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 استخدام طلبة الصف األول الثانوي لمهارات عمليات 
   في مادة اللغة اإلنكليزية  التعبير الكتابي

  )نية في مدارس مدينة دمشق الرسميةدراسة ميدا(
  

  ةإعداد الطالب
  ناء الخطيب الجشييس

  الدكتورإشراف األستاذ   
  علي سعود حسن

  كلية التربية
  جامعة دمشق

  

  الملخص

إلى معرفة مدى استخدام طلبة الصف األول الثانوي لمهارات         هدف هذه الدراسة    ت
  عمليات التعبير الكتابي

عند كتابتهم موضوع تعبير فـي مـادة        ) التخطيط والتأليف والمراجعة والتدقيق   (
 إلى دراسة أثر متغير الجنس في مـدى اسـتخدام طلبـة             تهدفكما  . اللغة اإلنكليزية 

  .تعبير الكتابي منفردة ومجتمعةالصف األول الثانوي لمهارات عمليات ال

وقد قامت الباحثة بتصميم مقياس يتألف من أربعين فقرة تعكس مهارات عمليات             
حيـث بلـغ عـدد      : طالباً وطالبة ) 74( الدراسة من    عينةوقد تكونت    .التعبير الكتابي 
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 اختيارهم بالطريقة العـشوائية مـن      تم   ، طالبة )42( وعدد اإلناث  ،طالباً) 32(الذكور  
  .مدارس مدينة دمشق الرسمية

 مهـارات عمليـات التعبيـر       ن بعد تحليل النتائج أن الطلبة ال يستخدمو       تبينوقد  
 اسـتخدام هـذه     تبـين حيث   ،الكتابي بدرجة عالية عند كتابة موضوع التعبير الكتابي       

  لمتغير الجنس في   رال أث  أيضاً أنه    تبينوقد   .المهارات من قبل الطلبة بدرجة متوسطة     
  .مدى استخدام الطلبة لهذه العمليات منفردة ومجتمعة

  : وانتهى البحث بمجموعة من المقترحات من أهمها

تصميم برامج تدريبية بهدف تدريب الطلبة على مهارات التعبير الكتابي في مادة             •
 .اللغة اإلنكليزية

 إجراء مزيد من األبحاث لمعرفة مدى استخدام الطلبة لمهارات عمليات التعبيـر            •
 .الكتابي في مراحل دراسية أخرى

 .إدخال تعليم الكتابة وفق مدخل العملية في مناهج الصف األول الثانوي •

إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة مدى وعي معلمي اللغة اإلنكليزية بمهـارات             •
  . ومدى توظيفها في تدريس مهارة التعبير الكتابي،عمليات التعبير الكتابي
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  مةمقد
 بـل   ، في وقتنا الحاضـر    نكليزية بمكانة مرموقة بين لغات العالم     تحظى اللغة اإل  

 أهميـة فـي عـصر       ايزيـده ومما   ،يمكن القول بأنها اللغة األكثر انتشاراً في العالم       
 مضافاً إلى ذلك  ،المعلوماتية الذي نعيشه أنها من اللغات الهامة للتواصل عبر اإلنترنت         

لذلك إذا أردنـا مواكبـة    . باللغة اإلنكليزية أن معظم األبحاث والمواد التعليمية مكتوبة       
 ،اإلصـغاء :  مهاراتها األربع  م وتعل ، بتعليم هذه اللغة   م فالبد من االهتما   ،التقدم العلمي 

 مهارة الكتابة من المهارات الرئيسة لما لهذه المهـارة       وتعد . والكتابة ، القراءة ،التحدث
والكتابة مهـارة عقليـة      .اللغويةمن دور بارز في مساعدة الطلبة على تنمية قدراتهم          

 من خاللهـا تحويـل األفكـار والمعـاني           حيث يتم  ،معقدة تقوم على الخلق واإلبداع    
 في ذهن الكاتب إلى رموز خطية في صورة من صـور التعبيـر الكتـابي                ةالموجود
 أن األعمـال الكتابيـة ذات  من  "Zamel Vivian  زاملهويتفق هذا مع ما ترا    . المؤثرة

 وحسن التناول للموضـوع أو      ، وعمق المعالجة    ،قة تستدعي إعمال الذهن   طبيعة خال 
 وتحظى مهارة الكتابة باهتمام ،)ترجمة الباحثة (Zamel,1992,402المشكلة مدار الكتابة    

 فـي منـاهج اللغـة        ومن بينهم المتخصصين   ، في اللغات  كبير من قبل المتخصصين   
 التي ترافق  تالمهارا هو   تم التركيز عليه   وما ي  .اإلنكليزية وأساليب تدريسها في العالم    

 بتعليم م االهتماإنالمراحل المختلفة عند كتابة موضوع تعبير في اللغة اإلنكليزية حيث          
لتعليم الطلبة كيف يـستخدمون اسـتراتيجية تعليميـة        هذه المهارات يعد طريقة فاعلة      

  .تمكنهم من الوصول إلى النتيجة المرغوب فيها

 productق تعليم الكتابة باالنتقال من مدخل النـاتج النهـائي   وقد تطورت طرائ

approach   إلى مدخل العملية process approach .ونتيجة لهيمنة ،ففي المدخل األول 
 التـي تركـز علـى مهـارتي     audio lingual method  theالطريقة السمعية الشفوية 

 يبة كانت تقوم بـدور تعزيـز    نجد أن الكتا   ، وتعطي دوراً للقراءة   ،اإلصغاء والتحدث 
 مـلء  ، وهكذا أخذت الكتابة في تعليم اللغة شكل تمارين جمليـة  ،للنماذج الشفوية للغة  
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 تحويالت من زمن إلى آخر أو من حالة المعلوم إلـى           ، استبدال كلمة بأخرى   ،فراغات
وفي السبعينات بقي استخدام دمج الجمـل       .وتطبيق صحيح لقواعد اللغة   ،حالة المجهول 

sentence combining إهمال الجانب األساسي مما يؤدي إلى ، يركز على جمل معطاة 
 ، أو منفرداً بسيطاًوتعليم التعبير الكتابي ليس نشاطاً  . وهو أنها عملية معقدة    ،في الكتابة 

 وألن تعليم اسـتراتيجيات ومهـارات فعالـة هـي عمليـة             ،ألن الكتابة نفسها معقدة   
نتيجة لهذا اإلدراك ظهرت حركـة معاكـسة        . متشابكة مستمرة و  )recursive(ارتدادية

، "الثـورة فـي تعلـيم الكتابـة       "هيرستون   ن ما كسي  ه وأحدثت ما أسمت   ،لمدخل الناتج 
 حيث إن نشاطات مـا      ،تنظر إلى الكتابة على أنها ارتدادية أكثر مما هي خطية         "والتي

 ، ),Reid, 1993 2 ترجمـة الباحثـة  " (قبل الكتابة والكتابة والمراجعة تتداخل وتتشابك
 هوما يركز علي   .لية وأهميته في تعليم الكتابة    وهي الحركة التي تركز على مدخل العم      

 وكتابـة   ،هذا المدخل االهتمام بالعمليات التي تجري أثناء الكتابة من توليـد لألفكـار            
وبـذلك تكـون    .  إلى الناتج النهـائي    ل ثم تنقيحها للوصو   ، وتنظيم لألفكار  ،المسودات

ت وسيلة للوصول إلى الناتج المرغوب فيه مع تنمية الوعي بهذه العمليات مـن           العمليا
 ومهـارة   ،ونظراً ألهمية مهارة الكتابة بشكل عـام      . تخطيط وتأليف ومراجعة وتدقيق   

 تـرى الباحثـة   ،التعبير الكتابي بشكل خاص في تنمية القدرات الكتابية واللغوية معـاً    
 ، هذه المهارة بما يحقق الفائدة المرجـوة منهـا          في تدريس   العملية إمكانية تبني مدخل  

مـدخل  " ويمكن القول بأن     ،وبما يضمن استقالليتها كأي مهارة من المهارات األخرى       
دون إهمال للنـاتج  (استخدامه بالشكل المناسب  تم العملية يمكن أن يحسن التعليم إذا ما 

 ويدعم االعتقاد بان التعبير     ،هم في كتابات  االندماجفرصة  للطلبة  تيح  ي ذلك أنه    ،)النهائي
 أن وبأن غرفة الصف يمكـن       ،طة مجموعة محددة من القواعد    االيمكن أن يدرس بوس   

 .) National Writing Project،2004،p.6 رجمة الباحثة "( تكون مكاناً للتواصل الحقيقي
 وقياس مدى استخدامه من قبـل طلبـة         ،ويحاول هذا البحث التعمق في مدخل العملية      

  .لصف األول الثانوي عند كتابتهم لمواضيع التعبير في مادة اللغة اإلنكليزيةا
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  مشكلة البحث
الحظت الباحثة من خالل عملها كمدرسة لمـادة اللغـة اإلنكليزيـة للمـرحلتين            

 لمادة اللغة اإلنكليزية فـي   إشرافها على التربية العملية    ومن خالل    ،اإلعدادية والثانوية 
.  األهمية التـي تـستحقها     لدمشق أن مهارة التعبير الكتابي ال تنا      جامعة  /كلية التربية   

  واليـتم  ،تدريسها فهي تدرس كمهارة داعمة لقواعد اللغة وتعلم مفرداتهـا          تم   وإذا ما 
ويالحظ أن الطرائق المتبعة في تعليم مهارة الكتابة هي    . االهتمام بها كمهارة بحد ذاتها    

أكثر مـن   عبير المطلوب من الطلبة كناتج نهائي   موضوع الت  طرائق تقليدية تركز على   
لذلك نرى  .تركيزها على مهارات عمليات الكتابة التي يمكن أن تؤدي إلى جودة الناتج           

أن  االهتمام بالكتابة يكون على مستوى الجملة والنسخ والتقليد لمقاطع كتبت خصيصاً             
ية هو االنتبـاه إلـى       وما هو مفقود في هذه المنهج      ،لشرح نماذج مختلفة من التراكيب    

عمليات الكتابة المرافقة لمراحل التعبير الكتابي التي يستخدمها الطالـب عنـد كتابتـه      
  .1موضوع التعبير

وقد لوحظ أثناء الزيارات الصفية في مرحلة المشاهدة أن معظم مدرسـي اللغـة         
يتوقعون أن   فهم   ،اإلنكليزية يولون اهتماماً كبيراً للناتج في الكتابة على حساب العملية         

 وما على المدرس إال التعليق علـى        ،الطلبة سيخططون ويؤلفون خارج غرفة الصف     
وقد وجدت الباحثة من خالل استطالع قامت به لمعرفة أهم المـشكالت            .جودة الكتابة 

 الطلبة عند كتابة موضوع التعبير أن هناك شكوى  بين الطلبة من مهـارة             هالتي تواج 
 فقط عن صعوبة إيجاد     ن من هذه المهارة  فإنهم ال يتحدثو         حين يشتكون   م وه ،الكتابة

 بل حول صعوبة إيجاد األفكار والتعبير       ، واستخدام القواعد السليمة   ،الكلمات الصحيحة 
لذلك نجد الضعف في كتاباتهم وعـدم       .  وتنظيمها في تسلسل منطقي    ،ةعنها بلغة جديد  

                                                
اطلعت الباحثة على عدد من كراسات الطلبة في مادة اللغة اإلنكليزية وقد الحظت عـدم االهتمـام                  1

 .بتدريس مهارة التعبير الكتابي
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الباحثة مـن خـالل تحليلهـا        فقد الحظت    ، إضافة إلى ذلك   1معرفتهم بعمليات الكتابة  
لألنشطة والتمارين المتعلقة بالتعبير الكتابي في كتابي اللغة اإلنكليزيـة فـي الـصف              

 والتمارين  تشتمل مهام كتابية فـإن        ةاألول الثانوي أنه على الرغم من أن هذه األسئل        
 ،تعلمهـا  تـم     هو تدعيم المفردات والتراكيب التي     ،على األغلب  ،هدف هذه التمارين  

 للطلبـة   موعلى الرغم من أن هذا قد يكون مفيداً في بعض المراحل إال أنـه ال يقـد                "
 والنتيجة هي أن الطلبة يتناولون الكتابة بشيء        ،إجراءات فعالة للكتابة باللغة اإلنكليزية    

وهذه التمارين هي من نوع التعبيـر  ). ترجمة الباحثةHasan،1998،213 ."(من الخوف
  . أي اهتمام يذكر بعمليات الكتابةالكتابي المقيد  دون 

 ومما جاء من أهمية مدخل العملية في تعليم الكتابة فـي            ،انطالقاً من هذا الواقع   
   ونظراً لندرة وجود دراسات على الصعيد المحلي تتنـاول هـذا الموضـوع               ،المقدمة

فإنه يمكن تحديد مشكلة البحث في مـدى اسـتخدام طلبـة     – في حدود علم الباحثة     –
التخطيط والتأليف  والمراجعة    (  الثانوي لمهارات عمليات التعبير الكتابي     األولف  الص

  .وع في مادة اللغة اإلنكليزيةض عند كتابة مو)والتدقيق

 أهمية البحث

  :تتجلى أهمية البحث في النقاط التالية 

الوقوف على مدى توظيف طلبة الصف األول الثانوي لمهارات عمليات التعبيـر            .1
  . في مادة اللغة اإلنكليزيةركتابة موضوع التعبي فيالكتابي 

 .تنمية وعي الطلبة بأهمية توظيف مدخل العملية في كتابة موضوع التعبير .2

 . تدريس التعبيرفيتنمية وعي المدرسين بضرورة استخدام مدخل العملية  .3

                                                
 قامت الباحثة بتوزيع استبيانات على طلبة الصف األول الثانوي في مدارس مدينة دمشق في األسبوع 1

  . لمعرفة أهم المشكالت التي تواجه الطلبة في كتابة موضوع التعبير2005 من عام األول من نيسان
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  أهداف البحث
  :يهدف البحث الحالي إلى تحقيق مايلي

ثانوي لمهارات التعبير الكتـابي وفـق مـدخل    قياس مدى استخدام طلبة األول ال     .1
 . العملية من تخطيط وتأليف ومراجعة وتدقيق

معرفة إذا ماكان هناك فروق بين استخدام مهارات عمليات الكتابة تُعـزى إلـى               .2
 .متغير الجنس

  أسئلة البحث وفرضياته
ما مدى استخدام طلبة الصف األول الثانوي في مـدارس مدينـة            : السؤال األول 

التخطـيط والتـأليف والمراجعـة     (الرسمية لمهارات عمليات التعبير الكتـابي        دمشق
                                                           ؟عند كتابة موضوعات التعبير باللغة اإلنكليزية) والتدقيق

 :                               وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضيات التالية

 بين متوسط إجابـات  0،05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     ال توجد    -
األول الثانوي في مدارس مدينة دمشق الرسمية في درجة اسـتخدامهم      طلبة الصف 

 ).36( الفرضي لدرجة االستخدام المرتفعة وقيمتهاوالمتوسط لعملية التخطيط

 بين متوسط إجابـات  0،05داللة  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال     دال توج  -
طلبة الصف األول الثانوي في مدارس مدينة دمشق الرسمية في درجة اسـتخدامهم      

  ).30(والمتوسط الفرضي لدرجة االستخدام المرتفعة وقيمتها ،لعملية التأليف

 بين متوسط إجابـات  0،05 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة      دال توج  -
 الثانوي في مدارس مدينة دمشق الرسمية في درجة اسـتخدامهم    طلبة الصف األول  
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والمتوسـط الفرضـي لدرجـة االسـتخدام المرتفعـة       ،لعملية المراجعـة والتدقيق   
  ). 36(وقيمتها

 بين متوسط إجابـات  0،05 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة      دال توج  -
مية في درجة اسـتخدامهم  طلبة الصف األول الثانوي في مدارس مدينة دمشق الرس    

 ،مجتمعـة  )والتـأليف والمراجعـة    ،التخطـيط ( لمهارات عمليات التعبير الكتابي   
  ).36( وقيمتهاالفرضي لدرجة االستخدام المرتفعة والمتوسط 

 الثـانوي   لهل يوجد اختالف في مدى استخدام طلبة الصف األو         :السؤال الثاني 
  ؟يعزى إلى الجنس) والمراجعة ،والتأليف ،التخطيط(لمهارات عمليات التعبير الكتابي 

 : وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضيات التالية

 بـين متوسـطي   0،05 فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة     دال توج  -
عالمات الذكور واإلناث من طلبة الصف األول الثانوي في مدارس مدينة دمـشق             

  . ط تُعزى إلى متغير الجنسالرسمية في درجة استخدامهم لعملية التخطي
 بـين متوسـطي   0،05 فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة     دال توج  -

عالمات الذكور واإلناث من طلبة الصف األول الثانوي في مدارس مدينة دمـشق             
 .الرسمية في درجة استخدامهم لعملية التأليف تُعزى إلى متغير الجنس

 بـين متوسـطي   0،05ية عند مـستوى الداللـة    فروق ذات داللة إحصائ  دال توج  -
عالمات الذكور واإلناث من طلبة الصف األول الثانوي في مدارس مدينة دمـشق             

 .الرسمية في درجة استخدامهم لعملية المراجعة تُعزى إلى متغير الجنس

 بـين متوسـطي   0،05 فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة     دال توج  -
ناث من طلبة الصف األول الثانوي في مدارس مدينة دمـشق           عالمات الذكور واإل  

 ،التخطـيط (الرسمية في درجة استخدامهم لمهـارات عمليـات التعبيـر الكتـابي          
 .مجتمعة تُعزى إلى متغير الجنس)  والمراجعة،والتأليف
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  حدود البحث 
  :مكن تلخيص حدود البحث في النقاط التاليةي

  . الشفوياالقتصار على التعبير الكتابي دون.1

 . مدارس مدينة دمشق دون غيرهم ياالقتصار على طلبة الصف األول الثانوي ف.2

 التعبير الكتابي وفق مدخل العملية في مادة اللغـة           عمليات االقتصار على مهارات  .3
  .  والمراجعة والتدقيق،التأليف ، وهي التخطيط،ةاإلنكليزي

 منهج البحث

 باعتباره المنهج األنسب لتحقيق أهـداف       لييعتمد البحث  المنهج  الوصفي التحلي      
 ووصـفها   ، يمكن الباحثة من دراسة الظاهرة في مواقف ميدانية طبيعية          كونه ،البحث
 عـشوائية مـن طلبـة    عينة حيث سيتم قياس مدى استخدام . والتعبير عنها كمياً   ،بدقة

موضـوع  الصف األول الثانوي لمهارات عمليات التعبير الكتابي وفق مدخل العمليـة      
  . البحث من خالل استبيان ستقوم الباحثة بإعداده

   البحثعينة
يشكل طلبة الصف األول الثانوي في المدارس الرسمية فـي محافظـة دمـشق              

  . المجتمع األصلي للطلبة في هذه الدراسة 

  ثاإلجرائية للبحالتعريفات 
  The Process Approach in Teaching Writing :مدخل العملية

 ، عملية الكتابة  وبعدخل الذي يركز على العمليات التي تحدث قبل وأثناء          هو المد 
 إن حيـث    ،خطيـة  وليست   ،ويركز هذا المدخل على أن عملية الكتابة عملية ارتدادية        
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 ،)writing activities (والكتابة  ، )activities pre-writing( نشـاطات ما قبل الكتابـة 
كتابـة   تـسهل  وتتشابك بطريقـة  ، تتداخل،)post-writing activities(وما بعد الكتابة 

  .موضوع تعبير جيد

   :The Product Approach مدخل الناتج  

 التعلميـة دون  – النهائية للعملية التعليميـة    النواتجاألسلوب الذي يركز على     هو  
ويقصد هنا التركيـز علـى النـاتج    ،  إلى هذه النواتج   أدتاهتمام يذكر بالعمليات التي     

 ادون اهتمام يذكر بالعمليات التـي أدت إلـى كتابـة هـذ             )موضوع التعبير (هائي  الن
   .الموضوع

  The Basic Writing Processes : الكتابة األساسية عمليات

 ،composing التـأليف    ،planningالتخطـيط   :  تمييز ثالث عمليات أساسية    يمكن
   .  reviewing and editingوالمراجعة والتدقيق  

  The Skills of Written Expression Processes :مليات التعبير الكتابيمهارات ع

هي المهارات التي يمارسها الطالب في المراحل المختلفة عند كتابـة موضـوع             
 ،)قبل البدء بعملية الكتابـة    ( وهي مهارات عملية التخطيط      ،التعبير في اللغة اإلنكليزية   

بعد كتابة المسودات لمراجعـة      (ت المراجعة  ومهارا ،)أثناء الكتابة (ومهارات التأليف   
بعـد  ( ومهارات التـدقيق     ،)صحة المحتوى واألفكار ومدى ارتباطها بالفكرة الرئيسة      

  .)الكتابة من أجل ضبط صحة القواعد وآليات الكتابة

  The Skills  of Planning Process :مهارات عملية التخطيط

حيـث   ،ملية التي تسبق مرحلة الكتابة     عملية التخطيط على أنها الع     الباحثة فتعر 
   توليـد األفكـار    علـى  اسـتخدام أسـاليب متعـددة تـساعد          المرحلـة  هذهتتطلب  

 idea generating، ليكتب ، على انتقاء المناسب منهاقادراً الكاتب لبا يكون الطحيث 
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ن ومن ثم تنظيم هذه األفكار بطريقة تمكنه م       ، بالشكل الذي يراه مناسباً    األولى المسودة
  . إلى مرحلة الكتابة الفعلية االنتقال

  The Skills of  Composing Process :مهارات عملية التأليف

تيـب األفكـار     تـسمح بتر   التـي  الباحثة عملية التأليف على أنها العملية        تعرف
 مـن انتقـاء األلفـاظ    الكاتب وهي العملية التي تمكن الطالب     ، بشكل منطقي  كيبهاوتر

 ، بوضوح ما المقصود من موضوع التعبير      تبينتراكيب والجمل التي     وبناء ال  ،المناسبة
 هي حجر األساس في بنـاء       الرئيسةولعل إنتاج جملة البداية أو ما يسمى جملة الفكرة          

  .الوحدات اللغوية لموضوع التعبير

   The skills of Revising Process  : المراجعةعمليةمهارات 

 من إعادة النظر والتفكير فيما يكتب من        لكاتبا تمكن الطالب    التيهي المهارات   
 لـدعم   اًمدى صحة األفكار وارتباطها مع بعـضها بعـض         و ،المضمون الشكل و  حيث

 ،الكتابـة  مراحـل   كل وترافق هذه العملية       . في الموضوع وتوضيحها   ةالفكرة الرئيس 
ل  ليـص  ، وصياغته بالشكل األمثـل    ،وهي عملية شاملة يقوم الطالب فيها بتقويم عمله       

  . الكاتب إلى تحقيق أهدافه الطالب
  The Skills of The Editing Process: مهارات عملية التدقيق

 من إعادة النظر والتفكير فيما يكتـب        الكاتب تمكن الطالب      التي هي المهارات   
دقة القواعد المستخدمة وصحة آليات الكتابة من عالمـات التـرقيم وكتابـة    من حيث  

جئة للوصول بالموضوع إلى الشكل األمثل بمـا يتناسـب مـع            األحرف الكبيرة والته  
  .مضمونه

  :درجة استخدام مهارات عمليات التعبير الكتابي

 حيث  ،هي الدرجة الناتجة عن إجابة الطلبة لبنود االستبانة المعدة من قبل الباحثة           
تعبر هذه الدرجة عن مدى استخدام طلبة الصف األول الثـانوي لمهـارات عمليـات            
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فـي كتابـاتهم لمواضـيع      )  والمراجعة والتدقيق  ، والتأليف ،التخطيط( ير الكتابي التعب
  . التعبير في اللغة اإلنكليزية

  الدراسات السابقة
العملية لتعليم اإلنشاء باللغة اإلنكليزيـة فـي    مدخل : دراسة عبد المجيب جوهري    -

  ) 1996( جامعة سعودية
A Process Approach for Teaching English Composition at a Saudi 
University. 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة كيف يستجيب طلبة جامعة الملك عبد العزيز إلى              
وهدفت أيضاً إلى معرفـة     . مدخل العملية في تعليم التعبير الكتابي في اللغة اإلنكليزية        

هـذه    وتعـد  .)طـالب 6( البحث   عينةأثر هذا المدخل في تحسين الكتابة لدى الطلبة         
الدراسة من دراسة الحاالت حيث قام الباحث بتحليل ست حاالت مـستخدماً مـصادر              

وقد أظهرت النتائج أن الطلبة أصبحوا أكثر كفاءة فـي توليـد            . متعددة لجمع البيانات  
 وغيروا أيضاً توقعاتهم نتيجـة      ، والتدقيق ، ومعالجة التغذية الراجعة   ،األفكار والتسويد 

   .وقد تأثرت اتجاهاتهم إيجابياً بالمنهج .تعرضهم لمدخل العملية 

  .)1996(مدخل موجه بالعملية للكتابة:  Villalobos دراسة فياللوبوس -
A Process –Oriented Approach to Writing 

هدفت هذه الدراسة إلى تزويد تقرير وصفي مفّصل لما يحدث في غرفة صـف              
 بالعملية  اً موجه ث استخدم المدرس مدخالً    حي ،تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة ثانية لليافعين     

 للعملية التي تتم بهـا الكتابـة    كاملوقد انتهى البحث إلى إعطاء وصف. لتعليم الكتابة 
وقد عرضت النتائج   . في اللغة اإلنكليزية كلغة ثانية من وجهة نظر المدرس والطالب         

يانات باالعتمـاد    حيث اعتمدت النتائج على مصادر متعددة من الب        ،بشكل دراسة حالة  
وتوصلت الدراسة إلى مدى تعقيد إدراك وتعريف       .على دراسات الحالة للطالب الثالثة    
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بعد مراجعـة  . الكتابة في اللغة الثانية ِمن قبل الذين يكتبون باللغة اإلنكليزية كلغة ثانية     
 أو تُعيـق هـذه   تحسين الكتابة علىوتحليل البيانات الحظ الباحث العوامل التي تساعد   

 والحظ الباحث التغيرات في المشاركين في البحث عندما تـأملوا بخبـراتهم              ،العملية
  .خالل الفصل

    AL-Magableh.Ahmad Mohamad Faleh:دراسة أحمد محمد فالح المقابلة -
  استقصاء السياق التعليمي لتطوير الكتابة في المدارس االبتدائية األردنية 

An Investigation of the Instructional Context of Writing Development in 
Jordanian Primary Schools .(1997) 

هدفت الدراسة بشكل عام إلى استكشاف السياق التعليمي لتطـوير الكتابـة فـي              
 ولمعرفة المدى الذي استطاع من خالله مدرسـو اللغـة           ،المدارس االبتدائية األردنية  

عدة طلبتهم في تنمية قدرتهم التواصلية في       اإلنكليزية في القطاعين العام والخاص مسا     
الممارسات التي يقوم بها المدرسون في      )1: ( اهتم البحث بمجالين أساسيين    د وق .الكتابة

 ومدى وعيهم بالحركـة التربويـة       ،تعليم الكتابة وتقييمها في القطاعين العام والخاص      
لطلبة للتغذية الراجعة   تفضيالت ا ) 2( ، وهي تعليم الكتابة كعملية وليس كناتج      ،الحديثة

  .وممارستهم في تعلم الكتابة 
 مدرسـاً مـن   )46( مدرساً من القطاع الحكومي و    )52( الدراسة من    عينةتألفت  

 )47( و، طالباً من القطاع الحكـومي )53( الطلبة فتكونت منعينة أما   ،القطاع الخاص 
  . طالباً من القطاع الخاص

 في المدارس الخاصة كانوا أكثر معرفة مـن  أن الطلبةإلى أشارت نتائج الدراسة    
تهم اقـدر ، ولديهم فرص أكثر لتنمية      طلبة المدارس الحكومية فيما يتعلق بعملية الكتابة      

وأظهرت البيانات أن سبب األداء المتـدني لطلبـة المـدارس           . التواصلية في الكتابة  
 ولكن  ،حول الموضوع  إلى افتقاد األفكار     د ال يعو  ،الحكومية فيما يتعلق بمهارة الكتابة    

وظهـر  . افتقاد المعرفة حول عملية الكتابة بشكل عام وطبيعة الموضوع بشكل خاص          
أيضاً أن مدرسي القطاع الخاص أكثر علماً بمدخل العمليـة مـن مدرسـي القطـاع                
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أما بالنسبة لتفضيالت الطلبـة فيمـا       .  وهم ينقلون هذه المعرفة إلى طلبتهم      ،الحكومي
 فهم فضلوا التـصحيح والتعليقـات علـى الرمـوز           ،عة المكتوبة يتعلق بالتغذية الراج  

  . ورغبوا باإلشارة إلى نقاط القوة والضعف في كتاباتهم،والدرجات

استخدام نموذج عملية الكتابة لتعليم الكتابة  Dukpa Lhundup  دراسة دوكبا  لندب-
   االمدرسة العلي في مستوى

Using the Writing Process Model to Teach Writing at the Junior High 
School Level in Drukyul. (1998) 

هدفت هذه الدراسة إلى وصف الطرائق التي يكون فيها نموذج عمليـة الكتابـة              
استراتيجية تعليمية لتحسين تعليم الكتابة بالنسبة للمشاركين بالبحـث متـضمنة ثالثـة       

نـات المجموعـة علـى تـأمالت         البيا بنيت  . مدرسين للغة اإلنكليزية والباحث نفسه    
  .  وخبرات الباحث التعليمية، والتغذية الراجعة من قبل الطلبة،المعلمين

أشارت النتائج إلى أن نموذج عملية الكتابة يمكن أن يؤدي إلى تغير جذري فـي               
وأثبت النموذج أنه استراتيجية مفيدة في تزويد إرشادات بسيطة ومحددة           .تعليم الكتابة 

 الدراسة  عينة( وثبت أيضاً أن التالميذ    .ةالثانوية في الصفوف  االبتدائية و     الكتابلتعليم  
ووجـد أن العـائق    . كانوا مؤيدين جداً لهذا النموذج)من المرحلتين االبتدائية والثانوية 
ضاف إلى ذلك أن النقص في مـواد  ي. الوقت  ضيق   األساسي لتطبيق هذا النموذج هو    

 .الكتابة كان عامالً معيقاً

آراء طلبة الصف الثاني الثانوي في األردن حول مدى         : دراسة حمدان علي نصر    -
  )1999. (توظيف عمليات اإلنشاء في موقف الكتابة التعبيرية

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة آراء طلبة نهاية المرحلة الثانوية حول مقـدرتهم             
راجعة في أثناء كتابـة     التخطيط والتأليف والم  : على استخدام عمليات اإلنشاء الثالث      

 كما هدفت أيضاً إلى معرفة مـدى أثـر          ،موضوعات اإلنشاء في مادة اللغة العربية       
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متغيري الجنس والتخصص األكاديمي للطالب في تحديد مدى االستعمال الفعلي ألنماط           
 عينـة تألفت  . السلوك اللغوية والتفكيرية والفنية المرتبطة بكل عملية من هذه العمليات         

طالباً من طلبة الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي واألدبي ممن          ) 990(اسة من   الدر
وقـد توصـلت    . ا اُختيروا بطريقة عشوائية بسيطة    يدرسون في مدينة اربد وضواحيه    

 يـستخدمون هـذه العمليـات    عينـة الدراسة إلى عدد من النتائج أهمهـا أن أفـراد ال     
.  حيث كان التباين في آرائهم قليالً        ،فاوتةواإلجراءات المرتبطة بها ولكن بدرجات مت     

كما أظهرت الدراسة أيضاً أن الطلبة يعانون من ضعف في استخدام هـذه العمليـات               
 في حـين جـاءت      ، حيث احتلت عملية التأليف المرتبة األولى      ،وفق تسلسلها المنطقي  

  . ليات على الرغم من صغر الفروق في هذه العم، عملية التخطيط في المرتبة األخيرة

درجة استخدام طلبة الـصف العاشـر األساسـي         : حدادال دراسة عبد الكريم سليم      -
   ).2005(لعمليات التعبير الكتابي في  كتاباتهم

هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة استخدام طلبة الـصف العاشـر األساسـي              
هدفت أيـضاً    و ،في كتاباتهم ) والمراجعة ،والتأليف ،التخطيط( لعمليات التعبير الكتابي  

  .إلى دراسة أثر متغير الجنس في درجة استخدام هؤالء الطلبة لعمليات التعبير الكتابي

قام الباحث بتصميم استبانة تكونت من اثنتـين        ،ومن أجل تحقيق هدف الدراسة       
) 191( مـنهم ،طـالب ) 403( الدراسة المكونة مـن عينةوطبقت على ،وعشرين فقرة 

بة الصف العاشر األساسي في مديريـة تربيـة عمـان           طالبة من طل  ) 212( و ،طالباً
  .الثانية

   نة طلبة ال  أظهرت نتائج الدراسة أنعمليات التعبير الكتـابي فـي       ن ال يوظفو  عي 
وأن هـؤالء الطلبـة يـستخدمون        ،على حسب أداة الدراسة    ،كتاباتهم بدرجة مرتفعة  

  .والمراجعة بدرجة متوسطة ،والتأليف ،عمليات التخطيط
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 يتفوقون على طالباتهـا فـي درجـة         عينةأن طالب ال   وقد أظهرت النتائج أيضا   
  .بداللة إحصائية ، والعمليات مجتمعة،استخدامهم لعمليتي التخطيط والتأليف

  : وبناء على هذه النتائج قدم الباحث عدداً من المقترحات منها 

بير الكتابي لدى إجراء مزيد من الدراسات للكشف عن مدى استخدام عمليات التع -
الطلبة نات أخرى منعي.  

  .استطالع آراء معلمي اللغة العربية ومعلماتها حول معرفتهم بالعمليات الكتابية -

  تعليق على الدراسات السابقة
 فـي تعلـيم    The process approachتؤكد الدراسات السابقة أهمية مدخل العملية

 .في تحسين مستوى الطلبة في مهارة الكتابة      ة  مالكتابة واعتباره استراتيجية تعليمية ها    
  األساسـية    في تحديد مهارات عمليات الكتابة     أفادت الباحثة من الدراسات السابقة      وقد  

توليـد  (وما يتفرع عنها من عمليات ثانوية        ،)التخطيط والتأليف والمراجعة والتدقيق   (
في كـل    )والمضمونثم تنقيحها من أجل الشكل      ،  األفكار وتنظيمها في مسودات أولية    

أداة - في بناء االستبيان   الدراسات السابقة  كما أنها أفادت من    ،مرحلة من مراحل الكتابة   
 الطرائق التي يكون فيها نمـوذج عمليـة الكتابـة           من خالل اإلطالع على    -الدراسة

  .استراتيجية تعليمية لتحسين تعليم الكتابة 

 ،أهميـة مـدخل العمليـة    بيان   فيالدراسات السابقة    مع    وتلتقي الدراسة الحالية  
مـدى اسـتخدام الطلبـة        وفي بيـان   ،وضرورة تبنية في تعليم مهارة التعبير الكتابي      

وتختلف ،  عند الكتابة  )ةالتخطيط والتأليف والمراجع  ( لمهارات عمليات التعبير الكتابي   
 وخاصة دراستي نصر والحـداد فـي كونهـا          ،الدراسات السابقة الدراسة الحالية عن    

يتـضح ممـا    و.حداد ونصر تتناول اللغة العربية    ة ال سول اللغة اإلنكليزية بينما درا    تتنا
سبق أن هناك حاجة ماسة لدراسة مدى استخدام طلبة الصف األول الثانوي لمهـارات       
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عمليات الكتابة لما لهذه المهارات من أهمية في مساعدتهم على كتابة موضوع التعبير             
ـ       ،طلوبةللوصول بالموضوع إلى الجودة الم      دراسـات فـي     د والسـيما أنـه ال يوج

 للـصف   الجمهورية العربية السورية تناولت هذا الموضوع في مادة اللغة اإلنكليزيـة          
  .في حدود علم الباحثة –األول الثانوي

  إجراءات الدراسة 
 . الدراسة من طلبة الصف األول الثانويعينةتحديد  .1

 من خالل  من دالالت صدقها وثباتهاومن ثم التأكد ،بناء استبانة من قبل الباحثة .2
 .التجربة االستطالعية

 .  الدراسة المحددةعينةالتطبيق الفعلي لإلستبانة على  .3

 .المعالجة اإلحصائية لنتائج البحث  .4

 .عرض نتائج البحث .5

 .تقديم المقترحات .6

   .الفقرات التاليةفي تناول هذه الخطوات بالتفصيل وسيتم 

  منهجية الدراسة

  اسة  الدرعينة
  نةاختيار   تمطلبة الصف األول الثـانوي فـي        بشكل عشوائي من     الدراسة   عي 

 ،طالبة) 42( و،طالباً) 32( الدراسة من عينةوقد تكونت .مدارس مدينة دمشق الرسمية 
 الذكور : المذكورة من المدارس التالية    عينةاختيار ال  تم   ).74 (عينةحيث بلغ مجموع ال   

 ). وعائشة بنت عثمان   ،زنوبيا( اإلناث و )اط ومدرسة ثانوية البعث   مدرسة حسن الخر  (
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 ، فـي الزمـان والمكـان المحـددين      عينةعلى هذه ال  تقتصر   نتائج الدراسة    لذلك فإن   
   .واليمكن تعميمها إال في الحدود المذكورة سابقاً

  أداة الدراسة
تخدام طلبة الصف بنداً  لقياس مدى اس ) 40(قامت الباحثة ببناء استبانه مؤلفة من       

بناء هذه االستبانة   تم    وقد ،)3الملحق(األول الثانوي لعمليات التعبير الكتابي في كتاباتهم      
  . بناء على األدبيات التي اطلعت عليها الباحثة

              (Hayes&Flower،1986; Kroll،1990;Brown،1994; AbiSamra،2002) 

استفادت الباحثة من األدوات المـستخدمة      و .والمتعلقة بموضوع الدراسة الحالية   
 & McKenzie )1999 نـصر  ،2005الحداد(في األبحاث التي تناولت عمليات الكتابة 

Tompkins، 1984، p. 211. )(  

 وهي عبارات   ،بنداً) 14(المحور األول يتألف من     :تتضمن االستبانة ثالثة محاور   
 وهي عبارات مرتبطـة     ً،بنداً) 12( المحور الثاني يتألف من      ،مرتبطة بعملية التخطيط  

بنداً حـول عمليتـي     ) 14( يتألف من    وأما المحور الثالث واألخير فه     ،بعملية التأليف 
  .المراجعة والتدقيق

  ."نعم" عن ةالمعبر) 3(إلى القيمة" ال"المعبرة عن )1(تتدرج هذه االستبانة من قيمة

  :اليةتحديد المتوسطات الفرضية الت تم وألهداف هذه الدراسة

في هـذا    يحصل عليها الطالب     أنالدرجة العليا التي يمكن     : عملية التخطيط ) 1(
 ،)14( والدرجة الدنيا التي يمكن أن يحصل عليهـا الطالـب هـي          ،)42(هي  المحور  

على درجة استخدام مرتفعـة   يدلُّ )36(وبالتالي اعتبرت الباحثة أن المتوسط الفرضي      
ـ ،على درجة اسـتخدام متوسـطة   يدلُّ  )24( ولمتوسط الفرضي    ،لعملية التخطيط  ا  أم

إذا حصل الطالب على درجة تـساوي      لذلك   .فيدل على درجة استخدام منخفضة    ) 14(
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 فإن الباحثة اعتبرت درجة اسـتخدامه لعمليـة         ،)36(أو أعلى  من المتوسط الفرضي     
  المتوسـط الفرضـي    ساويت أقل أو    حصل على درجة    وإذا   ،التخطيط تكون مرتفعة  

 حصل على درجة أقل أو تـساوي       أما إذا    ، على درجة استخدام منخفضة     فيدلُّ ،)14(
  . التخطيط ة فيدل على درجة استخدام متوسطة بالنسبة لعملي،)24 (المتوسط الفرضي 

 ،)36( يحصل عليها الطالب هي      أنالدرجة العليا التي يمكن     : التأليفعملية  ) 2(
 وبالتالي اعتبرت الباحثة    ،)12(لطالب هي والدرجة الدنيا التي يمكن أن يحصل عليها ا       

 ، التـأليف على درجـة اسـتخدام مرتفعـة لعمليـة      يدلُّ )30(أن المتوسط الفرضي    
فيـدل علـى    ) 12( أما   ،على درجة استخدام متوسطة    يدلُّ   )22(لمتوسط الفرضي   او

لذلك إذا حصل الطالب على درجة تساوي أو أعلـى  مـن             . درجة استخدام منخفضة  
 تكـون   التـأليف  فإن الباحثة اعتبرت درجة استخدامه لعملية        ،)30(فرضيالمتوسط ال 

فيـدل علـى    ) 12(وإذا حصل على درجة  أقل أو تساوي المتوسط الفرضي           ،مرتفعة
 أما إذا حصل على درجة أقل أو تساوي المتوسط الفرضـي             ،درجة استخدام منخفضة  

  .ليفالتأ فيدل على درجة استخدام متوسطة بالنسبة لعملية ،)22(

 يحصل عليها الطالب    أنالدرجة العليا التي يمكن     : عملية المراجعة والتدقيق  ) 3(
 والدرجة الدنيا التي يمكـن أن يحـصل عليهـا الطالـب             ،)42(في هذا المحور هي     

علـى درجـة    يـدلُّ  )36( وبالتالي اعتبرت الباحثة أن المتوسط الفرضـي    ،)14(هي
على درجـة   يدلُّ )24(لمتوسط الفرضي ا و،قالمراجعة والتدقياستخدام مرتفعة لعملية  
لـذلك إذا حـصل     .  فيدل على درجة استخدام منخفـضة      ،)14(استخدام متوسطة أما    

 فإن الباحثة اعتبرت    ،)36(الطالب على درجة تساوي أو أعلى  من المتوسط الفرضي         
وإذا حصل على درجة  أقل      ، تكون مرتفعة  المراجعة والتدقيق   درجة استخدامه لعملية    

 أما إذا حصل    ، فيدل على درجة استخدام منخفضة     ،)14(و تساوي المتوسط الفرضي     أ
 فيـدل علـى درجـة اسـتخدام       ،)24(على درجة أقل أو تساوي المتوسط الفرضي          

   .المراجعة والتدقيقمتوسطة بالنسبة لعملية 
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  صدق أداة الدراسة 
مـن المحكمـين   قامت الباحثة بعرضها على مجموعة      ،للتأكد من صدق أداة الدراسة      

حيث طلب إلـيهم  ) 1الملحق( في مجال التربية وفي مجال تعليم اللغة اإلنكليزية     المختصين  
 ومـدى   ، عمليـات التعبيـر الكتـابي      تإبداء الرأي في مدى تغطية بنود االستبانة لمهارا       

 تألفت االستبانة في صورتها     .مناسبتها للصف العاشر وأية مالحظات أخرى يرونها مناسبة       
وبعد التعـديل بنـاء      .)2الملحق  (فقرة  ) 60( من   -قبل عرضها على المحكمين    –ى  األول

  المحكمين أصبحت االستبانة في نسختها األخيرة مؤلفة مـن أربعـين بنـداً             على أراء 
ُأجريت على االستبانة بنـاء علـى    التعديالت التي  )1(ويوضح الجدول  .)3الملحق  (

  .آراء المحكمين

  )1(الجدول 
 عدد  المحور

البنود 
قبل 
  التعديل

عدد 
البنود 
بعد 
  التعديل

أرقام   أرقام البنود المحذوفة
البنود 
  المعدلة 

أرقام 
البنود 

  المضافة 

   دال يوج   دال يوج  21+15+11+9+8+6+3+2  14  22  التخطيط:األول
  20+18  26  41+39+36+31+30+29+28+27+23  12  19  الثاني التأليف

    المراجعة :الثالث
    52+46  60+59+57+48+47  14  19  والتدقيق 

 وذلك لألسباب التاليـة وفقـاً       ،بنداً) 22(حذف   تم   يالحظ من الجدول السابق أنه    
مثـال األرقـام     ،بعض العبارات المحذوفة تحمـل المعنـى نفـسه        آلراء المحكمين   

) 36+27(وكـذلك  .تعطي المعنى نفسه الذي تحمله العبارة األولـى       ) 2+3+15+21(
  .)30(تكرار ل) 48+47(ذلك وك) 26(تكرار ل

ــارات   ــذفت العب ــذلك ح  41+39+31+30+29+28+23+11+9+8+6(وك
 . كثيراً بموضوع البحثطال ترتب ألنها )57+59+60+
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  .)18(  أقدم التفاصيل التي تدعم الجملة الرئيسة :أما العبارات التي ُأضيفت فهي

  .)20(  بكتابتهتما قمأطلب من زمالئي تصحيح                               

  :كمايليأما العبارات التي عدلت فهي مبينة 

  العبارة بعد التعديل             العبارة قبل التعديل           
  استخدم في كتابتي أفكاراً لدعم الفكرة الرئيسة  استخدم في كتابتي أفكاراً متنوعة حول الموضوع
  متنوعة حول الموضوع ة جمٍلستطيع كتابأ  أستطيع كتابة الجمل البسيطة والمركبة والمعقدة

أستخدم قائمة المراجعـة لـضبط أدوات الـربط            أستخدم قائمة المراجعة ألحسن التالحم
  المستخدمة في الفقرة

  ثبات أداة الدراسة 
 استطالعية  من طلبة الـصف       عينةتطبيقها على    تم    من ثبات أداة الدراسة    للتأكد

 اختيارهم من مدرستي تم طالباً وطالبة) 34(دراسة مؤلفة من  العينةاألول الثانوي غير 
 والطلب ،ستبانةتقديم اال تم حيث ،)علي لإلناث رناؤط للذكور ومحمد كرد   ألمعروف ا (

إعـادة تطبيـق    تـم   وقد ،/4/5/2005بتاريخ  يوم األربعاء    وذلك   ،إليهم اإلجابة عنها  
 ،19/5/2005 بتـاريخ  لك يوم الخميس   وذ ،االستبانة بعد اسبوعين من التطبيق األول     

اإلعـادة  ثبـات    فبلغت قيمة معامل     ،ستبانةحساب معامل ثبات اإلعادة لال     تم   ومن ثم 
  .على إمكانية استخدام هذه األداة بشكل يحقق أهداف البحث يدلُّ  مما،)0،83(

  المعالجة اإلحصائية
  )SPSS)  Statistical Package of Social Sciencesاستخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي 

 واالنحرافات المعيارية ةالمتوسطات الحسابي حساب كل من  تم  حيث،لمعالجة نتائج البحث
لمعرفة الفروق بـين    " ت"  لعمليات التعبير الكتابي واختبار    عينةلدرجة استخدام أفراد ال   
  .الفرضية اتمتوسطاتها والمتوسط
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جل التحقق من الفرضـيات المنبثقـة   أ ومن ،من أجل اإلجابة عن السؤال الثاني    و
   عينـة  إلجابات أفراد ال   ةاستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري     تم   ،عنه
 تطبيـق   وتـم  ، فيما يتعلق بعمليات التعبير الكتابي منفردة ومجتمعة       -وفقاً لجنسهم  –

 التي تُعزى إلى متغير     عينة ستودنت للكشف عن الفروق في إجابات طلبة ال        "ت"اختبار  
  .الجنس

  تحليلها وتفسيرها  :النتائج
  النتائج المتعلقة بالسؤال األول  

 لكل عملية مـن عمليـات التعبيـر الكتـابي           عينةلمعرفة درجة استخدام أفراد ال    
اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية       تـم    ،)والتأليف والمراجعة والتـدقيق    ،التخطيط(

 وللعمليات مجتمعة مـن   ،كل عملية من هذه العمليات من جهة      واالنحرافات المعيارية ل  
 ومقارنة متوسطاتها بالمتوسط الفرضـي لدرجـة االسـتخدام المرتفعـة       ،جهة أخرى 

بالنـسبة لعمليـة    ) 30( و ،بالنسبة لعمليتي التخطيط والمراجعة والتدقيق    ) 36( والبالغة
التوصـل إلـى النتـائج       تـم    النتائج الخام التي من خاللها    ) 4(ن الملحق ويبي .التأليف

 الفرق بين متوسطي إجابـات      الثاني ويوضح الجدول    .المعروضة في الجداول الالحقة   
  . والمتوسط الفرضيعينةطلبة ال

   والمتوسط الفرضيعينة للفرق بين متوسطي إجابات طلبة الTاختبار 
  )2(الجدول

 عينة أفراد ال واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدامةالمتوسطات الحسابي
لمعرفة الفروق بين متوسطاتها والمتوسط " ت" لعمليات التعبير الكتابي واختبار

  30 و36= الفرضي
  الداللة  قيمة ت  درجة الحرية  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  العملية
  ذات داللة 14.931 73 3.86952 29.2838 74  قبل الكتابة
 ذات داللة 7.141 73 3.33741 27.2297 74  أثناء الكتابة
  ذات داللة 12.107 73 3.87895 30.5405 74  بعد الكتابة
 ذات داللة 15.356 73 8.29701 87.1892 74  الكتابة ككل
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التخطـيط والتـأليف    (يالحظ من الجدول السابق أن عمليات التعبيـر الكتـابي           
 درجـة   قد وقعت متوسطاتها منفردة أو مجتمعة ضـمن حـدود          )والمراجعة والتدقيق 

وبعد تطبيق اختبار ت ستودنت  لفحص الفروق بين متوسـطات           .المتوسطة االستخدام
 أن الفروقات بين هذه     تبين ،36 و   30  ين والمتوسطين الفرضيين البالغ   عينةإجابات ال 

  .لصالح المتوسط الفرضي،المتوسطات والمتوسط الفرضي ذات داللة إحصائية 

  ي النتائج المتعلقة بالسؤال الثان

 ومن اجل التحقق من الفرضـيات المنبثقـة         ،من أجل اإلجابة عن السؤال الثاني     
   عينـة  إلجابات أفراد ال   ةواالنحرافات المعياري  استخراج المتوسطات الحسابية   تم   ،عنه
وتـم تطبيـق    ، فيما يتعلق بعمليات التعبير الكتابي منفردة ومجتمعة         -وفقاً لجنسهم  –

التي تُعزى إلى متغير     عينةعن الفروق في إجابات طلبة ال      ستودنت للكشف    "ت"اختبار  
  : فكانت النتائج كالتالي ،الجنس

نتائج اختبار ت لمتوسطي إجابات الطلبة عن فقرات عمليـة           الثالثن الجدول   يبي 
  .التخطيط

  )3(الجدول

   عن عملية التخطيطعينة لمتوسطي إجابات طلبة ال"ت"نتائج اختبار 
االنحراف   المتوسط  لعددا  الجنس  العملية

  المعياري
درجة 
  الحرية

  الداللة  قيمة ت

  التخطيط 4.75869 29.7500 32  ذكور
 3.03952 28.9286 42 إناث

72 .904 
ليست ذات 

 داللة

يتضح من الجدول السابق أن متوسط إجابات الطالب عن فقرات عملية التخطـيط             
  وبتطبيق ،)28.9286(رات نفسها بلغ   ومتوسط إجابات الطالبات عن الفق     ،)29.7500(بلغ

 الدراسة وطالباته هو فرق غير دال عينة أن الفرق بين إجابات طالب تبين ،"ت"اختبار 
 لعمليـة   أي التوجد فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في درجة استخدامهم ،إحصائياً
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طيط لدى  وبهذا تقبل الفرضية الصفرية بخصوص درجة استخدام عملية التخ         .التخطيط
  . الدراسةعينة

لمتوسـطي  " ت"نتـائج اختبـار   ) 4(يوضح الجدول    ،وفيما يتعلق بعملية التأليف   
  . بنود عملية التأليفن ععينةإجابات طلبة ال

  )4(الجدول

  .التأليف عن بنود عملية عينة لمتوسطي إجابات طلبة ال"ت"نتائج اختبار 
االنحراف   المتوسط  العدد  الجنس  العملية

  ياريالمع
قيمة   درجة الحرية

  ت
  الداللة

أثناء  2.92635 26.7813 32  ذكور
 3.61665 27.5714 42 إناث  الكتابة

 ليست ذات داللة 1.009 72

يتضح من الجدول السابق أن متوسط إجابات الطالب عن فقرات عملية التـأليف             
 وبتطبيق  ،)27.5714( ومتوسط إجابات الطالبات عن الفقرات نفسها بلغ       ،)26.7813(بلغ

 الدراسة وطالباته هو فرق غيـر       عينة أن الفرق بين إجابات طالب       تبين ،"ت"اختبار  
 فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في درجة اسـتخدامهم          د أي ال توج   ،دال إحصائياً 

وبهذا تقبل الفرضية الصفرية بخصوص درجة استخدام عملية        .لمهارات عملية التأليف  
  . الدراسةنةعيالتأليف لدى 

" ت"نتـائج اختبـار   ) 5(الجـدول يوضح   ،المراجعة والتدقيق وفيما يتعلق بعملية    
  . بنود عملية المراجعة والتدقيقن ععينةلمتوسطي إجابات طلبة ال

  )5(الجدول
  . عن بنود عملية المراجعة والتدقيقعينة لمتوسطي إجابات طلبة ال"ت"نتائج اختبار 

االنحراف   وسطالمت  العدد  الجنس  العملية
  المعياري

درجة 
  الحرية

  الداللة  قيمة ت

  بعد الكتابة 4.04810 30.5000 32  ذكور
 3.79437 30.5714 42  إناث

72 .078 
ليست ذات 

 داللة
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يتضح من الجدول السابق أن متوسط إجابات الطالب عن فقرات عملية المراجعة            
ـ      ،)30.5000( والتدقيق بلغ   ن الفقـرات نفـسها بلـغ    ومتوسط إجابـات الطالبـات ع

 الدراسـة  عينـة  أن الفرق بين إجابات طـالب    تبين ، وبتطبيق اختبار ت   ،)30.5714(
 فروق جوهرية بين الذكور واإلنـاث      دوطالباته هو فرق غير دال إحصائياً أي ال توج        

وبهذا تقبل الفرضية الصفرية    .في درجة استخدامهم لمهارات عملية المراجعة والتدقيق      
  . الدراسةعينةجة استخدام عملية المراجعة والتدقيق لدى بخصوص در

وبعد االنتهاء من دراسة هذه العمليات منفردة تمت معالجة العمليـات جميعهـا             
 عـن   عينـة لمتوسطي إجابات طلبة ال   " ت"نتائج اختبار ) 6 (الجدول ويوضح   ،إحصائياً

  .  أي بنود العمليات الثالث مجتمعة،فقرات االستبانة جميعها

  )6(الجدول

  . عن محاور االستبانة جميعهاعينة لمتوسطي إجابات طلبة ال"ت"نتائج اختبار 
االنحراف   المتوسط  العدد  الجنس  العملية

  المعياري
درجة 
  الحرية

  الداللة  قيمة ت

الكتابة  8.66392 87.0313 32  ذكور
 8.11048 87.3095 42  إناث  ككل

72 .142 
ليست ذات 

 داللة

لجدول السابق أن متوسط إجابات الطالب عـن فقـرات االسـتبانة            يتضح من ا  
 ومتوسـط   ،)87.0313(بلـغ ) المتعلقة بالتخطيط والتأليف والمراجعة والتدقيق    (جميعها

 أن  تبـين  ، وبتطبيـق اختبـار ت     ،)87.3095(إجابات الطالبات عن الفقرات نفسها بلغ     
ق غيـر دال إحـصائياً أي ال         الدراسة وطالباته هو فر    عينةالفرق بين إجابات طالب     

 فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في درجة اسـتخدامهم لمهـارات عمليـات           دتوج
 وبهذا تقبل الفرضية الصفرية بخـصوص درجـة اسـتخدام           ،التعبير الكتابي مجتمعة  

  . الدراسةعينة لدى ،مهارات عمليات التعبير الكتابي مجتمعة
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  مناقشة النتائج 
  ال األول والفرضيات المنبثقة عنه مناقشة نتائج السؤ

 ، لمهارات عمليات التعبير الكتابي    عينةتتناول هذه المناقشة درجة استخدام طلبة ال      
أن درجة اسـتخدام مهـارات عمليـة التخطـيط والتـأليف            ) 2(الجدولويتضح من   

 وأن الفروقات   ،في حدود الدرجة المتوسطة   والمراجعة والتدقيق منفردة ومجتمعة هي      
  والذي يبلـغ   ،المتوسطات الحسابية والمتوسط الفرضي لدرجة االستخدام المرتفعة      بين  

 لـم   - البحث عينة- وهذا يعني أن أداء الطلبة     .هي ذات داللة إحصائية    ،)36 - 35(
لذلك ترفض الفرضيات   . يصل إلى درجة االستخدام المرتفعة للعمليات المذكورة أعاله       

 علـى  بعلـى أن االهتمـام ال ينـص    يدلُّ وهذا. الصفرية المنبثقة عن السؤال األول   
 وكـذلك   ،متوسطةلى الناتج المرغوب فالتخطيط يستخدم بدرجة       إالعمليات التي تؤدي    

  .العمليات األخرى

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بـين إجابـات الـذكور           ) 3 (الجدوليتضح من   
 على تساوي الذكور واإلنـاث     يدلُّ   وهذا. مهارات عملية التخطيط  واإلناث فيما يتعلق ب   

تختلف هذه النتيجة عما توصـل إليـه        .  إهمالهم الستخدام مهارات عملية التخطيط     في
 في دراسته للعمليات الكتابية لـدى طلبـة الـصف األول            ،)35 ص   ،2005(الحداد  
يـة التخطـيط الكتـابي       بين الذكور واإلناث في ممارسة عمل      اًإذ وجد فروق   ،األساسي

) 248ص،1999(ولكن هذه الدراسة تتوافق مع نتيجة نـصر       . تُعزى إلى جنس الطلبة   
إن هـذا االخـتالف     . في دراسته للعمليات الكتابية لدى طلبة الصف الثاني الثـانوي         

 يتطلب إجراء المزيد من الدراسات لبيان اثر الجـنس          ىوالتوافق مع الدراسات األخر   
  .تخطيطفي مهارات عملية ال
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" ت" فقد كـشف اختبـار   ،أما بالنسبة لدراسة اثر متغير الجنس في عملية التأليف    
ـ              يتعلـق   اعن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الذكور واإلناث فيم

 .على تساوي الطرفين في استخدام هـذه المهـارة         يدلُّ   وهذا. بمهارات عملية التأليف  
 فـي دراسـته حيـث كـان أداء          )1999(ليه نصر وهذه النتيجة تختلف عما توصل إ     

أمـا فـي دراسـة    . الطالبات أفضل من أداء الطلبة فيمـا يتعلـق بمهـارة التـأليف         
  .  هناك فروق لصالح الطلبةت فقد كان)2005(الحداد

 وهـي ال    ،لنتائج الـسابقة  لوفيما يتعلق بعملية المراجعة والتدقيق فالنتيجة مماثلة        
ة بين الذكور واإلناث في استخدامهم لمهارات عمليتـي    فروق ذات داللة إحصائي    دتوج

إذ لم يكـن هنـاك      ،  )2005(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الحداد     . المراجعة والتدقيق 
  ،)1999( وتختلف مع دراسة نصر. فروق دالة إحصائياً تعزى إلى متغير الجنس

  . إذ كان أداء الطالبات في عملية المراجعة أفضل من أداء الطلبة

 التـي تتنـاول    ةين النظر إلى األداء ككل على بنود االستبانة بمحاورها الثالث         وح
عدم وجود  " ت" يظهر اختبار    ، والمراجعة والتدقيق  ،والتأليف ،التخطيط :العمليات كافة 

ويمكـن   – البحث عينةطلبة  –فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات الذكور واإلناث   
 والتـي   ،يس المتبعة في تدريس مهارة التعبير الكتابي      أن يعزى ذلك إلى طرائق التدر     

 ،تركز على الناتج النهائي بدالً من تركيزها على العمليات التي تؤدي إلى ذلك النـاتج              
  . وبالنتيجة الطلبة غير واعين لهذه المهارات سواء الذكور أم اإلناث
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  المقترحات 
  : بناء على نتائج هذه الدراسة تقترح الباحثة اآلتي

جراء دراسات حول طرائق التدريس المتبعة في تدريس التعبير الكتابي في مادة            إ .1
  . اللغة اإلنكليزية

دراسة العقبات التي تحول دون استخدام مدخل العملية في تدريس مهارة التعبيـر     .2
 .الكتابي وفق مدخل العملية

 إجراء دراسات حول مدى وعي ومعرفة مدرسي اللغة اإلنكليزية بمدخل العملية           .3
 .ومدى تطبيقهم له

والمـداخل   Approach  Process إجراء دراسات للمقارنة بين مـدخل العمليـة   .4
  :في تعليم الكتابة لبيان مدى فاعليته ومثال على المداخل األخرى اآلتي ىاألخر

   Product Approachمدخل الناتج   -

  The Free-Writing Approach مدخل الكتابة الحرة  -

        The Communicative Approach              
        التواصليالمدخل   - 

 نظرية وعملية حول مدخل العملية مـن        تتضمين مناهج اللغة اإلنكليزية معلوما     .5
 . أجل تطوير القدرات الكتابية عند الطلبة

إجراء المزيد من الدراسات على مراحل دراسية أخرى لدراسة واقـع تـدريس              .6
 . اللغة اإلنكليزيةالتعبير الكتابي في مادة
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