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أثــر اســتخدام ملفــات اإلنجــاز اإللكترونیــة فــي تــدریس اللغــة العربیــة علــى تنمیــة مهــارات 
  الكتابة الوظیفیة لدى طالب الصف السادس االبتدائي

 هشام بن إبراهیم محمد هجري
، المملكة  جامعة الملك خالد، كلیة التربیة،المناهج وطرق التدریس العامة تخصص

  .یةالعربیة السعود
 ha1403@hotmail.com: البرید االلكتروني

 :المستخلص
ُّهدف البحث إلى تعرف أثر استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیـة فـي تـدریس اللغـة العربیـة 
على تنمیة مهارات الكتابة الوظیفیة لدى طـالب الـصف الـسادس االبتـدائي؛ ولتحقیـق هـذا 

ًوفــي ضــوئها أعــد الباحــث اختبــارا ، ظیفیــةالهــدف أعــدَّ الباحــث قائمــة بمهــارات الكتابــة الو
ًطالبـا مـن طـالب ) 60(وقـد بلـغ عـدد أفـراد عینـة البحـث ، یقیس مهارات الكتابة الوظیفیـة

ــار العینــة بطریقــة عــشوائیة، الــصف الــسادس االبتــدائي واســتخدم الباحــث ، حیــث تــم اختی
هما تجریبیة بلغت وتم تقسیم العینة إلى مجموعتین متكافئتین إحدا، المنهج شبه التجریبي

، ًطالبـــا، درســـت مهـــارات الكتابـــة الوظیفیـــة باســـتخدام ملفـــات اإلنجـــاز اإللكترونیـــة) 30(
، ًطالبـا، درسـت مهـارات الكتابـة الوظیفیـة بالطریقـة المعتـادة) 30(واألخرى ضـابطة بلغـت 

 وأسفرت نتـائج البحـث عـن وجـود فـروق ذات داللـة ،حصة) 14(واستغرقت تجربة البحث 
التجریبیــة بــین متوســطات درجــات طــالب المجمــوعتین ) 0,05(عنــد مــستوى إحــصائیة 

لـصالح طــالب المجموعــة التجریبیـة؛ ممــا یـدل علــى أثــر ، والـضابطة فــي التطبیـق البعــدي
س اللغـة العربیـة علـى تنمیـة مهـارات الكتابـة استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في تـدری

  .حث بعض التوصیات والمقترحاتوفي ضوء هذه النتائج قدم البا، الوظیفیة
، تـدریس اللغـة  مهارات الكتابة الوظیفیة،ملفات اإلنجاز اإللكترونیة: الكلمات المفتاحیة

  .العربیة، الصف السادس االبتدائي
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The Effect of Using Electronic Portfolios in Teaching Arabic 
Language on Developing Functional Writing Skills for the Sixth 
year Primary Students 
Hisham bin Ibrahim Mohammad Hijri 
Curriculum and Instruction (general), Faculty of Education, King 
Khalid University, Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: ha1403@hotmail.com 
Abstract: 
The current research aimed at identifying the effect of using 
electronic portfolios in teaching Arabic language on developing 
functional writing skills for the sixth-year primary students. For 
fulfilling the purpose of the study, the researcher prepared a list 
of functional writing skills, and a test assessing the skills of 
functional writing. The study sample (totaling 60) were randomly 
selected from the sixth-year primary students. The study made 
use of the quasi-experimental method, and the researcher 
categorized the sample into two equivalent groups: experimental 
group (totaling 30 students) studied functional writing skills via 
electronic achievement files, and a control one (totaling 30 
students) studied functional writing skills via the usual method. 
The experimentation process lasted for (14) sessions. The results 
of the study revealed that there was a statistically significant 
differences at the (0,05) level between the mean scores of the 
experimental and control groups in the post test in favor of the 
experimental group indicating the effect of using electronic 
achievement files in teaching Arabic language on developing 
functional writing skills. In the light of results attained, the 
researcher presented some recommendations and suggestions. 
Keywords: electronic portfolios, functional writing skills, Arabic 
language teaching, sixth year primary students. 
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   :حثمقدمة الب
تعد اللغة أهم وسائل االتصال اإلنساني؛ فهي أساس التخاطب والتفاهم في شتى 

وللتنفیس عن ، كما أنها وسیلة اإلنسان للتعبیر عن مراده واحتیاجاته، میادین الحیاة
ویعرف تراث ، فبها یكشف عن آالمه وعواطفه، ل أفكاره ومشاعرهوأداته لنق، رغباته وآماله

  .تواصله االجتماعي وتصریف شؤون عیشهوبها یتحقق ، أسالفه
فقد خصها اهللا تعالى بأن تكون لغة القرآن الكریم ، وللغة العربیة مكانة مائزة

ً﴿ إنا َأنزلناه قرآنا : الذي تكفل بنشرها وحفظها قال اهللا تعالى َُْ ُ ْ َ َعربیا لعلكم تعقلون ﴾ َِّ ُِ ْ َ ْ َُ َّ ََّ ِ سورة (َ
ولغة السنة النبویة ، ى أن یرث اهللا األرض ومن علیهافهي لغة باقیة إل، )2اآلیة ، یوسف

وحافظة الحضارة اإلسالمیة ، التي تضمنت أحادیث الرسول محمد صلى اهللا علیه وسلم
كما ،  النثریة والروائع األدبیةوتراثها الثقافي الضخم المتمثل في قصائد الشعر والمأثورات

  ).2013، الخماش والغامدي والثمالي(أنها أقوى الروابط القومیة بین الشعوب العربیة 
وتمثل ، والكتابة، والقراءة، والتحدث، االستماع: وللغة العربیة مهارات أربع هي

ا یؤثر بعضها كم، كل مهارة منها أهمیة في ذاتها وأهمیة بالنسبة للمهارات اللغویة األخرى
اتها بصورة تكاملیة في اآلخر ویتأثر به؛ لذا یجب النظر إلى تعلیم اللغة العربیة ومهار

مترابطة؛ فأي نمو یحدث في أیة مهارة من مهاراتها یتبعه نمو في المهارات األخرى 
  ).2010، إبراهیم وخلف اهللا( صحیح والعكس

فهي من أعظم إبداعات ، والكتابة من المهارات األساسیة في اللغة العربیة
عتمد علیها في االتصال فهو ی،  ولها دور كبیر في حیاته،اإلنسان في حاضره وماضیه

كما أنه یستخدمها ، ًباآلخرین ونقل أفكاره ورغباته لهم متجاوزا بذلك بعدي الزمان والمكان
، لومإذ بها تحفظ المعارف والع، فهي وعاء لحفظ التراث، في دراساته وتحصیله العلمي
، الب التعلیمیةفهي مواكبة في أهمیتها القراءة في حیاة الط، وللكتابة دور فعال في التعلیم

، جابر(وتتأثر بها حیث تؤثر كل مهارة في األخرى ، ةفتعلم القراءة یتم عن طریق الكتاب
2002.(  

وتدریب الطالب على الكتابة السلیمة عملیة مهمة في التعلیم على اعتبار أنها 
ز فیجب أن یتم التركی، وضرورة اجتماعیة لنقل األفكار والتعبیر عنها، ناصر الثقافةأحد ع

قدرة الطالب على الكتابة اإلمالئیة : في تدریب الطالب على مجاالت أو فروع ثالثة هي
ٕواجادة الطالب للخط والتزامهم بما تواضع علیه ، الصحیحة التي اتفق علیها أهل اللغة

وقدرة الطالب على التعبیر ، سیة محددة في رسم الحروف والكلماتالعلماء من أشكال هند
حیث إن مجاالت الكتابة وفروعها الثالثة لیست ، ر بدقة ووضوحعما لدیهم من أفكا

ومعنى ذلك أن تقدم ، بل هي متشابكة ومتداخلة فیما بینها، معزولة عن بعضها البعض
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، شحاتة(بعض الفروع األخرى الطالب في أحد هذه الفروع هو بالتالي تقدم له في 
2008.(  

ة في التعلیم األساسي بضرورة وقد أوصت األهداف العامة لتعلیم اللغة العربی
تنمیة مهارات الكتابة لدى الطالب من خالل إكسابهم قدرة لغویة تعینهم على إنتاج خطاب 

بیة الفصحى وأن یتطابق ما یكتبونه مع اللغة العر، ٍلغوي متصف بالدقة والطالقة والجودة
، خط العربيوال، والرسم اإلمالئي، والضبط اإلعرابي، والتراكیب، األلفاظ، من حیث

، واستخدامهم للغة بنجاح في الوظائف الفكریة والتواصلیة كافة كالوظیفة المعرفیة
  ).2006، وزارة التربیة والتعلیم(والوظیفة النفعیة ، والوظیفة االجتماعیة، والوظیفة الذاتیة
ٌومصب تصب فیه جمیع روافد اللغة؛ ، حد أنماط النشاط اللغوي البشريبیر أوالتع

ِّفهو یمك ن الطالب بنوعیه الشفهي والكتابي من التعبیر بعبارات سلیمة وصحیحة عن ُ
ولیس لهم االستغناء عنه في المراحل ، حاجاتهم ومشاعرهم ومشاهداتهم وخبراتهم

وینقسم التعبیر بنوعیه ، بقیة فروع اللغة وسیلة لهالتعلیمیة المختلفة؛ فالتعبیر یعد غایة و
ووظیفي؛ فغرض اإلبداعي التعبیر عن األفكار ، إبداعي: من حیث الغرض منه إلى قسمین

َّأما الوظیفي فالغرض منه التعبیر عما یجري في حیاة الناس وتنظیم ، والمشاعر النفسیة
  .)2012، عوض والبسطامي(شؤونهم فهو یؤدي وظائف حیاتیة 

ا ویرتبط التعبیر الكتابي الوظیفي بالمواقف الحیاتیة واالجتماعیة التي یشعر معه
فموضوعات هذا ، الطالب أنه یتعلم التعبیر في مجال سیمارسه عندما یخرج إلى الحیاة

وبطاقات ، كتابة الرسائل: وما تستدعیه من، النوع من التعبیر تتصل بمواقف الحیاة
ولكل مجال ، والكلمات التي تلقى في المناسبات، والتلخیص، ریروالتقا، والبرقیات، الدعوة

فالطالب بحاجة ماسة إلتقان هذا النوع من التعبیر الكتابي ، ة بهمنها مهاراته الخاص
بمجاالته كافة؛ لكي یمتلك الكلمة الدقیقة الواضحة التي لها أثر في حیاته العلمیة 

  ).2004، الخلیفة(غ هدفه التي تساعده في تحدید مراده وبلو، والعملیة
، والخیال،  عن التكرارًبعیدا، وتلتزم الكتابة الوظیفیة بالموضوعیة واالختصار

، ًوتجمع عددا من المعلومات والحقائق التي تتسم بالصحة، واآلراء الشخصیة، والعواطف
هي سهلة ف، ولها مهاراتها المتفق علیها التي ینبغي مراعاتها عند الكتابة، واألمانة، والدقة
  ).2013، الزهراني واللهیبي والمطرفي(وتخلو من المبالغة والتهویل ، العبارة

ًوبالرغم من هذه األهمیة إال أن هناك تدنیا في مهارات الكتابة الوظیفیة لدى 
فهي من المشكالت التي ال یمكن االستهانة بها؛ ، الطالب في المراحل التعلیمیة المختلفة

لقي بظاللها على تحقیق التواصل بین أفراد الجماعة بعضهم ُخاصة وأنها البد وأن ت
  .وقضاء حوائجهم، وتنظیم حیاتهم، ببعض
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ویؤكد هذا ما أشارت إلیه البحوث والدراسات السابقة من تدني مهارات الكتابة 
، إسماعیل: (ٍّمثل دراسات كل من، الوظیفیة لدى الطالب في المراحل التعلیمیة المختلفة

، ؛ الزهراني والحریشي2010، ؛ دخیخ2013، ؛ الخالدي2010، سین؛ بني یا2014
، ؛ الفي2010، ؛ قاسم2010، ؛ عطیة2009، عبدالقادر؛ 2010، ؛ سالمة2012
؛ Graham, & De La Paz, 2002؛ Shull, 2001؛ 2004، ؛ المخزومي2005

Defo, 2000( ، فقد أوصت هذه البحوث والدراسات بضرورة تنمیة مهارات الكتابة
، یتهاوالت عدیدة لتنموقدمت محا، الوظیفیة الالزمة للطالب في مختلف المراحل التعلیمیة

والتركیز على ، ًوسلكت في ذلك سبال متنوعة ومن هذه السبل التنوع في طرائق التدریس
  . إیجابیة الطالب في العملیة التعلیمیة

حث أن الستخدام ومن خالل االطالع على الدراسات واألدبیات التربویة الحظ البا
ًملفات االنجاز اإللكترونیة دورا بارزا في ت التي قد یكون ، للغة العربیةنمیة جمیع مهارات اً

ًلها أثرا إیجابیا على تنمیة مهارات الكتابة الوظیفیة والتغلب على تدني مستوى الطالب 
  .فیها

التي ، ةفملفات اإلنجاز تشتمل على مجموعة من أعمال الطالب الهادفة والمنظم
ركة في مح لهم بالمشاكما تس، ومیولهم، وأفكارهم، تكشف مدى تقدمهم وتطور أدائهم

، وتجعلهم متعلمین نشطین ال یقتصر دورهم على التلقي واالستماع فقط، العملیة التعلیمیة
كما أنها تنمي لدیهم الثقة بالنفس وتحمل المسؤولیة ، وتزودهم بخبرات تعلم حقیقیة

  ).2011، علي(
ا تسمح ملفات اإلنجاز اإللكترونیة للطالب باستخدام الوسائط التقنیة مك

التي تزید من دافعیة الطالب ، ومقاطع الفیدیو، والصوت، والصور، كالنصوص، المتعددة
ِّمما یسهل ، CDونشر نتاج تعلمهم عبر شبكة االنترنت أو أسطوانة مدمجة ، للتعلم ُ

  ).2004، الدوسري(الوصول إلیها وتعرف أدائهم 
جاز وهناك عدید من البحوث والدراسات السابقة التي تناولت استخدام ملفات اإلن

وأثرها اإلیجابي على عدد من ، وأثبتت نتائجها فعالیة استخدامها، اإللكترونیة في التدریس
إلى فاعلیة استخدام ملف اإلنجاز ) ,Chen 2006(فقد أشارت دراسة شین ، المتغیرات

إلى ) (Smith & Tillema, 2007ودراسة سمیث وتایلیما ، نجلیزیةفي مادة اللغة اإل
ت اإلنجاز اإللكترونیة في تقییم مستوى أداء الطالب عند تعلمهم اللغة أهمیة استخدام ملفا

إلى استخدام ملفات اإلنجاز ) 2009(وهدفت دراسة علي ، اإلنجلیزیة كلغة ثانیة
) 2011(ودراسة شاكر ، جاهات لدى الطالباإللكترونیة وأثرها على تنمیة التحصیل واالت

، نجاز اإللكترونیة على التحصیل الدراسيإلى تأثیر استخدام نموذج مقترح لملفات اإل
فاعلیة استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني لتنمیة بعض ) 2012(وأظهرت دراسة أبو مطلق 
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إللكترونیة في تنمیة فاعلیة ملفات اإلنجاز ا) 2012(ودراسة الفائز ، الكفایات التدریسیة
أثر ) 2013(سة العتیبي َّوبینت درا، مهارات التواصل اإللكتروني والدافعیة لإلنجاز

األنشطة اللغویة المرتبطة بملفات اإلنجاز اإللكترونیة في تنمیة مهارة الكتابة باللغة 
ى إلى فاعلیة ملف اإلنجاز اإللكتروني عل) 2013(وتوصلت دراسة الغامدي ، اإلنجلیزیة

  .األداء المهاري واالتجاه نحو الریاضیات
ى المهارات األساسیة في تعلم اللغة تبین أن الكتابة إحد، وفي ضوء ما سبق

ًكما أن الكتابة الوظیفیة تؤدي غرضا حیاتیا واجتماعیا مهما، العربیة ً ً تقتضیه حیاة ، ً
بیات التربویة ومن خالل االطالع على الدراسات واألد، الطالب داخل المدرسة وخارجها

ي على تنمیة مهارات ٌاتضح أنه قد یكون الستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة أثر إیجاب
  .الكتابة الوظیفیة
  :مشكلة البحث

ًمن خالل عمل الباحث معلما للغة العربیة في المرحلة االبتدائیة الحظ تدنیا في  ً
جمیلة وبخاصة طالب الصف امتالك الطالب لمهارات الكتابة الوظیفیة في مادة لغتي ال

  . السادس االبتدائي
عض البحوث والدراسات السابقة التي ویتفق ذلك مع ما أشارت إلیه نتائج ب

؛ 2009، أحمد: (ٍّحاولت تنمیة مهارات الكتابة الوظیفیة لدى الطالب مثل دراسات كل من
 ،؛ عبدالقادر2009، ؛ رجب2013، ؛ الخالدي2006، ؛ الجعافرة2014، إسماعیل
  ). Defo, 2000؛  Shull, 2001؛ 2005، ؛ الفي2010، ؛ عطیة2009

وث والدراسات السابقة في ثنایاها أن من أسباب تدني وقد أكدت بعض البح
مهارات الكتابة الوظیفیة لدى الطالب اعتماد المعلم على طریقة التدریس المعتادة في 

همال لألنشطة التعلیمیة بكافة وهذا ما یثبته الواقع الحالي من إ، تدریس لغتي الجمیلة
وسلبیة المتعلمین في العملیة ، فیةأنواعها التي تسهم في تنمیة مهارات الكتابة الوظی

، ؛ الزهراني والحریشي2010، ؛ دخیخ2010، بني یاسین: (ٍّالتعلیمیة مثل دراسات كل من
؛ 2010، ؛ قاسم2002، ؛ فضل اهللا2000، ؛ عطا اهللا2010، ؛ سالمة2012
  ).Commer, 1996؛ ,Pugalee 2004؛ 2004، وميالمخز

 التي قام بها الباحث خالل الفصل ویعزز ذلك نتائج الدراسة االستطالعیة
ًطالبا من طالب الصف ) 20(؛ على عینة بلغت )هـ1436 -1435(الدراسي الثاني لعام 

 الكتابة ًحیث طبق علیهم اختبارا في مهارات، السادس االبتدائي بمنطقة جازان التعلیمیة
، 4لحقم(وكتابة التلخیص ، وكتابة الرسالة، الوظیفیة في مجاالت النص اإلرشادي
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والجدول ، المتضمنة في محتوى لغتي الجمیلة المطور للصف السادس االبتدائي، )183
  .یوضح نتائج الدراسة االستطالعیة) 1(

  .ةالنسب المئویة لمستوى الطالب في مهارات الكتابة الوظیفی): 1(جدول 
الدرجة  مستوى الطالب في مهارات الكتابة الوظیفیة

 النهائیة
عدد 
 15 ≤ مرتفع ≤ 11 10<  متوسط ≤ 6 5<  منخفض ≤ 0 الطالب

   ٪ ن ٪ ن ٪ ن
15 

  
20 

14 70 4 20 2 10 
أن نسبة الطالب منخفضي المستوى في مهارات الكتابة ) 1(یتضح من الجدول 

 وأن نسبة الطالب متوسطي المستوى في مهارات ،من العینة) ٪70(الوظیفیة بلغت 
وأن نسبة الطالب مرتفعي المستوى في مهارات ، ینةمن الع) ٪20(الكتابة الوظیفیة بلغت 
  . من العینة) ٪10(الكتابة الوظیفیة بلغت 

أمكن تحدید مشكلة البحث الحالي في تدني مستوى طالب ، وفي ضوء ما سبق
والمرحلة االبتدائیة هي األساس ، ات الكتابة الوظیفیةالصف السادس االبتدائي في مهار

وانطالقة لنجاحه في المراحل التعلیمیة ، یة مهاراته المختلفةفي بناء شخصیة الطالب وتنم
والحیاتیة؛ وجعله قادرا على االعتماد على نفسه في شؤون حیاته؛ لذا البد من االهتمام 

التي تساعدهم في التغلب على تدني مهارات بطالب هذه المرحلة وتقدیم العنایة الكافیة 
حالي یسعى إلى تعرف أثر استخدام ملفات اإلنجاز ومن ثم فإن البحث ال، الكتابة الوظیفیة

الكتابة الوظیفیة لدى طالب اإللكترونیة في تدریس اللغة العربیة على تنمیة مهارات 
  .السادس االبتدائيالصف 

 :أسئلة البحث
  لدى طالب الصف السادس االبتدائي؟ظیفیة الواجب تنمیتها ما مهارات الكتابة الو .1
نجاز اإللكترونیة في تدریس اللغة العربیة على تنمیة ما أثر استخدام ملفات اإل .2

 مهارات الكتابة الوظیفیة لدى طالب الصف السادس االبتدائي؟
  :أهداف البحث

ب الصف السادس تحدید قائمة بمهارات الكتابة الوظیفیة الواجب تنمیتها لدى طال .1
  .االبتدائي

س اللغة العربیة على تنمیة تعرف أثر استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في تدری .2
 .مهارات الكتابة الوظیفیة لدى طالب الصف السادس االبتدائي
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  :أهمیة البحث
قد یسهم البحث في إمداد معلمي لغتي الجمیلة بكیفیة توظیف ملفات اإلنجاز  .1

  .وتنمیة مهارات الكتابة الوظیفیة، دریس لغتي الجمیلةاإللكترونیة في ت
لمي لغتي الجمیلة باألنشطة التعلیمیة القائمة على قد یسهم البحث في إمداد مع .2

  .استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في مهارات الكتابة الوظیفیة
قد یسهم البحث في مساعدة مخططي المناهج على تخطیط وحدات دراسیة في  .3

 .ة الوظیفیة تدرس باستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیةالكتاب
هارات الكتابة الوظیفیة لدى طالب الصف السادس قد یسهم البحث في تنمیة م .4

 .وذلك من خالل استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة، االبتدائي
 :حدود البحث

وملء ، رسمیةكتابة الرسالة ال: مهارات الكتابة الوظیفیة في مجاالت: حدود موضوعیة .1
ًقا آلراء فأكثر؛ وف) ٪85(التي حازت على نسبة ، وكتابة اإلعالنات، االستمارات

  .السادة المحكمین
 .عینة عشوائیة من طالب الصف السادس االبتدائي: حدود بشریة .2
 .مدرستین من المدارس االبتدائیة التابعة إلدارة التعلیم بمحافظة صبیا: حدود مكانیة .3
/ 1436صل الدراسي الثاني من العام طبیق البحث في الفتم ت: حدود زمانیة .4

 .هـ1437
  :مصطلحات البحث

 :رات الكتابة الوظیفیةمها
نوع من الكتابة التي تتعلق بالمعامالت : "أنها) 2008(عرفها فضل اهللا 

، وتیسیر األعمال بالمصارف والشركات والدواوین الحكومیة وغیرها، والمتطلبات اإلداریة
وتقالید متعارف علیها بین الموظفین ، وأصول مقننة، سمیة ذات قواعد محددةوهي كتابة ر

وبینهم وبین المترددین لقضاء مصالحهم في ، أو بین الموظفین بعضهم بعضا، مورؤسائه
 ).62. ص" (اإلدارات المختلفة

قدرة طالب الصف السادس : ویعرف الباحث مهارات الكتابة الوظیفیة إجرائیا بأنها
 وملء، في مجاالت كتابة الرسالة الرسمیة، مهارات الكتابة الوظیفیةائي على إتقان االبتد

بغرض ، بدقة وسرعة، ولغة منضبطة،  في قوالب خاصةوكتابة اإلعالنات، االستمارات
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وتنمیتها بملفات اإلنجاز ، وقضاء حوائجهم، تحقیق التواصل مع من یحیطون بهم
  .اإللكترونیة

 :ونیةملفات اإلنجاز اإللكتر
ٍمتأن  انتقاء عن عبارة: "بأنها) 2015(ودي لورینزو  كوستانتینو عرفها

 عن ویختلف ٕوانجازاته، المتعلم أعمال أفضل على تركز النموذجیة وعة من الوثائقلمجم
 بعرض للمتعلم تسمح التي المتعددة طریقة الوسائط على یعتمد كونه في الورقي الملف
 فیدیو، صوتیة،(أشكال مختلفة  في التأملي التفكیر ووثائق والتعلم، التعلیم عملیتي وثائق
 وینشر الورقیة، الفواصل من ً بدال  Linksإلكترونیة فواصل ویستخدم، )ونصي بیاني
 ).58. ص" (CDمدمجة  أسطوانة على أو اإلنترنت شبكة على

 عملیة تجمیع هادفة: ویعرف الباحث ملفات اإلنجاز اإللكترونیة إجرائیا بأنها
ة یقوم بها طالب الصف السادس االبتدائي؛ بهدف تنمی، ومستمرة لألنشطة واألعمال

وتعتمد في عرضها على الوسائط المتعددة ، في فترة زمنیة معینة، هارات الكتابة الوظیفیةم
  .ویمكن نشرها على أسطوانة مدمجة، )فیدیو ومقاطع، نصوص، وصور(من 

  :اإلطار النظري
 :للغة العربیةالكتابة الوظیفیة في امهارات : المحور األول

 :مفهوم الكتابة الوظیفیة
تعبیر عما یجري في حیاة الناس : "أنها) 2012(لبسطامي كما عرفتها عوض وا

. ص" (ٕوال تعتمد على العاطفة أو التأثر؛ وانما تؤدي وظائف حیاتیة، وتنظیم شؤونهم
218.( 

لذي یجري بین الناس في ذلك التعبیر ا: "أنها) 2013(وعرفها محمد وآخران 
 ).41. ص" (نهموتنظیم شؤو، م عند قضاء حاجاتهمومعامالته، حیاتهم العامة

نوع من الكتابة التي یحتاج إلیها الطالب في : "أنها) 2014(وعرفها عبدالباري 
أو الحیاة العلمیة وما فیها من مصالح مع دوائر األعمال والمصالح ، وظائفهم المستقبلیة

، غرضها اتصال الناس ببعضهم لقضاء حاجاتهم، نوع من التعبیر: "أو هي، "الحكومیة
وهي ال تخضع ألسالیب التجمیل اللفظي والخیال بل إن لها مجاالت ، موتنظیم شؤونه

  ).54. ص" (وكل مجال له استخداماته الخاصة به، محددة
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اصل من خالل عرض التعریفات السابقة؛ اتضح أن الكتابة الوظیفیة تستخدم للتو
، همنظیم شؤونبهدف ت، ومواجهة مواقف الحیاة المختلفة، بین الناس مع بعضهم البعض

  .ٕوانهاء معامالتهم العامة والخاصة، وقضاء حاجاتهم
قدرة طالب الصف السادس : ویعرف الباحث مهارات الكتابة الوظیفیة إجرائیا بأنها

وملء ، ت كتابة الرسالة الرسمیةفي مجاال، مهارات الكتابة الوظیفیةاالبتدائي على إتقان 
بغرض ، بدقة وسرعة، ولغة منضبطة، في قوالب خاصة، وكتابة اإلعالنات، الستماراتا

وتنمیتها بملفات اإلنجاز ، وقضاء حوائجهم، تحقیق التواصل مع من یحیطون بهم
  .اإللكترونیة

 :أهمیة الكتابة الوظیفیة
وفي ، ة اتصال بین الفرد والجماعةتتمثل أهمیة الكتابة الوظیفیة في كونها وسیل

یع الطالب من خالل مجاالتها المتعددة أن یستط، المواقف الحیاتیة واالجتماعیةارتباطها ب
بطریقة فیها نوع من الدقة ، یحقق حاجاته من المطالب الحیاتیة عند اتصاله باآلخرین

یفیة تكمن في أن أهمیة الكتابة الوظ) 2008(أكد فضل اهللا فقد ، والوضوح واإلیجاز
  :كونها

هي بذلك تسهم في تأكیـد و، تتخذ من الكلمة المكتوبة وسیلة لنقل المعلومات واألفكار .1
  .بوصفها أداة للتعبیر والتفكیر واالتصال، وظیفة اللغة

، وتقـدم تقنـي، وما طرأ علیها من تغیرات سریعة، تعكس الحیاة المعاصرة والمستقبلیة .2
 .واإلیجاز، وضوحوال، باعتبار أنها تتطلب الدقة

 .نسان في حیاتهفهي تشمل معظم مواقف الكتابة التي یحتاجها اإل، تتعدد مجاالتها .3
فهي مطلب أسـاس لمـن یعملـون ، تعد ضروریة ألي إداري؛ الرتباط معظم أعماله بها .4

بل إن إتقـان العـاملین فـي أي مؤسـسة للكتابـة ، ٕفي أعمال السكرتاریة وادارة المكاتب
 .ى نجاح هذه المؤسسةالوظیفیة دلیل عل

ر في كونها أن أهمیة الكتابة الوظیفیة تظه) 2013(كما أكد محمد وآخران 
  :فهي تساعد الطالب على ما یلي، وربط الفرد بمجتمعه، تتصل بمطالب الحیاة

  .وتنظیم حیاته، اتصاله بمجتمعه .1
 .تحقیق حاجاته من المطالب المادیة واالجتماعیة .2



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -110-

ة بمجاالتها ومهاراتها حث إلى أن للكتابة الوظیفیومن خالل ما سبق؛ خلص البا
وبخاصة ، دریب الطالب علیها في جمیع المراحل التعلیمیةینبغي ت، المختلفة أهمیة كبیرة

فهي بدایة تدریب الطالب على االندماج مع ، طالب الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة
وما ، وتطور تقني، ا من تغیراتوما طرأ علیه، وعلى مواجهة مطالب الحیاة، مجتمعهم

والكتابة الوظیفیة ، التغلب علیهاوكیفیة ، یواجهونه من مواقف داخل المدرسة وخارجها
  .على تحقیق ذلك تساعد الطالب، ن وجهة نظر الباحثبمجاالتها ومهاراتها المختلفة م

  :أهداف الكتابة الوظیفیة
، الخلیفة: (ٌّقد ذكر كل منف، یةتعددت أهداف الكتابة الوظیفیة في األدبیات التربو

ًعددا من هذه ) 2012، ي؛ عوض والبسطام2008، ؛ شحاتة2004، الخولي ؛2004
  :الباحث فیما یلي أوجزها، األهداف

  .وربط بعضها ببعض، وترتیب األفكار وتسلسلها، تعوید الطالب على التفكیر المنطقي .1
، تابة عندما تدعو الحاجة إلیهـاتعوید الطالب على السرعة واالنطالق في التفكیر والك .2

 .قف الكتابیة الطارئةوكیفیة مواجهة الموا
التي تـساعدهم علـى التكیـف فـي مواقـف الحیـاة ، الطالب على األعمال الكتابیةتعوید  .3

 .المختلفة داخل المدرسة وخارجها
ــد الطــالب علــى الكتابــة باللغــة العربیــة الفــصحى .4 ــاة ، تعوی وتوظیفهــا فــي أنــشطة الحی

  .وتزویدهم بما یحتاجونه من ألفاظ وتراكیب، التي تواجههم، اومواقفه
ًعددا من األهداف التي ترمي الكتابة الوظیفیة إلى ) 2008(وأضاف فضل اهللا 

  :ویمكن تلخیصها فیما یلي، تحقیقها
مـن ، أن یستخدم الطـالب الكلمـة المكتوبـة فـي التعبیـر عـن حاجـات أعمـالهم المهنیـة .1

  .أو محاضر االجتماع، و التقاریرأ، خالل كتابتهم للرسائل
  .ت الكتابة الوظیفیةأن یتقن الطالب المهارات النوعیة الخاصة بمجاال .2
، والجمــل، المرتبطــة باأللفــاظ، أن یــتقن الطــالب المهــارات العامــة للكتابــة الوظیفیــة .3

  .وأدوات الربط، وعالمات الترقیم، والفقرات
  .ظیفیة المختلفةأن یتقن الطالب التنظیم لألعمال الكتابیة الو .4
  .وبسرعة مناسبة، أن یتقن الطالب الكتابة بإیجاز .5
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ــتقن الطــالب .6 ــة ،  مهــارات النقــدأن ی ــة الوظیفی ــال الكتابی ــشاف األخطــاء فــي األعم واكت
  . أم فكریة، أم فنیة، سواء أكانت تلك األخطاء لغویة، المختلفة

 یجعــل العمــل ًتوظیفــا، وبیانـات، وحقــائق، أن یوظـف الطــالب مــا لـدیهم مــن معلومــات .7
ًالكتابي الوظیفي مفیدا وفعاال َّ ً.  

  . عند قیامهم بأي عمل كتابي وظیفي،أن یوظف الطالب عملیات اإلنشاء .8
  ،وتوضـیح أفكـارهم بكلمـات مناسـبة، أن یمتلك الطالب القـدرة علـى عـرض معلومـاتهم .9

  .وأسلوب مناسب
، إمالئیـة، طـاءسواء أكانـت تلـك األخ، أن یكتشف الطالب ما اعتادوا علیه من أخطاء .10

  .وفهموالعمل على معالجتها بوعي ، أم أسلوبیة، أم نحویة
  .الطالب بالمواصفات اللغویة والفنیة لألعمال الكتابیة الوظیفیةأن یلتزم  .11
ِّأن یمیز الطالب مجاالت الكتابة الوظیفیة الالزمة لتخصصاتهم المهنیة .12 ُ.  
وأن یحرصـوا ،  أعمـالهم اإلداریـةُأن یقدِّر الطالب أهمیة الكتابة الوظیفیة فـي مجـاالت .13

  .ي الكتابة الوظیفیةعلى تنمیة مهاراتهم ف
 : الكتابة الوظیفیة ومهاراتهامجاالت

وحاجات الفرد ، ًتعددت مجاالت الكتابة الوظیفیة؛ وفقا لتعدد مطالب الحیاة
الرسائل  :إلى أن مجاالت الكتابة الوظیفیة هي) 2008(فقد أشار فضل اهللا ، والمجتمع

ر وكتابة محاض، وملء االستمارات، وكتابة العقود، والتلخیص، ة المذكراتوكتاب، سمیةالر
، وكتابة الالفتات، وكتابة اإلعالنات، وكتابة السجالت، والتقاریر، والبرقیات، االجتماعات

، وكتابة الشكاوى والتظلمات، وكتابة التوثیق والهوامش، ٕواعداد القوائم، وكتابة األذون
  .وكتابة الیومیات، ٕواعداد الكلمات االفتتاحیة والختامیة، كات والفواتیر المالیةوكتابة الشی

السیرة ) 2013(وأضاف محمد وآخران ، المقاالت) 2008(وأضاف شحاتة 
كما ، والتعارف وتبادل عبارات التحیة، واألخبار، والمحادثة، والحوار والمناقشة، الذاتیة

وكتابة البحوث ، وكتابة الدعوات، دات والتعلیماتكتابة اإلرشا) 2014(أضاف عبدالباري 
  .وتدوین المالحظات، العلمیة

یستطیع المعلم أن ،  خالل ما سبق؛ فإن مجاالت الكتابة الوظیفیة عدیدةومن
یستخدمها مع طالبه داخل الصف وخارجه؛ لتنمیة مهارات الكتابة الوظیفیة؛ حیث تناسب 

طالب الصفوف العلیا من المرحلة ، لباحثتلك المجاالت في أغلبها من وجهة نظر ا
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وبخاصة مجاالت ، االبتدائي بشكل خاصوطالب الصف السادس ، االبتدائیة بشكل عام
ًسواء أكان ذلك من خالل ، وكتابة اإلعالنات، وملء االستمارات، كتابة الرسالة الرسمیة

لمهارات التي أو تفاعل الطالب من خاللها في ضوء ا، تدریب الطالب على تلك المجاالت
  .ینبغي التدرب علیها

 :ملفات اإلنجاز اإللكترونیة: المحور الثاني
 :فهوم ملفات اإلنجاز اإللكترونیةم

توضح جهوده ، تجمع هادف من أعمال الطالب: "بأنها) 2011(َّعرفها عالم 
 ).157. ص" (أو تحصیله في مجال دراسي معین، وتقدمه

، ٕوانجازاته، دف ومنظم ألعمال المتعلمتجمیع ها: "بأنها) 2011(وعرفها علي 
  ).383. ص" (ة؛ بغرض تقویم أدائهخالل فترة زمنیة محدد، في مجال دراسي معین

وتركز على أعمال ، تسجیل لمؤشرات التعلم: "بأنها) 2012(وعرفتها كوجك 
تجمع أعمال الطالب بالتعاون ، الطالب مع تعلیق من الطالب نفسه على تلك األعمال

بحیث تعكس تلك األعمال مدى تقدمهم نحو أهداف ونواتج التعلم ، ین المعلمبینهم وب
، تحكي قصة هذا الطالب، حصیلة متنوعة من أعمال الطالب: "أو هي، "المنشودة
  ).4.ص" (وتحصیله، وتقدمه، وجهوده

ومن خالل عرض التعریفات اتضح أن ملفات اإلنجاز اإللكترونیة تجمیع هادف 
وتوثیق لجهود ، التي تعكس تعلمه وتقدمه نحو تحقیق األهداف، لبومقصود ألعمال الطا

  .زمنیة معینةالطالب خالل فترة 
عملیة تجمیع هادفة : ویعرف الباحث ملفات اإلنجاز اإللكترونیة إجرائیا بأنها

یقوم بها طالب الصف السادس االبتدائي؛ بهدف تنمیة ، ومستمرة لألنشطة واألعمال
وتعتمد في عرضها على الوسائط المتعددة ، في فترة زمنیة معینة، یفیةمهارات الكتابة الوظ

  .ویمكن نشرها على أسطوانة مدمجة، )فیدیو ومقاطع، ورنصوص، وص(من 
 :األهمیة التربویة الستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة

ًإنَّ استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة یوجد صفوفا دراسیة متمركزة حول  ُ
ٍوتحوله من طالب ، ًنظرا لقابلیة الطالب في هذه الحالة لتحمل مسؤولیة تعلمه، الطالب

ٍلق إلى طالب فاعل ونشط في عملیة التعلممت ٍ ٍ كما أنه من خالل استخدام ملفات اإلنجاز ، ٍ
ًتعطي دلیال ملموسا على ، وبأي مرحلة تعلیمیة، اإللكترونیة في مختلف المواد الدراسیة ً

كما أنها تقیس مهاراتهم ومعارفهم بطرق متعددة ، جوانب المختلفةتعلم الطالب في ال
  ).2004، الدوسري(
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إلى أن الستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في مجال ) 2005(وأشار عرفان 
وتطویر المناهج ، فهي تؤدي إلى اتساع نطاق التعلم والمناقشة، التربیة أهمیة كبیرة

وتحقیق التعلم من ، وتحقیق دافعیة الطالب،  اإلداریةالمدرسیة وطرائق التدریس واألنظمة
وتساعدهم على ، كما أنها تدفع الطالب نحو األنشطة، مالئهخالل التفاعل بین الطالب وز

كما أنها تحسن ، وتعتني بالمهام الواقعیة التي یؤدیها الطالب في حیاتهم، تطبیق المعرفة
  وتساعدهم، وتعطیهم الثقة في أنفسهم، البوتطور التأمل الذاتي والتفكیر الناقد لدى الط

  .في تكوین شخصیاتهم
ن استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة كأحد المستجدات أ) 2009(وأكد قطیط 

ومتطلبات تربیة ، ًأصبح مطلبا ملحا له ما یبرره كطبیعة العصر الذي نعیش فیه، التقنیة
وفي المیدان ، لكترونیة في التعلیمولقد ازدادت أهمیة ملفات اإلنجاز اإل، هذا العصر

، كالتنظیم، میة العدید من المهاراتالتربوي بشكل عام؛ لما لها من أثر واضح في تن
  :أهمها ما یلي التي من، ققه من الفوائد الكثیرةولما تح، والتفكیر لدى الطالب، والعرض

  .توثیق األداء التعلیمي للمعلم أو الطالب) 1     
  . التفكیر التأمليتشجع على) 2     
  .بتعزز النمو األكادیمي أو المهني لدى المعلم أو الطال) 3     
  .تتیح الفرصة للمعلم أو الطالب للرجوع إلى ما مر به من خبرات) 4     
  .تمد المعلم أو الطالب بالتغذیة الراجعة) 5     

نیة لدى إلى أهمیة ملفات اإلنجاز اإللكترو) 2009(كما أشار الزاملي وآخران 
فهي ، والمدرسة،  وولي األمر،والطالب، المعلم: جمیع أطراف العملیة التعلیمیة التعلمیة

  :تساعد المعلم على
  .من خالل ما تتضمنه من أنشطة وأعمال متعددة، تقدیم دلیل على تعلم الطالب) 1     
  .ربط عملیة التدریس بعملیة التقویم) 2     
  .وجوانب الضعف لدى الطالب، الكشف عن جوانب القوة) 3     

  :كما أنها تساعد الطالب على
  .یویة في عملیة التقویملعب دور أكثر ح) 1     
  .التفكیر السلیم فیما یتعلمه) 2     
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  .ًمواصلة التعلم مستقبال) 3     
  :     أما بالنسبة لولي األمر فهي تساعده على

  . الطالب في المواد الدراسیة المختلفةتقدیم دلیل ملموس على التقدم الذي حققه) 1     
  .درسة أثناء زیاراته لهامناقشة تعلم الطالب مع إدارة الم) 2     

  :كما أنها تساعد المدرسة على
  .توفیر معلومات وبیانات تعینها على تقویم برامجها وتطویرها) 1     
، زهــا الطـــالبتــوفیر أدلــة أو أمثلـــة موثــوق بهــا عـــن نوعیــة األعمــال التـــي أنج) 2     

  .ومستواها لمتخذي القرار في العملیة التعلیمیة
 استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة من وجهة نظر وفي ضوء ما سبق؛ فإن

فهو ، وبخاصة الطالب، الباحث له أهمیة تربویة كبیرة لدى جمیع أطراف العملیة التعلیمیة
التعاون : تنمیتها وصقلها مثلویعمل على ، یكسبه العدید من القیم والسمات اإلیجابیة

وتكوین ، والثقة في النفس، تعلموتحمل مسؤولیة ال، وحب العمل، والتفاعل مع الزمالء
كما أنه مجال رحب ، وتكوین االتجاهات اإلیجابیة نحو اإلنجاز األكادیمي، الشخصیة

فهو سلوك ، ظیموالتن، واإلبداع، والتفكیر الناقد، والتأمل الذاتي، لتطبیق المعارف والمهارات
  .یمكن من خالله تنمیة العدید من المهارات اللغویة، تربوي حدیث

  :داف استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیةأه
، َّ؛ عالم2014، َّالصراف: (ٌّتهدف ملفات اإلنجاز اإللكترونیة كما ذكر كل من

  :إلى تحقیق ما یلي) 2012، ؛ كوجك2009
  .هام متعددة في وقت واحدوم، مساعدة المعلم في تقویم أنشطة .1
وتعزیز ،  علیهامساعدة المعلم في تشخیص جوانب الضعف لدى الطالب للتغلب .2

  .جوانب القوة
، مما یزید من دافعیـتهم، ومتابعة تقدمهم ذاتیا، السماح للطالب بالتأمل في كل نشاط .3

  .وتحمل مسؤولیة تعلمهم
ي یقومون بها خالل مراحل واألعمال الت، مساعدة الطالب على حفظ وتوثیق األنشطة .4

نتهـاء منهـا؛ ممـا یـسهم فـي طة واألعمـال إلـى أن یـتم االومتابعة هذه األنـش، إنتاجها
  .تحدید الصعوبات التي یواجهها الطالب
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والتعـرف إلــى ، وتـدوین مـا حققــوه مـن تعلـم، تـسجیل مـدى تقـدم الطـالب فــي دراسـتهم .5
  .مستوى كل طالب في جمیع جوانب شخصیته

  .ومتابعة الطالب في المدرسة، مور على التواصلن وأولیاء األتشجیع المعلمی .6
  .ومناقشة برامجهم التدریسیة، للتواصل والتعاون فیما بینهمإیجاد فرص للمعلمین  .7

ومن خالل ما سبق؛ خلص الباحث إلى أن ملفات اإلنجاز اإللكترونیة ترمي إلى 
وتشخیص جوانب ، ل المسؤولیةوتحم، كزیادة الدافعیة، تحقیق العدید من األهداف السامیة

والرفع من ، لمین وأولیاء األموروتحقیق التواصل بین المع، وتعزیز جوانب القوة، الضعف
كل هذه األهداف تساعد في التغلب على ، مستوى الطالب في جمیع جوانب الشخصیة

من من خالل ما تقدمه ، وتلبي حاجات الطالب ومیولهم، تدني الكثیر من المهارات اللغویة
  .أنشطة وأعمال متنوعة تتفق مع رغباتهم

  :أنواع ملفات اإلنجاز اإللكترونیة
  :ملفات اإلنجاز اإللكترونیة إلى نوعین هما) 2005(ف عرفان َّصن

وهي التي تعنى بتقویم المعلم والطالب : ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في مجال التربیة: ًأوال
  :ومن أنواعها ما یلي

ــو) 1      ــمملفــات تق ــ: یم المعل ــائق وهــي عب ــارة مــن األعمــال والوث ارة عــن مجموعــة مخت
  .التي تعكس نموه وتقدمه في األداء التدریسي، والمواد واإلنجازات

یـتم جمعهـا فـي فتـرة زمنیـة ، ًوتضم أعمـاال مختلفـة للطـالب: ملفات تقویم الطالب) 2     
في واللغـوي لـدى ًوتقدم دلیال على مدى النمو المعر، وتحت شروط محددة، معینة

الب إلــى وتنقـسم ملفــات تقـویم الطـ، ومـدى وعـیهم الثقــافي واالجتمـاعي، الطـالب
  :قسمین هما

ــة العامــة)      أ ــات اإلنجــاز اإللكترونی ــي جمیــع : ملف ــب ف ــویم الطال ــى بتق وهــي التــي تعن
  :وتنقسم إلى، واالجتماعیة، والوجدانیة، والمهاریة، الجوانب المعرفیة

رة زمنیة محددة كفصل دراسي أو عام دراسي أو هي التي تتم في فتو:  العرضیة-     
  .دةمرحلة تعلیمیة محد

 .وهي التي تتم في جمیع الصفوف والمراحل التعلیمیة:  الطولیة-     
وهـي التـي تعنـى بتقـویم الطـالب فـي جانـب : ملفات اإلنجـاز اإللكترونیـة الخاصـة)      ب

  :وتنقسم إلى، واحد أو أكثر
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ونقــاط ، التــي تــساعد الطــالب علــى اكتــشاف نقــاط القــوة: أمالت الذاتیــةلفــات التــ م-     
  .والعمل على تحسینه فیما بعد، في أدائهمالضعف 

التــي تـضم أفــضل أعمــال الطـالب فــي المــواد :  ملفـات العــرض أو الملفـات المثالیــة-     
  .الدراسیة؛ بهدف عرضها على المسؤولین عن العملیة التعلیمیة

وهي التي یحملها الطالب معه عنـد انتقالـه إلـى مرحلـة دراسـیة : الملفات الخارجیة -     
وتخطـیط بـرامج ، فهي تـساعد علـى تعـرف مـستواه العلمـي بـصورة واقعیـة، لىأع

  .ًتعلمه مستقبال
ًوتعطي هذه الملفـات تـصورا كـامال عـن شخـصیة الطالـب فـي :  ملفات دخول الكلیة-      ً

  . في تحدید مدى جدارته في دخول كلیة ماكما تساعد، جمیع الجوانب
ًوتــضم هــذه الملفــات أعمــاال ال تعبــر عــن : ة ملفــات تقــویم الطالــب كممــارس للمهنــ-     

  .كالعمل في مهنة ما، ٕوانما تعبر عن الغایة البعیدة لهذا التعلم، التعلم
لفـات وهـي التـي یمكـن أن یـتم عملهـا فـي صـورة م: ملفات تقویم للمعلـم والطالـب) 3     

عد  تساالتي، باستخدام الوسائل الحدیثة، أو في صورة ملفات إلكترونیة، تقلیدیة
  .وتخزینها، وسهولة نقلها، والتكلفة، والجهد، على االختصار في الوقت

  :ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في مجاالت أخرى ومنها ما یلي: ًثانیا
وتساعد ، لى خدمة الجانب االقتصاديوتعمل ع: ملفات األوراق المالیة واالستثمار) 1     

ف علـى قیمـة والتعـر،  بـاألموالالتـي یمكـن االسـتثمار فیهـا، تفي تحدیـد المجـاال
  .فترات متباعدة العمالت النقدیة خالل

واألمـاكن التـي عمـل ، وتتضمن الخبرات السابقة لصاحب الملـف: ملفات الوظائف) 2     
وتـستخدم فـي التقـدم لـشغل ، وثقـةومستوى أدائه فیها مدعومـة بـشهادات م، بها

  .وظیفة معینة أو للترقیة
ًحیث یحمل الفنان ملفا یتضمن أفـضل ، ً وتعد أول الملفات ظهورا:ملفات الفنانین) 3     

وتـساعد فـي تقـدیم ، ویقوم بعرضها علـى المهتمـین بـالفن، أعماله الفنیة وأهمها
لمهـارات الفنیــة یعكـس تمكنـه مــن ا، دلیـل علـى مــا وصـل إلیـه مــن مـستوى فنــي

  .المختلفة
  :ة فیما یليأنواع ملفات اإلنجاز اإللكترونی) 2012(كما حددت كوجك 

  .ملفات عمل الطالب) 1     
  .ملفات عرض أفضل األعمال) 2     
  .ملفات متابعة نمو وتطور جوانب معینة لدى الطالب) 3     
  .ملفات تقییم الطالب) 4     
  .ارات التدریس للطالب المعلمملفات متابعة نمو مه) 5     
  .ملفات التنمیة المهنیة للمعلم) 6     
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  .فات البحوث التربویةمل) 7     
سواء من ، ًوبناء على ما سبق؛ فملفات اإلنجاز اإللكترونیة بتصنیفاتها السابقة

أو من حیث ، كملفات تقویم المعلم أو الطالب، حیث استخدامها في مجال التربیة
أو ، أو الوظائف، كملفات األوراق المالیة واالستثمار، مجاالت أخرىاستخدامها في 

أو الملفات المتعلقة ، كالملفات المثالیة، من حیث الهدف من استخدامهاأو ، الفنانین
كل تلك ، أو ملفات التقویم، أو ملفات توثیق التقدم، أو ملفات العرض، بالعملیات

وتشخیص ، وتحدید الصعوبات، ادة الدافعیةالتصنیفات السابقة تؤدي الغرض نفسه من زی
  .وتدوین ما تحقق من تطور وتقدم، األعمالوحفظ ، وتعزیز جوانب القوة، جوانب الضعف

  :محتوى ملفات اإلنجاز اإللكترونیة
، یختلف محتوى ملفات اإلنجاز اإللكترونیة باختالف الهدف من استخدام الملف

ملفات اإلنجاز اإللكترونیة من معلم لمعلم ٌكما أنه قد یكون هناك اختالف في محتوى 
أو من مدرسة ، دراسیة لمادة دراسیة أخرىأو من مادة ، أو من فصل لفصل آخر، آخر

ًومع هذه االختالفات المتعددة إال أنَّ هناك اتفاقا على أن یكون ، إلى مدرسة أخرى َّ
ًالمحتوى في ملفات اإلنجاز اإللكترونیة منظما وهادفا یر ومحكات محددة ووفق معای، ً

؛ 2009، َّ؛ عالم2009 ،؛ الزاملي وآخران2008، الخوري: (ٌّوهذا ما أكده كل من، ًمسبقا
إلى أنه یجب تحدید الهدف من استخدام الملف؛ لكي یتم ) 2009، ؛ قطیط2011، علي

ُوحتى تحقق ملفات اإلنجاز اإللكترونیة أهدافها ، تحدید الدلیل اإلجرائي لجمع المحتویات
ي ًینبغي أن یشترك الطالب والمعلمون والمسؤولون في العملیة التعلیمیة معا ف، رجوةالم

والتركیز على المشاركة الفاعلة للطالب في عمل ، تحدید ما ینبغي وضعه في الملفات
ویمكن أن تحتوي ملفات اإلنجاز اإللكترونیة ، ٕالملفات وادارتها وتنظیمها بتوجیه من المعلم

  :على ما یلي
ان وعنو، وتاریخ المیالد، االسم: (تشمل، أو سیرة ذاتیة، بیانات أولیة عن الطالب) 1     

  ).وولي األمر، وبیانات األسرة، والوضع الصحي، ووسائط االتصال، الطالب
  .وفلسفته التربویة، أهداف الطالب ورؤیته) 2     
  .فهرس الملف) 3     
  .الحضور والغیاب) 4     
  .ابات الطالب وأعمالهنماذج من كت) 5     
  .لتي استخدمهاوالمواد ا، قوائم المصادر التي اطلع علیها الطالب) 6     
  .صحائف التأمل الذاتي) 7     
  .أوراق عمل) 8     
  .مشروعات فردیة أو جماعیة) 9     
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  .حلول مسائل وأنشطة متنوعة) 10   
  .تقاریر عن تجارب مختبریة) 11   
  .یر حول مشاهداتتقدیرات وتقار) 12   
  .أنشطة فردیة أو جماعیة) 13   
  .تقاریر عن مقابالت) 14   
  .صور ضوئیة) 15   
  .مواد سمعیة وبصریة) 16   
  .درجات ونتائج االختبارات التحصیلیة) 17   

، ؛ الزاملي وآخران2008، الخوري: (ٌّویتفق الباحث مع ما ذهب إلیه كل من
من ضرورة تحدید الهدف من ) 2009،  قطیط؛2011، ؛ علي2009، َّ؛ عالم2009

ٌفهناك ارتباط ، یجب أن تحتویه هذه الملفاتفهو الموجه األول على ما ، استخدام الملف
ولیس الغایة بأن یشتمل ، وبین الهدف من استخدامها، ٌوثیق بین ما تحتویه هذه الملفات

ویسمح ، ًهادفاًبل المهم أن یكون المحتوى منظما و، الملف على جمیع المحتویات
ٕوادارتها ، تبمشاركة الطالب وتفاعلهم مع معلمهم وزمالئهم في جمع تلك المحتویا

  .حتى تتحقق األهداف المرجوة من هذه الملفات، بمتابعة من المعلم وتوجیه منه
 :عالقة ملفات اإلنجاز اإللكترونیة بمهارات الكتابة الوظیفیة

ومهارات ، ملفات اإلنجاز اإللكترونیةفي ضوء ما تقدم یمكن إدراك العالقة بین 
ًنهما یعد ارتباطا وثیقا؛ فاستخدام ملفات حیث یتضح أن االرتباط بی، تابة الوظیفیةالك ً ُ

قد یؤدي إلى اكتساب الطالب ، اإلنجاز اإللكترونیة في العملیة التعلیمیة والتعلمیة
 .بطریقة مشوقة وجذابةویساعد على تنمیتها ، والمهارات المختلفة، والمعلومات، المعارف

تزید من دافعیة ، یةأن استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترون) 2005(وقد ذكر عرفان 
كما أنها تدفع الطالب نحو ، الطالب نحو التعلم من خالل التفاعل والتعاون فیما بینهم

وتسهم في تطور التأمل ، وتساعدهم على تطبیق المعرفة، األنشطة واألعمال المتنوعة
، یةكما أنها تعمل على تنمیة الثقة بالنفس وتحمل المسؤول، والتفكیر الناقد لدیهم، يالذات

كما ، وتعزیز جوانب القوة لدى الطالب، وتركز على كشف وتشخیص جوانب الضعف
، والممارسة، فهي تتطلب التدریب، أضاف بأن اللغة بكافة مهاراتها عملیة عقلیة

  .وهذا ما توفره ملفات اإلنجاز اإللكترونیة، فاعلیةكما تتطلب بیئة تعلیمیة ت، والتطبیق
ًابة الوظیفیة من وجهة نظر الباحث تجعله متقنا وممارسة الطالب لمهارات الكت

كذلك إن وجد ، إذ البد أن یكون لدیه ما یدفعه ویثیره للكتابة ویحفزه للخوض فیها، لها
 من خالل اختیار األلفاظ المثیر فإن الطالب البد أن یفكر فیما سیكتب ویرتب أفكاره
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الطالب على تنمیة مهاراته في وملفات اإلنجاز اإللكترونیة تعین ، والعبارات المناسبة
فهي تسمح له باستخدام الوسائط التقنیة ، الكتابة الوظیفیة من خالل الممارسة والتطبیق

،  للتعلمالتي تزید من دافعیته، ومقاطع الفیدیو، والصوت، والصور، كالنصوص، المتعددة
  .وتزوده بخبرات تعلم حقیقیة، وتعزیز التعلم اإلیجابي لدیه

إلى أن الكتابة الوظیفیة تعكس الحیاة المعاصرة ) 2008(ل اهللا كما أشار فض
، وتقدم تقني؛ باعتبار أنها تتطلب الدقة، وما طرأ علیها من تغیرات سریعة، والمستقبلیة

فهي تستخدم الوسائط ، ًاإلنجاز اإللكترونیة أیضاوهذا ما توفره ملفات ، واإلیجاز، والوضوح
  .ى تلبیة متطلبات تربیة هذا العصروتعمل عل، التكنولوجیة المختلفة

تعتمد "أن ملفات اإلنجاز اإللكترونیة ) 2015(فقد أكد كوستانتینو ودي لورینزو 
تأملي بأشكال والتفكیر ال، وتقدم وثائق التعلیم والتعلم، على الوسائط المتعددة في إعدادها

، لصوروا، والنصوص، والفیدیو، كالصوت، مختلفة من أشكال الوسائط المتعددة
  ).172. ص" (والرسومات البیانیة

أن من األهداف التي ترمي الكتابة الوظیفیة إلى ) 2008( وأضاف فضل اهللا 
وأن یكتشف ما اعتاد علیه من أخطاء في ، أن یتقن الطالب مهارات النقد، تحقیقها

أم ،  أم إمالئیة،سواء أكانت تلك األخطاء نحویة، عمال الكتابیة الوظیفیة المختلفةاأل
وملفات اإلنجاز اإللكترونیة تسمح ، والعمل على معالجتها بوعي وفهم، أم فكریة، أسلوبیة

وتسهم في تطور التأمل ، وتساعده على المناقشة، للطالب بالمشاركة في العملیة التعلیمیة
تظهر و ،ومیوله، وأفكاره، وتكشف مدى تقدمه وتطور أدائه، یر الناقد لدیهالذاتي والتفك

وعلى التنظیم ، ًوتساعد الطالب أیضا على تطبیق المعرفة،  لدیهوة ونقاط الضعفنقاط الق
  .كما أنها تتیح للطالب الرجوع إلى ما مر به من خبرات، والعرض والتفكیر

من رسائل ، ها ومهاراتها المختلفةویرى الباحث أن الكتابة الوظیفیة بمجاالت
لم تعد تكتب بالطریقة الیدویة في ، رهاأو كتابة إعالنات وغی، أو ملء استمارات، رسمیة

وما توفره من برامج ، ٕوانما أصبحت تكتب بواسطة تقنیات الحاسوب، العصر الحاضر
التنظیم و، وما توفره من خطوط متعددة النوع والحجم واللون، وتنسیق للنصوص، كتابیة

، صوركال، ًوما توفره أیضا من وسائط متنوعة، واإلخراج الجید للنصوص المكتوبة
  .والرسومات البیانیة، ومقاطع الفیدیو، واألصوات

  
  



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -120-

  :الدراسات السابقة
بدراسة هدفت إلى تنمیة مهارات الكتابة الوظیفیة وعالج ) 2010(قام قاسم 

یة باستخدام وحدة قائمة على عملیات األخطاء اللغویة لدى طالبات المرحلة اإلعداد
لى عینة من طالبات الصف الثاني اإلعدادي ع، واستخدم الباحث المنهج التجریبي، الكتابة

ِّطالبة قسمت إلى ) 45(بمدرسة القطارة اإلعدادیة للبنات بمدینة العین بلغ عددها  ُ
ًوقد أعد الباحث كتابا للطالب ودلیال ل، مجموعتین تجریبیة وضابطة وطبق ثالثة ، لمعلمً

، فیة الثالثة المقررة علیهماختبارات مقاییس لتقدیر أداء الطالب في مجاالت الكتابة الوظی
وأثبتت نتائج الدراسة فاعلیة الوحدة القائمة على عملیات الكتابة في تنمیة مهارات الكتابة 

 .الوظیفیة وعالج األخطاء اللغویة
ر استخدام الحاسوب في تنمیة مهارات إلى تعرف أث) 2010(وهدفت دراسة عطیة 

على عینة من طالب الصف ، ه التجریبيواستخدم الباحث المنهج شب، لكتابة الوظیفیةا
ِّقسمت األول الثانوي بمجمع العلیان بمنطقة الریاض التعلیمیة  عشوائیا إلى مجموعتین ُ

حث قائمة وقد أعد البا، ًطالبا) 35(تجریبیة وضابطة بلغ عدد طالب كل مجموعة 
ًما طبق اختبارا قبلیا ك، ًثم برنامجا تعلیمیا باستخدام الحاسوب، بمهارات الكتابة الوظیفیة

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة ، وبعدیا على مجموعتي الدراسة
 بین متوسطي درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي الختبار

ًحوظا في ًمهارات الكتابة الوظیفیة لصالح أفراد المجموعة التجریبیة حیث أظهروا تحسنا مل
  .اكتساب مهارات الكتابة الوظیفیة

إلى تعرف أثر أنموذج تعلیمي مقترح قائم ) 2010(كما هدفت دراسة بني یاسین 
واستخدم ، )صالرسالة الرسمیة والتلخی(على عملیات الكتابة في تنمیة الكتابة الوظیفیة 

طالبة في الصف ًطالبا و) 112(على عینة عشوائیة مكونة من ، الباحث المنهج التجریبي
وخلصت نتائج ، ًطبق الباحث علیها اختبارا قبلیا وبعدیا، العاشر األساسي في األردن

بین متوسطات األداء في ) 0,05(الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى 
 كما تبین عدم وجود فروق،  تعزى إلى األنموذج المقترح مقارنة بالطریقة التقلیدیةاالختبار

بین متوسطات األداء في االختبار تعزى إلى جنسهم ) 0,05(دالة إحصائیا عند مستوى 
كما دلت النتائج على عدم وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى ، )الذكور واإلناث(
  .ء في االختبار تعزى إلى التفاعل بین األنموذج والجنسبین متوسطات األدا) 0,05(

هدفت إلى تعرف أثر وحدات تعلیمیة في تنمیة دراسة ) 2010(وأجرى دخیخ 
واستخدم الباحث المنهج شبه ، مهارات الكتابة الوظیفیة لدى طالب كلیة التربیة في الباحة

ِّطالبا قسمت إلى مجمو) 64(على عینة مكونة من ، التجریبي ُ ، عتین تجریبیة وضابطةً
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كتابة (ة شملت مهارات ولتحقیق هدف الدراسة قام الباحث بتصمیم ثالث وحدات تعلیمی
ًوطبق اختبارا تحصیلیا قبلیا وبعدیا على عینة ، )وكتابة التلخیص، وكتابة التقریر، الرسالة

لوحدات التعلیمیة وخلصت نتائج الدراسة إلى أن ل، الدراسة لقیاس مهارات الكتابة الوظیفیة
  .ًأثرا إیجابیا على تنمیة مهارات الكتابة الوظیفیة

إلى تعرف أثر التقویم باستخدام ملفات اإلنجاز ) 2011(اسة الحربي وهدفت در
على الدافعیة لإلنجاز والتحصیل الدراسي ومستویاته المعرفیة لدى طالبات الصف الثاني 

على عینة مكونة من ، احثة المنهج التجریبيواستخدمت الب، المتوسط بالمدینة المنورة
ِّطالبة بالصف الثاني المتوسط قس) 67( وأعدت ، مت إلى مجموعتین تجریبیة وضابطةُ

ًَّواختبارا تحصیلیا مقننا قبلیا وبعدیا، الباحثة مقیاس الدافعیة لإلنجاز لألطفال والراشدین ً ،
 المجموعتین التجریبیة والضابطة في وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق جوهریة بین

كما أظهرت تفوق ، مجموعة التجریبیةالدافعیة لإلنجاز والتحصیل الدراسي لصالح ال
وتكافؤ ، المجموعة التجریبیة في المستوى المعرفي لكل من التذكر والفهم والتحلیل

ختبار المجموعتین التجریبیة والضابطة في مستوى التطبیق والتركیب والتقویم في اال
  .التحصیلي

جیة مقترحة إلى تعرف فاعلیة استراتی) 2012(وهدفت دراسة الزهراني والحریشي 
قائمة على الدمج بین العملیات المعرفیة وما وراء المعرفیة في تنمیة بعض مهارات 

على عینة من طالبات ، واستخدمت الباحثتان المنهج شبه التجریبي، الكتابة الوظیفیة
ِّقسمت ، طالبة) 64(ط بمدینة الریاض بلغ عددها الصف الثاني متوس إلى مجموعتین ُ

ولتحقیق هدف الدراسة ، طالبة) 33(وضابطة وعددها ، طالبة) 31(تجریبیة وعددها 
أعدت الباحثتان استبانة بمهارات الكتابة الوظیفیة المناسبة لطالبات الصف الثاني 

وقد توصلت نتائج الدراسة ، لكتابة الوظیفیةًواختبارا قبلیا وبعدیا في مهارات ا، المتوسط
بین متوسطي درجات طالبات ) 0,05(ى إلى وجود فرق دال إحصائیا عند مستو

المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة ككل 
  .لصالح المجموعة التجریبیة
تعرف فاعلیة استخدام ملف اإلنجاز دراسة هدفت إلى ) 2012(وأجرت أبو مطلق 

واستخدمت الباحثة المنهج شبه ، تروني في تنمیة بعض الكفایات التدریسیةاإللك
طالبة معلمة في التخصصین ) 30(على عینة عشوائیة طبقیة مكونة من ، التجریبي

وأعدت الباحثة ، بكلیة التربیة بجامعة األقصى) وتعلیم اللغة العربیة، تعلیم ریاضیات(
الطالبة ودلیل ، وبطاقة تقییم ملف اإلنجاز اإللكتروني، بطاقة مالحظة الكفایات التدریسیة

ًوتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك فرقا داال ، المعلمة إلعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني ً
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درجة اإلتقان ، بین درجات عینة الدراسة والقیمة المختارة) 0,05(إحصائیا عند مستوى 
ًطبقا لبطاقة تقییم ملف اإلنجاز ، من الدرجة الكلیة للبطاقة) ٪75(اوي التي تس
وفي بطاقة تقییم ، ي للطالبات المعلمات بكلیة التربیة في جامعة األقصى بغزةاإللكترون

وبین متوسطات درجات ، ملف اإلنجاز اإللكتروني تعزى للتخصص تعلیم ریاضیات
یات التدریسیة للطالبات المعلمات بكلیة التربیة الطالبات المعلمات في بطاقة مالحظة الكفا

 .یقین القبلي والبعديفي جامعة األقصى بغزة بین التطب
بدراسة هدفت إلى تعرف واقع استخدام ملفات اإلنجاز ) 2013(وقامت النمري 

واستخدمت ، في تقویم أداء معلمات اللغة العربیة في العاصمة المقدسة) البورتفلیو(
معلمة للغة العربیة في المرحلة ) 153(على عینة مكونة من ،  الوصفيالباحثة المنهج

وأسفرت نتائج ، وأعدت الباحثة استبانة لجمع المعلومات، مشرفة تربویة) 21(و، الثانویة
الدراسة عن ارتفاع متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة على عبارات درجة أهمیة 

دام ملف اإلنجاز وعبارات درجة الصعوبات التي تقویم أداء معلمة اللغة العربیة باستخ
ووجود فروق دالة إحصائیا ، ت درجة استخدامهوتوسطها على عبارا، تواجه استخدامه

بین استجابات أفراد عینة الدراسة حول تقدیر درجة أهمیة تقویم أداء معلمة اللغة العربیة 
الصعوبات التي تواجه ودرجة ، باستخدام ملف اإلنجاز وحول تقدیر درجة استخدامه

  .وذوات الخبرة، استخدامه لصالح المشرفات التربویات
دراسة هدفت إلى تعرف فاعلیة ملف اإلنجاز اإللكتروني ) 2013(لمحمدي وأجرى ا

)E- Portfolio ( في اكتساب بعض المفاهیم العلمیة المقررة في مادة األحیاء لطالب
على ، ستخدم الباحث المنهج شبه التجریبيوا، الصف الثاني الثانوي بالمدینة المنورة

ِّطالبا قسمت إلى ) 60(عینة مكونة من  ُ ولتحقیق هدف ، مجموعتین تجریبیة وضابطةً
وقائمة معاییر تصمیم ملفات اإلنجاز ، الدراسة أعد الباحث اختبار المفاهیم العلمیة

 -E(وني وأثبتت نتائج الدراسة أن الستخدام ملف اإلنجاز اإللكتر، اإللكترونیة
Portfolio (ة في مادة فاعلیة في اكتساب طالب الصف الثاني الثانوي للمفاهیم العلمی

  ).والدرجة الكلیة، والتطبیق، والفهم، التذكر(األحیاء عند مستویات 
إلى تعرف فاعلیة التقویم بملفات اإلنجاز في تنمیة ) 2014(وهدفت دراسة الزعبي 

، ى طالب الصف الثامن األساسي بقصبة المفرقالتحصیل الدراسي في وحدة الفقه لد
ًطالبا ) 110( على عینة عشوائیة مكونة من ،واستخدم الباحث المنهج شبه التجریبي

ِّوطالبة قسمت إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة ولتحقیق هدف الدراسة أعد الباحث ، ُ
إحصائیة في الوسط وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة ، ًاختبارا تحصیلیا

ووجود فرق في ، ةالحسابي الكلي على االختبار التحصیلي لصالح المجموعة التجریبی
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ووجود ، الوسط الحسابي الكلي ذي داللة إحصائیة لصالح اإلناث في التحصیل الدراسي
  .أثر ذي داللة إحصائیة لصالح التفاعل بین طریقة التدریس ونوع الجنس

  :سابقةالتعلیق على الدراسات ال
من خالل عرض البحوث والدراسات السابقة اتضحت أهمیة مهارات الكتابة 

وأنها من المهارات الضروریة التي یتطلب أن یمتلكها ، فیة بمجاالتها المختلفةالوظی
كما اتفقت البحوث والدراسات السابقة على تدني مهارات الكتابة الوظیفیة لدى ، الطالب

واستخدمت معها عدید من ، والحاجة إلى تنمیتها، ختلفةالطالب في مراحل التعلیم الم
، واالهتمام بإیجابیة الطالب في العملیة التعلیمیة، میتهاطرائق التدریس المختلفة لتن

كما أظهرت ، ٕواخضاعهم للعمل والممارسة فهم بحاجة ماسة لألداء أكثر من المعرفة
ملفات اإلنجاز اإللكترونیة فاعلیة البحوث والدراسات السابقة التي تم عرضها أن الستخدام 

 رحب الكتساب العدید من الخبرات وأنها مجال، كبیرة في تنمیة عدید من المهارات
، وتشجع على االستكشاف، فهي تضفي على العملیة التعلیمیة المتعة والتشویق، الجدیدة
علم المنظم كما أنها تعمل على تقویة الت، وتساعد على تطبیق المعرفة، واالطالع، والبحث

 .وجوانب الضعف لدى الطالب، مع إبراز جوانب القوة، ذاتیا
أعطت صورة واضحة في ، حوث والدراسات السابقة توصیات ومقترحاتوقدمت الب

وفي إثراء ، وصیاغة فروضه، ومواده، من حیث إعداد أدواته، كیفیة تناول هذا البحث
واالستفادة ، إلحصائیة المناسبة للبحثوكذلك في اتباع األسالیب ا، اإلطار النظري للبحث

  .جاز اإللكترونیة والمعاییر التي یجب توفرهامن اإلجراءات المتبعة في إعداد ملفات اإلن
ًبناء على نتائج البحوث والدراسات التي تم عرضها سلفا :ض البحثفر ًونظرا لطبیعة ، ً

ذات داللة فروق توجد  :البحث الحالي فقد تم صیاغة الفرض التالي الختبار صحته
تجریبیة بین متوسطات درجات طالب المجموعتین ال) 0,05(إحصائیة عند مستوى 

والضابطة في التطبیق البعدي الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة في مجاالت كتابة الرسالة 
  .وكتابة اإلعالنات لصالح المجموعة التجریبیة، وملء االستمارات، الرسمیة

  :تهٕمنهجیة البحث واجراءا
 :منهج البحث: ًأوال

 بتــصمیم المجمــوعتین الــذي یأخــذ، اعتمــد البحــث الحــالي علــى المــنهج شــبه التجریبــي
وذلــك لتعـرف أثــر اســتخدام ملفــات اإلنجـاز اإللكترونیــة علــى تنمیــة ، التجریبیـة والــضابطة

مـــن خـــالل تكـــوین ، لـــدى طـــالب الـــصف الـــسادس االبتـــدائي، مهـــارات الكتابـــة الوظیفیـــة
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وتطبیـق االختبـار ، كافئتین بقدر اإلمكـان إحـداهما تجریبیـة واألخـرى ضـابطةمجموعتین مت
ثم إخضاع المجموعـة التجریبیـة للمتغیـر المـستقل فـي حـین تـم ، لى المجموعتینالقبلي ع

تـم تطبیـق االختبـار البعـدي علـى ، وبعـد انتهـاء التجربـة، حجبه على المجموعـة الـضابطة
والـضابطة التـي ، تخدام ملفات اإلنجـاز اإللكترونیـةالمجموعتین التجریبیة التي درست باس

، ذي أحدثــه تطبیــق المتغیــر المــستقللقیــاس األثــر الــ، ةدرســت باســتخدام الطریقــة المعتــاد
  :وتضمن تصمیم البحث الحالي المتغیرات التالیة

ویقصد به في البحث الحالي أثر استخدام ملفات اإلنجاز  :المتغیر المستقل )1
 .اإللكترونیة

ویقصد به في البحث الحالي مهارات الكتابة الوظیفیة لدى طالب  :بعر التاالمتغی )2
 .     ادس االبتدائيالصف الس

والتجریبیة التي قـد تـؤثر علـى أي مـن ،      وتم ضبط المتغیرات الخارجیة غیر التجریبیة
ًسواء سلبا أم إیجابا، ومنعا لتداخلها في نتائج ، المجموعتین التجریبیة والضابطة ً ، بةالتجرً
  :هذه المتغیراتوفیما یلي توضیح لكیفیة ضبط 

 :وتتمثل هذه المتغیرات فیما یلي :یةضبط المتغیرات غیر التجریب  ) أ
، من خالل اطالع الباحث على بیانات الطالب المدونة في سجالتهم :العمر الزمني )1

 )12 -11(تبین أن العمر الزمني للطالب یتراوح بین ، وبمساعدة المرشد الطالبي
 .فهم متقاربون عمریا، سنة

تین التجریبیة والضابطة ینتمي طالب المجموع :المستوى االقتصادي واالجتماعي )2
ً وغالبا ما یكون طالب البیئة الواحدة متقاربین في - محافظة صبیا–لبیئة واحدة 

واالجتماعي وال یوجد بینهم تفاوت ملحوظ؛ لذلك یمكن اعتبار ، المستوى االقتصادي
 .تین متكافئتین في هذا المتغیرالمجموع

أما ، قام الباحث بتدریس طالب المجموعة التجریبیة للبحث :القائم بالتدریس )3
وتجهیز ، فبعد االنتهاء من إعداد دلیل المعلم، المجموعة الضابطة فتركت لمعلمهم
تم تدریس طالب المجموعة التجریبیة باستخدام ، األدوات الالزمة لتنفیذ تجربة البحث

بالطریقة  طة فقد تم تدریسهمالمجموعة الضابأما طالب ، ملفات اإلنجاز اإللكترونیة
 .المعتادة

 :وتتمثل هذه المتغیرات فیما یلي: ضبط المتغیرات التجریبیة
  :مهارات الكتابة الوظیفیة

لضبط هذا المتغیر قام الباحث بتطبیق اختبار مهارات الكتابـة الوظیفیـة قبلیـا علـى 
حسابیة واالنحرافات ومن ثم حساب المتوسطات ال، طالب المجموعتین الضابطة والتجریبیة
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وداللتها اإلحصائیة بین متوسطات درجات طالب مجموعتي ) ت(المعیاریة، ثم حساب قیم 
البحث، في التطبیق القبلي الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة؛ للتأكـد مـن تكـافؤ مجمـوعتي 

وقـــد تمـــت معالجـــة البیانـــات عـــن طریـــق حزمـــة البـــرامج ) الـــضابطة والتجریبیـــة(البحـــث 
 :یوضح نتائج التطبیق) 2(، والجدول )Spss(ئیة اإلحصا

داللة الفرق بین متوسطات درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في ): 2(جدول 
  .التطبیق القبلي الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة

  المجموعة الضابطة
 30= ن *

  المجموعة التجریبیة
 30= ن 

  
  

 المهارة
 ع م ع* م*

  
 "ت"قیمة 

  
مستوى 
 الداللة

 0,17 1,39 1,07 3,46 1,65 3,96 .االلتزام بعناصر الرسالة الرئیسة
 0,78 0,27 0,47 0,33 0,46 0,30 .تحدید الغرض من كتابة الرسالة

 0,64 0,46 0,12 0,03 0,15 0,5 .استخدام العبارات المناسبة
 0,07 1,86 0,49 0,60 0,34 0,76 .تحدید الغرض من ملء االستمارة

  یل بیانات كاتب تسج
 .االستمارة بوضوح

  
3,33 

  
0,71 

  
3,06 

  
0,69 

  
1,47 

  
0,14 

  تحدید بیانات الجهة المقدم 
 .إلیها االستمارة

  
1,63 

  
0,61 

  
1,36 

  
0,49 

  
1,85 

  
0,07 

  كتابة البیانات في األماكن 
 .المخصصة لها

  
4,53 

  
0,89 

  
4,40 

  
0,89 

  
1,85 

  
0,06 

 0,07 1,86 0,01 0,50 0,17 0,56 .استخدام العبارات المناسبة
 0,52 0,63 0,43 0,23 0,37 0,16 .تحدید الغرض من كتابة اإلعالن
 0,11 1,60 1,20 2,06 1,92 2,72 .االلتزام بعناصر اإلعالن الرئیسة
 0,68 0,41 0,49 0,46 0,45 0,41 .اإلیجاز في كتابة محتوى اإلعالن

 0,07 1,86 0,12 0,03 0,03 0,04 .استخدام العبارات المناسبة
 0,25 1,14 1,28 3,83 1,91 4,31 .مجال كتابة الرسالة الرسمیة

 0,07 1,86 2,11 9,93 11,93 10,81 .مجال ملء االستمارات
 0,22 1,23 1,79 2,80 2,33 3,33 .مجال كتابة اإلعالنات

  الدرجة الكلیة الختبار مهارات 
 .الكتابة الوظیفیة

  
18,45 

  
4,47 

  
16,56 

  
3,91 

  
1,40 

  
0,17 

عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات ) 2(یتضح من الجدول 
، في التطبیق القبلي الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة، المجموعتین الضابطة والتجریبیة
  .قبل بدء التجربة) الضابطة والتجریبیة(مما یدل على تكافؤ المجموعتین 
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ن مجتمع البحث الحالي من جمیع طالب الصف السادس تكو :مجتمع البحث: ًثانیا
الذین ، )هـ1437/ 1436(االبتدائي بمدارس التعلیم العام بمحافظة صبیا للعام الدراسي 

  .ًطالبا) 5170(بلغ عددهم 
تم اختیار العینة بطریقة عشوائیة من خالل إجراء القرعة لتحدید  :عینة البحث: ًثالثا

فوقع االختیار عشوائیا على مدرسة ، افظة صبیا التعلیمیةالمدرستین من بین مدارس مح
ِّقسمت إلى مجموعتین ، ومدرسة حي الملك فهد االبتدائیة بالظبیة، ابتدائیة صبیا الجدیدة ُ

وبذلك یكون المجموع الكلي لعینة ، ًطالبا) 30(تجریبیة وضابطة وبلغ عدد كل منهما 
  :وزیع عینة البحثیوضح ت) 3(والجدول ، ًطالبا) 60(البحث هو 

  .توزیع طالب عینة البحث على المجموعتین): 3(جدول 
عدد  المدرسة المجموعة

 الطالب
مجموع عینة 

 البحث
 30 مدرسة ابتدائیة صبیا الجدیدة التجریبیة
 30 مدرسة حي الملك فهد االبتدائیة بالظبیة الضابطة

  
60 

  ):من إعداد الباحث(تین َّتضمن البحث المادتین التالی :مواد البحث: ًرابعا
  .دلیل المعلم )1
 .كتاب الطالب )2

  :إعداد دلیل المعلم
تم إعداد دلیل المعلم لتدریس مهارات الكتابة الوظیفیة باستخدام ملفات اإلنجاز 

ثم عرضه على ، اإللكترونیة من خالل عرضه في صورته األولیة على مشرف الرسالة
ٕم وابراز ملحوظاتهم حول وضوح مجموعة من المحكمین المتخصصین؛ إلبداء رأیه

ومدى مالءمة كل درس لألهداف المحددة ، وسالمة صیاغة األهداف السلوكیة، التعلیمات
وصحة ، إلى جانب مدى مناسبة صیاغة الدروس مع ملفات اإلنجاز اإللكترونیة، له

ى باإلضافة إلى مد، ومدى شمولیة الدلیل للمهارات، المعلومات العلمیة الواردة بالدلیل
حیث رأى المحكمون تعدیل بعض األنشطة؛ ، مالءمة أسئلة التقویم لقیاس األهداف

ثم ، كذلك توضیح بعض اإلجراءات الواردة في الدلیل، لتناسب المستوى العمري للطالب
أجریت التعدیالت التي رأى المحكمون ضرورة إجرائها؛ لیكون دلیل المعلم في صورته 

 .عینة البحثطبیق على ًقابال للت، النهائیة
  :وقد تضمن الدلیل ما یلي

  .ودورها في تنمیة مهارات الكتابة الوظیفیة، مقدمة عن ملفات اإلنجاز اإللكترونیة .1
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  .الهدف العام من إعداد دلیل المعلم .2
  .تعریف ببعض المصطلحات الواردة في الدلیل .3
  .األهمیة التربویة الستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة .4
  .فات اإلنجاز اإللكترونیةأهداف استخدام مل .5
  .ٍّدور كل من المعلم والطالب في ملفات اإلنجاز اإللكترونیة .6
  . األهداف اإلجرائیة المتوقع أن یحققها الطالب .7
  .ًتعلیمات الدلیل لتنفیذ الحصة وفقا لملفات اإلنجاز اإللكترونیة .8
  .الخطة الزمنیة لتنفیذ استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة .9

  .ًس وفقا الستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیةتحضیر الدرو .10
  :إعداد كتاب الطالب

تم إعداد كتاب الطالب لدراسة مهارات الكتابة الوظیفیة باستخدام ملفات اإلنجاز 
ثم عرضه على ، من خالل عرضه في صورته األولیة على مشرف الرسالة، اإللكترونیة

راز ملحوظاتهم حول وضوح ٕمجموعة من المحكمین المتخصصین إلبداء رأیهم واب
إلى جانب اتفاق صیاغة ملفات اإلنجاز اإللكترونیة مع مهارات الكتابة ، التعلیمات
باإلضافة إلى ، ومدى شمولیة الكتاب للمهارات المحددة في ضوء رأي المحكمین، الوظیفیة

حیث رأى المحكمون تعدیل ، مدى مناسبة ملفات اإلنجاز اإللكترونیة لمستوى الطالب
كذلك التنوع في طریقة عرض ، ض األنشطة؛ لتناسب المستوى العمري للطالببع

ثم أجریت التعدیالت التي رأى المحكمون ضرورة إجرائها؛ لیكون كتاب الطالب ، األنشطة
  ).148، 3ملحق(، ًقابال للتطبیق على عینة البحث، في صورته النهائیة

  :وقد تضمن كتاب الطالب ما یلي
  .مقدمة موجهة للطالب .1
  .األهداف اإلجرائیة والمعینات التعلیمیة .2
  .كیفیة سیر الطالب في الدروس .3
  .ًعرض الدروس وفقا الستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة .4

  ):من إعداد الباحث(َّضمن البحث الحالي األداتین التالیتین  :أدوات البحث: ًخامسا
  .س االبتدائيقائمة بمهارات الكتابة الوظیفیة المناسبة لطالب الصف الساد )1
 .اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة لطالب الصف السادس االبتدائي )2

 :وفیما یلي عرض إجراءات بناء أداتي البحث
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  :قائمة بمهارات الكتابة الوظیفیة المناسبة لطالب الصف السادس االبتدائي
في سبیل الوصول إلى مهارات الكتابة الوظیفیة المناسبة لطالب الصف السادس 

ویتطلب ذلك ، ًتم إعداد قائمة تتضمن عددا من مهارات الكتابة الوظیفیة، تدائياالب
  :اإلجراءات التالیة

دفت هذه القائمة إلى تحدید أهم مهارات الكتابة الوظیفیة  :تحدید الهدف من القائمة) أ
ًالمناسبة لطالب الصف السادس االبتدائي؛ تمهیدا الستخدامها في إعداد اختبار مهارات 

 .وتنمیتها باستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة، تابة الوظیفیةالك
ستخلص الباحث قائمة مهارات الكتابة الوظیفیة لطالب الصف  :مصادر بناء القائمة) ب

مما ورد في البحوث والدراسات السابقة التي تناولت مهارات الكتابة ، السادس االبتدائي
لة بموضوع الدراسة في مجال المناهج وطرائق ومن المراجع والمصادر ذات الص، الوظیفیة

ومما ورد في وثیقة ، وكذلك منهج لغتي الجمیلة للمرحلة االبتدائیة، تدریس اللغة العربیة
 .الصادرة من وزارة التربیة والتعلیم) 2006(اللغة العربیة 

تي ال، تم حصر مهارات الكتابة الوظیفیة، بعد االطالع على ما سبق: محتوى القائمة) ج
موزعة ، مهارة) 52(وقد بلغت ، تناسب المرحلة العمریة لطالب الصف السادس االبتدائي

، وملء االستمارات، وكتابة التلخیص، كتابة الرسالة الرسمیة: على ستة مجاالت هي
 : یوضح ذلك)4(والجدول ، والمقال العلمي، وكتابة اإلعالنات، والسیرة الذاتیة

  .ت الكتابة الوظیفیة في صورتها األولیةمحتوى قائمة مهارا): 4(جدول 
 عدد المهارات المجال م
 8 كتابة الرسالة الرسمیة 1
 10 كتابة التلخیص 2
 8 ملء االستمارات 3
 8 السیرة الذاتیة 4
 8 كتابة اإلعالنات 5
 10 المقال العلمي 6

 52 المجموع
ات المناسبة ثم عرضت هذه القائمة على أهل االختصاص؛ بغرض تحدید المهار

وتم استخدام استبانة رباعیة األبعاد للسؤال عن مدى ، لطالب الصف السادس االبتدائي
ومدى ، )غیر مناسبة، مناسبة(مناسبة هذه المهارات لطالب الصف السادس االبتدائي 

  .)غیر صحیحة، صحیحة(صحة صیاغة مهارات الكتابة الوظیفیة 
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َّفقد تم التحقق من ، للتأكد من صدق القائمة :صدق قائمة مهارات الكتابة الوظیفیة) د
ذات العالقة بمهارات ، وذلك من خالل مراجعة المصادر والدراسات السابقة، صدق المحتوى

حیث عرضت ، ومنهج لغتي الجمیلة للمرحلة االبتدائیة؛ إلعداد القائمة، الكتابة الوظیفیة
 في صورتها -توزیعها بعد ذلكَّثم ، ًعلى مشرف الرسالة تمهیدا لعرضها على المحكمین

وبعض ،  على مجموعة من المتخصصین في المناهج وطرائق التدریس-األولیة
ومعلمي ، ومشرفي اللغة العربیة، المتخصصین في اللغة العربیة من أساتذة الجامعات

من حیث مناسبة المهارة ، وطلب الباحث منهم إبداء الرأي فیها، منهج لغتي الجمیلة
ٕواجراء ، ووضوح صیاغة كل مهارة من الناحیة اللغویة، لسادس االبتدائيلطالب الصف ا

) 52(َّبعد ذلك تم جمع ، أو إضافة واإلدالء بملحوظاتهم، أو تعدیل، ما یرونه من حذف
حیث اعتمد الباحث المهارات ، واستخراج نسبها المئویة، َّوتم حصر آراء المحكمین، مهارة

َّوتم استبعاد بقیة المهارات التي حصلت على ، ٪85 التي اتفق علیها المحكمون بنسبة
 ٪85ویأتي اعتماد هذه النسبة لكثرة المهارات الحاصلة على نسبة ، ٪85نسبة أقل من 

  .فأكثر
تمـت مراجعـة ، في ضوء ملحوظات المحكمـین :تعدیل القائمة في ضوء آراء المحكمین) ه

د أخـــذ الباحـــث بهـــذه وقـــ، شـــتملت علـــى بعـــض اآلراء والتوجیهـــاتحیـــث ا، القائمـــة
الملحوظات في الـصیاغة النهائیـة لمهـارات الكتابـة الوظیفیـة المناسـبة لطـالب الـصف 

  .السادس االبتدائي
تم التوصل إلى ثبات القائمة من خالل حساب  :ثبات قائمة مهارات الكتابة الوظیفیة) و

معادلة كوبر وذلك بتطبیق ، نسبة االتفاق بین محكمي قائمة مهارات الكتابة الوظیفیة
)Cooper (وكان العدد الكلي للمحكمین ، تفاق بین المحكمینلحساب نسبة اال)25 (

  :یوضح ذلك) 5(والجدول ، ًمحكما
  .نسبة اتفاق المحكمین على قائمة مهارات الكتابة الوظیفیة): 5(جدول 

 المتوسط نسبة االتفاق عدد المهارات المجال
 ٪87,5 8 كتابة الرسالة الرسمیة

 ٪78 10 كتابة التلخیص
 ٪91 8 ملء االستمارات
 ٪70 8 السیرة الذاتیة

 ٪87 8 كتابة اإلعالنات
 ٪76,4 10 المقال العلمي

  
  
  

81,65٪ 
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أن نسبة االتفاق في مجال كتابة الرسالة الرسمیة بلغت ) 5(ویوضح الجدول 
ارات بلغت وفي مجال ملء االستم، )٪78(وفي مجال كتابة التلخیص بلغت ، )87,5٪(
وفي مجال كتابة اإلعالنات بلغت ، )٪70(وفي مجال السیرة الذاتیة بلغت ، )91٪(
بینما بلغ المتوسط لجمیع المجاالت ) ٪76,4(وفي مجال المقال العلمي بلغت ، )87٪(
  .مما یدل على ثبات قائمة مهارات الكتابة الوظیفیة) 81,65٪(
،  التعدیالت على قائمة مهارات الكتابة الوظیفیةبعد إجراء :القائمة في صورتها النهائیة) ز

تم اعتماد القائمة المكونة ، )٪85(واألخذ بالمهارات التي حازت على نسبة اتفاق تتجاوز 
، مهارة من مهارات الكتابة الوظیفیة المناسبة لطالب الصف السادس االبتدائي) 12(من 

لء وم، بة الرسالة الرسمیةكتا: موزعة على ثالثة مجاالت في صورتها النهائیة هي
یوضح توزیع هذه المهارات في صورتها ) 6(والجدول ، وكتابة اإلعالنات، االستمارات

  .النهائیة على المجاالت
  .محتوى قائمة مهارات الكتابة الوظیفیة في صورتها النهائیة): 6(جدول 

 عدد المهارات المجال م
 3 كتابة الرسالة الرسمیة 1
 5 ملء االستمارات 2
 4 كتابة اإلعالنات 3

 12 المجموع
  :اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة لطالب الصف السادس االبتدائي

قام الباحث ببناء اختبار لمهارات الكتابة الوظیفیة بما یتناسب مع منهج لغتي 
ًوذلك وفقا للخطوات ، )202، 8ملحق(ومستوى طالب الصف السادس االبتدائي ، الجمیلة
 :التالیة

هدف االختبار إلى قیاس مستوى طالب الصف السادس  :تحدید الهدف من االختبار  ) أ
 .االبتدائي في مهارات الكتابة الوظیفیة

قبل أن یبدأ الباحث بتحدید المهارات التي  : تحدید المهارات التي یقیسها االختبار  ) ب
 :يوبناء مفرداته رجع إلى كل مما یل، یقیسها اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة

  .اإلطار النظري للبحث )1
 .األدبیات الخاصة بالكتابة الوظیفیة )2
  .مناهج لغتي الجمیلة في الصفوف االبتدائیة العلیا )3
التـي ، صف الـسادس االبتـدائيقائمة مهارات الكتابة الوظیفیة المناسبة لطالب ال )4

  .علیها المحكمونأجمع 
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ته األولیة تم تحدید لصیاغة مفردات االختبار في صور :صیاغة مفردات االختبار) ج
وقد اعتمد الباحث ما اتفق علیه المحكمون ، ًمهارات الكتابة الوظیفیة وفقا آلراء المحكمین

مهارة هي التي رأى المحكمون أنها مناسبة لطالب ) 12(فتم تحدید ، )٪85(بنسبة 
  :وقد روعي في صیاغة أسئلة االختبار ما یلي، الصف السادس االبتدائي

 . الكتابة الوظیفیة المناسبة لطالب الصف السادس االبتدائيأن تقیس مهارات )1
  .أن تحفز الطالب على التوصل لإلجابة الصحیحة )2
مناسبتها لمستوى طالب الصف السادس االبتدائي من حیث المحتوى وأسلوب  )3

  .الصیاغة
 ولمعالجة، یعد الصدق من أهم االعتبارات في تقویم االختبارات التربویة :صدق االختبار) د

، والصدق الظاهري، تم التعرض لصدق المحتوى، الصدق في االختبار الحالي للبحث
  :الداخلي في اآلتي وصدق االتساق،  المقارنة الطرفیةوصدق

للوصول لهذا النوع من الصدق تمت مطابقة مفردات االختبار باإلطار  :صدق المحتوى) 1
عرضه على سعادة المشرف لألخذ وتم ، النظري لهذه الدراسة والبحوث والدراسات السابقة

 .بملحوظاته النیرة ورأیه في الحكم على صدق االختبار والبدء بتحكیمه
تم عرض ، بعد صیاغة مفردات االختبار والتأكد من صدق المحتوى :الصدق الظاهري) 2

ُّاالختبار على مجموعة من المحكمین ذوي االختصاص؛ وذلك للتعرف على آرائهم من 
  :حیث
  .مات االختبار وكفایتهاوضوح تعلی )1
 .وضوح األسئلة ومناسبتها لطالب الصف السادس االبتدائي )2
  .صحة األسئلة لغویا )3
 . مدى قیاس السؤال للمهارة المستهدفة )4

 .إجراء تلك التعدیالتبقام الباحث ،      وفي ضوء آراء السادة المحكمین ومقترحاتهم
 مهارات الكتابة الوظیفیة من خالل للتأكد من صدق اختبار :صدق المقارنة الطرفیة) 3

طریقة المقارنة الطرفیة، قام الباحث بمقارنة متوسطات درجات الطالب المرتفعین في 
) 10(التي بلغ عددها ، اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة من أفراد العینة االستطالعیة

، ظیفیةبمتوسطات درجات الطالب المنخفضین في اختبار مهارات الكتابة الو، طالب
، ثم حساب داللة الفروق بین هذه المتوسطات عن طریق حساب النسبة الحرجة

  .یوضح هذه الفروق) 7(والجدول 
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الفروق بین متوسطات درجات الطالب المرتفعین والمنخفضین بالعینة ): 7(جدول 
  .االستطالعیة في اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة

 "ت"قیمة  درجة الحریة المهارة
 **5,82 9 .زام بعناصر الرسالة الرئیسةااللت

 **5,90 9 .تحدید الغرض من كتابة الرسالة
 **5,94 9 .استخدام العبارات المناسبة

 **8,83 9 .تحدید الغرض من ملء االستمارة
 **6,09 9 .تسجیل بیانات كاتب االستمارة بوضوح

 **20,80 9 .تحدید بیانات الجهة المقدم إلیها االستمارة
 **6,44 9 .ابة البیانات في األماكن المخصصة لهاكت

 **4,56 9 .استخدام العبارات المناسبة
 **10,37 9 .تحدید الغرض من كتابة اإلعالن
 **3,77 9 .االلتزام بعناصر اإلعالن الرئیسة

 *4,44 9 .اإلیجاز في كتابة محتوى اإلعالن
 *2,45 9 .استخدام العبارات المناسبة

 **14,04 9 .یة الختبار مهارات الكتابة الوظیفیةالدرجة الكل
ًفروقـا جوهریـة بـین متوسـطات درجـات الطـالب أن هنـاك ) 7(یتضح من الجـدول          

المرتفعین والمنخفضین بالعینة االستطالعیة في اختبـار مهـارات الكتابـة الوظیفیـة، أي أن 
 المــرتفعین والمنخفــضین فــي اختبــار مهــارات الكتابــة الوظیفیــة یمیــز بــین درجــات الطــالب

  .مما یؤكد صدق اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة، اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة
بعد صیاغة اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة في صورته  :صیاغة تعلیمات االختبار) ه

ت تمت صیاغة تعلیمات االختبار؛ لیستنیر بها الطالب عند اإلجابة عن مفردا، النهائیة
  :وقد روعي عند صیاغة تعلیمات االختبار ما یلي، االختبار
 .البساطة والوضوح في صیاغة هذه التعلیمات )1
 .توضیح الهدف من االختبار )2
  .ذكر البیانات الشخصیة قبل اإلجابة عن أسئلة االختبار )3
  .تحدید كیفیة اإلجابة عن أسئلة االختبار )4
 .تحدید الزمن المخصص لإلجابة عن أسئلة االختبار )5

بعد الحصول على الموافقة من  :التطبیق االستطالعي الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة) و
، ه1437/ 2/ 28قام الباحث في یوم الخمیس الموافق ، إدارة التعلیم بمحافظة صبیا
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بتجربة االختبار استطالعیا على مجموعة من طالب السادس االبتدائي لیسوا من عینة 
طالب من مدرسة سعد بن معاذ االبتدائیة؛ بهدف ) 10( حجمها الدراسة األصلیة بلغ

  :تحدید ما یلي
من خالل التطبیق االستطالعي  :التأكد من سالمة اللغة ووضوح تعلیمات االختبار .1

تأكد الباحث من سالمة الصیاغة اللغویة لالختبار ووضوح تعلیماته؛ حیث لم تكن 
 .هناك تساؤالت من قبل الطالب

تم تحدید الزمن الذي ، في ضوء التطبیق االستطالعي لالختبار :ختبارتحدید زمن اال .2
والزمن الذي استغرقه آخر طالب ، استغرقه أول طالب في اإلجابة عن أسئلة االختبار

عن طریق ، ومن إیجاد المتوسط الحسابي لهما، في اإلجابة عن أسئلة االختبار
  :المعادلة التالیة

  الزمن الذي استغرقه الطالب األخیر+ رقه الطالب األول الزمن الذي استغ= زمن االختبار
                2  

و الزمن الذي استغرقه ، دقیقة) 25(وبلغ الزمن الذي استغرقه الطالب األول 
: وبالتعویض في المعادلة یكون الزمن المناسب لالختبار هو، دقیقة) 43(الطالب األخیر 

)25 +43 =68 ÷2 =34.(  
) 34(لمعادلة اتضح الزمن المناسب لإلجابة عن أسئلة االختبار من خالل تطبیق ا

یتم االلتزام به عند التطبیق النهائي الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة على عینة ، دقیقة
لیصبح الزمن ، كما تم إضافة ست دقائق لتوزیع أوراق االختبار وجمعها، البحث األساسیة
  .دقیقة) 40(الالزم لالختبار 
م الباحث بعد االنتهاء من وضع االختبار بصورته النهائیة بإعداد مفتاح كما قا

ة من فقرات وتحدید درجات كل فقر، لتصحیح هذا االختبار لیساعده على التصحیح
  .االختبار

قام الباحث بحساب ثبات اختبار مهارات الكتابة  :حساب معامل ثبات االختبار .3
 بعد، وفي كل مرة یتم حذف كلمهارات الوظیفیة عن طریق حساب معامل ألفا بعدد 

والجدول ، درجات إحدى المهارات من الدرجة الكلیة الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة
 .یوضح معامالت ثبات اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة بطریقة ألفا) 8(
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  .معامالت ثبات اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة بطریقة ألفا): 8(جدول 
 معامل الثبات المهارة
 0,74 .االلتزام بعناصر الرسالة الرئیسة
 0,75 .تحدید الغرض من كتابة الرسالة

 0,68 .استخدام العبارات المناسبة
 0,71 .تحدید الغرض من ملء االستمارة

 0,73 .تسجیل بیانات كاتب االستمارة بوضوح
 0,74 .تحدید بیانات الجهة المقدم إلیها االستمارة

 0,79 .بیانات في األماكن المخصصة لهاكتابة ال
 0,77 .استخدام العبارات المناسبة

 0,78 .تحدید الغرض من كتابة اإلعالن
 0,79 .االلتزام بعناصر اإلعالن الرئیسة

 0,74 .اإلیجاز في كتابة محتوى اإلعالن
 0,77 .استخدام العبارات المناسبة

  اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة أن معامالت ثبات ) 8(یتضح من خالل الجدول 
 ثبات اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة ككل  بحسابقام الباحث كما، بطریقة ألفا عالیة

 مما یدل على وهي قیمة مرتفعة للثبات، )0,81(بطریقة ألفا كرونباخ، وكانت القیمة 
  .الكتابة الوظیفیة ثبات اختبار مهارات

ّحساب معامالت الصعوبة والسهول .4 قـام الباحـث بحـساب معـامالت  :ة لمفردات االختبارّ
حیث تعد المفردة التي یقل معامل ، الصعوبة والسهولة لكل مفردة من مفردات االختبار

والمفــردة التــي یزیــد معامــل ســهولتها عــن ، شــدیدة الــصعوبة) 0,20(صــعوبتها عــن 
ة مــن یبــین معــامالت الــصعوبة لكــل مفــرد) 12(والجــدول ، شــدیدة الــسهولة) 0,80(

 .مفردات االختبار

  .معامالت الصعوبة لمفردات اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة): 9(جدول 
معامل  المفردة

 الصعوبة
معامل  المفردة

 الصعوبة
معامل  المفردة

 الصعوبة
معامل  المفردة

 الصعوبة
1 0,50 10 0,50 19 0,80 28 0,60 
2 0,50 11 0,30 20 0,60 29 0,40 
3 0,20 12 0,80 21 0,50 30 0,30 
4 0,30 13 0,80 22 0,20 31 0,40 
5 0,50 14 0,60 23 0,90 32 0,30 
6 0,40 15 0,50 24 0,40 33 0,30 
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معامل  المفردة
 الصعوبة

معامل  المفردة
 الصعوبة

معامل  المفردة
 الصعوبة

معامل  المفردة
 الصعوبة

7 0,20 16 0,20 25 0,80 34 0,40 
8 0,30 17 0,90 26 0,40 35 0,60 
9 0,70 18 0,40 27 0,30 36 0,40 

  .من مفردات االختبارمعامالت السهولة لكل مفردة ) 10(كما یبین الجدول 
  .معامالت السهولة لمفردات اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة): 10(جدول 

  
 المفردة

معامل 
 السهولة

  
 المفردة

معامل 
 السهولة

  
 المفردة

معامل 
 السهولة

  
 المفردة

معامل 
 السهولة

1 0,50 10 0,50 19 0,20 28 0,40 
2 0,50 11 0,70 20 0,40 29 0,60 
3 0,80 12 0,20 21 0,50 30 0,70 
4 0,70 13 0,80 22 0,80 31 0,60 
5 0,50 14 0,40 23 0,10 32 0,70 
6 0,60 15 0,50 24 0,60 33 0,70 
7 0,80 16 0,80 25 0,80 34 0,60 
8 0,70 17 0,10 26 0,60 35 0,40 
9 0,30 18 0,60 27 0,70 36 0,60 

صعوبة والسهولة لمفردات یتضح من خالل الجدولین السابقین أن معامالت ال
بینما ) 0,90 -0,20(اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة تراوحت معامل صعوبتها بین 

وبالتالي فإن جمیع هذه المعامالت تكون ، )0,80 -0,10(تراوحت معامل سهولتها بین 
  . ٍحیث ال یعد االختبار بمستوى عال من الصعوبة أو السهولة، مقبولة إحصائیا

لحساب معامالت التمییز لمفردات االختبار  :مالت التمییز لمفردات االختبارحساب معا .5
 :َّتم اتباع الخطوات التالیة، التحصیلي

  . ترتیب درجات االختبار التحصیلي للطالب تنازلیا-     
  .ً٪ من الطالب حصوال على الدرجات27التي تمثل أعلى ،  تحدید المجموعة العلیا-     
  .ً٪ من الطالب حصوال على الدرجات27التي تمثل أقل ، لمجموعة الدنیا تحدید ا-     
: حیـث، )ن) /  ع د-ع س = (معامـل التمییـز:  حساب معامل التمییز من العالقـة-     

عــدد اإلجابــات ) ع د(و، عــدد اإلجابــات الــصحیحة فــي المجموعــة العلیــا) ع س(
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، )العلیـا أو الـدنیا(تین عـدد إحـدى المجمـوع) ن(و، الصحیحة في المجموعة الدنیا
  .یبین معامالت التمییز لكل مفردة من مفردات االختبار) 11(والجدول 
  .معامالت التمییز لمفردات اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة): 11(جدول 

  
 المفردة

معامل 
 التمییز

  
 المفردة

معامل 
 التمییز

  
 المفردة

معامل 
 التمییز

  
 المفردة

معامل 
 التمییز

1 0,52 10 0,43 19 0,55 28 0,50 
2 0,62 11 0,49 20 0,62 29 0,55 
3 0,51 12 0,55 21 0,51 30 0,58 
4 0,50 13 0,55 22 0,54 31 0,55 
5 0,51 14 0,62 23 0,52 32 0,57 
6 0,47 15 0,51 24 0,54 33 0,60 
7 0,51 16 0,54 25 0,49 34 0,50 
8 0,49 17 0,52 26 0,47 35 0,58 
9 0,53 18 0,54 27 0,55 36 0,52 

أن معامالت التمییز لمفردات اختبار مهارات ، یتضح من خالل الجدول السابق
وبالتالي فإن جمیع هذه ، )0,62 -0,47(الكتابة الوظیفیة تراوحت معامل تمییزها بین 

مما یدل على أن مفردات االختبار لها قدرة مناسبة على ، المعامالت تكون مقبولة إحصائیا
  .لتمییزا
تم تصحیح اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة وفق مفتاح  :طریقة تصحیح االختبار .6

على أساس تسجیل درجة واحدة لكل فقرة ، تصحیح االختبار الذي أعده الباحث
، أو تم اختیار أكثر من إجابة، أو تركت دون إجابة، وصفر لكل فقرة خاطئة، صحیحة

وتم تدوین اإلجابات الصحیحة ، حةونصف درجة لبعض الفقرات متوسطة الص
 .ودرجاتها في مفتاح تصحیح االختبار

وقام الباحث بجمع جمیع درجات مهارات االختبار؛ لتحدید الدرجة الكلیة لكل 
ٕواحصاء درجات جمیع ، ٕواحصاء درجة كل طالب في المهارة الواحدة، طالب في االختبار

  .الطالب في المهارة الواحدة
تم حساب الدرجة الكلیة الختبار  :بار مهارات الكتابة الوظیفیةالدرجة الكلیة الخت .7

 .على جمیع المهارات یفیة من خالل حساب مجموع الدرجاتمهارات الكتابة الوظ

بعد إجراء التعدیالت الالزمة في  :الصورة النهائیة الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة) ز
أصبح االختبار في صورته النهائیة ، ةونتائج الدراسة االستطالعی، ضوء آراء المحكمین
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تقیس اثنتي عشرة مهارة من ، ًمكونا من خمسة أسئلة مشتملة على عدد من الفقرات
وكتابة ، وملء االستمارات، مهارات الكتابة الوظیفیة في مجاالت كتابة الرسالة الرسمیة

  .اإلعالنات
والجدول ، تطبیقًوفي ضوء ما سبق أصبح االختبار في صورته النهائیة جاهزا لل

  :یوضح توزیع الدرجات على المهارات في اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة) 12(
  .توزیع الدرجات على مهارات الكتابة الوظیفیة): 12(جدول 

 األسئلة

جال
الم

 

 5 4 3 2 1 المهارة
  

 المجموع
 1    1  .تحدید الغرض من كتابة الرسالة

 9     9 .ام بعناصر الرسالة الرئیسةااللتز

لة 
رسا

ة ال
كتاب

میة
رس

ال
 1    1  .استخدام العبارات المناسبة 

 1   1   .تحدید الغرض من ملء االستمارة
 4   4   .تسجیل بیانات كاتب االستمارة بوضوح

 2   2   .تحدید بیانات الجهة المقدم إلیها االستمارة
رات 7   7   .صصة لهاكتابة البیانات في األماكن المخ

تما
الس

ء ا
مل

 1   1   .استخدام العبارات المناسبة 
 1  1    .تحدید الغرض من كتابة اإلعالن
 7  7    .االلتزام بعناصر اإلعالن الرئیسة
 1 1     .اإلیجاز في كتابة محتوى اإلعالن

ات
الن

إلع
ة ا

كتاب
 1 1     .استخدام العبارات المناسبة 

 36 2 8 15 2 9 المجموع
وبعد ، بعد التوصل إلى قائمة نهائیة بمهارات الكتابة الوظیفیة :تنفیذ البحث: ًادساس

، وكتاب الطالب، ٕواعداد دلیل المعلم، االنتهاء من إعداد اختبار مهارات الكتابة الوظیفیة
تم تطبیق التجربة ، وتعدیل الملحوظات النیرة من قبل مشرف الرسالة والسادة المحكمین

دام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في تدریس اللغة العربیة على تنمیة لتعرف أثر استخ
وسارت إجراءات تطبیق ، مهارات الكتابة الوظیفیة لدى طالب الصف السادس االبتدائي

  :ًالبحث وفقا للخطوات التالیة
طلب الباحث خطاب تطبیق أدوات ومواد الدراسة من قبل رئیس قـسم المنـاهج وطـرق  .1

ًموجهـا إلدارة التعلـیم بمحافظـة صـبیا؛ للتعـاون ،  من كلیـة التربیـةواعتماده، التدریس
  .مع الباحث في تطبیق البحث
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لیقـع االختیـار ، االختیار العشوائي لعینة البحث مـن قبـل إدارة التعلـیم بمحافظـة صـبیا .2
ــل المجموعــة  ــة صــبیا الجدیــدة لیمث ــدائي بمدرســة ابتدائی ــصف الــسادس االبت ــى ال عل

سادس االبتدائي بمدرسة حي الملك فهد االبتدائیة بالظبیة لیمثل والصف ال، التجریبیة
  .المجموعة الضابطة

ًقبلیــا علــى مجمــوعتي البحــث ) اختبــار مهــارات الكتابــة الوظیفیــة(تطبیــق أداة البحــث  .3
  .ه1437/ 4/ 10 -9وذلك یومي الثالثاء واألربعاء الموافق ، الضابطة والتجریبیة

ــدء بالتــدریس للمجموعــة التجر .4 وأمــا ، یبیــة باســتخدام ملفــات اإلنجــاز اإللكترونیــةالب
ًابتـداء مـن یـوم الخمـیس ، المجموعة الضابطة فحسب الطریقـة التـي یحـددها معلمهـم

بواقع ثالث حصص لتهیئة الطالب إلعداد وتنفیذ ملفـات ، ه1437/ 4/ 11الموافق 
  .وثالث حصص لكل درس للمجموعة التجریبیة، اإلنجاز اإللكترونیة

  .   ه1437/ 4/ 29ملیة التدریس ثالثة أسابیع حتى یوم االثنین الموافق استمرت ع .5
بعـدیا علــى مجمـوعتي البحــث ) اختبـار مهــارات الكتابـة الوظیفیــة(تطبیـق أداة البحــث  .6

/ 5/ 1 -4/ 30وذلـــك یــــومي الثالثـــاء واألربعــــاء الموافــــق ، الـــضابطة والتجریبیــــة
  .هـ1437

  .ها إحصائیاتصحیح االختبار ورصد النتائج لمعالجت .7
  :نتائج البحث ومناقشتها وتفسیرها

  :عرض نتائج البحث: ًأوال
  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول
ما مهارات الكتابة الوظیفیة الواجب : لإلجابة عن السؤال األول الذي نصه

  :تنمیتها لدى طالب الصف السادس االبتدائي؟ وتمثلت نتائج السؤال األول في التالي
بعد انتهاء الباحث من إعداد قائمة مهارات الكتابة الوظیفیة التي یرى مناسبتها 

على مجموعة من المتخصصین في قام بعرضها ، لطالب الصف السادس االبتدائي
ومشرفي اللغة ، وفي اللغة العربیة من أساتذة الجامعات، المناهج وطرائق التدریس

رض تحدید مهارات الكتابة الوظیفیة المناسبة ؛ بغومعلمي منهج لغتي الجمیلة، العربیة
وبعد االنتهاء من إجراءات تحكیم مهارات الكتابة ، لطالب الصف السادس االبتدائي
  :خلص الباحث للتقسیم التالي للمهارات، الوظیفیة للصف السادس االبتدائي

  :مجال كتابة الرسالة الرسمیة: ًأوال
  .تحدید الغرض من كتابة الرسالة) 1     
  .االلتزام بعناصر الرسالة الرئیسة) 2     
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    .استخدام العبارات المناسبة) 3     
  :مجال ملء االستمارات: ًثانیا
  .تحدید الغرض من ملء االستمارة) 1     
  .تسجیل بیانات كاتب االستمارة بوضوح) 2     
  .تحدید بیانات الجهة المقدم إلیها االستمارة) 3     
  .بیانات في األماكن المخصصة لهاكتابة ال) 4     
  .استخدام العبارات المناسبة) 5     
  :مجال كتابة اإلعالنات: ًثالثا

  .تحدید الغرض من كتابة اإلعالن) 1     
  .االلتزام بعناصر اإلعالن الرئیسة) 2     
  .اإلیجاز في كتابة محتوى اإلعالن) 3     
  .استخدام العبارات المناسبة) 4     

والتحقـــق مـــن صـــحة فـــرض ، ج المتعلقـــة باإلجابـــة عـــن الـــسؤال الثـــانيالنتـــائ
  :البحث

ما أثر استخدام ملفات اإلنجاز : لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه
اإللكترونیة في تدریس اللغة العربیة على تنمیة مهارات الكتابة الوظیفیة لدى طالب 

ًما على الباحث التحقق من صحة الصف السادس االبتدائي؟ وللوصول إلى اإلجابة كان لزا
بین متوسطات ) 0,05(  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى :الفرض التالي

درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي الختبار مهارات الكتابة 
ات لصالح وكتابة اإلعالن، وملء االستمارات، الوظیفیة في مجاالت كتابة الرسالة الرسمیة

  .المجموعة التجریبیة
  للعینات المستقلة؛T.test) ت(والختبار صحة الفرض تم استخدام اختبار 

في ، الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة، لحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة
وكتابة ، وملء االستمارات، كتابة الرسالة الرسمیة(وفي مجاالت ، مهارات الكتابة الوظیفیة

وداللتها ) ت(وللدرجة الكلیة الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة، ثم حساب قیم ، )اإلعالنات
اإلحصائیة بین متوسطات درجات مجموعتي البحث، في التطبیق البعدي الختبار مهارات 

، كتابة الرسالة الرسمیة(وفي مجاالت ، في مهارات الكتابة الوظیفیة، الكتابة الوظیفیة
وللدرجة الكلیة الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة وقد ، )وكتابة اإلعالنات، ستماراتوملء اال
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، وجاءت النتائج على )Spss(تمت معالجة البیانات عن طریق حزمة البرامج اإلحصائیة 
  :النحو التالي

الضابطة (ومستویات الداللة اإلحصائیة لدرجات طالب المجموعتین ) ت(قیم ): 13(جدول 
  .في التطبیق البعدي الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة) بیةوالتجری

المجموعة الضابطة
  30= ن *

  المجموعة التجریبیة
  30= ن 

  
  المهارة

  ع  م  ع*  م*

  
  
  "ت"قیمة 

مــــــــــــستوى 
  الداللة

  0,01  8,31  0,92  8,33  1,84  5,20  .االلتزام بعناصر الرسالة الرئیسة

  0,01  3,24  0  1  0,44  0,73  .تحدید الغرض من كتابة الرسالة
  0,01  10,91  0,21  0,61  0,17  0,06  .استخدام العبارات المناسبة

  0,8  1,79 0  1  0,30  0,90  .تحدید الغرض من ملء االستمارة
تــــــسجیل بیانــــــات كاتــــــب االســــــتمارة 

  .بوضوح
3,26  0,73  4  0 5,43  0,01  

ـــات الجهـــة المقـــدم إلیهـــا  ـــد بیان تحدی
  .االستمارة

1,80  0,40  2  0 2,69  0,01  

كتابــــــــة البیانـــــــــات فــــــــي األمـــــــــاكن 
  .المخصصة لها

5,73  0,40  7  0 7,99  0,01  

  0,01  10,77  0  1  0,86  0,60  .استخدام العبارات المناسبة
  0,01  8,22  0  1  0,20  0,30  .تحدید الغرض من كتابة اإلعالن
  0,01  9,72  1,04  6,43  0,46  3,20  .االلتزام بعناصر اإلعالن الرئیسة

  0,01  3,45  0  1  1,49  0,71  . محتوى اإلعالناإلیجاز في كتابة
  0,01  7,72  0,23  0,66  0,24  0,18 .استخدام العبارات المناسبة

  0,01  9,42  1,02  9,95  2,05  6  .مجال كتابة الرسالة الرسمیة
  0,01  8,52  0  15  1,73  12,30  .مجال ملء االستمارات
  0,01  11,10  1,15  9,10  2,10  4,40  .مجال كتابة اإلعالنات

ــــــار مهــــــارات ــــــة الختب   الدرجــــــة الكلی
  .الكتابة الوظیفیة

  
22,70  

  
4,86  

  
34,05  

  
2,01  

  
11,80  

  
0,01  

وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات ) 16(یتضح من الجدول 
ومتوسطات درجات المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي الختبار ، المجموعة الضابطة

) ت(ذه الفروق لصالح المجموعة التجریبیة، حیث بلغت قیمة مهارات الكتابة الوظیفیة، وه
في جمیع مهارات ، )0.01(وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ، )11,80(لالختبار 
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تحدید الغرض من "عدا مهارة ، الكتابة الوظیفیة ومجاالتها الثالثة ودرجة االختبار الكلیة
هارة سهلة وبسیطة أتقنها طالب ویمكن تفسیر ذلك بأن هذه الم، "ملء االستمارة

وبذلك یعني تفوق طالب ، المجموعة الضابطة كما أتقنها طالب المجموعة التجریبیة
المجموعة التجریبیة الذین درسوا باستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة، على طالب 

  .المجموعة الضابطة الذین درسوا بالطریقة المعتادة في جمیع المهارات
النتائج التي حصل علیها الباحث یتم قبول فرض البحث وهو وفي ضوء تلك 

بین متوسطات درجات طالب ) 0,05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى "
المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة في 

بة اإلعالنات لصالح المجموعة وكتا، وملء االستمارات، مجاالت كتابة الرسالة الرسمیة
  ".التجریبیة

وقد استخدم الباحث ، ویعد حجم األثر من األمور المكملة للداللة اإلحصائیة
  :من خالل المعادلة التالیة) (ٕلحساب حجم األثر معامل إیتا وایجاد الداللة العملیة 

  
) (ونیة الداللة العملیة الستخدام ملفات اإلنجاز اإللكتر) 14(ویوضح الجدول 

الختبار مهارات ، والتطبیق البعدي، ألفراد المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي) 2(و
  .ًطالبا) 30(ألن العینة عددها ) 29(الكتابة الوظیفیة؛ حیث إن درجة الحریة تساوي 

ألفراد ) 2(و) (الداللة العملیة الستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة ): 14(جدول 
الختبار مهارات الكتابة ، والتطبیق البعدي، ة التجریبیة في التطبیق القبليالمجموع

  .الوظیفیة
  )30= ن*(المجموعة التجریبیة 

 المهارة  بعدي  قبلي
  ع  م  ع*  م*

  مستوى  "ت"قیمة 
   2   الداللة

االلتزام بعناصر الرسالة 
 0,96 0,98  0,01  26,44  0,92  8,33  1,07  3,46  .الرئیسة

دید الغرض من كتابة تح
 0,66 0,81  0,01  7,61  0  1  0,47  0,33  .الرسالة

 0,91 0,95  0,01  16,85  0,21  0,61  0,12  0,03.استخدام العبارات المناسبة
  تحدید الغرض 
  .من ملء االستمارة

  
0,60  

  
0,49  

  
1  

  
0 4,39  0,01  0,63 0,40  

  تسجیل بیانات كاتب
  . االستمارة بوضوح

  
3,06  

  
0,69  

  
4  

  
0 7,39  0,01  0,81 0,65 
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  )30= ن*(المجموعة التجریبیة 
 المهارة  بعدي  قبلي

  ع  م  ع*  م*
  مستوى  "ت"قیمة 

   2   الداللة

  تحدید بیانات الجهة 
  .المقدم إلیها االستمارة

  
1,36  

  
0,49  

  
2  

  
0 7,07  0,01  0,79 0,63 

  كتابة البیانات في 
  .األماكن المخصصة لها

  
4,40  

  
0,89  

  
7  

  
0 15,92  0,01  0,95 0,90 

 0,67 0,82  0,01  7,71  0  1  0,01  0,50.استخدام العبارات المناسبة
  ض تحدید الغر

  .من كتابة اإلعالن
  

0,23  
  

0,43  
  
1  

  
0  9,76  0,01  0,88 0,77 

االلتزام بعناصر اإلعالن 
 0,91 0,95  0,01  17,06  1,04  6,43  1,20  2,06  .الرئیسة

اإلیجاز في كتابة محتوى 
 0,55 0,74  0,01  5,96  0  1  0,49  0,46  .اإلعالن

 0,89 0,94  0,01  15,42  0,23  0,66  0,12  0,03.استخدام العبارات المناسبة
 0,97 0,98  0,01  30,56  1,02  9,95  1,28  3,83مجال كتابة الرسالة الرسمیة

 0,96 0,98  0,01  13,13  0  15  2,11  9,93  .مجال ملء االستمارات
 0,94 0,97  0,01  20,73  1,15  9,10  1,79  2,80  .مجال كتابة اإلعالنات

  الدرجة الكلیة الختبار 
 0,98 0,99  0,01  36,95  2,01  34,05  3,91  16,56  .مهارات الكتابة الوظیفیة

 2) (تتراوح قیمة  :یتضح ما یلي) 14(ومن خالل تحلیل نتائج الجدول 

 -0,40(والدرجة الكلیة لالختبار بین ، ومجاالتها الثالثة، لمهارات الكتابة الوظیفیة
إلى تأثیر ویعني ذلك أن نسبة التباین الكلي لدرجات أفراد العینة التي ترجع ، )0,98

ا من ، )٪98 -٪ 40(استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة تتراوح بین  وهي كمیة كبیرة جد
  .التباین المفسر بواسطة استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة

، ومجاالتها الثالثة،  لمهارات الكتابة الوظیفیة()وتتراوح قیمة الداللة العملیة 
وهذا یعني أن استخدام ملفات اإلنجاز ، )0,99 -0,63(والدرجة الكلیة لالختبار بین 

وهذه ، )٪99 -٪63(اإللكترونیة قد أثر على مهارات الكتابة الوظیفیة بنسبة  تتراوح بین 
  .النسب تدل على حجم التأثیر الواضح الستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة

  :مناقشة نتائج البحث وتفسیرها: ًثانیا
 تعرف أثر استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في خلص البحث الحالي إلى

تدریس اللغة العربیة على تنمیة مهارات الكتابة الوظیفیة لدى طالب الصف السادس 
وذلك بالمقارنة بین أداء المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق القبلي ، االبتدائي
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تضح للباحث أن استخدام ملفات وا، والتطبیق البعدي الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة
وقد برهن ذلك ، اإلنجاز اإللكترونیة أسهم في تنمیة مهارات الكتابة الوظیفیة المستهدفة

ارتفاع مستوى األداء لصالح المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي الختبار مهارات 
بیق القبلي الكتابة الوظیفیة مقارنة بمستوى أداء المجموعة التجریبیة نفسها في التط

وفیما یلي ، ومقارنتها بمستوى أداء المجموعة الضابطة، الختبار مهارات الكتابة الوظیفیة
  :تفسیر النتائج التي تم التوصل إلیها ومناقشتها

ما مهـارات الكتابـة الوظیفیـة الواجـب تنمیتهـا : أظهرت نتائج اإلجابة عن السؤال األول) 1
ث جـاءت تلـك المهـارات فـي ثالثـة مجـاالت لدى طـالب الـصف الـسادس االبتـدائي؟ حیـ

ومجــال كتابــة ، ومجــال مــلء االســتمارات، مجــال كتابــة الرســالة الرســمیة" تمثلــت فــي 
ًوجاء اختیار تلك المهارات امتدادا لدراسات سـابقة تمـت اإلشـارة إلیهـا فـي ، "اإلعالنات

ِّدراسـات كـل ومنهـا ، البحوث والدراسـات التـي اهتمـت بتنمیـة مهـارات الكتابـة الوظیفیـة
؛ عطا 2009، ؛ عبد القادر2010، ؛ دخیخ2010، ؛ بني یاسین2009، أحمد: (من
  ).2010، قاسم ؛2005، ؛ العمریین2010، ؛ عطیة2000، اهللا

تم اختبار الفرض وأظهرت نتائجه وجـود فـروق ذات داللـة : لإلجابة عن السؤال الثاني) 2
ختبـار مهـارات الكتابـة الوظیفیـة في التطبیق البعدي ال) 0,05(إحصائیة عند مستوى 

 لــصالح ،وكتابــة اإلعالنــات، ومــلء االســتمارات، فــي مجــاالت كتابــة الرســالة الرســمیة
مما یدل على تأثیر طالب المجموعة التجریبیة إیجابیا واكتسابهم ، المجموعة التجریبیة

نیة في تنمیة ویعزى ذلك إلى استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترو، مهارات الكتابة الوظیفیة
ویمكن تفسیر ذلـك بـأن ملفـات اإلنجـاز اإللكترونیـة سـاعدت ، مهارات الكتابة الوظیفیة

  .وكتابة اإلعالنات ،وملء االستمارات، الطالب على كتابة الرسالة الرسمیة
كما یمكن تفسیر هذه النتائج من ناحیة أثر استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة 

؛ 2013، العتیبي ؛2012، أبو مطلق: (دراسات كل منمع ما انتهت إلیه بحوث و
حیث أكدت جمیعها األثر اإلیجابي لملفات اإلنجاز اإللكترونیة ، )2013، المحمدي

  .ومساهمتها في تنمیة العدید من المهارات بشكل عام وتفوقها على الطریقة المعتادة
استخدام (تقل یخلص الباحث إلى قوة تأثیر المتغیر المس، ًوبناء على ما سبق

حیث أسهمت ، )مهارات الكتابة الوظیفیة(على المتغیر التابع ) ملفات اإلنجاز اإللكترونیة
ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في تنمیة مهارات الكتابة الوظیفیة لدى طالب المجموعة 

ویعود هذا التأثیر من وجهة نظر الباحث إلى ما یحدثه استخدام ملفات اإلنجاز ، التجریبیة
، فهي تشعر الطالب بتحمل المسؤولیة، اإللكترونیة في التدریس من زیادة الدافعیة للتعلم

، والممارسة والتدریب، كما تساعده على تطبیق المعارف والمهارات، والثقة بالنفس
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كما أنها تسهم في ، وتمده بالتغذیة الراجعة، وتكشف له جوانب الضعف، ومحاكاة النماذج
  .بقاء أثر التعلم

    :صیات البحثتو
استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة لتدریس مهارات الكتابـة الوظیفیـة فـي مـادة لغتـي  .1

  .الجمیلة بالصف السادس االبتدائي
، تدریب الطالب المعلمین في كلیات التربیة على استخدام ملفـات اإلنجـاز اإللكترونیـة .2

مهـارات اللغـة العربیـة التـي تـسهم بـشكل كبیـر فـي تنمیـة ، وكیفیة إعـدادها وتقویمهـا
  .ومهارات الكتابة الوظیفیة بشكل خاص، بشكل عام

إقامة برامج تدریبیة لمعلمي اللغة العربیة؛ لتدریبهم على كیفیة إعداد ملفات اإلنجـاز  .3
  .واستخدامها في التدریس، اإللكترونیة وتقویمها

علـى كیفیـة و، تدریب الطـالب علـى كیفیـة إعـداد وتـصمیم ملفـات اإلنجـاز اإللكترونیـة .4
وتـــشجیعهم علـــى ، وطریقـــة عرضـــها، تنظـــیم محتویـــات ملفـــات اإلنجـــاز اإللكترونیـــة

  .استخدامها
، االهتمام بتنمیة مهارات الكتابـة الوظیفیـة لـدى طـالب المرحلـة االبتدائیـة بـشكل عـام .5

والبحــث عــن كــل مــا یخــدم هــذه ، وطــالب الــصف الــسادس االبتــدائي بــشكل خــاص
  .المهارات

، مــور بأهمیــة اســتخدام ملفــات اإلنجــاز اإللكترونیــة فــي التــدریستوعیــة أولیــاء األ .6
  .وبخاصة مهارات الكتابة الوظیفیة، ٕواسهامها في تنمیة العدید من المهارات اللغویة

وفـتح العدیـد ، االهتمام بالبنیة التحتیة المناسبة الستخدام ملفـات اإلنجـاز اإللكترونیـة .7
، وتزویــدها بــاألجهزة واآلالت الكافیــة، مــن مــصادر الــتعلم والمعامــل داخــل المــدارس

  .الدوریة لها واالهتمام بالصیانة
  .التقلیل من أعباء المعلم؛ حتى یتمكن من متابعة ملفات الطالب .8
 .ًبما ال یزید عن عشرین طالبا، التقلیل من أعداد الطالب داخل الفصل الواحد .9

  :مقترحات البحث
دریس اللغة العربیة علـى تنمیـة مهـارات أثر استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في ت .1

  .الكتابة الوظیفیة لدى مراحل وصفوف أخرى
أثر استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في تدریس اللغة العربیة علـى تنمیـة مهـارات  .2

  .الكتابة اإلبداعیة لدى طالب الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة



  أثر استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في تدریس اللغة العربیة على تنمیة مهارات الكتابة الوظیفیة 
  هشام بن إبراهیم محمد هجري/ أ

  

 -145-

ي تدریس اللغة العربیة علـى تنمیـة مهـارات أثر استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة ف .3
  .الكتابة الهجائیة لدى طالب الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة

تعرف أثر استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في تدریس مواد أخرى غیر مقرر اللغة  .4
  .العربیة لدى طالب الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة

اإلنجـاز اإللكترونیـة فـي تـدریس اللغـة العربیـة علـى تنمیـة تعرف أثر استخدام ملفات  .5
لــدى ) والتفكیــر اإلبــداعي، والتفكیــر الناقــد، التفكیــر التــأملي(أنــواع التفكیــر المختلفــة 

  .طالب الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة
تعرف أثر استخدام استراتیجیات تدریس أخرى غیر ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في  .6

للغة العربیة على تنمیة مهارات الكتابة الوظیفیة لدى طالب الصفوف العلیا تدریس ا
  .من المرحلة االبتدائیة
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