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  سعد محمد مبارك الرشيدى   اســم الباحـث
برنامج مقترح لتنمية المهارات األساسية للكتابة   عـنـوان البحث

  الوظيفية بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت
  عين شمس  جـامـعــــة
  التربية  كـلـيـــــة
  المناهج وطرق التدريس  قـســــــم

  )م١٩٩٤(الدكتوراه   ــــةالــدرج
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
  :يهدف هذا البحث إلى 

تحديد مجاالت الكتابة الوظيفية المناسبة لطالب المرحلة الثانوية بدولة  -١
  .الكويت

 .تحديد المهارات األساسية للكتابة الوظيفية -٢

تصميم برنامج لتنمية المهارات األساسية للكتابة الوظيفية لدى طالب  -٣
 .ف الثالث الثانوى بدولة الكويتالص

التحقق من صالحية البرنامج المقترح لتنمية المهارات األساسية  -٤
للكتابة الوظيفية وذلك عن طريق تدريسه لعينة من طالب وطالبات 

  .الصف الثالث الثانوى بدولة الكويت
  منهج الدراسة

الوصفى، والتجريبى من : استخدم الباحث فى هذا البحث المنهجين 
الل استخدام المنهج الوصفى فى تحليل المصادر للحصول على مجاالت خ
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الكتابة الوظيفية ومهاراتها األساسية وإعداد األدوات الدراسية التى استخدمت 
االستبيان، البرنامج المقترح لتنمية المهارات األساسية : فى البحث وهى

المنهج التجريبى للكتابة الوظيفية، واالختبار ومقياس تصحيح االختبار، أما 
  .فقد استخدم فى تدريس البرنامج المقترح

  استنتاجات الدراسة
  :أسفرت المعالجة اإلحصائية لنتائج االستبيان عن اآلتى 

تعدد مجاالت الكتابة الوظيفية المناسبة لطالب المرحلة الثانوية بدولة  -١
الكويت حتى انها إلى اثنين وعشرين مجاال، حاء مجال المقال على 

، ثم تاله مجال التقارير %٩٦قائمة المجاالت بنسبة تكرار رأس 
. الخ% .. ٩٤، ثم الرسائل %٩٤، ثم مجال التلخيص %٩٥

وبالتوصل إلى قائمة مجاالت الكتابة الوظيفية يكون البحث أجاب 
عن السؤال األول من أسئلته وهو الذى يتعلق بتحديد مجاالت الكتابة 

  . الثانوية بدولة الكويتالوظيفية المناسبة لطالب المرحلة
كما أسفر تطبيق االستبيان أيضا عن قائمة بالمهارات األساسية  -٢

للكتابة الوظيفية، تضمنت هذه القائمة ست وعشرين مهارة، حظيت 
مع االختالف فى % ٧٠جميع هذه المهارات بنسبة تكرار تزيد عن 
) صحة الضبط النحوى(النسب بين هذه المهارات، جاءت مهارة 

، فى )صحة الضبط اإلمالئى(أس القائمة، ثم تلتها مهارة على ر
جاءت فى ذيل هذه القائمة ) سالمة الهوامش(حين أن مهارة 

وبالتوصل إلي قائمة المهارات األساسية يكون البحث أجاب عن 
السؤاال الثاني والذي يتعلق بتحديد المهارات األساسية للكتابة 

 .الوظيفية
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 -:نية ما يلي من نتائجأظهر إجراء الدراسة الميدا -

لم يصل أي من أفراد العينة في التقويم القبلي إلي مستوي اإلتقان  -١
، إذا كانت جميع درجاتهم محصورة بين %)٨٠(المحدد ب 

 .من الدرحة القصوي% ٤٠,% ٢٠

جميع أفراد العينة وصلوا إلي مستوي اإلتقان في التقويم البعدي  -٢
 %.٩٠ ، بل إن معظمهم بلغ إلي مستوي يزيد عن

المحسوبة وجود فروق ذات داللة إحصائية " ت"أظهرت قيمة  -٣
لصالح التقويم البعدي في جميع المهارات ) ٠,٠١(عند مستوي 

 .التي تضمنها البرنامج

المحسوبة لمعرفة أثر مجاالت البرنامج " ت"أظهرت أيضا قيمة  -٤
األربعة في تنمية المهارات التي جاءت متضمنة في كل مجال ، 

لصالح ) ٠,٠١(وق ذات داللة إحصائية عند مستوي أن ثمة فر
 .التطبيق البعدى

أن البرنامج  BLAKأظهرت نسبة الكسب التي تم حسابها وفقا لمعادلة 
المقترح اتسم بالفعالية التي أدت إلي تنمية جميع المهارات التي اشتمل عليها 

خامس و وبهذه النتيجة يكون أجاب البحث عن السؤال ال, لدي أفراد العينة 
  .األخير

  
  
  
  

  


