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 فريح العنزي. د.إعداد أ
٢٢٧ 

   عبد الرحمن علىهللاعبد ا ثـــــاسم الباح
فـي   بـداعي اإلتنمية بعض مهارات التعبيـر       ثــــعنوان البح

  المرحلة الثانوية بدولة الكويت
  عين شمس ةـــــــجامع

  التربية ةــــــــكلي
  المناهج وطرق التدريس م ــــــــقس

  )م١٩٨٦(ماجستير  ةـــــــالدرج

   البحثمستخلص
  هدف الدراسة

 المرحلة تالميذ لدى يبداعنمية مهارات التعبير اإليفيد في تيمكن أن  -١
 . وذلك عن طريق تدريبهم على بعض تلك المهارات،الثانوية

المرحلة الثانوية بما يساعد على في زيادة فعالية تدريس التعبير  -٢
 .تحقيق أهدافه

المرحلة الثانوية في تطوير تدريس التعبير في يمكن أن يساعد  -٣
 .تدريسه وتقويمهي فباستخدام أساليب جديدة 

التوصل بالتدريب والتقويم إلى حقائق جديدة ونتائج حديثة عن تنمية  -٤
 . لدى تالميذ المرحلة الثانويةبداعياإلمهارات التعبير 

 بداعياإلالتعبير في يمكن أن يفتح البحث المجال أمام بحوث أخرى  -٥
 .المرحلة المتوسطةفي 
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  منهج الدراسة
  :لتاليةالخطوات افي يسير هذا البحث 

 بداعياإلمجال التعبير في مراجعة البحوث والدراسات السابقة  -١
 :بهدف

  . وتحديد بعضها،اإلبداعية الكتابيتعرف مهارات التعبير -أ
  . وتحديد بعضها،الكتابية اإلبداعيةتعرف المجاالت -ب

 التي من خالل مراجعة الموضوعات بداعياإلتحديد مجاالت التعبير  -٢
 كامل عن طريق مسح كراسات دراسيام تدرس للتالميذ خالل ع

 .التعبير
 من خالل تحليل أهداف تعليم اللغة بداعياإلتحديد مهارات التعبير  -٣

 .تدريس التعبيرفي  واالتجاهات الحديثة ،المرحلة الثانويةفي العربية 
 : للمجاالت اآلتيةبداعياإلتحديد مهارات التعبير  -٤

  .كتابة القصة-أ
  .الوصف-ب
  .ت الشخصيةكتابة المذكرا-ج

 :بناء برنامج على شكل تعيينات تدريبية للمهارات اآلتية -٥
  .كتابة الفقرة-أ

  .استخدام عالمات الترقيم-ب
  .جودة التناول-ج
  .كتابة المقدمة-د
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  .كتابة لب الموضوع-هـ
  .كتابة الخاتمة-و

 .بداعياإلتحديد مجاالت تقويم التعبير  -٦
مدارس الكويت في  الثانوي الثانياختيار مجموعة من طالب الصف  -٧

 .اختيارا عشوائياً
 :اآلتيفي  للتعرف على مدى مهارات التالميذ قبليإجراء اختبار  -٨

  .التنظيم العام للموضوع-أ
  .كتابة الفقرة-ب
  .استخدام عالمات الترقيم-ج

 .إجراء اختبار بعدى -٩
 . النتائج ودراستهااستخراج -١٠
 .التوصيات والمقترحات -١١

  استنتاجات الدراسة
  : إلى مجموعة من النتائج من أهمهاالحاليانتهى البحث 

: هي لتالميذ المرحلة الثانوية اإلبداعي الكتابيمجاالت التعبير  -١
 القصص ،) أدبية– اجتماعية –سياسية (المقاالت المختلفة 

 ، نظم الشعر، التراجم، اليوميات والمذكرات الشخصية،والمسرحيات
 ، الموضوعات النقدية، والقيم اإلنسانيةالمعاني التعبير عن ،الوصف

 آمال التالميذ ، موضوعات تتصل بالفنون المختلفة،موضوعات حرة
 . مجلة الفصل،طابور الصباحفي  تلقى التي الخطب ،وتطلعاتهم
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 الدقة :هي لتالميذ المرحلة الثانوية بداعياإل الكتابيمهارات التعبير  -٢
 ،مناسب اختيار الكلمة المناسبة للمعنى ال،وضع عالمات الترقيمفي 

 ، التمييز بين تعبير سليم وآخر خاطئ،جودة المقدمة وحسن الخاتمة
ذكر التفاصيل في عرض األفكار العامة للموضوع وفي الدقة 

اإلفادة بالجميل من ،عملية التلخيصفي  واإلتقان الدقة ،المتعلقة به
 جودة كتابة ، يقرؤها التلميذالتيالتعبيرات والعميق من األفكار 

 التنظيم ، ترتيب الجمل داخل الفقرة الواحدة،سن ترابطهاالفقرات وح
 .العام للموضوع

 كثيرة ومتنوعة فمنها بداعياإل الكتابيبرامج تنمية مهارات التعبير  -٣
 وأحسن أنواع البرامج ،الموديالت أو ، ومنها التعيينات،الوحدات

 .التعيينات التدريبية
 بداعياإل الكتابيير هناك العديد من طرق تقويم تنمية مهارات التعب -٤

 ، واختبار المقال، واالختبارات الموضوعية،فمنها بطاقات المالحظة
 .وأنسبها اختبار المقال

تنمية مهارات في كشفت نتائج التجربة عن نجاح البرنامج المستخدم  -٥
 والدليل وجود فروق بين متوسط االختبار ،بداعياإل الكتابيالتعبير 

 اختباريه وقوة ،٠,٠١ند مستوى داللة  والبعدى للعينة ككل عالقبلي
 .٠,٩٩٥أكبر من 

  
  


