ومشاعر، وآراء

     وتعكس ىذه الكتابة غالبا شخصية  الكاتب، ويستيدف منيا أشياء كثيرة: كالقوة  -كتابة
                  المغوية، والقوة البالغية، وتسمسل األفكار، وصحة المعمومات المكتوبة وغيرىا.

 (.4، 4414)قصي عبد االعباس، سعد سوادي،
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 نتائج البحث: 
 لإلجابة عن سؤالي البحث

 ما ميارات التعبير الكتابي الوظيفي المناسبة لتالميذ المرحمة االبتدائية؟ -1
 ما فاعمية استخدام مدخل عمميات الكتابة في تنمية ميارات التعبير الكتابي الوظيفي؟ -4

 تم إعداد اآلتي:
 : ما مهارات التعبير الكتابي الوظيفي المناسبة " لإلجابة عن السؤال األول ونصه:أوًل 

 لتالميذ المرحمة اًلبتدائية"؟
تم إعداد قائمة بميارات التعبير الكتابي الوظيفي المناسبة لتالميذ المرحمة االبتدائية.من        

          (، ودراسة ;444خالل االطالع عمى بعض الدرسات: منيا دراسة )ثناء عبدالمنعم ، 
(، ودراسة )عالء الدين سعودي، 4414(، ودراسة )محمد جابر،;444)صالح عبدالسميع، 

( التي يستيدف البحث الحالي تنميتيا عن طريق استخدام مدخل عمميات الكتابة، وقد 4411
ل ( ميارة خاصة بعد التأكد من صدقيا من خال57اشتممت القائمة في صورتيا النيائية عمى)

 عرضيا عمى مجموعة المحكمين من المختصين في المناىج وطرق تدريس المغة العربية.
 "ما فاعمية استخدام ونصه   ثاني ا: لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث

         مدخل عمميات الكتابة في تنمية مهارات التعبير الكتابي الوظيفي لدى تالميذ الصف 
 ؟" السادس اًلبتدائي

تم التحقق من صحة الفرض الذي ينص عمى أنو " يوجد فرق دال إحصائيا  عند مستوى 
         ( بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة )التجريبية( في التطبيقين القبمي 4,47)

والبعدي الختبار التعبير الكتابي الوظيفي لصالح متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في 
 ي".التطبيق البعد

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض إحصائي ا تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف  
المعياري لدرجات تالميذ مجموعة الدراسة في القياسين القبمي والبعدي الختبار ميارات التعبير 

(، SPSS( باستخدام البرنامج اإلحصائي)t .test) الكتابي الوظيفي كما تم حساب قيمة "ت"
لمفرق بين درجات التالميذ في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار التعبير الكتابي  ومستوى الداللة

 الوظيفي، وتعرف حجم األثر لفاعمية مدخل عمميات الكتابة بعد حساب قيمة"ت"
 وفيما يمي عرض لتمك الخطوات.
 نتائج اختبار التعبير الكتابي الوظيفي.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

155 
   2910  ديسًرب  - جزء ثاَي-انثاَي عشز     انعذد -  33  اجملهذ 

 

 ( 2جدول ) 
 ومستوى الدًللة لمفرق بين درجات تالميذ Tياري وقيمة المتوسط  الحسابي واًلنحراف المع

 (00مجموعة الدراسة في  التطبيقين القبمي والبعدي في اختبار التعبير الكتابي الوظيفي )ن= 

 الداللة Tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التطبيق المجاالت
 4.76 77.:1 بعدي 4.41دال عند  41.65 1.41 7.: قبمي مجال كتابة الرسائل
 :1.7 15.67 بعدي 4.41دال عند  ;8.:1 1.89 :8.4 قبمي مجال كتابة الالفتات
 1.54 14.78 بعدي 4.41دال عند  44.99 1:.4 :6.7 قبمي مجال كتابة البرقيات
 4.18 18.78 بعدي 4.41دال عند  44.75 :1.1 9.47 قبمي مجال كتابة اإلعالنات

ة بطاقات مجال كتاب
 الدعوة

 :4.8 78.:1 بعدي 4.41دال عند  ;44.7 4:.4 :8.: قبمي
مجال كتابة المقال 

 الموضوعي
 ;4.4 ;18.7 بعدي 4.41دال عند  ;7.:1 ;1.6 ::.9 قبمي

 5;.14 6.49; بعدي 4.41دال عند  ;46.6 7.78 64.99 قبمي مجموع المجاالت

فرق بين متوسطي مجموع درجات تالميذ مجموعة البحث  يتضح من الجدول السابق وجود     
فى اختبار ميارات التعبير الكتابي الوظيفي ككل في التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق 

(، 6.49;(، بينما بمغ في التطبيق البعدي )64.99البعدي؛ حيث بمغ المتوسط القبمي لالختبار )
لتجريبية في التطبيق البعدي الختبار ميارات التعبير وىذا يعد مؤشر ا عمى تفوق المجموعة ا

 الكتابي الوظيفي ككل لدى تالميذ مجموعة الدراسة بعد تطبيق مدخل عمميات الكتابة.
ويتضح وجود فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات التالميذ مجموعة البحث في      

ي الوظيفي ككل لصالح التطبيق البعدي التطبيقين القبمي والبعدي الختبار ميارات التعبير الكتاب
( وىي قيمة دالة عند ذلك ;46.6(؛ حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة)4.4 1عند مستوى )

ا في الجانب األدائي لميارات التعبير الكتابي  المستوى، وىذا يدل عمى أن ىناك تحسن ا واضح 
 الوظيفي ككل لدى مجموعة البحث بعد تطبيق مدخل عمميات الكتابة.

من خالل إجراءات البحث وتحميل بياناتو إحصائي ا، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج      
 تمثمت في:



 أ.د/ حسن عمران حسن          ام مدخل عمميات الكتابةاستخد
 أ.د/ عبدالوهاب هاشم سيد
 أ/ دهب بدر عثمان غول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  قائمة بميارات التعبير الكتابي الوظيفي المناسبة لتالميذ المرحمة االبتدائية، وقد اشتممت
 ( ميارة خاصة.57القائمة في صورتيا النيائية عمى)

  لتنمية ميارات التعبير الكتابي الوظيفي لدى تالميذ المرحمة استخدام مدخل عمميات الكتابة؛
 االبتدائية، وقد تطمب المدخل إعداد دليل المعمم، وكراسة األنشطة والتدريبات.

  فاعمية استخدام مدخل عمميات الكتابة في تنمية ميارات التعبير الكتابي الوظيفي المستيدفة
د تبين من خالل متوسط درجات تالميذ مجموعة بالبحث لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، وق

البحث في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار ميارات التعبير الكتابي الوظيفي ككل لصالح 
( وجاء الفرق دال إحصائي ا لصالح اتطبيق البعدي في 4.4 1التطبيق البعدي عند مستوى )

 كبير ا. اختبار التعبير الكتابي الوظيفي، وكان حجم أثر المدخل 
 وفي ضوء ما أسفر عنو البحث من نتائج تم التوصل إلى بعض التوصيات والمقترحات

  :توصيات البحث 
أثبت  -في ضوء ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:      

ظيفي لدى البحث فاعمية استخدام مدخل عمميات الكتابة في تنمية ميارات التعبير الكتابي الو 
تالميذ المرحمة االبتدائية، لذا يوصي البحث بضرورة تدريب معممي المغة العربية عمى استخدام 

 مدخل عمميات الكتابة في المغة العربية، في المراحل الدراسية المختمفة.
استخدام اإلستراتيجيات والمداخل الحديثة في تدريس ميارات التعبير الكتابي وعدم الركون إلى  -

خدام الطرق التقميدية التي أثبتت الدراسات أنيا سبب رئيس من أسباب ضعف التالميذ است
 في التعبير ونفورىم منو.

التركيز عمى ميارات التعبير الكتابي الوظيفي لدى تالميذ ما قبل الجامعي ألىميتيا ليم في  -
 حياتيم المستقبمية.

بداية من المرحمة االبتدائية وحتى المرحمة  ضرورة بناء مناىج لتعميم التعبير الكتابي الوظيفي -
 4الثانوية، حيث ت كون لدى المعمم والمتعمم رؤية عممية واضحة لتعميم وتعمم ىذا الفن

 4ضرورة االىتمام بالكتابات المتميزة لممتعممين ومكافأة أصحاب ىذه الكتابات -
ده البحث الحالي في قياس مدى اإلفادة من اختبارات ميارات التعبير الكتابي الوظيفي الذي أع -

 تمكن تالميذ المرحمة االبتدائية من ميارات التعبير الكتابي الوظيفي في مجاالت أخرى. 
إعداد مقرر دراسي محدد ومخطط لو لتعميم التعبير الكتابي الوظيفي، بما يتضمنو من:  -

 أىداف، وطرق تدريس، ووسائل تعميمية، ومناشط، وأساليب تقويم.
ام باستخدام مدخل عمميات الكتابة في تدريس فروع المغة العربية األخرى باعتباره من االىتم -

 المداخل الحديثة التي تتماشى مع االتجاىات الحديثة في تعميم المغة العربية.
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ضرورة االىتمام بمشاركة التالميذ في مواقف تعميم المغة العربية حتى تزداد فاعميتيم، مما  -
 بي الوظيفي لدييم.ينمي األداء الكتا

ضرورة االىتمام بتنمية الميارات النوعية لمجاالت التعبير الكتابي الوظيفي المختمفة أثناء  -
 تعميم فروع المغة العربية.

 مقترحات البحث:
وفي ضوء ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج يمكن اقتراح تمك الموضوعات لمبحث       

 والدراسة:
 عرف عمى أثر مدخل عمميات الكتابة في تنمية ميارات لغوية أخرى.إجراء دراسات لمت -
إجراء دراسات لمتعرف عمى أثر استخدام مدخل عمميات الكتابة في تنمية ميارات التعبير  -

 الكتابي اإلبداعي في المراحل التعميمية المختمفة.
تنمة ميارات إجراء بحوث مشابية لمتعرف عمى أثر استخدام مدخل عمميات الكتابة في  -

 التعبير الكتابي الوظيفي لدى المرحمة اإلعدادية والثانوية.
دراسة لرصد أىم المشكالت والصعوبات التي يعاني منيا معممو المغة العربية عند تدريسيم  -

 لميارات التعبير الكتابي.



 أ.د/ حسن عمران حسن          ام مدخل عمميات الكتابةاستخد
 أ.د/ عبدالوهاب هاشم سيد
 أ/ دهب بدر عثمان غول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قائمة المراجع:
 أوًل  المراجع العربية:

، عم ان، األردن، دار زىران يس المغة العربيةأساليب تدر (.4414. أحمد إبراىيم صومان )1
 لمنشر والتوزيع. 

في  معجم المصطمحات التربوية الم عرفة(. 4415أحمد حسين المقاني، عمي أحمد الجمل ) -4
 ، القاىرة، عالم الكتب5المناىج وطرق التدريس، ط

جة عمى تحسين (: أثر استخدام المنظمات المتقدمة مع النمذ;444ثناء عبد المنعم رجب ) -5
الكتابة الوظيفية وبقاء التعمم واالتجاه نحو الكتابة لدى تالميذ المرحمة 

جامعة أم 4نوفمبر 18 -17، المؤتمر القومي السادس عشراإلعدادية، 
 .;58 -515القري. ، ص ص 

( فاعمية استخدام أسموب ممفات الكتابة في تنمية بعض 4444جمال مصطفى العيسوي) -6
مجمة ر الكتابي الالزمة لتالميذ الصف الخامس االبتدائي، ميارات التعبي

، 18، جامعة عين شمس، كمية التربية، العددالقراءة والمعرفة
 .181-148أغسطس.ص ص 

(. فاعمية نشاطات قائمة عمي عمميات الكتابة في تنمية ;444خالد بن خاطر العبيدي ) -7
رسالة دكتوراة ط، ميارات كتابة القصة لدى تالميذ الصف األول المتوس

 كمية التربية، جامعة أم القري. )غير منشورة(،
(. تنمية ميارات بعض مجاالت التعبير الكتابي الوظيفي لدى 4447سعيد عبد اهلل الفي ) -8

مناىج  التعمم  –المؤتمر العممي السابع عشرتالميذ المرحمة االبتدائية، 
مناىج وطرق التدريس، والمستويات المعيارية، مصر، الجمعية المصرية لم

من يوليو،  49-48كمية التربية، جامعة عين شمس، في الفترة من 
 .5:7-574، ص ص 1مج

 ، القاىرة ، عالم الكتب. تنمية مهارات المغة العربية(  4414سعيد عبداهلل الفي )  -9
(. استخدام طمبة الصف األول الثانوي لميارات عمميات 4414سيناء الخطيب الحبشي ) -:

، 48، مج مجمة جامعة دمشقلتعبير الكتابي في مادة المغة اإلنجميزية. ا
 .574-545ص ص 
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( فاعمية إستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض ;444صالح عبدالسميع محمد أحمد) -;
مجمة كمية التربية ميارات الكتابة الوظيفية لدى طالب المرحمة الثانوية 

 . 584-;:4، ص ص 6،ج165، عجامعة األزهر
(. أثر برنامج تعميمي مقترح لتطوير ميارات التعبير 4447عاطف مفمح العمريين ) -14

الكتابي الوظيفي لدى طمبة الصف الثامن األساسي في محافظة الطفيمة، 
 4األردن -جامعة مؤتة، الكرك رسالة ماجستير )غير منشورة(،

حقيقية في تنمية ميارات التعبير (. استخدام مدخل الكتابة ال4411عالء الدين سعودي )-11
دراسات في الوظيفي واالتجاه نحوىا لدى طالب المرحمة الثانوية، 

 .5;1-166، ص ص ;18، ع المناهج وطرق التدريس
،النظرية  تعميم المغة العربية لغير الناطقين بها( 4448إيمان ىريدي ) -عمي مدكور-14 

  والتطبيق، القاىرة ، دار الفكر العربي.
 القاىرة، دار الفكر العربي. تدريس المغة العربية،( :444عمي أحمد مدكور) -15
(. مقارنة بين المدخل التقميدي ومدخل عمميات الكتابة 4444فايزة السيد محمد عوض ) -16

في تنمية الوعي المعرفي بعممياتيا وتنمية مياراتيا لدى طالب الصف 
التربية، جامعة عين شمس،  ، كميةمجمة القراءة والمعرفةاألول الثانوي، 

 .99-45،  ص ص18ع
( برنامج مقترح لتنمية ميارات التعبير الكتابي في ضوء 4444فايزة السيد محمد عوض)  -17

مدخل عمميات الكتابة التفاعمي لدى الطالبات معممات المغة العربية. 
" تطوير سياسات التعميم والتدريب في المؤتمر العممي السنوي الثامن

العربي في عصر العولمة وثورة المعمومات، كمية التربية، جامعة الوطن 
 .889-851(، يوليو 4حموان، جامعة الدول العربية، المجمد)

(. أثر استخدام منحى العمميات في الكتابة في تحسين ميارات 4415قاسم نواف البري ) -18
ة كتابة القصة لدى طالب المرحمة األساسية في مدارس البادية الشمالي

، ص :4، ع 9، مج، مجمة سمسمة العموم اًلجتماعية واإلنسانيةالغربية
 . :;-;8ص 

( بناء برنامج تعميمي مقترح بالوسائل التعميمية 4414قصي عبدالعباس، سعد سوادي) -19
المتعددة لتنمية ميارات التعبير الكتابي لدى طالب الصف السادس 

، ص 78عة المستنصرية،ع، الجام، مجمة ديالي، كمية التربيةاالبتدائي
 .57-1ص



 أ.د/ حسن عمران حسن          ام مدخل عمميات الكتابةاستخد
 أ.د/ عبدالوهاب هاشم سيد
 أ/ دهب بدر عثمان غول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(. فاعمية العمميات الخمس في تنمية ميارات التواصل 4414كريمة مطر المزروعي) -:1
الكتابي لدى طالب الصف السادس االبتدائي، مجمة كمية التربية، جامعة 

 .674-:64، ص ص 4، ع:4أسيوط، مج 
، دار المسيرة لمنشر عية( الكتابة الوظيفية واإلبدا4414ماىر شعبان عبدالباري)  -;1

 والتوزيع،عمان، األردن.
( برنامج لتنمية األداء الكتابي لطالب المرحمة الثانوية :444ماىر شعبان عبدالباري) -44

رسالة دكتوراة غير باستخدام بعض إستراتيجيات ما وراء المعرفة. 
 كمية التربية جامعة بنيا. منشورة

ة عمى العمميات لتنمية ميارات الكتابة الوظيفية ( وحدة قائم 4414محمد جابر قاسم) -41
مجمة دراسات وعالج األخطاء المغوية لدى طالب المرحمة اإلعداداية. 

القاىرة: الجمعية المصرية لممناىج وطرق  في المناهج  وطرق التدريس،
 .117-86(، سبتمبر، 184التدريس،)

خل عمميات الكتابة في تنمية ( فاعمية استخدام مد;444محمود جالل الدين سميمان)  -44
مجمة دراسات في ميارات األداء الكتابي لطالب المرحمة الثانوية. 

، القاىرة: الجمعية المصرية لممناىج وطرق المناهج وطرق التدريس
 . 469- 1:4(، ص ص :16التدريس، )

الكتابة ( فاعمية إستراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية عمميات 4446نادية عمي مسعود ) -45
، القاىرة: الجمعية مجمة القراءة والمعرفةلدى الطالب معمم المغة العربية، 

 .416-184(، يونيو، 57المصرية لمقراءة والمعرفة،)
(. فعالية مدخل عمميات الكتابة في تنمية الكتابة الحياتية وأثره 4414نجالء يوسف حواس) -46

المؤتمر العممي تابي، عمى الدافعية لإلنجاز لذوي صعوبات التعبير الك
والدولي األول) معايير الجودة واالعتماد في التعميم السنوي الثالث 

، 4مج المفتوح في مصر والوطن العربي(، كمية التربية، جامعة بورسعيد،
 .659-656مارس ص ص 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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