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 ف الخامس األدبياثر المطالعة المكتبية المتنوعة في األداء التعبيري وفهم المقروء لدى طالبات الص
 حمزة عبد الواحد حمادي أ.د.

 جامعة بابل/ كمية التربية األساسية
 الفصل األول

  مشكمة البحث: 
إفَّ المغة العربية ىي لغة الحياة، ولغة التراث الخالد الذي خمفو األجداد، واف مف بيف مشكبلت تعميـ المغة العربية تمؾ 

لتي باتت تؤرؽ المعمميف والدارسيف متمثمة باألداء التعبيري لدى الطمبة جميعًا، إذ أف طمبتنا ال يحسنوف صنعة المشكمة ا
التعبير، ولعؿ كتب طرائؽ التعميـ قد تطرقت الى ذلؾ حيث أكدَّت اف الطالب ال يستطيع أف يتكمـ إف طمب مف أف يتكمـ 

مبلئية ولغوية، وعندما يطمب مف الطالب اف يقرأ كتابًا  في موضوع معيف إذ نجد اف الموضوع قد ممئ أخطاء " نحوية " وا 
معينًا أو موضوعًا ما نجده ال يحسف القراءة إذ يقع في إثناء القراءة بأخطاء ال حصر ليا، اف ىذا الضعؼ المتوارث لدى 

ير، أما في مجاؿ الدراسات التي الطمبة يشكؿ عقبة كؤود تحوؿ دوف فيـ المادة المقروءة واستيعابيا، ىذا في مجاؿ التنظ
أجريت حديثًا، فقد أشارت وبكؿ وضوح الى اف الطمبة اغمبيـ ال يحسنوف التعبير بمغة سميمة سواء أكاف ذلؾ مشافيًة أـ 
كتابة، ونرى اف لغتيـ ركيكة ال تقوي عمى اف تجاري المغة السميمة، وكاف ضعفيـ متمثبًل في األسموب، واألفكار، وكثرة 

 اإلمبلئية والنحوية. األغبلط
ويمكف االطبلع عمى نماذج مف كتابات الطمبة لمتثبيت مف ضعفيـ، وركة أسموبيـ، وقصورىـ الواضح في التعبير  

( وقد ارتأى الباحث اف تكوف دراستو في ٜ، صٜٗٛٔ( و)زرازير، ٕٕ٘، صٖٜٛٔ( و)احمد، ٙٗ)اإلبراشي، د.ت، ص
 الحموؿ الناجعة ليا.  إيجادشكمة أو ىذا المجاؿ لعميا تسيـ في معالجة ىذه الم

 أهمية البحث:
إفَّ المغة العربية ىي لغة العروبة واإلسبلـ وىي لغة ديف يكوف معتنقوه خمس العالـ، لذلؾ ينبغي ألبناء العربية أف  

مف خمفو، لذلؾ ينبغي ألبناء  يعتنوا بيذه المغة نطقًا وكتابة، وىي لغة القرآف الكريـ الذي ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو وال
 ىذه المغة أف يؤدوىا نطقًا وكتابًة واف يجيدوا صنعيا، واف يتقنوا تعمميا وتعميميا.

لقد سحر العرب بجماؿ القرآف الكريـ، وبيروا بروعتو، وحسف بيانو، ووقفوا عمى ببلغتو، واستعذبوا نوادره في فف  
 (.ٗٗ، صٜٜٗٔا الفيض العذب )الصغير، القوؿ، وأمدىـ بحاسة نقدية، لذلؾ نيموا مف ىذ

إفَّ في المغة العربية مساحة واسعة لمتعبير عف المعاني، إذ يمكف أف تكوف العبارة محتممة ألكثر مف معنى، وكؿ  
ىذه المعاني مطموبة، وال نطيؿ بالكبلـ لنجمع معنييف أو أكثر، ويمكف أف نأتي بعبارة واحدة تجمعيا كميا، فيوجز الكاتب 

فيذا كبلـ يحتمؿ اف الحكـ  1لتعبير، ويوسع في المعنى ومما يدؿ عمى ذلؾ قولو تعالى: ))أليس اهلل بأحكـ الحاكميف((في ا
الى القضاء، ويحتمؿ اف مف الحكمة، فيكوف االحتماؿ أّنو سبحانو أقضى القضاة، وأقضى الحكماء، واحكـ القضاة، واحكـ 

 (.ٛٙٔ-ٖٙٔ، صٕٓٓٓفي تعبير واحد وكؿ ىذه الدالالت مطموبة )السامرائي، الحكماء، فقد جمع اهلل تعالى أربعة معاٍف 
إفَّ العربية لغة شاعرة موسيقية، ليا جرس، ونغـ موسيقي عذب، والسيما إذا تكمـ بيا ذو فصاحة، فانؾ تطرب  

مغوي، وىذا يدؿ عمى رقتيا، لسماعيا وتفيـ ببلغتيا، وتتمذذ بجماليا ودالالتيا، وىي بيذا منحت العربي القدرة في األداء ال
، والمعارؼ البشرية، ولقد فتحت العربية صدرىا لتراث األمة الخالد، (ٚٗص، ٜٕٓٓ، مدكور) ورىافة حسيا وعذوبتيا،

وقد ، وانصيرت ببوتقتيا حضارات األمـ القديمة، فاتسع صدرىا لمقومات األمة اإلنسانية التي امتدت بحضاراتيا شرقًا وغرباً 
، أنيس) كما كانت سابقًا لغة الفف واألدب أياـ زىو الحضارة العربية في العصر العباسي، عمـ والمعرفةأصبحت لغة ال

 .(ٜ٘ص، ٖٜ٘ٔ
                                                             

 ٛسورة يس/ آية /  ٔ
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ممارسًا بذلؾ نشاطًا إنسانيًا ال تستقيـ الحياة مف ، ومعانيو، والمغة العربية لوحة فنية يثبت عمييا الكاتب ألوانو 
وترسـ آالمو وأحزانو مشكَّمة بذلؾ تعبيرًا يحقؽ ، موحة ىذه تحاكي وجداف الكاتبفال، وال تأخذ وجييا الصحيح إال بو، دونو

 .(ٖٖص، ٕٛٓٓ، خصاونة) ويحقؽ ذات الكاتب مف ناحية أخرى، التواصؿ مع اآلخريف
 وىي أداة تعّممنا وتعميمنا ومفتاح تطمعاتنا الى المعارؼ والعموـ، والمغة العربية ىي وعاء تراثنا اإلسبلمي الخالد 
وىي مف ، وأجمميا أدباً ، وأوسعيا اشتقاقاً ، فيي مف أرؽ المغات نظاماً ، وأوزانيا، وتراكيبيا، وىي غنية بمفرداتيا، والميارات

 .(ٙٔص، ٜ٘ٚٔ، والتوانسي، الجمببلطي) أقوى لغات العالـ تحديًا لمصعاب عبر العصور
، وفي النطؽ بيا جرس، وفي أوزانيا دقة، موسيقىففي ألفاظيا ، إفَّ لمغة العربية صفًة ميزتيا عف المغات األخر 

، إبراىيـ) وتبوأت الصدارة في الميداف التعميمي، وكانت قد بمغت في تراكيبيا درجة عالية مف الببلغة، وليا في األذف وقع
 .(ٓ٘-ٜٗص، ٖٜٚٔ

، صورة وأحسف، ولقد كاف العرب شديدي االعتزاز بمغتيـ حريصيف كؿ الحرص عمى وضعيا في أكـر منزلة 
ومف ذلؾ ما ، وفي نفورىـ مف كؿ عيب يشوب المنطؽ أو التعبير، وحسف الحديث، ويتجمى ذلؾ في عنايتيـ بجودة اإللقاء

فّمما دخبل عميو نظر ، أدلى بو ابف جني عف شيخو أبي عمي الفارسي مف انو ذىب مع صاحب لو ليزورا عالمًا مف العمماء
 :قاؿ ىذا خط مف؟ :قائؿ( بنقطتيف تحت اليمزة فقاؿ لو) وقد كتب فييا، ىذا العالـأبو عمي الفارسي في أوراؽ كانت أماـ 

 .(ٛص، ٕٗٓٓ، نبوي) أضعنا خطواتنا في زيارة ىذا وخرجا لوقتيما :فألتفت الى صاحبو وقاؿ، خطي
ف في درس الف الغاية مف تدريس المغة العربية تكم، وىو ميـ وحيوي، إفَّ التعبير فرع مف فروع المغة العربية 
إذ اف كؿ ما تعممو الطالب في سنّي دراستو العربية وفي غيرىا مف المواد األخر يمكف أف يترجـ في درس التعبير ، التعبير

فالطالب عندما يتكمـ مشافية يحتاج ، واف فروع المغة العربية ربما كانت وسيمة لتحقيؽ ىذه الغاية وىي التعبير، كتابًة ونطقاً 
وكذلؾ عندما يكتب في التعبير ، لكي يكوف كبلمًا مستقيمًا ال يشوبو المحف، وأدب، ونحو، ببلغة الى فنوف القوؿ مف

 .الكتابي ينبغي لو اف يكوف تعبيره سميمًا مف األغبلط التي تضّيع الفكرة
الف  ،إفَّ التعبير ركيزة ميمة مف ركائز الحياة إذ ال يمكف لئلنساف أف يستغني عنو في أية مرحمة مف المراحؿ 

، ٕٗٓٓ، السفاسفة) وتقوية الروابط الفكرية واالجتماعية، وقضاء الحاجات، وسيمة االتصاؿ بيف األفراد في تبادؿ المصالح
 .(ٖٚٔص

، حفظ مفردات المغة ومعرفة مدلوؿ الكممة ومعناىا :العربية األوؿ أسسوالتعبير يعتمد عمى أساسيف ميميف مف  
الرحيـ ) أي تنظيـ ىذه المفردات بصورة جيدة لتؤدي مقصودًا يفيمو السامع والقارئواآلخر كيفية صياغة تمؾ المفردات 

أو المتكمـ اف يتصؼ بيا لكي يستميؿ ، إذ اف انتقاء األلفاظ والتراكيب سمة ينبغي لمكاتب، (ٖٙٔص، ٖٕٓٓ، وآخروف
األلفاظ  اختياررجؿ العربي بحسف والحكايات التي تصور عناية ال، وكتب العرب مترعة باألخبار، قموب سامعيو وقارئيو

 -:بيتًا يقوؿ فيو 1فقد روي اف رجبًل انشد ابف ىرمة، والفنية، التي تسعفو في استعماؿ الصور الببلغية
 ىذا ابف ىرمة قائمًا بالباب     باهلل َرّبؾ اْف دخمَت فقؿ ليا

 ؟  ماذا قمت :أكنت أتصدؽ ؟ قاؿ :"فقاؿ ابف ىرمة لمرجؿ " ما كذا قمتُ 
 .(ٖٛص، ٜٜٛٔ، العسكري) وليتؾ تعرؼ ما بيف المفظيف مف قدر المفظ والمعنى، واقفًا( وليس قائماً : )قمتُ  :قاؿ
ََ العرُب الكممة الرفيعة، إفَّ الحاجة الى التعبير تبقى في ازدياد ما داـ حاضر األمة مرتبطًا بماضييا  ، وقد أحبَّ
لذلؾ أصبحت الكممة المعبرة ، واإلسياب لما في ذلؾ مف إتباع اليوى، والتكمؼوكرىوا اليذر ، وبطبلقة الكبلـ، وشغفوا بيا
 .  (ٕٗٓٓص ٜٗٛٔ، وظافر، الحمادي) والقموب، وما سمكوا الطريؽ الى العقوؿ، ولو لـ يممكوىا، والقادة، مبعث الرواة

                                                             

 ىػ(.ٖٛٓٔلدولتيف األموية والعباسية/ توفي )إبراىيـ بف عمي بف سممة بف عامر بف ىرمة شاعر غزؿ مف مخضرمي ا ٔ
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ويختمؼ ، ؾ الجميع لمتعبير عما يريدوففيو مم، وطريقة عرض األفكار وتمبية الحاجات، إفَّ التعبير ُيَعدُّ وسيمة لمتفاىـ

ويستعممونيا في ، والتعبير الفصيح السميـ مطموب مف كؿ أولئؾ الذيف ينطقوف لغة الضاد، الناس في قدراتيـ عمى التعبير
سر فالتعبير يمكف الطالب مف التعميـ ويي، واإلحاطة بأصوؿ التعبير وقواعده ومناىجو مطموب عمى الدواـتأثير، اإلفادة وال

 .(ٜ٘ص، ٜٜٚٔ، الربيعي) لو اإلحاطة والشموؿ بالمعمومات
إفَّ القراءة مف فروع المغة العربية الميمة والتي ينبغي لمطالب أف يكوف عمى دراية وعمـ في أنيا مف المستمزمات 

لدروس األخر التي قد األساسية لديو والقراءة الحرة ميمة لبناء ثروتو المغوية فيو يقبؿ عمييا بشغؼ أكثر مف اف يقبؿ عمى ا
 .(ٜ٘ص، ٕٜٚٔ، شيبل) تنفره

وىذا ال يكوف ، والثروة المغوية التي تمده بمعيف، وعف طريؽ القراءة يحصؿ الطالب عمى األفكار والتعبيرات الجديدة
وكنتيجة ، (٘ٗٔص، ٜٙٚٔ، إبراىيـ) إال بسمسمة مف القراءات المفصمة حيث يرتب الطالب عباراتو ويربطيا ببعضيا

تتكوف لدى الطالب روح النقد وتتوسع لديو القدرة عمى الخياؿ إذا ما ، والوقوؼ عمى الجمؿ واألفكار، راءات المتتاليةلمق
 .(ٖٖٚص، ٖٜٛٔ، احمد) انتقى األساليب الشريفة البميغة والمعاني السامية

متميزيف الذيف يختاروف التراكيب وخير دليؿ عمى ذلؾ ما نشاىده لدى الطمبة ال، وىناؾ صمة وثيقة بيف القراءة والتعبير
، والببلغة، والرقة، إذ يحمؿ الطالب ما يقرأ مف تراث األمة الخالد الذي تتوافر فيو الحكمة، والجمؿ المعبرة واألساليب الجميمة

الوقت فيو في ، والعبارات التي حفظيا لتكويف جمؿ وعبارات جديدة، ثـ تأتيو الفرصة عندما يكتب فيؤلؼ بيف ىذه التراكيب
إذ ، ومما أجادت بو قريحتو عندما يتكمـ، والطالب الجيد تظير آثار ذلؾ واضحة في كتاباتو وقراءاتو، نفسو يحّمؿ ويرّكب

إفَّ ىاتيف الميارتيف ميمتاف ، (ٓٛص، ٜٛٛٔ، العزاوي) يترجـ ما اكتسبو مف معمومات وأدبيات في أثناء القراءة والكتابة
وتصقؿ ، ومشاعره، فالقراءة ينبوع فياض إذ تزود الطالب بالخبرات فترىؼ حسو، صحيحةوالكتابة ال، في النطؽ السميـ

فالقراءة مفتاح التعمـ والتعميـ حيث يطمع المتعمـ عمى أمور ، وتذليؿ صعابيا، موىبتو فيصبح أكثر نضجًا لمواجية الحياة
 .(ٖٔٔص، ٕٜٙٔ، الحصري) جمة بوساطة القراءة بشكؿ مباشر

وىي نشاط ميـ في الحياة سواء أكاف الطالب في المدرسة أـ ، مقارئ المتعة والترويح عف النفسوالقراءة تحقؽ ل
وقد أثبتت الدراسات العممية ، وىي مف المراحؿ األساسية في حياة الطالب، وىي أىـ ما يشغؿ التربية الحديثة، خارجيا

 .(ٜص، ٜٗٛٔ، شحاتة) في ىذه المرحمةوجود صمة وثيقة بيف القراءة والتحصيؿ العممي المرتفع لدى الطالب 
قبالو عمى ، ونضجو، وحيويتو، وتعدُّ المرحمة اإلعدادية مف المراحؿ الميمة في حياة الطالب ألنيا مبعث نشاطو وا 

 .إذ تحظى بيا مرحمة الصؼ الخامس األدبي لما في ذلؾ مف تذوؽ لمغة وحب ليا، التعمـ بشغؼ وأخص اآلداب العربية
 هدف البحث:

وفيـ المقروء لدى طالبات ، دؼ البحث الحالي الى معرفة اثر المطالعة المكتبية المتنوعة في األداء التعبيرييي 
 .الصؼ الخامس األدبي

 حدود البحث: 
في ، أو الثانوية النيارية، عينة مف طالبات الصؼ الخامس األدبي في مدرسة واحدة مف المدارس اإلعدادية -ٔ

 .(ٕٔٔٓ –ٕٓٔٓ) راسيمركز محافظة بابؿ لمعاـ الد
 .كتب متنوعة ومختمفة الموضوعات توزع عمى طالبات المجموعة التجريبية في مكتبة المدرسة -ٕ
 .بعض موضوعات الكتاب المقرر في مادة المطالعة تقرأ مف لدف طالبات المجموعة الضابطة -ٖ
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 فرضيتا البحث: 
درجات طالبات المجموعة التجريبية البلئي ( بيف متوسط ٘ٓ.ٓ) ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى -ٔ

يدرْسَف المطالعة بالكتب المكتبية المتنوعة وبيف متوسط طالبات المجموعة الضابطة البلتي يدرْسَف المطالعة 
  .بالطريقة التقميدية في األداء التعبيري

عة التجريبية البلئي ( بيف متوسط درجات طالبات المجمو ٘ٓ.ٓ) ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى -ٕ
ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة البلئي يدرْسَف ، يدرْسَف المطالعة بالكتب المكتبية المتنوعة

 .المطالعة بالكتب المقررة مف لدف وزارة التربية في فيـ المقروء
 تحديد المصطمحات:

 المطالعة المكتبية المتنوعة:
، يستعمميا الباحث مع طالبات المجموعة التجريبية إذ يصطحبيـ الى مكتبة المدرسة وىي طريقة :اً إجرائيالتعريؼ   

وفيـ تمؾ المادة المقروءة واستيعابيـ ليا ثـ تعمؿ ، وتوزع عمى الطالبات كتب متنوعة لقراءتيا في داخؿ مكتبة المدرسة
عمى اف تطالب الباحثة الطالبات ، لخاصةالطالبات عمى تمخيص ما فيمف مف تمؾ المادة الموجودة في الكتب بأساليبيف ا

 .في ىذا الواجب في الحصة المقبمة
 األداء التعبيري: 

ًا: مدى تمكف طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة مف كتابة الموضوع التعبيري الذي يعطي ليف إجرائيالتعريؼ   
ومعمومات وبعد االنتياء مف كتابة الطالبات ، ف مف معاٍف وأفكارًا نيائيًا لمتعبير عما يخمد في أذىانياختبار بوصفو 

 ويصححيا عمى وفؽ معيار الياشمي. ، لمموضوع التعبيري يجمع الباحث األوراؽ
 فهم المقروء: 

 ًا: إجرائيالتعريف 
الذي يعدَّه الباحث في  ارختبىو ما استوعبتو طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في فيـ المقروء عمى وفؽ اال

 نياية التجربة.
 

 الفصل الثاني
 دراسات سابقة

 (:1984دراسة الدفاعي ) -1
 "" اثر المطالعة الخارجية في تنمية سرعة القراءة والفيـ لدى طبلب الصؼ الرابع االبتدائي  

طالعة الخارجية في تنمية واستيدفت معرفة أثر الم، كمية التربية األولى/ أجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد 
سرعة القراءة والفيـ لدى طبلب الصؼ الرابع االبتدائي اختار الباحث شعبتيف مف مدرسة اآلماؿ االبتدائية لمبنيف بطريقة 

والشعبة ، ( تمميذاً ٖٕ) وبالطريقة نفسيا اختيرت إحدى الشعبتيف لتكوف المجموعة التجريبية وىي تتكوف مف، عشوائية
وقد استمرت التجربة فصبًل دراسيًا كامبًل درس الباحث خبلليا المجموعتيف ، ( تمميذاً ٖٕ) وىي مكونة مف األخرى الضابطة

 .وبمعدؿ ساعتيف في األسبوع لكؿ مجموعة، بنفسو
وتـ تسجيؿ الزمف الذي ، إذ اختار الباحث قطعة أدبية، يف األوؿ في سرعة القراءةاختبار أّما أداة البحث فكانت  

، وقد حدد الباحث عشرة أسئمة في القطعة التي أعطيت لمتبلميذ، الثاني في الفيـ ختبارواال، قو كؿ تمميذ في القراءةيستغر 
التائي لمعرفة داللة الفروؽ بيف  ختباراال :الباحث وسائؿ إحصائية متعددة منيا استخدـو ، وأعطي لكؿ سؤاؿ درجة واحدة

 :وكانت النتائج، يفختبار يف في كؿ مف االمتوسطي درجات المجموعت
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( لمصمحة ٔٓ.ٓ) وكاف الفرؽ ذا داللة إحصائية عند مستوى، إفَّ لممطالعة الخارجية أثرًا في فيـ المادة المقروءة .ٔ
 .المجموعة التجريبية

واختتـ الباحث ، فيـوبخاصة القدرة عمى القراءة وال، إفَّ الكتاب المدرسي وحده ال يكفي لتنمية ميارات التبلميذ .ٕ
 . (ٚٓٔ-ٕٓٔص، ٜٗٛٔ، الدفاعي) دراستو ببعض التوصيات والمقترحات

 (: 1994دراسة عطية ) -2
 " اثر المطالعة الخارجية في األداء اإلنشائي" 

وكاف ىدفيا معرفة اثر المطالعة الخارجية في األداء اإلنشائي  –جامعة بابؿ  –أجريت ىذه الدراسة في العراؽ  
 .لبات الصؼ الخامس العمميلدى طا

أ( لتمثؿ المجموعة ) وبالطريقة نفسيا اختار شعبتيف ىما شعبة، اختار الباحث ثانوية الثورة لمبنات بطريقة عشوائية
( طالبة تدرس ٕٖ) ب( لتمثؿ المجموعة التجريبية بواقع) وشعبة، ( طالبة تدرس بالطريقة التقميديةٖٓ) الضابطة بواقع

 .الخارجيةبطريقة المطالعة 
-ٜٜٗٔفي امتحاف نصؼ السنة ، ودرجات المغة العربية، كافأ الباحث بيف طالبات المجموعتيف في العمر الزمني

وقد درَّست مدرَّسة المادة الشعبتيف ، واستمرت التجربة فصبًل دراسيًا كامبلً ، ًا قبمياً اختبار وكذلؾ فقد أجرى الباحث ، ٜٜ٘ٔ
واختيرت ستة ، وحددت ستة موضوعات لممجموعة التجريبية مف كتاب أدبي، اإلجراءات بعد اف دربيا الباحث عمى

وكانت أداة البحث ، وقدميا لممجموعة الضابطة، موضوعات مف أصؿ ثمانية عرضيا الباحث عمى مجموعة مف الخبراء
يارًا مكونًا مف ست فقرات في وقد اعتمد الباحث مع، موضوعًا إنشائيًا موحدًا لممجموعتيف كاف قد اتفؽ عمييا الخبراء

، وتكامؿ الموضوع، وجماؿ المبنى والمعنى، وسبلمة األسموب، وسبلمة المعاني، التصحيح والفقرات ىي سبلمة اليجاء
 .ومنطقية العرض

، وأوصى الباحث بإتباع طريقة المطالعة الخارجية، التائي ختباراال :ةاآلتياستعمؿ الباحث الوسائؿ اإلحصائية 
 .(ٜٕ٘-ٕٚ٘ص، ٜٜٗٔ، عطية) ومناقشة ما تقرؤه الطالبات في دروس اإلنشاء وختـ دراستو ببعض المقترحات

 (: 1995دراسة الجشعمي ) -3
 األفبلـ التعميمية في األداء التعبيري لدى طمبة المرحمة اإلعدادية ". استخداـ"أثر 

 .التعميمية في األداء التعبيري لدى طمبة المرحمة اإلعدادية األفبلـ استخداـكاف ىدؼ الدراسة معرفة اثر 
واختار شعبتيف إذ كانت المجموعة التجريبية قد درست ، اختار الباحث عشوائيًا مدرستيف في مركز محافظة ديالى

، ( طالبًا وطالبةٕٙٔ) ةوكاف عدد أفراد العين، والشعبة األخرى درست التعبير بالطريقة التقميدية، التعبير باألفبلـ التعميمية
 -:ةاآلتيوقد تـ التكافؤ بيف المجموعتيف في المتغيرات 

 .المعمومات السابقة .ٔ
 .درجة االمتحاف النيائي لمعاـ الماضي .ٕ
 .القدرة المغوية .ٖ
 .تحصيؿ الوالديف .ٗ

 .واستمرت الدراسة فصبًل دراسيًا كامبلً ، وقد درَّس الباحث المجموعتيف
أما الوسائؿ اإلحصائية ، ات صححيا الباحث عمى وفؽ معيار الياشميختبار الكانت أداة البحث سمسمة مف ا 

 .ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومربع كاي، التائي ختبارالمستعممة في البحث فيي اال
 :نتائج الدراسة

 .تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة .ٔ
 .يف في المجموعة الضابطةتفوؽ البنيف في المجموعة التجريبية عمى البن .ٕ
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 .تفوؽ البنات في المجموعة التجريبية عمى البنات في المجموعة الضابطة .ٖ
 .لـ تظير النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بيف بنيف المجموعة التجريبية وبناتيا .ٗ

وختـ دراستو ، داديةالباحث بضرورة اف تأخذ األفبلـ التعميمية دورىا في تدريس مادة التعبير في المدارس اإلع أوصى
 .(ٗٓٙص، ٜٜٗٔ، الجشعمي) ببعض المقترحات

 (: 2001دراسة النعيمي ) -4
 ات قبمية لتدريس مادة المطالعة في االستيعاب القرائي واألداء التعبيري لدى طمبة الصؼ الرابع العاـ ".استراتيجي"أثر ثبلث 
ات استراتيجيوىدفت الى معرفة اثر ثبلث ، ابف رشد/ تربيةكمية ال/ جامعة بغداد/ أجريت ىذه الدراسة في العراؽ 

واختار ، قبمية لتدريس المطالعة في االستيعاب القرائي واألداء التعبيري لدى طمبة الصؼ الرابع العاـ تبعًا لمتغير الجنس
عدادية الفاروؽ لمبنات قصديًا الواقعتيف ف، الباحث إعدادية القدس لمبنيف عشوائياً  حي الجامعة / الكرخ/ ي مدينة بغدادوا 

، ( طالبة موزعيف عشوائيًا عمى العينات األربعٓٗٔ، و)( طالباً ٓ٘ٔ) ( طالبًا وطالبة بواقعٜٕٓ) تكّونت عينة البحث مف
جة ودر ، القدرة المغوية اختبارودرجة ، وقد كافأ الباحث بيف تمؾ المجموعات في درجة مادة المغة العربية لمعاـ الماضي

أما المجموعة الثانية فكانت تدرس ، ات القبميةختبار وقد كاف الباحث يدرس المجموعة األولى باستعماؿ اال، القبمي ختباراال
والمجموعة الرابعة قد ، في حيف اف المجموعة الثالثة قد درست باستعماؿ الممخصات العامة، باستعماؿ األىداؼ السموكية

تأكد الباحث مف صدقو وثباتو في حيف اف ، ًا في االستيعاب القرائياختبار ميدية وكانت األداة األولى درست بالطريقة التق
وتأكد ، وقد تأكد الباحث مف ثبات تصحيح التعبير باالتفاؽ مع نفسو عبر الزمف، الثاني كاف في األداء التعبيري ختباراال

 .آخرالباحث مف ثبات التصحيح الثاني مع مصحح 
 .وطريقة شيفيو، أما الوسائؿ اإلحصائية المستعممة في البحث فيي تحميؿ التبايف األحادي والثنائي 

أما توصيات  .تفوؽ المجموعات التجريبية الثبلث عمى المجموعة الضابطة في األداء التعبيري واالستيعاب القرائي  :النتائج
 :الباحث فيي

واألىداؼ ، القبمي والممخصات العامة في التدريس ختباريا الى استعماؿ االتوجيو مدرسات المغة العربية ومدرسي - أ
 .السموكية

 .ات في التدريسستراتيجيعمؿ دليؿ يوضح استعماؿ ىذه اال-ب
مبة كمية ات لدى طمبة كمية التربية األساسية وطستراتيجياف تكوف المادة في طرائؽ التدريس قد احتوت عمى ىذه اال -ج

 .(ٖٛٔ-ٔص، ٕٔٓٓ، النعيمي) وطمبة معاىد المعمميف والمعممات، التربية
 (: 2002دراسة البرقعاوي ) -5

 ." اثر المطالعة الخارجية في األداء التعبيري لدى طالبات المرحمة الثانوية "
مة كاف ىدؼ البحث معرفة اثر المطالعة الخارجية في األداء التعبيري لدى طالبات المرح   
ولتحقيؽ ىدؼ البحث اختار الباحث عشوائيًا إعدادية الخنساء لمبنات مف بيف المدارس اإلعدادية والثانوية النيارية ، الثانوية

( طالبة ٕٗ) أ( مثمت المجموعة التجريبية بواقع) وبالطريقة نفسيا اختيرت شعبتاف ىما الرابع العاـ، في مركز محافظة بابؿ
 .ب() ( طالبة مثمتيا شعبةٜٕ) والمجموعة الضابطة بواقع

ودرجات ، والتحصيؿ الدراسي لؤلبويف، وقد تـ التكافؤ بيف مجموعتي البحث في العمر الزمني   
في  (٘ٓ.ٓ) ولـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى، القبمي ختبارودرجات اال، المغة العربية لمعاـ الماضي

وكاف تدريس المجموعة التجريبية التعبير بطريقة المطالعة ، التجربة فصبًل دراسيًا كامبلً  واستمرت، المتغيرات المذكورة
ودرست المجموعة الضابطة التعبير بالطريقة التقميدية بواقع ستة ، الخارجية حيث أعطيت ستة موضوعات تعبيرية

وقد اعتمد الباحث ، موضوع موحد لممجموعتيف ًا تعبيريًا فياختبار وفي نياية التجربة أجرى الباحث ، موضوعات أيضاً 
 معيار الياشمي لتصحيح التعبير. 
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( وبعد ذلؾ ٘ٓ.ٓ) أظيرت النتائج وجود فرؽ ذي داللة إحصائية لمصمحة المجموعة التجريبية عند مستوى داللة
 :توصؿ الباحث الى توصيات عدة منيا

 .الكتابي طريقة المطالعة الخارجية في تدريس التعبير اعتماد .9
 .بعض النصوص األدبية في تدريس التعبير ألنيا مف أفضؿ وسائؿ التدريب عمى التعبير اعتماد .0

 :أما مقترحات الباحث فيي
 .أجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى الذكور .ٔ
 .إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في صفوؼ ومراحؿ دراسية أخر .ٕ

 :ةاآلتيإلحصائية استعمؿ الباحث الوسائؿ ا
 (.ٙ٘-٘٘ص، ٕٕٓٓ، البرقعاوي) ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومربع كاي، (T-test) التائي ختباراال -أ

 (: 2004دراسة االعرجية ) -6
 "اثر القراءة الخارجية في تحصيؿ تمميذات الصؼ الرابع االبتدائي في اإلمبلء ".

 ية في تحصيؿ تمميذات الصؼ الرابع االبتدائي في اإلمبلء "كاف ىدؼ الدراسة معرفة " اثر القراءة الخارج 
أ( لتكوف ) اختارت الباحثة عشوائيًا مدرسة بنت اليدى في مركز محافظة بابؿ وبالطريقة نفسيا اختارت شعبة 

ة بيف وقد كافأت الباحث، ( تمميذةٖٖ) ب( لتكوف ضابطة وعدد تمميذاتيا) وشعبة، ( تمميذةٖٖ) تجريبية وعدد تمميذاتيا
 ٕٕٓٓ-ٕٔٓٓوالعمر الزمني بالشيور ودرجات المغة العربية لمعاـ الدراسي ، (T-test) المجموعتيف إحصائيًا باستعماؿ

 ( ٘ٓ.ٓ) والتحصيؿ الدراسي لؤلبويف ولـ تكف الفروؽ في تمؾ العوامؿ ذات دالئؿ إحصائية عند مستوى داللة
 التوصيات:

 .قراءة الخارجية لدى التمميذاتضرورة اف تغرس الييئات التعميمية حب ال .ٔ
 .واف تتابع المعممات ذلؾ، والمكتبة العامة، حث التمميذات عمى اإلقباؿ عمى المكتبة المدرسية .ٕ
 .حث الوالديف عمى تشجيع أبنائيـ عمى المطالعات الخارجية .ٖ

 :أما مقترحات الباحثة فيي
 .إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى الذكور .ٔ
 .مماثمة لمدراسة الحالية في مراحؿ وصفوؼ دراسية أخرإجراء دراسة  .ٕ
  . (ٗ-ٖص، ٕٗٓٓ، االعرجية) إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في محافظات أخر .ٖ

 (:2010) ةدراسة الفرطوسي -7
 دائرة األسئمة في الفيـ واألداء التعبيري عند طالبات الصؼ األوؿ المتوسط " ة استراتيجي"أثر  

دائرة األسئمة في  ة استراتيجيوكاف ىدفيا اثر ، ابف رشد/ كمية التربية/ جامعة بغداد/ ريت ىذه الدراسة في العراؽأج
  .الفيـ واألداء التعبيري عند طالبات الصؼ األوؿ المتوسط

( طالبة في الصؼ ٗٙ) فتكّونت العينة م .بغداد الرصافة الثانية، اختارت الباحثة عشوائيًا ثانوية الضفاؼ لمبنات
 ( طالبة ايضًا.ٕٖ) والمجموعة الضابطة متكونة مف، ( طالبةٕٖ) وقد كانت المجموعة التجريبية .األوؿ المتوسط

التحصيؿ الدراسي لؤلبويف والعمر الزمني ، وقد كافأت في بعض المتغيرات منيا، درست الباحثة المجموعتيف بنفسيا 
 .القبمي في التعبير ختبارودرجات اال، بالشيور

، مف متعدد ختيار( أسئمة األوؿ مف نوع االٖ) في فيـ المقروء وىو مكّوف مف/ األوؿ ختباراال :وكانت أداتا البحث
كاف في الثاني ف ختبارأما اال، صدقًا وثباتاً  ختباروأجرت الباحثة لبل، والثالث مف نوع التكميؿ، والثاني مف نوع الترتيب

 .التعبير
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وقوة ، ومعادلة الصعوبة، ( لعينتيف مستقمتيفT-test) التائي ختباراال :الوسائؿ اإلحصائية المستعممة في الدراسة ىي
 .وفعالية البدائؿ الخطأ، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومربع كاي، التمييز لمفقرة

 .واألداء التعبيري، عة الضابطة في فيـ المقروءوكانت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجمو 
ومف بيف تمؾ ، ات تدريس القراءةاستراتيجياف يتعرؼ المدرسوف والمدرسات  :أوصت الباحثة توصيات عدة منيا

 .(ٗٛ-ٕٗص، ٕٓٔٓ، الفرطوسي) دائرة األسئمة لتنمية فيـ المقروء ة استراتيجيات ستراتيجياال
 (:2011دراسة الطائي ) -8
واألداء التعبيري لدى طالبات الصؼ الرابع ، وميارات التفكير الناقد في فيـ المقروء، " اثر تدريس ميارات التفكير المعرفية 

 .العممي في مادة المطالعة "
ارات التفكير وكاف ىدفيا معرفة اثر تدريس مي، صفي الديف/ كمية التربية/ أجريت ىذه الدراسة في جامعة بابؿ

 .واألداء التعبيري لدى طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة المطالعة، المعرفية وميارات التفكير الناقد في فيـ المقروء
، د( لتكوف المجموعة التجريبية األولى) وبطريقة عشوائية اختار شعبة، اختار الباحث قصديًا إعدادية الخنساء لمبنات

وتدرس مادة ، أ( وىي تمثؿ المجموعة التجريبية الثانية) وشعبة، ة بميارات التفكير المعرفيةوىي تدرس مادة المطالع
 .وتدرس المطالعة بالطريقة التقميدية، ج( تمثؿ المجموعة الضابطة) وشعبة، المطالعة بميارات التفكير الناقد

 .ج() ( طالبة في شعبةٓٗو) أ() ( طالبة في شعبةٔٗو) د() ( طالبة في شعبةٔٗ) ( طالبةٕٕٔ) كانت العينة
ودرجات المغة العربية في ، أجرى الباحث تكافؤًا بيف المجموعات الثبلث في العمر الزمني لمطالبات محسوبًا بالشيور

، القبمي في مادة التعبير ختبارودرجات اال، القبمي ختبارفيـ المقروء في اال اختبارودرجات ، امتحاف نصؼ السنة
اعدَّ الباحث الخطط ، ىدفًا سموكياً  (ٜ٘) وكانت األىداؼ السموكية التي صاغيا الباحث، والتحصيؿ الدراسي لموالديف

/ ٘/ ٕوانتيت في يـو ، ( احد عشر اسبوعاً ٔٔ) استمرت التجربة، التدريسية وقد عرضيا عمى الخبراء والمتخصصيف
  :ةياآلتوقد استعمؿ الباحث الوسائؿ اإلحصائية ، ٕٓٔٓ

والقوة ، ومعامؿ صعوبة الفقرة، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومربع كاي، (sheffe) وطريقة شيفيو، تحميؿ التبايف األحادي
 :ةاآلتيوتوصؿ الباحث الى النتائج ، التمييزية لمفقرات

وال فرؽ ذا داللة ، . تفوؽ طالبات المجموعتيف التجريبيتيف عمى المجموعة الضابطة في فيـ المقروء واألداء التعبيرئ
ميارات التفكير  اعتمادوأوصى الباحث بتوصيات عدَّة منيا ، إحصائية بيف المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية

 واقترح إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى الطبلب، وميارات التفكير الناقد في تدريس المطالعة، المعرفية
 ز(، ص و، ٕٔٔٓ، الطائي)

 :الموازنة بيف الدراسات السابقة والدراسة الحالية
 . الهدف:1

 :اختمفت أىداؼ الدراسات السابقة وكما يأتي 
( معرفة اثر المطالعة الخارجية في تنمية سرعة القراءة والفيـ لدى طبلب الصؼ ٜٗٛٔ) كاف ىدؼ دراسة الدفاعي

مطالعة الخارجية في األداء اإلنشائي لدى طالبات الصؼ ( معرفة اثر الٜٜٗٔ) وكاف ىدؼ دراسة عطية، الرابع األدبي
( معرفة اثر استعماؿ األفبلـ التعميمية في األداء التعبيري لدى طمبة ٜٜ٘ٔ) وكاف ىدؼ دراسة الجشعمي، الخامس األدبي

س المطالعة في ات قبمية لتدرياستراتيجي( معرفة اثر ثبلث ٕٔٓٓ) وكاف ىدؼ دراسة النعيمي، المرحمة اإلعدادية
 وكاف ىدؼ دراسة البرقعاوي، واألداء التعبيري لدى طمبة الصؼ الرابع العاـ تبعًا لمتغير الجنس، االستيعاب القرائي

 وكاف ىدؼ دراسة االعرجية، ( معرفة اثر المطالعة الخارجية في األداء التعبيري لدى طالبات المرحمة الثانويةٕٕٓٓ)
وكاف ىدؼ دراسة ، خارجية في تحصيؿ تمميذات الصؼ الرابع االبتدائي في اإلمبلء( معرفة اثر القراءة الٕٗٓٓ)

، دائرة األسئمة في الفيـ واألداء التعبيري عند طالبات الصؼ األوؿ المتوسط ة استراتيجي( معرفة اثر ٕٓٔٓ) الفرطوسية
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، وميارات التفكير الناقد في فيـ المقروء، رفية( معرفة اثر تدريس ميارات التفكير المعٕٔٔٓ) وكاف ىدؼ دراسة الطائي
في حيف كاف ىدؼ الدراسة الحالية معرفة اثر ، واألداء التعبيري لدى طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة المطالعة

كاف ىدفيا وكانت الدراسة الحالية متفقة مع الدراسات التي ، المطالعة المكتبية المتنوعة في األداء التعبيري وفيـ المقروء
 .معرفة اثر المطالعة في فيـ المقروء واألداء التعبيري

  . العينة:2
( تمميذًا وكانت العينة ٙٗ) (ٜٗٛٔ) كانت عينات الدراسات السابقة متباينة مع بعضيا إذ كانت في دراسة الدفاعي

وكانت العينة في دراسة ، ( طالبًا وطالبةٕٙٔ) (ٜٜ٘ٔ) وفي دراسة الجشعمي، ( طالبةٕٙ) (ٜٜٗٔ) في دراسة عطية
وفي دراسة ، ( طالبةٖ٘) ( كانتٕٕٓٓ) وفي حيف اف العينة في دراسة البرقعاوي، ( طالبًا وطالبةٜٕٓ) (ٕٔٓٓ) النعيمي
في حيف اف العينة في ، ( طالبةٗٙ) (ٕٓٔٓ) أما في دراسة الفرطوسية، ( تمميذةٙٙ) ( كانت العينةٕٗٓٓ) االعرجية

وكانت العينة في الدراسة ، ( طالبةٓٚ) ( طالبة أما في الدراسة الحالية فقد كانت العينةٕٕٔ) (ٕٔٔٓ) دراسة الطائي
 .(ٕٓٔٓ) ( والعينة في دراسة الفرطوسيٕٗٓٓ) الحالية مقاربة الى حد ما الى العينة في دراسة االعرجية

  . المرحمة الدراسية:3
( الخامس ٜٜٗٔ) وكانت في دراسة عطية، بتدائية( المدرسة االٜٗٛٔ) كانت المرحمة الدراسية في دراسة الدفاعي

وكانت المرحمة الدراسية في دراسة ، ( اإلعداديةٜٜ٘ٔ) في حيف كانت المرحمة الدراسية في دراسة الجشعمي، العممي
( كانت الصؼ الرابع ٕٕٓٓ) وفي حيف اف المرحمة الدراسية في دراسة البرقعاوي، ( الصؼ الرابع العاـٕٔٓٓ) النعيمي

أما المرحمة الدراسة في دراسة ، ( الصؼ الرابع االبتدائيٕٗٓٓ) وكانت المرحمة الدراسية في دراسة االعرجية، اـالع
( الصؼ الرابع ٕٔٔٓ) وكانت المرحمة الدراسية في دراسة الطائي، ( فقد كانت الصؼ األوؿ المتوسطٕٓٔٓ) الفرطوسية

وىي مشابية الى الدراسات التي كانت ، الية الصؼ الخامس األدبيالعممي في حيف اف المرحمة الدراسية في الدراسة الح
 .مراحميا الدراسية المرحمة اإلعدادية

  . الجنس:4
( عمى ٜٜ٘ٔ) ودراسة الجشعمي، ( عمى اإلناثٜٜٗٔ) ودراسة عطية، ( عمى الذكورٜٗٛٔ) كانت دراسة الدفاعي

 ودراسة االعرجية، ( عمى اإلناثٕٕٓٓ) ة البرقعاويودراس، ( عمى اإلناثٕٔٓٓ) ودراسة النعيمي، الذكور واإلناث
أما الدراسة ، ( عمى اإلناثٕٔٔٓ) ودراسة الطائي، ( عمى اإلناثٕٓٔٓ) ودراسة الفرطوسية، ( عمى اإلناثٕٗٓٓ)

في حيف اف الدراسات التي جمعت ، وىي تمتقي مع الدراسات التي أجريت عمى اإلناث، الحالية فقد كانت عمى اإلناث ايضاً 
 .بيف الجنسيف الذكور واإلناث قد تميزت عمى الدراسات األخر في ىذا المتغير ألنيا أخذت بالحسباف متغير الجنس

 : . الوسائل اإلحصائية5
وكانت الوسائؿ ، (T.test) التائي ختبار( االٜٗٛٔ) كانت الوسائؿ اإلحصائية المستعممة في دراسة الدفاعي  

في حيف اف الوسائؿ اإلحصائية المستعممة في ، التائي ايضاً  ختبار( االٜٜٗٔ) اسة عطيةاإلحصائية المستعممة في در 
وكانت الوسائؿ اإلحصائية المستعممة ، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومربع كاي، التائي ختباراال، (ٜٜ٘ٔ) دراسة الجشعمي

أما الوسائؿ اإلحصائية المستعممة في دراسة ، ريقة شيفيووط، ( تحميؿ التبايف األحادي والثنائئٕٓٓ) في دراسة النعيمي
وكانت الوسائؿ اإلحصائية المستعممة في ، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومربع كاي، التائي ختبار( فيي االٕٕٓٓ) البرقعاوي

وكانت ، ئوية وسيمة حسابيةوالنسبة الم، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومربع كاي، التائي ختبار( االٕٗٓٓ) دراسة االعرجية
، والقوة التمييزية لمفقرة، ومعادلة الصعوبة، التائي ختبار( االٕٓٔٓ) الوسائؿ اإلحصائية المستعممة في دراسة الفرطوسية

 في حيف اف الوسائؿ اإلحصائية المستعممة في دراسة الطائي، وفاعمية البدائؿ الخطأ، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومربع كاي
، ومعامؿ صعوبة الفقرة، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومربع كاي، sheffeوطريقة شيفيو ، ( تحميؿ التبايف األحادئٕٔٓ)

 .وىذه الدراسة تمتقي مع الدراسات السابقة التي استعممت الوسائؿ اإلحصائية نفسيا، والقوة التمييزية لمفقرة
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والدراسة الحالية قد استعممت المنيج التجريبي ، عيا المنيج التجريبيكاف منيج الدراسات السابقة جمي  . منهج الدراسة:6
 .ايضًا فيي تمتقي مع الدراسات السابقة جميعيا في ىذا العامؿ أمبًل في الوصوؿ الى النتائج المرجوة

 . المتغير المستقل والمتغير التابع:7
، والمتغير التابع تنمية سرعة القراءة والفيـ، ية(المطالعة الخارج) (ٜٗٛٔ) كاف المتغير المستقؿ في دراسة الدفاعي 

أما المتغير المستقؿ ، والمتغير التابع األداء اإلنشائي، ( المطالعة الخارجيةٜٜٗٔ) وكاف المتغير المستقؿ في دراسة عطية
 قؿ في دراسة النعيميوالمتغير المست، والمتغير التابع األداء التعبيري، ( فيو األفبلـ التعميميةٜٜ٘ٔ) في دراسة الجشعمي

وكاف المتغير المستقؿ في دراسة ، واألداء التعبيري، ات قبمية والمتغير التابع االستيعاب القرائياستراتيجي( ثبلث ٕٔٓٓ)
( ٕٓٔٓ) أما المتغير المستقؿ في دراسة الفرطوسية، ( المطالعة الخارجية والمتغير التابع االداء التعبيريٕٕٓٓ) البرقعاوي

( ميارات ٕٔٔٓ) والمتغير المستقؿ في دراسة الطائي، واألداء التعبيري، دائرة األسئمة والمتغير التابع الفيـ ة استراتيجيفيو 
اف ما نبلحظو في الدراسات ، والمتغير التابع فيـ المقروء واألداء التعبيري وفيـ المقروء، التفكير المعرفي والتفكير الناقد

المطالعة( تمتقي مع الدراسة الحالية في المتغير المستقؿ واف ) اف الدراسات التي كاف فييا المتغير المستقؿ ىوالسابقة نجد 
 الدراسات التي كاف فييا المتغير التابع فيـ المقروء واألداء التعبيري تمتقي مع الدراسة الحالية ايضًا في ىذا المتغير 

 . نتائج الدراسة: 8
( ٜٜٗٔ) وفي دراسة عطية، ( تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطةٜٗٛٔ) لدفاعيكانت نتائج دراسة ا

( كانت لمصمحة المجموعة ٜٜ٘ٔ) في حيف اف النتائج في دراسة الجشعمي، كانت النتائج لمصمحة المجموعة التجريبية
ث قد تفوقت عمى المجموعة الضابطة في ( كانت المجموعات التجريبية الثبلٕٔٓٓ) وفي دراسة النعيمي، التجريبية ايضاً 

وفي دراسة ، ( لمصمحة المجموعة التجريبيةٕٗٓٓ) وكانت النتائج في دراسة االعرجية، األداء التعبيري واالستيعاب القرائي
( كانت النتائج لمصمحة ٕٔٔٓ) وفي دراسة الطائي، ( كانت النتائج لمصمحة المجموعة التجريبية ايضاً ٕٓٔٓ) الفرطوسية

 .لمجموعتيف التجريبتيف عمى المجموعة الضابطة في فيـ المقروء واألداء التعبيريا
 .أما نتائج الدراسة الحالية فسيتـ عرضيا في الفصؿ الرابع مف ىذه الدراسة

مما تقدـ نجد اف الدراسات السابقة كانت ركيزة نظرية وعممية لمباحث لئلفادة منيا لذلؾ أفاد الباحث مف أساليبيا 
جرا  . ءات بحثياوا 
 

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

 -التصميم التجريبي:
 ُيَعدُّ التصميـ التجريبي ميمًا في البحوث التجريبية، فحاجة الباحث إليو كحاجة الميندس المعماري الذي يصمـ بناءً 

ومف  .(ٓٗص، ٕٓٓٓ، ىيبالداىري وو ) ما إذ ال يمكف أف يكوف ىذا البناء إال بيذا التصميـ وىو يمثؿ ىيكمية التجربة
لذلؾ لجأ الباحث الى التصميـ لتجريبي ذي الضغط ، الصعب إجراء البحوث ذات الضبط المحكـ في الدراسات اإلنسانية

  :وفيما يأتي أىـ إجراءات ىذا التصميـ، (ٗ٘-ٕ٘ص، ٕٗٓٓ، عمياف وعثماف) الجزئي
 يبيف نوع التصميـ التجريبي الذي أعدُّه الباحث (ٔ) جدوؿ

               

 األداة المتغير التابع المتغير المستقؿ مجموعةال
 النيائي  ختباراال األداء التعبيري وفيـ المقروء المطالعة المكتبية المتنوعة التجريبية 
 النيائي ختباراال األداء التعبيري وفيـ المقروء ----------- الضابطة



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

01 

 ين تبار خحساب الفرق بين اال
 مجتمع البحث:

شمؿ مجتمع البحث جميع المدارس الثانوية واإلعدادية التي تكوف شعب الصؼ الخامس األدبي فييا شعبتيف   
وفيما يأتي جدوؿ يبيف مدارس مركز محافظة بابؿ اإلعدادية والثانوية التي تكوف فييا طالبات الصؼ الخامس ، فأكثر

  :األدبي شعبتيف فأكثر
 (ٕ) جدوؿ

يف أسماء مدارس البنات الثانوية واإلعدادية في مركز محافظة بابؿ الذي يكوف فييا عدد شعب الصؼ الخامس األدبي يب
 شعبتيف فأكثر

 
 الموقع   عدد الشعب  المدرسة    ت
 تموز ٚٔحي  ٕ إعدادية الثورة لمبنات .ٔ
 حي المرتضى ٕ إعدادية الطميعة لمبنات .ٕ
 ٓٗمركز شارع  ٕ إعدادية الخنساء لمبنات .ٖ
 حي العسكري ٕ إعدادية سكينة بنت الحسيف لمبنات .ٗ
 حي نادر ٕ إعدادية طميطمة لمبنات .٘
 حي األكرميف ٕ إعدادية خديجة الكبرى لمبنات .ٙ
 قرية كويخات  ٕ ثانوية الباقر لمبنات  .ٚ
 حي البكرلي ٕ ثانوية بنت اليدى لمبنات .ٛ

  
 عينة البحث:

وكانت المدرسة ، مدرسة مف المدارس اإلعدادية والثانوية في مركز محافظة بابؿ ٔاحث بطريقة عشوائية اختار الب  
وقد اختار الباحث بالطريقة ، وكاف عدد شعب الصؼ الخامس األدبي فييا شعبتيف(، إعدادية الطميعة لمبنات) المختارة

وقد درست ، أ( تمثؿ المجموعة الضابطة) وكانت شعبة، (ب) العشوائية ذاتيا إحدى الشعبتيف لتكوف تجريبية فكانت شعبة
أ( المجموعة ) في حيف درست شعبة، ب( المجموعة التجريبية مادة المطالعة بطريقة المطالعة المكتبية المتنوعة) شعبة

كؿ شعبة بعد ( طالبة في ٖ٘) وكاف عدد الطالبات في الشعبتيف متساويًا وىو، الضابطة مادة المطالعة بالطريقة التقميدية
  .استبعاد الطالبات المخفقات
 تكافؤ مجموعتي البحث: 

 . تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في العمر الزمني محسوبًا بالشيور:ٔ
متوسط العمر الزمني لطالبات المجموعة ، (ٕٔٓ ,ٚ٘ٓ) بمغ متوسط العمر الزمني لطالبات المجموعة التجريبية

تبيف أف  (ٓ ,٘ٓ) ( لعينتيف مستقمتيف عند مستوى داللةT.test) التائي ختبارد استعماؿ اال( وعنٕٕٓ,ٚ٘ٗ) الضابطة
( وىذا يدؿ أف المجموعتيف متكافئتاف في ٕ) ( وىي اصغر مف القيمة التائية الجدولية البالغة٘ٙ.ٓ) القيمة التائية المحسوبة

  :( يبيف ذلؾٖ) وجدوؿ، (ٛٙ) ة ىي( يبيف ذلؾ عممًا بأف درجة الحرئ) وممحؽ، ىذا العامؿ
 

                                                             

العشوائية البسيطة )السحب العشوائي( حيث وضعت الشعبتاف في كيس وقد كتبت عمى األولى )أ( والثانية )ب( ونتيجة السحب  ٔ
 العشوائي كانت شعبة )ب( تمثؿ المجموعة التجريبية وشعبة )أ( تمثؿ المجموعة الضابطة.
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 (ٖ) جدوؿ
والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمعمر الزمني لطالبات مجموعتي البحث ، يبيف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري

 محسوبًا بالشيور
المتوسط  العدد المجموعة 

 الحسابي
 مستوى الداللة القيماتاف التائيتاف االنحراؼ المعياري

ٓ,ٓ٘ 
 الجدولية المحسوبة

 ٖٖٚ.ٛ ٚ٘.ٕٔٓ ٖ٘ التجريبية
ٓ.ٙ٘ ٕ 

 غير
 ٙٛ٘.ٜ ٚ٘ٗ.ٕٕٓ ٖ٘ الضابطة داؿ احصائياً 

 :ٕٓٔٓ – ٜٕٓٓتكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في مادة المغة العربية لمعاـ الدراسي  -ٕ
( وعند استعماؿ ٘ٛٓ.٘٘) ت المجموعة الضابطةومتوسط درجا، (ٚ٘ٓ.ٚ٘) بمغ متوسط درجات المجموعة التجريبية  
 ( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف المجموعتيف تبيف أف القيمة التائية المحسوبة كانتT.test) التائي ختباراال
ىذا يدؿ بأف ( و ٛٙ) ( وبدرجة حرية٘ٓ.ٓ) ( عند مستوى داللةٕ) ( وىي اصغر مف القيمة التائية الجدولية البالغةٛٗ.ٔ)

( وىذا يدؿ عمى أف المجموعتيف متكافئتاف ٕ) ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف المجموعتيف في ىذا العامؿ وممحؽ
 ( يبيف ذلؾ:ٗ) وجدوؿ، في ىذا العامؿ

 (ٗ) جدوؿ
عتي البحث التجريبية يبيف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات طالبات مجمو 

 والضابطة في المغة العربية لمعاـ الماضي
 مستوى الداللة القيماتاف التائيتاف االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة 

ٓ,ٓ٘ 
 الجدولية المحسوبة

 ٕٓٛ.٘ ٚ٘ٓ.ٚ٘ ٖ٘ التجريبية
ٔ.ٗٛ ٕ 

 غير
 ٖٚ٘.٘ ٘ٛٓ.٘٘ ٖ٘ الضابطة داؿ إحصائياً 

 تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في التحصيؿ الدراسي لآلباء  - ٖ
إفَّ تكرارات التحصيؿ الدراسي آلباء الطالبات يبيف أف المجموعتيف التجريبية والضابطة متكافئتاف في ىذا العامؿ إذ   

( الجدولية ٕكا) اصغر مف قيمة( وىي ٜٛ.ٕ) إف القيمة التائية المحسوبة كانت(، ٕكا) أظيرت النتائج باستعماؿ مربع
 .( يبيف ذلؾ٘) ( وجدوؿٗ) ( وبدرجة حرية٘ٓ.ٓ) ( عند مستوى داللةٛٗ.ٜ) البالغة

 (٘) جدوؿ
 (المحسوبة والجدولية) (ٕكا) يبيف تكرارات التحصيؿ الدراسي آلباء طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة وقيمتي

 
                                                             

 ( ٗ( وبدرجة حرية )٘ائية، ويقرأ ويكتب( وذلؾ الف التكرار المتوقع اقؿ مف )دمجت الخميتاف )ابتد ٔ

 حجـ المجموعة   
 العينة

 ٔيقرأ
يكتب 

 تدائية اب

بكالوريوس فما  معيد إعدادية متوسطة
 فوؽ

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة ٕقيمة كا
 الجدولية المحسوبة (٘ٓ,ٓ) 

 غير داؿ  ٛٗ.ٜ ٜٛ.ٕ ٗ ٔٔ ٗ ٛ ٛ ٗ ٖ٘ التجريبية   
 ٛ ٚ ٘ ٜ ٙ ٖ٘ الضابطة   
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  :تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التحصيؿ الدراسي ألميات طالبات مجموعتي البحث -ٗ
( وباستعماؿ مربع ٛٗ.ٜ) ( الجدوليةٕكا) ( وقيمةٛٓ.ٕ) ( المحسوبة كانتٕكا) أف قيمة كاي اآلتي( ٙ) تبيف مف جدوؿ  

( وىي اصغر ٛٓ.ٕ) ( المحسوبةٕكا) ( استنتج الباحث أف المجموعتيف متكافئتاف في ىذا العامؿ وذلؾ الف قيمةٕكا) كاي
 ( يبيف ذلؾ ٙ) ( وجدوؿٗ) ( وبدرجة حرية٘ٓ.ٓ) ( عند مستوى داللةٛٗ.ٜ) ( الجدولية البالغةٕكا) مف قيمة

 
 (ٙ) جدوؿ

  (المحسوبة والجدولية) (ٕكا) مجموعتي البحث التجريبية والضابطة وقيمتي طالبات يبيف تكرارات التحصيؿ الدراسي ألميات
 حجـ المجموعة  

 العينة
يكتب  ٔيقرأ

 ابتدائية 
بكالوريوس  معيد إعدادية متوسطة

 فما فوؽ
درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة ٕقيمة كا
 الجدولية المحسوبة (٘ٓ,ٓ) 

 غير داؿ  ٛٗ.ٜ ٛٓ.ٕ ٗ ٜ ٙ ٚ ٘ ٛ ٖ٘ التجريبية   
 ٙ ٗ ٛ ٛ ٜ ٖ٘ الضابطة  

 -ضبط المتغيرات الدخيمة )غير التجريبية(:
 -:وفيما يأتي المتغيرات الدخيمة وكيفية ضبطيا

 -:ظروؼ التجربة والحوادث المصاحبة -ٔ
والكوارث  الحوادث المصاحبة تعني تمؾ الحوادث التي قد تؤثر عمى سبلمة التجربة كاألعاصير والفيضانات  

 .والحروب ولـ تتعرض التجربة ألي مف ىذه الحوادث
 - :االندثار التجريبي -ٕ

أو ترؾ الدواـ ولـ تتعرض التجربة لحوادث مف ىذا القبيؿ ، وىذا يعني انقطاع الطالبات أو بعضيف عف الدواـ الرسمي
 .ةإال بعض الغيابات التي تعرضت ليا المجموعتاف معًا وىي حاالت طبيعية ونادر 

المجموعتيف التجريبية والضابطة كانت تخضعاف  بيذا العامؿ وذلؾ الف تأثرإفَّ التجربة لـ ت-:العمميات المتعمقة بالنضج-ٖ
ذا كاف لعامؿ النضج دور فالمجموعتاف تنضجاف معاً ، لظروؼ متشابية ولـ تكف مدة التجربة طويمة حتى يكوف ليذا ، وا 

 .األثر معنى
 -:تيفالمجموع اختيار -ٗ

 شعبة() ب( واألخرى ضابطة وىي) شعبة() المجموعتيف عشوائيًا لكي تكوف أحداىما تجريبية وىي اختيارلقد تـ   
المجموعتيف فضبًل عف إف المجموعتيف تخضعاف الظروؼ متشابية مف حيث  اختيارأ( ولـ تكف ىناؾ فروؽ في )

 .المجموعتيف كانتا متكافئتيف في العوامؿ التي ذكرىا الباحث .. واف.والمدرس، واإلنارة، والوسائؿ، الصفوؼ
 -أداتا القياس:-٘

يف احدىما في فيـ المقروء ختبار إذ خضعت المجموعتاف ال، كانت أداة القياس موحدة لممجموعتيف التجريبية والضابطة
 .واألخر في األداء التعبيري التحريري

 -:سرية البحث -ٙ
عمى مبلؾ المدرسة  ٕيسيطر عمى ىذا المتغير وذلؾ الف الذي درس المجموعتيف ىي مدرِّسة استطاع الباحث أف  

  .وقد اخبر الباحث أدارة المدرسة بالحفاظ عمى سرية البحث

                                                             

 ( ٗ( وبدرجة حرية )٘دمجت الخميتاف )ابتدائية، ويقرأ ويكتب( وذلؾ الف التكرار المتوقع اقؿ مف ) ٔ
 مدرسة مادة المغة العربية في إعدادية الطميعة لمبنات السيدة )عبير عبد الحسيف الحسيني(  ٕ
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 -:الوسائؿ التعميمية -ٚ
  .وقد أمكف تفادي ىذا المتغير، كانت الوسائؿ التعميمية المقدمة الى طالبات المجموعتيف متشابية

 - :ة التجربةمد -ٛ
/ ٓٔ/ ٓٔكانت مدة التجربة موحدة ومتساوية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة إذ بدأت التجربة في يـو األحد 

 .ٕٔٔٓ/ ٔ/ ٘وانتيت في يـو األربعاء  ٕٓٔٓ
ة مادة المغة حيث كمؼ الباحث مدّرس ٕٓٔٓ/ ٓٔ/ ٓٔكانت التجربة قد بدأت في إعدادية الطميعة لمبنات بتاريخ  التجربة:
باف تجري التجربة بعد أف اتفؽ الباحث معيا عمى خطوت الدرس في كؿ مجموعة وكيفية إجراء التجربة في  1العربية

أما بالنسبة لممجموعة التجريبية فاف المدرَّسة تصطحب الطالبات الى مكتبة اإلعدادية ، المجموعتيف التجريبية والضابطة
ضوعات وتباشر الطالبات بقراءة الكتب إذ يعطى لكؿ طالبة كتاب مختمؼ عف زميمتيا وتوزع عمييف الكتب مختمفة المو 

حيث تكوف الكتب عمى عدد الطالبات وتقرأ كؿ طالبة الكتاب كي تفيـ المعنى المطموب مف الكتاب وثـ تنبو المدرسة 
ض وتطالب المدرسة الطالبات الطالبات باف كؿ واحدة منيف ستمخص ما قرأت بأسموبيا الخاص في دفتر اعد ليذا الغر 

أما بالنسبة لممجموعة الضابطة فأف المدرسة تتبع خطوات درس المطالعة المعروفة ، بيذا التمخيص في الحصة المقبمة
 .بالطريقة التقميدية

وكاف أسموب إجراء التجربة معدًا عمى وفؽ األىداؼ السموكية التي أعدىا الباحث لممجموعتيف وسمميا الى مدرسة 
وكاف توزيع دروس المطالعة ، مادة حيث يكوف التدريس عمى وفؽ تمؾ األىداؼ والخطط التدريسية المعدَّة مف لدف الباحثال

 اآلتي:عمى ما ىو عميو وفقًا لمجدوؿ 
 (ٚ) جدوؿ

 يبيف توزيع دروس المطالعة عمى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
 الدرس الساعة اليوـ المجموعة
 مطالعة() األوؿ ٘ٔ.ٛ ميسالخ التجريبية
 مطالعة() الثاني ٜ الخميس الضابطة

 
 اداتا البحث: 

اف يعطي نتائج جيدة عمى معرفة معاني المفردات وتفسيرىا وفيـ فكرة  ختبارينبغي ليذا اال  -:الفيـ القرائي اختبار .ٔ
الذي أعّده الباحث مزيجًا مف  ختباروكاف اال .(٘ٚٔ-ٗٚٔص، ٕٓٓٓ، حبيب اهلل) واستخبلص النتائج، النص الرئيسة

 .(ٖ) ( فقرات مقالية ممحؽ٘و) ( فقرات موضوعيةٓٔ) مف ختبارالفقرات الموضوعية والمقالية وقد تكوف اال
إعدادية الوائمي  عمى عينة مف طالبات الصؼ الخامس األدبي في ختبارطبؽ الباحث اال : ختبارالتطبيق االستطالعي لال

 ختباروكاف الغرض مف ىذا التطبيؽ ىو تحديد زمف اال، ٕٓٔٓ/ ٕٔ/ ٜٔ( طالبة بتاريخ ٕ٘) لمبنات البالغ عددىف
وكاف الزمف الذي استغرقو الطالبات في اإلجابة ، ومعرفة صدقو ومستوى صعوبة فقراتو والقوى التمييزية ليا وحساب ثباتو

 -:ةاآلتيفؽ المعادلة عف الفقرات قد حسب عمى و 
 + ف مف الطالباتٓٓٓٓٓٓٓزمف أوؿ طالبة + زمف ثاني طالبة +

  
ٕ٘ 

                                                             

 رسة مادة المغة العربية في اعدادية الطميعة لمبنات السيدة )عبير عبد الحسيف الحسيني( مد ٔ
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فيعني قدرتو عمى قياس ما  ختبارأما صدؽ اال، ( دقيقة٘ٗ) وكاف متوسط الزمف الذي استغرتو الطالبات في اإلجابة
عمى مجموعة  ختبارقد عرض الباحث االو ، (ٜٚٙص، ٜٓٚٔ، الغريب) او قياس السمة المطموب قياسيا، وضع مف اجمو

 ختبار% مف الخبراء صبلحية االٓٛوقد أكد ، وطرائؽ تدريس المغة العربية، مف الخبراء والمتخصصيف في األدب العربي
  .لمستوى الطالبات العممي

 :ختبارثبات اال
 بيقيا عمى الطالبات أنفسيف وفي الظروؼ نفسياومعنى الثبات ىو اف تعطي األداة النتائج نفسيا عند إعادة تط

لمصؼ الخامس  ٕٓٔٓ/ ٕٔ/ ٜٔوقد اختبر الباحث طالبات إعدادية الوائمي بتاريخ  .(ٕٚٚ- ٕٙٚص، ٜٜٛٔ، جابر)
وقد تأكد الباحث مف ، ٕٓٔٓ/ ٕٔ/ ٕٛبعد عشرة أياـ بتاريخ  ختبار( طالبة ثـ أعاد عمييف االٕ٘) األدبي وكاف عددىف

فكاف معامؿ االرتباط بيف ، والتطبيؽ الثاني لو ختباربمعادلة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التطبيؽ األوؿ لبل ختباراال ثبات
، أبو زيد) % فما فوؽٚٙويعد معامؿ االرتباط جيدًا أذا بمغ معامؿ ثباتو ، ( وىو معامؿ ثبات جيدٜٓ.ٓ) التطبيقيف
 .(ٕٕص، ٜٜ٘ٔ

 :ختبارتحميل فقرات اال
 .(ٙٓٔص، ٜٜٓٔ، األماـ) معرفة صعوبة كؿ فقرة وسيولتيا وقوتيا التميزية ختباريتطمب بناء اال

( وكانت أعمى درجة مف بيف درجات ٓ٘) ( طالبة ألنيا اقؿ مفٕ٘) وقد اخذ الباحث العينة االستطبلعية جميعيا
( ثـ حسب الباحث صعوبة الفقرة والقوة التمييزية ٖٔ) الدنيا( وأوطأ درجة مف بيف درجات المجموعة ٖٓ) المجموعة العميا

 وتكوف سيمة إذا أجاب عنيا اغمب أفراد العنية، وتكوف الفقرة صعبة إذا أجاب عنيا العدد القميؿ مف أفراد العينة، ليا
امؿ الصعوبة وجد باستعماؿ مع ختبار( وبعد حساب معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االٙٓ٘ص، ٜٜٔٔ، فيركسوف)

 – ٕٓ.ٓ) تكوف مقبولة إذا تراوح معامؿ صعوبتيا بيف ختبارواف فقرات اال، (ٓٙ.ٓ – ٕ٘.ٓ) الباحث أنيا تتراوح بيف
ٓ.ٛٓ) (Bloom,1971,P:66). 

أولئؾ الذيف ال أما القوة التمييزية لمفقرة فتعني قدرة الفقرة عمى التمييز بيف اإلفراد الذيف يعرفوف اإلجابة الصحيحة وبيف 
، (ٙٔٔص، ٜٜٓٔ، اإلماـ) ( تعد جيدةٖٓ.ٓ) وبشكؿ عاـ كؿ فقرة يزيد معامؿ تميزىا عف، يعرفوف اإلجابة الصحيحة

( لذلؾ كانت ىذه ٔٙ.ٓو ٖ٘.ٓ) وجد الباحث انيا تتراوح بيف ختباروبعد حساب القوة التميزية لكؿ فقرة مف فقرات اال
 .التمييزيةالفقرات مناسبة مف حيث قوتيا 

 :ختبارتصحيح اال
 .(ٗ) ممحؽ ختبارعمى وفؽ مفتاح التصحيح الذي أعّده ليذا الغرض حسب فقرات اال ختبارلقد صحح الباحث اال

   ثبات التصحيح:
إذ كاف معامؿ ، فالفيـ القرائي فقد عمؿ الباحث ثباتًا لمتصحيح مع نفسو عبر الزم ختبارمف اجؿ الدقة الموضوعية ال

( اف المدة Adams) ويرى، ( أياـٓٔ) وكانت المدة بيف التصحيح األوؿ والثاني، (ٜٗ.ٓ) التصحيح بيف الباحث ونفسو
أما ثبات ، (Adams, 1969,P:59) األوؿ والثاني ينبغي ليا اف ال تتجاوز أسبوعيف أو ثبلثة أسابيع ختباربيف تطبيؽ اال

ات غير ختبار ( ويعد معامؿ االرتباط في الحالتيف جيدًا في االٖٜ.ٓ) فكانت ٔلمصحح األخرالتصحيح بيف الباحث وا
 .(William,1966,P:22) المقنية
 
 

                                                             

المصحح اآلخر: ىي طالبة الماجستير في كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ/ تخصص طرائؽ تدريس المغة العربية )إسراء فاضؿ  ٔ
 أميف(.
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 التعبير التحريري:  اختبارأداة  -ب
ات عينة اعدَّ الباحث عددًا مف الموضوعات التعبيرية التي تتناسب ومستوى المرحمة الدراسية التي كانت فييا طالب

 .الصؼ الخامس األدبي() البحث
 صدق االداة: 

يكوف  ختبارواال، (ٖ٘٘ص، ٜٔٙٔ، عبد العزيز) تعدُّ األداة صادقة إذا كانت معدة عمى وفؽ ما وضعت لقياسو
وي وقد تـ توزيع االستبانة التي كانت تحت، (ٖٔص، ٜٚٚٔ، رايستوف) صادقًا إذا كاف يقيس الظاىرة التي وضع مف اجميا

وطرائؽ تدريس المغة ، عمى عدد مف الموضوعات التعبيرية عمى الخبراء والمحكميف مف ذوي االختصاص في األدب العربي
( وقد أكّد الخبراء ٖٓٚص، ٜٜٛٔ، عودة) مف خبلؿ توافؽ المحكميف ختبارالعربية ويمكف قياس الصدؽ الظاىري لبل

 -آلتي:ا(عمى الموضوع التعبيري ٓٛ.ٓ) نسبة أكثر مف
 فاف ىـ ذىبت أخبلقيـ ذىبوا     ىي األمـُ األخبلؽ ما بقيت

 ثبات التصحيح:
( طالبة في إعدادية الوائمي لمبنات ٕ٘) التحريري عمى المجموعة االستطبلعية البالغ عددىا ختبارطبؽ الباحث اال 
 -:وبعد اف أكممت الطالبات الموضوع المطموب وىو ٕٔ/ ٜٔفي يـو 

 فاف ىـ ذىبت أخبلقيـ ذىبوا     األخبلؽ ما بقيت ىي االمـُ 
 -:صحح الباحث أوراؽ الطالبات عمى وفؽ معيار الياشمي وكاف ىناؾ نوعاف مف االتفاؽ

 االتفاق عبر الزمن: -أ
( أياـ صحح الباحث األوراؽ مرة أخرى ٓٔ) ( وبعد مرورٕٔ/ ٕٓ) الطالبات يـو اختبارحيث صحح الباحث أوراؽ 

(ويعد ىذا الثبات جيدًا في ٘ٛ.ٓ) د مف ثبات التصحيح إذ بمغ ثبات التصحيح بيف المرة األولى والثانية والبالغةلمتأك
 .(ٕٕص، ٜٜ٘ٔ، أبو زيد) ( فما فوؽٚٙ.ٓ) ات غير المقننة التي يبمغ معامؿ ثباتياختبار اال
 االتفاق بين الباحث ومصحح آخر: -ب

أخرى مف دوف اف يكتب عمى  ٔالتعبيري التحريري أعطاىا الى مصححة ختباربعد أف صحح الباحث أوراؽ اال
األوراؽ أي شي وقد حفظت الدرجات في سجؿ خاص وقد صححت المصححة األخرى األوراؽ عمى وفؽ معيار الياشمي 

( وىو معامؿ ٖٛ.ٓ) ودرجات المصححة األخرى وجد اف معامؿ االرتباط قد بمغ، وبعد الموازنة بيف درجات الباحث، ايضاً 
 .اتختبار ثبات جيد في مثؿ ىذه اال

 فهم المقروء النهائي عمى العينة األساسية: اختبارتطبيق 
بمساعدة  ٕٓٔٓ/ ٔ/ ٘المجموعتيف التجريبية والضابطة( في ) النيائي عمى العينة األساسية ختبارتـ تطبيؽ اال

مع نفسو عبر الزمف  ختبارعمؿ الباحث ثباتًا لتصحيح اال ختباراء مف تطبيؽ االوبعد االنتي ٕمدرسة المادة في المدرسة
( لمتأكد مف ٕٜ.ٓ) ( ومع المصححة األخرى** فكاف ثبات التصحيح بيف الباحث والمصححة األخرى ىوٜٗ.ٓ) فكاف

 ( يبيف ذلؾ.٘) وممحؽ، (ٖٓ) مع العمـ أف الدرجة قد حسبت مف، ماىية التصحيح
 التعبيري التحريري عمى العينة االساسية:  ختباربيق االتط

وجمع األوراؽ ثـ عمؿ ثباتًا  ٕٓٔٓ/ ٔ/ ٙالتعبير التحريري عمى العينة األساسية في يـو  اختبارطبؽ الباحث 
خر** فكاف ( وكذلؾ عمؿ ثباتًا لمتصحيح بينو وبيف مصحح آٜٛ.ٓ) لمتصحيح بينو وبيف نفسو فكاف معامؿ االرتباط

                                                             

 بية االساسية/ جامعة بابؿ/ طرائؽ تدريس المغة العربية.الست اسراء فاضؿ اميف/ طالبة ماجستير في كمية التر  ٔ
 مدرسة المغة العربية في إعدادية الطميعة لمبنات السيدة عبير عبد الحسيف الحسيني  ٕ

 ** الست إسراء فاضؿ اميف/ طالبة ماجستير في كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ/ طرائؽ تدريس المغة العربية.
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( ٚٙ.ٓ) ات غير المقننة التي اف بمغ معامؿ ثباتياختبار ( وىو معامؿ ثبات جيد في مثؿ ىذه االٚٛ.ٓ) معامؿ االرتباط ىو
 ( يبيف ذلؾ. ٙ) وممحؽ، (ٖٓ) قد حسبت مف ختبارعمما يأف درجة اال، (ٕٕص، ٜٜ٘ٔ، ابو زيد) فما فوؽ تعد جيده

 دمة في البحث الوسائل اإلحصائية المستخ
استعمؿ الباحث ىذه األداة لمعرفة التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في العمر  (T.tastالتائي ) ختبار. اال1

 :الزمني لمطالبات ودرجة المغة العربية والقانوف ىو
    
 
 
 
 

 .الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية :ٔحيث اف س
 .لممجموعة الضابطةالوسط الحسابي : ٕس  
 .عدد أفراد المجموعة التجريبية :ٔف   
 .عدد أفراد المجموعة الضابطة :ٕف   
 .تبايف المجموعة التجريبية :ٔ ٕع  
 .تبايف المجموعة الضابطة :ٕ ٕع  
 (ٕٓٙص، ٜٚٚٔ، البياتي وزكريا)           

 . معامل ارتباط بيرسون:2
 وثبات التصحيح  ختباراستعمؿ ىذا المعامؿ لمعرفة ثبات اال 
 

  ر=
 
 
 

 :إذ أف
 .ر= معامؿ ارتباط بيرسوف

 .ف= عدد أفراد العينة
 .س= قيمة المتغير االوؿ
 .ص= قيمة المتغير الثاني

 (ٖٛٔص، ٜٚٚٔ، البياتي وزكريا)      
 
 
 
 
 
 

  2 2(ع1-1+)ن1 2(ع1-1)ن

 2-2+ن1ن  

 

 2س - 1س

 
  1   1  

 2ن  1ن  

 

+ ( ) 

 ]2)مج س(-2ن مجـ س [

 )مجـ س( )مجـ ص( –ن مجـ س ص 

 ]2)مج ص(-2ن مجـ ص [
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 :2. مربع كا3
لبحث التجريبية والضابطة في التحصيؿ الدراسػي آلباء في معرفة التكافؤ بيف مجموعتي ا (ٕكا) اختباراستعمؿ الباحث  

 :الطالبات وأمياتيف والمعادلة ىي
 
  = ٕكا  

 
 :إذ اف 
 .= مربع كاي ٕكا 
 .ؿ= التكرار المبلحظ 
 .ؽ= التكرار المتوقع 

 (ٜٖٖص، ٜٜٛٔ، جابر واحمد)        
 :. معامؿ صعوبة الفقرةٗ
 :فيـ المقروء والمعادلة ىي اختبارالصعوبة في فقرات  استعمؿ الباحث ىذه الوسيمة لمعرفة معامؿ 
 
 ص=  

 
 :إذ تمثؿ

 .ص= صعوبة الفقرة
  ـ= مجموع الطالبات البلتي اجبف عف الفقرة إجابة صحيحة في

 .المجموعتيف العميا والدنيا 
 .ؾ= مجموع طالبات المجموعتيف العميا والدنيا

 (ٛٙص، ٕٔٓٓ، العجيمي)          
 

 :مؿ القوة التميزية. معا٘
 .فيـ المقروء اختباراستعمؿ الباحث ىذه الوسيمة لحساب معامؿ التمييز لفقرات  
  القوة التمييزية لمفقرة =  
 

 
 :إذ اف

 س ع = عدد الطالبات البلتي اجبف عف الفقرة إجابة صحيحة في 
 .المجموعة العميا   
 إجابة صحيحة في س د = عدد الطالبات البلتي اجبف عف الفقرة  
 .المجموعة الدنيا   
 .ف = نصؼ عدد الطالبات في المجموعتيفٕ/ ٔ

 (ٙٓٗص، ٖٜٛٔ، جابر)       
 

 2ق(-)ل 

 ق  

 م  

 ك  

 س د -س ع   

 ن2/ 1   
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لنتائج البحث التي توصؿ إلييا الباحث في ضوء ىدؼ البحث وفرضيتيو وتفسير تمؾ  
 .النتائج

 ائج: عرض النت -1
 -الفرضية األولى:. 1 

ي ئ( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية البل٘ٓ.ٓ) ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى
ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة البلئي يدرسف المطالعة بالكتب ، يدرسف المطالعة بالكتب المكتبية المتنوعة

 .ية في األداء التعبيريالمقررة مف لدف وزارة الترب
كانت النتائج كما ىي عميو في  .بعد أف صحح الباحث إجابات الطالبات لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة

  اآلتي:( ٛ) جدوؿ
 (ٛ) جدوؿ

 اختباريبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمتيف التائيتيف المحسوبة والجدولية لدرجات الطالبات في 
 ألداء التعبيريا

 الداللة اإلحصائية  القيمتاف التائيتاف االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة 

 الجدولية المحسوبة
 ٖٜ.ٔ ٕٗ.ٕٕ ٖ٘ التجريبية

ٙ.ٜٕ ٕ 
 دالة عف مستوى

 ٘ٗ.ٕ ٘ٛ.ٛٔ ٖ٘ الضابطة (٘ٓ.ٓ)
  

 النيائي ىو ختبارابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية في االوبعد استقراء النتائج وجد الباحث أف المتوسط الحس
 ( واف القيمة التائية المحسوبة كانت٘ٛ.ٛٔ) ( واف المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة ىوٕٗ.ٕٕ)
 (.ٕ) وىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة .(ٕٜ.ٙ)

تقوؿ باف ال فرؽ ذا داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعتيف  لذلؾ ترفض الفرضية الصفرية التي
 .(٘ٓ.ٓ) األداء التعبيري واف الفرؽ كاف ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة اختبارالتجريبية والضابطة في 

متوسط درجات ( بيف ٘ٓ.ٓ) وتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى
طالبات المجموعة التجريبية البلئي يدرْسَف المطالعة بطريقة المطالعة المكتبية المتنوعة وبيف درجات طالبات المجموعة 

 .الضابطة البلئي يدرسف المطالعة بالطريقة التقميدية في األداء التعبيري
 الفرضية الصفرية الثانية:  -2

( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية البلئي ٘ٓ.ٓ) مستوىليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند 
ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة البلئي يدرسف المطالعة ، يدرسف المطالعة بطريقة المطالعة المكتبية المتنوعة

صحح الباحث إجابات طالبات  بالطريقة التقميدية وىي قراءة الكتب المقررة مف لدف وزارة التربية في فيـ المقروء بعد أف
( عممًا ٜ) النيائي في فيـ المقروء كانت الدرجات عمى ماىي عميو في جدوؿ ختبارالمجموعتيف التجريبية والضابطة في اال

 ( يبيف ذلؾ: ٜ) وجدوؿ، (ٖٓ) اف الدرجة قد حسبت مف
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 (ٜ) جدوؿ
 .فيـ المقروء اختباريمتيف التائيتيف المحسوبة والجدولية لدرجات الطالبات في يبيف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والق

  مستوى الداللة القيمتاف التائيتاف االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة 

 الجدولية المحسوبة
 ٖٜ.ٕ ٔٚ.ٕٗ ٖ٘ التجريبية

ٚ.ٖٛ ٕ.ٓٓٓ 
 دالة عف مستوى

 ٔٛ.ٕ ٕٙ.ٜٔ ٖ٘ الضابطة (٘ٓ.ٓ)
 اختبار( وجد الباحث اف المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية في ٜ) بعد استقراء النتائج مف جدوؿ

( واف القيمة ٕٙ.ٜٔ) ( والمتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة في فيـ المقروء ىؤٚ.ٕٗ) فيـ المقروء ىو
 .(٘ٓ.ٓ) ( عند مستوى داللةٕ) وىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة (ٖٛ.ٚ) التائية المحسوبة كانت

( بيف متوسط ٘ٓ.ٓ) باف ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى) لذلؾ ترفض الفرضية الصفرية القائمة
وبيف متوسط درجات  درجات طالبات المجموعة التجريبية البلئي يدرسف المطالعة بطريقة المطالعة المكتبية المتنوعة

طالبات المجموعة الضابطة البلئي يدرْسَف المطالعة بالطريقة التقميدية وىي قراءة الكتب المقررة مف لدف وزارة التربية في 
 (.فيـ المقروء

( بيف متوسط درجات ٘ٓ.ٓ) وتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة
مجموعة التجريبية البلئي يدرسف المطالعة بطريقة المطالعة المكتبية المتنوعة وبيف متوسط درجات طالبات طالبات ال

 .المجموعة الضابطة البلئي يدرْسَف المطالعة بالطريقة التقميدية في فيـ المقروء
 تفسير النتائج: 

ية عمى طالبات المجموعة الضابطة في ( تفوؽ طالبات المجموعة التجريبٛ.ٜ) أظيرت النتائج كما ىي في الجدوليف
 .فيـ المقروء اختباراألداء التعبيري و  اختباريف النيائييف في ختبار اال

 -:وربما يعود السبب في ىذا التفوؽ الى ما يأتي
تعبيرىف وكاف  إف تدريس الطالبات عمى أف يعممف ممخصات لما يقرأف مف األوليات الميمة لتحسيف الطالبات عمى قدرة .ٔ

 .ذلؾ واضحًا لدى طالبات المجموعة التجريبية إذ تفوقف عمى طالبات المجموعة الضابطة في األداء التعبيري
إف العبلقة المثبتة بيف ما تقرؤه الطالبة وما تعبر عنو في أسموبيا سواء أكاف ذلؾ مشافية أـ كتابة أدى الى اف األداء  .ٕ

 .وىذا ما أثبتتو نتائج الدراسة الحالية التعبيري كاف أفضؿ وفي تحسف مستمر
اف قدرة الطالبات في المرحمة اإلعدادية كاف مناسبًا وىذه الطريقة في اف الطالبة تميؿ الى التجديد وقراءة اكبر عدد  .ٖ

المطالعة المكتبة ) ممكف مف الكتب لكي يتجدد عطاؤىا وتكوف ميالة الى ما ىو محبب ليا لذلؾ كانت ىذه الطريقة
وعة مناسبة لتمؾ المرحمة ومجددة لحيوية الطالبة ونشاطيا في تقبؿ ما ىو جديد حيث تغمبت ىذه الطريقة عمى المتن

 (.الطريقة التقميدية
اف الطالبة في طريقة المطالعة المكتبة المتنوعة في كؿ أسبوع تطمع عمى كتاب جديد يثير شوقيا أكثر ويبعث فييا دافع  .ٗ

وىذا يبعث فييا حب الرغبة والتجديد لما يطرأ في حياتيا الدراسية حيث تتقبؿ ، بب لديياالتمتع واالطبلع عمى ما ىو مح
ويشبع نشاطيا في االطبلع عمى المعمومات ، المعمومة بكؿ شوؽ وشغؼ أمبل في الوصوؿ الى ما يرضي رغبتيا

 .وىذا يدفع الى اف يكوف تعبيرىا سميمًا وعفوياً ، الجديدة
لكتب المكتبية المتنوعة مف لدف الطالبات في المجموعة التجريبية والقراءة المتواصمة ليذه إف االطبلع المستمر عمى ا .٘

الكتب أسيمت بشكؿ فاعؿ في أف تترجـ الطالبة ما قرأت في ممخص تكتبو ىي بنفسيا عف ذلؾ الكتاب الذي قرأتو وبيذا 
 .ى الكتابة أكثر الف ذلؾ يتكرر لدييا باستمرارتقوى لدييا القدرة عمى فيـ المقروء بكؿ رغبة وشوؽ واف تكوف رغبتيا عم
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 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 االستنتاجات 
إف المطالعة المكتبية المتنوعة قد أثبتت فاعميتيا في تحسيف مستوى طالبات الصؼ الخامس األدبي في فيـ المقروء  .ٔ

 .واألداء التعبيري
وعة تسيـ في تحسيف أداء الطمبة المغوي بشكؿ عاـ وذلؾ الف القراءات المتعددة والمستمرة إف المطالعة المكتبة المتن .ٕ

في المكتبة تعطي انطباعًا جيدًا حوؿ صحة التعبير وفيـ المقروء واف يعمؽ شكؿ الكممة المغوي في أذىاف الطالبات 
 .عمى صحة الكتابة حوؿ رسـ الكممة الصحيح وتأدية المعنى بشكؿ متقف

مطالعة المكتبة المتنوعة لدى الطالبات تخمؽ لدييف الرغبة في المطالعة بشكؿ مستمر حتى في البيت أو في إف ال .ٖ
 .المكتبة العامة وتزرع في نفس الطالبة حب المطالعة اليادئة وما ينجـ عف ذلؾ مف فيـ جيد لممادة المقروءة

ي التقدـ العممي والنشاط البحثي الذي اعتادت عميو إف فيـ المقروء واألداء التعبيري الجيد يعدُّ محورًا رئيسًا ف .ٗ
 .الطالبات وىذه الصورة تكوف متكاممة في جميع الدروس التي تتمقاىا الطالبة

 التوصيات 
 في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث بما يأتي 

لمطالعة المكتبة لما ليا مف دور ينبغي لمييأت التعميمية والتدريسية والجامعية أف تغرس في نفوس الطمبة جميعًا حب ا .ٔ
 .فاعؿ في تنشئتيـ النشأة العممية الصحيحة

 .طريقة المطالعة المكتبة المتنوعة في تدريس مادة المغة العربية اعتماد .ٕ
ينبغي لمدّرس المغة العربية أف يعّود طمبتو عمى حب المطالعة المكتبة واف يعتاد الطالب عمى التعامؿ مع المكتبة  .ٖ

 .مستمر لما في ذلؾ مف فائدة عممية جميمةبشكؿ 
 .ينبغي لممدارس والجامعات أف تشجع أبناءىا الطمبة عمى ارتياد المكتبة واف تشرؼ إشرافًا مباشرًا عمى ذلؾ .ٗ
اف يكوف المدرس في المدرسة الثانوية قد اشرؼ بشكؿ فاعؿ عمى كتابات الطمبة المستمرة واف يقودىـ الى حس انتقاء  .٘

 .عاني واالبتعاد عف األغبلط بأنواعيااأللفاظ والم
 المقترحات 

 .إجراء دراسة مشابية ليذه الدراسة عمى الذكور .ٔ
 .إجراء دراسة مماثمة ليذه الدراسة في مراحؿ دراسية أخر .ٕ
 .إجراء دراسة مماثمة ليذه الدراسة في التحصيؿ الدراسي وتنمية التفكير الناقد .ٖ
 

 المصادر
 القراف الكريـ 
 .د.ت، مصر، دار الكتاب العربي، ٔط، لغة العرب وكيفية النيوض بيا .احمد عطية، براشياإل .ٔ
 .ٖٜٚٔ، مصر، دار المعارؼ، ٚط، الموجو الفني لمدرسي المغة العربية .عبد العميـ، إبراىيـ .ٕ
 .ـ ٖٜٛٔ، القاىرة، مكتبة النيضة المصرية، ٔط، طرؽ تعميـ المغة العربية .محمد عبد القادر، احمد .ٖ
 ـ. ٜٜ٘ٔ، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ٔط، النص السمطة الحقيقية .نصر حامد، أبو زيد .ٗ
، دراسة موازنة، األداء التعبيري لدى طمبة كمية التربية واآلداب في الفرات األوسط .عقيؿ رشيد عبد الشييد، األسدي .٘

 ر منشورة(.رسالة ماجستير غي) ٕٛٓٓ، جامعة بابؿ، كمية التربية األساسية
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ػ كمية ، اثر القراءة الخارجية في تحصيؿ تمميذات الصؼ الرابع االبتدائي في اإلمبلء، أنصاؼ جبار ناجي، االعرجية .ٙ
 رسالة ماجستير غير منشورة(.) ٕٗٓٓ، جامعة بابؿ، التربية األساسية

 .ـٜٜٓٔ، العراؽ، ادبغد، دار الحكمة لمطباعة والنشر، التقويـ والقياس .وآخروف، مصطفى محمود، اإلماـ .ٚ
 .ـٖٜ٘ٔ، القاىرة، ٔط، في الميجات العربية .إبراىيـ، أنيس .ٛ
كمية التربية ، اثر المطالعة الخارجية في األداء التعبيري لدى طالبات المرحمة الثانوية .جبلؿ عزيز فرماف، البرقعاوي .ٜ

 رسالة ماجستير غير منشورة(.) ٕٕٓٓ، جامعة بابؿ، األساسية
مطبعة ، اإلحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعمـ النفس .وزكريا زكي اثناسيوس، بار توفيؽعبد الج، البياتي .ٓٔ

 ـ.ٜٚٚٔ، بغداد، مؤسسة الثقافة العمالية
 ـ.ٜ٘ٛٔ، القاىرة، دار النيضة العربية، ٔط، التقويـ التربوي والقياس النفسي .عبد الحميد، جابر .ٔٔ
دار النيضة العربية لمطبع ، مناىج البحث في التربية وعمـ النفس، واحمد خيري كاظـ، جابر عبد الحميد، جابر .ٕٔ

 ـ.ٜٜٛٔ، القاىرة، والنشر والتوزيع
، جامعة بغداد، األفبلـ التعميمية في األداء التعبيري لدى طمبة المرحمة اإلعدادية استخداـاثر  .مثنى عمواف، الجشعمي .ٖٔ

 .ة(أطروحة دكتوراه غير منشور ) (ٜٜ٘ٔ) كمية التربية
 .ـٜ٘ٚٔ، القاىرة، دار النيضة، األصوؿ الحديثة لتدريس المغة العربية، وأبو الفتوح التوانسي، عمي، الجمببلطي .ٗٔ
 ـ.ٕٓٓٓ، األردف، عماف، دار عمار، ٕط، القراءة وفيـ المقروء بيف النظرية والتطبيؽ أسس .محمد، حبيب اهلل .٘ٔ
 ـ.ٕٜٙٔ، بيروت ،دار غندور، ٕط، دروس في أصوؿ التدريس، ساطع، الحصري .ٙٔ
 ـ.ٜٗٛٔ، السعودية، الرياض، دار المريخ، التدريس في المغة العربية، وظاىر محمد إسماعيؿ، يوسؼ، الحمادي .ٚٔ
 ـ.ٕٛٓٓ، األردف، عالـ الكتب الحديث، ٔط، تعميـ الكتابة اإلبداعية أسس .رعد مصطفى، خصاونة .ٛٔ
 ـ.ٕٓٓٓ، األردف، اربد، ار الكندي لمتوزيع والنشرد، عمـ النفس العاـ .ووىيب مجيد الكبيسي، صالح حسف، الداىري .ٜٔ
، اثر المطالعة الخارجية في تنمية سرعة القراءة والفيـ لدى طبلب الصؼ الرابع االبتدائي .حامد حمزة، الدفاعي .ٕٓ

 ـ.ٜٙٛٔ، (ٗ) ع، كمية التربية األولى، جامعة بغداد، المجمة التربوية
سمسمة دراسات ، وعبد العزيز القوصي، ترجمة عطية محمود حنا، الالتياات النفسية ودختبار اال .ويف، رايستوف .ٕٔ

 ـ.ٜٚٚٔ، القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية، سيكولوجية
اثر االسئمة المناقشة المعدة عمى وفؽ تصنيؼ بمـو في االداء التعبيري لطمبة الصؼ  .جمعة رشيد كضاض، الربيعي .ٕٕ

 .أطروحة دكتوراه غير منشورة() ـٜٜٚٔ، امعة بغدادج، ابف رشد، كمية التربية، الثاني المتوسط
 ـ.ٜٗٛٔ، بغداد، دار التربية لمطباعة، ٗط، دليؿ المحادثة واإلنشاء .نعـو جرجيس، زرازير .ٖٕ
 ـ.ٕٗٓٓ، األردف، الكرؾ، مركز يزيد لمنشر، ٖط، طرؽ تدريس المغة العربية .عبد الرحمف، السفاسفة .ٕٗ
 ـ.ٜٗٛٔ، مؤسسة الخميج العربي، مجمة معالـ تربوية، أساسيات في تعميـ اإلمبلء .حسف، شحاتة .ٕ٘
 ـ.ٕٜٚٔ، دار غندور، ٖط، الوعي التربوي ومستقبؿ الببلد العربية .وآخروف، جورج، شيبل .ٕٙ
 ـ.ٜٜٗٔ، بغداد، دار الشؤوف الثقافية العامة، وببلغتو العربية، القراف الكريـ وخصائصو الفنية .محمد عمي، الصغير .ٕٚ
أثر تدريس ميارات التفكير المعرفية وميارات التفكير الناقد في فيـ المقروء واألداء ، خميؿ عبود نعيـ، الطائي .ٕٛ

، جامعة بابؿ، صفي الديف الحمي، كمية التربية، التعبيري لدى طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة المطالعة
 أطروحة دكتوراه غير منشورة() ـ.ٕٔٔٓ

 ـ.ٜٚٙٔ، حصر، دار المعارؼ، ٔج، التربية وطرؽ التدريس .عبد المجيد وعبد العزيز، صالح، عبد العزيز .ٜٕ
 ـ.ٕٓٓٓ، العراؽ، بغداد، مكتب احمد الدباغ، مبادئ القياس والتقويـ التربوي .وآخروف، صباح حسيف، العجيمي .ٖٓ
 ـ.ٜٛٛٔ، ادبغد، مديرية مطبعة وزارة التربية، رؤية جديدة، مف قضايا تعميـ المغة العربية .نعمة رحيـ، العزاوي .ٖٔ
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، بيروت، دار الكتب العممية، ٕط، تحقيؽ مفيد القجمة، الصناعتيف، أبو ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ، العسكري .ٕٖ
 ـ.ٜٜٛٔ، لبناف

، ب( العمـو التربوية) سمسمة، مجمة جامعة بابؿ، اثر المطالعة الخارجية في األداء اإلنشائي .محسف عمي، عطية .ٖٖ
 ـ.ٜٜٜٔ، آذار، (ٖ) ع، (ٗ) مجمة

 ـ.ٕٗٓٓ، عماف، دار صفاء لمطباعة والنشر، أساليب البحث العممي، وعثماف محمد غيثـ، برعي مصطفى، عمياف .ٖٗ
 ـ.ٜٛٛٔ، عماف، دار األمؿ، جامعة اليرموؾ، كمية العمـو التربوية، القياس والتقويـ في العممية التدريسية .عودة احمد .ٖ٘
بعات الست في األداء التعبيري وميارات ما بعد المعرفية عند طالبات معاىد الق ة استراتيجياثر  .عمار جبار، عيسى .ٖٙ

 رسالة ماجستير غير منشورة() ـ.ٕٛٓٓ، جامعة بغداد، ابف رشد، كمية التربية، اعداد المعممات
اثر تدريس أنماط النصوص في األداء التعبيري لدى طبلب الصؼ الخامس  .ىادي عبد الحمزة رويعي، العيساوي .ٖٚ

 رسالة ماجستير غير منشورة(.) (ٕٓٔٓ، )جامعة بابؿ، كمية التربية األساسية، بياألد
 ـ.ٜٓٚٔ، القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية، التقويـ والقياس النفسي والتربوي .رمزية، الغريب .ٖٛ
ند طالبات الصؼ األوؿ دائرة األسئمة في الفيـ واألداء التعبيري ع ة استراتيجيأثر ، أميرة مناتي ضامي، الفرطوسية .ٜٖ

 رسالة ماجستير غير منشورة(. ) ـٕٓٔٓ، جامعة بغداد، أبف رشد، كمية التربية، المتوسط
وزارة التعميـ العالي ، ٔط، ترجمة ىناء العكيمي، التحميؿ اإلحصائي في التربية وعمـ النفس، أي، جورج، فيركسوف .ٓٗ

 ـ.ٜٜٔٔ، العراؽ، عة والنشردار الحكمة لمطبا، الجامعة المستنصرية، والبحث العممي
 ـ.ٜٕٓٓ، األردف، عماف، دار المسيرة، ٔط، تدريس فنوف المغة العربية .احمد عمي، مدكور .ٔٗ
 ـ.ٕٗٓٓ، مؤسسة المختار، ٕط، في أساسيات المغة العربية .عبد العزيز، نبوي .ٕٗ
واألداء ، في االستيعاب القرائي ات قبمية لتدريس المطالعةاستراتيجياثر ثبلث  .طارؽ إسماعيؿ خميؿ، النعيمي .ٖٗ

أطروحة دكتوراه غير ) ٕٔٓٓ، ابف رشد، كمية التربية، جامعة بغداد، التعبيري لدى طمبة الصؼ الرابع اإلعدادي العاـ
   منشورة(

 المصادر األجنبية 
42. Adams ،Georgia. Measurement and Evaluator Education Psychology Holt.New York ،

1969. 
 43. Bloom – B- S and Others.Hand Book in For a tire and Summative evalua tion of 

Student learning New York. Mc qraw ،Hill ،1971. 
44. William ،D, Hedges. Testing and Evaluation for the Science California ،words Worth P 

publishing Go inc ،1969.  
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 المالحق  
 (ٔ) ممحؽ

 يبيف أعمار طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة محسوبة بالشيور
 المجموعة الضابطة ت المجموعة التجريبية ت
ٔ. ٜٔٛ ٔ. ٜٔٚ 
ٕ. ٕٕٓ ٕ. ٕٓٛ 
ٖ. ٕٓٙ ٖ. ٜٜٔ 
ٗ. ٜٜٔ ٗ. ٕٕٙ 
٘. ٜٜٔ ٘. ٕٕٙ 
ٙ. ٕٖٓ ٙ. ٕٔ٘ 
ٚ. ٜٔٚ ٚ. ٕٜٓ 
ٛ. ٜٔٛ ٛ. ٜٜٔ 
ٜ. ٕٓٓ ٜ. ٜٔٗ 
ٔٓ. ٜٔٗ ٔٓ. ٜٔٙ 
ٔٔ. ٜٔٚ ٔٔ. ٜٔٙ 
ٕٔ. ٜٔٗ ٕٔ. ٜٜٔ 
ٖٔ. ٜٔٗ ٖٔ. ٕٕٓ 
ٔٗ. ٜٜٔ ٔٗ. ٜٔ٘ 
ٔ٘. ٕٕٓ ٔ٘. ٕٓٓ 
ٔٙ. ٕٖٓ ٔٙ. ٕٕٓ 
ٔٚ. ٜٔٙ ٔٚ. ٕٔٔ 
ٔٛ. ٕٕٔ ٔٛ. ٕٖٔ 
ٜٔ. ٜٕٔ ٜٔ. ٜٔ٘ 
ٕٓ. ٜٕٔ ٕٓ. ٜٔٗ 
ٕٔ. ٕٓٓ ٕٔ. ٜٔٗ 
ٕٕ. ٕٔٔ ٕٕ. ٕٕٓ 
ٕٖ. ٕٓٓ ٕٖ. ٕٔٓ 
ٕٗ. ٕٓٓ ٕٗ. ٜٕٔ 
ٕ٘. ٜٔ٘ ٕ٘. ٕٔٔ 
ٕٙ. ٜٔ٘ ٕٙ. ٕٕٓ 
ٕٚ. ٕٓٓ ٕٚ. ٜٕٔ 
ٕٛ. ٕٓٓ ٕٛ. ٕٕٔ 
ٕٜ. ٕٓٗ ٕٜ. ٕٕٔ 
ٖٓ. ٜٖٔ ٖٓ. ٜٕٔ 
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ٖٔ. ٕٖٜ ٖٔ. ٜٔٔ 
ٖٕ. ٕٔٗ ٖٕ. ٜٔٚ 
ٖٖ. ٕٓٗ ٖٖ. ٜٔٔ 
ٖٗ. ٕٓٓ ٖٗ. ٕٓٗ 
ٖ٘. ٕٓٚ ٖ٘. ٜٜٔ 

المتوسط 
 الحسابي

 ٘ٗ.ٕٕٓ المتوسط الحسابي ٘ٓ.ٕٔٓ

االنحراؼ 
 المعياري

 ٙ٘.ٜ االنحراؼ المعياري ٖٚ.ٛ

 
 (ٕ) ممحؽ

 ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓيبيف درجات مادة المغة العربية لمعاـ الدراسي الماضي 
 المجموعة الضابطة  ت المجموعة التجريبية ت
ٔ. ٘ٓ ٔ. ٘ٗ 
ٕ. ٘ٔ ٕ. ٙٓ 
ٖ. ٘ٛ ٖ. ٗٓ 
ٗ. ٕ٘ ٗ. ٘٘ 
٘. ٘ٓ ٘. ٘ٓ 
ٙ. ٙٙ ٙ. ٘ٚ 
ٚ. ٘ٗ ٚ. ٘ٙ 
ٛ. ٙٛ ٛ. ٘ٗ 
ٜ. ٘٘ ٜ. ٘٘ 
ٔٓ. ٜ٘ ٔٓ. ٕ٘ 
ٔٔ. ٘ٓ ٔٔ. ٜ٘ 
ٕٔ. ٘٘ ٕٔ. ٖ٘ 
ٖٔ. ٘٘ ٖٔ. ٘ٓ 
ٔٗ. ٙ٘ ٔٗ. ٘ٙ 
ٔ٘. ٕٙ ٔ٘. ٘ٗ 
ٔٙ. ٕٙ ٔٙ. ٕ٘ 
ٔٚ. ٘٘ ٔٚ. ٕ٘ 
ٔٛ. ٘ٓ ٔٛ. ٘ٙ 
ٜٔ. ٘ٗ ٜٔ. ٘ٗ 
ٕٓ. ٘ٓ ٕٓ. ٘ٚ 
ٕٔ. ٙٓ ٕٔ. ٘ٓ 



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

22 

ٕٕ. ٕٙ ٕٕ. ٖ٘ 
ٕٖ. ٚ٘ ٕٖ. ٖ٘ 
ٕٗ. ٖ٘ ٕٗ. ٘ٛ 
ٕ٘. ٘ٗ ٕ٘. ٙٙ 
ٕٙ. ٘٘ ٕٙ. ٙٙ 
ٕٚ. ٙٔ ٕٚ. ٕٙ 
ٕٛ. ٙٓ ٕٛ. ٕٙ 
ٕٜ. ٖ٘ ٕٜ. ٘ٓ 
ٖٓ. ٕٙ ٖٓ. ٘ٚ 
ٖٔ. ٕٙ ٖٔ. ٙٓ 
ٖٕ. ٘ٛ ٖٕ. ٙٗ 
ٖٖ. ٘ٗ ٖٖ. ٗ٘ 
ٖٗ. ٘ٔ ٖٗ. ٘ٙ 
ٖ٘. ٘ٙ ٖ٘. ٘ٓ 

المتوسط 
 الحسابي

 ٛٓ.٘٘ المتوسط الحسابي ٘ٓ.ٚ٘

االنحراؼ 
 المعياري

 ٖ٘.٘ االنحراؼ المعياري ٕٛ.٘

 
 (ٖ) ممحؽ

 مرتا
فباتت غريبة في ارض ، وماتت أميا ولـ تترؾ ليا سوى دموع األسى، مات والدىا ولـ يورثيا غير اسمو وكوخ حقير

 .مولدىا
وبمغت مرتا السادسة عشر وقمبيا ، نمو في قمبيا العواطؼ عمى غير معرفةوكانت ت، ومرت األعواـ عمى مرتا المسكينة

 .شبيو بخبليا الوادي يرجع صدى كؿ األصوات
ذا بفارس يتقدـ نحوىا وقد سرت في عروقو خمرة الشبيبة ػ ولما اختمست مف الحياة ، وقفت مرتا كالغصف عمى حافة العيف وا 

 .رأتو يبتسـ ليا بمطؼ سحري، نظرت إليو
 .ال تذىبي ،ال -
 .وفي ذلؾ المساء رجعت البقرة الحموب الى الحظيرة 
 .أما مرتا فمـ ترجع 

*** 
 .سمعت صوتًا يخفضو الذؿ الموروث، في عشية يـو خريؼ آخر 
 ؟..أتشتري زىرا يا سيدي -
 ما اسمؾ ؟.. -
 .فؤاد -
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 ابف مف أنت ؟ وأيف اىمؾ ؟ -
 .أنا ابف مرتا الحزينة -
 أيف والدؾ ؟ -
 .نى الوالدىز رأسو كمف يجيؿ مع -
 أيف أمؾ يا فؤاد ؟ -
 .مريضة في البيت -
 .سر بي الى أمؾ أريد أف أراىا -

         *** 
 ىؿ جئت تبتاع حياتي األخيرة ؟، ماذا تريد أييا الرجؿ -
لـ يبؽ لي ما أبيعو غير فضبلت يشترييا الموت مني براحة ، فاألزقة مشحونة بالنساء وأجسادىف بأبخس األثماف، اذىب 

 .القبر
 .بؿ كانساف متوجع، لـ أجئ إليؾ كحيواف جائع، تخافي مني يا مرتا ال -
 .إف الشفقة التي تمؤل نفسؾ ال تعيد الي طيارتي -
 .أنا لبناني عشت زمنًا في تمؾ األودية القريبة مف غابة األرز -
 .ارجع اآلف وال تذكر اسمي في تمؾ األودية المقدسة -
 .النعجة الجرباء ينكرىا راعييا -
 لده ؟وابنؾ أيف وا -
وبعد أف طيرت طفولتو بأوجاعي ، سوؼ اتركو يتيمًا بيف صبياف األزقة، ابف الصدؼ، ثمرة اإلثـ، ىذا ابف مرتا الزانية -

 .لست دنسة واف وضعتؾ الحياة بيف أيدي الدنسيف .أنا دنسة .وأنا دنسة، عف حياتو بتعاستي وشقائي، وكفرت، ودموعي
 مف والد الصبي ؟ -
 .اؿ الكثير والنفس الصغيرةذو الم، ىو ابف القصور -
ولكنيا لـ تخؼ عطرؾ المتصاعد مع نواح األرامؿ وصراخ ، المختبئ في اليياكؿ البشرية، أنت مظمومة يا مرتا -

 .تعزي يا مرتا بكونؾ زىرة مسحوقة ولست قدمًا ساحقة .اليتامى
لينبوع عندما مر شييدة الحيواف المختبئ في اإلنساف كنت جالسة عمى حافة ذلؾ ا، أنا مظمومة، نعـ -

لـ أذؽ حتى  .ألوى عمي وضمني الى صدره وقبمني، . فبل يتركني.. قد أحبني.. قاؿ لي أنت جميمة.خاطبني بمطؼ، راكباً 
اردفني خمفو عمى ظير الجواد وجاء بي الى بيت جميؿ منفرد ثـ أتى  .كنت يتيمة متروكة .تمؾ الساعة طعـ القبمة

.. اشبع .ستر بشاعة ميولو الحيوانية بمطؼ الكبلـ، ة والمأكؿ المذيذ والمشارب الطيبةبالمبلبس الحريرية والعطور الزكي
. عمـ رفاقو ... تركني ورضيعي نقاسي مضض الجوع والوحدة.. غادرني تاركًا في أحشائي شعمة حية.شيواتو مف جسدي

عطاء الخبز لقاء شرؼ الجسد، بمكاني وعرفوا بعوزي وشغفي جاء الواحد تمو اآلخر يبتغي ابتياع العرض بالماؿ  .وا 
وبصوت يكاد يكوف ، اضرع إليؾ ارحمني وارع بيمناؾ ولدي !. وخارت قواىا، أنت !.. أنت !.. أنت أييا العادؿ الخفي

 :سكينة قالت
 .. اغفر لنا ذنوبنا.أبانا الذي في السموات

وقد رفض ، يريف في حقؿ ميجورعندما جاء الفجر وضعت جثة مرتا الحزينة في تابوت خشبي وحممت عمى كتفي فق
 .. ولـ يشيعيا الى تمؾ الحفرة غير ابنيا وفتى آخر كانت مصائب ىذه الحياة قد عممتو الشفقة.الكياف الصبلة عمى بقاياىا
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 االستيعاب القرائي(   اختبار) 
المطموب منؾ قراءة كؿ ، لصحيحلكؿ فقرة ثبلثة بدائؿ وبديؿ واحد ىو ا، : السؤاؿ الذي أمامؾ يتكوف مف عشر فقراتٔس 

 .ووضع دائرة حوؿ الحرؼ الذي يمثؿ اإلجابة الصحيحة، فقرة بدقة
 . ما الحالة االجتماعية التي كانت عمييا مرتا ؟ٔ
 يتيمة  -ج    أرممة -ب    عمى أخبلؽ -أ
 ؟:. مف خبلؿ األقصوصة التي بيف يديؾ ماذا تستنتجي عف ذلؾ الرجؿ الذي التقاىا وناؿ منيإ
 فاجر  -ج  عمى غير أخبلؽ -ب    عمى أخبلؽ -أ
 ........ .. كاف فؤاد المسكيف ولد مرتا ابفٖ
 ابف زنا رغمًا عنيا  -ج  ابف رجؿ شرعي -ب    ابف فاجرة -أ
 ....... .. الرجؿ الذي التقى مرتا وقاؿ ليا " إني إنساف متوجع " كافٗ
 متيورًا  -ج     كاذباً  -ب    صادؽ النية -أ
 " النعجة الجرباء ينكرىا راعييا " ىؿ ىذا الكبلـ . ٘
 تشبيو  -ج    مزيؼ -ب     حقيقي -أ
 ...... " خير لئلنساف أف يكوف مظمومًا مف أف يكوف ظالمًا " العبارة تعبر عفٙ
 الخوؼ مف اهلل  -ج    العدؿ -ب     الحؽ -أ
 ة " ما المقصود بالشعمة الحية ؟وغادرني تاركًا في أحشائي شعمة حي، . " اشبع شيواتو مف جسديٚ
 المولود المنتظر  -ج    الطمع -ب     البشاعة -أ
 وارع بيمناؾ ولدي " مف اإلنساف العادؿ ىنا ىؿ ىو ؟ ، اضرع إليؾ ارحمني، . " أنت أييا العادؿ الخفيٛ
 العاشؽ  -ج  اإلنساف المتوجع -ب   الرجؿ الفاسؽ -أ
 ......ليا الذنوب ألنيا . طمبت مف الخالؽ عز وعبل أف يغفرٜ
 زانية رغمًا عنيا  -ج   زانية برغبتيا -ب     فاسقة -أ

 .... .. لقد رفض الكياف الصبلة عمى بقاياىا ىؿ تعتقدٓٔ
 انيا فاسقة  -ج   انيا مظمومة -ب   انيـ عمى حؽ -أ

 :ة بدقةاآلتي: اجب عف األسئمة ٕس
 .اختر عنوانًا آخر لؤلقصوصة التي قرأتيا .ٔ
 .نؾ أيف والده " ضع عبلمة ترقيـ مناسبة ليذه العبارة" واب .ٕ
 .لـ أجئ إليؾ كحيواف جائع بؿ كانساف متوجع "، ة " ال تخافي مني يا مرتااآلتيوضحي العبارة  .ٖ
 " ىو ابف القصور ذو الماؿ الكثير والنفس الصغيرة "  .ٗ

 ماذا تعني " النفس الصغيرة " 
 يارتي "" اف الشفقة التي تمؤل نفسؾ ال تعيد لي ط .٘
   طيارتي "، ما معنى الكممتيف " الشفقة 
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 (4ممحق )
 فيـ المقروء() النيائي ختبار: مفتاح تصحيح االٔس
  ةيتيم -ج  .ٔ
 فاجر -ج  .ٕ
 ابف زنا رغمًا عنيا  -ج  .ٖ
 أ( صادؽ النية )  .ٗ
 تشبيو() -ج  .٘
 (الخوؼ مف اهلل) -ج  .ٙ
 المولود المنتظر() -ج  .ٚ
 اإلنساف المتوجع() ب()  .ٛ
 زانية رغمًا عنيا() (ج)  .ٜ
 انيا مظمومة( ) ب() .ٓٔ
 : ٕس
 مرتا المظمومة() اختر عنوانًا اخر لؤلقصوصة؟ .ٔ
 االستفياـ عبلقة الترقيـ() ابنؾ أيف والده ؟ .ٕ
يعني الكاتب ىنا اف القادـ ُيطمِئف مرتا الحزينة بأف ال تخاؼ ألنو لـ يأت كبقية العشاؽ البتياع جسدىا بؿ جاء  .ٖ

 .تألمًا اللميامتوجعًا عمييا م
 ." النفس الصغيرة " تعني اإلنساف الحقير التافو الذي استغؿ ضعؼ ىذه المرأة وفقرىا فاشبع شيواتو مف جسدىا .ٗ
 العطؼ ، الرحمة :الشفقة .٘
  عفتي، شرفي :طيارتي .ٙ

 (٘) ممحؽ
 النيائي لممجموعتيف التجريبية والضابطة في فيـ المقروء ختباردرجات اال

 المجموعة الضابطة  ت لتجريبيةالمجموعة ا ت
ٔ. ٕ٘ ٔ. ٕٓ 
ٕ. ٕٛ ٕ. ٕٗ 
ٖ. ٕٙ ٖ. ٕٕ 
ٗ. ٕٓ ٗ. ٜٔ 
٘. ٕٚ ٘. ٕٖ 
ٙ. ٕٚ ٙ. ٕٕ 
ٚ. ٕٙ ٚ. ٕٓ 
ٛ. ٕ٘ ٛ. ٔٛ 
ٜ. ٕ٘ ٜ. ٕٓ 
ٔٓ. ٕٛ ٔٓ. ٕٕ 
ٔٔ. ٕ٘ ٔٔ. ٕٕ 
ٕٔ. ٕٔ ٕٔ. ٔٚ 
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ٖٔ. ٕٖ ٖٔ. ٔٗ 
ٔٗ. ٕٔ ٔٗ. ٕٕ 
ٔ٘. ٕٙ ٔ٘. ٕٖ 
ٔٙ. ٕٙ ٔٙ. ٜٔ 
ٔٚ. ٕٙ ٔٚ. ٔٛ 
ٔٛ. ٕٗ ٔٛ. ٜٔ 
ٜٔ. ٕٚ ٜٔ. ٕٔ 
ٕٓ. ٕٖ ٕٓ. ٔٗ 
ٕٔ. ٕٗ ٕٔ. ٕٓ 
ٕٕ. ٕٚ ٕٕ. ٕٔ 
ٕٖ. ٕٛ ٕٖ. ٕٕ 
ٕٗ. ٕ٘ ٕٗ. ٕٔ 
ٕ٘. ٕٙ ٕ٘. ٕٓ 
ٕٙ. ٕٙ ٕٙ. ٕٕ 
ٕٚ. ٕٕ ٕٚ. ٜٔ 
ٕٛ. ٕٗ ٕٛ. ٕٓ 
ٕٜ. ٕٓ ٕٜ. ٔ٘ 
ٖٓ. ٕٖ ٖٓ. ٜٔ 
ٖٔ. ٜٔ ٖٔ. ٖٔ 
ٖٕ. ٖٓ ٖٕ. ٕٗ 
ٖٖ. ٕٓ ٖٖ. ٔ٘ 
ٖٗ. ٕٚ ٖٗ. ٔٚ 
ٖ٘. ٕ٘ ٖ٘. ٕٓ 

المتوسط 
 الحسابي

 ٕٙ.ٜٔ المتوسط الحسابي ٔٚ.ٕٗ

االنحراؼ 
 المعياري

 ٔٛ.ٕ االنحراؼ المعياري ٖٙ.ٕ
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 (6ممحق )
 النيائي لممجموعتيف التجريبية والضابطة في األداء التعبيري ختباريبيف درجات اال

 المجموعة الضابطة  ت المجموعة التجريبية ت
ٔ. ٕ٘ ٔ. ٕٓ 
ٕ. ٕ٘ ٕ. ٜٔ 
ٖ. ٕٗ ٖ. ٕٓ 
ٗ. ٕ٘ ٗ. ٔٛ 
٘. ٕٕ ٘. ٔٚ 
ٙ. ٕٖ ٙ. ٕٕ 
ٚ. ٕٔ ٚ. ٕٖ 
ٛ. ٕٓ ٛ. ٔٚ 
ٜ. ٕٓ ٜ. ٔٙ 
ٔٓ. ٕٖ ٔٓ. ٕٖ 
ٔٔ. ٕ٘ ٔٔ. ٕٕ 
ٕٔ. ٕٔ ٕٔ. ٜٔ 
ٖٔ. ٕٕ ٖٔ. ٔٚ 
ٔٗ. ٕٗ ٔٗ. ٕٕ 
ٔ٘. ٕٗ ٔ٘. ٔٚ 
ٔٙ. ٜٔ ٔٙ. ٜٔ 
ٔٚ. ٕ٘ ٔٚ. ٔٛ 
ٔٛ. ٕٕ ٔٛ. ٔ٘ 
ٜٔ. ٕٖ ٜٔ. ٕٖ 
ٕٓ. ٕٓ ٕٓ. ٕٕ 
ٕٔ. ٕ٘ ٕٔ. ٕٓ 
ٕٕ. ٕٕ ٕٕ. ٔٛ 
ٕٖ. ٕٔ ٕٖ. ٔٚ 
ٕٗ. ٕٗ ٕٗ. ٔٚ 
ٕ٘. ٔٛ ٕ٘. ٔٙ 
ٕٙ. ٕٖ ٕٙ. ٕٔ 
ٕٚ. ٕٓ ٕٚ. ٔٙ 
ٕٛ. ٕٗ ٕٛ. ٕٓ 
ٕٜ. ٕٖ ٕٜ. ٔٗ 
ٖٓ. ٕٗ ٖٓ. ٔٛ 
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ٖٔ. ٕٕ ٖٔ. ٔٚ 
ٖٕ. ٕٔ ٖٕ. ٔٙ 
ٖٖ. ٕٔ ٖٖ. ٕٕ 
ٖٗ. ٕٓ ٖٗ. ٜٔ 
ٖ٘. ٕٗ ٖ٘. ٕٓ 

المتوسط 
 الحسابي

 ٘ٛ.ٛٔ المتوسط الحسابي ٕٗ.ٕٕ

االنحراؼ 
 المعياري

 ٘ٗ.ٕ االنحراؼ المعياري ٖٜ.ٔ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


