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ملخص الدراسة باللغة العربیة 

  ملخص الدراسة ، وتوصیاتھا ، ومقترحاتھا
  

یھدف ھذا الفصل لعرض ملخص للدراسة ، وألھم الخطوات واإلجراءات التي         
قام بھا الباحث لتحقیق أھداف الدراسة ، كما یعرض أبرز نتائجھا  وتوصیاتھا  

  : یلي تفصیل لذلك ومقترحاتھا ، وفیما 
  ملخص الدراسة باللغة العربیة  - أوالً 

  : مقدمة 
یرى علماء اللغة أن التفكیر والتعبیر مظھران لعملیة عقلیة واحدة، فنمو كل          

منھما وارتقاؤه مرتبط بنمو اآلخر وارتقائھ كل االرتباط، وكالھما مرتبط بتجارب 
إال بقدر ما یثیر في النفس من أحاسیس   یكون حیاً فالتعبیر ال. اإلنسان وخبراتھ في الحیاة

ً من  ومشاعر ، وذكریات والتعبیر الذي یستعملھ الطالب والیقابل في ذھنھ معنى مستمدا
  . تجاربھ الشخصیة ھو صیغة میتة بالنسبة لھ مھما تكن قیمتھ البالغیة في حد ذاتھ 

رص لل          ي إتاحـة الـف ر ـف ن من ھنا؛ تتضح أھمیة التعبـی ر ـم افس وحـل كثـی طـالب للتـن
اذ    مشكالتھم وتحقیق المنفعة للمجتمع بصفة عامة ي اتخ ع ف راد المجتم ، كما أنھ یساعد أف

  . كثیر من قراراتھم وحل ما یعتریھم من المشكالت التي تواجھ المجتمع 
  

ة           یم اللغ ي تعل ة ف ب المھم ن الجوان د م ث یع ة خاصة حی ري أھمی وللتعبیر التحری
بال المة تركی ردات وس ن مف ة م د المتعلق ق القواع ر لتطبی ة المختب و بمثاب ة ؛ فھ ن   عربی م

وظیفي  ھ ال ن نوع ر ع ع النظ ان بقط ھ اإلنس ان وأخی ین اإلنس ال ب یلة االتص ھ وس ث إن حی
وظیفي  التعبیر ال داعي  ف اتھم : واإلب یم حی بعض ؛ لتنظ ھم ب اس بعض ال الن ق اتص یحق
یة وقضاء حاجاتھم ، كما أن التعبی ر اإلبداعي ینقل المشاعر واألحاسیس، والخواطر النفس

  . إلى اآلخرین بأسلوب أدبي مشوق ومثیر
  

ر ف          م الطالب التعبی ن الضروري أن یعل ان م ا ك ة، ووظیفی يولم ف طبیعی  ةمواق
ی اط الالزم ل، والنش رص التفاع ك ف وفر ذل ث ی رھم ؛ حی ع عص اتھم وواق رتبط بحی  نت

د ھ وبم. للتعبیر الجی ع عصرھم؛ فإن اة الطالب وواق ً بحی ا ً وثیق ا رتبط ارتباط ر ی ا أن التعبی
االت ات واالتص ة المعلوم وب وتقنی تخدام الحاس ن  اس ادة م روري اإلف ن الض بكة   م وش

یما جان دم والس االت بالتق ف المج ى مختل ا عل ت نتائجھ ي انعكس ت الت ة  باإلنترن التربی
ت ن بكة اإلنترن دت ش ً ؛ إذغ ا یم خصوص الم والتعل ى الع وم عل ان الی ا إنس ل منھ ذة یط اف

ن  ل م ھ ، ولع ل مع ة التعام ً یریھ واقع ھذا العالم ، ویبین لھ كیفی المعاصر ، ووسیطا جدیدا
دونات أو النشر ة الم ت خدم بكة اإلنترن ا ش د  بین الخدمات التي تتیحھ ي تع ي فھ اإللكترون

الم اإل ي ع ورة ف ا ث ف بأنھ ت ، و توص دمات اإلنترن ن خ دة م د واح د البری ت بع نترن
ر ، والنش الیب التعبی د أس ا أح ا أنھ ي  كم بكة  راإللكترون ى الش ة عل ال الحدیث ، واالتص

ة ونظام  ة التقلیدی ومي الكتاب ین مفھ ع ب ي یجم ارة عن منشور إلكترون العنكبوتیة، فھي عب
           .  يالملفات المتتابعة التي یتیحھا النشر اإللكترون

ً على م         ً مع العصر ومستحدثاتھ العلمیة والتكنولوجیة  وفي وتأسیسا ا تقدم ، وتمشیا
ظل تزاید عدد الطالب المستخدمین للحاسوب وشبكة اإلنترنت خاصة بعد تزوید معظم 

من حواسب آلیة وربطھا بشبكة اإلنترنت  ، : مدارس الجمھوریة بالبنیة التكنولوجیة 
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ة من تنمیة بعض مھارات التفكیر في واستجابة لما أوصت بھ نتائج الدراسات السابق
التعبیر التحریري في ضوء مستحدثات العصر العلمیة ؛ نبعت فكرة ھذا الدراسة  ستدری

بناء برنامج باستخدام المدونات اإللكترونیة لتنمیة بعض مھارات : والتي تحددت في 
        .التفكیر في تدریس التعبیر التحریري لدى طالب الصف األول الثانوي العام 

  :  الدراسة مشكلة           
  : حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئیس اآلتي      

  ما أثر برنامج مقترح في تدریس التعبیر التحریري باستخدام المدونات اإللكترونیة
  الصف األول الثانوي العام  ؟ الباتعلى تنمیة بعض مھارات التفكیر لدى ط

  : اآلتیة   األسئلة الفرعیة  السؤال ا ھذا من رعویتف                    
 الصف األول الثانوي العام ؟   الباتما مھارات التفكیر المناسبة لط - ١
  الصف األول الثانوي العام ؟ الباتالمناسبة لط يما موضوعات التعبیر التحریر - ٢
امج - ٣ ورة البرن ا ص ر م دریس التعبی ي ت رح ف دونات  المقت تخدام الم ري باس التحری

 األول الثانوي العام ؟  الصف الباتمھارات التفكیر لدى ط كترونیة لتنمیة بعضاإلل
ر - ٤ دریس التعبی ي ت رح ف امج المقت ة البرن ا فاعلی دونات  م تخدام الم ري باس التحری

 ؟  العام الثانوي األول الصف الباتط لدى مھارات التفكیر بعض تنمیة في اإللكترونیة
  :ھدف الدراسة 

أثر برنامج مقترح في تدریس التعبیر : ذه الدراسة الوقوف على استھدفت ھ          
طالبات التحریري باستخدام المدونات اإللكترونیة على تنمیة بعض مھارات التفكیر لدى 

  ) عینة الدراسة(  الصف األول الثانوي العام
  

  

  :أھمیة الدراسة 
  

  : یمكن أن تفید ھذه الدراسة فیما یلي         
  . التحریري  ى الطالب في التعبیرتحسین مستو - ١
ً حالیا السائدة التحریري التعبیر تدریس طرائق بعض في النظر إعادة - ٢   المدارس الثانویة بعض في◌
التعبیر  إتقان على الطالب یساعد مما التحریري التعبیر المناسبة لتدریس التفكیر تحدید مھارات - ٣

 . يالتحریر
توظیف الوسائل  كیفیة على التدریب خالل من نیامھ العربیة اللغة معلمي ریتطو - ٤

  . في تدریس التعبیر التحریري للطالب) المدونة اإللكترونیة :( الحدیثة مثل التكنولوجیة
 مجال في المجال، وخاصة ھذا في الدراسات من للمزید الباحثین أمام جدیدة فتح آفاق  - ٥

  . األخرى العربیة اللغة وعاإلنترنت وخدماتھا المتنوعة في تدریس فر   استخدام
  

  : حدود الدراسة               
  

  :    اقتصرت الدراسة الحالیة على الحدود التالیة                      
 بمحافظة الفیوم  حسانین الثانویة عائشة بمدرسة العام الثانوي األول الصف الباتمن ط مجموعة - ١
  . م ٢٠١١-٢٠١٠من العام الدراسي أجریت ھذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني  - ٢
ا  - ٣ امج تنمیتھ تھدف البرن ي اس ر الت ارات التفكی نیف ، ( مھ ة ، التص ة ، المقارن المالحظ

 ) التفسیر االستدالل ، التقویم 
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ري  - ٤ ر التحری وعات التعبی ض موض ا ( بع ة وحیاتن ا الحدیث راءة ، التكنولوجی داقة ، الق الص
 ) مرأة ودورھا في المجتمع ، تعبیر حر الشخصیة  أھمیة الریاضة في حیاتنا ، ال

  
  : منھج الدراسة وأدواتھا 

  

 الدراسة أھداف تحقیق على للعمل التحلیلي الوصفي المنھج الدراسة استخدمت        
 أداة على الدراسة عینة أفراد الباتالط استجابات نتائج وتحلیل وذلك لوصف اإلحصائیة

 استخدام وتم  .ي تدریس التعبیر التحریريالتفكیر ف مھارات اختبار :وھي الدراسة
بعض مھارات التفكیر في  تنمیة في البرنامج المقترح فاعلیة لتحدید  ؛ التجریبي المنھج شبھ

          . تدریس التعبیر التحریري باستخدام المدونات اإللكترونیة 

  :ا الباحث إلى أما بالنسبة لألدوات التي استخدمت في الدراسة فقد قسمھ                 
  : متطلبات إعداد األدوات التجریبیة وتشتمل على -أ
  . الصف األول الثانوي العام  الباتإعداد استبانة مھارات التفكیر المناسبة لط -
  . الصف األول الثانوي العام  الباتإعداد استبانة موضوعات التعبیر التحریري المناسبة لط -

  :مل على وتشت إعداد األدوات التعلیمیة -ب
   ةكراسة الطالب  -
   ةدلیــل المعلم  -
  : إعداد أدوات القیاس وتشتمل على  -ج
  . اختبار مھارات التفكیر في تدریس التعبیر التحریري  -
  . تحلیال قبلیا وبعدیا  الباتتحلیل محتوى كتابات الط -

   : فروض الدراسة       
  : اختبرت الدراسة الحالیة صحة الفروض اآلتیة                   

ي  الباتال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسطي درجات ط  -١ ة ف المجموعة التجریبی
  . التطبیقین القبلي والبعدي الختبار مھارات التفكیر 

ین نسب أداء الط -٢ ة إحصائیة ب روق ذات دالل اتال توجد ف بة  الب ر المناس ارات التفكی لمھ
  .ي تحلیلي المضمون القبلي والبعدي ف

  
  
  

  

  : خطوات الدراسة             
  : تحددت خطوات ھذه الدراسة فیما یأتي                   

 :لإلجابة عن السؤال األول والثاني من مشكلة الدراسة وھما  -١
  الصــف  األول الثانوي العام؟    ما مھارات التفكیر المناسبة لطالبات  - أ

  الصف األول الثانوي العـام ؟  الباتالتعبیر المناسبة لطما موضوعات   - ب
  : قام الباحث بما یلي                                    

بعض األدبیات والدراسات السابقة التي تناولت مھارات التفكیر بصفة عامة  مراجعة -أ         
  . والمناسبة لتدریس التعبیر التحریري بصفة خاصة
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عداد قائمة بمھارات التفكیر المناسبة لتدریس التعبیر التحریري باستخدام المدونات إ -ب        
  . مجموعة من المحكمین ، وتعدیلھا في ضوء مقترحاتھم  ىاإللكترونیة وعرضھا عل

الصف األول الثانوي العام  الباتقائمة بموضوعات التعبیر التحریري المناسبة لط إعداد - ج
  . لمحكمین ، وتعدیلھا في ضوء مقترحاتھم وعرضھا على مجموعة من ا

 في   المقترح البرنامج  ما صورة : وھو الدراسة   مشكلة من  الثالث  السؤال  عن   لإلجابة -٢

باستخدام المدونات اإللكترونیة لتنمیة بعض مھارات التفكیر لدى   التحریري التعبیر   تدریس
  : ث باآلتي قام الباح    ؟ العام  طالب الصف األول الثانوي

  ضوء قائمتي مھارات التفكیر  في. ومكوناتھ ، ومحتواه ، أھدافھ : بناء البرنامج المقترح وتحدید -أ       
  .  الصف األول الثانوي العام  الباتوموضوعات التعبیر التحریري المناسبتین لط         

كیفیة إنشاء، واستخدام المدونة ؛ لبیان  كراسة الطالبة ، ودلیل المعلمة: إعداد كل من  -ب      
  :على مجموعة من المحكمین إلبداء الرأي في  مااإللكترونیة وعرضھ

  .  إجراءات إعدادھما واستخدامھما  – ٢.            محتویاتھما -١       
  . تعدیل البرنامج المقترح في ضوء مقترحات المحكمین  -ج      

مدرسة عائشة حسانین الصف األول الثانوي العام من  الباتاختیار عینة الدراسة من ط -د   
  . باإلنترنت  فیھ المدرسة معمل متصلة أجھزة الحاسوب في توفر حیث الفیوم بمحافظة الثانویة

عینة الدراسة على كیفیة إعداد واستخدام المدونة اإللكترونیة في  كتابة  الباتتدریب الط -ھـ   
  .    نتنمیة مھارات التفكیر لدیھ التعبیر التحریري ، وكیفیة موضوعات

ة -٣ ن ولإلجاب ؤال   ع ع    الس ن   الراب كلة م و  مش ة ، وھ ا: الدراس ر     م امج  أث رح البرن ي     المقت ف
ارات  ض مھ ة بع ى تنمی ة عل دونات اإللكترون تخدام الم ري باس ر التحری دریس التعبی ت

 التفكیر لدى طالبات الصف األول الثانوي العام ؟ 
  :باآلتي  ثقام الباح

 
  

ات ط -أ      ل كتاب اتتحلی ر  الب وعات التعبی ض موض ي بع ة ف ة الدراس عین
ارا يالتحریر وافر مھ دى ت ى م وف عل ً ؛ للوق ً قبلیا ي  تتحلیال ر ف التفكی
  .   نكتاباتھ

الصف األول الثانوي العام   ائمة بمھارات التفكیر المناسبة لطالباتإعداد ق – ب             
  . ادة المحكمین وعرضھا على الس

 لطالباتإعداد اختبار قیاس مھارات التفكیر في تدریس التعبیر التحریري  -ج             
وعرضھ على السادة  –عینة الدراسة  -الصف األول الثانوي العام 

  . ، وتحدید زمن االختبار  وتحقیق الصدق ، موضوعیا ؛ لضبطھ المحكمین
اس مھارات التفكیر في تدریس التعبیر التحریري قبلیا على تطبیق اختبار قی  -د              

  . عینة الدراسة ،  ورصد النتائج ، ومعالجتھا إحصائیا 
كیفیة استخدام المدونة اإللكترونیة  على التجریبیة المجموعة الباتط تدریب -ھـ

مھارات التفكیر  ةموضوعات التعبیر التحریري ؛ لتنمی  بعض  في كتابة
  .   نفي كتاباتھ
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عینة الدراسة في بعض موضوعات التعبیر  الطالباتتحلیل كتابات  -و    
ً للوقوف على مدى توافر مھارات التفكیر في  ً بعدیا التحریري تحلیال

  . نكتاباتھ
تطبیق اختبار مھارات التفكیر في تدریس التعبیر التحریري بعدیا على  -ز    

  .صائیا عینة الدراسة ، ورصد النتائج ، ومعالجتھا إح
  . تفسیر النتائج التي تم التوصل إلیھا ، وتقدیم التوصیات والمقترحات  - ح

  
  

  : في ضوء اإلجراءات التي اتبعھا الباحث ؛ توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة      
المجموعة التجریبیة في  طالباتمتوسطي درجات   یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین - ١

تدریس التعبیر التحریري لصالح  يبعدي الختبار مھارات التفكیر فالتطبیقین القبلي وال
  . التطبیق البعدي 

المجموعة التجریبیة لمھارات  طالباتتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین نسب أداء  - ٢
  . في تحلیلي المضمون القبلي والبعدي لصالح البعدي  نالتفكیر المناسبة في كتاباتھ

  

البرنامج المقترح  فاعلیة نتائج الدراسة الحالیة في مجملھا إلى النھایة تشیروفي      
بعض مھارات التفكیر في تدریس التعبیر  في تنمیةالصف األول الثانوي العام  لطالبات

ت اإلجابة عن السؤال الرئیس  التحریري باستخدام المدونات اإللكترونیة  ؛ وبذلك قد تمّ
  .للدراسة  

  

  :توصیات الدراسة  -ثانیاً 
  

  :التالیة  بالتوصیات التقدم یمكن الدراسة ، نتائج إلى استنادا         
 .الكتابي التعبیر وخاصة العربیة، اللغة دروس في الحدیثة التكنولوجیة الوسائل توظیف - ١
قا بھ خاصا مقررا الكتابي للتعبیر یكون أن  - ٢ ً  .للمعلم بدلیل مرف
 . نمیتھا في فروع اللغة العربیة مھارات التفكیر المختلفة ، وت التركیز - ٣
 .متعددة  موضوعات من اختیارھم خالل من المتعلمین میول مراعاة  -٤
 واإلذاعة الحائط، مجالت خالل من اإلبداعیة الكتابة على الباتالطالطالب و  تشجیع - ٥

 .بأنواعھا والمكافآت المدرسیة،
   .بة الطل بین اإلبداعي الكتابي التعبیر في مسابقات عمل -٦
 كالمطالعة، والمحفوظات  العربیة فروع وباقي اإلبداعي، التعبیر تعلیم بین الربط - ٧

 ، واإلذاعة الحائط مجالت:  خالل من ، اإلبداعیة الكتابة على و الطالبات الطالب وتشجیع
  .بأنواعھا المدرسیة والمكافآت

في ) اإلنترنت ( میة توظیف الخدمات المتعددة التي تتیحھا شبكة المعلومات العال - ٨
  . دروس اللغة العربیة بمخلف فروعھا 

  
  : مقترحات الدراسة -ثالثاً 

 :یلي  ما الباحث یقترح وتوصیاتھا، الدراسة نتائج ضوء في        



ملخص الدراسة باللغة العربیة 

في عالج التصورات الخطأ للمفاھیم النحویة لدى تالمیذ  ةفاعلیة مدونة إلكترونی  -١   
 . سي الحلقة الثانیة من التعلیم األسا

إجراء دراسة لتجریب فاعلیة مدونة إلكترونیة في تنمیة مھارات التفكیر المختلفة في   -٢
 .مراحل تعلیمیة مختلفة 

إجراء دراسة مقارنة بین استخدام المدونة اإللكترونیة ، وبعض خدمات اإلنترنت  - ٣
لتفكیر األخرى في تدریس فروع اللغة العربیة المختلفة ،وأثرھا في تنمیة مھارات ا

  . لدى الطالب 
فاعلیة استخدام المدونات التعلیمیة في تنمیة التحصیل الدراسي واالتجاه نحوھا لدى  - ٤

  طالب الجامعة
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


