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:امللخص
هذه الدراسة تقصي أثر استراتيجية التخيل املوجه يف تحسين مهارات كتابة املقالة لدى طالبات
.الصف العاشر يف األردن
أعد الباحثان اختبارا مقاليا لقياس قدرات الطالبات يف مهارات كتابة املقالة وقد طبقت الدراسة
) طالبة من مدرسة يف إربد اختيرت بطريقة قصدية وبواقع مجموعتين تجريبية وضابطة36( ىلع
 أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة،) طالبة18( يف كل منها
( بين املتوسطين الحسابيين ألداء أفراد الدراسة يف كل مهارة من مهارات كتابة املقالةα=0.05)
وللمهارات مجتمعة يعزى إلى طريقة التدريس ولصالح أداء الطالبات اللواتي خضعن للتدريس وفق
.استراتيجية التخيل املوجه

. استراتيجية التخيل الموجه، كتابة المقالة:كلمات مفتاحية
The Effect of Guided Imagination Strategy on Improving the Performance of Female 10th
Grade Students’ Essay and writing Skills
Abstract:
The purpose of this study is to investigate the effect of the strategy of guided imagination on
improving essay writing skills among the student oh the tenth grade in Jordan. The researchers
developed an essay test to measure essay writing skills. The study was administrated on 36 female
students in a school in IRBID-Jordan selected purposefully distributed into two groups. An
experimental group and a control group each group consisted of 18 students.
The findings of the study showed that there are significant statistical differences at the level
of (a= 0.05) between the means of participants performance on each essay writing skills and as a
whole attributed to the teaching method in a favor of guided imagination.
Keywords: Essay writing, strategy of guided imagination,.
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مقدمة:
الرةال؛ ةيةم ةر اللغةا

تحظى اللغة الربيةة نزلةلة عةةرة سةةر لةاتب لغةا

الةةا ة ال ةم ةا االة

اللغوي واللحوي لذ قدي؛ الة ان .وهم لغ القبآن الكب ؛ والفصاح والبةان .وترد ر اللغا
ال ةةم يةةةرى الردىةةد ةةر ال ة

تةة؛ تصةةلةفيا دواحةةدل ةةر اللغةةا

حاةظة هلةى تاع يةا

الرالزةة اكثرةب اش رةا اع ةةم الرةال؛ وقةد

لةةى اعل ة يا وخصوصةةا رةةةب اللةةاهقةر سيةةا .لةةذلر داش ة

ةةدىبل

نااله زام.
وتركل الك ان

ياعل ألالة

ر ياعاتيا وحةلزا تذدب الك ان ةإشزا يقصد سيا ال ربةب لكله تربةب تحب ةبي .ونن اكشرة

الك اسة ال م يقوم سيا الفب ةم حةاته شوهان :د ان وظةفة لل ربةب هر الزواقة
سداهة لل ربةب هر الذا
وترة ةةد الزقالة ة

الحةاتةة ن لةلو يغلةع هلةةه هةانت ال قب ةب ود انة

و راهب اللفس ن للو يغلع هلةه هانت البةان والبديت (ىوشس .)2001
ة ةةر ةلة ةةون الك انة ة ااسداهةة ة اكثرة ةةب اش رة ةةا اع ةة ةةم الوق ةة

ص ")12:شيا شوع ةر اكشةواع اك سةة اللرب ة
ل ةةى قل ةةاع الق ةباع نفك ةبل رةل ة

الحا ة ةةب و ربةية ةةا أسة ةةو صة ةةبت وهبةة ةةد

(2001

ىةدوع حةور ةكةبل واحةدل تلةاقا و ةوها حةد ا أو تربةب هةر و ية شظةب أو تيةد

ونم ةةاعل هاهف ة هل ةةده؛ و ز ةةاا هولي ةةا ناالق ص ةةا ولغ ي ةةا نالة ل ة والو ةةو وأل ةةلوييا نال ا سة ة

وال رو ق".
وت زة ةةة الزقالة ة نر ةةدل خص ةةات

ت زر ةةل نالوح ةةدل الزو ةةوهة

الر ةةاتق وااقل ةةاع واالي ةةاا والذاتةة ة

والر ةةب

واللرب ة ة

واكللو الز لوع س لوع الزو وع وش صة الكاتع وولةل اللرب ولك ان الزقال
ه ةةدل قو ةةا

ال ةةذي ةة ةةه ش ةةمع ةةر ال فص ةةةل ةةت تق ةةدي؛ اك لة ة

ت زر ةةل نالزقد ة ة الز ةةو ةل الزر ةةوق الزبتب ة ة نالزو ةةوع والر ةةب

والبباهةر وال اتز الزو ةل الزبدةل (هبد الباعي .)2010
ونن الحدىث هر الك ان ااسداهة نزا ةةيةا د انة الزقالة يقةو لةى ال ةل ةةم وع هزلةة ال ةةل ونمباتيةا الرزلةة ال رلةزةة
الز ةةةون الفكةةبي ونماعتةةه اش ةةاة سةةداتل رةةد ل رةةةب لوة ة حةةةث تر ة ب

و لةةر ةةر خ ة ر الوظةف ة ال ولةدي ة الز زرل ة ةةةم تحةةب
الحواس زةريا ل ركةل صوع هقلة

اللة لل ربةب هزا ي لج ةم اللفس ر راهب وأةكاع(.(Bldwin, & Fleming ,2003

و قصةد نال ةةةل :بوشة الرقةةل وقةدعل الفةةب وشةه ةه شحةةو ال فكةةةب رةةب الزة لو

وتولةةد أةكةةاع وصةوع هلةةى شحةو رةةةب قةةةد

نقةو خاع ة دالزراع ال قلةدي الةاتدل )(Egan, 1992وال ةل هلةد مو ةاس) (Thomas, 1997هزلةة
ال بدةع وال فاهل سةر الصوع الرقلة الز كوش
نالرزلةة ال ةةم يكةةون سيةةا اكةة اب
الرزلة ال ةلة

هلةة ىة ؛ ةر خ ليةا

ر ال ب اب الةانق وتربةه الةر ): (Galayean,1988

لقةةا ىر ةةةم عحة

هبةةب هقةةولي؛ الز ةلة

ر و ي شظبها تبتكة هلى ( )6خ وا

 .1االل بخاع :ةالرقل البربي ىل ج صو اع و ربة

ألالة الل دا يا دال باتة ة تدع س ت زرل نزا ىلم:
دىدل ةم حال االل بخاع.

 .2ال بدةة :لبؤ اكشةاع الوا ح ورةب الوا ح ةم ال ة
 .3الوهم ال ةزم الحةم :نال دام لةلاع وها

حةةةث ى حظةةون صةةوعه؛ و صةةفون ةةا يحةةةون ونن

الداخلة .

تكرب ةةيا الصوع ال م تر ب ةةيا الحواس.

 .4ال ةل :يزكر القةام نه ناالشد اة ت ال ةل الداخلم أو االشفصار هله
 .5ال ربةب :نالبل؛ أو الررب أو الك ان أو اللح .
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 .6ال ل :ةال مة اب

ال ة لم لل ةةل و حقةق لةر س و ةةه اكلةعل ال انرة حةور الصةوع

االشفرالة تحدث ةر خة ر الفحة

الز ةل .
و بى

ةد ()2008أن هلالر أعير أشواع ر ال ةل:
أو أحةةداث رةل ة و كةةون الر ة

 −ت ةةةل االل ة را ل :ى ة ؛ ةةةةه ال ة را ل ال ب ة اب الةةةانق الزبتب ة نزو ةةوها

واهةةةا أملةةاع

ال فكةب وت تم نزرلى ال ذدب
 −ال ةل ال وقرم :ية دم ر أ ل ت و ب صوع هلة كحداث ة قبلة وتكون بلو
 −ال ةل ااشراتم ااسداهم :ى ؛ ةةه ها ل تبدةع ا الة را الرة

ةر أحةداث ن ب قة

سيد

حد .

دىةدل و ب كةبل وهةو أعقةى أشةواع

ال ةل .
 −ال ةل الوهزم :يربه أح م الةقظ وهو للبم ىبرد الر
ولقد شيد

اكشظز ال بيو ةم الةلوا

هر الواقت.
ال رلة؛ وتحةةر شوهة ه

اكخةبل دال حور أهزة ال ةل سوصفه دخ اص

وخاص ة ةةزةةا ى رلةةق ناكةكةةاع والزرةةاشم الز ةةب ل وال ة دا يا ةالرزلة ة ال ةلة ة ال تق صةةب ةاتةةدتيا هلةةى اللزةةو الرقلةةم أو ال حص ةةةل
الدعالم ةقط ونشزا ى ردى لر لى ال وع واللزو ال ةزم واالشفرالم )(Osburg, 2003
ونن ال ةل ىبتبط اعتباها ومةقا نااسداع ةةالفب الزبةدع ى حةبع ةر الواقةت ويال ةالم لةة زكر ةر ش ةاة أةكةاع تز ةاا نالزبوشة
واكصال ول وحد خبباته اللغو وال زالة ).(Ron, 2001
و ر قد تةكم ) (Takay, 2004أشه يزكر أن يرةا ال ةل هلد ال لب
ال ةم تةبيط الزفةةاهة؛ سبرعةةيا نرعةةا شةةب
تلزو لدى ال لب ات اهةا
ال ةالة هلد ال لب

ه ةاتي؛ الحب ة

ر خ ر دا ه؛ نز زوها

ةةر عؤ ة الز رةةانه والز لة

ي اسةة شحةو االس كةاع وااسةداع وال صةوع ةيةذ االت اهةا

و ى ا ا لر ال لب تلر الةةرا

ر الصةوع الذهلةة

ةر هةةذ الصةةوع رةةةب أن هةةذا ىلة ةةه أن

هةم اكلةاس الز ةةر الةذي تبلةى هلةةه الةةرا

لةيل هلةةي؛ لةر الة رزار يةا اع ال فكةةب الرلةةا ةر الة دالر و حا

ة

و وااش و قاعش ونصداع اكحكام و ؤ ر درةب ر ة لةف ال بيةة الةةوم نة ن ال ةةل هةو الرا ةل اكهة؛ ةةم هزلةة الة رل؛ ةزةر خ لةه
يكون اع الرال؛ هلى شحو ي رلى .
ونن ال ةار ال يزكر حصب ةم لةاقا

القص والررب سل ىلرع و اع ناع اا ةم رل الرال؛ فيو ا أثرب ((Veny, 2013

ولل ةل أهزة ناعال ةم حةال ااشةان حةث يحةر قدعته هلى ال فكةب واس كاع الحلور للزرك

والقعايا ال م ترةغله ةر

اوايا رد ل )( Spencer, 2003
و ر خ ر ال ةل ية ةت ااشةان ال صلة
ال رل؛ وال كة

وال حب ب وعيةط اا اعثةا

الحالةة نةال ب اب الةةانق و ةر مة؛ الزةةاهدل هلةى

)(Gauweiler, 2005

والربةةاقبل دةةاشوا حةالةةةر ل ةةة تي؛ حةةةث هلةة؛ ةة ةةاروعس ت ةةةذ البحةةث هةةر حلةةور الزةةةاتل الب ا ةةة نال ةةةل واث ر ة
ثةودةولم هةال؛ الكةزةةاع البلةة ال ةتةة للبلةة ر ةر خة ر ت ةلةه كةرةةى تب لةت ىليةا ة ةدوع حةور شفةةيا وت ةةل لةوشةاع و اةلرةم ا لة
الب اع وهاتبل اليةلودب ب قبل قبون ر اخ باهيا واه ب اىلر اىر س زكله ر حل الزةاتل الفةة اتة والب ا ة الزرقةدل نااله زةا
هلى قدعته نال را ل ت ت ة ته )( Dortier, 2010
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ر ىبى أن ال ةل هو ال فكةب الرزةق للفب ى وصل نه لى ا سداخله حةث أن الةد ا وال ةةل يرزة ن ةةم هةاع

وهلا

لى أن ال ةل لةس صو اع خةالة

واحد ة م حةر ىذهع البر

وعربا

ب ل ولكله أهدا

و قاصد سل هو قلع ال فكةب وأ ال الفي؛

الواهم ).(Potter, 2008
و بى شصب() 2009أشه يزكر ال دام أللو ال و ةه الزباشب ل وظة

ال ةل ةم الرزلة ال رلةزة وقد و حه نزا ىلم:

 −ال ربةةةب الفلةةم نالبلةة؛ وتزرةةل ةةةم اكةكةةاع والزرةةاشم والر ة وص واكحةةداث وال ةةدخل ةةةم صةةوع الكاتلةةا
رةب لو

الز لو

والركس ةع هر تزرل الر قا

 −ال ربةةةب الزربةةةم و تزرةةل ةةةم ترةةب الز ل ة
وال دهاع رلو ا

الحة ة واكشةةةاع لةصةةب

ويةاشا

والزؤتل ة

الزلظز ة

زةةا وع ةةةم الزةةةزوع وتةلةةةل اكحةةداث واكةكةةاع والرزلةةةا

ألالة ةم الزةزوع

 −ال ربةةةب الحبدةةم وتزرةةل ةةةم اك اع ال ةةةدي لحبدةةا

لوحةةدا

و ةةرة وتلةةو ر أص ةوا

لغو ة

لوه ة وال ة دام تقلةةةا

ال قلةةةد

والزحاثا .
 −وتبى الباحر أن هلالر نر
ر خ ر توظة
 −هب

لوحا

الززاعلا

واكشر

ال ةل نركل باشب و زرل لر نزا ىلم:
رد ل الرلاصب والحدىث حوليا وال ربةب هليا نك ان

 −الك ان سلاع هلى حا ث ة قبلم لو
 −ال دام أللو الحواع ت ش صةا
 −قباعل قص

الم قد تةي؛ ةم تحفةة ال لب هلى تحةةر يا اع الك انة وخاصة الزقالة

رةل

ون خاتز وت لة

 −ال بدار ش وص ةم قص
 −و ت ال لب ةم واق

قال .

يقت.
تاع ة أو خةالة .
خاتز ليا.

رةل وتغةةب
رةق و رك

با

اكحداث.

وهلع حلور رةب لوة .

ويلةةاع هلةةى ةةا لةةبق ةةةإن تةةدع ع ال لبة هلةةى زاعلة ال ةةةل كي هزةةل د ةةاسم ىلبغةةم أن يكةةون تو يةةا قصةةو ا ةال ةةةل
يةي؛ ةم ةاهدل ال لب هلى تصوع أشفةي؛ ةم أ واع دىدل رةب لوة و ف ب ال اقا

ااسداهة الكا ل

ر خ ر تولة

صةوع

وتركةل ران دىدل ب كبل .
مشكلة الدراسة وسؤالها:
ت زرل ركل الدعال ةم
ار الزقال
ةم ت لة

و زكر

حظ

ر

الص

هالبا

الراشب ةم اكع ن ةةم القةدعل هلةى زاعلة

يةا اع الك انة ااسداهةة ةةم

لر ر خ ر الركاوي الز ب ل ال م ىرةبها الزرلزون والزربةون وأولةاع اك وع حور

قال دا ل شك و عزوشا  .ولقد أثد

الردىد ر الدعالا

 2002الزحز ة ة ة ةةو  2008شص ة ة ة ةةب و لاص ة ة ة ةبل ) 2008

هلى و و

ة ة ة ةةاة للعة ة ة ة ر

ر

ر

ال لبة

ةم يا اع الك ان نركل هام (هةو

ة ة ة ة ةةم ي ة ة ة ةةا اع د ان ة ة ة ة الزقال ة ة ة ة نر ة ة ة ةةكل خ ة ة ة ةةاص

(خعةب  2016الز لق  ) 2016لذا حاولة

هةذ الد اعلة تحةةةر يةا اع د انة الزقالة لةدى هالبةا

الصة

ال دام ال باتة ة ال ةل الزو ه وقد حاول

الدعال اا ان هر الةؤار ا تم هل تو د ةبوق ا

الل حصةاتة هلةد ةة وى

الدالل ة )(α=0.05

سةةةر سةةةر الز ول ة ا

الحةةةاسة ك اع أة ة اب الد اعل ة هلةةى دةةل يةةاعل ةةر يةةا اع الزقال ة
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والزقد ة

وال اتز ة

والرةةب

واكلةةلو

زر ة

و يةةا اع ها ة ) وهلةيةةا

ترةةةى لةةى غةةةب ال ةةدع س (االه ةا ي ة

وال ة باتة ة

ال ةل الزو ه).
أهمية الدراسة:
يزكر اللظب لى أهزة هذ الدعال
ألس ةكب تو
الرزلةا

ر م ث اوايا شظب وهزلة ويحرة

ةزةر ااو ة شظب ة لة رلى هةذ الد اعلة س صةةل

أهزة ال ةل ةم هزلة ال رلةة؛ ولة لقم الظة ر هلةى ةا يحدمةه ال ةةل ةر أمةب ةةم الك انة سوصةفيا زلة

الزب ول شحو راي

رةل دزا ىدخل ةم اكهزة اللظب للدعال ت صةليا لزفيوم الزقال وال رب ف نرلاصبها و راىةبها .

و ر ااو ة هزلةة ةةإن هةذ الد اعلة
هلى حد لواع زل

ةر

ر اا باعا

الرز لة

ةم لةاهج اللغة الربيةة و ةؤلفم د بيةا والزرلزةةر والزرةبةةر

ةر شة شيا أن تبةةد

ال م ر ش شيا أن ت رل الزلياة قات؛ هلى ال ةل الزو ةه الزفعةم لةى تولةةت قةد اع

ال لب وال رزاع خبباتي؛ دزا ر ش شيا أيعا تقدي؛ عؤ ا حور تدع س الك ان الفرار ال لةزا د انة الزقالة

وتحةةةر ةة وى ال لبة

ةم يا اع الك ان ااسداهة .
أ ةةا ةةر الةاو ة البحرةة ةإشةةه يرةةور هلةةى هةةذ الد اعلة أن تبةةةد البةةاحرةر لةةى ال قصةةاع أمةةب ال ةةةل ةةةم ال رلةةة؛ ةةةم باحةةث
ربة أخبى ةم

وع شةدعل الد اعلةا

ةةم البةعة اكع شةة ال ةم تلاولة

ت ةل ال لب ةم ترل؛ اللغ آخذىر نااله باع غة اب

تلةر االلة باتة ة

وأن تحفةةه؛ شحةو البحةث ةةم ه ابتةق تفرةةل

لف .

حدود الدراسة ومحدداتها:
اق صب الدعال هلى لة

وم مةةر هالبة

ةر هالبةا

الراشةب ةةم دىب ة قصةب عيةد خة ر الفصةل اكور للرةام

الصة

الد اعل ةةم  2019\2018وهل ةةى تحة ةةةر ي ةةا اع د انة ة الزقالة ة الزر ز ةةدل ة ةةم ه ةةذ الد اعلة ة وه ةةم( :الرلة ةوان والزقد ة ة
واكللو

وال اتز

والر ةةب

و يا اع ها ) نال دام ال باتة ة ال ةل الزو ه.

التعريفات اإلجرائية:
استتتتراتيجية التخيتتتل الموجتتته :شر ةةاه هل ةةم شفة ةةم ير ز ةةد هل ةةى
لةةةلاع وها

ةلة

هليا نك ان

قال .

نالة دام الحةواس والزحفة اة

مهارات كتابة المقالة:
يا اع

زوه اك اعا

ةبهة هم( :الرلوان والزقد

زوه ة

ةةر ألةوان ولوحةةا

ةةر الرزلة ةةا

الرقلة ة الرلة ةةا ل حو ةةل عوس الك ان ة ل ةةى

و ولةةةقى ل كةةو ر صةةوعل هلةة حةة ةةةم هةةر الزة رل؛ يربةةب

والزراىةب الك اسة ال اص نكل هلصةب ةر هلاصةب الزقالة
والرةب

وال اتزة

واكلةلو

وتعةزل

هةذ الد اعلة لة

و ية ا اع ها ة ) وتقةاس ةةم هةذ الد اعلة نالدع ة الز حققة

ليا هلى اخ باع أهد ليذ الغاي .
المقالة :ةر أ سةم شرةبي ىةدوع حةور و ةوع رةةر أو ةكةبل واحةدل تربةب هةر و ية شظةب ال البة
هاهف

ا هلد وت ل

ر قد

وهب

وتيةد

لةى قلةاع القةاع أو مةاعل

وخاتز .
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وقد أ ب

الد اعلةا

نر

لةى الكرة

ال ةم لةر

هةر أمةب الة باتة ة ال ةةل الزو ةه ةةم تحةةةر يةا اع الك انة

أ بى حكة؛ ويةر (  .) Hakeem and Beck, 2016عال هدة
هلد ه

الزبحل اكلالة ؟اتبر
شةةزل

لي ة القاتز هلى الززاعل الزؤع

هةلة الد اعل ة ( )68هالبةةا ةةر هة
ر ( ) 34عل

ت ب بة تكوش

ن اق الز حظ وتة؛ االلة راش
لى قص

الدعال

لوه

لةى اا انة هةر الةةؤار ا تةم :دةة

الص ة

نال ةار الةب ي و ان

( )3رلزةةر و( )3ةر عوال القصة لةةب القصة

ر البوال وهببوا هليا ر خ ر علو ا

تةة؛ تقةةةةزي؛ لةةى

نال ب قة االه ةا ية  .ول حقةةق أهةدا
ةل ةم

شرةةا ال ةةار الةةب ي

Grounded Practice .

ال ةةا س ةةةم والي ة تكةةةاس اك ب كة ة
علة

ةقةد

زةةوه ةر

الد اعلة الة دم الباحرةان
 .حةةث الة زت ال ة

هلةى ةةا ت ال ة

وع ةيزي؛ وأظيةب الل ةاتج ةبوقةا ا

اللة حصةاتة

لصال الز زوه ال ب ب .
ثزا أ ب شبا ( )2016عال هدة
تلزةةةذا

ال ابنةةت اكلالةةم نغ ةةل وتكوش ة

الص ة

ت ب بة و ان

لى ربة أمب توظة
هةل ة الد اعل ة

ةم دل ليا ( )30هالب ن ب ق هرواتة

ةةر دعل ة (هةةةر الحلةةول) وتةة؛ اخ ةةةاع

ةةر( )60هالب ة

.وأظيب الل اتج و و ةبوق ا

وقا

الراشب ةم ولة الكو ة

ت ب بة وأخبى

ان

الباحر الزليج الوصفم والزةليج شةبه ال ب بةم

الل ةم يا اع ال ربةب الك اسم والرفوي لصال الز زوه ال ب بة .

وأ ةبى الحةدا وحةةر ( ) 2014اعلة نرلةوان أمةةب الة باتة ة
ويلغ

زةةوه ةر

الباحر نإهدا قاتز نزيةا اع اك اع ال ربةةبي وي اقة الة زاع

ال ربةب الرفوي واخ باع لقةاس يا اع ال ربةب الك اسم .وقد اه زد

لقةاس يا اع

هلب الص

الة باتة ة ال ةةل الزو ةه هلةى تلزةة اك اع ال ربةةبي لةدى

دل

بةلة هلةى ال ةةل ةةةم تحةةةر يةا اع ال ربةةب الك ةاسم لةةدى

.الة دم الباحرةان الزةليج ال ب بةم وتكوشة

هةلة الد اعلة

ةر شةرب ةر قةةز ا لةى

زوهة

زوه ( )22هالبا وال زب الدعال ()10ألاسةت قالا ةةيا م ث يا اع ةم ال ربةب الك اسم
وأهةد تلفةذ االخ باع وأظيةب الل ةاتج تفةوق الز زوهة

ااسداهم هم :د ان قص قصةبل ال ربةب هر الزراهب د ان علال هو ل
ال ب بة .
وهةدة
الزبحل الز ول

اعلة حةةر( )2012لةى ربةة أمةب الة دام الة باتة ة ال ةةل الرلزةم الزو ةه ةةم اك اع ال ربةةبي لةدى هالبةا
.واخ اع الباحر تصزةزا ت ب بم و

بط ةتم وقد اخ اع قصديا دعل ( ول

ةةةم حاةظ ة ( يةةالم) ةةةم الر ةباق واخ ةةاع هر ةواتةا شةةرب ةر ت ب بة ة و ةةان
ةةز
وخزة

( ) 20و ةةوها تربةب ةةا هب ة يا هل ةةى
و وها

زوه ة

ال ب اب

الةانق

ال لبؤ ال ةل توظة

الحواس ال قز

وصز؛ اخ با اع يقةس ةةه لبت يا اع ل ل ةرا
ال ربةةب الك ةاسم ااسةةداهم وتكوشة

هةلة الد اعلة

و ةةوها

الباحر ة ال ة باش
ل خ ب ةةاع القبل ةةم

الز زوه ال ب ب .

وأ بى حةر ( )2011عال قاتز هلةى قةةاس أمةب الة باتة ة
وال فة ةةةبي وال ربة ةةب الك ةةاسم ااس ةةداهم ل ةةدى هلب ة الص ة

ةةةم دةةل ليةةا ( )30هالب ة وأهةةد

ةةر ال ب ةباع والزحكز ةةةر وت ةة؛ اخ ة ةةاع ل ة

ل خ باع البردي وأظيب الل اتج تفوق هالبا

أم للز للبلا ) الواقر

بلةة هلةى ال ةةل ةةم ت ةو ب يةا اع االلة ةرا

الراش ةةب ة ةةم الكو ة

وقا ة

االل ة باتة ة هل ةةى ل ة

الق ابتةم

ابح ةةل :ال ة ب اع

الرةاهفم لرةع الةدوع .وهةوع الباحةث سبشا ةا وةةق الة باتة ة ال ةةل

الق ابتةم ال فةةةبي وأعيةت يةا اع ل لة ةرا
ةةر ( )22هالةع تة؛ تقةةةةزي؛ لةى

الق ابتةم ااسةداهم ومة ث يةا اع ةةم

زةةوه ةر ت ب بةة و ةةان

وأظيةب الل ةةاتج

تفوق الز زوه ال ب بة ةم زةت الزيا اع .
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وقد أ ب لوةبشةوا يالو ا ( )efrançois Yasuda, 2009اعلة هةدة
ال ةةةل ةةةم القةةدعل هلةةى الك ان ة الوظةفةة ال ةةم تةةةرى لةةى حةةل رةةكل
وهالب ةم ا ر دو بةلم الفبشةة وتة؛ تقةةةزي؛ لةى

رةل ة ن ب ق ة هلزة ة وتزرل ة
ونعهةةاق وقةةد أهةةد

توا ريا هلى اة اب الدعال لزربة عأىي؛ حور اةرة ي؛ للك ان ااسداهة واليد
لل ب اب

الوظةفةة ال ةةم هلبة
وهةةدة

الزة د

و دى تةوظةفي؛

 7124315وأظيةب

ةةر خ ة ر ال ةةةل زةةا لةةيل هلةةةي؛ لةةر ةةةم الك انةةا

ةةلي؛ وحةةل الزرةةك

ال ب اب الةانق

اعل ة هلةةةان ( ) 2008لةةى الكر ة

هةةر أمةةب ال ة باتة ة ال ةةةل الزو ةةه ل ةةدع س ال ربةةةب وتكةةو ر الصةةوعل الفلة ة

يةةا اع ال فكةةةب ااسةةداهم لةةدى هلبة الزبحلة اكلالةةة ةةةم اكع ن الة دم الباحةةث الزةةليج ال ب بةةم وتكةةون أةة اب

الك اسةة وتلزةة
الد اعل ة

ليا وشوع االل باتة ةا

الد اعلة الة باش تةة؛

واظيةةب ش ةةاتج الز زوهة الراشةة أن أة اب هةةا ال يحةةةلون الة دام ال ةةةل ةةةم الك انةةا

دزا ي دون صروي ةم توظة

وحل الزرك

الباحرة كرة اب

الباحر نإ باع اخ باع ر أحدهزا ةةم الك انة االسداهةة والرةاشم ةةم حةل الزرةك

الز زوه ة اكولةةى ي ةةدون ال ة ز اها ةةةم الك ان ة ااسداهة ة

الل ةةاتج أن ه ة

هةل ة الد اعل ة

ةةر ()18هالةةع

زةوه ةر الز زوهة اكولةى تةبى أن الك انة نزرانة ألةلو لل حفةةة وااسةداع

نرةةكل هةةام نالة دام ال ةةةل أ ةةا الز زوهة الراشةة تةةبى أن الك انة تكلةة
الةانق دزا قا

لةى ربةة أمةب الك انة ااسداهةة القاتزة هلةى

ةةر ( ) 158هالةةع وهالب ة

ةةر دعل ة م دلة ة الحةةةةر الراشو ة الرةةا ل للبلةةةر والحةةةةر الراشو ة الرةةا ل للبلةةا

ال ةةانر ةر

واهةر هلى أعيت شرع تة؛ اخ ةاعهةا هرةواتةا شةرب ةر ت ةب بة ةر وشةرب ةر

ةان ةر.

لزدىب ال بية وال رلة؛ لزل ق هزان اكولى

وأهةد الباحةث لةةةل اللة باتة ة ال ةةل كةةون ةر ( )12وقة

تةدع بم لل ةةل والة دم اخ بةاع تةوعاشس لل فكةةةب ااسةداهم نصةةوعته

وأظيةةب الل ةةاتج و ةةو ةةةبوق ا

اللفظة ة والزرةةدر هلةةى البةع ة اكع شة ة

الل ة ةةةم سلةةاع الصةةوع الفلة ة للك ان ة ترةةةى لل فاهةةل سةةةر

ال لس واالل باتة ة لصال الذدوع.
لانق ى ع

ترقةبا هلى ا وع ر عالا
 -1يزكر عاة تلر الدعالا

ا ىلم:

زر الدعالا

الحدىر ال م تةاىب لر االت ا الرام ةةم الرلاية نزيةا اع ال فكةةب الرلةةا و يةاعل

ال ةل والك ان ااسداهة هلى و ه ال حدىد.
الزليج شبه ال ب بم القات؛ هلى االخ باع القبلم والبردي وو و

 -2ت بلى رظ؛ الدعالا

 -3هدم و و ت مة اب للبة
-4

لحوظ

زوه ةر ت ب بة و ان .

باع ال دام ال باتة ة ال ةل.

زةت ال لب ال يزلكون يا اع ال باتة ة ال ةل ون تدع ع.
الدعالا

 -5اه زد

الةانق ةم الوصور لى ش ات يا هلى هةلا

ال دا يا لكاة الفعا
 -6أمب

تلر الدعالا

ر ال لب ةم

ل

الزباحل ال رلةزة

زا ىرب

الرزب الدعالة .

الدوع الزحوعي لل ةل ةم تحةةر الك ان ااسداهة .

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 -1االل فا ل ر الدعالا
 -2االه ع هلى اكهدا

الةانق ةم سلاع ااهاع اللظبي ال اص نال باتة ة ال ةل الزو ه.
الرا

ر ت بةق ال باتة ة ال ةل ةم الزلاهج.

 -3ت و ب الفي؛ ا اع الر ق سةر ال ةل والك ان ااسداهة (الزقال ).
 -4الوقو

هلى الزلاهج البحرة وت بت الزباحل اا باتة ال م تبل يا الدعالا

الةانق .
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الدعال .

 -5االه ع هلى ولاتل ال قو ؛ الز رد ل واكلالةع ااحصاتة وأ وا

 -6االه ع هلى هبةر الزلاهج ال رلةزة اك سة الز وعل حةع ال باتة ة ال ةل.
 -7االل فا ل ةم تفةةب ش اتج الدعال وتدهةزيا سل اتج الدعالا
أ ا ا تزةة نه الد اعلة الحالةة ةة زرةل ةةم أشيةا درةف
ث ان الزقال

الةانق .

هةر أمةب الة دام الة باتة ة ال ةة ل الزو ةه ةةم تحةةةر يةا اع
سةر ال باتة ة ال ةل الزو ه و يا اع د ان

وترد هذ الدعال اكولى ةم االع ن ةم حدو هل؛ الباحرةر ال م عي

الزقال .
الطريقة واإلجراءات:
أفراد الدراسة:
تكةةون أةة اب الد اعلة
اخ ةاعهر ن ب ق قصدي

ةةر( )36هالبة

ةةر الصة

و ةةبى

الراشةةب ىدعلةةر ةةةم شةةرب ةر دةةل شةةرب ترة زل هلةةى( )18هالبة

الز واةبل ةةيا .و بى اخ ةاع حةدى الرةرب ةر

ر دعل اكشدلس ةم ل ق قصب عيد نةبع ال ةية

هرواتةا ل زرل الز زوه ال ب بة أ ا الررب الراشة ةة كون هم العان .
أداة الدراسة:
أهد الباحران اخ با اع قالةا دته لاه
الزقال
للص

و ةوها

ر الةة ر اشة زل هلةى اعيرة

ةةم يةا اع د انة

لقةةاس قةدعل ال البةا

وهلع لير الك ان ةم و وع واحد ليا ت باهال الزيا اع ال اصة  .حةةث ع ةت الباحرةان لةى د ةا
الراشب و لةل الزرل؛ للوقو
اللظبي والدعالا

هلى اك

الةانق

هلى ش ا ةا
ا

لية اة اللغة الربيةة نرةكل هةام وش ا ةا

الصل للوقو

يةا اع االتصةار

يةا اع الك انة للصة

الراشةب واهلرةا

هلى يا اع د ان الزقال

صدق االختبار:
هب

االخ باع بةقا نقاتزة الزيةا اع

البتةةةة

ةت الزؤشة اب الةةلودة الدالة هلةيةا هلةى ل لة

لاهج اللغ الربية وألالةع تدع ةيا واللغ الربية وآ اسيا ةم ال ا را
وال رلةةة؛ اسةةداع لحوظةةاتي؛ حةةور لالةةب الزو ةةوها
ال ر ةةدى
توظة

ال ا ة  .وة ةةم

الزق بح ة

ةةوع آعاع الزحكز ةةةر ت ةة؛ تص ةةحة نر ة

الصوع الب رة و ياعل الذاتة

اكع شة

ةر الزحكزة ةر ةةم

و ربةم اللغ الربية و رلزةيا ةم و ااعل ال بية

واعتبةةاه الزؤش ة اب الةةةلودة نالزيةةا اع البتةةةةة للزقال ة
الص ةةةارا

ةار

اللغو ة

وح ةةذ

نر ة

ون ةةباع

الزي ةةا اع الفبهة ة (ثزي ةةاعل

ر يا اع اكللو ) لةصب االخ باع ةم صوعته اللياتة .

ثبات االختبار:
لل ثد ر مبا
و بى حةا

االخ باع ةقد هبق نصوعته اللياتة هلى هةل ال

را ل مبا

االتفاق سةر الزصحح ةر وظيب

وهم قةز

هة

كوش

قبول كر اب

ر ( )27هالب

ر خاعة هةلة الد اعلة

هذ الدعال قةز ه .0.92

تصحيح االختبار:
بى تصحة أوعاق اخ باع د ان الزقال القبلم والبردي بتةر اه زا ا هلى راىةب ال صحة وةبر
خاص ودان لكل هالب ه

ان وحةع الز ولط الحةاسم للر

الر ا

ةر لكل هالب .
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دليل المعلم:
صز؛ الباحران لة ل و ة دةفة تدع س الزقال ل البا
وح ةةدا

تدع بة ة تلاول ة

وال باتة ةا

د ةةل وح ةةدل الل ا ةةا

ال قو ؛ ولةلاع وها

ال اص ة لزي ةةا اع الزقال ة وال ة باتة ةا

ت ةلة وشزا ة ا اةة للزقال وقد هب

ةم لاهج وهبق تدع س اللغ الربية الذىر اعت وا ها ل صةار نر
وةم

وع لحوظا

الص

الراشب وةق ال باتة ة ال ةل الزو ه تكون ر مة ث

الزحكزةر أ ب

ال ردى

ال ةةدع س و ص ةةا ع ال ة رل؛ والول ةةاتل ال رلزة ة

الدلةل نصوعته اكولة هلى

الةةلاع وها

زوه

ر الز صصةر

ال ةلة .

ال ا

إجراءات تنفيذ الدراسة:
وا

اتبت الباحران ال

ا تة ةم ت بةق هذ الدعال :

ال بيوي والدعالا

 -1االه ع هلى اك

الةانق

الصل نز غة اب الدعال .

ا

 -2سلاع أ ال الدعال وال حقق ر صدقيا ومباتيا.
باع االخ باع القبلم لزيا اع د ان الزقال وتصحةحه.

-3

 -4ت بةة ةةق الة ة باتة ة ال ةة ةةل الزو ة ةةه ةة ةةم تة ةةدع س ية ةةا اع د انة ة الزقالة ة هلة ةةى هالبة ةةا
ال دع ع()16حص صفة
أ ا هالبا

الز زوهة ة ال ب بةة ة

وقة ةةد الة ة غبق

واه هلى مزاشة ألاسةت سواقت حص ةر ألبوهةا.

الز زوه العان

ةقد علر وةق ال ب ق االه ةا ي الزوصوة ةم لةل الزرل؛.

 -5ت بةق االخ باع البردي وتصحةحه.
 -6تحلةل ش اتج االخ باع ر للكر

هر ة وى ال حةر.

خطوات تدريس المقالة وفق استراتيجية التخيل الموجه:
 -1ال

ةط لل دع س :أهد الباحران ذدبل تحعةب لل ةدع س ت عةزر تحدىةد اكهةدا

ال رلةزة  .والةةلاع وها

وااللة باتة ةا

وألةالةع ال قةو ؛ واكشرة

ال ةلة

 -2تلفةذ ال دع س :ت؛ تلفةذ ال باتة ة ال ةل الزو ه ن

وا

انر

و ح ةم لةل الزرل؛ ت باهال ا ىلم:

 −تيةع ال و الزلالع قبل شب الدعس .
 −ال دام لوحا
 −ال دام أصوا

لوش هلد هب
تصو ب

 −تاح الفبص لل البا
ولقد ت؛ توظة

الدعس ل ركةل صوع هلة و ذ

اش با ال البا .

لالبه لكل لةلاع و ت ةلم.

لل ربةب هر أةكاعهر وتبا ر ا عاع.

الة باتة ةا

الةذهلم لرةع الةدوع الزلاقرة والحةواع حةل الزرةك

لوهة (الرصة

الة رل؛ ال رةاوشم

ال رل؛ الة بي).
وتكلة

ال البا

ةم شياي دل عس ن شر

ترلةزة

لوه (عل؛ تل ة

أوعاق هزل ت لة ) تزيةدا اش اة قال ةم

وع الزيا اع البتةةة والزؤش اب الةلودة الدال هلةيا.
 -3تقو ؛ ال دع س :بى تقو ؛ أ اع ال البا

ةم يا اع د ان الزقالة نالة باتة ةا

لوهة

رةل(:ال قو ؛ الةذاتم تقةو ؛ القةب ر

تقو ؛ الزرلز ).
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لدى طالبات الصف العاشر

وال دام أ وا

لوه  :رل ل

ال الع وقاتز البصد ر أ ل قةاس دى ال حةر.

متغيرات الدراسة:
تلاول

الدعال الز غة اب ا تة :
هذ ّ

 -المتغير المستقل:

وال ّةل الزو ّ ه).

وهو ال باتة ة ال دع س وليا ةع ان (االه ةا ي
 المتغير التابع:يةا اع د انة الزقالة د لفةةب ل و د زرة
ث ان الزقال د لفب ل.

ودربةب هليةةا نة اع ال البةا

ةةةم اخ بةةاع الزقالة د زرة  .ودةةل يةاعل ةةر يةةا اع

المعالجة اإلحصائية:

الد اعلة دحةةةب
لإل انة هةةر لةؤار ّ

الحةةةاسة الزرةةاهدل واالشح ابةةةا

الز ولة ا

ولفحة

الزرةاع ة والز ولة ا

اللة الفةبوق سةةر الز ولة ا

الحةةةاسة الزردلة

الدعال ةةم اخ بةاع يةا اع د انة الزقالة د زرة
ك اع زوه م ّ
أة ة ة اب الد اعل ة ة ة ة ةةم ي ة ةةا اع د ان ة ة الزقال ة ة د زر ة ة ت وةتق ة ةا الل ة ة باتة ة ال ة ةةدع س ال ة ة دم تحلة ة ةةل ال ب ة ةةاىر اكح ة ةةا ي الزص ة ةةاحع

( .)ANCOVAوالة ة دم تحلةة ةةل ال بة ةةاىر اكحة ةةا ي الز رة ةةد الزصة ةةاحع ( )MANCOVAلفحة ة
الحةةةاسة البردي ة ك اتيةة؛ ةةةم دةةل يةةاعل ةةر الزيةةا اع
(الفاهلة ) ( )Effect Sizeالل باتة ة ال دع س.
أ -دحةةةب

الز ول ة ا

الحةةةاسة

واالشح ابةةةا

يا اع د انة الزقالة (الرلةوان الزقد ة

الحةةاسة البردية ك اع

اللة ة الفة ةةبوق سة ةةةر الز ولة ة ا

د لفةةب تل .وال ة دم ؤشةةب بيةةت اى ةةا ( )Eta Squareلزربة ة ح ةة؛ اكمةةب

الزرةاع ة ك اع أة ة اب الد اعل ة القبلةةم والبرةةدي والبرةةدي الزرةةدر ةةةم دةةل يةةاعل ةةر
الرةب

ال اتزة

اكلةلو

يةا اع ها ة ) وةتقةا اللة باتة ة ال ةدع س (االه ةا ية

وال ّةل الزو ّ ه) و لر دزا هو بةر ةم ال دور (.)1

الجدول ( :) 1المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة القبلي والبعدي المعدل في كل مهارة من مهارات
وفقا الستراتيجية التدريس
كتابة المقالةً ،
األداء القبلي
المهارة

استراتيجية التدريس

المتوسط

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

االعتيادية

1.72

0.67

2.67

0.84

2.53

الموجه
التخيل
ّ
ّ
الكلي

1.89

0.76

3.56

0.51

3.69

1.81

0.71

3.11

0.82

الحسابي
العنوان

(عك=)4
المقدمة

(عك=)12
العرض

(عك=)40

األداء البعدي

األداء البعدي المعدل

المعياري

الخطأ

االنحراف

المتوسط

الحسابي المعدل

المعياري
0.14
0.14

االعتيادية

5.11

1.32

7.83

1.10

7.72

0.21

الموجه
التخيل
ّ
ّ
الكلي

5.50

1.47

9.33

2.17

9.45

0.21

5.31

1.39

8.58

1.86

االعتيادية

18.44

2.77

25.39

4.90

25.36

0.38

الموجه
التخيل
ّ
ّ
الكلي

19.00

3.87

28.00

5.11

28.03

0.38

18.72

3.33

26.69

5.11
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الخاتمة (عك=)12

األسلوب
(عك=)26
مهارات عامة
(عك=)6

االعتيادية

5.11

1.37

7.78

1.90

7.84

0.18

الموجه
التخيل
ّ
ّ
الكلي

4.94

1.26

9.22

2.02

9.16

0.18

5.03

1.30

8.50

2.06

االعتيادية

12.22

2.37

15.83

2.33

15.65

0.28

الموجه
التخيل
ّ
ّ
الكلي

11.50

2.77

17.78

3.47

17.96

0.28

11.86

2.57

16.81

3.08

االعتيادية

2.50

0.99

3.56

0.78

3.65

0.13

الموجه
التخيل
ّ
ّ
الكلي

2.17

0.71

4.61

0.98

4.52

0.13

2.33

0.86

4.08

1.02

ى بةر ر ال دور ( )1و و ةبوق ظاهب سةر الز ول ا

الحةاسة القبلة والبردي ك اع أة اب الز زوه ال ب بة الذىر

زوه م الدعال  .ولمعرفة
د ِّّعلوا نال باتة ة ال ّةل الزو ّ ه وو و ةبوق ظاهرية سةر الز ول ا الحةاسة البعدية ك اع أة اب
ْ
زوه م الدعال ةم
الداللة اإلحصائية للفروق الظاهرية وفًقا الستراتيجية التدريس نرد تحةةد – الفبوق القبلة ةم أ اع أة اب
ثل ياعل ر يا اع

د ان الزقال

ةقد ال دم تحلةل ال باىر اكحا ي الز رد الزصاحع( )One Way MANCOVAو لر

ثزا هو بةر ةم ال دور (.)2
الجدول ( :)2نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد المصاحب للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة في كل مهارة من مهارات
وفقا الستراتيجية التدريس
كتابة المقالة ً
مصدر التباين

المهارة

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ف

الداللة

حجم

اإلحصائية

األثر

العنوان

0.303

1

0.303

1.095

0.304

المقدمة

0.944

1

0.944

1.453

0.238

العرض

0.468

1

0.468

0.221

0.642

الخاتمة

0.322

1

0.322

0.683

0.416

األسلوب

2.075

1

2.075

1.791

0.192

0.096

1

0.096

0.374

0.546

العنوان

0.227

1

0.227

0.821

0.373

المقدمة

0.016

1

0.016

0.025

0.876

المصاحب

العرض

9.868

1

9.868

4.648

0.040

(المقدمة القبلي)

الخاتمة

0.712

1

0.712

1.512

0.229

األسلوب

0.027

1

0.027

0.024

0.879

مهارات

1.863

1

1.863

7.256

0.012

المصاحب
(العنوان القبلي)

مهارات
عامة
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مصدر التباين

المهارة

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ف

الداللة

حجم

اإلحصائية

األثر

عامة

المصاحب
(العرض القبلي)

العنوان

0.033

1

0.033

0.121

0.731

المقدمة

2.415

1

2.415

3.715

0.064

العرض

16.195

1

16.195

7.628

0.010

الخاتمة

4.526

1

4.526

9.612

0.004

األسلوب

8.951

1

8.951

7.727

0.010

0.225

1

0.225

0.876

0.357

العنوان

0.139

1

0.139

0.503

0.484

المقدمة

0.000

1

0.000

0.000

0.987

العرض

0.568

1

0.568

0.268

0.609

الخاتمة

0.348

1

0.348

0.739

0.397

األسلوب

0.202

1

0.202

0.174

0.680

0.006

1

0.006

0.025

0.875

العنوان

1.416

1

1.416

5.126

0.032

المقدمة

5.454

1

5.454

8.391

0.007

العرض

8.462

1

8.462

3.986

0.056

الخاتمة

0.080

1

0.080

0.169

0.684

األسلوب

7.994

1

7.994

6.900

0.014

0.044

1

0.044

0.170

0.683

العنوان

0.562

1

0.562

2.033

0.165

المقدمة

0.092

1

0.092

0.142

0.709

العرض

9.364

1

9.364

4.411

0.045

الخاتمة

0.866

1

0.866

1.839

0.186

األسلوب

2.439

1

2.439

2.106

0.158

0.155

1

0.155

0.604

0.443

8.062

1

8.062

*29.189

0.000

مهارات
عامة

المصاحب
(الخاتمة القبلي)

مهارات
عامة

المصاحب
(األسلوب القبلي)

مهارات
عامة

المصاحب
(مهارات عامة القبلي)

مهارات
عامة
استراتيجية التدريس

العنوان
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مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

1

17.881

*27.512

43.152

*20.326

0.000

*22.060

0.000

0.441

0.000

0.497

0.000

0.385

مصدر التباين

المهارة

Hotelling's

المقدمة

17.881

Trace=4.412

العرض

43.152

1

الداللة اإلحصائية =

الخاتمة

10.388

1

10.388

*000.0

األسلوب

32.066

1

32.066

*27.681

4.499

1

4.499

*17.517

العنوان

7.734

28

0.276

المقدمة

18.198

28

0.650

العرض

59.444

28

2.123

الخاتمة

13.185

28

0.471

األسلوب

32.436

28

1.158

7.191

28

0.257

العنوان

23.556

35

المقدمة

120.750

35

العرض

913.639

35

الخاتمة

149.000

35

األسلوب

331.639

35

36.750

35

مهارات
عامة

الخطأ

مهارات
عامة

المجموع المعدل

مهارات
عامة

قيمة ف

الداللة

حجم

اإلحصائية

األثر

0.000

0.496
0.421

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()0.05 = α
الزيا اع

وياللظب لى ش اتج تحلةةل ال بةاىر الزبةلة ةةم ال ةدور ( )2دى حة أن قةة؛ الداللة ااحصةاتة اللة باتة ة ال ةدع س ول زةةت

أقل ر ة وى الدالل ااحصاتة ( .)0.05 = αويذلر ةقد عةع

الفب ة الصفب

البدىل ال م تل

االولى وقبل

هلةةى " :يوجتتد فتترق ذو داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى الداللتتة اإلحصتتائية ( )α=0.05بتتين المتوستتطين الحستتابيين ألداء أف تراد
الموجته) " .و ةر ةدور
التخيتل
ّ
الدراسة في كل مهارة من مهارات كتابة المقالة ُمنفردة ُيعتىى الستتراتيجية التتدريس (االعتياديتة ،و ّ
ةاتةا دةةان لصةةال أ اع أة ة اب الز زوهة ال ب بةة الةةذىر د ِّّعلةوا نالة باتة ة ال ّة ةل
الز ولة ا الحةةةاسة ى بةةةر أن الفةةبق الةةدار حصة ت

الزو ّ ة ةه نز ول ة ة ا

حة ة ةةاسة

ردل ة ة أهل ة ةةى ة ةةر الز ول ة ة ا

الحة ة ةةاسة الزردل ة ة ك اع أة ة ة اب الز زوه ة ة الع ة ةةان

وحةةع حجتم األثتر  Effect Sizeنالة دام بيةت ى ةا  Eta Squareالةذي سلغة
نااللة باتة ة االه ةا ية  .د
الزقال (الرلوان الزقد

الرب

ال اتز

اكللو

ال ة ةةذىر د ِّّعل ة ةوا

قةز ةه لزيةا اع د انة

يا اع ها ) ()0.385 0.497 0.441 0.421 0.496 0.510
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هلى ال بتةع وهذا يرلم أن ( )%38.5 %49.7 %44.1 %42.1 %49.6 %51.0ر ال باىر (ال ح ّةةر) ةةم أ اع أةة اب
الدعال البردي ةم دل ياعل ر يا اع د ان الزقال هاتد الل باتة ة ال ّةل الزو ّ ه.

أ) مهارات كتابة المقالة ُمجتمعة:
دحةب

الز ول ا

الحةاسة

واالشحباةا

وةتقا الل باتة ة ال دع س (االه ةا ي

الزرةاع ك اع أة اب الدعال القبلم والبرةدي والبرةدي الزرةدر ةةم يةا اع د انة
وال ّةل الزو ّ ه) و لر دزا هو بةر ةم ال دور (.)3

الزقال د زر
الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة القبلي والبعدي والبعدي المعدل في مهارات كتابة
المقالة ُمجتمعة ،وفًقا الستراتيجية التدريس
األداء القبلي*

استراتيجية التدريس

األداء البعدي*

األداء البعدي المعدل*

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

الخطأ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي المعدل

المعياري

االستراتيجية االعتيادية

45.10

8.70

63.06

11.12

62.98

0.71

الموجه
التخيل
استراتيجية
ّ
ّ

45.00

9.48

72.50

13.60

72.57

0.71

*العالمة الكلية لالختبار ()100

ى بة ة ةةةر ة ة ةةر ال ة ة ةةدور ( )3و ة ة ةةو ةة ة ةةبق ظتتتتتتاهري سة ة ةةةر الز ولة ة ةةط الحةة ة ةةاسم القبلتتتتتتي والبعتتتتتتدي ك اع أة ة ة ة اب الز زوه ة ة ة
ال ب بة ة ة ة الة ة ةةذىر د ِّّعل ة ة ةوا نال ة ة ة باتة ة ال ّة ة ة ةل الزو ّ ة ة ةه وو ة ة ةةو ةة ة ةةبق ظتتتتتتاهري سة ة ةةةر الز ولة ة ةةط الحةة ة ةةاسم البعتتتتتتدي ك اع أة ة ة ة اب
وفقت تا الستتتتراتيجية التتتتدريس نر ةةد تحييتتتد الف ةةبوق القبلةة ة
ز ةةوه م الد اعلة ة  .ولمعرفتتتة الداللتتتة اإلحصتتتائية للفتتتروق الظاهريتتتة ً
زة ة ةةوه م الد اعلة ة ة ةة ة ةةم ية ة ةةا اع د انة ة ة الزقالة ة ة د زرة ة ة
ةة ة ةةم أ اع أةة ة ة اب
( )One Way ANCOVAو لر دزا هو بةر ةم ال دور (.)4

ةقة ة ةةد الة ة ة دم تحلةة ة ةةل ال بة ة ةةاىر اكحة ة ةةا ي الزصة ة ةةاحع

الجدول ( :)4نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة البعدي في مهارات كتابة المقالة
ُمجتمعة وفًقا الستراتيجية التدريس

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ف

الداللة

حجم

اإلحصائية

األثر

االختبار القبلي (المصاحب)

4943.406

1

4943.406

540.104

0.000

استراتيجية التدريس

827.968

1

827.968

*90.462

0.000

الخطأ

302.039

33

9.153

المجموع المعدل

6048.222

35

0.733

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()0.05 = α
نةةاللظب لةةى ش ةةاتج تحلةةةل ال بةةاىر الزبةلة ةةةم ال ةةدور ( )4دى حة أن قةزة الداللة ااحصةةاتة اللة باتة ة ال ةةدع س سلغة

( )0.000وهم أقل ر ة وى الدالل ااحصاتة ( .)0.05 = αويذلر ةقد عةع
تل

الفب ة الصفب الراشةة

وقبلة

البدىلة ال ةم

هلةى " :يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α=0.05بتين المتوستطين الحستابيين ألداء أفتراد
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الموجته) " .و ةر ةدور الز ولة ا
التخيتل
ّ
الدراسة في مهارات كتابة المقالة ُمجتمعة ُيعتىى الستتراتيجية التتدريس (االعتياديتة ،و ّ
حصاتةا دان لصال أ اع أة اب الز زوه ال ب بة الذىر د ِّّعلوا نالة باتة ة ال ّةةل الزو ّ ةه نز ولةط
الحةاسة ى بةر أن الفبق الدار
ت
حةةةاسم رةةدر أهلةةى ةةر الز ولةةط الحةةةاسم الزرةةدر ك اع أةة اب الز زوهة العةةان

حجم األثر  Effect Sizeنال دام بيت ى ا  Eta Squareالذي سلغ

وحةةةع
الةةذىر د ِّّعلةوا نااللة باتة ة االه ةا ية  .د

قةز ةه ( )0.733وهةذا يرلةم أن ( )%73.3ةر ال بةاىر

حةر) ةم أ اع أة اب الدعال البردي ةم يا اع د ان الزقال د زر هاتد الل باتة ة ال ّةل الزو ّ ه.
(ال ّ
مناقشة النتائج والتوصيات
أظيةةب ش ةةاتج لةؤار الد اعلة ةاهلةة الة دام الة باتة ة ال ةةةل الزو ةةه ةةةم تحةةةةر يةةا اع د ان ة الزقالة
هالبا

الراشب ةم االخ باع البردي و رةو الباحران ال حةر ةم ة وى د انا

الص

ال البا

لى ال صات

زةريةةا لةةدى

ال م ا اا سيا

ال باتة ة ال ةل الزو ه و زكر تل ةصيا ناللقاه ا تة :
 -1ل ةةاهد

ال ة باتة ة ال ة ةةل الزو ةةه هل ةةى م ةةاعل الرزلة ةةا

ال البا

دىدل وال ربةب هليا.

هلى تولةد صوع هلة
ر الحص

 -2خبوة ال البا

 -3تلزة ال واصل سةر ال البا
 -4ا ا ل الربول اللغو

الرقلة ة د ةةالبيط االش ب ةةا اا اع

ال ةةل

ز ةةا ل ةةاه؛ ة ةةم تحفة ةةة

ال قلةدي للك ان وتحقةق الز ر واللراه والحةو .
ال فاو ة والحواع والرص

ر خ ر الزلاقرا

الذهلم.

ر خ ر االش قار ر هال؛ الواقت لى هال؛ ال ةار وال دام داة الحواس ةم الرزلة ال ةلة .

 -5القةام ن واع رد ل و راىل يا وال ربةب هليا د ان .
 -6سلاع الزربة سلاع اتةا وتحقةق ال رل؛ ااتقاشم .
و زكةةر أن يرةةةو الباحرةةان لةةر ال حةةةر لةةى اح كةةام ال البةةا
هب

شزا ة وشوقر

تلر الزراىةب.

وقد يرةو الباحران لر ال حةر لى ال باتة ةا
الك اسة

ال قو ؛ أملاع هزلةا

الك ان دال باتة ة

اب ر الذا

وتبا ر اكهزةار

وتقدي؛ ال غذي ال اب ر .
وقةةد اتفقة

يا اع

لز زوه ة

ةةر الزرةةاىةب الوا ةةع تواةبهةةا ةةةم الزقال ة

حةةةث

ةةت الد اعلةةا

ش ةةاتج الد اعلة الحالة ة

الةةةانق ال ةةم أثةةد

هلةةى ةاهلة ة ال ة دام ال ة باتة ة ال ةةةل ةةةم تحةةةةر

الك ان .

التوصيات والمقترحات:
 -1توظة

ال باتة ة ال ةل ةم تدع س ياعل الك ان

 -2هقد و اع تدع بة لزرلزم اللغ الربية
-3

باع الزة د ر البحوث والدعالا

لزا ت ز ت نه ر ةايا تؤمب ي انا ةم تحةةر يا اع د ان الزقال .

ل رب في؛ س لر االل باتة ة وتدع بي؛ هلةيا.

ال م تبحث ةم أمب ال باتة ة ال ةل الزو ه ةم تحةةر يا اع وأ لاس أ سة أخبى.
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