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امللخ�ص
هيدف هذا البحث اىل معرفة أثر احلكمة يف األداء التعبريي عند طلبة املرحلة املتوسطة ،ولتحقيق ذلك اعتمد

الباحث تصمي ًام جتريبي ًا ذا الضبط اجلزئي واختبارا بعدي ًا ،ملجموعتني ،جمموعة جتريبية وضابطة ،واختار الباحث

قصدي ًا متوسطة الزوراء للطالبات ،ومتوسطة اجلزائر للطالب يف مركز حمافظة الديوانية .وقد بلغت عينة البحث

( )128طالب ًا وطالب ًة ،بواقع ( )64وطالب ًا طالب ًة ،موزعني يف كل من املجموعة التجريبية والضابطة.

أجرى الباحث تكافؤ ًا احصائي ًا بني جمموعتي البحث باملتغريات االتية( :العمر الزمني للطلبة حمسوبا بالشهور،

والتحصيل الدرايس لآلباء ،والتحصيل الدرايس لألمهات) وقد صاغ الباحث ( )60هدف ًا سلوكي ًا للموضوعات
التي درست يف اثناء مدة التجربة ،واعدّ خطط ًا تدريسية يومية لتدريس جمموعتا البحث .

أما أداة البحث فكانت اختبار ًا يف األداء التعبريي .طبقه الباحث عىل جمموعتي البحث بعد انتهاء مدة التجربة

.واستعمل الباحث وسائل احصائية وحسابية مناسبة ومتغريات بحثه.

وقد أظهر البحث جمموعة من النتائج كان من بينها :تفوق طلبة املجموعة التجريبية الذين درسوا باستعامل

احلكمة عىل طلبة املجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة الكالسيكية يف اختبار األداء التعبريي .ويف ضوء النتائج

أوىص الباحث بمجموعة من التوصيات منها :اعتامد احلكمة بوصفها أسلوب ًا تدريسي ًا يف األداء التعبريي يف املرحلة

املتوسطة.
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Effect of Wisdom on Expressive Performance among Middle School Students
Assistant professor Dr. MAKKI FARHAN KAREEM
University of Qadisiyah / College of Education
Department of Science Koran and Islamic Education
Language and Literature axis
Abstract
The aim of this study is to find out the effect of wisdom on the expression performance
of middle school students. To achieve this, the researcher adopted a experimental design
with partial control and a test for two groups. The researcher chose the average Zoura for
students and the middle of Algeria for students in the center of Diwaniyah governorate. The
study sample consisted of (128) male and female students (64) and female students, both
in the experimental and control groups.
The researcher conducted a statistical equivalence between the two research groups
with the following variables: (the age of the students calculated by months, the academic
achievement of the parents and the academic achievement of the mothers). The researcher
formulated 60 behavioral goals for the subjects studied during the period of the experiment
and prepared daily teaching plans to teach the two research groups.
The research tool was a test in expressive performance. The researcher used the two
sets of research after the end of the trial period. The researcher used the statistical methods
and the appropriate calculation and the variables of his research.
The study showed a range of results, including: the superiority of the experimental
group students who studied using wisdom to the control group students who studied the
classical way in the expressive performance test. In the light of the results, the researcher recommended a number of recommendations, including: the adoption of wisdom as a
method of teaching in the expression performance in the middle stage.
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املبحث الأول
مدخل تعريفي بالبحث

أو ً
ال /مشكلة البحث :

ّ
إن املتتبع لدرس التعبري يلحظ ما شخصته

الدراسات والبحوث التي أجريت يف جمال دراسة
التعبري وتدريسه من صعوبات ومعوقات ،وما يعانيه
مدرس اللغة العربية مما يلمسه من أخطاء لغوية عامة،

وتعبريية عىل وجه اخلصوص يقع هبا الطلبة يف املرحلة
املتوسطة ،وقد شهد الباحث هذه الشكوى من

املدرسني املعنني أنفسهم ،وكذلك يؤكدها ّ
أن الطلبة

يتصفون بضعف مستوى األداء التعبريي حتى يف
املرحلة اجلامعية وهذا ما ملسه الباحث بنفسه يف هذه

املرحلة بحكم عمله فيها ،ويوجز الباحث مشكلة

ضعف مستوى األداء التعبريي عند استقرائه لكثري
من الدراسات السابقة ،واألدبيات العلمية والرتبوية،
وما أظهرته نتائج الندوات واملؤمترات يف علوم اللغة

العربية وفنوهنا ،عىل النحو اآليت :

1.1عدم اإلعداد لدروس التعبري ،واالرجتالية يف
ختطيط درسه التي سامهت يف قتل اإلبداع اللغوي
والتعبريي عند الطلبة .

2.2االختيار الكالسيكي ملوضوعات التعبري؛ مما
ساعد ذلك يف قلة حفز دوافع الطلبة نحو حتقيق
أهدافهم يف هذا الدرس .

3.3مطالبة الطلبة أن يكتبوا ملجرد الكتابة ،أو لشغلهم
بالكتابة ،من دون تنمية مهاراهتم األسلوبية يف التعبري

.

4.4عدم ربط التعبري بألوان األنشطة اللغوية التي
متارس خارج الصف الدرايس مثل اإلذاعة ،واملرسح،
ومسابقات اإللقاء ،والصحافة املدرسية ،وكتابة

اإلعالنات ...

 5.5عدم قدرة الطلبة عىل توظيف خرباهتم فيه ،وقلة

عناية مدرسيّ اللغة العربية من حيث طريقه التدريس،
أو من حيث اإلعداد هلذه املادة ،فض ً
ال عن ابتعادهم
عن اللغة الفصيحة إىل لغة عامية سقيمة .

مدرس العربية اهتاممه كله عىل حفظ الطلبة
6.6يركز ّ
للقواعد ال عىل قدرهتم عىل التعبري الشفوي أو املدون،

وهذه القدرة هي اهلدف احلق من التعليم( ،ينظر:

السامرائي ،1987 ،ص ،3اهلاشمي ،1988 ،ص

 ،14و خليفة ،2000 ،ص  ،6العيسوي،2002 ،
ص 4العقايب ،2013 ،ص. )3
ثاني ًا/أمهية البحث :

ّ
إن أمهية أية لغة ليست مقترصة عىل عملية

التعلم فحسب ،بل ّ
أن أمهيتها تنبع من تعدد وظائفها
الفكرية ،والثقافية ،والنفسية ،واالجتامعية ،فهي

تقدم للفكر تعاريف جاهزة وتصف له األشياء
بخصائصها حتى ال تتداخل مع غريها ،فهي وسيلة
إلظهار الفكر من حيز الكتامن إىل حيز الترصيح؛ ألن

الفكرة تظل يف الذهن عائمة شائعة ،وباللغة ت ُْضبط
وتحُ دّ د و ُيعبرّ عنها (الضامن ،1989 ،ص،134
وإبراهيم ،1968 ،ص. )43

فهي لغة
ومن بني هذه اللغات اللغة العربيةّ ،

واضحة األلفاظ ،ودقيقة املعنى ،مصدرها األول
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القرآن الكريم  ،وقد اختارها هلل تعاىل لكالمه املبارك،

وشخصيته ويف تفاعله مع غريه ،عن طريق ما يرسل

الكريم عىل الرغم من اختالف هلجاهتم ،فوحدت

ليتسنى له أن يرى رد الفعل يف سامعيه وقارئيه (ظافر،

وأهنا لغة قومية مجعت العرب سابق ًا عن طريق القرآن
مشاعرهم وأحاسيسهم القومية يف إطار من املفاهيم

والقيم اجلديدة (أبو اهليجاء ،2001 ،ص.)11

من الكالم املعرب الذي يفصح به عن نفسه ،وعن ذاته
 ،1984ص . )54

ينقسم التعبري من حيث املوضوع عىل قسمني:

وتعد اللغة العربية إحدى مقومات الشخصية،

مها التعبري الوظيفي ،والتعبري اإلبداعي ،وينقسم من

يف املجتمع ،ومصدر التفكري ،وأداة التعبري (هيكل،

التحريري ،فإذا كان الغرض من التعبري اتصال الناس

ولساهنا املعرب ،ووسيلة التواصل الفكري والروحي

 ،1997ص . )7

حيث األداء عىل قسمني :مها التعبري الشفوي ،والتعبري

بعضهم ببعض لتنظيم حياهتم وقضاء حوائجهم

يف ضوء ما تقدم تتضح أمهية التعبري بأنه رضورة

فهذا يسمى بالتعبري الوظيفي مثل املحادثة واملناقشة،

بوصفه وسيلة اتصال بني الفرد واملجتمع ،ومن أهم

اإلرشادات وعمل اإلعالنات ،وكتابة الرسائل

من رضورات احلياة التي ال يمكن االستغناء عنها
وسائل الدعوة إىل هَّ
الل قدرة الت ي اقرتنت الداعي

اح ُل ْل ُعقْدَ ًة
عىل البيان ،واإلفهام بالقول ،قال تعاىلَ :
«و ْ
ان * َي ْف َق ُهوا َق ْو يِل» (.طه ،آية .)28-27/
ِم ْن لِ َس يِ

وقص القصص ،واألخبار ،وإلقاء التعليامت ،وبث
واملذكرات ،وعمل النرشات...وسواها.

وإذا كان الغرض من التعبري عن األفكار

واخلواطر النفسية ونقلها إىل اآلخرين بطريقة مشوقة

ففي هذا طلب التوفيق إىل حسن الكالم يف

ومثرية ،فهذا هو التعبري اإلبداعي مثل كتابة املقاالت،

وعواطفهم باحلكمة يف القول ،وإىل الرفق بالفعل

الشعر ..وسواها (الركايب ،2005 ،ص ،)128

الدعوة إىل هَّ
الل يف خطاب الناس ،والتأثري عىل عقوهلم،
(الطباطبائي ،1997 ،ص  ،205ج.)14

وتأليف القصص ،والتمثيليات ،والرتاجم ونظم
وهذان النوعان من التعبري رضوريان لكل إنسان يف

فالكلمة املؤثرة هي السمة البارزة التي البد من

املجتمع؛ فاألول يساعد اإلنسان يف حتقيق حاجاته

أو مستواه ذو عالقة قوية بذكاء املعرب ،وله قيمة –

يف احلياة العامة بأفكاره وشخصيته (مدكور،2000 ،

توافرها الستاملة القلوب والعقول إذ ّ
إن نوع التعبري

ومطالبه املادية واالجتامعية ،والثاين يمكنه من ْ
أن يؤثر

نوع التعبري -أهم من كمه يدل عىل ما عند املعرب من

ص . )85

،2000ص .)102

هو املهارة األهم من بني مهارات اللغة العربية ،فهو

قدرة لغوية ،وعىل ذكاء الفرد العام (قطامي ونايف،
فالتعبري أساس الشخص لتحقيق ذاته،

320

واستنتاج ًا مما سبق يعد التعبري بأنواعه املختلفة

يبنى عىل عدد منها ،ويعتمد عىل أخرى؛ ألنه جيمع

أ .م .د .مكي فرحان كريم اإلبراهيمي
بني ،البعد التواصيل الوظيفي للغة ،والبعد البنيوي

املعياري هلا ،وهو البعد الذي هيتم بضبط قواعدها

ضمن ًا ،وبشكل رصيح .

لذا يعد التعبري أحد أهم فروع اللغة العربية ،وأبني

الغايات املنشودة من دراسات اللغات األخرى؛ ألنه
وسيلة اإلفهام والفهم ،وهو جانب مهم من جانبي

عملية التفاهم (الراوي ،2010 ،ص . )39

وما أنزله اهلل من احلكمة إنّام هو للوعظ ،والتذكري،

والتعليم .

وقد ورد يف اللغة تعريف احلكمة «...واحلكمة؛

عبارة عن معرفة أفضل العلوم ،ويقال :ملَ ْن يحُ ِْس ُن
الصناعات و ُيتقنها َح ِكيم»( .ابن منظور،
دقائق ِّ

 ،1988ص ،140ج. )12

وإن جذور االهتامم باحلكمة يعود إىل أقدم

ففروع اللغة كلها وسائل للتعبري الصحيح

حضارة عرفتها البرشية وهي احلضارة السومرية

تزود الطلبة بالثروة اللغوية الالزمة للتعبري ،فتمده

الربيطانية» إىل ّ
أن األلواح السومرية القديمة تضمنت

بنوعيه الشفوي والتحريري ،وتعد هذه الفروع روافد

باألساليب اجليدة ،واألفكار املعربة ،والعبارات
الواضحة؛ ليصبح قادر ًا عىل التعبري عام خيالج النفس
بلغة عربية سليمة ،تربطه بحياة البيئة التي حييا فيها،

ويتفاعل مع ما أبدعه اخلالق عز وجل حوله من
مجال نصوصه املباركة ،واعجاز تنظيمها ،وحكمة

تنزيلها ،وصياغتها( ،حمرمة ،2006 ،ص  ،1وعاشور
ومقدادي ،2009 ،ص . )215

( 5000ق.م) ،إذ تشري أدبيات «دائرة املعارف
التأمالت الفلسفية التي محلت يف معناها احلكم

واملواعظ ،التي مثلت األساس يف وضع ما يطلق

عليه اليوم «أدب احلكمة املبكر» ،ومثال عىل ذلك
احلكمة السومرية القديمة :دعونا نبذل يف العطاء،

ما دمنا سنموت ،واحلكمة التي مضموهنا :من يقول
ّ
إن من يمتلك الكثري من الفضة يشعر بالسعادة
(. )Birren&Svensson,2005:3

إذ ّ
إن هذا التفاعل من أصدق صوره عندما حيصل

وتتضح أمهية احلكمة كوهنا متثل أهم اخلصائص

جوانب احلياة املختلفة ،وقد أشار اهلل إىل احلكمة

بوصفها مصدر ًا لتعرف علم األساطري ،واملجادالت

يف معرفة احلكمة وتبيان أمهيتها ،فال يستغنى عنها يف

يف كتابه العزيز ،فذكر ّ
أن ما يعتمد عليه املؤمن يف
«ر َّبنَا
دعوته إىل اهلل هو الكتاب والسنة النبوية ،فقالَ :

َوا ْب َع ْث ِفي ِه ْم َر ُسو ً
ال ِّم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ َك َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم
الع ِزيزُ َ
يم» 1,
َاب َوالحِْ ْك َم َة َو ُيزَ ِّكي ِه ْم إِن ََّك َأ َ
ا ْل ِكت َ
نت َ
احل ِك ُ

((( البقرة .129 /

اإلنسانية يف الكون ،وتعرب عن املعرفة الفلسفية،
الفلسفية ،والقصص التارخيية التي حتمل يف مضامينها
احلكمة ،وتكمن أمهيتها يف حتسني صورة العامل املعاش

(. )Labuvie-vief,1990:61

وتتضح أمهية احلكمة بوصفها موجها ألسلوب

الدعوة لطريق اهلل ،فقد حث اهلل عباده عىل االستعانة
هبا حني يدعون لدينه بقوله( :ا ْدعُ إِلىِ َسبِيلِ َر ِّب َك
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بِالحِْ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َسن َِة َو َجادِلهْ ُ م بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن
إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َمن َض َّل َعن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم
ين) (سورة النحل ، )125:وقد ّ
حض الرسول
بِالمْ ُ ْهت َِد َ

بام ّ
أن اللغة العربية تنامز عن غريها من العلوم يف

وحتصيلها أينام كانت حني يقول “احلكمة ضالة املؤمن

تدريسها وأساليبها تتعدد يف ضوء ذلك التعدد،

“صىل اهلل عليه وآله وسلم” املؤمنني عىل الظفر هبا
أنى وجدها فهو أحق الناس هبا” (املقديس،2004،
ص .)112

وقد سعى العلامء العرب واملسلمون األوائل إىل

تعرف ماهية احلكمة ،وبيان سبل اكتساهبا ،إذ جعل
ابن سينا (427هـ) مقصد الرتبية والتعليم تنمية
القوة املدركة ،ولفت النظر إىل أمهية احلكمة يف ذلك

فقسمها عىل ثالثة أقسام:

يف عملية التدريس ويصبح أسلوب ًا يدرس عىل وفقه

العلوم املختلفة ،السيام علوم اللغة العربية .

تعدد علومها وفنوهنا ومهاراهتا فان اسرتاتيجيات
وتتطور يف نقل املعلومة اللغوية متاشي ًا والتطور

املعريف ،والتكنولوجي ،والتقني احلاصل يف جمال
التدريس بشكل عام ،وتدريس اللغة العربية عىل وجه

اخلصوص؛ مما دعا إىل توظيف مفاهيم علمية يف تدريس

علومها وجتريبها ضمن اساليب تدريسية حديثة .

ّ
ألن مدرسها يتعامل مع جوانب متعددة ،فلم

يعد األمر جمرد معلومات تلقى وحقائق تكتسب،

القسم األول :يرتبط بأخالق املرء وأعامله حتى

بل طرائق وأساليب ناقلة وميرسة الكتساب املهارات

القسم الثاين :يرتبط بتدبري املرء ملنزله املشرتك

اسرتاتيجيات ،وطرائق ،واساليب تدريسية حديثة

تكون حياته األوىل واألخرى سعيدة .

بينه ،وبني زوجه ،وولده ومملوكه حتى تكون حالة
مؤدية إىل كسب السعادة .

القسم الثالث :يتعلق بأصناف السياسات

والرئاسات واالجتامعات املدنية الفاضلة والرديئة،
فيعرف وجه استيفاء كل واحد منها وعلة زواله

(نشابة ،1988 ،ص .)224

وحدوث التعليم ،مما تتطلب جتريب أكثر من غريها

متعددة يف تدريسها (مربوك ،1990 ،ص . )78

يف ضوء االستعراض النظري السابق تتحدد أمهية

هذا البحث بام يأيت :

* أمهية اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم،

واللغة القومية املجتمعية .

* أمهية التعبري بوصفه غاية أساسية يف تدريس

استقرا ًء مما سبق تتجسد أمهية احلكمة يف أهنا

علوم اللغة العربية ،إذ يتجسد فيه كامل اللغة ،ويعتمد

ولآلخرين ،وجتاربه املعرفية واالدراكية التي يكتسبها

* أمهية دراسة جمموعة حكم خمتارة بوصفها

تصقل شخصية الفرد ،وتنمي معرفته لنفسه،
ويطورها عن طريق التأمل ،والعقل والتفكري ،ويكون
مفهوم احلكمة أكرب أمهية ،وأكثر فاعلية عندما يوظف
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عليه التحصيل اللغوي وأداؤه .

اسلوب عرض لتدريس التعبري؛ تساعد الفرد بإمكانية

تعرف سبل إرشاده وتوجيهه نحو السلوك القويم،

أ .م .د .مكي فرحان كريم اإلبراهيمي
واإلدارة الرشيدة لشؤون احلياة.

* يأيت هذا البحث حماولة لتحسني أساليب

تدريس اللغة العربية بشكل عام ،والتعبري عىل وجه
اخلصوص .

* كيتشنر وبرينر :قدرة إدراكية عند الفرد متكنه من

الوعي بحدود املعرفة ،وحل املشكالت غري واضحة
املعامل. )1990:91,Kitchener&Brenner( ،

* ميتشام :الوعي باملعرفة القابلة للخطأ،

من هنا جاءت الرغبة يف توظيف جمموعة من

والسعي لبلوغ التوازن بني املعرفة والشك

التعبري ،وجتريبها ع ّلها تسهم يف حتسني أداء الطلبة

* جاردنر :سعة يف أفق التفكري ،واالهتامم املوسع

احلكم املختارة بوصفها أسلوب عرض لتدريس

التعبريي .

ثالثا /هدف البحث ،وفرضيته :

 .1هدف البحث :هيدف هذا البحث إىل تعرف

أثر احلكمة يف األداء التعبريي عند طلبة املرحلة

املتوسطة .

 .2فرضية البحث « :ال يوجد فرق ذو داللة

إحصائية بني متوسط حتصيل طلبة املجموعة التي
تدرس التعبري يف ضوء احلكمة ،ومتوسط حتصيل
طلبة املجموعة التي تدرس التعبري بالطريقة التقليدية،
بحسب متغري اجلنس ،والتفاعل»

رابع ًا /حدود البحث ،يتحدد هذا البحث بـ:

 .1مدرستني من املدارس املتوسطة الصباحية

إحدامها للبنني ،واألخرى للبنات يف مركز حمافظة

الديوانية .

(. )1990:413,Meacham

عند األخذ باحلسبان إصدار حكم ما ،أو إتيان سلوك

معني (.)2000:112,Gardner

* التعريف اإلجرائي :أسلوب من املعاجلة

اللفظية يتصف بالعقلية العالية ،واملعرفة املنطقية،

يتضمن مهارات وجدانية ،وإدراكية ،وخربات
التجربة احلياتية ،خيتارها الباحث لتدريس التعبري،

وقياسها عن طريق الدرجات التي حتصل عليها عينة

البحث .

 -األداء التعبريي :عرفه كل من .

* اهلاشمي :وسيلة التفاهم بني الناس ،ووسيلة

عرض افكارهم ،ومشاعرهم ،باللسان والقلم وهو

اهلدف الذي هتدف اليه موضوعات اللغة العربية

مجيعها وتسعى لتجويده (اهلاشمي ،1990 ،ص . )1
* احليلة :عملية نقل املعلومات واملشاعر املعرفية،

 .2عينة من طلبة الصف األول املتوسط للعام

والتجارب أما شفوي ًا أو باستعامل الرموز والكلامت،

 .3دروس التعبري فقط .

ص.)70

الدرايس 2017 – 2016م .

خامس ًا/حتديد مصطلحات البحث :
 -احلكمة :عرفها كل من:

بقصد االقناع أو التأثري يف السلوك( ،احليلة،2003 ،
* عاشور ومقدادي :االفصاح عام يف النفس من

أفكار ومشاعر ،بالطرائق اللغوية وخاصة باملحادثة،
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البحوث املحكمة

أثر احلكمة يف األداء التعبريي عند طلبة املرحلة املتوسطة
أو الكتابة ،فعن طريق التعبري يمكن الكشف عن

للبنني ،واختريت قصدي ًا إعدادية الفاروق للبنات،

ومقدادي ،2009 ،ص . )215

عىل أربع جمموعات ،وكافأ الباحث بني جمموعات

شخصية املتحدث والكاتب ،وعن مواهبه( ،عاشور

وقد بلغت عينة بحثه ( )290طالب ًا وطالبة ،موزعني

* التعريف اإلجرائي :هو إنجاز طلبة عينه

البحث األربع يف املتغريات اآلتية( :درجات مادة

إليهم ،ويقاس هذا اإلنجاز عىل وفق معيار التصحيح

السابق ،درجات اختبار القدرة اللغوية ،درجات

البحث الكتايب عند التعبري يف املوضوع املختار املقدم
املعتمد ،يف هذا البحث .

اللغة العربية يف الصف الثالث املتوسط للعام الدرايس
االختبار القبيل) .

 -الصف األول املتوسط :هي السنة األوىل من

درس الباحث نفسه يف جمموعات البحث األربع،

وتعد مكملة ملا يدرسه الطلبة يف املرحلة االبتدائية،

يف مضامينها يف إثناء مدة التجربة التي استمرت عام ًا

سنوات الدراسة املتوسطة ،املحددة بثالث سنوات،
(وزارة الرتبية ،1996 ،ص. )7

املبحث الثاين
درا�سات �سابقة
 .1دراسة النعيمي (2001م) :

أجريت هذه الدراسة يف العراق يف جامعة

بغداد بكلية الرتبية -ابن رشد وهدفت إىل معرفة أثر
اسرتاتيجيات قبلية لتدريس املطالعة يف االستيعاب

التعبريي لدى طلبة الصف الرابع
القرائي واألداء
ّ

االعدادي العام .

متثل جمتمع البحث بطلبة الصف الرابع االعدادي

ستة عرش موضوع ًا من موضوعات املطالعة موحدة
دراسي ًا كام ً
ال ،فدرست املجموعة التجريبية األوىل

باسرتاتيجية االختبارات القبلية ،ودرست املجموعة
التجريبية الثانية باسرتاتيجية األهداف السلوكية،

ودرست املجموعة التجريبية الثالثة باسرتاتيجية
امللخصات العامة ،ودرست املجموعة الضابطة

بالطريقة التقليدية .

واستكام ً
ال إلجراءات البحث وحتقيق ًا هلدفه

أعدّ الباحث اخلطط التدريسية للمجموعة التجريبية

بضمنها االسرتاتيجيات القبلية التي درست هبا
جمموعات البحث التجريبية ،واألهداف العامة،

واألهداف السلوكية ،وكذلك اخلطط الدراسية

العام يف حمافظة بغداد للعام الدرايس (-1999

للمجموعة الضابطة ،وعرضت اخلطط عىل جمموعة

بحثه يف اعداديتي القدس للبنني ،والفاروق للبنات

من ( )40فقرة موزعة عىل جمموعتني من االسئلة

 ،)2000وباالختيار العشوائي طبق الباحث جتربة

التابعتني للمديرية العامة لرتبية الكرخ األوىل قاطع
املنصور ،وقد اختار عشوائي ًا أيض ًا إعدادية القدس
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من اخلرباء الستيفاء صدقها ،واختبار ًا بعدي ًا يتكون
فكانت األوىل تضم ( )30فقرة من نوع االختيار

من متعدد بأربعة بدائل يف حني كانت املجموعة

أ .م .د .مكي فرحان كريم اإلبراهيمي
الثانية تضم ( )10فقرات من نوع الصواب

اسرتاتيجية دائرة االسئلة يف رسعة القراءة ،الفهم

الثالث يف االستيعاب القرائي يف ضوء األهداف

وبلغت عينة البحث ( )64طالب ًة من طالبات الصف

واخلطأ ،لقياس أثر استعامل االسرتاتيجيات القبلية

السلوكية ومستوياهتا واخلريطة االختبارية ،بكوهنا
اسرتاتيجيات قبلية للتدريس يف حتصيل الطلبة

موازنة بالطريقة التقليدية ،ولقياس األداء التعبريي
اخترب الباحث جمموعتي البحث بموضوعني تم

اختيارهم من قبل اخلرباء ،املوضوع األول لالختبار
القبيل واملوضوع الثاين لالختبار البعدي ،واستعمل
الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :حتليل التباين
الثنائي التفاعيل ،ومعامل ارتباط بريسون ،ومعادلة
سبريمان -بروان ،ومعادلة الفا-كرونباخ ،ومعادلة

حتليل التباين االحادي ،وطريقة شيفيه ،وبعد حتليل

البيانات باستعامل االختبار التائي لعينتني مستقلتني،

أسفرت نتائج البحث عن النتائج اآلتية :تفوق
الطالبات عىل الطالب يف االستيعاب القرائي واألداء
التعبريي ،فض ً
ال عن تفوق املجموعات التجريبية

التي درست باستعامل االختبارات القبلية واألهداف

السلوكية وامللخصات العامة عىل املجموعة الضابطة
التعبريي،
(التقليدية) يف االستيعاب القرائي واألداء
ّ
وكان الفرق ذا داللة إحصائية لصالح املجموعات

التجريبية عند مستوى داللة (( ،)0.05النعيمي،

،2001ص . )135-76

 .2دراسة الفرطويس (2010م) :

أجريت هذه الدراسة بكلية الرتبية (ابن رشد)،

يف جامعة بغداد -العراق وهدفت إىل تعرف أثر

التعبريي عند طالبات الصف األول املتوسط،
واألداء
ّ
األول املتوسط ،وزعت عىل جمموعتني جتريبية

وضابطة ،درستهام الباحثة بنفسها ،بعد أن كافأت

الزمني حمسوب ًا بالشهور،
بينهام يف املتغريات (العمر
َّ
الدرايس لألب واألم ،ودرجات اختبار
والتحصيل
ّ

التعبري القب ّ
يل) .

وأعدْ َت الباحثة اختبار ًا بعدي ًا يقيس رسعة

القراءة -الفهم ،تكون من قطعة قرائية عدد كلامهتا

( )350كلمة ،تتبعها ثالثة أسئلة ،السؤال األول من

نوع االختيار من متعدد ،والسؤال الثاين من نوع
الرتتيب ،والسؤال الثالث من نوع التكميل ،متيز
بالصدق والثبات ،واستخراج القوة التمييزية لفقراته،

ومعامل صعوبته ،وفاعلية البدائل املخطوءة ،ولقياس
التعبريي ،اختربت الباحثة جمموعتي البحث يف
األداء
ّ

تعبريي اختاره عدد من اخلرباء ،وباستعامل
موضوع
ّ
االختبار التائي لعينتني مستقلتني ،أسفرت الدراسة

عن النتيجتني اآلتيتني :

* وجود فرق ذي داللة إحصائية ع ّند مستوى

( )0,05يف رسعة القراءة /الفهم (كفاية القراءة)
ملصلحة املجموعة التجريبية ،التي استعملت معهن
اسرتاتيجية دائرة االسئلة.

* وجود فرق ذي داللة إحصائية ع ّند مستوى

التعبريي ملصلحة املجموعة
( )0,05يف األداء
ّ
التجريبية ،التي استعملت معهن اسرتاتيجية دائرة
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البحوث املحكمة

أثر احلكمة يف األداء التعبريي عند طلبة املرحلة املتوسطة
األسئلة( ،الفرطويس، 2010 ،ص . )85-2
 .3دراسة عيل (2011م) :

ٍ
ٍ
عال ،والتلخيص عىل طالب املجموعة
بصوت
الضابطة ،الذين درسوا عىل وفق الطريقة االعتيادية يف

أجريت هذه الدراسة بكلية الرتبية (ابن رشد)،

الفهم القرائي ،وكان الفرق ذا داللة إحصائية لصالح

اسرتاتيجيات اجلدول الذايت ،والتفكري بصوت ٍ
عال،

* تفوق طالب املجموعة التجريبية الذين درسوا

يف جامعة بغداد -العراق ،وهدفت إىل تعرف أثر دمج
التعبريي عند
والتلخيص يف الفهم القرائي واألداء
ّ

طالب الصف الرابع األديب .

املجموعة التجريبية عند مستوى داللة (.)0.05

عىل وفق دمج اسرتاتيجيات اجلدول الذايت والتفكري
ٍ
عال والتلخيص عىل طالب املجموعة
بصوت

وبلغت عينة البحث ( )66طالب ًا وزعوا بني

الضابطة الذين درسوا عىل وفق الطريقة االعتيادية

الباحث عشوائي ًا من إعدادية صالح الدين للبنني

لصالح املجموعة التجريبية عند مستوى داللة

املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة ،اختارمها
التابعة ملديرية تربية بغداد الرصافة األوىل ،وكافأ بني

الزمني للطالب حمسوب ًا
املجموعتني إحصائي ًا يف العمر
ّ
بالشهور ،ودرجات اختبار الذكاء ،ودرجة اللغة
العربية للعام السابق ،والتحصيل الدرايس لألبوين،

وأعدّ الباحث اختبار ًا يف الفهم القرائي تكون من

( )40فقرة وتم التثبت من صدقه ومعامل صعوبته،
وقوة متييزه وثباته ،وأعدّ موضوع ًا تعبريي ًا واحد ًا

التعبريي عند عينة البحث  .درس
لقياس األداء
ّ

الباحث نفسه جمموعتي البحث يف اثناء مدة التجربة
ال دراسي ًا كام ً
التي استمرت فص ً
ال ،واستعمل الباحث

الوسائل االحصائية االتية :االختبار التائي لعينتني
مستقلتني ،ومربع (كا ،)2ومعامل االرتباط بريسون،

ومعادلة ألفا -كرونباخ ،وقد اسفرت الدراسة عن
النتيجتني االتيتني :

* تفوق طالب املجموعة التجريبية الذين درسوا

عىل وفق دمج اسرتاتيجيات اجلدول الذايت والتفكري
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التعبريي ،وكان الفرق ذا داللة إحصائية
يف األداء
ّ

(( ،)0،05عيل،2011 ،ص . )106-17
 .4دراسة العقايب : 2013

أجريت هذه الدراسة بكلية الرتبية (ابن رشد)،

يف جامعة بغداد -العراق ،وهدفت إىل تعرف أثر
اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف الفهم القرائي واألداء

التعبريي عند طالبات الصف الثاين املتوسط .
ّ

اشتملت عينة البحث عىل ( )68طالبة من

طالبات الصف الثاين املتوسط يف مدرسة ثانوية
الفضائل للبنات يف املعامل  ،التابعة اىل مديرية بغداد

الرصافة الثانية ،وزعت عشوائي ًا عىل جمموعتني ،
ودرست الباحثة املجموعة التجريبية باسرتاتيجية
ّ
ودرست املجموعة الضابطة
الكلمة املفتاحية،
ّ
بالطريقة التقليدية .

بعد أن كافأت بني جمموعتني البحث يف متغريات

الزمني حمسوب ًا بالشهور ،والتحصيل الدرايس
(العمر
ّ

لآلباء  ،والتحصيل الدرايس لألمهات  ،ودرجات

أ .م .د .مكي فرحان كريم اإلبراهيمي
العام السابق  ،ودرجات اختبار التعبري القب ّ
يل ،

مادة املطالعة والنصوص باسرتاتيجية الكلمة

اللغوية).

الضابطة الالئي يدرسن املادة نفسها بالطريقة التقليدية

ودرجات اختبار الذكاء  ،ودرجات اختبار القدرة

املفتاحية ،ومتوسط درجات طالبات املجموعة

القرائي عند طالبات
ومن أجل قياس الفهم
ّ
أعدت الباحثة اختبار ًا تكون من
جمموعتي البحث َّ ،
ّ

مستوى داللة (( ،)0.05العقايب ،2013 ،ص ي) .

السؤال االول من نوع االختيار من متعدد ،والسؤال

 .1أكدت بعض الدراسات السابقة يف أهدافها

قطعة قرائية عدد كلامهتا ( )359كلمة تتبعها اسئلة ،

الثاين من نوع الرتتيب  ،والسؤال الثالث من نوع
التكميل  ،حتققت الباحثة من صدقه وثباته  ،ومن

القوة التميزية لففراته  ،ومعامل صعوبتها وفاعلية
بدائله املخطوءة .

التعبريي لصالح املجموعة التجريبية عند
يف األداء
ّ
 -مؤرشات توضيحية حول الدراسات السابقة :

تعرف أثر اسرتاتيجيات حديثة يف التحصيل
عىل ّ

الدرايس ،واألداء التعبريي ،واالستيعاب القرائي،
ومجيعها جربت يف علوم اللغة العربية ،متباينة بني

املطالعة ،والقراءة .

التعبريي اختربت الباحثة
ولقياس األداء
ّ

 .2اتبعت الدراسات السابقة املنهج الذي يتالءم

واحد اختاره اخلرباء واملحكمون  ,وكان مقتبس ًا من

التصميم التجريبي فقد تباينت الدراسات السابقة يف

جمموعتي البحث باختبار بعدي  ,يف موضوع تعبريي
س يف اثناء التجربة ،وباستعامل
موضوع قرائي مل يدُ ِّر َ
التائي لعينتني مستقلتني  ,أسفرت الدراسة
االختبار
ّ
عن النتيجتني اآلتيتني:

وطبيعة متغرياهتا ،فجميعها اتبعت املنهج التجريبي ،أما
اختيار التصميم التجريبي ،فمنها ما استعمل التصميم
التجريبي ملجموعتني ضابطة ،وجتريبية ،ومنها ما

استعمل التصميم التجريبي ملجموعتني جتريبيتني

* هناك ٌ
فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط

وجمموعة ضابطة ،يف حني استعملت بعضها التصميم

مادة املطالعة والنصوص باسرتاتيجية الكلمة

 .3تباينت الدراسات السابقة يف املرحلة الدراسية

درجات طالبات املجموعة التجريبية الالئي يدرسن
املفتاحية ،ومتوسط درجات طالبات املجموعة

الضابطة الالئي يدرسن املادة نفسها بالطريقة
القرائي ,لصالح املجموعة
التقليدية يف مهارة الفهم
ّ

التجريبية عند مستوى داللة (.)0.05

* هناك ُ
فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط

درجات طالبات املجموعة التجريبية الالئي يدرسن

التجريبي لثالث جمموعات وجمموعة ضابطة .

التي طبقت فيها ،فقد طبق بعضها عىل املرحلة
اإلعدادية ،واملرحلة املتوسطة .

 .4تباينت الدراسات السابقة يف االعتامد عىل

متغري اجلنس فقد طبق بعضها عىل الطالب ،يف حني

طبق بعضها اآلخر عىل الطالبات ،يف حني بعض
الدراسات اشرتك فيها اجلنسان الطالب والطالبات .
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البحوث املحكمة

أثر احلكمة يف األداء التعبريي عند طلبة املرحلة املتوسطة
 .5استعملت الدراسات السابقة معظمها اختبارات

يف االستيعاب القرائي بناها الباحثون بأنفسهم ،وبعضها
اآلخر استعملت اختبارات رسعة القراءة ،واختبارات

قياس األداء التعبريي ،واستعمل بعضها إىل جنب هذه

االختبارات ،استبانات نصف مفتوحة .

 .6حرص الباحثون مجيعهم عىل إجراء عمليات

التكافؤ بني املجموعات يف عدد من املتغريات؛ لضامن

سالمة تصاميمهم التجريبية (الداخلية ،واخلارجية) .

 .7اعتمدت الدراسات السابقة يف حتليل بياناهتا عىل

وسائل إحصائية مناسبة خمتلفة بحسب طبيعة متغرياهتا .

 .8اتفقت الدراسات السابقة مجيعا يف إظهار

نتائجها تفوق املجموعة التجريبية .

أما إجراءات هذا البحث فقد اتفق وبعض ما ّ
ارش

من دالالت حول الدراسات السابقة ،واختلف عنها

يف بعض املؤرشات ،وبخصوص نتائجه سيتم عرضها
يف مبحث الحق منه .

املبحث الثالث
منهج البحث واجراءاته

أو ً
ال/منهج البحث:استعمل الباحث املنهج

التجريبي ،وهو املنهج املالئم ،وطبيعة مشكلة

البحث.

ثاني ًا/التصميم التجريبي :

عىل الباحث أن خيتار التصميم التجريبي املالئم

الذي يوفر حد ًا مقبو ً
ال من الصدق الداخيل ،والصدق

اخلارجي لنتائج البحث ،وقد تم اختار الباحث
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تصمي ًام جتريبي ًا للمجموعتني التجريبية والضابطة

ذات االختبار البعدي ،كام هو موضح يف شكل ()1
جمموعتا البحث املتغري املستقل املتغري التابع
املجموعة
التجريبية

املجموعة
الضابطة

احلكمة
الطريقة

الكالسيكية

األداء

التعبريي

االختبار
البعدي
اختبار
األداء

التعبريي

شكل ( )1خمطط التصميم التجريبي للبحث
ثالث ًا /جمتمع البحث وعينته :
أ -جمتمع البحث:

يتكون جمتمع هذا البحث من طلبة الصف الثاين

املتوسط يف املدارس املتوسطة والثانوية الصباحية
فقط ،التي تشتمل عىل ثالث شعب فأكثر ،التابعة

ملركز حمافظة الديوانية ،للعام الدرايس (-2016

 ،)2017وقد بلغ عدد املدارس يف املركز ()27

مدرسة متوسطة وثانوية .
ب -عينة البحث:

حدد الباحث قصدي ًا( )1متوسطة الزوراء للبنات،

ومتوسطة اجلزائر  -للطالب  -لتطبيق جتربته فيها
أن حدد الباحث املتوسطتني زارمها فوجد ّ
وبعد ْ
أن

((( سبب االختيار القصدي للمدرستني هو تشابه الظروف
التجريبية نفسها فيهام ،مما يساعد ذلك الباحث يف تسهيل

عمليات إجراء التكافؤ بينهام ،وإلبداء رغبة املدرسة
بالتعاون مع الباحث ،وكذلك رغبة مدرس املادة يف أداء

التجربة وتطبيقها .

أ .م .د .مكي فرحان كريم اإلبراهيمي
مدرسة البنات تضم ( )4شعب وكذلك مدرسة الطالب ،تضم العدد نفسه من الشعب ،للصف الثاين املتوسط ،وقد
اختار الباحث عشوائيا شعبتني من كل مدرسة ،جدول ( )1يبني ذلك .

جدول ( )1أعداد طلبة جمموعتي البحث االستبعاد وبعده

ت

الشعبة

املجموعة

2

ج

الضابطة

3

أ

التجريبية

4

د

الضابطة

1

ب

التجريبية

اجلنس

طالب

طالبات

املجمـــــــــــــــــوع

اسرتاتيجية التدريس
احلكمة

عدد أفراد العينة النهائية
32

الطريقة الكالسيكية

32

احلكمة

32

الطريقة الكالسيكية

32

رابع ًا /تكافؤ جمموعتا البحث :

128

عىل الرغم من تقارب الطلبة يف اجلنس ،والعمر الزمني ،والتحصيل الدرايس ونمط التفكري السائدّ ،
فإن الباحث

حرص عىل إجراء التكافؤ بني املجموعتني يف املتغريات املختلفة؛ لضامن درجة مقبولة من صدق السالمتني (الداخلية
واخلارجية) للتصميم التجريبي ،وعىل النحو اآليت:
 .1العمر الزمني للطلبة حمسوبا بالشهور:

حصل الباحث عىل املعلومات املطلوبة من أفراد عينة البحث ،فيام يتعلق بالعمر الزمني هلم من السجالت

اخلاصة بكل مدرسة ،إذ بلغ متوسط أعامر طلبة املجموعة التجريبية ( )185.734شهر ًا ،ومتوسط أعامر طلبة

املجموعة الضابطة ( )184.906شهر ًا ،وباستعامل االختبار التائي لعينتني مستقلتني ،ملعرفة داللة الفرق بني أعامر

طلبة جمموعتي البحث ،ظهر أنه ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني متوسط أعامر
طلبة املجموعتني التجريبية ،والضابطة ،كانت القيمة التائية املحسوبة ( )0.184وهي أقل من القيمة التائية اجلدولية

البالغة ( ،)1.98بدرجة حرية ( ،)126مما يدل عىل ّ
أن جمموعتي البحث متكافئتان احصائي ًا يف العمر الزمني،
اجلدول ( )2يوضح ذلك .

اجلدول ( )2تكافؤ طلبة جمموعتي البحث بمتغري العمر الزمني
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البحوث املحكمة

أثر احلكمة يف األداء التعبريي عند طلبة املرحلة املتوسطة
املجموعة

عدد أفراد
العينة

املتوسط احلسايب

االنحراف
املعياري

التجريبية

64

185.734

3.267

الضابطة

64

184.906

3.831

درجة احلرية
126

القيمة التائية

مستوى

املحسوبة

اجلدولية

الداللة

0.184

1.98

غري دالة

التحصيل الدرايس لآلباء :

حصل الباحث عىل املعلومات التي ختص التحصيل الدرايس لآلباء من الطلبة أنفسهم بوساطة االستامرة املوزعة

عليهم والبطاقة املدرسية ،وبعد حساب (مربع كاي) الختبار داللة الفروق بني جمموعتي البحث بعد دمج مستوى

(يقرأ ويكتب وابتدائية) يف مستوى واحد كون التكرار املتوقع أقل من ( )5وجد ّ
أن قيمة (مربع كاي) املحسوبة كانت

تساوي ( )4.184وهي اقل من القيمة اجلدولية البالغة ( )9.488عند مستوى داللة (  )0 . 05وبدرجة حرية ()4

مما يدل عىل ّ
أن الفرق غري دال إحصائي ًا بني جمموعتي البحث ،وهذا يعني تكافؤ جمموعتا البحث يف متغري التحصيل
العلمي لآلباء  ،جدول ( )3يبني ذلك .

جدول ( )3تكافؤ التحصيل العلمي آلباء جمموعتي البحث

ابتدائية

متوسطة

اعدادية

معهد

فوق

جامعة فام

املحسوبة

املجدولة

الضابطة

8

7

7

6

4

4.184

9.488

درجة احلرية

التجريبية

7

9

7

5

4

4

مستوى الداللة

مستوى التحصيل الدرايس
املجموعة

قيمتا (كا)2

غري دالة

التحصيل الدرايس لألمهات :

حصل الباحث عىل املعلومات التي ختص التحصيل الدرايس لألمهات بالطريقة نفسها يف املتغري السابق ،تم

حساب (مربع كاي) الختبار داللة الفروق بني جمموعتي البحث بعد دمج مستوى (يقرأ ويكتب وابتدائية) يف

مستوى واحد كون التكرار املتوقع أقل من ( )5ووجد ّ
أن قيمة مربع كاي املحسوبة كانت تساوي ( )1.167وهي

اقل من القيمة اجلدولية البالغة ( )9.488عند مستوى داللة (  )0 . 05وبدرجة حرية ( )4مما يدل عىل ّ
أن الفرق غري
دال إحصائي ًا بني جمموعتي البحث وهذا يعني تكافؤ جمموعتي البحث يف متغري التحصيل العلمي لألمهات ،وجدول

( )4يبني ذلك .
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جدول ( )4تكافؤ التحصيل العلمي ألمهات جمموعتي البحث

أ .م .د .مكي فرحان كريم اإلبراهيمي

ابتدائية

متوسطة

اعدادية

معهد

فوق

جامعة فام

املحسوبة

خامس ًا/ضبط املتغريات الدخيلة غري التجريبية:

1.167

املجدولة

الضابطة

7

8

8

5

4

9.488

درجة احلرية

التجريبية

8

8

7

5

4

4

مستوى الداللة

مستوى التحصيل الدرايس
املجموعة

قيمتا (كا)2

غري دالة

ونظر ًا لكون مدة التجربة موحدة بني جمموعتي

ونعني هبا املتغريات التي يمكن أن تؤثر يف

البحث وهي ستة اسابيع ّ
فأن هذا العامل مل يكن له

اخلالق ،1990 ،ص ،)120ولكي يتحقق الباحث

 .4احلوادث املصاحبة :يقصد باحلوادث

التجربة ،من دون ْ
أن هيدف املجرب إىل دراستها (عبد
من ّ
أن نتائجه سليمة وتعود إىل املتغري املستقل ،فقد
حاول جهد إمكانه ضبط املتغريات الدخيلة التي

يعتقد أنهّ ا تؤثر يف سالمة التجربة وعىل النحو اآليت :

أثر يف هذا البحث .

املصاحبة احلوادث الطبيعية التي يمكن حدوثها
يف اثناء مدة التجربة ،مثل الفيضانات ،والزالزل،
واألعاصري ،واحلوادث ،واحلروب ،واإلرضابات،

 .1ظروف التجربة واحلوادث املصاحبة :مل

والتظاهرات ...وغريها ،مما يعرقل سري التجربة ،ومل

إىل أية ظروف طارئة أو حوادث تعرقل سري التجربة،

سريها ،ويكون ذا أثر يف املتغري التابع بجانب املتغري

يتعرض أفراد جمموعتي البحث (التجريبية والضابطة)
وتؤثر يف املتغري التابع اىل جانب أثر املتغري املستقل ،لذا

أمكن تفادي أثر هذا املتغري .

يصاحب التجربة يف هذا البحث أي حادث يعرقل
املستقل ،لذا أمكن تفادي أثر هذا العامل .

 .5اختيار أفراد العينةّ :
إن الوقوف عىل أثر املتغري

 .2االندثار التجريبي :وهو األثر الناتج عن ترك

املستقل يف التجربة يعتمد إىل حد كبري عىل تكافؤ

التجربة ،وهذا البحث مل يتعرض فيه الطلبة إىل الرتك،

سيطر الباحث عىل الفروق بني طلبة عينة البحث،

عدد من أفراد (عينة البحث) ،أو انقطاعهم يف أثناء
أو االنقطاع ،أو االنتقال طوال مدة التجربة ،عدا
حاالت الغياب الفردية القليلة املتقطعة التي تعرضت

هلا جمموعتا البحث بصورة متساوية تقريبا.

 .3النضج :وهو التغريات البيولوجية

والفسيولوجية التي حتدث يف بنيه الكائن البرشي،

جمموعتي البحث (جابر ،1989 ،ص ،)189وقد

بإجراء عمليات التكافؤ اإلحصائية يف عدد من
املتغريات املشار إليها سابقا .

 .6أداة القياس :استعمل الباحث يف الدراسة

أداة موحدة مع جمموعتي البحث وهي (اختبار األداء

التعبريي) ،الذي اتصف باملوضوعية ،والصدق،
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البحوث املحكمة

أثر احلكمة يف األداء التعبريي عند طلبة املرحلة املتوسطة
والشمول .

سادس ًا /أثر اإلجراءات التجريبية:

حاول الباحث احلد من أثر هذا العامل يف سري

جدول ( )5توزيع دروس مادة التعبري بني
جمموعتي البحث

اليـــوم

التجربة وعىل النحو اآليت:

 .1املادة الدراسية :كانت املادة الدراسية

املحددة للتجربة واحدة ملجموعتي البحث ،فقد
اعتمد الباحث عىل( )8موضوعات هي( :الوالدان،

املدرسة
الزوراء

األثنني

املجموعة
التجريبية

الــــدرس
االول

طالبات

الضابطة

الثاين

اجلزائر

التجريبية

االول

الضابطة

الثاين

طالب

الصالة ،االبتسامة ،التسامح ،احلب ،اإلحسان،

الوسائل التعليمية :حرص الباحث عىل استعامل

درس مدرس املادة نفسه يف كل
 .2ا ُملدرسّ :

جهة تشابه السبورات ،وأقالم الكتابة امللونة والعادية.

كيفية تطبيق خطوات اخلطط الدراسية يف الدرس،

واحدة ،ويف صفوف متشاهبة من جهة املساحة،

األمانة ،العقل) .

مدرسة جمموعتي البحث ،بعد ْ
أن درهبام الباحث عىل
بمتابعة مستمرة من الباحث.

 .3توزيع الدروس :لضبط هذا املتغري اتفق

الباحث مع إدارة املدرسة حول التوزيع املتساوي
للدروس بني جمموعتي البحث ،بحيث يراعى فيه

تدريس طلبة جمموعتي البحث يف اليوم نفسه ،وقد تم

توزيع دروس مادة املطالعة والنصوص بني جمموعتي

البحث يف يوم االثنني من كل أسبوع  ،جدول ()5

يبني ذلك .

وسائل تعليمية بنحو متسا ٍو ملجموعتي البحث من
بناية املدرسة :طبقت التجربة يف مدرسة

وعدد الشبابيك ،واإلنارة والتهوية ،ونوعية املقاعد

وحجمها .

مدة التجربة :استمرت مدة التجربة لستة اسابيع

(بدأت يف يوم الثالثاء 2016/10/4/وانتهت يف

يوم اخلميس ،2016/11/17/بضمنها تطبيق
االختبار) .

سابع ًا /مستلزمات البحث ومصادر معلوماته :

 .1حتديد املادة التعليمة :حدد الباحث املادة

العلمية التي ستدرس يف أثناء التجربة وهي

موضوعات خمتارة لتدريس مادة التعبري للصف األول

املتوسط والبالغ عددها ثامنية موضوعات.

 .2صياغة األهداف السلوكية :صاغ الباحث

أهداف ًا سلوكي ًة يف ضوء األهداف العامة للامدة،
وما يتالءم وطبيعة حمتوى املادة الدراسية املشمولة
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أ .م .د .مكي فرحان كريم اإلبراهيمي
بتجربة البحث ،وقد بلغ عدد األهداف السلوكية

( ،470.P,1982,Guilfordومن أجل التحقق من

املوضوعات املعنية بالدراسة ،بعد عرضها عىل نخبة

ولقد تم التوصل للصدق الظاهري عن طريق التوافق

بصيغتها النهائية ( )60هدف ًا سلوكي ًا موزعة بني
من املحكمني واملتخصصني يف علم النفس ،واللغة
العربية وطرائق تدريسها ،بغية التثبت من استيفائها

حمتوى املادة ،وسالمة اشتقاقها ،وصحة بنائها ،ويف

ضوء مالحظاهتم ومقرتحاهتم ،اعتمد الباحث نسبة
اتفاق  %80فأكثر من موافقة اخلرباء ،فعدلت بعضها

صياغ ًة ،ومل حيذف منها فبقيت عىل ما هي عليه .

صدق االختبار استعمل الباحث الصدق الظاهري،
بني تقديرات املحكمني الذين عرض عليهم جمموعة
من املوضوعات ،الختيار موضوع واحد يعتمده

الباحث اختبار ًا بعدي ًا للمجموعتني (الضابطة،
والتجريبية) ،وقد اختري املوضوع اآليت :قال الرسول

(صىل اهلل عليه وآله وسلم)“ :الدين املعاملة” بعد ْ
أن
حصل عىل نسبة ( )%80من موافقة املحكمني.

 .3إعداد اخلطط التدريسية :تم إعداد اخلطط

ب -حمك التصحيح :اختار الباحث معيار

موضوع احلكمة ,والطريقة الكالسيكية) ،وجرى

عرشة فقرة ،بعد عرضه عىل جمموعة من اخلرباء

التدريسية وفق ًا للمتغريات التجريبية للبحث (عرض

عرض هذه النامذج عىل جمموعه من املحكمني
واملتخصصني يف علم النفس ،واللغة العربية وطرائق

تدريسها  ,لتعرف صالحيتها العلمية ،والفنية،

الستعامهلا يف تدريس جمموعتي البحث ،ويف ضوء
مالحظاهتم ومقرتحاهتم عدلت بعض مضامينها قبل
تنفيذ التجربة.

تصحيح (اهلاشمي) الذي يبلغ عدد فقراته احدى
واملتخصصني.

ج -ثبات التصحيح :ليتثبت الباحث من مالئمة

املوضوع للطلبة ،أجرى الباحث تطبيق ًا له عىل عينة

استطالعية مكونة من ( )40طالب ًا وطالبة من ثانوية

االعتامد للطالبات ،ومحورايب للطالب ،بعد ّ
أن كتبوا
يف املوضوع املقرر إجراء االختبار البعدي فيه عىل

 .4إعداد أداة البحث :من متطلبات هذا البحث

جمموعتي البحث ،وهو قال الرسول (صىل اهلل عليه

بعدي ًا يعتمده الباحث ملعرفة أثر احلكمة ،والطريقة

وتصحيحها باستعامل نوعني من االتفاق( :االتفاق

تقديم موضوع تعبريي للمجموعتني يعد اختبار ًا

الكالسيكية يف األداء التعبريي ،لذا أعدّ الباحث عدد ًا
من املوضوعات التعبريية متعددة يف قيمها ،مست ً
ال

ذلك من فقه علوم األدبيات املختلفة .

أ -صدق االختبارّ :
إن االختبار يعد

صادق ًا عندما يقيس ما افرتض ْ
أن يقيسه

وآله وسلم)« :الدين املعاملة» ،وبعد مجع االوراق
عرب الزمن ،واالتفاق مع مصحح آخر) ،وباستعامل

معامل ارتباط بريسون بلغ معامل االرتباط بني
حماولتي الباحث عرب الزمن ( ،)0.84وكانت املدة
بني التصحيحني هي عرشة أيام .اما معامل االرتباط
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البحوث املحكمة

أثر احلكمة يف األداء التعبريي عند طلبة املرحلة املتوسطة
بني تصحيح الباحث وتصحيح مصحح آخر-•1

املبحث الرابع

الذي اعتمده الباحث ،فكان ( ،)0.90وقد تثبت

عر�ض النتائج ومناق�شتها،
واال�ستنتاجات ،والتو�صية،
واملقرتح

دربه الباحث عىل التصحيح عىل وفق معيار التصحيح
الباحث من وضوح مضمون االختبار ،ومالئمته

للطلبةّ ،
وإن الوقت املناسب للكتابة فيه ( )45دقيقة
بذلك أصبح االختبار جاهز ًا للتطبيق .

د -تطبيق االختبار البعدي :طبق االختبار

البعدي لألداء التعبريي يف يوم (األحد املوافق / 17

 2016 /11الساعة  )5.9بعد أن أخرب الباحث طلبة

جمموعتي البحث ّ
بأن هناك اختبار ًا سيجرى هلم .

ثامن ًا /الوسائل اإلحصائية واحلسابية :استعمل

الباحث يف إجراءات بحثه وحتليل بياناته برنامج

(أكسل )2010 ،الوسائل اإلحصائية واحلسابية اآلتية:

 .1االختبار التائي ( )T-Testلعينتني مستقلتني

إلجراء املكافأة بني جمموعتي البحث يف بعض
املتغريات ،ويف حساب داللة الفرق بينهام يف االختبار

البعدي.

 .2مربع كاي (كا :)2استعمل يف مكافأة

جمموعتي البحث يف التحصيل الدرايس للوالدين.

 .3معامل ارتباط بريسون :استعمل يف حساب

معامل ثبات التصحيح يف االختبارين القبيل والبعدي

 ( .البيايت ،واثناسيوس ،1977 ،ص.)293-260
 .4النسبة املئوية ،وسيلة حسابية.

((( املصحح ،أ.م صفاء وديع عبدالسادة ،التدريسية بجامعة
القادسية ،كلية الرتبية ،قسم العلوم الرتبوية والنفسية،
طرائق تدريس اللغة العربية.
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* عرض النتائج :

يعرض الباحث نتائج البحث يف ضوء هدفه،

وفرضيته التي اشتقت منه ،إذ هدف هذا البحث إىل

تعرف أثر احلكمة يف األداء التعبريي عند طلبة املرحلة
املتوسطة ،وللتحقق من صحة فرضية البحث،
ومعرفة داللة الفرق اإلحصائي بني نتائج املجموعتني

التجريبية والضابطة ،حسب الباحث املتوسطات

احلسابية واالنحرافات املعيارية هلام ،جدول ( )6يبني

ذلك .

أ .م .د .مكي فرحان كريم اإلبراهيمي
جدول ( )6املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات طلبة جمموعتي البحث
املجموعة
التجريبية

اجلنس

طالب

عدد أفراد العينة

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

التباين

32

24.19

2.543

6.465

32

طالبات

املجموع

64

طالبات

32

طالب

الضابطة

32

املجموع

24.33

24.258
21.31

2.311

21.4

64

2.560
2.552

21.355

6.556
6.514
10.44

3.231

5.339
7.809

2.795

يبني جدول ( )6تباين ًا يف املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة يف اختبار األداء التعبريي

بني املجموعتني (التجريبية ،والضابطة) ،وللكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بينها ،يعرض الباحث نتائج هدف

البحث يف ضوء فرضيته عىل النحو اآليت:

* اختبار الفرضية الصفرية التي نصها «ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط حتصيل طلبة املجموعة التي

تدرس التعبري يف ضوء احلكمة ،ومتوسط حتصيل طلبة املجموعة التي تدرس التعبري بالطريقة الكالسيكية ،بحسب

متغري اجلنس ،والتفاعل».

للتثبت من نتائج هذه الفرضية الصفرية ،ولتعرف داللة الفرق بني درجات اختبار األداء التعبريي للمجموعتني

(التجريبية ،الضابطة) ،استعمل الباحث االختبار التائي لعينتني مستقلتني ( ،)T-testوأظهرت النتائج االحصائية

وجود فرق بني متوسط درجات حتصيل الطلبة يف املجموعة التجريبية البالغ ( ،)25,258ومتوسط درجات حتصيل

الطلبة املجموعة الضابطة البالغ ( ،)21.355جدول ( )7يبني ذلك .

جدول ( )7الوسط احلسايب واالنحراف املعياري لدرجات طلبة جمموعتي البحث يف األداء التعبريي
عدد أفراد

املتوسط

االنحراف

التجريبية

64

24.258

2.552

الضابطة

64

21.355

2.795

املجموعة

العينة

احلسايب

املعياري

درجة

القيمة التائية

مستوى

احلرية

املحسوبة

اجلدولية

الداللة

126

6.075

1.98

غري دالة

يتضح من جدول (ّ )7
إن القيمة التائية املحسوبة كانت ( )6.075أكرب من القيمة التائية اجلدولية البالغة

( )1.98عند مستوى داللة ( ،)0.05وبدرجة حرية ( ،)126وبذلك ترفض الفرضية الصفرية ،وهذا يدلل عىل
تفوق طلبة املجموعة التجريبية الذين تعرضوا يف دراستهم للحكمة ،عىل طلبة املجموعة الضابطة الذين درسوا

بالطريقة الكالسيكية يف األداء التعبريي.
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البحوث املحكمة

أثر احلكمة يف األداء التعبريي عند طلبة املرحلة املتوسطة

يف ضوء عرض نتائج الفرضية الصفرية آنفة الذكر ،نشتق منها فرضيات صفرية فرعية عىل النحو اآليت:

نصها «ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 .1اختبار الفرضية الصفرية الفرعية األوىل التي ّ

( )0.05بني متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة التعبري عىل وفق احلكمة ،ومتوسط
درجات طالب املجموعة الضابطة الذين يدرسون املادة نفسها عىل وفق الطريقة الكالسيكية يف األداء التعبريي».

وللتثبت من نتائج هذه الفرضية استعمل الباحث االختبار التائي نفسه فكانت نتيجتها عىل ما موضحة يف جدول (. )8
جدول ( )8الوسط احلسايب واالنحراف املعياري لدرجات طالب جمموعتي البحث يف األداء التعبريي
االنحراف املعياري درجة احلرية

املجموعة

عدد أفراد العينة

املتوسط احلسايب

التجريبية

32

24.33

2.560

الضابطة

32

21.4

3.231

62

القيمة التائية

مستوى

املحسوبة

اجلدولية

الداللة

3.402

2.009

غري دالة

يتضح من جدول (ّ )8
إن القيمة التائية املحسوبة كانت ( )3,402أكرب من القيمة التائية اجلدولية البالغة

( )2.009عند مستوى داللة ( ،)0.05وبدرجة حرية ( ،)62وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الفرعية األوىل،
وهذا يعني تفوق طالب املجموعة التجريبية الذين درسوا عىل وفق احلكمة ،عىل طالب املجموعة الضابطة الذين

درسوا بالطريقة الكالسيكية يف األداء التعبريي.

نصها «ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 .2اختبار الفرضية الصفرية الفرعية الثانية التي ّ

( )0.05بني متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية الاليت يدرسن مادة التعبري عىل وفق عرض احلكمة،
ومتوسط درجات طالبات املجموعة الضابطة الاليت يدرسن املادة نفسها عىل وفق الطريقة الكالسيكية يف األداء

التعبريي» .

وللتثبت من نتائج هذه الفرضية استعمل الباحث االجراءات االحصائية نفسها يف الفرضيتني السابقتني فكانت

نتيجتها عىل ما موضحة يف جدول (. )9

جدول ( )9الوسط احلسايب واالنحراف املعياري لدرجات طالبات جمموعتي البحث يف األداء التعبريي
عدد أفراد

املتوسط

االنحراف

التجريبية

32

24.19

2.543

الضابطة

32

21.31

2.311

املجموعة
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العينة

احلسايب

املعياري

درجة

القيمة التائية

مستوى

احلرية

املحسوبة

اجلدولية

الداللة

62

3.730

2.009

غري دالة

أ .م .د .مكي فرحان كريم اإلبراهيمي
يتضح من جدول (ّ )9
أن القيمة التائية املحسوبة كانت ( )3.730أكرب من القيمة التائية اجلدولية البالغة ()2.009

عند مستوى داللة ( ،)0.05وبدرجة حرية ( ،)62وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الفرعية الثانية ،وهذا يعني

تفوق طالبات املجموعة التجريبية الاليت درسن عىل وفق عرض احلكمة ،عىل طالبات املجموعة الضابطة الاليت
درسن بالطريقة الكالسيكية يف األداء التعبريي.

نصها «ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 .3اختبار الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة التي ّ

( )0.05بني متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية وطالباهتا يف األداء التعبريي» .

وللتثبت من نتائج هذه الفرضية استعمل الباحث االجراءات االحصائية نفسها يف الفرضيتني السابقتني فكانت

نتيجتها عىل ما موضحة يف جدول (. )10

جدول ( )10الوسط احلسايب واالنحراف املعياري لدرجات طالب املجموعة التجريبية وطالباهتا يف األداء التعبريي
املجموعة
التجريبية

اجلنس
طالب

طالبات

عدد أفراد

املتوسط

االنحراف

32

24.33

2.560

العينة
32

احلسايب

24.19

املعياري

درجة

القيمة التائية

احلرية

املحسوبة

اجلدولية

62

0.826

2.009

2.543

مستوى الداللة
غري دالة

يتضح من جدول (ّ )10
أن القيمة التائية املحسوبة كانت ( )0.826أصغر من القيمة التائية اجلدولية البالغة

( )2.009عند مستوى داللة ( ،)0.05وبدرجة حرية ( ،)60وبذلك تقبل الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة ،وهذا

يعني أنّه ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بني طالب املجموعة التجريبية ،وطالباهتا يف األداء التعبريي.
* مناقشة النتائج :

اتضح من النتائج التي تم ذكرها آنفا ّ .
أن متوسط درجات املجموعة التجريبية التي درست عىل وفق عرض

احلكمة كان ( )24.258يليه متوسط املجموعة الضابطة التي درست بالطريقة الكالسيكية فقد بلغ (. )21.355

وذلك يعني ّ
أن الفروق بني املتوسطني احلسابيني ذات فروق معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )0 ٫05وبعد

الكشف عن مصادر الفروق بني جمموعتي البحث باستعامل االختبار التائي لعينتني مستقلتني أسفرت النتائج عام يأيت :
 .1تفوق طلبة املجموعة التجريبية الذين درسوا باستعامل احلكمة عىل طلبة املجموعة الضابطة الذين درسوا

بالطريقة الكالسيكية يف األداء التعبريي؛ ّ
إن استعامل احلكمة بوصفها أسلوب ًا تدريسي ًا يف األداء التعبريي هلا أثر

فاعل يف تدريس مادة التعبري؛ ألنهّ ا تعمل عىل إثراء لغة الطالب يف التعبري وإجادته ،كام أنهّ ا تعد (احلكمة) رأس هرم
العمليات العقلية ،وتتداخل مفاهيمي ًا مع أكثر أنواعها ،مثل :التفكري الناقد ،واإلبداعي ،والتأميل ،وحل املشكلة،
واختاذ القرار ،والتفكري ما وراء املعريف(.)Sternberg2001,p243
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أثر احلكمة يف األداء التعبريي عند طلبة املرحلة املتوسطة
ّ .2
إن استعامل احلكمة يف التدريس اللغوي السيام

بوصفها أسلوب ًا تدريسي ًا له األثر نفسه يف تكوين البنية

املعريف املتقدم ،وتتضمن املعرفة الواسعة عن احلقائق،

أدائه التعبريي مما أثار دافعيتهم نحو التعلم بعرضها

يف األداء التعبريي؛ بأنهّ ا شكل من أشكال األداء
وفهم جمريات احلياة ،والفروق بني القيم ،واألهداف

الشخصية للطلبة من حيث اإلدارة الذاتية يف طريقة

(احلكمة)؛ ّ
فإن من وظائفها حل املشكالت ،وإسداء

واألولويات ،وأنهّ ا تطبيق للذكاء واإلبداع واملعرفة...

النصح لآلخرين ،والعمل االجتامعي ،وإجراء

يف التعبري (الكتابة) يف ضوء ما يتذوقه الطلبة من

التناقضات املوجودة يف حياة األفراد واجلامعات....

(Sternberg,2003,p77(.وهاهنا يتحقق اإلبداع
نصوص حتيطها مجالية الفكرة ،والصورة الوجدانية

املؤثرة ،وسعة اخليال ،إذ يشكل اخليال العامل املساعد
يف تنسيق األفكار وترتيبها وتسلسلها (أمني،1952 ،

مراجعة للحياة ،والتفكري الروحاين ،واحلوار حلل

()Trowbridge,2006,p9

* االستنتاجات:

* ّ
إن أسلوب احلكمة أثبت فاعليته يف األداء

ص . )56
َ .3أ ْث َر ْت احلكمة درس التعبري إجيابية عالية يف

الكالسيكية.

يف اختيار نصوص احلكمة ،وحتليلها ،والتعامل معها

أمهية احلكمة يف أنهّ ا مؤثرة يف عملية إثراء الشخصية

األداء والكتابة الذاتية التي أخذ الطلبة أنفسهم املبادرة
بدافعية إجيابية ،وانجذاب عاطفي نحوها؛ ومما أكد

ذلك تلك النظريات التي فرست احلكمة يف بناء
الشخصية اإلنسانية ،التي ترى ّ
أن احلكمة خليط
من اجلوانب املعرفية ،والتأملية ،واالنفعاليةّ ،
وأن
هذه املكونات جيب ْ
أن تكون موجودة يف شخصية

احلكيم ليكون حكي ًام ،وقد أوضحت ّ
أن اجلوانب
املعرفية ترتبط بالرغبة احلقيقية ،أما التأملية فتشري
إىل رؤية واضحة للحقيقة ،أما املكون االنفعايل

التعبريي عند طلبة املرحلة املتوسطة موازنة والطريقة
* تأكيد ًا ملا بينته األدبيات الرتبوية بخصوص

اإلنسانية باجلوانب املعرفية ،والتأملية ،واالنفعالية...

* ال فرق إحصائي ًا بني الطلبة (بحسب متغري

اجلنس) يف توظيف احلكمة يف األداء التعبريي ،وقد

أثر توظيفها بشكل فاعل يف تفعيل مهارة اإلدارة
الذاتية للمعرفة عندهم ،وأسهم بدوره يف بناء

شخصياهتم وتنمية قدراهتم التعبريية.
* التوصية:

اعتامد احلكمة بوصفها أسلوب ًا تدريسي ًا يف األداء

فيتعلق بقدرة الفرد عىل إدارة انفعاالته بكفاءة...

التعبريي يف املرحلة املتوسطة ،واإلفادة من عرضها

ّ .4
إن انعدام الفروق بني اجلنسني يف استعامل

بشكل عام ،وحث التدريسيني عىل استعامل احلكم،

(.)Ardelt,2003,p33

احلكمة يف األداء التعبريي؛ قد يفرس ّ
بأن احلكمة
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يف تنمية مهارة التحليل عند الطلبة للنصوص
والعبارات املعربة يف تدريس مادة التعبري.

أ .م .د .مكي فرحان كريم اإلبراهيمي
* املقرتح:

استكام ً
ال ملا توصل إليه هذا البحث يقرتح

الباحث ،إجراء دراسات عىل مراحل ،ومواد أخر تعد
مكملة لفكرة هذا البحث.

ط ،10دمشق ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا2005 ،م .

9.9السامرائي ،ابراهيم« ،العامية يف العراق» بحث
ِ
القاهرة يف
جممع ال ّلغة العربية يف
مشارك يف مؤمتر َ

َدورته الرابعة واألر َبعني ،مرص.1987 ،

امل�صادر

1010الضامن ،حاتم صالح ،علم اللغة ،وزارة التعليم

1.1إبراهيم ،عبد العليم ،املوجه الفني ملدريس اللغة

1111الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري

2.2ابن منظور ،لسان العرب ،ط ،1حتقيق :عيل شريي،

االعلمي ،ط ،1ج ،14منشورات مؤسسة االعلمي

3.3أبو اهليجاء ،فؤاد ،أساليب وطرق تدريس اللغة

1212ظافر ،حممد اسامعيل ،ويوسف احلامدي،

. 2001

.1984

القرآن الكريم

العربية ،ط  ،7دار املعارف ،مرص.1968 ،

دار احياء الرتاث العريب بريوت ،لبنان.1988 ،

العربية ،ط ،1دار املناهج للطباعة والنرش ،عامن،

العايل ،جامعة املوصل.1989 ،

القرآن ،صححه وارشف عىل طباعته :الشيخ حسني

للمطبوعات ،العراق.1997 ،

التدريس يف اللغة العربية ،دار املريخ للنرش ،الرياض،

4.4أمني ،امحد ،النقد األديب ،مطبعة جلنة التأليف

1313عاشور ،راتب قاسم ،ومقدادي ،حممد

5.5البيايت عبد اجلبار ،زكريا اثناسيوس ،اإلحصاء

واسرتاتيجياهتا ،ط ،2عامن ،االردن ،دار امليرسة للنرش

بغداد.1977 ،

أثر اسرتاتيجية
1414العقايب ،جنان جبار شلتاغُ ،

والنرش ،القاهرة.1952 ،

الوصفي واالستداليل ،مطبعة مؤسسة الثقافة العاملية،

6.6احليلة،

حممد

حممود،

طرائق

التدريس

واسرتاتيجياته ،ط ،3االمارات العربية املتحدة ،دار

الكتاب اجلامعي.2003 ،

فخري ،املهارات القرائية والكتابية طرائق تدريسها

والتوزيع والطباعة.2009 ،

التعبريي
الكلمة املفتاحية يف الفهم القرائي واألداء
ّ

عند طالبات الصف الثاين املتوسط ،جامعة بغداد كلية
الرتبية/ابن رشد للعلوم اإلنسانية( .2013 ،رسالة

7.7الراوي ،أمحد بحر هويدي ،االجتاهات املطورة

ماجستري غري منشورة) .

خططها مهاراهتا نحو مستقبل أفضل ،دار مرص

التعبريي
الكلمة املفتاحية يف الفهم القرائي واألداء
ّ

يف تعليم اللغة العربية طرائقها اساليبها اصالحها
مرتىض للكتاب العراقي ،بغداد ،العراق2010 ،م .

8.8الركايب ،جودت ،طرق تدريس اللغة العربية،

أثر اسرتاتيجية
1515العقايب ،جنان جبار شلتاغُ ،
عند طالبات الصف الثاين املتوسط ،جامعة بغداد،
كلية الرتبية /ابن رشد للعلوم اإلنسانية.2013 ،
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أثر احلكمة يف األداء التعبريي عند طلبة املرحلة املتوسطة
(رسالة ماجستري غري منشورة) .

تدريس التعبري ،الكتاب السنوي يف الرتبية وعلم

1616عيل ،يارس عباس ،أثر دمج اسرتاتيجيات

النفس ،مج 11و ،12القاهرة ،دار الفكر.1986 ،

الفهم القرائي واالداء التعبريي عند طالب الصف

دار الفكر العريب للنرش والتوزيع والطباعة ،القاهرة،

اجلدول الذايت والتفكري بصوت ٍ
عال والتلخيص يف

الرابع االعدادي ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية /ابن

رشد( .2011 ،رسالة ماجستري غري منشورة).

2323ـــــــــــــــــ ،تدريس فنون اللغة العربية،
.2000

2424نصار ،حسني ،اللغة العربية والتعليم اجلامعي،

1717العيسوي ،مجال مصطفى ،فاعلية استخدام

جملة احتاد اجلامعات العربية ،عدد.1974 5

والتعبري الكتايب لتالميذ الصف اخلامس االساس

اسرتاتيجيات قبلية لتدريس املطالعة يف االستيعاب

ملفات الكتابة يف تنمية بعض املهارات القرائية

دراسة ،جملة القراءة واملعرفة ،العدد( ،)16مرص،

.2002

2525النعيمي،

طارق

اسامعيل

خليل،

اثر

القرائي واالداء التعبريي لدى طلبة الصف الرابع
االعدادي العام ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية/ابن

1818الفرطويس ،أمرية بناي منايت أثر اسرتاتيجية دائرة

رشد( .2001 ،اطروحة دكتوراه غري منشورة) .

عند طالبات الصف االول املتوسط ،جامعة بغداد،

للمدرسني ،بغداد ،مكتبة املستنرصية للطباعة،

األسئلة يف رسعة القراءة -الفهم واالداء التعبريي
كلية الرتبية /ابن رشد( .2010 ،رسالة ماجستري غري

منشورة).

2626اهلاشمي ،عابد توفيق ،طرائق تدريس االنشاء
.1990

2727اهلاشمي ،عبد الرمحن عبد عيل « ،مشكالت

1919قطامي ،يوسف ،ونايف ،تعليم التفكري للمرحلة

تدريس التعبري التحريري يف املرحلة اإلعدادية «،

2020مربوك ،عثامن أمحد ،وآخرون ،طرائق التدريس

غري منشورة) .

االسالمية ،طرابلس.1990 ،

عىل مقومات الشخصية العربية ،جملة احتاد اجلامعات

االساسية ،عامن ،دار الفكر للطباعة2000 ،م .

وفق املناهج احلديثة ،ط ،1منشورات كلية الدعوة

جامعة بغداد ،كلية الرتبية( . 1988 ،رسالة ماجستري

2828هيكل ،أمحد عبد املقصود ،اللغة العربية واحلفاظ

2121حمرمة ،رقية سعيد ،مدى اكتساب تالميذ

العربية ،عدد خاص. 1997 ،

الوظيفي -الكتايب ،اليمن ،كلية الرتبية ،صنعاء،

العراق من سنة  ،1995-1992مديرية وزارة الرتبية

الصف السادس من التعليم االسايس ملهارات التعبري

2006م ( .رسالة ماجستري) .

2222مدكور ،عيل امحد ،طريقة حتقيق الذات يف
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