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 املمخص

الكتابة االستراتيجية  تعميمىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية استراتيجية      
في تحسين أداء  Writing Strategic and Interactive Writing (SIWI)والتفاعمية 

سموك )كتابة المقال( ضمن ميارات التعبير الكتابي لدى الطالبات ضعيفات السمع في السنة 
تم استخدام  ،لتحقيق اليدف .التأىيمية ببرنامج التعميم العالي لمطالب الصم وضعاف السمع

أحد تصاميم - عبر الطالبات ميم التقصي المتعددفي تص نيج شبو التجريبي والمتمثلالم
طالبات من ذوات ضعف السمع يدرسن في  4تكونت عينة الدراسة من  .-الحالة الواحدة

السنة التأىيمية ببرنامج التعميم العالي لمصم وضعاف السمع بجامعة الممك سعود بالرياض، 
ة، وال يعانين من أي اعاقات عامًا يرتدين سماعات طبي 02-81تتراوح أعمارىن بين 

 (الكتابة االستراتيجية والتفاعمية تعميم) استراتيجيةتوصمت نتائج الدراسة إلى فعالية  .مصاحبة
في تحسين سموك كتابة المقال ضمن ميارات التعبير الكتابي لمطالبات ضعيفات السمع في 

افع كبير لاللتحاق بالمرحمة برنامج السنة التأىيمية في التعميم العالي؛ والذي بدوره يشكل د
 الجامعية. 

 الكممات المفتاحية: 
ميارات ، التعميم العاليالممارسات المبنية عمى األدلة، الصم وضعاف السمع، 

 ، تصاميم الحالة الواحدة.الكتابة
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Abstract 

      The aim of this study was to identify the effectiveness of the Strategy of 

Writing Strategic and Interactive Writing (SIWI) in improving the performance 

of writing (Essay writing) skills within the written expression skills of hard of 

hearing students in the preparation year in the program of higher education for 

deaf and hard of hearing students. To achieve the goal, the study used 

experimental approach, (Multiple Probe Design across Participants) which is 

one of Single Subject Designs (SSD). The study sample consisted of three 

students with hard of hearing who were studying in the preparation year of the 

Higher Education Program for Deaf and hard of Hearing at King Saud 

University in Riyadh, ranging in age from 18 to 20 years wearing hearing aid, 

and they have no addition disability. The results of the study found that SIWI 

was effective in improving the writing behavior of the written expression skills 

of hard of hearing students in Higher Education Year Program, which in turn is 

a great motivation to join the university. 
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 مكدمة:

تعد المغة وسيمة ىامة في التفاعل والتفاىم بين أفراد المجتمع الواحد وبقية    
ولكل منيا  ،المجتمعات األخرى، وىي تتخذ عدة أشكال لمتواصل كالقراءة والكتابة والكالم

المختمفة، وعند الحديث عن الكتابة كإحدى وسائل  اأىميتو التي ال تقل عن األخرى أو بدائمي
فإنيا تعتبر من الميارات الفاعمة في تطوير الفيم وعممياتو، وتشجع عمى  ؛التواصل المغوي

 أثبتت(. 0281الفيم الواعي وتنمية العمميات التحميمية واالبداعية )الشمري، الياشمي، 
Williams (1999) ابة األطفال عمى أىمية التفاعل تطوير كتحول  ةالمكثف وثيافي بح

م الكتابة، وأوضحت أن التفاعل المفظي لألطفال مع األقران، ومع البالغين، ياالجتماعي في تعم
معرفة القراءة والكتابة بأنيا أي نشاط تفاعمي ، كما عرفت ميارة يدعم نموىم ككتاب صغار

 .ضمن القراءة أو الكتابة أو الرسميت
فقدانو يؤثر سمبًا في بارزًا في تفاعل الفرد مع من يحيط بو، و يؤدي السمع دورًا 

حيث يعتبر أىم قنوات التواصل مع العالم الخارجي، فالصوت والكالم ىما إحدى  ؛تطور المغة
وتنتقل بواسطتيا األفكار والمشاعر  ،الطرق التي نتعمم بيا، ونكتسب من خالليا المعرفة

الصم وضعاف  ُيظير الطالب(. 0284لحايك والزريقات، وتتطور بيا العالقات االجتماعية )ا
؛ حيث أنيم يواجيون أقرانيم السامعينالميارات األكاديمية عمى عكس  السمع ضعف في

 ,Williamsالسمعي  يمفقدانميارات القراءة والكتابة نتيجة لتحديات فردية في تنمية المغة و 
2015) &  .(Mayer ضرورة تطبيق استراتيجيات في مثل ىذه الحالة، تتضح الحاجة إلى

تدريسية تساعدىم عمى تحسين الميارات األكاديمية، والتي من أىميا القراءة والكتابة؛ حيث 
ترتبط المفردات بتحصيل القراءة وتصبح تنبؤية بشكل متزايد لكفاءة القراءة الكمية مع تقدم 

يبدأ األطفال الصم وضعاف السمع في الدراسة بمفردات ذات  األطفال منذ الصغر. غالبًا ما
 ,Williams)معنى بسيط؛ مما يعرضيم لخطر الكفاح من أجل تعمم القراءة والكتابة مستقباًل 

( من أن ىناك العديد من الدراسات أوضحت 0281يؤكد ذلك ما ذكرتو عَطال ) .(2012
في إتقان ميارات الكتابة، خصوصًا  الصم وضعاف السمع بالوجود صعوبات كبيرة لدى الط

 ميارات اإلمالء والتعبير الكتابي؛ والذي ُيعزى إلى ضعف مستوى المغة الشفوية لدييم. 
الصم وضعاف السمع  بالفإن الميارات الكتابية لدى الط ،عمى تمك المعطيات بناءً 

بالخبرات الشخصية  تتطمب قدرات معرفية؛ حيث أن كتابة المقال أو التقرير البد ليا من الربط
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نتاجيا وترجمتيا إلمعمومات المتنوعة التي قد يصعب والمعمومات السابقة، والمعرفة الجيدة با
 ،والتدريب ،بالخبرات الكتابيةمما يضع عمى عاتق المعمم ميمة كبيرة نحو االىتمام  ؛كتابياً 

في ىذا الصدد ذكر (. 0284 وتكثيف الممارسة عمييا ليتحقق التحسن )الحايك والزريقات،
( أن الفقد السمعي يعوق الطالب عن فيم المعاني والتعريفات، وصياغة 0283الزىراني )

العبارات، مما يتفق مع العديد من الدراسات التي أوردىا والتي أثبتت أن التعبير الكتابي يعد 
الكميات؛ الصم وضعاف السمع الممتحقين بالجامعات و  الطالبمن أكثر المشكالت التي تواجو 

مما يؤدي بدوره إلى مواجية العديد من الصعوبات األكاديمية واالجتماعية لدييم، كصعوبة 
ولما فيم المعمومات داخل قاعة المحاضرات، وصعوبة ربط األفكار بين المواضيع المختمفة.  

الصم وضعاف السمع أحد المشكالت التي تعيق  الطالبعف في التعبير الكتابي لدى كان الض
مية التعميم والتعمم وتطورىا، بشكل يوازي إتقانيم لميارات التعبير بمغة اإلشارة؛ فإن ميارات عم

التعبير الكتابي لدييم مازالت موضع إغفال وتجاىل من قبل الباحثين في ميدان التربية 
 الصم وضعاف السمع. بالالموضوعات الحيوية والميمة لمطالخاصة، بالرغم من أنيا من 

نجد ىناك العديد من الممارسات القائمة عمى األدلة لتحسين ميارات  ،في ضوء ذلك
والتي من أبرزىا استراتيجية "تعميم الكتابة  ،الصم وضعاف السمع الطالبالتعبير الكتابي لدى 

 Strategic and Interactive Writing Instruction (SIWI)االستراتيجية والتفاعمية" 
بأنيا إطار يحوي العديد من األسس التربوية التي   Skerrit (2017)؛ حيث عبر عنيا 

توجو تعميم الكتابة، كما يمكن استخداميا لتعميم أي نوع من أنواع الكتابة، وتسمح بدمج 
 االستراتيجيات التي أثبتت نجاحيا بالفعل في المستوى الثالث من االستجابة لمتدخل

Response to Intervention (RTIالذي يؤكد عمى ال ) تدريس المتمايز لتمبية
 الذين يواجيون التحديات.  بالاالحتياجات الفردية لمط

تعتبر استراتيجية تعميم الكتابة االستراتيجية Wolbers et al. (2015 )وفقًا لـ 
من الممارسات المبنية عمى األدلة، وتتكون من ثالثة مبادئ رئيسية:  (SIWI)والتفاعمية 

أواًل، تدريس استراتيجيات الكتابة )وفييا يتم تعميم الطالب خطوات الكتابة( كالتخطيط، 
والتنظيم، والتحرير، والمراجعة. ثانيًا، التدريس التفاعمي: وىذا يعني أن يتعاون المعممين مع 

، ويتشاركون في بناء قطعة نصية معًا. عمى أن يشمل التشارك في الطالب أثناء المناقشة
التفكير، وحل المشكالت، واتخاذ القرارات المرتبطة بالكتابة، ويكون المعمم ىو المحرك والداعم 
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ليذه المناقشات ليمخص ما تم التوصل إليو من قبل الطالب. ثالثًا، تطوير الوعي المعرفي 
ذا المبدأ مستمد من أبحاث المغة الثنائية )المغة اإلشارية والكفاءة المغوية، حيث أن ى

واالنجميزية(؛ ألن طبيعة الكتابة التفاعمية تدفع إلى مزيد من اكتساب المغة المستخدمة، 
يمكن تطبيق االستراتيجية وفق غة اإلشارة كمما دعت الحاجة لذلك. وتدريس الجوانب المغوية لم

 : Wolbers et al. (2015) الخطوات التالية
إنشاء الموضوع )بالتحدث(: ماذا سوف نكتب عنو؟ يأتي موضوع نشاط الكتابة  -8

سّيل المعمم إجراء محادثة مع ي ؛ حيثمن التجربة المشتركة مع الطالب التفاعمية
 تجاه حدث ما عند صياغة الجمل التي ستكتبيا. الطالب حول تجربتو

جيد أن نكتب؟ الصياغة عبارة عن  تأليف النص )التفاوض(: كيف سنقول ما نريد -0
محادثة لتطوير قصة أو جممة لديو،  بتيسير قوم المعمميمشترك بين المعمم والطالب. 

قوم يت شفييًا قبل البدء في الكتابة. كتب عدة مرايعمى الطالب تكرار ما سوف 
 توقع الكممة التالية عندما يحين وقت تذكر الطالب الجمل ويمكنويالمعمم بذلك حتى 

 الكتابة.
كتب يو . share the penالقمم  تشارك المعمم والطالبيص )بناء(: مسودة الن -4

 ني؛ حيث يتطمب األمر قيام المعممبعد تنظيميا في قالب الرسم البيا الطالب أفكاره
بتوجيو انتباه  اً قوم المعمم أيضيشكل ماىر بمالحظة ما يمكن لمطالب كتابتو. و ب

 عمى المفاىيم، مثل المصطمحات وأصوات الكممات.  الطالب
و من أفكار النص النيائي وفق ما استنتجبالكتابة في قالب  بدأ الطالبيبناء النص:  -3

 في الرسم البياني مع التوسع في كتابة المصطمحات ودمج المعمومات.
يؤدي  مما إعادة قراءة ما تم كتابتو، طمب المعمم من الطالبيتحرير ومراجعة النص:  -3

لتوضيح المعنى، وتكمن أىمية ىذه  إلى توفير فرصة لمطالب لمتعديل، ولممعمم
لمتأكد من  ؛نتحقق دائمًا من النصعمى فيم أننا ككتاب  ة في مساعدة الطالبالخطو 

 نو منطقي، وأن الصوت صحيح.أ

  (SIWI)( إلى أن استراتيجية2009) Giddensأشارت جيدنز  ،ةحتى تتضح الرؤي
ىي برنامج لتدريس الكتابة بحيث يشارك المعمم ويوجو خطوات الكتابة مع طالبو، ويعمل 

ن المغة الشفيية والمغة الطالب سويًا لبناء وتكوين رسالة نصية؛ فيي تعتبر بمثابة الجسر بي
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ىي برنامج قابل لمتطبيق  (SIWI)تعتقد الباحثتان أن استراتيجية  ،من أجل ذلك .المكتوبة
الصم وضعاف سمع؛ فيي مشابية لمبرامج الكتابية األخرى،  باللمغة المكتوبة لمطلتدريس ا

؛ ومع ذلك، فيي تختمف في أنو بداًل الطالبع من الموضوعات ذات الصمة بمن حيث أنيا تنب
ىم المشاركين الفاعمين في بناء النص، فيم  الطالب، فالطالبلمعمم بصفتو كاتبًا ألفكار من ا

ص جنبًا إلى جنب مع الكاتب الطالب األكثر خبرة ودراية، والمعمم يقوم بدعم يقومون ببناء الن
 النص وتمخيص ما أنجزوه.
جراء مقارنات في تطوير الكفاءة المغوية من خالل إ  (SIWI)تساىم استراتيجية

شارية، بداًل من التدريس التقميدي الذي أظير القميل نجميزية والمغة اإلواضحة بين المغة اإل 
الصم وضعاف السمع، كما يمكن استخداميا في تطوير الطالقة والكفاءة  بالالتقدم لمطمن 

 ASLنجميزية ستمرار في تطوير لغة االشارة اإل في المغة االنجميزية لدييم، مع اال
(Wolbers, Bowers, Dostal & Graham, 2014.) 

 لمطالبلكتابي وبمراجعة األدبيات واألبحاث التي تناولت تحسين ميارات التعبير ا
الصم وضعاف السمع، نجد العديد من الدراسات شبو التجريبية التي قامت ببناء برامج 

(، 0223منيا دراسة حسونة )ميارات التعبير الكتابي لدييم؛  تدريبية تيدف إلى تحسين
 الطالب( حيث أجريت عمى عينة من 0284( ودراسة الحايك والزريقات )0284فياض )

والمتوسطة والثانوية في  االبتدائيةع في مراحل مختمفة شممت المرحمة الصم وضعاف السم
األردن باستخدام مجموعتين تجريبية وضابطة. وقد أشارت نتائج تمك الدراسات إلى فعالية 

الصم  لمطالبوى ميارات التعبير الكتابي البرامج التدريبية المستخدمة في تحسين مست
شراك وضعاف السمع، من خالل طريقة التدر  يب المستخدمة التي ركزت عمى التفاعل وا 

في توليد األفكار، وتقديم التغذية الراجعة، وشموليتو لمواجبات المنزلية، واألنشطة  الطالب
المنوعة التي تجمع بين العمل الجماعي والعمل المستقل، وتقديم ميارة معينة في كل جمسة 

 يتم ربطيا بالحياة اليومية. 
تعميم  دراسة شبو تجريبية عن تأثير استراتيجيةWolbers (2008 ) تا أجر كم

 81ميا والدنيا لدى عمى تحسين ميارات الكتابة الع (SIWI) الكتابة االستراتيجية والتفاعمية
الصم عبر نشاط "رسالة الصباح"؛ حيث تم إجراء التدخل في فصمين  طالب من الطالب

طالب لكل فصل، بينما كان أحد  ثمانيةدراسيين، أحدىما لممرحمة االبتدائية الذين كان عددىم 
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. تم إعطائيم اختبار قبمي أيضاً  طالب يةثمانالفصول الدراسية في مدرسة متوسطة وعددىم 
راءة والكتابة، وبمقارنة الدرجات وجدت الدراسة أن الطالب وبعدي لقياس نسبة النمو في الق

ظير عمييم تحسن كبير فيما يتعمق بالسمات األساسية لمكتابة، السياق المغوي، تحديد 
تم استخدام تحميل متعدد مات، ميارات التحرير والمراجعة. في ذات الدراسة، واختيار الكم

المدرسة، فوجدوا أن الطالب في المدارس  لتوضيح تأثير تطبيق االستراتيجية عمى مستوى
االبتدائية حققوا نتائج أكبر فيما يتعمق بتحديد الكممات، أما طالب المدرسة المتوسطة حققوا 

 نتائج أكبر فيما يتعمق بالتحرير والمراجعة.
استراتيجية تعميم الكتابة االستراتيجية والتفاعمية  Giddens (2009)جيدنز  طبقت

(SIWI) ن خالل معمم موضعاف سمع في مرحمة رياض األطفال ة أطفال صم مع ثالث
قامت بمناقشة الموضوعات دقيقة، و  02أسابيع بحيث استغرق كل درس  ستةالصف، لمدة 

لضمان ارتباطيا مع المنيج الدراسي. تم تحميل مالحظات  ؛الدراسية قبل تطبيق الدروس
ووجدت أن الكتابة التفاعمية كانت وسيمة  من جميع النواحي، طفالالكتابية لألالمعمم والعينات 

 الصم وضعاف السمع. لألطفالفعالة لتدريس الكتابة 
Wolbers et al. (2015 )ىدفت دراسة وولبرز وآخرون وفي ذات السياق، 

عمى تحسين  (SIWI)لمكشف عن فعالية استراتيجية تعميم الكتابة االستراتيجية والتفاعمية 
الصم وضعاف السمع في المرحمة االبتدائية من خالل تطبيقيا  لمطالبلتعبير الكتابي ميارات ا

ة، كتابة التقارير(، عمى ثالثة أنماط كتابية وىي )الكتابة اإلقناعية، التجربة الشخصي
وجود عالقة وظيفية  نتائج الدراسة أثبتتو  يم التقصي المتعدد عبر السموكيات.مباستخدام تص

أن ىذه االستراتيجية أدت إلى والتحسن في األداء الكتابي، و    (SIWI) اتيجيةبين تطبيق استر 
 لصم وضعاف السمع في تمك المرحمة.ا لمطالبتحسين مخرجات الكتابة 

يتضح من الدراسات العربية السابقة اقتصارىا عمى بناء برنامج  ،بناء عمى ما سبق      
مرحمة االبتدائي والمتوسط والثانوي باستخدام في لتحسين ميارات التعبير الكتابي  تدريبي

المجموعات التجريبية والضابطة، ولم تتناول فئة ضعاف السمع في مرحمة الدراسات العميا، 
اولتيا الدراسة الحالية. باستخدام تصاميم الحالة الواحدة، كما لم تستخدم االستراتيجية التي تن

استراتيجية تعميم الكتابة االستراتيجية  ثبات بعض الدراسات األجنبية فاعميةإوبجانب 
الصم وضعاف السمع؛ إال أنيا  لمطالبسين ميارة التعبير الكتابي في تح SIWI)والتفاعمية )
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لم تتناول فئة ضعاف السمع في مرحمة الدراسات العميا. كما أن الكثير من األبحاث ركزت 
عمى اليجاء، وتحميل مستوى الكممات، وأغفمت جانب الممارسات التدريسية في التعبير 

 (.(Williams & Mayer, 2015الكتابي 
وضعاف السمع وفقًا  الصم الطالبومع التأكد من تدني مستويات القراءة والكتابة لدى      

(؛ فإن الحاجة تظير إلى إعداد برامج وأساليب تدريبية تراعي خصائص ىذه 0281لمسيد )
 حاجةال بأن ناتوبعد شعور الباحثالفئة وتمبي احتياجاتيا لتنمية ميارات التعبير الكتابي. 

إلجراء دراسة تسعى لتطبيق تدخالت تدريسية لتحسين نواتج التعمم في ميارات  مازالت قائمة
مكانياتي يفاتضع الباتتابي التي تتناسب مع قدرات الطالتعبير الك نقاط  تثمر، وتسنالسمع وا 

 تانيث لمست الباحثح ؛القوة لتعالج نقاط االحتياج وبالتالي تحقيق األىداف المناسبة المرجوة
بأن مجموعة من طالبات السنة التأىيمية في برنامج التعميم العالي  ات تشيروجود عدة مؤشر 

لمصم وضعاف السمع لديين مشاكل في ميارات التعبير الكتابي في مادة الكتابة الحرة، وذلك 
 مى ىذه المشكمة. لذلك،من خالل اتفاق أستاذة المادة في البرنامج وعضوات ىيئة التدريس ع

 تطبيق جراء دراسة شبو تجريبية عمى ىؤالء الطالبات لمعرفة فاعميةإلى إ تانىدفت الباحث
عمى تحسين ميارات التعبير  (SIWI)استراتيجية تدريس الكتابة االستراتيجية والتفاعمية 

 الكتابي لديين؛ وذلك في سموك كتابة المقال. 
ربي المتعمق تكمن أىمية الدراسة الحالية كونيا تعد إضافة لمتراث الفكري والعممي الع

تستمد ىذه الدراسة كما السمع في الميارات الكتابية. الصم وضعاف  لمطالبببرامج التدخل 
أىميتيا في اىتماميا بتحسين نوعية تعمم الطالبات ضعيفات السمع في برنامج السنة 
ة التأىيمية لميارات التعبير الكتابي، والتي ىي من أىم األمور المصيرية في االلتحاق بالمرحم

فيما  من نوعيا في تركيزىا عمى ىذه الفئة العمرية األولىية؛ حيث تعتبر ىذه الدراسة الجامع
. تسعى الدراسة إلى توفير )كتابة المقال( يتعمق بالتدريب عمى تحسين ميارات التعبير الكتابي

 فاتيضع الباتالستراتيجية والتفاعمية مع الطعن استخدام استراتيجية تعميم الكتابة انموذج 
بيا، إضافة إلى أنيا قد تفتح المجال إلجراء دراسات أخرى  مين والمعمماتوتزويد المعمالسمع 

حول فعالية استخداميا مع ميارات التعبير الكتابي األخرى مثل: كتابة التقارير، والمقاالت 
 ناعية، والتجربة الشخصية وغيرىا.اإلق
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استخدام استراتيجية تعميم الكتابة إلى التعرف عمى فاعمية  الدراسةىذه تيدف 
)كتابة المقال( ضمن ميارات التعبير الكتابي  لسموكية والتفاعمية في تحسين األداء االستراتيج

لدى الطالبات ضعيفات السمع في برنامج السنة التأىيمية في التعميم العالي؛ وذلك من خالل 
خدام استراتيجية تعميم الكتابة ما مدى فعالية است اإلجابة عمى التساؤل العام التالي:

االستراتيجية التفاعمية عمى تحسين األداء في )كتابة المقال( ضمن ميارات التعبير الكتابي 
في مادة ميارات الكتابة لمطالبات ضعيفات السمع في برنامج السنة التأىيمية في التعميم 

 .العالي؟
 :الدراسة مصطمحات

 Strategic and Interactive Writing والتفاعمية االسرتاتيجية الهتابة تعميم

Instruction (SIWI :) 

 ثالثة من وتتكون الكتابة، تعميم توجو التي التربوية األسس من العديد يحوي إطار 
( الكتابة خطوات الطالب تعميم يتم وفييا) الكتابة استراتيجيات تدريس أواًل،: رئيسية مبادئ

 يتعاون أن يعني وىذا: التفاعمي التدريس ثانيًا،. والمراجعة والتحرير، والتنظيم، كالتخطيط،
 يشمل أن عمى. معاً  نصية قطعة بناء في ويتشاركون المناقشة، أثناء الطالب مع المعممين
 ىو المعمم ويكون بالكتابة، المرتبطة القرارات واتخاذ المشكالت، وحل التفكير، في التشارك
 تطوير ثالثًا،. الطالب قبل من إليو التوصل تم ما ليمخص المناقشات ليذه والداعم المحرك
 اكتساب من مزيد إلى تدفع التفاعمية الكتابة طبيعة ألن المغوية؛ والكفاءة المعرفي الوعي
 (.Skerrit, 2017; Wolbers et al. 2015) المستخدمة المغة

 : الهتابي التعبري موارات

 ومشاعره، وآراءه شخصيتو الكتابة ىذه تعكس بحيث ما، موضوع كتابة في الفرد ميارة      
 (.0283 الريس، المنيعي،) أفكاره وتسمسل والبالغية المغوية قدراتو منيا ويستخمص

 : الشمع ضعاف

 ليم ويسبب ديسبل؛( 13 -43) بين لدييم السمعي الفقد يتراوح الذين األشخاص ىم       
 المعينات باستخدام سواء وحدىا، األذن خالل من الكالم فيم في إعاقة وليس صعوبة
 (.Moores, 2008) بدونيا أو السمعية
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 : الشمع وضعاف الصم لمطالب العالي التعميم برنامج يف التأهيمية الشهة

 دراسي، عام من يتكون سعود الممك بجامعة الثانوي بعد تأىيمي/ أكاديمي برنامج ىو        
 مع المغوية، السمع ضعاف/ الصم الطالب ميارات وتطوير تنمية عمى تركز مقررات يتضمن
 ممخص وكتابة بصرية،/سمعية ُمعينة وأجيزة اإلشارة، لغة مترجمي) المساندة الخدمات توفير

 الزىراني،) البكالوريس درجة ومنح الجامعي، بالتعميم لاللتحاق لتأىيميم ؛(المحاضرات
0283.) 

  :املهوجيــــة

 :وناملشارن

ببرنامج السنة التأىيمية في طالبات ضعيفات سمع  ثالثتكونت عينة الدراسة من    
بطريقة قصدية،  م وضعاف السمع بجامعة الممك سعود. تم اختيار العينةالتعميم العالي لمص

( 0) ( التجانس في العمر والحالة االجتماعية والظروف االقتصادية،8)وفق المعايير التالية: 
ديسبل وتصنف  32قد السمعي ضمن المتوسط والطبيعي بحيث ال تتجاوز أن تكون درجة الف

( أال يقل تقديرىا 3( تستخدم التواصل الشفيي أو قراءة الشفاه، )4عمى أنيا ضعيفة سمع، )
تم استثناء أي طالبة % من مجموع الدرجات.  32في االختبارات الشيرية لمادة الكتابة عن 

ذة المادة تكرار غيابيا، والطالبات الالتي لم يتم الحصول يتضح من الحضور والغياب مع أستا
قامت  كما، تم الحصول عمى الموافقة المستنيرة من جميع المشاركاتعمى موافقتين. وقد 

 بالحصول عمى الموافقات الرسمية قبل البدء في تطبيق الدراسة. الباحثتان 
 والء: 

طالبة في السنة التأىيمية لبرنامج التعميم العالي لمطالب الصم وضعاف السمع، تبمغ 
سنة، تعاني من فقدان سمعي متوسط، ترتدي معين سمعي طبي خمف األذن،  02من العمر

تستخدم التواصل الشفيي باستخدام المغة العربية المنطوقة وقراءة الشفاه بطالقة، غالبًا ما 
الء مفصمة حيث أن لدييا حصيمة لغوية جيدة، لكن كتابتيا تضل غير تكون عينات كتابة و 

متقنة ومبعثرة األفكار وتسيب جدًا في كتابة التفاصيل. لدييا رغبة في تحسين ميارة التعبير 
الكتابي وأن تكتب كتابة موجية بشكل أفضل، كما أظيرت خالل تطبيق الدراسة رغبتيا في 

 ليكترونية.نشر مقال ليا في إحدى الصحف اال 
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 حميمة: 

طالبة في السنة التأىيمية لبرنامج التعميم العالي لمطالب الصم وضعاف السمع، تبمغ 
سنة، تعاني من فقدان سمعي متوسط، ترتدي معين سمعي طبي خمف األذن،  81من العمر

 تستخدم التواصل الشفيي باستخدام المغة العربية المنطوقة وقراءة الشفاه بطالقة، غالبًا ما
تكون عينات كتابة حنان مفصمة حيث أن لدييا حصيمة لغوية جيدة، لكن كتابتيا تضل غير 
متقنة ومبعثرة األفكار وتسيب جدًا في كتابة التفاصيل، تعاني حنان من ضعف التفاعل 

 الشفيي أثناء تطبيق االستراتيجية.
 مرام: 

طالبة في السنة التأىيمية لبرنامج التعميم العالي لمطالب الصم وضعاف السمع، تبمغ 
سنة، تعاني من فقدان سمعي متوسط، ترتدي معين سمعي طبي خمف األذن،  81من العمر 

تستخدم التواصل الشفيي باستخدام المغة العربية المنطوقة وقراءة الشفاه عمى نحو متوسط، 
أنيا كثيرًا ما تظير الميارات المغوية لدييا أثناء الكتابة الموجية التي  وقد أفادت معممة مرام

جدًا ال تظير في كتاباتيا المستقمة، كما أنيا تتحدث بشكل أفضل بكثير من الكتابة، متفاعمة 
 تطبيق االستراتيجية رغبة منيا في تحسين مياراتيا في التعبير الكتابي. أثناء

 البيئة وسيام الدراسة:
ىـ في مقر 8332-8341تم تطبيق الدراسة في الفصل الثاني لمعام الدراسي      

لممك سعود برنامج السنة التأىيمية ببرنامج التعميم العالي لمصم وضعاف السمع في جامعة ا
طوال  ،الدراسة في القاعة الصفية أثناء مادة الكتابة الحرة عميشة في الرياض. ُأجريتحي ب

-32مدة كل جمسة تتراوح من  ،أسابيع ثالثةجمسة استغرق تنفيذىا  84أيام األسبوع لمدة 
تتمقى الطالبات تعميمين في قاعات دراسية خاصة بضعاف السمع، يجمسن فييا دقيقة.  33

وس العينة في طرفي ووسط طالبة، توَزع مكان جم 81وتتكون القاعة من  Uعمى شكل حرف 
يق التدخل تم أخذ الطالبات )والء، حميمة، مرام( في قاعة صفية مزودة عند تطبالجمسة. 

 ،وطاولة حاسوب ،إضافة لكرسي ،كراسي أربعةطاوالت حول كل منيا  خمسبسبورة تفاعمية و 
 ولوحة مبادئ استراتيجية الكتابة التفاعمية.
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 :الدراسة أدوات

(، قالب 8لمرسم البياني )شكل شممت الدراسة استخدام عدد من األدوات وىي: قالب       
لكتابة العينة الكتابية، سبورة بيضاء وأقالم لمسبورة، ورق أبيض، أقالم تحديد ممونة، أقالم 
رصاص وممحاة، إضافة إلى نموذج اختبار يتم استخدامو أثناء جمع بيانات الخط القاعدي 

 خذ من قبل في الفصل العادي.في ميارة التعبير الكتابي )كتابة المقال( لمسنة التأىيمية، لم تؤ 
(: قالب الرسم البياني لكتابة المقال8الشكل )  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 :التجرييبتصميم ال

 Multipleفراد )عبر األ التقصي المتعددتصميم المنيج شبو التجريبي،  تم استخدام 
Probe Design across Participants) بيدف التعرف عمى فاعمية استخدام ؛

في تحسين األداء  ،كمتغير مستقل( SIWI) واالستراتيجية الكتابة التفاعمية عميماستراتيجية ت
مع  ،)كتابة المقال( ضمن ميارات التعبير الكتابي في مادة الكتابة الحرة كمتغير تابع لسموك

وذلك بيدف معرفة ؛ الطالبات ضعيفات السمع في برنامج السنة التأىيمية في التعميم العالي
ألنو يسمح لمباحث بإثبات فعالية  ؛. تم اختيار ىذا التصميمالمتغيرينفية بين العالقة الوظي

تدخل واحد عمى أكثر من فرد يظيرون أعراض متشابية لتفسير السموك في مكان تربوي 
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محدد، ولتوفيره لموقت والجيد أثناء التطبيق حيث يسمح بالقياس الدوري لمتدخل خالل فترات 
وىذا  Gast  (2010) غاست وفقًا لـ بتو لمتدريب الفردي لكل حالةمتباعدة، إضافًة إلى مناس

تم تنفيذ الجمسات في غرفة المصادر  ،لضمان مصداقية النتائج يتناسب مع الدراسة الحالية.
لكل طالبة بمفردىا لتفادي تأثيرات نشر التدخل؛ كما تم إجراء الدراسة عمى مدة زمنية مناسبة 

تم التنويع بمواضيع  ،الستبعاد أثر الممارسةعمى سموك المشاركات.  الستبعاد تأثيرات النضج
 المقاالت في كل جمسة تدريبية، وعدم توافقيا مع المواضيع السابق دراستيا.

تم  ،مرحمتين: الخط القاعدي، والتدخل. في مرحمة الخط القاعديبالدراسة  مّر تنفيذ
نقاط البيانات في الخط  كانتوعندما  واحد، تنفيذ الجمسات لجميع المشاركات في وقت

دخل مع المشاركة األولى )والء(. تم البدء بالتمتتالية عمى األقل نقطتين بعد القاعدي مستقرة 
ثالث جمسات عبر  درجة أو أعمى( 01من  02بمجرد وصول )والء( إلى المعيار المحدد )

ذا تم تنفيذ اإلجراء بشكل مماثل (. وىكة)حميم تنفيذ التدخل معالبدء بتم  ،متتالية عمى األقل
؛ كما تم جمع بيانات وفي كل مرة تحقق الطالبة المعيار تحصل عمى معزز ماديمع )مرام(. 
 رية استقرار البيانات بمعدل تقصياستمرالكل مشاركة بحيث يتم التأكد من )تقصي( متباعدة 
 .عمى األقل لكل طالبة

األولى حتى تم تحقيق أداء مستقر،  التقصي لمخط القاعدي بالنسبة لمحالةاستمر 
حالة وبعد إدخال التدخل لمافي لمحالة الثانية أو الثالثة. ولم يتم إجراء أي قياس أو تقصي إض

تم تحقيق لخط القاعدي لمحالة الثانية حتى ستمر تقصي ااألولى وتحقيق أداء مستقر، ا
تم عند ىذه النقطة،  ثالثة.إضافية لمحالة ال األداء مع عدم إجراء أي تقصياتاستقرار في 

تجري تقصي الخط القاعدي لمحالة الثالثة مع كانت الباحثة إجراء التدخل لمحالة الثانية بينما 
 إجراء التدخل في الحالة األولى. 

 : وأسموب الكياس الشموك املشـتودف

التعبير الكتابي )كتابة  : وىو ميارة)المتغير التابع( السموك المستيدف تم تحديد
إجرائيًا بأنو إحدى الميارات الكتابية  سموك كتابة المقال الحالية عرف الدراسةحيث تُ  .المقال(

التي تتطمب من الطالبة التمكن من كتابة مقال واضح ومنظم يتضمن العناصر التالية: )تحديد 
يسية وما موضوع المقال، كتابة مقدمة توضح الغرض من المقال، تحديد وكتابة األفكار الرئ

لك بعد المشاركة والتفاعل أثناء ، كتابة الخاتمة(؛ وذداعمة فرعيةيندرج تحتيا من أفكار 
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قة يتضح من خالليا فيم الطالبة المناقشة الصفية حول الموضوع، ثم التخطيط لو بيانيًا بطري
الفكرة و  ،الغرض من المقال ، ومن ثم كتابة النص بشكل واضح ومفصل مراعية فيومموضوعل

درجة  02مسة الواحدة عن الرئيسية واألفكار الفرعية وخاتمتو، بحيث ال تقل الدرجات في الج
  درجة حسب المعيار المحدد. 01من أصل 

اختارت الباحثتان قياس نتائج السموك كأداة لقياس عدد استجابات الطالبة شفييًا 
وكتابيًا في فترة زمنية ثابتة وذلك من خالل: إعداد معيار لتقييم ميارة التعبير الكتابي في 

 (.0انظر الشكل ) يير المطموبة حول الموضوع المحدد.)كتابة المقال( ثم تسجيل نتائج المعا
 (:2انشكم )

 يعٍار تقٍٍى )كتابت انًقال( فً يهاراث انتعبٍر انكتابً. 

 

  

تحهٍم انًهًت إلٌجاد 

 انفكرة انرئٍسٍت )شفهٍاً(

تحهٍم انًهاو الستكًال انرسى انبٍانً 

 )شفهٍاً & كتابٍاً(

 تحهٍم انًهاو إلنشاء يقال

انطانبت  تقىل .1

 انعنىاٌ.

تحذد انطانبت  .2

انفكرة انرئٍسٍت 

 نهفقرة األونى.

تسهط انطانبت  .3

انضىء عهى 

 انفكرة انرئٍسٍت.

تحذد انطانبت  .4

انفكرة انرئٍسٍت 

 نهفقرة انثانٍت.

تسهط انطانبت  .5

انضىء عهى 

 انفكرة انرئٍسٍت.

تحذد انطانبت  .6

انجًهت األونى فً 

 انفقرة انثانثت.

تسهط انطانبت  .7

انضىء عهى 

 انفكرة انرئٍسٍت.

تشٍر انطانبت إنى  .8

جًٍع األفكار 

 انرئٍسٍت انثالثت.

تكتب انطانبت انعنىاٌ عهى  .1

 انرسى انبٍانً.

تكتب انطانبت فكرة رئٍسٍت  .2

عهى انسطر األول نهرسى 

 انبٍانً.

تحذد انطانبت انتفاصٍم فً  .3

 انفقرة األونى.

تكتب انطانبت انتفاصٍم عهى  .4

 انسطر األول نهرسى انبٍانً.

تكتب انطانبت فكرة رئٍسٍت  .5

عهى انسطر انثانً نهرسى 

 انبٍانً.

تحذد انطانبت انتفاصٍم فً  .6

 انفقرة انثانٍت.

تكتب انطانبت انتفاصٍم عهى  .7

 انسطر انثانً نهرسى انبٍانً.

تكتب انطانبت فكرة رئٍسٍت  .8

عهى انسطر انثانث نهرسى 

 انبٍانً.

تحذد انطانبت انتفاصٍم فً  .9

 انفقرة انثانثت.

نطانبت انتفاصٍم عهى تكتب ا .11

 انسطر انثانث نهرسى انبٍانً.

تكتب انطانبت انعنىاٌ  .1

 فً انقانب.

تكتب انغرض فً انرسى  .2

 انبٍانً.

تكتب انطانبت انعنىاٌ  .3

 فً انقانب.

تكتب انطانبت انفكرة  .4

 انرئٍسٍت فً انقانب.

تكتب انطانبت انتفاصٍم  .5

 فً انقانب.

تكتب انطانبت انفكرة  .6

 انرئٍسٍت فً انقانب.

تب انطانبت انتفاصٍم تك .7

 فً انقانب.

تكتب انطانبت انفكرة  .8

 انرئٍسٍت فً انقانب.

تكتب انطانبت انتفاصٍم  .9

 فً انقانب.

تكتب انطانبت األفكار  .11

انرئٍسٍت انثالثت فً 

 انقانب.
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 :اإلجراءات

 اإلجراءات املتبعة لتطبيل التدخن:

تعميم الكتابة االستراتيجية  ستراتيجيةاذة المادة عمى إجراءات تطبيق اتم تدريب أست
ورشة عمل خالل جمسة مدتيا ، حيث تم اجتماع الباحثتان معيا في (SIWI)والتفاعمية
ولكن اعتذرت أستاذة المادة عن ؛ بغرض توضيح أىداف التدخل وآلياتو وخطواتو ساعتين؛

ركيز عمى م استطاعتيا التوعدنظرًا لعدد الطالبات الكبير في القاعة،  ؛تطبيق االستراتيجية
بيق االستراتيجية من قبل ، مما استدعى االتفاق عمى أن يتم تطالمشاركات في البحث فقط

 ن.الباحثتا
 :مرحمة تشجين بيانات اخلط الكاعدي

 الفردي لجميع المشاركات قامت الباحثتان بالتقصي ،القاعدي لرصد بيانات الخط
؛ حيث تم توزيع ورقة اختبار ثم الطمب من المشاركة كتابة مقال في التعبير عن الثالثة

دقيقة؛ عمى أن يتضمن المقال الغرض منو ويحتوي عمى  33)الوجبات السريعة( خالل مدة 
أفكار رئيسية وأفكار فرعية داعمة إضافة إلى الخاتمة، مع مراعاة قواعد الكتابة التي درسوىا 

تم تصحيح االختبار بناًء عمى مفاتيح  ،بعد االنتياء من االختبارحرة. في مادة الكتابة ال
التزمت الباحثتان بعدم  .درجة 01ليا  تقصي التصحيح الموضوعة لممقال؛ بحيث كل جمسة

تم إنياء الجمسة إذا رفضت المشاركة االستمرار في  كماتقديم أي تفاعل أو توجيو لممشاركة. 
في نياية كل جمسة خرى ليا في وقت آخر بنفس اليوم. أ الكتابة؛ بحيث تم توفير فرصة

 .تشكر الباحثة الطالبة بقوليا شكرًا عمى العمل معي ىذا اليوم )اسم المشاركة(
 :مرحمة التدخن

تعميم الكتابة االستراتيجية  يةجستراتيلباحثتان في ىذه المرحمة بتطبيق اقامت ا 
لمطالبات من خالل مناقشات جماعية في مادة الكتابة، بحيث ال يتم  (SIWI) والتفاعمية
مع الطالبة الثانية والثالثة إال بعد تحقيق الطالبة التي تسبقيا لممعيار  االستراتيجيةتطبيق 
كما ىو متبع في منيجية التصاميم الفردية، درجة في كل جمسة(،  01من أصل  02)المحدد 

 :الخطوات التاليةتضمن برنامج التدخل  دقيقة. 33واستغرقت كل جمسة 
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، كتابة خطوات االستراتيجية الرئيسية بشكل مبسط )االستماع والمناقشةالخطوة األولى:  -8
التحرير والمراجعة( عمى السبورة البيضاء ووضعيا ، الكتابة، التخطيط "الرسم البياني"

استثارة تفكيرىا حول عدد أمام الطالبة، مشاركة الطالبة في اختيار موضوع ما من خالل 
من المواضيع ومستجدات األحداث في الميدان شفييًا بدون كتابة، أو من خالل الطمب 
  من الطالبة القراءة والبحث حول مواضيع أخرى متفرقة لتناوليا في الجمسات التالية.

 ، ومبادئ كتابة المقال، وبينت(SIWI)شرحت )الباحثتان( استراتيجية في ىذه الخطوة، 
أىمية مشاركة الطالبة بشكل تفاعمي في التخطيط والكتابة والمراجعة التي تزيد من 

( مع الطالبة )والء( اليدف من كتابة مقال عن 8الكفاءة المغوية. ثم ناقشت )الباحثة 
الصم(، وناقشتيا عن كيفية تحديد الغرض من كتابة  الطالب )استراتيجيات تدريس

لبة )والء( بذكر اليدف وكتابتو في قالب كتابة المقال. المقال بشكل موسع؛ فقامت الطا
( من الطالبة )والء( أن تتعاون معيا في بناء مقدمة مقال عن موضوع 8طمبت )الباحثة 

الصم( بشكل تفصيمي بحيث تشمل )اليدف األساسي الطالب )استراتيجيات تدريس 
شة الموضوع وتبادل تم مناقضوع والتصور العام حول المقال(. لممقال، وأىمية المو 

 األفكار والتعبير عن رأييا حول الموضوع، وكتابتيا عمى الورقة بعينة كتابية.  
المناقشة والتعاون في مشاركة األفكار شفييًا بشكل تفاعمي بين المعممة الخطوة الثانية:  -0

وتوليد أفكار رئيسية حول الموضوع، وأفكار فرعية  ،والطالبة حول الموضوع المحدد
والغرض من كتابة المقال، وىنا البد أن يكون دور المعممة ماىرًا في طريقة استثارة 

( لمطالبة كيف يمكنيا توليد 8شرحت )الباحثة في ىذه الخطوة،   األفكار والتخطيط ليا.
اسي لممقال، ثم طمبت منيا األفكار الرئيسية ألي موضوع وأنيا تشتق من اليدف األس

اكمال المقال السابق واستخراج األفكار الرئيسية حولو، من خالل تبادل طرح األسئمة معًا 
التي توصل لكتابة األفكار الرئيسية فكانت: ىل ىناك تعريف لالستراتيجيات؟ ما ىي 

 طالبال الصم؟ ىل تختمف استراتيجيات تدريس الطالب االستراتيجيات المناسبة لتدريس
الصم عن السامعين؟ وطمبت من الطالبة أن تشاركيا أفكار رئيسية فكانت استجابتيا 

ماىي االستراتيجيات( ثم قامت )الباحثة قة كالتالي: )تعريف االستراتيجية، كتابيًا عمى ور 
إضافًة إلى ذلك،  ( بتعميق العينة الكتابية لمطالبة )والء( عمى سبورة المالحظات. 8

( لمطالبة كيف يمكن أن نستخرج أفكار فرعية والكتابة عنيا، وقد 8 شرحت )الباحثة



 .................................................... استخدام استراتيجية تعليم الكتابة االستراتيجية والتفاعليةفاعلية 

- 8413 - 

أفكار فرعية حول  ثالثة( من خالل طرح 8تفاعمت الطالبة )والء( مع مناقشة )الباحثة 
االختالف عن طرق ، وىي: )أبرز االستراتيجيات الصمالطالب استراتيجيات تدريس 

ثم طمبت منيا  تيجيات( وكتابتيا،وفق ىذه االسترانتائج التعمم ، تدريس السامعين
 التعاون معيا في بناء نص عن كل فكرة فرعية والكتابة حوليا: فبدأت بذلك.

 اقشتو وتعبئة قالب الرسم البياني؛مشاركة الطالبة في التخطيط لما تم منالخطوة الثالثة:  -4
لتنظيم وكتابة األفكار الرئيسية والفرعية كرؤوس أقالم، بحيث تساعد الطالبة في بناء 
وكتابة النص في المرحمة التالية، عمى أن تكتب الطالبة فكرتين رئيسية كحد أدنى 

 باإلضافة إلى األفكار الفرعية في القالب.
بياني، حيث تبدأ بكتابة كتابة المقال مستعينة بالرسم التبدأ الطالبة بالخطوة الرابعة:  -3

عنوان المقال ومقدمة توضح الغرض منو، ومن ثم كتابة العرض بما يحتويو من أفكار 
رئيسية وفرعية، مع األخذ بعين االعتبار التوسع واالسترسال في عرض األفكار، ومن ثم 

( 8أكممت )الباحثة  في ىذه الخطوة، كتابة خاتمة توضح ما تم ذكره في المقال أعاله.
ع الطالبة )والء( وشرحت ليا كيفية كتابة خاتمة المقال، وتم مناقشتيا شفييًا وطمبت م

منيا أن تكتب خاتمة تمخص ما سبق انجازه في المقدمة واألفكار الرئيسية والفرعية 
 ليتكون ليا خاتمة شاممة.

ل أي ليتاح ليا فرصة تعدي ؛، تقرأ الطالبة ما كتبتو في المقالالخطوة الخامسة واألخيرة -3
وتوضح ليا ما تم فيمو وما أشكل فيمو  ،خطأ تالحظو، بحيث تشاركيا المعممة في ذلك

 إلعادة صياغتو بشكل أفضل مع تقديم المساعدة في ذلك.
 :الشالمة اإلجرائية

استراتيجية طبقت فييا الباحثتان  التي الدرجة اإلجراءات أي تطبيق ثبات قياس تم     
(SIWI)، دىما بخطوات تطبيق باحثة باألخرى لمتابعة مدى تقي استعانة كل خالل من

قامت الباحثتان بعمل استمارة لتوضيح أىم الخطوات األساسية لتطبيق االستراتيجية. 
البدء بالمناقشة وشرح وىي: الخطوة األولى،  (ةخمساالستراتيجية، وبمغ مجموع الخطوات )

الرسم الثانية، شرح كيفية التخطيط وتنظيم األفكار من خالل  الخطوة. الغرض من كتابة المقال
استعراض أفكار الخطوة الثالثة،  من كتابة مقدمة المقال ثم المناقشة والتدوين. االبياني بدءً 

عصف ذىني في كيفية . الخطوة الرابعة، رئيسية وشرح كيفية استخراجيا ثم المناقشة والتدوين
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شرح كيفية والتدوين. الخطوة الخامسة،  ا ثم المناقشة حولياكتابة األفكار الفرعية وشرحي
 التنسيق والتنظيم لممقالة بخاتمة تجمع األفكار الرئيسية معًا.

( جمسة بمعدل 83تمت المتابعة من قبل الباحثتان خالل جميع الجمسات التدريبية التي بمغت )
كما تم حساب ثبات تطبيق الخطوات في كل جمسة من خالل قسمة  جمسات لكل طالبة. (خمس)

 822(، مضروبة في 3مجموع الخطوات التي طبقتيا الباحثتان عمى المجموع الكمي لمخطوات )
 .% 1434حيث كانت النسبة 

 :نشبة االتفام بني املالحظني

( لمتأكد من صحة درجات تاناالتفاق بين المالحظين )الباحثتم قياس نسبة ثبات 
االستراتيجية الكتابة تعميم الطالبات أثناء كتابة المقال في التعبير؛ وذلك باستخدام استراتيجية 

نسبة االتفاق بين  التفاعمية من خالل حساب نسبة االتفاق بواسطة المعادلة التالية:و 
درجات التي سجمتيا حيث بمغ إجمالي ال 822 ×العدد األكبر ÷ المالحظين = العدد األصغر 

 مع الباحثة األخرىفكانت نسبة االتفاق  لمطالبات الثالثة 302( من 413الباحثة األولى )
11.1 % 

 الصدم االجتماعي: 

طمبت الباحثتان من العينة كتابة مقال حر يراعى فيو  ،بعد االنتياء من الجمسات
رسالو عبر البريد االلكتروني، لمساعدت يما في نشره عمى البنود التي تم تدريسيم فييا، وا 

معرفة مدى استفادتيم من تطبيق االستراتيجية. كما تم إجراء بغرض  صحيفة الكترونية؛
انطباعك عن الجدوى من استخدام ما ية: مقابمة مع أستاذة المادة وسؤاليا األسئمة التال

؟ ىل ترين أنيا ساىمت في تحسين األداء الكتابي لطالباتك؟ ماىي خطتك (SIWI) ستراتيجيةا
 القادمة بشأن تدريس ميارات التعبير الكتابي؟.

 :الهتائج

ميم بحوث الحالة اوتماشيًا مع تص ،(4) في الشكل رقم مشاركةتم عرض نتائج كل 
تم تقديم خمس جمسات تدريبية لكل طالبة؛ عمى ة تمت موازنة جمسات التدخل بحيث الواحد

 أن تصل لممعيار المحدد في كل جمسة من جمسات التدخل.
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 (: نتائج سموك كتابة المقال عبر جميع المشاركات4الشكل )
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 والء:

ُتظير وكما  ( مشاركات الطالبة )والء( في االستمارة الخاصة بيا.األولىسجمت )الباحثة      
بين مرحمة الخط القاعدي، ومرحمة اختالف واضح أن ىناك ( 4)رقم الشكل  البيانات في

نما  ،عالي أو تباينواضح ايجابي . ففي مرحمة الخط القاعدي لم تظير البيانات اتجاه التدخل وا 
درجات؛ فيي منخفضة حيث لم تكن قريبة من  3كانت جميع البيانات تشير أنيا لم تتجاوز 

( من مرحمة الخط القاعدي إلى مرحمة التدخل بعد رصد األولىانتقمت الباحثة ) .المعيار المحدد
ث تطبيق التدخل حدب الباحثة تعندما بدأ في مرحمة الخط القاعدي. نقطتين متتاليتيناستقرار 

مستوى  قد كانلكتابة المقال المطموب منيا؛ و  )والء( تفاعل واستجابة تغيير فوري في مستوى
معيار لا الطالبة تتجاوز  حيث مقارنة ببيانات الخط القاعدي؛ ايجابي وتصاعدي اتجاه البيانات

وىي الجمسة  التدخلدرجة( في الجمسة التدريبية األولى من  01درجة من أصل  02المحدد )
؛ مما يؤكد أن التأثير ( درجة01( درجة من أصل )00عمى ) بحصوليا ( وذلكأربعةرقم )

في  ُيظير الرسم البياني .تم تقديم معزز مادي لياقد ، و الحاصل كان بسبب التدخل المقدم
  لم يكن ىناك أي بيانات متداخمة بين الخط القاعدي والتدخل.( أنو 4) الشكل

 حميمة:

ــار المحــدد، تــم التــدخل بتطبيــق  مــع  االســتراتيجيةبعــد أن حققــت الطالبــة )والء( المعي
ــة )حميمــة( بعــد  ــة الثاني ــق نفــس ل تقصــي( جمســات 4)الطالب ــم تطبي ــات الخــط القاعــدي. ت بيان

( مشــاركات األولـى) السـيناريو والخطـوات التـي تـم تطبيقيـا مـع الطالبـة )والء(. سـجمت الباحثـة
ــة )ح ــم )االســتمارة الخاصــة بيــا.  ميمــة( فــيالطالب ــات فــي الشــكل رق ــاك4ُتظيــر البيان  ( أن ىن

أظيـرت  ففي مرحمـة الخـط القاعـدي ومرحمة التدخل؛بين مرحمة الخط القاعدي،  اختالف واضح
بينمــا عنــدما بــدأ  ،فــي ثــالث نقــاط متتاليــة واســتقرار فــي البيانــاتالبيانــات مســتوى مــنخفض، 

ــوري فــي مســتوى اســتجابة )حميمــ ــر ف ــدخل حــدث تغيي ــث كــان مســتوى اتجــاه ةتطبيــق الت ( حي
لمعيـار المحـدد ا الطالبـة حققتحيث البيانات ايجابي وتصاعدي مقارنة ببيانات الخط القاعدي؛ 

درجــة( فــي الجمسـة التدريبيــة األولـى مــن التــدخل وىـي الجمســة رقــم  01درجـة مــن أصـل  02)
( ، وتم تقديم معزز مادي ليا. كما لم يكن ىناك أي بيانـات متداخمـة بـين الخـط القاعـدي ستة)

 والتدخل. 
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 مرام:

 االستراتيجيةبعد أن وصمت الطالبة )حميمة( إلى المعيار المحدد، تم التدخل بتطبيق 
نفس جمسات من جمع بيانات الخط القاعدي. تم تطبيق ( أربع)مع الطالبة الثالثة )مرام( بعد 

سجمت الباحثة السيناريو والخطوات التي تم تطبيقيا مع الطالبة )والء( والطالبة )حميمة(. 
( 4ُتظير البيانات في الشكل ) ( مشاركات الطالبة )مرام( في االستمارة الخاصة بيا.األولى)

ففي مرحمة الخط  حمة الخط القاعدي، ومرحمة التدخل؛بين مر  اختالف واضح أن ىناك
( األولىانتقمت الباحثة ). والقميل جدَا من التباين مستوى منخفضالبيانات ظيرت أالقاعدي 

من مرحمة الخط القاعدي إلى مرحمة التدخل بعد رصد استقرار نقطتين متتاليتين في مرحمة 
عندما بدأ تطبيق التدخل حدث تغيير فوري في مستوى استجابة )مرام( حيث الخط القاعدي. و 

الطالبة  حققتو كان مستوى اتجاه البيانات ايجابي وتصاعدي مقارنة ببيانات الخط القاعدي؛ 
درجة( في الجمسة التدريبية األولى من التدخل وىي  01درجة من أصل  02لمعيار المحدد )ا

تقديم معزز مادي ليا. كما لم يكن ىناك أي بيانات متداخمة بين ( ، وتم ثمانيةالجمسة رقم )
 الخط القاعدي والتدخل. 

بعد أن وصمت أو تجاوزت كل طالبة من طالبات العينة )والء، حميمة، مرام( المعيار 
لكل طالبة  االستراتيجيةدرجة(، تم االستمرار في تطبيق  01درجة من أصل  02المحدد )

لمطالبة األولى، متتالية؛ ثم تم إجراء التقصي بمعدل مرتين  اناتثالثة بيبحيث تم جمع 
، ولوحظ أن درجات الطالبات تفاوتت ولكن كانت طالبة الثانية والثالثةوتقصي واحد لكل من ال

أعمى من المعيار المحدد بحيث أن مستوى اتجاه البيانات كان ايجابي مقارنة بالخط القاعدي 
االستراتيجية الكتابة تعميم القة وظيفية بين المتغير المستقل )لكل طالبة؛ مما يثبت وجود ع

التفاعمية( والمتغير التابع )كتابة المقال(. وفي كل جمسة وصول أو تجاوز لممعيار المحدد و 
 يتم تقديم تعزيز لمطالبة. 

 :الصدم االجتماعي

تمكن المشاركات من كتابة عينة مقال بغرض النشر في تمثل الصدق االجتماعي في 
 أخذ مالحظاتياإجابات المعممة ألسئمة المقابمة حيث تم صحيفة الكترونية. إضافة إلى 

أفادت بأنيا تنوي استخداميا الفصل الدراسي و عن جدوى تطبيق االستراتيجية؛  وانطباعيا
القادم مع الطالبات الصم وضعيفات السمع؛ لما لمستو من تحسن في أداء أفراد العينة، 
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أن االستراتيجية ساعدت الطالبات ضعيفات السمع عمى التخطيط، وتوليد  المعممة وأضافت
عمى كتابة المقاالت بطريقة  األفكار بسيولة، وتنظيميا من خالل الرسم البياني مما ساعدىن

 واضحة وميسرة.
 :املهاقشة

الكتابة  عميمىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية استراتيجية ت     
في تحسين أداء سموك )كتابة المقال( ضمن ميارات التعبير  (SIWI)االستراتيجية والتفاعمية 

الكتابي لدى الطالبات ضعيفات السمع في السنة التأىيمية ببرنامج التعميم العالي لمطالب 
النتائج أشارت  .فرادر األعب الصم وضعاف السمع، من خالل استخدام تصميم التقصي المتعدد

عمى كتابة المقال ضمن ميارات التعبير الكتابي في  اكتسبن القدرة إلى أن المشاركات الثالث
مادة الكتابة الحرة. تمكنت والء، حميمة، ومرام من تعميم الميارة عبر كتابة عينة مقال بغرض 

 النشر في صحيفة الكترونية. 
القاعدي من خالل جداول جمسات الخط استنادًا إلى النتائج التي تم الحصول عمييا 

يالحظ الضعف في سموك كتابة المقال، ولكن عند  ل من المشاركات الثالثوالرسوم البيانية لك
 ماتم بداية التدخل وتطبيق االستراتيجية ارتفع األداء وتحسن بشكل ممحوظ من خالل

في تحسن ميارة  (SIWI)استعراضو في الرسوم البيانية، مما يدل عمى فاعمية استراتيجية 
اين ممحوظ حققت نتائج المشاركات بعد التدخل تب ع.كتابة المقال لدى الطالبات ضعيفات السم

أظيرت والء كما حسن الفوري في كتابة المقال، إلى الت مما يشير ؛عن مرحمة الخط القاعدي
تابتين لما الحظنو من تحسن أثناء ك تراتيجيةلالستمرار في تطبيق االس رغبة عاليةومرام 
  .لممقال

Wolbers et al. (2015 )دراسة كالعديد من الدراسات،  تتفق ىذه النتيجة مع
قناعية والشخصية وكتابة لتحسين ميارات الكتابة اإل SIWI))التي استخدموا فييا استراتيجية 

والتي أظيرت  ،الصم وضعاف السمع في المرحمة االبتدائية الطالبلدى عينة من التقرير 
( التي أثبتت فعالية 2009) Giddens ودراسة تمك الميارات.نتائجيا تحسن كبير في 

مع ثالثة أطفال صم وضعاف سمع في مرحمة رياض األطفال، حيث تم  (SIWI)استراتيجية 
ووجدت أن الكتابة  ،من جميع النواحي طفالتحميل مالحظات المعمم والعينات الكتابية لأل
إضافًة إلى دراسة  الصم وضعاف السمع. لألطفالالتفاعمية كانت وسيمة فعالة لتدريس الكتابة 
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Wolbers  (2008 ،التي ُطبقت فييا ذات االستراتيجية باستخدام المنيج شبو التجريبي )
ابة، الصم فيما يتعمق بالسمات األساسية لمكت الطالبوتوصمت إلى ظيور تحسن كبير عمى 

 السياق المغوي، تحديد واختيار الكممات، وميارات التحرير والمراجعة.
دافعية قد تكون النتائج اإليجابية التي تم الحصول عمييا في ىذه الدراسة بسبب 

مما سيكون لو الدور األكبر في قبول التحاقين  ،الطالبات لتحسين ميارات التعبير الكتابي
بالمرحمة الجامعية. أن يكون لدى الطالبات دافعية لمتعمم أمر بالغ األىمية لتطوير ميارات 

أن من األساليب التي تزيد ( حيث ذكر 0281)، وذلك ما أشار إليو السيد التعبير الكتابي
ىو توفير بيئات وأساليب تعميمية تناسب الصم وضعاف السمع وتحفزىم لمتعمم  الطالبدافعية 

 .مدخالتيم، وتحقق ليم نتائج إيجابية ممحوظة تساعد عمى رفع مستوى تحصيميم األكاديمي
أشارت األبحاث إلى أن تدريس ميارات التعبير الكتابي باستخدام استراتيجية تعميم الكتابة و 

رات قدرة عمى تحسين نتائج ميااالستراتيجية والتفاعمية في سياقات محفزة لمغاية لديو ال
 ,Wolbers, 20015; Giddens)الصم وضعاف السمع  الطالبالتعبير الكتابي لدى 

2008). 
المستوى السابق لبعض المشاركات، عمى النتائج ىو العامل الثاني الذي ربما أثر 

في مستوى  قريناتياميارات أعمى من  أظيرتكما ىو الحال لدى المشاركة )والء( التي 
الكتابة والتعبير الكتابي؛ ويعود ذلك إلى االىتمام المقدم ليا منذ طفولتيا فيما يتعمق بالقراءة 

أن الوالدين ىما المحطة ب( 0281) الحمدانوىو ما أكد عميو  ،والكتابة واالستعداد ليما
بالمزيد من  لفترة يدفعاستغالل ىذه ان أاألولى في التييئة لالستعداد لتعمم القراءة، حيث 

الستقبال المعمومات األساسية حول المغة المكتوبة  ستعدالقرائية لمطفل؛ ألن العقل م الخبرات
عمى حب التعمم لديو  إيجاباً  ، مما يؤثرعفويبشكل وبالتالي سيتعمميا بسرعة وسيولة و 

رفية؛ الصم وضعاف السمع تتطمب قدرات مع الطالبالميارات الكتابية لدى  وبما أنمستقباًل. 
كتابة المقال أو التقرير البد ليا من الربط بالخبرات الشخصية والمعمومات السابقة، والمعرفة ف

نتاجيا وترجمتيا كتابيًا، مما يضع عمى عاتق إالجيدة بالمعمومات المتنوعة التي قد يصعب 
ا ليتحقق المعمم ميمة كبيرة نحو االىتمام بالخبرات الكتابية والتدريب وتكثيف الممارسة عميي

 (.0284 التحسن )الحايك والزريقات،
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ثالثًا، قد يكون تقديم التعزيز بأشكال مختمفة أحد العوامل التي ساعدت المشاركات 
وىذا يتفق مع ما توصمت إليو كل من  عمى اكتساب ميارات متقدمة في بضع جمسات.

أن التعزيز الذي يعد أحد مبادئ تعديل السموك، كان لو دور فَعال ب( 0283العبادي وفرحات )
 سةىذه الدار  وبالتالي نجد أن نتائج ،الصم وضعاف السمع لمطالبفي إعادة البناء النفسي 

 الصم وضعاف السمع. لمطالبز في تحسين األداء الكتابي دور التعزي تدعم
 الكيود والدراسات املشتكبمية:

فقد ال تكون النتائج  وى ثالث مشاركات في ىذه الدراسة؛أنو لم يكن ىناك س بما
يم عمى بقية الطالبات ضعيفات السمع في التعميم العالي. عمى سبيل المثال، جميع قابمة لمتعم

المشاركات ضعيفات سمع مما يجعل ىناك حاجة لمزيد من الدراسات وتطبيقيا عمى عدد 
ضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة فقط عمى سموك كتابة الصم. إ خر، وكذلك تضمين الطالباتآ

المقال ضمن ميارات التعبير الكتابي األمر الذي من شأنو يتيح تطبيق التدخل مع بقية 
قناعية والمقاالت اإل ،بة التجارب الشخصيةوكتا ،ميارات التعبير الكتابي مثل كتابة التقارير

حيث  ؛يتم تقديم جمسات لممتابعة نظرًا لمقيود الزمنية يتمثل في أنو لم ،ثمة قيد آخروغيرىا. 
كان لزامًا إنياء التطبيق خالل فترة قصيرة، لذلك فإن تكرار التدخل بمتابعة إضافية تعطي 

نظرًا ليذه القيود في الدراسة الحالية،  مؤشرًا أفضل لمعرفة ما إذا كان أثر التدخل مستقر.
التركيز عمى الطالبات الصم في التعميم العالي الالتي  ينبغي أن تنظر البحوث المستقبمية في

يستخدمن لغة اإلشارة كطريقة تواصل، وكذلك الحرص عمى اختيار ميارات التعبير الكتابي 
 األخرى إضافة إلى سموك كتابة المقال.

 :التوصيات

أىمية أواًل، . في ضوء ما توصمت اليو نتائج الدراسة، يمكننا الخروج بعدد من التوصيات     
التطوير الميني في الكتابة والنظر في االحتياجات المغوية المحددة لمطالب الصم وضعاف 

الصم وضعاف السمع  الطالبمعممي  التي تزددتدريبية الدورات السمع، من خالل تكثيف ال
 انيًا،ث .(SIWI)الكتابة االستراتيجية والتفاعمية  عميمالالزمة لتطبيق استراتيجية ت بالميارات
مع الطالب الصم وضعاف  ممارسات الكتابة المبنية عمى األدلة تطبيقعمى  المعممينتشجيع 

، واستثمار الخبرات التراكمية السابقة السمع بما يتناسب مع احتياجاتيم المغوية المتنوعة
مستخدمي  لممعممينالتحفيز والدعم المادي والمعنوي ، تقديم . ثالثاً لمطالب في تنمية كتابتيم
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وأخيرًا، من الميم تنفيذ  دارة التعميم بالمنطقة.إالممارسات القائمة عمى األدلة، من قبل 
توجيو أفكار ، و الممارسات التفاعمية الحوارية بين المعممين والطالب الصم وضعاف السمع

اءة والذي بدوره سيساىم في تحسين الكف ؛والتعزيز الفوري لالستجابات الطالب أثناء الكتابة
 المغوية.
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 املراجع

 أواًل: املراجع العربية

عوبات التعبير ص عالج(. فاعمية برنامج تدريبي في 3102) .براهيمالزريقات، إ .؛يصلالحايك، ف
-0(، 537) 063 ،دراسات العموم التربويةفي األردن، المعاقين سمعيًا  الطالبالكتابي لدى 

57. 
برنامج تدريبي لتنمية مهارات االستعداد لمقراءة والكتابة لدى عينة من  (. فعالية3102) .الحمدان، نايف

المجمة التالميذ الصم بمرحمة ما قبل المدرسة في معاهد األمل لمصم في مدينة الرياض. 
 .332-300، 2، العربية لعموم اإلعاقة والموهبة

اف السمع ببرنامج السنة (. القدرات المغوية والكتابية لمطالب الصم وضع3107. )ميالزهراني، ع
مجمة التربية الخاصة والتأهيل: مؤسسة التربية الخاصة . التأهيمية بجامعة الممك سعود

 .073-032، (2)3، والتأهيل
االليكترونية التشاركية ومستوياتها في  (. أثر التفاعل بين أشكال تقديم التذييالت3102السيد، رمضان )

تنمية مهارات الكتابة االليكترونية التشاركية لدى التالميذ الصم. الجمعية العربية لتكنولوجيا 
 .553 -222، 22التربية، 

برنامج تعميمي قائم عمى نموذج جنسن لمتعمم المستند إلى  (. أثر3102) ع.؛ الهاشمي، .الشمري، و
 المفتوحة القدس جامعة مجمة ة.الدماغ في تحسين الكتابة اإلبداعية لدى الطالب في السعودي

 .071-022 (،30) 5 المفتوحة، القدس جامعة :والنفسية التربوية والدراسات لألبحاث
التعزيز المادي في البناء النفسي لمصم والبكم في معهد  (. أثر3107العبادي، هناء؛ فرحان، فرحات )

(، 51) 2. مجمة أبحاث البصرة لمعموم اإلنسانية، 3105-3102األمل بالبصرة لمعام الدراسي 
052-022 . 

: الصم الطالب لدى الكتابي والتعبير القرائي الفهم(. 3105.  )طارق الريس، عثمان؛ المنيعي،
- السعودية العربية المممكة في والمهني التقني لمتدريب العامة المؤسسة بكميات الممتحقين

 ،(2)0 والتأهيل، الخاصة التربية مؤسسة: والتأهيل الخاصة التربية مجمة. - ميدانية دراسة
23 - 003. 

 والتحصيل الكتابي التعبير مهارات تطوير في مقترح تدريبي برنامج أثر(. 3117) .ائمةحسونة، ن
، )رسالة األردن في الوسطى األساسية المرحمة في الصم التالميذ لدى الذات ومفهوم الدراسي

  .دكتوراه غير منشورة(. جامعة عمان العربية، األردن
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(. أنماط السيادة النصفية لممخ ومهارات الكتابة الخط واإلمالء والتعبير الكتابي: 3102) .منيةعطال، ي
 التربوية لمدراسات الحكمة مجمة. ين سمعيادراسة ميدانية مقارنة بين السامعين والمعوق

 .022-051، 02 والتوزيع، لمنشر الحكمة كنوز مؤسسة :والنفسية
(. تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي لدى الطالب ذوي اإلعاقة السمعية 3102) .نانفياض، ح

 بالمرحمة الثانوية. رسالة دكتوراه غير منشورة. كمية التربية. جامعة عين شمس.
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