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ملخص البحث :هدف البحث احلايل إىل تنمية مهارات الطالقة اللفظية والكتابة الوظيفية لدى
الطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية باستخدام إسرتاتيجية قائمة عىل التعلم املوقفي .وقد
تكونت جمموعة البحث من ( )23طالبا وطالبة من وفد طالب جامعة بياتيجورسك بروسيا بجامعة
أسيوط .وقد استخدم الباحث األدوات التالية :قائمة بمهارات الطالقة اللفظية املناسبة للطالب
الروس الناطقني بغري اللغة العربية ،وأخرى بمجاالت الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس
الناطقني بغري اللغة العربية ،وكذلك قائمة بمهارات الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس
الناطقني بغري اللغة العربية ،واختبار مهارات الطالقة اللفظية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري
اللغة العربية ،واختبار مهارات الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية،
ودليل استخدام إسرتاتيجية التدريس القائمة عىل التعلم املوقفي .وتوصل البحث إىل وجود أثر إجيايب
الستخدام إسرتاتيجية تدريسية قائمة عىل التعلم املوقفي عىل الطالقة اللفظية والكتابة الوظيفية يف
اللغة العربية لدى الطالب الناطقني بغري العربية بجامعة بياتيجورسك الروسية ،وقدم الباحث يف
هناية البحث جمموعة من التوصيات واملقرتحات ذات الصلة بنتائج البحث.
الكلامت املفتاحية :الطالقة اللفظية -الكتابة الوظيفية -التعلم املوقفي -الطالب الروس بجامعة
بيتاجورسك.
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Abstract: The current study has aimed at developing the skills of verbal fluency and
functional writing for non-Arabic Speaking Russian students via using a situational
learning based strategy. The research group consisted of (23) students who are among
the delegation of students at Pyatigorsk University in Russia which studded in Assiut
University. The researcher has used the following tools: a list of appropriate verbal
fluency skills for non-Arabic Speaking Russian students; other suitable functional
writing aspects for non-Arabic speaking Russian students, a list of appropriate writing
skills for non-Arabic speaking Russian students, a test of appropriate functional
writing skills for non-Arabic speaking Russian students, and a user guide of a
situational learning- based strategy.The research has come down to a point that there
is a positive effect of using a situational learning- based strategy on verbal fluency
and functional writing for non-Arabic Speaking Russian students at Pyatigorsk
University. At the end of the research, the researcher has presented a set of
recommendations and suggestions related to the research results.
Keywords: verbal fluency, functional writing, and Russian students at the University
of Pyatigorsk.
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مقدمة
اللغة العربية لغة خالدة ،يزداد اإلقبال عىل تعلمها من غري الناطقني هبا يوما بعد يوما؛ وذلك
لدوافع متعددة منها :الدينية ،والسياسية ،والدبلوماسية ،واالقتصادية ،والثقافية ،والتواصلية،
وغريها ،ولذا فاألمر بحاجة إىل ختطيط لغوي سليم من قبل القائمني عىل تعليم الطالب الراغبني يف
تعلم اللغة العربية من غري الناطقني هبا؛ إلشباع احلاجات اللغوية لدى هؤالء الطالب وتنمية
مهاراهتم.
وتبعا للمذهب االتصايل يف تعليم اللغات يكون االهتامم يف تعليم اللغة لغري الناطقني هبا
بالطالقة اللغوية أكثر من الدقة؛ ألهنم يسعون نحو تنمية الثقة لدى املتعلمني يف الكالم باللغة
األجنبية ،فيتم الرتكيز عىل بعض عنارص الطالقة كالنطق ،والتوقيت ،وعنارص اللغة ومهاراهتا(خالد
حسني.)193-192 ،2018 ،
وبحسب قاموس "وليام وبسرت" تعني الطالقة املقدرة عىل احلديث بسهولة وسالسة،
وخصوصا عند احلديث باللغة األجنبية بسهولة وفعالية .وأهنا املقدرة عىل فهم الشخص املتحدث من
قبل الناطقني بغريها أو من غريها(خالد حسني.)193 ،2018 ،
ومن أنواع ال طالقة التي حيتاجها املتعلمون عند تعلمهم لغة أجنبية الطالقة اللفظية التي تتمثل
يف رسعة الفرد يف التفكري يف تقديم األلفاظ أو الكلامت أو املرتادفات أو نقائضها وتوليدها يف نسق
معني ،أو هي القدرة عىل إنتاج أكرب عدد ممكن من املفردات ضمن مواصفات معينة يف فرتة زمنية
معينة (سيد عبد العزيز.)90 ،2013 ،
والطالقة يف غاية األمهية؛ إذ تعتمد بقية القدرات اإلبداعية من مرونة وأصالة وغريها عىل
هذه القدرة – الطالقة -فتعد األساس الذي تبنى عليه القدرات األخرى؛ إذ إن الطالقة تساعد عىل
زيادة ثروة املتعلمني اللغوية ومن ثم متكنهم مما يقرأون بسهولة ،مما يمكنهم أيضا من التفاعل مع
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الكاتب وإثراء معرفتهم .فالطالقة مهمة من أجل النجاح يف كثري من املهامت البسيطة واملعقدة التي
يؤدهيا املتعلمون (حممد عبد الرؤوف.)537 ،1997 ،
وللطالقة اللفظية تأثري عىل بقية املهارات اللغوية األخرى؛ ومنها الكتابة؛ إذ تعتمد عملية
الكتابة عىل ما لدى املتعلم من ثروة لغوية وقدرة عىل استخدامها وإنتاج اللغة بشكل سلس ومناسب
وفقا ملا يقتضيه املوقف اللغوي وهذا ما تعني به الطالقة.
فالكتابة عملية عقلية تتطلب نشا ًطا ذهن ًيا ،وتستخدم يف التعبري عن النفس ويف االتصال
باآلخرين ،ويف قضاء املصالح املختلفة .وتنقسم الكتابة حسب موضوعاهتا إىل :كتابة إبداعية تشري إىل
تعبري الفرد عن أفكاره ،وانفعاالته ،وما يمر به من جتارب بأسلوبه الذي يتميز عن غريه من األفراد
تبعا خلرباته ،وقدراته اللغوية ،وكتابة وظيفية وهي الكتابة بشكل رسمي مرتبط بمجاالت حياتية
حمددة.
والكتابة الوظيفية هي ذلك النوع من الكتابة الذي يرتبط بمواقف اجتامعية معينة ،غرضها
اتصال الناس بعضها ببعض؛ لقضاء حاجاهتم وتنظيم شئوهنم ،وهذا النوع ال خيضع ألساليب
التجميل اللفظي ،وال اخليال ،وال التأنق اجلاميل ،وال يتسم باإلسهاب يف العرض ،وإنام له غاية حمددة
يسعى لتحقيقها من أقرص الطرق (ماهر شعبان.)54، 2009 ،
ومن غايات الكتابة الوظيفية قضاء املصالح واحلاجات املادية واالجتامعية ،والقيام بالكثري
من متطلبات احلياة ،واملتطلبات الوظيفية ،وربط أفراد املجتمع بعضهم ببعض ،حيث يتبادلون
املصالح ،وحيقق كال منهم أهدافه(حممد رجب.)70 ، 2003 ،
فللكتابة الوظيفية والطالقة اللفظية أمهية لدى املتعلمني بشكل عام ،والطالب الناطقني بغري
العربية بشكل خاص؛ حيث إهنم بحاجة إىل قضاء وتبادل مصالح مادية واجتامعية وحكومية يف البلد
الذي يتعلمون فيه ،والتواصل مع من حوهلم لتحقيق أهداف حمددة مهمة هلم وتيسري شئون حياهتم.
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ونظر ًا للفجوة بني نوعية املواقف احلياتية واملواقف يف احلجرة الدراسية ،فإن املتعلمني
يواجهون صعوبة يف تطبيق املهارات واملعرفة عىل املواقف احلياتية؛ لذا يعمل التعلم املوقفي عىل
تسهيل انتقاهلا للمتعلم عن طريق تقليص الفجوة بني املواقف التعليمية واملواقف احلياتية،H. ،Hoppe
.)49) ،1993 ،U
والتعلم املوقفي أحد املداخل املهمة التي تسهل من عملية التعلم ،وذلك عن طريق تقديم
مواقف ذات معنى ،وربط التدريس باخلربات الواقعية يف احلياة؛ حيث يرى أنصار التعلم املوقفي أنه
يمكن تعظيم وزيادة فاعلية التعلم عندما يتعلم الطالب املعلومات واملهارات يف مواقف تستخدم فيها
هذه املعلومات بصورة واقعية أو فعلية فيام بعد (أمحد زارع.)19 ، 2010 ،
ويتضمن التعلم املوقفي تركيزا عىل الفهم الشامل الذى ينخرط فيه الفرد ،ال أن يتلقى الفرد
جمموعة من احلقائق ،وكذلك املوقف الذى تكتمل فيه عنارص التفاعل مع الفرد أو العامل املحيط
بصورة تبادلية.33) ، E. 1991 ، & Wenger ، J. ،(Lave
ويعد التعلم املوقفي من أنامط التعلم املناسبة لتنمية مهارات املتعلمني املختلفة؛ حيث يتعرض
املت علمون إىل مواقف تعليمية إجيابية ،جيب عليهم أن يتخذوا فيها موقفا يتناسب مع طبيعة اهلدف
منه ،وهذا ما أكدته نتائج العديد من البحوث الرتبوية والدراسات ،منها،2009)(Sadler ،(Woolf :
 ،2007) ،2009)(Conkling ،2009)(Krumsvikوأمحد زارع ( ،)2010ومحدي مريس ( .)2010حيث
أظهرت نتائج هذه الدراسات أمهية التعلم املوقفي ،ووجوب صياغة املقررات الدراسية يف صورة
مواقف تعليمية حياتية يستطيع املتعلمون التعلم من خالهلا بفاعلية وإجيابية.
لذا يسعى البحث احلايل إىل جتريب استخدام إسرتاتيجية قائمة عىل التعلم املوقفي يف تنمية
مهارات الطالقة اللفظية والكتابة الوظيفية لدى الطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية.
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مشكلة البحث
نبعت مشكلة البحث من خالل:
أوالً -االطالع عىل نتائج الدراسات السابقة وتوصياهتا
أ-

الدراسات التي أكدت أمهية الطالقة اللفظية ورضورة تنمية مهاراهتا لدى الطالب ،ومنها
دراسة كل من :أسامة مصطفى(،)2014

وحمسن عبد اهلل (،)2015

ونمر

خليف( ،)2015وهاشم عمر( ،)2016وفاطمة سعيد( ،)2017وسعيد كامل(.)2018
ب -الدراسات التي أكدت أمهية تنمية مهارات الكتابة الوظيفية لدى الطالب بصفة عامة،
والناطقني بغري اللغة العربية بصفة خاصة،

ومنها دراسة كل من :عبد اهلل بن

مسلم( ،)1995وإبتهال أبو رزق ( ،)1999ونجود حممود ( ،)2001وسلوى حممد
( ،)2004وحممد نارص(  ،)2004وعاطف مفلح ( ،)2005ورحاب زنايت (،)2005
وجالل مفلح ( )2012أمحد ردود ( ،)2013وهبة حممود(.)2014
ثاني ًا -استشارة اخلرباء واملتخصصني يف جمال تدريس اللغة العربية بصورة عامة ،وتدريس اللغة
العربية للناطقني بغريها بصورة خاصة؛ حيث أكدوا أمهية دراسة هذه املوضوعات ،وحاجة الطالب
غري الناطقني باللغة العربية إليها.
ثالث ًا -وقد الحظ الباحث من خالل تدريسه للعديد من وفود جامعة أسيوط الراغبني يف تعلم اللغة
العربية من دول خمتلفة ،ومتابعته لبعض القائمني بالتدريس للطالب الناطقني بغري اللغة العربية،
ومتابعته ألداء طالهبم وجود ضعف ملحوظ لدى هؤالء يف الطالقة اللفظية والكتابة الوظيفية
ومهاراهتا ،وأهنم يف حاجة إىل هذه املهارات يف حياهتم.
رابع ًا -نتائج الدراسة االستطالعية:
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ليدعم الباحث شعوره باملشكلة قام بإجراء اختبار استطالعي لقياس الطالقة اللفظية لدى الطالب
الناطقني بغري اللغة العربية؛ حيث تم تطبيق االختبار عىل (  ) 5من الطالب الروس الناطقني بغري
اللغة العربية بجامعة أسيوط ،وقد أشارت نتائج االختبار إىل وجود ضعف يف مهارات الطالقة
اللفظية لدهيم.
كام تم إجراء اختبار استطالعي لقياس مهارات الكتابة الوظيفية لدى الطالب الروس
الناطقني بغري اللغة العربية؛ حيث تم تطبيق االختبار عىل ( )5من الطالب الروس الناطقني بغري اللغة
العربية بجامعة أسيوط ،وقد أشارت نتائج االختبار إىل وجود ضعف ملحوظ يف مهارات الكتابة
الوظيفية لدهيم.
ومما سبق ،تتحدد مشكلة البحث احلايل يف ضعف مهارات الطالقة اللفظية والكتابة
الوظيفية لدى الطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية؛ لذا يسعى البحث احلايل إىل تنمية هذه
املهارات باستخدام إسرتاتيجية قائمة عىل التعلم املوقفي.
أسئلة البحث
 .1ما مهارات الطالقة اللفظية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية؟
 .2ما جماالت الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية؟
 .3ما مهارات الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية؟
 .4ما أثر إسرتاتيجية قائمة عىل التعلم املوقفي يف تنمية مهارات الطالقة اللفظية لدى الطالب
الروس الناطقني بغري اللغة العربية ؟
 .5ما أثر إسرتاتيجية قائمة عىل التعلم املوقفي يف تنمية بعض مهارات الكتابة الوظيفية لدى
الطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية ؟
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أمهية البحث
أوالً  -من الناحية النظرية:
يقدم البحث احلايل إطار ًا نظري ًا يتناول التعليم املوقفي وأمهيتة وإسرتاتيجياته ،وكذلك الكتابة
الوظيفية ومفهومها وجماالهتا وأمهيتها للطالب الناطقني بغري اللغة العربية ،ويتناول أيض ًا احلديث
عن الطالقة اللفظية من حيث مفهومها ومستوياهتا وأساليب تنميتها ،و ُيرجى أن ُيسهم هذا اإلطار يف
تطوير تعليم ال ُّلغة العربية للطالب الناطقني بغري اللغة العربية.
ثاني ًا -من الناحية التطبيقية:
ُيرجى أن يفيد هذا البحث:
-

الطالب الناطقني بغري اللغة العربية :حيث يسعى البحث إىل تنمية بعض مهارات الطالقة
اللفظية والكتابة الوظيفية املناسبة هلم ،وذلك باستخدام إسرتاتيجية تدريسية قائمة عىل
التعلم املوقفي.

-

القائمني بالتدريس هلؤالء الطالب :يف تطوير تدريس اللغة العربية ،وذلك من خالل تطبيق
إجراءات وأساليب تدريس حديثة يمكن أن تسهم يف تنمية مهارات اللغة العربية لدى
هؤالء الطالب.

-

واضعي االختبارات اخلاصة بالطالب الناطقني بغري اللغة العربية :حيث يوفر اختبار ًا يف
الطالقة اللفظية ،وآخر يف الكتابة الوظيفية يف اللغة لعربية لدى هؤالء الطالب.

-

الباحثني :فمن املتوقع أن يفتح هذا البحث أمام باحثي تعليم ال ُّلغة العربية آفاق ًا جديدة؛
لتصميم جتارب مماثلة لفئات أخرى من الطالب الناطقني بغري اللغة العربية ،وللبحث يف أثر
إسرتاتيجيات أخرى يف تنمية مهارات هؤالء الطالب.
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حدود البحث ومربراهتا
اقترص البحث احلايل عىل احلدود التالية:
 .1وفد طالب جامعة بياتيجورسك بروسيا (الوفد الرابع).
 .2بعض مهارات الطالقة اللفظية املناسبة للطالب الناطقني بغري اللغة العربية يف ضوء أوزاهنا
النسبية طبق ًا ألمهيتها ،ويف ضوء الفرتة الزمنية املخصصة لتنفيذ جتربة البحث.
 .3بعض مهارات الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الناطقني بغري اللغة العربية يف ضوء أوزاهنا
النسبية طبق ًا ألمهيتها ،ويف ضوء الفرتة الزمنية املخصصة لتنفيذ جتربة البحث.
جمموعة البحث:
تكونت جمموعة البحث من ( )23طالب ًا وطالبة من وفد طالب جامعة بياتيجورسك بروسيا
(الوفد الرابع).
منهج البحث:
استخدم البحث احلايل املنهجني الوصفي وشبه التجريبي ،وقد استخدم املنهج الوصفي؛
لتحديد مهارات الطالقة اللفظية والكتابة الوظيفية يف اللغة العربية املناسبة للطالب الروس الناطقني
بغري اللغة العربية.
أما املنهج شبه التجريبي فقد استخدم للوقوف عىل مستوى أداء الطالب الروس الناطقني
بغري اللغة العربية عىل اختبار الطالقة اللفظية والكتابة الوظيفية يف اللغة العربية.
أدوات البحث ومواده:
لإلجابة عن أسئلة البحث وحتقيق أهدافه قام الباحث بإعداد األدوات واملواد التالية:
-

قائمة بمهارات الطالقة اللفظية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية.
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-

قائمة بمجاالت الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية

-

قائمة بمهارات الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية.

-

اختبار مهارات الطالقة اللفظية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية.

-

اختبار مهارات الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية

-

دليل استخدام إسرتاتيجية التدريس القائمة عىل التعلم املوقفي.

حتديد مصطلحات البحث:
يف ضوء اخللفية النظرية املتضمنة بالبحث ،يمكن حتديد مصطلحاته إجرائي ًا عىل النحو التايل:
التعلم املوقفي:
يمكن تعريف التعلم املوقفي بأنه نمط من أنامط التعلم يرتكز عىل ربط التدريس باخلربات
الواقعية يف حياة املتعلمني؛ حيث يتعرض املتعلمون من خالله إىل مواقف تعليمية إجيابية خمطط هلا؛
إلنجاز هدف معني ،جيب عليهم أن يتخذوا فيها موقفا يتناسب مع طبيعة اهلدف منها ،وذلك بشكل
مجاعي وحتت إرشاف معلم ذي خربة.
إسرتاتيجية التدريس القائمة عىل التعلم املوقفي:
لغرض البحث احلايل تعرف إسرتاتيجية التدريس القائمة عىل التعلم املوقفي بأهنا إرشاك
الطالب يف مواقف تعليمية حياتية مصممة بغرض تأهيلهم للتعامل مع تلك املشكالت التعليمية
بصورة جيدة ،جتعلهم أكثر قدرة عىل التكيف مع الواقع املحيط من حوهلم ،واإلفادة من ذلك يف
حياهتم املستقبلية.
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الطالقة اللفظية:
لغرض البحث احلايل تعرف الطالقة اللفظية بأهنا :قدرة الطالب الروس غري الناطقني باللغة
العربية عىل رسعة إنتاج وتوليد أكرب عدد ممكن من األلفاظ والكلامت التي تتوافر يف بنائها خصائص
بنائية معينة ،كام تتطلبها املواقف التي يمرون هبا يف فرتة زمنية معينة.
الكتابة الوظيفية:
تعرف الكتابة الوظيفية إجرائيا بأهنا :املجاالت اللغوية الكتابية التي ترتبط بمعامالت
ومواقف اجتامعية معينة يتعرض هلا الطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية؛ غرضها قضاء
حاجاهتم وتنظيم شئون حياهتم.
الطالب الناطقني بغري اللغة العربية:
عرف الناطقون بغري اللغة العربية إجرائي ًا بأهنم :الطالب الروس
لغرض البحث احلايل ُي َّ
بجامعة بيتاجورسك الذين يتعلمون اللغة العربية بجامعة أسيوط ممن ليست العربية لغتهم األم ،وهم
املستهدفون بالتدريس هلم باستخدام إسرتاتيجية التدريس القائمة عىل التعلم املوقفي؛ بغرض تنمية
الطالقة اللفظية والكتابة الوظيفية لدهيم.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
املحور األول :الطالقة اللفظية
الطالقة لغة :طلق اللسان وط ُلق وط َلق وطليق :فصيح ،وقد طلق طلوقة وطلوق ًا ،وفيه أربع لغات:
لسان طلق ذلق ،وطليق ذليق ،وطلق ذلق؛ وفيه حديث الرحم :تكلم بلسان طلق ،أي مايض القول
رسيع النطق(ابن منظور)190 ،1999 ،
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الطالقة اصطالحا :تعني القدرة عىل توليد عدد كبري من البدائل أو املرتادفات أو الفكر أو املشكالت
أو االستعامالت عند االستجابة ملثري معني ،والرسعة والسهولة يف توليدها ،وهي يف جوهرها عملية
تذكر واستدعاء اختيارية ملعلومات وخربات ومفاهيم سبق تعلمها (فتحي عبد الرمحن)77 ، 2007 ،
وتشري الطالقة إىل التفكري املتأهب أي القدرة عىل استدعاء أكرب عدد ممكن من الفكر املناسبة
يف فرتة زمنية معينة ،ومن ناحية أخرى قدرته عىل إنتاج فكر عديدة لفظية  -حرة ومفتوحة -ليس هلا
هناية (سيد عبد العزيز .)90 ،2013 ،وبأهنا قدرة املتعلم عىل توليد عدد كبري من الفكر عند
االستجابة ملثري معني ،والرسعة والسهولة يف توليدها (ريم سعدون.)449 ،2014 ،
والطالقة يف غاية األمهية بالنسبة للكبار والصغار؛ إذ تعتمد بقية القدرات اإلبداعية من مرونة
وأصالة وغريها عىل هذه القدرة – الطالقة -فتعد األساس الذي تبنى عليه القدرات األخرى،
وتساعد الطالقة عىل زيادة ثروة املتعلمني اللغوية ومن ثم متكنهم مما يقرأون بسهولة ،مما يمكنهم
أيضا من التفاعل مع الكاتب وإثراء معرفتهم .فالطالقة مهمة من أجل النجاح يف كثري من املهامت
البسيطة واملعقدة التي يؤدهيا املتعلمون (حممد عبد الرؤوف.)537 ،1997 ،
وقد حظيت مهارة الطالقة باهتامم عديد من الباحثني والدارسني؛ إذ تعد إحدى املهارات
الذهنية التفكريية التي تسهم يف تقويم البناء املعريف ،وتنمية األنشطة الذهنية املتنوعة ،كام أهنا تساعد
الفرد يف االنتقال بسهولة من الذاكرة طويلة املدى إىل األفكار واخلربات ذات الصلة باملوقف الذي
يواجهه الفرد ،وهذا بدوره يعينه عىل التفاعل الرسيع مع أية مشكلة أو موقف ومن ثم معاجلتها
بطرق ذهنية متنوعة (موفق سليم)340 ،2010 ،
ويقصد بالطالقة اللغوية أهنا قدرة املتعلم عىل رسعة إنتاج أكرب عدد من االستنتاجات اللغوية
املطلوبة وذات الداللة ،يف فرتة زمنية حمددة ،باملقارنة بغريه استجابة ملشكلة لغوية أو مثري لغوي
(حسن مسلم ،)122 ،1994 ،وأهنا إنتاج أكرب عدد من الفقرات أو االستجابات البديلة من
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املعلومات املختزنة يف الذاكرة سواء يف صيغ حرفية أو صيغ معدلة استجابة ملوقف ما أو مشكلة ما
(فتحي الزيات)42 ،1995 ،
كام تعرف الطالقة اللغوية بأهنا قدرة املتعلم عىل إنتاج عدد كبري من البدائل أو املرتادفات أو
األفكار يف فرتة زمنية حمددة ،وذلك مقارنة مع أقرانه استجابة ملشكالت لغوية أو ملثري لغوي (عبد
الرازق خمتار)254 ، 2008 ،
واكتشف جيلفورد أربعة عوامل للطالقة هي :الطالقة اللفظية ،وطالقة التداعي ،والطالقة
الفكرية ،والطالقة التعبريية ،وأشار عيسى ( )1979إىل أنه يمكن أن تظهر نفس هذه العوامل
األربعة للطالقة يف صور أخرى غري الصورة اللفظية السابقة يف جماالت اإلبداع التي ال تعتمد عىل
األلفاظ كالفن التشكييل (طالقة األشكال) والتأليف املوسيقي (طالقة األنغام) (مرصي عبد احلميد،
وحسن أمحد.)117 ،1984 ،
فيمكن تقسيم الطالقة إىل( :نايفة قطامي وآخرون18 ، 2008 ،؛ خري سليامن وآخرون،2009 ،
15؛ سيد عبد العزيز90 ، 2013 ،؛ ماهر شعبان)159 ،2010 ،
-

الطالقة الرتابطية (طالقة التداعي) :وهي إنتاج أكرب عدد ممكن من الكلامت ذات الداللة
الواحدة .وفيها يربط الفرد بني الكلامت ومدلوالت أخرى ذات عالقة هبا ،ويصنف
الكلامت يف فئات متعددة

-

الطالقة التعبريية :هي رسعة صياغة الفكر السليمة ،وإصدار أحكام مرتابطة يف موقف
حمدد عىل أن تتصف هذه الفكر بالوفرة والتنوع والغزارة.

-

الطالقة الفكرية أو طالقة املعاين :وهي قدرة الفرد عىل استدعاء عدد كبري من الفكر يف
وقت حمدد حلل مشكلة ما.
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-

طالقة األشكال :قدرة الفرد عىل تقديم بعض اإلضافات إىل أشكال معينة لتكوين صور
حقيقية تشمل طالقة األشكال البرصية يف الفنون التشكيلية والسمعية يف املوسيقى والرموز
يف اللغة والتأليف ،والطالقة العامة التي تتعلق باملهن واإلعالنات واخلطابة والتدريس.

-

الطالقة اللفظية أو طالقة الكلامت :وتتمثل يف رسعة الفرد يف التفكري يف تقديم األلفاظ أو
الكلامت أو املرتادفات أو نقائضها وتوليدها يف نسق معني ،أو هي القدرة عىل إنتاج أكرب
عدد ممكن من املفردات ضمن مواصفات معينة يف فرتة زمنية معينة.
فالطالقة اللفظية هي سـرعـة التفكيـر يف الكلامت بإعطـاء كلامت يف نسـق حمـدد (ممدوح

عبد املنعم .)84 ،2005 ،كام تشري الطالقة اللفظية إىل قدرة املتعلم عىل رسعة إنتاج وتوليد أكرب عدد
ممكن من األلفاظ والكلامت التي تتوافر يف بنائها خصائص بنائية معينة ،كام تتطلبها يف فرتة زمنية
معينة ،ومن املهارات التي تعرب عنها( :عبد الرازق خمتار)255 ،2008 ،
-

مهارة استكامل األشكال اللغوية لتعرب عن أكرب عدد ممكن من الكلامت اجلديدة.

-

مهارة االشتقاق اللغوي.

-

أن يستدعي أكرب عدد ممكن من الكلامت التي تبدأ بحرف أو مقطع معني ،أو يتوسطها
حرف معني ،أو تنتهي كذلك ،أو تبدأ وتنتهي بحرف أو مقطع معني.

-

أن يكون من حروف كلامت أكرب عدد ممكن من الكلامت.

قياس الطالقة اللفظية:
تقاس الطالقة بعدد االستجابات التي ينتجها املتعلم بعد تعرضه ملوقف لغوي برصف النظر
عن تنوعها وجدهتا ،فاملحك األسايس فيها عامل الكم .وتتميز االستجابات يف موقف الطالقة
بمالءمتها ملقتضيات البيئة الواقعية ،واستبعاد ما هو عشوائي وصادر عن عدم املعرفة أو افرتاض
خاطئ (ريم أمحد .)222 ،2016 ،ويتم التعرف عىل الطالقة اللفظية من خالل،(Hurks et al( :
 ،2004و(جابر حممد ،وأمحد حممد.)87 ،2012 ،
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-

رسعة التسمية :وتعني الزمن املستغرق لتسمية صفحة كاملة مرسومة من الصور عىل
أساس "الرسعة اآللية يف التسمية".

-

الطالقة اللفظية :وتعني رسعة النطق بكلامت تبدأ بحرف ما أو "صوته" يف دقيقة واحدة.

-

طالقة املعاين :وتعني رسعة املتعلم يف النطق بكلامت تدل عىل أشياء نأكلها ونرشهبا يف دقيقة
واحدة.
وتقاس الطالقة اللفظية بأساليب خمتلفة ،منها( :موفق سليم )342 ،2010 ،

 .1رسعة التفكري بإعطاء كلامت يف نسق معني ،كأن تبدأ أو تنتهي بحرف أو مقطع معني.
 .2القدرة عىل ذكر أكرب عدد ممكن من االستعامالت ليشء ما (اجلريدة اليومية مثال).
 .3القدرة عىل إعطاء كلامت ترتبط بكلمة معينة.
 .4القدرة عىل وضع الكلامت يف أكرب عدد ممكن من اجلمل والصيغ اللغوية ذات املعنى.
وعند تعليم وتدريب الطلبة عىل الطالقة فإنه البد من مراعاة األمور اآلتية( :موفق سليم،2010 ،
)243
-

إن التدريب عىل هذه املهارات يتطلب عددا كبريا من اإلجابات.

-

ال يوجد رقم صحيح لإلجابات؛ حيث إن مجيع اإلجابات املطروحة مقبولة.

-

يفضل ممارسة هذه املهارة التفكريية بأسلوب شفهي.
وتتطلب تنمية مهارات الطالقة اللغوية ومنها الطالقة اللفظية يف غرفة الصف تشجيع ودعم

الطالب يف النواحي املعرفية هبدف إجياد خربة غنية ومتنوعة يف جماالت خمتلفة ،وثروة كبرية من
املعلومات العامة ومعلومات متخصصة ،ومهارات التحليل والرتكيب ،ومهارة فن إدراك الروابط
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والتداخالت ،وتفضيل التكيف عىل املسايرة ،والقدرة عىل إدراك املشكالت وتعريفها (عبد الرازق
خمتار.)257 ،2008 ،
وتعددت الدراسات التي تناولت الطالقة اللفظية ،كام ييل:
دراسة أسامة مصطفى ( )2014التي هدفت إىل تعرف فاعلية برنامج باستخدام إسرتاتيجية التدريس
التشخييص العالجي يف تعليم النحو للطالب املكفوفني ذوي صعوبات التعلم عىل التحصيل
والطالقة اللفظية وتنمية امليول نحو مادة اللغة العربية ،وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبيل والبعدي الختباري
الطالقة اللفظية والتحصيل املعريف للطالب املكفوفني باملرحلة الثانوية لصالح التطبيق البعدي.
دراسة حمسن عبد اهلل ( )2015التي هدفت إىل الكشف عن فاعلية برنامج تعليمي يستند إىل
إسرتاتيجية العصف الذهني يف مادة الدراسات االجتامعية لتنمية الطالقة اللفظية لدى الطالب
املوهوبني ،وتم استخدام املنهج شبه التجريبي ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية لصالح املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي .ودراسة نمر خليف ( )2015التي هدفت
إىل الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي يف حتسني الطالقة اللفظية ومفهوم الذات وخفض االنسحاب
االجتامعي لدى الطلبة املتأتئني يف عينة أردنية ،وأظهرت النتائج فاعلية الربنامج التدريبي يف حتسني
الطالقة اللفظية ومفهوم الذات وخفض االنسحاب االجتامعي لدى الطلبة املتأتئني.
كام تناولت دراسة هاشم عمر ( )2016الطالقة اللفظية وعالقتها باملساندة االجتامعية لدى تالميذ
مرحلة التعليم األسايس ،وتوصلت الدراسة إىل أن هناك نسبة كبرية من اضطراب الطالقة اللفظية
لدى التالميذ ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اضطراب الطالقة اللفظية تعزى ملتغريي
النوع والعمر.
وهدفت دراسة فاطمة سعيد ( )2017إىل معرفة أثر توظيف األنشطة اللغوية التواصلية املحوسبة يف
تنمية مهارات الطالقة اللغوية لدى تالمذة الصف الثالث األسايس بغزة ،وتوصلت الدراسة إىل
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وجود فرق دال إحصائي ًا بني أداء تالمذة املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف التطبيق البعدي
لالختبار ولبطاقة املالحظة لصالح املجموعة التجريبية .ودراسة سعيد كامل ( )2018هدفت الدراسة
إىل التعرف عىل فعالية برنامج تدريبي يف خفض اضطراب الطالقة اللفظية لدى أطفال الروضة ذوي
اإلعاقة الفكرية البسيطة وأثره عىل ذاكرهتم اللفظية ،وقام الباحث بإعداد قائمة بالطالقة اللفظية
والذاكرة اللفظية وبرنامج تدريبي ،وأسفرت النتائج عن خفض اضطراب الطالقة اللفظية والذاكرة
اللفظية.
املحور الثاين :الكتابة الوظيفية
أثرا يف حياته،
تعد مرحلة اخرتاع الكتابة من أهم مراحل حتول اإلنسان احلضاري وأخطرها ً
وأوىل النقالت النوعية التي منحته صفة اإلنسانية عرب التواصل الذي حققه هذا الكائن مع سائر
املوجودات من جهة ،ومع البعد الزمني والتارخيي ألسالفه وأحفاده من جهة أخرى؛ حيث إن هذا
االخرتاع هو الذي مكن اإلنسان من التوسع املعريف ،كام أن اخرتاع الكتابة قد أعان اإلنسان عىل
االستفادة من تراكم املعرفة واخلربات بعد عملية تدوينها ،مع حسن االستفادة منها يف جماالت متعددة
(ماهر شعبان.)2009،15،
فالكتابة عملية عقلية تتطلب نشا ًطا ذهن ًيا ،وتستخدم يف التعبري عن النفس ويف االتصال
باآلخرين ،ويف قضاء املصالح املختلفة .وتنقسم الكتابة حسب موضوعاهتا إىل :كتابة إبداعية تشري إىل
تعبري الفرد عن أفكاره ،وانفعاالته ،وما يمر به من جتارب بأسلوبه اخلاص الذي يتميز عن غريه من
األفراد تبعا خلرباته ،وقدراته اللغوية ،ومهاراته يف الكتابة ،وكتابة وظيفية وهي الكتابة بشكل رسمي
مرتبط بمجاالت حياتية حمددة.
تعريف الكتابة الوظيفية:
والكتابة الوظيفية هي نوع من الكتابة يرتبط بمواقف اجتامعية معينة ،غرضها اتصال الناس
بعضها ببعض؛ لقضاء حاجاهتم وتنظيم شئوهنم ،وهذا النوع من الكتابة ال خيضع ألساليب التجميل
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اللفظي ،وال اخليال ،وال التأنق اجلاميل ،وال يتسم باإلسهاب يف العرض ،أو حماولة تكرار األفكار
واملعلومات لتأكيدها ،وإنام له غاية حمددة يسعى لتحقيقها من أقرص الطرق ،وهذا النوع من الكتابة له
أنامطه املتعارف عليها ،كام أن له طريقته اخلاصة ومهاراته النوعية املميزة له عام سواه (ماهر شعبان،
.)54، 2009
وقد عرف حممد رجب ( )62 ، 2003الكتابة الوظيفية بأهنا :ذلك النوع من الكتابة الذي
يتعلق باملعامالت ،واملتطلبات اإلدارية ،وتيسري األعامل باملصارف والدواوين احلكومية ،وغريها.
كام عرفها حممد حممود ( )19 ،1995بأهنا املجاالت اللغوية الكتابية التي يستخدمها يف
املواقف اليومية احليوية املختلفة ،خارج املدرسة وداخلها ،مثل كتابة الرسائل ،والربقيات،
والتلخيصات ،والتقارير ،وملء االستامرات ...وغريها.
معايري الكتابة الوظيفية:
تتسم الكتابة الوظيفية بمجموعة من املعايري ،منها( :ماهر شعبان)54، 2009،
-

غلبة األسلوب اخلربي التقريري.

-

املوضوعية يف العرض.

-

الدقة والوضوح (ألفاظها ال حتمل التأويل).

-

ارتباطها بمجاالت حياتية حمددة.

-

املبارشة يف العرض ،ودقة اإلجياز.

-

االلتزام بأماكن حمددة عند كتابة بعض املجاالت.

-

األمانة العلمية يف عرض أفكار كاتب املوضوع.
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جماالت الكتابة الوظيفية:
املعلم الذي يدرب التالميذ عىل مهارات الكتابة الوظيفية حيتاج إىل حتديد الكتابة اليومية،
وتدريب تالميذه عليها ،ومن خالل هذا التدريب تنمي مهارات الكتابة :اخلطية والنحوية واإلمالئية
والتعبريية ،فال تدريس قواعد اخلط أو اإلمالء أو النحو لذاهتا ،وإنام من خالل ممارسة املواقف
الكتابية املامثلة ملا سيصادفه يف حياته ،حتى يتقن هذه املهارة .وتسمى املواقف الكتابية جماالت الكتابة
الوظيفية التي يامرس فيها التالميذ الكتابة بشكل حقيقي ،ويف موقف فعيل تتطلبه رضورة يف حياة
التلميذ ،حيث تكون هذه املواقف ذات أمهية للتلميذ ،ويشعر بحاجته إىل الكتابة فيها(حازم
حممود)2000،
ومن خالل االطالع عىل األدبيات والدراسات السابقة ،ومنها :حسن شحاتة (،)2010
ماهر شعبان( ،)2010عبد الرؤوف بورشاشن ( ،)2003زياد أمحد ( )2014التي تناولت جماالت
الكتابة الوظيفية ،يمكن حتديد جماالت الكتابة الوظيفية فيام ييل:
(الرسائل -الربقيات -اإلعالنات -الالفتات -ملء االستامرات -الوصف -النصائح
والتوجيهات واإلرشادات -التلخيص -التقارير -التعليقات -املذكرات -السجالت -حمارض
اجللسات واللقاءات واالجتامعات -الشكاوي والتظلامت -املقاالت -البطاقات -البحوث العلمية-
النرشات -األسئلة -القوائم -قوائم املراجع -اجلداول -الكتابة يف األحداث اجلارية -الكلامت
االفتتاحية واخلامتة -التوثيق واهلوامش -املالحظات -الكتابة احلجاجية -كتابة الطلب).
أمهية الكتابة الوظيفية:
الكتابة رضورة لإلنسان طيلة حياته؛ فبواسطتها حيقق حاجاته العملية والعلمية ،الفردية
واالجتامعية ،فيحتاجها الفرد إذا قدم طل ًبا ،أو كتب رسالة ،أو مأل استامرة ،أو أعد هتنئة ،كام حيتاج
إليها يف تلخيص املقررات الدراسية ،والكتب ،وتقديمها عن احلاجة إليها ،وحيتاجها عند إعداد
التقارير والبحوث املطلوبة منه .إن الكتابة هي ما يبقى مع اإلنسان بعد تركه سنوات الدراسة ،فهو ال
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يستغنى عنها يف مواقف احلياة املتعددة ،بل هي فن لغوي يالزم الفرد املتعلم طوال حياته؛ هبا حيقق
االتصال والتواصل ،وتقوم بتحقيق املنافع ،واألغراض ،وتسهل سري أمور احلياة (حسن
شحاته.)131، 2010،
ويمكن تلخيص أمهية الكتابة الوظيفية يف أهنا( :أماين حامد)109، 2007،
-

تعد قواما للمعامالت التي تنظم شئون احلياة االجتامعية.

-

تسهل سبل اتصال التالميذ بغريهم ،سواء أكان الشخص قري ًبا ،أم بعيدً ا.

-

تساعد يف التعبري عن املتطلبات الشخصية.

-

تؤكد عىل دور األفراد يف املجتمع.

-

تعود التالميذ التنظيم ،والتخطيط ،وترتيب األفكار ،وحسن التنسيق.

-

تسهم يف تكوين اجتاهات إجيابية نحو قيمة الكلمة املكتوبة.

-

تنمي احلساسية للمواقف االجتامعية ،وجتعل التلميذ مشاركًا ً
فعاال فيها.

كام أشار حممد رجب ( )70 ، 2003إىل أمهية الكتابة الوظيفية فيام ييل:
-

قضاء املصالح واحلاجات املادية واالجتامعية.

-

القيام بالكثري من متطلبات احلياة ،واملتطلبات الوظيفية.

-

تعمل عىل ربط أفراد املجتمع بعضهم ببعض ،حيث يتبادلون املصالح ،وحيقق كال منهم
أهدافه.

-

الكتابة الوظيفية رضورة يف وقت تشابكت فيه مصالح الناس وتعقدت ،وازداد إيقاع احلياة
رسيعة ،وبالتايل فإن إهناء األعامل أصبح مرهونًا بتوافر مهارات الدقة والرسعة.
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ولقد عنيت الدراسات بالكتابة الوظيفية وتنميتها يف مجيع املراحل التعليمية ،وذلك إيامنًا
بأمهيتها يف حياة التالميذ ،ومن هذه الدراسات :دراسة عبد اهلل بن مسلم( ،)1995وإبتهال أبو رزق
( ،)1999ونجود حممود ( ،)2001وسلوى حممد ( ،)2004وحممد نارص(  ،)2004وعاطف مفلح
( ،)2005ورحاب زنايت ( ،)2005وجالل مفلح ( )2012أمحد ردود ( ،)2013وهبه
حممود(.)2014
وتشري نتائج الدراسات إىل رضورة تنمية مهارات الكتابة الوظيفية لدى املتعلمني يف املراحل
الدراسية املختلفة؛ حلاجتهم إليها يف ترصيف أمورهم ،وشئون حياهتم؛ حتي يستطيعون جني ثامرها
اليانعة يف املراحل القادمة من حياهتم.
التدريب عىل مهارات الكتابة الوظيفية( :حسن شحاتة)137-136، 2010،
عند تدريب املتعلمني عىل مهارات الكتابة الوظيفية ،يمكن أن تستخدم هذه التدريبات:
-

تزويد الطالب يف أول األمر بأفكار أساسية للموضوع ،عن طريق النقاش مع الطالب قبل الكتابة.

-

تقسيم الطالب إىل جمموعات ،بحيث تناقش كل جمموعة املوضوع املراد الكتابة عنه،
وحتديد أفكاره.

-

حتديد مرجع أو موضوعات من الكتب املدرسية يقرؤها الطالب ،ومناقشة هذه النامذج،
وبيان األفكار التي تتضمنها.

-

تعويد الطالب القراءة مجلة مجلة ،وكذلك الكتابة.

-

استعامل التدريب اللغوي اخلاص باملزاوجة لتكوين اجلمل.

-

إعداد قائمة ببعض الروابط ،واستخدامها يف الربط بني اجلمل.

-

يستخدم اختبار االختيار من متعدد للربط بني مجلتني أو أكثر.

-

إعطاء نامذج سليمة ال تستخدم أدوات الربط ،ومعرفة معانيها.
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املحور الثالث :التعلم املوقفي
مفهوم التعلم املوقفي :

يعد التعلم املوقفي أحد املداخل املهمة التي تسهل من عملية التعلم ،وذلك عن طريق تقديم
مواقف ذات معنى ،وربط التدريس باخلربات الواقعية يف احلياة؛ حيث يرى أنصار التعلم املوقفي أنه
يمكن تعظيم وزيادة فاعلية التعلم عندما يتعلم الطالب املعلومات واملهارات يف مواقف تستخدم فيها
هذه املعلومات بصورة واقعية أو فعلية فيام بعد (أمحد زارع.)19 ، 2010 ،
ويرى أصحاب نظرية التعلم املوقفي أن االنفصال والبعد عن اخلربة امللموسة يمثل مشكلة؛
ألن املعرفة ال يمكن عزهلا عن املامرسة حتى حيدث التعلم ذي املعنى493– ، M. 2001 ،.(Packer

) 514ويرى " "Choiأن نظرية التعلم املوقفي تفرتض أن املعرفة هي الناتج الديناميكي للعالقة
ا لفعالة بني الفرد والبيئة التي نعيش فيها ،وأنه حيدث من خالل االندماج يف املواقف التدريسية
احلياتية والواقعية. 53-70.) ، 1995 ، (Choi & Hannafin.
ويشري التعلم املوقفي إىل عملية التعلم التي يتم فيها استخدام أداة أو وسيلة يف موقف واقعي
إلنجاز هدف حيايت ،ويتميز هذا النمط من التعلم بأنه ضمني ًا ،وأن التدريس فيه ال يكون رصحي ًا؛
فاملعرفة اليومية تعد جزء ًا رئيس ًا من التعلم املوقفي .55) ، 1998 ، P ،(Henning
والتعلم املوقفي يعني اشرتاك الفرد مع اآلخرين يف احلياة االجتامعية أو اليومية ،أو الكيفية
التي يتفاعل ويتعامل هبا هؤالء األفراد مع خالل املواقف االجتامعية واملادية املعقدة،& Bowers
) (Cobb 1990ويتضمن تركيزا عىل الفهم الشامل الذى ينخرط فيه الفرد ،ال أن يتلقى الفرد جمموعة
من احلقائق ،وكذلك املوقف الذى تكتمل فيه عنارص التفاعل مع الفرد أو العامل املحيط بصورة
تبادلية.33) ، E. 1991 ، & Wenger ، J. ،(Lave
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ويعرف التعلم املوقفي بأنه جمموعة أنشطة مرتابطة ،ذات معنى ،وذات هدف يشرتك فيها كل
املتعلمني من خالل مواقف حل املشكالت يف الواقع ،وليس جمرد العمليات التقليدية املتطلبة يف
التعليم الرسمي يف دراسة املوضوعات التعليمية (أمحد زارع أمحد.)17، 2010،
كام يعرف بأنه إقحام املتعلم تعليميا يف مواقف تعليمية حياتية؛ مصممة بغرض تأهيله للتعامل
مع تللك املشكالت التعليمية بصورة جيدة ،جتعله أكثر قدرة عىل التكيف مع الواقع املحيط من حولة
واالستفادة من ذلك يف حياته املستقبلية (محدي مريس)205 ، 2010 ،
مميزات التعلم املوقفي:
إن التعلم املوقفي يعد أداة لتقييم وحتليل األداء يف الفصل؛ وذلك لفهم الفروق الفردية بني
املتعلمني من خالل املواقف احلياتية التي يسعى التعلم املوقفي إىل تأصيلها لدى املتعلمني ،وقد
استحوذ هذا النوع من التعلم عىل انتباه العديد من الباحثني ملا له من مميزات عدة ،منها،(Henning :
، 3-5) (Hardy ، 1993 ، & Tippins ،Dana 5-26) ، J. (1998 ،(Greeno 55-61) ، 1998 ،P

S

)41) ،. 2005
-

أنه عملية مجاعية يقوم فيه التلميذ بالتفاعل مع اآلخرين من أعضاء املجتمع الواقعي،
ويغلب عىل العالقات بني أعضاء هذا املجتمع الواقعي عالقة األقران " "pree-basedأكثر
من اعتامده عىل العالقة بني التلميذ واملعلم يف احلجرة الدراسية.

-

وجود املعلومات أو املعرفة اخلبرية ،واملعرفة هي املعرفة التي يمتلكها اخلرباء ،والتي قاموا
بتكوينها عرب وقت طويل ،وهي تلك املعرفة التي قد ال يمكن هلؤالء اخلرباء أن ينقلوها إىل
شخص مبتدئ.

-

تعد املعرفة اليومية جزء ًا رئيس ًا من التعلم املوقفي ،وتشري إىل عملية التعلم التي يتم فيها
استخدام أداة أو وسيلة يف موقف واقعي إلنجاز هدف حيايت.
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يعتمد عىل استخدام مداخل تعليمية متعددة ،مثل :مدخل القصة ،واملدخل التأميل،
والتعلم املحوري ،والتمهني املعريف ،والنمذجة ،والتعاون ،والتنقيح وإصدار األحكام،
واالكتشاف ،واملامرسة املتعددة.

-

أن نجاح التعلم املوقفي يتطلب عادة مشاركة متعلم فعال لديه دافعية داخلية للتعلم،
والسعي يف تطبيق ذلك يف مواقف حياتية خمتلفة ،أي أن املتعلم هو أحد املحاور املهمة الذي
تعتمد عليه عملية التعلم.

-

أن املواقف احلياتية تشجع الدافعية للتعلم بينام جتعل من املعرفة واملهارة سهلة التطبيق؛
ألهنا تعكس العالقات املتأصلة بني املفاهيم واخلربة الشخصية ،وتسهيل االنتقال بصورة
أفضل بسبب التشابه املتزايد بني التعلم واملوقف الواقعي لألداء.

أمهية التعلم املوقفي:
للمهام الواقعية يف التعلم املوقفي فوائد عديدة ،منها :تشجيع الدافعية نحو التعلم ،وجعل
املعرفة ذات معنى ،وجعلها أيض ًا سهلة االستدعاء؛ ألن مثل هذه املواقف تشجع الطالب عىل ربط
املفاهيم باحلاجات واخلربات الشخصية؛ إذ يركز التعلم املوقفي عىل أمهية املوقف يف إحداث عالقات
بني خربة املتعلم وبني تسهيل االرتباطات بني املعرفة واملهارة واخلربة (M. A. 1989. 24- ،Luszcz

.)39
هذا وقد أشار بعض العلامء إىل أن انتقال أثر التعلم يتم تدعيمه من خالل مواقف التعلم
املرتبطة باملوقف ،والتي تقلل الفجوة بني احلياة الواقعية واملواقف التعليمية الرسمية .ويرى أنصار
التعلم املوقفي أن الطالب ينبغي أن ينخرطوا يف املواقف الواقعية التي يغلب عليها طابع التعقيد،
وعدم الوضوح ،وعدم التنظيم ،عن تلك املواقف التي يقدم فيها الطالب أجزاء مفككة من الواقع
هتدف إىل النقل املبارش ملفاهيم جمردة حمددة مسبق ًا (، Y. ،m & Engestr ، T. ،hnTuomi-Gr
.) 19–38 ،2003
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ويعد التعلم املوقفي من أنامط التعلم املناسبة لتنمية مهارات املتعلمني املختلفة؛ حيث
يتعرض املتعلمون إىل مواقف تعليمية إجيابية ،جيب عليهم أن يتخذوا فيها موقفا يتناسب مع طبيعة
اهلدف منه ،وهذا ما أكدته العديد من الدراسات والبحوث ،منها،2009)(Sadler ،(Woolf:
 ،2007) ،(Conkling ،2009) ،2009)(Krumsvikوأمحد زارع ( ،)2010ومحدي مريس
( .) 2010حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات أمهية التعلم املوقفي ،ووجوب صياغة املقررات
الدرا سية يف صورة مواقف تعليمية حياتية يستطيع املتعلمون التعلم من خالهلا بفاعلية وإجيابية.
أساليب وإسرتاتيحيات التعلم املوقفي:
تستخدم العديد من األساليب يف بيئات التعلم املوقفي ،منها :القصص ،والتأمل ،والتعلم
املحوري  ،anchored instructionsوالتمهني املعريف  cognitive apprenticeshipالذي يقوم فيه
املتعلم بإنجاز مهام التعلم الواقعية حتت إرشاف متعلم أكثر خربة ،والنمذجة  ،modelingوالتدريب
 ،coachingوالتنقيح وإصدار األحكام  scaffolding & judgingواالكتشاف واملامرسة املتعددة
.) 2000) ،Land & Hannafin) 1996) ،Duffy& Cunningham ) 1989) ،Brown & Duguid
ومن إسرتاتيجيات التعلم املوقفي :املوقف ،وهو تفاعل متزامن لعدد من العوامل املؤثرة يف
بعضها البعض .ويف التعلم املوقفي وصف املوقف الذي حتدث فيه املشكلة يمثل جزءا أساسيا من
املشكلة؛ ألن املشكلة ذاهتا تظهر بصورة خمتلفة يف مواقف اجتامعية أو عملية خمتلفة (،Jonassen
.)5 ،1991
ومن اإلسرتاتيجيات أيض ًا الواقعية ،التي تشري إىل األنشطة احلقيقية التي حتدث يف احلياة
اليومية ،وتعني أن املتعلمني يشاركون يف اخلربة احلقيقية ذات الصلة باملوقف ،وليس غري الواقعية
التي ال ترتبط بموقف النمو الثقايف ،ويتطلب التعلم املوقفي لعب األدوار أو أنشطة التعلم القائمة
عىل أسلوب السيناريو.
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ومن النظم التدريسية املعتمدة عىل التعلم املوقفي :استخدام اخلطط كمصادر لتوجيه املتعلم نحو
العقل ،توظيف احلوار وجها لوجه لتطوير املهارات املندجمة ،مساعدة املتعلمني عىل توفري موقف
إشكايل وحل املعضالت الناشئة عن املوقف ،مساعدة املتعلمني عىل تطوير تطبيقات حوارية موقفيه،
استخدم بنيات تعلم تعاونية ،استخدم اللغة لبناء واقع مادي واجتامعي ،املتعلمون "كمعلمني
ذاتيني" و"وكتاب السرية".
أساليب تقييم التعلم املوقفي:
ينبغي أن تكون طرائق تقييم املتعلمني عىل صلة وثيقة بمهام احلياة اليومية ،وأن يكون
لالختبارات القدرة عىل استثارة العمليات العقلية املعقدة لدهيم ،وأن تعكس االجتاهات املتعددة
وتنوع احللول للمشكالت ) 1989) ، Shepard.وهذا ما يؤكده التقييم يف التعلم املوقفي؛ حيث
يستند التقييم فيه إيل درجة اإلتقان التي يظهرها املتعلم يف أداء مهام التعلم الواقعية املتضمنة يف
االختبارات التقويمية ،وال يستند عىل االختبارات الشكلية التقليدية، & Newman ،(Collins
453-494). ،1989

ويرى "22) ، (1991 "Spiro et al.أن التقييم يف التعلم املوقفي ينبغي أن يقوم بإثارة الطالب
عىل التفكري والتفاعل مع املواقف اجلديدة ،ومراجعة وتنقيح العمل ،وتقويم عملهم وأعامل
اآلخرين ،ومناقشة النتائج بصور لفظية وبرصية.
ومن طرائق التقييم يف التعلم املوقفي استخدام احلافظات " "portfoliosالتي متثل جمموعات
قصدية من األعامل احلالية ،وكذلك املنتهية للطالب ،والتي يمكن من خالهلا أن تقوم الوسائل
املساعدة اخلارجية لتسهيل النمو الفردي ،ويتسنى للطالب أن يصبحوا نشطني يف تقييمهم .ومن
الطرائق األخرى يف التقييم يف التعلم املوقفي التقييم األدائي " "Performanceالذي يتطلب جمموعة
من املصاد ر املتكاملة مثل مالحظة أداء الطالب ،وعروضه ،ومقابالته ،واملرشوعات ،واملحاكاة
والتقليد) 3-5). ، 1993 ، & Tippins ،Dana
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وينبغي أن تراعى أساليب التقييم توليد األفكار وتقديم عمليات حل املشكلة مثل التخطيط،
والتنفيذ ،واملراجعة؛ فالتقييم يف التعلم املوقفي ال يعد نشاط ًا هنائي ًا أو منفصالً يتم القيام به بعد
التدريس ،ولكنه عنرص ًا يف التعلم ،فهو عملية مستمرة . 1990) ،(Collins
معوقات التعلم املوقفي:
من القضايا املهمة يف التعلم املوقفي إمكانية حتديد أنواع املواقف التي حيتاجها املتعلم،
وكذلك كيفية تصميم هذه املواقف .وعىل الرغم من أن العديد من الباحثني يرون أن املوقف احليايت
يسمح بالتعلم ذي املعنى ،إال أنه ال يوجد توجه واضح يتعلق بكيفية تأثري هذه املواقف عىل أداء
الطالب وكذلك الطريقة التي ينبغي أن تصمم هبا هذه املواقف )1993) ،Harley
ويرى هونج وشاين " (2002) "Hung & Chenأن هناك أوجه قصور يف استخدام التعلم
املوقفي .األول يرتبط بربامج التعلم املوقفي؛ حيث إهنا تستغرق وقت ًا طويالً يف تطويرها .والثاين
يرتبط بنجاح التعلم املوقفي ،والذى يتطلب عادة مشاركة فعالة من املتعلم حتى تكون لدية دافعية
داخلية ،وأما اجلانب الثالث واألخري فريتبط بمدى مناسبة التعلم املوقفي للعديد من خمرجات التعلم.
إجراءات البحث:
أوالً -قائمة مهارات الطالقة اللفظية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية:
( )1هدف القائمة:
يستهدف بناء هذه القائمة حتديد مهارات الطالقة اللفظية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة
العربية ؛ بغية تنمية بعض هذه املهارات باستخدام إسرتاتيجية قائمة عىل التعلم املوقفي.
( )2مصادر اشتقاق القائمة:
استعان الباحث بمجموعة من املصادر الشتقاق قائمة مهارات الطالقة اللفظية املناسبة للطالب
الروس الناطقني بغري اللغة العربية ،وهذه املصادر كالتايل:
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الدراسات والبحوث السابقة ،العربية واألجنبية املرتبطة باإلبداع يف اللغة العربية عامة
والطالقة اللغوية واللفظية خاصة.

-

األدبيات املتصلة بالطالقة اللفظية ،وما يندرج حتت كل مستوى من مهارات.

-

طبيعة الطالب الناطقني بغري اللغة العربية.

( )3القائمة يف صورهتا املبدئية:
قام الباحث بحرص مهارات الطالقة اللفظية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة
العربية ،وتم وضع هذه املهارات يف قائمة ،وتم عرضها عىل جمموعة من اخلرباء واملحكمني ،حرص
الباحث عند اختيارهم أن يكونوا من ذوي اخلربة واالختصاص يف املناهج وطرق التدريس عامة،
وكذلك أن يكونوا من أهل التخصص يف اللغة العربية وطرائق تدريسها ،وقد عرض الباحث هذه
حمكام  ،وتم استطالع آرائهم حول اآليت:
القائمة عىل (ً )19
-

سالمة الصياغة اللغوية هلذه املهارات.

-

مدى انتامء املهارات الفرعية للمستويات الرئيسة املندرجة حتتها.

-

مدى مناسبة كل مهارة من هذه املهارات للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية.

-

إضافة أو حذف ما يرونه من مهارات.
وبعد إجراء التعديالت املطلوبة تم وضع القائمة يف صورهتا النهائية التي شملت ()6

مهارات هي:
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جدول (  )1قائمة مهارات الطالقة اللفظية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري العربية

م

املهارات

1

استدعاء أكرب عدد من الكلامت التي تبدأ بحرف معني.

2

استدعاء أكرب عدد من الكلامت التي هبا حرف معني.

3

استدعاء أكرب عدد من الكلامت التي يتوسطها حرف معني.

4

استدعاء أكرب عدد من الكلامت التي تبدأ وتنتهي بحرف معني.

5

استدعاء أكرب عدد من اجلمل من كلامت معينة.

6

استدعاء أكرب عدد من الكلامت التي تتكون من حروف معينة.

وهبذا يكون الباحث قد أجاب عن السؤال األول من أسئلة البحث ونصه" :ما مهارات
الطالقة اللفظية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية؟".
ثانيا :اختبار الطالقة اللفظية:
اقتىض موضوع الدراسة إعداد اختبار للوقوف عىل مهارات الطالقة اللفظية لدى الطالب
الروس الناطقني بغري اللغة العربية .وهذا عرض للخطوات التي مر هبا إعداد االختبار:
أ – إعداد االختبار:استهدف هذا االختبار قياس مدى توفر الطالقة اللفظية لدى الطالب الروس
الناطقني بغري اللغة العربية ،ويف إطار ذلك حتددت املفردات األساسية التي يقيسها االختبار ()5
أجزاء ،بواقع ( )7أسئلة.
ب  -املعامل السيكومرتية لالختبار:
أوال :صدق االختبار :تم قياس صدق االختبار من خالل ما ييل:
صدق املحكمني :تم وضع الصورة األولية لالختبار ،وعرضه عىل السادة املحكمني من املتخصصني
يف املناهج وطرق تدريس اللغة العربية؛ والقياس والتقويم؛ إلبداء الرأي حول االختبار من حيث:
موضوعه ،وصياغته ،وشموله للمفردات املقيسة .وقد تراوحت نسبة االتفاق بني السادة املحكمني
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بني )90% ،80%( :عىل مفردات االختبار ،ويعنى ذلك أن املحكمني أقروا بصالحية االختبار،
وصالحيته للتطبيق.
ثانيا :ثبات االختبار :تم قياس ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار ،فقد طبق االختبار عىل عينة
التقنني وهم بعض الطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية ،وتم إعادة التطبيق عىل الطالب
أنفسهم مرة أخرى بعد مرور أسبوعني من التطبيق األول ،وتم حساب معامل االرتباط بني التطبيقني
فكانت قيمة معامل االرتباط هى )0.839( :وهو يدل عىل ثبات االختبار ،وعىل صالحيته للتطبيق،
وقد تكون االختبار يف صورته النهائية من سته أجزاء ( ملحق.)1
ثالثا -قائمة جماالت الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية:
اهلدف من االستبانة:
هدفت االستبانة إىل حتديد جماالت الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري
اللغة العربية  ،وذلك من خالل مراجعة األدبيات اللغوية واألدبيات الرتبوية يف هذا املجال ،وقد تم
أخذ آراء جمموعة من املحكمني املختصني يف املناهج وطرائق التدريس واللغة العربية واملوجهني
واملعلمني.
مصادر بناء االستبانة:
متثلت مصادر بناء االستبانة فيام ييل:
-

الكتب واملؤلفات اخلاصة بمهارات اللغة وجماالهتا.

-

الدراسات السابقة التي اهتمت بتحديد جماالت الكتابة الوظيفية بصفة عامة وحتديدها
للطالب الناطقني بغري العربية بصفة خاصة.

-

الكتب واملؤلفات والدراسات التي اهتمت بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.6
245
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /عبد الرازق خمتار حممود
املجلد ( )2العدد (2019 )3م

الصورة املبدئية لالستبانة:
تم التوصل من خالل املصادر السابقة إىل عدد من املجاالت ينبثق منها "جماالت فرعية" يف
كل جمال من املجاالت.
وقد كانت الصورة املبدئية كام ييل:
-

تم تقسيم االستبانة إىل هنر رئيس اختص بمجاالت الكتابة الوظيفية وأنواعها.

-

قابل النهر الرئيس اخلاص باملجاالت وأنواعها هنر ًا آخر اختص بتحديد مدى أمهيتها للطالب
الروس الناطقني بغري العربية ،وقد قسم هذا النهر إىل خانتني فرعيتني (مهم – غري مهم ).

-

ترك هنر يف اجلانب األيرس من االستبانة لكتابة أية مالحظات يراها املحكمون.
وقد اشتملت االستبانة يف صورهتا املبدئية عىل (  ) 9جماالت رئيسة ،واندرج أسفل كل جمال

من جماالت الكتابة الوظيفية عدد من املجاالت الفرعية ،وهي كالتايل:
-

جمال كتابة الرسائل ،اندرج أسفله جمال واحد.

-

جمال كتابة اإلعالنات ،اندرج أسفله جماالن.

-

جمال كتابة االستامرات ،اندرج أسفله ( )3جماالت.

-

جمال كتابة الوصف ،اندرج أسفله (  ) 3جماالت.

-

جمال كتابة الالفتات ،اندرج أسفله جمال واحد .

-

جمال كتابة النصائح ،اندرج أسفله جمال واحد.

-

جمال كتابة األسئلة ،اندرج أسفله جماالن .

-

جمال كتابة الطلب ،اندرج أسفله جمال واحد.

-

جمال كتابة البطاقات ،اندرج أسفله جماالن.
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وبذلك يكون إمجايل املجاالت الفرعية للكتابة الوظيفية ( )16جماالً فرعي ًا.
وقد خصص بند يف هناية كل حمور من حموري االستبانة "ملجاالت أخرى يرى املحكمون
إضافتها" ،كام خصص بند يف هناية كل جمال من جماالت الكتابة الوظيفية عن جماالت أخرى يرى
املحكمون إضافتها.
ضبط االستبانة:
تم عرض االستبانة يف صورهتا املبدئية عىل جمموعة من السادة املحكمني وقد بلغ عددهم
( )13حمك ًام من املختصني يف املناهج وطرق تدريس اللغة العربية ،واملختصني يف القياس ومركز تعليم
اللغة العربية بجامعة أسيوط.
وقد كانت االستبانة مصدرة بخطاب ،يوضح اهلدف منها ،وكيفية حتكيمها .وبعد إجراء
التعديالت املطلوبة تم وضع القائمة يف صورهتا النهائية التي شملت ( )9جماالت ،وهبذا يكون
الباحث قد أجاب عن السؤال الثاين من أسئلة البحث ونصه" :ما جماالت الكتابة الوظيفية املناسبة
للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية؟" (ملحق .)2
رابع ًا -قائمة مهارات الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية:
اهلدف من االستبانة:
هدفت االستبانة إىل حتديد مهارات الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة
العربية  ،وذلك من خالل مراجعة األدبيات اللغوية واألدبيات الرتبوية يف هذا املجال  ،وقد تم أخذ
رأي جمموعة من املحكمني املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس واللغة العربية.
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مصادر بناء االستبانة:
متثلت مصادر بناء االستبانة فيام ييل:
-

الكتب واملؤلفات اخلاصة بمهارات اللغة وبخاصة مهارات الكتابة الوظيفية.

-

الدراسات السابقة التي اهتمت بمهارات اللغة وبخاصة الكتابة الوظيفية.

-

الكتب واملؤلفات والدراسات التي اهتمت بتعليم اللغة العربية للطالب الناطقني بغري اللغة
العربية.

-

قائمة جماالت الكتابة الوظيفية التي تم التوصل إليها.

الصورة املبدئية لالستبانة
تم التوصل من خالل املصادر السابقة إىل عدد من املهارات الرئيسة والفرعية للكتابة الوظيفية.
وقد كانت الصورة املبدئية لالستبانة كام ييل:
احتوت الصورة املبدئية الستبانة الكتابة الوظيفية عىل حمورين رئيسني ،ومها:
أوالً :مهارات مرتبطة بالشكل اللغوي.
ثاني ًا :املهارات املرتبطة باألفكار.
ضبط االستبانة:
تم عرض االستبانة يف صورهتا املبدئية عىل جمموعة من السادة املحكمني ،وقد بلغ عددهم (
 )13حمك ًام من املختصني يف مناهج وطرق التدريس اللغة العربية ،واملختصني يف القياس ويف امليدان.
وقد كانت االستبانة مرفقة بخطاب يوضح اهلدف منها ،وكيفية حتكيمها.
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الصورة النهائية لالستبانة:
وبعد إجراء التعديالت املطلوبة تم وضع القائمة يف صورهتا النهائية ،وتم حتديد مهارات
الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية ،وذلك من خالل حساب
األوزان النسبية لتكرار املوافقة عىل مناسبة كل مهارة رئيسة وفرعية ،وقد تم حذف املهارة التي مل حتظ
عىل نسبة أمهية أعىل من  ،%75وقد اشتملت قائمة مهارات الكتابة الوظيفية يف صورهتا النهائية عىل
( )24مهارة.
وقد احتوت الصورة النهائية لقائمة الكتابة الوظيفية عىل ثالثة حماور رئيسة ،وهي كالتايل:
جدول( )2املهارات الفرعية املرتبطة بمهارات الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية

م

املهارات الرئيسة

املهارات الفرعية

1

املهارات املرتبطة بالشكل اللغوي.

 14مهارة

2

املهارات املرتبطة باألفكار

 10مهارات

وهبذا يكون الباحث قد أجاب عن السؤال الثالث من أسئلة البحث ونصه" :ما مهارات الكتابة
الوظيفية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية ؟" (ملحق .)3
خامس ًا -اختبار الكتابة الوظيفية:
اهلدف منه االختبار :قياس أثر استخدام إسرتاتيجية التدريس القائمة عىل التعلم املوقفي عىل مهارات
الكتابة الوظيفية لدى الطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية.
وهذا عرض للخطوات التي مر هبا إعداد االختبار:
أ– إعداد االختبار :استهدف هذا االختبار قياس مدى توافر مهارات الكتابة الوظيفية لدى الطالب
الروس الناطقني بغري اللغة العربية.
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مصادر االختبار:
اعتمد إعداد اختبار الكتابة الوظيفية عىل جمموعة من املصادر هي:
 .1البحوث والدراسات السابقة التي تناولت إعداد اختبارات يف جمال الكتابة
الوظيفية بصفة عامة والكتابة الوظيفية للطالب الناطقني بغري اللغة العربية عىل
وجه التخصيص.
 .2مراجعة قائمة مهارات الكتابة الوظيفية املناسبة للطالب الروس الناطقني بغري
اللغة العربية التي تم ضبطها لغرض البحث احلايل.
 .3استطالع آراء املتخصصني ،ومن هلم جتارب سابقة يف تصميم مثل هذه
االختبارات يف التخصصات املختلفة ،وإجراء مقابالت معهم؛ ملعرفة كيفية
وضع الشكل املناسب لالختبار يف مجيع جوانبه.
 .4قراءات يف الرتاث ال ُّلغوي الستنباط بعض املواقف واألسئلة التي يمكن وضعها
يف االختبار ،واستنباط مثريات تتميز بالقوة حتى يمكن أن تستدعي الكتابة
الوظيفية.
 .5وباالعتامد عىل هذه املصادر أمكن إعداد االختبار يف صورته املبدئية.
مكونات االختبار:
تضمن االختبار يف صورته املبدئية بطاقة تعليامت ،توضح للطالب كيفية التعامل مع مفردات
االختبار ،وكيفية اإلجابة عنه ،كام راعى الباحث أن تكون هذه التعليامت واضحة ومبارشة وبلغة
سهلة ومناسبة ملستوى الطالب ،وقد تكون االختبار من ستة أسئلة تقيس املهارات املستهدفة بالتنمية،
وقد روعي ترك مسافات مناسبة يف ورقة اإلجابة لكي يستطيع الطالب اإلجابة فيها.
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ضبط االختبار:
-

التأكد من صدق االختبار:
للتأكد من صدق االختبار تم عرضه عىل جمموعة من املحكمني؛ إلبداء الرأي حول مدى

مالئمة االختبار هلدفه ،ووضوح تعليامته ومفرداته ،ومالءمته ملهارات الكتابة الوظيفية ،وللطالب
الروس الناطقني بغري اللغة العربية ،وقد أشار املحكمون إىل تعديل الصياغة يف بعض األسئلة،
وتعديل ترتيب بعض األسئلة ،وقد تم األخذ هبذه املالحظات .كام أسفرت هذه اخلطوة عن وضوح
التعليامت ،وأسئلة االختبار ،ومالءمتها ألهدافه .حتدد لالختبار ستون درجة بواقع عرش درجات
لكل سؤال من أسئلة االختبار.
التجربة االستطالعية لالختبار:
تم تطبيق االختبار استطالعي ًا عىل جمموعة من الطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية
بلغت ( )3طالب؛ وذلك للتأكد من وضوح التعليامت واألسئلة ومناسبتها للطالب ،واستكشاف
بعض الصعوبات التي يمكن أن تظهر يف أثناء التطبيق ،وقد تم تعديل بعض بنود االختبار يف ضوء
هذه اخلطوة.
-

حتديد زمن االختبار:
تم حساب متوسط زمن االختبار الذي استغرقه التالميذ بقسمة :جمموع الزمن املستغرق يف

االختبار عىل عدد التالميذ .وكان متوسط الزمن مخسون دقيقة.
-

ثبات االختبار:
تم إعادة تطبيق االختبار عىل املجموعة االستطالعية نفسها بفاصل زمني قدره أسبوعان،

وقد روعي أن تكون ظروف التطبيق مشاهبة لظروف التطبيق األول ،وبحساب معامل االرتباط بني
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درجات الطالب يف التطبيق كان معامل ثبات االختبار مساوي ًا (  )% .81وهو معدل جيد؛ مما يؤكد
صالحية االختبار للتطبيق ( ملحق .)4
سادسا :بناء دليل استخدام إسرتاتيجية التدريس القائمة عىل التعلم املوقفي:
-

اهلدف من الدليل :هدف الدليل إىل التعريف بالتدريس باستخدام أحد األساليب احلديثة

وهو إسرتاتيجية التدريس القائمة عىل التعلم املوقفي لتنمية بعض مهارات الطالقة اللفظية ،والكتابة
الوظيفية لدى الطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية ،ولبناء هذا الدليل تم اتباع اآليت:
( أ ) االسرتشاد بالعرض النظري املتضمن بالبحث احلايل ،وكذا االطالع عىل أدبيات املجال حول
استخدام التعليم املوقفي ،وكذلك األساليب التدريسية اإلبداعية يف ال ُّلغة العربية لدى الطالب يف
املراحل التعليمية املختلفة.
وأيض ًا يف ضوء التوصل إىل قائمة بمهارات الطالقة اللفظية ،والكتابة الوظيفية املناسبة
للطالب الروس الناطقني بغري اللغة العربية ،أمكن إعداد الصورة املبدئية للدليل املقرتح ،واحتوت
عىل جمموعة من املوضوعات ،بلغت ثامنية موضوعات هي:
 .1املوضوع األول :يف جامعة أسيوط.
 .2املوضوع الثاين :رسالة إىل كريستينا.
 .3املوضوع الثالث :الدجاجة املشوية.
 .4املوضوع الرابع :الصداقة.
 .5املوضوع اخلامس :زيارة إىل درنكة.
 .6املوضوع السادس :يف املطار.
 .7املوضوع السابع :جولة يف داغستان.
 .8املوضوع الثامن :يف الطريق إىل قاعة الدرس.
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وكذلك تضمن الدليل:
 .1صفحة العنوان :وتشمل العناوين املتضمنة بالدليل:
 .2مقدمة الدليل.
 .3اهلدف من الدليل.
 .4حمتوى الدليل ،ويشمل:


نبذة خمترصة عن اإلسرتاتيجية القائمة عىل التعلم املوقفي وتعريفها وخطوات التدريس هبا.



نبذة خمترصة عن الطالقة اللفظية والكتابة الوظيفية.

(ب) تم عرض الدليل يف صورته املبدئية عىل فئة من املختصني يف املناهج وطرق تدريس ال ُّلغة العربية
من بني جمموعة املحكمني؛ وذلك إلبداء رأهيم حول ما ييل:
 .1مناسبة املوضوعات املتضمنة للطالب جمموعة البحث.
 .2سالمة اإلجراءات املتبعة لتطبيق التدريس باإلسرتاتيجية املقرتحة.
 .3سالمة صياغة أسئلة التقويم عىل املوضوعات املختارة ،وصالحيتها لقياس املهارات
املستهدفة بالتنمية.
(ج) بتحليل آراء املحكمني ،اتضح ما ييل:
 .1اقرتح عدد من املحكمني وضع جمموعة من اإلرشادات العامة الستخدام الدليل.
 .2اتفق املحكمون عىل رضورة وضع تعريفات للمهارات املستهدفة بالتنمية.
 .3اتفق املحكمون عىل بنود التحكيم من حيث مناسبة املوضوعات واإلجراءات ،وصالحية
أسئلة التقويم يف قياس املهارات املستهدفة بالتنمية.
 .4أخذ الباحث باالقرتاحني ،وعليه أصبح الدليل صاحل ًا لالستخدام يف صورته النهائية
(ملحق رقم.)5
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تطبيق جتربة البحث:
لإلجابة عن أسئلة البحث والتأكد من فاعلية اإلسرتاتيجية القائمة عىل التعلم املوقفي يف
تنمية الطالقة اللفظية والكتابة الوظيفية لدى الطالب الروس الناطقني بغري العربية تم إجراء ما ييل:
تم اختيار جمموعة البحث من طالب الوفد الرويس الرابع بجامعة بياتيجورسك ،وقد
تكونت من ( )23طالب ًا وطالبة ،وقد تعرض أفراد املجموعة حلالتي اختبار خمتلفتني :األوىل قبل
التدريس ،وطبق عليهم اختبار الطالقة اللفظية واختبار الكتابة الوظيفية قبلي ًا ،والثانية بعد التدريس
بإسرتاتيجية التدريس القائمة عىل التعلم املوقفي تم التطبيق بعدي ًا؛ لقياس مدى التقدم الذي حدث يف
املتغري التابع وهو تنمية بعض مهارات الطالقة اللفظية والكتابة الوظيفية لدى الطالب الروس
الناطقني بغري العربية .وبعد ذلك تم تصحيح االختبارين وتفريغ البيانات ومعاجلتها إحصائي ًا ورصد
النتائج.
نتائج البحث وتفسريها:
لإلجابة عن أسئلة البحث ،متت معاجلة البيانات التي تم احلصول عليها باستخدام الطرق
اإلحصائية الوصفية (املتوسطات احلسابية ،واالنحرافات املعيارية) ،والطرق التحليلية (اختبار "ت"
عند مستوى داللة  ،0 .01ومعادلة حجم األثر لكارل) ،وتم التوصل إىل جمموعة من النتائج كام ييل:
أوالً  -بالنسبة لإلجابة عن السؤال الرابع:
كان السؤال الرابع يف البحث احلايل ينص عىل" :ما أثر إسرتاتيجية قائمة عىل التعلم املوقفي
يف تنمية مهارات الطالقة اللفظية لدى الطالب الناطقني بغري العربية بجامعة بياتيجورسك
الروسية؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال ،قام الباحث بحساب الفرق بني األداء القبيل والبعدي للتالميذ
جمموعة البحث ،يف اختبار مهارات الطالقة اللفظية ككل ،واجلدول التايل يوضح هذه النتائج:
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جدول ( )3املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) وداللتها ملتوسطات درجات التالميذ يف األدائني القبيل والبعدي
وحجم األثر يف بعض مهارات الطالقة اللفظية لدى الطالب الناطقني بغري العربية بجامعة بياتيجورسك الروسية

البيان

عدد

التطبيق

الطالب

املتوسط

االنحراف
املعياري

قبيل

23

6.2

8.7

بعدي

23

20.3

7.4

قيمة (ت)

6.13

مستوى

حجم

الداللة

األثر

دالة عند 0.01

1.54

يتضح من جدول ( ) 3أن متوسط درجات الطالب يف األداء للتطبيق البعدي أعىل من
أدائهم يف التطبيق القبيل يف اختبار مهارات الطالقة اللفظية ككل؛ حيث كانت قيمة (ت) املحسوبة
( )6.13أكرب من قيمة ( ت ) اجلدولية عند مستوى أقل من (  ،) 0.01كام أن حجم األثر كان
( ،) 1.54وهذا يشري إىل فعالية املعاجلة التجريبية يف تنمية بعض مهارات الطالقة اللفظية لدى
الطالب الناطقني بغري العربية بجامعة بياتيجورسك الروسية جمموعة البحث ،من خالل التدريس
بإسرتاتيجية قائمة عىل التعلم املوقفي؛ مما يشري إىل أن استخدام إسرتاتيجية تدريسية قائمة عىل التعلم
املوقفي يف تدريس بعض موضوعات اللغة العربية للطالب الناطقني بغري العربية بجامعة
بياتيجورسك الروسية قد رفع أداءهم يف بعض مهارات الطالقة اللفظية؛ نظرا ملا توفره هذه
اإلسرتاتيجية من إتاحة الفرصة للطالب لكي يعربوا عن أفكارهم بأنفسهم ويناقشوا تلك األفكار مع
أقراهنم.
ويتم ذلك من خالل عملية مجاعية يقوم فيه الطالب بالتفاعل مع اآلخرين من أعضاء
املجتمع الواقعي ،ويغلب عىل العالقات بني الطالب واملعلم يف هذا املجتمع الواقعي عالقة األقران
أكثر منها عالقة بني الطالب واملعلم يف احلجرة الدراسية .فكلام ازدادت مهارات ومعلومات املتعلم،
فإن دور ومكانة املتعلم كعضو يف اجلامعة يتطور تدرجيي ًا من جمرد متعلم مبتدئ إيل متعلم خبري ،كام أن
املواقف احلياتية جتعل من املعرفة واملهارة سهلة التطبيق؛ ألهنا تعكس العالقات املتأصلة بني املفاهيم
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واخلربة الشخصية ،ويسهل االنتقال بصورة أفضل بسبب التشابه املتزايد بني التعلم واملوقف الواقعي
لألداء.
ويتضح أيضا من نتائج البحث أن مهاريت استدعاء أكرب عدد من الكلامت التي هبا حرف
معني ،واستدعاء أكرب عدد من الكلامت التي تبدأ بحرف معني جاءتا يف املرتبة األوىل من حيث
التحسن ،بينام جاءت مهارة استدعاء أكرب عدد من اجلمل من كلامت معينة يف املرتبة األخرية بني
مهارات الطالقة اللفظية من حيث التحسن.
ثاني ًا  -بالنسبة لإلجابة عن السؤال اخلامس:
كان السؤال اخلامس من هذا البحث نصه" :ما أثر إسرتاتيجية قائمة عىل التعلم املوقفي يف
تنمية الكتابة الوظيفية لدى الطالب الناطقني بغري العربية بجامعة بياتيجورسك الروسية؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال ،قام الباحث بحساب الفرق بني األداء القبيل والبعدي للطالب
جمموعة البحث ،يف الكتابة الوظيفية ،واجلدول التايل يوضح هذه النتائج:
جدول ( )4املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) وداللتها ملتوسطات درجات التالميذ يف األدائني القبيل
والبعدي وحجم األثر يف الكتابة الوظيفية لدى الطالب الناطقني بغري العربية بجامعة بياتيجورسك الروسية

البيان

عدد

التطبيق

الطالب

املتوسط

االنحراف
املعياري

قبيل

23

15.4

19.2

بعدي

23

29.4

18.9

قيمـة (ت)
5.47

مستوى
الداللة
دالة عند
0.01

حجم األثر
0.98

يتضح من جدول (  ) 4أن متوسط درجات التالميذ يف األداء للتطبيق البعدي أعىل من
متوسط أدائهم يف التطبيق القبيل يف مهارات الكتابة الوظيفية؛ حيث كانت قيمة (ت) املحسوبة
( ) 5.47أكرب من قيمة ( ت ) اجلدولية عند مستوى أقل من (  ،)0.01وهذا يشري إىل فعالية املعاجلة
ا لتجريبية يف تنمية الكتابة الوظيفية لدى الطالب الناطقني بغري العربية بجامعة بياتيجورسك الروسية
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جمموعة البحث ،خالل التدريس هلم باستخدام إسرتاتيجية تدريسية قائمة عىل التعلم املوقفي ،وتشري
هذه النتيجة إىل أن حجم األثر كان  ، 0.98وهي نتيجة تؤكد أن استخدام املعلم ألساليب تدريس
تساعد التالميذ عىل اشتقاق األفكار بأنفسهم ،ومناقشة هذه األفكار جيعلهم متحمسني وقادرين عىل
زيادة مفرداهتم ،والتعبري عن أفكارهم .فإسرتاتيجية التعلم املوقفي تركز عىل أمهية املوقف يف إحداث
عالقات بني خربة املتعلم وبني تسهيل االرتباطات بني املعرفة واملهارة واخلربة ،وهذا يشجع الطالب
عىل ربط املفاهيم باحلاجات واخلربات الشخصية.
فانتقال أثر التعلم يتم تدعيمه من خالل مواقف التعلم املرتبطة باملوقف ،وقد يؤدي التعلم
املوقفي إىل انتقال أثر التعلم عن طريق تقليل الفجوة بني احلياة الواقعية واملواقف التعليمية يف قاعة
الدرس .وهذا يساعد الطالب عىل االنخراط يف املواقف الواقعية والتعبري عنها بكفاءة متكنهم يف
توظيف اللغة ومهاراهتا يف مواقف خمتلفة ومنها الكتابة الوظيفية.
مما سبق يتضح ،األثر اإلجيايب الستخدام إسرتاتيجية تدريسية قائمة عىل التعلم املوقفي عىل
الكتابة ا لوظيفية يف اللغة العربية لدى الطالب الناطقني بغري العربية بجامعة بياتيجورسك الروسية،
وقد حاز جمال كتابة الوصف وجمال كتابة األسئلة أعىل املجاالت من حيث األداء ،بينام جاء جمال
النصائح يف املرتبة األخرية من بني جماالت الكتابة الوظيفية التي تم تنميتها.
توصيات البحث:
يف ضوء اخللفية النظرية للبحث ،والنتائج التي أسفر عنها ،يتقدم الباحث بالتوصيات التالية:
 .1التأكيد عىل رضورة االهتامم بإدخال أساليب جديدة يف التدريس بصفة عامة وتدريس ال ُّلغة
العربية للناطقني بغريها بصفة خاصة ،من قبل كل املهتمني هبذا النوع من التعليم.
 .2تدريب القائمني عىل تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها عىل تطبيق واستخدام أساليب
وإسرتاتيجيات تدريس حديثة منها التعلم املوقفي.
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 .3تطوير مناهج ال ُّلغة العربية للناطقني بغريها وأساليب التدريس هبا ،بحيث تتفق هذه املناهج
مع حاجات وقدرات الطالب ،وأن تقوم هذه األساليب عىل احلوار واملناقشة وتوظيف
الواقع واملهارات احلياتية ،وتبتعد عن الضغط والقهر بام يكفل تنمية التفكري واإلبداع
وينمي توظيف اللغة يف مواقف حياتية.
 .4وضع مهارات الطالقة اللفظية والكتابة الوظيفية التي توصل إليها البحث احلايل يف احلسبان
عند تعليم اللغة العربية للطالب الناطقني بغريها ،وكذلك عند تقويم أدائهم النهائي.
 .5زيادة نسبة األسئلة املثرية للتفكري واإلبداع واملواقف احلياتية يف التدريبات ال ُّلغوية
واالختبارات بمستوياهتا كافة ،بحيث تتيح هذه التدريبات للطالب الناطقني بغري اللغة
العربية الفرصة للنقد وإبداء الرأي واملوازنة وتفسري املادة التعليمية.
 .6اإلفادة بأدوات البحث احلايل سواء قائمة املهارات اللفظية أو قائمة جماالت الكتابة
الوظيفية ،أو قائمة مهارات الكتابة الوظيفية ،أو دليل استخدام اإلسرتاتيجية القائمة عىل
التعلم املوقفي ،أو اختبار الطالقة اللفظية ،وكذلك اختبار الكتابة الوظيفية يف اللغة العربية
للطالب الناطقني بغري اللغة العربية بجامعة بياتيجورسك الروسية ،مع جمموعات أخرى
من الطالب الناطقني بغري اللغة العربية من جنسيات خمتلفة ومن مستويات أخرى؛ مما يقدم
دع ًام للنتائج التي تم التوصل إليها.
املقرتحات:
يف ضوء نتائج البحث يرى الباحث رضورة إجراء املزيد من الدراسات والبحوث املقرتحة يف
ذلك املجال ،ومنها عىل سبيل املثال ما ييل:
 .1إجراء العديد من الدراسات حول مدى فاعلية أساليب متنوعة للتدريس بصفة عامة،
وتدريس ال ُّلغة العربية بصفة خاصة ،يف حتسني مهارات اإلبداع لدى التالميذ باملرحلة
االبتدائية ومراحل التعليم ككل.
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 .2دراسات مماثلة للتعرف عىل مدى فاعلية اإلسرتاتيجيات القائمة عىل التعلم املوقفي بمراحل
تعليم أخرى ولدى عينات أخرى من الطالب الناطقني باللغة العربية.
 .3دراسة العالقة بني متكن التالميذ من مهارات الطالقة اللفظية اإلبداعية والتفوق الدرايس.
 .4بناء مقاييس لقياس اإلبداع يف ال ُّلغة العربية لدى الطالب الناطقني بغري اللغة العربية.
 .5تقويم مناهج ال ُّل غة العربية املقدمة للطالب الناطقني بغري اللغة العربية يف ضوء صالحيتها
لتنمية اإلبداع.
 .6القيام بدراسة تستهدف تطوير أساليب التقويم احلالية للطالب الناطقني بغري اللغة العربية
لتشمل أساليب إبداعية.
 .7دراسة عن فاعلية تدريب التالميذ باستخدام إسرتاتيجيات التعلم املوقفي يف تنمية مهارات
التعبري اإلبداعي(الكتايب– الشفوي) لدى تالميذ املراحل التعليمية املختلفة.
 .8برنامج لتدريب معلمي الطالب الناطقني بغري اللغة العربية عىل أساليب تدريسية حديثة
تساعد عىل تنمية مهارات اإلبداع لدى طالهبم.
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املراجع العربية
 .1ابن منظور ( ،)1999لسان العرب ،اجلزء ( ،)15/8ط ،3بريوت ،لبنان ،دار إحياء الرتاث
العريب للطباعة والنرش والتوزيع.
 .2أبو حجازي ،هبه حممود شحادة ( ،)2014مدى فاعلية مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها يف التمكن من التعبري الوظيفي بني طلبة برنامج الناطقني بغريها يف اجلامعة األردنية،
رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا ،األردن.
 .3أبو رزق ،إبتهال ( ،)1999أثر برنامج مقرتح لتنمية التعبري الكتايب يف اللغة العربية لدى طلبة
الصف العارش األسايس يف األردن ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة األردنية ،عامن،
األردن.
 .4أبو عمشة ،خالد حسني ( ،)2018املغني يف تعليم العربية للناطقني بغريها ،أصوات
للدراسات والنرش.
 .5أشبري ،فاطمة سعيد أمحد ( .)2017أثر توظيف األنشطة اللغوية التواصلية املحوسبة يف تنمية
مهارات الطالقة اللغوية لدى تالمذة الصف الثالث األسايس بغزة ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطني.
 .6أشتيوي ،جالل مفلح ( ،)2012أثر برنامج تعليمي قائم عىل املنحنى االجتامعي يف تدريس
مادة القضايا األدبية يف حتصيل طلبة الصف األول الثانوي األديب والتعبري الوظيفي هلم،
رسالة دكتوراه غري منشورة ،اجلامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا ،األردن.
 .7بشارة ،موفق سليم ،)2010( .أثر برنامج تدريبي للطالقة اللفظية يف تنمية الرسعة املعرفية
لدى عينة من طالب الصف التاسع األسايس ،املجلة الرتبوية ،جامعة الكويت ،جملس
النرش العلمي ،ديسمرب ،املجلد ( ،)25العدد ( ،)97ص ص .371 :339
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 .8البطاينة ،زياد أمحد سالمة ،)2014 ( .فاعلية إسرتاتيجية قائمة عىل التخيل يف حتسني مهارات
التعبري الكتايب والتفكري االستقرائي لدى طالب املرحلة الثانوية يف مدينة الطائف ،جملة
الثقافة والتنمية ،مرص.
 .9بورشاشن ،عبد الرؤوف ( ،)2003إسرتاتيجية تكوين كفاية التعبري ،جملة علم الرتبية،
املغرب.
 .10جروان ،فتحي عبد الرمحن ( .)2007تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات ،الطبعة الثالثة،
القاهرة :دار الفكر.
 .11حراحشة ،نمر خليف ،)2015( .فاعلية برنامج تدريبي يف حتسني الطالقة اللفظية ومفهوم
الذات وخفض االنسحاب االجتامعي لدى الطلبة املتأتئني يف عينة أردنية ،رسالة دكتوراه
غري منشورة ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،عامن.
 .12حنورة ،مرصي عبد احلميد؛ وعيسى ،حسن أمحد ،)1984( .الفروق بني األصالة والطالقة
لدى جمموعتني من طالب اجلامعة املرصيني والكويتيني :دراسة نفسية حضارية مقارنة،
املجلة الرتبوية ،جامعة الكويت’ جملس النرش العلمي ،ديسمرب ،املجلد ( ،)1العدد (،)3
ص ص .125 :109
 .13اخلالدي ،أمحد ردود رداد ،)2013( .فاعلية استخدام ملف اإلنجاز يف تنمية مهارات التعبري
الكتايب الوظيفي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة
الطائف ،كلية الرتبية ،السعودية.
 .14اخلوالدة ،نجود حممود ،)2001( .فاعلية استخدام نموذج مراحل عملية الكتابة يف تعلم
مهارات التعبري الكتايب لدى طلبة الصف العارش األسايس ،رسالة ماجستري غري منشورة،
اجلامعة األردنية ،عامن ،األردن.
 .15راشد ،عيل (  ،)2005القدرة عىل اإلبداع ،القاهرة  ،دار الفكر العريب.
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 .16زارع ،أمحد زارع أمحد ( ،)2009بناء برنامج موقفي مقرتح يف اجلغرافيا لتنمية الوعي بمفاهيم
حقوق اإلنسان وبعض مهارات التعلم اجلمعي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية ،املؤمتر
العلمي الثاين  -حقوق االنسان ومناهج الدراسات االجتامعية اجلمعية الرتبوية للدراسات
الالجتامعية ،كلية الرتبية  ،جامعة عني شمس  ،يوليو  ،جملد  ،2ص ص 55 :10
 .17الزيات ،فتحي ( .)1995األسس املعرفية للتكوين العقيل وجتهيز املعلومات ،املنصورة ،دار
الوفاء للنرش والتوزيع.
 .18سعدون ،ريم ( ،)2014استخدام أداء األدوار يف تنمية الطالقة اإلبداعية يف مادة العلوم لدى
تالميذ الصف الثاين األسايس ،جملة كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد ( ،)108ص ص
.443 :4646
 .19شحاته ،حسن سيد ،)2010( .املرجع يف فنون الكتابة العربية لتشكيل العقل املبدع ،دار العامل
العريب ،القاهرة.
 .20شواهني ،خري سليامن؛ وبدندي ،شهرزاد صالح؛ وبدندي ،تغريد صالح .)2009( .تنمية
التفكري اإلبداعي يف العلوم والرياضيات باستخدام اخليال العلمي ،عامن :دار املسرية.
 .21الشيخ ،حممد عبد الرؤوف ،)1997( .اإلبداع اللغوي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية العليا
بدولة اإلمارات العربية املتحدة قياسه وتنميته :دراسة جتريبية ،حولية كلية الرتبية ،كلية
الرتبية ،جامعة قطر ،العدد ( ،)14ص ص .578 :531
 .22طلبة ،أماين حامد مرغني ( ،)2007فاعلية برنامج قائم عىل االتصال الكيل لتالميذ املرحلة
االبتدائية املعاقني سمعيا يف تنمية بعض مهارات القراءة والكتابة الوظيفية املناسبة هلم،
رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة اسيوط.
 .23عبد الباري ،ماهر شعبان .)2010( .الكتابة الوظيفية واإلبداعية ،عامن :دار املسرية للنرش
والتوزيع.
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 .24عبد احلميد ،سعيد كامل ،)2018( .فعالية برنامج تدريبي يف خفض اضطراب الطالقة
اللفظية لدى أطفال الروضة ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة وأثره عىل ذاكرهتم اللفظية،
املجلة الدولية لآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،املؤسسة العربية للبحث العلمي
والتنمية البرشية ،أبريل ،العدد( ،)3ص ص .200 :164
 .25عبد الرمحن ،أسامة مصطفى حممد ( ،)2014فاعلية برنامج باستخدام إسرتاتيجية التدريس
التشخييص العالجي يف تعليم النحو للطالب املكفوفني ذوي صعوبات التعلم عىل
التحصيل والطالقة اللفظية وتنمية امليول نحو مادة اللغة العربية ،املجلة الرتبوية ،كلية
الرتبية ،جامعة سوهاج ،يناير ،اجلزء ( ،)35ص ص .359 :358
 .26عبد العزيز ،سيد .)2013( .تعليم التفكري ومهاراته ،الطبعة الثالثة ،القاهرة :دار الثقافة
للنرش والتوزيع.
 .27عبد العظيم ،ريم أمحد ،)2016( .وحدة مقرتحة يف أدب األطفال قائمة عىل املدخل اجلاميل
لتنمية اخليال األديب والطالقة اللغوية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ،جملة دراسات يف
املناهج وطرق التدريس ،اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة
عني شمس ،العدد ( ،)216ص ص .272 :193
 .28عبد اهلل ،رحاب زنايت ( ،)2005فاعلية برنامج يف التمكن من بعض مهارات التعبري الكتايب
لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية األزهرية يف ضوء مدخل عمليات الكتابة التفاعلية ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية البنات ،جامعة عني شمس
 .29عزازي ،سلوى حممد ،)2004( .فاعلية برنامج قائم عىل الوعي األديب يف تنمية مهارات
التعبري الكتايب الوظيفي لدى تالميذ املراحل اإلعدادية ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة
املنصورة ،مرص
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 .30العمريني ،عاطف مفلح ،)2005( .أثر برنامج تعليمي مقرتح لتطوير مهارات التعبري الكتايب
الوظيفي لدى طلبة الصف الثامن األسايس يف حمافظة الطفيلة ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،عامدة الدراسات العليا ،االردن
 .31عوض ،فايزة السيد حممد .)2002( .مقارنة بني املدخل التقليدي ومدخل عملية الكتابة يف
تنمية الوعي املعريف بعملياهتا وتنمية مهاراهتا لدى طالب الصف الثانوي ،جملة القراءة
واملعرفة ،اجلمعية املرصية للقراءة واملعرفة ،كلية الرتبية ،جامعة عني شمس ،ع ،16ص
ص.77 :23
 .32عيسى ،جابر حممد عبد اهلل؛ وأبوزيد ،أمحد حممد جاد الرب ،)2012( .أنامط اللعب مع
األقران والطالقة اللفظية كمنبئات بالقدرات االبتكارية لدى أطفال الروضة املوهوبني
والعاديني ،دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس ،السعودية ،املجلد  ،1العدد  ،25مايو،
.134 -81
 .33فضل اهلل ،حممد رجب ( ،)2003عملية الكتابة الوظيفية وتطبيقاهتا" تعليمها وتقويمها"،
القاهرة ،عامل الكتب.
 .34قاسم ،حازم حممود راشد ( ،)2000فاعلية استخدام مداخل حديثة يف تنمية مهارات التعبري
الكتايب لدى تالميذ احللقة الثانية من مرحلة التعليم األسايس ،رسالة دكتوراه ،كلية الرتبية،
جامعة عني شمس.
 .35القرين ،حمسن عبد اهلل معيض ( ،)2015فاعلية برنامج تعليمي يستند إىل إسرتاتيجية العصف
الذهني يف مادة الدراسات االجتامعية لتنمية الطالقة اللفظية لدى الطالب املوهوبني
بالقنفذة ،املجلة الرتبوية الدولية املتخصصة ،املجموعة الدولية لالستشارات والتدريب،
السعودية ،ترشين األول ،املجلد ( ،)4العدد( ،)10ص ص .39 :1
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 .36قطامي ،نايفة؛ ومحدي ،نزيه؛ وقطامي ،يوسف؛ وصبحي ،تيسري؛ وأبو طالب ،وصابر
( ،)2008تنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي يف املؤسسات الرتبوية ،القاهرة :الرشكة
العربية املتحدة للتسويق والتوريدات.
 .37الكناين ،ممدوح عبد املنعم ،)2005( .سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته ،عامن ،دار
املسرية للنرش.
 .38حممود ،عبد الرازق خمتار ،)2008( .فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات استخدام معلمي
اللغة العربية إلسرتاتيجيات ما وراء املعرفة وأثره عىل تنمية الطالقة والتحصيل لدى
طالهبم ،جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ،اجلمعية املرصية للمناهج وطرق
التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة عني شمس ،العدد ( ،)139ص ص .289 :230
 .39املخزومي ،حممد نارص .)2004( .أثر برنامج تعليمي مقرتح يف تنمية مهارات التعبري الكتايب
الوظيفي لدى طلبة الصف العارش األسايس بمدرية تربية إربد الثانية ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة الريموك ،كلية الرتبية ،االردن
 .40مدكور ،عيل أمحد :)2000( .تدريس فنون اللغة ،القاهرة ،دار الفكر العريب.
 .41مريس ،محدي ( ،)2010فاعلية اسرتاتيجية مبنية عىل التعلم املوقفي يف عالج صعوبات
التعلم اخلاصة باملشكالت اللفظية الرياضية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ،جملة كلية الرتبية
 ،جامعة أسيوط ،مج ،26ع ،1ص ص 452 :400
 .42مسلم ،حسن ،)1994( .وضع مقياس لإلبداع يف اللغة العربية لطالب احللقة الثانية من
التعليم األسايس ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة الزقازيق.
 .43موسى ،حممد حممود ( ،)1995برنامج عالجي مقرتح يف التعبري الكتايب الوظيفي لتالميذ
احللقة الثانية من التعليم األسايس ،رسالة دكتوراه ،كلية الرتبية ،جامعة أسيوط.
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 .44اهلاشمي ،عبداهلل بن مسلم بن عىل ( ،)1995برنامج مقرتح لتنمية مهارات التعبري الكتايب
الوظيفي لدى طالب الصف األول الثانوي بسلطنة عامن ،رسالة ماجستري غري منشورة،
جامعة السلطان قابوس ،كلية الرتبية والعلوم اإلسالمية ،عامن
 .45اهلواري ،مجال فرغل إسامعيل ،)2005( .أثر التفاعل بني التدريس باستخدام نمطي مدخل
اخلربة اللغوية(فردية -مجاعية) واألسلوب املعريف (املخاطرة -احلذر) يف تنمية بعض
مهارات اإلبداع اللغوي لدى عينة من تالميذ الصف الثاين اإلعدادي األزهري ،جملة كلية
الرتبية ،جامعة بنها ،أكتوبر ،املجلد( ،)15العدد( ،)63ص ص .316 :264
 .46يوسف ،هاشم عمر موسى ،)2016( .اضطراب الطالقة اللفظية (التمتمة) وعالقتها
باملساندة االجتامعية لدى تالميذ مرحلة األساس حملية اخلرطوم ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النيلني ،السودان.
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