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The Effect of Feedback on Written Expression Skills among
High School Deaf Students
Abstract
The study aimed to investigate the effect of feedback on written
expression skills among high-school deaf students, by using quaiexperimental design approach. The participants included 12 deaf female
students in the 11th and 12th grades in the merged classes in Riyadh city.
Participants were randomly divided equally into an experimental and a
control group. A rubric was built to evaluate the following written expression
skills (ideas, organization, word choice, syntactic, grammatical & spelling
rules, and presentation) and 14 topics were chosen for this study. Feedback
was provided for the participants’ writings for seven weeks, in a total of 14
sessions. The results revealed significant differences between the pre- and
post-testing in favor of the post-testing for both groups. The results also
showed differences between both groups in the post-test in favor of the
experimental group, indicating the improvement in written expression skills
in that group.
Keywords: Written skills, hard of hearing, feedback.
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المرحلة الثانوية
مستخلص البحث
التعبت الكتاب لدى
هدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر التغذية الراجعة عىل مهارات
ر
الطالبات الصم ف المرحلة الثانوية ،باستخدام المنهج التجريب ،عىل  12طالبة صماء ف الصف
متكافئتي
مجموعتي
الثاب والثالث الثانوي ف مدينة الرياض ،تم تقسيمهم عشوائيا بالتساوي إىل
ر
ر
التعبت الكتاب
تجريبية وضابطة ،وللتحقق من هدف الدراسة تم بناء مقياس تقدير لتقييم مهارات
ر
التالية( األفكار ،التنظيم ،اختيار الكلمات ،البناء ر
التكيب ،القواعد النحوية واإلمالئية ،العرض)
التعبت الكتاب للطالبات 7
للتعبت الكتاب واستمر تقديم التغذية الراجعة عىل
واختيار  14موضوعا
ر
ر
أسابيع لمدة  14جلسة ،وكشفت النتائج عن فروق دالة احصائيا ف القياس القبىل والبعدي
للمجموعة التجريبية والضابطة لصالح القياس البعدي ،كما كانت الفروق ف القياس البعدي ربي
لتعبت الكتاب كان اعىل
المجموعتي دالة لصالح المجموعة التجريبية ،أي ان التحسن ف مهارات ا ر
ر
ف المجموعة التجريبية.

المعوقي سمعيا ،التغذية الراجعة.
الكلمات المفتاحية :مهارات الكتابة،
ر
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مقدمة البحث
تعد الكتابة من المهارات الهامة للنجاح األكاديم والمهب لكل فرد ،حيث يمكن
استخدامها للتعبت عن األفكار والتواصل الفاعل مع اآلخرين ،وه من ر
أكت المهارات اللغوية تعقيدا
ر
) (Easterbrooks & Stoner, 2006; Yamalee & Tangkiengsirisin, 2019ولذا فه
تعتت أداة تواصلية وإدراكية )Graham et al., 2018( ،حيث يعد التعبير الكتاب وسيلة للتواصل
ربي بب البشر فهماﹰ وإفهاما ،و يقوم بدور هام ف حياة اإلنسان اليومية ،وف عملية االتصال وتسهيل
عملية التفكت(الخالدي )2013،بل هو من ر
أرف مهارات االتصال حيث يطور األفراد مهارات الكتابة
ر
ر
التعبت الكتاب من أكت
بعد تطويرهم لمهارات االستماع والمحادثة والقراءة (رجب )2011 ،و يعتت
ر
ً
أنواع الكتابة استخداما من قبل الطالب ف المدارس والمعاهد والجامعات (الصوف )2007 ،وبذا
تعد اللغة المكتوبة مهارة ضورية للمشاركة الناجحة ف المدارس الثانوية وما بعد الثانوية
(.)Schleppegrell, 2001
التعبت عن أفكارهم وأداء
وتؤدي الكتابة لدى الصم وظائف مختلفة ،فه تساعدهم عىل
ر
السامعي
كثتا للتواصل مع مجتمع
األنشطة اليومية وتدوين المالحظات ،كما يستخدمها األصم ر
ر
ومع مجتمع الصم )Bolen, 2019؛ العبدالالت )2015 ،ومع التقدم ف التقنيات والتشخيص
المبكر للفقدان السمع ،وزيادة فرص وصول الصم إىل مناهج التعليم العام عىل مدى العقود
الماضية ،إال أنه ال يزال الطالب الصم يحققون مستويات منخفضة ف القراءة والكتابة (Wolbers
).et al., 2018
ً
أدوارا مهمة بنفس القدر لدى األشخاص الصم،
وعىل الرغم من أن القراءة والكتابة تلعبان
ر
الكبت بالقراءة لدى الصم ف البحث والممارسة أكت من
المثتة للقلق هو االهتمام
ر
إال أنه من األمور ر
الباحثي ،حيث تعتت إحدى
يثت دهشة
االهتمام بالكتابة ) )Mayer & Trezek, 2019مما ر
ر
القدرات الضورية ر
الب يجب عىل الطالب إتقانها للنجاح ف المدرسة وف العمل وف الحياة
) )Graham et al., 2018خاصة ف العض الحاىل حيث أصبح التواصل عن طريق الكتابة ضورة
ر
اإللكتوب والتدوين ووسائل التواصل
حتمية فرضته التقنية الحديثة مثل الرسائل النصية والتيد
ً ر ً
االجتماع المختلفة ،وبذا أصبح للكتابة ً
متايدا ف التفاعل االجتماع بالنسبة لألفراد
دورا حيويا
الصم والتواصل الفاعل مع المجتمع األكت) .)Mayer & Trezek, 2019وعىل الرغم من أهمية
الكتابة إال أن معظم برامج تربية وتعليم الصم تركز فقط عىل تنمية المهارات اللغوية دون العناية
بتطوير كتابات الصم (العبدالالت.)2015 ،
كاف ف الفصل الدراس
كما يؤكد وايس ( )Wyse, 2003عىل أنه لم يتم تخصيص وقت ٍ
لتعليم الكتابة واستخدامها كأداة للتعلم .باإلضافة إىل ذلك ،يفيد المعلمون ً
غالبا أنهم يشعرون بأنهم
غت مستعدين لتعليم الكتابة بطريقة فاعلة ودمجها ف التعلم عت المناهج الدراسيةTrezek, .
ر
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يشت جاد ( )2005إىل ضورة العناية بتعليم الكتابة ف مناهج التعليم ألن الكتابة
ومن هنا ر
التفكت الواضح والعكس صحيح .ويذكر)(Luckner et al ., 2005أن تعلم
الواضحة تؤدي إىل
ر
ر
وتست بمعدل بطء ،مما يحتم العناية بتطوير استاتيجيات وتقديم
الكتابة للصم عملية بطيئة
ر
نماذج تسهل عملية تطوير مهارات الكتابة .وهذا ما أكد عليه ) (Mayer & Trezek, 2019من
ر
المباش والحفظ وهذا قد
أن التامج المنظمة لتعليم الصم الكتابة تركز بالدرجة األوىل عىل التقليد
يكون سببا لعدم تحسن كتابة الطالب الصم.
ويؤكد عىل ( )2006عىل التكامل ربي مهارات الكتابة والمهارات السابقة لها كاالستماع
والنطق والكالم والقراءة .حيث يسبق النطق بالكلمة كتابتها وبذا ينعكس القصور ف اللغة المنطوقة
لدى الطالب الصم سلبا عىل اللغة المكتوبة وهو األساس الذي يتم االعتماد عليه ف تعليم الطالب
الصم القراءة والكتابة .كما أن إتقان اللغة مهم لكفاءة الكتابة مما يعكس العالقة الظاهرة ربي إتقان
اللغة األوىل ومهارة الكتابة بشكل عام). (Scott & Hoﬀmeister, 2018
ومن هنا فإن التحدي الذي يواجه الصم ف تعلم الكتابة يعتمد عىل حقيقة أنهم ال يملكون
ً
جيدا لالستفادة منها وذلك ف غياب القدرات اللغوية المنطوقة ر
الب تعتت أساسية
اللغة المطلوبة
ً
ً
للكتابة) ) Graham et al., 2018فالكفاءة اللغوية المنطوقة أمرا محوريا ف الكتابة ،ألنها توفر
ر
الصوب والقدرات األخرى المتعلقة بالرموز الالزمة
األساس لفهم دالالت الكلمات ،وتطوير الوع
لصنع المعب ف الكتابة ) Mayer & Trezek, 2019؛ وحيد وفياض.)2016 ،
السامعي تعلم الكتابة بتعميم قواعد اللغة المنطوقة ر
الب تم تعلمها
حيث يمكن للطالب
ر
بالفعل ،وذلك لوجود عالقة واضحة ربي اللغة المنطوقة والمكتوبة لديهم ،فيطبق األطفال
معرفتهم السابقة بالقاعدة الصوتية للغة عىل القراءة والكتابة ألن جميع أنظمة الكتابة تستند إىل
رمز اللغة المنطوقة ،ولكن اكتساب مهارات الكتابة لدى الصم يختلف ف غياب قواعد اللغة
المنطوقة ) (Easterbrooks & Stoner, 2006فالعالقة ربي اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة
وغت مكتملة ( Everhart
وغت واضحة ،مما يؤدي إىل اكتساب لغة مكتوبة متأخرة ر
محدودة لديهم ر
التعبت الكتاب
 .)& Marschark, 1988ويجعل الكتابة مهمة شاقة عليهم فتتأخر لديهم مهارات
ر
السامعي ) .(Teba et al., 2019ويحصلون عىل درجات منخفضة ف االختبارات
مقارنة بأقرانهم
ر
المعيارية للكتابة). (Antia et al., 2005
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) )Mayer& 2019وهذا ما أكدت عليه الهيئة الوطنية للكتابة من أن أحد األسباب المحتملة لتدب
مستوى الكتابة لدى الطالب عدم قيام المدارس بإجراءات مناسبة لتدريسها(National .
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) Commission on Writing, 2016كما يوجد قلق ر
كبت من عدم تطوير المر ر
الكتابة الالزمة للنجاح ف المدرسة أو العمل أو حياتهم الشخصية ،ويرجع السبب ف ذلك إىل عدم
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ً
ً
ً
تحديا هائال للطالب الصم ،حيث يجب أن يكون األفراد قادرين
وبذا تمثل الكتابة عادة
عىل معالجة الهياكل النحوية والضفية للغة)(Kilpatrick & ; Schirmer & Ingram, 2003
Wolbers, 2020

إضافة إىل كتابة الحروف وإنتاج الكلمات واإلمالء الصحيح واالستخدام

الصحيح لعالمات ر
التقيم مع تخطيط وتنظيم األفكار) )Antia et al., 2005كما يتطلب االتصال
قدرا أكت من الدقة ف استخدام اللغة ،والمزيد من التوسع ف التفكت ر
الواضح ف الكتابة ً
أكت مما هو
ر
ً
واضحا قدر اإلمكان).) Mayer & Trezek, 2019
مطلوب عند التحدث لجعل المعب المقصود
وبمراجعة األدب ر
التبوي منذ أوائل القرن ر
العشين ر
وحب العض الحاض ،نجد أن األفراد
الصم يعانون من مشكالت ف جميع مجاالت الكتابة ) .(Mayer & Trezek, 2019ويواجهون
صعوبات ف إنتاج النص والتشكيل ،المعجم ،القواعد اللغوية ،التماسك المفاهيم ،كذلك
مشكالت ف إتقان عناض مورفولوجيا اللغة ) (Yoshinaga-Itano et al., 1996ولديهم نقص
ف عدد المفردات ) (Luckner & Cooke, 2010كما أن نصوصهم المكتوبة أقل تماسكا من
السامعي ولديهم صعوبة ف الكتابة عىل السطر وصحة رسم الحروف والكتابة ف
كتابات أقرانهم
ر
ً
صورة فقرات( الحايك والزريقات )2013 ،واستخدام عددا أكت من األسماء واألفعال ،وعدد أقل
من الظروف واألدوات المساعدة والعطف والضمائر واألفعال ر
الشطية .وتتسم كتاباتهم بجمل
أقض وأبسط تركيبا (  )Yoshinaga-Itano et al., 1996; Wolbers, 2008aو إفراط ف
التعميم ووجود مشاكل فيما يتعلق بالضف والصياغة )  (Mayer & Trezek, 2019مع
االستخدام غت المناسب لحروف الجر وعدم استخدام عالمات ر
التقيم واختصار الجمل ف كلمة
ر
واحدة مما يؤثر عىل وضوح المعب المكتوب ) (Negrete, 2015كما تظهر ف كتاباتهم األخطاء
النحوية  ،وتكرار الكلمات مع محدوديتها ،و اإلفراط ف استخدام الكلمات البسيطة مع عدم
قصتة مقارنة
االستخدام الصحيح للكلمات ،واالفتقار إىل الكلمات الوظيفية ،وكتابة نصوص
ر
السامعي وكتابة جمل أقل تعقيدا ،مع عدم التطوير الكامل لألفكار مع
بالنصوص المكتوبة من
ر
أخطاء امالئية واضحة ،والفقر الشديد ف مهارات ترتيب االحداث (Albertini, & Schley,
2011; Cheng & Rose, 2009; Dostal & Wolbers, 2014; Karasu, 2017; Kilpatrick
& Wolbers, 2020; Marschark et al., 2002; Volpato et al., 2018 ).
شعتة( )2012دراسة للتعرف عىل أخطاء الكتابة
وف المملكة العربية السعودية أجرى أبو ر
عند الطالب الصم وكشفت النتائج عن وجود مشكالت ف كتابات الطالب تتمثل ف األخطاء
اإلمالئية مثل :كتابة الهمزات ،والتاء المفتوحة والمربوطة ،إضافة إىل األخطاء النحوية ،وأخطاء
تتعلق باللغة مثل كتابة الجمل وإضافة أو حذف كلمات ،كما ازدادت أخطاء الكتابة بازدياد درجة
ً
القصور السمع .وأجرى كال من المنيع والريس ( )2014دراسة للتعرف عىل مستويات مهارات
التعبت الكتاب للطالب الصم ،وتوصلت الدراسة إىل وجود ضعف شديد لدى الطالب الصم ف
ر
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عويقب ( )2016للكشف عن اكتساب القواعد النحوية لدى الطالب الصم من المرحلة االبتدائية
إىل الثانوية ،ظهرت لديهم مشكالت ف تحديد األسماء واألفعال وترتيب الجمل وخلو الجمل من
أدوات الربط والحروف والضمائر ،واتفقت مع هذه النتائج ماتوصل إليه بهاز( )2017ف دراسته
ر
الب أجراها للكشف عن مستوى مهارات الكتابة لدى  35طالبا من الطالب الصم وكشف عن
الضعف الشديد ف مستوى مهارات الكتابة ف أداء الطالب الصم إضافة اىل الضعف ف تكوين
الجمل والمهارات النحوية.
وقد أشارت نتائج مراجعة منهجية أجراها كال من ()Williams & Mayer, 2015
الب تناولت تعليم وتطوير الكتابة وتقييمها لألطفال الصم .إىل أن ً
لمجموعة من الدراسات ر
جزءا
رً
كبتا من الدراسات ركز عىل التهجئة ،واقتضت التحليالت عىل مستوى الكلمة مع تجاهل تقييم
كبت.
الكتابة إىل حد ر
وف مراجعة منهجية أجراها ر
ستاسمان وسكرمر)(Strassman & Schirmer, 2012
للدراسات ر
الب أجريت للكشف عن الكتابة لدى الصم أشارت معظم الدراسات عىل أن النصوص
ً
ر
تتمت بأنها تفتقر إىل التنظيم و التفاصيل
الب يتم إنتاجها عادة من قبل الطالب الصم مفهومة ولكن ر
وعدم النضج ،و يرجع ذلك إىل صعوبات بناء الجملة لديهم وإىل قلة المفردات ،كما أشارت
الدراسات إىل أنه عندما تكون بيئة التعلم جذابة ومشجعة وعندما يتم تقييم الكتابة الحقيقية
تحسي مهارات الكتابة لديهم.
وتشت الجهب ( )2007إىل أن الطالب الصم
ومكافأتها فإنه يمكن
ر
ر
يواجهون مشكالت ف مظاهر النمو اللغوي تنعكس عىل الكتابة لديهم ،وتؤكد عىل التعليم الموجه
الهادف لهم لتطوير مهاراتهم اللغوية ومن ثم تطوير الكتابة لديهم .ويلفت ولتز وآخرون Wolbers
) )et al., 2018النظر إىل الحاجة الماسة إىل التدخالت ر
الب تعتمد عىل ممارسات تعليم الكتابة
المستندة إىل األدلة ،مع التأكيد عىل تلبية االحتياجات اللغوية المتنوعة لدى الطالب الصم.
وتتنوع أساليب تعليم الكتابة مثل :ر
استاتيجية التعليمات ،التلخيص ،مساعدة األقران،
الجمع ربي الجمل ،التغذية الراجعة  ،دراسة النماذج ،تعليمات قواعد اللغة (Graham et al.,
2018).
كما توصل كل من ر
ستاسمان وسكرمر ) (Strassman & Schirmer, 2012إىل أن هناك
للسامعي وه تدريس عملية الكتابة وخطواتها ،وتعليم
أربعة مناهج تستخدم ف تدريس الكتاب
ر
خصائص الكتابة عالية الجودة ،والكتابة لتعلم المحتوى ،والتغذية الراجعة ،وعىل الرغم من أن
جميع الدراسات الخاصة بتدريس الكتابة للطالب الصم تندرج ضمن إحدى هذه الفئات ،إال أن
نتائجها كانت غت واضحة وأكدا عىل أهمية إجراء المزيد من الدراسات حول ر
استاتيجيات تعليم
ر
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التعبت الكتاب خاصة ف تناسق ،وترتيب الكلمات ،والجمل ،واألفكار .وف دراسة أجراها
مهارات
ر
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يشت التتيب وشىل )(Albertini & Schley, 2011إىل أن األداء
الكتابة للطالب الصم.حيث ر
ر
المباش بمرور الوقت ،وأن استخدام األساليب
النحوي للطالب الصم سوف يتحسن مع التدريس
الوظيفية لتدريس الكتابة سيسهم ف تنظيم الكتابة لديهم .
ر
االستاتيجيات المستخدمة ف تعليم وتطوير الكتابة لدى
وتعتت التغذية الراجعة من
الطالب ،وه إخبار المتعلم ماذا كانت إجابته صحيحة أو خاطئة ،مع تقديم معلومات إرشادية
توضح للمتعلم سبب اإلجابة الخاطئة وسبب اإلجابة الصحيحة ( .)Lemley, 2005حيث تعط
للطالب معرفة بنتيجة عمله بعد تقديمه له وتتمثل أهميتها للطالب من حاجتهم إىل معلومات
إضافية لتقويم أدائهم ،حيث أن المتعلم يحتاج إىل مساعدة اآلخرين ف ذلك ،وتساعد التغذية
الراجعة الطالب ف الكشف عن مواطن الضعف والقصور لديهم وتزيد من شعة التعلم عن طريق
زيادة الجهد مع تعزيز االستجابات الصحيحة ( الشعراوي )2000 ،فتحسن مستوى الكتابة لديهم
).(Farid & Abdul Samad, 2012
ولطالما كان تصحيح وتقديم التعليقات والتغذية الراجعة عىل العمل المكتوب للطالب
حي يرى البعض فعالية المالحظات
أحد المشكالت ر
المثتة للجدل عىل مدار العقود الماضية ،فف ر
معللي ذلك بعدم تأثر محتوى وتنظيم كتابات
التصحيحية المكتوبة ،يشكك اآلخرون ف فائدتها
ر
الطالب ( .)Andarab, 2019ويؤكد ترسكوت ) .(Truscott, 2007عىل أن تصحيح الخطأ
تأثت سلب منخفض عىل قدرتهم عىل الكتابة بدقة ،إضافة اىل محدودية الفوائد ر
الب
للطالب له ر
تنتج عنه.
تأثت التغذية الراجعة حول
وعىل الرغم من أن العديد من
المعلمي ليسوا متأكدين من ر
ر
المعلمي من
وتحسي كتاباتهم ) (Ferris, 1999إال أن هناك من
أخطاء الكتابة للطالب ف تطوير
ر
ر
يعتقد بأنه مع الوقت والجهد المستثمر فيها ،فإن مالحظاتهم توفر معلومات مهمة للطالب حول
أداء كتابتهم ( .)Zamel, 1985إضافة إىل أن بعض الطالب اآلخرين الذين تتطور لغتهم ،ينتظرون
يقي بأن التغذية الراجعة
تغذية راجعة من معلميهم وردودا تصحيحية عىل كتاباتهم وهم عىل ر
تحسي كتاباتهم( . (Ferris, 1999ألن المالحظات ر
الب تقدم من خاللها تعتت مهمة
تسهم ف
ر
للطالب فتسمح لكل متعلم أن يدرس ويتأمل ف تفاصيل أخطائه(Yamalee & .
تقييما بناءاً
ً
) Tangkiengsirisin, 2019وبذا تبدو التغذية الراجعة بمثابة بنية بسيطة تقدم
للكتابة).(Biber et al., 2011
المعلمي يعتقدون أن التغذية الراجعة تقتض
ويشت الشعراوي (  )2000إىل أن بعض
ر
ر
غت كاف لحدوث عملية التعلم ،حيث يجب أن
عىل وضع تعليقات عىل إجابات الطالب ولكن هذا ر
يعرف الطالب لماذا تعتت إجاباتهم خاطئة ولماذا يعتت تصحيح المعلم هو الصحيح .ويؤكد الشويرخ
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ويؤكد الخالدي ر
المعايت ر
الب يجب اتباعها عند تقديم
والتك ( )2018عىل مجموعة من
ر
التغذية الراجعة ر
حب تكون فعالة ومنها تقديم التغذية الراجعة حول جوانب معينة تكون مرتبطة
كبت من المعلومات للطالب ر
حب ال تؤدي إىل إرباكهم
باألهداف التعليمية ،واالبتعاد عن تقديم كم ر
مع إعطاء الفرصة لهم الستخدام التغذية الراجعة ف عمليات التعلم الالحقة.
ويذكركل من فريد وعبد الصمد ) )Farid & Abdul Samad, 2012أن من طرق التغذية
التعبت الكتاب ،أو التعليق عىل الشكل واألخطاء النحوية ،ويؤكد عىل
الراجعة التعليق عىل محتوى
ر
ر
الطريقتي ف تعليم الكتابة ،وف المراجعة المنهجية ر
بيبت وآخرون
كت عىل
الب أجراها ر
الحاجة إىل الت ر
ر
) (Biber et al., 2011توصلت إىل أن النتائج اإليجابية ر
الب تحققها التغذية الراجعة عىل كتابات
كبتة ف القواعد النحوية
الطالب تكون أكت إذا قدمت لهم بصورة شفوية ،كما تؤدي إىل مكاسب ر
ر
ر
المشتك عىل المحتوى مع الشكل يؤدي إىل تحقيق مكاسب
كت
إذا قدمت مكتوبة .إضافة إىل أن الت ر
تحسي الدقة النحوية.
أكت ف تطوير الكتابة مع
ر
ويعدد الشيخ وخليل ( )2012أرب ع وظائف للتغذية الراجعة ،توجيهية تساعد المتعلم ف
تثبيت االستجابة الصحيحة وتجنب االستجابة الخاطئة ،ووظيفة إخبارية تزود الطالب بمعلومات
عن استجابته ،وتعزيزية تدعم االستجابات الصحيحة وزيادة تكرارها وزيادة ثقته بنفسه ،ووظيفة
دافعية حيث إن إخبار الطالب بنتيجة استجاباته يزيد من دافعيته نحو انتقاء االستجابات
الصحيحة.
وف مراجعة للدراسات ر
الب استخدمت التغذية الراجعة ف تطوير مهارات الكتابة أكدت
تحسي الكتابة؛ يبب
معظمها عىل أن استخدام التعليقات للطالب وتقديم التوجيه لهم لكيفية
ر
عىل قدرات الكتابة الحالية للطالب؛ ويأخذ ف االعتبار المهارات اللغوية له ،وللتعليقات المكتوبة
الب يمكن للطالب الرجوع إليها ،كما تعد المناقشات ر
توفت سجل للتعليقات ر
أكت فاعلية
فاعلية ف ر
ً
ف صياغة وتوضيح األخطاء؛ حيث أن المناقشة تساعد ف اتساع نطاق الحوار وجها لوجه مع
استمرار التعليقات المكتوبة ر
الب يمكن للطالب العودة إليها عند المراجعة & (Strassman
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( )2009عىل أن مفهوم التغذية الراجعة اقتض سابقا عىل تصحيح الخطأ لكنه اآلن أوسع من ذلك
ر
االستاتيجيات التدريسية والنقاشية ر
الب يستعملها المعلم لالستجابة لمشاركات
فهو يعب
ر
المتعلمي ،واالستجابة ألخطائهم بهدف مناقشة الجوانب المتعلقة بالمعب أو الصيغ أو التاكيب
ر
ر
كت عىل أخطاء الطالب فقط عند تقديم التغذية الراجعة واإلشادة
اللغوية .مع التأكيد عىل عدم الت ر
بمواطن القوة ف كتاباتهم ) Hyland & Hyland, 2006) .والعمل عىل تصحيح األخطاء بصورة
ر
ومباشة ،ر
حب ال يعتاد الطالب عىل أخطائهم الكتابية .فتتكون لديهم عادات سيئة ف الكتابة.
فورية
ً
ً
كما يمكن تقديم التعليقات ف التغذية الراجعة شفهيا أو كتابيا). (Biber et al., 2011
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) Schirmer, 2012ويؤكد ) ) Kenney, 2018عىل أنه يجب أن يعمل المعلمون مع الطالب
الصم ف جو تفاعىل لمناقشة األخطاء ف كتابتهم وبالتاىل يلعب المعلم أدوارا مرنة لدعم تعلم
الطالب الصم للكتابة ،وتوصل )(Yamalee & Tangkiengsirisin, 2019إىل أن الطالب الصم
يعتقدون أن تقديم التعليقات المكتوبة فقط ليست كافية ،و أنهم يفهمون أخطاءهم بشكل أفضل
تحسي مهارات الطالب
إذا كان هناك لقاء ومناقشة مع المعلم حول التعليقات مما يساعد ف
ر
الكتابية.
كما وجد )(Lang & Albertini, 2001بعد تحليل عينة من كتابة الطالب الصم باإلضافة
إىل التعليقات التوضيحية لمعلميهم .أن محفزات الكتابة ر
الب يستخدمها المعلمون عند تصحيح
كتابات الطالب الصم كان لها األثر الفاعل ف تطوير كتابات ذات معب .كما استخدم (Wray et
معي ،ثم تقدم
) al., 1988التغذية الراجعة لتطوير كتابة
طالبي صم يطلب منهم كتابة موضوع ر
ر
ر
كت عىل األفكار وطالقة الجملة والتنظيم .وبعد إعادة الكتابة
لهم المالحظات ويناقشهم المعلم للت ر
كشف التحليل الوصف انخفاض عدد األخطاء.
التعبت الكتاب مهارة معقدة ومهمة صعبة للطالب الصم تتطلب الطالقة ف العديد
ويعتت
ر
من المجاالت و االستخدام ر
المتامن للعديد من المهارات مثل القراءة واإلمالء والكتابة اليدوية
وعالمات ر
التقيم واالستخدام المناسب للكلمات وتكوين الجمل وتركيبها بطريقة سليمة نحوياو
ً
ونظرا الستخدام العديد من المهارات قبل الكتابة وأثناءها
تنظيم األفكار ((Dostal et al., 2015
التعبت الكتاب( Karasu,
وبعدها يواجه الطالب الصم العديد من الصعوبات ف تطوير مهارات
ر
.)2017ويحتاج المعلمون إىل تحليل كتابات الطالب الصم للكشف عن مستوياتهم وإعداد الخطط
المناسبة بدال من االعتماد عىل االختبارات المعيارية ) (Kilpatrick & Wolbers, 2020حيث أن
درجات االختبارات المعيارية ال تأخذ ف االعتبار التجارب اللغوية الفريدة للطالب الصم وبالتاىل قد
ال تمثل بدقة قدراتهم الكتابية ).(Scott & Hoﬀmeister, 2018
وقد أجريت العديد من الدراسات ر
التعبت
الب استخدمت برامج تدريبية لتطوير مهارات
ر
الكتاب لدى الطالب الصم ف المراحل التعليمية المختلفة ،فقد أجرى )(Mander et al., 1995
دراسة تناولت فعالية معالجة الكلمات كتدخل لغوي مكتوب عىل  14طفل من األطفال الصم ف
المدرسة االبتدائية وبعد جمع عينات من كتاباتهم أشارت التقييمات إىل أن التدخل أدى إىل
تحسينات ف مهارات اللغة المكتوبة لدى األطفال .كما هدفت دراسة أجراها ( Schirmer et al.,
) 1999بتطبيق بيئة كتابة عملية توضيحية للطالب الصم وذلك بعرض  36فيديو يحتوي عىل
قصص بلغة اإلشارة عىل  18طالب أصم من عمر  12-8عاما ،ثم يقومون ربتجمة القصص وكتابتها،
ر
وتلف الطالب مالحظات فردية ف جلسة ركز فيها المعلم عىل األخطاء النحوية والمفردات وكشفت
النتائج عن كتابة الطالب لنصوص أطول وأصح نحويا.
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ر
الكبتة ف استخدام بنية
الصياغة ،كشفت النتائج عن أن االستاتيجية كانت فعالة ف تعزيز الزيادات ر
اللغة .
واستخدم ) )Easterbrooks & Stoner, 2006األدوات البضية والخرائط المعرفية ف
تنمية اللغة المكتوبة لدى  3من الصم ف المرحلة الثانوية ،وتم توجيههم أثناء الكتابة و كشفت
النتائج عن دور األدوات البضية باإلضافة لدعم المعلم ف زيادة الوصف الكتاب للطالب ووجدوا
أنه عىل الرغم من زيادة عدد الصفات ،إال أنه كانت هناك مشكالت ف قواعد كتابة القصة واجراءاتها.
كما استخدمت العديد من الدراسات أسلوب الكتابة التفاعلية الذي يعتمد ف تطوير
الكتابة لدى الطالب الصم عىل مهارات التواصل ومشاركة أفكار اآلخرين ف إطار تعاوب ،حيث
توصل ) (Wolbers, 2008bف دراسته علﻰ طالب صم ف المرحلة االبتدائية والمتوسطة إىل
تحسن واضح فﻲ مهارات التحرير والصياغة وزيادة عدد الكلمات ف الجمل.كما كشفت دراسة
أخرى ) )Wolbers et al,. 2012عن تحسن كتابة الطالب ف المرحلة المتوسطة ف طول وتعقيد
ودقة قواعدهم النحوية .كما ساعد استخدامها ف دراسة ) (Wolbers et al., 2015ف تطوير
التعبت الكتاب لدى الصم مع زيادة حماسهم وزيادة الثقة ف انتاجهم الكتاب ،وف دراسة
مهارات
ر
أخرى ) (Wolbers et al., 2018كشفت عن فاعليتها ف تطوير أفكار الصم ،وطالقة الجمل
لديهم ،واختيارهم للكلمات وترتيبها .كما كشفت دراسة أجراها سالمة ( )2010عن فاعلية برنامج
قائم عىل المواقف التعليمية ف تنمية المهارات الوظيفية للقراءة والكتابة لدى  30طالب أصم
وضعيف سمع ف المرحلة المتوسطة.
وعىل الرغم من أن الطالب الصم يواجهون تحديات ف كل من تعلم القراءة والكتابة ،إال
ً
اهتماما أكت من البحث ف الكتابة ،مع قلة الدراسات ر
الب تهدف إىل
أن البحث ف القراءة تم منحه
تحليل اإلنتاج الكتاب للصم ( )Guarinello et al., 2017لهذا يلفت (Williams & Mayer,
) 2015النظر إىل النقص الواضح ف البحوث ر
الب تناولت الكتابة لدى الطالب الصم ويؤكدا عىل
الب تهتم بالكتابة لدى الطالب الصم واألساليب التعليمية ر
الحاجة الماسة إىل العناية بالبحوث ر
الب
تعزز تطويرها لديهم .ويؤيد كل من (  (Scott& Hoﬀmeister, 2018ضورة إجراء المزيد من
البحوث حول تطوير الكتابة بشكل عام لدى الطالب الصم .
شعتة ( )2012عىل أن االهتمام بالتامج الخاصة بتطوير قدرات الصم
ويؤكد أبو
ر
ً
ومهاراتهم ف الكتابة يجعل الصم يصلون إىل المرحلة الثانوية ،وهم يدركون جيدا أوجه القصور ف
الكتابة .مما ينعكس عىل اتجاههم نحو الكتابة وحاجتهم إىل تحسينها.
ويشت الحايك والزريقات
ر
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وف دراسة أجراها ( (Schirmer & Ingram, 2003باستخدام تصحيح الكتابة ف
المحادثات والدردشة المكتوبة عت ر
االنتنت للطالب الصم ف المرحلة المتوسطة والثانوية وإعادة
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التعبت الكتاب لدى الطالب الصم ف المراحل المختلفة
( )2013إىل أن الضعف الشديد ف مهارات
ر
ر
واستاتيجيات تساعد ف تطوير هذه المهارات .كما وتذكر رجب
يحتم البحث عن برامج تدريبية
التعبت الكتاب ف المرحلة الثانوية ال يوفر المناخ المالئم لمساعدة الطالب عىل
( )2011أن تعليم
ر
إتقان مهاراته .مع وجود القصور الواضح ف الممارسات التدريسية وتؤكد عىل أهمية إجراء المزيد
التعبت الكتاب .ويعزز ذلك ما أشار إليه ) )Cheng & Rose, 2009من
من الدراسات ف مجال
ر
ر
لتحسي كتابات طالبهم.
حاجة معلم الصم إىل أدوات واستاتيجيات صالحة وموثوقة
ر
ويشت ) )Schley & Albertini, 2005أنه عند دخول الكلية ،ال يزال العديد من الطالب
ر
الصم بحاجة إىل تصحيح الكتابة ويتم وضعهم ف فصول تصحيح الكتابة .ومن هنا أوىص
بتحسي وتدريس الكتابة للطالب الصم ف المراحل
) (Guarinello et al., 2017بضورة العناية
ر
الدراسية المختلفة قبل المرحلة الجامعية ،ر
حب يتمكنوا من تحقيق مستوى لغوي مناسب.
وعىل الرغم من أن التغذية الراجعة تعتت من األساليب الهامة ر
الب تستخدم ف تطوير
التعبت الكتاب للطالب بصورة عامة والطالب الصم بصورة خاصة ،إال أن (Truscott,
مهارات
ر
ر
تحسي الكتابة كانت نتائجها
يشت إىل أن الدراسات الب تناولت دور التغذية الراجعة ف
 2007).ر
ر
تشت بعضها إىل عدم فعالية التغذية الراجعة باالعتماد عىل تصحيح
وغت دقيقة ،حيث ر
متضاربة ر
ر
كت
األخطاء ف دقة القواعد اللغوية .كما يعارض )(Truscott, 1996استخدام التغذية الراجعة والت ر
عىل األخطاء ف القواعد النحوية ويرى أنه يض بتقدم الطالب ف الكتابة.وهو محبط ومرهق لكل
والمعلمي .وتوصل جاد ( )2005ف دراسته إىل أن الطالب لم يصلوا إىل حد التمكن ف
من الطالب
ر
الكتابة بعد التغذية الراجعة.
تأثت التغذية الراجعة عىل كتابات الطالب الصم ،حيث لم
إضافة إىل تعارض الدراسات ف ر
التعبت الكتاب لدى الطالب الصم بعد استخدام
تكشف بعض الدراسات عن تحسن ف مهارات
ر
التغذية الراجعة )El-Koumy , ;Schirmer & Ingram,2003; Schirmer et al., 1999
حي أكدت بعض الدراسات عىل فعالية التغذية الراجعة ف تصحيح األخطاء النحوية.
 )2000ف ر
)Ferris, 1999; Lalande, 1982؛ شبيب.)2005 ،
التعبت الكتاب لدى الصم وذلك ألهميته ف النجاح األكاديم وف
ولما للعناية بتطوير
ر
التواصل مع المجتمع (عىل )2006 ،يؤكد ) (Strassman & Schirmer, 2012عىل إجراء المزيد
ر
االستاتيجيات المختلفة المساعدة ف تطوير الكتابة لدى
من الدراسات التجريبية للوقوف عىل
الصم ،ونظرا لقلة الدراسات ر
التعبت الكتاب لدى
لتحسي مهارات
الب أجريت عىل البيئة السعودية
ر
ر
الطالب الصم جاءت الدراسة الحالية لإلجابة عىل السؤال الرئيس التاىل:
التعبت الكتاب لدى الطالبات الصم ف
هل يوجد أثر للتغذية الراجعة ف تطوير مهارات
ر
المرحلة الثانوية؟
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 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤ αربي متوسط رتب القياس
التعبت الكتاب (الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية :األفكار،
القبىل والقياس البعدي لمهارات
ر
ر
التنظيم ،اختيار الكلمات ،البناء التكيب ،القواعد النحوية واالمالئية ،العرض) لدى الطالبات
الصم ف المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي.
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤ αربي متوسط رتب القياس
التعبت الكتاب (الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية :األفكار،
القبىل والقياس البعدي لمهارات
ر
التنظيم ،اختيار الكلمات ،البناء ر
التكيب ،القواعد النحوية واالمالئية ،العرض) لدى الطالبات
الصم ف المجموعة الضابطة.
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤ αربي متوسط رتب القياس
التعبت الكتاب (الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية :األفكار ،التنظيم ،اختيار
البعدي لمهارات
ر
الكلمات ،البناء ر
التكيب ،القواعد النحوية واالمالئية ،العرض) لدى الطالبات الصم ف
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية.
منهج البحث واجراءاته
منهج البحث
للتحقق من صحة فروض الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريب ،وذلك من
المجموعتي التجريبية والضابطة بالقياس القبىل والبعدي.
خالل التصميم التجريب ذي
ر
عينة البحث
شملت عينة الدراسة ( )12طالبة صماء ف الصف الثاب والثالث الثانوي ،بمتوسط عمري
 17سنة وبلغت درجة القصور السمع لديهن  70ديسبل ر
فأكت ،والملتحقات ف إحدى المدارس
ً
متكافئتي تجريبية وعددها6
مجموعتي
الثانوية ف مدينة الرياض وقد قسمت العينة عشوائيا إىل
ر
ر
طالبات( 3طالبات من الصف الثاب  3 ،طالبات من الصف الثالث) ،والمجموعة الضابطة وعددها
 6طالبات (  3طالبات من الصف الثاب  3 ،طالبات من الصف الثالث).
أدوات البحث
مقياس تقدير الكتابة(روبرك) من إعداد الباحثة.
التعبت الكتاب تم بناء قائمة تقدير تحليلية ،وذلك باتباع الخطوات التالية:
لتصحيح مواضيع
ر
 .1مراجعة األطر النظرية والدراسات ر
السامعي والصم
التعبت الكتاب لدى
الب تناولت مهارات
ر
ر
ر
التعبت الكتاب.
الب استخدمت قوائم تقدير لتقييم مهارات
ر
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التعبت الكتاب ر
والب سيتم قياسها:
 .2تحديد مهارات
ر
أ -األفكار :وتقاس بوضوح الفكرة ودقتها وارتباطها الواضح بالموضوع ،ووجود التفاصيل
المناسبة لفهم الموضوع.
ر
ب -التنظيم :ويقاس ر
المنطف للنص المكتوب.
بالتابط والتسلسل
وتعبتها عن األفكار بدقة ،والتنوع ف اختيار
ج -اختيار الكلمات :وتقاس بمدى مناسبة الكلمات
ر
الكلمات.
د-البناء ر
التكيب :ويقاس باستخدام جمل مكتملة األركان ،والتنوي ع ف تركيب الجمل وطولها
واستعمال أدوات الربط المناسبة ،والتناسق ف ترتيب مكونات الجملة.
ه -القواعد النحوية واإلمالئية :وتقاس باالستخدام الصحيح للقواعد النحوية واإلمالئية عىل
مدار النص المكتوب.
و -العرض :وتقاس باالستخدام المناسب لعالمات ر
التقيم والكتابة الصحيحة للحروف والكتابة
بخط واضح.
معايت عىل مقياس متدرج لكل مهارة (ممتاز=  ،4جيد جدا = ، 3جيد = ، 2ضعيف
 .3تم صياغة
ر
=.)1
المحكمي
 .4التحقق من صالحية مقياس التقدير من خالل عرضه عىل مجموعة من
ر
المتخصصي ف مناهج وطرق تدريس اللغة العربية ،باإلضافة اىل معلمات متخصصات باللغة
ر
المعايت
العربية وذلك بهدف التأكد من المهارات المقاسة ومدى مناسبتها ،ومدى دقة صياغة
ر
المحكمي.
لكل مهارة .وتم تعديل مقياس التقدير ف ضوء آراء
ر
 .5التحقق من ثبات مقياس التقدير ،حيث تم إعطاء  20طالبة صماء ف المرحلة الثانوية صورة
التعبت الكتاب لكل طالبة باستخدام مقياس
وطلب منهم كتابة موضوع عنها ،ومن ثم صحح
ر
مرتي ،مرة من قبل الباحثة ومرة من قبل معلمة لغة عربية ف إحدى المدارس الثانوية،
التقدير ر
المصحيي والجدول رقم ( )1يوضع معامالت االتفاق.
وتم حساب ثبات
ر
جدول 1

المصححي
معامل اتفاق
ر
معامل االتفاق
0.92
0.97
0.95
0.85
0.98
0.95
0.97

البعد
األفكار
التنظيم
اختيار الكلمات
البناء ر
التكيب
القواعد النحوية واالمالئية
العرض
التعبت الكتاب
الدرجة الكلية لمهارات
ر
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الكتاب
التعبي
مواضيع
ر
ي
تم عمل استطالع عىل مجموعة من الطالبات الصم ف المرحلة الثانوية لتحديد
بالتعبت
للتعبت الكتاب .حيث أن طبيعة الموضوع الذي يتناوله الطالب
المواضيع المفضلة لديهم
ر
ر
يؤثر عىل مستوى الدافعية لديه (جاد )2005 ،وتوصلت الباحثة اىل  17موضوعا ،تم عرضها عىل
المختصي ف تربية وتعليم الصم ،طلب منهم ترتيب المواضيع حسب
المحكمي
مجموعة من
ر
ر
مناسبتها وأولويتها ،وأخذ نسبة اتفاق  %85عىل  14مواضيع ه :
الستة الذاتية ،عمل المرأة،
ر
طموح ف المستقبل ، ،األم ،لغة اإلشارة ،الوطن ،الصداقة ،المجتمع والصم ،وسائل التواصل
االجتماع ،الحياة ف المدرسة الثانوية ،رحلة مع صديقة ،رسالة إىل مسؤول ،مشكلة اجتماعية،
التعبت الكتاب لالختبار القبىل والبعدي والذي تم التحقق من
موقف تأثرت به.باإلضافة اىل موضوع
ر
التعبت عنها.
فروض الدراسة بناء عليه وهو صورة يتم عرضها عىل الطالبات ويطلب منها
ر
إجراءات الدراسة


الحصول عىل موافقة لجنة أخالقيات البحث العلم لتطبيق أدوات الدراسة.
المصححي لمقياس التقدير.
التحقق من ثبات
ر



اختيار إحدى المدارس الثانوية اختيارا مقصودا الحتوائها عىل عدد مناسب من الطالبات
الصم.
أخذ موافقة الطالبات الصم عىل المشاركة التطوعية ف الدراسة بعد رشح األهداف لهن.



التعبت كتابيا عن صورة ،مع حثهن عىل
اختبار جميع الطالبات الصم اختبارا قبليا ويتمثل ف
ر
للتعبت الكتاب من مقدمة وعرض وخاتمة بما ال يقل عن  15سطرا.
العناية بالجوانب األساسية
ر



تعبت الكتاب للطالبات وفق
التعاون مع معلمة متخصصة ف اللغة العربية وذلك لتصحيح ال ر





مقياس التقدير والتصحيح من قبل الباحثة ومن ثم الحصول عىل متوسط الدرجات ربي
التصحيحي.
ر


التعيي العشواب للطالبات بحيث أصبحت كل مجموعة تتكون من  3طالبات ف الصف الثاب
ر
عتي ف مهارات
الثانوي و 3طالبات من الصف الثالث ثانوي وللتحقق من تكافؤ المجمو ر
التعبت الكتاب تم استخدام اختبار مان وتب(  )Mann-Whitneyوذلك للتعرف عىل داللة
ر
الفرق ربي متوسط درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة ف القياس
التعبت الكتاب والجدول رقم( )2يوضح
القبىل لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس مهارات
ر
النتيجة:
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جدول 2

اختبار مان-وتب لداللة الفروق ربي متوسط رتب درجات الطالبات الصم ف المجموعة التجريبية و
المجموعة الضابطة ف التطبيق القبىل
األبعاد

المجموعات العدد

التجريبية
األفكار
الضابطة
التجريبية
التنظيم
الضابطة
التجريبية
اختيار الكلمات
الضابطة
البناء ر
التجريبية
التكيب
الضابطة
التجريبية
القواعد النحوية و
الضابطة
االمالئية
التجريبية
العرض
الضابطة
الدرجة الكلية لمهارات التجريبية
الضابطة
التعبت الكتاب
ر

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

متوسط
الرتب
6.75
6.25
7.58
5.42
7.17
5.83
6.92
6.08
6.92
6.08
6.08
6.92
6.75
6.25

مجموع
الرتب
40.50
37.50
45.50
32.50
43.00
35.00
41.50
36.50
41.50
36.50
36.50
41.50
40.50
37.50

مستوى
الداللة
0.8

غت دالة
ر

11.50

0.31

غت دالة
ر

14

0.5

غت دالة
ر

15.5

0.6

غت دالة
ر

15.5

0.6

غت دالة
ر

15.50

0.6

غت دالة
ر

16.50

0.8

غت دالة
ر

قيمة U
16.50

التعليق

غت دالة ف األبعاد الفرعية و الدرجة الكلية لمقياس
يتضح من الجدول رقم ( )2أن قيم ( )Uر
يشت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ربي درجات المجموعة
مهارات
التعبت الكتاب ،مما ر
ر
التعبت الكتاب .
التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة ف التطبيق القبىل لمقياس مهارات
ر


جلستي أسبوعيا تستمركل جلسة  45دقيقة،
استمر التنامج  7أسابيع لمدة 14جلسة ،بواقع
ر
التعبت ومناقشته معهم ويطلب منهم كتابته ثم يتم
بحيث يتم إعطاء الطالبات موضوع
ر
تصحيحه وكتابة التغذية الراجعة والتعليق عىل نقاط القوة ونقاط الضعف ،مع كتابة أسباب
الخطأ وتصحيحها .وف الجلسة ر
التعبت الكتاب بعد كتابة
الب تليها يتم تسليم الطالبات
ر
التغذية الراجعة عليه ثم يناقش ذلك مع الطالبات شفويا مع بقاء التغذية الراجعة المكتوبة
معهن.



المجموعتي التجريبية والضابطة االختبار
بعد انتهاء  7أسابيع تم إعطاء جميع الطالبات ف
ر
البعدي والمتمثل ف الصورة ر
التعبت عنها كتابيا.
الب يتم
ر



التعبت الكتاب ف ضوء مقياس التقدير ،من قبل معلمة متخصصة ف اللغة العربية
تصحيح
ر
التصحيحي.
باإلضافة إىل تصحيح الباحثة وحساب متوسط الدرجات ربي
ر



وتفستها ومناقشتها.
تحليل النتائج باستخدام مان وتب واختبار ولكوكسن
ر

94

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجلد ( )46العدد ( )1يناير 2022

Vol.(46), issue (1) January 2022

UAEU

International Journal for Research in Education

الفرض األول
" توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤ αربي متوسط رتب
التعبت الكتاب ( الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية :األفكار،
القياس القبىل والقياس البعدي لمهارات
ر
التنظيم ،اختيار الكلمات ،البناء ر
التكيب ،القواعد النحوية واالمالئية ،العرض) لدى الطالبات الصم
ف المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي" للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة
باستخدام اختبار ولكوكسون ( ،)Wilcoxonوذلك للتعرف عىل داللة الفروق ربي درجات التطبيق
القبىل ودرجات التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية ف األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس
يبي النتائج ر
الب تم التوصل إليها:
مهارات
ر
التعبت الكتاب .والجدول التاىل ر
جدول 3

اختبار ولكوكسون لداللة الفروق ربي متوسطات رتب درجات التطبيق القبىل و البعدي للطالبات
الصم ف المجموعة التجريبية
األبعاد

المجموعات

البعدي أقل من القبىل
األفكار
البعدي أكت من القبىل
البعدي يساوي القبىل
البعدي أقل من القبىل
التنظيم
البعدي أكت من القبىل
البعدي يساوي القبىل
اختيار الكلمات البعدي أقل من القبىل
البعدي أكت من القبىل
البعدي يساوي القبىل
البناء ر
التكيب البعدي أقل من القبىل
البعدي أكت من القبىل
البعدي يساوي القبىل
القواعد النحوية البعدي أقل من القبىل
البعدي أكت من القبىل
و االمالئية
البعدي يساوي القبىل
البعدي أقل من القبىل
العرض
البعدي أكت من القبىل
البعدي يساوي القبىل
الدرجة الكلية البعدي أقل من القبىل
لمهارات
التعبت البعدي أكت من القبىل
ر
الكتاب
البعدي يساوي القبىل

العدد
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0

متوسط
الرتب
0.00
3.50

مجموع
الرتب
0.00
21.00

2.22

0.00
3.50

0.00
21.00

2.23

0.02

0.00
3.50

0.00
21.00

2.26

0.02

0.00
3.50

0.00
21.00

2.22

0.02

0.00
3.50

0.00
21.00

2.21

0.03

0.00
3.50

0.00
21.00

2.21

0.03

0.00
3.50

0.00
21.00

2.21

0.03
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قيمة Z

مستوى
الداللة
0.02

التعليق
دالة عند
مستوى
0.05
دالة عند
مستوى
0.05
دالة عند
مستوى
0.05
دالة عند
مستوى
0.05
دالة عند
مستوى
0.05
دالة عند
مستوى
0.05
دالة عند
مستوى
0.05
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يتضح من الجدول ( )3أن قيم ( )Zدالة عند مستوى  0.05ف األبعاد الفرعية وكذلك ف
يشت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ربي
الدرجة الكلية لمقياس مهارات
التعبت الكتاب ،مما ر
ر
التعبت الكتاب،
درجات التطبيق القبىل ودرجات التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية ف مهارات
ر
وكانت تلك الفروق لصالح التطبيق البعدي.
الثاب:
الفرض
ي
" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤ αربي متوسط رتب
التعبت الكتاب (الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية :األفكار،
القياس القبىل والقياس البعدي لمهارات
ر
التنظيم ،اختيار الكلمات ،البناء ر
التكيب ،القواعد النحوية واالمالئية ،العرض) لدى الطالبات الصم
ف المجموعة الضابطة ".وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار
ولكوكسون ( ،)Wilcoxonوذلك للتعرف عىل داللة الفروق ربي درجات التطبيق القبىل ودرجات
التعبت
التطبيق البعدي للمجموعة الضابطة ف األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس مهارات
ر
يبي النتائج ر
الب تم التوصل إليها:
الكتاب .والجدول التاىل ر
جدول 4

اختبار ولكوكسون لداللة الفروق ربي متوسط رتب درجات التطبيق القبىل و البعدي للطالبات الصم
ف المجموعة الضابطة
األبعاد

المجموعات

البعدي أقل من القبىل
األفكار
البعدي أكت من القبىل
البعدي يساوي القبىل
البعدي أقل من القبىل
التنظيم
البعدي أكت من القبىل
البعدي يساوي القبىل
اختيار الكلمات البعدي أقل من القبىل
البعدي أكت من القبىل
البعدي يساوي القبىل
البناء ر
التكيب البعدي أقل من القبىل
البعدي أكت من القبىل
البعدي يساوي القبىل
القواعد النحوية البعدي أقل من القبىل
البعدي أكت من القبىل
و االمالئية
البعدي يساوي القبىل
البعدي أقل من القبىل
العرض
البعدي أكت من القبىل
البعدي يساوي القبىل
البعدي أقل من القبىل

العدد
1
2
3
0
3
3
0
3
3
1
3
2
0
3
3
1
2
3
0

متوسط
الرتب
2.00
2.00

مجموع
الرتب
2.00
4.00

57.0

0.00
2.00

0.00
6.00

1.73

0.08

0.00
2.00

0.00
6.00

1.73

0.08

غت دالة
ر

1.00
3.00

1.00
9.00

1.46

0.14

غت دالة
ر

0.00
2.00

0.00
6.00

1.6

0.1

غت دالة
ر

2.00
2.00

2.00
4.00

0.53

0.59

غت دالة
ر

0.00

0.00

2.2

0.03
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مستوى
الداللة

التعليق

0.56

غت دالة
ر

غت دالة
ر
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الدرجة الكلية البعدي أكت من القبىل
لمهارات
التعبت البعدي يساوي القبىل
ر
الكتاب

6
0

دالة عند
مستوى
0.05

يشت إىل عدم وجود
غت دالة ف األبعاد الفرعية مما ر
يتضح من الجدول ( )4أن قيم ( )Zر
فروق ذات داللة إحصائية ربي درجات التطبيق القبىل ودرجات التطبيق البعدي للمجموعة
التعبت الكتاب ،كما يتضح أن قيم ( )Zدالة عند مستوى
الضابطة ف تلك األبعاد لمقياس مهارات
ر
يشت إىل وجود فروق ذات داللة
 ،0.05ف الدرجة الكلية لمقياس مهارات
التعبت الكتاب ،مما ر
ر
إحصائية ربي درجات التطبيق القبىل ودرجات التطبيق البعدي للمجموعة الضابطة ف الدرجة
الكلية للمقياس ،وكانت تلك الفروق لصالح التطبيق البعدي.
الفرض الثالث
"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤ αربي متوسط رتب
التعبت الكتاب (الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية :األفكار ،التنظيم ،اختيار
القياس البعدي لمهارات
ر
الكلمات ،البناء ر
التكيب ،القواعد النحوية واالمالئية ،العرض) لدى الطالبات الصم ف المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية ".وللتحقق من صحة هذا الفرض
قامت الباحثة باستخدام اختبار مان-وتب ( )Mann-Whitneyللتعرف عىل داللة الفروق ربي
متوسط درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة ف القياس البعدي لألبعاد
يبي النتائج ر
الب تم التوصل
الفرعية والدرجة الكلية لمقياس مهارات
ر
التعبت الكتاب ،والجدول التاىل ر
إليها:
جدول 5

اختبار مان-وتب لداللة الفروق ربي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ف التطبيق
البعدي
األبعاد
األفكار
التنظيم
اختيار الكلمات
البناء ر
التكيب

متوسط
المجموعات العدد
الرتب
9.50
6
التجريبية
3.50
6
الضابطة
9.50
6
التجريبية
3.50
6
الضابطة
9.08
6
التجريبية
3.92
6
الضابطة
9.50
6
التجريبية
3.50
6
الضابطة

مجموع
الرتب
57.00
21.00
57.00
21.00
54.50
23.50
57.00
21.00
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مستوى
قيمة U
الداللة
0.00 0.00

التعليق
دالة عند مستوى 0.01

0.00

0.00

دالة عند مستوى 0.01

2.50

0.01

دالة عند مستوى 0.01

0.00

0.00

دالة عند مستوى 0.01
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األبعاد

المجموعات

العدد

متوسط
الرتب
3.50

مجموع
الرتب
21.00

قيمة Z

مستوى
الداللة

التعليق

التعبت الكتاب
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متوسط
المجموعات العدد
األبعاد
الرتب
9.25
6
القواعد النحوية و التجريبية
3.75
6
الضابطة
االمالئية
9.50
6
التجريبية
العرض
3.50
6
الضابطة
9.50
6
التجريبية
الدرجة الكلية
لمهارات
3.50
6
التعبت الضابطة
ر
الكتاب

مريم حافظ عمر تركستاب
مجموع
الرتب
55.50
22.50
57.00
21.00
57.00
21.00

مستوى
قيمة U
الداللة
0.00 1.50

التعليق
دالة عند مستوى 0.01

0.00

0.00

دالة عند مستوى 0.01

0.00

0.00

دالة عند مستوى 0.01

يتضح من الجدول أن قيمة ( )Uدالة عند مستوى  )0.01≤α( 0.00ف األبعاد الفرعية
يشت إىل وجود فروق ذات داللة
وكذلك ف الدرجة الكلية لمقياس مهارات
التعبت الكتاب ،مما ر
ر
إحصائية ربي درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة ف التطبيق البعدي ف
التعبت الكتاب.
مهارات
ر
مناقشة النتائج
يتضح من العرض السابق للنتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ربي درجات التطبيق
القبىل ودرجات التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية ف األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمهارات
التعبت الكتاب ،وكانت تلك الفروق لصالح التطبيق البعدي .كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق
ر
ذات داللة إحصائية ربي درجات التطبيق القبىل ودرجات التطبيق البعدي للمجموعة الضابطة ف
حي ظهرت فروق ف الدرجة الكلية لصالح القياس البعدي .وكشفت النتائج أيضا
األبعاد الفرعية ف ر
عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ربي درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة
التعبت الكتاب لصالح
ف التطبيق البعدي ف األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس مهارات
ر
المجموعة التجريبية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من Wolbers, 2008a; Wolbers et
; al., 2018; Wolbers et al., 2012؛شبيب2005،؛ الجهب (Yamalee & 2007
; Tangkiengsirisin, 2019ر
الب كشفت عن مساهمة التدخالت المختلفة والتغذية الراجعة ف
تطوير مهارات الكتابة لدى الطالب الصم ف المراحل التعليمية المختلفة.
حي اختلفت مع نتيجة دراسة(  Schirmer et al., 1999؛ ; Schirmer & Ingram,
ف ر
ً
ر
) El-Koumy, 2000;.2003الب لم تقدم دليال عىل تحسن كتابات الصم بعد استخدام التغذية
الراجعة معهم .وترى الباحثة أن هذه النتيجة قد تعود إىل أن الطالبات الصم تعرفن من خالل
تحسي كتاباتهن وتنمية مهارات
التغذية الراجعة الشفهية والمكتوبة عىل قواعد اللغة مما ساهم ف
ر
التعبت الكتاب لديهن ،خاصة مع وجودهن ف الفصل مع الطالبات السامعات ف جميع الحصص
ر
الدراسية ،وال تتوفر لهن مثل هذه الفرص ،حيث أن التفاعل مع الطالبات ومناقشتهم بأخطائهن
ر
وشح القواعد ومهارات الكتابة ر
التعبت الكتاب لديهن كما
تحسي مهارات
الب يخطي بها ساهم ف
ر
ر
ساهم ف زيادة معرفتهن فتعرفن من خالل التغذية الراجعة عىل قواعد الكتابة الصحيحة .حيث
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وقد يعود التحسن ف المجموعة التجريبية إىل التفاعل والمشاركة ر
الب كانت تصاحب
التغذية الراجعة وتبادل المعلومات واآلراء ربي الطالبات والباحثة مما ساعد ف تزويد الطالبات
للتعبت الكتاب وساهم ف تطوير المهارات ،ولعل تصحيح كتابة كل طالبة ووضع
بالمعرفة الالزمة
ر
المالحظات عليها ومن ثم مناقشتها معهن مع بقائها لديهن ومراجعتها عند الحاجة ساهم ف تطوير
التعبت الكتاب لديهن ،مما ساهم ف تعزيز الكتابة الصحيحة وتصويب الخاطئة.
ويشت
مهارات
ر
ر
الشعراوي ( )2000إىل أن التغذية الراجعة تلعب دورا هاما ف التعلم ،حيث توفر قدرا من المعلومات
ر
الب تعدل من استجابة المتعلم وتوجهها ف االتجاه الصحيح ،كما أنها تقلل من قلق الطالب وتزيد
من ثقته بنفسه ،مما يزيد من التفاعل ربي المعلم والطالب ويعزز النمو بمظاهره المختلفة.
كما حرصت الباحثة عند تقديم التغذية الراجعة عىل التفصيل ف الكتابة وتصحيح الخطأ
التكت ف مناقشة الطالبات فقط عىل ر
المكتوب وإيضاح السبب ف ذلك ،وعدم ر
التاكيب النحوية،
ر
التعبت الكتاب ،حيث أن الطالبات الصم تنقصهن القدرة
وإنما شمل التعديل جوانب مختلفة ف
ر
التعبت عن أفكارهن ،فهن بحاجة إىل استكشاف األخطاء ودعمهن ف تنظيم األفكار حيث
أيضا عىل
ر
ر
كت عىل الشكل والمحتوى عند تصحيح كتابات الصم ،
يدعم )) Berent et al., 2007أهمية الت ر
ويرى الشويرخ(  ) 2009أن التغذية الراجعة ليست فقط تصحيح الخطأ وإنما لفت انتباه المتعلم
التاكيب اللغوية لمساعدة المتعلم عىل اكتسابها.و إدراك الفجوة بي ر
إىل بعض ر
التاكيب اللغوية
ر
الب يجيدها ر
ر
والتاكيب المستهدفة الصحيحة.
ويشت ليمىل ) )Lemley, 2005إىل أن المالحظات ر
الب تكتب للطالب تلعب دورا مهما
ر
ف تصحيح األخطاء ويرى أن تقديم التعليقات التفصيلية للطالب تقدم كمية أكت من المعلومات
ر
الب تساعد ف دعم تعلم الطالب وفهمه وتطور كتابته .ويؤكد كنعان ( )2011عىل أن التغذية
الراجعة من أهم المبادئ ر
الب تنقل العملية التعليمية من العشوائية إىل التنظيم ،حيث تيش فهم
الموقف التعليم وانتقاء االستجابات الصحيحة وتثبيتها.
وقد يعود هذا التحسن إىل أن تعليق الباحثة بالعبارات التشجيعية عىل أوراق الطالبات
وبقاء هذه األوراق لديهن ساهم ف رفع الدافعية لديهن ،ومن ثم االستمرار ف الكتابة مع تجنب
األخطاء .حيث يؤكد الخالدي(  )2013عىل أهمية الدافعية فﻲ شعة تعلم المهارة اللغوية  ،كما
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وبتوندي ) )Arfé & Perondi, 2008أن مشكالت الطالب الصم ف الكتابة ليس
يشت عارف ر
ر
ً
فقط بسبب االفتقار إىل المعرفة النحوية ،ولكن أيضا إىل نقص عام ف معرفة قواعد الكتابة .كما
ويركز زامل ) )Zamel, 1985عىل أهمية عقد لقاءات ربي المعلم والطالب ومناقشة التغذية
ويشت ر
الراجعة المكتوبة شفهيا لتسهيل مهمة فهم التغذية الراجعة المكتوبة.
كاريب وآخرون
ر
تحسي الكتابة من خالل التوجيه المستمر .كما يؤكد
) (Carretti et al.,2016إىل أنه يمكن
ر
كي ف بناء المعرفة حيث إن
والتز ) ) Wolbers,2008 aعىل دور
المعلمي ويعتتهم المشار ر
ر
البساطة ف تقديم المعلومات للطالب الصم يسهم ف تطوير الكتابة لديهم.
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يشت ) (Lang & Albertini, 2001إىل أن محفزات الكتابة ر
الب يستخدمها المعلمون عند تصحيح
ر
كتابات الطالب الصم كان لها األثر الفاعل ف تطوير هذه الكتابات وتحسينها وجعلها ذات معب.
ويؤكد الشيخ وخليل ( )2012عىل أن التغذية الراجعة تقدم المعلومات التصحيحية للطالب ر
فتيد
من دافعيته ،بتعرفه عىل نقاط القوة والضعف لديه .ويرى الخالدي ر
والتك( )2018أنها تساعد
الطالب من خالل تزويدهم بمعلومات واضحة حول استجاباتهم بشكل منتظم وبالتاىل فه تزيد
من مستوى الدافعية لديهم .ويرى كل من ستيوارت وكلوين ( )Stewart, & Kluwin, 2001أن
تفاعل الطالب الصم مع المعلم ومناقشته يزيل الغموض لديهم ويعزز الدافع نحو الكتابة مع التأكيد
ر
كت عىل األخطاء فقط أثناء عملية التقييم.
عىل أهمية عدم الت ر
وترى الباحثة أن تقديم التغذية الراجعة للطالبات الصم وتحسنهن ف الكتابة من موضوع
إىل آخر خلق لديهن الشعور بالسعادة والرضا والشور ،وربما تعزى الفروق ذاتها ربي المجموعة
التجريبية والضابطة إىل أن ف التغذية الراجعة دافعا إىل التعلم واالرتياح األمر الذي أدى إىل ميلهن
إىل جلسات التغذية الراجعة فتكون المتابعة والحرص من قبلهن ر
أكت ،وبالتاىل تحسن ف مهارات
التعبت الكتاب .حيث ساهم تقديم التغذية الراجعة ف رفع الشعور بالرضا لدى الطالبات وزيادة
ر
التشويق وزيادة الجهد المبذول منهم فعندما تعرف الطالبة نتيجة عملها أوال بأول تضاعف جهدها
وتزداد دافعيتها .كما اتضح للباحثة من إقبال الطالبات وحماسهن لحضور جلسات المناقشة ،ومن
إعراب جميع الطالبات الصم المشاركات عن أن تقديم التغذية الراجعة المكتوبة والشفهية كان مفيد
التعبت عن أفكارهن ورغباتهن ،إضافة إىل
جدا لهن ف تطوير مهاراتهن وأصبحت لديهن قدرة عىل
ر
عدم اكتفائهن بقراءة التعليقات فالتواصل مع الباحثة ومناقشتها ف التعليقات والتصحيحات أتاح
يشت ) (Yamalee & Tangkiengsirisin, 2019أن الطالب الصم يعتقدون
لهن فهمها .حيث ر
ً
تحفت الطالب أو تثبيطهم
أنهم راضون عن التغذية الراجعة ويقدرون أيضا تعليقات الخطأ ،وينشأ
ر
من طبيعة ومقدار التغذية الراجعة.
كما أن ما حصلت عليه الطالبات من تغذية راجعة يمثل معززا لهن لدعم الكتابة الصحيحة
وتصحيح الخطأ فما قدم للطالبات من التغذية الراجعة يعتت نوع من التعزيز ،حيث يؤكد
ر
الشقاوي(  ) 2012أن أداء الفرد ال يتحسن إال إذا عرف نتيجة عمله ومدى صحته واألخطاء ر
الب
ويشت الخالدي ( )2013إىل أن تعزيز المعلم لكتابات
وقع فيها حيث إنها بمثابة المعززات للتعلم،
ر
طالبه يؤدي إلﻰ شعة تعلمهم للمهارات اللغوية ويرى أن إثابة الطالب عىل كتابته وتعزيزه يزيد من
التأثت عند سلوك الطالب وحده بل يتعداه إلﻰ
احتمال تكراره للكتابة الصحيحة بل ال يقف ذلك
ر
رفاقه وتنافسهم فﻲ أدائها.
وكشفت النتائج عن عدم تحسن الطالبات الصم ف المجموعة الضابطة ف األبعاد الفرعية
حي ظهرت فروق ف الدرجة الكلية ،وقد يعود ذلك لما تمر به الطالبات الصم من ختات تعليمية
ف ر
ف المدرسة ،وحصص تدعم اللغة العربية لديهن واعتمادهن ف التواصل عىل الكتابة مما عزز
حي لم يصل هذا التحسن لما حققته الطالبات الصم ف المجموعة التجريبية
مهاراتهن الكتابية ،ف ر
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إضافة اىل أن تحسن الطالبات ف الكتابة عزز ثقتهن ف أنفسهن ،سيما بأنهن جميعا
ر
التعبت الكتاب ،مما زاد من مثابرتهن وزيادة
يشتكن ف نفس المشكلة وه القصور ف مهارات
ر
اهتمامهن لتطوير مهاراتهن ف الكتابة.
فالتعبت الجيد يساعد الطالبة عىل تحقيق ذاتها وشخصيتها ،فالطالبة ر
الب تستطيع أن
ر
تكتب بصورة واضحة وتنقل أفكارها لآلخرين وتستخدم عبارات سليمة ودقيقة تزداد ثقتها بنفسها
يشت الشعراوي ( )2000إىل أن التغذية الراجعة تؤدي إىل زيادة الدافعية والمثابرة و
وقدراتها حيث ر
تؤدي إىل زيادة شعور الطالب بالمسؤولية عن أداء أعمالهم ،وبذا يصبح أداء الطالب بكفاءة نوع
متمتا ربي زمالئه.
من المكافئة الداخلية له من ثم يحاول أن يكون ر
بتحسي
وهذا ماتوصلت إليه حسونة ( )2005حيث ساهم التنامج التدريب الخاص
ر
تحسي مفهوم الذات إضافة إىل تطوير مهارات الكتابة
التعبت الكتاب للطالب الصم ف
مهارات
ر
ر
لديهم .كما يؤكد نيجرت ) (Negrete, 2015عىل غرس اإلحساس بالثقة والبيئة اآلمنة للطالب
الصم الكبار ر
حب يكونوا قادرين عىل االستكشاف من خالل الكتابة دون الشعور بما أسماه بالقلق
ويشت دوزتال وآخرون) (Dostal et al., 2015إىل أن تقديم الدعم للطالب الصم ف شكل
اللغوي
ر
تعليمات موجهة ،يؤدي إىل زيادة وع الطالب بعملية الكتابة ومتطلباتها .والزيادة ف الرغبة ف
المشاركة واالنخراط ف الكتابة وانخفاض ف عدد السلوكيات ر
الب تعكس تجنب الكتابة أو اإلحباط.
كما أن تقديم التعليقات المكتوبة ر
وشحها للطالبات الصم وبقاءها معهن واحتفاظهن بها
كسجالت يمكنهن من العودة لها عند الكتابة مرة أخرى ،ساهم ف تطوير الكتابة لديهن وساهمت
المناقشات الشفهية ر
الب تمت معهن خالل تقديم التغذية الراجعة ف صياغة وتوضيح األخطاء
ً
وجها لوجه مع استمرار التعليقات المكتوبة ر
الب يمكن للطالبة العودة
لهن؛ فيتسع نطاق المناقشة
ر
إليها عند المراجعة .ويرى ) (Strassman & Schirmer, 2012أن التعليقات المكتوبة أكت فاعلية
توفت سجل للتعليقات ر
الب يمكن للطالب الرجوع إليها عند الحاجة ويؤكد ذلك ما أشار إليه
ف ر
تحسي جودة
) )Biber et al., 2011من فاعلية المالحظات المحددة المقدمة عىل األوراق ف
ر
الكتابة والدقة النحوية.
ويشت ) (Yamalee & Tangkiengsirisin, 2019إىل أن تقديم
ر
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وترى الباحثة أن تحسن مهارات الكتابة لدى الطالبات الصم ف المجموعة التجريبية بدرجة أكت
من طالبات المجموعة الضابطة قد يعود إىل التدريب المستمر والموزع عىل الجلسات خالل
شعتة ()2012
يشت أبو ر
السبعة أسابيع حيث أن التدريب الموزع يؤدي إىل تثبيت المعلومة كما ر
التعبت الكتاب التكتسب إال بالممارسة والتدريب المستمرالذي يقلل من أخطاء
إىل أن مهارات
ر
الكتابة لدى الطالب الصم .ويؤكد كنعان ( )2011عىل أن التغذية الراجعة من أهم عوامل التعلم
ألنها تؤدي إىل االتقان ويذكر صالح (  )1992إىل أن معلومات التغذية الراجعة المقدمة للطالب
التغت ف كمية وتوقيت التغذية الراجعة يساعد
تلعب دورا هاما ف تقوية االستجابات المتعلمة وأن
ر
التغت ف كفاية التعلم وشعته.
ف
ر
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تحسي مهارات الصم ف الكتابة وأن مناقشة المعلم ف
التعليقات المكتوبة فقط ليست كافية ف
ر
األخطاء تساعد الطالب الصم ف فهمها.
كما قد تفش هذه النتيجة باستفادة الطالبات الصم ف المجموعة التجريبية من مناقشة
أخطاء زميالتهن والعمل عىل عدم تكرارها حيث أكد ) (Guarinello et al., 2017ف دراستهم
كي .وهذا
عىل فاعلية العالج الجماع ألخطاء الكتابة لدى الطالب الصم ف تعديل كتابات المشار ر
ما أكد عليه ) (Volpato et al, 2018من أن التنافس اإليجاب ربي الطالب الصم وتبادل
المالحظات يعزز لديهم كفاءة اللغة المكتوبة ويحسنها.
التعبت الكتاب لدى الطالبات الصم إىل إتاحة الفرصة لهن ف
وقد يعود تحسن مهارات
ر
يشت ( & Kim
التفكت بأخطائهن ومناقشتها معهن والتعرف عىل البديل الصحيح لها ،حيث ر
ر
ر
) Schatschneider, 2017إىل أن المهارات اللغوية والمعرفية المتعددة تقدم مساهمات مباشة
وغت ر
التفكت ف المهارات المهمة للكتابة .كما يؤكد
التأثت ف
مباشة ف كتابة الطالب ،ومن المهم
ر
ر
ر
) (Wolbers, 2008bبأن عىل المعلم العمل عىل تعزيز مهارات الكتابة أثناء توجيه الطالب األصم
التفكت ف كتاباتهم وبالتدري ج يتعلم الطالب
خالل أنشطة الكتابة الموجهة ،بما يساعدهم عىل
ر
األصم المراقبة الذاتية لكتاباته فيتجنب الخطأ.
وتوىص الدراسة الحالية بأهمية مراجعة معلم الصم ر
استاتيجيات تدريس الكتابة
والعناية بها حيث يؤكد )( Teba et al., 2019عىل أنه يجب مراجعة مناهج تعليم الصم وتكييفها
لتحسي إتقان الكتابة لديهم كما يرون أن هناك نقص وخلل ف طريقة
المتعلمي
مع هذه الفئة من
ر
ر
غت المالئمة ه من أسباب تدب كتابات الطالب الصم ،كما
وظروف التدريس وأن أساليب التعلم ر
يجب أن يدرك المعلمون أنه من الضوري العناية بصورة أكت بتعلم الكتابة ومهاراتها ويوىص
) (Mayer & Trezek, 2019ببذل الوقت والجهد لتعليم الصم الكتابة وإعطائها وقتا ر
متامنا مع
ر
باالستاتيجيات
تعليم القراءة .كما توىص الدراسة بأهمية العناية بعقد دورات تدريبية لمعلم الصم
التعبت الكتاب.
الحديثة لتطوير مهارات
ر
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شعتة ،محمد .)2012( .أخطاء الكتابة عند الطالب الصم وضعاف السمع ف مدينة جدة(دراسة
أبو
ر
تشخيصية) .دراسات عربية ف رالتبية وعلم النفس.30-13)2(27،

بهاز ،عائشة .)2017( .تشخيص مستوى القراءة والكتابة عند الطفل األصم دراسة ميدانية ف مدرسة صغار
غت منشورة ،جامعة محمد خيض ،الجزائر.
األطفال المعوقون سمعيا بسكرة .رسالة
ماجستت ر
ر
جاد ،محمد .)2005( .برنامج ر
التعبت الكتاب واالتجاه نحوه لدى تالميذ الصف األول
مقتح لتنمية مهارات
ر
ر
االعدادي .مجلة العلوم التبوية.74-27 ،2 ،

التعبت الكتاب لدى الطلبة الصم واتجاهاتهم
تحسي مهارات
الجهب ،ريم .)2007( .فاعلية برنامج تدريب ف
ر
ر
غت منشورة .الجامعة األردنية.
نحوها .رسالة
ماجستت ر
ر
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غت منشورة .جامعة الطايف.
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ماجستت ر
ر
الحايك ،فيصل .الزريقات ،إبراهيم .)2013( .فاعلية برنامج تدريبﻲ فﻲ عالج صعوبات التعبير الكتابﻲ لدى
الطلبة المعاقين سمعيا فﻲ األردن .دراسات -العلوم رالتبوية.926-904 )3(40،

حسونة ،نائلة )2005( ،اثر برنامج تدريبﻲ مقترح لتطوير مهارات ،التعبير الكتابﻲ والتحصيل الدارسﻲ ومفهوم
الذا ت لدى التالميذ الصم فﻲ المرحلة األساسية الوسطﻰ فﻲ األردن .رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة عمان العربية.
الخالدي ،حصة ،ر
والتك ،عثمان .)2018( .أثر تقديم التغذية الراجعة الفعالة ف نظم إدارة التعلم عىل تعزيز
نواتج تعلم الطلبة .المجلة رالتبوية الدولية المتخصصة.129-115)7(7 ،
رجب ،ثناء .)2011( .ر
التعبت الكتاب ف مجاالته المفضلة لدى
استاتيجية متعددة المسارات لتنمية مهارات
ر
طالبات الصف األول الثانوي .دراسات ف المناهج وطرق التدريس.136-90 ،167 .
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األردن فﻲ ضوء عدد من المتغيرات ذات الصلة  .المجلة األردنية فﻲ العلوم التربوية-335)4(3 ،
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سالمة ،عبدالبديع .)2010( .فاعلية برنامج قائم عىل المواقف التعليمية ف تنمية المهارات الوظيفية للقراءة
غت منشورة ،جامعة
والكتابة لتالميذ المرحلة اإلعدادية
المعوقي سمعيا .رسالة دكتوراه ر
ر
المنصورة.

التعبت الكتاب لطلبة المرحلة
شبيب ،ختام .)2005( .أثر برنامج قائم عىل التغذية الراجعة ف تنمية مهارات
ر
غت منشورة .جامعة عمان العربية.
األساسية ف األردن .رسالة دكتوراه ر
ر
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واالجتماعية.251-9،198 ،
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