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املنظمات التخطيطية في تطوير مهارات التعبري الكتابي لدى الطلبة  أثر
  ذوي صعوبات التعلم

  

 ميادة الناطور *حمد الزبون أ
*  

 22/5/2017 تاريخ قبوله                                     20/11/2016 تاريخ تسلم البحث

ي تطوير هذه الدراسة إلى التحقق من أثر المنظمات التخطيطية فهدفت  :ملخص
ن أفراد الدراسة من َتكو ،مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم

وطالبًة من ذوي صعوبات التعّلم في الصف الخامس األساسي في لواء  طالبا) 30(
خضعت المجموعة التجريبية . تجريبية وضابطة: وزعوا في مجموعتين ،قصبة المفرق

ولجمع . حصًة) 26( ولمدة إلى المنظمات التخطيطية لطريقة التدريس المستندة
البيانات تم إعداد اختبار للتعبير الكتابي وقائمة مهارات التعبير الكتابي التي تم 

أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية . استخدامها كمحكات لتصحيح االختبار
مهارات التعبير الكتابي لطريقة التدريس المستندة إلى المنظمات التخطيطية في تطوير 

وتبين هذه  ،لمجال الشكل والمضمون في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية
وأوصت الدراسة بتطبيق طريقة  ،النتيجة األثر اإليجابي لطريقة التدريس المستخدمة

التدريس المستندة إلى المنظمات التخطيطية في تطوير مهارات التعبير الكتابي لدى 
وإجراء دراسات مماثلة للتحقق من أثر هذه الطريقة في  ،ذوي صعوبات التعلم الطلبة

   .تطوير مهارات ُأخرى غير التي تم تناولها في الدراسة الحالية مثل الفهم القرائي

  ).التعبير الكتابي ،صعوبات التعلم ،المنظمات التخطيطية :الكلمات المفتاحية(
  

والتعبير  ،والكتابة ،قراءةال: تتكون اللغة من عدة فروع: مقدمة
ولعلَّ الكتابة بشكل عام والتعبير الكتابي  ،الخ...والتعبير الكتابي ،الشفوي

وذلك ألن الكتابة تعد من الوسائل الهامة  ؛بشكل خاص من أهم هذه الفروع
 تعدكما . ت واألفكار والتعبير عنهافي اكتساب المعرفة وتبادل الخبرا

 في النجاح تحديد في الُلغوية الهامة المهارات من الكتابي مهارات التعبير
في المهارات الُلغوية  يث إن الطلبة الذين لديهم ضعفح ،المدرسي األداء

لذا فإن اللغة المكتوبة  ،المكتوبة يخفقون في تحقيق المتطلبات األكاديمية
فالكتابة  . وبات التعلمإحدى المجاالت األساسية في تقييم ذوي صع دتع
وذلك عند قيام المعلم بمراقبة  ،في المنهاج المدرسي ساسي وهامأ ءجز

مهارات اإلمالء والكتابة اليدوية  مالتطور الذي يظهره طالبه في اكتسابه
  .ومهارات اإلنشاء

إّلا أننا نالحظ وجود ضعٍف  ،وعلى الرغم من أهمية التعبير الكتابي
ي في شتى المراحل عام لدى الطلبة في إتقان مهارات التعبير الكتاب

وقد يعزى ذلك . الدراسية وبشكل خاص لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم
وضعف اهتمام  ،الضعف إلى عدم امتالكهم الثروة اللغوية والفكرية الكافية

 ،المعلمين بدرس التعبير الكتابي وعدم اختيارهم الموضوعات المناسبة
يؤدي إلى عدم مما  ذواتباع طرق غير سليمة عند تصحيح كراسات التالمي

خدام واست, تصحيح التالميذ ألخطائهم في الموضوعات القادمة
أو إنَّها  ،ال تراعي الفروق الفردية، مناسبة استراتيجيات وطرق تدريس غير
باإلضافة إلى عدم معرفة المعلم الكافية  .قد ال تناسب المحتوى التعليمي

ما يترتب عليه قلة م, بخصائص واحتياجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم
مما يعرضهم لإلهمال وحرمانهم من حقهم في , االهتمام بهم والتركز عليهم

  الكتابي في التعبير وبما أن ضعف الطلبة ذوي صعوبات التعلم .التعلم
  

_________________________ 
  .، عمان، األردنالجامعة األردنية ،قسم اإلرشاد والتربية الخاصة* 
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The Effectiveness of Graphic Organizers in Improving 
Written Expression Skills Among Students With Learning 
Disabilities 
 
Ahmed Al-Zboun and Mayada Al-Natour, Faculty of 
Educational Sciences, Amman, Jordan.  
 
Abstract: The purpose of this study was to investigate the 
effectiveness of graphic organizers in improving written 
expression skills among students with learning disabilities. 
The study sample consisted of (30) students in 5th grade with 
learning disabilities at schools of Mafraq district; (15) of them 
as an experimental group, and the other (15) as a control 
group. The experimental group was subjected to the teaching 
method which consisted of (26) training sessions. The tools 
that were used to collect data were a test of written expression 
and a scale of written expression skills. The results revealed 
statistically significant effect attributed to the teaching method 
that was based on graphic organizers in improving written 
expression for the fields of format and content on the post-test 
in favor of the experimental group. The result showed the 
positive effect of the teaching method which was used. The 
study recommended applying the teaching method based on 
graphic organizers in improving written expression among 
students with learning disabilities, and adding studies to 
investigate the effectiveness of graphic organizers in 
improving other skills such as reading comprehension.  
(Keywords: Graphic Organizers, Learning Disabilities, 
Expressive Writing ). 

  

  
  

فإنه ال بد من   ،ق عملية التعليموحد أبرز المشكالت التي قد تعيعد أ
التدريب والتمرن المستمرين لتنمية قدرات ومهارات الطلبة في كافة جوانب 

ومن خالل استعراض  .اللغة من أجل تحسين مهارات التعبير الكتابي لديهم
 Westwood,2004; Englert et)لدراسات الباحثين لنتائج العديد من ا

al,2007; Kunka et al,2007)  وبالرجوع إلى السجالت الرسمية في
غرفة ) 21(مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق تبين وجود 

وطالبة من الطلبة ذوي صعوبات  طالبا) 78(اشتملت على , ر التعلملمصاد
جاءت الدراسة الحالية من أجل الكشف عن أثر استخدام  ،التعبير الكتابي

المنظمات التخطيطية في تطوير مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة ذوي 
  .صعوبات التعلم

بل إن , مال يوجد تعريف واضح ومحدد لمفهوم صعوبات التعلو
فسرة لمصطلح صعوبات للنماذج والنظريات الم التعريفات تعددت تبعا

االتفاق  لذا فإنه ليس من السهل, لخبرات وتجارب الباحثين التعلم وتبعا
  .(Lerner, 2003)على تعريف واحد محدد لصعوبات التعلم 
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التي تعرضت للعديد من ظهر العديد من التعريفات  وقد
 تعريف الحكومة االتحادية, عريفاتومن أبرز تلك الت, التعديالت

 حيث يتفقان على أن صعوبات ،وتعريف اللجنة الوطنية المشتركة
سببها خلل وظيفي في , لية المنشأناتجة عن اضطرابات داخ التعلم

وفي العمليات النفسية األساسية أو , الجهاز العصبي المركزي
حيث تؤدي إلى ضعف القدرة على االستماع , العمليات اإلدراكية

وال تعود , والتفكير والكالم والقراءة والكتابة والتهجئة والحساب
عالية أو ألسباب تتعلق باإلعاقات البصرية أو السمعية أو االنف

). Deborah, 2004(الحرمان البيئي أو الثقافي أو االقتصادي 
 ,Dettori & Ott(ديتوري وأوت و, دوكركل من دراسات وتشير 
قدرات إلى أنَّه وعلى الرغم من ال) Dowker, 2005 ؛    2006

ال أنَّهم يواجهون صعوبات التعلم إ والعقلية التي يتمتع بها ذو
من ضمنها صعوبات التعلم في عدة يمية مجاالت أكاد صعوبات في

وقد أهتم الباحثون بالصعوبات األكاديمية كونها إحدى أهم . الكتابة
عمرو (الخصائص األساسية المميزة للطلبة ذوي صعوبات التعلم 

إذ , صعوبات الكتابة, تومن بين هذه الصعوبا). 2006,والناطور
يحتاجها المتعلم في عملية التعلم و عنصرا أساسيا وهاما دإنها تع

كتابة و, في مختلف النشاطات المدرسية مثل حل الواجبات
ويرى . حاناتواإلجابة عن االمت, والتعبير عن أفكاره ،الدروس

 ,اليومية الناس حياة فيا هاما الكتابي جزء التعبير) 2002(العيسوي 
 فقد ,النفس عن والتعبير ,التفكير عملية وتسهيل ,االتصال عملية وفي

 ،األهمية غاية في أمرا مهارات التعبير الكتابي لتعليم الحاجة تأصبح
 من الذي اللغوي النشاط أنماط أهم من الكتابي يعد إن التعبير حيث
 ال كما،مثمرة فعالة صالت المجتمع جماعات بين تقوم ال قد دونه

  .المكتوبة الكلمة عن له بديل ال الذي ياإلنسان الفعل نتائج من تستفيد

من  سلوك معقد يشمل كثيرا:  ي بأنَّهف التعبير الكتابويعر
وعالمات , المهارات المتداخلة التي تتضمن القواعد الَنحوية

والقدرة على التعبير , واإلبداع, والتهجي, والكتابة اليدوية, الترقيم
(Maden, 2011).  

كوالتا وتونبكن  كما ,في حين يعرفه هوسكسن وتومبكن
(Hoskisson & Tompkins, 2007 ; Culatta & Ton Pkin, 

بأنَّه نشاط فكري يعبر من خالله الفرد عن أفكاره وتجاربه  (2003
باستخدام رموز ُلغوية  يمكن لآلخرين االطالع عليها واالستفادة 

فهو يشجع الطلبة على , ويهدف إلى تحقيق أهداف كبيرة, منها
وجمع األفكار  ,وتنمية الخيال الهادف, وطالقة التعبير, التفكير

  . وتنظيمها
الكتابي  يرى بعض الباحثين أن التعبير ،وفي السياق ذاته

 وثيقة عالقات وتربطها ,بينها فيما تتداخل مهارات عدة من يتكون
 عن منفصلة تكون كل مهارة يمكن فصلها عن بعض بحيث وال ,متصلة
هذه  تتكامل أن يجب, ونجاح بفعالية الكتابة تتم عملية ولكي ,األخرى

حيُث إن ). 2004,الخمايسة(الواحد  الكتابي الموقف في المهارات
 التعبير من المدرسي تتضمن كال المنهاج في الكتابي مهارات التعبير

وقد اعتاد ). 2007, الزريقات(اليدوية  والكتابة الكتابي واإلمالء
: ت التعبير الكتابي في شكلين أوالبعض الباحثين تصنيف مهارا

 وترابط, الجمل وصحة ,المفردات صحة: األسلوب وتشملمهارات 
: ثانيا .السليمة القواعد واتباع ,الترقيم واستخدام عالمات ,الفقرات
 فكرة كل وكتابة ,للموضوع مقدمة كتابة: وتشمل المضمون مهارات
, الرئيسة للجمل الداعمة الفرعية الجمل وكتابة ,فقرة في رئيسة

 باألدلة األفكار وتأييد ,األفكار ووضوح ,لألفكار المنطقي والترتيب
 ويمكن قياس). 2002, فهمي(للموضوع  كتابة خاتمة ثم ,والبراهين

 كراساتهم من نماذج مطالعة المهارات لدى الطلبة من خالل هذه
 ,األسلوب كتابتهم مثل ركاكة في المختلفة الضعف أوجه لمعرفة
 اإلمالئية ألخطاءوا ,الخط ورداءة, المراد إيضاح لىع القدرة وضعف

وتشير  . (Stewart &  Kluwin, 2001)وغيرها  والنحوية
الدراسات إلى أن اسباب ضعف الطلبة في مهارات التعبير الكتابي قد 

, قلة مطالعة الطلبة للكتب األدبية: تعزى للطالب أو للمعلم ومنها
وضعف إعداد معلمي اللغة العربية وقلة اهتمامهم بدرس التعبير 

, وعدم اختيارهم الموضوعات التي تناسب واقع حياة الطلبة, الكتابي
باإلضافة إلى عدم امتالك , واستخدامهم طرق تدريس غير مناسبة
وهناك أسباب تعزى للبيئة . الطلبة الثروة اللغوية والفكرية الكافية

تقسيم اللغة العربية إلى فروع حيث : المدرسية وإلى المناهج ومنها
ن فروع اللغة العربية بشكل مستقل مثل األدب يتم تدريس كل فرع م

وتقييد الطلبة بأساليب تقليدية في عملية كتابة , والنحو والبالغة
باإلضافة إلى األسباب التي تعزى إلى البيئة العامة . موضوع التعبير

اعتماد الطلبة على أولياء أمورهم في البيت في كتابة : ومنها
, ؛ عاشور والحوامدة 2012,  نالحوامدة والعدوا(موضوع التعبير 

, ؛ حماد ونصار2009, ؛ وعبدالجواد 2008, ؛ وكبة2009
  . Roth, 2000)؛   Lerner, 2000 ؛ 2002

   
تستمد المنظمات التخطيطية أصولها وُأسسها النفسية من و 

والذي يعتمد في األساس على , نظرية ُأوزبل في التعلم ذي المعنى
معلومات واألفكار السابقة الموجودة ربط المعلومات الجديدة مع ال

إّلا إذا كان بناء  وال يتحقق التعلم ذو المعنى, في البناء المعرفي
ألن ذلك  الجديدة؛ بالمادة ومرتبطا وثابتا وواضحا المادة منظما

حيث افترض . يساعد المتعلم على االحتفاظ بالمادة واسترجاعها
 من متسلسلة هرمية يقةبطر المعلومات يخزن المتعلم عقل أن أوزبل
 واسترجاعها بشكل أكثر فاعلية تعلمها يسهل مما إلى الخاص العام

وهذا يتطلب عرضها وتقديمها بطريقة مناسبة على , ويسر بسهولة
شكل ملخص يشتمل على ركائز فكرية تساعد في تثبيت المعلومات 

 ,Zaini, Mokhar, and Nawawi)الجديدة في عقل الطالب 
ا أشار أوزبل إلى أن البنية المعرفية هي نظام مفاهيمي كم. (2010

وإن , هرمي تتكون من أفكار ومفاهيم ومبادئ والعالقات التي بينها
فإن ، وبناًء على ما تقدم. خرفرد له بنية معرفية تختلف عن اآل كل

المنظمات التخطيطية ُتعد بمثابة صياغة هرمية للمفاهيم والعالقات 
إذ إّنها تبدأ بالمفاهيم األكثر عمومية وتتدرج للمفاهيم  ،التي بينها

, األقل عمومية للوصول إلى نهاية الخريطة حيث األمثلة النوعية
حيُث تمثل العالقات بين , وهذا ما يعرف بالتمايز التدريجي

 ,زيتون(المفاهيم في المستوى الواحد عملية التوافق التكاملي 



  الزبون والناطور

359 
 

باهتمام المعنيين بطرق  ولقد حظيت نظرية أوزبل). 2002
واستراتيجيات التدريس حيث تعتبر المنظمات التخطيطية أو ما 
يطلق عليها بخرائط المفاهيم والخرائط المعرفية من التطبيقات في 

إذ تعد المنظمات التخطيطية , مجال طرق التدريس لنظرية أوزبل
تعمل على تنظيم األفكار والمعاني التي يتضمنها  أداة  بمثابة

وتوضح العالقات بين المفاهيم بهدف مساعدة الطلبة , لموضوعا
على تنظيم معرفتهم لتعميق فهمهم لتعلم الوحدة الدراسية أو 

يشير األدب , وفي هذا اإلطار ). 2008 ,عطية(المقرر الدراسي 
السابق إلى أن المنظمات التخطيطية تعمل على تقديم المعلومات 

فإنها قد تساعد المعلم في تطوير  بطريقة منظمة ومترابطة وبالتالي
مهارات الكتابة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم؛ إذ إنَّها ُتعد من 

فهي أول ما تقع عليه عين  ،العناصر المهمة في الكتاب المدرسي
كما أنَّها تساعد المعلم في توضيح األفكار التي يجد الطلبة , المتعلم

باإلضافة إلى , بشكل مجرد وفهمها ا كتابياصعوبة في التعبير عنه
أنها تساعد الطلبة على تصور المحتوى التعليمي بما يتناسب مع 

من الحيوية على الكتاب  وتضفي نوعا, الهدف المراد تحقيقه
وتعمل على تزويدهم بالخبرات التي تساعدهم على , المدرسي

  ).2007,فتح الله(تكوين المفاهيم والصور الذهنية 
رسوم أو عروض صورية : لتخطيطية بأنهاوُتعرف المنظمات ا

يستخدمها المعلم لتنظيم المعلومات بطريقة تجعل عملية فهم وتعلم 
 ,Zaini, Mokhar, & Nawawi)المعلومات الجديدة عملية سهلة  

2010) .  
 (Dicecco & Gleason, 2002)أما ديسكو وجليسون 

 عروض بصرية ومكانية: فيعرفون المنظمات التخطيطية بأنها
للمعلومات التي تمثل بيانيا العالقات المنطقية بين المفاهيم 

  .أو األفكار من تعليم المهمة, المصطلحاتو, الحقائقو, الرئيسة
ولعل أبرز ما يميز المنظمات التخطيطية أنها وسائل بصرية؛ 
وذلك ألن الفرد يدرك األشياء التي يراها بشكل أفضل من قراءتها 

, لب فرصة إلجراء مقارنة بين األجزاءوتعطي للطا, أو سماعها
). 2002 ,عسقول(وإثارة اهتمام الطلبة وتثبيت المعلومات 

باإلضافة إلى أنَّها ُتمكِّن الكاتب من تنظيم المواد بشكل منطقي 
وتساعده في تقديم أفكاره بطريقة , العالقات بين األفكار وإدراك

ا قبل الكتابة أو حيث يمكن استخدامها أثناء مرحلة م, فعالة ومقنعة
, ومكيلوري, ميرندا شير يو. ي وقت آخر خالل عملية الكتابةفي أ

إلى ) Miranda, 2011؛   McElroy & Coughlin, 2009(وكولن 
 أنها :أن الستخدام المنظمات التخطيطية الكثير من الفوائد ومنها

وتعمل على تنظيم محتوى , تجعل المحتوى أسهل للفهم والتعلم
وتساعد الطلبة على  ,وتعتبر أداة  معرفية لتعزيز التعلم, تالمعلوما

كما أنها تمكن الطلبة من أن يصبحوا متعلمين  .تعلم التحليل
   .استراتيجيين

وُتعد المنظمات التخطيطية بمثابة استراتيجية تخطيطية 
معرفية يعرض من خاللها مجموعة من المفاهيم على شكل تركيب 

أو , في الكتابة عندما يوجه المعلم طلبته حيث تبدأ مكانتها. هرمي
أو أن يستحضروا , يدربهم على رحلة ذهنية لرؤية عناصر محددة

حيث يسمح للطالب أن يبني , في عقولهم الصور مع تقدم الرحلة
يتم , فه بقواعد القصةويعطيه المعلم مجرد اقتراحات أو يعر, قصة

أو , للقصة يضع إطارا فمعلم الكتابة, د لهاالتركيز عليها في اإلعدا
ويطلب من التالميذ إعطاء كل الخبرات والصور , المادة الكتابية

بمعنى أن المنظمات التخطيطية طريقة . والتفاصيل الخاصة بالقصة
تقوم على التلقائية منه ومن , تعليمية لتعليم اإلبداع محورها الطالب

 أيضا اط قبلي للكتابة وكعصف ذهنيالمعلم ويمكن استخدامها كنش
لمساعدة التالميذ على اكتشاف طاقاتهم الكامنة في اختيار 

وتطوير قصصهم واالرتباط بمضامينها , الموضوع والكتابة فيها
  ).2012 ,الشمري(وإحكام حبكة الموضوع , ومراميها

وقد تظهر المنظمات التخطيطية في العديد من األشكال مثل 
والرسوم , التباينومخططات المقارنة و, والنتيجةمخططات السبب 

 ,Baxendell)وخرائط الفكرة الرئيسة والتفاصيل , البيانية المتتالية
 ,Mokhtar & Nawawiكما أشار زيني ومختار ونووي. (2003

2010)  (Zaini , إلى ستة أنواع من المنظمات التخطيطية هي :
. والدورية, والعالئقية, والتقييمية, والتتابعية, والمفاهيمية, الهرمية

ت التخطيطية كما يرى سترانجمان ومن األمثلة على هذه المنظما
الشجرة الشبكية : ما يأتي)  Strangman et al, 2003(خرون آو

والخريطة , حيث تستخدم في عملية عرض األفكار الرئيسة والفرعية
وخصائصها , العنكبوتية ويتم استخدامها في عملية توضيح المفاهيم

وخريطة هيكل السمكة وتستخدم في عملية , واألفكار المرتبطة فيها
وخريطة المشاكل , ربط العالقات المعقدة بين األسباب والنتائج

والحلول والتي تستخدم في عملية حل المشكالت من خالل تحديد 
تخدم للمقارنة بين وخريطة المقارنة وتس, األسباب ونتائجها

, ختالفونقاط التشابه واال, لخصائصها وميزاتها المفاهيم وفقا
باإلضافة إلى سلسلة األحداث المتعاقبة ويمكن استخدامها في 

, لوصول إلى الهدف النهائيتحليل أحداث القصة المتسلسلة ل
مها في عملية االتي يتم استخدواخيرا الخريطة الوصفية أو الداللية 

, واألفكار الفرعية الداعمة لألفكار الرئيسة, تحديد األفكار الرئيسة
  . كل جيد في رسم خرائط العالقات الهرميةكما تعمل بش

إن تضمين المعلمين للمنظمات التخطيطية في ممارساتهم 
حيُث . التدريسية تعمل على تحسين األداء األكاديمي لطالبهم

, ؛ محمد ومحمد 2014, البلوي(أشارت الدراسات السابقة 
إلى أن المنظمات  Miranda, & Miller, 2011)؛  2009

ة ُتعد طريقة مفيدة لتحسين عملية حفظ واسترجاع التخطيطي
ولكن يجب على المدرسين إعطاء إرشادات واضحة , المعلومات

مما , حول كيفية تنظيم المعلومات عند استخدام رسم محدد
سيقود في نهاية المطاف لجعل الطلبة أكثر استقاللية في استخدام 

تعطي نتائج  كما يجب استخدامها بشكل متكرر لكي, هذه الرسوم
وعلى الرغم من األهمية التي تحظى .  (Baxendell, 2003)أفضل

إّال أنه ال بد من توافر بعض الشروط  ،بها المنظمات التخطيطية
وصدق وواقعية الرسم , ارتباطها بالمحتوى: فيها ومن أهمها

, والبساطة وعدم التعقيد, التوضيحي ومناسبته لمستوى الطلبة
واحتوائه على معلومات , م وتناسق األلوانووضوح أجزاء الرس
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). 2002 ,عسقول(ومناسبة حجم الرسم مع عدد الطلبة , صحيحة
كما البد من توافر بعض المبادئ التوجيهية الستخدام المنظمات 

, لبارزة في الرسومتفعيل العالقات بين المفاهيم ا: التخطيطية مثل
ت الجديدة مع التعلم وربط المعلوما, الطالبندماج وتوفير فرص إل

وعمل مراجع لتعريف المواد وتعزيز فك الترميز والتحليل , السابق
  . (Markley & Jefferies, 2001)البنائي 
, وفي ضوء هذه األهمية التي تحتلها المنظمات التخطيطية 
إلى Lee & Nilson, 2004)  ,2008 ،عطية(الدراسات بعض تشير 

ضرورية التي تستخدم فيها المنظمات أن هناك العديد من الحاالت ال
تقييم المعرفة السابقة لدى : التخطيطية في عملية التعليم ومنها
وتقويم مستوى تعرف الطلبة , الطلبة عن الموضوع المراد تعليمه

وصياغة ملخص , والتخطيط للتعليم, على المفاهيم الجديدة
, دةوربط المعلومات السابقة بالمعلومات الجدي, تخطيطي للدرس
تعزيز , وتنظيم البنى المعرفية لدى الطلبة, وتخطيط المنهج

, وتوضيح المعلومات وتعميق فهم المتعلم, التحصيل األكاديمي
تعد أداة  تعلم فعالة لتعليم  خيراأو ,وتوصيل فهم المتعلم لآلخرين

يرى زيني , إضافة إلى ذلك. الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
أن هناك  (Zaini, Mokhtar & Nawawi, 2010)ومختار ونووي 

العديد من الوظائف التي تؤديها المنظمات التخطيطية أثناء 
وتعزيز , توضيح المعرفة والمنطق: هي استخدامها في عملية التعليم

, وتكامل المعرفة الجديدة في نظام المعرفة السابقة, عملية التعلم
يشار  واخيرا). ئةالمفاهيم الخاط(يمية والتعرف على األخطاء المفاه

وخطوات , إلى أن هذه االستراتيجية تتضمن خطوات ما قبل الكتابة
وفيما يلي عرض لهذه  الكتابة في ضوء هذه االستراتيجية

  -:الخطوات

عند : خطوات رسم المنظمات التخطيطية قبل الكتابة :أوال
رسم المنظمات التخطيطية الخاصة بتدريس موضوع معين في 

  فإنه يجب تعليم الطالب بأن يسير وفق خطوات ،كتابيالتعبير ال
ومن , من كتابة العنوان في أعلى وسط الصفحة منظَّمة ومرتبة بدءا

, ثم كتابة المفاهيم الرئيسة التي ستشكل األفكار األساسية للموضوع
ومن , وربطها بالعنوان بأسهم تتجه من العنوان إلى المفاهيم الرئيسة

تابة كلمات أو عبارات على الخطوط الواصلة بين ثم يقوم الطالب بك
ومن ثم يتم البدء بالمفهوم الذي , العنوان والمفاهيم الرئيسة

لترتيب  بعدة خطوط وعمل تفريع منه, سيمثل الفكرة الرئيسة األولى
ثم الربط بينها بخطوط وأسهم , المفاهيم أو األحداث األقل عمومية

إلى تفريغ األفكار  والوص, في الخطوة السابقة وكلمات كما
ورسم  ،ة من الذاكرة والمتعلقة بالموضوعوالمفاهيم المسترجع

وكتابة الروابط من دون توقف أو تقويم لكي ال نعيق , الخطوط
حتى االنتهاء من تفريعات المفهوم الرئيس إلى , عملية تدفق األفكار

قة مع لسابوفي الخطوة التالية يتم تكرار الخطوة ا .المفاهيم الفرعية
يتأمل الطالب المنظمات التخطيطية ويضع  وأخيرا, بقية المفاهيم

رابطة معترضة تكون ضرورية بين أي مفهوم أو حدث أو  اخطوط
: ثم يسأل الطالب نفسه, اسم وبين مفهوم رئيس ومفهوم آخر فرعي

) عصف ذهني (ماذا أعرف من مفاهيم وخبرات أخرى لم أضعها؟

ثم يدونها في , ت في ورقة خارجيةيحدد هذه المفاهيم والخبرا
هل تم ربط المعلومات جميعها : ثم يسأل نفسه. مواقعها المناسبة

في الموضوع بأسهم؟ وهل يمكنه أن يحول المفهوم الرئيس األول 
ة عن وما يتبعه من تفريعات إلى فقرة مكتوبة؟ إذا استطاع اإلجاب

  .)Miranda, 2011(للكتابة  هذه التساؤالت فيعتبر جاهزا
وفي . خطوات الكتابة في ضوء المنظمات التخطيطية: ثانيا

البدء بالمفهوم : هذه المرحلة يسير الطالب ضمن الخطوات التالية
, األول وتفاصيله وكتابة الفكرة األولى التي تعتبر مقدمة الموضوع

ثم البدء بالكتابة واالنتباه إلى تحديد جملة تتركز فيها الفكرة 
والتأكد من ربط الجمل حسب روابط  .األولىالرئيسة في الفقرة 

ووضع , ويتم بعدها إعادة قراءة الفقرة, المنظمات التخطيطية
هل كتبُت كل ما أعرفه؟  :وهنا يسأل الطالب نفسه. عالمات الترقيم

 التي في الرسم التوضيحي؟ وأخيرا وهل أضفت جميع التفاصيل
وعمل ذلك . سابقةوكتابتها وفق الخطوات ال, البدء بالفقرة الثانية

يسأل الطالب , وبعد االنتهاء من الكتابة. في جميع فقرات الموضوع
تفسيرات؟ وهل وصفت مشاعري؟ وهل وضعت  قدمتهل : نفسه

أفكاري ذات العالقة كلها؟ وهل وضعت فقرة الخاتمة؟ وهل ربطت 
وجد معلومات غير ضرورية تالفقرات ببعضها بشكل متسلسل؟ وهل 

ا كتبته صحيح من الناحية النحوية والصرفية يمكن حذفها؟ وهل م
واإلمالئية؟ بعد ذلك يحرر الطالب ما كتبه في المسودة في صفحات 

  ).2009 ,الدليمي(أخرى 
وقد أجريت بعض الدراسات التي سعت إلى الكشف عن أثر 

أجرى حيث , المنظمات التخطيطية في تطوير مهارات التعبير الكتابي
دراسة هدفت إلى تحديد أثر ) Lancaster, 2013(النكستر 

استخدام المنظمات التخطيطية أو عدم استخدامها في تعليم الكتابة 
على اتجاهات طالب الصف األول نحو الكتابة والكفاءة في اختيار 

حيث , استمرت الدراسة لمدة ستة أسابيع. وتنظيم مواقع الكلمات
أتم  وقد ،الطلبة نحو الكتابة اتتم استخدام مسح حول اتجاه

أظهرت . كتابة عينات مستقلة ثالث مرات خالل فترة الدراسة ةبلالط
نتائج الدراسة أن المنظمات التخطيطية أسلوب تعليم فعال في 

في اتجاهاتهم نحو الكتابة  اوأن الطالب أبدوا تحسن. الكتابة
  .واستخداماتهم الختيار وتنظيم الكلمة

 عليةفا عن إلى الكشف) 2012(وهدفت دراسة الشمري 
 الكتابية الصورة الفنية تكوين في المفاهيمية الخرائط استراتيجية

 الصف طالبات لدى التعبير مادة في اإلبداعي التفكير مهارات وتنمية
 الدراسة عينة تكونت. السعودية العربية المملكة المتوسط في الثالث
 الدراسة هدف ولبلوغ, المرحلة المتوسطة طالبات من طالبة )65(من 
 )8(من  وقد تكونت, المفاهيم خرائط ستراتيجيةا الباحثة دتأع

 متكافئين واختبارين المفاهيم خرائط استراتيجية تدريبية عن مواقف
وتم  ،الكتابية الصور الفنية تصحيح ومعيار, الكتابية الفنية للصور
نتائج  أظهرت. اللفظية بصورته اإلبداعي للتفكير تورانس اختبار اعتماد

 الكتابية الفنية الصور بناء في إحصائية داللة ذي فرق ودوج الدراسة
 اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في إحصائية داللة ذي فرق ووجود
  . التجريبية المجموعة لصالح, واألصالة, والمرونة, الطالقة
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بدراسة في السعودية هدفت إلى بناء ) 2012(وقام أحمد 
ي التعبير الكتابي لدى تالميذ استراتيجية لعالج األخطاء اإلمالئية ف

من  تلميذا) 74(ونت عينة الدراسة من تك, المرحلة المتوسطة
أظهرت نتائج الدراسة تحسن . تالميذ الصف األول بمنطقة جازان

مستوى تالميذ المجموعة التجريبية مما يشير لفاعلية االستراتيجية 
لة ووجود فروق ذات دال, المقترحة في عالج األخطاء اإلمالئية

  . إحصائية على االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية

دراسة في والية نيويورك  (Miller, 2011)كما أجرى ميلر 
ما قبل  تخدام المنظمات التخطيطية كأداةهدفت إلى معرفة أثر اس

 إلى استعراض األدب واستنادا. الكتابي أداء الطالب تنميةالكتابة في 
ثالثة أبحاث مستندة إلى المنظمات التخطيطية باإلضافة إلى  النظري

 تنفيذ: هيوتم تحديد المكونات األساسية للكتابة اإلبداعية 
تم . والمقارنة والتناقض, نترنتوتفاصيل شبكة اإل, الخطوط العامة

جرائي على طالبين من بيانات النوعية من خالل البحث اإلجمع ال
 النص وملءل قراءة الصف الرابع وطالب من الصف الخامس من خال

كتابات  من ثم تم جمع عينات. المنظمات التخطيطية لتنظيم أفكارهم
الطالب المستندة إلى المنظمات التخطيطية وتسجيل المالحظات 

أشارت النتائج إلى أنَّه تم . القصصية ومقابلة الطالب حول كتاباتهم
, والمقارنة, نترنتوتفاصيل شبكة اإل, الخطوط العامةتحديد دمج 

ب أفكار ومعتقدات والتناقض للرسوم التوضيحية لتنظيم وترتي
  .تطوير كتابتهم العامة في جميع المجاالتوالطالب 

إلى استكشاف  (Delrose, 2011)وهدفت دراسة ديلروسي 
أثر فعالية المنظمات التخطيطية كاستراتيجية لتسهيل تعقيد التركيب 

وبعد سبعة . قصةالنحوي وتراكيب الخطاب في الجملة وتكوين ال
تم تقييم تأثير المنظمات التخطيطية من  ،التدخل برنامج أسابيع من

خالل مقارنة القصص المكتوبة بطريقة عفوية والقصص المنظمة 
أظهرت نتائج الدراسة أن  .وكذلك مقارنة مهارات تركيب الجمل

المنظمات التخطيطية يمكن أن تعتبر أداة  فعالة تستخدم في عملية 
إلنتاج الجمل والقصص التي تحتوي على تركيب نحوي  الكتابة

 .ًاوخطاب أكثر تعقيد

دراسة هدفت إلى تحليل  (Brown, 2011)وأجرى براون 
تحصيل الطالب عند استخدام المنظمات التخطيطية والتكنولوجيا 
لتنظيم األفكار والمعتقدات خالل عملية ما قبل الكتابة وزيادة 

) 21(كونت عينة الدراسة من ت. ابةتحصيل الطلبة في عملية الكت
من طالب الصف العاشر المسجلين في المدرسة  ةطالبا وطالب

, تنوعت فئاتهم بين صعوبات تعلم, الثانوية في اللغة اإلنجليزية
استخدمت عدة . وإصابات الدماغ, وإعاقة عقلية, وإعاقات صحية

صي طرق لجمع البيانات واعتمد على طلب المدرسة لكتابة مقال قص
واستخدم تلك المقاالت , كبيانات أساسية وتخصيص مقال مقنع

أشارت النتائج إلى وجود أثر . لجمع البيانات الكمية والنوعية
على  ةلطلباقدرة  تنميةالستخدام المنظمات التخطيطية في 

االستخدام الفعال لعملية ما قبل الكتابة وتحقيق أداء أعلى من 
  .عملية الكتابة العامة

إلى معرفة أثر  (Sharrock, 2008)راسة شاروك وهدفت د
 .داعية لدى الطلبةاالبكتابة ال في تنميةالمنظمات التخطيطية 

لدراسة استمرت ا,  طالبا وطالبة) 21(ملت عينة الدراسة على اشت
هم خاللها مهمتين لكتابة قصتين ؤتم إعطا, لمدة ستة أسابيع

. عد انتهاء الدراسةاألولى قبل بدء الدراسة والثانية ب ،شخصيتين
أظهرت نتائج . وقد تم تقييم كل من المنتج الكتابي القبلي والبعدي

الدراسة تحسن الطالب في الكتابة اإلبداعية بعد استخدام المنظمات 
  . التخطيطية

 أثر معرفة إلى هدفت ردنفي األدراسة  )٢٠٠٦ (وأجرى الحباشنة
 على القائمين ونيالتعا والتعلم التعلم الفردي باستخدام التدريس

 تلميذات واتجاهات, الكتابي التعبير في المفاهيمية الخرائط استراتيجية
, تلميذة )77(من  الدراسة عينة تكونت ,نحوه األساسية المرحلة
تدرسأولى  تجريبية مجموعات؛ مجموعة في ثالث اعشوائي وزعن 
 مجموعةو ,المفاهيمية الخرائط استراتيجية على القائم الفردي بالتعلم
 الخرائط استراتيجية على القائم التعاوني بالتعلم تدرس ثانية تجريبية

صمم  .التقليدية بالطريقة درست ضابطة ومجموعة ,المفاهيمية
 واختبارا, المفاهيم خرائط استراتيجية على قائمة ِخطة )20(الباحث 

هذه لالتجاهات نحو استخدام  ومقياسا ,الكتابي التعبير في مقاليا
 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت. ستراتيجيةاال

 لصالح الكتابي التعبير في الثالثة المجموعات تلميذات أداء متوسطات
بين  إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم ,المجموعتين التجريبيتين

 .الكتابي بالتعبير التجريبيتين المجموعتين طالبات أداء متوسطات
 تلميذات أداء متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود باإلضافة إلى
 لصالح الكتابي التعبير االتجاه نحو مقياس على الثالثة المجموعات
 بين إحصائيا دالة فروق وجود وعدم .التجريبيتين المجموعتين

 مقياس االتجاه على التجريبيتين المجموعتين تلميذات أداء متوسطات
  .الكتابي التعبير نحو

 إلى دراسة في فلسطين هدفت) 2006(المصري وأجرى 
 مهارات التعبير تنمية في المتعددة بالوسائل برنامج فاعلية معرفة

 بمحافظات األساسي الثامن الصف طالب لدى بها واالحتفاظ الكتابي
 الكتابي التعبير بمهارات قائمة قام الباحث بإعداد, غزة شمال

, المقترح وبناء البرنامج ,لقياس تلك المهارات واختبار, اإلبداعي
طالبًا وزعوا في مجموعتين ) 94(اشتملت عينة الدراسة على 

 امتالك في قصوراالدراسة أن هناك  نتائج أظهرت .تجريبية وضابطة
كما . اإلبداعي التعبير الكتابي لمهارات األساسي الثامن طلبة الصف

 األساسية اتالمهار تنمية في المعد البرنامج فاعلية أظهرت النتائج
 ذات فروق ووجود ,الدراسة في حددت التي الكتابي اإلبداعي للتعبير
التجريبية  المجموعتين طالب درجات متوسط بين إحصائية داللة

 لصالح المجموعة والمؤجل  الفوري :االختبارين في والضابطة
  .التجريبية

يمكن مالحظة أن هذه  ،بعد مراجعة الدراسات السابقةو
هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام المنظمات التخطيطية الدراسات 

 ,Miller, 2013;  Lancaste(في تنمية مهارات الكتابة بشكل عام 
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فيما اهتمت بعض هذه الدراسات في التحقق من أثر  ،)2011
المنظمات التخطيطية  في عالج األخطاء اإلمالئية في التعبير الكتابي 

على أن بعض هذه الدراسات زيادًة , )2012(مثل دراسة أحمد 
إلى الكشف عن أثر المنظمات التخطيطية في تنمية مهارات  هدفـ

نتائج  أظهرت). 2012 ،الشمري(التعبير الكتابي للطلبة العاديين 
لهذا المدخل في تنمية مهارات  ياهذه الدراسات جميعها أثرا إيجاب

ن إضافة إلى تحسي, التعبير الكتابي لدى الفئات المستهدفة
ندرة الدراسات التي بحثت  كما يالحظ أيضا .اتجاهاتهم نحو الكتابة

أثر طريقة المنظمات التخطيطية في تطوير مهارات التعبير الكتابي 
ن إلى إجراء هذه يي صعوبات التعلم؛ مما دفع الباحثلدى الطلبة ذو

الدراسة التي تميزت بدراسة أثر المنظمات التخطيطية في تطوير 
  . ير الكتابي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلممهارات التعب

وتتمثل القيمة المضافة في الدراسة الحالية بالموضوع الذي 
تناولته وهو أثر المنظمات التخطيطية في تطوير مهارات التعبير 

حيث إنَّها سعت للتحقق , الكتابي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم
لمستندة على األدلة من فعالية إحدى االستراتيجيات التعليمية ا

والبراهين في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم من خالل اختيار 
رسوم توضيحية تتناسب مع المنهاج التدريسي في اللغة العربية 

وقد تم  .للصف الخامس يمكن من خاللها تحقيق أهداف المنهاج
ذوي تصميم رسوم توضيحية مبسطة ومن السهل تطبيقها مع الطلبة 

ن الدراسة الحالية من أولى إويمكن القول , تعلمصعوبات ال
الدراسات العربية التي حاولت التحقق من أثر استخدام المنظمات 
التخطيطية في تدريس مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة ذوي 

أما فيما يتعلق بالدراسات األجنبية فقد وجد , صعوبات التعلم
التي   (Brown, 2011)ن الباحثان بعض الدراسات مثل دراسة براو

  .أجريت على بعض الفئات من ضمنها ذوي صعوبات التعلم

   مشكلة الدراسة وأسئلتها

يعد تعليم مهارات التعبير الكتابي إحدى الغايات المهمة في 
ومرحلة التعليم , تعليم اللغة في شتى المراحل المختلفة بشكل عام

الل عمل أحدهما وقد الحظ الباحثان من خ. األساسية بشكل خاص
واآلخر أخصائي تربية خاصة , في تخصص التربية الخاصة امدرس

في وزارة التربية والتعليم بعض القصور في عدد الدراسات التي 
في  باإلضافة إلى وجود ضعف واضح, الدراسة تناولت موضوع

مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم مما يحد 
وقد تجلت أوجه القصور في أن ضعف الطالب . من فرص نجاحهم

ؤدي إلى تدني التحصيل أو ربما يأو عدم إتقانه لمهارة الكتابة قد 
وبالتالي فإن فرص نجاحه على , إخفاقه في المواد الدراسية

حيث أشارت . المستوى التعليمي والمهني والوظيفي ستبقى محدودة
 ,.Englert et al., 2007; Kunka et al(العديد من الدراسات 

إلى أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم ) Westwood, 2004؛2007
في الكتابة بشكل عام وفي مهارات التعبير الكتابي  ايعانون ضعف
مما يستدعي ضرورة العمل والبحث عن طرق . بشكل خاص

واستراتيجيات فاعلة تسعى إلى تنمية وتطوير مهارات التعبير الكتابي 

يم التعبير الكتابي لذوي صعوبات التعلم قد يسهم إذ إن تعل. لديهم
والحد من ارتفاع نسبتها من خالل , في التغلب على صعوبات التعلم

ونمو , واستبصار الكلمات, مساعدة الطالب في القراءة والتهجي
وبوجود نسبة متزايدة من . القدرات البصرية اإلدراكية وتحسينها

يالحظ افتقار ميدان , سالطلبة ذوي صعوبات التعلم في المدار
صعوبات التعلم على مستوى الممارسات التعليمية إلى البرامج 
واالستراتيجيات التي تساعد في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى 

وُتعد المنظمات التخطيطية من . الطلبة ذوي صعوبات التعلم
الوسائل التعليمية التي تسعى إلى مساعدة الطالب على اكتساب 

ها رات التعبير الكتابي على الرغم من تجاهل الباحثين الستخداممها
. في تدريس مهارة التعبير الكتابي للطلبة ذوي صعوبات التعلم

الدراسة الحالية إلى تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى  سعىوت
الطلبة ذوي صعوبات التعلم من خالل استخدام طريقة تدريس 

الدراسة الحالية  حاولتوبالتحديد . تستند إلى الرسوم التوضيحية
 التدريس طريقة فاعلية ما: اآلتي الرئيسي السؤال عن اإلجابة

 التعبير مهارات تطوير في التخطيطية المنظمات إلى المستندة
 سؤاالن عنه وينبثق التعلم؟ صعوبات ذوي الطلبة لدى الكتابي
  :هما فرعيان

نظمات طريقة التدريس المستندة إلى الملأثر  هل هناك .1
التخطيطية في تطوير مهارات التعبير الكتابي المتعلقة بالشكل 

  لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم؟

طريقة التدريس المستندة إلى المنظمات لأثر  هل هناك .2
التخطيطية في تطوير مهارات التعبير الكتابي المتعلقة 

  بالمضمون لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم؟

  أهمية الدراسة

ة هذه الدراسة في اهتمامها بتحسين نوعية تعلم أهمي تكمن
الطلبة ذوي صعوبات التعلم لمهارات التعبير الكتابي التي سوف 
تساعدهم في التعبير عن ذاتهم ومشاعرهم وتعزز تواصلهم مع 

خرين من خالل استخدام طريقة التدريس المستندة إلى المنظمات اآل
  .التخطيطية

ية عن المنظمات التخطيطية خلفية نظرية كافالدراسة تقدم و
وأثرها في تطوير مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة ذوي صعوبات 
التعلم باعتبارها أحد أبرز المداخل الحديثة في تعليم مهارات 

وإرساء استراتيجية علمية تربوية متميزة تسهم في , التعبير الكتابي
 .المجاالت االرتقاء بمستوى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مختلف

في توجيه القائمين على تطوير المناهج الدراسية كما تسهم 
في تقديم برامج أكاديمية تساعد معلمي اللغة العربية ومعلمي غرف 
المصادر في تصميم نشاطات تعليمية تشجع الطلبة ذوي صعوبات 

ألهمية اكتساب هذه  ساب مهارات التعبير الكتابي نظراالتعلم في اكت
 .تحسين النجاح األكاديمي للطلبةالمهارات في 

  



  الزبون والناطور

363 
 

  حدود الدراسة ومحدداتها

  :يتحدد تعميم نتائج الدراسة بالحدود والمحددات اآلتية

طبقت هذه الدراسة في غرف المصادر التابعة لمديرية التربية  .1
التعليم في لواء قصبة المفرق في الفصل الدراسي األول من 

 . 2015/2016العام الدراسي 

وطالبة من طلبة الصف  طالبا) 30(راسة عدد أفراد الد .2
الخامس األساسي ذوي صعوبات التعلم الملتحقين بغرف 

  .مصادر التعلم

, دقة تشخيص الطلبة على أنهم من ذوي صعوبات التعلم .3
باإلضافة إلى مدى تعاون هؤالء الطلبة مع الباحث والمعلمين 
الذين قاموا بتدريسهم وفق طريقة التدريس المستندة إلى 

 .منظمات التخطيطيةال

دقة األدوات التي تم استخدامها لجمع البيانات وخصائصها  .4
 .السيكومترية

بواقع جلستين , جلسة) 26(عدد الجلسات التدريبية  .5
  .لمدة فصل دراسي واحد اسبوعيا

  التعريفات اإلجرائية

قصور أو عائق في الطريقة التي يعالج فيها الطلبة  :صعوبات التعلم
والمتمثلة بعدم , تعلم موضوع التعبير الكتابيصعوبات ال وذو

إتقانهم لمهارات التعبير الكتابي من حيث صحة استخدام 
, والكتابة اليدوية, وعالمات الترقيم, القواعد النحوية

  .باإلضافة إلى القدرة على التعبير, واإلبداع, والتهجي

, واألشكال, هي التعبير من خالل الخطوط :المنظمات التخطيطية
أو , أو األحداث, أو العمليات, المبسطة لألفكار, الرموزو

أو , أو العالقات, أو القوانين والمبادئ, الظواهر العلمية
التراكيب ومكونات شيء ما في صورة مختصرة ُتيسر وتسهل 

   .وفهمها بالنسبة للفرد, إدراكها

قدرة طلبة الصف الخامس األساسي ذوي صعوبات  :التعبير الكتابي
م على التعبير عن أفكارهم من خالل الكتابة بعبارات التعل

وتنسيق األفكار وترتيبها , واختيار األلفاظ, صحيحة وسليمة
, في إحدى مجاالت التعبير الكتابي, وربطها ببعض, وجمعها

ختبار التعبير الكتابي الذي على اذلك بالدرجة الكلية يقاس و
  . تم إعداده لغايات هذه الدراسة

  الطريقة 

   تمع وأفراد الدراسةمج

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة ذوي صعوبات التعلم 
في التعبير الكتابي في الصف الخامس الملتحقين بغرف مصادر 

المفرق والبالغ التعلم التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة 

) 30(في حين بلغ عدد أفراد الدراسة . وطالبة طالبا) 78(عددهم 
ا وطالبة من طلبة الصف الخامس األساسي ذوي صعوبات طالب

التعلم في التعبير الكتابي الملتحقين بغرف مصادر التعلم التابعة 
لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق في الفصل الدراسي 

 تم توزيعهم عشوائياوقد . 2015/2016ي األول من العام الدراس
ومجموعة , )طالبةو طالبا 15(مجموعة تجريبية : وعتينفي مجم
تم اعتماد غرف المصادر التي تشتمل و,)طالبا وطالبة 15(ضابطة 

وبالتالي تم , على خمسة طالب فأكثر من مستوى الصف الخامس
مدرسة تشتمل ) 21(مدرسة من أصل ) 15(حصر المدارس في 

مدارس منها بشكل ) 6(حيث تم اختيار , على غرف مصادر التعلم
مدارس ذكور ) 4(طالب في كل مدرسة ) 5(عشوائي بواقع 

تم تدريبهم حسب طريقة التدريس  حيث, ناثلإلومدرستان 
المستندة إلى المنظمات التخطيطية في غرف المصادر التابعة 

الذين تلقوا تدريبا لتنفيذ هذه لمدارسهم من قبل معلميهم 
  .ةيوضح توزيع أفراد العين) 1(والجدول . االستراتيجية

  توزيع أفراد الدراسة): 1(جدول 

  المجموع  إناث  ذكور  

  15  5  10  المجموعة التجريبية

  15  5  10  المجموعة الضابطة

  30  10  20  المجموع

  أدوات الدراسة

اختبار التعبير الكتابي : اشتملت الدراسة على األدوات اآلتية
وقائمة , للطلبة ذوي صعوبات التعلم في الصف الخامس األساسي

رات التعبير الكتابي التي تم استخدامها كمحكات لتصحيح مها
  .االختبار، وطريقة التدريس المستندة إلى المنظمات التخطيطية

اختبار التعبير الكتابي للطلبة ذوي صعوبات التعلم في : أوال

  .الصف الخامس األساسي

هو عبارة عن اختبار يقيس مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة 
وقد تم إعداده . التعلم في الصف الخامس األساسي ذوي صعوبات

  :وفق الخطوات اآلتية
ذي الصلة , النظري الرجوع إلى الدراسات السابقة واألدب .1

بتقييم مهارات التعبير الكتابي ودرجة امتالك الطلبة ذوي 
صعوبات التعلم في الصف الخامس األساسي لمهارات التعبير 

؛  2004, خمايسة؛ 2002, العيسوي(الكتابي النظري 
؛ وزارة التربية  2013, ؛ الحايك والزريقات 2006, المصري
اإلطار  العام لمنهاج اللغة العربية للصف الخامس , والتعليم
 ).2013, األساسي

الرجوع إلى مناهج وزارة التربية والتعليم األردنية للغة العربية  .2
ية في واإلطار  العام للمناهج وأدلة المعلمين للمرحلة األساس

استخراج  معايير التصحيح بصورتها األولية باإلضافة إلى 
؛ 2013, ؛ الحايك والزريقات 2006, المصري(دراسة كل من 
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اإلطار  العام لمنهاج اللغة العربية , وزارة التربية والتعليم
 ).2013, للصف الخامس األساسي

االستعانة بعدد من معلمي ومشرفي اللغة العربية واالستفادة  .3
حيث تكون . يةن خبراتهم في إعداد االختبار بصورته األولم

تدرجت من اإلجابة عن أسئلة أكمل , من َأحد عشر سؤاال
وكتابة جمل من , وترتيب الجمل, واالختيار من متعدد, الفراغ

 .إلى كتابة موضوع تعبير في نهاية االختبار, إنشاء الطالب

  اختبار التعبير الكتابيصدق 

ورته األوليـة علـى   فقـد عـرض بصـ   , االختبـار للتحقق من صـدق  
ين فــي مجـال التربيــة الخاصــة ومنــاهج اللغــة   صــصختمجموعـة مــن الم 

, األردنيــة(فــي الجامعــات األردنيــة التاليــة   هاوأســاليب تدريســالعربيــة 
باإلضافة إلى مشرفي ومعلمي اللغة العربية؛ مـن  ). آل البيت, اليرموك

االختبـار ومـدى مالءمتهـا    أجل إبداء الرأي من حيـث وضـوح فقـرات    
حيث اشترط الباحثان لإلبقاء على فقرات االختبار , ألغراض الدراسة

وقد اتفق معظم المحكمـين  , من المحكمين على إبقائها% 80اتفاق 
ــين      ــاق المحكمـ ــبة اتفـ ــت نسـ ــث بلغـ ــة؛ حيـ ــة أداة  الدراسـ علـــى مالءمـ

ــة واألخطــاء       %. 94 ــى الصــياغة اللغوي ــزت مالحظــاتهم عل ــد ترك وق
فيما اقترح عدد مـنهم إضـافة سـؤال اسـتخدام مصـطلحات      , اعيةالطب

وفصـل سـؤال   , المفرد والمثنى والجمع فـي جمـل مـن إنشـاء الطالـب     
ــان ســؤاال واحــدا     ــرقيم بعــد أن ك أحــدهما : فــي ســؤالين  عالمــات الت

وضــع عالمــات التــرقيم فــي جملــة واآلخــر وضــع عالمــات التــرقيم فــي    
خـــذ بالمالحظـــات التـــي وقـــد تـــم مراجعـــة أداة  الدراســـة واأل. نـــص

  . قدمها المحكمون

  اختبار التعبير الكتابيثبات 

حساب لتم استخدام طريقتين , للتأكد من ثبات االختبار
  :معامل الثبات لالختبار هما

حيث تم التحقق من ثبـات االختبـار    :طريقة إعادة االختبار -أ
وزيـع  بت, )Test-Retest(باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار  

وطالبــًة  طالبــا) 15(ة اســتطالعية مؤلفــة مـن  أداة  الدراسـة علــى عينـ  
ــارج     ــن مـــن خـ ــة ولكـ ــع الدراسـ ــتعلم مـــن مجتمـ ــعوبات الـ مـــن ذوي صـ

حيـث تـم   , ن وبـنفس الظـروف  اسـبوع أوبفاصـل زمنـي مقـداره    , عينتها
ــين     ــون بـ ــاط بيرسـ ــل ارتبـ ــاد معامـ ــى إيجـ ــاالت واألداة  األداء علـ المجـ

  كيبين ذل) 2(والجدول , ككل

ــين  ): 2(جـــدول  ــاط بـ ــامالت االرتبـ ــى نتـــائج معـ ــاالت األداء علـ المجـ
  واألداة  ككل

 قيمة معامل االرتباط   المجال

  0.906  الشكل

  0.884  المضمون

  0.805  األداة  ككل

ــن جــدول    ــاط للمجــاالت    ) 2(يالحــظ م ــيم معــامالت االرتب أن ق
  واألداة  ككل كانت مرتفعة وكافية إلجراء الدراسة

تم التحقق مـن ثبـات االختبـار    : تفاق المصححينطريقة إ .ب
تفاق المصححين من خالل قيام معلمين اثنـين مـن   اباستخدام طريقة 

ــة يحمــالن المــؤهالت     ــة العربي بتصــحيح االختبــار   نفســها معلمــي اللغ
وحسب معامل التوافق بـين المصـححين وفـق معادلـة     , بشكل مستقل

  :كوبر
  عدد مرات االتفاق              

  X 100% ---------------------------------  = ل ثبات االتفاق معام(
  )عدد مرات االختالف+ عدد مرات االتفاق (   )بين المصححين

                              

الشكل (معامالت ثبات التوافق لمجاالت التعبير الكتابي ): 3(جدول 
  ولألداة  ككل) والمضمون

  ثبات التوافق معامل  عدد مرات االتفاق  المجال

  84.10  164  مجال الشكل

  83.07  162  مجال المضمون

  83.58  163  األداة  ككل

أن جميع قيم معامالت الثبات أكبر من ) 3(يتبين من الجدول 
 .وهي نسب مقبولة ألغراض هذه الدراسة, )80(

   قائمة مهارات التعبير الكتابي: ثانيا

ــابي ال     ــر الكت ــارات التعبي ــة مه ــي أعــدها الباحثــان   تضــمنت قائم ت
حيث قام المعلمـون  , محكات للحكم على نوعية المنتج الكتابي للطلبة

ــار     ــة علــى االختب ــد تصــحيحهم ألداء الطلب ــم  , باســتخدامها عن وقــد ت
  :إعدادها وفق الخطوات اآلتية

ــى الدراســات واألدب الســابق    .1 ــى مســح   , الرجــوع إل باإلضــافة إل
ــوي والبحثـــــي ذي الصـــــلة    ؛  2007, تالزريقـــــا (األدب التربـــ

ــات ــدالجواد2013,  الحايــــــك والزريقــــ ؛ وزارة  2009, ؛ عبــــ
ــيم  ــة والتعل ــة للصــف     , التربي ــة العربي ــام لمنهــاج اللغ اإلطــار  الع
 ).2013, الخامس األساسي

الرجوع إلى مناهج وزارة التربية والتعليم األردنيـة للغـة العربيـة     .2
 واإلطــار  العــام للمنــاهج وأدلــة المعلمــين للمرحلــة األساســـية      

 باإلضـــافة إلـــى ،الســتخراج معـــاير التصــحيح بصـــورتها األوليــة   
 2013, ؛ الحايك والزريقات 2007, الزريقات(دراسة كل من 

اإلطــار  العــام , ؛ وزارة التربيــة والتعلــيم 2009, ؛ عبــدالجواد
وقـد  ). 2013, لمنهاج اللغة العربية للصف الخـامس األساسـي  
 40(األوليـــة مـــن تكونــت قائمـــة مهــارات التعبيـــر فـــي صــورتها    

مجــــال الشـــكل ومجــــال  : توزعـــت علــــى مجـــالين همـــا   ) مهـــارة 
  .المضمون
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  التعبير الكتابي صدق قائمة مهارات

فقـد عرضـت   , للتحقق من صدق قائمـة مهـارات التعبيـر الكتـابي    
ين فــي مجــال التربيــة صــصخترتها األوليــة علــى مجموعــة مــن المبصــو

ــة    ــة العربيـ ــاهج اللغـ ــة ومنـ ــاليب تدريالخاصـ ــوأسـ ــ هاسـ ــات فـ ي الجامعـ
باإلضـافة إلـى مشـرفي    ). آل البيت, اليرموك, األردنية(األردنية التالية 

ومعلمي اللغة العربية؛ من أجل إبداء الرأي من حيث وضوح الفقرات 
حيــث اشــترط الباحثــان لإلبقــاء   , ومــدى مالءمتهــا ألغــراض الدراســة  

قـد  و, مـن المحكمـين علـى إبقائهـا    % 80على فقرات االختبـار اتفـاق   
اتفق معظم المحكمين على مالءمة أداة  الدراسـة؛ حيـث بلغـت نسـبة     

ــين  ــاتهم علــــى  %. 91اتفــــاق المحكمــ ــم مالحظــ وقــــد تركــــزت معظــ
فيمـا اقتـرح عـدد مـنهم حـذف      , الصياغة اللغويـة واألخطـاء الطباعيـة   

صـحة  : "مثـل ) الشـكل والمضـمون  (بعض المهارات في كال المجالين 
ــا  ــة فهمهــا  ســهولة األفكــار , الكتابــة إمالئي والدقــة , المطروحــة وإمكاني
ــتخدام األ ــاظباسـ ــالي   ". لفـ ــارات ُأخـــرى فـــي مجـ ــافة مهـ ــكل (وإضـ الشـ

ــل) والمضــمون ــارة  : مث ــة الفصــحى    "فصــل مه ــة العربي اســتخدام اللغ
إلـى أن تـم إخراجهـا    . في مهارتين منفصـلتين " لفاظ العاميةوتجنب األ

جــالين توزعــت علــى م) مهــارة 35(بالشــكل النهــائي حيــث تكونــت مــن  
  ).  مهارة16(ومجال المضمون) مهارة19(مجال الشكل : هما

  قائمة مهارات التعبير الكتابيثبات 

تــم اســتخدام  ،للتأكــد مــن ثبــات قائمــة مهــارات التعبيــر الكتــابي  
معامــل ثبـات االتسـاق الـداخلي  لــألداة      لحسـاب معادلـة كرونبـاخ ألفـا    

ة إلجـــراء وهـــي قيمــة كافيـــ ) 0.90(حيـــث بلــغ معامـــل الثبــات   , ككــل 
  .الدراسة

  طريقة التدريس المستندة إلى المنظمات التخطيطية: ثالثا

قام الباحثان بإعداد طريقة التـدريس المسـتندة إلـى المنظمـات     
التخطيطيــة لتطــوير مهــارات التعبيــر الكتــابي للطلبــة ذوي صـــعوبات       
التعلم في الصف الخامس األساسي ألغراض الدراسة وذلك بـالرجوع  

السابقة والبحوث التي تناولت موضوع التعبيـر الكتـابي   إلى الدراسات 
وركزت علـى أهميـة إعـداد وتطـوير     , وموضوع المنظمات التخطيطية

ــة ذوي     ــابي لـــدى الطلبـ ــر الكتـ ــارات التعبيـ ــة مهـ ــة لتنميـ ــرامج تدريبيـ بـ
ــتعلم  ــعوبات الـ ــا . صـ ــن أهمهـ ــات: (ومـ ــدالجواد 2007, الزريقـ , ؛ عبـ

ــات  2009 ــك والزريقــــــــ ــم 2013, ؛ الحايــــــــ ؛   2012, ري؛ الشــــــــ
Lancaster  2013  ؛Sharrock, 2008 ؛ Delrose, 2011   ؛

(Brown, 2011 . خـالل طريقـة التـدريس    امتـدت حيث )حصـة  ) 26
دقيقة كمـا هـو   ) 40(مدة كل حصة  ،تدريبية بواقع حصتين أسبوعيا

حيث تتضـمن كـل حصـة    , مقرر ضمن تعليمات وزارة التربية والتعليم
ع مـن الطالـب تحقيقهـا بعـد االنتهـاء مـن       مجموعة األهداف التي يتوقـ 

ــة ــة التدريبيــ ــكال  ،الحصــ ــيحية تتضــــمن محتــــوى  وأشــ ــوم توضــ ورســ
باإلضافة إلى مجموعة من األنشطة التي تساعد الطالب على  .الدرس

حيث . تعميق فهمه وإتقانه للمهارة المطلوبة وبعض الواجبات البيتية
ــة وتثبيــت الم       ــم تخصــيص الحصــص العشــرة األولــى لمراجع فــاهيم  ت

وهمـزة  , التـاء المربوطـة والتـاء المبسـوطة الهـاء     (اآلتية لدى الطلبة 
ــة   , القطــع وهمــزة الوصــل   وتقســيم  , والــالم الشمســية والــالم القمري

والجملــة , وضــمائر الرفــع المنفصــلة, االســم إلــى مفــرد ومثنــى وجمــع 
ــة ــمية , الفعليـ ــة االسـ ــربط , والجملـ ــتخدام أدوات الـ ــتخدام , واسـ واسـ

وذلـك ألن الطلبـة   , )وتركيب جمل من كلمات معطاة ,عالمات الترقيم
 فهــيشــكالية كبــرى فــي هــذه المهــارات  إذوي صــعوبات الــتعلم لــديهم 

تؤثر في جودة إنتـاجهم الكتـابي؛ لـذا كـان ال بـد مـن اسـتهدافها قبـل         
االنتقال إلى تعليم التعبير الكتابي لضرورتها في تحسـين أدائهـم وهـو    

: ى التـي تمثلـت موضـوعاتها بمـا يلـي     ما ركزت عليـه الحصـص األخـر   
ــة المعلومــات الشخصــية  ــة  , كتاب ــد األفكــار األساســية والفرعي , وتحدي

توظيـــف الصـــور و .وتوظيـــف الشـــواهد, األفكـــار وتسلســـهاوترتيــب  
والدقــة فــي , والتعبيــر عــن األفكــار بجمــل مفيــدة , )التشــبيه(البالغيــة 

, وكتابـة مقدمـة  , واتبـاع نظـام الفقـرات   , اختيار اللفظ المالئـم للمعنـى  
  . وكتابة موضوع تعبير, وكتابة خاتمة, وكتابة العرض

ــم إعـــداد دليـــل للمعلـــم  ــة  , كمـــا تـ ــة لطريقـ تضـــمن مقدمـــة عامـ
التدريس المستندة إلى المنظمات التخطيطية توضح األهداف العامـة  
, والخاصــة لطريقــة التــدريس المســـتندة إلــى المنظمــات التخطيطيـــة     

 ومقترحـات , التـي تـم اسـتخدامها    واسـتراتيجيات وأسـاليب التـدريس   
, التعليميـة  والوسائل, التعليمي الموقف لتفعيل للمعلم عامة وتوجيهات
باإلضـافة إلـى نمـوذج لعـرض الحصـة التدريبيـة       , المقترحـة  واألنشـطة 

ــى   ــتمل علـــــ ــراءات(يشـــــ ــة, اإلجـــــ ــرض, والمقدمـــــ واألدوات , والعـــــ
  ).وزمن الحصة, واستراتيجيات التقويم, المستخدمة

ــى      للتحقــقو مــن صــدق محتــوى طريقــة التــدريس المســتندة إل
المنظمات التخطيطية في تطوير مهارات التعبير الكتـابي للطلبـة ذوي   

محكمين من أعضـاء  ) 5(قام الباحثان بعرضها على , صعوبات التعلم
ــة     ــة التالي ــي الجامعــات األردني ــة التــدريس ف ــة( :هيئ ــوك, األردني , اليرم

ن تخصـــص اللغـــة العربيـــة ممـــن معلمـــي) 2(؛ و)آل البيـــت, الهاشـــمية
مـن مشـرفي اللغـة العربيـة     ) 5(و, يدرسون الصف الخـامس األساسـي  

حيــث كانــت . هاو أســاليب تدريســاللغــة العربيــة فــي تخصــص منــاهج  
, مالحظـات المحكمـين طفيفـة تراوحـت بـين تعـديالت لغويـة وطباعيــة       

ــص     ــدى الحصـ ــب إحـ ــديم ترتيـ ــية  (وتقـ ــات الشخصـ ــة المعلومـ , )كتابـ
ــدلي  ــاء بوضــع حصــة توضــيحية واحــدة   واختصــار ل .  ل المعلــم واالكتف

  .وقد تم األخذ بمالحظات المحكمين وتنفيذها

تم االلتقاء بـالمعلمين والمعلمـات الـذين طبقـوا طريقـة       بعدها،
ــهم     ــي مدارسـ ــة فـ ــة التجريبيـ ــى المجموعـ ــدريس علـ ــع ثالثـــ , التـ  ةبواقـ

ــة والــدبلوم         ــة العربي ــي اللغ ــة درجــة البكــالوريوس ف ــن حمل معلمــين م
. لعالي في صعوبات التعلم العاملين في غرف مصادر صعوبات التعلما

 طالعهــــم علــــى طريقــــة التــــدريس المســــتندة إلــــى المنظمــــات  إوَتــــم
كيفيــة التنفيـذ واالســتماع   وتــدريبهم علـى , التخطيطيـة ودليــل المعلـم  

كمـــا تـــم إجـــراء . وتوضـــيحها لهـــم, استفســـاراتهم ومالحظـــاتهم إلــى 
علـق بغرفـة المصـادر لضـمان تطبيـق طريقـة       الترتيبات الالزمة التـي تت 

ــائل    ــو األمثـــل مـــن خـــالل تـــوفير األدوات والوسـ التـــدريس علـــى النحـ
متابعة المعلمين من خـالل زيـارات دوريـة     تكما تم. الالزمة للتدريب
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باستثناء إعطـاء  , وحضور بعض الحصص التدريسية دون أي تدخل
 بعــــض التوجيهـــــات البســـــيطة للمعلــــم دون تعطيـــــل ســـــير الحصـــــة   

  . التدريسية أو إرباك الطلبة

  

 مهاراتالمجموعتين التجريبية والضابطة على أداء تكافؤ 

  الشكل والمضمون قبل تطبيق الدراسة

المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة علـى     أداء للتحقق من تكافؤ 
اختبــار  إجــراءتــم , الدراســة إجــراءالشــكل والمضــمون قبــل  مهــارات

  :يوضح ذلك) 4(جدول و) ت(

  

  
  

في المجموعتين التجريبية ) الشكل والمضمون(للبيانات المستقلة للمقارنة بين درجة إتقان الطلبة لمهارات ) ت(نتائج اختبار  :)4(دول ج
  والضابطة في القياس القبلي

  العدد  المجموعة  المجال
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  قيمة ت  درجات الحرية

الداللة 

  اإلحصائية

  الشكل
 10490.  1.6632 15  يبيةالتجر

28 1.566 0.129 
 12720.  1.7298  15  الضابطة

  المضمون
 09680.  1.3375 15  التجريبية

28 1.40 0.173 
 11440.  1.3917  15  الضابطة

ــة ) 4(يتضـــح مـــن جـــدول  ــكل بلغـــت  " ت"أن قيمـ لمجـــال الشـ
ــت   (1.566) ــمون بلغـ ــال المضـ ــر دالـــة    , (1.40)ولمجـ ــيم غيـ وهـــي قـ
وهــذا يــدل علــى عــدم   .)α=0.05(نــد مســتوى الداللــة  ع إحصــائيا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين فـي درجـة إتقـانهم    
ــر      ــابي المتعلقــة  بالشــكل والمضــمون فــي التعبي ــر الكت لمهــارات التعبي

  .الكتابي قبل إجراء الدراسة

  راءات جإلا

  :تيةجراءات اآلاإلنفذت الدراسة وفق 

ــار القب  .1 ــق االختبـــ ــابي   تطبيـــ ــر الكتـــ ــارات التعبيـــ ــي لمهـــ ــى لـــ علـــ
 .المجموعتين التجريبية والضابطة

االلتقــاء بــالمعلمين والمعلمــات الــذين طبقــوا طريقــة التــدريس    .2
ــة    ــات التخطيطيـ ــى المنظمـ ــتندة إلـ ــة   و, المسـ ــدهم بطريقـ تزويـ

كمــا تــم تــدريبهم , التــدريس ودليــل المعلــم المعــد لهــذه الغايــة 
ــــ    ــة واالسـ ــذه الطريقـــ ــذ هـــ ــة تنفيـــ ــى كيفيـــ ــم  علـــ ــى أهـــ تماع إلـــ

  .وتم توضيحها لهم, استفساراتهم ومالحظاتهم

ــة التطبيـــق  .3 طريقـــة المنظمـــات    طبيـــق تاســـتمرت فتـــرة   : مرحلـ
دراسـي   مـدة فصـل   التخطيطية على أفراد المجموعـة التجريبيـة  

 .سبوعياأواحد بواقع حصتين 

حيـــث قــام الباحثـــان  , متابعــة المعلمــين أثنـــاء مرحلــة التطبيــق     .4
, وحضـور بعـض الحصـص التدريسـية     بعمل زيارات دورية لهـم 

دون تــدخل البــاحثين فــي العمليــة التدريســية باســتثناء اإلجابــة  
  .عن بعض االستفسارات البسيطة من المعلمين

ــابي      .5 ــر الكتــ ــارات التعبيــ ــدي لمهــ ــار البعــ ــق االختبــ علــــى   تطبيــ
 .مجموعتي الدراسة

  

  منهج الدراسة والمعالجة اإلحصائية

حيـــث  , شـــبه التجريبـــي   اســـتخدمت الدراســـة الحاليـــة المـــنهج    
ولتحليـــل نتـــائج , لمجمـــوعتين .)بعــدي  -قبلـــي (اعتمــدت التصـــميم  

ــة  , الدراســــة حســــبت المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــ
  ).ANCOVA(واستخدام تحليل التباين المشترك 

  الدراسة متغيرا

  :ينتياآل ينملت الدراسة الحالية على المتغيراشت

ــات طريقــــــة ال: المتغيــــــر المســــــتقل تــــــدريس باســــــتخدام المنظمــــ
  ). والطريقة االعتيادية في التدريس, التخطيطية

درجـات أفـراد الدراسـة علـى اختبـار مهـارات التعبيـر         :المتغيـر التـابع  
  .المعد لهذا الغرض) مجال الشكل ومجال المضمون(الكتابي 

  النتائج

طريقة ل هل هناك أثر"الذي ينص على : نتائج السؤال األول: اوًال
ريس المستندة إلى المنظمات التخطيطية في تطوير التد

مهارات التعبير الكتابي المتعلقة بالشكل لدى الطلبة ذوي 
  "صعوبات التعلم؟

ــؤال   ــذا السـ ــن هـ ــة عـ ــابية , لإلجابـ ــطات الحسـ ــبت المتوسـ , حسـ
ــات المعياريـــة  ــل التبـــاين المشـــترك     , واالنحرافـ ــم اســـتخدام تحليـ وتـ

)ANCOVA (بي المتعلقة بالشـكل لـدى   لمجال مهارات التعبير الكتا
ــار البعــدي حســب طريقــة         ــتعلم علــى االختب ــة ذوي صــعوبات ال الطلب

  :يوضح ذلك) 6-5(جدول و, التدريس
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال ): 5(جدول 
  الشكل

المتوسط   العدد  المجموعة  

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

االختبار 

القبلي لمجال 

  الشكل

  2.41  32.9  15  ضابطة
  1.99  31.6  15  تجريبية
  2.27  32.2  30  المجموع

االختبار 

البعدي 

  لمجال الشكل

  2.8  33.4  15  ضابطة
  2.3  49.3  15  تجريبية
  8.4  41.3  30  المجموع

ظاهرية في  فروقان هناك أ) 5(يتبين من النتائج في جدول 
ار القبلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على االختب

ولمعرفة إذا كانت هذه الفروق ذات داللة  .والبعدي لمجال الشكل
تحليل التباين المشترك والمبينة في جدول رقم  إجراءتم  ,إحصائية

)6(.  

  

م على لمجال مهارات التعبير الكتابي المتعلقة بالشكل لدى الطلبة ذوي صعوبات التعل) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المشترك ): 6(جدول 
  االختبار البعدي حسب طريقة التدريس

درجات   مجموع مربعات التباين  مصادر التباين

  الحرية

متوسط مجموع مربعات 

  التباين

  مستوى الداللة  اإلحصائي  ف

  0.00*   86.183  137.467  1  137.467  )القبلي(التباين المصاحب 

  0.00*   1269.174  2024.41  1  2024.41  طريقة التدريس

      1.595  27  43.067  الخطأ

        29  2068.667  الكلي

  )α =0.05(عند مستوى الداللة   دالة إحصائيا* 

بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 6(يتبين من الجدول 
في مهارات التعبير الكتابي المتعلقة بالشكل لدى الطلبة ذوي 
صعوبات التعلم تعزى لطريقة التدريس المستندة إلى المنظمات 

وهذه  .)1269.174(يطية حيث كانت قيمة اإلحصائي ف التخط
ولصالح ) α  =0.05(عند مستوى الداللة  القيمة دالة إحصائيا
  .المجموعة التجريبية

طريقة لأثر  هل هناك"الذي ينص على  نتائج السؤال الثاني: ثانيا
التدريس المستندة إلى المنظمات التخطيطية في تطوير 

لمتعلقة بالمضمون لدى الطلبة ذوي مهارات التعبير الكتابي ا
  "صعوبات التعلم؟

ــؤال   ــذا السـ ــن هـ ــة عـ ــابية , لإلجابـ ــطات الحسـ ــبت المتوسـ , حسـ
ــات المعياريـــة  ــل التبـــاين المشـــترك     , واالنحرافـ ــم اســـتخدام تحليـ وتـ

)ANCOVA (   لمجــال مهــارات التعبيــر الكتــابي المتعلقــة بالمضــمون
-7(جـدول  , ديلدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم على االختبار البعـ 

  :يوضح نتائج االختبار) 8
  

  

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال ): 7(جدول 
  المضمون
المتوسط   العدد  المجموعة  

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

االختبار القبلي 

  لمجال الشكل

  1.83  22.26  15  ضابطة
  1.05  22.6  15  تجريبية
  1.47  22.43  30  المجموع

بار االخت

البعدي لمجال 

  الشكل

  1.84  22.6  15  ضابطة
  1.08  38.8  15  تجريبية
  8.37  30.7  30  المجموع

ظاهرية في  ن هناك فروقاأ) 7(يتبين من النتائج في جدول 
ار القبلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على االختب

ت داللة ولمعرفة إذا كانت هذه الفروق ذا .والبعدي لمجال المضمون
تحليل التباين المشترك والمبينة في جدول رقم  إجراءتم  ،إحصائية

)8.(  
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لمجال مهارات التعبير الكتابي المتعلقة بالمضمون لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم ) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المشترك ): 8(جدول 
  على االختبار البعدي حسب طريقة التدريس

موع مربعات مج  مصادر التباين

  التباين

درجات 

  الحرية

متوسط مجموع 

  مربعات التباين

  مستوى الداللة  اإلحصائي ف

التباين المصاحب 

  )القبلي(

45.6  1  45.6  66.92   *0.00  

  0.00*   2751.1  1874.75  1  1874.75  طريقة التدريس

      0.68  27  18.4  الخطأ

        29  2032.3  الكلي

  )α =0.05(ة  مستوى الدالل عند دالة إحصائيا* 

بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في ) 8(يتبين من جدول 
مهارات التعبير الكتابي المتعلقة بالمضمون لدى الطلبة ذوي 
صعوبات التعلم تعزى لطريقة التدريس المستندة إلى المنظمات 

وهذه  .)2751.094(التخطيطية حيث كانت قيمة اإلحصائي ف 
ولصالح ) α  =0.05(مستوى الداللة عند  القيمة دالة إحصائيا

  .المجموعة التجريبية

  مناقشة النتائج

  مناقشة نتائج السؤال األول: والأ

أظهرت نتائج هذا السؤال وجود أثر ذي داللة إحصائية 
لطريقة التدريس المستندة إلى المنظمات التخطيطية في تطوير 

ي صعوبات مهارات التعبير الكتابي المتعلقة بالشكل لدى الطلبة ذو
التعلم تعزى لمتغير المجموعة على القياس البعدي لصالح 

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى الفرص التي . المجموعة التجريبية
يتيحها هذا المدخل للطلبة ذوي صعوبات التعلم في تنظيم إنتاجهم 

مما أدى إلى تحسن  ،الكتابي وفق خطوات متسلسلة ومنظمة
, لمهارات التعبير الكتابي المتعلقة بالشكل ملموس في درجة إتقانهم

إذ إن المنظمات التخطيطية عملت على مساعدتهم في تنظيم عملية 
وبالتالي فإن تدريبهم على  .الكتابة بشكل معين وبطريقة متسلسلة

وذا معنى  كان فاعًالالتعبير الكتابي ضمن طريقة متسلسلة ومنظمة 
ؤثرة التي تعمل على  تحسين في عملية إكسابهم الخبرات الم

, ما يسهل عليهم التعبير كتابيام, مستوى وطريقة التعبير لديهم
  . وربط األفكار مع بعضها بعضا

وقد تعزى هذه النتيجة  إلى الخصائص التي تمتاز بها طريقة 
التدريس المستندة إلى المنظمات التخطيطية من ترتيب العالقات 

قائق والمفاهيم والعمليات توضيحا لحوتوضيح ا, بين الكل وأجزائه
إنَّها تعرض العالقات القائمة بين عناصرها أو مكوناتها  إذ؛ مرئيا

تخدم فعندما يس. بشكل أوضح لإلدراك العقلي أكثر من الكلمات
تكون لديه صورة بصرية في ذاكرته تالطالب المنظمات التخطيطية 

عملية  ويقوم بتحفيزها بطريقة منظمة ومنطقية تساعده في
ومن خالل تكرار . استرجاع تلك المعلومات وتدوينها على الورق

 همختلفة تتحول عملية الكتابة لدي عرض المعلومات بأشكال ورسوم
إلى أمر سهل البناء ألنها تعمل على تحويل الخبرات النظرية إلى 

مما يمكنه من إتقان مهارات التعبير الكتابي , صور بصرية مرئية
ووضع العنوان في , الرسم الصحيح للحرف: "ل مثلالمتعلقة بالشك

, وتقسيم الموضوع لمقدمة وعرض وخاتمة, أعلى ووسط الصفحة
". ومراعاة سالمة الهوامش األفقية والرأسية, والكتابة ضمن فقرات

كما يمكن أن يعزى السبب في هذه النتيجة إلى أن األساليب 
ومعلمو غرف المصادر  التقليدية التي يتبعها معلمو اللغة العربية

في تطوير مهارات أغفلت بعض الجوانب الهامة التي يجب أن ُتتَّبع 
باإلضافة إلى أن طبيعة طريقة التدريس المقترحة  .التعبير الكتابي

مما شجع ذوي صعوبات التعلم , اتسمت بالشمولية وتنويع األنشطة
, التدريبيةالحصص  على التجاوب والتفاعل اإليجابي مع المعلم أثناء

  .على إتقانهم لمهارات التعبير الكتابي وانعكس إيجابا

 الحالية تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى الدراسة حاولت وقد
استخدام طريقة  على تدريبهم خالل من التعلم ذوي صعوبات الطلبة

 من العديد أن سيما ال , المستندة إلى المنظمات التخطيطية التدريس
يستطيعون  ال التعلم صعوبات ذوي الطلبة أن إلى أشارت قد الدراسات

 تدريبهم على يجب وأنَّه ,تلقائي بشكل مهارات التعبير الكتابي تطوير
كانت طريقة  وقد .ذلك على تساعدهم استراتيجيات وطرق استخدام

االستراتيجيات  التدريس المستندة إلى المنظمات التخطيطية إحدى
أشارت  كما رات التعبير الكتابي لدى الطلبةمها تحسين في الفعالة
 الدراسات التي من العديد نتائج مع اتفقت التي الدراسة هذه نتيجة

سعت للكشف عن أثر المنظمات التخطيطية في تنمية مهارات التعبير 
ودراسة ) 2012(دراسة الحباشنة  الدراسات هذه ومن. الكتابي

جها فاعلية استخدام التي أظهرت نتائ (Sharrock, 2008)شاروك 
المنظمات التخطيطية في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى عينة 

كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل من .  الدراسة
؛      ; Delrose, 2011  Brown, 2011 ؛ 2012, الشمري(

(Lancaster, 2013  التي أظهرت نتائجها فاعلية استخدام المنظمات
إّلا أنَّها اختلفت مع . في تنمية مهارات التعبير الكتابي التخطيطية

في حين  ،الدراسة الحالية في أنَّها تم تطبيقها على الطلبة العاديين
  . أن الدراسة الحالية تم تطبيقها على الطلبة ذوي صعوبات التعلم
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  مناقشة نتائج السؤال الثاني: ثانيا

لة إحصائية أظهرت نتائج هذا السؤال وجود أثر ذي دال
لطريقة التدريس المستندة إلى المنظمات التخطيطية في تطوير 
مهارات التعبير الكتابي المتعلقة بالمضمون لدى الطلبة ذوي 
صعوبات التعلم تعزى لمتغير المجموعة على القياس البعدي لصالح 

إلى أثر طريقة التدريس  ذلكوقد يعزى . المجموعة التجريبية
إلى تحسن ملموس في درجة إتقان مهارات المستخدمة التي أدت 

التعبير الكتابي المتعلقة بالمضمون لدى الطلبة الذين تم إخضاعهم 
حيث تعمل المنظمات التخطيطية على , للطريقة موضوع الدراسة

باإلضافة إلى توافر عامل الجاذبية  .يادة االهتمام والدافعية للكتابةز
وبالتالي انعكس على  .لكتابةما يساهم في إقبالهم على ام ،والتشويق

, وترتيبها وفق تسلسل منطقي, صحة ووضوح األفكار المطروحة
  . وتسهيل بناء العمليات العقلية المعقدة التي يتطلبها التعبير الكتابي

كما يمكن تفسير التحسن في إنتاج الطلبة إلى أن المنظمات 
ذي يركز التخطيطية يمكن أن ُتستخدم كنوع من أنواع التدريب ال
من خالل  ،على المعلومات األساسية التي تركز على اختصار النص

مما يسهم في  ؛مجموعة بسيطة من التمثيالت البصرية للنص
, توضيح المعلومات وتعميق فهم الطلبة ذوي صعوبات التعلم

, وتعلمهم كيف يفكرون بوضوح, ومساعدتهم في عملية التعلم
التالي تمكنهم من إتقان مهارات وب, ويعالجون المعلومات وينظمونها

استخدام لغة : "التعبير الكتابي المتعلقة بمجال المضمون مثل
وترتيب األفكار , والفرعية األساسية األفكار وتحديد, واضحة ومعبرة

وانتقاء , وااللتزام بوحدة الموضوع, وتنظيمها وتسلسلها واألحداث
ب في وبروز شخصية الطال, المصطلحات المناسبة للموضوع

كما تجدر اإلشارة إلى أن شمولية الطريقة المستخدمة  .الكتابة
لمعظم مهارات التعبير الكتابي التي يحتاجها الطلبة في عملية 

باإلضافة إلى احتواء الطريقة على األنشطة المتنوعة التي , التعبير
كان لها أثر واضح في , على العمل الفردي والجماعي ايضا تركز

ذوي صعوبات التعلم في تطوير هذه المهارات  مساعدة الطلبة
وهذا ما أكدته نتائج دراسة  .تجاوز المشكالت التي يعانون منهاو

 (Brwon, 2011 ; Lancaster, 2014), النكستربراون، وكل من 
ا إلى أن المنظمات التخطيطية هي أسلوب مأشارت نتائجه نيلتال

درة للطالب على االستخدام إذ إنَّها توفر الق, تعليم فعال في الكتابة
  ..الفعال لعملية ما قبل الكتابة وتحقيق أداء أعلى في عملية الكتابة

 حيث اتفقت نتيجة الدراسة ،ويدعم األدب السابق هذه النتيجة
التي أظهرت نتائجها أن )2012(الحالية مع دراسة الشمري 

 صورةال تكوين استخدام المنظمات التخطيطية كان له أثر إيجابي في
, التعبير الكتابي مادة في اإلبداعي التفكير وتنمية مهارات الكتابية الفنية

التي أشارت نتائجها إلى فاعلية ) 2012(حمد أوكذلك دراسة 
, المنظمات التخطيطية في عالج األخطاء االمالئية في التعبير الكتابي

التي أظهرت  (Delrose, 2009)باإلضافة إلى دراسة ديلروسي 
ا أن المنظمات التخطيطية يمكن أن تعتبر أداة  فعالة تستخدم نتائجه

لى تركيب في عملية الكتابة إلنتاج الجمل والقصص التي تحتوي ع
  .  نحوي وخطاب أكثر تعقيدا

كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل من المصري 
بأن جميعها اشتركت في تحسين ) 2012(حمد أودراسة ) 2006(

إلَّا أنَّها اختلفت معها في أنَّها استخدمت , رات التعبير الكتابيمها
  . استراتيجيات أخرى

  التوصيات

  :يوصي الباحثان باآلتي ،في ضوء نتائج الدراسة 

تطبيق طريقة التدريس المستندة إلى المنظمات التخطيطية في  -
تطوير مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة ذوي صعوبات 

  .التعلم

رشات عمل لتدريب معلمي اللغة العربية ومعلمي غرف عقد و -
المصادر على تطبيق مثل هذه المداخل الحديثة في تعليم 

  .مهارات التعبير الكتابي

دروس التعبير الكتابي  تضمين كتب اللغة العربية وخصوصا -
  .بعض المنظمات التخطيطية كنماذج تعلم

خرى غير إجراء دراسات مماثلة على عينات مختلفة ومهارات ُأ -
مثل ) التعبير الكتابي(التي تم تناولها في الدراسة الحالية 

 .مهارات اإلمالء والقراءة والحساب

إجراء دراسات مقارنة للكشف عن أثر هذه الطريقة في تطوير  -
مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم 

 .مقارنة مع أقرانهم من الطلبة العاديين

  المراجع

فاعلية استراتيجية مقترحة في عالج ). 2012. (صالح ,حمدأ
األخطاء اإلمالئية بالتعبير الكتابي لدى تالميذ المرحلة 

دراسات في المناهج . المتوسطة بالمملكة العربية السعودية
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