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افت  �ـ�� اللغـة  �� "RAFT"رفاعلية اس
	اتيجية  ات الكتابـة الوظيفيـة لـدى دا رتنميـة م#ـا ر
  ىالعر.ية الناطق+ن بلغات أخر

  منار إسماعيل دمحم الشيخ
9سقسم  راملنا>; وطر التد    .، مصر جامعة بABا،@لية ال
	بية،  اللغة العر.يةق

  eg.edu.bu.fedu@elshekh.manar: الJ	يد Hلك
	وGي
  

  :م`_ص البحث

اســــة �ــــذه اســــ
	دفت    افــــت فاعليــــة تحديــــد رالد �اتيجية �ات تنميــــة  ــــ� رإســــ بــــة الكتا رم$ــــا
/ـ.- لـدى الوظيفية ؛ بلغـات النـاطق6ن العر2يـة اللغـة ردا الباحثـة  قامـت ال$ـدف �ـذا ولتحقيـق ىأخـر

ات بإعداد /ـ.- املناسبة الكتابة الوظيفية رقائمة بم$ا   ـ� ىأخـر بلغـات النـاطق6ن العر2يـة اللغـة رلدا
Nسي6ن، �ما] 12[ تضمنت  املتقدم، ىاملستو عة عPQ مستو6Oن  ة مو رم$ا زر ات ا: ُ لعامـة للكتابـة رامل$ـا

ات لقياس اختبار إعداد تم السابقة القائمة ضوء و �  .الوظيفية، ومجاالت الكتابة الوظيفية  رم$ا
/.- الكتابة الوظيفية طبق املتقدم، ىاملستو  � ىأخر بلغات الناطق6ن العر2ية اللغة رلدا

ُ
 عPQ ًقبليا 

س6ن من عينة سا) 18 (من ت_ونت رالدا ًدا سة بمركز ر  لغ6� العر2ية اللغة لتعليم التعليf- النيل رودا
ســـ6ن تمكـــن ىمــــستو تـــدmي القبQــــ� التطبيـــق نتـــائج وأثبhــــت g	ـــا، النـــاطق6ن ات مــــن رالدا الكتابــــة  رم$ـــا
pس دليــــل إعــــداد تطلــــب ممــــا ل$ــــم؛ املناســــبة الوظيفيــــة ـــة الوظيفيــــة موضــــوعات rعــــض رلتــــد  الكتابـ

املتـــضمنة بكتــــاب
ُ

باســــتخدام  وذلــــك املتقــــدم، ىتوللمــــس rسلـــسلة الــــت_لم" دليلــــك إvــــP لغــــة ال�ــــ�اث" 
افــت �اتيجية ��اتيجية، فاعليــة مـــن وللتأكــد   .رإســ�اســة عينــة تقـــسيم تــم }ســ  مجمـــوعت6ن، إvــP رالد

ســت تجرO|يــة: إحــدا�ما افــت، باســـتخدام الكتابــة الوظيفيــة موضـــوعات رود �اتيجية � ىو{خـــر رإســ
ســت ضــابطة مجموعــة  تطبيــق تــم ثــم املعتــادة، بالطرOقــة نفــس$ا الكتابــة الوظيفيــة موضــوعات رود

ســـة أدا~ـــي اســـة مجمـــوع�- عQـــrً Pعـــديا رالدا اســـة وتوصـــلت .رالد  مـــن النتـــائج، مـــن مجموعـــة إvـــP رالد
ق  وجود:أ�م$ا جـات ُمتوسـطي بـ6ن إحـصائية داللـة ذات وفـر /ـ.- رد /ـ.- التجر2يـة ا��موعـة ردا  رودا

ات اختبار  � الضابطة ا��موعة /ـ.- لـصا�� وذلـك دي،البعـ التطبيـق الكتابة الوظيفية  ـ� رم$ا  ردا
افـت فاعليـة يؤكـد ممــا التجرO|يـة؛ ا��موعـة �اتيجية �ات تنميـة  ــ� رإســ  لــدى الكتابــة الوظيفيـة رم$ـا

-./  .املتقدم ىاملستو  � ىأخر بلغات الناطق6ن العر2ية اللغة ردا

�اتيجي:الbلمات املفتاحية�افت إس ات الكتابـة الوظيفيـة، رة  /ـ.- اللغـة العر2يـة النـا،رم$ا طق6ن ر دا
ىبلغات أخر  � املستو املتقدم   .ى
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The Effectiveness Of  RAFT Strategy For Developing The 

Functional Writing Skills Among Non-Native Learners Of Arabic 
 

Manar Ismail Mohamad El-Sheikh 
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Education, Banha University 

E-mail: manar.elshekh@fedu.bu.edu.eg 

ABSTRACT: 

   The present study aimed at examining the effectiveness of RAFT 

Strategy for developing The Functional Writing skills among non-

native learners of Arabic. For achieving the study objective, a list of 

Functional Writing skills, required for the native learners of Arabic at 
the advanced level, has been identified. It consisted of 12 skills which 

were classified into two main levels of General skills of Functional, 
and Functional areas of writing. In the light of this list, a Functional 

Writing skills test for non-native learners of Arabic has been 
developed. It was administered as a pre-application on a sample of 18 

male and female learners at Nile Education Centre (Cairo) for 
Teaching Arabic to Non-Native. The study result revealed that the 

learners' level was low in the Functional Writing skills. That was why 

a teaching manual has been developed. It included some Functional 

Writing topics for non-native learners. The sample was divided into 

two groups: Control and experimental. The latter studied the 

Functional Writing topics using RAFT Strategy. The test was 

administered as a post-application. The study findings showed that 

there were statistically significant differences between the mean scores 

of the experimental group and those of the control, in favour of the 

experimental. This finding indicated the effectiveness of RAFT 

Strategy for developing Functional Writing skills among non-native 

learners of Arabic at the advanced level. 

Keywords: RAFT Strategy –Functional Writing Skills– non-native 

learners of Arabic at the advanced level. 
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:املقدمة وdحساس باملشbلة  

ً~عـــد اللغـــة العر2يـــة أعظـــم اللغـــات الـــسامية ســـواء مـــن حيـــث تأث6��ـــا دي�يـــا أو وظيفيــــا أو    ً ُ

ات اللغـة العر2يــة مــن حيـث أ�مي
	ــا، حيـث ~عــد جــزءا .ً~عليميـا ة الكتابــة  ــ� مقدمـة م$ــا ً و تــأ~ي م$ـا ُ
ر ر

Oم �تصاليةًحيو	س6ن اليومية إلشباع حاجا�   .را  � حياة الدا

ا/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر  � �و�	ا    ة الكتابة لد ىومن ثم تت�� أ�مية م$ا ر ر
، واملقيـاس الــذي يمكــن  ــ� ضـوئھ ا��كــم عQــP ســالمة  ات اللغــة {خــر ُالبوتقـة ال�ــ- تنــصر ف�	ـا م$ــا ى ر

س مـن صـعو2ات  ـ� اكhـساب اللغة أو خط�	ا؛ حيث إن الضعف  �  رالكتابة ~عكس ما يواج$ـھ الـدا
ات �ستماع، والتحدث، والقراءة ة الكتابة �دفا أساسيا من أ�ـداف . رم$ا ًو2التاv� يصبح ~علم م$ا ً

ر ُ

تھ عPQ أن يكتب g	ا  س إPv تنمية قد ، حيث يتطلع الدا ر~عليم اللغة العر2ية للناطق6ن بلغات أخر ر ى
س كما يتحدث وOقرأ؛ أي أ�	 را mشاط لغو مت_امل يمكن الوقوف مـن خاللـھ عQـP مـدى تقـدم الـدا ُ ُ ي

ُ

�اكيـــب واســـتخدام$ا  ـــ� �، كمـــا ~ـــساعده عQـــP توظيـــف املفـــردات و~عـــرف ال ات {خـــر  ـــ� ~علـــم امل$ـــا
ُ

ى ر
ـــا ا�	ــ ـــد ا��ــــصلة ال�	ائيـــــة لــــتعلم اللغـــــة العر2يـــــة ب_ــــل م$ا رحياتــــھ اليوميـــــة، ولــــذا ف ـــــ- ~عــ

ُ
طعيمـــــة، ( .

  )592: 2،ج1986

ة الكتابــة بحـسب الغــرض م�	ــا إvـP نــوع6نوتنقـس   إجرائيــة عمليـة؛ و~ــسf¢ : رم م$ــا
ُ

بالكتابــة 
س، بحيـث يـتمكن مـن �تـصال بـاآلخرOن الوظيفية ر ال�- ~ـس¥P إvـP تلبيـة �حتياجـات ا��ياتيـة للـدا

ســـمية ل$ـــا قواعـــد وقوالـــب لغوOـــة محـــددة  رلتنظـــيم حياتـــھ وتحقيـــق أ�دافـــھ وقـــضاء حوائجـــھ، و¦ـــ� 
ف عل�	ـالوأصـو مقننـة وت Oـة؛ فhـسf¢ . رقاليـد متعـا  ال�ـ- تتعلــق بالكتابـة }بداعيـةرأمـا الفنيـة �بت_ا

بــالتعب6� عــن املــشاعر والعواطــف }mــسانية و�بت_ــار  ــ� الفكــرة واملع§ــ¢، و¦ــ� تبــدأ فطرOــة ثــم تنمــو 
Oب وك¨�ة �طالع والتثقيف   ).hi2010 : 115اتة، ( .ربالتد

ات الكتابـــــة الوظ   رومـــــن ثـــــم ~عـــــد م$ـــــا
ُ

ــــل  يفيـــــة ا��ـــــصلة ال�	ائيـــــة لـــــتعلم اللغـــــة العر2يـــــة ب_ـ
ُ

ات  سة تلك امل$ا ا/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر من مما ا�	ا، وامليدان الذي يمكن د رم$ا ر ر ىر ُ

 � �افة املواقف ا��ياتية والعملية؛ حيث ~ساعد�م عPQ التواصل مع أ�ـل اللغـة العر2يـة، وقـضاء 
ُ

 مع ب©ئة جديدة عل�	م وثقافة تختلف عن ثقاف
	م، ولذا �ان مـن حوائج$م، مما ي©سر ل$م التكيف
ات الكتابـــة الوظيفيـــة البحـــث عـــن أmـــسب  ر أن يواكـــب �ـــذه {�ميـــة و�ـــذا ��تمـــام بم$ـــا رالـــضر ُ ي و
ا�	م العقلية  اس6ن وإعمال فكر�م واستغالل م$ا �اتيجيات ا��ديثة ال�- تركز عm PQشاط الد�ر}س ر

ُ

ة دوافع$م وميول$م نح غبا�	م من ~علم اللغة العر2يةروإثا   .رو التعلم وتلبية 

�اتيجيات ا��ديثـــــة لـــــتعلم اللغــــــة   ��اتيجيات الـــــتعلم ال�ـــــشط  ـــــ� مقدمـــــة }ســـــ�ـــ وتـــــأ~ي إســ
ُالعر2يــة، حيــث تنطلــق مــن مواكبــة التقــدم املعر ــ� والتكنولــو�، وابت_ــار ب©ئــات ومواقــف ~عليميــة؛ 

اســ6ن وت©ــسر البنــاء ال رل�®يــد مــن مــستو مــشاركة الد �اتيجيات ى��ــشط للمعرفــة، حيــث تتــضمن إســ
 �سـ6ن  ــ� البحـث والتفك6ــ ات الدا رالـتعلم ال�ــشط العديـد مــن }جـراءات ال�ــ- تركـز عQــP تطـوOر م$ــا ر

ُ

ــــــا�	م غبــــ ــــــــة  ـــــا�	م لتلبيــ اقع$ــــــــــم واحتياجـــــ ـــــا�	م و ــــتعلم بحيـــــ ـــ ــــــــط عمليــــــــــة الـــ 2ــ �	م و ــــــــتغالل م$ــــــــــا رواسـ ور . ر
  )25 : 24، 2016أمبوسعيدي، واhkواسjنة، (

�اتيج  �و~عــد إســ
ُ

�اتيجيات الــتعلم ال�ــشط ال�ــ- تركــز (RAFT)" رافــت"ية � مــن أبــر إســ
ُ ز

ه املتم6ــ®  ــ� العمليــة التعليميـــة؛ حيــث ~ــساعده عQــP �نــدماج  ــ� عمليـــة  س ودو عQــP إيجابيــة الــدا
ُ

ر ر
ـــو النقـــــاش وطـــــرح {ســـــئلة  تـــــھ عQـــــP قيـــــادة محــ ه، و~عزOـــــز ثقتـــــھ بنفـــــسھ وقد رالـــــتعلم وتنظـــــيم أف_ـــــا ر ر
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ات والتفك6ـ�  ـ� إجاب
	ـا والـد أيـھ و�طـالع عQـP أف_ـار ³خـرOن، ممـا ²ـساعده عQـP تنميـة م$ــا رفاع عـن  ر
 (Santa,Havens,Valdes,2004:149)التفك6� العليا وتلبية احتياجاتھ من ~علم اللغة

pس اللغــات عمومـا، واللغــة العر2يـة خاصــة، فقــد    افــت  ـ� تــد �اتيجية �ونظـرا أل�ميــة إسـ
ً ً ر ر

ً

اسات عدة من فاعلية �ذه  اسةرتحققت د ات الكتابة، وم�	ا د �اتيجية  � تنمية م$ا�ر}س -Al)    ر

sukhon, Omari, 2020) ،ـــــة اســ اســـــــة ، (Al-Mahdawi,2019) رود رود
(Elsourani,2017) اسة اسة ،)2020طھ والزmراGي، (ر، ود   .)2020املالbي، (ر ود

ا/.- اللغـة العر2يـة النـاطق6   ات الكتابة الوظيفية لدى د رو2الرغم من أ�مية م$ا ن بلغـات ر
، وما تقابل �ذه {�مية من ا�تمام سواء مـن حيـث املعـاي6� العامليـة لتعلـيم اللغـات {جن|يـة  أخر

ُ ى
ئ©ــسيا مــن أ�ــداف ~علــيم اللغــة العر2يــة  ــ� بــرامج ~علــيم اللغــة العر2يــة للنــاطق6ن  ًال�ــ- عدتــھ �ــدفا  ر

ُ

اسا اتھ، فإن الد ، أو من حيث ا�تمام الباحث6ن بhنمية م$ا ربلغات أخر ر ت والبحوث ال�- أجرOت  � ى
ُ

ا/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر   ـ�  ى�ذا امليدان قد أكدت وجود تدن  � مستو تمكن د رى
ـــــــــة اسـ ـــــــــزت د ـــــد عـ ـــــة، وقـــــ ـ ـــــة الوظيفيــــ ات الكتابـــــ ـــــا ـــــــــن م$ـــــ ــــدم مـ ــــستو املتقــــــ راملــــــ ر ـــــد (      ى أبــــــــــول+ن، وعبـــــ

ليب التقليدية ال�ـ- ~عتمـد عQـP التلقـ6ن �ذا التدmي إPv اقتصار املعلم6ن عPQ {سا )2016الغفار،
�  .واملناقشات السطحية ال�- ال عالقة ل$ا بالكتابة الوظيفية وµعمليات التفك6

�اتيجيات حديثــــة وفعالــــة   �ة البحــــث عــــن إســـ اســــات بـــضر رولـــذا فقــــد أوصـــت rعــــض الد ور
/.- اللغة  ات الكتابة الوظيفية بما يل¶- دوافع واحتياجات دا ر~س$م  � تنمية م$ا ُر ُ

العر2ية الناطق6ن 
، وتمكـــ�	م مـــن أن ي_ونـــوا كتابـــا منتجـــ6ن و�ـــادف6ن ومثـــابرOن ُبلغـــات أخـــر ُ ً ُ ُ افـــت . ى �اتيجية �رولعـــل إســـ

ات  �ــــا مــــن �تجا�ــــات ا��ديثــــة  ــــ� ~علــــيم م$ــــا ـــP تحقيــــق �ــــذا ال$ــــدف امل�ــــشود؛ باعتبا ر~ــــساعد عQـ ر
ُ

  .ومن �نا نبعث فكرة البحث ا��اv�. الكتابة

  :تحديد املشbلة

ا/ـــ.- اللغــــة العر2يــــة النــــاطق6ن تتحـــدد مــــش_   رلة البحــــث ا��ــــاv�  ـــ� تــــدmي مــــستو تمكــــن د ى
ات باسـتخدام  ات الكتابة الوظيفية املناسبة ل$م؛ مما يحتم تنميـة �ـذه امل$ـا ربلغات أخر من م$ا ُر ى

�اتيجيات حديثة�  :لوللتصدي ل$ذه املش_لة تحاو الباحثة }جابة عن الhساؤالت ³تية. إس

ات الكتابة ا -1 ا/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر  � املستو رما م$ا ىلوظيفية املناسبة لد ى ر
 املتقدم؟

ا/ـ.- اللغـة العر2يـة  -2 ات الكتابـة الوظيفيـة لد افت لتنميـة م$ـا �اتيجية �رما أسس استخدام إس ر ر
ىالناطق6ن بلغات أخر  � املستو املتقدم؟  ى

ات الكتابة الوظي -3 افت  � تنمية م$ا �اتيجية �رما فاعلية إس ا/.- اللغة العر2ية الناطق6ن ر رفية لد
ىبلغات أخر  � املستو املتقدم؟  ى

  :حدود البحث

اس6ن  � املستو املتقدم؛ وذلك ألن �ذا املستو يمثل �نطالق  � استخدام اللغة؛ -    ُ rعض الد ى ى ر
�اتھ لتلبية ºمستو من الن�« اللغو يمكنھ من توظيف حصيلة خ Pvس إ ُحيث يصل فيھ الدا ي ى

ُ ُ
ر

ات الكتابـــة الوظيفيـــة  ـــ� �ـــذا املـــستو تمثـــل mـــسبة احتي ىاجاتـــھ اليوميـــة، إضـــافة ألن م$ـــا % 59ر
ات الكتابة الوظيفية يتكفل g	ا املستو املتقدم ىومع§¢ ذلك أن ما ير2و عPQ نصف م$ا  .ر
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ات الكتابــة الوظيفيــة املتــضمنة  ــ� كتــاب-   واملنــوط الــت_لم  rسلــسلة "دليلــك إvــP لغــة ال�ــ�اث"  ر م$ــا
pسھ /.- رتد  التعليf- النيل مركز  � املتقدم ىاملستو  � ىأخر بلغات الناطق6ن العر2ية اللغة رلدا
g	ـا؛ حيـث قامـت الباحثـة بفحـصھ لتحديـد مجـاالت الكتابـة  النـاطق6ن لغ6ـ� العر2يـة اللغـة لتعليم

اتــــھ املناســــبة، وذلــــك لــــضمان عــــدم تــــأث6� ا��تــــو عQــــP كفــــاءة املتغ6ــــ� املــــستقل  ىالوظيفيــــة وم$ا ر
اسة واحدة.O¶-التجر ات الكتابة الوظيفية  � د ر ألنھ من الصعو2ة بم_ان تنمية جميع م$ا  .ر

  :تحديد املصط`hات

افــــت  • مجموعــــة مــــن ا�½طـــــوات }جرائيــــة العقليــــة واملعرفيــــة ال�ـــــ-  :(RAFT)رإســــ
	اتيجية 
�ـــم  ســـو اللغـــة العر2يـــة النـــاطق6ن بلغـــات أخــر  ـــ� املـــستو املتقـــدم مـــن خالل$ـــا دو س دا ريمــا ى ى ر ر ُ

�م كتابــا يقــدمو منتجــا كتابيـا وظيفيــا  ــ� مجــال كتـاµي معــ6ن ��م$ــو مــس
	دف لتلبيــة باع ُتبـا ُ ُ رُ ً ً ًً ن
ُ

ر
 .احتياجا�	م ا��ياتية

ات الكتابــــة الوظيفيــــة • ـــة مــــن {داءات العامــــة والنوعيــــة ذات الــــصلة بمجــــاالت  :رم#ــــا مجموعـ
ا/ـ.- اللغـة العر2يـة النـاطق6ن بلغـات أخـر  ىالكتابة الوظيفية ال�- تمكن د ر

ُ
ى ـ� املـستو املتقـدم 

. مـن تلبيـة احتياجــا�	م اللغوOـة و�جتماعيــة والتعليميـة و�تــصالية  ـ� مواقــف ا��يـاة اليوميــة
ُوتقاس �ذه {داءات باختبار معد ل$ذا الغرض ُ

 .  

  :خطوات البحث وإجراءاتھ

  :²ًس6� البحث وفقا ��موعة من ا�½طوات و}جراءات ³تية  

أوال
ً

�ــــ�� اللغــــة العر.يــــة النــــاطق+ن تحديــــد مجــــاالت الكتا:  ـــا املناســــبة لدا اAtـ ربــــة الوظيفيــــة وم#ا ر
ُ

ىبلغات أخر �� املستو املتقدم، وذلك من خالل   :ى

اسات السابقة ال�- تناولـت الكتابـة الوظيفيـة ألبنـاء العر2يـة عامـة،  - اسة البحوث والد د
ً

ر ر
/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر خاصة ودا
ً ى  .ر

- ��اسة {دبيات ال ىبوOة املتعلقة بتعليم اللغة العر2ية بلغات أخررد ُ
. 

Oة العاملية لتعليم اللغات {جن|ية -  .راملستوOات املعيا

�ك لتعليم اللغات -أ�وµي املش Oة لإلطار املرج¥� {و راملستوOات املعيا   .2001 لعام (CEFR)ر

pس اللغــــــا-ب ــــاءة اللغوOــــــة الــــــصادر عـــــن ا��لــــــس {مرO_ــــــي لتــــــد ت {جن|يــــــة رتوصـــــيفات دليــــــل الكفــ
(ACTFL) 2012 لعام.  

�بو للغة العر2ية لدو ا�½ليج"-ج�Oة للمركز ال لوثيقة املستوOات املعيا ي   .2018لعام " ر

/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر  � املستو املتقدم - ىطبيعة دا ى   .ر

pــسھ واملنــوط الـــت_لم  rسلــسلة "دليلــك إvــP لغـــة ال�ــ�اث"  كتـــاب ىمحتــو تحليــل - /ـــ.- رتد  رلدا
 لتعلــيم التعليfــ- النيــل مركــز  ـ� املتقــدم ىاملــستو  ــ� ىأخـر بلغــات النــاطق6ن العر2يــة للغـةا

 .g	ا الناطق6ن لغ6� العر2ية اللغة

�اء واملتخصص6ن  � ميدان ~عليم اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر -º½اء ا� ىآ  .ر
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ا�	ــا العامـــة والنوعيــة، وعر - ضـــ$ا عQــr Pعـــض رإعــداد قائمــة بمجـــاالت الكتابــة الوظيفيـــة وم$ا
اÁ	م  .رالسادة ا��كم6ن و~عديل$ا  � ضوء آ

��� اللغة : ًثانيا ات الكتابة الوظيفية لدا افت لتنمية م#ا رتحديد أسس استخدام إس
	اتيجية  ر ر
ىالعر.ية الناطق+ن بلغات أخر �� املستو املتقدم، وذلك من خالل    :ى

اسات العر2ية و{جن|ية ال�- تناولت إس - اسة البحوث والد رد افتر �اتيجية � .ر

افت - �اتيجية � .رمراجعة {دبيات املرتبطة بإس

 .طبيعة الكتابة الوظيفية -

ثالثا
ً

ا��� اللغة العر.ية :  ات الكتابة الوظيفية لد افت �� تنمية م#ا رتحديد فاعلية إس
	اتيجية  ر ر
ىالناطق+ن بلغات أخر �� املستو املتقدم، وذلك من خالل   :ى

/ـ.- اللغـة العر2يـة النـاطق6ن بلغـات أخـر  ـ� املـستو إعداد اختبار الكتابة الوظيفيـة - ى لدا ى ر
 .ًاملتقدم، وضبطھ من خالل تطبيقھ استطالعيا

/.- الوظيفية لدى الكتابة أداء ت�Âيح  نموذج -  ىأخر  � بلغات الناطق6ن العر2ية اللغة ردا
 .  املتقدم ىاملستو

-  -¶Oموعت6ن(اختيار مجموعة البحث والتصميم التجر�� ). نموذج ا

صد نتائجھت - رطبيق اختبار الكتابة الوظيفية قبليا عPQ مجموعة البحث و ً. 

ا�	ا املناسبة - Oب عPQ مجاالت الكتابة الوظيفية وم$ا س للتد إعداد كت©ب أmشطة للدا
ُ

ر ر ر
ُ

. 

�اتيجية  -�ا�	ـا باسـتخدام إســ pس مجـاالت الكتابـة الوظيفيــة وم$ا رتـصميم دليـل للمعلـم لتــد ر
 .رافت

pستنفيـذ التجر2ـة امليدانيــة - ا�	ـا ر مـن خـالل تــد  باســتخدام رمجـاالت الكتابـة الوظيفيــة وم$ا
افـت �اتيجية �س ب©نمـا التجرO|يـة، للمجموعـة رإسـ  نفــس$ا ا��ـاالت الـضابطة ا��موعـة رتـد

املعتادة بالطرOقة
ُ

. 

 .ًتطبيق اختبار الكتابة الوظيفية rعديا عPQ مجموعة البحث -

ًصد النتائج ومعا��
	ا إحصائيا -  .ر

 .ج وتفس6��ا ومناقش
	اتحليل النتائ -

�حات -� .تقديم التوصيات واملق
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  :أmمية البحث

²ُستمد �ذا البحث أ�مية مما يمكن أن ²س$م بھ  � إفادة �ل من   ُ:  

�ــ�� اللغــة العر.يــة النــاطق+ن بلغــات أخــر �ــ� املــستو املتقــدم - ىدا ى ُحيــث ²ــساعد�م  ــ� تنميــة ؛ ر

ات الكتابـــة الوظيفيـــة، ممـــا ²عيـــ�	م عQــــP مواصـــلة تقـــ ُم$ـــا ســـة اللغـــة العر2يــــة ر ردم$م اللغـــو ومما ي
 .حسب احتياجا�	م ودوافع$م

؛ - ىمعل�� اللغة العر.ية الناطق+ن بلغات أخر ُوذلك بإمداد�م بدليل يرشد�م إPv كيفية تنمية  ُ

ـــاطق6ن  ـــــ�  ا/ــــ.- اللغـــــة العر2يــــة النـ افــــت لد �اتيجية �ات الكتابــــة الوظيفيــــة باســـــتخدام إســــ ـــا رم$ـ ر ر
واملــستو املتقـــدم، فـــضال عــن تز

ً ات الكتابـــة الوظيفيـــة ل$ـــذه ى رOـــد�م بـــبعض {دوات لتقـــوOم م$ــا
 .العينة

؛ وذلــك بإمــداد ا�½ºــ�اء والقــائم6ن ىمعاmــد ومراكــز �علــيم اللغــة العر.يــة للنــاطق+ن بلغــات أخــر -
/ـ.-  ا�	ـا العامـة والنوعيـة املناسـبة لدا رعPQ التعليم ف�	ا بقائمـة بمجـاالت الكتابـة الوظيفيـة وم$ا ر

ا لتقـوOم أداء املعلمـ6ن اللغة العر2ية الناط �ـا معيـا ًرق6ن بلغات أخر  � املستو املتقـدم؛ إلعتبا ر ى ى
ÃO	م عPQ إتقا�	ا  .ر � ضوÁ	ا وتد

؛ وذلـك مـن خـالل تـوج�	$م إvـP ىالباحث+ن �ـ� مجـال �علـيم اللغـة العر.يـة النـاطق+ن بلغـات أخـر -
/ـــ.- اللغــــة العر2يـــة النـــاطق6ن بلغـــات أخـــ ات الكتابـــة الوظيفيـــة لدا رتنميـــة م$ـــا ىر  ـــ� املــــستوOات ر

pسية حديثة مناسبة �اتيجيات تد�ُا�½تلفة باستخدام إس  .ر

ولتحقيـــق {�ميـــة الـــسابقة، ســـ©تم عـــرض أدبيـــات البحـــث ذات العالقـــة لتحديـــد قائمـــة   
ا/ـــ.- اللغـــة العر2يـــة النـــاطق6ن  ا�	ـــا العامـــة والنوعيـــة املناســـبة لد ربمجـــاالت الكتابـــة الوظيفيـــة وم$ا ر

ىبلغــات أخــر  ــ� املــستو امل افــت  ــ� ى �اتيجية �رتقــدم، وتحديــد }جــراءات التنفيذيــة الســتخدام إســ
ات املس
	دفة لدى عينة البحث تنمية امل$ا

ُ
وفيما يأ~ي عرض تفصيQ� إلجراءات البحث، وذلك من . ر

رخالل تناو ا��او ³تية   :ل

 : يdطار النظر

�ـــ�� افــت لـــدى دا ات الكتابـــة الوظيفيــة باســـتخدام إســـ
	اتيجية  رتنميــة م#ـــا ر  اللغـــة ر
ىالعر.ية الناطق+ن بلغات أخر �� املستو املتقدم  ى

ا�	ـــا املناســـبة  رÄ	ـــدف }طـــار النظـــر للبحـــث إvـــP تحديـــد مجـــاالت الكتابـــة الوظيفيـــة وم$ا ي
/ــــ.- اللغــــة العر2يــــة النــــاطق6ن بلغــــات أخــــر  ــــ� املــــستو املتقــــدم؛ توطئــــة لتنمي
	ــــا باســــتخدام  لدا

ً
ى ى ر

افـــت؛ ولتحقيـــق �ـــذا ال$ـــدف تمـــت �اتيجية �اســـات والبحـــوث الـــسابقة و{دبيـــات رإســـ ر مراجعـــة الد
�بوOة ذات الصلة بمتغ6�ات البحث ا��اv�، وتفصيل ذلك  � ا��او ³تية�  :رال

لا�hو �و ا��� اللغة العر.يـة النـاطق+ن بلغـات : ر رطبيعة الكتابة الوظيفية لدى د
ىأخر �� املستو املتقدم   :ى

ا/ـ.- اللغـة ر²س
	دف �ذا ا��ـو تحديـد مجـاالت الكتابـة ا ا�	ـا املناسـبة لد رلوظيفيـة وم$ا ر
ـــر  ــــ� املــــستو املتقــــدم؛ ولتحقيــــق �ــــذا ال$ــــدف يــــتم تنــــاو الكتابــــة  لالعر2يــــة النــــاطق6ن بلغــــات أخـ ى ى
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ا�	ا العامة والنوعية : الوظيفية من حيث  رمف$وم$ا، سما�	ا أو خصائص$ا، أ�مي
	ا، ومجاال�	ا وم$ا
اسات السابقة، وفيما يأ~ي عرض لذلك � ضوء الطرح الذي قدمتھ {دبيات والبحوث    :روالد

  :مف#وم الكتابة الوظيفية] 1[

�بـــو ~عرOفــــات عديـــدة للكتابــــة الوظيفيـــة، حيـــث تناول$ــــا العديـــد مــــن   �دت  ـــ� {دب ال يو ر
ُالباحث6ن ��اولة وضع ~عرOف محدد ل$ا؛ سعيا للوصو إPv تصو إجراNي يمكن ~عليم$ا  � ضوئھ،  ر ل ً

  .�م ~عرOفات الكتابة الوظيفيةوفيما يأ~ي عرض موجز أل

ة املـتعلم عQـP اسـتخدام الرمـو : " بأ�	ـا )93 : 2002(الناقة، وحافظ حيث عرف$ا    زقـد ر
  ".راللغوOة املكتو2ة لقضاء حاجاتھ �تصالية مع ³خرOن و~سي6� أمو ا��ياة

ا    ــ نـــــوع مـــــن أنـــــواع الكتابـــــة ذات قواعـــــد : " بأ�	ـــــا )70 : 2003(فـــــضل هللا  ـــــ� حـــــ6ن عرف$ـــ
ف عل�	ــــا ~ــــستخدم  ــــ� موقــــف لغــــو كتــــاµي يــــتم مــــن خاللــــھ ُم يحــــددة وأصــــو مقننــــة وتقاليــــد متعــــا ل

ُ
ر ُ ُ


	م  التواصــــل بــــ6ن النـــــاس؛ لتنظــــيم حيــــا�	م، وقـــــضاء حــــوائج$م املاديــــة و�جتماعيـــــة، وتــــدب6� عالقـــــ
  ".rغ6��م

استخدام اللغة املكتو2ة  � : فقد عرف الكتابة الوظيفية بأ�	ا  )220 : 2003(عطا أما   
: ُاء أغــراض محــددة يحتــاج إل�	ــا املــتعلم  ــ� حياتــھ ســواء العلميــة، والعمليــة، أو �جتماعيــة، مثــلأد

Oر واملـــذكرات وال�ـــشرات والـــس6�ة الذاتيـــة واملقـــاالت وا�½طابـــات والتÆ½ـــيص  ركتابـــة الرســـائل والتقـــا
  .إ�Ç....والتعليق

_ار واملعتقدات صياغة {ف: " أن الكتابة الوظيفية ¦�) hi)2010 : 131اتة وأضاف   
ُ

ن ا��يـــاة،  مـــو مكتو2ـــة rغـــرض أداء وظيفـــة محـــددة، كقـــضاء املـــصا��، أو تنظـــيم شـــؤ وعQــP شـــ_ل  ز ُر
ـــاز فــــال مجــــال ف�	ــــا للمــــشاعر و�نطباعــــات الÈ½ــــصية  ـــلوب البيــــاmي وا��ـ يدو �عتمــــاد عQــــP {سـ ن

وظيفيــة والوجدانيــة بــل تحتــاج إvــP أســلوب موضــوÊ� واÉــ� مباشــر، حيــث إن {صــل  ــ� الكتابــة ال
  ".الفكرة

  :و2استقراء التعرOفات السابقة للكتابة الوظيفية يت�� أن �ذا النوع من الكتابة  

 .غرضية نفعية -

ج$ا - س داخل ب©ئة التعلم وخا رمجاال�	ا متنوعة تما ر
ُ ُ. 

 .عقلية معرفية -

 .تواصلية -

pس     رو � ضوء ~عرOف الكتابة الوظيفيـة يمكـن اشـتقاق rعـض أسـس اسـتخدام دليـل تـد ُ

ا/ـــ.- اللغـــة العر2يـــة النـــاطق6ن مجــاال ا�	ـــا العامـــة والنوعيـــة لـــدى د رت الكتابـــة الوظيفيـــة وتنميـــة م$ا ر
افت �اتيجية �ربلغات أخر  � املستو املتقدم باستخدام إس ى   :ى

يتضم6ن ا��تو اللغو  - س(ي اس6ن عPQ التفاعل واملشاركة ) ركتاب الدا رمواقف حياتية تحث الد
�ات ا��º½م السابقة با�	ا��ºديدةلر2ط خ. 



 
 في تنمية مهارات الكتابة "RAFT"فاعلية استراتيجية رافت 
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ا عQــــP التعب6ـــ� عــــن  - ات النوعيـــة للكتابــــة الوظيفيـــة؛ بحيــــث ي_ـــو قـــاد س عQــــP امل$ـــا Oب الـــدا ًرتـــد ر ر نر
�ب من ذلك�ة تق س$ا g	ا أ�ل العر2ية أو بصو رمطالبھ بالطرOقة ال�- يما ر ُ. 

س اليومية وت©سر عليھ التواصل مع أ�ل العر2ية - تصميم أmشطة كتابية تل¶- احتياجات الدا
ُ ُ

 .ر

ن ~عرOف الكتابة الوظيفية إجرائيا  � البحث ا��اv� بأ�	اُ    كما يمك
ً

مجموعة من {داءات العامة : 
ا/ـ.- اللغـة العر2يـة النـاطق6ن بلغـات  روالنوعية ذات الصلة بمجاالت الكتابة الوظيفية ال�- تمكن د

ُ

ىأخـــر  ـــ� املـــستو املتقـــدم مـــن تلبيـــة احتياجـــا�	م اللغوOـــة و�جتماعيـــة والتعليميـــة و�تـــصال ية  ـــ� ى
ُوتقاس �ذه {داءات باختبار معد ل$ذا الغرض. مواقف ا��ياة اليومية ُ

.  

  .ُ    و�� ضوء مف#وم الكتابة الوظيفية، يمكن تحديد السمات واk_صائص ال�� تتم+� �Aا

  :سمات وخصائص الكتابة الوظيفية] 2 [

    تhسم الكتابة الوظيفية ببعض السمات وا�½صائص املم6®ة، وم�	ا
ُ

، عبد (  ) : 54: 2009يالبار
  ).32 : 2011الصو�ر@ي، (

 .الغرضية أو القصدية -1

� التقرOر -2º½يغلبة {سلوب ا� ي
ُ

. 

املوضوعية واملباشرة  � العرض -3
ُ

. 

 .الدقة  � تحديد ال$دف املقصود -4

 .دقة }يجار -5

ل$ا قوالب لغوOة محددة ال تخرج ع�	ا -6
ُ

. 

تباط$ا بمجاالت حياتية محددة -7  .را

 .ا�Éة ال تحتمل التأوOلألفاظ$ا ذات دالالت و -8

 .ُال تحتاج إPv موا�ب ومل_ات متم6®ة -9

 .را�½لو من ذكر الصو البيانية و{خيلة و}يحاءات -10

 .قد يحتاج rعض$ا إPv نوع من التأث6� و�قناع؛ من أجل تحقيق أمر، أو استمالة فرد -11

وح  ـــ� يحتـــاج rعـــض$ا إvـــP {دلـــة وا�ËÌـــ« والºـــ�ا�6ن إلقنـــاع ³خـــرOن بـــ�Âة الـــرأي املطـــر -12
 .املوضوع

ُو ـ� ضـوء سـمات وخـصائص الكتابـة الوظيفيـة يمكـن اشـتقاق rعـض أسـس تنمي
	ـا لــدى   

افت �اتيجية �/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر  � املستو املتقدم باستخدام إس ردا ىر   :ى

س ف�	ـا الكتابـة الوظيفيـة مـن خـ - ر�	يئـة ب©ئـة صـفية يتـوفر ف�	ـا الثقـة و�ح�ـ�ام والhـ�Èيع يمـا الل ُ
س6ن رمواقف حياتية واقعية تث6� دافعية الدا

ُ
. 

ة موضـــوع الكتابـــة واســـhنطاقھ مـــن خـــالل تحديـــد {ف_ـــار واملعـــاmي  - ســـ6ن عQـــP محـــاو Oب الدا رتـــد ر ر
Oب عPQ الوعاء أو القالب اللغو يواملضام6ن بوضوح، ثم يأ~ي التد  .ر

الف ذكر�ـــا، ف ـــ-     وإذا �انـــت الكتابـــة الوظيفيـــة تتـــضمن العديـــد مـــن الـــسمات وا�½ـــصائص الـــس
�ز أ�مي
	اºالعديد من {دوار ال�- ت PQبذلك تنطو ع

ُ   .ي
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��� اللغة العر.ية الناطق+ن بلغات أخر] 3[ ىأmمية الكتابة الوظيفية لدا   :ر

 ف ــ- �ــل تب§ــ¢ أجــزاؤه مــن -ن~عــد الكتابــة الوظيفيــة البوتقــة ال�ــ- تنــص$ر ف�	ــا فنــو اللغــة   
ع$ــا  وجميــع فنــو اللغــة وفر  وا��ــصلة ال–ن

ُ
ات اللغوOــة، واملعيــار الــرئ©س ل�Æكــم  ر�	ائيــة ل_افــة امل$ــا
س6ن م�	ـا؛ ولـذلك فقـد حظيـت بم_انـة م$مـة  ـ� مجـال ~علـيم اللغـة العر2يـة  ُعPQ مستو تمكن الدا ر ى
اس، فمـــن خالل$ـــا  ؛ حيـــث إن الكتابـــة الوظيفيـــة تمثـــل الواقـــع ا��يـــا~ي للـــد رللنـــاطق6ن بلغـــات أخـــر

ُ ى
��تمع العرµي، وقضاء جميع احتياجاتـھ، ومـن ثـم الـتخلص مـن يتمكن من التواصل والتفاعل مع ا

أبــو لــ+ن، وعبــد ( .ي�ـل مظــا�ر �غ�ــ�اب ال�ــ- يhــس|ب ف�	ـا صــعو2ة التواصــل اللغــو مــع أ�ـل العر2يــة
  ).1133 – 1132 : 2016الغفار، 

�ـــذا، وتـــزداد أ�ميـــة الكتابـــة الوظيفيـــة  ـــ� املـــستوOات املتقدمـــة مـــن ~علـــم اللغـــة العر2يـــة   
ُ

اتـــھ عQـــP �عتمـــاد عQـــP ذاتـــھ حيــث يحتا اســـة العر2يـــة، وقد س ليعºـــ� g	ـــا عـــن تقدمـــھ  ــ� د رج$ـــا الـــدا ر ُر

اس6ن ا��دد عPQ تلبية احتياجا�	م ا��ياتية، مثـل ُومساعدة الد ة، كتابـة سـ6�ة ذاتيـة، : ر رمـأل اسـتما
الناقـــة، وطعيمـــة، ( .تقـــديم طلـــب، إعـــداد تقرOـــر وتÆ½ـــيص، كتابـــة الرســـائل والـــ�Ïالت و}عالنـــات

2003 : 200.(  

ـــد أكـــــد    ـــة الكºـــــ� للكتابـــــة )256 : 2020(اhkر�ـــــي ًواmــــ�Ïاما مـــــع ذلـــــك فقــ ى عQـــــP {�ميــ
ُ

/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر فيما يأ~ي ىالوظيفية لدا   :ر

ن~عد قواما للمعامالت ال�- تنظم شئو ا��ياة �جتماعية -1 ُ ُ ً ُ
. 

~ساعد عPQ توظيف اللغـة و}فـادة g	ـا  ـ� ا��يـاة العمليـة -2
ُ

ا  ُ rـش_ل حقيقـي، ولـ©س مجـرد حفظ$ـ

 . � الذاكرة

ابط �جتماعية -3 س با��تمع ا��ديد، وأداة فعالة  � تقوOة الر و~عد وسيلة اتصال الدا ر
ُ

. 

س، وذلـــك باالعتمـــاد عQـــP نفـــسھ دو ا��اجـــة  -4 ن~ـــس$م  ـــ� حـــل املـــشكالت ال�ـــ- يتعـــرض ل$ـــا الـــدا ر
ُ

 .ملساعدة ³خرOن

س اللغوOة باإلضافة -5 تنf¢ حصيلة الدا
ُ

ر
ُ

 .ق إPv تنمية الذو {دµي لديھ

ات لغوOة أخر مرتبطة بالكتابة الوظيفية -6 ُ~ساعد عPQ اكhساب م$ا ى
ُ

ر
ُ

. 

~ــس$م  ــ� �ســتخدام الــ�Âيح للغــة كــسالمة ا��ملــة، وتقــسيم املوضــوع إvــP أف_ــار، وتوظيـــف  -7
ُ

�قيم rش_ل �Ðيح، واملظ$ر الالئق بالكتابة � .ا�Ç.... عالمات ال

ر~ساعد عPQ اكhساب الـدا -8
ُ

ُس الثقـة  ـ� الـنفس؛ ممـا يـؤثر  ـ� Ñ½ـص©تھ ليعºـ� عمـا يرOـد وpـشعر  ُ

 .بأ�ميتھ  � ا��تمع ا��ديد

/ــ.- اللغــة العر2يــة النـــاطق6ن  ات الكتابــة الوظيفيـــة لدا ر    ومــن خــالل العــرض الـــسابق أل�ميــة م$ــا ر
اسـة العر2يـة ، mـست�تج أن الكتابـة الوظيفيـة ~عـد أ�ـم الغايـات امل�ـشودة مـن د ربلغـات أخـر

ُ ُ
؛ حيـث ى

س لتحقيق  سيلة الدا رإ�	ا وسيلة }ف$ام، كما أ�	ا إحدى جان¶- عملية التفا�م مع أ�ل العر2ية، و و
رالتواصـــل اللغـــو مـــع أ�ـــل العر2يـــة rـــش_ل مت_امـــل وناÉـــ« لتلبيـــة احتياجاتـــھ وت©ـــس6� أمـــو حياتـــھ  ُ ي

  .اليومية

/.- اللغة العر2ية الناطق   ات الكتابة الوظيفية لدا رو � ضوء أ�مية م$ا ، ر ى6ن بلغات أخر
افت �اتيجية �ريمكن اشتقاق rعض أسس تنمي
	ا لدÄ	م باستخدام إس

ُ ُ:  

س6ن قبل وأثناء وµعد الكتابة باستخدام مجموعة من {سئلة التوج�	ية - ة تفك6� الدا راسhثا  .ر
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�ات متعددة rعض$ا مباشر أو محسوس، والبعض ³خر عن طرOق }حاالت  -ºس6ن بخ Oد الدا ُتز ر و
 .ددةُلقراءات متع

/.- اللغة  ا�	ا لدى دا ات الكتابة الوظيفية، فإنھ يحب تنمية م$ا � مل$اºر   ونظرا لتلك {�مية الك ر ر ى ً

ا/ــــ.- املـــــستو املتقــــدم بـــــصفة  ىالعر2يــــة النـــــاطق6ن بلغــــات  ـــــ� املــــستوOات الثالثـــــة بــــصفة عامـــــة، ود ر
ات ال ات �ــان مــن {�ميــة بم_ــان تحديــد م$ــا رخاصـة، ول_ــي يمكــن تنميــة �ــذه امل$ــا ر كتابــة الوظيفيــة ُ

ا/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر  � املستو املتقدم ىومجاال�	ا املرجو تنمي
	ا لدى د ى   .ر

ا�ـــ�� اللغـــة العر.يـــة النـــاطق+ن بلغـــات ] 4[ ــا لد اAtـ رمجـــاالت الكتابـــة الوظيفيـــة وم#ا ر
  :ىأخر

ات الكتابــة الوظيفيــة  ــ� بــرامج ~علــيم اللغــات {جن|يــة و~ع   رنظــرا أل�ميــة م$ــا
ً

لم$ــا بــصفة 
ىعامــة و2ـــرامج ~علـــيم اللغــة العر2يـــة للنـــاطق6ن بلغــات أخـــر بـــصفة خاصــة؛ فقـــط حرصـــت ال$يئـــات 
ـــا  Oــــة ومؤشـــــرات أداÁ	ــ ُالدوليــــة واملؤســـــسات املعينــــة بتعليم$ـــــا و~علم$ــــا عQـــــP تحديــــد مـــــستوOات معيا ر

ا يــــأ~ي عــــرض أل�ــــم �ــــذه {طــــر واملعــــاي6 ســــ6ن، وفيمــــ للمــــسا�مة  ــــ� إجــــراءات تنمي
	ــــا لــــدى الدا
ُ

�  ــــ� ر
  :امليدان

ــــيم اللغــــــات �جن�يــــــة حيــــــث قــــــدم    ـــــس �مر�bــــــي لتعلــ أبــــــو عمــــــشة ( (ACTFL)ا��لـ
ن  ات الكتابة  � املـستو املتقـدم، وجـدير بالـذكر )104-102 :2022، "1"ووآخر ى توصيفا مل$ا ر

ً

  ):متقدم أدmى، متقدم أوسط، متقدم أعPQ(ىأنھ قسم املستو املتقدم إPv ثالثة مستوOات 
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 )1(لجدو 

ة الكتابة �� املستو املتقدم للمجلس �مر�bي لتعليم اللغات �جن�ية امل �ة مل#ا ىستو�ات املعيا ر ر
(ACTFL)  
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ـــــــة    ـــــات {جن|يــ ـــيم اللغــــ ُوOالحـــــــــظ عQـــــــــP التوصـــــــــيف الـــــــــذي قدمـــــــــھ ا��لـــــــــس {مرO_ـــــــــي لتعلــــــ

(ACTFL)ات الكتابـة الوظيفيـة و}بداعيـة ة الكتابـة  ـ� املـستو املتقـدم أنـھ تـضمن م$ـا ر مل$ـا ، ىر
ة الكتابـة، أو  مة إلتقان م$ا ات العامة الال ات الكتابة الوظيفية سواء  � امل$ا رإال أنھ ركز عPQ م$ا ز ر ر

Oر– الـسرد والوصـف -التÆ½ـيص:(rعض مجاالت الكتابة الوظيفيـة، مثـل كمـا أنـھ )  الرسـائل-ر التقـا
ات النوعية ا�½اصة g	ذه ا��االت   .رلم يتطرأ إPv امل$ا

و�ـي املـش
	ك لتعلـيم اللغـات dطار ا � ح6ن قدم    أبـو عمـشة ( (CEFR)رملرج�ـ� �و
ن ات الكتابـــة  ـــ� املـــستو املتقـــدم، حيـــث قـــسم  )798-797 : 2022، " 2"ووآخـــر ىتوصـــيفا مل$ـــا ر

ً

  ) :C2 ، 21(ىاملستو املتقدم إPv مستو6Oن فرعي6ن، �ما 

  )2(لجدو 

و ــــ� �و ة الكتابـــــــة وفـــــــق dطــــــار املرج�ـــ ــــة مل#ــــــا �ـــ راملــــــستو�ات املعيا ر �ـــــــي املــــــش
	ك لتعلـــــــيم اللغـــــــات ر
(CEFR)  

  التوصيف  ىاملستو

C1 

أيھ ا�½اص -  �ا عن ºريصف بوضوح وتنظيم مع ً ُ. 

  .ُيكتب  � موضوعات حياتية معقدة - 

� عن احتياجاتھ - ºرا مضمنا {ف_ار ال�- ~عOسالة أو تقر يكتب 
ُ ً ُ ً ً

  .ر

²ستخدم {سلوب املناسب للÈ½ص ا�½اطب - 
ُ ُ

.  

C2 

يكتب مقالة واضعة بأسلوب - 
ً

  .ُ مناسب للمقام

Oرا ومقـاالت معقـدة بطرOقـة واÉـ�ة تمكـن القـار  -  سـائال وتقـا ئيكتـب  ُ ُ ً ر ر
ً

 .من اسhيعاب {ف_ار الرئ©سة وف$م$ا

يÆ½ص وOنقد كتابيا أحد املؤلفات امل$نية و{دبية - 
ُ ً ُ.  

�ك للغــــات �وµــــي املــــش ة (CEFR)روOالحــــظ عQــــP التوصــــيف الــــذي قدمــــھ }طــــار املرج¥ــــ� {و ر مل$ــــا
ات الكتابة الوظيفية و}بداعية، إال أنھ ركز عr PQعض الكتابة ر  � املستو املتقدم أنھ تضمن م$ا ى

أن يـــتمكن مـــن قـــضاء حاجاتـــھ : مجـــاالت الكتابـــة الوظيفيـــة؛ حيـــث أكـــد أن ال$ـــدف مـــن الكتابـــة �ـــو
Oر، واملÆ½صات، واملقاالت، والوصف   .ر�تصالية اليومية من خالل كتابة الرسائل، والتقا

، 2018حسن+ن، و�وسف، والـشاف��،(يركز ال
	بو للغة العر.ية لدولة اk_ليج املأما   
/.- اللغة العر2ية الناطق6ن  )161-162 ة الكتابة لدا Oة مل$ا رفقد حدد عددا من املستوOات املعيا ر ر ً

ىبلغـــات أخــــر  ـــ� املــــستو املتقـــدم ىوجــــدير بالـــذكر أنــــھ قـــسم املــــستو املتقـــدم إvــــP ثالثـــة صــــفوف . ى
  ).الصف الثامن، الصف التاسعالصف الساrع، (
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  )3(لجدو 

ة الكتابة للمركز ال
	بو للغة العر.ية لدو اk_ليج �ة مل#ا لوثيقة املستو�ات املعيا ي ر   ر

  



 
 في تنمية مهارات الكتابة "RAFT"فاعلية استراتيجية رافت 

  منار إسماعيل دمحم الشيخ. د  الوظيفية لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

 

 

212 

�بو للغة العر2ية لـدو ا�½لـيج أنـھ صـنف   �لوOالحظ عPQ التوصيف الذي قدمھ املركز ال ي
ة إجرائية ²س$ل تنمي
	ا لدى ال ات الكتابة الوظيفية بصو رم$ا اس6ن  � ضوء نواتج ~علم محددة ر ُد ر

ات الكتابـــة  ـــ� ضـــوء مـــدخل عمليـــات  رتالئـــم احتياجـــا�	م ودوافع$ـــم، كمـــا يالحـــظ أنـــھ قـــد نظـــم م$ـــا َ ّ ُ

ات الكتابة Oب عPQ م$ا رالكتابة، مركزا عPQ دو املتعلم  � التد ر ر ً ُ.  

ا/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أ   ات الكتابة لد رو � ضوء العرض السابق مل$ا ىخر  � ر
ىاملــستو املتقــدم، يالحـــظ أنــھ ال يوجــد خـــالف بــ6ن {طــر واملعـــاي6� العامليــة  ــ� أن الغايـــة مــن ~علـــيم 
ـــة لقـــــضاء مـــــصا��ھ وحاجاتـــــھ املاديـــــة  ـــة املكتو2ــ ىالكتابـــــة  ـــــ� املـــــستو املتقـــــدم �ـــــو اســـــتخدام ال_لمــ

ُيمكـــن اشـــتقاق ومـــن ثـــم . و}جتماعيــة وتلبيـــة متطلباتـــھ ا��ياتيـــة و¦ــ� مـــا ~عـــرف بالكتابـــة الوظيفيــة
ا/ــــ.- اللغــــة العر2يــــة النــــاطق6ن  ا�	ــــا العامــــة والنوعيــــة املناســــبة لد رمجـــاالت الكتابــــة الوظيفيــــة وم$ا ر

ىبلغات أخر  � املستو املتقدم، و¦�   :ى

  :الرسائل] 1[

اسـو اللغـة    ر~عد مجال كتابة الرسائل من أ�م مجاالت الكتابة الوظيفية ال�- يحتاج$ـا د
ُ

اس عQــP وظــائف وأنمــاط العر2يــة النــاطق6ن بلغــات أ Oب الــد ، فمــن خــالل كتابــة الرســائل يتــد رخــر ر ى
ُلغوOة متنوعة ُ

  :وتنقسم الرسائل إPv قسم6ن. 

ًو�ــــذا النــــوع ي_ــــو موضــــوعيا ، فــــال مجــــال فيــــھ للعواطــــف أو املــــشاعر ): رســــمية(رســــالة عامــــة  -  ن
 .الذاتية

لنــوع ال يخلــو مــن روتــدو بــ6ن أفــراد العائلــة أو بــ6ن {صــدقاء، و�ــذا ا): Ñ½ــصية(رســالة خاصــة  - 
 .التعب6� عن العاطفة

  :الس+	ة الذاتية] 2[

/ـــ.-    ت ا��اجـــة إل�	ــا نhيجـــة حاجــة دا ر~عــد إحـــدى مجــاالت الكتابـــة الوظيفيــة؛ حيـــث بــر ز
 Pــvالــبالد العر2يـة؛ حيــث يحتــاج إ �اســة  ــ راللغـة العر2يــة النــاطق6ن بلغـات أخــر إvــP العمــل أثنـاء الد ى

�اتھ  � نقºاتھ وخ اتھ وم$ا رإبراز قد ا�Éةر   .واط محدودة و

  :الت`_يص] 3[

ا/ــ.- اللغــة العر2يــة النــاطق6ن    ر²عــد أحــد مجــاالت الكتابــة الوظيفيــة؛ حيــث يتطلــب مــن د ُ

 PـــQافظــة ع���ك6ـــ® عQــP العناصـــر {ساســية، مـــع ا�ىبلغــات أخــر إعـــادة عــرض املوضـــوع بإيجــاز، وال
  .الفكرة الرئ©سة للنص

�ر] 4[   :رالتقا

~عد إحدى مجاالت الكتابة الو  
ُ

/ـ.- اللغـة العر2يـة النـاطق6ن  رظيفية؛ حيـث تتطلـب مـن دا
ُبلغات أخـر جمـع قـدر مـن ا��قـائق واملعلومـات والبيانـات ا�½اصـة بموضـوع مـا أو مـش_لة معينـة،  ى

  .ُبناء عPQ طلب محدد أو غرض مخصوص

  :املقاالت] 5[

ـــة العر2يــــة   اســــو اللغـ ر~عــــد إحــــدى مجــــاالت الكتابــــة الوظيفيــــة؛ حيــــث ²عºــــ� مــــن خالل$ــــا د ُ ُ
 

أÄ	ـــم الÈ½ــØ.-  ــ� أمــر مــن {مــو ا��ياتيــة رالنــاطق6ن بلغــات أخــر عــن وجــھ نظــر�م أو  ر وتنقـــسم . ى
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و¦ــ� ال�ــ- ~عºــ� عــن مــشاعر ال_اتــب وأحاس©ــسھ  ــ� قــضية مــن : إمــا مقالــة ذاتيــة: املقــاالت إvــP نــوع6ن
ُ

Oة صاحÃ	ا ا�½اصة للقضية ؤالقضايا و~عكس بوضوع وج$ة أو ر أو مقالة موضوعية، و¦� ~عـرض . ُ
  .نضية ما بحيادية دو انحياز لرأي Ø½Ñ.- أو النطباع �اتبھق

  :التعليق والتعقيب] 6[

ا/ـ.- اللغـة العر2يـة النـاطق6ن    ر²عد إحدى مجاالت الكتابة الوظيفية؛ حيـث يتطلـب مـن د ُ

ُبلغات أخر كتابـة فكـرة الغ6ـ� بأسـلوب مختلـف، إمـا بتوضـيح$ا أو تفـس6��ا بأسـلو2ھ ا�½ـاص، مـع  ى
أيھ  � �ذه �ا�6ن املناسبةرإبداء ºأيھ باألدلة وال وOجـب أن . ر الفكرة إما باملوافقة أو الرفض، وتأييد 

�Êالنقد الوا PQافظة ع��  .تhسم الكتابة بالدقة واملوضوعية و{مانة العلمية وا

  :محضر Hجتماعات وا�kلسات ]7[

ســو اللغــة العر2يــة    ر²عــد أحــد مجــاالت الكتابــة الوظيفيــة؛ حيــث يحتــاج إليــھ دا النــاطق6ن ُ
حــة أو وج$ــات  وبلغــات أخــر لتوثيــق اجتمــاع مــا، مــن خــالل كتابــة مــا تــم مناقــشتھ مــن أســئلة مطر ى

�حات ال�- تم الوصل إل�	ا�ضة، وكذا أ�م النتائج وا��لو واملق لالنظر املعر   .و

  :الوصـف] 8[

ســــو اللغــــة العر2يـــــة    ر²عــــد أحــــد مجــــاالت الكتابــــة الوظيفيــــة؛ حيــــث يــــصف مــــن خاللــــھ دا ُ

Oخياالناطق6ن ً بلغات أخر ش©ئا م$ما، تجر2ة Ñ½صية، م_انا تا ر
ً ً ُ ً �ط أن يخلو وصـفھ مـن أي . ى�وpش

  .رأساليب جمالية أو صو خيالية

مة إلتقان الكتابة الوظيفية؛ و¦� �األ~ي ات العامة الال ز     كما يمكن اشتقاق امل$ا ر ُ:  

ه بوضوح وتوسع وتنظيم -  � عن أف_اºر²ع ُ. 

 .خدام جمل انتقاليةىينقل من فكرة إPv أخر باست - 

2ط متنوعة -  ²ُستخدم أدوات   .ر

�اكيب النحوOة الشاNعة - � .يتمكن من معظم ال

  .ُيوظف حصيلة جيده من املفردات rش_ل مناسب - 

ا/ــ.- اللغـة العر2يــة النــاطق6ن    ا�	ـا املناســبة لد رو ـ� ضــوء مجـاالت الكتابــة الوظيفيــة وم$ا ر
ُبلغات أخر  � املستو املتقدم يمكن اشتقاق rعض أ ى �اتيجية ى�سـس تنمي
	ـا لـدÄ	م باسـتخدام إسـ

  :رافت

س عـن مجـاالت  -  ط والضوابط ال�ـ- ي�بÙـ� أن ²عرف$ـا الـدا رتقديم مجموعة من القواعد والشر و
ا�	ا Oب عPQ إتقان م$ا رالكتابة الوظيفية قبل التد  .ر

تحديـد مجموعــة مـن املــستوOات واملعـاي6� ا�½اصــة ب_ــل مجـال مــن مجـاالت الكتابــة الوظيفيــة؛  - 
اس إPv الوصو إPv �ذا املستوبحيث  ى²س¥P �ل د ل  .ر
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ا�	ــــا املناســــبة  ــــ� ضــــوء مــــدخل عمليــــات الكتابــــة  -  ســــ6ن عQــــP مجــــاالت الكتابــــة وم$ا Oب الدا تــــد
ُ

ر ر ر
ات  س، كما يمكنھ من تقييم أدائھ الـذا~ي وإكـسابھ امل$ـا ه مدخال عمليا يراÊ� دو الدا رباعتبا ر ُر رُ ً ً

 .ُاملس
	دفة وفق مراحل وخطوات عملية منظمة

ا/ـ.- اللغـة العر2يـة النـاطق6ن بلغـات   ر   وµعد عرض مف$ـوم الكتابـة الوظيفيـة، وأ�مي
	ـا بال�ـسبة لد
ا�	ـــا املناســــية ل$ــــذه الفئــــة، ف_ــــان مــــن  ، وســــما�	ا و خصائــــص$ا ، وكــــذا تحديــــد مجاال�	ــــا وم$ا رأخـــر ى

اســات والبحـوث الـسابقة ال�ــ- تناولتـھ؛ وذلـك rغــرض }فـادة ممـا قدم تــھ ر{�ميـة بم_ـان عـرض الد
  .من أدوات ومواد ونتائج وتوج�	ات يفيد م�	ا البحث ا��اv�  � تحقيق أ�دافھ

اسات والبحوث السابقة ال�� تناولت الكتابة الوظيفية -5   :رالد

ا�	ـــا ســــواء  ــــ� مجــــال ~علــــيم اللغــــات    ة تنميــــة م$ا رنظـــرا أل�ميــــة الكتابــــة الوظيفيــــة وضــــر ور ً

{جن|يــة عامــة، أو  ــ� مجــال ~علــيم اللغــة العر2يــة
ً

اســات،  ر خاصــة، فقــد ا�تمــت g	ــا العديــد مــن الد
ً

اســة: وم�	ــا �ونيــة  ــ� ) 2013(إبــراmيم  رد�اســة فاعليــة اســتخدام املــدونات }لك رال�ــ- اســ
	دفت د
ات الكتابة الوظيفية لدى غ6� الناطق6ن باللغة العر2ية؛ ولتحقيـق ذلـك تـم إعـداد  رتنمية rعض م$ا

ات الكتابـــة الوظيفيــة، واختبـــار  �ونيـــة رقائمــة بم$ـــا�ات، وكـــذا تــصميم مدونـــة إلك ُلقيـــاس تلــك امل$ـــا ر
pس الكتابــة الوظيفيــة موضــع ��تمــام  ــ� �ــذا البحــث رمعــدة لتــد طبقــت عQــP عينــة قوام$ـــا . ُ

ُ
)11 (

سا من ج�سيات مختلفة  � املستو املتوسط بمركز النيل لتعليم اللغة العر2ية لغ6� الناطق6ن  ىدا ُ ً ر
ات وقـد توصـ. g	ا بمدينة نـصر بالقـا�رة �ونيـة  ـ� تنميـة م$ـا�اسـة إvـP فاعليـة املـدونات }لك رلت الد ر

ُ

ات الكتابة الوظيفية . الكتابة الوظيفية لدى عينة البحث ة ��تمام بhنمية م$ا ركما أوصت بضر ور
  .ى � املستوOات ا�½تلفة لتعليم اللغة العر2ية للناطق6ن بلغات أخر

اسة    فقـد اسـ
	دفت قيـاس أثـر  (Adb Almaksoud,2014)عبد املقصود رأما د
ات الكتابـــة الوظيفيـــة  ـــ� اللغـــة }نجل6®يـــة �لغـــة أجن|يـــة؛  راســـتخدام املـــدونات  ـــ� تنميـــة rعـــض م$ـــا
ات، وكـذا تـم  ات الكتابـة الوظيفيـة، واختبـار لقيـاس تلـك امل$ـا رولتحقيق ذلك تم إعداد قائمـة بم$ـا ر

ات الكتابة الوظي طبق عPQ عينة قوام$ا . فيةرتصميم برنامج ملساعدة الطالب عPQ تنمية م$ا
ُ

)32 (
ســـة ب§ـــ- ســـوOف الثانوOـــة للبنـــات رطالبـــة بالـــصف الثـــاmي الثـــانو  ـــ� مد ي ً

اســـة إvـــP أن .  روتوصـــلت الد
ات الكتابة الوظيفية ة تب§¢ �ذه . راستخدام املدونات �ان ل$ا أثر إيجاµي عPQ م$ا وركما أوصت بضر

pس وال ات وجعل$ـا منطلقــا  ـ� التـد رالقائمـة مـن امل$ـا ر
ً ا/ــ.- اللغـة �نجل6®يـة �لغـة أجن|يــة؛ ُ رتقـوOم لد

ات اللغة }نجل6®ية رحيث ~ساعد�م عPQ تلبية احتياجا�	م الوظيفية وصقل م$ا
ُ

.  

اسة   اشد رود ال�- اس
	دفت قياس فعالية برنامج ~عليf- قائم  (Rasheed, 2014)ر 
ات الكتابة ال �اتيجية التعلم املنظم ذاتيا لتنمية م$ا�رعPQ تطوOر إس ً ُ

وظيفية باللغة }نجل6®ية �لغة 
ات  ات الكتابـة الوظيفيــة، واختبـار لقيــاس تلـك امل$ــا رأجن|يـة؛ ولتحقيـق ذلــك تـم إعــداد قائمـة بم$ــا ر

طبـق عQـP عينـة قوام$ـا . وكذا تصميم برنـامج ²ـشتمل عQـP دليـل للمعلـم وكتـاب للطالـب
ُ

ًطالبـا ) 30(

�ــر rغـز Oـة بجامعـة { ز ـ� �ليـة �قتـصاد والعلــوم }دا �نــامج . ةرºفاعليـة ال Pـvاســة إ روقـد توصـلت الد
ات الكتابـــة الوظيفيـــة راملق�ـــ�ح  ـــ� تنميـــة م$ـــا

ُ
ات الكتابــــة .  ة تحـــديث قـــوائم م$ـــا ركمــــا أوصـــت بـــضر ور

  .ُالوظيفية لتhناسب مع احتياجات متعلf- اللغة }نجل6®ية �لغة أجن|ية

اســة    � الكتــاµي معرفــة صـعو2ات التعب6ـ )2015(شـعيب والنجـران ر ـ� حـ6ن اسـ
	دفت د
، والكـــشف عـــن {ســـباب ال�ـــ-  ىالــوظيفي ال�ـــ- تواجـــھ متعلfـــ- اللغــة العر2يـــة النـــاطق6ن بلغـــات أخــر ُ

 »Úاح ا��لـو املناسـبة ل$ـا؛ ولتحقيـق ذلـك اسـتخدام الباحثـان املـن��تؤدي إPv �ذه الصعو2ات، واق
ُ

ل ُ
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ات التعب6ـــ� الكتـــاµي الــوظيفي، وتـــصميم تــصو رالوصــفي، وكـــذا إعــداد اســـhبانة مل$ــا ُ مق�ـــ�ح ملعا��ـــة ر

اسة إPv عدة نتائج من أ�م$ا. صعو2ات التعب6� الكتاµي الوظيفي أن أك¨� {خطاء : روقد توصلت الد
، كمــا توجــد rعــض %)10(وأقل$ــا �انــت  ــ� ا��ــال الف§ــ- ب�ــسبة %) 35(الكتابيــة  ــ� }مــالء ب�ــسبة 

Oــة يختلـف النظــام الكتـاµي : ا���ـسيات، مثـل  ــ� لغـا�	م �ليــة عـن النظــام رالــص©نية واليابانيـة وال_و
ً ُ

الكتاµي  � اللغة العر2يـة، و�ـذا مـا يزOـد مـن صـعو2ة التعب6ـ� الكتـاµي عنـد�م فالبـد مـن مراعـاة ذلـك 
pس$م ومن ثم فقد أوصـت باالسـتفادة مـن مخرجـات �ـذا البحـث . رعند وضع منÚ« للتعب6� وعند تد

�  .عند بناء منÚ« جديد للتعب6

اســة    ات الطالقــة اللفظيــة والكتابـــة فقــد ا )2019(محمــود رأمــا د رســـ
	دفت تنميــة م$ــا
 PـــQاتيجية قائمـــة ع��س النـــاطق6ن rغ6ـــ� اللغـــة العر2يـــة باســـتخدام إســـ والوظيفيـــة لـــدى الطـــالب الـــر
ات  ات الطالقــة اللفظيـة وكـذا مجـاالت وم$ــا رالـتعلم املـوقفي؛ ولتحقيـق ذلـك تــم إعـداد قائمـة بم$ـا ر

ات، إضـافة إvـP دليـل اسـتخدام الكتابة الوظيفية املناسـبة ل$ـذه العينـة، و راختبـار لقيـاس تلـك امل$ـا
pس القائمــة عQـP الــتعلم املـوقفي �اتيجية التـد�طبــق عQـP عينــة قوام$ـا . رإسـ

ُ
طالبــا وطالبـة مــن ) 23(

ً ً

ســــيا بجامعـــة أســـيوط ســـك بر ووفـــد طـــالب جامعـــة بيايتجو ر
ُ

اســـة إvـــP وجـــود أثــــر .  روقـــد توصــــلت الد
pـــــسية ق �اتيجية تد�ات الطالقـــــة رإيجــــاµي الســـــتخدام إســــ ـــ� تنميــــة م$ـــــا رائمــــة عQـــــP الـــــتعلم املــــوقفي  ــ

ة تطـــوOر منــاÛ« اللغــة العر2يـــة . اللفظيــة والكتابــة الوظيفيــة لـــدى عينــة البحــث وركمـــا أوصــت بــضر
ات الطالب، وأن  pس g	ا؛ بحيث تتفق �ذه املناÛ« مع حاجات وقد رللناطق6ن rغ6��ا وأساليب التد ر

  .ة وتوظيف اللغة  � مواقف حياتيةتقوم �ذه {ساليب عPQ ا��وار واملناقش

اســـة    �اتيجية ) 2020(اhkر�ـــي رود� ـــ� " رتحـــاو"ال�ـــ- اســـ
	دفت التحقـــق مـــن فاعليـــة إســـ
؛ ولتحقيـق  ة التعب6� الكتاµي الوظيفي لدى متعلf- اللغـة العر2يـة النـاطق6ن بلغـات أخـر ىتنمية م$ا ُ ر

مة  ات التعب6� الكتاµي الوظيفي الال زذلك تم إعداد قائمة بم$ا اسة، واختبار لقياس تلك ر رلعينة الد
�اتيجية �ات التعب6� الكتاµي وفقا إلس pس م$ا ات، وكذا تصميم برنامج لتد ًامل$ا

ر ر طبق عPQ ". رتحاو"ر
ُ

ىطالبا من طالب املستو الراrع بمع$د ~عليم اللغة العر2يـة با��امعـة }سـالمية ) 32(عينة قوام$ا  ً

ة اســة. ر ــ� املدينــة املنــو تــب روقــد توصــلت الد ق ذات داللــة إحــصائية بــ6ن متوســطي  ر إvــP وجــود فــر و
�اتيجية �جـــات املتعلمـــ6ن  ـــ� التطبيـــق القبQـــ� والبعـــدي ~عـــز لتوظيـــف إســـ ىد

ُ
وقـــد أوصـــت ". رتحـــاو"ر

ات التعب6ـ� الكتـاµي وذلـك مـن خـالل إضـاف
	ا  pس م$ـا Oب معلfـ- اللغـة العر2يـة عQـP تـد ة تد ربضر ر ر ُر و
ةرإPv مقر التعب6� بمع$د ~عليم اللغة ا   .رلعر2ية لغ6� الناطق6ن g	ا با��امعة �سالمية باملدينة املنو

اسة   اسـة تـأث6� مـادة  (Abdelkader, 2021) عبد القادر روكذا د رال�- اسـ
	دفت د
ـــة لــــدى طــــالب املرحلـــــة  ات الكتابــــة الوظيفيـ اما عQــــP تطـــــوOر م$ــــا راللغــــة �نجل6®يــــة باســــتخدام الــــد ر

ـــة، واختبـــــار لقيـــــاس تلـــــك املتوســـــطة؛ ولتحقيـــــق ذلـــــك تـــــم إعـــــداد قائمـــــة  ات الكتابـــــة الوظيفيــ ربم$ـــــا
اما ات، وكذا دليل للمعلم باستخدام الد رامل$ا طبق عPQ عينة قوام$ا . ر

ُ
لطالبا  � الصف {و ) 22( ً

س الـــصفوة بالقــا�رة اســـة إvــP وجـــود تحــسن إيجـــاµي  ــ� تنميـــة . ر�عــدادي  ـــ� مــدا روقـــد توصــلت الد
ات الكتابــة الوظيفيــة لــدى طــالب العي ة تطــوOر محتــو وأmــشطة ~علــيم . نــةرم$ــا ىكمــا أوصــت بــضر ور

ات الكتابة الوظيفية ال�- توصلت إل�	ا  رالكتابة  � اللغة }نجل6®ية �لغة أجن|ية  � ضوء قائمة م$ا
اسة   .رالد

اســة    �اتيجية  (Elqersh,2021)القــرش ر ــ� حــ6ن اســـ
	دفت د�التعـــرف عQــP أثــر إســـ
ـــوOر  ـــة قائمـــــة عQـــــP الـــــتعلم ا�½ـــــدمي لتطــ �حـ�ـــة �لغـــــة ُمق ـــة باللغـــــة �نجل6®يــ ات الكتابـــــة الوظيفيــ رم$ــــا



 
 في تنمية مهارات الكتابة "RAFT"فاعلية استراتيجية رافت 

  منار إسماعيل دمحم الشيخ. د  الوظيفية لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

 

 

216 

ات،  ات الكتابـة الوظيفيـة، واختبـار لقيـاس تلـك امل$ـا رأجن|ية؛ ولتحقيق ذلك تم إعداد قائمـة بم$ـا ر
�حــة القائمـة عQــP الـتعلم ا�½ـدمي��اتيجية املق�وكـذا دليـل للمعلــم باسـتخدام }سـ

ُ
طبــق عQـP عينــة . 

ُ

طالبــا وطالبــة بالــ) 23(قوام$ــا 
ً ســة مــصطفى �امــل ا��_وميـــة ً رصف الثــاmي  ــ� املرحلــة الثانوOــة بمد

ــــ®ة ة العمرانيـــــة بمحافظـــــة ا��6ـ ــــإدا ق ذات داللــــــة . رللغـــــات بـ ــــP وجـــــود فـــــر اســـــة إvـ ووقــــــد توصـــــلت الد ر
ات الكتابة الوظيفية للغة �نجل6®ية  جات �ختبار القبQ� والبعدي  � م$ا رإحصائية ب6ن متوسط د ر

ا/.-  � التعب6� . ختبار البعدي�لغة أجن|ية لصا�� نتائج � ة ~عديل ا��تو الد ركما أوصت بضر ىر و
  .الكتاµي  � اللغة }نجل6®ية �لغة أجن|ية  � ضوء �ذا البحث

اسة   فقد اس
	دفت التعرف عPQ فاعلية برنامج قائم عPQ )2021(ناصر والز�¤� وامل#دي ر    أما د
ات التعب6ـــ� الكتـــاµي الـــ رالـــسبك النحـــو  ـــ� تنميـــة م$ـــا /ـــ.- اللغـــة العر2يـــة النـــاطق6ن ي روظيفي لـــدى دا

ات التعب6ـــ� الكتـــاµي الـــوظيفي، واختبـــار لقيـــاس تلـــك  رrغ6��ـــا؛ ولتحقيـــق ذلـــك تـــم إعـــداد قائمـــة بم$ـــا
س ودليل للمعلم قائم عPQ السبك النحو ات، وكذا كتاب للدا يامل$ا ر طبق عPQ عينة قوام$ـا. ر

ُ
)25 (

ســة  ــ� املــستو املتوســـط بمركــز ~علــ ســا ودا ىدا
ً

ر �بيـــة ًر�يم اللغــة العر2يــة للنـــاطق6ن rغ6��ــا  ــ� �ليــة ال
ة ات . رجامعــة املنــصو �نــامج املق�ــ�ح  ــ� تنميــة م$ــاºة لل�اســة إvــP وجــود فاعليــة كب6ــ روقــد توصــلت الد ر

ىكما أوصت بإعادة النظر  � محتو برامج ~عليم اللغـة . التعب6� الكتاµي الوظيفي لدى عينة البحث
�نامجالعر2ية للناطق6ن rغ6��ا؛ من أºال �دة   ات التعب6� الكتاµي الوظيفي الوا رجل تضمي�	ا م$ا   .ر

اسات السابقة ال�- تناولت الكتابة الوظيفية، فقد تمت }فادة م�	ا  � ³~ي   :ر    و2إستقراء الد

/ـ.- اللغـة  -  غبات وا�تمامـات دا تباط موضوعات الكتابة الوظيفية بحاجات وميو و رأ�مية ا رر ل
س  � نفسھ الدافع للكتابةالعر2ية الناطق6ن بلغا ؛ بحيث يجد �ل دا رت أخر  .ى

؛ ح�¢ يتم  -  �امج ~عليم اللغة العر2ية للناطق6ن بلغات أخرºس6ن ب ة ~عرف خصائص الدا ىضر ر ور
ًاختيار موضوعات الكتابة الوظيفية بما يhناسب مع مستوا�م الفعQ� سواء عقليا أو عمرOا أو  ً

اسيا ًانفعاليا أو اجتماعيا أو د ً  .رً

ر أفــادت الباحثــة مــن عــرض �ــذا ا��ــو  ــ� اشــتقاق قائمــة مبدئيــة بمجــاالت الكتابــة وقــد  
ا�	ـــا العامـــة والنوعيـــة تم$يـــدا لعرضـــ$ا عQـــP الـــسادة ا��ـــاك6ن لبيـــان مـــدى مناســـب
	ا  ًالوظيفيـــة وم$ا ر
ا/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر  ـ� املـستو املتقـدم، ومـن ثـم �ـان مـن {�ميـة بم_ـان  ىلد ى ر

ـــا عQــــP ال ـــة البحـــــث، و�ـــــذا مــ ات لـــــدى عينــ ـــة �ــــذه امل$ـــــا افـــــت  ـــــ� تنميــ �اتيجية �رباحثـــــة بيـــــان دو إســـــ ر ر
 :رسيhناولھ ا��و ³~ي

  :را�hو الثاGي

افت     �� �عليم اللغات �جن�ية(RAFT)رإس
	اتيجية 

افـــــت لتنميـــــة     �اتيجية �ـــو تحديـــــد أســـــس وإجـــــراءات اســـــتخدام إســـــ ر²ـــــس
	دف �ـــــذا ا��ــ ر
ات الكتابــة الوظيفيــة  /ــ.- اللغــة العر2يــة النــاطق6ن بلغــات أخــر  ــ� املــستو املتقــدم؛ رم$ــا ىلــدى دا ى ر

�اتيجية ��بوOـة والبحـوث الـسابقة تم$يـدا لعـرض إســ�اسـة {دبيـات ال ًولتحقيـق �ـذا ال$ـدف تمـت د ر
�ــا، مف$وم$ــا، وأساســ$ا الفلــسفي، أ�مي
	ــا، وكــذا مراحــل تنفيــذ�ا، : رافــت مــن حيــث  رmــشأ�	ا وتطو

س،  رودو املعلم والدا ات الكتابة الوظيفية وفيما يأ~ي عرض لذلكر   :رإضافة إPv عالق
	ا بم$ا
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mا -1 افت وتطو رGشأة إس
	اتيجية    :ر

س    �اتيجيات الــتعلم ال�ــشط ال�ــ- توكــد عQــP دو الــدا�افــت إحــدى إســ �اتيجية �ر~عــد إســ رر ُ ُ

�	ا {ول. الفعــال و}يجــاµي  ـــ� العمليــة التعليميــة افـــت  ــ� صــو �اتيجية �روقـــد جــاءت إســ ُ يـــة عQــP يـــد ر
ديل  ت عPQ يد �ل من سانتا و�ـافيÝ® وفالـديز (*)(Ruddel)ور ر، ثم طو

ُ
(santa, Havens, 

valdes)(**) . ة اســ6ن وإثـــا ات التفك6ــ� العليــا لــدى الد �اتيجية �ــو تنميــة م$ــا�رومحــو �ــذه }ســ ر ر ر
 (Santa, Havens & valdes,2004 : 138). أذ�ا�	م وتحف6®�م نحو موضوع الكتابة

ــــذا وقــــــد   ـــا�ــ �اتيجية، و�انــــــت أ�م$ـــ�ــــددت مــــــسميات �ــــــذه }ســــــ الطوافــــــات، والكتابــــــة : ُ ~عــ
افـــت  �اتيجية � و¦ــــ� ب©ــــت القـــصيد �نــــا؛ حيــــث جـــاءت �ــــذه الhــــسمية (RAFT)رالتخيليـــة، أو إســــ

µــــع، و¦ــــ�   (Audience)ر و~ع§ــــ- دو ال_اتــــب، (Role)ر�اختــــصار ل_ــــل عنــــصر مــــن عناصــــر�ا {
ا  ــ ـــو املـــــس
	دف، أمـــ ــــة،  و(format)رو~ع§ـــــ- ا��م$ــ ـــ- الب�يـ  . و~ع§ـــــ- موضـــــوع الكتابـــــة(Topic)~ع§ــ

) ،   ).139 : 2011يالشمر

افــت باال~ـساع والتطبيـق الفعQـ� خاصــة  ـ� مجـال ~علـيم اللغــات    �اتيجية �روقـد بـدأت إسـ
ظيفـــة؛ مـــن  ة مبتكـــرة و اســـ6ن بـــصو ة الكتابـــة للد ا�	ا عQـــP تنميـــة م$ـــا و{جن|يـــة، حيـــث أثبhـــت قـــد ُر ر ر ر

ÃO	م عQـــP التفك6ـــ� لف$ـــم �ـــم ككتـــاب، وا��م$ـــو الـــذي يكتبـــو إليـــھ، وكـــذا ا��ـــاالت رخـــالل تـــد ن أدوا ر ر
�م rش_ل فعال راملتنوعة للكتابة، واملعاي6� ا�½اصة ب_ل مجال عPQ حدة، وكيفية توصيل أف_ا

ُ
.  

افـــــت يتـــــ�� أن ا��اجـــــة إل�	ـــــا ظ$ـــــرت نhيجــــــة  �اتيجية �Oخيـــــة إلســـــ ر     و ـــــ� ضـــــوء ال�ـــــشأة التا ر
�رات ³تيةºللم:  

ة الكتابة والقيام بأدوار وم$ام ال_اتب ا��قيقيدعم الثقة  � نفوس -  سة م$ا س6ن ملما ر الدا ر  .ر

س6ن عPQ إتقا�	ا -  Oب الدا رالتحديد الدقيق ملراحل الكتابة وتوصيف م$ام �ل مرحلة وتد  .ر

 -  PQأو النمطي ع �Qب الشكO س6ن ودوافع$م عوضا عن التد ة الكتابة باحتياجات الدا ر2ط م$ا ر ر ًر

 .تابةقوالب ثابتة ��االت الك

افــت يمكــن الوقــوف عQــP {ســاس    �اتيجية �Oخيــة إلســ روµعــد العــرض الــسابق لل�ــشأة التا ر
  .الفلسفي الذي ~سhند إليھ

افت-2   :ر�ساس الفلسفي إلس
	اتيجية 

�اتيجيات الــــتعلم ال�ــــشط ال�ــــ- ~ــــسhند إvــــP عــــدد مــــن   �افــــت إحــــدى إســــ �اتيجية �ر~عــــد إســــ
ُ

ة، م�	ــا  ــ� وصــف عمليــات اكhــساب اللغــة، و ــ� اشــتقاق ُنظرOـات التعلــيم والــتعلم ال�ــ- يمكــن �فــاد
ــــــا ــــــا ل$ـــ ــــــس ~عليم$ـــــــــا وفقـــ ــــــــت. ًأســـ افـ �اتيجية �ـــا إســـــــــ ـــــــسhند إل�	ــــــ ـــــ- ~ــ ــــــات ال�ــــ ــــك النظرOـــ ــ ـــر تلـــ ــــــن أبــــــ رومـــ  ز

)،   ):241:2010يبدو

  

  

                                                

نعلماء أمر�كيو متخصصو �� مجال �عليم اللغات �جن�ية(**) ،(*)   .ن
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  :النظر�ة ال
	بو�ة-أ

ائد�ا    ُ، حيث ير أن التعلم يصبح أك¨ـ� فاعليـة عنـدما يقـع داخـل معرفـة باولو فر�ديرو ى
س ا�½اصة و رؤOتھ للعالم واحتياجاتـھ؛ ومـن ثـم فـإن ~علـيم اللغـة  ـ� ضـوء �ـذه النظرOـة يؤكـد رالدا

ـــ� العمليـــــة س ال�ـــــشط  ــ ـــP دو الـــــدا رعQــ ة مـــــشاركتھ الفعالـــــة  ـــــ� أmـــــشطة تحقـــــق ر ــــة، وضـــــر  التعليميـ
ُ ُ ور

  .احتياجاتھ من ~علم اللغة

  :النظر�ة البنائية-ب

ائــــد�ا  وال�ــــ- تؤكـــــد عQــــP أن عمليـــــة الـــــتعلم عمليــــة بنـــــا، بياجيـــــھرو
ُ

ُء mــــشطة ومـــــستمرة غرضـــــية 

ة إحــداث عالقــات  ورالتوجــھ؛ ومــن ثــم فــإن ~علــيم اللغــة  ــ� ضــوء �ــذه النظرOــة يؤكــد عQــP ضــر ُ

س وما يقدم لھ من معلومات  تباطات ب6ن املعلومات املوجودة بالفعل  � البناء املعر � للدا ُوا ر ر
  .جديدة

  :نظر�ة الثقافة Hجتماعية-ج

ائـــــد�ا    ، وال�ـــــ- تؤكـــــد فيجو�ـــــسbيرو
ُ

س مـــــرتبط بثالثــــــة  ــــ� املعر ـــــ� للـــــدا ـــو العقQـ ُعQـــــP النمــ ر
اللغـــة، والثقافـــة، والتفاعـــل �جتمــاÊ�؛ ومـــن ثـــم فـــإن ~علــيم اللغـــة  ـــ� ضـــوء �ـــذه : عناصــر،¦�

س ومتطالباتھ ا��ياتية ُالنظرOة يجب أن يتم  � مواقف اتصالية حقيقية تل¶- دوافع الدا ر
ُ

.  

ا   �اتيجية �فت أ�	ا تؤكد عPQ ا��ددات ³تيةروOت�� من خالل {ساس الفلسفي لإلس
ُ ُ

:  

�ا ا��قيقيـة و ـ� سـياقات  -  ات الكتابة الوظيفية من مصاد اس6ن عPQ اكhساب م$ا Oب الد رتد ر ر ر
ظيفية بال�سبة ل$م؛ بما يل¶- دوافع$م من عملية ~علم اللغة العر2ية ُذات مع§¢ و  .و

ُومــــا يم6ــــ® ا�½ــــصائص ُمراعــــاة الــــسياق �جتمــــاÊ� والوظيفيــــة }جتماعيــــة للغــــة بــــصفة عامــــة،  - 

 .�جتماعية والثقافية ��تمع اللغة العر2ية بصفة خاصة

pــــÞ.- خºــــ�ات وأmــــشطة تل¶ــــ-    ومــــن ثــــم ســــوف يل�ــــ®م البحــــث ا��ــــاv� بتــــضم6ن الــــدليل التد
ُ

ر
افت �اتيجية �  .را��ددات السابقة إلس

افت يمكن تو�É مف$وم$ا   �اتيجية �  .رو � ضوء {ساس الفلسفي إلس

افتمف#وم إس
	اتيجي-3   :رة 

ـــذا املف$ــــــوم    ـــو62ن إvــــــP �ـــ �بـــ�ــــت بتعــــــدد وج$ــــــات نظــــــر ال افــ �اتيجية �ر~عـــــددت ~عرOفــــــات إســــــ
افت لتحديد�ا إجرائيا  �  �اتيجية �ًوإجراءاتھ  � التطبيق، وفيما يأ~ي عرض لعدد من ~عرOفات إس ر

�vالبحث ا��ا.  

�اتيجية ~ـساعد الطـالب عQـP : بأ�	ـا (Simon, 2012,39)نسـيمو حيـث عرف$ـا   �إسـ
ُ

µعـة م_ونـات ا ف$م الـسابقة وا��ديـدة، وتت_ـو مـن أ رلكتابـة بطرOقـة غ6ـ� تقليديـة، والـر2ط بـ6ن معـا نر
، وصيغة الكتابة، وموضوع$ا: أو عناصر، ¦� ، وا��م$و رالدو   .ر

ــا    ســـو وكـــالر كمـــا عرف$ـ دا يلينـــدوا�ي وسا ن ر  &lindawaty ,surdarson)ر

clarry, 2014,4)ــا	بأ�  : PـQاتيجية ~ــساعد الطـالب ع��إسـ
ُ

التفك6ــ� rعمـق  ــ� موضـوع الكتابــة؛ 
ســوه مـن وج$ــات نظـر متعــددة، ثـم كتابــة املوضـوع ل�Æم$ــو  رحيـث تتطلــب فحـص املوضــوع الـذي د ُ ر

املس
	دف
ُ

.  
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ا    Gي  ــ� حــ6ن عرف$ـــ �اتيجية ~علـــم : بأ�	ـــا (El Sourani, 2017,11)رالــسوا�إســ
µعـــة عناصـــر أسا ســـة الكتابـــة الفعالـــة مــن خـــالل أ رملــساعدة الطـــالب عQـــP مما ر

ُ
نســـية يجـــب أن ت_ـــو 

، وت�ـــسيق "Audience"ر ، وا��م$ـــو "Role"ردو ال_اتـــب : واÉـــ�ة  ـــ� �ـــل م$مـــة كتابيـــة، و¦ـــ�
   .Topic ، وفكرة املوضوع "format"املنتج املكتوب، 

افــت   �اتيجية ��اتيجية ~عليميــة ~علميــة قائمــة عQــP مبــادئ : روOتــ�� ممــا ســبق أن إســ�إســ
رالـــتعلم ال�ــــشط ال�ـــ- تؤكــــد عQـــP الــــدو ال ُ

اســــ6ن  ــــ�  ات الد س ، وتركــــز عQـــP تطــــوOر م$ـــا رفعــــال للـــدا ر ر
ُ

التفك6ــ� rعمليــات الكتابــة؛ ممــا يــدفع$م للتجــاوب والتفاعــل مــع الــنص املكتــوب، حيــث تتطلــب مــن 
س تحليل املعلومات، وتخيل rعض املواقف ح�¢ يتمكن من أداء دو الÈ½صية املتضمنة  �  الدا

ُ
ر ر

�Æاملوضوع، واختيار {سلوب املناسب ل
ُ ُ

µـع ال�ـ- يرمـز  رم$و املس
	دف، وذلك من خـالل م_ونا�	ـا {
ُ

ر
ا ب_لمــة  ل$ـا اختــصا

ً
µــع، و¦ــ�(RAFT)ر ر وامل_ونـة مــن ا��ــرف {و مـن امل_ونــات { ر دو "Role:: ل

ـــيغة: formet "،"را��م$ـــــو املـــــس
	دف: Audience "، "ال_اتـــــب  "،" املنـــــتج املكتـــــوب و�2يـــــةصــ
Topic :فكرة أو مجال املوضوع املكتوب".  

افـت إجرائيـا  ـ� البحـث ا��ـاv� بأ�	ـا   �اتيجية �ًو � ضوء ذلـك يمكـن ~عرOـف إسـ ر مجموعـة : ُ
سو اللغة العر2ية النـاطق6ن بلغـات أخـر  س دا ىمن ا�½طوات }جرائية العقلية واملعرفية ال�- يما ر ر ُ

�م كتابا يقدمو منتجا كتابيا وظيفيا �م باعتبا ً � املستو املتقدم من خالل$ا دو ً ًً ُ نُ ى
ُ

ر   � مجال كتاµي ر
ُمع6ن ��م$و مس
	دف لتلبية احتياجا�	م ا��ياتية   .رُ

ات الكتابــــــة الوظيفيــــــة    pس م$ــــــا ـــل تــــــد ـــتقاق rعــــــض أســــــس تــــــصميم دليـــ ركمــــــا يمكــــــن اشـــ ر
ُ ُ

ا  ا/ــ.- اللغــة العر2يــة النــاطق6ن بلغــات أخــر املــستو املتقــدم كمــ افــت لد �اتيجية �ىباســتخدام إســ ى ر ر
  :يأ~ي

تخطيط أmشطة كتابية وظيفية تمكن  - 
ُ

�اتھ السابقة باملعلومات ا��ديدةº2ط خ اس من  رالد  .ر

اس التفاعــل مـــع الـــنص املكتــوب مـــن خـــالل  -  رتــضم6ن الـــدليل أmــشطة كتابيـــة وظيفيـــة تhــيح للـــد
ُ

ه ك_اتـــــب، وا��م$ـــــو الـــــذي ســـــيقدم لـــــھ الـــــنص، وكـــــذلك ا��تـــــو الكتـــــاµي والب�يـــــة  ـــل دو يتخيــ ر ر
املناسبة للنص املكتوب

ُ
. 

افت يمكن الوقوف عPQ أ�مي
	ا   وµعد العرض السابق ملف$وم إ �اتيجية �ُس   .ر

افت-4   :رأmمية إس
	اتيجية 

افــت  ــ� تحقيــق العديــد مــن املم6ــ®ات ال�ــ- تجعل$ــا واحــدة مــن    �اتيجية �رتتمثــل أ�ميــة إســ
�اتيجيات ا��ديثة  � ~عليم اللغات {جن|ية عموما و~علم اللغة العر2ية للنـاطق6ن بلغـات �ًأ�م }س

أخر خاصة، ومن أ�م
ً   : تلك املم6®ات ما يأ~يى

(Al-Mahdawi&Al-Smadi,2019,107), (Ali,2020,319-321)  

ف  -1 ــــا ـــ6ن باملعـ اســ ف الـــــسابقة للد 2ـــــط املعـــــا ــــن خـــــالل  ــــستمرا mـــــشطا؛ وذلـــــك مـ ــــا مـ رتحقـــــق ~علمـ ر ر ر
ً ً ً ُ

جة ومت_املة ة متد ات اللغة لدÄ	م بصو ُا��ديدة، مما ²ساعد عPQ تنمية م$ا رُ   .رر
تحقق ~عليما ما~عا mشطا �اد -2

ً ً ً ُ
�ات حياتية حقيقية بمـا ºر بخ وفا؛ حيث ~عطي الفرصة ل$م للمر

ُ ً

Oة التعلم وفاعليتھ  .ريضمن استمرا
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س ال�ـــشط والفعـــال  ـــ� العمليـــة  -3 �اتيجية تفاعليـــة mـــشطة؛ حيـــث تؤكـــد عQـــP دو الـــدا�ر~عـــد إســـ ر ُ

س  �اتيجية، فنجــد الــدا�Oــا  ــ� جميــع مراحــل }ســ ا محو اس دو رالتعليميــة؛ حيــث تجعــل للــد ًر ر ًر
وOر2ط، ثـم يبحـث وOكhـشف، وpعºـ� عـن وج$ـة نظـره وOنـاقش ف�	ـا ³خـرOن ب_ـل ثقـة، ثـم يفكر، 

ة مبتكرة و2ف$م أعمق ل$ا ُينفذ {mشطة الكتابية بصو  .ر

4-  PـــQع$م ع�Èـــشط ²ـــm ســـ6ن نحـــو ~علــم اللغـــة؛ وذلـــك مـــن خـــالل إتاحــة ~علـــم Oُــادة دافعيـــة الدا ر ز
ــا بـــــدل }جابـــــة التقليديــــة ال|ـــــس يطة، حيـــــث ~ـــــساعد�م عQـــــP ف$ـــــم معا��ــــة املعلومـــــات وتحليل$ـــ

ُ

�ـــم ككتــــاب وف$ـــم ا��م$ــــو املــــس
	دف، وكـــذا مجــــاالت الكتابــــة املتنوعـــة، واملوضــــوع الــــذي  دو
ُ ُ

ر ر
 .نيكتبو فيھ

ن عQـP م$مــة كتابيـة محـددة املراحــل  -5 �م؛ حيـث إ�	ــم يركـز اسـ6ن عQـP تنظــيم أف_ـا و~ـ�Èيع الد ُ ر ر
 .والعناصر

اســــــ6ن؛ حيـــــث ~عت -6 ات التفك6ــــــ� العليــــــا للد رتطـــــو م$ــــــا ُر ر
ُ

 ��اتيجية عQــــــP التفك6ــــــ�مــــــد مراحــــــل }ســــــ
اسـ6ن بإظ$ـار ف$ـم عميـق للموضـوعات  رالتفصيQ� والتخيQ� و}بداÊ� والنقدي، ممـا ²ـسمح للد

  .وµش_ل غ6� تقليدي
اســــ6ن عQــــP الكتابــــة  ــــ� مختلـــــف ا��ــــاالت؛ حيــــث تمــــد�م g	ي_ــــل واÉــــ� لكتـــــاب
	م،  -7 ُتحف6ــــ® الد ر

تزOـــد مـــن ثقــــ
	م بأنفـــس$م حيـــث تؤكـــد عQــــP ًيجعل$ـــم أك¨ـــ� حماســـا للقيـــام بم$مــــة الكتابـــة، كمـــا 
ُ

�	م عPQ إنجاز امل$مات الكتابية باالعتماد عPQ أنفس$م و2مجرد توج�	ات من املعلم  .رقد

ة املناقـشة وتبــادل {دوار  -8 �اتيجية عQـP ضـر�ور~ـ�Èع العمـل التعـاوmي؛ حيـث تؤكـد مراحــل }سـ
ُ ُ

مع الزمالء  � {mشطة الكتابية املقدمة إل�	م
ُ

. 

ز~عـــــز ر -9
ُ

ــــل  ا�ــــــم ككتـــــاب وتخيــ ــــ6ن مـــــن خــــــالل تقمـــــص أدو ســ ة لـــــدى الدا رح املـــــسئولية واملبــــــاد ر ر و
ُا��م$و املس
	دف؛ مما ينf¢ ثق
	م بأنفس$م ُ

 .ر

 -.Þــــp افـــت يمكــــن اشــــتقاق rعــــض أســـس اســــتخدام الــــدليل التد �اتيجية �ر   و ـــ� ضــــوء أ�ميــــة إســــ ر
ُ

ات الكتابـة الوظيفيـة لـدى �اتيجية عنـد تنميـة م$ـا�/ـ.- اللغـة العر2يـة رالقـائم عQـP �ـذا }سـ ر دا
ىالناطق6ن بلغات أخر  � املستو املتقدم، كما يأ~ي   :ى

ـــن  -  ـــيح غرضــــھ مـ س توضـ رتــــصميم أmــــشطة ~ــــشمل مجــــاالت للكتابــــة الوظيفيــــة تتطلــــب مــــن الــــدا
 .رالكتابة، وا��م$و املس
	دف، والب�ية املناسبة من خالل العصف الذ�§-

س ت�ـشيط عقلـھ  -  وترك6ــ® انhبـاه للكتابـة بطرOقـة غ6ــ� رتقـديم مواقـف وظيفيـة ~ـستدÊ� مــن الـدا
 .تقليدية

افـــت، ف_ــان مـــن {�ميـــة بم_ـــان  �اتيجية �ر   وإذا �ــان العنـــصر الـــسالف ذكــره قـــد تنـــاو أ�ميــة إســـ ل
�اتيجية�  .توضيح مراحل تنفيذ �ذه }س

افت لتنمية الكتابة الوظيفية-5   :ر مراحل تنفيذ إس
	اتيجية 

افــت  ــ� الك   �اتيجية �ريحقـق اســتخدام إســ ًتابــة الوظيفيــة مــستو عاليــا مــن التفاعــل مــع ُ ى
µعــــة  س مــــن معا��ــــة املعلومــــات وتحليل$ــــا، وذلــــك مــــن خــــالل أ رالــــنص املكتــــوب؛ حيــــث تمكــــن الــــدا ُر ُ

ا ب_لمــة  µــع يرمــز ل$ــا اختــصا م_ونــات متتاليــة، و�ــذه امل_ونــات {
ً
ر ُر ُ(RAFT) مكــن توضــيح �ـــذهOو ُ

  :(Buehl,2013,93) (Alisa&Rosa,2014,5),امل_ونات فيما يأ~ي
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  :ROLE: رالدو -أ
س من خاللھ تحديد    روpع§- دو ال_اتب، و�و أحد امل_ونات ا��اسمة ال�- يجب عPQ الدا ر

اس متقمـــصا ل$ـــذا الـــدو متح6ـــ®ا لـــصاحبھ  ًالـــدو الـــذي ســـيؤديھ  ـــ� أثنـــاء الكتابـــة؛ ممـــا يجعـــل الـــد ُ ُ رُ ًر ر
اء الكتابــة، و�ــو مــ رومعºــ�ا عــن وج$ــة نظـــره ســعيا لتلبيــة دافعــھ مـــن و ً ً س أك¨ــ� نـــ��ا ُ ًا يجعـــل الــدا ُ

ر
ا�ا أل�مية م$مة الكتابة وإيجابية وإد

ً ً
  .ر

  :(Audience): را�kم#و -ب
ًوpع§ــ- ا��م$ــو أو الفئــة املــس
	دفة مــن الكتابــة، و¦ــ� واحــدة مــن أك¨ــ� العناصــر متعــة وتحــديا          ُ ُ

ر
وتأث6�ا  � الكتابة، حيث تختلف طرOقة تقديم وعرض املوضوع وفقا ل�Æم$و املـ
ُ

ر ً س
	دف، فيختلـف ً
ســـمية أو غ6ـــ� . {مــر إذا �ـــان لــصديق وقرOـــب، أو ملـــدير ومعلــم روم�	ـــا يــتم تحديـــد إذا �انـــت الكتابــة 

  .رسمية

  :(Format):  الب©ية-ج
ُ و~ع§ـــ- الـــصيغة {فـــضل لتلبيـــة الغـــرض مـــن الكتابـــة، و¦ـــ� صـــلب عمليـــة الكتابـــة فمـــن خالل$ـــا        

س ا��ال الكتاµي املناسب يختار الدا
ُ

سـالة أو تقرOـر أو تÆ½ـيص ر ر لتلبية دافعـھ مـن الكتـاب مـا بـ6ن 
ًعلمــا بــأن . إ�ــÇ..... أو مالحظــات، أو محاضــر اجتماعــات، أو الــس6�ة الذاتيــة، أو التعليــق والتعقيــب 

اتھ النوعية ال�- يتمg ®6	ا عن غ6�ه أو صيغتھ أو ش_لھل_ل م�	ا قالبھ طھ ا�½اصة وم$ا ر وشر   .و

   :(Topic): املوضوع -د
س من    � صراع  � م$مة الكتابة؛ فمن خالل$ا يتمكن الداºأك �رو~ع§- موضوع الكتابة، و¦

ُالنجاح  � تلبية غرضھ والوصو ل$دفھ من الكتابة وعادة ما ²عطى املعلم rعض {سئلة {ساسية  ل
اس للتفك6�، وOمكن للـدا اس6ن ملعا��
	ا  � �ذا العنصر، بحيث ت_و منطلقا للد ُا��ددة للد رُ ر

ً رس ن
سالتھ rش_ل أفضل ر}ضافة أو ا��ذف أو التعديل بما يراه يل¶- �دفھ وOوصل  ُ ُ.  

افت من خالل �شbال »تية   :رو�مكن توضيح مكونات إس
	اتيجية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )2(   شbل         ) 1(شbل 

افت     )(Thompson, 2011:1رمكونات إس
	اتيجية 
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ــــوات و و ـــــــ� ضـــــــوء العـــــــرض ا   ــــن تحديـــــــد ا�½طـــ ــــــت يمكـــ افـ �اتيجية �ـــ ُلـــــــسابق لعناصـــــــر إســــ ر
/ـ.- اللغـة  ات الكتابـة الوظيفيـة لـدى دا �اتيجية  � تنمية م$ـا�ر}جراءات ³تية لتوظيف �ذه }س ر
ًالعر2ية الناطق6ن بلغات أخر  � املستو املتقدم وذلك وفقا ملراحل مدخل عمليات الكتابة، كما  ى ى

  :يأ~ي

أوال
ً

  :وتتضمن اk_طوات »تية:  الكتابةمرحلة ما قبل: 

  :تحديد الغرض: اk_طوة �و® �

جـــة  ر    و~ـــس
	دف �ـــذه ا�½طـــوة تحديـــد مجـــال الكتابـــة الوظيفيـــة حـــسب طبيعـــة املوقـــف، ود
�اتھ السابقةº2ط$ا بخ س بمجموعة من الhساؤالت و ة ذ�ن الدا رأ�ميتھ من خالل إثا ر   .ر

  :وتتم mذه اk_طوة من خالل dجراءات »تية
ـــدا ��ـــــال الكتابـــــة الوظيفيـــــة موضـــــوع  -  ـــة تم$يــ ة الذكيــ ـــو أو أســـــئلة باســـــتخدام الـــــسبو ًعـــــرض صــ ر ر

س   .رالد

س6ن بوصف املوقف الذي تضمھ الصو كعـصف ذ�§ـ-، و}جابـة عـن مجموعـة مـن - ر ت_ليف الدا ر
  .{سئلة

س- س6ن، والتعقيب عل�	ا تم$يدا ملوضوع الد ر استقبال إجابات الدا   .ًر

 :لتـأملا: اk_طوة الثانية �
    و~ـس
	دف �ــذه ا�½طـوة تأمــل مجـال الكتابــة الوظيفيــة املـس
	دف مــن خـالل موقــف تمثيQــ� 

ُ

اس  ــ� ا��ـال الكتــاµي الـوظيفي موضــوع  افـت؛ rغيــة إدمـاج الـد �اتيجية �رمـدعم بمخطـط إلســ ُر ُ ُ

س   .رالد
 : وتتم mذه اk_طوة من خالل dجراءات »تية

ة تمثيليــة؛ ســعيا إvــP إدمــاج ُعــرض املعلــم مواقــف متنوعــة تتطلــب ا��ــا -  ًل الكتــاµي بــصو ر
افت �اتيجية �س لعناصر إس رالدا  .ر

ة الذكية -  افت عPQ السبو �اتيجية �رعرض مخطط لعناصر إس ر ُ. 

µعة -  افت { �اتيجية �رشرح عناصر إس  .ر

افت وفقا للموقف الذي عرض  � ا�½طوة السابقة -  �اتيجية �ُتقديم نموذج لعناصر إس ً
 .ر

 :حليلالت: اk_طوة الثالثة �
الــوظيفي املــس
	دف  ــ�  الكتــاµي للمجــال تحليــل العناصــر {ساســية ا�½طــوة �ــذه    و~ــس
	دف

ُ

�Êش_ل فردي أو جماr افت سواء �اتيجية �  .رضوء م_ونات إس
 :وتتم mذه اk_طوة من خالل dجراءات »تية

س -  ات النوعية للمجال الكتاµي الوظيفي موضع الد رشرح امل$ا  .ر

ســـــ6ن بتح -  ـــية رت_ليـــــف الدا ات النوعيـــــة" ديـــــد للعناصـــــر {ساســ دة  ـــــ� الـــــنص " رامل$ـــــا رالـــــوا
 .املكتوب

س6ن عن وج$ة نظر�م ككتاب ماذا سيضيفو ل$ذا النص املكتوب -  نسؤال الدا ُ  .ر

س6ن عن وج$ة نظر�م كجم$و متلق ل$ذا النص املكتوب، وتقييم$م لـھ، مـع  -  ٍسؤال الدا
ُ ر ر

 .ذكر الس|ب

س6ن لوج$ات نظر�م  � مجموعا -   .نت ثنائية يhبادلو ف�	ا {دواررعرض الدا
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س6ن -  اء الدا رتقييم آ  .ر

ــــــط  -  ـــــ� مخطــ ــــــاµي الــــــــوظيفي  ـــ ــــال الكتــ ــــــة با��ــــ ات النوعيــــــــة ا�½اصــ ــــــص للم$ــــــــا ـــديم مÆ½ــ ُتقــــ رُ
ة الذكية افت عPQ السبو �اتيجية �رإلس   .ر

  :  وتتضمن اk_طوة »تية:مرحلة الكتابـــة: ًثانيا

 : dنتــاج: اk_طوة الرا±عة �
ـــذه    و~ـــــس
	دف ــــال ةا�½طــــــو �ـــ ـــ6ن بكتابــــــة مــــــسودة  ــــــ� ا��ــ ســـ ــــف الدا ُت_ليــ ــــاµي ر الــــــوظيفي  الكتــ

�Êش_ل فردي أو جماr افت سواء �اتيجية �راملس
	دف  � ضوء م_ونات إس
ُ

.  
  :من خالل dجراءات »تيةوتتم mذه اk_طوة 

اس6ن إPv مجموعات ~عاونية متباينة -  ُتقسيم الد  .ر

�اتي - �ـــا لعناصــــر إســــ اســــ6ن وفقـ pــــع {دوار عQــــP الد ًتو
ر ، ز افــــت مــــا بــــ6ن �اتــــب، جم$ـــــو رجية  ر

 .الب�ية

 و تبــادل {ف_ــار وا�½ºـــ�ات -ُ مـــن مــصادر متنوعــة -ت_ليــف ا��موعــات  بجمــع املعلومــات  - 
افت كنوع من توليد {ف_ار �اتيجية �رحو موضوع الكتابة، وملء مخطط إس ُ  .ل

افـت والعـ -  �اتيجية �اس عPQ حدة املسودة {وPv مستعينا بمخطـط إسـ ريكتب �ل د ر
ً صف ُ

 .الذ�¶- الذي دار  � مجموعتھ

ثالثا  
ً

  : وتتضمن اk_طوة »تيةمرحلة  ما ±عد الكتابة: 

  :التقييم واملراجعة: اk_طوة اk_امسة  �
ات العامــة  ا�½طــوة �ــذه و~ــس
	دف س حــو مــستو إتقانــھ للم$ــا اجعــة للــدا رتقــديم ~غذيــة  ر ىر ل

ات النوعية ا�½اصة با��ال سالوظيفي  الكتاµي رالكتابة وامل$ا   .رموضوع الد
  :وتتم mذه اk_طوة من خالل

س -  ات النوعية للمجال الكتاµي الوظيفي موضوع الد رإعادة شرح معاي6� امل$ا   .ر
س لنفــــسھ  ـــ� ضـــوء �ـــذه املعـــاي6�، أو تـــ�Âيح ا��موعــــة  -  ــا بـــ6ن  تـــ�Âيح الـــدا رالتنوpـــع مـ

س عPQ حدة  .رألعضاÁ	ا  � ضوء �ذه املعاي6�، أو ت�Âيح املعلم ل_ل دا

ًا±عا   :وتتضمن اk_طوة »تية: حلة إعادة الكتابةمر: ر

   :الABائية الكتابة :اk_طوة السادسة �
س لكتابتھ  � ضوء التغذية املراجعة للمعلم        .رو~س
	دف إعادة ت�Âيح الدا

افـت rـá.-ء مــن التفـصيل متـضمنا  ـ� طياتــھ دو    �اتيجية �روµعـد عـرض مراحـل تنفيــذ إسـ ً ُ ر
اس  � �ذه املر حل؛ �ان من {�مية بم_ان توضيح �ذه {دوار بالتفصيل ر�ل من املعلم والد

�اتيجية�  .ًوفقا ل_ل مرحلة من مراحل }س

افت-6 س �� إس
	اتيجية  ر دو املعلم والدا ر   :ر

ا فعــاال    س دو �اتيجيات الكتابــة ال�ــ- تمـنح الــدا�افـت مــن أفــضل إسـ �اتيجية �~عتºـ� إســ
ً

ًر ر ر
ُ

نوإيجابيا  � ~علم اللغة،  � ح6ن ي_و للمع . لم العديد من امل$ام ال�- ~عكس فلـسفة الـتعلم ال�ـشطً
افت �اتيجية �س فيما يأ~ي وفق إس رومن ثم يمكن تحديد دو �ل من املعلم والدا ر ر ُ (National 

Behaviour support service "NA", 1998 :1-2)  
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افت-أ ردو املعلم �� إس
	اتيجية    :ر

ا   �اتيجية �ريتحدد دو املعلم  � أثناء تنفيذ إس ات الكتابة الوظيفية، من ر رفت لتنمية م$ا
  :خالل القيام بامل$ام ³تية

س6ن وجذب انhبا�$م نحو ا��ال الكتاµي الوظيفي مناط ��تمام •  .رتحف6® الدا

 .ُنمذجة مواقف حياتية متنوعة تتطلب ا��ال الكتاµي الوظيفي مناط ��تمام •

افت، مع التمثيل ل$ا  • �اتيجية �، الب�ية، املوضوعالد"رتحليل عناصر إس رو ا��م$و  ".ر

 .عرض معاي6� ا��ال الكتاµي الوظيفي مناط ��تمام •

ـــة الكتابـــــة  • ســ اســـــ6ن توظيف$ـــــا  ـــــ� أثنـــــاء مما ـــوات }جرائيـــــة ال�ـــــ- ي�بÙـــــ� عQـــــP الد رتحديـــــد ا�½طــ ر
 .الوظيفية

س6ن إPv مجموعات صغ6�ة ~عاونية غ6� متجاmسة أو مجموعات ثنائية مع تحديد  • رتقسيم الدا
 .املطلو2ة م�	مامل$ام 

شــــــاد والــــــدعم ل$ــــــم  ــــــ� جــــــو ²ــــــسوده {لفــــــة   • ـــھ و} ـــ6ن ا��موعــــــات وتقــــــديم التوجيـــ ر�نتقــــــال بـــ
 .نوالتعاو

اسـ6ن ل©ــ�Èع$م عQـP التفــاعالت }يجابيـة ال�ــ- ²ـستطيع مــن خالل$ـا التعــرف  • ُالتفاعـل مــع الد ر
�م  .رعPQ أف_ا

س6ن؛ وذلك باتباع أساليب املشاركة، وتحمل  • رOادة دافعية الدا  .املسئولية، والتعزOز املستمرز

اس6ن  � جو من املودة والفاعلية •  .رتقديم التغذية الراجعة للد

افت-ب س �� إس
	اتيجية  ردو الدا ر   :ر

ات    افــــت لتنميـــة م$ــــا �اتيجية �س؛ فيتحـــدد  ــــ� أثنـــاء تنفيــــذ إســـ رأمـــا بال�ــــسبة لـــدو الــــدا ر ر ر
  :الكتابة الوظيفية، من خالل القيام بامل$ام ³تية

 .واملشاركة الفعالة  � }جابة عن ~ساؤالت املعلم�نhباه  •

مالئھ  • �اتھ السابقة حو ا��ال الكتاµي الوظيفي مناط ��تمام مع املعلم وºزاستدعاء خ  .ل

�ات ا��ديدة •º½اتھ السابقة با��ºر2ط خ. 

شادات وتوج�	ات املعلم • مالئھ وفق إ افت مع  �اتيجية �رتمثيل أدوار إس ز  .ر

سجمع املعلومات وتبادل • ر {ف_ار حو مجال الكتابة الوظيفي موضوع الد  .ل

 .عرض ما توصل إليھ من است�تاجات وأف_ار عPQ املعلم و2اâ� ا��موعات •

مالئھ للقيام بامل$ام الكتابية ب_ل إيجابية ودافعية • زالتعاو مع   .ن

 .كتابة املسودة {وPv ملوضوع الكتابة الوظيفي مناط ��تمام •

مالئھ ب_ل  •  .حياديةزتقييم أداء 

 .الكتابة ال�	ائية ملوضوع الكتابة الوظيفي  � ضوء التغذية الراجعة ال�- قدم$ا املعلم •

ـــن             اس يمكــ افــــت، ودو �ـــــل مــــن املعلــــم والــــد �اتيجية �ـــ� ضــــوء عــــرض مراحـــــل تنفيــــذ إســــ ُ و ـ ر رر
ات الكتابة الوظيفية   .رالوقوف عPQ عالق
	ا بم$ا
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ات الكتابــــــة الوظ-7  افــــــت بم#ــــــا رعالقــــــة إســــــ
	اتيجية  ا�ــــــ�� اللغــــــة العر.يــــــة ر ريفيــــــة لــــــدى د
ىالناطق+ن بلغات أخر �� املستو املتقدم   :ى

افت والكتابة الوظيفية من خالل ا��وانب ³تية   �اتيجية �  :رتت�� العالقة ب6ن إس

  :نظر�ات التعلم/ من حيث الفلسفة -أ

Pvند إhافت ~س �اتيجية �pس  � إس ر     حيث إن فلسفة التد ر تؤكد عPQ الدو وال�- النظر�ة ال
	بو�ة ر ُ

اس  ــ� العمليــة التعليميــة، و�ــذا �ــو جــو�ر الكتابــة الوظيفيــة ال�ــ- ~ــس¥P إvــP إيجابيــة  رال�ــشط للــد
س وفعاليتھ لتلبية دوافعھ   .رالدا

   Pvافت إ �اتيجية � وال�ـ- تؤكـد عQـP أن يـتم ~علـيم اللغـة نظر�ة الثقافة dجتماعيةر كما ~سhند إس
ُ

 � مواقف اتصالية حقيقية تل¶
ُ

س اليومية، و�ذا �و غاية الكتابة الوظيفية ال�-  ر- احتياجات الدا
س عPQ ا��االت ال�- يمكن توظيف$ا  � مجتمع اللغة ال$دف لتلبية احتياجاتھ  ُ�	دف إPv ~عرف الدا ر

  .ا��ياتية

  Pــvــشاط  النظر�ــة البنائيــة إضــافة إmو �ال�ــ- تؤكــد عQــP أن عمليــة الــتعلم ¦ــ� عمليــة تفك6ــ
ُ

ث تتــــضمن عمليــــات التــــذكر، الــــر2ط، التحليــــل، التخيــــل، املناقــــشة و�ســــت�تاج، ذ�§ــــ- موجــــھ؛ حيــــ
ســ$ا  رالتقيـيم، و�ـذا �ـو محـو الكتابـة الوظيفيـة ال�ـ- تتـضمن عمليـات تفك6ـ� مختلفـة يجـب أن يما ر

س  � مجاال�	ا ا�½تلفة   .رالدا

س-ب ردو املعلم والدا   :ر

�اتيجيات الـــتعلم ال  �افـــت، إحـــدى إســـ �اتيجية ��ـــشط وال�ـــ- تؤكـــد عQـــP أن رحيـــث ~عـــد إســـ
ُ

س �ــو محــو العمليــة التعليميــة، ب©نمــا دو املعلــم موجــھ ومرشــد وم©ــسر و�ــذا مــا يتوافــق مــع  ُالــدا ُ ُ ر ر ر
ىطبيعـــة بـــرامج ~علـــيم اللغـــة العر2يـــة للنـــاطق6ن بلغـــات أخـــر مـــن ج$ـــة والكتابـــة الوظيفيـــة مـــن ج$ـــة 

ا كب6ـــ�ا  ـــ� تحديـــد أغـــراض الكتابـــة ودو س دو ؛ إذ يلعـــب الـــدا ًأخـــر ًر ر افعـــھ وحاجاتـــھ ا��ياتيـــة م�	ـــا، ى
افت �اتيجية �  .رو�ذا ما يؤكد مبادئ التعلم ال�شط ال�- ~سhند إل�	ا إس

اســــــات    افـــــت، �ـــــان مـــــن {�ميــــــة بم_ـــــان عـــــرض الد �اتيجية �رrعـــــد العـــــرض لطبيعـــــة إســــــ ر
�حات�  .والبحوث السابقة ال�- تناولتھ، لإلفادة مما قدمتھ من مواد ~عليمية وتوصيات ومق

اسات -8 افترالد   :روالبحوث السابقة ال�� تناولت إس
	اتيجية 

افــت  ــ� ~علــيم اللغــات {جن|يــة عمومــا، و~علــيم اللغــة العر2يــة    �اتيجية �نظــرا أل�ميــة إســ
ً ً

ر
اسات، م�	ا رللناطق6ن بلغات بلغات أخر خاصة، فقد ا�تمت g	ا العديد من الد   :ى

اسة  جوmـانرد ناجايا وما �السان�� وسو ربا  )Parilasanti,Surnajaya,Marjohan, 2014( رر
افـت والقلـق عQـP كفـاءة الكتابـة  ـ� اللغـة }نجل6®يــة  �اتيجية �رال�ـ- اسـ
	دفت قيـاس أثـر �ـل مـن إسـ

س بإندوmـسيا، وتـم . �لغة أجن|ية لـدى طـالب الـصف الـساrع روقـد طبقـت عQـP عينـة  ـ� إحـدى املـدا
ُ

اســة إvــP. ضــابطة، وتجرO|يــة: تقــسيم$م إvــP مجمــوعت6ن Oــادة روقــد توصــلت الد ز وجــود فــر كب6ــ�  ــ�  ق
�اتيجية . كفـــاءة الكتابـــة لـــصا�� ا��موعـــة التجرO|يـــة�اســـية إلســـ ركمـــا أوصـــت بتـــضم6ن املنـــاÛ« الد

  .رافت



 
 في تنمية مهارات الكتابة "RAFT"فاعلية استراتيجية رافت 
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اســة  ســو وكــالر ر و د دا يلينــدوا�ي وسا ن ر  (Lindawaty,Surdarson,Clarry,2014)ر
افت لتنمية كتابة ا�½طابات الرسمية  � الل �اتيجية �غة �نجل6®ية �لغة رال�- اس
	دفت توظيف إس

ات وقد طبق . رأجن|ية عPQ طالب الصف العاشر؛ ولتحقيق ذلك تم إعداد اختبار لقياس تلك امل$ا
ُ

ايـا بإندوmـسيا) 15(عPQ عينة عدد�ا  سة توناس بانجسا الثانوOة  � �و2و رطالبا بمد ر وقـد توصـلت . ً
افــت أدى إvــP تحـــسن م�Æــوظ  ــ� م �اتيجية �اســة إvــP أن اســتخدام إســ رالد ة الكتابــة لــدى عينـــة ر ر$ــا

ايـة بمـا  Oن عPQ الكتابة  rش_ل أك¨� فاعلية أل�	م �انوا عQـP د اسو قاد اسة، حيث أصبح الد رالد ر ر نر
يكتبـو وملـن يكتبــو ومـا شــ_ل كتابـا�	م وموضــوع$ا، كمـا أصـبحت كتابــا�	م أك¨ـ� ترك6ــ®ا و�ـدفا مــن 

ً ً ن ن
�اتيجي. قبـــل�ة تـــصميم مواقــــف ~عليميـــة تتـــضمن إســــ ات الـــتعلم ال�ـــشط وم�	ــــا وروقـــد أوصــــت بـــضر

افت �اتيجية �  .رإس

اسة           �اتيجية الوقوف عPQ مدى فاعلية  )Riyanti, 2015 (ر�ان�� ر � ح6ن اس
	دفت د� إس
 الــــصف طـــالب  �لغـــة أجن|يـــة لـــدى }نجل6®يـــة باللغـــة الوصـــفية النـــصوص كتابـــة  ـــ� تحـــسن رافـــت

ات و�ســت|يان وطبقــت عQــP عينــة قوام$ــا. اترالــساrع؛ ولتحقيــق ذلــك تــم إعــداد �ختبــا
ُ

 ًطالبــا) 41(
سة من �ا جومبنج  � جاكرتا رمد�ان اسـة إvـP أن. ر با  حققـوا قـد الطـالب مـن% 90 روقـد توصـلت الد

�اتيجية باستخدام وذلك �نجل6®ية اللغة إلتقان {دmي ا��د معيار�كمـا أوصـت بإعـداد . رافـت إسـ
�اتي�ــ6ن عــــــن كيفيــــــة توظيــــــف إســــــ Oبــــــة للمعلمــــ ات تد ردو اســــــية ر ــــت وتطبيق$ــــــا  ــــــ� املــــــواد الد افــ رجية  ر

ا�½تلفة
ُ

.  

اســـة  �اGي ر    أمـــا د فقـــد اســـ
	دفت التعـــرف عQـــP فاعليـــة  (El Sourani, 2017)رالـــسو
ات الكتابة باللغة }نجل6®ية �لغة أجن|ية لدى طالبات  افت  � تحس6ن م$ا �اتيجية �راستخدام إس ر

ات الكتابــــة واختبــــار لقيــــاس تلــــك الـــصف العاشــــر  ــــ� غــــزة؛ ولتحقيــــق ذلــــك تــــم إعـــداد قائمــــة ر بم$ــــا
ات، وكذا بطاقة تحليل وقائمة معاي6� لتقييم كتابة الطالبات  � اللغة }نجل6®ية طبقت عPQ . رامل$ا

ُ

طالبة بالصف العاشر  ) 68(عينة قوام$ا 
ً

سة حسن سالمة {ساسية  وقد .  � قطاع غزة) أ(ر� مد
ة الكتابــــة باإلنجل6®يــــة بــــ6ن  ـــم م$ــــا ـــة احــــصائية  ــــ� ~علـ ق ذات داللـ اســــة إvــــP وجــــود فــــر رتوصــــلت الد ور
�اتيجية �ىا��مـوعت6ن الــضابطة والتجرO|يــة وذلــك لــصا�� ا��موعـة التجرO|يــة ~عــز الســتخدام إســ

�اتيجية . رافـت�ة توظيـف إسـ ات أخـر  ـ� اللغـة }نجل6®يـة وعQـP وركمـا أوصـت بـضر ىافـت عQـP م$ـا ر ر
  .غ6��ا من اللغات

اسة          ال�- اس
	دفت الكشف عن أثر استخدام  (Al – Mahdawi, 2019)يامل#داو رود
دنيــ6ن مــن متعلfــ- اللغــة }نجل6®يـــة  افــت عQــP الكتابــة }بداعيــة للطلبــة { � وºاتيج�- ســ_ام��ُاســ ر ر

ات الكتابــة }بداعيـــة املناســـبة ل$ـــذه العينـــة، �لغــة أجن|يـــة؛ ولتحقيـــق ذلـــ رك تــم إعـــداد قائمـــة بم$ـــا
افــت �اتيجية �ات، وكــذا دليــل اســـتخدام إســ رواختبــار لقيــاس �ــذه امل$ـــا طبقـــت عQــP عينــة قوام$ـــا . ر

ُ

دن) 75( 2ــــد الثانونيــــة بــــاأل ســــة إ ـــة  ــــ� مد رطالبــــة  ــــ� الــــصف ا��ــــادي عــــشر باملرحلــــة الثانوOـ ر ر
ً

وقــــد . 
اســــة  إvـــــP ف ات الكتابـــــة رتوصــــلت الد ـــ� تنميـــــة م$ــــا افـــــت  ـ � وºاتيج�- ســــ_ام��راعليــــة اســـــتخدام اســــ ر

اســـة �اتيج6ن . ر�بداعيـــة لـــدى عينـــة الد�ة اســـتخدام اســـ افـــت  ـــ� –وركمـــا أوصـــت بـــضر � وºر ســـ_ام
  .ر~عليم اللغات {جن|ية  � املراحل التعليمية ا�½تلفة ملا ل$ا من دو فعال

اســة          ال�ــ-  (Intharakasem, Boonhok, 2019)ان¶	ا@اµــسم و.و´Aــوك روكـذا  د
ات الكتابة �بداعية  � اللغة  افت  � ت�نمية م$ا �اتيجية �راس
	دفت الوقوف عPQ مدى فاعلية إس ر
ات الكتابـــــة }بداعيـــــة باللغــــــة  ـــا رالتايالنديـــــة �لغـــــة أجن|يـــــة؛ ولتحقيــــــق ذلـــــك تـــــم إعـــــداد قائمــــــة بم$ــ

اتالتايالنديـــة املناســـبة ل$ـــذه العينـــة، واختبـــار لقيـــاس طبقـــت عQـــP عينـــة قوام$ـــا . ر �ـــذه امل$ـــا
ُ

)30 (
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اجابان سوان سوناندا  � بان_وك �بية جامعة �Oوس ب_لية ال رطالبا من طالب الب_الو ر وقد توصلت . ً
ات الكتابة الوظيفية لدى طالب العينة اسة إPv وجود تحسن إيجاµي  � تنمية م$ا رالد كما أوصت . ر

pس اللغات {جن|ية  � �ليات ة تد ربضر افتور �اتيجية ��بية باستخدام إس�  .ر ال

اســة          افـــت عQـــP تطـــوOر  (Ali, 2020)ع·ـــ� رو د �اتيجية �رال�ـــ- اســـ
	دفت تقــØ.- تـــأث6� إســـ
ات الكتابة }بداعية  � اللغة }نجل6®ية �لغة أجن|ية لدى تالميذ الـصف الثالـث }عـدادي  ـ�  رم$ا

س ا��_ومية للغات؛ ولتحقيق ذلك تم إعداد اخ طبـق عQـP عينـة قوام$ـا . تبـار تحـصيQ�راملدا
ُ

)80 (
ـــم تقــــسيم$م إvــــP مجمــــوعت6ن الــــضابطة، والتجرO|يــــة و rعــــد التأكــــد مــــن الت_ــــافؤ بي�	مــــا تــــم : ًطالبــــا تـ

ست ا��موعة التجرO|ية باستخدام  pس للمجموعة الضابطة باألسلوب التقليدي،  � ح6ن د رالتد ر
افــــت �اتيجية �اســــة إvــــP وجــــود فــــر. رإســــ ـــد توصــــلت الد قوقـ ى دال احــــصائيا عنــــد مــــستو ر   بــــ6ن 01,ً

جات ا��موعة التجرO|ية رمتوسطي د افـت . ُ �اتيجية �رإضـافة إvـP وجـود تـأث6� إيجـاµي السـتخدام إسـ
ة م�	م عPQ حـدة ات الكتابة }بداعية وعPQ �ل م$ا رعPQ جميع م$ا ة اسـتخدام . ر وركمـا أوصـت بـضر

افت  � تنمية أنواع الكتابة {خر �الو �اتيجية �ىإس   .ظيفية و}قناعية و{�اديميةر

اسـة           اسـة  (Al-Sukhon, Omari,2020)يالـ¸_ن والعمـر رأمـا د رفقـد اسـ
	دفت د
�ــا الباحثــان  ـ� التحــصيل الكتــاµي باللغــة }نجل6®يــة بوصــف$ا لغــة  افــت ال�ــ- طو �اتيجية �رتـأث6� إســ ر

دنية؛ ولتحقيق ذلك تم إعداد اختبار  تحصيQ� وكذلك دليل للمعلم رأجن|ية لدى طلبة ا��امعة {
ة افـت املطـو �اتيجية �رباسـتخدام إسـ وقــد طبقـت عQـP عينـة قوام$ــا . ر

ُ
)60 ( Pــvًطالبـا مـن الفرقـة {و

دنية ة  � . ر � ا��امعة { افت املطو �اتيجية �اسة إPv وجود أثر دال إحصائيا إلس روقد توصلت الد ر ًر

ـــة البحـــــث ة إ. {داء الكتــــاµي عQـــــP عينـ اســـــات أخـــــر للكــــشف عـــــن أثـــــر وركمـــــا أوصــــت بـــــضر ىجــــراء د ر
ة  � اتجا�ات طلبة اللغة }نجل6®ية �لغة أجن|ية نحو الكتابة افت املطو �اتيجية �رإس   .ر

اسـة         افـت  (kabigting, 2020)@ـابجتنج ر ـ� حـ6ن اسـ
	دفت د �اتيجية �رتقـØ.- تـأث6� إسـ
 ولتحقيـق ذلـك تـم إعـداد اختبـار ُعPQ أداء الكتابة لدى متعلf- }نجل6®ية �لغة أجن|يـة  ـ� الفلبـ6ن؛

افــت �اتيجية �وقــد طبقــت عQــP عينــة قوام$ــا . رتحــصيQ�، ودليــل للمعلــم الســتخدام إســ
ُ

ًطالبــا ) 40(

سـت ا��موعـة  رفلبي�يا  � الصف العاشـر، وتـم تـص�يف$م إvـP مجمـوعت6ن ضـابطة وتجرO|يـة، وقـد د ً

سـت ا��موعــة التجرO|يــة افــترالـضابطة بالطرOقــة التقليديــة،  ــ� حــ6ن د �اتيجية �. ر باســتخدام إســ
جـــــات ا��موعـــــة  ق ذات داللـــــة احـــــصائية بـــــ6ن متوســـــطي د ـــP وجـــــود فـــــر اســـــة إvــ روقـــــد توصـــــلت الد ُر و
ـــــــة  جـــ ــــP د ــــــث حــــــــــصلت ا��موعــــــــــة التجرO|يــــــــــة عQــــــ ـــة، حيــــ ــــــة لــــــــــصا�� التجرO|يـــــــ رالــــــــــضابطة والتجرO|يــــ

ة%(91.35 ة ). لمقبو% (86، أما ا��موعة الضابطة فقد حصلت عPQ )زممتا وركما أوصت بضر
pس  افـــت  ـــ� تـــد �اتيجية ��اتيجيات الـــتعلم ال�ـــشط وم�	ـــا إســـ�Oب املعلمـــ6ن عQـــP اســـتخدام إســـ رتـــد ر ر

اس6ن   .راللغات {جن|ية ا�½تلفة ملا ل$ا من أثر فعال عPQ تنمية أداء الد

اسـة           س ودسـو�¹ واhkرتــاGي رو كـذا د  & Abo El Rous, Desouky)وأبــو الـر

Hertane, 21021) دفت قي	
ات القراءة ال�- اس افت  � تطوOر م$ا �اتيجية �راس فاعلية إس ر
س العامــة  ــ� قطــر؛ ولتحقيــق ذلــك تــم إعــداد قائمــة  ر}بداعيــة لــدى طــالب الــصف الثــامن  ــ� املــدا
ات، وكــــــذا دليــــــل للمعلــــــم  ـــــا ــــاس �ــــــذه امل$ـ ـــة، واختبــــــار لقيــ ـــذه العينـــ ات القــــــراءة }بداعيــــــة ل$ـــ ربم$ــــــا ر

افــت �اتيجية �وقــد طبقــت عQــ. رالســتخدام إســ
ُ

ًطالبــا  ــ� الــصف الثــامن بدولــة ) P)46 عينــة قوام$ــا 

ـــة الـــــــضابطة : قطــــــر، وتــــــم تقــــــسيم$م إvــــــP مجمــــــوعت6ن ســــــت ا��موعـــ ـــــابطة، وتجرO|يــــــة، حيــــــث د رضـ
افـــــت �اتيجية �ـــة باســـــتخدام إســـــ ســـــت ا��موعـــــة التجرO|يــ ــــ� حـــــ6ن د ــــة،  ـ ربالطرOقـــــة التقليديـ وقـــــد . ر
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ق دالـــــة إحـــــصائيا بـــــ6ن متوســـــطات  ـــود فـــــر اســـــة إvـــــP وجــ ًتوصـــــلت الد و جـــــات ا��موعـــــة الـــــضابطة ر رد
ات . والتجرO|يــة لــصا�� ا��موعــة التجرO|يــة افــت لتعزOــز م$ــا �اتيجية �ركمــا أوصــت باســتخدام إســ ر

  .الكتابة الوظيفية و}بداعية  � املراحل التعليمية ا�½تلفة

افت، فقد تمت }فادة م�	ا  �اتيجية �اسات والبحوث السابقة ال�- تناولت إس ر    و2استقراء الد  � ر
  :³~ي

س6ن -  ا�	ا العامة والنوعية لدى الدا ربناء قائمة لتقدير مجاالت الكتابة الوظيفية وم$ا  .ر

افت -  �اتيجية �ات الكتابة الوظيفية  � ضوء مراحل إس رتصميم دليل معلم لتنمية م$ا  .ر

افــت؛  -  �اتيجية �ر~عــرف {mــشطة اللغوOــة املناســبة ل_ــل مرحلــة مــن مراحــل اســتخدام إســ
سرلتعزOز دو �ل  .ر من املعلم والدا

�اتيجية - �ة الكتابية  � ضوء طبيعة �ل مرحلة من مراحل }س   .ر~عرف أساليب تقديم امل$ا

�اتيجية �ر   وقد أفادت الباحثة من عرض �ذا ا��و  � تحديد }جراءات التنفيذية السـتخدام إسـ
/ـــ.- اللغــــة العر2يـــة النـــاطق ات الكتابـــة الوظيفيــــة لـــدى دا رافـــت  ـــ� تنميــــة م$ـــا ر ى6ن بلغــــات أخـــر  ــــ� ر

  .ىاملستو املتقدم

  : إجراءات البحث

/.- اللغة يةـ لتنم}جـراءات العديد من اتبعت الباحثة   ات الكتابة الوظيفية لدى دا ر م$ا ر
افت، وفيما يأ~ي عـرض  �اتيجية �رالعر2ية الناطق6ن بلغات أخر  � املستو املتقدم باستخدام إس ى ى

  :ل$ذه }جراءات

أوال
ً

اAtــــــــا الوظيفيــــــــة الكتابــــــــة تمجــــــــاال تحديــــــــد:  املناســــــــبة روم#ا
ُ

�ــــــــ��  ـــــــة رلدا ــــــة اللغـ  العر.يــ
  :املتقدم ىاملستو �� ىأخر بلغات الناطق+ن

ات الكتابة الوظيفية واشتقاق$ا من خالل عدة مصادر، ¦�          : رقامت الباحثة بحصر م$ا

 .بالكتابة الوظيفية املرتبطة و{جن|ية العر2ية و{دبيات السابقة البحوث - 

Oة العاملية لتعليم اللغات {جن|يةامل -   :رستوOات املعيا

�ك لتعلــيم اللغــات"  - أ�وµــي املــش Oــة لإلطــار املرج¥ــ� {و راملــستوOات املعيا لعــام )" CEFR(ر
2001. 

pس اللغات {جن|ية  "  - ب رتوصفيات دليل الكفاءة اللغوOة الصادر عن ا��لس {مرO_ي لتد
ACTEL) "( 2012لعام.  

�بو للغة العر2ية لدو ا�½ليجوثيقة املس "-     ج�Oة للمركز ال لتوOات املعيا ي  .2018لعام" ر

/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر  � املستو املتقدم -  ىطبيعة دا ى  .ر

pـسھ واملنـوط الـت_لم rسلـسلة"  ال�ـ�اث لغـة إvـP دليلـك " كتـاب ىمحتـو تحليل -  /ـ.- رتد  اللغـة رلدا
 اللغــــة لتعلــــيم التعليfــــ- النيــــل مركــــز  ــــ� املتقــــدم ىاملــــستو  ــــ� ىأخــــر بلغــــات النــــاطق6ن العر2يــــة
 .g	ا الناطق6ن لغ6� العر2ية
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ا�	ـا العامـة والنوعيـة  الكتابـة الوظيفيـة بمجـاالت مبدئيـة قائمة إPv التوصل تم وقد   روم$ا
ســ6ن املناســبة ة  ــ� وضــع$ا تــم ثــم ،(*)رللدا تبــ6ن بمقدمــة ابتــدئت اســhبانة، رصــو

ُ
 ومـــا البحــث، فكــرة 

ات  ــ� يـأ~ي أدوات، بنـاء مـن تتطلبـھ البحــث،  لعينـة املناسـبة الكتابــة الوظيفيـة رمقـدم
	ا قائمـة بم$ـا
  :وتم التأكد من ضبط القائمة من خالل ³~ي

  : القائمة تحكيم 
اÁ	م إلبداء ؛(**)ا��كم6ن من مجموعة عPQ �سhبانة عرض تم     :لحو رآ

ات ا~ساق مدى -   . الوظيفيةمجاالت الكتابة من مجال �ل مع الفرعية رامل$ا
ة �ـــل مناســـبة مــدى - ات مـــن رم$ــا /ـــ.- اللغــة العر2يـــة النـــاطق6ن بلغــات أخـــر  ـــ� املـــستو  رامل$ـــا ىلدا ى ر

  .املتقدم
ات اللغوOة الصياغة دقة -   .رللم$ا
نھ ما ~عديل أو حذف أو إضافة إم_انية -   .القائمة �ذه ضبط من ملزOد ًمناسبا وير

اسة أسفرت وقد   اء رد ات أن عن ا��كم6ن السادة رآ املتـضمنة الكتابة الوظيفيـة رم$ا
ُ

  ـ� 
اء برصـد الباحثــة قامـت ثــم. تحتـھ تنـدرج الــذي ىاملـستو تحقــق فئـة �ـل ة �ـل لحــو ا��كمـ6ن رآ  رم$ــا

ْقلت ما حذف تم ذلك ضوء و � القائمة،  � ومجال َّ َ
mُـس|تھ  َ ْ ى؛ وذلـك ألن املـستو املتقـدم %80 عـن ِ

ات امل ــــن ثـــم ومـــن ناســـبة لـــھ،ريحتـــاج إvـــm Pـــسبة اتفـــاق عاليـــة  ـــ� امل$ـــا  �	ائيـــة قائمـــة إvـــP التوصـــل أمكـ
ات ـــة ربم$ــــا ـــات أخــــر  ــــ� املــــستو  املناســــبة الكتابــــة الوظيفيـ /ــــ.- اللغــــة العر2يــــة النــــاطق6ن بلغـ ىلدا ى ر
  .(***)املتقدم

  : بناء اختبار الكتابة الوظيفية: ًثانيا

  :   � ضوء مجموعة من ا�½طوات، ¦��ختبارتم بناء 

1 –H ختبار تحديد ال#دف من :  

ات الكتابـة الوظيفيـة املناسـبة �دف    س6ن من م$ا ر�ختبار إPv ~عرف مستو تمكن الدا ر ى
س6ن، ومن ثم التأكـد  ات لدى الدا افت  � تنمية �ذه امل$ا �اتيجية �رل$م؛ وتحديد مدى فاعلية إس ر ر

  .من تحقيق البحث ا��اv� أل�دافھ

  :  تحديد مصادر بناء Hختبار– 2

عدة مصادر، تمثلت  ـ� قائمـة مجـاالت الكتابـة  عPQ �ختبار  � تصميم ة الباحثتاعتمد  
اسات السابقة ذات الصلة ا�	ا العامة والنوعية ال�- تم التوصل إل�	ا، والد رالوظيفية وم$ا   .ر

3 –H ختبار وصف :  

ة مبدئية، وقد تضمن ³~يختبارتم وضع �     : ر  � صو

  .ة، و2يانات الباحثتبارخ صفحة الغالف مكتوب عل�	ا عنوان �-

                                                
/ــ.- اللغــة : )2(م`hــق(*)  ا�	ــا العامــة والنوعيــة املناســبة لدا رقائمــة مبدئيــة بمجــاالت الكتابــة الوظيفيــة وم$ا ر

ىالعر2ية الناطق6ن بلغات أخر  � املستو املتقدم  . ى
 .ء السادة ا��كم6ن عPQ أدوات البحثأسما: )1( م`hق(**)

/ـ.- اللغـة : )4( م`hق(***) ا�	ـا العامـة والنوعيـة املناسـبة لدا رقائمـة �	ائيـة بمجـاالت الكتابـة الوظيفيـة وم$ا ر
ىالعر2ية الناطق6ن بلغات أخر  � املستو املتقدم  .ى
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شـــادات  ، وكـــذا مجموعـــة مـــنختبـــار صــفحة التعليمـــات، واشـــتملت عQـــP توضـــيح ال$ـــدف مـــن �- ر}
س6ن   . رللدا

  ] 12[مفردات لقياس ] 9[�ختبار؛ حيث بلغ عدد�ا ى محتو �ختبار وتضمن مفردات -

ئ©سي6ن، وا��دو ³~ي يو�É ذلك    عة عPQ مستو6Oن  ة مو لم$ا ر   .زر

  )4(لجدو 

��� اللغة العر.ية الناطق+ن بلغات أخـر �ـ� املـستو  مواصفات اختبار  ىالكتابة الوظيفية لدا ى ر
  املتقدم

  ىاملستو م
قم املفردة امل
ُ

 عن ةعJ	ر
  جال@ل م

  عدد املفردات

ات  1   4  4،3،2،1  الوظيفية للكتابة العامة رامل#ا

  5  9،8،7،6،5  الوظيفية الكتابة مجاالت  2

  H  9ختبار كbل

ســو ا��ـاالت الوظيفيـة ال�ـ- يحتـاج إل�	ـا مـن �ختبـار للكتابـة  ـ� اختيـار موضـوعات تـم دوقـ -   ردا
، بلغات الناطق6ن العر2ية اللغة ة مواقـف وظيفيـة   ـ� �ختبار مفردات صيغت وقد ىأخر رصـو

س  � حياتھ اليومية  .ريمر g	ا الدا

4– H ختبارضبط:  

  :تم ضبط �ختبار من خالل

  :ختباريالصدق الظاmر لال

ُللتحقـــق مـــن الـــصدق الظـــا�ر لالختبـــار وأنـــھ صـــا�� لقيـــاس مـــا وضـــع مـــن أجلـــھ، قامـــت    ٌ ي
تھ املبدئية –الباحثة rعرضھ  اÁ	م حو ؛(*) عPQ مجموعة من ا��كم6ن-ر  � صو لإلبداء آ   : ر

/ــ.- اللغــة العر2يــة النــاطق6ن بلغــات أخــر  ــ� - ة لدا ى مناســبة موضــوعات الكتابــة الوظيفيــة ا�½تــا ر ر
ُ

  .ىتو املتقدماملس

ات املق©سة ا��ددة-   .ر مناسبة {سئلة للم$ا


	ا-�Ðة لألسئلة، وOدقة الصياغة اللغو .  

  . وضوح ~عليمات �ختبار-

ات املق©سة-   .ر كفاية {سئلة للم$ا

ــــالحيةوقـــــد     ومناســــــب
	ا، مفـــــردات �ختبـــــار، نأبـــــدى الـــــسادة ا��كمـــــو مـــــوافق
	م عQـــــP صـ
ة �	ائيـــةمـــن ثـــم فقـــد تمكنـــت الباحثـــة مـــن �ختبـــار، وكفاي
	ـــا، و وســـالمة  الختبـــار رالتوصـــل إvـــP صـــو

  . ا للتطبيق عPQ العينة �ستطالعيةً صا��ختبار أصبح �و2التاv�، (**)الكتابة الوظيفية

                                                

 . أسماء السادة ا��كم6ن عPQ أدوات البحث: )1(م`hق(*) 
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  :  التجر.ة Hستطالعية لالختبار– 5 

سـات اللغــة العر2يـة النــا) 15(ت_ونـت عينــة البحـث �ســتطالÊ� مـن       ســة مــن دا ردا ر
ً

طق6ن بلغــات 
وتـم التطبيـق  ،"مركز البنات"ىأخر  � مركز النيل التعليf- لتعليم اللغة العر2ية غ6� الناطق6ن g	ا 

  : وقد استخدمت بيانات �ذه العينة  � حساب ³~ي م، 8/5/2022املوافق{حد  P يوم 

  : حساب الزمن املناسب لالختبار-أ

من �ختبار من خالل حساب متوسط  س6ن  � العينـة �سـتطالعية زتم تحديد  منة ��ميع الدا ر{ ز
سة، وذلك من خالل املعادلة ³تية) 15(البالغ عدد�م  دا

ً
  :ر

  

        = زمن �ختبار

  

   دقيقة90=   86+89+88+ 91+ 95+ 94+ 83+ 96+ 87+ 93+ 82+ 97+ 91+ 92+ 88 = 

15  

Pvمن �ختبار حوا    دقيقة90 :زأى أن 

  : الصدق التكو�¤�-ب

ات الكتابة الوظيفية الصدق الت_وO§- تم حساب   : من خالل حساب قيمةرالختبار م$ا

جــة ال_ليـة للمــستو الـذي ت�تfــ-  -  ة الرئ©ـسة  ــ� �ـل مـستو والد جـة امل$ــا ى�~ـساق الـداخQ� بــ6ن د رى ر ر
ة الرئ©سة  .رإليھ امل$ا

جة ال_لية  -  ئ©Þ.- والد جة �ل مستو  ر�~ساق الداخQ� ب6ن د ر ات الكتابة الىر   . وظيفيةرالختبار م$ا
جة ب+ن الداخ·� �Hساق � ة رد جـة ىمستو @ل �� الرئjسة رامل#ا  الـذي ىللمـستو الbليـة روالد

ة إليھ ت©ت��  :الرئjسة رامل#ا

ات الرئ©سة تم حساب صدق       ات الكتابـة الوظيفيـة عـن طرOـق حـساب معامـل رامل$ا رالختبـار م$ـا
ة ال جة امل$ا تباط ب6ن د ر� ر جةى مستو  �ل�ة  رئ©سر ة - ت�تfـي الـذىستو ال_لية للمـروالد ر إليـھ امل$ـا

ات ال³~ي يلوا��دو . رئ©سةال ات الكتابة الوظيفيةرئ©سرو�É معامالت صدق امل$ا   :رة الختبار م$ا

  
  
  
  
  
  

                                                                                                               
/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر  � املستو املتقدماختب: )5(م`hق  (**) ىار الكتابة الوظيفية لدا ى  .ر

منةمجمو زع {  

ــــــ ـ ــــــــــــــ ــــ ــ ــــــــــــ ــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ـ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــــ ــــــــ  

سات رعدد الدا  
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  )5(لجدو 
تباط  H ة الرمعامل جة امل#ا رب+ن د جة الbلية للمىمستو  @ل � �رئjسةر  � ت©ت�يالذ  ىستوروالد

ة ال  )15= ن (سة رئjرإليھ امل#ا

ات العامة للكتابة الوظيفية   مجاالت الكتابة الوظيفية  رامل#ا

ة ال تباط  ةرئjسرامل#ا d سة  رمعاملjئ تباط  رمجاالت  d رمعامل  

ة ا�hتو واملضمو نم#ا ى   **0.932  مجال الرسائل  **0.765  ر

ة اللغة و�سلوب   **0.712  مجال الت`_يص  **0.768  رم#ا

ة الشbل والتنظيم   **0.877  مجال الس+	ة الذاتية  **0.846  رم#ا

  **0.848   التعليق والتعقيبمجال    

تباط دالة عند مستو     (**     H يقيمة معامل  )0.01ر

ــــ+ن  � جـــــة @ـــــل �Hـــــساق الـــــداخ·� بـ ئjـــــ��Âرد رمـــــستو  ات ى جـــــة الbليـــــة الختبـــــار م#ـــــا ر والد ر
 : الكتابة الوظيفية

جـــة �ـــل عـــن طرOــمجـــاالت الكتابــة الوظيفيـــة تــم حـــساب صــدق     تبـــاط بــ6ن د رق حـــساب معامــل � ر
-.Þئ©ـ رمستو  ات ى جـة ال_ليـة الختبـار م$ـا ر والد وÉـ� معـامالت ³~ـى يلوا��ـدو . الكتابـة الوظيفيـةر

اتصدق م   : الكتابة الوظيفيةر$ا

  )6(لجدو 
تباط ب+ن  H جة @ل رمعامل ئ��Âjرد رمستو  ات الكتابة الوظيفيـةى جة الbلية الختبار م#ا ر والد           ر

  )15 = ن(

  ىاملستو
ات العامة للكتابة  رامل#ا

  الوظيفية
  مجاالت الكتابة الوظيفية

تباط d 0.946  **0.906  رمعامل**  

تباط دالة عند مستو ** ( H ي قيمة معامل   )0.01ر

تباط جميع$ا دالة عند مـستو  ىيت�� من ا��دول6ن السابق6ن أن جميع معامالت } ممـا ) 0.01(ر
 -§Oات الكتابة الوظيفيةالختبار يحقق الصدق الت_و   .رم$ا

 :ىالصدق التمي+� -جـ 

ة التمي6®يــة  ات الكتابــة الوظيفيــةر   للتحقــق مــن القــد ؛ رالختبــار م$ــا ي؛ تــم حــساب الــصدق التمي6ــ®
جــات العينــة �ســتطالعية % 27حيـث تــم أخــد  جات املرتفعــة مــن د رمــن الــد ســة، ) 15(ر دا

ً
% 27ر

جات املنخفضة للعينة �ستطال � -عية، وتم استخدام اختبار مانرمن الد�ام ي وOت§¢ الالبا  Testر
Mann-Whitneyق ب6ن �ذه املتوسطات   . و للتعرف عQ� داللة الفر

ق ب6ن املتوسطات ا��سابية وقيمة  ووفيما يأ~ي جدو يو�É نتائج الفر  بـ6ن ا��مـوعت6ن، و�انـت zل
  :النتائج عPQ النحو ³~ى
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   )7( لجدو 

ق بــــ+ن املتوســــ ات الكتابــــة  بــــ+ن ا��مــــوعت+ن zطات اhkــــسابية وقيمــــة ونتــــائج الفــــر رالختبــــار م#ــــا
  الوظيفية

  ىاملستو
مجموعة 

  ىاملستو امل+�اGي
  العدد

متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

قيمة 

"Z"  
ىمستو 
  الداللة

ات العامة   26.00  6.50  4  املرتفع رامل#ا
  10.00  2.50  4  املنخفض  للكتابة الوظيفية

2.352  0.05  

تابة مجاالت الك  26.00  6.50  4  املرتفع
  10.00  2.50  4  املنخفض  الوظيفية

2.397  0.05  

ات الكتابة   26.00  6.50  4  املرتفع رم#ا
  10.00  2.50  4  املنخفض   كbلالوظيفية

2.381  0.05  

ى    وOت�� من ا��دو وجود فر ذي داللة إحصائية عنـد مـستو  ق  بـ6ن املـستو6Oن سـواء  ـ� 0.01ل
ات الكتا جة عالية من رم$ا ربة الوظيفية ك_ل أو  � مستوOا�	ا الرئ©سة مما يو�É أن �ختبار عPQ د

 .يالصدق التمي6®

 :  حساب ثبات Hختبار- د

ف    ويقـــصد بìبـــات أداة القيــــاس أن ~عطـــي النتـــائج نفــــس$ا إذا اســـتخدمت أك¨ـــ� مــــن مـــرة تحـــت ظــــر
ُ ُ

ـــــد تـــــــم ، )176، 1986جـــــــابر، (، )382، 1976الـــــــسيد، (مماثلـــــــة  ـــار، وقــ ــــساب ثبـــــــات �ختبــــ حـــ
  : قباستخدام الطر ³تية

نباخ-1     :و طر�قة ألفا كر

نباخ باستخدم برنامج  ى وذلك ل_ـل مـستو عQـSPSS V.18 Pو   حيث تم حساب معامل ألفا كر
  :لحدة، وكذلك لالختبار ك_ل، كما �و مو�É  � ا��دو ³~ي

  ) 8(لجدو 

نباخ الختبار  ات الكتابة الوومعامل ألفا كر   )15= ن  (ظيفيةرم#ا

  ىاملستو
ات العامة للكتابة  رامل#ا

  الوظيفية
مجاالت الكتابة 

  الوظيفية
  Hختبار كbل

نباخ   0.873  0.849  0.706  ومعامل ألفا كر

ات الكتابـــة الوظيفيـــة ليتـــ�� مـــن ا��ـــدو الـــسابق أن قيمـــة معامـــل الثبـــات الختبـــار  ¦ـــ� قيمـــة رم$ـــا
  .قية الوثو  � نتائجھمرتفعة، مما يدل عPQ ثبات �ختبار وإم_ان
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 : إعادة تطبيق Hختبارطر�قة  -2

ســات العينــة �ســتطالعي   ، ثــم تــم إعــادة تطبيقــھ عQــP نفــس ةرتــم تطبيــق �ختبــار عQــP دا
ســات  ــ� التطبيقــ6ن  جــات الدا تبــاط بــ6ن د م§ــ- أســبوع6ن، وتــم حــساب معامــل � رالعينــة بفاصــل  ر ر ز

تباط ب6ن التطبيق6ن  � �ل مـستو ، و�انت قيمة معSPSS (V. 18)باستخدام برنامج  ىامل � ر
  :لمن مستوOات �ختبار وكذلك  � �ختبار ك_ل، كما �و مو�É با��دو ³~ي

  ) 9(لجدو 

ات الكتابة الوظيفية معامالت ثبات    )15= ن (باستخدام طر�قة إعادة الطبيق راختبار م#ا

  ىاملستو
ات العامة للكتابة  رامل#ا

  الوظيفية
مجاالت الكتابة 

  الوظيفية
  Hختبار كbل

تباط d 0.959  **0.943  **0.926  رمعامل**  

تباط دالة عند مستو *        (* H ي قيمة معامل   )0.01ر

ثالثا
ً

��� أداء تhÄيح نموذج:   ىاملـستو �ـ� ىأخـر بلغـات النـاطق+ن العر.يـة الغـة ردا
ات �� املتقدم   :(*)الوظيفية  الكتابة رم#ا

  : نموذج الت�Âيح }جراءات ³تيةاتبعت الباحثة  � إعداد  

  : mدف النموذج* 

/ــ.- اللغـة العر2يـة النــاطق6ن بلغـات أخــر  ـ� املــستو    ى�ـدف النمـوذج إvــP تحليـل أداء دا ى ر
اسة(املتقدم  جا ) رمجموع�- الد ا�	ا العامة والنوعية تحليال متد ً � مجاالت الكتابة الوظيفية وم$ا رُ ر

ً

اعـــت وفـــق مقيـــاس ثالîـــي {rعـــاد، وذلـــك rغـــ ات، وقـــد  ررض تحديـــد مـــستو تمكـــ�	م مـــن �ـــذه امل$ـــا ر ى
  : الباحثة ³~ي عند تصميم النموذج

  . وضع مح_ات التقييم ال�- تحدد مستوOات التعلم  � صفوف مقياس {داء-

  .ى تحديد مستو {داء، والذي يمثل أعمدة مقياس {داء-

ف ال�ـ- تـصف �ـل مـستو أداء  ـ� �ـل خ- ى وصف {داءات واملعا ليـة مـن خاليـا مقيـاس {داء، كمـا ر
ات الغامضة ا�Éا، وخاليا من العبا Ê� أن ي_و الوصف دقيقا، و رر ً ًُ و ًو   .ن

قمية- ة  ر تحديد التدرج  � {داء من مستو آلخر بصو ر   .ى

  : مصادر اشتقاق النموذج* 

  : اعتمدت الباحثة  � إعداد النموذج عr PQعض املصادر، م�	ا  

ا�	ا العامة والنوعية ا��ددة بالبحث ا��اv� قائمة مجاالت الكتابة ال-   .روظيفية وم$ا

                                                

ــر  ــــ� املـــستو املتقــــدم  ــــ� : )6(م`hـــق (*)  ــ.- الغــــة العر2يـــة النــــاطق6ن بلغـــات أخــ /ــ ىنمــــوذج تـــ�Âيح أداء دا ى ر
ات الكتابة الوظيفية  .رم$ا
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ات الكتابة الوظيفية- اسات والبحوث السابقة العر2ية و{جن|ية املرتبطة بم$ا ر الد   .ر

ات الكتابة الوظيفية-   .ر {دبيات املرتبطة بقياس م$ا

ات الكتابة الوظيفية وقياس$ا-   .ر طرائق تقدير م$ا

  : وصف النموذج* 

ا�	ا العامة والنوعية ال�ـ- تـم التوصـل نت_و    رالنموذج من مجاالت الكتابة الوظيفية وم$ا
ة فرعية وفق مقياس ثالîي كما يأ~ي   : رإل�	ا؛ وقد تم تحليل �ل م$ا

لاملستو �و*  جات إذا أدى : ى س  � �ذا املستو عPQ ثالث د رو�و املستو املمتاز، وOحصل الدا ىر ى
ة rش_ل سليم دو أية أخط نامل$ا ىاء، ولذلك يمكن أن ²سf¢ �ذا املستو ر   ).ينطبق(ُ

جتـ6ن إذا أدى : ىاملستو الثاGي*  س  ـ� �ـذا املـستو عQـP د رو�و املستو املتوسـط، وOحـصل الـدا ىر ى
ة rش_ل غ6� مكتمل، ولذلك يمكن أن ²سf¢ �ذا املستو  ىامل$ا ُ   ).ٍينطبق إPv حد ما(ر

رو�ـو املــستو الـضعيف، وOحـصل الــدا: ىاملـستو الثالـث*  جـة وإحــدى ى رس  ـ� �ـذا املــستو عQـP د ى
إذا ك¨�ت أخطاؤه : �و®:        � ا��االت ³تية

ُ
)�  ).عن ثالثة فأك¨

  .إذا لم تكن }جابة مرتبطة بالسؤال: الثانية       

غا:    الثالثة     إذا لم يجب عن السؤال وتركھ فا
ً
ر ُ.  

  . املؤشر}جابة مع) عدم انطباق(ألن ا��االت الثالثة السابقة ~ع§-   

  : والنموذج »�ي يوÆÇ ذلك

  )10(لجدو 

ات الكتابة الوظيفية   رنموذج لتحديد مستو�ات �داء �� م#ا

  مستو�ات �داء

ة الفرعية لاملستو �و   رامل#ا ) 3(ى
  ممتاز/ ينطبق

  )2(ىاملستو الثاGي 

  ٍينطبق إ® حد ما

  )1(ىاملستو الثالث 

  ضعيف/ ال ينطبق

 اmيواملع {ف_ار ترت©ب
  .منطقي ~سلسل وفق

ه  ريكتب مرتبا أف_ا ً ُ

الرئ©سة والفرعية 
  .rش_ل مhسلسل

ه  ريكتب مرتبا إما أف_ا ً ُ

الرئ©سة أو الفرعية 
  .rش_ل مhسلسل

ًيكتب مرتبا إما  ُ

ه الرئ©سة أو  رأف_ا
 �الفرعية rش_ل غ6

  .مhسلسل

  : ضبط النموذج* 

ات إلبـــداء ُتـــم عـــرض النمـــوذج عQـــP ا��كمـــ6ن أنفـــس$م، الـــذين عـــرض علـــ�	   رم قائمـــة امل$ـــا
اÁ	م حو لآ   : ر

ات الكتابة الوظيفية- ة من م$ا ر وضوح م6®ان التقدير ل_ل م$ا   .ر



 
 في تنمية مهارات الكتابة "RAFT"فاعلية استراتيجية رافت 

  منار إسماعيل دمحم الشيخ. د  الوظيفية لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

 

 

236 

  . �Ðة الصياغة اللغوOة ملستوOات {داء-

نھ صا��ا لتجوOد �ذه القائمة- ً حذف أو ~عديل أو إضافة ما ير   .و

فاÁ	ا-   .و مدى وضوح التعليمات و

ًا±عا س: ر رإعداد كتjب الدا
ُ(*):  

µعـة موضـوعات للكتابـة الوظيفيـة بوحــدات متنوعـة مـن كتـاب ُ   تـضمن الكت©ـب أ ر
ُ

 لغــة إvـP دليلـك " 
�اث�pسھ واملنوط الت_لم rسلسلة"  ال /.- رتد  ىاملـستو  ـ� ىأخر بلغات الناطق6ن العر2ية اللغة رلدا

اق g	ا، إضافة �� الناطق6ن لغ6� العر2ية اللغة لتعليم التعليf- النيل مركز  � املتقدم رموعة من أو
افت  �اتيجية �  .رالعمل وفقا إلجراءات إس

  : (**)إعداد دليل املعلم: ًخامسا

pــسية ال�ــ- ²ــستع6ن g	ــا معلمــو اللغــة  ُ    اســ
	دف �ــذا الــدليل تقــديم مجموعــة مــن }جــراءات التد ر
ا�	ا العامة والنوع رالعر2ية للناطق6ن بلغات أخر عند تنمية مجاالت الكتابة الوظيفية وم$ا ية لدى ى

افت، وتـم  �اتيجية �/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر  � املستو املتقدم باستخدام إس ردا ىر ى
اســــات الــــسابقة و{دبيــــات املرتبطــــة بمتغ6ــــ�ات البحــــث  الكتابــــة (رإعــــداد �ـــــذا الــــدليل  ــــ� ضــــوء الد

افـــت �اتيجية �وظيفيـــة ، وقــد قامـــت الباحثـــة باختيـــار rعــض موضـــوعات الكتابـــة ال)رالوظيفيــة، إســـ
املتــضمنة  ـــ� كتــاب  

ُ
 واملنــوط rسلــسلة الـــت_لم" دليلـــك إvــP لغـــة ال�ـــ�اث" 

ُ
/ـــ.- اللغـــة  pـــس$ا عQــP دا رتد ر

ىالعر2يـة النــاطق6ن بلغــات أخــر  ــ� املــستو املتقــدم   ــ� مركــز النيــل التعليfــ- لتعلــيم اللغــة العر2يــة ى
افت، حيث بلغ عـدلغ6� الناطق6ن g	ا �اتيجية �ة ر، وإعادة صياغ
	ا  � ضوء إس رد املوضـوعات ا�½تـا

اسية µعة موضوعات، بواقع موضوع ل_ل وحدة د رأ   . ر

 : وقد تضمن دليل املعلم العناصر ³تية   

  . مقدمة- 

  . أ�داف الدليل-

  . طبيعة الكتابة الوظيفية-

افت- �اتيجية �  .ر طبيعة إس

pـــسية ملوضـــوعات الكتابـــة الوظيفيـــة  ـــ� كتـــاب - واملنـــوط " ل�ـــ�اثدليلـــك إvـــP لغـــة ا" ر }جـــراءات التد
/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر  ـ� املـستو املتقـدم  pس$ا لدا ىتد ى ر  ـ� مركـز النيـل التعليfـ- ر

  .لتعليم اللغة العر2ية لغ6� الناطق6ن g	ا

  

                                                

ات الكتابة الوظيفية ل: )7(م`hق (*)  س لتنمية م$ا ركت©ب الدا ىدا/ـ.- اللغـة العر2يـة النـاطق6ن بلغـات أخـر ر

                                                .ى � املستو املتقدم
/ـ.- اللغـة العر2يـة النـاطق6ن بلغـات أخـر  ـ� ): 8(م`hق(**)  ات الكتابـة الوظيفيـة لدا ىدليل املعلم لتنمية م$ا ر ر

افت �اتيجية �راملستو املتقدم باستخدام إس  .ى
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  : التجر.ة امليدانية

  : ا��اv� وفقا ��موعة من }جراءات، ¦�البحث تم تنفيذ التجر2ة امليدانية  �    

  : لبحثنة ا اختيار عي– 1

ســة ســـا ودا ر    ت_ونــت عينــة البحــث مـــن ثمانيــة عــشر دا التـــاrع ) بمركــز النيــل(رمــن الــذ�و و}نـــاث  ًر
�بيـــة والتعلـــيم بالقـــا�رة، وقـــد تـــم تقـــسيم �ـــذه العينـــة إvـــP مجمـــوعت6ن�ة ال ا رلـــو مجموعـــة تجرO|يـــة : ز

سـ6ن للغـة العر2يـة النـاطق6ن بلغــات أخـر  ـ� املـستو املتقـ ىت_ونـت مـن ~ـسعة دا ى دم  ـ� مركـز النيــل ر
ســــات للغــــة العر2يــــة النــــاطق6ن بلغــــات أخــــر  ــــ� "للبنـــ6ن" ى، ومجموعــــة ضــــابطة ت_ونــــت مــــن ~ــــسع دا ر

  .ىاملستو املتقدم  � مركز النيل للبنات

  :والش_ل ³~ي يو�É التصميم التجرO¶¢ للبحث

  

  

  

  

  

  

  

التصميم التجر��Ì املستخدم �� البحث) 3(شbل 
ُ

  

�م الزمنيـــة مـــا بـــ6ن : ث rعـــدة خــصائص م�	ـــا�ــذا وقـــد ا~ـــسمت عينـــة البحـــ   رتراوحـــت أعمـــا
إال أ�	ـــم اتفقـــوا  ـــ� ) املال6®يـــة، }ندوmـــسية(عـــام، كمـــا تباي�ـــت ج�ـــسيا�	م؛ حيـــث شـــملت ) 34: 23(

  .دوافع$م لتعلم اللغة العر2ية و�و ~علم اللغة العر2ية لألغراض ا��ياتية

  :  تطبيق Hختبار القب·�-2

ات  ـــًختبـــار قبليـــا؛ g	ـــدف بيـــان مـــدى ت_ـــافؤ ا��مـــوعت6ن  � بتطبيـــقثـــة الباحتقامـــ    ر� اختبـــار م$ـــا
 لداللـــة Mann-Whitney Test وOت§ـــ- - اختبـــار مـــانوذلـــك باســـتخدام الكتابـــة الوظيفيـــة؛

ق بـــ6ن متوســـط جـــات يوالفـــر تـــب د ر  /ـــ.-ر �  التطبيـــق القبQـــ� ا��مـــوعت6ن التجرO|يـــة والـــضابطة  ـــردا
ات الكتابة الوظيفية   :يللك وفق ا��دو ³~وذ. رالختبار م$ا
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  ) 11 (لجدو 

ق بـ+ن متوسـط  Mann-Whitney Test  و�ت¤ـ� -نتـائج اختبـار مـان"  تـب يولداللـة الفـر ر 
جــات  �ـــ��رد ات الكتابـــة الختبـــار  � التطبيـــق القب·ــ� ا��مـــوعت+ن التجر��يــة والـــضابطة �ـــردا ر م#ـــا

  الوظيفية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -؛ مما ²ع§α ≥ 0.05ىا عند مستو ًغ6� دالة إحصائي " Z " أن قيمةالسابق ليت�� من ا��دو      
ق ذات داللـة إحـصائية بـ6ن مجمـوع� ات ال�ً قبليـا  ـ- البحـثوأنھ ال توجد فـر كتابـة الوظيفيـة؛ ر م$ـا

تجر2ـة و�ذا ²ع§- تجاmس ا��موعت6ن وتأ�ل$ما للتطبيق امليـداmي لمما يدل عPQ ت_افؤ ا��موعت6ن، 
  .البحث

9س ��مو-3   ):التجر��ية والضابطة(بحث  ال�ع�ر التد

pس ��موع        : البحث �اآل~ي�-رrعد التحقق من ت_افؤ ا��موعت6ن التجرO|ية والضابطة، تم التد
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  : بال©سبة للمجموعة التجر��ية-

ســ6ن  ــ� كتــاب       pس موضــوعات الكتابــة الوظيفيــة عQــP الدا رتــم تــد   ــ� " دليلــك إvــP لغــة ال�ــ�اث"  ر
ـــــــت_لم وف ـــــــد املوافــــــــق سلــــــــسلة الـ ـــــوم {حـ ـــــن يـــ ـــ� الف�ــــــــ�ة مـــ ـــق  ـــــ ـــــــم التطبيـــــ ـــــت، وتـ افـــ �اتيجية �ــــــا إلســــــــ رقــ

ً

ـــق 29/5/2022 ـــــل جلــــــسة ) 8( بواقــــــع 24/7/2022م إvــــــP يــــــوم {حــــــد املوافـــ جلــــــسات، مــــــدة �ـ
  . ساعتان

 :  بال©سبة للمجموعة الضابطة-

pس        تم  ل معلم بالطرOقة املعتادة من قبللمجموعة الضابطة موضوعات الكتابة الوظيفية رتد
pسالفصل، ر وقد استغر تد ست ف�	ا للمجموعة التجرO|يةل�- نفس املدة ا املوضوعاتق    .ر د

  : البعدى Hختبار  تطبيق-4

      PـQعـديا عr ات الكتابة الوظيفيـة تطبيقـا م$ا pس ��موع�- البحث تــم تطبيق اختبا ًبان
	اء التد ً
ر ر ر

pس، وذلـــك  ـــ� ــ يـــومرنحـــو مـــا تـــم فيمـــا قبـــل التـــد صـــد .  م26/7/2022ق ـ املوافـــاء الثالثـ روقـــد تـــم 
  . ًالبيانات ومعا��
	ا إحصائيا وتحليل$ا الستخالص أ�م ما ~سفر عنھ من نتائج

  :بحــثنتائـج ال

  :لعرض ومناقشة النتائج اk_اصة بالفرض �و -1
قيوجــد فــر ذو داللــة إحــصائية عنــد " والــذى يــنص عQــP أنــھ بحــثلالختبــار Ðــ�ة الفــرض {و لل   

جـات يبـ+ن متوسـط) α ≤ 0.05(ىمـستو  تـب د ر  �ـ��ر �  ا��مـوعت+ن التجر��يـة والـضابطة �ـردا
اAtـا الرئjـسة يالتطبيـق البعـد ة مـن م#ا ات العامـة للكتابـة الوظيفيـة كbـل و�ـ� @ـل م#ـا رللم#ـا ر ، ر

جـــات  تــب د  Ækرلــصا �ــ��ر -Mann  وOت§ـــ- -، تــم حـــساب اختبــار مــان" ا��موعــة التجر��يـــةردا

Whitney Testق جـــات رتـــب متوســـطي بـــ6ن و لداللــــة الفـــر /ـــ.- رد  التجرO|يــــة ا��مـــوعت6ن ردا
ات البعـدي التطبيـق  ـ� والـضابطة ة �ـل و ــ� ك_ـل الوظيفيـة للكتابـة العامـة رللم$ــا ا�	ــا مـن رم$ـا  رم$ا

تبــــاط الثنــــاNي للرتــــب الرئ©ــــسة  rrb ( Rank biserial(ر، كمــــا تــــم حــــساب معامــــل �

correlation �ات �  ــاملتغ6ـ� املـستقل ملعرفـة �ðـم تـأث6 أو قـوة العالقـة بـ6ن املتغ6ــ�ين  (رتلـك امل$ـا
  . يو�É ذلك ³~يل، وا��دو)املستقل والتاrع



 
 في تنمية مهارات الكتابة "RAFT"فاعلية استراتيجية رافت 

  منار إسماعيل دمحم الشيخ. د  الوظيفية لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

 

 

240 

  ) 12(لجدو 
ق   Mann-Whitney Test  و�ت¤ـ� -نتـائج اختبـار مـان"   رتـب متوسـطي بـ+نولداللـة الفـر

جات ��� ا��موعت+ن رد ات البعـدي التطبيـق �ـ� والـضابطة التجر��ية ردا  ةللكتابـ العامـة رللم#ـا
ة و�� @ل كbل الوظيفية اAtا من رم#ا   الرئjسة رم#ا

  

  

  

  

  

  

  

  
  

جـــــات ـــ+ن متوســـــطي د ق بــ ــــر ـــÆ الفـ ـــاGي ��ـــــي يوÇــ روالرســـــم البيــ �ـــــ�� و  التجر��يـــــة ا��مـــــوعت+ن ردا
ات البعــــدي التطبيــــق �ــــ� والــــضابطة ة @ــــل و�ــــ� كbــــل الوظيفيــــة للكتابــــة العامــــة رللم#ــــا  مــــن رم#ــــا

اAtا   :الرئjسة رم#ا

  

  

  

  

  

  

  : ما يآ�ىسابقالليتÆÍ من ا�kدو 

يوجود فر دال إحـصائيا عنـد مـستو داللـة  -  جـات رتـب متوسـطي بـ6ن) α ≤ 0.01(ًق /ـ.- رد  ردا
ات البعدي التطبيق  � والضابطة التجرO|ية ا��موعت6ن  ك_ـل الوظيفيـة للكتابة العامة رللم$ا

ة �ــل و ــ� ا�	ـــا مــن رم$ـــا جــات الرئ©ــسة، رم$ا تـــب د ر لــصا��  /ـــ.-ر   ا��موعــة التجرO|يـــة، أي أنردا
جــات ا��موعــة التجرO|يــة  ــ�  تــب د رمتوســط  اتر  �ــل و ــ� ك_ــل الوظيفيــة للكتابــة العامــة رامل$ــا

ة ا�	ـا مــن رم$ـا  أعQـP بداللــة إحـصائية عــن نظائر�ـا لــدى ا��موعـة الــضابطة، ممــا الرئ©ــسة رم$ا
  .ل²ش6� إPv تحقيق الفرض {و

تباط الثناNي للرتب  -  ًوجـود تـأث6� قـو جـدا : إvـP) 1.00 (بلغتال�- ) rrb(رو~ش6� قيم معامل � ي
ات ـــ� تنميـــة ) املعا��ـــة التجرO|يــــة(لــــ  ة و ـــ� �ــــل ك_ـــل الوظيفيــــة للكتابـــة العامـــة رامل$ــــا  مــــن رم$ـــا

ا�	ا  .الرئ©سة رم$ا
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2- Gاصة بالفرض الثا_kيعرض ومناقشة النتائج ا:  
     mة الفرض الثا�Ð أنھ ي والذبحث لليالختبار PQقيوجد فر ذو داللة إحـصائية عنـد"  ينص ع 

جـات يبــ+ن متوسـط) α ≤ 0.05(ىمـستو  تـب د ر  �ـ�� ر  التطبيقــ+ن �ا��موعـة التجر��يـة �ـردا
ات ي والبعـــد�القب·ــ ة @ـــل و�ــ� كbـــل الوظيفيــة للكتابـــة العامـــة رللم#ــا اAtـــا مــن رم#ـــا  الرئjـــسة رم#ا

جـــات  تـــب د  Ækرلـــصا ســـ+نر ات ،" التطبيـــق البعـــدى� �ـــرالدا ر تـــم حـــساب اختبـــار وOل_وكـــسو إلشـــا ن

جات امل  بـــ6نق، ��ــساب الفـــر Wilcoxon Signed Ranks Testرتبطـــة رالرتــب للـــد
جــات رتـب متوسـطي /ـ.- رد ات القبQـ� التطبيقــ6ن  ـ� التجرO|يـة ا��موعــة ردا  العامــة روالبعــدي للم$ـا

ة �ـل و � ك_ل الوظيفية للكتابة ا�	ـا مـن رم$ـا تبـاط الثنـاNي الرئ©ـسة رم$ا ر، كمـا تـم حـساب معامـل �
اج املرتبطــة   rprb (Matched- Pairs Rank biserial correlation(ولرتـب {ز

 �اتملعرفة �ðم تأث6 ، )أو قوة العالقة ب6ن املتغ6ـ�ين املـستقل والتـاrع (راملتغ6� املستقل  P تلك امل$ا
التجرO|يـة، وا��ـدوالن ³تيـان كما تم حساب mسبة الكـسب املعـدل لـبالك، لبيـان فاعليـة املعا��ـة 

  :يو�Éان ذلك

  )13(لجدو 
اسـة الفـر Wilcoxon Signed Ranks Testنختبـار و�لكوكـسو  نتـائج ا ق عنـد د  بـ+نر

جـــات رتــــب متوســـطي �ــــ�� رد ات والبعــــدي القب·ـــ� التطبيقــــ+ن �ــــ� التجر��يـــة ا��موعــــة ردا  رللم#ــــا
ة @ل و�� كbل الوظيفية للكتابة العامة اAtا من رم#ا     �� التطبيق+ن القب·� والبعديالرئjسة رم#ا

  

                                                

ة السالبة}(*)   .  القبQ�< البعدي : نعندما ي_و: رشا

ة املوجبة(**)   .   القبQ�> البعدي : نعندما ي_و: ر}شا

ة صفرOة(***)   .  القبQ�= البعدي : نعندما ي_و: ر}شا
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  )14(لجدو 
ات، ��  Blakeاملعدلة لـ Gسبة الكسب  ة @ل و�� كbل  الوظيفية للكتابة العامة رامل#ا  من رم#ا

اAtا  الرئjسة رم#ا

  ةرامل#ا
متوسط 
التطبيق 

  القب·�

متوسط 
التطبيق 
  البعدي

الABاية 
 Ðالعظ�
  لالختبار

جة  رد
  (*)الكسب

Gسبة 
الكسب 
  املعدلة 

  Blakeلـ 

ة  1.590 4.12 6 5.56 1.44  نواملضمو ىا�hتو رم#ا

ة  1.594 6.11 9 8.44 2.33  و�سلوب اللغة رم#ا

ة  1.598 6.00 9 8.56 2.56  والتنظيم الشbل رم#ا

ات  للكتابة العامة رامل#ا
 1.595 16.23 24 22.56 6.33  كbل الوظيفية

جــــات ق بـــــ+ن متوســــطي د روالرســــم البيــــاGي ��ــــي يوÇــــÆ الفــــر �ــــ�� و  �ـــــ� التجر��يــــة ا��موعــــة ردا
ات ديوالبع القب·� التطبيق+ن ة @ـل و�ـ� كbـل الوظيفيـة للكتابـة العامـة رللم#ا اAtـا مـن رم#ـا  رم#ا

  :الرئjسة

  

  

  

  

  

  

  :يأ� ما يالسابق+ن +نيتÆÍ من ا�kدول

يوجــود فــر دال إحـــصائيا عنــد مـــستو  -  تـــببـــ6ن ) α ≤ 0.01(ًق جــات رمتوســطي  /ـــ.-  رد ردا
ات والبعدي القبQ� التطبيق6ن  � التجرO|ية ا��موعة  و � ك_ل الوظيفية للكتابة العامة رللم$ا

ة �ل ا�	ا من رم$ا جات الرئ©سة، رم$ا تب د ر لصا��  س6نر   . ي التطبيق البعد�  رالدا
اج املرتبطـة  -  تبـاط الثنـاNي لرتـب {ز وو~ـش6� قـيم معامـل � وجــود : إvـP) 1(يال�ـ- ~ـساو ) rprb(ر

ًتأث6� قو جدا لـ  ات � تنمية ) املعا��ة التجرO|ية(ي  �ـل و ـ� ك_ـل يفيةالوظ للكتابة العامة رامل$ا
ة ا�	ــا مـــن رم$ــا ســـ6ن لــدى الرئ©ـــسة رم$ا نـــة رالدا  با��موعـــة التجرO|يــة  ـــ� التطبيــق البعـــدي مقا

ً
ر

�Qبالتطبيق القب. 

 -  Pسبة الكسب املعدلة لـ بالك  ـm اتأن قيم ة �ـل و ـ� ك_ـل الوظيفيـة للكتابـة العامـة رامل$ـا  رم$ـا
ا�	ــا مــن �ح) 1.2( أكºــ� مــن القيمــة الرئ©ــسة رم$ا�$ــا بــالك ل�Æكــم عQــP فاعليــة املعا��ــة ال�ــ- اق

                                                

جة الكسب (*)   ). متوسط التطبيق القب·�-متوسط التطبيق البعدي = (رد
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ــــش6� إvـــــP أن  ـــة؛ ممـــــا ²ـ ـــةالتجرO|يــ ــــة املعا��ـــــة التجرO|يــ اتَّ فعالـــــة  ـــــ� تنميـ ـــة رامل$ـــــا  للكتابـــــة العامــ
ة �ل و � ك_ل الوظيفية ا�	ا من رم$ا   .بحث لدى مجموعة الالرئ©سة رم$ا

 - mب6ن تحقق الفرض الثاhض اليمما سبق ي  .بحثو من فر

3- _kالثالثاصة بالفرض عرض ومناقشة النتائج ا:  
قيوجــد فــر ذو داللــة إحــصائية "والــذى يــنص عQــP أنــھ بحــث  للالثالــثالختبــار Ðــ�ة الفــرض          

جات يب+ن متوسط) α ≤ 0.05(ىعند مستو  تب د ر  ���ر  ا��موعت+ن التجر��ية والضابطة ردا
ــــة الكتابـــــة ��ـــــاالت ي التطبيـــــق البعـــــد��ـــــ اAtـــــا الوظيفيـ ة مـــــن م روم#ا ـــا اAtـــــا ركbـــــل و�ـــــ� @ـــــل م#ــ ر#ا

جــات الرئjــسة تــب د  Ækر، لــصا �ــ��ر   وOت§ــ- -، تــم حــساب اختبـــار مــان" ا��موعــة التجر��يــةردا

Mann-Whitney Test ق جــــات رتـــب متوســــطي بــــ6نو لداللـــة الفــــر /ــــ.- رد  ا��مــــوعت6ن ردا
ا�	ا الوظيفية الكتابة ��االت البعدي التطبيق  � والضابطة التجرO|ية ة �ل ك_ل و � روم$ا  من رم$ا

ا�	ــ تبــاط الثنــاNي للرتــب الرئ©ــسة ارم$ا  rrb ( Rank biserial(ر، كمــا تــم حــساب معامــل �

correlation �ات �  ــاملتغ6ـ� املـستقل ملعرفـة �ðـم تـأث6 أو قـوة العالقـة بـ6ن املتغ6ــ�ين  (رتلـك امل$ـا
  . يو�É ذلك³~يل، وا��دو )املستقل والتاrع

  )15(لجدو 
ق   Mann-Whitney Test  و�ت¤ـ� -نتـائج اختبـار مـان"   رتـب متوسـطي بـ+نولداللـة الفـر

جات ��� رد  الوظيفية الكتابة ��االت البعدي التطبيق �� والضابطة التجر��ية ا��موعت+ن ردا
اAtا ة @ل كbل و�� روم#ا اAtا من رم#ا   الرئjسة رم#ا
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جـــات       ق بـــ+ن متوســطي د روالرســم البيـــاGي ��ــي يوÇـــÆ الفــر �ــ�� و  التجر��يـــة ا��مـــوعت+ن ردا
اAtـــا الوظيفيــــة الكتابـــة ��ـــاالت البعــــدي التطبيـــق �ـــ� ضابطةوالـــ ة @ـــل و�ــــ� كbـــل روم#ا  مــــن رم#ـــا

اAtا   :الرئjسة رم#ا

  

  

  

  

  

  

  

  :ليتÆÍ من ا�kدو السابق ما يآ�ى

يوجــود فــر دال إحــصائيا عنــد مــستو داللــة  -  /ــ.- ) α ≤ 0.01(ًق جــات دا تــب د ربــ6ن متوســطي  ر ر
ا�	ا ك_ل ا��موعت6ن التجرO|ية والضابطة  � التطبيق الب رعدي ��االت الكتابة الوظيفية وم$ا

/ـــ.- ا��موعــة التجرO|يـــة، أي أن  جــات دا تـــب د ا�	ـــا الرئ©ــسة، لــصا��  ة مــن م$ا رو ــ� �ــل م$ـــا ر ر ر ر
ا�	ـا ك_ـل و ـ� �ـل  جات ا��موعة التجرO|ية  � مجاالت الكتابة الوظيفيـة وم$ا تب د رمتوسط  ر ر

ا�	ــا الرئ©ـسة أعQــP بداللـة إحــصائية عـن ة مـن م$ا رم$ـا  نظائر�ــا لـدى ا��موعــة الـضابطة، ممــا ر
  .²ش6� إPv تحقيق الفرض الثالث

تبـــاط الثنــاNي للرتــب  -  وجـــود : إvــP) 1.00 - 0.927(ال�ــ- تراوحـــت بــ6ن ) rrb(رو~ــش6� قــيم معامــل �
ًتأث6� قو جدا لـ  ا�	ا ك_ل و � �ل ) املعا��ة التجرO|ية(ي ر � تنمية مجاالت الكتابة الوظيفية وم$ا

ة من م$ا رم$ا  .ا�	ا الرئ©سةر
 :عرض ومناقشة النتائج اk_اصة بالفرض الرا±ع -4

قيوجــد فــر ذو داللــة إحــصائية "  الختبــار Ðــ�ة الفــرض الراrــع للبحــث والــذي يــنص عQــP أنــھ        
�ـ�� ا��موعـة التجر��يـة �ـ� التطبيقـ+ن ) α ≤ 0.05(ىعند مـستو  جـات دا تـب د ربـ+ن متوسـطي  ر ر

اAtــا الرئjــسة القب·ــ� والبعــدي ��ــاالت الكتابــة الوظ ة مــن م#ا اAtــا كbــل و�ــ� @ــل م#ــا ريفيــة وم#ا ر ر
ســ+ن �ــ� التطبيــق البعــدي جــات االدا تــب د  Ækرلــصا ر ات ،"ر ر تــم حــساب اختبــار وOل_وكــسو إلشـــا ن

جات املرتبطــة  تـــب Wilcoxon Signed Ranks Testرالرتــب للــد ر، ��ــساب الفــر بــ6ن متوســطي  ق
/ـــــ.- ا��موعـــــة التجرO|يـــــة  ـــــ� التطبيقـــــ6ن الق جـــــات دا رد ـــة الوظيفيـــــة ر بQـــــ� والبعـــــدي ��ـــــاالت الكتابــ

تبــاط الثنـــاNي لرتـــب  ا�	ــا الرئ©ـــسة، كمـــا تــم حـــساب معامـــل � ة مـــن م$ا ا�	ــا ك_ـــل و ـــ� �ــل م$ـــا روم$ا ر ر ر
اج املرتبطـة   ملعرفـة �ðـم تـأث6� املتغ6ــ� rprb (Matched- Pairs Rank biserial correlation(و{ز

ات  ، كمــا تـــم حــساب mـــسبة )6ن املتغ6ـــ�ين املــستقل والتـــاrعأو قــوة العالقـــة بــ(راملــستقل  ـــ� تلــك امل$ـــا
  :الكسب املعدل لبالك، لبيان فاعلية املعا��ة التجرO|ية، وا��دوالن ³تيان يو�Éان ذلك
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  )16(لجدو 
اسـة الفـر بـ+ن متوسـطي Wilcoxon Signed Ranks Testن نتـائج اختبـار و�لكوكـسو  ق عنـد د ر

ــــة التجر��يــــــة �ــــــ �ــــــ�� ا��موعــ جــــــات دا رتــــــب د ر ــــ+ن القب·ــــــ� والبعــــــدي ��ــــــاالت الكتابــــــة ر � التطبيقــ
اAtا الرئjسة �� التطبيق+ن القب·� والبعدي ة من م#ا اAtا كbل و�� @ل م#ا رالوظيفية وم#ا ر    ر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )17( لجدو 
ة مـن  GBlakeسبة الكسب املعدلة لـ  اAtـا كbـل و�ـ @ـل م#ـا ر، �� مجـاالت الكتابـة الوظيفيـة وم#ا ر

اAtا الر  ئjسةرم#ا

  ا��ال
متوسط 
التطبيق 

  القب·�

متوسط 
التطبيق 
  البعدي

الABاية 
 Ðالعظ�
  لالختبار

جة  رد
الكسب 
(****)  

Gسبة الكسب 
  املعدلة 

  Blakeلـ 

 1.440 1.67 3 2.78 1.11  مجال الرسائل

 1.298 1.45 3 2.67 1.22  مجال الت`_يص

 1.440 1.67 3 2.78 1.11  مجال الس+	ة الذاتية

 1.515 3.45 6 5.78 2.33  ق والتعقيبمجال التعلي

                                                
ة السالبة(*)   .  القبQ�< البعدي : نعندما ي_و: ر}شا

ة املوجبة(**)   .   القبQ�> البعدي : نعندما ي_و: ر}شا
ة صفرOة(***)    .  القبQ�= البعدي : نعندما ي_و: ر}شا

جة الكسب  (****)   ). متوسط التطبيق القبQ�-متوسط التطبيق البعدي = (رد
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  ا��ال
متوسط 
التطبيق 

  القب·�

متوسط 
التطبيق 
  البعدي

الABاية 
 Ðالعظ�
  لالختبار

جة  رد
الكسب 
(****)  

Gسبة الكسب 
  املعدلة 

  Blakeلـ 

مجاالت الكتابة الوظيفية 
اAtا كbل   روم#ا

5.78  14.00  15  8.22  1.439  

�ــــ�� ا��موعــــة التجر��يــــة �ــــ� التطبيقــــ+ن القب·ــــ�  ق بــــ+ن دا روالرســــم البيــــاGي ��ــــي يوÇــــÆ الفــــر و
اAtا ال ة من م#ا اAtا كbل و�� @ل م#ا روالبعدي ��االت الكتابة الوظيفية وم#ا ر   :رئjسةر

  

  

  

  

  

  

  
  

  :يتÆÍ من ا�kدول+ن السابق+ن ما يأ�ي

يوجود فر دال إحصائيا عند مستو  -  /.- ا��موعـة ) α ≤ 0.01(ًق جات دا تب د رب6ن متوسطي  ر ر
ة  ا�	ا ك_ل و � �ل م$ا رالتجرO|ية  � التطبيق6ن القبQ� والبعدي ��االت الكتابة الوظيفية وم$ا ر

جات  تب د ا�	ا الرئ©سة، لصا��  رمن م$ا ر س6ن  � التطبيق البعدىر   . رالدا
اج املرتبطـــة  -  تبـــاط الثنـــاNي لرتــب {ز وو~ــش6� قـــيم معامــل � وجـــود : إvـــP) 1(يال�ـــ- ~ــساو ) rprb(ر

ًتأث6� قو جدا لـ  ا�	ا ك_ل و � �ل ) املعا��ة التجرO|ية(ي ر � تنمية مجاالت الكتابة الوظيفية وم$ا
ســـ6ن با��موعــ ا�	ـــا الرئ©ــسة لـــدى الدا ة مـــن م$ا رم$ــا ر نـــة ر ة التجرO|يـــة  ـــ� التطبيــق البعـــدي مقا

ً
ر

�Qبالتطبيق القب. 
ة  -  ا�	ا ك_ل و � �ل م$ا رأن قيم mسبة الكسب املعدلة لـ بالك  � مجاالت الكتابة الوظيفية وم$ا ر

ا�	ـــا الرئ©ـــسة أكºـــ� مـــن القيمـــة  �ح$ـــا بـــالك ل�Æكـــم عQـــP فاعليـــة املعا��ـــة ) 1.2(رمـــن م$ا�ال�ـــ- اق
َّملعا��ـــة التجرO|يـــة فعالـــة  ـــ� تنميـــة مجـــاالت الكتابـــة الوظيفيــــة التجرO|يـــة؛ ممـــا ²ـــش6� إvـــP أن ا

ا�	ا الرئ©سة لدى مجموعة البحث ة من م$ا ا�	ا ك_ل و � �ل م$ا روم$ا ر  . ر
ض البحث -   .ومما سبق يhب6ن تحقق الفرض الراrع من فر

  :عرض ومناقشة النتائج اk_اصة بالفرض اk_امس -5
قيوجد فر ذو داللة إحـصائية "الذي ينص عPQ أنھ الختبار �Ðة الفرض ا�½امس للبحث و          

��� ا��موعت+ن التجر��ية والضابطة �� ) α ≤ 0.05(ىعند مستو  جات دا تب د رب+ن متوسطي  ر ر
��� ا��موعـة  جات دا تب د  Ækل، لصاbات الكتابة الوظيفية ك رالتطبيق البعدي الختبار م#ا ر ر ر

ق بـ6ن متوســطي Mann-Whitney Test  وOت§ـ- -، تـم حـساب اختبـار مـان"التجر��يـة و لداللـة الفـر
ات الكتابــة  /ـ.- ا��مــوعت6ن التجرO|يـة والـضابطة  ـ� التطبيــق البعـدي الختبـار م$ـا جـات دا رتـب د ر ر ر
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تبـاط الثنـاNي للرتـب   rrb ( Rank biserial correlation(رالوظيفيـة ك_ـل، كمـا تـم حـساب معامـل �
ا ، )أو قوة العالقة ب6ن املتغ6�ين املـستقل والتـاrع(ت رملعرفة �ðم تأث6� املتغ6� املستقل  � تلك امل$ا

  .لوا��دو ³~ي يو�É ذلك

  )18(لجدو  
جـات   Mann-Whitney Test  و�ت¤ـ� -نتـائج اختبـار مـان"  تـب د ق بـ+ن متوسـطي  رلداللـة الفـر ر و

ات الكتابة الوظيفية  ��� ا��موعت+ن التجر��ية والضابطة �� التطبيق البعدي الختبار م#ا ردا ر
bلك  

  
  
  
  
  

  

جـــــات ق بـــــ+ن متوســـــطي د ــــÆ الفـــــر روالرســـــم البيـــــاGي ��ـــــي يوÇـ �ـــــ�� ا��مـــــوعت+ن التجر��يـــــة  و ردا
ات الكتابة الوظيفية كbل   :روالضابطة �� التطبيق البعدي الختبار م#ا

  

  

  

  

  

  

  :ليتÆÍ من ا�kدو السابق ما يآ�ى

يوجــود فــر دال إحــصائيا عنــد مــستو داللــة  -  جــا) α ≤ 0.01(ًق تــب د ربــ6ن متوســطي  /ــ.- ر رت دا
ات الكتابة الوظيفيـة ك_ـل،  ا��موعت6ن التجرO|ية والضابطة  � التطبيق البعدي رالختبار م$ا

جـــــات ا��موعــــــة  تــــــب د /ــــــ.- ا��موعـــــة التجرO|يــــــة، أي أن متوســـــط  ـــات دا جــ تــــــب د رلـــــصا��  ر ر ر ر
ات الكتابة الوظيفية ك_ل أعPQ بداللة إحصائية عن نظائر�ا لدى ا��موعة  رالتجرO|ية  � م$ا

  .طة، مما ²ش6� إPv تحقيق الفرض ا�½امسالضاب
تبـاط الثنـاNي للرتـب  -  ـ : إvـP) 1.00(ال�ـ- بلغـت ) rrb(رو~ش6� قيم معامل � ًوجـود تـأث6� قـو جـدا لـ ي

ات الكتابة الوظيفية ك_ل) املعا��ة التجرO|ية(  .ر � تنمية م$ا
  :عرض ومناقشة النتائج اk_اصة بالفرض السادس -6

قيوجـد فـر ذو داللـة إحـصائية " ادس للبحث والذي يـنص عQـP أنـھ الختبار �Ðة الفرض الس       
�ـ�� ا��موعـة التجر��يـة �ـ� التطبيقـ+ن ) α ≤ 0.05(ىعند مـستو  جـات دا تـب د ربـ+ن متوسـطي  ر ر

ســـــ+ن �ـــــ�  جـــــات الدا تـــــب د  Ækـــــل لـــــصاbات الكتابـــــة الوظيفيـــــة ك رالقب·ـــــ� والبعـــــدي الختبـــــار م#ـــــا ر ر ر
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جات املرتبطـة ن تـم حـساب اختبـار وOل_وكـسو،"التطبيق البعدي ات الرتـب للـد ر إلشـا  Wilcoxonر
Signed Ranks Test �يــة  ــ|Oموعــة التجر��/ــ.- ا جــات دا تــب د ر، ��ــساب الفــر بــ6ن متوســطي  ر ر ق

تباط  ات الكتابة الوظيفية ك_ل، كما تم حساب معامل � رالتطبيق6ن القبQ� والبعدي الختبار م$ا ر
اج املرتبطـة   ملعرفـة �ðـم rprb (Matched- Pairs Rank biserial correlation(والثنـاNي لرتـب {ز

ات  ــا تــــم )أو قــــوة العالقـــة بـــ6ن املتغ6ــــ�ين املـــستقل والتــــاrع(رتـــأث6� املتغ6ـــ� املــــستقل  ـــ� تلــــك امل$ـــا ، كمـ
ــــدوالن ³تيــــــان  ـــة، وا��ــ ــــة التجرO|يـــ ــــدل لــــــبالك، لبيــــــان فاعليــــــة املعا��ــ ــــسب املعــ ــــسبة الكــ حــــــساب mــ

  :يو�Éان ذلك

  )19(لجدو 
اسـة الفـر بـ+ن متوســطي Wilcoxon Signed Ranks Testنوكـسو نتـائج اختبـار و�لك ق عنـد د ر

ات الكتابـة  ��� ا��موعـة التجر��يـة �ـ� التطبيقـ+ن القب·ـ� والبعـدي الختبـار م#ـا جات دا رتب د ر ر ر
  الوظيفية كbل

  
  
  
  
  
  
  

  )20(لجدو 
ات العامـة للكتابـة الوظيفيـة كbـل و�ـ� @ـل م GBlakeـسبة الكـسب املعدلـة لــ  ة مــن ر ، �ـ� امل#ـا ر#ـا

اAtا الرئjسة  رم#ا

ات   رامل#ا
متوسـط 
التطبيق 

  القب·�

متوسـط 
التطبيق 

  البعدي

ــــــــــــة  الABايـ
 Ðالعظ�ـ
  لالختبار

ــــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ جــــــــ رد
  (*) الكسب

ـــــــسبة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ Gــــــــــ
ـــــــسب  ــــــــ ــــــــ الكـــــــــ
ــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ   املعدلــــ

  Blakeلـ 

ــــــــــــة  ــــــــ ات الكتابـــــــ ــــــــا ــــ ــــ ـــــــــ رم#ــ
  الوظيفية كbل

12.11 36.56 39 24.45 1.536 

جـــــات ق بــــ+ن متوســــطي د روالرســــم البيــــاGي ��ــــي يوÇـــــÆ الفــــر �ــــ� و � ا��موعــــة التجر��يــــة �ـــــ� ردا
ات الكتابة الوظيفية كbل   :رالتطبيق+ن القب·� والبعدي الختبار م#ا

                                                

جة الكسب (*)  ). متوسط التطبيق القبQ�-متوسط التطبيق البعدي = (ر د
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  :يتÆÍ من ا�kدول+ن السابق+ن ما يأ�ي

يوجود فر دال إحصائيا عند مستو  -  /.- ا��موعـة ) α ≤ 0.01(ًق جات دا تب د رب6ن متوسطي  ر ر
ات ال التجرO|يــة  ــ� التطبيقــ6ن القبQــ� والبعــدي الختبــار تــب رم$ــا ركتابــة الوظيفيــة ك_ــل لــصا�� 

س6ن  � التطبيق البعدي جات الدا رد   . ر
اج املرتبطـــة  -  تبـــاط الثنـــاNي لرتــب {ز وو~ــش6� قـــيم معامــل � وجـــود : إvـــP) 1(يال�ـــ- ~ــساو ) rprb(ر

ًتأث6� قو جدا لـ  سـ6ن ) املعا��ة التجرO|ية(ي ات الكتابـة الوظيفيـة ك_ـل لـدى الدا ر � تنمية م$ـا ر
Oموعة التجر��نة بالتطبيق القبQ�با |ية  � التطبيق البعدي مقا

ً
 .ر

ات الكتابة الوظيفية ك_ل أكºـ� مـن القيمـة  -  ) 1.2(رأن قيم mسبة الكسب املعدلة لـ بالك  � م$ا
�ح$ا بالك ل�Æكم عPQ فاعلية املعا��ة التجرO|ية؛ مما ²ش6� إPv أن املعا��ة التجرO|ية �ال�- اق

ات الكتابة ا رفعالة  � تنمية م$ا  . لوظيفية ك_ل لدى مجموعة البحثَّ
ض البحث -    .ومما سبق يhب6ن تحقق الفرض السادس من فر

سـ6ن ر      و�ذا ²ع§- أنھ قد حدث تحـسن  ـ� مـستو أداء الدا اسـ
	م " ا��موعـة التجرO|يـة" ى رrعـد د
 Pــــvإ �ات جميع$ــــا، ممــــا ²ــــش6 افــــت  ــــ� امل$ــــا �اتيجية �رملوضــــوعات الكتابــــة الوظيفيــــة باســــتخدام إســــ ر

ســـ6ن، و2التـــاv� تحقيـــق فاعليـــة ات الكتابـــة الوظيفيـــة ل$ـــؤالء الدا افـــت  ـــ� تنميـــة م$ـــا �اتيجية �ر إســـ ر ر
Pvداف املرجوة منھ، وقد يرجع �ذا التحسن وتلك الفاعلية إ�}:  

سـ6ن مــن اســhثمار خلفيـ
	م اللغوOــة الــسابقة عـن موضــوع الكتابــة  -  افــت الدا �اجية �رتمكـ6ن إســ ر
�ات ا��ديدةº½2ط$ا با�  .رالوظيفية و

ـــن خـــــالل  -  ـــة الوظيفيـــــة مــ ســـــ6ن مـــــع موضـــــوع الكتابــ افـــــت عQـــــP تفاعـــــل الدا �اتيجية �راعتمـــــاد إســـــ ر
استكشاف املعلومات ا��ديدة بأنفس$م حو املوقف ا��يا~ي املتضمن باملوضوع الكتاµي بدال 

ً ُ ل
ة جا�زة  .رمن اعتماد�م عPQ شرح املعلم التقليدي وتلق�	م املعلومات بصو

س6ن -  �اتيجية للدا� عPQ العمل ا��ماÊ� عند تنفيذ امل$ام الكتابية؛ مما أضفى عQـP ر~�Èيع }س
ات �ات وامل$اº½ح املرح والتعاو وتبادل ا� رالتطبيق ر ن   .و

ـــن  -  ات موضــــع ��تمــــام، والتحقــــق مــــن مــــدى تمكـ س عQــــP مجموعــــة مــــن امل$ــــا �ك6ــــ®  ــــ� �ــــل د�رال ر
س ات ال�- تحتاج ال�تمام  � rعض الدر س6ن م�	ا، مع تكرار امل$ا والدا ر  .ر

2و�Oـت، : مثل" ستخدام مجموعة من الوسائل التعليمية، ا -  ة الذكيـة، البو را��اسـوب، الـسبو ر
�ونية �اق العمل املستخدمة.... " والفيديو، املعاجم }لك س وأو ر � شرح الدر  .و

س6ن لعب {دوار  -  رالتوسع  � عرض العديد من {mشطة الكتابية }ثرائية ال�- تتطلب من الدا
 . ه  � مواقف حياتية حقيقةوتوظيف ما ~علمو

ســــ6ن للــــتعلم الــــذا~ي القــــائم عQــــP الــــسرعة  -  �اتيجية مــــن إتاحــــة الفرصــــة للدا�رمــــا تتم6ــــ® بــــھ }ســــ
ات  Oـــــد�م بمواقـــــف حياتيـــــة حقيقـــــة تتطلـــــب توظيـــــف امل$ـــــا س، ومـــــن ثـــــم تز را�½اصـــــة ب_ـــــل دا ور

 .الكتابية rش_ل أوسع
ســـ6ن ��ـــل املـــشكالت  -  �اتيجية عQـــP ســـ¥� الدا�ال�ـــ- تـــصادف$م  ـــ� مواقـــف رتأكيـــد خطـــوات }ســـ

ُ

الكتابة الوظيفية بأنفس$م بدال من �عتماد عPQ املعلم بطرOقة �لية
ً

. 
سو ب_ل حيادية -  �اتيجية بتقوOم ما توصل إليھ الدا�نا�تمام }س  .ر
ــــاالت الكتابـــــة  -  ســـــة مجموعـــــة مـــــن {دوار ال�ـــــ- تطلÃ	ـــــا مجـ س مما �اتيجية ل_ـــــل دا�ــــة }ســـــ رإتاحـ ر

اد من كفاء Oبزالوظيفية؛ مما    .رتھ الذاتية  � التعلم والتد
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ات الكتابـــــة      افـــــت  ـــــ� تنميـــــة م$ـــــا �اتيجية �ـــة إســـــ ـــ6ن فاعليـ ـــث ا��ـــــاv� يhبــ ـــائج البحــ روµعــــد عـــــرض نتــ ر
/ـــ.- اللغـــة العر2يـــة النـــاطق6ن بلغـــات أخـــر  ـــ� املـــستو املتقـــدم، و2التـــاv� يمكـــن  ىالوظيفيــة لـــدى دا ى ر

ض البحــث، كمــا يمكــن القــو بــأن البحـــث ا��ــاv� قــد ح لقبــو فــر قــق أ�دافــھ؛ ولــذا ي�بÙــ� تقـــديم ول
  . مجموعة من التوصيات  � �ذا الصدد

  : توصيـات البحـث

ُاسhنادا إPv نتائج البحث ا��اv� يمكن تقديم التوصيات ³تية   ً :  

؛ بحيــــث تل¶ــــ- احتياجــــات - ـــر ة تــــصميم منــــاÛ« لتعلــــيم اللغــــة العر2يــــة للنــــاطق6ن بلغــــات أخـ  ضــــر
ُ ى ور

س6ن اللغوOة من مجاالت الكتا   .بة الوظيفيةرالدا

ات الكتابة  � مواقـف تحـا�ي - سة م$ا س عPQ مما  }كثار من {mشطة }ثرائية ال�- ~ساعد الدا
ُ

ر ر ر
ُ

  .املواقف ا��ياتية

افـــت  ـــ� - �اتيجية �شـــادية تبـــ6ن كيفيـــة توظيـــف إســـ O|يـــة للمعلمـــ6ن وإعـــداد أدلـــة إ ات تد ر عقــد دو ر ر
ُ ر

ات الكتابـة ات اللغــة العر2يــة عامــة وم$ــا رتنميـة م$ــا /ــ.- اللغــة العر2يــة ر ر الوظيفيــة خاصــة لدا
  .ىالناطق6ن بلغات أخر  � جميع املستوOات

/ــ.- اللغــة العر2يــة النــاطق6ن بلغــات - �شــاد املعلمــ6ن عنــد تقــوOم {داء الكتــاµي لــدى دا�ة اس ر ضـــر ور
 PـQع �vات الكتابـة الوظيفيـة الـذي قدمـھ البحـث ا��ـا رأخر  � املستو املتقـدم باختبـار م$ـا ى ى

س6ناعتبار أ pس الكتابة ¦� تلبية ا��اجات الوظيفية للدا رن الغاية الرئ©سة من تد   .ر

/.- اللغة العر2ية الناطق6ن بلغات أخر  � املستو املتقـدم  ـ� - ى تطوOر أ�داف ~عليم الكتابة لدا ى ر
ســـ6ن مـــع مراعـــاة {�ميـــة  ا�	ـــا النوعيـــة املناســـبة للدا رضـــوء مجـــاالت الكتابـــة الوظيفيـــة وم$ا ر

ةال�س|ية ل_ل م   .رجال وم$ا

ات الكتابة العامة والنوعية، - ة تضم6ن كتب ~عليم اللغة العر2ية للناطق6ن بلغات أخر مل$ا ر ضر ىر و
  . وتدعيم$ا باألmشطة }ثرائية

   :مقتـرحـات البحـث

  : ُ   � ضوء نتائج البحث ا��اv� وتوصياتھ، يمكن إجراء البحوث ³تية

افـــــت  ـــــ� تنميـــــة م$ـــــا- �اتيجية �/ـــــ.- اللغـــــة العر2يـــــة ر اســـــتخدام اســـــ رات الكتابـــــة }بداعيـــــة لـــــدى دا ر
  .ىالناطق6ن بلغات أخر  � املستوOات ا�½تلفة

/ــ.- اللغــة العر2يــة النــاطق6ن بلغــات - افــت  ــ� عــالج صــعو2ات الكتابــة لــدى دا �اتيجية �ر فاعليــة إســ ر
  .ىأخر

ـــة لــــدى معلfــــ- ا- ات الكتابـ افــــت لتنميــــة م$ــــا �اتيجية �O¶- قــــائم عQــــP إســــ ر برنــــامج تــــد ر للغــــة العر2يــــة ر
  .ىالناطق6ن بلغات أخر

/.- اللغة العر2ية النـاطق6ن بلغـات - ات اللغوOة لدى دا افت  � تنمية امل$ا �اتيجية �ر استخدام إس ر ر
  .ىأخر
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ــع ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ   املراجــ

أوال
ً

 :املراجع العر.ية: 

�ونيـــــة  ــــ� تن) 2013(إبــــرا�يم، ياســـــر دمحم الــــسيد  - �ميـــــة rعـــــض كفـــــاءة اســـــتخدام املــــدونات }لك
ات الكتابــة الوظيفيــة لــدى غ6ــ� النـــاطق6ن باللغــة العر2يــة ة. رم$ــا رســالة ماجــست6� غ6ــ� م�ـــشو . ر

�بية بالعرpش� .جامعة قناة السوpس: �لية ال
أبـــو عمـــشة، خالـــد حـــس6ن؛ وأبـــو الوفـــا، الـــسيد عـــزت؛ وا��ـــراح، دمحم؛ والعبيـــدي، rـــش6�، وعبـــد  - 

ى ـــو ، دمحم إســـــماعيQ�؛ وا��Ëــ ائـــــد؛ وعلـــــو رالـــــرحيم،  ي ـــرا�يم؛ والـــــشيخ، ر ، صـــــا��؛ والـــــشاف¥�، ابــ
اوOــــة؛ mع6ــــ�ات، ســـــ$اد،  ـــاموس،  ) 2(ر�دايــــة؛ واليــــوµي، بلقاســــم؛ ومطلــــق ، دمحم؛ وصو~ــــشن، وجـ

�ك ) 2022(�وµي املش دن2ج.   � ~عليم العر2ية للناطق6ن rغ6��اCEFRرتطبيقات }طار {و : ر {
 .زدار كنو املعرفة

ــ -  ـــد حــــس6ن؛ والعــــش، م$ــــدي؛ وطــ ـــا��؛ و2ونجمــــة، دمحم؛ أبوعمــــشة، خالـ ھ، �نــــادا؛ ونــــص6�ات، صـ
  � ACTFLتطبيقات معاي6� ا��لس {مرO_ي لتعليم اللغات {جن|ية ) 2022)(1(ومو/.¢، نوال 

دن. ~عليم العر2ية للناطق6ن rغ6��ا  .زدار كنو املعرفة: ر{
ا إبرا�يم  -  �اتيجية مق) 2016(رأبولºن، وجيھ املر/.-، وعبد الغفار، نو��حة  � ضوء فاعلية إس�

ات الكتابــة الوظيفيــة لـدى طــالب املـستو املتوســط النــاطق6ن  ىاملـدخل �تــصاv�  ـ� تنميــة م$ـا ر
�بيـــــة والثقافـــــة : جامعـــــة عـــــ6ن شـــــمس. ىبلغـــــات أخـــــر�مركـــــز ~علـــــيم الكبـــــار واملنظمـــــة العر2يـــــة لل

لـــيم مـــن ~علـــيم الكبـــار إvـــP التع"يوالعلـــوم وال$يئـــة العامـــة لتعلـــيم، املـــؤتمر الـــسنو الراrـــع عـــشر 
 .1184 – 1131ص ص " مدى ا��ياة ل�Æميع من أجل تنمية مستدامة

 -  PـQاتجيات الــتعلم ): 2016(أمبـو سـعيدي، عبـدهللا بــن خمـ©س، وا��وسـ©نة، �ـدى ب�ــت ع��إسـ
�اتيجية مع {مثلة التطبيقية180"ال�شط �pع: عمان". إس  .زدار املس6�ة لل�شر والتو

، القا�رةعلم النفس). 1986(جابر، عبد ا��ميد جابر  -  �بو� .دار ال�	ضة العر2ية: ي ال

�اتيجية ) 2020(ا��رµي، خالد بن �ديبان �الل  - �ات التعب6ـ� " رتحـاو" فاعلية إس ر ـ� تنميـة م$ـا
مجلـة ~علـيم العر2يـة لغـة . ىالكتابة الوظيفي لدى متعلfـ- اللغـة العر2يـة النـاطق6ن بلغـات أخـر

ة  مركـــز املالــك عبـــدهللا عبـــد العزOــز الـــدوv� �-ثانيــة  –ر½دمــة اللغـــة العر2يـــة وجامعــة {م6ـــ�ة نـــو
 .اململكة العر2ية السعودية: مع$د ~عليم اللغة العر2ية للناطقات rغ6��ا، الرOاض

مـــضان مـــسعد  -   ، ربـــدو دار الفكـــر لل�ـــشر :  عمـــان"active learning"الـــتعلم ال�ـــشط ) 2010(ى
pع  .زوالتو

، القا�رةعلم النفس }حصاNي وقياس ا). 1976(السيد، فؤاد الب -  -  دار الفكر : يلعقل ال|شر
 .العرµي

: ناملرجـع  ـ� فنـو الكتابـة العر2يـة لhـشكيل العقـل املبـدع القـا�رة): �Ñ)2010اتة، حسن سيد  - 
 . دار العالم العرµي

صــــعو2ات التعب6ـــ� الكتــــاµي ) 2015(شـــعيب، أبـــو بكــــر عبـــدهللا، والنجــــران، عثمـــان بــــن عبـــدهللا  - 
طــالب مع$ــد اللغــة العر2يــة با��امعــة : ىاطق6ن بلغــات أخــرالــوظيفي ملتعلfــ- اللغــة العر2يــة النــ
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ة نموذجا ً}سالمية باملدينة املنو . مجلة القراءة واملعرفة، ا��معيـة املـصرOة للقـراءة واملعرفـة. ر
�بية� .180-141،  ص ص)159(جامعة ع6ن شمس، : �لية ال

، ما�ــــ.- بـــن دمحم  -  �اتيجية  ــــ� الـــتعلم ال�ــــشط 101، )2011(يالـــشمر� Active learing"" إســــ
strategies"بية والتعليم بمنطقة حائل :  اململكة العر2ية السعودية��ة العامة ال  –) بن6ن(ر}دا

�بو–نالشئو التعليمية �  ي }شراف ال
 -  �Qر�ي، دمحم عOالـوظيفي ) 2011(الصو �اتـھ، أنواعـھ"التعب6ـ دن". رأسـسھ، مف$ومـھ، م$ا دار : ر{

pع  .زالكندي لل�شر والتو
شـــدي أحمـــد طعيمــة، -  ، ج): 1986(ر  ، 2ىاملرجـــع  ـــ� ~علــيم اللغـــة العر2يـــة للنـــاطق6ن بلغـــات أخـــر

 .ىجامعة أم القر: مكة املكرمة، مع$د اللغة العر2ية
فعـــت، والز�راmـــي، م§ـــ¢ �اشـــم  -  افـــت ): 2020(رطـــھ، إيمـــان  �اتيجيات � عºـــ� "RAFT"رفاعليـــة إســـ

ات الكتابة }بدا"Blakboard"نظام  ات م$ا ر  � تنمية م$ا رعية و�تجاه نحو مقر أدب الطفل ر
Oــاض {طفـــال–للطالــب  �بوOـــة. ر املعلمـــات تخـــصص ��بيـــة. ا��لـــة ال�. جامعـــة ســـو�اج: �ليــة ال

 .97-55ص ص). 75(العدد 
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pعدار املس6�ة لل�شر: عمان. {mشطة، والتقوOم  .ز والتو
pس اللغة العر2ية) 2006(عطا ، إبرا�يم دمحم  -   .مركز الكتاب لل�شر: القا�رة. راملرجع  � تد
جــــــــب  -  ــــضل هللا، دمحم  ــــــا"عمليـــــــات الكتابــــــــة الوظيفيـــــــة وتطبيقا�	ــــــــا ) 2003(رفـــ ــــــا وتقوOم$ــ . ~عليم$ـ

 .عالم الكتب: القا�رة
�اتيجية الكتابــة التخيليــة ) 2020(املــال_ي ، فاضــل بـــاmي - � ــ� الف$ـــم ) RAFTSالطوافـــات (أثــر إســـ

�بيـــة {ساســـية. القراNـــي والتعب6ـــ� الكتـــاµي عنـــد طـــالب الـــصف الثـــاmي املتوســـط�. مجلـــة �ليـــة ال
 .العراق. ا��امعة املسhنصرOة

�اتيجية قائمـــة عQـــP الـــتعلم املـــوقفي  ـــ� ) 2019(قمحمــود، عبـــدالراز مختـــار  - �أثـــر اســـتخدام إســـ
س النـاطق6ن rغ6ـ� اللغـة العر2يـةتنمية الطالقة اللفظية والكتابة الوظيفية . و لدى الطالب الـر

�بوOة� 2أستونيا : تال6ن. املؤسسة الدولية آلفاق املستقبل: ا��لة الدولية للبحوث  � العلوم ال
 .275- 215، ص ص )4(

ـــي، والــــــشاف¥�، إبــــــرا�يم أحمــــــد  -  ـــــسيد العرµـــ ــــف، الـ ـــــت؛ وOوســ فعـ وثيقــــــة ) 2018(رحــــــسن6ن، دمحم 
Oـة لتعلــ �بـو للغــة العر2يـة لــدو . يم اللغـة العر2يــة للنـاطق6ن rغ6��ـاراملـستوOات املعيا�لاملركــز ال ي

قة. ا�½ليج ات العر2ية املتحدة: رالشا }ما
ُ

 .ر
فاعليـة برنـامج ) 2021(يناصر، عبد الرقيب سعيد؛ والزO§-، دمحم السيد؛ و امل$دي، عQ� البدر  - 

ات التعب6� الكتاµي لدى د رقائم عPQ السبك النحو  � تنمية م$ا /.- اللغة العر2ية الناطق6ن ي را
�بيــة. مجلــة القــراءة واملعرفــة، ا��معيــة املــصرOة للقــراءة واملعرفــة. rغ6��ــا�جامعــة عــ6ن : �ليــة ال
 .395-357ص ص ). 239.(شمس

~علــيم اللغــة العر2يـــة  ــ� التعلــيم العـــام ) 2002(الناقــة، محمــود �امـــل، وحــافظ، وحيــد الـــسيد  - 
 .مطبعة }خالص: 	اا��زء الثاmي، ب�).مداخلھ وفنياتھ(

شـــدي أحمـــد  -  pس اللغـــة العر2يـــة لغ6ـــ� )2003(رالناقـــة، محمـــود �امـــل ، وطعيمـــة،  ر، طرائـــق تـــد
�بية والعلوم والثقافة، إ²س©س_و: الر2اط. الناطق6ن g	ا�ات املنظمة }سالمية لل  .رم�شو
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