ةةةةةةةةة – غةةةةةةةةة
جامعةةةةةةةةة
عماد لدر سةا لعياةا ل لث ةل لعيمة
كياةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل اةةةةةةةةةةةةةةةةةة
نامج ملاجتير ملنا ج ل طة ليةدر

أث توظاف لصور ملي ك يف تنما مهار ليعثر ليغوي
لدى طالب لصف ل ع ساس مب افظا غ
The impact of utilizing animation on developing
expression language skills for the 4th grade primary
school students in Gaza governorates.

إعـــداد
حممد مصطفى عبد القادر الزق
إشـــــــــــراف

د  .ر شد حممد أ و صو ل ن
رئا قتم ملنا ج لط
كيا ل ا – جامع

ليدر

د  .إ اد إ

ام عثد جلو د

أسياذ ملنا ج لط ليدر
كيا ل ا – جامع

ملشارك
قصى

قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف املناهج وطرق
التدريس من كلية الرتبية ـ جامعة األزهر ـ غزة
 3414ة ةة  1034م

(4 5% ◌ۗ

! "# $"% #& "' ( )* +",- ./,"% 0 123"

";"<4 = 5 53 )> : " ),? ◌ۗ 6 *7 8

﴾9 -@ 2A ﴿

أ

) 6 *7

) 9 : (4 0

اﻹﻫداء
إﻝﻰ ﻴﻨﺒوع اﻝﺼﺒر واﻝﺘﻔﺎؤل واﻷﻤل
إﻝﻰ ﻜل ﻤن ﻓﻲ اﻝوﺠود ﺒﻌد اﷲ ورﺴوﻝﻪ أﺒﻲ وأﻤﻲ اﻝﻐﺎﻝﻴﻴن ﺤﻔظﻬﻤﺎ اﷲ

إﻝﻰ ﻤن أظﻬروا ﻝﻲ ﻤﺎ ﻫو أﺠﻤل ﻤن اﻝﺤﻴﺎة إﺨوﺘﻲ
إﻝﻰ ﻤن ﺠﻌﻠﻬم اﷲ إﺨوﺘﻲ ﺒﺎﷲ  ......و ﻤن أﺤﺒﺒﺘﻬم ﻓﻲ اﷲ أﺼدﻗﺎﺌﻲ
إﻝﻴﻬم ﺠﻤﻴﻌﺎً .....أﻫدي ﺜﻤرة ﻫذا اﻝﺠﻬد اﻝﻤﺘواﻀﻊ

ب

اﻝﺸﻜر واﻝﺘﻘدﻴر
اﻝﺤﻤــد ﷲ رب اﻝﻌــﺎﻝﻤﻴن  ،واﻝﺼــﻼة واﻝﺴــﻼم ﻋﻠــﻰ ﺴــﻴد اﻝﻤرﺴــﻠﻴن ﻤﺤﻤــد) ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم(
اﻝﻘﺎﺌل "ﻻ ﻴﺸﻜر اﷲ ﻤن ﻻ ﻴﺸﻜر اﻝﻨﺎس" رواﻩ أﺤﻤد .
\

ـﻰ ﺒﺎﻝﺼــﺒر واﻝﺘوﻓﻴــق ﻹﺘﻤـﺎم ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ  ،وأﺘﻘــدم ﺒﺎﻝﺸــﻜر
أﺸــﻜر اﷲ اﻝﻌﻠــﻲ اﻝﻘــدﻴر اﻝــذي َﻤـ ّـن ﻋﻠـ ّ
واﻻﻤﺘﻨ ــﺎن ﻷﺴ ــﺘﺎذي اﻝ ــدﻜﺘور  /ارﺸ ــد ﻤﺤﻤ ــد أﺒ ــو ﺼـ ـواوﻴن وأﺴ ــﺘﺎذي اﻝ ــدﻜﺘور/إﻴ ــﺎد إﺒـ ـراﻫﻴم ﻋﺒ ــد اﻝﺠـ ـواد،
ﻝﺘﻔﻀﻠﻬﻤﺎ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ،واﻝﻠـذﻴن ﻝـم ﻴـدﺨ ار ﺠﻬـداً ﻓـﻲ ﺘﻘـدﻴم اﻝﻨﺼـﺢ واﻝﻤﺴـﺎﻋدة  ،ﻓﺄﻨـﺎ ﻤـدﻴن
ﻝﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘواﻀﻌﻬﻤﺎ اﻝﺠم وﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻬﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻔﻴﻨﺔ واﻷﺨرى .
\

ﻜﻤــﺎ أﺘﻘــدم ﺒﺎﻝﺸــﻜر اﻝﺠزﻴــل ﻝﻌﻀــوي ﻝﺠﻨــﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻷﺴــﺘﺎذ اﻝــدﻜﺘور ﺨﺎﻝــد ﻋﺒــد اﻝــداﻴم  ،واﻷﺴــﺘﺎذ
اﻝدﻜﺘور ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻝﺒد  ،اﻝﻠذﻴن أﺴﻬﻤﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺴوﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ٕ ،واﺜراﺌﻬﺎ ﻝﺘﻜون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺼورة .

\

ﻜﻤﺎ وأﺘﻘدم ﺒﺎﻝﺸﻜر اﻝﺠزﻴل ﻝﻸﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒذﻝوﻩ ﻤن ﺠﻬد ﻓﻲ ﺘﺤﻜﻴم أداﺘﻲ اﻝد ارﺴـﺔ،
وأﺘﻘدم ﺒﺎﻝﺸﻜر واﻝﻌرﻓﺎن ﻝﻠدﻜﺘور /أﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﻠوح ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗدم ﻝﻲ ﻤن ﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ إﺘﻤﺎم ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ.
\

واﻝﺸــﻜر ﻤوﺼــول اﻝــﻰ أﺒــﻲ وأﻤــﻲ ٕواﺨــوﺘﻲ ﻝﻤــﺎ ﻗــﺎﻤوا ﺒــﻪ ﻤــن ﻤﺴــﺎﻋدة ،وأﺘﻘــدم ﺒﺎﻝﺸــﻜر اﻝﺠزﻴــل
ﻝﻸﺴﺘﺎذ اﻝدﻜﺘور /ﻤﺤﻤود ﺤﺴن اﻷﺴﺘﺎذ ،واﻝﺼدﻴق اﻷﺴﺘﺎذ  /ﻫﺎﻨﻲ ﺼرﺼور ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺎﻋدﺘﻬﻤﺎ ﻝـﻲ طﻴﻠـﺔ
أﻴﺎم إﺠراء اﻝدراﺴﺔ.
\

وأﺨﻴ اًر أﺸﻜر ﻜل ﻤن ﺒذل ﺠﻬداً ،وأﻋﺎن ﻋﻠﻰ إﺘﻤﺎم ﻫـذا اﻝﻌﻤـلٕ ،واﺨ ارﺠـﻪ ﺒﻬـذا اﻝﺸـﻜل اﻝـذي آﻤـل
أن أﻜــون ﻗــد وﻓﻘــت ﻓﻴــﻪ ،ﻓــﺈن ﻜــﺎن ﻜــذﻝك ﺒﻔﻀــل اﻝــرﺤﻤنٕ ،وان ﻜــﺎن ﻏﻴــر ذﻝــك ﻓﻤﻨــﻲ وﻤــن اﻝﺸــﻴطﺎن،
وأﺴﺎﻝﻪ -ﺘﻌﺎﻝﻰ -اﻝﻌﻔو واﻝﻐﻔران.
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ﻤﻠﺨص اﻝدراﺴﺔ
ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ أﺜر ﺘوظﻴف اﻝﺼور اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻠﻐوي ﻝدى
طﻼب اﻝﺼف اﻝراﺒﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ ،وﺘﺤددت ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدارﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴؤال اﻝرﺌﻴس اﻝﺘﺎﻝﻲ:
ﻤﺎ أﺜر ﺘوظﻴف اﻝﺼور اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻠﻐوي ﻝدى طﻼب اﻝﺼف اﻝراﺒﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝوﺴطﻰ ؟
وﻴﺘﻔرع ﻤن اﻝﺴؤال اﻝرﺌﻴس اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 1ـ ﻤﺎ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝطﻼب اﻝﺼف اﻝراﺒﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ؟
2ـ ﻤﺎ أﺜر ﺘوظﻴف اﻝﺼور اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺸﻔوي ﻝدى طﻼب اﻝﺼف اﻝراﺒﻊ
اﻷﺴﺎﺴﻲ ؟
3ـ ﻤﺎ أﺜر ﺘوظﻴف اﻝﺼور اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻝدى طﻼب اﻝﺼف اﻝراﺒﻊ
اﻷﺴﺎﺴﻲ؟
وﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘم ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:
1ـ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ) (0.05 ≥ αﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ
وﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻝﺒطﺎﻗﺔ ﻤﻼﺤظﺔ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺸﻔوي .
2ـ ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى) (0.05 ≥ αﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت طﻼب اﻝﺼف اﻝراﺒﻊ
اﻝذﻴن ﻴﺘﻌﻠﻤون ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت أﻗراﻨﻬم اﻝذﻴن ﻴﺘﻌﻠﻤون ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﺼور
اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ .
,ﻝﻘد اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،وﺘﻜون ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ طﻼب اﻝﺼف اﻝراﺒﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝﻐوث اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻼﺠﺌﻴن ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝوﺴطﻰ ﻝﻘطﺎع ﻏزة ،وﺒﻠﻎ أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ

ح

اﻷﺼﻠﻲ ) (2399طﺎﻝب  ،وﻗد ﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ) (72طﺎﻝﺒﺎ ﻤن طﻼب اﻝﺼف اﻝراﺒﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺒﻤدرﺴﺔ ذﻜور دﻴر اﻝﺒﻠﺢ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ )أ( وﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ  ،ﺤﻴث وزﻋت ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن
إﺤداﻫﻤﺎ ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻋددﻫﺎ ) (38طﺎﻝﺒﺎ ،واﻷﺨرى ﻀﺎﺒطﺔ وﻋددﻫﺎ ) (34طﺎﻝﺒﺎ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝدراﺴﺔ
ﺘم إﻋداد ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﺘوظﻴف اﻝﺼورة اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘدرﻴس اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻠﻐوي  ،و اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻌﺒﻴر
اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ،وﺒطﺎﻗﺔ ﻤﻼﺤظﺔ ﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺸﻔوي  ،وﺘم ﺘطﺒﻴق أدوات اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ،وﺒﻌد
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:
1ـ ﺘوﺠد ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ) (0.05 ≥ αﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ
وﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻝﺒطﺎﻗﺔ ﻤﻼﺤظﺔ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺸﻔوي.
2ـ ﺘوﺠد ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى) (0.05 ≥ αﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت طﻼب اﻝﺼف اﻝراﺒﻊ اﻝذﻴن
ﻴﺘﻌﻠﻤون ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت أﻗراﻨﻬم اﻝذﻴن ﻴﺘﻌﻠﻤون ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﺼور
اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ.
وأوﺼت اﻝدراﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
1ـ ﻀرورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴم ﻋن طرﻴق اﻝﺼور اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔٕ ،واﻓراد ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﺴﺒوﻋﻲ
اﻝﻤﺨﺼص ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ أﻤﻜن ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺘدرﻴﺒﺎت وأﻨﺸطﺔ ﺘﺴﺎﻋد اﻝطﻼب ﻋﻠﻰ إﺘﻘﺎن ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﺎرة.
2ـ ﺘﻀﻤﻴن اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤوﻀوﻋﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻠﻐوي ﺘدرس ﻋن طرﻴق
اﻝﺼور اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻔوف اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝدﻨﻴﺎ .
3ـ ﺘوﺼﻲ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻀرورة ﺘﻌﻤﻴم اﻝﺘدرﻴس ﻋن طرﻴق اﻝﺼور اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘدرﻴس اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻠﻐوي.
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الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها

المقدمة :

اللغة العربية وسييلة همهية هيس وسياالر اار بياو الرو ي

بيس قباالير العير عيس ورييا الآيراس الميري اليي و ي هاياعر
و ي وسييلة انسسياس لل طاوي

ونايباع ادا ي اله عي

مي الرابوية األساسيية ال ي ربوي

وال

ي بو آية الهفيا ي والآيي الد يي

ييه يعبير بمييا

يور عليل هوالبي

ع ييس ااهي ي واهالي ي وها يياعرى وبم ييا ي طو ييل ي ي و الزه يياس والهم يياس ليول ييت عل ييل د ييار ا طي يريس
وطبي ار م ليييا مي الدسيير الييي ييربو بيييس اايير األهي وهاايييما و ي هسي و ع يراه الهد هييت

ووعاء مرى و اار .

وللغييية أربي ييت وظي يياالي راليسي ييية ي ي

اا

يي ييا الفي يير والهد هي ييت

يار وال عبيير وال سييدير و آيا وظيياالي اللغية مي ا ا

ي يييى الوظي يياالي ي ي ال فميي يير و
ييار عيس وريييا ال ي ه وااسي هاع

والآراء والم ابة و يز ا أ هيية ييى الوظياالي هيس وظياالي اللغية ي ع يرسا ال ااير ل عآي ال ييا
سعياما ولمثر وساالر اا

ال يثة ال

ار هس إياعة و

و ع اللغة العربية و راثما األ ب والعله والثآا
يى ال فة هسي ظمور انسال

وق ام سب

ي وهدال

وغير ا.

الاط إ ي ى اللغيا

ال يية ي العيال

ار ما اهلل عز ودر ب س دعلما لغة الآراس المري ولغة

أ ر الدسة ولغة ال اار انسالهية بع يلك ( أبو الميدا .) 33 : 7002
وأ ييب

واس يعا

لغ يية العلي ي واأل

ه ول ا

ي ي الع ييور الهز يير ق ييا ر عل ييل هوامب يية ال و ييور وال آي ي

العلو الع رية ل ا؟ وق اس وعب

و ع بر اللغة العربية هس الوساالر الهمهة ال

مال اهلل وها ااق

آيا اا

يار وال فيا

ب.

بييس ال لهييي وبيال ي

مهييا يع هي عليمييا ميير سايياو يآييو بي سيواء أميياس يلييك عييس وريييا ااسي هاع والآيراء أ عييس وريييا
المال والم ابة

واا دا ا

ال يثة

علي اللغة العربيية آيو عليل أسميا أ ا ا

سييوس أربعيية و ي  :ااس ي هاع وال ي ه والآ يراء والم ابيية وعلييل أس علييي اللغيية يد ي

اوء يى الفسوس األربعة و

اللغو بيس الساس .
وا يغي

و

و ماهر وعلل أس روع اللغية ليسي

يار هثير ي
أس ي ي

إا أ ا ل آييا اا

ي

يار

عس الي س أس السيور علل الهما ار اللغوية السابآة ساع اله عل علل ال عبير

عس أ مارى بوريآة دي

و ساع الآارئ علل إ راك ها يم ي إلي الم ا .

2

ويع ي ال عبييير أ ي أس يواع السايياو اللغييو

روع اللغة األطرى و

وأ ي ييروع اللغيية العربييية و ييو الغاييية هييس علييي

هميس ال لهيي هس

بآية الفروع بهثابة وساالر ل آيا يى الغاية ل سم

ال عبير الوااح السلي الدهير .

ويهثيير ال عبييير اييفوياأ ميياس أ م ابيياأ المي ي ال يراليس هييس علييي سييوس اللغيية العربييية دهيعمييا

ألسي الوسيييلة األساسييية لال

وأ ا سآيير األ مييار والهايياعر واأل اسيييس

ييار بيييس األ ي ار والدهاعييا

بواييوو و سلسيير يهمسيياس هييس يآ ي أر أو يسييهت هييس الو ييور إلييل هييا يري ي ى الما ي

وسمولة وال عبير ليس رعاأ لغوياأ هعزواأ عس باق

اللغوية هت روع اللغة األطرى إلل

روع اللغة بر و ه اابك وه اطر ي هما ار ي

بعي ( .يعآو

)4 :6991

ويه يياز ال عبييير عييس غييرى هييس ييروع اللغيية العربييية

ه ييل ة ال عبي يير الس ييو

أو اله ي ه بيسيير

يييه إ س دهيييت ييروع اللغيية

هس ييابت للث ييرو اللغوي يية والآواعي ي الس وي يية

يييى األ هييية هييس س يواو ه ع ي

الهسا ييو ه ييس عل ييي م يير ييروع اللغ يية العربي يية األط ييرى وأسي ي ي آ ييا اد ييا
ه ال م و لب غايا م عس ورييا ا

هامال

ي

ييوس اللس يياس ه ييس الزل يير

وانهالء ساع علل ابو الم ابة( .إب ار ي .)641 :6994
ولل عبييير أ هييية بالسسييبة لل لهيييي ويس ي ه

ي

هسمييا :أس ي الغاييية
ال الهي ييي وبي ي

آ ييا

يالم بيا طريس وعليل اليرغ هيس ييى األ هيية ميو يوادي

مثير هسميا ايعي ال الهييي ي أ اء هميا ار ال عبيير وز ي

يي

واييوع الطوي والل يس
هييس ال ارسييا

ي ال عبييير وعلييل الييرغ هييس أ هييية ال عبييير باع بييارى ي ي األ ي اي وغاييية الغايييا

اللغوية واأل بية علل الود الي سبا يميرى إا أسسيا سدي ايعفاأ عاهياأ لي ى ولب سيا ي هيا ال عبيير
الايفو والم ياب عليل ي سيواء ي اي ل اله ار ير ال عليهيية األساسيية والثاسويية بير قي ي ير يييا

الاعي إلل اله ار ر الداهعية.
وق ي أاييار طب يراء ه ط

ييوس ي اللغيية العربييية إلييل أس ال الهيييي ي ه ار يير ال علييي العييا

ا ييعاي ي ي ال عبي يير الا ييفو والم يياب

وأس يييا الا ييعي يولي ي ي ي سفوسي يم الا ييعور ب ييالطوي

واااو ار وال يير ويباعي بييسم وبييس اللغية ال ي ي علهوسميا ويي
بما وسفور هسما وي سم هس إ آاسما( .أ ه .)66 :6991
ويب ي و أس يييى الهاييمال

ال عليهييية

ال ي

يييه إس ي ريس ال عبييير ي

ربها ااءر بداسبما هامال

الولبة والهعلهوس وأولياء األهور

واد ي علييي ال عبييير أ ييب

ي اطير األهير إليل اييآم

ي را ميير هييس يم ي بالعهلييية

ييفوي الهيير ل يس انع ا ييية والثاسوييية يعيياس هييس هاييمال

علي روع اللغة العربية دهيعميا و ييى الهايمال
اله ار ر ال عليهية الهط لفة(.يعآو
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هزهسية أ يس بميا

)6: 6991

غييز – لسييويس -هييا ل ي

وههييا ي م ي اييعي ال الهيييي ي ه ا ظييا

علي ي س يياال ال آرييير

األول الي أع ى هرمز الآياس وال آوي ال ابت لوزار ال ربية وال علي عس هس و ال
العربية لي ى ولبية ال يي السيا س األساسي
همار ال عبير الم اب

اعفاأ

واس عهار عالهيا

ال ارسية لي ي

لسيويس

ي

مثير هس الدواس

يير ي اللغية

ييه أظمير الس ياال أس الولبية يعياسوس
و ري

م سظي الفآ ار

األ مار وه ى قو ما

ال يرقي ومييلك األسيلو والطيو مهيا أظمير الس ياال أس  %70هيس دي عيسية

يلوا عليل أيية ردية ي ال عبيير الم ياب ( .وزار ال ربيية وال عليي الفلسييويسية :6999

)1

و ع بيير ال ييور اله رميية سوعييا هييس الوسيياالر ال عليهييية الب يرية
ييو علييل هدهوعيية هييس ال ييور ال ي

ال لهيييي ألسمييا

يه أسما

أ هية ال ور

ويعيش ل ظا

آ ي البمديية والسييرور لل الهيييي وس ييس سعل ي

و علل عال هس الطيار الي يدعر ال لهيي يفمر ويسعل إليل الب يه

هس السعا .

وهييس سييا ديياء

يييه أسمييا دييي

اس بيياى

أ هييية ال ييور اله رميية وال ي

يييح للولبيية ال عبييير عهييا ي ي ور ب ي اطلم
سييسا هل وظييا ي

وال عبييير عييس اسفعيياا م وهيييولم بميير ري ية وال ي ب ي ور ا ق ي عو ي

ييير

الولبة هها ثير ا هاها م س و هوايوع ال عبيير ايالأ عهيا سيبا آي لهيس البا يه ييى الهايملة
عس قر وعاياما عس مث

ليا آ داء

وأ س بطوور ما ويلك هس طالر قياه بال علي

يى ال راسة لعلما ساع

يا الهدار و سم

ط ييالر آي ي ي أسه يياو د يي ي ل ريسي ي والط ييرور ع ييس الهعم ييو ي ي

الهر لية األساسيية

ووير علي ال عبير اللغو هيس

ريسي ي

والو ييور إل ييل األ ي ي اي

الهساو .

مشكلة الدراسة:
هاملة ال راسة بالس ار الراليس ال ال -:

ه ييا أث يير وظي ييي ال ييور اله رم يية ي ي
األساس به ا ظا

سهي يية هم ييا ار ال عبي يير اللغ ييو لي ي ى و ييال

ال ييي ال ارب ييت

غز ؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية-:
 .6ها هما ار ال عبير اللغو ( الم اب

 .7هيا أثير وظيييي ال يور اله رمية ي
األساس ؟

 .3هيا أثير وظييي ال يور اله رميية ي

الافو ) الهساسبة لوال

ال ي الرابت األساس ؟

سهيية هميا ار ال عبييير الايفو لي ى وييال

سهيية هميا ار ال عبيير الم يياب لي ى ويال

األساس ؟
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ال يي ال اربييت

ال يي ال اربييت

فرضيات الدراسة:
 .6ا ود روا الة إ
وه وسييو رد ييا

االياأ عس هس وى( )0001 ≤ αبيس ه وسو رديا

الهدهوع يية الاييابوة ي ي ال وبي ييا البعيي

الافو .

 .7ا ود روا الة إ

ال ييييس ي عله ييوس بالوريآ يية ال آلي ي يية

ال ور اله رمة

أهداف الدراسة:

لبواقيية هال ظ يية هم ييا ار ال عبي يير

االياأ عس هس وى( )0001 ≤ αبيس ه وسو ردا

ال وبيا البع

وب يييس ه وس ييو رد ييا

الهدهوعية ال دريبيية

وال

ال ي الرابت

أقي يراسم ال ييييس ي عله ييوس باسي ي ط ا

اط بار ال عبير الم اب .

م ي ال راسة إلل ها يل :

.6

ي هما ار ال عبير الافو الهساسبة لوال

ال ي الرابت األساس .

.7

ي هما ار ال عبير الم اب الهساسبة لوال

ال ي الرابت األساس .

 .3بياس أثر اس ط ا ال ور اله رمة
األساس .

 .4بياس أثر وظيي ال ور اله رمة
األساس .

ال يي ال اربيت

سهية هما ار ال عبير الافو ل ى وال

ال يي ال اربيت

سهية هما ار ال عبير الم ياب لي ى ويال

أهمية الدراسة:
 .6قي فيي س يياال

يييى ال ارسيية إ ار الهسييا

بييالوزار ويلييك عسي واييت طوييو وبيراه هسيياع لر ييت

هس وى األ اء ال عبير اللغو ل ى ال الهيي .

 .7ق ي في ي

اللغو .

يييى ال ارسيية هعله ي اللغيية العربييية هييس طييالر زوي ي

 .3قي فيي الهايير يس ال ربييوييس ي عآي و ار
ووراالا ريس .

 .4قي يسييم اوييالع البييا ثيس علييل س يياال
الم اب

الهر لة األساسية.

 .1إهماسية ال و ر إلل س اال

مهس اال ما

بوسيياالر د ي ي ل علييي ال عبييير

ريبييية للهعلهيييس بغيير

يييى ال ارسيية ي

ييوعي م بييال عبير اللغييو

وظيييي وييرا د يي

ي

علييي ال عبييير

سهية هما ار ال عبير اللغو ل ى الوال

5

.

مصطلحات الدراسة:

 .1الصور المتحركة:

يعري البا ه ال ور اله رمة إدراالياأ ب سما هدهوعة هس ال ور ال ياه ة ال ي

هعيسة و عر

ه رمية هيس طيالر بعي
ريس .

ال عبير الي سي
 .2المهارة :

 -عبييار عييس سايياو هعآ ي ي ول ي

أدميز العير

يير هييس ال ي ري

هثير الفيي يو وال لفياز و ي

الهآ ييو

يربو بيسميا أ ميار
ير بو بهوايوع

والههارسيية الهسظهيية ب يييه ي ى

بوريآة هالالهة وه ك ال م عليما و السرعة وال قة ( أبو و

. ) 672 : 6991

 -األ اء السييمر وال ي قيا الآيياال علييل الفم ي لهييا ي عله ي انسسيياس رمي ياأ وعآلي ياأ هييت ييو ير الوق ي

والدم ( اللآاس و الدهر . ) 360 : 7003

 -ار هس األ اء يآو ب الفر بسمولة ومفياء و قية هيت اق

يلك األ اء عآلياأ أ اد هاعياأ أ
-و

اوء ال عريفا

رمياأ ( الف الو

يا ي الوقي

والدمي

. ) 71 : 7003

السابآة للهمار يهمس عريفما إدراالياأ

ال راسة ب سميا " قي ر الهييي ال يي

الرابت األساس علل أ اء هما ار ال عبير الافو بوريآة هيز بسرعة األ اء و ق ي

مبير ويعبر عس لك الآ ر بال ردة الملية ال

ال عبير الافو .

سيواء أمياس

ي

ر عليما الوال

و وس دمي

ي بواقية هال ظية هميا ار

 .3التعبير اللغوي :
يعري إدراالياأ

الافوية والم ابية ال

يى ال راسة علل أسي ال عبيير الم ياب وال عبيير الايفو
ي يما وال

ال ي الرابت األساسي

و يو هدهوعية األ اءا

ي هواقيي ال وا ير الايفو وال وا ير

الم اب .

 .4التعبير الكتابي :
 -إعا

رهيز اللغة الهسووقة

امر طو

هس طالر أايمار ير بو ببعايما ب ييه يعي مير

اييمر هييس يييى األاييمار هآييابالأ ل ييو لغييو ي ي ر علي ي

وهااعرى إلل ا طريس بو فم الوري ا طر لعهلية اا

ويلييك بغيير

ار ( اللبو

سآيير أ مييار الما ي

وا ارال ي

. ) 921 :7001

 ق ر ال الهيي علل الم ابة اله ردهية أل ميار بعبيا ار سيليهة طليو هيس األطوياء بآي ر يي الء هيتق ر م اللغوية ؛ وهس ث
عوي ي

ريبم علل الم ابة ب سلو علل ق ر هس الدهار الفس الهساس

لم

علييل اط يييار األلفيياظ الهالالهيية ودهييت األ مييار و بويبمييا و سلسييلما ووربومييا ( سييلواس

. ) 23 : 7002
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و

ال

 -ويعري ال عبير الم اب إدراالياأ علل أس  :هدهوعة األ اءا

يآو بما ال الهيي أثسياء الم ابيية

ل موس م ابا م قيآة لغوياأ هس يه سالهة األسلو الس و وال ر و
الهعيياس وال آيياالا والهعلوهييا

ي ة هس يه سالهة

وه رابويية هييس يييه ماهيير الهعيياس واأل مييار ودهيليية هييس ي ييه

الهعسل .

 .5التعبير الشفوي :
 -ييس سآيير الهع آ ي ا

ا ييط

والهعيياري والطب ي ار واأل مييار وا راء هييس

والهايياعر واأل اسيييس والهعلوهييا

طي يير سآ ي يالأ يآ ييت هي ييس الهس ي ي هت أو الهسي ي آبر أو الهطاو ي ي

وااس دابة ( وعيهة ) 92 : 6999

هوقي ييت الآب ييور والفم ي ي وال فاعي يير

 عهلييية ع ه ي علييل إس ييار رسييالة اييفوية هييس طييالر اس ي ط ا اللغيية هييت ا ي ار الآواع ي الس ويييةوقواع السوا واط يار الهفر ا
. ) 49 : 6991

 -ويعري إدراالياأ

الهساسبة للهعسل ويلك مل هس طيالر هواقيي ال وا ير ( طليفية

يى ال راسة علل أس ق ر ال لهييي عليل سآير رسيال الايفوية إليل الهسي هت سآيالأ

ي س ي ي بي ييالفمر الهي ييسظ

واأل اء الهعبي يير اله ي ي و بي ييال عبي ار

واللغييية السي ييليهة والسوي ييا الدي ي ي

الهله ية الهساسبة .

 .6مهارات التعبير الشفوي :
الافوية ال

وُعري إدراالياأ  :ب سما عبار عس هدهوعة هس األ اءا
هوقي ال وا ر اللغو وال اهر الدواس
األساس
عل ييل أس سي ي ل ييك األ اءا

واراالمي باييمر يي

الفمريية واللغويية وال يو ية والهله يية

بالس ييرعة وال ق يية وان آ يياس ؛ ويل ييك لسآ يير أ م ييار وها يياعر وطبي ي ار م

إلييل فاعيير الهسي هت هعمي وااسي دابة لمي

بواقة الهال ظة الهع لميا الغر

حدود الدراسة:

الحددد الموضددوعي :آ

يهارسيما الهييي ال يي ال اربيت

.

و آيياس يييى الهمييا ار هييس طييالر

يير ال ارسيية علييل وظيييي ال ييور اله رميية وهمييا ار ال عبييير اللغييو باييآي

الافو والم اب بها ي ساس

هت هس وى وال

ال ي الرابت .

الحد المكاني :ه ارس ومالة الغوه ال ولية – هسوآة ير البلح ال عليهية.
الحد الزماني :الف ر ال راس األور لعا .7063-7067
الحد البشري :ويال

ال يي ال اربيت األساسي الهسيدليس ي هي ارس ومالية الغيوه ال وليية به ا ظية

الوسو .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
 المحور األول :الصور المتحركة
 المحور الثاني :التعبير اللغوي
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
يتناول هذا الفصل محورين األول  :الصور المتحركة  ،ومفهومها  ،وسماتها وخصائصها ،

و أهميةةة اسةةتخاامها عةةم تتعةةيا وتتعةةا الرعاةةة  ،وار ةةااات لعمتعةةا لكيفيةةة ةاارص الصةةور المتحركةةة عةةم

الفصل  ،والثانم  :يتتعق االتتاير وررائق تاريسه  ،ومكانته عةم العةةة الترايةة  ،وأهميتةه  ،وسةمات
التتاي ةةر ال ي ةةا  ،وأه ةةاال ت ةةاريو التتاي ةةر  ،وأنة ةواا التتاي ةةر ال ةةفوت والتحري ةةرت  ،ومه ةةارات التتاي ةةر

ال ة ةةفوت والتحرية ةةرت  ،والماة ةةاات التة ةةم ي ة ةةا مراااتهة ةةا انة ةةا كتااة ةةة التتاية ةةر  ،والر ارئة ةةق التاريسة ةةية
المسةةتخامة عةةم تةةاريو التتايةةر  ،وأسةةااا

لاى الرعاة  ،وعيما يعم ارض لعمحورين :

ةةتل الرعاةةة عةةم التتايةةر  ،وكيفيةةة اة

هةةذا ال ةةتل

المحور األول  :الصور المتحركة :

تعتا الوسائل الاصرية او ار هاما عم تتعيا وتتعةا المفةاهيا العةويةة لةاى الرة ا ،عهةم ت ةا
انتاةةاهها وتثيةةر حماسةةها وتسةةاااها اعة عهةةا واسةةتيتاا وتةةذكر المتعومةةات المت ةةمنة عةةم مو ةةوا

التتاير ،ورا صورص أاعغ عم التتاير من ألل كعمة.

كمةةا ويةةرثر اسةةتخااا الم ةواا الاص ةرية عةةم المواقةةل التتعيميةةة المختعفةةة تةةيثي ار كاي ة ار اع ة عهةةا

الم ةةراات المختعف ةةة وتو ةةي الحق ةةائق تو ةةيحا مرئي ةةا ا ةةكل أو ة ة ل ةةكا ار التقع ةةم مم ةةا تفت ةةل
الكعم ةةات ،كم ةةا أن اس ةةتخ

المت ةةانم م ةةن الاصة ةريات أس ةةهل م ةةن استخ ص ةةها م ةةن العة ةةة العفظي ةةة

المكتواةةة ،ععقةةا أو ةةحت الا ارسةةات الحايثةةة أن مقةةاار مةةا يةةتمكن اإلنسةةان مةةن اسةةتيتااه اةةن رريةةق

الاصر ياعغ ( )%04من الكا المتروض .

وتتةةا الصةةور المتحركةةة أحةةاى أن ةواا الم ةواا الاص ةرية التتعيميةةة التةةم ت تةةل المةةتتعا ي ةةار

افااعية عم التمعيةة التتعيميةة ،وكةذل ت تةل نتةائ الةتتعا ذات متنة  ،ااإل ةاعة ألنهةا رريقةة ايةاص

عم التتعيا والتتعا والتقييا عم م ال التعوا خاصة(Birisci et., 2010, .3) .

حيث تا ةن ا أول عكرص كرتونية مةن قاةل ( ارينةاا كيةو ) و( سةتيورات نةايعور) (Brenda

) Keogh & Stuart Naylorاةةاا 1991ا .وتةةا ن ةةر لمحةةة مةةو ص اةةن ةسةةتراتي ية الرسةةوا
الكرتونيةةة ألول م ةرص عةةم اةةاا 1991ا .وكةةان الةةةرض مةةن ةن ةةائها هةةو أن تكةةون امثااةةة اسةةتراتي ية

لعحصول اع أعكار المتتعمين ،وتحات تفكيرها وااا المتتعمين عم تنميةة عهمهةا .وكانةت اسةت ااة

ر ا الماارو االاتاائية والثانوية والمتعمين والر ا المتعمين اع تع الرسوا الكرتونيةة م ة تة
واي اايةةة لعةايةةة .كمةةا وقةةاا الاةةاحثون اترةةوير م مواةةة واسةةتة مةةن الرسةةوا الكرتونيةةة المسةةتوحاص مةن:
خاراتها التتعيمية الخاصة ،والاحوث المن ورص ،وكذل من خ ل التةذية ال ار تة من المتتعمين التةم
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أات ةل م يا من الترورات عم رايتة الرسوا الكرتونية ،والتم ةمعت التحةول مةن المواقةل الفرايةة

ةل ة ة المواقة ةةل ال مااية ةةة ،والتحة ةةول مة ةةن التتعيقة ةةات السة ةةعاية لع خصة ةةيات الكرتونية ةةة ةل ة ة التتعيقة ةةات
اإلي اايةةة ،والتيكةةا مةةن و ةةوا و هةةة نظةةر مقاولةةة اعميةةا
).Keogh, 2012,p.1

ةةمن الاةةاائل المقامةةة.

& (Naylor

عالةرض من استخااا الصور المتحركة ليو الترعيه ،وليو تل الرعاة يحفظةون ،اةل لكةم

ت حذ الفكر وتنمم اإلاااا ).(Sengul & Uner , 2009 , p.5444

وي ةةار التاي ةةا م ةةن الت ةةامعين ع ةةم و ارات التتع ةةيا ع ةةم مية ة أنح ةةا الت ةةالا م ةةن خة ة ل أال ةةة

األاحةةاث التةةم ت ةةير ةل ة أن هةةذا النةةوا مةةن رةةرق التةةاريو هةةو األكثةةر عتاليةةة مةةن

ةةمن الاةةاائل

األخةةرى ،وأصةةاحت الرعاةةات أكثةةر ت ةوات ار مةةن خةةار اريرانيةةا لعتنميةةة المهنيةةة لعمتعمةةين عةةم اسةةتخااا

الصور المتحركة .وأحا الوسائل الممكنةة لتعايةة هةذا الرعةا هةو ةاةااا ح مةة تةاريا ااةر االنترنةت،

امةةا عةةم ذلة مقةةار الفيةةايو مةةن الصةةور المتحركةةة التةةم يةةتا اسةةتخامها عةةم الفصةةول الا ارسةةية لةااا
تنمية قارات المتعمين ان اتا.(Naylor & Keogh, 2012,p.7) .

ويةةرى الااحةةث أن الصةةور المتحركةةة مةةا هةةم ةال ااةةارص اةةن وسةةيعة ةي ةةا لعرعاةةة  ،وتسةةااا

اعة الفهةةا  ،وترسةةه عةةم ذهةةن الرالةةا الصةةورص والتةةم تتاةةر مةةن خ لهةةا اةةن المتةةانم المختعفةةة وهةةم
المقصةةواص  ،والتةةم ال اةةا لعرالةةا أن يفهمهةةا ويسةةتوااها  ،عالصةةورص المتحركةةة مةةن الوسةةائل التتعيميةةة

اإلي احية التم تتتما اع م اهاص الرالا لها من خ ل الاصر .

طبيعة الصور المتحركة:

لقةةا اسةةتخامت الصةةور المتحركةةة عةةم األاحةةاث والا ارسةةات التعميةةة ارةةرق متنواةةة ألغ ةراض
تتعيميةةة مختعفةةة ،تمثعةةت عةةم تنميةةة مهةةارات القة ار ص ،وتنميةةة مفةةراات العةةةة ،وحةةل الم ةةك ت ،وتنميةةة

مهارات التفكير ،وتت ي الاواع  ،وحل الصرااات المترعية ،وتنمية االت اه نحةو مةااص العةةة الترايةة،

وانت ة اا المترعةةة التعميةةة ال ةةمنية ،والوصةةول ةل ة أعكةةار الرعاةةة .ةال أن اسةةتخااا مصةةرع الصةةور

المتحركةةة قةةا يكةةون م ةةع اتةةض ال ةةم

ألن كثي ة ار مةةن النةةاو يتوقتةةون و ةةوا ا قةةة قويةةة اةةين

الصور المتحركة والفكاهة  .اينما الصور المتحركة ال تستخاا الفكاهة أو السةخرية ،اةل تتاة
سرال االختيار من متتاا ،ولكن الصور المتحركة تام الن

الاصرت.(Keogh & Naylor, 1999) .

ةكل

المكتةوا عةم ةكل حةوار مة المثيةر

كما وأن هنا الكثير من القواسا الم تركة اين الصةور المتحركةة مة اتةض االسةتراتي يات

التم استخامها الااحثون لعك ل ان مفةاهيا األرفةال التعميةة (لتصةورات الاايعةة) والتةم تمثعةت عةم:
اسةةتخااا الحةةا األانة مةةن النصةةو

المكتواةةة ،اسةةتخااا الصةةور الاصةرية ،وعةةم كثيةةر مةةن األحيةةان
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تت ة ةةرض مف ة ةةاهيا اايع ة ةةة أو أس ة ةةئعة متص ة ةةعة ا ة ةةالفكرص الرئيس ة ةةية لعمو ة ةةوا .حي ة ةةث ت ة ةةا اس ة ةةتخااا تعة ة ة

االستراتي يات اع نراق واس لعك ل اةن أعكةار الرة ا ،واعة الةرغا مةن أن الصةور المتحركةة
تهال لعك ل ان أعكار المتتعمين وتقييا عهمها ،ةال أن ذل ليو الةرض األساسم منها عقةر ،اةل

أنه ةةا و ةةتت أساس ةةا م ةةن أ ةةل أن تك ةةون وس ةةيعة مس ةةاااص لعتتع ةةيا وال ةةتتعا ،ويرك ةةا ذلة ة م ةةا الحظ ةةه
وستون :اين الررق المستخامة عم الك ل ان أعكار الرة ا وتصةوراتها هةم أي ةا اسةترات يات

تتعيا وتتعا ممتا .(Keogh & Naylor, 1999b,p.431,432) .

كمةةا وأ ةةار نةةايعور وكيةةو ) (Naylor & Keogh, 2012 ,p.7اةةين الصةةور المتحركةةة

تحظ ا تاية كايرص لاى المتعمين عم م مواةة واسةتة مةن الاعةاان  ،عاسةارتها ("اسةيرة مخاااةة"،

كما وصفها أحا ال م

) ت تعها ذااة اا خاصة لعمتعمين المن ةعين ،وليو لايها الوقةت الكةاعم

لتةةارا اع ة اسةةتخااا رةةرق ووسةةائل متنواةةة لعتةةاريو ،عاسةةتخاامها ال يحتةةا ألت نةةوا مةةن أن ةواا
الت ةةاريا وان ك ةةان ات ةةض الت ةةاريا ق ةةا يفي ةةا .كمة ةا وأن ال وان ةةا التراوي ةةة الت ةةم تس ةةتنا ةليه ةةا الص ةةور

المتحركةةة وا ةةحة ،عهن ةةا محةةاور أساسةةية لعص ةةور المتحركةةة وهةةم :أس ةةاليا التةةاريو الحواري ةةة،
والتقييا التكوينم ،والايئة التتعيمية التفااعية.

عاتة ةةا أن كة ةةان اسة ةةتخااا الصة ةةور المتحركة ةةة مقتص ة ة ار اع ة ة مة ةةااص التعة ةةوا عقة ةةر ،ترة ةةور هة ةةذا

االستخااا لي مل م االت أخرى ،حيث ي ير نايعور وكيةو )(Naylor & Keogh, 2012,P.70
اينه تا ةنتا الصور المتحركة عم الم االت التالية:
 التعوا

 الريا يات

 الريا ة والعياقة الاانية

تتعةةا العةةةة االن عي يةةة والتةةم سةةتكون ةةاه ص خة ل التةةاا 3411ا وهةةم تحةةت الراة اآلن ولةةذل عإنةةه
مةةن الممكةةن ةن ةةا الصةةور المتحركةةة عةةم أت مو ةةوا يمكةةن أن ن ةةا عيةةه تصةةورات اايعةةة وو هةةات
نظةةر متتار ةةة .حيةةث لةةوحظ عةةم وقةةت سةةااق اةةين قعةةة النصةةو

ت تعه ةةا مناس ةةاة ةةاا الس ةةتخااا نص ةةو

المو ةةوا عةةم الصةةور المتحركةةة

اعة ةةة غي ةةر لة ةةة الرال ةةا الايتي ةةة ،عم ةةث ع ةةم اريراني ةةا ي ةةتا

استخاامها عةم الكثيةر مةن األحيةان مة الرة ا الةذت يتتعمةون العةةة االن عي يةة كعةةة ة ةاعية .وعةم
اتض الاعاان يتا استخاامها عم الةاروو التعميةة مة اإلاقةا اعة الةن

االن عية ت السةتكمال تتعةا

العة ةةة االن عي ي ةةة ع ةةم أم ةةاكن أخ ةةرى ع ةةم المن ةةاه الا ارس ةةية .وهن ةةا مس ةةاام إلا ةةااص ص ةةياغة المة ةواا

الاراسية التم تا ةنتا ها ل تل الةالاية التظم مةن ال خصةيات غيةر غرايةة المظهةر ،احيةث يكةون

أسهل لعرعاة عم الايئات المختعفة االنس اا م ال خصيات.(Naylor & Keogh, 2012,p.7) .
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ويرى الااحةث أن الصةورص يمكنهةا أن تقةوا اةاور رئةيو عةم تو يةه الرسةالة التتعيميةة  ،كونهةا

اامل ت ويق يثير اهتماا المتتعا  ،وأنها تتمي االاقة والو و أكثر من العفظ  ،وقارتها اع ةثةارص
نفسةية المةةتتعا  ،والتةيثير عيةةه نفسةيا واقعيةةا  ،وقةةارتها اعة تقريةةا الاتيةا مكانةةا و مانةا والةةةو

عةةم

ال من  ،وتقوا الصور المتحركةة ات ة ي المةتتعا اعة اسةتثمار معكتةه التقعيةة مةن م حظةة وتيمةل

وتفكير  ،واذل تتحقق له المتارل وينقل المتعومات  ،وتتو

لايه األعكار التتعيمية المختعفة .

يرى نايعور وكيةو ) (Keogh & Naylor, 1999bاةين الصةور المتحركةة ااةارص اةن أااص

تس ةةتخاا االار ةةة األولة ة ع ةةم م ةةال تتع ةةيا التع ةةوا الستك ةةال المف ةةاهيا التعمي ةةة ،ومة ة ذلة ة ةن له ةةا
ةمكاني ةةة كاية ةرص الس ةةتخاامها ع ةةم تتع ةةيا الريا ةةيات ،وهن ةةا ات ةةض القواس ةةا الم ةةتركة ا ةةين الص ةةور

المتحركة والرسوا المسعسعة أو الكاريكاتورية ،ولكنها ااال من أن تهال ةل ةثارص المر  ،عإنها تهال

ةل ة تقةةايا الفرصةةة لعرعاةةة لتفسةةير وعهةةا المفةةاهيا  ،ااإل ةةاعة لةةذل عهةةم ت ةةمل تمثيةةل خصةةيات
كرتونية عم ايئات ميلوعة لعرعاة .

كمةةا وي ةةيل نيعةةور وكيةةو ) (Naylor and Keogh, 2012اينهةةا امثااةةة ةسةةتراتي ية

لعحصول اع أعكار المتتعمين ،وتحات تفكيةرها وااةا المتتعمةين عةم تنميةة عهمهةا ،وأنهمةا مةا ية اال
يستيان لترويرها وتحسينها أكثر وأكثر.

وتصةةل ةةويو ) (Joyce ,2006الصةةور المتحركةةة اينهةةا" :ااةةارص اةةن رسةةومات اةةنمر

كرتونم يتا عيهةا رةر م مواةة مةن و هةات النظةر حةول حةاث متةين ،والتةم ااتارهةا نةايعور وكيةو

كيااص لعتقييا ولعتاريو ،وت من ارض األعكار الاايعة حول مفهوا متين ،م األخةذ اتةين االاتاةار
و وا موقل مقاول اعميا ،كما وتت ةمن اةرض صةور اصةرية مة اسةتخااا الحةا األانة مةن العةةة

المكتواة احيث تكون عم ةرار ما ييلفه الرالا عم حياته اليومية".

اينمةا يةرى اااةل ) (Dabell , 2004 , P.34الصةور المتحركةة اينهةا "رسةومات مترعيةة أو

(خ ع ةةات اصة ةرية) والت ةةم تس ةةتخاا النس ةةق أو التص ةةميا الكرت ةةونم لتق ةةايا لمحااث ةةات  ،احي ةةث تك ةةون
و هات النظر تع مختعفة والتم ااورها تتمل كمحف لعمتتعمين إل ار محااثات أخرى م ات ها

الاتض ومناق ة تفكيرها .كما وأنها عتالة لعةاية عم الك ل ان األعكار الاايعة لاى الرعاة".

كمةا ويتفةق متظةا الاةاحثين مثةل :لونةغ ومارسةون ) (Long & Marso , 2003وت ةين

)p.83

,

 (Chin,2001واة ة لا وآخ ةةرون ),2008,p.192

) ،(Kabapinar,2005,p.136واعريكع ةةم )al.,2011,P.58-59

et

al.
et

 ،(Balimوكاا ةةاانر

 ،(Evrekliوسكس ةةتون

) ،(Sexton,2000,P.516وسكستون وآخرون ) ،(Sexton et al.,2009,p.25واكي م وآخرون
) ،(Ekici et al.,P.111وانيةل وآخةرون ) ،(Inel et al.,2009,P.3وسةنةول (Sengul,2007
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) ,P.2306اينه ةةا" :أااص اصة ةرية لعتتاي ةةر ا ةةن الم ةةاكل التعمي ةةة المرتار ةةة االحي ةةاص اليومي ةةة م ةةن خة ة
خصيات كرتونية تقوا اترض و هات نظر مختعفة تتتعق اتع الم اكل".

وي ةيل ) (Kruit, 2012 , p.lاينهةا "وسةيعة ةتاية لتحفية التفكيةر عةم المفةاهيا التعميةة

لاى األرفال من سن ( )18-8سنة".

ويمكن ة مال التتريفات والررى التم ساق ذكرها ،والمت ااهة عم م ةمونها ةلة حةا كايةر،

عم النقار التالية:

 الصةةور المتحركةةة أااص اص ةرية تسةةتخاا لعتتايةةر اةةن الم ةةاكل أو المفةةاهيا التعميةةة عةةم ةرةةار مةةا
ييلفه الرالا عم حياته اليومية.

 تتكون من خصيتين كرتونيتين أو أكثر.

 تستخاا التصميا الكرتونم لتمثيل الحوار والمناق ة اين ال خصيات.
 تت من محااثات ونقاش اين ال خصيات تتتعق االم كعة أو المفهوا المرتار االحياص اليومية.

 تعة ة األااص تس ةةتري الك ةةل ا ةةن أعك ةةار المتتعم ةةين م ةةن خة ة ل المناق ةةة كم ةةا وته ةةال لت ة ة ي
الحوار.

 مناساة لألرفال من سن ( )18-8سنة.

 تستخاا كيااص أو كإستراتي ية لعتقييا وكذل لعتاريو ااخل الفصول الاراسية.
وعم ةرار ما ساق ذكره ان الصور المتحركة قاا الااحث اتتريل الصةور المتحركةة اينهةا:

"تمثيةةل تصةةويرت أو رسةةوا كرتونيةةة ل خصةةيات مةةا ،ي ةةرت اينهمةةا ح ةوار وكةةينها يتاةةرون عيةةه اةةن
و هات نظرها ،وهذا الحوار يكون مانم اع ق ية حياتية أو م كعة مرتارة ايحا المفاهيا العةوية
تثيةةر التسةةارالت ،واةةااص تكةةون تع ة الم ةةكعة مو ةةواص عةةم مرك ة الح ةوار ،وتصةةما هةةذه ال خصةةيات

الكرتونية والحوارات الاائرص اينها ارريقة ذكية تثير المناق ة اين الرعاة وتحف التفكير".

السمات والخصائص الهامة للصور المتحركة النموذجية:

لكةم يكةون اسةتخااا الصةور المتحركةة عةاا عةم الفصةول الا ارسةية أو خار هةا عإنهةا ي ةا

أن تتسةا اتةاا مةن الخصةائ

 ،والتةم أو هةا نةايعور وكيةو )(Naylor & Keogh, 2012,p.2

عم النقار التالية:

 .1تسةةتنا ةل ة مواقةةل الحيةةاص اليوميةةة التةةم ال ياةةاو اعيهةةا أنهةةا امعيةةة ،واالتةةالم عةةإن الرعاةةة الةةذت
يفتقرون ةل الثقة هةا أقةل ار ةة لعخةول مةن التعةا وأكثةر مةي ل نخةرار والتفااةل مة الصةور

المتحركة .ولكم نتمكن من استخااا الصور المتحركة ان ا عم ااا كاير مةن الاعةاان ،ي ةا
أن تكون تع المواقل عااعة اار الحاوا ال ةراعية والثقاعية.
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 .3ي ا أن تكون الصور المتحركة مناساة لتمر الرعاة احيث تراام المرحعة التمرية لرالا.
 .1ال تترض مي األعكار ولكن تتر م ال إلارا ايان وا

لعرعاة أنه قا يكون هنا الم يا

من األعكار التم لا تار اتا عم الحوار الكرتونم ،احيث يتا ت
األعكار .

 .0ي ا أن تكون تع النصو

ي المتتعمين اع استك ال

اعةة الرعاة ،احيةث يسةهل اعة الرعاةة اسةتخاامها ا ةكل مسةتقل

ةذا كةةان المتعةةا ي ةةتر أن ذل ة هةةو األنسةةا .وهةةذا احةةا ذاتةةه ي يةةا مةةن ر ارئةةق اسةةتخااا الصةةور

المتحركة عم الفصول.

 .5ي ا أن تكون و هات النظر تع اع أنها منرقية ،عهذا يترةم الرعاةة الحةا األانة مةن الثقةة

وياامها لعتتاير اما يتتقاون ألن خصا آخر صا االفتل أعكارها عإذا كانت غير صحيحة

عسيتمكنون – وااون الوقوا عم حر – من و

العوا اع ال خصية الكرتونية.

أهمية استخدام الصور المتحركة في تعليم وتعلم الطلبة :

يمك ةةن اكت ةةال م ةةاى أهمي ةةة الص ةةور المتحرك ةةة م ةةن خة ة ل اس ةةتخ

م ةةا توص ةةعت ةلي ةةه

األاحةةاث مةةن عوائةةا السةةتخااا الصةةور المتحركةةة عةةم تتعةةيا وتتعةةا الرعاةةة ،والتةةم أ ةةار ةليهةةا ةةويو
) (Joyce ,2006:52من خ ل النقار التالية:

 .1تحفِّة الرة ا لمناق ةةة أعكةةارها ،حتة أولئة الةةذين اةةااص مةةا يح مةةون اةةن الم ةةاركة ايعكةةارها،
واالتالم عإنها تسااا المتعةا لعوصةول ةلة هةذه األعكةار ،كمةا أنهةا تسةاها عةم أن ت تةل الرة ا
يتااالون األعكار عيما اينها ،مما قةا يةاع اتةض الرعاةة لم ار تةة آرائهةا ،كمةا وتسةاها أي ةا عةم

تروير مهارات االتصال اينها.

 .3توعر ةستراتي ية تقييا لعر ا الذين لايها
الذين لايها صتواات عم التتعا.

تل عم مهارات الق ار ص والكتااة ،وكذل المتتعمين

 .1تقعل من خول الر ا من ةارا ة ااات خارئة.
وأ ةةاعت اينهةةا تسةةتخاا عةةم ااايةةة الةةارو مثةةل التهيئةةة لعةةارو ،وكةةذل

الارو ،وذل من أ ل:

ة مةةن ن ةةار متةةين عةةم

 تترينا مر ار لمستوى أعكار الر ا عم الحصة.
 تحيا المفاهيا الخارئة لاى الر ا.

 تتتار نقرة انر ق تحفي الر ا اع النقاش.
 ارض التحايات التم قا ترات ةل ةاااص ت كيل األعكار لاى الر ا.
 تستخاا كذل عم نهاية الارو من أ ل م ار تة التتعا (التقويا).
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كمةا وأ ةار ميعةر ومةراو ) (Millar & Murdoch , 2002:142اةين الصةور المتحركةة

ت اهم غيرها من استراتي يات التقييا التكوينم عم تيثيرها اع المتتعمين.

اينمةةا و ةةا ت ةةين وتيةةو ) (Chin and Teou ,2009:85أنةةه يمكةةن اسةةتخااا الصةةور

المتحركةةة عةةم التقيةةيا الفةةرات وال مةةاام ك ة مةةن التقيةةيا التكةةوينم ،كمةةا أنهةةا تقةةاا لعمتعمةةين تةذيةةة
ار تةةة ت خيصةةية ح ةول المفةةاهيا الخارئةةة لةةاى الر ة ا ،واالتةةالم عإنهةةا تمكةةن المتعةةا ليكةةون أكثةةر

عتالية عم ت

ي التةير المفاهيمم.

والحةظ أكي ةم ،وآخةرون ) (Ekici et al. ,2007:241قيمةة الصةور المتحركةة عةم تحايةا

المفاهيا الخارئة لاى الرعاة ،حيث يكةون المتعمةين أكثةر قةارص اعة أخةذ هةذه المفةاهيا الخارئةة عةم
االاتاار خ ل تاريسها.

وو ةا كااةااينر ) (Kabapinar ,2005:132أن الصةور المتحركةة عتالةة عةم مترعةة أعكةار

الر ا اون تيثير أعكار أقرانها اعيها ،كما وتمكننا من الك ل ان األسااا الكامنة و ار المفاهيا
الخارئة لعر ا.

وو ةا أي ةا اريسةم وآخةرون ) (Birisci et al. ,2010:78أن اسةتخااا الصةور المتحركةة

لةه تةيثير اعة ةي اايةة اواعة المتتعمةين ،واست ةها اقةول أحةا المتعمةين اةين الصةور المتحركةة أنقةذت
وحررت الرعاة من التاريو التقعيات الممل.

عيرى الااحث أن الصور المتحركة تخارا حاستم السم والاصر عم آن واحا  ،وهةذا سةر

ن احهةةا عةةم تحقيةةق األهةةاال التتعيميةةة اسةةاا الرايتةةة الت ميةةة لهةةذه الثنائيةةة  ،ةذ ال يمكةةن تصةةور
عصةل الصةورص اةةن الكعمةة عةم الصةةورص المتحركةة  ،عهةم ت ةةتر الم ةاها مةن الرعاةةة أنةه يمةر اةةالخارص
نفسها التم تترض أمامه  ،وهذا يساااه اع تسري تثايت المترعة  ،والتةاقيق عةم م حظتةه  ،كمةا

أنهةا ت يةاه ةحساسةا ايهميةة مةةا ي ةاهاه  ،واحااثتةه  ،عهةذه أمةور ت ةةذا انتاةاه الرالةا  ،وتاعتةه اعتةةا
لعتترل اعيها  ،مما ت تل المتعومة لاى الرالا غير قااعة لعنسيان اع الماى الاتيا .
فوائد الصور المتحركة التعليمية :

والسةةتخااا الصةةور المتحركةةة عةةم تتعةةيا وتتعةةا الرعاةةة عوائةةا أ معهةةا نةةايعور وكيةةو عةةم النقةةار
التالية ): (Naylor & keogh, 2010:.3-5
 )1تحفيز الطلبة على إصدار األحكام:

اناما يستخاا المتتعمون الصور المتحركة سي اون أنفسها يقومون ااور المحكا ،أت أنها

يص ةةارون األحك ةةاا ا ةةين األعك ةةار الت ةةم يح ةةتفظ اه ةةا أ ةةخا

آخة ةرون (المتمثع ةةة ع ةةم ال خص ةةيات

الكرتونية) .وهذا اور غير ااتياات لعمتتعمين ،ال وانتكاو لعموقل األكثر يواا الذت يقوا المتعا
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عيه اةاور المحكةا ألعكةارها ،ممةا ي تةل المتتعمةين يميعةون ةلة ت نةا المخةاررص كونهةا خارئةة .ومةن

المتعوا أي ا اين المتتعمةين األقةل ثقةة ومنخف ةو التحصةيل غالاةا مةا يكونةوا كةارهين لرةر أعكةارها

عم حالة كونها خارئة ،ولكنها انةاما يقومةون اةاور المحكةا عةإن ذلة يقةويها ويمكةنها ،حيةث أنهةا

يقوم ةةون اإص ةةاار األحك ةةاا ا ةةاال م ةةن قي ةةاا الم ةةارو اإص ةةاار األحك ةةاا اعة ة أعك ةةارها ،مم ةةا يت ةةي له ةةا

الم اركة عم الحوار والمناق ة ورر أعكارها اسهولة أكثر.

فعال لمحاججة:
 )2محفز ّ
تقةةوا الصةةور المتحركةةة اةةاور المحف ة الفتةةال لعمناق ةةة أو المحا

الر ا من التتاون عم انا الح

 .كما وتتي الفرصة لعمحا

ةةة وامةةا عةةم ذل ة تمكةةين

ة ألن تتا من اون الحا ةة ةلة

أت هيكةةل رسةةمم أو مفةةراات محةةااص أو تةةاخل مةةن قاةةل المتعةةا إلاارتهةةا .كمةةا وأن الصةةور المتحركةةة
تركة ة اعة ة الق ةةايا اال تمااي ةةة والتعمي ةةة .واس ةةاا امعي ةةة الاح ةةث ع ةةم الح ة ة ااس ةةتخااا الص ةةور

المتحركة أثيرت اتض التسارالت حول قيمة ترايق "نمةوذ تةولمين"  Toulmin modelالمسةتخاا
اموما عم تحعيل الح ة  ،عقةا و ةا مية الاةاحثين عةم ذلة ة ةكالية عةم ترايةق النمةوذ  ،ألنةه مةن

الوا ة ة أن العة ةةة والس ةةعوكيات الكامن ةةة ع ةةم نم ةةوذ ت ةةولمين ق ةةا ال تك ةةون متواعق ةةة مة ة أنة ةواا العة ةةة
والسعوكيات المو واص اااص لاى ر ا المارسة.

 )3وسيلة فعالة لتدقيق ما لدى الطلبة المعلمين من معرفة :
هنةةا

ةةرورص تةةاقيق وم ار تةةة مةةا لةةاى الرعاةةة المتعمةةين مةةن مترعةةة ،ل ةةمان كفةةايتها مةةن

المترعة لاخول مهنة التةاريو ،وقةا اسةتخامت الصةور المتحركةة كوسةيعة عتالةة لتةاقيق وم ار تةة مةا

لةاى الرعاةة المتعمةين مةن مترعةة ،احيةث تمكةنها مةةن تحايةا المو ةوا الةذت هةا احا ةة عيةه لترةةوير
أعكارها أكثر .وعم اتض الحاالت استخامت الصور كمحفة عتةال لعمتعمةين الرة ا لعم ةاركة عةم

ة ار الم يا من الاحوث لتروير عهمها الخا

وكيااص راةر اةين التقيةيا والةتتعا المسةتمر عةم امعيةة

متكامعة.

فعالة لتوليد الصراع المعرفي:
 )4وسيلة ّ
الص ةةور المتحرك ةةة تس ةةتفيا م ةةن الاح ةةوث الت ةةم ن ةةرت ا ةةن المف ةةاهيا الخارئ ةةة ال ةةائتة ل ةةاى

الرة ة ا ع ةةم ان ةةا و ه ةةات النظ ةةر الت ةةم ِّ
تتا ةةر انه ةةا ال خص ةةيات الكرتوني ةةة ،احي ةةث تظه ةةر كا ةةاائل
متقولة مما ياع المتتعمين لعنظر ا اية ةل تع الااائل المتقولةة ،ورامةا كثيةر مةن تعة الاةاائل لةا

عتالةة عةم توليةا الصةراا المترعةم ،وهةذه تتتاةر امثااةة خرةوص هامةة
يفكروا اهةا مةن قاةل ممةا ي تعهةا ّ
لحمل الر ا اع التفكير اتمق عم المفاهيا التعمية مما ي يا الثقة والتحصيل لاى المتتعمين.
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 )5تستخدم في التقييم التكويني:
لقةةا كةةان ذل ة وا ةةحا عةةم أول ترةةور لعصةةور المتحركةةة اةةاا 1991ا والتةةم ام ةةت اةةين

التقييا التكوينم والةتتعا عةم ن ةار واحةا ،وحتة انةاما تسةتخاا لعتقيةيا التعخيصةم عإنهةا تسةااا اعة
الام اين التقييا والتتعا.

 )6تساعد على تنمية مهارات التفكير العليا:
ةن ت

ي رريقةة الحةوار والمناق ةة ااسةتخااا الصةور المتحركةة يقةوت المتتعمةين ويسةاااها

اع االاتتاا ان الرريقة السعاية عم التفكير والتتعا ،احيث يتمكنوا من الاحث اتمق أكثةر عةم عهةا
المو ةةوا ،وكةةذل يصةةاحوا أكثةةر اسةةتق لية اةةن المتعةةا .عتنةةا ت ةواعر التركي ة والسةةياق والةةةرض مةةن

المناق ة عالصور المتحركة ت تعها ي ككون عم و هات النظر ويانون الح

لتارير أعكارها.

ومة ةةن المقتة ةةر أن تكة ةةون ال خصة ةةيات ذات رايتة ةةة محاية ةةاص عة ةةم الصة ةةور المتحركة ةةة تسة ةةم

لعمتتعمين التخاذ الم يا من المخارر ،حيث يتا ارض ال خصيات ااون ةصاار أحكاا.
 )7تسد الفجوة بين بيئات التعلم الرسمية وغير الرسمية:

الصور المتحركة ارايتتها ال ينحصر استخاامها عم ايئات التتعا الرسمم عقر ،ل يمكنهةا
أن تسا الف وص اين ايئات التتعا الرسمية وغير الرسمية ألنها تستنا ةل مواقل الحيةاص اليوميةة التةم
تظهةر اعة صةةورص ت ةةار

خصةةيات ااايةةة عةةم امةل أ ةةيا ااايةةة .وقةةا تةةا اسةةتخاامها ان ةةا عةةم

اةةاص ايئةةات غيةةر رسةةمية مثةةل :ا ةةات التةةرض المو ةةواص امم ةرات المارسةةة ،الوا ةةا الايتةةم الةةذت

ي ار أعراا األسرص عم التفكير عم الم ةاكل التعميةة ،أمسةيات أوليةا األمةور المفتوحةة عةم المارسةة،
والمتارض عم مراك استك ال التعوا .كما كانت تستخاا عم الممعكة المتحاص عم م

ت مااريات

كرص القاا لمحترعين .واستخامت اع نراق أوس عةم نظةا النقةل عةم الممعكةة المتحةاص واعةاان أخةرى
مثل السويا وروسيا من أ ةل ة ة ار ال مهةور عةم التفكيةر عةم الم ةاكل التعميةة المو ةواص عةم الحيةاص

اليومية.

 )8تستخدم في تنمية المهارات اللغوية:

ةن م ةةا تق ةةوا ا ةةه الص ةةور المتحرك ةةة م ةةن تمثي ةةل ص ةةورت لألعك ةةار والمف ةةاهيا ،ةلة ة
النصةو

ان ةةا اس ةةتخااا

القعيعةة ي تةل مةن السةهل نسةايا اعة المتتعمةين التتامةل مة صةور متحركةة اعةةة أخةرى

غير لةتها األا .ومن المسعا اه اع نراق واس اين العةة يمكن أن تكن اائقا هاما لتتعا المفاهيا

 ،ولكةةن مة ة التمثي ةةل الاس ةةير لتعةة المف ةةاهيا عم ةةن المحتم ةةل أن ي ةةاركها المتتعم ةةين ،ويمك ةةن أن ت ةةوعر
الصور المتحركة ماخ لعوصول لتتعا العةة وكذل يمكن أن تسااا المتتعمين اع تنمية مهةاراتها
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العةويةةة .عفةةم اتةةض الاعةةاان (مثةةل النةةروي ) تةةا اسةةتخااا الصةةور المتحركةةة لسةةنوات اايةةاص كوسةةيعة

لتت ي وترسيه تتعا العةة االن عي ية ااإل اعة لتتعا التعوا األخرى.

 )9تستخدم في الكشف عن المفاهيم الخاطئة لدى طلبة وعالجها:
الصور المتحركة تستخاا لسةار أعكةار الرعاةة ومتتقةااتها ،وع ة اةن قةارتها اعة انتة اا

أعكار المتتعمين عإنها يمكن أن تكون أااص قيمة لتنمية أعكار المتتعمين.

عةةالمتتعمين امومةةا يمكةةنها االنخ ةرار اسةةهولة عةةم المناق ةةة الصةةفية انةةا اسةةتخااا الص ةةور

المتحركةةة عةةم محاولةةة لتاريةةر أعكةةارها ،عتةةرض المتتعمةةين لو هةةات نظةةرها قةةا يثيةةر تحةةايا مةةن قاةةل
أقةرانها .وعةةم متةةرض احةةث المتتعمةةين اةةن األالةةة وانةةا الح ة المناسةةاة لتاريةةر أعكةةارها ،عةالاةةا مةةا
يةةاركون اينفسةةها اةةين عهمهةةا محةةاوا وأن هنةةا رةةرق أكثةةر ةنتا يةةة عةةم عهةةا الموقةةل .حيةةث الحةةظ
نايعور وكيو ذل ألول عم ااا 1999ا ،عقا أكات التايا من الاراسات اعة أن الصةور المتحركةة

تسااا عةم تحةات المفةاهيا الخارئةة لةاى الرعاةة ،ولةيو ذلة قةر اةل يمكةنها االنتقةال ةلة المسةاااص
هذه المفاهيا الخارئة.

عم ا

 )11تنمي المعرفة التربوية لدى المعلمين والطلبة المعلمين:
لقةةا لتاةةت الصةةور المتحركةةة او ار قيمةةا عةةم الةةتتعا المهنةةم لعمتعمةةين ااإل ةةاعة لر اهةةا .كمةةا

وتسااا اع ت راةة كيفيةة اتخةاذ أعكةار ر اهةا عةم االاتاةار ارةرق سةهعة وم ايةة .كمةا أنهةا تم ّكةن

المتعمةةين مةةن رريةةة قيمةةة الح ةوار التتعيمةةم عةةم حصصةةها الا ارسةةية ،وتسةةااا المتعمةةين اع ة تنميةةة
متارعها التراوية من خ ل ةاااص التفكير عم أعكارها التعمية.

ولقا أ ةار نةايعور وكيةو ) (Keogh & Naylor, 1999:145أن الصةور المتحركةة غالاةا

ما ترر تسارالت قا يكون المتعمين أو الر ا لا يفكروا اها من قال مما ياعتها ةل توسي حاوا

مترعتها.

 )11تساعد المعلمين على إجراء تغيرات على ممارساتهم المهنية:
اتةةض المتعمةةين هةةا اع ة اسةةتتااا مةةن حيةةث الماةةاأ اع ة ة ة ار تةي ةرات اع ة ممارسةةاتها

المهنيةةة ،ولكةةنها غيةةر متيكةةاين مةةن كيفيةةة عتةةل ذل ة  .وألن اسةةتخااا الرسةةوا الكرتونيةةة عةةم الفصةةول
الاراسية اسير ااُ عإنها يمكنها أن تسااا هرال المتعمةين مترعةة كيفيةة تنفيةذ التةيةر عةم تاريسةها.
اناما يقوا المتعمون ااسةتخااا الرسةوا الكرتونيةة عةالاةا مةا ي ةاون أن الرة ا يسةت ياوا ا ةكل يةا

لع وانا التراوية الم ّمنة عم الرسوا الكرتونية .وألن الرسوا الكرتونية تقوا حول الصراا المترعةم،
مةةا و ار المترعةةة ،والانةةا اال تمةةاام لألعكةةار عاالتةةالم عإنةةه ااإلمكةةان أن تكةةون تع ة الرسةةوا نقرةةة
انر ق اع رريق ةحااث تةيرات أكثر ذرية عم الممارسة المهنية.
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 )14توضِّح العالقة بين نماذج التعلم البنائية ونظرية المعرفة والممارسات الصفية:
عخة ل اةةاا 1984ا والتسةةتينيات ظهةةر نمةةوذ الةةتتعا الانةائم ا ةةكل قةةوت عةةم تتعةةيا التعةةوا،

وكانةةت الاحةةوث عةةم التصةةورات الاايعةةة واسةةتة ةةاا ( ولةةن ميةةل  )1989وآخةةرون أاركةوا اةةين نمةةاذ

الةتتعا تختعةةل اةن نمةةاذ التتعةيا /التةةاريو ،وكةةذل اةاا و ةةو كيفيةة تر مةةة نمةاذ الةةتتعا الانائيةةة

ةلة أسةةاليا تةاريو محةةااص .لةةذا ةا ت الصةةور المتحركةةة لتسةااا اعة تو ةةي الت قةة اةةين نمةةاذ

التتعا الانائية ونظرية المترعيةة التعميةة والممارسةات الصةفية .وأحةا الصةتواات التةم توا ةه المتعمةين
انةةا محةةاولتها اسةةتخااا أسةةاليا التةةاريو الانائيةةة هةةو عصةةل و ةةق أعكةةار الر ة ا المسةةتخر ة عةةم

محاولةةة إلا ةةااص هيكعته ةةا .وغالا ةةا مةةا توص ةةل ه ةةذه الم ارح ةةل عةةم األاا الترا ةةوت اعة ة أنه ةةا منفص ةةعة
وممي ة ص ،ولكةةن ةاارص ذل ة الفصةةل اينهمةةا قةةا يكةةون صةةتاا لعةايةةة .لةةذل عةةإن الصةةور المتحركةةة تتةةي

لعمتعمين أن يروا كيل يمكةن امة هةذه الم ارحةل ،كمةا أنهةا تسةااا المتعمةين لفهةا كيفيةة التتامةل مة

عصةةل كامةةل ،اةةالرغا مةةن و ةةوا انراةةاا عةةم كثيةةر مةةن األاايةةات التراويةةة ا ةةرورص االسةةت ااة ألعكةةار
الرعاة ا كل عرات .عالصور المتحركة تم ّكةن المتعمةين مةن اختاةار أعكةار الرة ا مة األخةذ اتةين

االاتاةةار رةةرق التتامةةل متهةةا ،اون الحا ةةة ةل ة مترعةةة أو تقيةةيا أعكةةار الر ة ا ا ةةكل عةةرات ،كمةةا
وي تر الر ا أي ا أن خاراتها التتعيمية قا تا ت خيصها اون حا ة المتعةا لعتتامةل مة المواقةل

الصفية التم يستحيل ةاارتها.

إرشادات للمعلم لكيفية إدارة الصور المتحركة في الفصول الدراسية:
يتةةوعر اآلن الكثيةةر مةةن األالةةة واسةةتة النر ةةاق لكيفيةةة ةاارص الصةةور المتحركةةة عةةم الفص ةةول

الاراسية ،وكيل يةرى المتعمةين أثةر اسةتراتي يات مثةل الصةور المتحركةة ،ولقةا أتةي م مواةة واسةتة
من االستراتي يات ل ستخااا الصفم.(Naylor and Keogh, 2012 :4) .

وذك ةةرت ويس ةةم ) (Joyce ,2006:41ات ةةض اإلر ةةااات إلاارص الص ةةور المتحرك ةةة ع ةةم

الفصول الاراسية ،والتم تمثعت عيما يعم:

 .1ه الصور المتحركة لعر ا ا كل عرات أو لم مواات صةيرص أو لعصل كام .
 .3ارعا منها التتعيق اع كل ااارص مو واص عةم الصةور المتحركةة أو أسةيلها اعة أت مةن تعة
التاارات يتفقون متها.

 .1ارعا من الر ا أن يتروا تفسي ار منرقيا الختياراتها التم اتفقوا اعيها (وهةم نقرةة مهمةة لهةا
.0

عم امعيات التفكير).

المناق ة والحوار اناما تختعل آرائها.

 .5تاا المناق ة والحوار لعوصول ةل أعكار اياص.
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 .1من األ يا المهمة هم التركي اع است اااتها وأعكارها وليو اإل ااات الصحيحة.

وذكةر أي ةا نةايعور وكيةو ) (Naylor and Keogh, 2013:78عةم مقالةة لهةا م مواةة

مةةن الماةةاا التراويةةة التةةم تسةةااا المتعمةةين اع ة ترايةةق ةسةةتراتي ية الصةةور المتحركةةة اسةةهولة عةةم

الفصل وتت من ما يعم:
 .1أن يكون التتعا

من ةرار الحياص اليومية التم تااا التتاون والتفاها عم الانية اال تمااية.

 .3ارض الم اكل عم كل يمكن الوصول ةليه اسهولة.
 .1ااا ةصاار األحكاا حول أعكار المتتعمين.

وي ةةيل الااح ةةث ات ةةض األاوار ال ةةرورية لعمتع ةةا ان ةةا اس ةةتخاامه لعص ةةور المتحرك ةةة ع ةةم

امعي ةةة الت ةةاريو والت ةةم توص ةةل ةليه ةةا م ةةن خة ة ل ترايق ةةه لمة ةواا الا ارس ةةة اعة ة رعا ةةة الص ةةل ال اراة ة

األساسم ،وأي ا من خ ل ار اه اع األاا التراوت ،والتم تتعخ

عيما يعم:

 .1استخااا الصور المتحركة التم تتناسا م أهاال ومحتوى الارو.

 .3استخااا الصور المتحركة التم تتناسا م مستوى خارات وقارات الر ا.
 .1رر األسئعة المختعفة اع الر ا اهال تفسيرها لعمتانم والةاالالت ،واألعكةار المت ةمنة عةم
الصور المتحركة.

 .0ت ة ي الرة ا اعة ةاةةاا آرائهةةا ت ةةاه األعكةةار المت ةةمنة عةةم الصةةور المتحركةةة سةوا كانةةت
مرياص لو هات النظةر التةم تتاناهةا ال خصةيات الكرتونيةة أو و هةات نظةر مةةايرص ألن الموقةل

الواحةةا قةةا يثي ةةر أكثةةر م ةةن و هةةة نظ ةةر ،وهةةو مةةا يترع ةةا مرونةةة م ةةن قاةةل المتع ةةا أثنةةا تقويم ةةه
الست ااات الر ا المختعفة.

 .5اسةةتخااا أ هة ة ص اةةرض مناس ةةاة تسةةم اتكاي ةةر الصةةور المتحرك ةةة اح ةةا مناس ةةا احيةةث ي اره ةةا
الرة ا يةةاا ،مة مةةنحها الوقةةت الكةةاعم لعتفااةةل مة الرسةةوا المترو ةةة اعةةيها لم ةةاركتها عةةم
امعية المناق ة.

 .1تنظ ةةيا المس ةةااقات اةةةين الرة ة ا عة ةةم التوص ةةل ةلة ة و ه ة ةات النظ ةةر الص ةةحيحة ع ةةم المو ةةةوا
المتروض وتارير ذل من خ ل التفسير التعمم المقن .

 .1استخااا أوراق امل اتا ارض الرسوا المتحركة .
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المحور الثاني :التعبير اللغوي

مكانة التعبير بالنسبة للغة العربية:
العةة نظاا رم ت صوتم هذاها اإلنسان وصةقعها كةم تتاةر اةن حا اتةه ومرالاةه  ،ولتكةون

وسيعة االتصال والتفاها م غيره  ،وهم اهذا

رورية لكةل مةن الفةرا والم تمة  ،ومرعةا معة مةن

مرالاهمةةا  ،ولةةةة كةةل أمةةة هةةم لسةةان حالهةةا الةةذت يتاةةر اةةن آمالهةةا ورموحاتهةةا  ،واواسةةرتها يحةةتفظ
يةل حتة تةار األ يةال واألمةا مةاى مسةاهمة هةذا

االتراث التعمم والثقاعم كم ُينقل مةن يةل ةلة
الم تم ة أو ذا عةةم انةةا صةةر الح ةةارص اإلنسةةانية اعمةةا وأااةةا وخعقةةا وعنةةا واقيةةاص  ،وكةةا مةةن لةةةة
انةةاثرت ألنهةةا لةةا تمتعة مقومةةات العةةةة الحيةةة  ،ولةةا تسةةتر أن تسة ل تاريخهةةا وح ةةارتها وتنقعهةةا

اار األ يال  ،واالحتفاظ االعةة ونقعها انوان لحياص األمة .

وتتةةا العةةةة الترايةةة مةةن أقةةوى اناصةةر انةةا األمةةة  ،وقةةا حفظةةت وحةةاتها عةةم متهةةا ألانةةا

ال ةةاا اعة امتةةااا تةةاريخم رويةةل ةةاا  ،قعمةةا حظيةةت اةةذل األمةةا األخةةرى  ،وتمية ت العةةةة الترايةةة

االرصانة ،والمتانة  ،والتمر الرويل اع يا اإلس ا  ،وحمعت اع كاهعها تراث اإلس ا ال اخر ،
وهم من أهةا وسةائل التواصةل اةين اإلنسةان التراةم وأخيةه  ،عةإذا كةان هنةا وسةائل أخةرى لعتواصةل

اةةين النةةاو كاإل ةةارص واإليمةةا ص عةةإن أرقة أنةواا التواصةةل هةةو الةةذت يتتمةةا اعة العةةةة واالةةاور الةةذت

ترايه عم تكون المفاهيا والماركات الكعية  ،وعم القياا االكثير مةن التمعيةات التقعيةة  " ،وهةم وحةاص
متكامعة عم أاائها لوظائفها و مي عرواها تت ه ةل تحقيق التواصل والتتاير امةا يةاور عةم الةنفو

من م اار  ،وي ررا اه الفراا من ٍ
متان وخوارر يحتا ها اإلنسان عم حياته اليوميةة وعةم ايئتةه
الثقاعية ( ستيا . ) 1 ، 1991 ،

وت ة ااا أهميةةة العةةةة كوظيفةةة تواصةةعية عةةم اص ةرنا الحا ةةر يةةااص كاي ةرص نظ ة ار لتتقةةا الحيةةاص

الحايثة التم نحياها  ،وكثرص وسائل االتصال مما تل الفرا هو المرك الةرئيو الةذت تةاور حولةه
الحيةةاص اال تماايةةة والسياسةةية  ،عيصةةا عةةم أ ةةا الحا ةةة ةلة امةةت

ناصةةية التواصةةل العةةةوت حتة

التواصةةل العةةةوت  ،واإلكثةةار مةةن التةةاريا اعيهةةا تةةارياا اقيقةةا متص ة

 " ،والتواصةةل العةةةوت يحظ ة

يكةةون قةةاا ار اع ة الفهةةا واإلعهةةاا عةةم كةةل م ةةاالت الحيةةاص األمةةر الةةذت يناةةةم متةةه التنايةةة افنةةون
ااهتماا كاير من قال المتخصصةين عةم تةاريو العةةة  ،ذلة االهتمةاا الةذت يو ة أهميةة التواصةل
العةوت عم التفاال اين الناو عهو الذت يحقق لعفرا التفاال م اآلخرين من أ ل تعاية احتيا اته
وتحقيق أهااعه  ،وهو وسيعة التفاال اين أعةراا الم تمة  ،وااونةه ال تو ةا حيةاص ا تماايةة حقيقيةة (

ستيا . ) 08 : 3441 ،
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ومة ةةن أهة ةةا مهةةةارات التواص ة ةل العةةةةوت التتايةةةر العةةةةوت الة ةةذت ُيتة ةةا

ة ةةرورص ا تمااية ةةة لعفة ةةرا

والم تم ةذ هو انصر مها من اناصر الن ا ال يستةنم انها اإلنسان عةم أت رةور مةن أرةوار
الحيةةاص  ،عالرفةةل الصةةةير يحتةةا لعتتايةةر اةةن نفسةةه االحةةايث ةل ة غيةره  ،كمةةا أن الن ةةا عةةم ةةت

أغةراض الحيةةاص وميااينهةا عةةم الم تمة الحةةايث أصةا يترعةةا القةارص اعة الم ةاعهة  ،عهنةةا التايةةا
مةةن المهةةن يتوقةةل الن ةةا عيهةةا اع ة ة ةةااص الكعمةةة كةةالمتعا والمحةةامم والمةةذي ور ةةل الةةاين وغيةةرها

ع اات أهمية الكعمة المنروقة تاتا لذل .
مفهوم التعبير:

تناول الااحثون التتاير امفاهيا ااص ،ومن هذه التتريفات ما يعم:
" -امةةت

وقا يتا ذل

القةةارص اعة نقةةل الفكةرص ،أو اإلحسةةاو الةةذت يتتمةةل عةةم الةةذهن ،أو الصةةار ةلة السةةام ،
فويا ،أو كتاايا اع وعق مقت يات الحال" (الا ة. )011 : 3444 ،

" -هو تاعق الك ا اع لسان المتكعا أو الكاتةا ،عيصةور مةا يحةو اةه ،أو التفكيةر اةه ،أو مةا يريةا

أن يسيل أو يستو

انه ،والتتاير ةرار يكتنل خ صة المقرو من عروا العةة وآاااها والمتارل

المختعفة" (أاو مةعم. )19 : 3441 ،

" -اإلعصا اما عم النفو من أعكار وم اار االررق العةوية وخاصة االمحااثة أو االكتااة ،وان

رريق التتاير يمكن الك ل ان خصية المتحاث أو الكتااة وان مواهاه وقاراته وميوله" (اا ور
والحواماص . )191: 3441 ،

" -التمل المارسم المنه ةم الةذت يسةير وعةق خرةة متكامعةة ،لعوصةول االرالةا ةلة مسةتوى يمكنةه

مةن تر مةة أعكةةاره وم ةااره وأحاسيسةه وم ةةاهااته وخا ارتةه الحياتيةةة ةفاها وكتااةة اعةةةة سةعيمة ،وعةةق
نسق عكرت متين"( .الوائعم والاليمم. )011 : 3445 ،

" -ةعص ةةا الم ةةر االح ةةايث أو الكتاا ةةة ا ةةن أحاسيس ةةه الااخعي ةةة وم ةةااره وأعك ةةاره ومتاني ةةه اتا ةةارات

سعيمة"( .ايا. )113 :3411 ،

عالتتاير العةةوت التمعيةة التةم يةتا امقت ةاها نقةل األعكةار والمتةانم واألعكةار اةين األعةراا عةم

ةرةار لةةوت تحمعةه األلفةاظ وتةرات ةلة التفةاها العةةوت الةذت ي ةا حا ةاتها اال تماايةة والنفسةةية ،
ةمةةا كتااةةة أو م ةةاعهة  ،والتتايةةر العةةةوت ا ةةقه ال ةةفوت يت ةةمن القةةارص اعة اسةةتخااا العةةةة المنروقةةة
لنقل األعكار والمتعومات والم اار اين األعةراا ات ةها الةاتض ممةا يةرات لحةاوث الفهةا واإلعهةاا ،

وقارص الفرا اع التتاير ان نفسه ةفهيا عةم مواقةل مختعفةة ار قةة  ،واعةةة صةحيحة  ،وااسةتخااا
التتايرات الم ئمة .
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أهمية التعبير:
وتتمثةةل أهميةةة التتايةةر ع ةم كونةةه وسةةيعة اتصةةال اةةين الفةةرا وال مااةةة  :عاواسةةرته يسةةتري

ةعهامها مةا يريةا  ،وأن يفهةا عةم الوقةت نفسةه مةا يةراا منةه  .وهةذا االتصةال لةن يكةون ذا عائةاص ةال ةذا
كةةان صةةحيحا واقيقةةا ةذ يتوقةةل اع ة

ةةواص التتايةةر وصةةحته و ةةو االسةةتقاال العةةةوت واالسةةت ااة

الاتياص ان الةموض أو الت ويش  ،والتتاير الصحي أمر

رورت عةم مختعةل الم ارحةل الا ارسةية ،

واع ةتقانه يتوقل تقاا التعميذ عم كسا المتعومات الاراسية المختعفة .

ولعتتاير أهمية كايرص عم حياص الفرا والم تم اع السوا  ،ويسةتما التتايةر أهميتةه هةذه مةن

ااص نوا منها:

 .1وسيعة اتصال اين الفرا وال مااة.

 .3هو أااص لعتتعا والتتعيا( .اا ور ،والحواماص )191 :3441 ،

 .1يمتا التتاير اين عروا العةة اينه غاية أما اقية الفروا عهم وسيعة مساااص متنية اعيه.
 .0يسااا اع حل الم ك ت الفراية واال تمااية اةن رريةق تاةاال اآل ار ومناق ةتها (أاةو مةعةم،
. )19 :3441

ويرى الااحث أن أهمية التتايةر العةةوت تتمثةل عةم ا قتةه االمهةارات العةويةة األخةرى  ،عهةو

مهارص امتة لكل مهارات العةة  ،ةذ يصتا اع اإلنسةان أن يتةيش اون أن يتحةاث أو يكتةا  ،و
تف ةةل كةةل محةةاوالت التمعيةةة التتعيميةةة ةذا ع ةةعت عةةم ةكسةةاا الرالةةا القةةارص اع ة التتايةةر والكتااةةة ،
وحت تتا القارص اع الكتااة الاا أن تتا القارص اع الفها واالستيتاا  ،وأااص التتاير هم امت

القارص اع النقل م ةاعهة أو كتااةة  ،عةالتتاير لةيو عراةا لةويةا مسةتق متة وال اةن اةاقم عةروا العةةة
التراية  ،وانما متااخل ومت اا عم مهاراته م كاعة عروا العةة التراية نفسها .

سمات التعبير الجيد :

يتةةا التتايةةر ال يةةا مةةن أسةةو التفةةوق الا ارسةةم عةةم الم ةةال العةةةوت وعةةم الحيةةاص المارسةةية،

والتفوق عم الحياص التمعية ،ألن من يسةيررون اعة قةارات التتايةر ومهةارات يسةيررون اعة الكعمةة
العاقة والتاارص الهااعة ،وذلة يتةين المتتعمةين اعة أن ي ةقوا رةريقها عةم هةذه الحيةاص ان ةا ( .ظةاعر
والحامات)31-33 :1980 ،

ويمتاز التعبير الجيد بعدة سمات هي:

 .1الحيويةةة :وتتنةةم أن يناة التتايةةر مةةن األحاسةةيو والةةاواع الذاتيةةة ،وأن تكةةون مو ةةوااته نااتةةة
من الواق .

 .3الوضوح :أت أن تكون أعكار المو وا وا حة.
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 .1الخيال :ويتنم خعو المو وا من الح و واإلرالة واإلاهاا والعاو.

 .0عدم التكلّف :أت أن ينرق الكاتا عم تتايره احرية ،وال يتقيا ايساليا مفرو ة.

 .5األمانةةةةة :ونتن ةةم اه ةةا األمان ةةة التعمي ةةة أت نس ةةاة التا ةةارات واألعك ةةار وغيره ةةا ةلة ة قائعيه ةةا أثن ةةا
االقتااو.

 .1التأثير :ومتناه ا السام أو القار لمو وا التتاير( .ايا.)111 :3411 ،

أغراض التعبير:

لعتتاير أغراض متتااص يمكن ة مالها عيما يعم (اا ور ،ومقااات:)151 :3441 ،

 .1تنمية القارص اع التتاير ان الم اار واألعكار اصاق وعااعية لآلخرين.
 .3تنمية قوص الم حظة والفها إلث ار الفكر وتتميق التتاير.

 .1التةةاريا اعة ة الاق ةةة عةةم انتق ةةا األلف ةةاظ الم ئمةةة لعمت ةةانم ،وتنس ةةيق األعكةةار ،و مته ةةا وراره ةةا
ات ها ااتض.

 .0السيررص الكامعة اع االستخاامات الصحيحة لعةة ،واع
 .5تراية الذوق األاام ،واعسا الم ال لكاااا واالاتكار.

واار التتاير الكتاام ومكوناته.

 .1ةتقان األامال الكتااية المختعفة التم يمارسها المتتعا عم حياته التمعية والفكرية ،ااخل المارسةة
وخار ها.

 .1االرتقا ايسعوا المتتعمين وانتا ها التتايرت من حيث االستخااا العةوت ،وستة األعق الفكةرت،
واالاتكار الذهنم.

 .8اكت ة ةةال ذوت المواهة ةةا الخاصة ةةة عة ةةم الكتااة ةةة ،وت ة ة يتها وراة ةةايتها ليكون ة ةوا م ةةن رحة ةةال القعة ةةا
وأصحاا الايان عم المستقل .

أهداف تدريس التعبير:

 .1االستخااا الصحي لعةةة و ةواار التتايةر ومكوناتةه كسة مة ال معةة والةرار اةين ال مةل وتقسةيا
المو وا ةل عقرات( .السعيتم)83 :3448 ،

 .3القارص اع تو ي األعكار االكعمات المناساة واألسعوا المناسا.

 .1قةةارص الفةةرا اع ة نقةةل و هةةة نظ ةره ةل ة غي ةره مةةن النةةاو واإلاانةةة امةةا عةةم نفسةةه ةمةةا م ةةاعهة أو
كتااة( .قورص)199 :1981 ،

 .0تمكة ةةين الت مية ةةذ مة ةةن التتاية ةةر اة ةةن حا ة ةةاتها وم ة ةةاارها وم ة ةةاهااتها وخا ة ةراتها اتاة ةةارص سة ةةعيمة
وصحيحة( .اا ور ،ومقااات)311 :3445 ،

 .5ةكساا الت ميذ م مواة من القيا والمتارل واألعكار واالت اهات السعيمة.
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 .1تتويا الت ميذ اع ترتيا األعكار والتسعسل عةم ررحهةا والةرار اينهةا ،امةا ي ةفم اعيهةا مةاال
وقوص تيثير عم السام والقار ( .اا ور ،والحواماص.)198 :3441 ،

 .1ةث ار الحصيعة العةوية والفكرية لعت ميذ.

 .8ةاااا الت ميذ لمواقل حياتية تترعا عصاحة العسان ،والقارص اع االرت ال وموا هة اآلخرين.
 .9تاريا الت ميذ اع انتقا األلفاظ الم ئمة لعمتانم( .ايا.)110 :3411 ،
.14
.11

تخعي

لةة الت ميذ من األخرا ال ائتة.

ة الةةة الخةةول والت ةراا والخ ةةل مةةن نفةةوو الت ميةةذ انةةاما يوا هةةون غيةةرها (اةةامر:3444 ،

)01

.13

الص ةراحة عةةم القةةول واألمانةةة عةةم النقةةل ،احيةةث يكةةون الرالةةا ريئةةا انةةا موا هةةة المواقةةل

اإااا الرأت ،وال يسرق رأت غيره وينساه ةل نفسه (السعيتم.)83 :3448 ،

.11

تنمية رو النقا والتحعيل لاى المتتعمين وتتوياها حسن الم حظة واقتها ،وت

المناق ة (الاليمم ،والوائعم.)055 :3445 ،

يتها اعة

أسس التعبير:

يقصةا اهةا م مواةة مةن الماةةاا والحقةائق التةم تةرتار اتتايةةر الت ميةذ وتةرثر عيةه ،ويتوقةةل

اعة عهمهةةا وتر متهةا ةلة امةةل ن ةا المتعمةةين عةم اروو التتايةةر مةةن حيةث اختيةةار المو ةةواات

الم ئمة وانتقا األساليا والررائق ال ياص عم التاريو( .اا ور ،والحواماص)344 :3441 ،

وقا صنل اتض الااحثين ،ومنها (ةاراهيا( ،)101 :1914 ،اا ور ،والحواماص:3441 ،

 )344-199هذه األسةو ةلة ث ثةة أقسةاا هةم :أسةو نفسةية ،وأسةو تراويةة ،وأسةو لةويةة  ،ومةن
الااحثين من قسا هذه األسو تقسيما آخر ،حيث تل هذه األسو تتتعق اث ثة أمور هم:
 أسو تتتعق امو واات التتاير.
 أسو تتتعق االثروص العةوية.

 أسو تتتعق ارريقة التةاريو( .ظةاهر والحمةاات )349-341 :1980 ،وهنةا اتةض الاةاحثين

من ذكر هذه األسو متفرقة اون تصنيل ومن هرال (ال ما رم ،والتوانسم،)314 :1915 ،

( حاته.)310 :1990 ،

ويرى الااحث أن التصنيفات السااقة واالخت ل عم أ كالها ،ال يرثر تيثي ار ماا ار عم تتعيا

الرعاةةة ةذا مةةا روايةةت تع ة األسةةو عةةم تتعةةيا التتايةةر ،وسةةول يةةتا الحةةايث اةةن تع ة األسةةو وعقةةا
لعتصنيل األول.
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أولا -األسس النفسية:

 .1ميل المتتعمين ةل التتاير اما عم نفوسها ،ويحسن االمتعا أن يسةتثمر هةذا الميةل ونظمةه انةا
ت ميذه ،ويستري اواسرته أن ي

الت ميذ الخ ولين اع التتاير.

 .3ميل المتتعمين ةل المحسوسات ونفورها من المتنويات.
 .1ين ر الت ميذ ةل التتاير ةذا و ا لايها الااع والحاع .

 .0يقةةوا الت ميةةذ أثنةةا التتايةةر اتةةاص امعيةةات ذهنيةةة ،عهةةو يسةةتر

المفةةراات اةةالتواص ةل ة ثروتةةه

العةويةة ليتمية مةن اينهةا األلفةاظ التةم يةرات اهةا عكرتةه وهةذه التمعيةة تسةم التحعيةل ،واتةا ذلة
يتيا ترتيا المفراات واألعكار ليخر ها اع

كل نتا لفظم أو مكتوا تتار اما أراا وتسم

هذه التمعية التركيا.

 .5غعاة الخ ل والتهيا اع اتض الت ميذ ،ومثل هرال يناةم ت
 .1ميةةل الت ميةةذ ةل ة المحاكةةاص والتقعيةةا ،لةةذا ي ةةا أن يحةةر

يتها وأخذها االعين والصار.

المارسةةون اع ة أن تكةةون لةةةتها عةةم

الفصل لةة سعيمة ايرص اين يحاكيها الت ميذ (اا ور ،والحواماص)344-199 :3441 ،

ثانيا -األسس التربوية:

 .1ة تار الرالا االحرية عم التتايةر عةم اختاةار اتةض المو ةواات واختاةار المفةراات والتراكيةا
عم أاا أعكاره.

 .3ليو لعتتاير من متين أو حصة محااص ،ال هو ن ار لةوت مستمر عيتمل المتعا اع تاريا

الت ميةةذ اع ة التتايةةر الصةةحي والسةةعيا عةةم المواقةةل المختعفةةة ،وأال يقتصةةر ذل ة اع ة حصةةة

التتاير عقر.

 .1الخارص السةااقة لعحةايث اةن أت مو ةوا

ةرورية ومهمةة ،ةذا ال يسةتري التعميةذ أن يتحةاث أو

يكتا ان م ال مترعة له اه ،عمن هنا اع المتعا أن يختار مو ةواات التتايةر مةن م ةال

خارص الت ميذ أو قارته التصويرية (ةاراهيا)154-108 :1981 ،

ثالث ا -األسس اللغوية:

 .1التتاير ال فوت أساق عم االستتمال انا الت ميذ من التتاير الكتاام.
 .3قعةةة المحصةةول العةةةوت لةةاى الت ميةةذ ،وهةةذا يتو ةةا التمةةل اعة ةنمةةا هةةذه المحصةةول االرريقةةة
الرايتية كالق ار ص واالستماا.

 .1ا اوا ية العةةة عةم حيةاص الت ميةذ :الفصةح والتاميةة ،عهةو يسةتم ةلة العةةة السةعيمة مةن خة ل
متعا العةة التراية عم المارسة ويتتامل عم حياته اليوميةة االتاميةة ،عمةن هنةا يتمةل اعة ت ويةا
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الت ميذ االعةة التراية الفصيحة ان رريق األنا يا ،وسماا ق ار ص القص
. )318-311 :3441

(اا ةور ،ومقةااات،

أنواع التعبير:

قسا اتض الااحثين التتاير ةل قسمين:

القسم األول :من حيث ال كل وهو نواان :التتاير ال فهم ،والتتاير الكتاام (التحريرت).
القسم الثاني :من حيث الةرض وهو نواان :التتاير الوظيفم ،والتتاير اإلاااام.

وقسا آخرون ةل قسمين :من حيث األاا وهو نواان :فوت وكتاام ومن حيث المو وا

وهو نواان :وظيفم وااااام.

ويرى الااحث أنه االرغا من االخت ل عم التقسيا ةال أن هنةا اتفاقةا عةم التسةمية ،وسةول

يتا ااتماا التقسيا األول من حيث ال كل والةرض.

أولا -التعبير من حيث الشكل:

التتاير من حيث ال كل نواان هما:
 -1التعبير الشفهي:

هةةو ةعصةةا الرالةةا اعسةةانه اةةن أعكةةاره وم ةةااره ،وهةةو أاا االتصةةال الس ةري اةةين الرالةةا

وغيره ،ويتوا الرالةا الر قةة عةم الحةايث وال ةرأص عةم ةاةاا الةرأت و ةار العةةة واتقةان اسةتتمالها".
(السعيتم.)84 :3448 ،

"وهو الك ا المنروق الةذت يصةاره المرسةل م ةاعهة ،ويسةتقاعه المسةتقال اسةتمااا" ويسةتخاا

عم مواقل الموا هة ،أو من خ ل وسائل االتصال الصةوتم كالهةاتل والتعفةا  ،واالنترنةت وغيرهةا".
(ارية.)331 :3441 ،

ويترعةةه ( ق ةةوت )191 :1999 ،اين ةةه" :التتاي ةةر ال ةةذت ي ةةتا ا ةةن رري ةةق الم ةةاعهة والح ةةايث،

حيث ينقل المتكعا آ ار ه ،وأعكاره ،وأحاسيسه ،وم ااره ةل اآلخرين".

ويتا التتاير ال فهم األساو الذت يانم اعيه التتاير الكتاام ،وال يتيت الن ا عم التتاير

الكتاام ةذ لا يكةن هنةا ااتنةا اةالتتاير ال ةفهم ،وكثيةر مةن المتعمةين يف ةل أن ياةاأ اةه حتة عةم
المو واات التم سيكعل ت ميذه االكتااة عيها( .أحما.)315 :1919 ،

وعم نفو اإلرار ي ةيل قةوت قةائ " :ويسةاق تةاريو التتايةر ال ةفهم – غالاةا – التتايةر

التحريةةرت ،عقةةا ي تةةل المتعةةا حصةةة لعتتايةةر ال ةةفهم ،وأخةةرى لتحريةةرت ،وقةةا ياةةاأ الحصةةة اةةالتتاير

ال فهم ،ثا يخص

ال

الااقم منها لعتحريرت ،ويسااا التتاير ال فهم الت ميذ اع الكتااة عم

التتاير التحريرت" ( .قوت)191 :1999 ،
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ويت ةةرل التتاي ةةر ال ةةفوت ااس ةةا المحااث ةةة أو اإلن ةةا ال ةةفوت ،وتكم ةةن أهميت ةةه ع ةةم أن ةةه أااص

االتصةال السةري اةةين الفةرا وغيةره ،وهةةو أسةاق مةةن التتايةةر الكتةاام وأكثةةر اسةةتتماال منةه ،ولةةه صةةور
كثيرص أار ها:

 .1التتاير الحر.

 .3التتاير ان الصور المختعفة.
 .1التتاير ال فوت اقا الق ار ص ،االمناق ة والتتعيق والتعخي
 .0استخااا القص

اإل ااة ان األسئعة.

عم التتاير( .اا ور والحواماص.)341 :3441 ،

 .5حايث الت ميذ ان حياتها ون ارها ااخل المارسة وخار ها.

 .1الحايث ان ممعكة الحيوان والناات والرير( .ةاراهيا.)151 :1981 ،
 .1الحايث ان رايتة الحياص وأامال الناو اها.

 .8الحايث ان المو واات الخعقية واال تمااية والورنية واالقتصااية.
 .9الخرا والمناظرات( .اا ور ومقااات.)319 :3445 ،

مجالت التعبير الشفهي:
وتت من ما يعم:

 .1المحااثة.
 .3المناق ة.

 .1سرا القص
 .0النواار.

.

 .5ةلقا الكعمات والخرا .ةارا التتعيمات( .السعيتم.)81 :3448 ،

أهداف التعبير الشفهي:

 .1أن يتتوا الت ميذ اع التتاير الصحي االعةة الصحيحة اةير خ ل(مترول.)340 :1985 ،
 .3أن يت واوا االكعمات والتتايرات التم تناسا مستواها.
 .1أن يتقن الت ميذ المواقل الخرااية وال رأص األااية.

 .0أن يتت ةةاا الرال ةةا اعة ة ترتي ةةا األعك ةةار وتسعس ةةعها وس ةةراها وع ةةق ترتي ةةا منرق ةةم ،عتتسة ة اائة ةرص
أعكارها (أاو مةعم. )8 :3441 ،

 .5تاريا الت ميذ اع االرت ال عم موا هة المواقل المختعفة.

 .1يس ةةااا الت مي ةةذ اعة ة ح ةةور الاايه ةةة ،واالس ةةت ااة السة ةريتة ،وراوا الفت ةةل المناس ةةاة لعمواق ةةل
الحياتية (الا ة. )011 :3444 ،
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مهارات التعبير الشفهي:
يست هذا النوا من التتاير ةل تنمية المهارات اآلتية(الاليمم ،والوائعم:)051-054 :3445 ،
 .1ترتيا األعكار وتواصعها عم الحايث.

 .3التركي اع ال وانا المهمة عم المو وا.
 .1صياغة التاارص وارض الفكرص عم

و مستوى السامتين.

 .0استخااا المنه الم ئا عم ارض المقامات واستخ

النتائ .

 .5القارص اع التماو أع ل األالة واختيار األمثعة وانتقا ال واها.
 .1القارص اع تقايا الصيغ المناساة لتحقيق اإلقناا واإلمتاا.

 .1القارص اع الم اركة عم حوار حول مو وا يها المتتعا أو يها م تمته.
 .8ةااا الم حظات حول خار من ور أو حايث مذاا.

 .9تمكن المتتعا من ةاارص ناوص أو قيااص حوار عم مو وا اعااقة وحسن تصرل.
.14

القارص اع التتقيا السعيا اع أت متحاث أو متعق.

.13

القارص اع اإل ااة ان تسارالت المستمتين.

.11
.11

القارص اع اإللماا انتائ الحوار وتقايمه معخصا اتاارص وا حة ومحااص.
القارص اع االست ااة لم اار السامتين.

ويرى الااحث أن التتاير ال فهم له أهمية قصوى عم ماارسةنا ،ةذ أنةه يترةم الرالةا الثقةة

االنفو ،وي يل انه الخول والتراا والخ ل ،لذا ي ا اعة المتعمةين االهتمةاا اةه مةن خة ل تةاريا

الرعاة اع الحايث والحوار والمناق ةة ،وال يقتصةر اور المتعةا اعة االكتفةا ااإل ااةة اةن األسةئعة
ال ةةفهية عقةةر  ،واكتسةةاا التعميةةذ لمهةةارات التتايةةر ال ةةفوت أمةةر

ةةرورت ألنةةه كثي ة ار مةةا يتتةةرض

لمواقل تترعا ة ااته لتع المهارات  ،كاالنخرار عم مناق ات م أسةاتذته  ،و م ئةه  ،أو تنظيمةه

لناوص  ،أو قيامه االخرااة أماا متعميه و م ئه ةل غير ذل .

ويرى الااحث أنه يمكن تصنيل مهارات التتاير ال فوت ةلة أراتةة وانةا رئيسةة تتفةق مة

رايتة امعية التتاير ال فوت ومكوناتها  ،وهذه ال وانا هم :

( )1الجانب الفكرى :

*يستهل امقامه م وقة .

* يقاا حعوال ومقترحات .

* يتار ان الفكرص او و .

* يستوع التناصر األساسية لعمو وا .

* يرتا األعكار ترتياا منرقيا أو تاريخيا .
* يولا عكرص تعو األخرى .

* يسوق أالة متنواة لتاايا األعكار .
* يستخع
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النتائ .

( )2الجانب اللغوى .
* يستخاا كعمات مناساة لعسياق .

* يتار اكعمات محااص الااللة .

* يستخاا م تتار ان المتن .

* يوظل الصور الا غية خامة لعمتن .

* يستخاا م صحيحة ع تراكياها  * .يستخاا أنمارا متنواة لع مل .
( )3الجانب الصوتى .
* يتحاث اصوت وا

.

*يستخاا راقة صوتية مناساة .

*يتحاث اثقة ع النفو واون ارتاا .

*يتحاث االسراة المناساة .

* يمي اين الظواهر الصوتية المختعفة.

* يراا موارن الفصل والوصل .

( )4الجانب الملمحى .

* يستخاا تتايرات و هه وعق المتن المتار انه.
* يحر أا ا

سمه وعق المتن .

* يوا ه المستمتين وي ول انظره ع

مي األركان .

* يستخاا حركات وا ارات تسها ع

ذا انتااه المستمتين ةليه.

* يستخاا اإليما ات المناساة .

وينار تحت كل محور المهارات المكونة له .

 -2التعبير الكتابي :

يترل التتاير الكتاام اينةه" :قةارص اإلنسةان اعة اسةتخااا العةةة المكتواةة لعتتايةر اةن أعكةاره
وم ةااره وحا اتةةه وهةةو وسةةيعة االتصةةال اةةين الفةةرا وغيةره ،ممةةن تفصةةعه اةةنها المسةةاعات ال مانيةةة أو

المكانية" ( .ةاراهيا)151 :1981 ،

ويتةةرل أي ةةا اينةةه ":هةةو وسةةيعة اتصةةال الفةةرا اةي ةره ممةةن تفصةةعه اةةنها المسةةاعات ال مانيةةة

والمكانية ،والحا ة ةليه ماسةة عةم مية المهةن ،ومةن صةوره كتااةة االختاةار ،والمةذكرات ،والتقةارير،

والرسةةائل ،والةةااوات ،وتعخةةي

القصة

والمو ةةواات المقةةرو ص أو المسةةمواة ،وتةةيليل القصة

،

و م الصور والتتاير الكتاام" وغير ذل (.ايا )10423411 ،ويقصا االتتاير الكتاام تراويا":قارص

الرعاةةة اعة الكتااةةة المتر مةةة ألعكةةارها اتاةةارات سةةعيمة تخعةةو مةةن األخرةةا اقةةار يةةت

ا مة قةةاراتها

العةوية ،ومن ثا تارياها اع الكتااة ايسعوا اعة قةار مةن ال مةال الفنةم المناسةا لهةا ،وتتويةاها
اع اختاار األلفاظ الم ئمة ،و م األعكار ،وتاوياها ،وتسعسعها ،ورارها" (الا ة)11123444،
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ويتةةا التتايةةر الكتةةاام مةةن أهةةا أنةواا الن ةةار العةةةوت،ا وهةةو عةةم األهميةةة ال يقةةل اةةن نظي ةره

التتاير ال ةفهم ،عمةن اونةه قةا تنةاثر كثيةر مةن ثقاعةات األمةا وتراثهةا ،ومةن اونةه ال يسةتري عةرا أو
تا أن يفيا مما أنت ته اقول اآلخرين واألما األخرى.

ويرى الااحث أنه م مل القول عةم التتايةر الكتةاام أنةه قةارص الفةرا اعة نقةل م ةااره وأعكةاره

اعةة مكتواة  ،يعت ا عيها االقوااا الصحيحة عم الكتااة لةة و ك وم مونا .
مجالت التعبير الكتابي :

لعتتاير الكتاام م االت كثيرص منها( الاليمم ،والوائعم: )05323445 ،
 .1كتااة الرسائل.

 .3كتااة المذكرات والتقارير.
 .1كتااة المعخصات.

 .0ر األايات ال ترية ونثرها.
 .5ةاااا الكعمات.

 .1كتااة محا ر ال عسات واال تمااات.
 .1تحويل القصة ةل حوار تمثيعم.
 .8اإل ااة ان أسئعة االمتحانات.
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أهداف التعبير الكتابي:
 .1يصةةا الرالةةا قةةاا ار اع ة اسةةتخااا الثةةروص العةويةةة التةةم يكسةةاها عةةم ا ارسةةة الم ةواا التةةم يتتعمهةةا
االعةة التراية (الا ة. )01023444 ،

 .3يصا قاا ار اع التتاير ان أحاسيسه وم ااره وأعكاره ايسر وسهولة.

 .1يارا الت ميذ اع الكتااة او و  ،وتركي  ،وسيررص أكثر اع التفكير.
 .0وسيعة االتصال اين الفرا وغيره ممن تفصعه انها المساعات الكايرص.

 .5تحقيق آااا الكتااة ،وترتيا المو وا ،واالهتماا االخر وا مات الترقيا.

 .1يترم الت ميذ الفرصة الكاعية الختيار األساليا العةوية ،وتنقيحها وتهذياها.
 .1يتي لعت ميذ عرصة الوصول ةل مرحعة اإلاااا.
مهارات التعبير الكتابي:

هذا النوا من التتاير يست ةل تنمية المهارات التالية (الاليمم ،والوائعم:)051-0503445 ،
 .1قارص المتتعا اع و

خرة لما يكتا مو حا عيها هاعه وأسعواه.

 .3قارص المتتعا اع تحايا أعكاره ومراااص ترتياها وتكامعها.

 .1قارص المتتعا اع نقل صورص وا حة ان أعكاره عم أت مناساة تيثر اها.
 .0مراااص التسعسل والتتاا عم الكتااة والاقة عم التنظيا والتصنيل.
 .5القارص اع استح ار األمثعة وال واها المناساة لعمو وا.
 .1القارص اع الكتااة ةل كل عئة كل اما يناساها.
 .1قارص المتتعا اع تقويا ما يكتاه.

 .8القارص اع الكتااة السعيمة رسما وتركياا لع معة وانا لعتاارص.
 .9الاقة عم استخااا ا مات الترقيا.
.14

تمكن المتتعا من الكتااة عم مو وا يهمه مستتينا ااتض الم ار .

.13

تمكن المتتعا من وصل حااثة أو م ها وصفا ام .

.10

القارص اع الكتااة عم المناساات اال تمااية والورنية والقومية واإلنسانية.

.11
.11
.15
.11

تمكن المتتعا من كتااة رسالة وظيفية عم ين من رون الحياص اليومية.
قارص المتتعا اع كتااة تقرير ان يارص أو رحعة أو امل كعل القياا اه.

قارص المتتعا اع كتااة تتعيق اع ناوص ح رها أو محا رص استم ةليها.

الق ةةارص اع ة ة تعخةةةي

مو ةةةوا مة ةةا م ة ة الحة ةةر

االتناصر األساسية .
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اع ة ة اله ةةال ،واقةةةة المتن ة ة  ،واإلحارةةةة

ويةةرى الااحةةث أن مهةةارات التتايةةر الكتةةاام تتمثةةل عةةم القةةارص اعة الكتااةةة الصةةحيحة ةم ئيةةا

ونحوي ةةا  ،واختي ةةار األس ةةعوا المناس ةةا لتنظ ةةيا الم ةةااص  ،وا ةةرض المو ةةوا ع ةةم سة ة مة ومنرقي ةةة ،
واسةةتخااا ا مةةات الت ةرقيا  ،واسةةتخااا أاوات ال ةرار ااقةةة اةةين ال مةةل  ،وتنظةةيا األعكةةار وترتياهةةا ،
واختيار الكعمات وال مل المراية لعمتن المراا  ،والقارص اع التتاير انوايه الوظيفم و اإلاةااام ،

والتميي ة ا ةةين التتاية ةرات  ،و اختي ةةار األ ة ة ةوا منه ةةا  ،واس ةةتخااا الص ة ةور الفني ةةة عة ة ة ة ةم التتاي ةةر ا ةةكل
وا

.

مهارات التعبير الشفهي والكتابي:

ي تر التتاير ال فهم والكتاام عنيا عم المهارات اآلتية(اا ور ،ومقااات:)151 :3441 ،
 .1عها الفكرص التامة لما ترعا الكتااة عيه.

 .3الو و والتحايا والس سة عم الفكرص التم يريا التعميذ أن ينقعها ةل السام أو القار .
 .1ترتيا األعكار والرار اينها.

 .0الصاق عم تصوير الم اار ،والاقة عم تحايا األعكار.
 .5اختيار األلفاظ الم ئمة ،والتيليل اينها عم ال معة.
 .1ااا تكرار الكعمات اصورص متقاراة.
 .1تماس التاارات وااا تفككها.

 .8خعو األساليا من أخرا النحو والصرل.
 .9الاتا ان استتمال الكعمات التامية واألخرا ال ائتة.

ثاني ا :التعبير من حيث الغرض:

يقسا التتاير من حيث غر ه ةل قسمين :التتاير الوظيفم ،والتتاير اإلاااام.

 -1التعبير الوظيفي:

"وهو كل تتاير يستخامه اإلنسان عم حياته التامة لتسيير اتصاله االناو ،لتنظيا حياته أو
لق ا حا اته ،أو لتااير أمور متي ته ،وتسهيل مهامه"( .راهر.)184 :3414 ،
وقةار ارعةةه قةةوت اينةةه" :هةةو الةةذت يتاةةر عيةه ال ةةخ

اةةن المواقةةل الحيويةةة المختعفةةة امةةا

عيها من م ك ت وق ايا ،عهو يخاا وظيفة خاصة عم الحياص ،ويحتا ه اإلنسان عم حياته التامةة"

( قوت)198 :1999 ،

وقةةا ارعةةه اا ةةور والحوامةةاص اينةةه" :هةةو التتايةةر الةةذت يةةرات وظيفةةة خاصةةة عةةم حيةةاص الفةةرا

وال مااة".
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ويةةرات التتايةةر الةةوظيفم ارريقةةة الم ةةاعهة أو الكتااةةة ،وم ةةاالت اسةةتتماله كثيةرص كالمحااثةةة

اة ةةين النة ةةاو ،وكتااة ةةة الرسة ةةائل ،والارقية ةةات ،وكتااة ةةة الم حظة ةةات والتقة ةةارير والمة ةةذكرات وغيرهة ةةا مة ةةن
اإلا نات والتتعيمات التم تو ه ةل الناو لةرض ما( .اا ور والحواماص.)198 :3441 ،

وع ةةم ه ةةذا الن ةةوا م ةةن التتاي ةةر ال تظه ةةر خص ةةية الكات ةةا ،واوارف ةةه وم ةةااره ،وال ي خ ةةرل

كتاات ةةه االكعم ةةات الموحي ةةة ،وا ةةال رو الموس ةةيقم ،والتع ةةوين الص ةةوتم ،ا ةةل تك ةةون األلف ةةاظ اال ةةة اعة ة
المتن من غير ةيما أو تعوين.

عالتتاير الوظيفم انواية ال فهم والكتاام ال يستع ا التصن  ،وال ين ر ال مال ،ةنما يرمم

ةلة تحقيةةق المقاصةةا الوظيفيةةة ايقصةةر الكة ا وأيسةره ،وأكثةةر و ةةوحا انةةا المعتقة  ،ويمكةةن صةةاحاه
من ق ا حا اته اليومية( .ارية.)339 :3441 ،

وقا احتل التتاير الوظيفم مكانا اار ا اين ألوان التتايةر اتةا ةهمةال واغفةال رويةل ،وأصةا

مو ةةوا اهتمةةاا القةائمين اعة الترايةةة العةويةةة مةةن ناحيةةة التنايةةة ام الةةه ،ومةةن ناحيةةة التةةاريا اعة

قاراته ومهاراته.

 -2التعبير اإلبداعي:
"هةو التتايةر اةن األعكةار والخةوارر النفسةية ونقعهةا ةلة اآلخةرين ارريقةة م ةوقة مثيةرص ،هةةم

األاا األاام"( .ةاراهيا.)133 :1981 ،

وهو أي ا" :التتاير ان األعكار والم اار النفسية ونقعها ةل اآلخرين ايسعوا أااةم اةال،

اقصا التيثير عم نفوو القارئين والسامتين"( .اا ور ومقااات.)334 :3445 ،

وهةةو أي ةةا "التتايةةر الةةذت يتسةةا االذاتيةةة الوا ةةحة عةةم التتايةةر اةةن عكةةر صةةاحاه وخ ةوارره

وم ااره"( .ظاعر والحماات)311 :1980 ،

وهو أي ا" :التتاير ان التوارل ،والخع ات النفسية ،واإلحساسات المختعفة ايسعوا اعيغ،

ونسةةق ميةةل ينقةةل السةةام أو القةةار ةل ة الم ةةاركة الو اانيةةة لعمرلةةل .ومةةن هنةةا يسةةميه الةةاتض
التتاير األاام أو التتاير الذاتم"( .الوائعم ،والاليمم.)053 :3445 ،

ولهذا النوا من التتاير أهمية قصوى ةذ يمكن الت ميةذ مةن اإلاانةة امةا عةم نفسةه ،ونقةل مةا

يحو اه من اوارل وما يراواه من أعكار ةل اآلخرين وهذا يمكةن مةن التتايةر امةا يةراه مةن حولةه

من أحااث أو أ ةخا

أو أ يا تتاي ار اقيقا يتكو عيه خصيته (راهر. )184 :3414 ،

ومن ألوان التعبير اإلبداعي:

 الرسالة الو اانية.
 القصياص.
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 األقصوصة.
 الخراة.

 الوصل ال مالم.

 المقال الذت يتال عكرص أو ق ية من الق ايا.

 المو وا الذت يتار ان ميل أو ات اه أو أمنية.
 كعمات الترحيا والتياين والتكريا( .ظاعر ،والحماات.)313 :1980 ،
وي ةةرى الااح ةةث أن ه ةةذين الن ةةواين م ةةن التتاي ةةر

ةةروريان لك ةةل ةنس ةةان ،ةذ يحق ةةق األول ل ةةه

حا تةةه مةةن المرالةةا الماايةةة واال تماايةةة ،والثةةانم يمكنةةه مةةن أن يةةرثر عةةم الحيةةاص التامةةة ايعكةةاره
و خصيته ،لذا يناةةم تةاريا الت ميةذ اعيهةا ،وااةاااها لعمواقةل الحيويةة المختعفةة التةم تترعةا كةل

نوا منها.

المبادئ التي يجب مراعاتها أثناء تدريس التعبير:
ي م ة التراويةةون اع ة أنةةه ال تو ةةا رريقةةة مثع ة لتةةاريو التتايةةر ،ةنمةةا تو ةةا م مواةةة مةةن

الماةةاا التةةم ي ةةا أن يراايهةةا المةةارو عةةم تاريسةةه التتايةةر .مةةن أهمهةةا مةةا يعةةم (الا ةةة ، )3444،
(أاة ةةو مةعة ةةم( ، )3441 ،اا ة ةةور ومقة ةةااات( ، )3441 ،ال ة ةوائعم والة ةةاليمم( ، )3445 ،السة ةةعيتم،
: )3448

 .1أن تكون المو واات المترو ة اع الرعاة كثيرص ومتنواة ،حاذا لو كانت من اختيار الرعاةة
أنفسةةها ،أو اع ة األقةةل ي ةةاركون المةةارو عةةم تحةةايها حت ة تكةةون لةةايها الااعتيةةة عةةم الكتااةةة
انها.

 .1اع المارو أن يتر لعرعاة حرية تحايا ما يرياون الكتااة عيه ،والرريقة التم يكتاون اها ،ع
يحاا اناصر المو وا.

 .3اع ة المةةارو ةر ةةاا الرعاةةة ةل ة م مواةةة مةةن مصةةاار المترعةةة ،والم ار ة التةةم يقررونهةةا قاةةل
الكتااة ةةة عة ةةم المو ةةةوا المختةةةار ،عة ةةإن ذل ة ة يتة ةةواها اع ة ة مه ةةارص الق ة ة ار ص عةةةم الم ار ة ة وارتية ةةاا
المكتاات ،وتحعيل أعكار اآلخرين ونقاها ،والاحث ان الم ار  ،وامل قوائا لها ،ةلة غيةر ذلة

من المهارات ال رورية.

 .1مناق ة المو واات المختارص ارريقة فوية أثنا الق ار ص لها ،وقال الكتااة عيها تحرية ار عةإن ذلة
يثرى ال انا المترعم ،والمهارت لاى الرالا ،وي تعه أكثر وثوقا عم كتااته.

 .0االهتماا االمتن قال العفظ أت أن يرك المتعا اعة األعكةار قاةل األلفةاظ اااتاةار أن األلفةاظ
خاامة لعفكرص متارص انها.
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 .5تهيئة مواقل رايتيةة يةتا عيهةا التتايةر ،احيةث تكةون هةذه المواقةل مماثعةة لعمواقةل التةم يتي ةها
التعميذ عم الحياص التمعية .

 .1اسةةتثارص اواع ة الرعاةةة نحةةو الكتااةةة ،وذل ة ااختيةةار المو ةةواات المسةةتماص مةةن خا ةراتها أو ن ةةر
المو وا عم م عة المارسة ،أو صحيفة الفصل ،أو ق ار ته عم اإلذااة المارسية.

 .1التخرةةير لعمو ةةوا الةةذت ي ةراا كتااتةةه يناةةةم أن ينا ة مةةن الرالةةا ،ويقةةوا المتعةةا اةةاور المر ةةا
والمو ه الذت يستثير تفكير رعاته ان رريق األسئعة المو هة.

 .8النقةةاش ال ةةفوت قاةةل الكتااةةة ييسةةر امعيةةة الكتااةةة ويرعة مةةن قةةارص الرعاةةة اعة أاائهةةا سةوا أكةةان
هةذا النقةاش عةم صةورص نقةةا يتااالةه الرعاةة عيمةا ايةنها ،أو عةةم صةورص محااثةة مة األقةران ،أا عةةم
صورص تااال لعمسواات وق ار تها قال الكتااة النهائية.

 .9را ةةر التتاي ةةر ااقي ةةة العة ةةة التراي ةةة ،واالس ةةتفااص م ةةن المواق ةةل العةوي ةةة الت ةةم يمك ةةن اس ةةتثمارها ع ةةم
التاريا اع مهارات التتاير المختعفة ،عالتتاير حصةيعة تةاريو عنةون العةةة وعرواهةا المختعفةة،
وهم وحاص واحاص يخاا كل منها اآلخر.

.14

اس ةةتثمار ع ةةر

.11

ليو الهال من تتعيا التتاير ت ويا الرعاة االقارص اع الكتااة عقر ،اةل ال اةا مةن ت ويةاها

األخرى  ،عفيها عر

الت ةةاريا اعة ة مه ةةارات التتاي ةةر ،وم االت ةةه المتنوا ةةة ع ةةم المة ةواا الا ارس ةةية
كثيرص لعتعخي

 ،والتتعيق ،وكتااة المذكرات ،وغيرها.

االقةةارص اعة تحايةةا الم ةةال العةةةوت الكتةةاام المناسةةا لعموقةةل اال تمةةاام والتعمةةم الةةذت يترعةةا

الكتااة.
.13

ت ويا الرعاة امتةايير ال ةواص ومسةتويات اإلتقةان عةم الكتااةة أمةر

.11

المتعةةا قةةاوص الرالةةا ومثعةةه المحتةةذت ،ع ة اةةا أن يتنةةم اتتاي ةره حت ة ي ةةرا لعرالةةا مةةث

كتاااتها نحو األع ل.

.10

ةرورت لتقةاا الرعاةة عةم

ياا عم التتاير الاسير الخالم من األخرا .
أن يو

المارو لرعاته وظيفة ال معة عم التتاير ان الفكرص الصةيرص ،ووظيفةة الفقةرص عةم

التتاير ان الفقرص الكايرص المت منة لكثير من التفاصيل ،ووظائل ا مات الترقيا وغير ذل .
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اع المارو تاريا الرعاة اع الكتااة وعق متايير ومهارات وا حة.

طرائق تدريس التعبير:

أولا -طريقة تدريس التعبير الشفهي:

ينفذ ارو التتاير ال فوت وعق الخروات التالية:
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 .1التمهيةةا :يتةةرل المتعةةا ت ميةةذه االمو ةةوا الةةذت تةةا اختيةةاره ليتحةةاثوا عيةةه ،ويكةةون المتعةةا قةةا أاةةا
لعمو ةةوا مسةةاقا ،ةمةةا مةةن اختيةةاره هةةو لعمو ةةوا ،أو اختيةةار الت ميةةذ لةةه ،أو اةةن رريةةق قصةةة
قصيرص.

 .3ارض المو وا :يكتا المتعا انوان المو ةوا اعة السةاورص ،ويعقةم ال ةو اعة
ااستخااا وسائل تتعيمية ةذا أو ا األمر ذل  ،ثا يو ه أسئعة لعت ميذ.

وانةا منةه

 .1حةةايث الرعاةةة :ينةةاقش المتعةةا ت ميةةذه عةةم التناصةةر الرئيسةةية لعمو ةةوا ،ويرتاهةةا متهةةا ترتياةةا
متسعس منرقيا ،ثا يرعا من اتض الت ميذ التحايث ان كل انصر.

 .0تصحي األخرا  :عقا تكون األخرا لةوية أو نحوية أو حرعيةة ،أو أخرةا عةم الفكةرص والتتايةر
وصياغة ال مل ،أو ااا ةخ ار الحرول من مخار ها ،وقا تكون هنا ايةوا نفسةية كالخ ةل

وااا الثقة االنفو عيتمل المتعا اع متال تها (ايا)101 :3411 ،

تصحيح التعبير الشفهي:

ةن تصةةحي التتايةةر ال ةةفهم ذو قيمةةة تراويةةة كايةرص ،عقةةا قيةةل "ال خيةةر عةةم ةصة

ال يةةار

التعميذ أساسه ،وال عم صواا ال يكتاه التعميذ انفسه" والمارسون أمةاا هةذا التصةحي ينقسةمون اعة

ث ثة أقساا .قسا يف ل التصحي الماا ر امقارتة الرالا المتحاث وتصويا الخري عور وقواه،
وها يقولون هنا أن هذه الرريقة عم التصحي تمن تكرار الخري وال تتريه الفرصة لتثاةت عةم ذهةن

الرالا المتحاث أو المستم .

وقسا يف ل االنتظار حت ينتهم الرالا من حايثه ثا يصح المتعا أخرةا الرالةا اتةا

ذل ة  ،ويةةرى أصةةحاا هةةذه الرريقةةة أن مقارتةةة المتحةةاث مةةن الةةارو أو مةةن م ئةةه المتحةةاثون لةةن
تتي الفرصة الكاعية لعرالا عم الحايث واالنر ق عم الك ا ،واكتساا القارص اع القول من غير

تعتثا أو خول.

وقسا ثالث يف ل أن ي ار الرعاةة عةم تصةحي أخرةا

من الحايث عإذا مةا ا ة

مةيعها وذلة امناق ةته اتةا ع ارغةه

مة ره اةن التصةحي صةح المةارو انفسةه .وياةرر أصةحاا هةذا الةرأت

رريقتها اقولها( :ةن تصويا الر ا لات ها أكثر ةقنااا وثااتا عم الذهن ،كمةا أنةه أسةعوا سةهل
وماا ر ويترم عرصة مناساة لكم ي ار
)011

مي الرعاة عةم المناق ةة) (الةوائعم ،والةاليمم:3445 ،

ثاني ا -طريقة تدريس التعبير الكتابي:

ينفذ ارو التتاير انفو الخروات التم ذكرت عم التتايةر ال ةفهم اإ ةاعة اتةض التناصةر

التم يترعاها هذا النوا من التتاير وهم كما يعم (ايا: )103 :3441 ،
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 .1التمهيا :ويتنم تهيئه أذهان الت ميذ لمو وا الارو.

 .3ارض المو وا :وهذه خروص هامة ال اا من اإلاااا المساق لها .
 .1يكتا المتعا انوان المو وا اع الساورص.

 .0يناقش ت ميذه عم األعكار التامة وال ئية لعمو وا.
 .5تعخي

الفكرص من المو وا.

 .1تس يل اناصر المو وا اع الساورص.

 .1كتااة المو وا :ياون الت ميذ اناصر المو وا عم اعاترها.
 .8يرعا المتعا من أحا الت ميذ تعخي

المو وا فويا لترسيه األعكار عم نفوسها.

 .9يرعةةا المتعةةا مةةن الت ميةةذ كتااةةة المو ةةوا ويف ةةل كتااتةةه عةةم ورقةةة منفصةةعة (مسةةواص) ااايةةة
األمر ،ثا ينقعه كل تعميذ عم اعتر التتاير وتكون كتااة المو وا:

 ةما ااخل الصل ةذا كان المو وا قصي ار.

 واما عم الايت ةذا كان المو وا احا ة ةل وقت أرول.
.14

يقوا المتعا ا م الاعاتر وتصحيحها وتقايمها.

تصحيح التعبير الكتابي:

من األسو التراوية أن يترل التعميذ خريه انفسه ،ةذ تكثر اااص األخرا عم التتاير سوا

منهةةا اإلم ئيةةة أو النحويةةة أو العةويةةة أو األسةةعواية ،لةةذا نةةاقش العةويةةون والمراةةون ق ةةية تصةةحي
التتايةةر واتفق ةوا اع ة اةةاا تصةةحي

مي ة األخرةةا حت ة ال يصةةاا الت ميةةذ ااإلحاةةار ،ةال أنهةةا لةةا

يتفقوا اع رريقة واحاص ،ةذ تو ا اةاص رةرق لتصةحي الخرةي عةم التتايةر الكتةاام نةذكر منهةا( :أاةو

الهي ا.)131-134 :3441 ،

 .1التصحي الماا ر :ويتا ام اركة التعميذ متعمه عم قة ار ص المو ةوا وايقةال التعميةذ انةا الخرةي،
كين يصح المتعا اعتر التعميذ أمامه ،وهذا أع ل األساليا (ايا. )101 :3411 ،

 .3التصةةحي ارريقةةة الرمةةو  :وهةةم رريقةةة تنمةةم لةةاى الت ميةةذ الن ةةار الةةذهنم والاحةةث اةةن الخرةةي
اينفسةةها ،ومعخ ة

الرريقةةة أن ي ة المتعةةا تحةةت الخرةةي رمةةو ا اةةالعون األحمةةر اون أن يكتةةا

التصةةويا ،اةةل يكتةةا مةةث الرمة (ن) لعخرةةي النحةةوت والرمة (ا) لعخرةةي اإلم ئةةم .والرمة (ا)

لعخرة ةةي عة ةةم المتن ة ة  ،والرم ة ة (و) لعخرة ةةي عة ةةم األسة ةةعوا ويتة ةةر الت مي ةةذ يفكة ةةرون عةةةم مترعة ةةة
الصةواا ،وان ا ة أحةةاها سةةاااه المتعةةا عةةم ذلة وهةةذا الةةنمر ةةائ عةةم المةةرحعتين المتوسةةرة
والثانوية ،وله اواه ألنه الرالا يتتما عيه اع نفسه عم مترعةة أخرائةه وعةم ةصة حها( .أاةو

مةعم)85 :3441 ،
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 .1كتااة الصواا عوق الخري :ويستتمل هذا النمر م ر ا المرحعة االاتاائية(ظاعر ،والحماات،
. )304 :1980

 .0الرريقة التااالية :وعيهةا يسةتفيا المتعةا مةن رريقةة تةاريو األقةران إلثةارص ااعتيةة الت ميةذ لعةتتعا،
حيث يكعل كل تعميذ االتصةحي ل ميعةه اعة أن يصةح

لعتصحي ( .ع ل اهلل.)108 :1998 ،

ميعةه لةه مة ةر ةااها ةلة ةرةار اةاا

 .5التص ةةحي ارريق ةةة (نظ ةةر) :وت ةةتا ه ةةذه الرريق ةةة خ ةةار الفص ةةل ،حي ةةث يق ةةوا المتع ةةا ات ةةا مت ةةه
لكراسات الرعاة اق ار ص المو ةوا ،وو ة خرةور تحةت الخرةي ،ولكةن اون أن يكتةا ةيئا عةوق

ذلة الخرةي ،وقةةا يع ةي المتعةةا ةلة تقسةيا ك ارسةةات الرعاةة ةلة قسةمين ،حيةث يصةةح قسةما منهةةا
ارريقةة (نظةر) ،ويةتا تصةحي القسةا اآلخةر ارريقةة الرمةو  ،أو كتااةة الصةواا عةوق الخرةي ،ثةةا
يتكو عم المرص القاامة .ولكن يرخذ اع أسعوا التصحي ارريقةة (نظةر) ال ةكعية المتاتةة عةم

هذا النمر من التصحي  ،حيث ةن اتض المتعمين يقومةون اكتااةة كعمةة (نظةر) آخةر المو ةوا

اون ق ار تةةه ،وقةةا يكت ةةل الرعاةةة ذل ة

عيهمعةةون الكتااةةة ،وال ياةةالون امةةا يكتاةةون أو اتصةةحي

المتعا ( ،قوت.)341 :1999 ،

وأخي ار اقم أن نقول ةن المارو يو ا انايته عم تصحي التتاير ةلة األعكةار التةم اال هةا

المو وا ،وال الناحية العةوية ،وت تمل قوااا العةة والصرل والا غة ،وال الناحية األااية ،وهةم
أسعوا األاا ومراااص الذوق األاام ،و مال التصوير ،وال الرسا اإلم ئم و واص الخةر والتنظةيا.
(الوائعم والاليمم.)010 :3445 ،

ويرى الااحث من خ ل امعه عم م ال التاريو كمتعا لمةااص العةةة الترايةة ،أن مةن أع ةل

رةةرق تصةةحي التتايةةر الكتةةاام هةةم رريقةةة التصةةحي الماا ةةر التةةم تةةتا ام ةةاركة التعميةةذ وح ةةوره،
حيث يقوا المتعا اق ار ص المو وا ومناق ة التعميذ عم أعكاره واااراته ولةته ،ويناهه ةل ما وقة عيةه

من أخرا  ،وير اه ةل الصواا.

مظاهر ضعف الطلبة في التعبير الكتابي:
لقا اتفقت التايا من الاراسات التم انيت االوقول اع مستوى التحصيل عم التتاير اع
و وا

تل وا ة عةم التتايةر ،ومظةاهر هةذا ال ةتل وا ةحة و عيةة ي حظهةا كةل مةن لةه صةعة

اتتعيا التراية .

ولمةةا كانةةت مظةةاهر

ةةتل الرعاةةة عةةم التتايةةر الكتةةاام متتةةااص ومختعفةةة عقةةا قسةةمت ةل ة

قسةةمين :مظةةاهر تتتعةةق االناحيةةة المو ةةواية ،ومظةةاهر تتتعةةق االناحيةةة ال ةةكعية ،كمةةا قسةةمت أي ةةا

19

ةلة أراتةةة أقسةةاا :مظةةاهر تتصةةل اةةالمفراات ،ومظةةاهر تتصةةل االتاةةارص واألسةةعوا ،ومظةةاهر تتصةةل
ااألعكار ،ومظاهر تتصل االتنظيا وال كل (السعيتم. .)94-88 :3448 ،

مظاهر تتصل بالمفردات:

يتصل االعفظة المفراص م مواة من مظاهر

يعم:

تل الر ا عم التتاير الكتةاام تتمثةل عيمةا

 .1يوا األلفاظ التامية والاخيعة.
 .3كثرص األخرا عم رسا الكعمات وكتااتها.

 .1الخري عم صياغة الكعمات صياغة صرعية سعيمة.
ان اختيار الكعمات الاقيقة.

 .0الت

مظاهر تتصل بالتركيب واألسلوب:
ما يعم:

يتصل االتركيا واألسعوا م مواة من مظاهر

تل الر ا عم التتاير الكتاام ت ةتمل

 .1اال رراا عم انا ال معة.
 .3استخااا

مائر ال يتعا مر تها.

 .1تفك ال مل ،وال تل عم استخااا أاوات الرار.
 .0يوا الخري النحوت.

 .5االنتقال اين الخار واإلن ا  ،واين الةياة والخراا ا كل مفا ئ ،وااون مارر.

مظاهر تتصل باألفكار:
.1
.3

يتصل ااألعكار م مواة من مظاهر

تل الر ا عم التتاير الكتاام تتمثل عيما يعم:

حالة األعكار و تل القار اع استيفائها.

تل القارص اع التركي اع الفكرص األساسية.

 .1غموض األعكار و تل القارص اع تو يحها.

 .0كثرص االستررااات والخرو ان الفكرص األساسية لعمو وا.

مظاهر تتصل بالتنظيم والشكل:

يتصل اتنظيا المكتةوا وال ةكل التةاا لةه م مواةة مةن مظةاهر

الكتاام ت مل ما يعم:
.1

تل القارص اع استخااا الفقرات.

 .3التتثر عم استخااا ا مات الترقيا.
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ةتل الرة ا عةم التتايةر

 .1راا ص الخر وصتواة ق ار ته.

أسباب ضعف الطلبة في التعبير:
أكةةات التايةةا مةةن الا ارسةةات اع ة

ةةتل الرعاةةة عةةم التتايةةر عةةم الم ارحةةل الا ارسةةية كاعةةة،

ويقةةل و ار هةةذا ال ةةتل أسةةااا كثي ةرص ،واع ة الةةرغا مةةن كث ةرص التوامةةل واألسةةااا التةةم تةةرات ةل ة

ال تل عم التتاير عإنةه يمكةن أن نيخةذ هةذه األسةااا اعة محةورين أساسةيين همةا :محةور المتعةا،
ومحةةور الرالةةا ،وال ة

انةةا هةةذين المحةةورين تقةةل أسةةااا أخةةرى تةةرات ةل ة تةةيخير الر ة ا عةةم

التتاير ويمكن تو ي ذل اع النحو التالم:

أسباب تتعلق بالمعلم:

من األسااا التم تتتعق االمتعا وترات ةل

تل الرعاة عم التتاير هم:

 .1عر ه المو واات التقعياية التم ال تمثل تفكير الرالا أو اختياره.
 .3حايث اتض المتعمين أماا رعاتها االعه ة التامية.
 .1ااا قارص المتعا اع استة ل عر
.0

الفر

التاريا عم عةروا العةةة الترايةة األخةرى ،واةاا ةعااتةه مةن

المتاحة له عم المواا الاراسية األخرى (الوائعم ،والاليمم. )005-000 :3445 ،

ةةتل ةاةةااا متعمةةم العةةةة الترايةةة أكاايميةةا وتراويةةا ،وقعةةة رغاةتها عةةم مهةةنها ممةةا يةةنتكو سةةعاا

اع ة أاا هةةا المهنةةم ،عةةم أسةةاليا التةةاريو المناسةةاة ،ومةةاى م اراةةاص الفةةروق الفرايةةة ،وااتمةةاا
أس ةةاليا التق ةةويا المناس ةةاة ،وع ةةعها ع ةةم أن يكونة ةوا ق ةةاوص لعر ة ا ع ةةم األاا العة ةةوت (الها ةةمم،
)101 :3445

 .5اةةاا متااتةةة المتعمةةين ألامةةال الت ميةةذ التتايري ةةة واخاصةةة ةهمةةال ات ةةها تقةةويا مو ةةواات
الت ميذ الكتااية( .اا ور والحواماص.)313 :3441 ،

 .1قيةةاا اتةةض المتعمةةين عةةم التتايةةر ال ةةفوت امقارتةةة الرالةةا المتحةةاث ااسةةتمرار ارريقةةة عظةةة،
وتتخعةةل هةةذه الرريقةةة أحيانةةا ألفةةاظ عيهةةا تهكةةا ،ممةةا يةةاع الرة ا ةلة اةةاا الحةةايث والم ةةاركة،
وتف يل السكوت ةيثا ار لعس مة ،عهةذا يةرات ةلة قتةل ال ةرأص عةم نفةوو الرعاةة و ةتل قةاراتها

التتايرية ( .قوت.)349 :1999 ،

 .1اةةاا اسةةترااة المتعةةا توليةةا الةةاواع لةةاى الرة ا اةةن مو ةةوا متةةين ألن توليةةا الةةااع ينرعةةق
من رريقة التاريو التم يستخامها المتعا عم تتعيا التتاير(الها مم)59 :3441 ،

 .8تتات اتض المتعمين اع حص
التراية األخرى ،كالنحو والنصو

التتاير ،وتحويل ات ها ةل حصة

وغيرها.
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لتةاريو عةروا العةةة

 .9تتتا ةةر رريق ةةة تتع ةةيا التتاي ةةر م ةةن أس ةةااا

ةةتل الت مي ةةذ ع ةةم التتاي ةةر ،ع ةةاتض المتعم ةةين يعة ة ا

الت ميذ االحايث أو الكتااة عم مو وا واحا يحااه له سعفا ويفر ه اعيها ،حيث ال يتر لها

الحرية عم اختيار المو وا الذت يميعون ةليه (أحما.)311 :1919 ،

.14
.11

ااا تنمية حصيعة الرعاة العةوية الفصيحة من قال المتعمين (السعيتم.)14 :3448 ،

اةةاا تةةاريا الرالةةا وااانتةةه اع ة عهةةا أاا اإلصةةةا واالسةةتماا وأاا الحةةايث والمناق ةةة

وأاا النقا.

.13

ا ةةاا تخص ةةي

حصة ة

متين ةةة لتناي ةةه الرة ة ا وتاص ةةيرها امة ةوارن الخع ةةل وال ةةتل ع ةةم

كتاااتها( .اا ور ومقااات.)331 :3441 ،

أسباب تتعلق بالطالب :

أما األسااا المتتعقة االرعاة والتم ترات ةل

 .1ااا رغاة متظا الرعاة عم المرالتات الخار ية.

تفها عم التتاير عهم كثيرص منها:

 .3انصة ةرال الرعا ةةة م ةةن اال ةةت ار ع ةةم مي ةةااين الن ةةار العة ةةوت متمثع ةةة ع ةةم الص ةةحاعة المارس ةةية،
واإلذااة والتمثيل ،والخرااة والمناظرات ،والمحا رات ،وناات العةة التراية ..وغير ذل .

 .1قعة كتااة المو واات (الوائعم ،والاليمم.)001 :3445 ،

 .0ااا اهتماا الر ا امةااص التتايةر ،واهمةالها لحصةتها ،حيةث يتتارونهةا مةااص سةهعة واسةيرة وال

تحتةةا ةل ة ا ارسةةة ،وخاصةةة أنهةةا لةةيو لهةةا كتةةاا مقةةرر يعت ة ا الر ة ا اق ار تةةه( قةةوت:1999 ،

.5

)311

تل الر ا عم متظا المواا الاراسية ،وهذا يرثر اع قاراتها التتايرية وخصوصا الرة ا

الةةذت ت ةراكا ةةتفها ورعّت ةوا ةل ة المرحعةةة األساسةةية التعيةةا أو الثانويةةة حسةةا مةةا يتةةرل اقةةانون
الترعي اآللم (السميرت.)31 :3441 ،

أسباب عامة:

لقةةا ذكةةر اتةةض المهتمةةين اتةةاريو ماحةةث العةةةة الترايةةة اتةةض األسةةااا التامةةة التةةم تةةرات
ةل

تل الرعاة عم التتايةر ومةن هةرال (الا ةة )100-101 :3444 ،و( قةوت-311 :1999 ،

 )313و(ظ ةةاعر والحم ةةاات )311 :1980 ،و(ال ةةاليمم والة ةوائعم )341-345 :3445 ،و(الس ةةعيتم،

 )14 :3448وهذه األسااا هم:

 .1ا اوا ي ةةة العة ةةة ،عالرال ةةا يت ةةانم ا اوا ي ةةة العة ةةة اس ةةاا العه ةةة التامي ةةة الت ةةم يتتام ةةل اه ةةا ع ةةم
الم تم كل المتتعمين والمتعمين ،أما الفصح عاستتمالها محصور عم نراق
حاوا المارسة.
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يق ال يتتةاى

 .3ااا اهتماا وسائل اإلا ا (اإلذااة والتعفا ) اتر ها لارام ومسعس ت االعةة الفصيحة.

 .1اةةاا و ةةوا محتةةوى لتتعةةيا التتايةةر وا ة ومتةةار حسةةا المرحعةةة يهتةةات اةةه المتعةةا أثنةةا تتعةةيا
التتاير ا مي أنوااه.

 .0قعة ال من المخص

لعتتاير عم الخرة الاراسية ةذ ال يت او حصة واحاص عم األساوا.

 .5ما يسوا ال و األسرت من أحاايث اامة اتاية ان أصول العةة.

 .1اةةاا ت ة ي األس ةرص ألانائه ةا اعة الق ة ار ص ،واارةةارها الفرصةةة لعحةةايث والتتايةةر اةةن آرائهةةا عةةم
اتض المواقل.

ويةةرى الااحةةث أن مةةن أهةةا أسةةااا ال ةةتل عةةم التتايةةر هةةو ا ة ول كثيةةر مةةن الرعاةةة اةةن

الم ةةاركة عةةم األن ةةرة العةويةةة المارسةةية متمثعةةة عةةم الق ة ار ص الح ةرص ،والصةةحاعة المارسةةية ،واإلذااةةة

المارسة ةةية ،ونة ةةاات العةة ةةة التراية ةةة ،أو ةحة ةةاى ال مااة ةةات المارسة ةةية ك مااة ةةة المكتاة ةةة ،والخرااة ةةة،
والمناظرات ،والمحا رات ،والناوات ..وغيرهةا ،هةذا االنصةرال اةن تعة األن ةرة يةرات ةلة اعتقةار

الرعاة لكثير من المفراات والتراكيةا العةويةة التةم يةتا توظيفهةا عةم كتااةة مو ةواات التتايةر ،وهةذا
اةةاوره يةةرات ةلة

ةةتل كتااةةات الرعاةةة وكثةرص األخرةةا اإلم ئيةةة والنحويةةة ،واخفةةاقها عةةم كثيةةر مةةن

مهارات التتاير الكتاام متمثعة عم اكتمال أركان ال معة ،واستخااا أاوات الرار ،واستخااا ا مةات

الترقيا المناساة ..وغيرها.

عالج ضعف الطلبة في التعبير:
ا

اتا ار ا الااحث اع األاا التراوت ،تا الوقول اعة اتةض الوسةائل التةم تسةااا اعة

ال تل عم التتاير الكتاام ،ومن أار ها ما يعم:

 .1ةار ةةا الرة ة ا الحري ةةة ع ةةم اختي ةةار المو ةةواات ان ةةا الكتاا ةةة ،وخع ةةق ال ةةااع لعتتاي ةةر وخع ةةق
المناساات الرايتية التم تاع الت ميذ لعكتااة والتحاث.

 .3راةةر مو ةةواات التتايةةر افةةروا العةةةة واةةالمواا الا ارسةةية األخةةرى ،وتوظيةةل مو ةةواات األاا
والق ار ص عم ذل .

 .1ةعسا الم ال أماا الت ميذ لعتاريا اع مواقل التتاير ال فوت المختعفة.
القر ص حت تتس اائرص ثقاعتها.
 .0تتويا الت ميذ اع االر ا و ا

 .5المناق ات التم تتقا مواقل الق ار ص والكتااة والتتاير ال فوت حول ما تت منه من متان وأعكار
وكعمات مناساة( .الوائعم ،والاليمم.)001 :3445 ،

 .1ةر ق الحرية لعرعاة عم التحاث اون قيوا م ترميا الثةرات عم التتايرات ال فوية.
 .1ةتااا أسعوا التصل الذهنم عم المتال ة.
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أالة لعمتعمين تساااها اع االت اهات الحايثة عةم التةاريو ،وعةم اختيةار المو ةواات

 .8و

عم التخرير والتنفيذ والتقويا( .السعيتم.)11 :3448 ،

 .9االاتتاا ان استخااا التامية عم التاريو.
.14

كثرص التاريا اع التحاث والكتااة ،وا الة الخول والتراا من نفوو الت ميذ.

.13

تفها الت ميذ أاتاا المو وا التتايرت وارتفاا لةة الحايث لاى المتعا.

.11
.11

مراااص متعمم العةة لألسو النفسية والتراوية والعةوية التم ترثر ةي ااا عم تتاير الت ميذ.
تصةةحي األخرةةا  ،وتقةةويا األسةةعوا واالرتقةةا اةةه ،وتكةةوين الثةةروص العةويةةة واثرائهةةا (اا ةةور

ومقااات.)338 :3441 ،

.10

اهتمة ةةاا الم ة ةرعين التراة ةةويين احصة ةةة التتاية ةةر ،واارائهة ةةا النص ةةيا األكاة ةةر أثنة ةةا متة ةةااتتها

لعمتعمةةين ،وتةةذليل المو ةةه التراةةوت لعصةةتواات والتقاةةات التةةم يتةةانم منهةةا المتعمةةون عةةم حصةةة

التتاير الكتاام ،مما يحسن من أاا الرعاة( .المخ ومم.)10 :1991 ،

.15

متااتة ةةة األس ة ةرص ألانائهة ةةا مة ةةن خ ة ة ل م ة ة ار تتها عة ةةم ال ةةاروو التة ةةم تتعموهة ةةا عة ةةم المارسة ةةة،

وت ة يتها اعة القة ار ص الحةرص ممةةا ي يةةا مةةن متةرعتها ،وينمةةم مت متهةةا العةةةوت ويهذاةةه(اا ةةور

والحواماص. )310 :3441 ،

ويرى الااحث أنه اع المتعا والمارسة يق اا كاير عم تتعةيا التتايةر العةةوت لعت ميةذ ،

واليوا النةا

االنسةاة لعت ميةذ هةو اليةوا الةذت تهيةم عيةه المارسةة عرصةا اايةاص يةرات عيهةا التتايةر

وظيفت ةةه اال تمااي ةةة كقي ةةامها امناق ةةة رأت وتمحيص ةةه أو التتعي ةةق اعة ة من ةةاظرص أو محا ة ةرص  ،أو

الاحةةث اةةن م ةةكعة مةةن م ةةك تها عةةم الم تم ة المارسةةم وخار ةةه  ،أو الت ةةاور عيمةةا يةةنهض اهةةا

وامارستها عم ناحيةة أو أكثةر مةن نةواحم ن ةارها  ،أو االحتفةال امناسةاة اينيةة أو تهنئةة ميةل لهةا
اع ن ا حققه  ،وغير ذل من أو ه الن ار العةوت الذت تت عم عيه الوظيفةة اال تماايةة لعتتايةر

العةةةوت  ،واع ة المةةارو عةةم منا ةةر التتايةةر أن يختةةار لتةةاريا ت ميةةذه عةةم المواقةةل المختعفةةة الت ةم
ت ةرار حيةةاتها اال تماايةةة الحا ةرص والحيةةاص المسةةتقاعية التةةم تنتظةةرها  ،واعيةةه أن ي تةةل مةةن اروو

التتاير وسيعة هامة لتاريا الت ميذ اع التفكير وااةاا الةرأت الحةر  ،وأن يقةوا االتو يةه مةن خة ل
المناق ات التم تتال أو ه النق

والقصور .

ويناةم أن ي تر التعميذ ا و من الرمينينة واألمن والثقة عم حص

التتاير العةوت كم

ينرةةق لسةةانه  ،وينرعةةق قعمةةه  ،وتتس ة لايةةه أعةةاق التفكيةةر  ،وال ة أن تعقائيةةة المةةارو  ،وأسةةعواه ،

ورريقته انا تعقيه أقةوال الت ميةذ  ،أو ق ار تةه لكتااةاتها وتتعيقاتةه اعيهةا ارريقةة اي اايةة يتتاةر ااعتةا
لعتعميذ ليكون ات اهات ةي ااية نحو التتاير العةوت .
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 المحور األول :الدراسات التي اهتمت بموضوع الصور والصور المتحركة .
 المحور الثاني :الدراسات التي اهتمت بتنمية مهارات التعبير اللغوي.
 التعقيب على الدراسات السابقة
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
مقدمـة :
يهدف هذا الفصل إلى عرض الدراسات والبحوث السابقة  ،والتي أجريت في مجاال الصاور

والصور المتحركاة  ،والتعبيار الغواو ذات الصاغة بموواوا الد ارساة الاراه؛ و وذلاإل لدفااده م هاا فاي

ه ااذا البح ااث  ،ودع اا ،ما ااكغتأ  ،واس ااتات

أسا ا

واجا ا ار ات تطبي اال الد ارس ااة  ،وأدوات الد ارس ااة ،

واإلجابة ع؛ تساؤالتها  ،وهذا العرض يمك؛ ت اولأ م؛ اتل تقسي ،الدراسات والبحاوث الساابقة إلاى

محوري؛ وهما :

 المحور األول :الدراسات التي اهتمت بموووا الصور والصور المتحركة .
 المحور الثا ي :الدراسات التي اهتمت بت مية مهارات التعبير الغوو .

وفيما يغي عرض الدراسات والبحوث السابقة :

المحور األول :الدراسات التي اهتمت بموضوع الصور والصور المتحركة :

أوالً  :الدراسات العربية :

 - 1دراسة األستاذ ()1111
هدفت باكل عا ،إلاى رصاد الصاوره فاي محتاوه م ااهو العغاو ،الفغساطي ية وذلاإل ما؛ ااتل

تحديد أ ماط الصوره واصائصها المتوم ة في محتوه م هاج العغو ،لغصف التاسا بااكل ااا

،

كذلإل م؛ اتل الوقوف عغى مستوه ق ار ه هذه الصوره

وألغراض ذلاإل اساتاد ،الباحاث الما هو الوصافي التحغيغاي وما هو تحغيال الموامو؛ الكماي،

وتكو ت عي ة الدراسة م؛ كتابي العغو ،العامة لغصف التاس واستاد ،فاي الد ارساة أداتاي؛ هماا :أداه
تحغيل المومو؛ ،وااتبار ق ار ه الصور ،ولقد ت ،التأكد م؛ صدل األداتي؛ وثباتهماا باالطرل العغمياة

الم اسبة.

وتوص ااغت الد ارس ااة إل ااى أ؛ مجم ااوا الص ااور المتو اام ة فا اي محت ااوه م ه اااج العغ ااو ،لغص ااف

التاسا بغا ( )742صااوره تركاايت فااي ( )54مااط فقااط ،مااا يع ااي أ؛ ه اااإل غيابااا أل ماااط أاااره ماا؛
الصااوره ،ولقااد تركاايت مع اا ،الصااور عغااى الرسااو ،التوواايحية وكااا؛ مجااال تركييه اا المووااوعات
الفيييائية ،وكا ت ال سبة بي؛ ثقافة الكغمة وثقافة الصوره ك سبة) (5 :4,4

ما يع ي طويا؛ الكغمة عغى الصوره ،كما توصغت الدراسة إلى أ؛ معدل ق ار ه الصاوره لاده

طغبة الصف التاس كا؛ اقل م؛ %27كمعدل افتراوي ،وهذا يع ي تد ي مقروئية الصوره.
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 - 1دراسة سعيد ()1111
هاادفت الد ارسااة إلااى التعاارف عغااى مااده قاادره تااأثير مااااهده الرسااو ،المتحركااة عغااى ايااال

سغوإل المااهد م؛ اتل ااتيار صاور تااكيغية وت فياذها وفقاا إلدراإل وفها ،ثقافاة  ،وتايال الماااهد
والتعاارف عغااى مااده تااأثير الفاارول الفرديااة فااي اسااتادا ،الااذكا الف ااي والقاادرات االبتكاريااة ماا؛ اااتل
تكوي؛ ع اصر العمل م؛ ااو

وأحداث وأماك؛ وألاوا؛  ،ويتبا البحاث الما هو التجريباي وساوف

تعاارض الد ارسااة ماااذج تطبياال تحاات أا اراف بتكغيااف عاادد ماا؛ الطاات

بااتيااار  ،وت فيااذ صااياغات

حيااث تسااتاد ،كوسااائل تعغيميااة وتربويااة ،وتكماا؛ أهااداف البحااث فااي توواايس مااده االسااتفاده ماا؛
تو يف الااصيات الكرتو ية في تحقيل تفاعل إيجابي وتقدي ،أفكار الرسالة الم اوده.

وقااد تكو اات عي ااة الد ارسااة ماا؛( )07مفاارده تاا ،تص ا يفه ،وفقااا لمعيااار ال ااوا (ذكاار_ أ ثااى)

والم طقة السك ية (ريف ا حور).

وتوصغت الدراسة إلى مجموعة م؛ ال تائو وهي:

 - 5اصوصااية الرسااو ،المتحركااة فااي الاااكل والحركااة والمعالجاة الف يااة تكسا
محب

لجمي ارائس المجتم .

العماال التفاارد فيكااو؛

 - 7تو يااف الرسااو ،المتحركااة فااي ادمااة فكاره معي ااة البااد وأ؛ ترجا جااذورها إلااى مجتمع ااا بثقافتااأ
وتارياأ األصيل وم؛ هذا الم طغل كا؛ لياما عغي ا رصد الفجوه الفاصغة بي؛ ما قدمأ كأفت ،رسو،

متحركة وما تا ،إ تاجاأ عالمياا حتاى يات ،السايطره عغاى ماا يغتهماأ المتغقاي ما؛ أفكاار ورؤه قاد تكاو؛
دايغة عغي ا وغير م اسبة ل ا ولتراث ا.
 - 3دراسة العويضي ()1111

هاادفت الد ارسااة إلااى التعاارف إلااى أثاار الصااور عغااى مهاااره التعاارف البصاار فااي القا ار ه لااده

تغميذات الصف األول االبتدائي وقد استدعى الكاف عا؛ أثار الصاور عغاى مهااره التعارف البصار

ار ه كغم اات مفاارده عرواات معااا
فااي الق ا ار ه إجا ار الباحثااة التجربااة التاليااة :أ؛ تتعاارف( )75تغميااذه قا ا
بواسطة:

.5كغمات لها مع ى ولك؛ ال تتئ ،الصور
.7كغمة لي

لها مع ى تصاح

.3كغمات م صور متئمة

الصور

.5كغمات بدو؛ صور

دل وجود صور متئماة عا؛ اساتجابات صاحيحة أكثار ما؛ أ حالاة أااره أماا الحالاة التاي
عرواات باادو؛ صاوره كا اات األفواال الكتسااا

مهاااره التعاارف فااي القا ار ه ،وكااا؛ لهااا أكباار عاادد ماا؛
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االستجابات التي تدل عغى تمك؛ التغميذات م؛ مهارات التعرف البصر عغى الكغمة المطبوعاة ما؛
وعي وادراإل.

كم ااا أا ااارت ال ت ااائو أ ااأ سا اوا ك ااا؛ لغص ااور ت ااأثير س ااغبي أو إيج ااابي عغ ااى مه اااره التع اارف

البصر في الق ار ه فإ؛ ذلإل يعتمد عغى العتقة بي؛ الصوره والكغماة المطبوعاة وأ؛ التكاافؤ المبااار
يعرقل ممارسة التغميذ مهاره التعرف في الق ار ه.

 - 5دراسة حامد ()1112

هادفت هااذه الد ارساة إلااى معرفااة صاور المعغاا ،المقدماة فااي بعااض مجاتت األطفااال وعتقتهااا

بالصوره الذه ية لده األطفال.

تعااد ه ااذه الد ارس ااة م اا؛ الد ارس ااات الوص اافية ،ووفقااا ل ااذلإل ت اا ،اس ااتادا ،ما ا هو المس ااس بالعي ااة

ويامل مجتم الد ارساة الميدا ياة األطفاال فاي المرحغاة العمرياة ما؛ 9ا57سا ة واعتمادت الد ارساة عغاى

ااتيااار عي ااة عا اوائية ماا؛ األطفااال المت ارددي؛ عغااى متحااف سااويا؛ مبااارإل (م طقااة مرتفعااة)مكتبااة
مبا ااارإل العاما ااة (م طقا ااة متوسا ااطة)والحديقا ااة الثقافيا ااة التابعا ااة لمركا ااي ثقافا ااة الطفا اال با ااالهر(،م طق ا ااة
م افوة)واستادمت الدراسة صحيفة استبيا؛ لغتطبيل عغى عي ة الدراسة.

واستادمت الباحثة البر امو اإلحصائي( )spssلتحغيل ومعالجة البيا اات ،وذلاإل ما؛ ااتل

عااده معااامتت إحصااائية هااي التك ارار وال س ا

العتقة بي؛ متويري؛

المئوي اة ،معاماال ارتباااط بيرسااو؛ لقيااا

قااوه واتجاااه

وتوصغت الدراسة إلى مجموعة م؛ ال تائو العامة تتمثل في المحاور التالية:

 - 5اصائ

األطفال االجتماعية أكثر قدره عغى تفسير اعتماد األطفال عغى مصادر المعغومات

لصوره المعغ ،المقدمة بمجتت األطفال مقار ة ب وعه.،

 - 7إ؛ أبري متمس صوره المعغ ،في مجتت األطفال ع اد الطفال حسا؛ الاغال بي ماا أااذ الترتيا
األاير االهتما ،بالثوا

والعقا .

 - 3يوجااد فاارول ذات داللااة إحصااائية بااي؛ الب ااي؛ والب ااات فااي درجااة تفواايغه ،ليصاابحوا معغمااي؛
ومعغمات في المستقبل وفقا لغ وا بال سبة لغ احية الثقافية لصوره المعغ.،

.5دراسة النجار ()1112

هاادفت الد ارسااة إلااى تقيااي ،الصااور والرسااومات التوواايحية فااي كت ا

العغااو ،العامااة لغمرحغااة

األساسية في فغسطي؛.

وتكو ت عي ة الدراسة ما؛()549معغماا ومعغماة ما؛ معغماي العغاو ،العاماة لغمرحغاة األساساية

فااي مديريااة التربيااة والتعغااي ،فااي الاغياال ،وقااا ،الباحااث بتصاامي ،اسااتبا ة لتقيااي ،الصااور ،والرسااومات

50

التوو اايحية ،تكو اات م اا؛ أربا ا مج اااالت ا اامغت ( )47فقا اره ،وق ااا ،بتص اامي ،إط ااار لتحغي اال الص ااور
والرسومات التوويحية تكو ت م؛ ثتث مجاالت امغت ()52فقره كما قا ،بتصمي ،موذجاا لغمقابغاة
تكو؛ م؛()2أسئغة إ اائية .

وقا ااد أ ها اارت تا ااائو الد ارسا ااة وجا ااود فا اارول ذات داللا ااة إحصا ااائية فا ااي متوسا ااطات درجا ااات

اسا ااتجابات معغما ااي العغا ااو ،عغا ااى اس ا اتبا ة تقيا ااي ،الصا ااور والرسا ااومات التووا اايحية تعا اايه لمتويا اار
التاص

في مجاال ارتباطهاا بأهاداف المحتاوه باي؛ تاصا

الفييياا والكيمياا لصاالس تاصا

الفيييا وغير ذلإل م؛ التاصصات لصالس التاصصاات األااره ،تعايه لمتويار الصاف فاي مجاال
إاراج الصور والرسو ،التووايحية كماا أ هارت ال تاائو وجاود فارول ذات داللاة إحصاائية فاي درجاة
تحقيل الصور والرسومات التوويحية في كت

التحغيل تعيه لمتوير الصف.

العغو ،لغمرحغة األساسية لغمعايير المحدده فاي إطاار

.6دراسة الغصون ()1112

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى معرفااة العتقااة بااي؛ متابعااة أفاات ،الرسااو ،المتحركااة لااده الطفاال فاي

مرحغة ما قبل المدرسة و مو الغوة في هذه المرحغة ،وهل ه اإل فرول في ال مو الغوو بي؛ الج سي؛
(ذكورا ا وا اااث)فااي الطبقااات االقتصااادية الماتغفااة فااي هااذه المرحغااة وق اد اسااتادمت الباحثااة مقيااا

ال مااو الغوااو ماا؛ إعااداد الباحثااة ويتكااو؛ ماا؛ ثتثااة أبعاااد :المحصااول الغف ااي ماا؛ المفااردات ،فهاا،

األلفا  ،التركي

الغوو لغجمغة ،واستادمت الباحثة مقيا

الذكا  ،وأثبتت تائو الدراسة:

 - 5وجود فرول ذات داللاة إحصاائية ع اد مساتوه7075فاي متوساط درجاة ال ماو الغواو وذلاإل ع اد
ترديد الطفل لغجمل ،وع د مساتوه7074فاي متوساط درجاة ال ماو الغواو ع اد متابعاة األفات ،والرساو،

المتحركة بالغوة العربية الفصحى .

 - 7وجود فرول ذات داللة إحصائية ع د مستوه 7074في متوسط درجة ال مو الغوو لاده أطفاال

مااا قباال المدرسااة والغااذي؛ ي تمااو؛ لمسااتويات اجتماعيااة واقتصااادية وثقافيااة (مرتفا  ،ما افض)لصااالس
مرتفعي المستوه االجتماعي واالقتصاد والثقافي.

 - 3وجااود عتقااة ذات داللااة إحصااائية ع ااد مسااتوه 7074بااي؛ ال مااو الغوااو لااده أطفااال مااا قباال
المدرسة وطول متابعة أفت ،الرسو ،المتحركة لصالس األطفال األكثر متابعة.
.7دراسة المنير ()1112

ه ادفت الد ارسااة إلااى معرفااة فاعغيااة اسااتراتيجية مقترحااة قائمااة عغااى ق ا ار ه الصااور فااي ت ميااة

مهارات التفكير التوليد البصر لده أطفال الرووة وتكو ت عي ة الدراسة م؛ ( )44طفال وطفغاة
،مقسمي؛ إلى ( )35طفل وطفغة في المجموعة الوابطة )35(،طفت وطفغة في المجموعة التجريبية
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واستاد ،الباحث األدوات التالية :ماده المعالجة التجريبية ،دليال ت فياذ األ ااطة المصاممة  ،وااتباار

مهااارات التفكياار التوليااد البصاار  ،واسااتماره العاماال االجتماااعي  ،وبعااد تطبياال الد ارسااة وتطبياال
ال ت ااائو إحص ااائيا توص اال الباح ااث إل ااى مجموع ااة م اا؛ ال ت ااائو م اا؛ أهمه ااا وج ااود ف اارول ذات دالل ااة

إحصا ااائية ع ا ااد مسا ااتوه()7075با ااي؛ متوسا ااطات درجا ااات الكس ا ا

ألطفا ااال المجما ااوعتي؛ الوا ااابطة

والتجريبية عغى ااتبار مهارات التفكير التوليد البصر لصالس المجموعة التجريبية.

.2دراسة الف ار ()1112

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى تحغياال الرسااو ،التوواايحية فااي كتااا

لوت ااا الجميغااة لغصااف الثااا ي

األساساي الجاي األول وفاال ساتة معااايير اقترحتهاا الد ارسااة وكاذلإل مااده تمكا؛ متعغمااي الصاف فسااأ
فاي مهاارات قا ار ه الرسااو ،التووايحية فاي أحااد أسائغة ااتباار مااده الغوااة العربياة وأ هارت ال تااائو أ؛
الرس ااو ،التوو اايحية ف ااي الكت ااا

والتعبير ،و س

الم ااذكور تتمتا ا ب سا ا

مرتفع ااة ف ااي ال ا اايد ،ورس اا ،ال اادر

فس ااأ،

م افوة فاي رساو ،التادريبات وورقاة العمال وأ هارت سابة مرتفعاة ما؛ أفاراد العي اة

قدره عغى قا ار ه رسا ،الساؤال ما وجاود أاطاا إمتئياة وتعبيرياة األمار الاذ أده إلاى وجاود واعف

قر ه الرسمة بالتعبير ع ها كتابة  ،وقد أكاد الباحاث
في مهاره ق ار ه الرسو ،التوويحية ع دما تقتر؛ ا

عغااى أ؛ الد ارسااات أفااادت بااأ؛ أكثاار ماا؛  %24ماا؛ المعرفااة تصاال إلااى اإل سااا؛ عاا؛ طرياال ال اار

،كما أكد عغى أهمية استادا ،الحوا
.2دراسة سالم()1117

هدفت الدراسة إلى استادا،

في يياده فاعغية العمغية التعغيمية.

ا ،التواصل بالصور في ت مية التواصل الو يفي لده الطفال

التوحااد  ،وقااد اعتماادت الباحثااة عغااى م هج اي؛ ماا؛ م اااهو البحااث وهمااا الم ا هو الوصاافي التحغيغااي
وذلااإل فااي الجااي الاااا

بالد ارسااة ال ريااة لودبيااات والبحااوث السااابقة لمجموعااة المحاااور العغميااة

التي ياتمل عغيها البحث والم هو التجريبي وذلإل في الجي الاا

بالابأ التجريبي لغبحث لغكاف

ع؛ مده صحة الفروض تجريبيا  ،وتوصغت الدراسة إلى أه ،ال تائو التالية:

 - 5فعالية

ا ،التواصل بالصور ( )Pecsفي ت مية التواصل الو يفي لده الطفل التوحد .

 - 7فعالي ااة

ااا ،التواص اال بالص ااور) (Pecsف ااي ت مي ااة الطغا ا

التغق ااائي والطغا ا

االس ااتجابي ل ااده

األطفااال التوح ااديي؛ عي ااة البح ااث ،بارتف اااا معاادل اس ااتادا ،األطف ااال لغس ااغوكيات اإليجابي ااة (وأهمه ااا

الكت ) ،في طغ
 - 3فعاليااة

رغباته ،في مقابل ا افاض استادا ،السغوكيات السغبية.

ااا ،التواصاال بالصااور ()Pecsفااي ت ميااة التعغياال التغقااائي والتعغياال االسااتجابي لااده

الطفل التوحد .
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.11دراسة المطيعي ()1115
هادفت هااذه الد ارسااة إلااى معرفااة فعاليااة اساتادا ،بارامو الوسااائط المتعاادده ودورهااا فااي تاادري

إ تاج الصور التعغيمية ،وقد ت ،استادا ،الما هو التجريباي لغمقار اة باي؛ تاائو الطات
الباحث إلى ال تائو التالية:

 - 5إ؛ استادا ،البرمجيات ذات الوسائط المتعدده يؤد إلى يياده تحصيل الطت
 - 7إ؛ اساااتادا ،برمجيا ااات الحاس ا ا

،وقاد توصال

المعرفي.

اآللا ااي ذات الوسا ااائط المتع اادده ي ااؤد إلاااى إكسا ااا

الطا اات

مهارات استادا ،أجهيه إ تاج الصور التعغيمية بدرجة عالية.

 - 3إ؛ استادا ،البرمجيات ذات الوسائط المتعدده يؤد إلى تحقيل درجة إلتقا؛ في إ تاج الصور
التعغيمية ،كما يعمل عغى توفير الوقت التي ،لتدري
.11دراسة بوقس ()1113

المقرر باقيأ ال ر والعمغي.

هدفت الدراسة إلى أثر استادا ،الصور والرسو ،التوويحية في تعغ ،تفاصيل المعرفة و ماو

السامات اإلبداعيااة الااكغية ،حيااث هادفت إلااى تحدياد مسااتوه تعغا ،طالبااات كغياة التربيااة لغب اات بجااده
لغتفاصاايل المعرفيااة ومااده مااو الساامات اإلبداعيااة الاااكغية لااده الطالبااات ماا؛ اااتل د ارسااته؛ مقاارر

الوسائل وتق يات التعغي ، ،وقد توصغت الباحثة إلى ال تائو التالية :

 - 5ال توجااد فاارول ذات داللااة إحصااائية بااي؛ متوسااطي درجااات وعي ااة الرسااو ،بااالرغ ،أ؛ متوسااط

درجات المجموا الكغي لمجموعة الرسو ،كا ت أكبر م؛ متوسط المجموا الكغي لمجموعة الصور.

 - 7ال توجااد فاارول ذات داللااة إحصااائية بااي؛ متوسااطي درجااات ااتبااار العي تااي؛ فااي مااو ساامات

اإلباداا الاااكغي رغاا ،أ؛ متوسااط درجااات المجموعااة التااي درساات باسااتادا ،الرسااو ،التوواايحية أكباار
م؛ متوسط درجات المجموعة التي درست باستادا ،الصور الفوتوغرافية.

 - 3إ؛ استادا ،الرسو ،التوويحية يؤد إلى تعغا ،أفوال ،وتاذكر وقتاي لغتفاصايل أدل ما؛ الاتعغ،
باستادا ،الصور الفوتوغرافية ،وأ؛ لغصوره الفوتوغرافية دو ار في تعغ ،التفاصيل وتذكرها إال أ ها أقال

م؛ تأثير الرسو.،

 - 5ه اااإل فاارول لتااأثير الااتعغ ،ماا؛ الصااور الفوتوغرافيااة أو الرسااو ،التوواايحية عغااى مااو ساامات
اإلبداا الاكغي لده المتعغ ،لصالس الرسو ،التوويحية.

ثانياً  :الدراسات األجنبية

 - 1دراسة كريوت وآخرين ()kruit et al.,2012
الدرس ااة إل ااى اس ااتادا ،الص ااور المتحرك ااة كس اايال طبيع ااي لك ااي يق ااو ،األطف ااال
ه اادفت ه ااذه ا
بتصاامي ،تجاااربه ،الااصااة فااي ماااده العغااو ،،وماا؛ ثاا ،الحصااول عغيهااا ،حيااث قااا ،الباحااث بعاارض
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الرسو ،الكرتو ية العغمية عغى األطفال م بعض الم اقاة ،ث ،طغ

م ه ،كتابة رأيه ،الااا

الااصااية الكرتو يااة التااي يعتقاادو؛ بأ هااا األصااو أريااا بال سابة لهاا ،،وسااب
طغ

حاول

ااتياااره ،لهااا ،وماا؛ ث ا،

ما ه ،تصامي ،تجاار ااصاة بها ،تكاو؛ بمثاباة دليال عغاى صاحة ادعاائه ،باأ؛ تغاإل الااصاية

الكرتو ية هي األصو رأيا ،حيث تكو ت عي ة الدراسة م؛ ( )79طالبا م؛ طت

(55-57س ة).

الصف الاام

وقااد ذهباات تااائو الد ارسااة لوصااف بعااض صااعوبات األطفااال فااي إقامااة االدعااا ات ،وبعااض

تصامي ،التجار الااصة بعي ة الدراسة ،واستادا ،ال تائو في إعاده ال ر في ادعائه.،

 - 1دراسة إفريكلي وآخرون ()EVreKli et al 2011

ه اادفت ه ااذه الد ارس ااة إل ااى التع اارف عغ ااى اآلث ااار المترتب ااة عغ ااى اس ااتادا ،الرس ااو ،الكرتو ي ااة

والارائط الذه ية عغى تحصيل الطغبة ،ودوافعه ،،وادراإل مهارات تعغ ،البحث واتجاهاته ،حو العغو،
والتك ولوجي ااا .وق ااد ت اا ،اس ااتادا ،تص اامي ،االاتي ااار القبغ ااي – البع ااد لمجوع ااة واح ااده ،وتألف اات عي ااة

الد ارسااة ماا؛  54طالا

(55ذكااور4،إ اااث) والااذي؛ يدرسااو؛ فااي الصااف الساااد

فااي مدرساة ابتدائيااة

بمدي ة إيمير بتركيا ،واستادا ،الباحث لجم البيا اات أربا أدوات تمثغات فاي :ااتباار تحصايغي فاي

وحااده "الماااده والح ا ارره" ،واسااتبيا؛ لقيااا
لمهارات تعغ ،البحث ،ومقيا

الاادواف

حااو تعغاا ،العغااو ،،ومقيااا

لمعرفة االتجاه حو العغو ،والتك ولوجيا.

لمعرفااة مسااتوه إدراكهاا،

ولق ااد أس اافرت ت ااائو الد ارس ااة ع اا؛ وج ااود ف اارول ذات دالل ااة إحص ااائية ف ااي تحصا ايل الطغب ااة

ودوافعه ،،وم ذلإل ،ل ،تك؛ ه اإل فرول ذات داللة إحصائية في اتجاهااته ،وادراكها ،لمهاارات تعغا،

البحث ،عغى الرغ ،م؛ أ؛ قياسات االاتبار البعد تيياد عا؛ قياساات االاتباار القبغاي ،كماا وقاد تا،
الفصاال بااي؛ الطغبااة المااااركي؛ إلااى مجم اوعتي؛ وفقااا لمسااتويات تحصاايغه .،وأ ه ارت تااائو التحغياال
عد ،وجود فرول ذات داللة إحصاائية باي؛ المجماوعتي؛ فيماا يتعغال بالتحصايل واالتجاهاات والادواف

وادراكه ،لمهارات تعغ ،البحث.

 - 3دراسة أوزمان وآخرين()Ozmen et al 2011
هدفت هذه الد ارساة الاتباار فعالياة اساتادا ،أ ااطة ماتبرياة معاييه بالصاور المتحركاة فاي

ت مي ا ااة فه ا اا ،الط ا اات

لمف ا اااهي ،األحم ا اااض والقواع ا ااد ،واتبا ا ا الب ا اااحثو؛ التص ا اامي ،القبغ ا ااي – البع ا ااد

لمجم ا ااوعتي؛ غي ا اار متك ا ااافئتي؛ ،واس ا ااتادا ،الب ا اااحثو؛ لجما ا ا البي ا ااات ااتب ا ااار تحص ا اايغي ()ABAT
المتوم؛ لغتصورات البديغة التي تا ،الحصاول عغيهاا ما؛ ااتل إجا ار بعاض المقاابتت ما الطغباة،
ويتكو؛ االاتبار م؛ ( )74سؤال م؛ وا االاتبار ما؛ متعادد ،حياث تا ،تطبيقاأ عغاى عي اة الد ارساة
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المكو ة م؛ ( )34طالبا م؛ طت

الصف الثام؛ في المدرسة االبتدائية التركياة ،والتاي تا ،تقسايمها

لمجموعتي؛ تجريبية وعددها( )59طالبا ووابطة وعددها()52طالبا.

وقد أسفرت تائو الدراسة ع؛ وجود فرول ذات داللة إحصائية بي؛ متوسطي درجاات طغباة

المجمااوعتي؛ التجريبيااة والوااابطة فااي االاتب اار البعااد لصااالس المجموعااة التجريبيااة ،كمااا وت هاار
ال تائو بأ؛ األ اطة الماتبرية المعاييه بالرساو ،الكرتو ياة تسااعد عغاى تحساي؛ فها ،الطات

لمفااهي،

تصورته ،البديغة.
ا
األحماض والقواعد ،وكذلإل تقغيل
 - 4دراسة تازليدر(( Taslidere 2011

هاادفت هااذه الد ارسااة لغتعاارف عغااى أثاار أورال العماال باسااتادا ،الصااور المتحركااة  ،والجا

،

والتفاعل بي هما عغى اإلدراإل المفهومي لغطغبة المعغمي؛ في ماده ه دسة البصريات.

واتب الباحث الما هو اابأ التجريباي ،واساتاد ،ااتباار التصاورات الااطئاة المكاو؛ ما؛ ()3

مسااتويات ،والااذ تاا ،تطبيقااأ عغااى عي ااة الد ارسااة المكو ااة ماا؛ ( )575طال ا
الجامعات التركية م؛ أرب اع

وطالبااة ماا؛ طغبااة أح اد

دراسية ،حيث ت ،تقسيمها لمجموعتي؛ تجريبية ووابطة.

وقد أسفرت تائو الدراسة ع؛ وجاود فارول دالاة إحصاائيا باي؛ متوساطي درجاات الطغباة فاي

المجموعتي؛ التجريبياة والواابطة فاي االاتباار البعاد لصاالس المجوعاة التجريبياة ،وعاد ،وجاود أثار

دال مع ويا لغج

 ،أو لغتفاعل*المعالجة عغى األدا البعد لغطغبة.

 - 5دراسة سكستون()Sexton 2010

هدفت هذه الدراسة الحصول عغى رؤياة واواحة (معغوماات) حاول معتقادات طغباة المادار
االبتدائيااة العغيااا حااول الطريقااة المفوااغة لااديه ،لااتعغ ،ماااده الرياواايات (الطريق اة السااغوكية ،الطريقااة

الب ائياة) ،وكااذلإل الاتباار فعاليااة اساتادا ،الصااور المتحركاة فااي الحصاول عغااى هاذه الاارؤه(صااوت

الطال ا ) .وقااد أجرياات هااذه الد ارسااة فااي المدرسااة الكاثوليكيااة االبتدائيااة الواقعااة فااي إحااده و اواحي
مغبا ااوي؛ ،وك ا اا؛ الماا اااركو؛ فا ااي الد ارسا ااة  24طالبا ااا أ ه ا اوا عا ااامه ،السا اااد

والسا اااب ما اا؛ المدرسا ااة

االبتدائيااة(طغبااة الصااف  4،4فااي واليااة فكتوريااا) الااذي؛ تراوحاات أعماااره ،ماا؛  53-57عااا ،،وكااا؛

معغمي الصفوف االبتدائية األربعة المدعوو؛ لغمااركة في هذه الدراسة لديه ،ابره م؛  34-5عاما

في مجال التدري  .وقد استاد ،الباحث لجم البيا ات استبيا؛ يتوم؛ اث اي؛ ما؛ الرساو ،الكرتو ياة
المعدلة حيث كا؛ (الكرتو؛ أ) يعبر ع؛ الصوره ال مطية لغطريقة لغطريقاة الساغوكية و (الكرتاو؛

)

يعبر ع؛ الصوره ال مطية لغطريقة الب ائية في تعغ ،وتعغي ،الرياوايات ،كماا وتا ،عمال مقابغاة قصايره
م الطغبة الذي؛ تحتاج بيا اته ،في االستبيا؛ لمييد م؛ التفسير.
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وتبري ال تائو الحاجة الهاماة لغوصاول لمعتقادات الطغباة حاول الطريقاة المفواغة لاديه ،لاتعغ،

الرياواايات ،أل ااأ قااد ال يتااارإل المعغمااي؛ والطغبااة با ف

المعتقاادات حااول تغااإل الطاارل (الساغوكية أو

الغب ا يااة) .وعغااى الاارغ ،أ؛ اإلصااتحات تتحاارإل بعياادا عاا؛ الفصااول الد ارسااية الموجهااة إجرائيااا ،فإ ااأ
يبدو أ؛ العديد م؛ الطغبة يفوغو؛ الطريقة السغوكية لتعغ ،الرياويات.

كما وتعتبر الصور المتحركاة طريقاة لغحصاول عغاى معغوماات حاول الطريقاة التاي يفواغها

الطغبااة فااي الااتعغ .،وقااد أثبتاات هااذه الصااور المتحركااة والتااي تسااتاد ،باااكل أساسااي فااي تعغاا ،العغااو،
أ ه اا أداه تقيااي ،هادفااة ووساايغة مفيااده لغحصااول عغااى "صااوت الطال ا -المعتقاادات" .ويوصااى الباحااث
بإج ار مييدا م؛ البحوث والتطبيقات في مجال الرياويات.

 - 6دراسة تشين وتيو ()Chin & Teou 2010
هادفت هااذه الد ارساة إلااى تحديااد أفكاار الطاات

الصور المتحركة  ،وم؛ ااتل رساومات الطات
استادامها ج با إلى ج

حاول المياراث البيولااوجي ما؛ اااتل اسااتادا،

وحاديثه ،،وووا واساتحداث هياكال داعماة يمكا؛

م الرسو ،الكرتو ية لدع ،الطت

في التعبير ع؛ أفكاره ،حول المفااهي،

المرتبطة باالميراث البيولاوجي ،حياث أجريات الد ارساة عغاى طغباة الصاف الااام
 )55-57في س وافوره ،حيث يعمل الطت

االبتادائي(ما؛ سا؛

في مجموعات صاويره لم اقااة اآل ار المتعارواة التاي

تطرحهااا الااصاايات الكرتو يااة .واسااتادمت األدوات الداعمااة لتوجيااأ م اقاااات الطاات  ،وتاااجي

الطت

عغى التقيي ،،والتحد  ،وتوثيل الصغة بي؛ أفكاره ،وأفكار أق ار ه.،

وقد أسفرت تائو الد ارساة عا؛ وجاود عادد ما؛ التصاورات البديغاة ما؛ ااتل الحاوار الاافهي

والكتابي ،وأسئغة الطت

واالدعا ات الب ائية(التكوي ياة) المحتمغاة والتاي تعبار عا؛ أفكااره ،الماتغفاة

 ،وم؛ اتل تصمي ،بيئاة الاتعغ ،الب اائي (التكاوي ي) ،المعغا ،لاي
أيوا ماارإل الطت

في التعغ ،ال اط.

فقاط م ارقا

لتفكيار الطات

ولكا؛

 - 7دراسة بيريسي وميتن ()Birisci & Metin 2010
هدفت هاذه الد ارساة إلاى تقادي ،وتطاوير أداه تعغيمياة باساتادا ،الصاور المتحركاة المكيفاة ما
ماوذج الم ارحال الامساة( )5E modelلاتعغ ،مفهاو" ،تآكال الترباة" ،وذلاإل يوافال وجهاة ال ار القائغاة

بأ؛ استادا ،مواد تعغيمية مكيفة م

رية التعغ ،الب اائي يعايي الفها ،التصاور (المفااهيمي) لغطغباة.

فقد ت ،تصمي ،واعداد الماده التعغيمية في وحده "قااره األرض تتاألف ما؛ مااذا " فاي الم هااج التركاي
لطت

الصف الساد  ،وقد أاذ م ها موووا "تآكل التربة".
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وأس اافرت ت ااائو الد ارس ااة ب ااأ؛ ل ااديها بع ااض أوج ااأ القص ااور ف ااي استقص ااا الفه اا ،التص ااور

(المفاهيمي) لغطغبة حول هذا الموووا ،وأوصى الباحثا؛ بأ أ ي بوي أيوا إج ار البحوث ما؛ أجال
استقصا فعاليتها في األسغو المقار؛.

 - 2دراسة إنيل وآخرون (:)Inel et al 2009
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف عغى آ ار الطغبة حاول اساتادا ،الصاور المتحركاة فاي تعغاي،
مقررات العغو ،لطغبة مدرسة بوكا االبتدائية فاي أيميار

مقرر العغو ،والتك ولوجيا .لذلإل فقد ت ،تدري

بتركيااا باسااتادا ،الرسااو ،الصااور المتحركااة لمااده أربعااة أسااابي  ،وبعااد ا ته اا تغااإل المااده تاا ،إج ا ار
المقابتت م الطغبة لتحديد آ ار ه ،حول الرسو ،المتحركة .ث ،ت ،ااتياار ( )57طات

عااوائيا ما؛

مجموع ااة العي ااة الما اااركة ف ااي الد ارس ااة .وت اا ،تحغي اال البيا ااات الت ااي ت اا ،الحص ااول عغيه ااا م اا؛ ا ااتل

المقابتت تحغيت وصفيا.

وقد دلت تائو الدراسة عغى أ؛ الرسو ،المتحركة كا ت مفيده في كثير ما؛ ال اواحي ،وأ هاا

ي بوااي أ؛ تسااتاد ،فااي تعغااي ،هااذه المق اررات الد ارسااية ،كمااا أ؛ الطغبااة يقولااو؛ بااأ ه ،ياارو؛ الرسااو،

المتحركة ألول مره ،وأ ه ،يعتقدو؛ بأ؛ الرسو ،الكرتو ية لها أثر إيجابي عغى تعغمه.،
 - 2دراسة أكامكا وآخرون (:)Akamca et al I 2009

هادفت هااذه الد ارسااة لغتعاارف عغااى أثاار اساتادا ،الرسااو ،المتحركااة بمساااعده الحاسااو عغااى

التحصاايل الد ارسااي لااده طغبااة الصااف ال اربا االبتاادائي فااي مجااال تعغااي ،العغااو ،والتك ولوجيااا ،وكااذلإل

محاولة فه ،التصورات الااطئاة الموجاوده لاديه ،،ولقاد اساتاد ،الباحاث لجما البيا اات أداتاي؛ وهماا:
إج ا ار مقابغااة م ا ( )54طالبااا ماا؛ طاات

الصااف ال ارب ا االبتاادائي بمحاف ااة أيمياار بتركيااا لتحديااد

التصورات البديغة الموجوده لديه ،،ااتبار تحصيغي ت ،تطبيقأ عغى عي ة الدراسة المكو ة ما؛ ()39

طاال ،حيث ت ،تقسيمه ،عاوائيا لمجموعتي؛ تجريبية ووابطة.

ولقد دلت تائو الدراسة عغى أ؛ الرسو ،المتحركة المتعغقة بتعغ ،الوتف الجو تاؤثر عغاى

اإجر الميياد ما؛ الد ارساات تتعغال باأثر الرساو ،الكرتو ياة
التحصيل باكل إيجابي ،وأوصى الباحاث ب ا
عغى دواف ومهارات ما و ار المعرفة لغطغبة.

 -11دراسة سينغول وآونر ()Sengul & Uner 2009
ه اادفت ه ااذه الد ارس ااة لغتع اارف عغ ااى أث اار ت اادري

موو ااوا ( المع ااادالت والعب ااارات الجبري ااة)

باستادا ،الرسو ،المتحركة عغى قادرات التفكيار الم طقاي لاده طغباة الصاف السااب االبتادائي ،واتبا

الباحثا؛ الما هو اابأ التجريباي ،واساتادما لجما البي اات ااتباار التفكيار الم طقاي والاذ تا ،تطبيقاأ

عغااى عي ااة الد ارساة المكو ااة ماا؛  97طالبااا ماا؛ طاات
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الصااف الساااب االبتاادائي بمحاف ااة اسااط بول

ا ااتل الع ااا ،الد ارس ااي  ،، 7779-7770حي ااث ت اا ،تقس اايمها لمجم ااوعتي؛ تجريبي ااة درس اات باس ااتادا،

الرسو ،المتحركة ووابطة درست بالطريقة العادية.

وقد أسفرت تائو الدراسة عا؛ وجاود فارول ذات داللاة مع وياة فاي االاتباار القبغاي والبعاد

المجموعتي؛ التجريبياة والواابطة لصاالس االاتباار البعاد  ،وعاد ،وجاود فارول ذات داللاة إحصاائية

بي؛ المجموعتي؛ في االاتبار البعد .

 -11دراسة تشين وتيو ()Chin & Teou 2009
جا ا ا

هدفت هذه الدراسة لغتعرف عغى كيفية اساتادا ،الرساو ،المتحركاة فاي التقياي ،التكاوي ي ،إلاى

غيرها ااا ما اا؛ األدوات التاايصا ااية والداعما ااة ،لتحفيا ااي الح ا اوار والم اقاا ااة با ااي؛ الطا اات

فا ااي

مجموعااات صااويره ،كجااي ماا؛ التقيااي ،الجماااعي والفاارد  ،ولتيويااد المعغاا ،بالتوذيااة حااول المف اااهي،

الااطئاة لااده الطغبااة .وأجرياات الد ارسااة عغااى فصاغي؛ ماا؛ طغبااة الصااف الاااام
بس ا وافوره ،حي ااث يعم اال الطاات

والساااد

االبتاادائي

ف ااي مجموع ااات ص ااويره لم اقاااة اآل ار المتعارو ااة الت ااي تطرحه ااا

الااصاايات الكرتو يااة ،واسااتادمت األدوات الداعمااة لتوجيااأ م اقاااات الطاات  ،وتاااجي الطاات
عغااى التقيااي ،،والتحااد  ،وتوثياال الصااغة بااي؛ أفكااار أقا ار ه ،،واسااتادا ،الطاات

أيوااا الرساا ،لتصااوير

أفكاره ،،كما وقد ت ،تسجيل المحادثات الدائره في أحد المجموعات.

وأ هاارت ال تااائو بااأ؛ عمغيااة الحاوار والم اقاااة التفاعغيااة بااي؛ الطغبااة جعغاات تفكيااره ،مرئااي،

كمااا وأكاادت بااأ؛ المعغاا ،ال يقتصاار دوره فقااط فااي تصاامي ،الهياكاال الداعمااة لتقيااي ،المحادثااات ع ااد
استادا ،الرسو ،المتحركة ولك؛ أيوا وو االستراتيجيات التي تأاذ في االعتبار تفكير الطغبة.
 -11دراسة كابابنر (:)Kabapinar 2009

هدفت هذه الدراسة إلى اقت ارح عده طرل لجعل الرسو ،المتحركاة أكثار فاعغياة ومعرفاة ماده

فاعغية الرسو ،الكرتو ية في عمغياة الاتع .،وقاد أجريات الد ارساة عغاى طغباة الصاف ال اربا والااام

(

الذي؛ تتاراوح أعمااره ،باي؛  57-57سا ة) فاي مدرساة ابتدائياة تركياة ،واقتصارت الد ارساة عغاى مقارر

العغ ااو .،ومص ااادر البيا ااات الرئيس ااية كا اات اس ااتماره المتح ااات الت ااي ت اا ،جمعه ااا م اا؛ المتعغم ااي؛،
والمتح ات الميدا ية حول المااهدات الفية ،وأارطة الفيديو التعغيمية المسجغة.

وقاد أاااارت تااائو الد ارسااة أ؛ الرسااو ،الكرتو يااة عغااى اااكل أورال عماال فعالااة مثاال الغوحااات

(المغصقات) في معالجة المفاهي ،الااطئة لده الطغبة ،وتسااعده ،أيواا عغاى فها ،األفكاار العغمياة.
وأا ااارت أيو ااا أ؛ الااص اايات الكرتو ي ااة ال تس ااب

توي اار ف ااي م ااط اس ااتجابة الط اات

ا افاض مااكل اإلداره الصفية اتل أ اطة التفكير الصفية.
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ب ااالرغ ،م اا؛

-13دراسة باليم وآخرون ()Balimet al 2008
هادفت هااذه الد ارساة إلااى معرفااة أثار اسااتادا ،الرسااو ،المتحركاة فااي وحااده (إذا لا ،يكاا؛ ه اااإل

و ااوط ،فم اااذا س اايحدث ) ف ااي مق اارر العغ ااو ،عغ ااى تحص اايل الطغب ااة األك اااديمي وادراإل مه ااارات تعغ اا،
البحث في المدرسة االبتدائية بمدي ة أيمير بتركيا ،حيث ت ،استادا ،تصمي ،االاتبار القبغي-البعد

ابأ التجريبي لتحديد الفروقاات باي؛ المجموعاة التجريبياة والواابطة المتعغقاة باإدراإل الطغباة لمهاارات

تعغ ،البحث .واستادا ،تصمي ،االاتبار البعد لتحدياد الفروقاات باي؛ المجوعاة التجريبياة والواابطة
المتعغقااة بالتحصاايل الد ارسااي .وقااد تاا ،جم ا البيا ااات ماا؛ اااتل ااتبااار تحصاايغي ووااعأ الباحااث،
ومقيا

ووعأ تاكويا؛ (  )takoyan 2007لمعرفة مده إدراإل مهارات تعغ ،البحث (التحر ).

وقااد أساافرت تااائو الد ارسااة عاا؛ وجااود تااأثير إيجااابي لغرسااو ،المتحركااة عغااى مسااتوه إدراإل

الطغبة لمهارات تعغ ،البحث (التحر ) ،وذلإل م؛ اتل مساعدته ،فاي البحاث(التحار ) عا؛ المعرفاة

الجديده بابرته ،الحالية ،وعد ،وجود فرول بي؛ المجوعة الوابطة والتجريبية فيما يتعغل بالتحصيل

الدراسي لغطغبة.

-14دراسة إكيجي وآخرون ()Ekici et al 2007

لغطت

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مده فعالية الرسو ،المتحركة فاي تاااي
المتعغقة بموووا الب اا الواوئي ،وكاذلإل التوغا

متطوا م؛ طت

المفااهي ،الااطئاة

عغيهاا .حياث كاا؛ عادد المااتركي؛ ()75

الصف الثام؛ في مدرسة ابتدائية في أ قره .حياث قاا ،الباحاث أوال بتجميا وتف ياد

المف اااهي ،الااطئ ااة المتعغق ااة بمووا اوا الب ا اا الو ااوئي إلع ااداد الرس ااو ،المتحرك ااة ،وم اا؛ ث اا ،تق ااديمها
لغطت

األد

م؛ أجل تحديد المفاهي ،الااطئاة الااصاة بها ،حياث كا ات المفااهي ،الااطئاة الموجاوده فاي

التربو مماثغة لغموجوده ع د الطغبة.

وبعد ذلإل ت ،إعداد رسو ،متحركة جديده لمعالجة وايالة هاذه المفااهي ،الااطئاة ،حياث كا ات

تستاد ،ات الم اقاات الصفية.

وقد تبي؛ م؛ اتل مقتطفات م؛ تغإل الم اقاات وبعد مقابتت لعدد م؛ الطغبة بأ؛ الرسو،

المتحركااة قااد تكااو؛ أداه فاعغااة لااي

فقااط لتحديااد المفاااهي ،الااطئااة ع ااد الطغبااة ،ولكاا؛ أيوااا لغتوغا

عغيها .وجد أ أ يمك؛ استادامها في تدري

العغو،

ار لتوافقها م

هاو ال رياة الب ائياة ،و جاحهاا

في تفعيل الطغبة وفي تحديد المفاهي ،الااطئة المقاومة لغتوير ومعالجتها ،لاذلإل فقاد أوصاى الباحاث
بمييد م؛ الدراسات حول الرسو ،المتحركة التي تادور حاول المفااهي ،الااطئاة ومعالجتهاا ،فقاد يكاو؛

م؛ المفيد تومي ها اتل الكت

المدرسية بعد تحديدها.
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 -15دراسة سنغول )(Sengul , 2007
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الرسو ،المتحركة عغى إدراإل الطات

الذاتيااة حااو الرياواايات ،وقااد ت األف عي ااة الد ارسااة ماا؛ ( )95طالبااا ماا؛ طاات
مدرسة ابتدائية في الجا

حيث كا؛ ه اإل  54طال

لمساتويات كفاا ته،

الصااف الساااب ماا؛

األوروبي فاي مقاطعاة اساط بول ااتل العاا ،الد ارساي ،7779 – 7770
وطالبة في المجموعة التجريبية وكا؛ عدد اإل ااث  )%4503( 74وعادد

الااذكور  ،)%5402( 75و 50طالبااا وطالبااة فااي المجموعااة الوااابطة حيااث كااا؛ عاادد اإل ااث 74
( )%4507وع اادد ال ااذكور  ،)%5400( 77وبع ااد التأك ااد م اا؛ تك ااافؤ المجم ااوعتي؛ ت اا ،ت اادري

وح ااده

"العب ااارات والمع ااادالت الجبري ااة" ا ااتل ( )5أس ااابي باس ااتادا )54( ،م ااوذج م اا؛ الرس ااو ،الكرتو ي ااة.
واسااتادمت لغتاادري

مجموعااات متجا سااة ،تتكااو؛ كاال م هااا ماا؛ ( )5طاات

لهاا ،ف ا

اآل ار لكااي

يتمك وا م؛ م اقاة المفاهي ،باكل امولي ،وأسئغة ااصة بأ ماط تفكيره ،م؛ ااتل اغال بيئاة تعغا،

اجتماعي ااة .وق ااد ت اا ،جما ا بيا ااات الد ارس ااة م اا؛ ا ااتل "مقي ااا

مس ااتويات إدراإل الكف ااا ه الذاتي ااة ف ااي

الرياويات" ،وكتابة آ ار الطغبة اتل عمغية الت فيذ.

ولقااد أ هاارت تااائو الد ارسااة أ؛ الرسااو ،المتحركااة لهااا تااأثير دال وكبياار عغااى إدراإل الطاات

لغكفااا ه الذاتيااة حااو الرياواايات .والااى جا ا

ذلااإل فقااد وجااد أ؛ الطاات

يحبااو؛ الرسااو ،الكرتو يااة

باكل كبير ،ويادت رغباته ،واهتماامه ،إلاى الادر  ،ويعتقادو؛ بأ اأ يمكا ه ،القياا ،باأ .لاذا فقاط اقتارح

الباحث بإج ار المييد م؛ الدراسات واألبحاث المتعغقة بالرسو ،المتحركة.
 -16دراسة كابابنر ):(Kabapinar , 2005

هدفت هذه الدراسة إلى معرفاة ماده فاعغياة اساتادا ،الرساو ،المتحركاة لمعرفاة أفكاار الطغباة

م؛ دو؛ أ؛ تتأثر أفكاره ،باآلاري؛ اتل التفاعال الصافي ،ولمعرفاة األسابا

الكام اة و ار المفااهي،

الااطئة لده الطغبة وتمكي ه ،م؛ م اقاتها في الصف ،والاتبار األفكار التي تطرحهاا الااصايات
الكرتو ياة (استقصااؤها) ،وكاذلإل لمعالجااة المفااهي ،الااطئااة ع ااد الطغباة ،حيااث أجريات أوال عاادد ماا؛
د ارسااات الحالااة فااي ماتغااف م ارحاال العغااو ،األساسااية (طغبااة الصااف الاااام

وال اربا ) لد ارسااة فعاليااة

الرسااو ،المتحركااة ،وتاا ،تحديااد أفكااار الطغبااة ماا؛ اااتل اسااتجوابات مكتوبااة أو ماا؛ اااتل التفاااعتت
الصاافية عغااى حااد ساوا  ،وماا؛ ثاا ،تصاامي ،تجاربتي؛ لمعرفااة مااده فعاليااة الرسااو ،المتحركااة فااي عااتج
المفاهي ،الااطئة ع د الطغبة ،لذلإل فقد ت ،تحديد أفكار الطغبة قبل وبعد التدري .

ولقد أاارت تائو دراسات الحالة أ؛ الرسو ،المتحركة كا ت فاعغة لمعرفة أفكار الطغبة ما؛

دو؛ أ؛ تتااأثر أفكاااره ،باااآلاري؛ اااتل التفاعاال الصاافي ،وكااذلإل فاعغيتهااا فااي اغاال م اقاااات مركايه
حيث يمك؛ الكاف ع؛ المفاهي ،الااطئة ،واصوصا م؛ اتل أسئغة المعغمي؛ التاي تثيار التفكيار.
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وكما وجد أيوا أ؛ الطريقة كا ت فاعغة في توفير غرض التقصي ،كما وأااارت تاائو التجاار أ؛

التعغي ،عار الرساو ،المتحركاة فعاال فاي معالجاة المفااهي ،الااطئاة .وال باد ما؛ التأكياد عغاى أ؛ جااح
التعغااي ،ال ي با فقااط ماا؛ الرسااو ،المتحركااة فااي حااد ذاتهااا كماااده تاادري
التفاعتت الصفية أث ا الم اقاة ومراحل التقصي في التدري .

لك هااا أيوااا ت با ماا؛ وعيااة

 -17دراسة نايلور وآخرون )(Naylor et al. , 2001

هادفت هااذه الد ارسااة إلاى اساتادا ،إساات ارتيجية الرساو ،المتحركااة المبتكاره لتحقيال فهاا ،العغااو،،
ما التركياي عغاى الطغباة المعغماي؛ (طغباة التاادري

الميادا؛) فاي الممغكاة المتحاده (بريطا ياا) .وقاماات

بدراسة تأثير هذه االستراتيجية عغى اتجاهاته ،لتقييمها ،ما إذا كا ت تساعده ،عغى البد في إعااده
هيكغية فهمه ،أو ما إذا أ ها قاد تاوفر اساتراتيجية محتمغاة لها ،ليساتادموها ااتل تدريساه ،،واساتاد،

الباااحثو؛ لهااذه الد ارسااة اسااتبا ة حيااث تاا ،تطبيقهااا عغااى عي ااة مكو ااة ماا؛ ( )350طال ا

ماا؛ طغبااة

الجامعااة ،ومقااابتت ااابأ م ماة ما ( )54طالبااا ،وكااذلإل التوذيااة الراجعااة غياار الرساامية ماا؛ جميا
فئات الطغبة

وقااد أاااارت ت اااج الد ارسااة عاا؛ إيجابيااة هااذه الطريقااة هااذه الطريقااة فااي بعااض ال اواحي ،والااى

إمكا ية االستفاده م؛ الرسو ،المتحركة كوسيغة لغتقيي.،

 -12دراسة كيوغ ونايلور ):(Keogh & Naylor , 1999a
هاادفت هااذه الد ارسااة السااتادا ،الصااور المتحركااة كااأداه لتقيااي ،مااده فهاا ،الطغبااة المعغمااي؛،

وااتبااار أثرهااا عغااى اتجاهااات الطغبااة حااو ماااده العغااو ،،وامكا يتهااا عغااى مساااعده الطغ ا

فااي إعاااده

هيكغيااة فهمه اا ،،ومااا إذا كا اات تق ااد ،موذجااا م اا؛ الممكاا؛ بال س اابة له اا ،أ؛ يسااتادموه ا ااتل عمغي ااة

التدري

الااصة به ،،حيث استاد ،الباحثا؛ لجم البيا ات ثتث أدوات تمثغت في :االستبا ة التي

ت ،ووعها عغى موق الجامعة ،والمقابغة ،والتوذية الراجعة غير الرسمية ،وتكو ت عي ة الدراسة ما؛

طغبة الجامعة والبال عدده )333( ،طالبا وطالبة.

وقد أاارت تائو الدراسة عا؛ إيجابياة هاذه الطريقاة فاي بعاض ال اواحي ،والاى إمكا ياة االساتفاده ما؛
الرسو ،الكرتو ية كوسيغة لغتقيي.،

التعقيب على الدراسات والبحوث التي تتعلق بموضوع الصور والصور المتحركة:
اهتمت الدراسات والبحاوث الساابقة باساتادا ،الصاور فاي التادري

 ،وتاأثير ماااهده الرساو،

المتحركااة  ،وت ميااة التعاارف البصاار فااي القا ار ه  ،وأهميااة الصااور والرسااومات التوواايحية فااي كتا

العغااو ، ،وقاادره الرس ااو ،المتحركااة عغ ااى مااو الغو ااة لااده األطف ااال  ،وت ميااة مه اااره التفكياار التولي ااد
البصر م؛ اتل ق ار ه الصور ،والتواصل الو يفي م؛ اتل التواصل بالصور .
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 .1هدفت الدراسات السابقة إلى رصد الصوره في محتوه م اهو العغاو ،الفغساطي ية كد ارساة األساتاذ
(  ، ) 1011وال جااار (  ، ) 1002بي مااا د ارسااة سااعيد (  ، ) 1011والوصااو؛ (  ) 1002فقااد
هدفت إلى التعرف عغى تأثير مااهده الرسو ،المتحركة عغى ايال المااهد  ،وت مية الغوة لدياأ

 ،أما دراسة العويواي (  ) 1011فقاد هادفت إلاى التعارف إلاى أثار الصاور عغاى مهااره التعارف
البصاار فااي القا ار ه  ،وهاادفت د ارسااة الفا ار (  ) 1002إلااى تحغياال الرسااو ،التوواايحية فااي كتااا

الغوة العربية لغصف الثاا ي األساساي  ،أماا كرياوت وآااري؛ (  ) 1011فقاد هادف إلاى اساتادا،

الصور المتحركة ليصم ،األطفال تجاربه ،في مااده العغاو ، ،أماا الد ارساات التاي ت اولات الصاور
عغااى التحصاايل الد ارسااي كد ارسااة إفريكغااي وآااارو؛ (  ، ) 1011وأويمااا؛ وآا اري؛ ( ، ) 1011
وبيريسي وميت؛ (  ،) 1010وأكامكا وآارو؛ ( . ) 1002

 .1ت وعاات العي ااات الماتاااره فااي الد ارسااات السااابقة فمع مهااا تمثاال فااي الطغبااة عي ااة لغد ارسااة مثاال :
د ارسااة األس ااتاذ (  ، ) 1011وس ااعيد (  ، ) 1011العويوااي (  ، ) 1011إفريكغ ااي وآا اارو؛ (
 ، ) 1011وأويما؛ وآاري؛ (  ، ) 1011وسكستو؛ (  ، ) 1010وبيريسي وميت؛ ( ،) 1010
وأكامكا وآارو؛ (  ، ) 1002أما دراسة حامد (  ، ) 1002والوصو؛ (  ، ) 1002والم ير (

 ، ) 1002وكريااوت وآا اري؛ (  ) 1011فقااد تمثغاات فيهااا العي ااة ماا؛ األطفااال قباال المدرسااة ،
بي ما د ارساة ال جار ( ) 1002فقد كا ت عي تها م؛ المعغمي؛ .

 .3استادمت مع  ،الدراسات السابقة الم هو التجريبي  ،بي ما دراسة األستاذ (  ، ) 1011وال جار

(  ، ) 1002وسال ) 1002 ( ،التي استادمت الما هو الوصافي  ،أماا د ارساة حاماد ( ) 1002
فقد استادمت م هو المسس بالعي ة .

 .4وتعددت أدوات الدراسات والبحاوث الساابقة فكغهاا اساتادمت االاتباارات كاأداه فاي الد ارساة  ،أماا

دراسة األستاذ (  )1011فقاد كا ات األداه تحغيال الموامو؛  ،أماا د ارساة وال جاار ( ، ) 1002
وسال ) 1002 ( ،فاألداه تمثغت في االستبا ة .

 .5توصغت الدراسات السابقة إلى تائو م؛ أهمها  :ت مية مهاره التعارف البصار فاي القا ار ه عا؛
طرياال الصااور  ،وأبااري متمااس صااوره المعغاا ،فااي مجااتت األطفااال ع ااد الطفاال حساا؛ الاغاال ،

تفول المجموعات التجريبية التي استادمت الصور  ،والصاور المتحركاة فاي التحصايل الد ارساي

عغى المجموعات الوابطة .
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المحور الثاني :الدراسات التي اهتمت بتنمية مهارات التعبير اللغوي:

أوالً  :الدراسات العربية :

 - 1دراسة أبو صبحة ()1111
ه اادفت الد ارس ااة إل ااى معرف ااة أث اار قا ا ار ه القص ااة ف ااي ت مي ااة بع ااض مه ااارات التعبي اار الكت ااابي

اإلبااداعي ل اده طالبااات الصااف التاس ا  ،ولتحقياال أهااداف الد ارسااة ،تكو اات عي ااة الد ارسااة ماا؛ ()24
طالبااة ماا؛ طالبااات الصااف التاس ا األساسااي ماا؛ مدرسااة أبااو طعيمااة اإلعداديااة الماااتركة ،ااتياارت
بطريق ااة قص اادية م اا؛ الع اادد الكغ ااي لمجتما ا الد ارس ااة الب ااال ( )5475طالب ااة ف ااي م طق ااة ا ااا؛ ي ااو

التعغيمية لغعا ،الد ارساي  ، ،7779-7770بحياث ويعات عغاى مجماوعتي؛ إحاداهما تجريبياة وعاددها
( )30طالبة واألاره وابطة وعددها ( )30طالبة ،وت ،إعداد استبا ة تامل جمي مهاارات التعبيار
الكتابي اإلبداعي لطالبات الصف التاس  ،وت ،إعاداد ااتباار لقياا

هاذه المهاارات التاي تا ،التوصال

إليها  ،وبعد اال تهاا ما؛ التطبيال تا ،إاوااا المجماوعتي؛ الواابطة والتجريبياة لتاتباار البعاد ،
وقد توصل الباحث بعد تطبيل الدراسة إلى عده تائو م ها:

 - 5ال توجد فرول ذات داللة إحصاائية باي؛ متوساط درجاات المجماوعتي؛ التجريبياة والواابطة فاي

ااتبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي في التطبيل القبغي.

 - 7وجود فرول ذات داللاة إحصاائية ع اد مساتوه ( )7074 ≤ aباي؛ متوساط درجاات المجماوعتي؛
التجريبيااة والوااابطة فااي ااتبااار مهااارات التعبياار الكتااابي اإلبااداعي لصااالس المجموعااة التجريبيااة فااي

التطبيل البعد مما يدلل عغى فاعغية ق ار ه القصة في ت مية هذه المهارات.

 - 3توجد عتقة ذات داللة إحصائية بي؛ مستوه التحصيل الدراسي في الغوة العربية لده طالباات
الصف التاس األساسي ومستوه إلتقا ه؛ لمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي.

 - 5توجااد عتقااة دالااة إحصااائيا بااي؛ مسااتوه التحصاايل الد ارسااي العااا ،لااده طالبااات الصااف التاسا
األساسي ومستوه إلتقا ه؛ لمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي.

 -1دراسة الندى (:)1112

هدفت الدراسة إلى تحديد معايير ااتيار موووعات التعبيار الكتاابي اإلباداعي لاده معغماي

الصااف الح ااد عااار وعتقتهااا باابعض المتوي ارات  ،واسااتادمت الباحثااة الم ا هو الوصاافي التحغيغااي
لمتئمتااأ لمووااوا الد ارسااة  ،أمااا مجتم ا الد ارسااة فتكااو؛ ماا؛ جمي ا معغمااي ومعغمااات مبحااث الغوااة
العربية لغصف الحاد عاار بالمحاف اات الج وبياة التابعاة لاو ايره التربياة والتعغاي ،العاالي الفغساطي ية

لعااا ،الد ارسااي ( ،)7772\7770والبااال عاادده )00( ،معغمااا ومعغمااة ،أمااا عي ااة الد ارسااة فهااي ذاتهااا
مجتم الدراسة.
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ولتحقيل أهداف الدراسة قامت الباحثة بب ا قائمة معايير مكو ة م؛ ( )55فقره ويعت عغى

( )4مجاالت ،ت ،التحقل م؛ صدقها وثباتها  ،وتوصغت الباحثة إلى ال تائو التالية:

 - 5الااوي؛ ال ساابي لجميا المجاااالت مجتمعااة يساااو ( )%44009ممااا ياادل عغااى أ؛ معغمااي الغوااة

العربيااة ياتااارو؛ المووااوعات المتعغقااة بجمي ا المجاااالت (المعرفااي ،وال فسااي ،والتربااو  ،والغوااو ،

واالجتماعي) بدرجة متوسطة ،وتبقى هذه الدرجة أقل ما؛ المساتوه المطغاو وتحتااج إلاى ميياد ما؛
الع اية والتركيي.

 - 7عد ،وجود فرول ذات داللة إحصائية في معايير ااتيار موووعات التعبير الكتابي اإلباداعي

فيما يتعغل بجمي المجاالت والفقرات تعيه لمتوير الج

.

 - 3وجود فرول ذات داللة إحصائية في معايير ااتيار موووعات التعبير الكتابي اإلباداعي فيماا
يتعغل بجمي المجاالت والفقرات تعيه لمتوير المؤهل العغمي.

 - 5وجود فرول ذات داللة إحصائية في معايير ااتيار موووعات التعبير الكتابي اإلباداعي فيماا
يتعغل بجمي المجاالت والفقرات باستث ا المجال ال في

 -3دراسة السميري ()1116

تعيه لمتوير س وات الابره.

ه اادفت الد ارس ااة إل ااى لتع اارف إل ااى أث اار اس ااتادا ،طريق ااة العص ااف ال ااذه ي لت اادري

التعبي اار

اإلبداعي لده طالبات الصف الثام؛ األساسي بويه مقار ة بالطريقة التقغيدية ،وقد تكو ات عي اة ما؛

اعبتي؛ دراسيتي؛ م ت متي؛ في مدرسة ب ات الايخ عجغي؛ األساسية العغيا (أ) وقسمت العي ة البال

عااددها ( )27طالبااة عغااى مجمااوعتي؛ متكااافئتي؛ ،مجموعااة تجريبيااة وعااددها ( )34طالبااة ،وأاااره
وابطة وعددها ( )34ودرست المجموعة التجريبية بطريقة العصاف الاذه ي ،أماا الواابطة فدرسات
بالطريقة التقغيدية ،ولتحقيل هدف الدراسة قا ،الباحث بإعداد دليل المعغ ،الذ يامل أربعة مواوي

تعبير هي :العغ ،،البطالة ،األاتل ،البيئة ،وووس كيفية تدريسها باستادا ،طريقة العصف الذه ي

 ،وتمثغاات أدوات الد ارسااة فااي أداه تحغياال المحتااوه لغكاااف عاا؛ مااده تاوافر قاادرات التفكياار اإلبااداعي
(الطتقااة ،المرو ااة ،األصااالة) فااي الاادرو

العا اره األولااى ماا؛ كتااا

المطالعااة وال صااو

المقاارر

عغى الصف الثام؛ األساسي  ،وااتبار التفكير اإلبداعي  ،وقاد توصال الباحاث بعاد تطبيال الد ارساة

إلى عده تائو م ها:

 - 5وجود فرول ذات داللة إحصائية ) (0.05≥aبي؛ متوسط درجات طالبات المجموعاة التجريبياة

في التطبيل (القبغي والبعد ) الاتبار التفكير اإلبداعي لصالس التطبيل البعد .
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 - 7وجود فرول ذات داللة إحصائية ) (0.05≥aبي؛ متوسط درجات طالبات المجموعاة التجريبياة

ومتوسااط درجااات طالبااات المجموعااة الوااابطة فااي (الدرجااة الكغيااة) فااي ااتبااار التفكياار اإلبااداعي
البعد لصالس المجموعة التجريبية.

 - 3وجود فرول ذات داللة إحصائية ) (0.05≥aبي؛ متوسط درجات طالبات المجموعاة التجريبياة
ومتوس ااط درج ااات طالب ااات المجموع ااة الو ااابطة ف ااي بع ااد (الطتق ااة) ف ااي ااتب ااار التفكي اار اإلب ااداعي

لصالس المجموعة التجريبية.

 - 5وجود فرول ذات داللاة إحصاائية ) (0.05≥aباي؛ متوساط درجاات طالباات المجوعاة التجريبياة
ومتوسط درجات طالبات المجوعة الوابطة في بعد (المرو ة) في ااتباار التفكيار اإلباداعي لصاالس

المجموعة التجريبية.

 -4دراسة المصري ()1116
ه اادفت الد ارس ااة إل ااى معرف ااة فاعغي ااة بر ااامو بالوس ااائل المتع اادده ف ااي ت مي ااة مه ااارات التعبي اار
الكتااابي واالحتفااا بهااا لااده طاات

الصااف الثااام؛ األساسااي بمحاف ااة ااامال غايه ،وقااد قااا ،الباحااث

بإعااداد قائمااة بمهااارات التعبياار الكتااابي اإلبااداعي ،ثاا ،قااا ،بب ااا البر ااامو المقتاارح  ،ثاا ،أعااد الباحااث

ااتبااا ار لقيااا

التعبياار اإلبااداعي وتكو اات عي ااة الد ارسااة ماا؛ ( )95طالبااا ،ماا؛ مدرسااة ذكااور جباليااا

اإلعدادية (ج) لتجئي؛ ،وأ هرت ال تائو ما يغي :

 - 5بمهااارات التعبياار الكتااابي اإلبااداعي الم ارتبط بالمقااال األدبااي ،والتيمااة لطاات

األساسااي ،وتاا ،ترتيبهااا بحس ا

أهميتهااا ال ساابية ماا؛ وجه اة

الصااف الثااام؛

اار المحكمااي؛ ،وهااي تو يااف عتمااات

الت ارقي ،،واسااتادا ،أدوت ال اربط باااكل سااغي ،والتعبياار عاا؛ األفكااار بجماال مفيااده ،وتو يااف الا اواهد
الم اساابة ،وتحديااد األفكااار األساسااية والفرعيااة ،وترتي ا

األفكااار وت يمهااا وتسغسااغها وا تقااا األلفااا

الم اسبة لغمعا ي ،وت ي ،األفكار والكتاباة فاي فقارات محادده ،وم ارعااه مهاارات الااكل لغفقاره ،واباراي

الفكره الرئيسة لغفقره.

 - 7فاعغية البر امو في ت مية مهارات التعبير الكتابي لده طت

الصاف الثاام؛ األساساي ،ويؤكاد

ذلااإل وجااود فاارول ذات داللااة إحصااائية ع ااد مسااتوه داللااة ) (0.05≥aبااي؛ متوسااط درجااات طاات

المجموعا ااة الوا ااابطة فا ااي االاتبا اااري؛ :الفا ااور بعا ااد إج ا ا ار التجربا ااة ،والمؤجا اال لصا ااالس المجموعا ااة

التجريبية.

 - 3وجود قصور في امتتإل طت

الصف الثام؛ األساسي لمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي.
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 -5دراسة النجار ()1114
هاادفت الد ارسااة إلااى معرفااة مااده كفااا ه تاادري

التعبير الكتابي اإلبداعي لده طت

بر ااامو مقتاارح عغ اى ت ميااة بعااض مهااارات

الصف العاار بمحاف ة اا؛ يو

 ،وقد قا ،الباحاث بإعاداد

قائمة بمجاالت التعبير الكتابي اإلبداعي ،وقائمة ثا ية باأل اطة الكتابية التاي يتوام ها كال مجاال،
وقائمة ثالثة بمهارات التعبير التي يتوم ها كل مجال ،ث ،قا ،الباحث بإعداد البر امو المقترح حياث
توم؛ اإلطار العا ،لغبر امو :أهدافأ ،ومحتواه ،وت يمأ ،واأل اطة والوسائل المستادمة ،وأساالي

التقوي ، ،ولقد تألفت عي ة الدراسة م؛ ( )547طالبا وطالبة م؛ مدار محاف ة اا؛ يو

صفه،

م؛ الب ي؛ وال صف اآلار م؛ الب ات  ،وقد توصل الباحث بعد تطبيل الدراسة إلى عده تائو م ها:

 - 5وجود فرول ذات داللة إحصائية سوا لغطت

والطالبات كل عغى حده ،أ ،لجمي أفراد العي ة

لصالس التطبيل البعاد لتاتباار ،حياث ي ارجا الفارل إلاى تادري

المقترح لهؤال الطغبة.

بر اامو التعبيار الكتاابي اإلباداعي

 - 7ال توجاد فارول ذات داللااة إحصاائية بااي؛ متوساط درجااات الطات  ،ومتوسااط درجاات الطالبااات

ف ااي االاتب ااار البع ااد  ،األم اار ال ااذ يؤك ااد أ ااأ ال أث اار لغجا ا

ف ااي تطبي اال ااتب ااار التعبي اار الكت ااابي

اإلبداعي.

 -6دراسة أبو العينين ()1113
الدرسااة إلااى معرفااة مسااتوه إتقااا؛ طغبااة قساا ،الغوااة العربيااة فااي الجامعااة اإلسااتمية
هاادفت ا

لمهارات التعبير الكتابي فت ،ب ا قائمة لمهارات التعبير الكتابي م؛ اتل بعض كتا

الغواة العربياة

وطا اارل تدريسا ااها والد ارسا ااات السا ااابقة وآ ار المتاصصا ااي؛ ،وبعا ااد وا اابط القائما ااة تا اا ،عروا ااها عغا ااى
مجموعااة ماا؛ المحكمااي؛ وفااي وااو ذلااإل قاماات الباحثااة بب ااا ااتبااار مقااالي تاا ،فيااأ ااتيااار ثتثااة

موواوعات لغكتاباة فيهااا ما؛ قباال الطغباة وتا ،تحدياد هااذه الموواوعات بعااد إجا ار اسااتفتا حاول أهاا،
المووااوعات المطروحااة فااي وااو المهااارات العااار التااي تاا ،تحدياادها ماا؛ اااتل القائمااة ،وتاا ،ب ااا
ااتبار موووعي آار لقيا

ثاتث مهاارات ،وهاي مهااره اساتادا ،أدوات الاربط الم اسابة ،ومهاارات

صااحة اسااتادا ،عتمااات التارقي ،،ومهااارات الاغااو ماا؛ األاطااا اإلمتئيااة وال حويااة ،وقااد تاا ،حسااا

صدل االاتبار وثباتأ ،وبعد تطبيل االاتبار المقالي الموووعي  ،وقد توصغت الباحثة بعد تطبيل

الدراسة إلى عده تائو م ها:

 - 5ا افاااض مسااتوه إتقااا؛ الطغبااة لمهااارات التعبياار الكتااابي فااي قساا ،الغوااة العربيااة فااي الجامعااة
اإلستمية حيث كا؛ مستوه اإلتقا؛ ( )%07ولا ،يصال إلاى هاذا المساتوه ساوه ( )%47ما؛ عي اة

الدراسة فقط.
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 - 7وااعف اااديد فااي مع اا ،المهااارات التااي اسااتهدفتها الد ارسااة وااصااة فااي مهاااره اسااتادا ،أدوات
الربط ومهاره صحة استادا ،عتمات الترقي ،ومهاره الاغو م؛ األاطا اإلمتئية وال حوية.

 - 3وجااود عتقااة بااي؛ مسااتوه اإلتقااا؛ لااده طالبااات عي ااة الد ارسااة ومسااتوه التحصاايل العااا ،فااي

الجامعاة لصاالس الطالباات ذوات التحصايل المرتفا  ،أ أ؛ ارتفااا مساتوه اإلتقاا؛ يقابغاأ ارتفااا فاي
الدرسااة عغااى أ؛ ا افاااض مسااتوه إتقااا؛ الطالبااات لمهاااره
مسااتوه التحصاايل العااا ،،فااي حااي؛ أكاادت ا
التعبير الكتابي لأ عتقة با افاض مستوه تحصيغه؛ العا ،الم افض.

 -7دراسة األغا ()1111

هاادفت الد ارسااة إلااى معرفااة مسااتوه التعبياار الكتااابي لااده طالباات الصااف الثااا ي الثاا و فااي
قطاااا غ ايه بفغسااطي؛ وعتقتااأ بمتوي ارات ثااتث :مسااتوه الثقافااة اإلسااتمية ،مسااتوه الثقافااة العغميااة،

التحصاايل العااا ، ،ولتحقياال أهااداف هااذه الد ارسااة ،قاماات الباحثااة بااتيااار عي اة الد ارسااة والتااي ااامت

( )443طالبة م؛ طالبات الصف الثا ي الثا و  ،ت ،ااتيارها م؛ ام

مدار ثا وية فاي محاف اة

اا؛ يو  ،ولذلإل أعدت الباحثة ااتيار التعبيار الكتاابي (إباداعي ،و يفاي) وأعادت قائماة لمهاارات

عااار ،لتسااتاد ،فااي تقرياار الاادرجات ،كم اا أعاادت مقياسااا لغثقافااة اإلسااتمية مكو ااا ماا؛ سااتة أبعاااد:
القرآ؛ الكري ،،والحديث الاريف ،والعقيده ،والسايره ،والااصايات والتاراج ،،والا  ،والفكار اإلساتمي

 ،أما األداه الثالثة مقيا

الثقافة العغمية ،وأبعاده امسأ :اإللما ،بالمعارف ،فها ،طبيعاة العمال ،فها،

عمغيات العغا ،،أاتقياات العغا ،،االتجاهاات العغمياة  ،وقاد توصاغت الباحثاة بعاد تطبيال الد ارساة إلاى
عده تائو م ها:

 - 5ا افاض متوسط درجات طالبات العي ة بالتعبير الكتابي وهو (.)%4207
 - 7وجود ارتباط إيجابي دال إحصائيا عدد مستوه ( )7074بي؛ مستوه التعبيار الكتاابي وكات ما؛

الثقافة اإلستمية والتحصيل العا.،

 - 3ل ،يوجد ارتباط دال إحصائيا بي؛ مستوه التعبير الكتابي لطالبات العي ة فاي القسامي؛ ،العغماي
واألدبي.

 -2دراسة الفليت ()1111
هاادفت الد ارسااة إلااى معرفااة أثاار بر ااامو مقت اارح فااي الق ا ار ات اإلو اافية عغااى ت ميااة بع ااض

مهااارات التعبياار الكتااابي لااده طغبااة الصااف التاس ا بمحاف ااة غ ايه ،ولقااد قااا ،الباحااث بإعااداد قائمااة
بمجاالت التعبير الكتاابي األكثار أهمياة لطغباة الصاف التاسا  ،واعاداد قائماة أااره بمهاارات التعبيار

الكتابي األكثر أهمياة لطغباة الصاف التاسا  ،وبعاد تطبيقهاا حاددت أكثار المهاارات والمجااالت أهمياة

لطغبااة الصااف التاس ا  ،وفااي وااو ذلااإل أعااد بر امجااا مقتاارح فااي الق ا ار ات اإلوااافية لت ميااة بعااض
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مهااارات التعبياار الكتااابي ومجاالتااأ ،وهااو عباااره عاا؛ ااتبااار مقااالي مكااو؛ ماا؛ أربعااة أساائغة ،وبعااد
االاتبار ت ،تدرسي البر امو عغى عي ة الدراسة لمده اهري؛ ،تقريبا وبعد اال تها م؛ البر امو ،قا،

الباحاث بتطبيال االاتباار البعاد عغاى عي اة الد ارساة لقياا
توصل الباحث بعد تطبيل الدراسة إلى تائو م ها:

أدا الطغباة بعاد تادري

 - 5قائمة بمجاالت التعبير الكتابي التيماة لطغباة الصاف التاسا  ،ومرتباة حسا

البر اامو  ،وقاد
أهميتهاا ال سابية،

وجا في مقدمة هذه المجاالت ما يغي :كتابة الرسائل بأ واعها ،كتاباة الادعوات ،كتاباة المغاصاات،

كتاباااة المقا اااالت ،اإلجابا ااة عا اا؛ األسا اائغة ،ثا اار األبيا ااات الاا ااعرية ،كتابا ااة الوصا ااف الا اادقيل لغماا اااهد
والم ااا ر ،إع ااداد الاطا ا

القص

والكغم ااات االفتتاحي ااة والاتامي ااة ،واع ااداد التوجيه ااات واإلرا ااادات ،كتاب ااة

 ،كتابة التقارير ،كتابة اإلعت ات.

 - 7تحديد مهارات التعبير الكتابي التيمة لطغباة الصاف التاسا  ،ووواعها فاي قائماة مرتباة حسا
أهميتها ال سابية ،وجاا فاي مقدماة هاذه المهاارات ماا يغاي :ترتيا

األفكاار وتسغساغها ،وصاحة الكتاباة

إمتئيااا ،صااحة اسااتادا ،عتمااات الت ارقي ،،تحديااد األفكااار األساسااية والفرعيااة ،التعبياار عاا؛ األفكااار
بجمل مفيده ،ووووح الاط ،تو يف الاواهد تو يفاا م اسابا ،إتبااا
إلى مقدمة وعرض وااتمة.

اا ،الفقارات ،تقساي ،الموواوا

 - 3وج ااود ف اارول ذات دالل ااة إحص ااائية ع ااد مس ااتوه ( )7075ب ااي؛ متوس ااط درج ااات الطا ات

ف ااي

االاتبار القبغي والبعد لصالس االاتبار البعد .

 -2دراسة عبد الجواد ()1111

هاادفت الد ارسااة إلااى ب ااا بر ااامو مقتاارح لت ميااة المهااارات األساسااية لغتعبياار اإلبااداعي لااده
طالبااات الصااف الحاااد عااار بمحاف ااة غ ايه وقااد تطغ ا

بر امو لت مية هذه المها ارت وايجاد فاعغيتأ.

ذلااإل تحديااد المهااارات األساسااية ووو ا

وقد استاد ،الباحث الم هو الوصفي التحغيغي والم هو التجريبي ،حيث قا ،بتحغيل موامي؛

( )477مووااوا تعبياار كتااابي إبااداعي لا ا ( )377طالبااة تاا ،ااتبارهااا بالطريقااة العا اوائية الم ت مااة،
واستادا ،استبا أ لتحديد المهارات األساسية لغتعبير الكتابي اإلبداعي كما يراها المتاصصاو؛ ،كماا

اسااتاد ،بطاقااة تحغياال محتااوه مسااتعي ا ب تااائو االسااتبيا؛ فااي تحديااد المهااارات ،وأعااد أيوااا ااتبااا ار
لقيااا

المهااارات األساسااية ،اسااتاد ،كااتبااار قبغااي وبعااد  ،كمااا قااا ،بإعااداد البر ااامو  ،وقااد توصاال

الباحث بعد تطبيل الدراسة إلاى وجاود فارول ذات داللاة إحصاائية ع اد مساتوه ( )7075فاي متوساط
درجات الطالباات لصاالس المجموعاة التجريبياة التاي اساتادمت البر اامو ،وهاذا يؤكاد فاعغياة البر اامو
المعد في ت مية المهارات األساسية لغتعبير الكتابي اإلبداعي التي حددت في الدراسة.
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 -11دراسة مسلم ()1111
هاادفت الد ارسااة إلااى ت مي اة بعااض ف ااو؛ الكتابااة اإلبداعيااة فااي الغوااة العربيااة لطاات

المرحغااة

الثا وي ااة بجمهوري ااة مص اار العربي ااة ،ولتحقي اال اله اادف الس ااابل ق ااا ،الباح ااث بتحدي ااد المها اارات العام ااة
لغكتاب ااة اإلبداعي ااة ،والمه ااارات الااص ااة بف ااو؛ الكتاب ااة اإلبداعي ااة ف ااي ه ااذه الد ارس ااة وه ااي :المقا اال،
والوصااف ،والسااير الويريااة ،كمااا قااا ،بإعااداد ااتبااار فااي ف ااو؛ الكتابااة اإلبداعيااة المحاادده فااي هااذه

الدراسة وذلإل لتحديد أ المهارات أكثر وعفا لده الطت  ،كي يت ،ت ميتها ،ث ،أعد بر امجا لت مية
الدرساة والتاي
المهارات المعي ة في هذه الدراسة ،قوامأ ثما ية تعيي اات تدريساية ،وقاا ،بااتباار عي اة ا

بغواات ( )577فااردا ماا؛ بااي؛ طغبااة الصااف األول الث اا و بمدرسااة الثا ويااة العسااكرية ب ااي؛ ،والثا ويااة
ب ات بمدي ة اليقاييل  ،وقد توصل الباحث إلى عده تائو م ها:

 - 5أ؛ ه اااإل أثاار واوااس لغبر ااامو فااي ت ميااة المهااارات الكتابااة اإلبداعيااة العامااة والااصااة بف ااو؛
الكتابة اإلبداعية المحدده في هذه الدراسة.

 - 7ل ،ت هر فرول تعيه لغج

أو الااتتف المادر فاي اكتساا

تغاإل المهاارات ،ولاوح أ اأ لا،

ت ا  ،كاال المهااارات بالمسااتوه فسااأ ،حيااث جااا مسااتوه الطغبااة فااي كتابااأ فااي المقااال األدبااي بصااوره

أعغى م أ في كتابة ف؛ التراج ،،وكذلإل جا مستواه ،في التراج ،أعغى م أ في كتابة الوصف.

 -11دراسة عطا اهلل ()1111

هدفت الدراسة إلى معرفة كفا ه تدري

الو يفي لده طت

بر اامو مقتارح عغاى بعاض مجااالت التعبيار الكتاابي

الصف الثالث الثا و التجار بمصر فاي واو احتياجااته ،المه ياة ،ولقاد قاا،

الباحااث بإعااداد قااائمتي؛ :قائمااة بمجاااالت التعبياار الكتااابي الااو يفي ،وقائمااة باأل اااطة الكتابيااة التااي
يتواام ها كاال مجااال ،وقائمااة ثالثااة بمهااارات التعبياار التااي يتواام ها كاال مجااال ،وقااا ،الباحااث بإعااداد

البر ااامو المقتاارح حيااث تواام؛ اإلطااار العااا ،لغبر ااامو :وقااد تكو اات عي ااة الد ارسااة ماا؛ ( )27طالبااا
وطالبة ت ،ااتيارها م؛ مدار مدي ة السوي
واتب معه،

( )34طالبة و( )34طالبا.

ا ،أسغو المجموعة ،واستورل تطبيل البر امو عاره أسابي بواق لقا واحد

في كل أسبوا ،وبعاد اال تهاا ما؛ التجرباة واجا ار المعالجاات اإلحصاائية  ،وقاد توصال الباحاث بعاد
تطبيل الدراسة إلى عده تائو م ها:

 -5وجااود فاارول ذات داللااة إحصااائية س اوا لغطاات

أ ،لغطالبااات كاال عغااى حااده ،أ ،لجمي ا أف اراد

العي ااة ،وذلااإل فااي صااالس التطبياال البعااد لتاتبااار ،حيااث يرجا الفاارل إلااى تاادري
الو يفي المقترح.
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بر ااامو التعبياار

 - 7عد ،وجود فرول ذات داللة إحصائية بي؛ متوسط درجات الطت  ،ومتوسط درجات الطالبات
في االاتبار البعد ،يع ي أ أ ال أثر لغج

 -11دراسة قاسم (:)1111

في تطبيل ااتبار التعبير الكتابي الو يفي.

ه اادفت الد ارس ااة إل ااى التحق اال م اا؛ فاعغي ااة اس ااتادا ،بع ااض م ااداال ت اادري

التعبي اار الكت ااابي

الااو يفي الحااديث فااي ت ميااة بعااض مها ارتااأ لااد تتميااذ الحغقااة الثا يااة ماا؛ مرحغااة التعغااي ،األساسااي،

والمداال الثتثة :التعغي ،التعاو ي ،حل الماكتت ،والتعغ ،لدتقا؛.

ولتحقياال أه ااداف الد ارسااة ق ااا ،الباحااث بتحدي ااد مهااارات التعغ ااي ،الكتااابي ال ااو يفي ومجاالت ااأ

الم اسبة لغصف الساد

م؛ مرحغة التعغي ،األساسي بمصر ،وقد قاا ،الباحاث بإعاداد بر اامو لت مياة

بعض هذه المهارات م؛ اتل المداال المحادده  ،كماا قاا ،بإعاداد ااتباار قبغاي وبعاد فاي مهاارات
التعبير الكتابي الو يفي لهؤال التتميذ ،وقا ،بتطبيل البر امو عغى عي ة الدراسة والتاي مثغهاا ثتثاة

فصااول ماا؛ مدرسااة روض الفاارح اإلعداديااة لغب ااات ،وكاال مجموعااة اسااتادمت ماادات ماا؛ المااداال
الثتثااة بعااد تصااحيس االاتبااار قااا ،بمعالجااة البيا ااات واسااتات

ال تااائو  ،وقااد توصاال الباحاث بعااد

تطبياال الد ارسااة إلااى فاعغيااة المااداال الثتثااة فااي ت ميااة مهااارات التعبياار الكتااابي الااو يفي م ا تفااول
مداغي التعغ ،لدتقا؛ وحل الماكتت عغى مدال التعغي ،التعاو ي.

 -13دراسة عوض (:)1111

هاادفت الد ارسااة إلااى إع اداد بر ااامو مقتاارح لت ميااة مهااارات التعبياار الكتااابي فااي وااو ماادال

عمغيااات الكتابااة التفاااعغي لااده الطالبااات معغمااات الغوااة العربيااة بكغيااة الب ااات بجامعااة عااي؛ ااام

بمصار ،ولتحقياال هااذا الهاادف قاماات الباحثااة بعماال بر ااامو لت ميااة مهااارات التعبياار ،كمااا قاماات بب ااا
أدوات م ه ااا ااتب ااار عمغي ااات الكت ااا

وااتب ااارات مه ااارات التعبي اار الكت ااابي بمعرف ااة ت ااأثير البر ااامو

المقتارح ،وقااد اسااتغي ،ذلاإل إعاداد قائمااة بمجاااالت التعبياار الكتاابي ،وقااائمتي؛ لمعااايير التعبياار الكتااابي
إحااداهما عامااة واألاااره وعيااة ،ا صاابت المهااارات العامااة عغااى مهااارات الاااكل ،مثاال :وجااود الاااط
والتفقيا اار ،الطا ااول والت سا اايل ،وكا ااذلإل عغا ااى مها ااارات الموا اامو؛ ( )57مها اااره :كتابا ااة المقدما ااة ول ا ا

الموووا ،الااتمة ،تحديد األفكار ،ت ي ،األفكار وترتيبها ،صحة المعغومات ،م اسبة الكت ،،تأيياد
األفك ااار باألدل ااة ،ج ااوده األس ااغو  ،س ااتمة الب ااا  ،والتماس ااإل ف ااي الفقا ارات والجم اال ،اس ااتادا ،أدوات

ال اربط ،ودقااة الوص ااف والتعبياار  ،وق ااد توصااغت الباحث ااة إلااى وج ااود فاارول ذات دالل ااة ع ااد مس ااتوه
( )7075عغى ااتبار عمغيات الكتاباة وااتباار مهاارات التعبيار الكتاابي لصاالس التطبيال البعاد مماا
ياير إلى فاعغية البر امو.
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 - 14دراسة النجار ()1111
هدفت الدراسة إلاى معرفاة العتقاة باي؛ الثقافاة اإلساتمية ،والقادره عغاى التعبيار الكتاابي لاده

طغبااة الصااف العاااار ،وقااد قااا ،الباحااث بااتيااار عي ااة عا اوائية ع قوديااة ماا؛ طغبااة الصااف العاااار
فااي فغسااطي؛ ،بغ ا عااددها ( )527طالبااا وطالبااة وأعااد مقياسااا لغثقافااة

بماادار محاف ااة اااا؛ يااو

اإلستمية ،تكو؛ في صورتأ ال هائية م؛ ( )47فقره ما؛ اوا االاتباار ما؛ متعادد مقسامة عغاى ساتة

مجاااالت هااي :الق ارآ؛ الك اري ،،الحااديث الا اريف ،العقيااده اإلسااتمية ،فقااأ العبااادات ،الساايره ال بوي اة،
الت اااريخ والااص اايات اإلس ااتمية ،وت اا ،ااتي ااار ثتث ااة مواو ااي تعبي اار ال ت ااؤثر فيه ااا جا ا

الكاتا ا

(الطال ) (ذكر ،أ ثى) عغاى جاوده الكتاباةو ليقاو ،أفاراد عي اة الد ارساة بكتابتهاا  ،وقاد توصال الباحاث
بعد تطبيل الدراسة إلى عده تائو م ها:

 - 5توجد عتقة بي؛ مستوه الثقافة اإلستمية ،ومستوه القدره عغى التعبير الكتابي.

 - 7توجا ااد فا اارول ذات داللا ااة إحصا ااائية با ااي؛ الا ااذكور المتفا ااوقي؛ فا ااي الثقافا ااة اإلسا ااتمية ،والا ااذكور
المتأاري؛ فيها في القدره عغى التعبير الكتابي.
 -15دراسة نصر (:)1222

هدفت الدراسة إلاى معرفاة آ ار طغباة هاياة المرحغاة الثا وياة حاول اساتادا ،عمغياات اإل ااا

الثتثة :التاطيط ،والتأليف ،والمراجعة ،فاي أث اا كتاباة موواوعات اإل ااا  ،كماا هادفت أيواا إلاى
تقص ااي أث اار متوي اار الجا ا

 ،والتاصا ا

أل ماط السغوإل الغوو والتفكيرية والف ية.

األك اااديمي لغطالا ا

ف ااي تحدي ااد م ااده االس ااتعمال الفعغ ااي

وتكو اات عي ااة الد ارسااة ماا؛ ( )997طالبااا ماا؛ طغبااة الصااف الثااا ي الثااا و بفرعيااة العغمااي

واألدب ااي ،يدرس ااو؛ ف ااي ع اادد م اا؛ الم اادار الثا وي ااة بم طق ااة إرب ااد ف ااي األرد؛ ،ت اا ،ااتياره ااا بطريق ااة
عااوائية ،ولتحقياال أهاداف الد ارسااة اسااتاد ،الباحااث مقياسااا اماساايا متاادرجا ،ويكااو؛ ماا؛ ( )54فقاره

تقي

مده االستعمال الفعغي لعمغيات اإل اا م؛ وجهة

واج ار اتأ المعالجة اإلحصائية.

ر الطغبة أ فسه ،،وبعد تطبيال المقياا

ثانياً  :الدراسات األجنبية :

 - 1دراسة ( : ) Barclay & Skarlicki, 2009
أجري اات الد ارس ااة به اادف بح ااث ت ااأثير الكتاب ااة التعبيري ااة كأس ااغو لغت اادال لتافي ااف الو ااووط

ال فسية المصاحبة لغصدمة  ،وامكا ية تعمي ،تغإل الابارات عغاى ال غا ،فاي بيئاة العمال  ،وااارإل فاي

الد ارسااة عي ااة قوامهااا (  ) 577مبحااوث  ،الااذي؛ تاا ،تقساايمه ،إلااى أربا مجموعااات باااكل عااوائي ،
حي ااث طغا ا

م اا؛ المجموع ااة التجريبي ااة األول ااى أ؛ يكتبا اوا ع اا؛ ا فع اااالته ، ،وطغا ا
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م اا؛ المجموع ااة

التجريبية الثا ية أ؛ يكتبوا ع؛ أفكاره ، ،والمجموعة الثالثاة أ؛ يكتباوا عا؛ ماااعره ، ،وأفكااره ،معاا
 ،حو ال غ ،الواق عغيه ،في بيئة العمل  ،والمجموعة الرابعة كا ت وابطة  ،وأاارت ال تائو إلى

أ؛ المجموعة التي طغ

م ها أ؛ تكت

ع؛ مااعرها وأفكارهاا معاا  ،كا ات األكثار تقادما فاي حسا؛

الحال ال فسي بصافة عاماة  ،وأقال يعاة لت تقاا ، ،وكاا وا أكثار تصاالحا ما أ فساه ،مقار اة باالثتث
مجموعااات األاااره  ،باإلوااافة إلااى أ؛ المجموعااة التااي كتبات عاا؛ مااااعرها  ،وأفكارهااا كا اات أقاال

غوبا م؛ المجموعة التي كتبت ع؛ ا فعاالتها فقط .
 - 1دراسة ( : )Wong & Rochlen , 2009

ه اادفت الد ارس ااة إل ااى الكا ااف ع اا؛ أث اار التعبي اار الكت ااابي ف ااي تحس ااي؛ الحال ااة ال فس ااية لطغب ااة
الجامعات  ،وقد تكو ت عي ة الدراسة م؛ (  ) 540م؛ طت

الجامعة الذكور  ،حياث تا ،تقسايمه،

عاوائيا  ،إما إلى مجموعة تجريبية أو مجموعة وابطة  ،فقد طغ

م؛ المجموعة التجريبية الكتابة

لمااده عااارو؛ دقيقااة  ،لمااده ثتثااة أيااا ، ،عمااا تكااو؛ عغيااأ حياااته ، ،إذا كا اات لااديه ،عتقااة عاطفيااة

مثاليااة  ،فااي حااي؛ طغ ا

ماا؛ المجموعااة الوااابطة أ؛ تكت ا

عاا؛ مووااوعات غياار ااصااية  ،بعااد

أربعة أسابي أاارت تقارير المجموعة التجريبية األولى إلى تحس؛ مغحو في الحالة ال فسية عموما
 ،مقار ة بالمجموعة الواابطة  ،وأااارت تاائو تحغايتت اال حادار المتعادد إلاى أ؛ الحالاة اال فعالياة

ارتبطت باكل سغبي دال م العتقة العاطفية والعتقات اإليجابية م اآلاري؛ .

 - 3دراسة ( : )Jenkins , 2009

أجريت بهدف التحقل م؛ كفاية الكتابياة التعبيرياة  ،كأساغو لغتادال فاي تحساي؛ التحصايل
الد ارسااي عغااى عي ااة قوامهااا مائااة واث ااا؛ وعااارو؛ (  ) 577طال ا

وطالبااة ماا؛ طغبااة الجامعااة فااي

الفصل الدراسي األول  ،وت ،تقسي ،العي ة إلى ثتث مجموعاات و وهماا  :مجموعاة واابطة ( ) 75

 ،ومجموعة تجريبية (  ، ) 73ومجموعة عد ،الكتابة ( . ) 24

وقد أاارت ال تاائو إلاى أ؛ أساغو الكتاباة التعبيرياة لماده ثتثاة أياا ،يفياد فاي تحسا؛ األدا

األكاااديمي لااده الطاات

 ،وا؛ كا اات ال تيجااة لاا ،ت هاار مباا اره  ،ولكاا؛ تحت ااج عغااى األقاال ألربعااة

أسابي .

 - 4دراسة ( : )Sloan, Marx, Epstein, & Dobbs, 2008
هدفت الد ارساة إلاى الكااف عا؛ تاأثير األساغو االجتارار فاي التفكيار كمتويار وسايط ياؤثر

عغاى فااي التعبياار الكتااابي  ،وقامات الد ارسااة عغااى عي ااة قااو امهاا (  ) 94مبحوثااا  ،تاا ،قيااا

التفكياار

االجت ارار  ،واألع اراض االكتئابيااة لااديه ، ،وذلااإل فااي بدايااة أول فصاال د ارسااي لهاا ،فااي الجامعااة ،

وكااإج ار تقغيااد فااي بحااوث التاادال باسااتادا ،أسااغو الكتابااة التعبيريااة  ،وتاا ،تقسااي ،العي ااة عااوائيا
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إلى مجموعتي؛  :إحداهما وابطة  ،واألاره تجريبياة  ،وتغقات تعغيماات التعبيار الكتاابي بعاد ثاتث

فترات (  ) 4 ، 5 ، 7اهور  ،وأووحت ال تائو أ؛ األسغو االكتئابي االجترار يعمل باكل دال
بوصاافأ متوياار وساايط فااي تااأثير الكتابيااة التعبيريااة فااي األعاراض االكتئابيااة  ،حيااث إ؛ األفاراد الااذي؛
كا؛ لديه ،درجات مرتفعة في األعراض االكتئابية  ،كا وا أقل م؛ أق ار ه ،الم افوي؛ في األعراض
فسها في كل م ارحال القياا

العباد  ،وعغاى العكا

ما؛ ذلاإل فاإ؛ أساغو التأمال لا ،يكا؛ لاأ تاأثير

دال بوصفأ متوير وسيط بي؛ الكتابة التعبيرية وتافيف األعراض االكتئابية .

 - 5دراسة ( : )Fujihara & Yogo,2008

هاادف الد ارسااة إلااى الكاااف عاا؛ تااأثير التعبياار الكتااابي عغااى سااعة الااذاكره العامغااة  ،وتكو اات
عي ة الدراسة م؛ (  ) 575م؛ طت

وطالبات الجامعة  ،وت ،قيا

المبحوثي؛ اتل ست جغسات

تطبياال فاارد  ،وقااد تاا ،تعيااي؛ أفاراد العي ااة باااكل عااوائي فااي واحااد ماا؛ ثتثااة ااروف تجريبيااة ( :

مجموعااة تكت ا

عاا؛ أحااداث مؤلمااة  ،ومجموعااة تكت ا

عاا؛

عاا؛ أحااداث تافهااة  ،و مجموعااة تكت ا

توقعات مستقبغية مبهره )  ،وقد أعطيت التعغيمات لجمي أفراد العي ة بأ؛ يكتبوا لمده عارو؛ دقيقاة
 ،وقد ت ،قيا

سعة الذاكره العامغة فاي الااط القاعاد  ،وقياساات تتبعياة  ،وأااارت ال تاائو إلاى أ؛

التعبير الكتابي ع؛ موووعات مؤلمة  ،يؤد إلى تحس؛ في سعة الذاكره العامغة  ،ولك؛ لا ،تاار
ال تائو إلى أ تحس؛ في سعة الذاكره ك تيجة لغكتابة عا؛ موواوعات تافهاة  ،أو توقعاات مساتقبغية

مبهره .

 - 6دراسة ( : ) Harris,2006
هاادفت الد ارسااة إلااى التعاارف عغااى تااأثير التعبياار الكتااابي فااي المواقااف الواااغطة كأسااغو

لغتدال في الرعاية ال فسية و الجسمية  ،وذلإل بالمقار ة بمجموعات تكتا
 ،أو مجموعات ال تكت

عا؛ موواوعات حيادياة

 ،وقامت الدراسة عغى عي ة عاوائية اامغت ثتثاي؛ د ارساة مساتقغة  ،تمثال

فااي مجمغهااا ألفااي؛ ومااائتي؛ وأربعااة وتسااعي؛ (  ) 7795مبحااوث  ،و التااي تعااد كافيااة لحسااا

التااأثير  ،وتواام ت هااذه الد ارسااات مجموعااات تجريبيااة طغ ا
وأاره وابطة ل ،يطغ

أحجااا،

م هااا الكتابااة عاا؛ مواقااف ا عصااا

،

م ها الكتاباة  ،وبعاد تقساي ،العي اة إلاى ثتثاة مجموعاات متجا ساة  ،و هاي

مجموعااة عي ااة األصااحا (  ) 53د ارسااة  ،ومجموعااة ذو ال ااروف الصااحية سااابقة الحاادوث ( ) 4
دراسات  ،والمجموعة التاي تا ،قياساها وفقاا لغمعاايير ال فساية (  ) 57د ارساات  ،وأااارت ال تاائو إلاى

أ؛ اسااتادا ،ا اادمات الرعاي ااة الصااحية ال فس ااية والجس اامية باااكل دال إحص ااائيا ل ااده مجموع ااة ذو

ال روف الصحية سابقة الحدوث  ،غير أ؛ ال تائو ل ،تار إلى وجود تأثير لده باقي المجموعات .
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 - 7دراسة )(Shull, 2001
هاادفت الد ارسااة إلااى معرفااة أثاار اسااتادا ،اسااتراتيجية الاتعغ ،التعاااو ي ،والتااي تتواام؛ ااااتراإل

مجموعااة فااي التحرياار الجماااعي عغااى مسااتوه التعبياار الكتااابي لطغبااة الصااف الحاااد عااار بواليااة
إلي ااو  ،مقار ااة بطريقااة الااتعغ ،التقغيااد الااذ يتمحااور حااول المعغاا ،،ويجعاال عغيااأ الاادور األكباار فااي
عمغية التعغي ،والتعغ ،،وقا ،الباحث بإج ار هذه الدراسة بهدف الوصاول إلاى رفا مساتوه أدا الطغباة

المتااد ي فااي التعبياار الكتااابي ليصاال إلااى المسااتوه الااذ تاا ،تحديااده ماا؛ قباال مجغا

التعغااي ،بالواليااة،

وال ااذ أ ه اار أ؛ ص ااف طغب ااة الوالي ااة ه اا ،ع اادد مس ااتوه أق اال م اا؛ المع اادل المطغ ااو  ،ق ااا ،الباح ااث

باستادا ،التصمي ،التجريبي ،وااتبار قبغي وبعد ت ،تطبيقها عغى عي ة الدراسة البال عددها ()45
طالبااا ماا؛ مدرسااة روموفياال  romevillوالتااي قساامت إلااى مجمااوعتي؛ تجريبيااة واامت ( )70طالبااا،
وواابطة وامت ( )74طالباا  ،وقاد توصال الباحاث بعااد تطبيال الد ارساة إلاى فاعغياة الطاريقتي؛ ،ما

وجود فرول طفيفة ل ،ترل لمستوه الداللة اإلحصائية لصالس المجموعة التجريبية.

 - 2دراسة )(Adler, 2000

هدفت الدراسة إلى معرفاة تاأثر األلعاا

الغووياة التاي يمارساها الطات

فاي تطاوير مهااراته،

الكتابيااة اإلبداعيااة ،وتاادور ماا؛ اااتل ارتباطهااا بساايال الايااال وذلااإل ماا؛ اااتل أعمااال فيوجتسااكي

.vygotsky

وقد أجر الباحث م؛ اتل تقادي ،أربعاة مسااقات كتابياة إبداعياة م تقااه ،فاي ثاتث مادار

عغيا بوالية يوياورإل ،كاا؛ الماااركو؛ فاي البحاث ( )5معغماي؛ و ( )75طالباا  ،وقاد توصال الباحاث
بعااد تطبياال الد ارسااة إلااى أ؛ كاال معغاا ،وتتميااذه قااد تمياايوا بتقاادي ،كتابااات مصاابوغة وفاال ايااال كاال

م ا ه ،،وبااالرغ ،ماا؛ هااذه الاتفااات إال أ؛ ال تااائو تااوحي بااأ؛ الصااور التعغيميااة ساااعدت عغااى حااو
كبياار ،فااي إيجاااد قطااة تاواي؛ بااي؛ اربااة التعبياار وبااي؛ قواعااد الغوااة ،وقااد حقاال مسااال وراااة الكتااا

تقدما ع د المااركي؛ أكبر مما حققتأ مسااقات الم هااج التدريساي الاذ قاد ،بصاوره اعتيادياة ،األمار
الذ يدعو بأ؛ الكتابة المتعمده عغى الايال تساه ،باكل فعال في تطوير قدرات المراهقي؛ الكتابية

اإلبداعية.

 - 2دراسة )(Budhesha, 2000
هدفت الدراسة إلى االهتما ،باالتعبير الكتاابي المتوام؛ لغاياال كممارساة دااال الفال ،حياث

ياااج الطغبااة عغااى استكاااف أوواااعه ،االجتماعيااة والسياسااية وأوواااا غيااره ،،كمااا اااج الطغبااة
إل هااار معغوماااته ،وثقااافته ،ماا؛ اااتل إقامااة ح اوارات متايغااة م ا اآلا اري؛ ورساا ،ااصاايات ماا؛

إبداعات اياله ،،واألفكار الذ يدف الطغبة لغتفكير في السيال االجتماعي والسياسي الذ هو ماده
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الايال واإلبداا ،وبالتالي يدعوه ،هذا األمر لرؤية أفراد وم؛ مجتما يتفااعغو؛ معاأ فياؤثرو؛ فياأ،
ويتأثرو؛ ،ويعبرو؛ الحدود بي ه ،وبي؛ اآلااري؛ عبار الاياال وت ماي ما؛ ااتل ذلاإل مهاارات الكتاباة
واسااتمرت مااده التجربااة سا تي؛ وتواام ت ساات فتارات تقااويه ،،ااامغت طاات

المرحغااة الثا ويااة بمدي ااة

ميااامي بالواليااات المتحااده األمريكيااة باسااتادا ،معااايير واوااحة وااتبااارات األدا فااي التعبياار  ،وقااد
توصل الباحث إلى أ؛ ه اإل تحس ا واوحا في أدا الطت .

 - 11دراسة )(Gackson, 2000

هاادفت الد ارسااة إلااى تقااوي ،مسااتوه اسااتادا ،الطاات

لغتعبياارات االصااطتحية  ldiomsلااده

الطغبة القوقاييي؛ العاديي؛ والطغبة الذي؛ لديه ،صعوبات تعغ.،

كا؛ عدد المصطغحات المستادمة م ها ( )57مصاطغحا وتكو ات عي اة الد ارساة ما؛ طات

الصف الاام

م؛ ام

مدار  ،وكا؛ عدد الطغبة العاادي؛ ( )570طالا

و( )32طالبااا ماا؛ القوقاااييي؛ ،أمااا عي ااة الطغبااة ماا؛ أصااحا

ما؛ األمريكاا؛ الساود،

صااعوبات الااتعغ ،فكا اات ( )73أمريكيااا

م؛ السود و( )9قوقاييي؛ ،وت ،استادا ،أسغو تحغيل التباي؛ لمعالجة ال تاائو  ،وقاد توصال الباحاث
بعااد تطبياال الد ارسااة إلااى أ ااأ يوجااد فاارول بااي؛ الطغبااة العااادي؛ وأولئااإل الااذي؛ يجاادو؛ صااعوبات فااي

التعغ ،،عد ،وجود فرول عغى أسا

 - 11د ارسة ((Thome, 2000

ااتتف األسا

العرقي (سود – قوقاي).

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التقوي ،في الصاف – باساتادا ،التحغيال – إلاى ت مياة مهاارات

التعبير لده الطت

في المدرسة الثا وية م استادا ،التوذياة الراجعاة ،وتا ،ذلاإل فاي مادار ثا وياة

في مدي ة ايكاغو بوالية إلي و بأمريكا.

ولتحقيل هاذا الهادف تا ،تحدياد معاايير الكتاباة الجياده ،وتيوياد الطات

بهاا الساتادامها فاي

التعغااي ،،والتقااوي ،الااذاتي ،والتقااوي ،التحصاايغي ،وذل اإل لمساااعدته ،فااي تمثاال هااذه المعااايير باادال ماا؛
االكتفا ببيا؛ األاطا فاي ك ارساة الطات  ،وهاذا اتجااه وجاد فاي أمريكاا فاي الاما

والعااري؛ سا ة

األاياره ،وهااو يتواام؛ احتماليااة يياااده تمكااي؛ الطغبااة ماا؛ مهاااره التعبياار باعتبااار أ؛ المعغومااات التااي
توافرهاا التوذياة الراجعاة المساتمره والدقيقاة عا؛ القادرات الكتابياة لغطات

يمكا؛ المعغماي؛ ما؛ تصاامي،

التعغي ،بتركيي أكبر ،وتساعد المتعغمي؛ عغى تركيي جهوده ،،وتحسي؛ كتاباته ،،وتقدير ذاته.،

وامغت الدراسة ( )03معغما و( )32طالبا في روف مت وعة فاي مدرساة ثا وياة فاي إحاده

واواحي ااايكاغو بأمريكااا ،والبحااث اابأ التجريبااي مب ااي عغااى الممارسااة الصاافية فااي ااروف عاديااة
وتحغيل الكتابة كأداه لتوذية راجعة تعغيمية لتحسي؛ األدا  ،وقد توصال الباحاث بعاد تطبيال الد ارساة

إلى أ؛ ه اإل تحس ا واوحا ذا داللة في هاية عامي؛ م؛ التدري .
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التعقيب على الدراسات والبحوث التي تتعلق بتنمية مهارات التعبير اللغوي :
 .1اهتمت الدراسات والبحوث السابقة بمهارات التعبير الغووية  ،والتعبير الكتابي  ،والتعبير الافو
 ،والتعبياار الااو يفي  ،واإلبااداعي  ،والكتابااة اإلبداعيااة  ،ومجاااالت التعبياار الااافو  ،ومجاااالت

التعبير الكتابي .

 .1ه اادفت الد ارس ااات الس ااابقة إل ااى ت مي ااة مه ااارات التعبي اار الكت ااابي  ،والتعبي اار الا اافو  ،والتعبي اار
الو يفي  ،والتعبير اإلبداعي  ،والكتاباة اإلبداعياة  ،وتحدياد معاايير ااتياار موواوعات التعبيار

الكتابي اإلبداعي  ،واستادا ،طرائل تعغيمية ماتغفة لت مية مهارات التعبير الماتغفة .

ت وعات العي اات الماتااره فاي الد ارساات الساابقة فمع مهاا تمثال فاي الطغباة عي اة لغد ارساة مثال د ارساة

أبا ااو صا اابحة (  ، ) 1010والسا اامير (  ، ) 1002والمصا اار (  ، ) 1002وال جا ااار ( ، ) 1004
واألغااا (  ، )1001والفغياات (  ، ) 1001وعبااد الج اواد (  ، ) 1001ومسااغ ، )1000 ( ،وقاساا( ،

، ، )Adler,2001( ، )shull,2001( ، ) 1000و (( )thome,2000
& Rochlen , 2009 ( ، )Skarlicki, 2009

، )Wong

&

Barclay

( ( ، )Jenkins , 2009

( ، )Fujihara & Yogo,2008 ( ، )Sloan, Marx, Epstein, & Dobbs, 2008

 ، ) Harris,2006بي ما الدراسات التي تمثغت عي تها بالمعغمي؛ مثل دراسة ال ده ( . ) 1002

 .3استادمت مع  ،الد ارساات الساابقة الما هو التجريباي  ،بي ماا الدارساات التاي اساتادمت الما هو
الوصفي فهي دراسة ال ده (  ، ) 1002وعبد الجواد ( . ) 1001

وتعددت أدوات الدراسات والبحوث الساابقة فم هاا تمثغات أداتاأ فاي االاتباارات بماتغاف أااكالها مثال
د ارسااة الساامير (  ، ) 1002والمصاار (  ، ) 1002وال جااار (  ، )1004أبااو العي ااي؛ ( ) 1003
 ،واألغااا (  ، ) 1001والفغياات (  ، ) 1001وعبااد الج اواد (  ، ) 1001أمااا االسااتبا ة فكا اات أداه

لدراسة أبو صبحة (  ، ) 1010وال د (  ، ) 1002وعطا اهلل (  ، ) 1000وال جاار ( ، ) 1000
و (Wong & ( ، ) Barclay & Skarlicki, 2009 ( )Adler,2001( ، )shull,2001
, 2009

، )Rochlen

( Sloan, Marx, Epstein, & Dobbs, ( ، )Jenkins , 2009

. ) Harris,2006 ( ، )Fujihara & Yogo,2008 ( ، )2008

 .4توصغت الدراسات السابقة إلى تائو م؛ أهمها تفول المجموعات التجريبية عغاى الواابطة فاي
االاتب ااارات التعبيري ااة عام ااة  ،تق اادي ،قائم ااة بمه ااارات التعبي اار الكت ااابي  ،وتق اادي ،قائم ااة بمه ااارات

التعبير الافو  ،وفاعغية البرامو المقترحة فاي ت مياة بعاض مهاارات التعبيار الكتاابي  ،وواعف

الطت

باكل عا ،في مهارات التعبير الغوو باقيأ الافو والكتابي .
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تعقيب عام على الدراسات السابقة :
بعد أ؛ قا ،الباحث في هذا الفصل بعرض ما تمك؛ الحصول عغيأ م؛ دراسات ساابقة ذات

عتقااة بمووااوا الد ارسااة ،حيااث كااا؛ الهاادف ماا؛ هااذا العاارض اإللمااا ،بمووااوا الد ارسااة وع اصاارها
الحالية ،وقد تفاوتت هذه الدراسات في أهدافها وتساؤالتها وأدواتها وعي اتها ،وقد استفاد الباحث م ها

فااي رس ا ،اإلطااار ال اار لغد ارسااة الحاليااة ،باإلوااافة إلااى وو ا الفرواايات الم اساابة لهااا ،وتمكاا؛
الباحث م؛ متح ة التالي :

 - 5قغااة الد ارس ااات والبح ااوث العربي ااة الت ااي ت اول اات الص ااور المتحرك ااة كطريق ااة ف ااي ت اادري
الغوو ب وعيأ الكتابي والافو .

التعبي اار

 -7تطابقاات هااذه الد ارسااة ما الد ارسااات السااابقة فااي ت ميااة مهااارات التعبياار الغوااو  ،ب وعيااأ التعبياار

الافو والكتابي .

 - 3ااتغفاات ه ااذه الد ارسااة ما ا الد ارسااات الس ااابقة ف ااي مجااال اس ااتادا ،الصااور المتحرك ااة  ،كو ه ااا
الدراسة الوحيده التي تسعى إلى ت مية مهارات التعبير الغوو باستادا ،الصور المتحركة في تادري

طغبة الصف الراب األساسي .

 - 5استفادت هذه الدراسة م؛ الدراسات السابقة في ااتيار الم هو واالعتماد عغى الم هو التجريبي

،حيث أ أ الم هو الذ أاذ بأ الباحث ع د ب ا وتطبيل البر امو.

 - 4استفادت هذه الد ارساة ما؛ الد ارساات الساابقة فاي ااتياار عي اة الد ارساة ،ما؛ حياث تمثيال العي اة

لغمجتم الذ أاذت م أ.

 - 2اسااتفادت هااذه الد ارس ااة ماا؛ تصاامي ،األدوات ،وكيفي ااة إعاادادها وب ااا االاتب ااار وب ااا بطاق ااة

المتح ة ،والتي اعتمد الباحث عغيها في تطبيل الدراسة عغى طغباة الصاف ال اربا األساساي والاذي؛
ت ،تطبيل أدوات الدراسة عغيه. ،

 - 0تاابهت مع  ،الدراسات الساابقة فاي األدوات المساتادمة فيهاا ،وقاد تطابقات هاذه الد ارساة فاي
العي ااة واألدوات م ا كاال ماا؛ أبااو صاابحة ( ، )7757ود ارسااة المصاار ( ،)7774ودراس ا ا ا اة ال جااار

( ، )7775ودراسة الفغيت ( ، )7777ودراسة قاس ، )7777( ،ودراسة السمير ( ، )7774ود ارساة

األغااا ( ، )7777ود ارسااة ( ، )shull,2001ود ارسااة ( ، )Adler,2001ود ارسااة ()thome,2000

.

وت فرد الدراسة الحالية ع؛ الدراسات السابقة فيما يغي:

 - 5الد ارسااة األولااى التااي تسااتاد ،بر ااامو قااائ ،عغااى الصااور المتحركااة فااي ت ميااة مهااارات التعبياار
الغوو ،عغى حد عغ ،الباحث.
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 - 7اهتمت هذه الدراسة بالتعبير الغواو والاذ يعاا ي ما؛ قغاة الد ارساات البحثياة فاي هاذا المجاال ،
والذ يتعغل بالتعبير و وعيأ .

 - 3استادمت هذه الدراسة بطاقة متح ة لمتح ة أدا الطت

طغبة الصف الراب األساسي .

 - 5مجتم الدراسة كا؛ م؛ طت

اهتمت بالتعبير الغوو لطت

في مهارات التعبير الافو لده

الصف الراب األساسي ،حيث أ أ توجد قغة م؛ الد ارساات التاي

الصف الراب األساسي
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الفصل الرابع

إجراءات الدراسة
مقدمــة :
يهددهذ ددصل للى ددن الددء تيددي لكه دللالث لل ددي اددلتهي للتيه د

ددي لل يددهل لل تي ددي لهددص
د أهدن لكهيتدة عد

علضي لل لي ة ولكهللالث لل ي قيم تهدي للتيهد
صل للى ن
للهللاة  ،وي ض
ً
ايؤالث للهللاة  ،وقه لش ن علء ه ع للهللاة وللعينة  ،و نهج للهللاة  ،وأهولث للهللاة ولعهله ي
 ،و هق وثتيث لألهولث  ،ولل عيلهيث لكه يئية  ،وصلك علء للنهو لل يلي:
منهج الدراسة والتصميم التجريبي:

تددن د د

ل تع للتيه

ي ص للهللاة لل نهج لل هليتي ل ييس يعلية وظيذ لل ول لل هلتة علدء

ه دديللث لل عتي ددل لللغددو ل دده

تياد دهلم لل

ال ي ددص لل ددذ لل للت ددع ت هي ظ ديث غدد

د يم لل هليتدي لل عددلوذ تياددم

ددي لاد د ي  ،وصل ددك

د يم لالد تدديل لل تلددي ولالد تديل للتعدده ل ه ددوع ي

تي ئ ي  :اههل ي هليتية ،ولألدل ضيت ة.

مجتمع الدراسة :
تددو

ه ددع لله للاددة د ( )9922ل يددص د

ال يددص لل ددذ لل للتددع لألاياددي لل ن ظ ددي

تيل هللس لألاياية لل يتعة لوتيلة للغو للهولية ت يع غ " لا ي " للعيم لله للادي 9109/9109

 ،و للوهث أع يل م ي تي  01-2انولث.
عينة الدراسة :

ل ه م لد يديل شدعت ي

د

د تدي ( )4شدع

دىوذ لل للتدع لألايادي ت هلادة صتدول هيدل

للتلح لالت هلئيدة "أ" لالهئدي ت هيندة هيدل للدتلح للعديم لله للادي  9109-9109تيع تديل م ي ثلدو عيندة

لله للاددة ،وقدده ددم لد يدديل لل هلاددة ت لي ددة ق ددهية ؛ وصلددك أل

ددص لل هلاددة ددو ل يهددي د دديئ

ه ددع لله للاددة تشددتن عدديم  ،وقدده تلد عددهه ال يددص ددصي لل ددىي ( )79ل يددصلً ،ددو عي
ولهم تيل لي ة للعشولئية للتاي ة ت ي يلي:
لل ذ للللتع لألاياي 9

لل ذ للللتع لألاياي 4

ددم لد يدديل

وعهه ال يص  97ل يصلً ي ثن لل ه وعة لل هليتية

وعهه ال يص  94ل يصلً ي ثن لل ه وعة للضيت ة
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أداتا الدراسة :
ل ه ي ددق أ ددهلذ لله للا ددة للهيلي ددة ولل ددي ثل ددث ددي للتش ددذ عد د

لل هلتة علء تن
قيم للتيه

هيللث لل عتيل لللغو له

يعلي ددة وظي ددذ لل ددول
دي لاد ي ،

لتدة لل دذ لل للتدع ت هي ظدة غد

تإعهله لألهل ي لل يلي ي :

 .0ت يقة الهظة هيللث لل عتيل للشىو .
 .9لد تيل هيللث لل عتيل للت يتي.

يم تن أهل نهي ت ي يلي :

واي م ى ين د ولث

أولا :اختبار مهارات التعبير الكتابي :

هدديللث لل عتيددل للت دديتي لل ددلل علددء ال يددص

ل دده ددهذ لالد تدديل الددء قيدديس اد و تعد

لل ذ للللتع لألاياي ت يع غ  -لا ي .

ول ه وقدع دصل لالد تديل علدء ( )09هديل و عدة علدء ( )9أتعديه ،ول ده

نوع لالد تيللث لل وضوعية ،لل ي
لل وضوعية .

عيلية

وقه قيم للتيه

ي تيل ىيع عهن

دي لالد تديل د

هقهي وثتي هي ،تيكضي ة الء

عهدي تهلهدة

تتنيا صل لالد تيل تعيً للد ولث لل يلية:

 - 1تحديد أبعاد الختبار:
هي
للهين

قيم للتيه

لألائلة.

ت ههيه ص لألتعيه الء ثالثة هولن

لألون  :توي لله ن  ،للهين

ي:

للثيني  :تنيا لأل تديل  ،للهيند

للثيلد

 :لل عتيدل دي ضدوا

 - 2تحديد فقرات الختبار:
لئياة

ل ه م ههيه عهه هديللث لل عتيدل للت ديتي دي (  ) 09هديل  ،و عدث علدء ثالثدة هديللث
هيللث لل عتيل للت يتي  ،وللههون لل يلي يتي

للى للث الء هيللث لل عتيل للثالثة .

هديللث لل عتيدل للشدىو وعدهه ي  ،ولن ديا

جدول ()1

أعداد فقرات الختبار وفقرات مهارات التعبير الكتابي
العدد

توي لله ن

5

الفقرات
1, 2, 5, 6, 13

مهارات التعبير الكتابي
تنيا لأل تيل

4

3, 4, 7, 8

لل عتيل ي ضوا لألائلة

4

9, 10, 11, 12

13

1 – 13

هيللث لل عتيل للت يتي تتن
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 - 3صياغة فقرات الختبار
ل ه للعء للتيه

 الي ة لغوييً.

ييغ ه للث لالد تيل أ

ي

للغ و

 ولضهة ديلية

ص للى للث:

تو

.

ثلة لل ه و ولأل هلذ لل لله تلوغهي.



نياتة ل ا و لل ال يص للصي اي تق عليهم لالد تيل.



ددصل  ،وق دده لشد د ن لالد ت دديل ددي

لالد تيل  ،م علضه علء لهنة

ددول ه لألولي ددة عل ددء ( )47ددل  ، ،وتع دده ت يت ددة د دللث

لل هت ي  ،لهق لقم (  ) 9وصلك للوقوذ علء:

ه اال ة للث لالد تيل لغوييً.



ه



هة لل يه للعل ية.

ثين للث لالد تيل لل ه و ولأل هلذ للالوتية.



ه



ه هقة

ييغة لكتهلن لل لهة.

و ي ضوا أللا لل هت ي  ،ه م عهين تع

ل.

للى للث ،وت ي لالد تيل شد الً علدء ()41

 - 4تجريب الختبار:
قدديم للتيهد

ديلج عينة للهللاة.

ت هليد

لالد تدديل علددء عينددة لاد العية تونددة د ( )91ل يددصلً لد يددلول د

 - 5تحديد زمن الختبار:
هي

قيم للتيه

ت ههيه لل

لهنة لل هتيم د ههدة ،وعد

لل نيا

ليدق هادي

لإلهيتدة علدء دللث دصل لالد تديل عد

ليدق أل

واد لل ده لل دي لاد غلقهي أ دلله للعيندة لالاد العية

ي لكهيتة علء لالد تيل ،وصلك ت تيق لل عيهلة لآل ية:

للص لا غلقه أت أ ل يص

للص لا غلقه أالع ل يص  +لل
لل نيا = لل
لل
9
لل الئم لإلهيتة علء للث صل لالد تيل و ( )41هقي ة.
صل ،ول ه و ن للتيه الء أ لل

صدق الختبار:
هي

م لل أته

هق لالد تيل ع

ليق:
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صدق المحتوى:
لالد تيل لل يهق و لالد تيل للص ي يس ي وضع ل يياه  .و قه ه ق للتيهد

ه و لالد تيل ع
لل د

ي

ليدق عدل

لالد تديل دي

د

دهق

دول ه لألوليدة علدء ه وعدة د أادي ص هدي عيي

ي لل ني ج و لق لل هليس و د

يع لو ي لل يهل ت هي ظديث غد

ي

لهق لقم ( ، ) 9هي قي ول تإتهلا آللئهدم و الهظدي هم هدون نيادتة دللث لالد تديل ،و ده لن ديا

للى للث الء تن تعده د لألتعديه للثالثدة لالد تديل ،وتدصلك وضدو

دييغي هي لللغويدة ،و دي ضدوا لدك

لآلللا أ تح عهه للى للث ( )09ل .

صدق التساق الداخلي:

ولل أتدده د صلددك ددم

للهللاة ،تههذ هاي

تيددق لالد تدديل علددء عينددة لا د العية د ( )91يلت ديً ددديلج عينددة

عي الث لال ايق للهلدلي لالد تديل وصلدك تهادي

تعدده ددع للهلهددة للتليددة لالد تدديل وتددصلك هلهددة تددن ددل د
تيا دهلم عيهلة تيلاو وللههلون لل يلية تي

صلك.

عي دن لل تدي هلهدة تدن

دللث لالد تدديل ددع للهلهددة للتليددة للتعدده

جدول رقم ()2

معامل ارتباط أبعاد الختبار مع الدرجة الكلية لالختبار
للتعه

عي ن تيلاو

ا و للهاللة

توي لله ن

1870

1810

تنيا لأل تيل

1875

1810

لل عتيل ي ضوا لألائلة

1879

1810

قي ة (ل) للههولية ايو ( )1844عنه ( )1815 =αوهلهة هلية ()07
قي ة (ل) للههولية ايو ( )1850عنه ( )1810 =αوهلهة هلية ()07

يالهددظ د هددهون (  ) 9أ ه يددع أتعدديه لالد تدديل ل ت ددة اه دديئييً ددع لل ه ددوع للتلددي

لالد تيل.

جدول رقم ()3

معامل ارتباط فقرات بعد تكوين الجمل مع الدرجة الكلية لالختبار
رقم الفقرة

معامل بيرسون

مستوى الدللة

0
9
5
0
09

1855
1804
1800
1805
1807

1810
1810
1810
1810
1810

قي ة (ل) للههولية ايو ( )1844عنه ( )1815 =αوهلهة هلية ()07
قي ة (ل) للههولية ايو ( )1850عنه ( )1810 =αوهلهة هلية ()07
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ويالهددظ د هددهون ( )9أ ه يددع دللث للتعدده ل ت ددة لل تي ديً هلالً اه دديئييً ددع لل ه ددوع

للتلي لتعه توي لله ن ،و صل يعني أ ه يع للى للث

يهقة و ل ت ة هلدلييً .

جدول رقم ()4

معامل ارتباط فقرات بعد بناء األفكار مع الدرجة الكلية لالختبار
رقم الفقرة

معامل بيرسون

مستوى الدللة

9
4
7
7

1850
1809
1805
1804

1810
1810
1810
1810

قي ة (ل) للههولية ايو ( )1844عنه ( )1815 =αوهلهة هلية ()07
قي ة (ل) للههولية ايو ( )1850عنه ( )1810 =αوهلهة هلية ()07

ويالهددظ د هددهون ( )4أ ه يددع دللث للتعدده ل ت ددة لل تي ديً هلالً اه دديئييً ددع لل ه ددوع

للتلي لتعه تنيا لأل تيل  ،و صل يعني أ ه يع للى للث

يهقة و ل ت ة هلدلييً .

جدول رقم ()5

معامل ارتباط فقرات بعد بناء األفكار مع الدرجة الكلية لالختبار
رقم الفقرة

معامل بيرسون

مستوى الدللة

2
01
00
09

1859
1801
1809
1804

1810
1810
1810
1810

قي ة (ل) للههولية ايو ( )1844عنه ( )1815 =αوهلهة هلية ()07
قي ة (ل) للههولية ايو ( )1850عنه ( )1810 =αوهلهة هلية ()07

ويالهددظ د هددهون ( )5أ ه يددع دللث للتعدده ل ت ددة لل تي ديً هلالً اه دديئييً ددع لل ه ددوع

للتلي لتعه لل عتيل ي ضوا لألائلة ،و صل يعني أ ه يع للى للث
ثبات الختبار :

ل ه م لل أته

ثتيث لالد تيل ع

ليق :
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يهقة و ل ت ة هلدلييً .

التجزئة النصفية:
م ه ئدة لالد تديل الدء ن دىي  ،للى دللث للىلهيدة يتدن للى دللث لل وهيدة  ،ثدم هاد

هي

عي ددن لل تددي تيلاددو تددي للن ددىي علددء لالد تدديل تتددن  ،ولتددن تعدده د أتعدديه لالد تدديل  ،ثددم ددم
عهين لل ون تيا دهلم

 - 0عي ن اتيل أ

 /تللو وه ي  ،وههون لقم ( )0يوضح صلك.
جدول رقم ()6
ثبات التجزئة النصفية لختبار مهارات التعبير الكتابي
معامل بيرسون قبل

معامل الرتباط بعد
1875

أبعاد الختبار

عدد الفقرات

توي لله ن

5

1875

تنيا لأل تيل

4

1870

1879

لل عتيل ي ضوا لألائلة

4

1879

182

مهارات التعيير الكتابي

13

8.0

8.00

ويالهظ

التعديل

ههون ( )0أ قيم عي الث لل تدي تيلادو  ،وقديم عدي الث ادتيل أ  /تدللو

لإلد تيل شيل الء أ لالد تيل ي ع تهلهة ثتيث هيه  ،ؤته
 - 9عيهلة توهل لي شيلهاو :
ت ددي ددم لاد دهلم هاددي

ولل ي ن

ع9

ثتدديث لالد تدديل عد

ليددق

الهي ه لالا دهلم.

تيددق عيهلددة تددوهل لي شيلهاددو 91

علء :
لأ

لأأ

التعديل

هي

:

عي ن ثتيث لالد تيل،

تيي هلهيث لالد تيل ،م
تي أ

ي ص للهللاة.

ع - 9م ( – م)

=

( – )0ع9

عهه أائلة لالد تيل "لالا هيتيث للتلية"
وا هلهيث لالد تيل

عي ن للثتيث ياديو ( )1820و دو عي دن ثتديث يؤتده
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دالهية لالد تديل لل تيدق

ثاني ا :بطاقة مالحظة مهارات التعبير الشفوي :

أ -الهدف من بطاقة المالحظة :
للشىو

قي دديس اد د و

ال ي ددص لل ددذ لل للت ددع لألايا ددي " عين ددة للتهد د

دالن لألتعيه لل ي ض نهي ت يقة لل الهظة .

" ددي أهلا ه دديللث لل عتي ددل

ب -بناء بطاقة المالحظة :

م لال الع علء للتهو وللهللايث لل ي نيولث تيىية تنيا ت يقة الهظة هيللث لل عتيل
ديا علددء صلددك ددم
للشددىو وصلددك لالاد ىيه نهددي ددي اعددهله أهل لله للاددة للهيليددة ،وتند ً
ت يقة لل الهظة ي ول يلايث أهلئية .

ددييغة عتدديللث

ت -وصف بطاقة المالحظة :

ت يق ددة لل الهظ ددة ( )24ه دديل ه ددون ه دديللث لل عتي ددل للش ددىو ( له ددق لق ددم ) 9

ضد د

و عة علء ألتعة أتعيه ت ي ي وضهة تيلههون (:)7

جدول رقم ()7
أبعاد بطاقة مالحظة التعبير الشفوي
العدد

الفقرات

مهارات التعبير الشفوي
للهين

للىتل

7

7-0

للهين

لللغو

5

09-2

للهين

لل و ي

0

02-04

للهين

لل ل هي

5

94-91

24

24-1

مجموع مهارات التعبير الشفوي

ث  -تصحيح بطاقة المالحظة :
ددهيح ت يقددة لل الهظددة و ددي ل ددهليج د ياددي لل ا د وييث و دللو للهلهددة علددء تددن

يد م

عتدديل ددي تددي د ددس هلهدديث وهلهددة ولهدده  ،و دللو قي ددة للددهلهيث علددء ت يقددة الهظددة هدديللث

لل عتيل للشىو

تتن

( )24هلهة تهه أهنء الء ( )120هلهة تهه أق ء .

صدق بطاقة المالحظة :

قيم للتيه

تيل أته

صدق المحتوى:
ل

دم عددل

هق ت يقة لل الهظة ع

ليق:

ت يقددة لل الهظددة علددء عددهه د لل هت ددي لل د

لل هت ي اتهلا وههة نظل م ا لا ي يلي:

 وضو تن عتيل ،

هي

ددي

لل ييغة لللغوية وللتاي ة وللهقة.
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ددي هددين لل لتيددة  ،وقدده



ههيه ه ش ولية لألتعيه و ه لن يا للى للث لألتعيه لل ي ثلهي

 لل هة للعل ية للى للث .


هق للعتيللث و ه قييس ي وضعث ألهله.

ههيه ه

الهظد دديث ي د ددة وقي د ددة لق ند ددع للتيه د د

وقددده أتد دده لل هت دددو

تهد ددي وأهد ددل علدددء ضد ددوئهي

لل عهيالث للال ة ،د هدصذ و عدهين دي تدن د لل دييغة لللغويدة ولللىظيدة ل تدو ادهلة وتادي ة
ت يث ت يقة لل الهظة ي

وولضهة لل ىهو ي تهي

ثبات بطاقة المالحظة:

ثتيث ت يقة لل الهظة ع

ل ه م لل أته

 - 1معامل ألفا كرونباخ:
تهاي

قيم للتيه

ليق :

ثتيث لالد تيل تياد دهلم عي دن ألىدي تلونتدي تيل عيهلدة لل يليدة ( دال

أتو ني ية:)900 :0224 ،
ل=
هي



ن
ن1-
م هاي

ول هي لألولية تونة

( -0

مج ع) 2
ف



س يقة تتن  ،تل
عي ن ألىي تلونتيع2للت

عي ن ثتيث عين يشيل الء

( )94ل .

عي ن للثتيث للعيم ( ،)1875و و

دالهية للت يقدة  ،وتدصلك و دن للتيهد

لل الهظة ولل ي ض نث ( )94هيل أهلئية.

الدء لل دول للنهيئيدة لت يقدة

 - 2ثبات المالحظين:
قيم للتيه
عينة

تيالا عينة ت ين له ت الهظ ثي ت تيق ت يقة لل الهظة ت دول تهئيدة علدء

( )5ال يص

ديلج عينة للهللاة  ،وتعه أ ل هث للهلهيث ي ت يقة لل الهظدة  ،دم

عيلهددة للن دديئج وصلددك د دددالن هاددي

دده لال ىدديق ولالد د الذ تددي للتيه د

و يلدده تيا د دهلم

عيهلة توتل  COOPERت ي يلي :
ناتة لال ىيق =

عهه للث لال ىيق  /عهه للث لال ىيق  +عهه للث عهم لال ىيق × 011
(هل ي للوتين و ه ه لل ى ي ،0220،

)09

وتينث ن يئج ص لل عيهلة ل ييس ثتيث ت يقة لل الهظة ت ي و وضح ي للههون لآل ي :
جدول رقم ( )0نسبة التفاق بين المالحظتين لبطاقة المالحظة
البيان
للثتيث لت يقة
لل الهظة

عدد مرات التفاق
21

عدد مرات عدم
التفاق
09

75

المجموع
019

نسبة التفاق
( الثبات )
%77.0

للههون للايتق أ ناتة لال ىديق تلغدث  ، %7789وقده أوضدح (هل دي للوتيدن

وي ضح

و ه ه لل ى دي  )09 ، 0220،أنده اصل تيندث نادتة لال ىديق أقدن د  %71هدصل يعتدل عد لندىدي

ثتيث ت يقة لل الهظدة أ دي اصل تيندث نادتة لال ىديق  %75دأتثل هدصل يدهن علدء لل ىديع ثتديث ت يقدة

لل الهظة  ،وهي
يت

و يلده و دلث الدء  ، %7789و دي نادتة ل ىعدة

أ ناتة لال ىيق تي للتيهد

داللهي لال ئني علء ثتيث ت يقة لل الهظة .

تصميم الدراسة:

لت ث للهللاة للهيلية علء لل غيللث لل يلية:

 - 1المتغيرات المستقلة :و ي لي ة لل هليس ولهي ا ويي
 أالو

ي:

وظيذ لل ول لل هلتة لل ه وعة لل هليتية .

 لألالو لل ليه لل ه وعة للضيت ة .

 - 2المتغيرات التابعة :و ي هيللث لل عتيل لللغو تش يه:
هيللث لل عتيل للشىو .



هيللث لل عتيل للت يتي.



إجراءات الدراسة:

لقد اتبع الباحث في تطبيقه لهذه الدراسة اإلجراءات التالية:
 .0ههيد دده هد دديللث لل عتيد ددل للشد ددىو وللت د دديتي لل د ددلل علد ددء ال يد ددص لل د ددذ لل للتد ددع ل توند ددي د ددي
لل وضوعيث لل د يل لل هليس.

 .9اعهله صتللث لل ولقذ لل علي ية /لل عل ية ل هيللث لل عتيل للشىو وللت يتي .
 .9تن دديا ولع ددهله أهولث لله للا ددة ولل
هيللث لل عتيل للشىو .

 .4ع ددل

ددصتللث لل ولق ددذ لل علي ي ددة  /لل عل ي ددة وأهولث لله للا ددة عل ددء لهن ددة لل هت ددي  ،ولهد دللا

لل عهيالث للال ة.

 .5لله ون علء اص
.0

ثل ددة ددي لد ت دديل ه دديللث لل عتي ددل للت دديتي وت يق ددة الهظ ددة

ادتق د هلئدل لل علديم توتيلدة للغدو للهوليدة تغد تدإهللا دص لله للادة دي

لل هلاة لل يتعة لهي .

تيق أهولث للهللاة علء عينة لا العية تههذ لله ون علء

هق وثتيث لهي.

 .7لد يدديل لل هلاددة لل ددي اد تق يهددي هلتددة لله للاددة ،و ههيدده عينددة لله للاددة ولل ه وعددة لل هليتيددة
ولل ه وعة للضيت ة .
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.7

تيددق أهولث لله للاددة علددء تددن د لل ه ددوع ي لل هليتيددة وللضدديت ة قتددن للتددها ددي لل هلتددة

وصلك لض ي

تي ؤ لل ه وع ي تتن .

 .2هليس هيللث لل عتيل لللغو لل

يغة ي ولقذ علي ية /عل ية و ق عيييل أالو

وظيذ

لل ددول لل هلت ددة لل ه وع ددة لل هليتي ددة ،و ددهليس نى ددس لل وض ددوع تيألا ددلو لل لي دده أل د دلله
لل ه وعة للضيت ة ي نىس عهه لله

.01

اعيه

.09

هلين للن يئج و ىايل ي و هيم تع

.00

تيق أهولث للهللاة علء لل ه وع ي لل هليتية وللضيت ة تعهييً تعه لل هلتة .

اهللا لل عيلهيث لكه يئية ولله ون علء للن يئج.

المعالجات اإلحصائية :
هي

لل لل .

لل و ييث ولل لهيث للضلولية.

لإلهيتددة ع د أاددئلة لله للاددة ددم لا د دهلم للل ددة لكه دديئية للعلددوم لاله يعيددة (، )spss

م لا دهلم لألايلي

لل يلية :

 .0لد ت دديل (ث) لعين ددي

اد د ل ي لل يلن ددة ت ددي

 .9لد ت دديل (ث) لعين ددي

اد د ل ي لل يلن ددة ت ددي

وللضيت ة ي لد تيل هيللث لل عتيل للت يتي.
وللضيت ة ي ت يقة الهظة لل عتيل للشىو .

 .9عي ن لتع اي ي لههم لل أثيل للتشذ ع

واد د هله دديث ددال

لل ه ددوع ي لل هليتي ددة

واد د هله دديث ددال

لل ه ددوع ي لل هليتي ددة

يعلية لل عليم ت وظيذ لل ول علء تن

لل عتيل للت يتي وللشىو .
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هديللث

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها والتوصيات والمقترحات

 أولا :نتائج الدراسة :

 oإجابة السؤال األول واختبار صحة الفرضية المرتبطة به

 oإجابة السؤال الثاني واختبار صحة الفرضية المرتبطة به

 oإجابة السؤال الثالث واختبار صحة الفرضية المرتبطة به

 ثانيا  :توصيات الدراسة

 ثالثا  :مقترحات الدراسة .

88

الفصل الخامس

نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات
ها

يتناال

لفص ا عرضاال تفصاايايل لانتاال
أيضل تفسير له ه لنتل

إحصل يل كمل يتنل

لمةترحل

ت تة ي بعض لت صيل

أولا :نتائج الدراسة :

لت ا ت ا لت ص ا إليهاال بع ا معللج ا لبيلناال

منلقشاتهل فا ضا

ه ت ضيح ب لك.

ل رسال

لسالبة

بنال عايا

إجابة السؤال األول :
ينص لسؤ

عاى مل يا :

أل

ما مهارات التعبير اللغوي المناسبة لطالب الصف الرابع األساسي؟
ت ساتالصص مهالر
لكتلب

لتعبيار لاغا

لتا تملاا

فا مهالر

لتعبيار لشاف

فيمل يا عرض لتاك لمهلر :

أولا  :مهارات التعبير الكتابي :

 .1كتلب جم مكتما ألركلن تعط معنى ضحل تلمل .
 .2ترتيب جم لتك ين قص أ فةرة منلسب .
 .3ض ح أفكلر لم ض ع
 .4تساس

 .5ستال

 .6ستال

ألفكلر بشك منطة
لكامل

عصمل

نتملؤهل لام ض ع .
ضح .

ستال مل قيةل ف م ضعهل .
لترقي بص رة صحيح .

 .7لة رة عاى إبرز ألفكلر لر يس لام ض ع لمكت ب .
 .8ت عي ألفكلر بلأل ل

لش ه لمنتمي لام ض ع .

 .9إلجلب عن ألس ا بجم مفي ة تك ن فةرة ضح لمعلن .
.11

لة رة عاى تك ين أس ا إلجلبل

.12

إلجلب عن ألس ا بجم مبلشرة

.11

معطله .

لة رة عاى لتعبير عن لص رة بجم مفي ة .
ألسمل لم ص ل ف

.13

ستال

 .1ية

لم ض ع بمة م منلسب .

ثانياا  :مهارات التعبير الشفوي :

ضح

مفي ة .

لربط بين لجم .

 .2يعرض ألفكلر بترتيب منطة .
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مهالر

لتعبيار

 .3يبرز لفكرة لر يس لام ض ع .

لبرهين لمنطةي .

 .4ي ع ألفكلر بلأل ل

 .5يالتت لم ض ع باللتم ج ب

 .6يعبر عن لص ر بجم مفي ة .

مؤلرة .

 .7يصف مشه بجم مفي ة .

 .8ي ضح ألفكلر لفرعي عصقتهل بللفكرة لر يس .
 .9يستال

لفصيح لمنلسب .

لكامل

.11

ي ظف لحةل ق لمعا مل

.12

يستشه لح يل بلألح ث لمنلسب .

.11

يستال أ

ت ظيفل ينلسب لم ض ع .

لربط لمنلسب .

.13

يرع

.15

يالرج لحر ف من ماللرجهل لصحيح .

.17

ين ع ف سرع لح يث فةل لامعنى .

.14
.16
.18
.19

ستال

يتح ث بص

يعط معنى لامفر

.22

ي ظف تعبير

.24

بلإلشلرة لتملي .

يتح ث بطصق ف جم تلم

.21

.23

مسم ع منلسب لاجميع .

يرع م ضع ل قف لمنلسب .

يتح ث

.21

لكامل

لمنلسب لامعنى لمنلسب .

يستال

ن رتبلك .

إليمل

إلشلر

ن تكرر مال .

لمنلسب لامعلن .

ل ج بطرية مص م .

يتال ل قف لمعت ل لمنلسب .

ينه

لح يث نهلي طبيعي ت ريجي .

إجابة السؤال الثاني :
ينص لسؤ

لللن عاى مل يا :

مااا أثاار توظيااف الصااور المتحركااة فااي تنميااة مهااارات التعبياار الشاافوي لااد طااالب الصااف الرابااع

األساسي؟

لإلجلب عاى ه

لسؤ

ت التبلر صح لفرضي لتللي :
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ال ت جا ا ف اار ق لا ا إحص اال يل عنا ا مس اات ( )1015 ≤ αب ااين مت س ااط رج اال
مت سط رجل

لتجريبي

طصب لمجم ع لضلبط ف

لتعبير لشف .

الالتباالر صااح ه ا ه لفرضااي

( )9ي ضح لك .

ل ا سااتال

لتطبيق لبعا

ط ااصب لمجم عا ا

لبطلقا مصحظا مهالر

التباالر ( ) لعينتااين مسااتةاتين

رق ا

جا

جدول رقم ()9

اختبار (ت) للمقارنة بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة
مالحظة مهارات التعبير الشفوي

األبعاد

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري
6.07446

المجموعة

العدد

تجريبي

38

28.4211

ضلبط

34

24.4706

3.75972

تجريبي

38

16.4737

5.11351

ضلبط

34

13.6176

3.01526

الجانب

تجريبي

38

20.4211

6.54561

الصوتي

ضلبط

34

17.0824

4.06586

الجانب

تجريبي

38

17.4474

4.65976

الملمحي

ضلبط

34

15.1176

3.14078

مهارات التعبير

تجريبي

38

82.7632

21.06417

ضلبط

34

72.0882

12.98336

الجانب الفكري
الجانب اللغوي

الشفوي ككل

قيم ( ) لج لي تسل
قيم ( ) لج لي تسل

( )1.99عن ()0.05=α
( )2.63عن ()0.01=α

يصحااظ ماان لج ا
أ

مسات

قيمة (ت)

لمجم ع لتجريبي .

ل عن 1011

3.271

ل عن 1011

2.148

ل عن 1011

2.349

ل عن 1011

2.457

ل عن 1011

2.552

رج حري ()70

رق ا ( )9أن قااي ( ) لمحس ا ب أكباار ماان قيم ا ( ) لج لي ا

بجمياع ج نبا ألربعا

لتعبيار لشااف

يعن ا أن ا ت ج ا فاار ق ل ا إحصاال يل عن ا ( )0.05≤αبااين مت سااط
لتجريبي ا

اإلحصائية

رج حري ()70

طاصب لصااف لرباع ألسلسا لمهالر

لضاالبط ف ا

الدللة

لصااف لربااع عاااى بطلق ا لمصحظ ا لبع ي ا

ه يعن أن سترتيجي لتعا بللص ر لمتحرك حةة

نتل

رجاال

عاااى
ها

طااصب لمجم ا عتين

لة ا كلن ا

لفاار ق لصااللح

أفض من لطريةا لتةاي يا

بللتلل ترفض فرضي ل رس لت تانص عااى أنا ال ت جا فار ق لا إحصال يل عنا ()0.05≤α
باين مت ساط رجاال

ف

لتطبياق لبعا

طاصب لمجم عا لتجريبيا

لبطلقا مصحظا أ

مت ساط رجاال

أقارنه فا

طاصب لصاف لرباع ألسلسا لمهالر
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لمجم عا لضاالبط

لتعبيار لشاف .

لفرضي لب يا لت تنص عاى أن ت ج فر ق ل إحصل يل عن ( )0.05≤αبين مت سط

تةب

طااصب لمجما عتين لتجريبيا

رجاال

لصااف لربااع عاااى بطلقا لمصحظا لبع يا

لضاالبط فا

لصللح لمجم ع لتجريبي .

فيمل يتعاق بحج تألير سترتيجي لتعا بللصا ر لمتحركا

بلستال

قال لبلحاث بحسالب مرباع إيتال "" η2

لمعل ل لتللي :

t2
T2 + df

= η2

عن طرياق " " η 2أمكان إيجال قيما حسالب قيما  (Kiess, 1989: 468) dلتا تعبار عان حجا
لتألير السترتيجي لتعا بللص ر لمتحرك بلستال

لمعل ل لتللي :

2 η2
= D
1- η 2
لك حسب معليير قي ()d

()η 2
حجم التأثير

األداة المستخدمة

صغير
0.2
1011

D
η2

لج

كبير
108
1014

متوسط
105
1016

رق ( )11ي ضح حج لتألير :
جدول ()01

قيمة "ت" و قيمة" " η 2و قيمة " "dإليجاد حجم تأثير استراتيجية التعلم بالصور المتحركة
المتغير المستقل
سترتيجي لتعا بللص ر
لمتحرك

المتغير التابع
مهلر
لشف

لتعبير

T

η2

D

حجم التأثير

2.55

0.08

0.6

ف ق مت سط
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رق ( )11أن حج لتاألير فا ق مت ساط ممال يعنا أن ساترتيجي لاتعا

يتضح من لج

بللصا ا ر لمتحركا ا قا ا نجحا ا
لتجريبي .

يرجع لسبب ف

 .1لبرناالم

ض ااح فا ا تنميا ا مه االر

بش ااك

لمةتاارح يتضاامن أفااص تعايمي ا ر ع ا فيهاال هتملماال

حيلته لي مي

ممل أ

.2تعرف لطاصب عااى ما
إلااى زياال ة لتحصااي
أشكللهل

إلى تنمي مهلر

ل رس ا

لة رة عاى لت ص

لمتعا .

ماان الااص

رتبلطهال بحيالته رتبلطال ليةال

التصل مع آلالرين من الص مهلر

لتاةين لجم

لمشله تبعث عاى لربط لتحاي .

ج ن مع لمعا مل

لتفلع بح س

لااتعا مش ا قل فعاالال

لمعا مال

لت يتاةلهل.

تتفق ها ه لنتيجا ماع رسا (ساعي )2111

( لغص ن )2118
لرسا ا

الس ااتال

تماو عةا

حياث أن هنالك الال

.5شع ر لمتعا أن عض فعل ف تاة

لتصميا إلاى البار يكتسابهل
تح ي ا

ل ا را لتعايم ا ماان

رمزيا متضامن فا سايلق لم ضا ع

أنا بحلجا إلاى مهالر يساتطيع مان الصلهال

( لمنير ( )2118ال )2114

لمتحركا ا عا ااى أ

لتعبير لشف

.

نشاالط لمااتعا عاااى عتباالر أنا محا ر لعمايا لترب يا

 .4سااتنل لص ا ر لمتحرك ا إلااى ضاار رة جع ا
لحي يا

جل تهال تاؤ

حتياالجه لتاااك لمهاالر ف ا حياالته لعماي ا بمالتاااف

من الصل لعماي لتعايمي مان ك نهال معا مال

إلاى لتفلعا

لطااصب

رتباالط بعضااهل ب قااع

لتعبير لشف .

أهميا ها ه لمهالر

 .3عتماال لصا ر لمتحركا عاااى إيجلبيا
تح ل

لتعبي اار لش ااف

لك من جه نظر لبلحث إلى:

لا ا

لمجم عا ا

( لع يضا )2111
لت أك

لط ااصب تنميا ا لمه االر

( لنجالر )2118

عااى أن هنالك تاألير ضاح

أنه اال تس ااعى لتحةي ااق ألها ا ف

لمرج ة منهل.

إجابة السؤال الثالث :
ينص لسؤ

للللث عاى مل يا :

مااا أثاار توظيااف الصااور المتحركااة فااي تنميااة مهااارات التعبياار الكتااابي لااد طااالب الصااف الرابااع

األساسي؟

ال ت ج فر ق ل إحصل يل عنا مسات ( )1015 ≤ αباين مت ساط رجال
لربع ل ين يتعام ن بلستال
لص ر لمتحرك ف

لص ر لللبت

لتطبيق لبع

بين مت سط رجل

الالتبلر لتعبير لكتلب .
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طاصب لصاف

أقرنه ل ين يتعام ن بلساتال

الالتباالر صااح ه ا ه لفرضااي

ت ا سااتال

( )11ي ضح لك .

التباالر ( ) لعينتااين مسااتةاتين

رق ا

جا

جدول ()00

اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة
في التطبيق البعدي لختبار مهارات التعبير الكتابي

األبعاد

المتوسط

المجموعة

العدد

تجريبي

38

3.6053

ضلبط

34

2.8529

1.32876

تجريبي

38

3.8421

1.26334

ضلبط

34

3.1765

1.14072

تجريبي

38

3.5526

1.34962

ضوء األسئلة

ضلبط

34

2.5000

.96138

مهارات التعبير

تجريبي

38

11.0000

2.65085

ضلبط

34

8.5294

2.12111

تكوين الجمل
بناء األفكار
التعبير في

الكتابي ككل

قيم ( ) لج لي تسل
قيم ( ) لج لي تسل

( )1.99عن ()0.05=α
( )2.63عن ()0.01=α

يصحظ من ج

أ

النحراف

الحسابي

المعياري

1.58608

قيمة (ت)

ل عن 1011

2.167

ل عن 1011

2.336

ل عن 1011

3.771

ل عن 1011

4.332

رج حري ()70
رج حري ()70

( )11أن قي ( ) لمحس ب أكبر من قيم ( ) لج لي

طصب لصف لرباع ألسلسا لمهالر

لتعبيار لكتالب بجمياع ج نبا للصلا

ت ج ا فاار ق ل ا إحصاال يل عن ا ( )0.05≤αبااين مت سااط
لضلبط ف

الدللة اإلحصائية

لصف لربع عاى التبلر مهلر

رجاال

لتعبير لكتلب

لبع

ه يعن أن سترتيجي لتعا بللص ر لمتحرك حةة

نتل

لمجم ع لتجريبي .

عااى مسات

ها يعنا أنا

طااصب لمجم ا عتين لتجريبي ا
لة كلن

لفر ق لصللح

أفض من لطريةا لتةاي يا

بللتلل ترفض فرضي ل رس لت تانص عااى أنا ال ت جا فار ق لا إحصال يل عنا ()0.05≤α
باين مت ساط رجاال

فا

لتطبيااق لبع ا

طاصب لمجم عا لتجريبيا
الالتباالر أ

مت ساط رجاال

أقارنه فا

طااصب لص اف لربااع ألسلس ا لمهاالر

لمجم عا لضاالبط

لتعبياار لكتاالب  .تةب ا

لفرضااي لب يا ا لت ا تاانص عاااى أن ا ت ج ا فاار ق ل ا إحصاال يل عن ا ( )0.05≤αبااين مت سااط
رجاال

لكتلب

طااصب لمجم ا عتين لتجريبي ا
لبع

لضاالبط ف ا

لصللح لمجم ع لتجريبي .
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لصااف لربااع عاااى التباالر مهاالر

لتعبياار

فيمل يتعاق بحج تألير سترتيجي لتعا بللص ر لمتحرك

" " η2بلستال

لمعل ل لتللي :

t2
T2 + df

قل لبلحث بحسلب مربع إيتل

= η2

عان طرياق " " η 2أمكان إيجال قيما حسالب قيما  (Kiess, 1989: 468) dلتا تعبار
لمعل ل لتللي :

عن حج لتألير السترتيجي لتعا بللص ر لمتحرك بلستال

2 η2
= D
1- η 2
لك حسب معليير قي ()d

()η 2
حجم التأثير

األداة المستخدمة

صغير
0.2
1011

D
η2

ج

كبير
108
1014

متوسط
105
1016

( )12ي ضح حج لتألير
جدول رقم ()02

قيمة "ت" و قيمة" " η 2و قيمة " "dإليجاد حجم تأثير استراتيجية التعلم بالصور المتحركة
المتغير المستقل
سترتيجي لتعا بللص ر
لمتحرك

يرجع لسبب ف

مهلر

لتعبير

لكتلب

يتضااح ماان لج ا

لمتحرك ق نجح

المتغير التابع

T

η2

D

حجم التأثير

4.33

0.2

0.9

كبير

( )12أن حج ا لتااألير كبياار مماال يعن ا أن سااترتيجي لااتعا بللص ا ر
لتعبير لكتلب ل

بشك كبير ف تنمي مهلر

لك من جه نظر لبلحث إلى.:
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لمجم ع لتجريبي .

 .1لص ا ر لمتحرك ا لت ا تضاامنهل لبرناالم تتضاامن عاااى م ض ا عل
لكتلب ل

لمجم ع لتجريبي .

.2تز ي لطصب بأنشط كتلبي تا
لكتلب لسايم .

 .3لتألير لمبلشر لابرنلم جع
جمل .

لم ض ع لمشله سلع

لطصب يحب ن لكتلبا فا

 .4ق مشله ة لطصب لام ض ع لمة
ه

 .5لمهالر

ت تنميتهل ل

لتا تنل لهال لبرنالم م ضا عل
لطصب.

غليا فا

عاى معرف م
لم ضا عل

رتبلط بللمملرسل

لم ض ع.

لعينا ا ااين )2113

رس ا ا ا (قلس ا ا ا )2111

رس ()Budhesha,2000

جميع ه ه ل رسل

ف

لعين

لمة ما لها لمال فيهال مان

ألهميا حياث أن كليار مان ها ه لمهاالر
( لمص ا اار )2116

رس ا ا ا ()Shull,2001

رس ()Mcfeely,1999
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(أبا ا ا

رس ا ا ا ()Adler,2000

رس ( )Johns,1992ق أكا

عااى أهميا لتعبيار لكتالب حياث أن ل رسا لحلليا تفةا
لم ض ع.

ق رة لمتعا عااى

لي مي له جعاه يتةن ن لكتلبا فا

تتف ا ااق ها ا ا ه لنتيجا ا ا م ا ااع رسا ا ا (أبا ا ا ص ا اابح )2111

لمنه

تبعااث عاااى تنمي ا مهاالر

ماع ها ه ل رسال

ثاني ا :توصيات الدراسة :

ف ض

نتل

ه ه ل رس ي صى لبلحث بمل يا :

.1ضر رة الهتمل باللتعاي عان طرياق لصا ر لمتحركا
لمالصص لاغ لعربي متضمنل ت ريبل

لبرنالم

فار مسالح لا فا

ألساب ع

أنشط تسلع لطصب عاى إتةلن ه ه لمهلر .

.2ضاار رة الهتماال ماان جلنااب لةاال مين عاااى لعماي ا لتعايمي ا بتنظااي أنشااط لغ ي ا تعتم ا عاااى
لص ا ر لمتحرك ا بص ا رة منظم ا كللن ا
فع لمتعامين.

ل رسي من قب

.3تضمين لمنله

 .4لتأكيا ا عا ااى ض اار رة تفعيا ا
لاغ .

 .5ت جيا ا بعةا ا
لمتحرك .

 .6ي ص

الجتملعاال

ت را عن طريق لص ر لمتحرك .

لةل مين عايهل م ض عل

لصا ا ر لمتحركا ا فا ا أ برن االم تا ا ريب لتنميا ا مه االر

ر ت ريبي ا ا لامعام ااين عا ااى كيفي ا ا إعا ا

س ااتال

يةترح لبلحث إجر ل رسل
نتل

.1تح يا مهاالر

لتللي :

لبحث ت صيلت يمكن تة ي بعض لمةترحل
لتعبياار لاغا

لعم عاى تنميتهل.

تة ا ا ي لتا ا ريا بللص ا ا ر

لبح ث أالر منهل:
لتعايمي ا فا مرحا

ف ا كا فصا ماان لفصا

.2بنا ا اال برنا ا االم مةتا ا اارح بللص ا ا ا ر لمتحرك ا ا ا لتنمي ا ا ا مها ا االر
لاللص (بحسب ن ع إلعلق ).

.3بناال التباالر م ض ا عي لةياالا مهاالر
مهلر

لتعبي اار

لبلحث بضر رة تعمي لت ريا عن طريق لص ر لمتحرك ف ت ريا لتعبير.

ثالث ا :مقترحات الدراسة:
ف ض

لمساالبةل

بكلف ا أن عهاال حتااى تلياار

لتعبير لشف

 .4رس صع بل

( رس تشاليصي

لمعرف أ

لتمكن من مهلر

عصجي ).

لتعبياار لكتاالب

لتعبيا ا اار لاغ ا ا ا

لطصب ف ه ه لمهلر ف ك
لتعبيار لاغا

89

لا

لااا

ك ا لك بناال بطلقاال
لطاصب فا

لمرح

لمرحا

لتعاااي لمالتاف ا
لحلجا ا اال

مصحظ ا لةياالا

لتعايمي .

لتعايميا لمالتافا

قائمة المراجع
 .1إبراهيم  ،عبد العليم ( " ، )1891الموجه الفني لمدرسي اللغةة الرريةةة"  ،ط ،11القاههر  :دار
المعهرف .

 .2أحمد  ،محمد ( " ، )9191القةاس التريوي "  ،ط ، 6القههر  :مكتبة األنجلو مصرية .

 .1أبااو العناايس  ،راامههر تحا ( " ، )3002مسةةتوإ قتقةةاب ليةةة اللغةةة الرريةةة لمهةةاراا التريةةةر

الكتةايي يةي الجامرةة امسة مةة يغة "  ،رراهلة مهجراتير ريار منشاور  ،الجهمعاة اإلراامية ،

كلية التربية .

 .4أبو الهيجه  ،اااد (  " ، ) 3009أسالةب و رق تدرةس اللغة الرريةة "  ،ط  ، 2دار المناهه
 ،األردس  :عمهس .

 .5أبااو حط ااا  ،ا اااد (  " ، ) 6881علةةةل الةةةنفس التريةةةوي "  ،ط ا ا  ، 4الق ااههر  ،مكتب ااة األنجل ااو
المصرية .

 .6أبااو صاابحة  ،ن ااه ( " ، )3090قةةةراا القفةةةة يةةةي تنمةةةةة يرةةةر مهةةةاراا التريةةةةر الكتةةةايي
اميةةداعي لةةدإ اليةةاا الف ة

التاسةةع ا ساسةةي "  ،ررااهلة مهجرااتير رياار منشااور  ،الجهمعااة

اإلرامية  ،كلية التربية .

 .9أبااو ميلا  ،راامي ( " ، )3009ا سةةالةب اليدة ةةة لتةةدرةس اللغةةة الرريةةةة "  ،ط ،9عمااهس :
دار البداية .

 .8األرااه  ،حيااه ( " ، )3003مسةةتوإ التريةةةر الكتةةايي لةةدإ اليةةاا الف ة

ال ةةاني ال ةةانوي يةةي

ق اع غ يفلس ةب وع قته ييرر المتغةراا "  ،ررهلة مهجرتير رير منشاور  ،جهمعاة عايس

شمس  ،كلية البنهت لآلداا والعلوم التربوية ،القههر .

 .1األرتهذ  ،محمود (  " ، ) 3099إيقهع الصور
القراا والمررية ا مصر  ،ع . 991

.11

محتوى منهه العلوم الفلراطينية "  ،مجلةة

البجة  ،عبد الفتهح ( " ، )3000أفول التدرةس الرريةة يةةب النررةةة والت يةةق "  ،ط،9

عمهس  ،دار الفكر .

.11

بوقس  ،نجاه (  " ، ) 3002أثار اراتادام الصاور والرراوم التو ايحية ا تعلام التفهصاي

.93

الجمباط ا  ،عل ا والتونر ا  ،أبااو الفتااوح ( " ، )9191ا فةةول اليدة ةةة لت ةدرةس اللغةةة

معر ية ونمو الرمهت اإلبداعية الشكلية "  ،مجلة القراا والمررية الردد(. )72

الرريةة والتريةة الدةنةة " ،ط ، 3القههر  :مطبعة نه ة مصر .
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.11

حهمااد  ،إينااهس محمااود (  " ، ) 3001صااور المعلاام المقدمااة ا بعااف مجااات األطفااه

وعاقتهاه بهلصاور الذهنياة لادى الطفا " ،د ارراة ميدانياة  ،دراسةاا ال فولةة ا مصار  ،ما ،93

ع. 23

.92

حجها  ،محمد (  . ) 9111مهاراا االتفال لإلع مةةةب والتريةوةةب والةدعا  .القاههر :

.91

تنمية مههرت الفهام

دار الفجر للنشر والتوزيع .

اليفة  ،لمعهت (  " ، ) 9111أثر ارتادام أرلوا ح المشكات

والتعبير الشفوي لدى طلبة الصف الاهمس االبتدائ "  ،يولةة كلةةة الينةاا  ،القرام الترباوي ،

جهمعة عيس شمس  ،العدد الثهن .

.96

الدليم  ،طه والوائل  ،رعهد ( " ، )3001اتجاهاا يدة ة يي تةدرةس اللغةة الرريةةة " ،

ط،9إربد  ،األردس  :عهلم الكتا الحديث.

.11

زقااوت  ،محمااد شااحهد ( " ، )9111المرشةةد يةةي تةةدرةس اللغةةة الرريةةةة "  ،ط  ، 3رااز :

مكتبة األم للطبهعة والنشر والتوزيع .

.19

ر ااهلم  ،ر اامهح (  " ، ) 3009اسةةةتمدال نرةةةال التوافةةةل يالفةةةور يةةةي تنمةةةةة التوافةةةل

.18

رااعيد  ،أش اارف عب ااد الفتااهح ( " ، ) 3099جمالةةةةاا الشةةةكل والمبةةةموب لةةةيرر الفةةةور

الورةفي لدإ ال فل التويدي "  ،درارهت تربوية واجتمهعية ا مصر .

التشكةلةة يأي ل الرسول المتيركةة وتورةفهةا وأ رهةا علة الةوعي الجمةالي وال قةايي "  ،د ارراة
تجريبية  ،الماتمر العلم الرنوي العرب الرهدس ا الدول الثهلث ( تطوير برام التعليم العهل
النوع

.30

مصر والوطس العرب

وء متطلبهت عصر المعر ة ) ا مصر  ،م . 2

رعيد  ،عماهر (  " ، ) 9119يرنةام مقتةرل لتنمةةة مسةتوةاا ت مةةر المريلةة امعدادةةة

يي القواعد النيوةة وأ ر عل القةراا والكتايةة " ،رراهلة دكتاوراغ ريار منشاور  ،كلياة البناهت ،
جهمعة عيس شمس .

.39

رعيد  ،محمد (  " ، ) 3009برنهم مقترح لتنمية مههرات االرتمهع والتحدث لدى الطاا

معلما الليااة العربيااة ا

ااوء ماادا التواصا الليااوي "  ،مجلةةة الق ةراا والمرريةةة  ،مصاار ،

العدد . 62

.33

الرااليت  ،اراس ( " ، )3008ينةةةوب اللغةةةة ( المفهةةةول  ،ا همةةةةة  ،مقةةةدماا  ،اليةةةرام

الترلةمةة ) "  ،ط ،9إربد ( األردس )  :عهلم الكتا الحديث .
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.32

ر االطهس  ،ص اافهء (  " ، ) 3009تط ااوير ار ااتراتيجية ( ك اار – زاوج – ش ااهر ) وأثره ااه ا ا

تنميااة بعااف مهااهرات التعبياار الكتااهب لاادى تاميااذ المرحلااة االبتدائيااة "  ،دراسةةةاا عريةةةةة يةةةي

التريةة وعلل النفس  ،الرعودية  ،المجلد األو  ،العدد الرابع .

.32

راام  ،محمااد صااهل ("" ، )9191يةةب التةةدرةس للتريةةةة اللغوةةةة وان ياعاتهةةا المسةةلكةة

.31

الةةرهني لتةةدرةس

وأنما ها الرلمةة "  ،القههر  :مكتبة األنجلو .

الرااميري  ،عبااد ربااه ههشاام ( " ، )3006أ ةةر اسةةتمدال رةقةةة الرف ة

التريةةةر يةةي تنمةةةة التفكةةةر اميةةداعي لةةدإ اليةةاا الف ة

ال ةةامب ا ساسةةي يغ ة "  ،ررااهلة

مهجرتير رير منشور  ،الجهمعة اإلرامية  ،كلية التربية .

.36

الراايد  ،محمااود أحمااد ( " ، )9180المةةوج يةةي رائةةق تةةدرةس اللغةةة الرريةةةة و دايهةةا " ،

ط ،9بيروت  :دار العود .

.39

شحهته  ،حرس ( " ، )9112النشا المدرسي  ،مفهومه  ،وورائفه  ،ومجاالا ت يةقةه "

 ،ط ، 2القههر  :الدار المصرية اللبنهنية .

.38

طااههر  ،علااوي ( " ، )3090تةةدرةس اللغةةة الرريةةةة ويقةةا يةةدا ال رائةةق التريوةةةة " ،

ط ، 9عمهس  :دار المرير .

.31

طعيمة ،رشدي (  " ، ) 9118منةاه تةدرةس اللغةة الرريةةة يةالترلةل ا ساسةي "  ،ط ،9

دار الفكر العرب  ،القههر .

.20

ظااه ر  ،محمااد والحمااهدي  ،يورااف ( " ، )9182التةةدرةس يةةةي اللغةةة الرريةةةةة "  ،ط، 9

الريهف  :دار المريخ .

.29

عهش ااور  ،ارتاااا ومق اادادي ،محماااد ( " ، )3001المهةةةةاراا القرائةةةةةة والكتايةةةةةة رائةةةةق

.23

عهشور  ،راتا والحوامد  ،محماد ( " ، )3002أسالةب تدرةس اللغة الرريةة يةب النررةةة

.22

ع ااهمر  ،ا ااري ال ااديس (" ، )3000

ةةةرق التةةةدرةس المافةةةة ياللغةةةة الرريةةةةة والتريةةةةة

.22

عبد الجواد  ،إياهد ( " ، )3009يرنام مقترل لتنمةة المهاراا ا ساسةة للتريةةر الكتةايي

تدرةسها واستراتةجةاتها"  ،ط ،9عمهس (األردس ) ،دار المرير .
والت يةق "  ،ط ،9عمهس (األردس) :دار المرير .

امس مةة "  ،ط ،3القههر  :عهلم الكتا .
اميداعي لدإ الياا الف

اليادي عشر يميايرة غ "  ،ررهلة مهجراتير ريار منشاور ،

كلية التربية  ،البرنهم المشتر بيس كلية التربية جهمعة األقصى ا رز .
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.21

عبد الحميد  ،عبد الحمياد (  " ، ) 9186تقوةل التريةر الشفوي يي المريلة امعدادةة " ،

ررهلة دكتوراغ رير منشور  ،كلية التربية  ،جهمعة طنطه .

.26

عب ااد المقص ااود ،عطي ااة ( " ، )9189تنمةةةةة مهةةةاراا يرةةةر مجةةةاالا التريةةةةر التيرةةةةري

الةةورةفي لةةدإ ة ب الفة

ا ول ال ةةانوي "  ،ررااهلة مهجرااتير رياار منشااور  ،كليااة التربيااة ،

جهمعة الزقهزيق .

.29

عطااه اه  ،عبااد الحميااد زهااري ( " ، )3000برنااهم مقتاارح للتاادريا علااى بعااف مجااهالت

التعبي ار الكتااهب الااوظيف لاادى طاااا الثااهنوي التجااهري ا

ااوء احتيهجااهتهم المهنيااة " ،مجلةةة

دراساا يي المناه و رق التدرةس  ،العدد الثهلث والرتوس .

.28

عطية  ،محراس علا ( " ، )3009تةدرةس اللغةة الرريةةة يةي بةوا الكفاةةاا ا دائةةة "،

ط ،9عمهس ( األردس)  :دار المنهه .

.21

عااوف  ،ااهيز ( " ، )3000يرنةةام مقتةةرل لتنمةةةة مهةةاراا التريةةةر الكتةةايي يةةي بةةوا

مةةدمل عملةةةةاا الكتايةةةة التفةةةاعلي لةةةدإ ال اليةةةاا مرلمةةةاا اللغةةةة الرريةةةة " ،الماااتمر العلم ا
الرنوي الثهمس  ،جهمعة حلواس  ،كلية التربية .

 ،و هء (  " ، ) 3099أثار الصاور علاى مهاهر التعارف البصاري ا القاراء لادى

.41

العوي

.29

عيد  ،زهادي ( " ، )3099مدمل قل تدرةس مهاراا اللغةة الرريةةة " ،ط ، 9عماهس  :دار

تلميذات الصف األو االبتدائ "  ،رسالة الملة الرريي ا الرعودية  ،س  ، 23ع .93

صفهء .

.42

اليصوس  ،منير (  " ، ) 3008النمو لدى أطفه مرحلة مه قب المدررة وعاقته بمتهبعاة

.22

الفتاوي  ،رهيلة (  . ) 3002كفةاةاا التدرةس  .عمهس  :دار الشروق للنشر والتوزيع .

أ ام الرروم المتحركة "  ،دراساا ال فولة ة مصر  ،م ،99ع. 20

.22

اه  ،محمد ( " ، )9118تماة الجنس واليةئة ونوع الترلةل يي تفبة ا ا نشة ة

اللغوةةة لةدإ ة ب المريلةة ال انوةةة " ،المااتمر العلما الثهلاث لكلياة التربياة ا جهمعاة طنطاه ،
يوم  38 :ا 31أبري .9118

.45

الف ار  ،إرمهعي ( " ، ) 3009مهاراا قراا الفور لدإ ا

فال يوففها وسةلة ترلةمةة

ترلمةةةة "  ،األردس ماااتمر ادلفيااه الاادول الثااهن عشاار ا ثقه ااة الصااور ا المنعقااد ا جهمعااة
ادلفيه

الفتر مس  32ا  36أبري . 3009
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.46

الفليات  ،جمااه كمااه ( " ، )3003يرنةةام مقتةةرل يةةي القةراااا امبةةايةة لتنمةةةة يرةةر
التاسةةع يميايرةةاا غ ة " ،ررااهلة مهجرااتير رياار

مهةةاراا التريةةةر الكتةةايي لةةدإ ليةةة الف ة
منشور  ،جهمعة األزهر  ،كلية التربية .

.29

قهراام  ،حااهزم محمااود ( " ، )3000ياعلةةةة اسةةتمدال مةةدامل يدة ةةة يةةي تنمةةةة مهةةاراا

التريةر الكتايي لدإ ت مةر اليلقة ال انةة مب الترلةةل ا ساسةي " ،رراهلة دكتاو ار ريار منشاور
 ،جهمعة حلواس  ،كلية التربية .

.28

قااور  ،حراايس ( " ، )9111دراسةةاا تيلةلةةةة ومواق ة

.21

الكندري  ،عبد اه وابراهيم  ،عطه (  " ، ) 9116ترلةل اللغة الرريةة للمريلةة االيتدائةةة "

.10

ا زكريااه (  " ، ) 3002أ ةةر اسةةتمدال الش ةرائا البةةوئةة "الفوتوغرايةةةة " يةةي تنمةةةة

والدةب امس مي " ،ط ،9القههر  :دار المعهرف .

ت يةقةةةة يةةي ترلةةةل اللغةةة الرريةةةة

 ،الكويت  :مكتبة الفاح للنشر والتوزيع .
ال

ال ةةاني ال ةةانوي يمدةنةة مكةةة المكرمةةة "  ،مجلااة

التيلةةل يةةي مةةاد ا يةةةاا لةدإ ة ب الفة
كليهت العلمية ا الرعودية  ،م  ، 2ع. 3

.19

اللبااودي  ،منااى (  " ، ) 3001يرالةةةة اسةةتمدال قسةةتراتةجةة مناقشةةة المةواد المقةةروا يةةي

تنمةة الميتوإ الفكري يي التريةر الكتايي لدإ تلمةراا المريلة امعدادةة " ،المااتمر العملا
الرهبع عشر  ،منهه التعليم والمرتويهت المعيهرية  ،مصر  ،المجلد الثهلث .

.52

اللقااهن  ،أحمااد وعل ا  ،الجم ا (  . ) 3002مرجةةةل المفةةة لياا التريوةةةةة المرريةةةة يةةةي

.51

اللوح  ،أحمد حرس ( " ، )3001ياعلةة يرنام مقترل ياستمدال المسرل الترلةمي لتنمةة

المناه و رق التدرةس  ،القههر  :عهلم الكتا .
مهاراا التوافل الشفوي لدإ

ب الف

السايع ا ساسي يي بوا مدمل التوافل اللغوي

"  ،ررهلة دكتوراغ رير منشور  ،جهمعة عيس شمس  ،األقصى .

.12

المازوم  ،نهصر ( " ، )9116مهال موجهة للغة الرريةة ،للنمو المهني لمرلمي اللغة

الرريةة " ،درارهت

المناهه وطارق التادريس  ،الجمعياة المصارية للمناهه وطارق التادريس ،

العدد الاهمس والثاثوس .

.11

ا

محمد  ،عهد (  " ، ) 3002يرالةة استمدال جدول النشا المفور يي تيسةب االنتياه

فال المتملفةب عقلةا "  ،مجلة اإلرشهد النفر ا مصر  ،س  ،99ع. 96
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.56

المص ااري  ،يور ااف ر ااعيد ( " ، )3006ياعلةةةةة يرنةةةام يالوسةةةائل المترةةةدد يةةةي تنمةةةةة

مهاراا التريةر الكتايي وااليتفار يها لدإ لية الف

ال امب ا ساسي "  ،رراهلة مهجراتير

رير منشور  ،الجهمعة اإلرامية  ،كلية التربية .

.19

مراالم  ،حرااس ( " ، )3009يرنةةام لتنمةةةة مهةةاراا يرةةر ينةةوب الكتايةةة اميداعةةةة يةةي

اللغةة الرريةةةة ل ة ب المريلةةة ال انوةةةة " ،رراهلة دكتااوراغ ريار منشااور  ،جهمعاة الزقااهزيق ،كليااة
التربية .

.59

المطيع  ،عهطف (  " ، ) 3001أثر ارتادام برام الورهئط المتعدد

.11

معروف  ،نهيف ( " ، )9181مفائص الرريةة و رائق تدرةسها " ،ط ،9بيروت (لبناهس)

إنتهج الصور التعليمية "  ،مجلة كلةاا المرلمةب ا الرعودية م ، 2ع.3

عهلية تدريس

 :دار النفهئس .

.61

المنيار  ،رانياه ( " ،)3008هعلياة اراتراتيجيهت مقترحاة قهئماة علاى قاراء الصاور ا تنمياة

.69

( " ، )3000ع قة ال قاية امسة مةة يالقةدر علة التريةةر الكتةايي

مههرات التفكير التوليدي البصري لدى أطفه الرو ة"  ،مجلة القراا والمررية ا مصر .
النجهر  ،برهم عاهي

لةةةدإ الفةةة

الراشةةةر يميايرةةةة مةةةاب ةةةةونس "  ،رر ااهلة مهجر ااتير ري اار منش ااور  ،الجهمع ااة

اإلرامية  ،كلية التربية .

.62

 .28النجااهر  ،برااهم عااهي

اميةةداعي لةةدإ الف ة

( " ، )3002يرنةةام مقتةةرل لتنمةةةة مهةةاراا التريةةةر الكتةةايي

الراشةةر يميايرةةة غ ة "  ،ررااهلة دكتااوراغ رياار منشااور  ،جهمعااة عاايس

شمس ،كلية التربية .

.61

النجااهر  ،اهلااد (  " ، ) 3008تفةةمةل الفةةور والرسةةوماا التوبةةةيةة يةةي كتةةب الرلةةول

.64

الندى  ،شافه ( ":)3008مراةةر امتةار موبوعاا التريةةر الكتةايي اميةداعي لةدإ مرلمةي

الرامة للمريلة ا ساسةة يي يلس ةب "  ،جهمعة القدس  ،ررهلة مهجرتير رير منشور .

الفة

اليةةادي عشةةر وع قتهةةا ي ةيرر المتغة ةراا "  ،ررااهلة مهجرااتير رياار منشااور  ،جهمعااة

اإلرامية  ،كلية التربية.

.61

نص اار  ،حم ااداس ( " ، )9111آراء طلب ااة الص ااف الث ااهن الث ااهنوي ا ا األردس ح ااو م اادى

توظيااف عمليااهت اإلنشااهء والمراجعااة  ،ا مواقااف الكتهبااة التعبيريااة "  ،مجلةةة جامرةةة دمشةةق ،

المجلد الاهمس عشر  ،العدد الثهلث.

.66

الههشاام  ،عبااد الاارحمس عبااد ( " ، )3006أسةةالةب تةةدرةس التريةةةر اللغةةوي يةةي المريلةةة

ال انوةة ومشك ته "  ،ط ،9عمهس  :دار المنهه للنشر والتوزيع.
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 " تدرةس مهار االستماع مب منرور، )3001(  هئز،  عبد الرحمس والعزاوي، الههشم

.61

 " الم ةو الررةبةة، ) 9111 (  مركاز تطاوير المناهه، وزار التربية والتعليم الفلرطينية

.68

، "  " اسةةتمدال أدواا الةةري يةةةب الجمةةل يةةي اللغةةة الرريةةةة، ) 9118 (  حراايس، يعقااوا

.61

.  دار المنهه للنشر والتوزيع:  عمهس،9 ط، " واقري

.  لرطيس:  رز، " ) 17 – 1 (

لمنهاج اللغة الرريةة و دايها للففو

.  األردس:  عمهس،  العدد األو، مجلة المعلم الطهلا
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المالحـق
 ملحق رقم (  ) 1مهارات التعبير الكتابي
 ملحق رقم ( )2مهارات التعبير الشفوي
 ملحق رقم (  )3أسماء السادة محكمي أدوات الدراسة
 ملحق رقم (  ) 4البرنامج المقترح لتوظيف الصور المتحركة
 ملحق رقم (  ) 5اختبار مهارات التعبير الكتابي
 ملحق رقم (  ) 6بطاقة مالحظة مهارات التعبير الشفوي
 ملحق رقم (  ) 7صور تطبيق البرنامج
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ملحق رقم ( ) 1
جامعة األزهر

عمادة الدراسات العليا
كلية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

مهارات التعبير الكتابي

المناسبة لتالميذ الصف الرابع األساسي

إعداد الطالب

محمد مصطفى الزق

د  .راشد محمد أبو صواوين

إشراف

رئــيس قســم المنــاهج وطــرق التــدريس

د  .إياد إبراهيم عبد الجواد

أســتاذ المنــاهج وطــرق التــدريس المشــار
كلية التربية – جامعة األقصى

كلية التربية – جامعة األزهر
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مهارات التعبير الكتابي

المناسبة لتالميذ الصف الرابع األساسي
 .1كتابة جمل مكتملة األركان تعطي معنى واضحاً وتاماً .
 .2ترتيب جمل لتكوين قصة أو فقرة مناسبة .
 .3وضوح أفكار الموضوع  ،وانتماؤها للموضوع .
 .4تسلسل األفكار بشكل منطقي  ،وواضح .
 .5استخدام الكلمات استخداماً دقيقاً في مواضعها .
 .6استخدام عالمات الترقيم بصورة صحيحة .
 .7القدرة على إبراز األفكار الرئيسة للموضوع المكتوب .
 .8تدعيم األفكار باألدلة والشواهد المنتمية للموضوع .
 .9اإلجابة عن األسئلة بجمل مفيدة تكون فقرة واضحة المعاني .
.11

القدرة على تكوين أسئلة إلجابات معطاه .

.11

القدرة على التعبير عن الصورة بجمل مفيدة .

.12

اإلجابة عن األسئلة بجمل مباشرة وواضحة ومفيدة .

.13

استخدام األسماء الموصولة في الربط بين الجمل .
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ملحق رقم ( ) 2
جامعة األزهر

عمادة الدراسات العليا
كلية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

مهارات التعبير الشفوي

المناسبة لتالميذ الصف الرابع األساسي

إعداد الطالب

محمد مصطفى الزق

د  .راشد محمد أبو صواوين

إشراف

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس

د  .إياد إبراهيم عبد الجواد

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشار
كلية التربية – جامعة األقصى

كلية التربية – جامعة األزهر
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مهارات التعبير الشفوي

المناسبة لتالميذ الصف الرابع األساسي
.1

يقدم الموضوع بمقدمة مناسبة .

.2

يعرض األفكار بترتيب منطقي .

.3

يبرز الفكرة الرئيسة للموضوع .

.4

يدعم األفكار باألدلة والبراهين المنطقية .

.5

يختتم الموضوع بخاتمة جذابة ومؤثرة .

.6

يعبر عن الصور بجمل مفيدة .

.7

يصف مشهد بجمل مفيدة .

.8

يوضح األفكار الفرعية وعالقتها بالفكرة الرئيسة .

.9

يستخدم الكلمات الفصيحة المناسبة .

.11

يوظف الحقائق والمعلومات توظيفاً يناسب الموضوع .

.11

يستخدم أدوات الربط المناسبة .

.12

يستشهد لحديثه باألحداث المناسبة .

.13

يراعي استخدام الكلمات المناسبة للمعنى المناسب .

.14

يتحدث بصوت مسموع مناسب للجميع .

 .15يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة .
.16

يراعي مواضع الوقف المناسبة .
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 .17ينوع في سرعة الحديث وفقاً للمعنى .
.18

يعطي معنى للمفردات باإلشارة والتمثيل .

.19

يتحدث بطالقة في جمل تامة ودون تكرار مخل .

 .21يتحدث دون ارتباك .
.21

يستخدم اإليماءات واإلشارات المناسبة للمعاني .

.22

يوظف تعبيرات الوجه بطريقة مالئمة .

.23

يتخذ الوقفة المعتدلة المناسبة .

.24

ينهي الحديث نهاية طبيعية تدريجية .
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ملحق رقم ()3
قائمة بأسماء محكمي أدوات الدراسة

االسم

الرتبة العلمية

م

محمود حسن األستاذ

أستاذ دكتور

2

أحمد حسن اللوح

أستاذ مساعد

3

جمال الحطاب

معلم

1

التخصص
مناهج وطرق

التدريس (علوم)
مناهج وطرق
التدريس (لغة

مكان العمل
محاضر جامعة األقصى

وكالة الغوث الدولية

عربية)
مناهج وطرق
التدريس

معهد األزهر الديني

4

خليل الترتوري

معلم

لغة عربية

مدرسة ذكور دير البلح

5

أحمد ابو ركاب

معلم

لغة عربية

مدرسة ذكور دير البلح

6

إبراهيم زيدان

معلم

لغة عربية

مدرسة ذكور دير البلح

7

خليل مطر

معلم

لغة عربية

مدرسة ذكور دير البلح

8

عمر تنيرة

معلم

لغة عربية

مدرسة ذكور دير البلح

9

إبراهيم محمد حسين

معلم

لغة عربية

مدرسة ذكور البريج

11

تيسير اسعيفان

معلم

لغة عربية

مدرسة ذكور البريج

11

إيمان البحيصي

معلم

لغة عربية

مدرسة ذكور دير البلح

12

نور الهدى أبو عوض

معلم

لغة عربية

مدرسة ذكور دير البلح
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ملحق رقم ()4
جامعة األزهر
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

البرنامج المقترح لتوظيف الصور المتحركة في تنمية مهارات التعبير
اللغوي لدى طالب الصف الرابع األساسي

إعداد الطالب
محمد مصطفى الزق

إشراف
د  .إياد إبراهيم عبد الجواد

د  .راشد محمد أبو صواوين
رئيس قسم المناهج وطرق التدريس

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك

كلية التربية – جامعة األزهر

كلية التربية – جامعة األقصى
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أسس بناء البرنامج:
روعي عند بناء البرنامج المقترح أن يستند إلى مجموعة من األسس  ،وتتمثل في هذه
النقاط التالية :
 أهمية الصور المتحركة في تنمية مهارات التعبير اللغوي  ،حيث تتوافر في الجوانب
المختلفة للصور المتحركة جميع عناصر التعبير حيث أنها وسيلة التفاهم وتعتمد على
اللغة اللفظية  ،ولغة الجسم واإلشارة.


التالميذ بحاجة لمهارات التعبير حيث أن الرسالة المسموعة والمرئية وقدرتهم على
اإلصغاء واالنتباه والتركيز وتتبع المسموع وادراك العالقات بين أطراف الحديث ونقده
وتحليله حتى يتسنى له المشاركة اإليجابية في الحديث .

 الصور المتحركة لها تأثير كبير في مهارات االستماع والتحدث حيث تعتمد على وجود
متفرجين يشاهدون أحداث العمل عن طريق الصور  ،والتي يمكن أن تسهم بدور كبير في
تنمية تلك المهارات .


تعدد مجاالت التعبير الشفوي المناسبة لطالب المرحلة األساسية والتي تناسبهم داخل
حجرة الدراسة أو خارجها ومنها ) الحوار  ،المناقشة  ،اإللقاء ) ومن ثم فهو بحاجة إلتقان
المهارات الخاصة بتلك المجاالت  ،حتى يتمكن من السيطرة على حديثه على أتم وجه .

 من مهارات التعبير الشفوي المناسبة لطالب المرحلة األساسية مهارات تتعلق بالجانب
الفكري وتختص باألفكار وترتيبها وترابطها  ،ومهارات تتعلق بالجانب اللغوي وتختص
باأللفاظ والكلمات التي تعبر عن تلك األفكار  ،وتمثل مرحلة الصياغة اللغوية ،ومهارات
ترتبط بالجانب الصوتي وتختص بطريقة نقل األفكار والكلمات إلى المستمع من خالل
الصوت والنطق  ،ويمثل هذا الجانب مرحلة النطق في عملية التعبير الشفوي ،أما مهارات
الجانب الملمحي فتختص بالتعبيرات الملمحية من حركات الوجه والجسم والرأس ،
واإليماءات واإلشارات للتعبير عن المعنى وتجسيده .
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 أهمية تحفيز الطالب على ممارسة مهارتي الكتابة والتعبير الشفوي من خالل متابعة
األنشطة التي تتعلق بهذه المهارات عن طريق مشاهدة الطالب لها واستماعهم لهذه
األنشطة .
 تنوع طرائق تعليم مهارات التعبير اللغوي لتشمل ( التدريس المباشر لتلك المهارات ،
والتدريس الغير مباشر من خالل المحادثة والمناقشة والحوار والمسرح التعليمي  ،والعصف
الذهني  ،ومجموعات العمل  ،وحل المشكالت وورش العمل  ،وسرد القصص) ،وسوف
يقوم الباحث بالتدريس بطريقة الصور المتحركة والتي تتالءم وأهداف البرنامج المقترح
والمهارات التي سوف ينميها  ،والمحتوى الذي سوف يقدم لعينة البحث .
 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب في المستوى االجتماعي  ،واالقتصادي  ،واللغوي ،
والثقافي  ،واعتبار كل طالب شخصية منفردة  ،مما يقتضي التنويع في الخبرات التعليمية
المقدمة لهم  ،وكذلك في استخدام طرائق التدريس وأساليب التقويم المناسبة لجميع الطالب
بما يحقق الكفاءة الشفوية لكل طالب منهم على حدا .
 الحرص على إشراك الطالب في تنمية مهارات التعبير اللغوي من خالل اختيار
الموضوعات المناسبة لهم  ،وتنظيم بيئة التعلم ،وتخطيط األنشطة اللغوية وتنفيذها ،
وتقويم المهارات من خالل إعطاء الطالب فرصة لتقويم أدائهم ذاتيا ،وكذلك تقويم نواحي
القوة وتدعيمها ونواحي الضعف ومحاولة تحسينها .


يعد أسلوب المالحظة واختبار التعبير الكتابي من أفضل أساليب تقويم مهارات التعبير
الشفوي والتعبير الكتابي  ،لذلك سوف يستخدمها الباحث في دراسته .
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األهداف التعليمية للبرنامج المقترح :
يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات التعبير اللغوي لدى طالب الصف الرابع األساسي عن طريق
استخدام الصور المتحركة  ،وفي ضوء ذلك تم وضع مجموعة من األهداف الخاصة والعامة له،
والتي تمثل تغيرات يتوقع حدوثها لدى هؤالء الطالب بعد تطبيق البرنامج  ،وتتضح هذه األهداف
فيما يلي :

أوال  :تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى طالب الصف الرابع األساسي:
 .1كتابة جمل مكتملة األركان تعطي معنى واضحاً وتاماً .
 .2ترتيب جمل لتكوين قصة أو فقرة مناسبة .
 .3وضوح أفكار الموضوع  ،وانتماؤها للموضوع .
 .4تسلسل األفكار بشكل منطقي  ،وواضح .
 .5استخدام الكلمات استخداماً دقيقاً في مواضعها .
 .6استخدام عالمات الترقيم بصورة صحيحة .
 .7القدرة على إبراز األفكار الرئيسة للموضوع المكتوب .
 .8تدعيم األفكار باألدلة والشواهد المنتمية للموضوع .
 .9اإلجابة عن األسئلة بجمل مفيدة تكون فقرة واضحة المعاني .
.11

القدرة على تكوين أسئلة إلجابات معطاه .

.11

القدرة على التعبير عن الصورة بجمل مفيدة .

.12

اإلجابة عن األسئلة بجمل مباشرة وواضحة ومفيدة .

.13

استخدام األسماء الموصولة في الربط بين الجمل .
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ثانيا  :تنمية مهارات التعبير الشفوي لدى طالب الصف الرابع األساسي :
.1

يقدم الموضوع بمقدمة مناسبة .

.2

يعرض األفكار بترتيب منطقي .

.3

يبرز الفكرة الرئيسة للموضوع .

.4

يدعم األفكار باألدلة والبراهين المنطقية .

.5

يختتم الموضوع بخاتمة جذابة ومؤثرة .

.6

يعبر عن الصور بجمل مفيدة .

.7

يصف مشهد بجمل مفيدة .

.8

يوضح األفكار الفرعية وعالقتها بالفكرة الرئيسة .

.9

يستخدم الكلمات الفصيحة المناسبة .

.11

يوظف الحقائق والمعلومات توظيفاً يناسب الموضوع .

.11

يستخدم أدوات الربط المناسبة .

 .12يستشهد لحديثه باألحداث المناسبة .
.13

يراعي استخدام الكلمات المناسبة للمعنى المناسب .

.14

يتحدث بصوت مسموع مناسب للجميع .

 .15يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة .
.16

يراعي مواضع الوقف المناسبة .

 .17ينوع في سرعة الحديث وفقاً للمعنى .
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.18

يعطي معنى للمفردات باإلشارة والتمثيل .

 .19يتحدث بطالقة في جمل تامة ودون تكرار مخل .
 .21يتحدث دون ارتباك .
.21

يستخدم اإليماءات واإلشارات المناسبة للمعاني .

.22

يوظف تعبيرات الوجه بطريقة مالئمة .

.23

يتخذ الوقفة المعتدلة المناسبة .

.24

ينهي الحديث نهاية طبيعية تدريجية .

محتوى البرنامج  ،وأسس اختياره  ،ومصادر اشتقاقه:
تم إعداد محتوى البرنامج في ضوء قائمة مهارات ( التعبير اللغوي ) وقد روعي في اختيار
محتوى البرنامج وموضوعاته مجموعة من األسس التي تشير إليها األدبيات  ،والبحوث ،
والدراسات السابقة في مجال تدريس التعبير اللغوي ومنها :
1ـ مالئمة محتوى البرنامج وموضوعاته ألهداف البرنامج بحيث يعمل على تحقيقها .
2ـ مبدأ الممارسة الفعلية للمهارة  ،ألن المهارة اللغوية يجب أن تجرب ،وتختبر على أرض
الواقع التي سوف يقف عليها المتعلم .
 :3أن تحقق موضوعات البرنامج وأنشطته أهدافا أخرى مرغوبا فيها  ،فضال عن تنمية
المهارات المحددة في البرنامج التي تهدف إلى إمداد الطالب بمعلومات وخبرات متنوعة توسع
معرفتهم في ميدان الحياة .
 4ـ مراعاة النمو المعرفي  ،واللغوي  ،والنفسي لطالب الصف الرابع األساسي (عينة البحث )
 ،بحيث يرتبط المحتوى بحاجاتهم  ،وميولهم  ،وخبراتهم  ،مما يزيد من دافعيتهم لتعلم تلك
المهارات وتطبيقها في المواقف الحياتية المختلفة التي يتعرضون لها .
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5ـ طبيعة مهارات التعبير اللغوي التي يقتضي تعلمه من خالل أنشطة ومواقف تواصلية
ووظيفية حياتية كالتي تواجه الطالب في حياتهم اليومية .
مع التأكيد على أهمية التدريب المستمر والممارسة الفعلية للمهارات موضع الدراسة .
6ـ صحة مادته التعليمية وصدقها  ،واتفاقها مع قيم المجتمع العربي األخالقية والدينية  ،ويمكن
التأكد من ذلك من خالل عرض البرنامج على مجموعة من المحكمين في مجال اللغة العربية
وطرائق تدريسها.
 7ـ أن يكون محتوى البرنامج مألوفا لطالب الصف الرابع األساسي ومناسبا لقدراتهم مع
تضمينه خبرات جديدة .

طرق وأساليب التدريس في البرنامج :
في ضوء أهداف البرنامج  ،ومحتواه  ،ثم تحديد طرائق التدريس التي تناسب المهارات
موضع الدراسة  ،وطبيعة تعليم مهارات التعبير اللغوي  ،وقد استخدم طريقة الصور المتحركة
ألننا نجد أنها تتوافر فيها جميع عناصر عملية التعليم  ،والتي تتكون من المرسل  ،ويعبر عنه
بالصور التي تعرض عن طريق التلفاز .
الرسالة  :وهي التي تتمثل في المعلومات والمفاهيم والقيم واالتجاهات المراد توصيلها للمتعلمين
ويعد نص الموضوع  ،أو الفكرة التي تعتمد عليها المواقف المعروضة ،الرسالة التي تنقل إلى
جمهور المتعلمين
المستقبل :وهو في هذه الحالة المتعلم المتفرج على الموضوعات التي تعرض.

األنشطة والوسائل التعليمية :
إن األنشطة والوسائل التعليمية لها مكانة مهمة وفعالة في أي برنامج تعليمي لما لها من
تأثير كبير في تشكيل خبرات المتعلم وفي تغيير سلوكه األدائي  ،فالنشاط التعليمي يقوم به
المعلم أو المتعلم أو كالهما معا لتحقيق األهداف التعليمية والتربوية  ،والنمو الشامل المتكامل
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للمتعلم  ،أما الوسيلة التعليمية فهي تسهل عملية التعليم على المعلم  ،وعملية التعلم على
الطالب  ،ألنها تحقق تنوعا مرغوبا في الخبرات التعليمية  ،وهي تتيح للمتعلم مصادر متنوعة
من الخبرات والمعلومات.
ومن هذا المنطلق روعي أن يتضمن البرنامج بعض الوسائل التعليمية التي روعي في
اختيارها المعايير التالية :
1ـ مالءمتها األهداف ودروس البرنامج .
2ـ مناسبتها للمستوى التعليمي للطالب .
3ـ مالءمتها لإلمكانيات المتاحة .
وفي ضوء هذه المعايير تم استخدام الوسائل التعليمية اآلتية لالستفادة منها كوسائط مساعدة
في تدريس دروس البرنامج  ،وهي :
جهاز العرض الرأسي  ،حاسوب  ،شفافيات تعليمية  ،أوراق عمل  ،بعض األدوات من البيئة
المحلية .
وسوف يتم توظيف هذه الوسائل وفقا لما يتطلبه كل لقاء من دروس البرنامج .
أما بالنسبة لألنشطة التعليمية فقد روعي في اختيارها مجموعة من المبادئ التي
تمثلت في :
. 1ارتباط األنشطة بأهداف البرنامج .
2ـ مالءمة األنشطة للمستوى المعرفي للطالب .
3ـ ارتباط األنشطة باهتمامات ودوافع الطالب .
4ـ مراعاة حرية الطالب أثناء ممارسة األنشطة .
 5ـ تقسيم العمل بين الطالب أثناء أداء األنشطة .
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6ـ اختيار األنشطة ذات المعنى والقيم التربوية .
7ـ تصميم األنشطة بحيث تناسب الفروق الفردية بين الطالب .
8ـ دور الباحث دور إرشادي وتوجيهي أثناء ممارسة األنشطة .
وتشمل أنشطة البرنامج ما يلي :
1ـ عقد مناقشة شفوية حول موضوع الصور التي تعرض وما تتضمنه .
2ـ أوراق عمل كتابية وشفوية يقوم الطالب بأدائها ومناقشتها .
3ـ األداء التمثيلي العفوي لبعض المواقف للتدريب على أداء مهارات التعبير الشفوي وسوف يتم
توظيف هذه األنشطة وفقا لما يتطلبه كل موضوع من موضوعات البرنامج .

أساليب التقويم وأدواته :
يتم في البرنامج استخدام التقويم مراحل ثالثة  ( :مرحلة التقويم القبلي  ،ومرحلة التقويم
البنائي أو التكويني  ،ومرحلة التقويم البعدي ) وذلك للحكم على مدى تقدم الطالب في مهارات
التعبير اللغوي  ،وتعزيز سلوكه األدائي الفعال  ،ودعم استجاباته الناجحة  ،وتحديد مدى فعالية
البرنامج في تنمية مهارات التعبير اللغوي  ،ويمكن تناول مراحل التعليم الثالثة على النحو
التالي :

1ـ مرحلة التقويم القبلي :
يتم فيها اختبار مهارات التعبير الكتابي وبطاقة مالحظة مهارات التعبير الشفوي اللتان
أعدهما الباحث  ،وجرى التحقق من صدقها وثباتها  ،على الطالب عينة البحث قبل تطبيق
البرنامج للتعرف على مستوى أدائهم في مهارات التعبير اللغوي  ،والوقوف على جوانب القوة
والضعف لديهم لوضعها في االعتبار عند تطبيق وتقويم البرنامج .
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 2ـ مرحلة التقويم البنائي أو التكويني :
وهي تتم أثناء تطبيق البرنامج حيث يتم فيها التأكد من إنجاز أهداف كل موضوع أوال بأول
 ،واكتشاف الجوانب اإليجابية ودعمها  ،والجوانب السلبية
ومعالجتها  ،ويتم فيها أيضا إمداد الطالب بالتغذية الراجعة المستمرة .

3ـ مرحلة التقويم البعدي :
وهي تتم في نهاية تنفيذ البرنامج من أجل التعرف على مدى تحقيق البرنامج ألهدافه ،
حيث يتم فيها التطبيق البعدي الختبار مهارات التعبير الكتابي  ،وبطاقة المالحظة الخاصة
بتقويم مهارات التعبير الشفوي .

خطة السير في تطبيق البرنامج :
تمثلت خطة السير في البرنامج على النحو التالي :
 .1اللقاء األول  :يتم خالله تقديم ( موضوع تعبير يتحدث عن فصل الشتاء) عن طريق
الصور المتحركة  ،يليه ورقة عمل يقوم الطالب باإلجابة عن أنشطتها  ،ويلي اإلجابة مناقشة
شفوية حول أنشطة ورقة العمل .
 .2اللقاء الثاني  :يعرض على الطالب في هذا اللقاء (موضوع يتحدث عن الطيور
المهاجرة ) عن طريق الصور المتحركة  ،يلي ذلك ورقة عمل حول الموضوع المشاهد  ،يليه
مناقشة شفوية لورقة العمل ومن ثم مناقشة شفوية للموضوع المشاهد .
.3اللقاء الثالث  :يقدم في هذا اللقاء ( موضوع تعبير يتحدث عن الجار للجار) عن طريق
الصور المتحركة  ،يلي ذلك ورقة عمل حول الموضوع المشاهد  ،يليه مناقشة شفوية حول أنشطة
ورقة العمل .
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 .4اللقاء الرابع  :يعرض على الطالب في هذا اللقاء ( موضوع تعبير يتحدث عن بر
الوالدين ) عن طريق الصور المتحركة  ،يلي ذلك ورقة عمل حول الموضوع المشاهد  ،يليه مناقشة
شفوية حول أنشطة ورقة العمل  ،يليه مناقشة شفوية لما شاهدوه .
 .5اللقاء الخامس  :يتم خالله تقديم (موضوع تعبير يتحدث عن وصف األرض في فصل
الربيع) عن طريق الص ور المتحركة  ،يليه ورقة عمل يقوم الطالب باإلجابة عن أنشطتها  ،ويلي
ذلك اإلجابة شفويا عن أنشطة ورقة العمل .
 .6اللقاء السادس  :يتم خالله تقديم ( موضوع تعبير يتحدث عن الرفق بالحيوان ) عن
طريق الصور المتحركة  ،يلي الموضوع المشاهد ورقة عمل يقوم الطالب باإلجابة عن أنشطتها ،
ويلي اإلجابة مناقشة شفوية حول أنشطة ورقة العمل .
 .7اللقاء السابع  :يعرض على الطالب في هذا اللقاء ( موضوع تعبير يتحدث عن
األمانة) عن طريق الصور المتحركة  ،يلي الموضوع المشاهد ورقة عمل يقوم الطالب باإلجابة
عن أنشطتها  ،ويلي اإلجابة مناقشة شفوية حول أنشطة ورقة العمل .
 .8اللقاء الثامن :يقدم في هذا اللقاء ( موضوع تعبير يتحدث عن دور المعلم في تربية
األجيال ) عن طريق الصور المتحركة  ،يلي الموضوع المشاهد ورقة عمل يقوم الطالب باإلجابة
عن أنشطتها  ،ويلي اإلجابة مناقشة شفوية حول أنشطة ورقة العمل .
.9اللقاء التاسع :يعرض على الطالب في هذا اللقاء( موضوع تعبير يتحدث عن الغيبة )
عن طريق الصور المتحركة  ،يلي الموضوع المشاهد ورقة عمل يقوم الطالب باإلجابة عن
أنشطتها  ،ويلي اإلجابة مناقشة شفوية حول أنشطة ورقة العمل .
.11اللقاء العاشر :يقدم في هذا اللقاء (موضوع تعبير يتحدث عن األصدقاء)عن طريق
الصور المتحركة ،يلي الموضوع المشاهد ورقة عمل يقوم الطالب باإلجابة عن أنشطتها ،ويلي
اإلجابة مناقشة شفوية حول أنشطة ورقة العمل.
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 .11اللقاء الحادي عشر :في بداية هذا اللقاء يستمع الطالب إلى قطعة  ،ثم يقوم الطالب
بقراءة هذه القطعة مراعين مهارات التعبير الشفوي وال يستثنى من قراءة هذه القطعة أي طالب من
طالب الصف ويتم مالحظة ذلك عن طريق بطاقة مالحظة التعبير الشفوي عن طريق التسجيل
لكل طالب ومالحظة األداء.
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بطاقات عمل برنامج الصور المتحركة
بطاقة رقم ()1
السؤال األول  :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :
1ـ تتفتح األزهار في فصل
)الشتاء ـ الربيع ـ الخريف )
2ـ تكون السماء في فصل الربيع
( ملبدة بالغيوم ـ صافية ـ مغيرة )
3ـ في فصل الربيع
( تموت الطيور ـ تتكاثر الطيور ـ تختبئ الطيور في أعشابها )
4ـ تكتسي األرض بالخضرة في فصل الربيع ألنها
( ارتوت بالماء شتاء ـ النباتات تنمو بسرعة ـ الجو بارد )
5ـ أي الفصول أجمل
( الخريف ـ الشتاء ـ الصيف ـ الربيع )
السؤال الثاني :
أكمل ما يأتي :
( تورق ـ تتفتح ـ السماء ـ الكائنات الحية ـ النسيم )
1ـ في فصل الربيع  ..........األشجار و ...............األطيار .
و ................األزهار وتصفو  ...........وتنشط ..............و ..........النسيم العليل.
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بطاقة رقم ()2
السؤال األول  :ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة :
1ـ واجبنا نحو المعلم
( إهانته ـ احترامه ـ عدم طاعته )
2ـ معلمنا األول هو :
( عمر بن الخطاب ـ عثمان بن عفان ـ سيدنا محمد ـ صلى اهلل عليه وسلم )
3ـ أحب معلمي ألنه :
( يعطيني مصروفي ـ يضحكني ـ يعلمني القراءة والكتابة )
4ـ أستمع لنصيحة معلمي ألنه :
( يكرهني ـ يعرف مصلحتي ـ يعمل في المدرسة )
السؤال الثاني :
ما رأيك في المواقف التالية ( أوافق \ ال ألوافق )
1ـطالب يضرب زميله أمام المعلم ؟
...................................................
2ـ طالب ال يؤدي واجباته الدراسية ؟
.....................................................
3ـ طالب يرتب السبورة قبل دخول المعلم الفصل ؟
..........................................................
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4ـ طالب طلب منه المعلم إحضار ولي أمره إلى المدرية فرفض ؟
............................................................
يقول الشاعر  :أحمد شوقي .:
قم للمعلم وفه التبجيال

كاد المعلم أن يكون رسوال .

هل يعجبك قول الشاعر ....................................
لماذا ............................................
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بطاقة رقم ()3
السؤال األول  :ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة :
 1ـ واجبنا نحو الحيوان
( اإلساءة إليه ـ اإلحسان إليه ـ ضربها باستمرار )
2ـ ماذا فعل الرجل بالرمح
( ضرب به الحصان ـ ضرب به الثور ـ ضرب به الكلب )
3ـ ماذا فعل األطفال بالعصافير في العش
( قتلوا العصافير الصغيرة ـ لم يبقوها حية ـ تركوها وشأنها )
4ـ ماذا وضع الطفل في الكيس
( أرنب ـ قطة ـ فأر )
( ضربه بالحجر ـ أبقاه نائما ـ وضع له الطعام )

5ـ ماذا فعل الطفل بالكلب
السؤال الثاني  :ماذا تفعل في الحاالت التالية :
1ـ وجدت قطة صغيرة جائعة في يوم بارد ؟

...............................................
2ـ شاهدت رجل يضرب حمار ؟
.........................................
3ـ وجدت عش طيور على شجرة في حديقة منزلك ؟
...............................................................
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بطاقة رقم ()4

السؤال األول  :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :
1ـ ماذا انتظر أطفال القرية
( الطيور المقيمة ـ الطيور المهاجرة ـ الطيور الجارحة )
 2ـ الطائر الذي سألت عنه السيدة حكيمة
( الطائر األبيض ـ الطائر ذو الذيل الساحر ـ الطائر األخضر )
3ـ تحضر الطيور إلى القرية في فصل
( الشتاء ـ الخريف ـ الصيف )
4ـ تهاجر الطيور من مكان ألخر
( بحثا عن الطعام ـ بحثا عن الدفء ـ بحثا عن األشجار )
السؤال الثاني :
1ـ ماذا تفعل لو اصطدت طائ ار ناد ار ؟
....................................................
2ـ ما حدث للطائرين بعد تخريب عشهما ؟
..........................................................
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3ـ أين وجد األطفال صديقهم منجد ؟
.....................................................
4ـ لماذا كتب الرسالة ؟
......................................
5ـ ماذا فعل الرجل السارق ببيض الطيور النادرة ؟
..........................................................
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بطاقة رقم ()5
السؤال األول  :ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :
1ـ طلبت أم سعيد من أم طالل
( فاكهة ـ سمك ـ خبز )
2ـ عدد أفراد أسرة أم سعيد
( 3ـ 4ـ)8
3ـ استعارت أم وليد من أم طالل
(اسطوانة أكسجين ـ اسطوانة غاز ـ زجاجة ماء )
4ـ حل أبو طالل مشكلة طهي الطعام عن طريق
(طهى على الحطب ـ احضاره جاه از من السوق ـ طهى بواسطة الكهرباء)
السؤال الثاني :
ماذا تفعل إذا :
1ـ طلب منك جارك مساعدته ؟
...............................................
2ـ طلب منك زميلك مساعدته في حل أسئلة االمتحان ؟
.................................................................
3ـ طلب منك والدك حل واجباتك المدرسية ؟
...................................................................

535

السؤال الثالث  :الجار للجار جملة معناها :
ـ يجب أن تخاصم الجار وتهجره ؟
ـ نسأل عن الجار إذا غاب ؟
ـ نقوم بسرقة أغراضه عند غيابه ؟
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بطاقة رقم ()6
السؤال األول  :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :
1ـ الصديق الحق هو الذي تجده دائما
( بعيدا عنك ـ قريبا منك ـ مختبأعنك )
2ـ أتعاون مع صديقي في عمل
( الشر ـ الخير ـ اإلساءة للناس )
3ـ أشارك صديقي في
(أحزانه ـ أفراحه ـ أفراحه وأحزانه )
4ـ إذا طلب مني صديقي نصيحة فإنني
(أنصحه بالخير ـ أنصحه بالشر ـ ال أنصحه أبدا )
السؤال الثاني  :ماذا تفعل في الحاالت األتية :
1ـ غاب عنك صديقك مدة يومين متتالين ؟
.........................................................
2ـ طلب منك صديقك أن تغششه في االمتحان ؟
...........................................................
3ـ خاصمك صديقك مدة ثالثة أيام ؟
...........................................
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السؤال الثالث  :أكمل العبارات األتية مما بين األقواس :
( اختيار ـ السيء ـ الصالح ـ دين – يخالل )
1ـ يجب أن نحسن  ...............أصدقاءنا ألن الصديق  ...................على صديقه
والصديق  .....................يؤثر على صديقه أيضا والرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ قال " :
المرء على  ................خليله فلينظر أحدكم من " .........................
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بطاقة رقم ()7

السؤال األول :
ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
 1ـ طلب المعلم من علي تالوة القرآن ألنه :
( أجمل التالميذ شكال ـ أجمل التالميذ صوتا ـ أجمل التالميذ صوتا وتالوة )
 2ـ الغيبة هي :
( ذكر المسلم أخاه بما يحب ـ ذكر المسلم أخاه بما يكره ـ ذكر المسلم أخاه بكل خير)
 3ـ أحس التالميذ نحو علي بعد أن ق أر القرآن :
( بالسرور ـ بالرضا ـ بالغيرة منه )
4ـ الغيبة هي صفة :
( حميدة ـ نهى اهلل عنها ـ مقبولة )
السؤال الثاني :
أجب بـ (نعم ) أو (ال ) فيما يلي :
1ـ الغيبة تكون بالكالم فقط (

).

 2ـ ليس على المستمع للغيبة ذنب (

).

 3ـ ندم األصدقاء على ما فعلوه مع علي (

).

 4ـ اتفق األصدقاء على الدعاء لعلي وعدم ذكره بسوء (
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).

السؤال الثالث :
ماذا تفعل في الحاالت التالية :
 1ـ ذكر زميل لك زميل آخر بالسوء أمامك .
..................................................................................
2ـ أثنى معلم على أحد الطالب لتفوقه .
......................................................................................
 3ـ اتفق مجموعة من أصدقائك على ذكر زميل لكم بما ليس فيه للمعلم .
......................................................................................
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بطاقة ()8
السؤال األول :
1ـ ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة :
1ـ ما هي األمانة التي أعطاها التاجر ألبي خالد ليحفظها له حتى يعود ؟
( نقود ـ حلي ونقود ـ أواني معدنية )
2ـ سافر التاجر بواسطة :
(الطائرة ـ السفينة ـ السيارة )
3ـ ماذا حدث لتجارة أبي خالد بعد سفر التاجر ؟
( ربحت ـ خسرت ـ لم يحدث لها شيء )
 4ـ ماذا فعل أبو خالد بأمانة التاجر ؟
( خبأها ـ تاجر بها ـ وزعها على الفقراء )
 5ـ النصيحة التي قدمها عبد الحكيم ألبي خالد :
( ينكر األمانة ـ يعيد األمانة للتاجر ـ يسافر إلى بلد أخر )
السؤال الثاني :
1ـ أكمل الفراغات التالية بما بين األقواس ( كذب ـ ثالث ـ خان ـ غدر )
آية المنافق ............

إذا حدث  ..............واذا أؤتمن ..............
واذا عاهد .............
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 2ـ ماذا تفعل إذا ؟
 1ـ أعطاك أحد أمانة لتحفظها له ؟
..................................................................................
2ـ وجدت كيس به نقود ملقى في الشارع ؟
....................................................................................
 3ـ أخذت قلم من زميلك لتكتب به ؟
....................................................................................
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بطاقة ()9
 1ـ ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
1ـ الفصل الذي توضحه الصور هو :
( فصل الخريف ـ فصل الربيع ـ فصل الشتاء )
2ـ كانت األرض مغطاة بـ :
( الماء ـ الثلج ـ الرمل ـ الحجارة )
3ـ خرجت الفتاة إلى الغابة لـ :
(تحضر الماء ـ تجمع الحطب ـ تحضر الطعام ـ تشتري المالبس )
4ـ صادفت الفتاة في الغابة :
( أسد ـ كلب ـ رجل ـ زرافة )
2ـ أجب بـنعم أو ال لما يلي :
1ـ أمرت السيدة الفتاة أن تذهب إلى السوق ( ) .
2ـ أخذت الفتاة معها كيسا كبي ار لتضع فيه الحطب ( ) .
3ـ يسقط الثلج على األرض في فصل الصيف ( ) .
4ـ ساعد الرجل الفتاة في جمع الحطب من الغابة ( ) .
5ـ عادت الفتاة إلى المنزل وليس معها شيء من الحطب ( ) .
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3ـ أكمل الفراغ :
1ـ في فصل الشتاء تتلبد السماء بـ .............والرياح  ،ويتساقط ...........على األرض فيفرح
به المزارعون .
2ـ يلبس الناس المالبس  ..............ألنها تحميهم من ............
3ـ يتجمع أفراد األسرة حول .....................للتدفئة ويشربون  ...................الساخن
ويكثرون من أكل . ...............
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بطاقة رقم ()11

ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة :
1ـ لم يطمئن بهاء على جده بسبب :
( مرضه ـ انشغاله بالدراسة ـ لعب الكرة )
2ـ كانت معاملة أم بهاء للجد :
(حسنة ـ سيئة ـ رحيمة )
3ـ أمرنا رسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ
( طاعة اهلل ـ المعصية ـ طاعة اهلل وبر الوالدين )
4ـ بر الوالدين كما أمرنا اهلل المرتبة
(األولى ـ الثانية ـ الثالثة )
5ـ قصد الجد بالطعام الملوث
( الذي تصنعه األم ـ من الباعة المتجولين ـ من المطعم )
6ـ طلبت أم بهاء من أبي بهاء أن يضع والده
( في غرفة على السطح ـ في غرفة جميلة )
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ما رأيك في التصرفات التالية :
1ـ شخص وضع والده في دار المسنين ؟
.........................................................
2ـ شخص أطاع والديه وقام برعايتهما ؟
.........................................................
3ـ شخص وضع والديه في غرفة باردة بأحد أركان المنزل ؟
............................................................
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ملحق رقم ( ) 5

جامعة األزهر
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

اختبار مهارات التعبير الكتابي

إعداد الطالب
محمد مصطفى الزق

إشراف
د  .راشد محمد أبو صواوين

د  .إياد إبراهيم عبد الجواد

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك

كلية التربية – جامعة األزهر

كلية التربية – جامعة األقصى
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أجب عن األسئلة التالية :
 .1مهارات اكتمال أركان الجملة
أ.

أكمل الفراغ بكلمة من عندك لتعطي معناً متكامال للجملة
 -1الحديقة  ..........متفتحة .
 .............. -2التلميذ إلي شرح المعلم .
 -3يدافع  ..............عن الوطن بشجاعة .

ب.


رتب الكلمات التالية لتعطي معني متكامال للجملة

الطالب – بجائزة – المدير – ثمينة – كافأ
. ........................................................................
غالية – يحب – العيد – عليها – المحافظة
. .......................................................................
المدرسة – أحمد – كل – يوم – يذهب – إلي
. .......................................................................
 .2مهارة ترتيب جمل لتكوين قصة أو فقرة مناسبة
أ.

رتب أحداث القصة التالية

(

) أحضر األصدقاء خيوط قوية لصنع الطائرة الورقية .

(

) فرح األصدقاء بما صنعوا .
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(

) نجح األصدقاء في اختبار الطائرة .

(

) التقي األصدقاء في الموعد المحدد .

(

) بحث األصدقاء عن مكان بعيد عن اعمدة الكهرباء .
ب.


أكتب نهاية القصة التالية

عزم جماعة من األصدقاء علي أن يتنزهوا في احدي الحدائق  ،فاتفقوا أن يجتمعوا صبيحة ذلك
اليوم
...............................................................................................
 .3مهارة وضوح األفكار وانتماؤها للموضوع

أ-

ب-


الصور السابقة تتحدث عن فصل ( الربيع _ الصيف _ الشتاء )

الصور السابقة تتحدث عن موضوع ( الزراعة ـ البناء ـ الصيد
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ج-


الصور السابقة تتحدث عن موضوع ( المدرسة ـ السوق ـ الرياضة )

 .4مهارات التفكير المنطقي لألفكار وتسلسلها
أعد ترتيب الجمل حسب الصور لتكون قصة

(

) شكر صاحب المنزل خالد وأثني عليه .

(

) تسلق أحد اللصوص منزال وكسر نافذته ودخل المنزل .

(

) رأي خالد لصا يحاول دخول أحد المنازل .

(

) اتصل خالد بالشرطة وأخبر الضابط عن اللص .

(

) أخذ اللص يبحث في المنزل عن أشياء ثمينة .

 .5مهارة استخدام الكلمات استخداما دقيقا
أكمل الجمل التالية بما تراه مناسبا حسب الصورة التي أمامك
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 .1الحديقة أزهارها  .2 ، .................المعلم يشرح ..............
...........المرضي .4 ،يلعب .....................

 .3 ،يعالج

بالكره  .5 ،يصطاد صالح

...........................

 .6مهارة استخدام عالمات الترقيم
أمامك مجموعة من عالمات الترقيم  ،ضع كل عالمة ترقيم في مكانها المناسب

؟

,

!

.

 .1ما أجمل السماء .....
 .2ما عدد فصول السنة .......
 .3خرج أحمد  .....خالد إلي المدرسة
 .4عاد محمد من المدرسة باك ار ...
 .7مهارة إبراز األفكار الرئيسة للموضوع .
ضع عالمة (  ) أمام األفكار التي تعبر عن الصورة السابقة وعالمة (  ) أمام
األفكار التي ال تعبر عن الصور السابقة .
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 .1أحمد يحافظ علي نظافة بيته

(

)

 .2يجب علينا المحافظة علي نظافة المدرسة

(

)

 .3األطفال يلعبون بالكرة في الملعب

(

)

 .4يجب علينا االنتباه عند عبور الشارع

(

)

 .5يجب عدم رمي القمامة في الشارع

(

)

 .8مهارة تدعيم األفكار باألدلة والشواهد المنتمية للموضوع .
اختر الموضوع المناسب مما بين القوسين لكل شاهد من الشواهد التالية :
 .1قال تعالى  " :إن اهلل يحب التوابين ويحب المتطهرين " .
( النظافة – اإليمان – العلم )
 .2قال تعالى  " :والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس "
( الصداقة – التسامح – التعاون )
 .3قال صلى اهلل عليه وسلم  " :يد اهلل مع الجماعة " .
( األخالق – العمل – التعاون )
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 .9مهارة االجابة عن االسئلة جمل مفيدة لتكوين فقرة .
اكتب فقرة عن ( حفل ميالد شادي ) بعد اجابتك عن االسئلة اآلتية :

أ-

ما مناسبة الحفل الذي دعيت اليه ؟
. .............................................................. ................

ب-


أين أقيم الحفل ؟
................................................................................

ت-


من شارك في الحفل ؟
. ..............................................................................

ث-


ماذا تناول الضيوف في الحفل ؟
. ................................................................................

الفقرة :
...................................................................................
...................................................................................
........................................................................ ...........
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 .11مهارة تكوين أسئلة عن إجابات معطاة :
أكمل الحوار التالي ؟
االم  .................................. :؟
أحمد  :أختي هدى التي كسرت الكأس .
األم  ................................ :؟
هدى  :أنا لم أكسره ياأمي .
األم  ................................ :؟
هدى  :قد تكون القطة هي التي كسرت الكأس .

 .11مهارة التعبير عن الصورة بجمل مفيدة .
عبر عن كل صورة بجملة مفيدة .

.........................

........................

........................
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...........................

.........................

 .12مهارة االجابة عن األسئلة مباشرة .
أجب عن األسئلة اآلتية
 .1ممن تتكون اسرتك ؟
........................................
 .2أذكر مثاال على التعاون بين أفراد األسرة الواحدة ؟
........................................
 .3ما هي أفضل رياضة لديك ؟
........................................
 .13مهارة استخدام األسماء الموصولة في الربط بين الجمل .
أكتب الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب .
( اللتان  ،التي  ،اللواتي  ،الذي  ،الذين )
أ.

سفانة من بين االسيرات  ......................وقعن في االسر .

ب.

أحترم الممرضة  ..................تتقن عملها  ،والطبيب  ............يتقن عمله .

ج.

المدينتان  .....................يزورهما الحجاج مكة والمدينة .

د.

حاتم الطائي من  .........................اشتهروا بالكرم .
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ملحق رقم ( ) 6

جامعة األزهر
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

بطاقة مالحظة مهارات التعبير الشفوي

إعداد الطالب
محمد مصطفى الزق

إشراف
د  .إياد إبراهيم عبد الجواد

د  .راشد محمد أبو صواوين
رئيس قسم المناهج وطرق التدريس

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك

كلية التربية – جامعة األزهر

كلية التربية – جامعة األقصى
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بطاقة مالحظة أداء طالب الصف الرابع األساسي لمهارات التعبير الشفوي
متوافرة بدرجة

املهارة
كبيرة

أولا :الجانب الفكري:

جد ا

-1

يقدم الموضوع بمقدمة مناسبة.

-2

يعرض األفكار بترتيب منطقي.

-3

يبرز الفكرة الرئيسة للموضوع.

-4

يدعم األفكار باألدلة والبراهين المنطقية.

-5

يختتم الموضوع بخاتمة جذابة ومؤثرة.

-6

يعبر عن الصور بجمل مفيدة.

-7

يصف مشهد بجمل مفيدة.

-8

يوضح األفكار الفرعية وعالقتها بالفكرة الرئيسة.
ثاني ا :الجانب اللغوي:

-9
-11

يستخدم الكلمات الفصيحة المناسبة.
يوظف الحقائق والمعلومات توظيفا يناسب
الموضوع.

-11

يستخدم أدوات الربط المناسبة.

-12

يستشهد لحديثه باألحداث المناسبة.

-13

يراعي

استخدام

الكلمات

المناسبة

للمعنى

المناسب.
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كبيرة

متوسطة

ضعيفة

معدومة

ثالث ا :الجانب الصوتي:
-14

يتحدث بصوت مسموع مناسب للجميع.

-15

يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة.

-16

يراعي مواضع الوقف المناسبة.

-17

ينوع في سرعة الحديث وفقا للمعنى.

-21

يعطي معنى للمفردات باإلشارة والتمثيل.

-21

يتحدث بطالقة في جمل تامة ودون تكرار مخل.
رابع ا :الجانب الملمحي:

-12

يتحدث دون ارتباك.

-12

يستخدم اإليماءات واإلشارات المناسبة للمعاني.

-11

يوظف تعبيرات الوجه بطريقة مالئمة.

-11

يتخذ الوقفة المعتدلة المناسبة.

-11

ينهي الحديث نهاية طبيعية تدريجية.

251

ملحق رقم()7
صور اثناء تطبيق البرنامج
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Abstract
The study aimed to establish the effect of using the moving
images (photos) in developing the languagic expressi0n skills for the
4th primary class students and the problem of the stude was
speeified in the following major questions :
What is the effect of using the moving images in developing the
languagic expression skills for 4th primary class students ?
From the major question the following minor questions yeild :
1.What is the suitable languagic expression skills for 4th primary
class?
2.What is the effect of using the moving images in developing
the pronounation expression for 4th primary class students?
3.What is the effect of using the moving images in developing the
writing expression skills for the 4th primary class students ?
To give the answer of these questions the hypothesises of the
study were designed as follow :
1.There is no statistically significant differences at the level
(>0.05)between the main of the scores to both experemental and
coutrolled groups in the meta exuafion for display card at the
pronunsation expression skill.
2.There is no statistically significant differences between the main
scores 4th primary class who learning by constant images and the
main of scores their calleques who learning by moving images in the
951

meta application for the writing expression test.
The researcher follows the experimental methodology ,and the
population of the study consisted from the whole 4th primary class
students in the schools that follow the UNRWA in the middle
governate at Gaza strip
The number at the original population (4662) students (males&
females) they seperafed as (2399 males)&(2263 females )and the
sample at the study consisted at (72 student )from 4 th primary class
students at Deir El Balah Primary school for males (A)
They were choosen by speeific method from the number at original
population elements at the study where it was distributed to two
groups are of them experimental &the other is controlled ,the
number of the experiment at (38) students & the number of the
controlled (34)students to achieve the purposes at the study ,the w
eritting expression skills test were made by display card for the
labtical expression skills ,after satisfying from its validity and
reliability the tools were exuted on the study sample .
And after processing the data and treatment it statistically the
results at the study came as follow :
1.There is statistically significant differences between the main at
the experimental group scores &the main at the coutrolled group at
level at significance (>0,05 )in the meta exulting for the display card
at
labtical
expression
skils.
2.There is statistically significant differnces between the main at the
4th primary class score who are learning by constant images
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&between the main of scores at their who learning by moving
images in the meta application for writing expression test .
The study recommend with the following
1.Its essential to give attention for the teaching by moving images
and give an individual area in the week program which is concerned
for Arabic language included practices &activates which help
students to be good in this skill .
2.Implicate the school methodologies teaching subject by moving
images .
3.Emphasize on the essentiality for motivation and functioning the
moving images in any practical program to develop the langugic
expression skills.
4.The researcher recomindate the importance of generalizing the
technology at moving images to be teaching in expression .
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