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Abstract 

The objective of the current research is known asthe impact of the To achieve the goal of the 

research، the researcher followed the procedures of the experimental method، and chose a experimental 

design with a partial control consisting of two groups، the first experimental study literature and texts 

according to the strategy. strategy-oriented programmed 
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  الملخص: 
طالبات الصـف الرابـع األدبـي فـي أثر استراتيجية المنحى المبرمج لحل المشكالت في تحصيل هدف البحث الحالي تعرف إلى ) 

مــادة األدب والنصــوص( ولتحقيــق هــدف البحــث اتبعــت الباحثــة إجــراءات المــنهج التجريبــي، واختــارت تصــميمًا تجريبيــًا ذا ضــبط جزئــي 
( اسـتراتيجية المنحـى المبـرمج لحـل المشـكالتمجموعتين األولى تجريبية تدرس مادة األدب والنصوص علـى وفـق اسـتراتيجية ) مكونًا من

واألخـــرى ضـــابطة تـــدرس مــــادة األدب والنصـــوص بالطريقـــة االعتياديـــة، واختبـــارًا تحصـــليًا بعـــديًا، واختبـــارًا لالحتفـــاظ، واختـــارت الباحثـــة 
( طالبـة للمجموعـة 34( طالبة، وبواقع )67محافظة بابل إلجراء تجربتها، إذ بلـغ عدد أفراد عينة البحث )بنات إعدادية طليطلة للعشوائياً 

( طالبــة للمجموعــة الضــابطة 33و) اســتراتيجية المنحــى المبــرمج لحــل المشــكالت،التجريبيــة للبنــات التــي تــدرس مــادة األدب والنصــوص 
 ريقة االعتيادية. للبنات التي تدرس مادة األدب والنصوص بالط

 ، التحصيل، االستبقاء، االدب والنصوص.المنحى المبرمج لحل المشكالت فاعلية، استراتيجية الكلمات المفتاحية:
 

 الفصل االول
 التعريف بالبحث

 أواًل. مشكلة البحث: 
تشير األدبيات والدراسات الى أن هناك ضعفًا ظاهرًا في تعليم مادة األدب والنصوص، ويتمثل هذا الضعف في نفـور العديـد مـن 

 ( 4،: 2006الطلبة من دروس األدب والنصوص على الرغم من أهميته وأثره الواضح في تكوين شخصياتهم وأذواقهم )احمد، 
تكون عامـة، إذ عـانى منهـا اآلبـاء والمعلمـون والطلبـة، والمشـكلة لـم تكـن فـي حفـظ  إن مشكلة األدب والنصوص مشكلة كادت أن

نمــا فــي معالجــة الــنص معالجــة شــكلية أي أن تــدريس األدب مــا هـــو إال قــراءة ســطحية مجــرد )نطــق وحفــظ بعيــدة عــن التحليــل  الــنص وا 
 ( 195،: 2000والتفسير()عصر، 

دب والنصــوص وأن درس األدب مــا زال ال يحقــق األغــراض المنشــودة، فالمــادة ويــرى )إبــراهيم(: وجــود ضــعف فــي تعلــيم مــادة األ
 ( 263،: 2007األدبية تعرض على الطالب بطريقة جافة عقيمة أي تعرض عرضًا سطحيًا من دون تذوق وتحليل وموازنة. )إبراهيم، 
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كلة منهــا: طريقـة التـدريس، فالمشكلــة وعند البحث في أسباب هذه المشـكلة نجـد أن هنـاك عـدة جوانـب تتحمـل مسـؤولية هـذه المشـ
: 1998الرئيسـية فـي هـذا الجانــب هـي كيـف يختـــار المـدرس الطريقـة التــي تناســب موضـوع المـادة وميــول طلبتـه واتجاهـاتهم. )الطراونــة، 

25 ) 
فـظ، بسـبب غيـاب فمدرسو األدب ال يحثون طلبتهم إال لالستماع الى أصوتهم، وهذا يؤدي الى تقاعس الكثير من الطلبة عـن الح

التفاعل بين المدرس والطالب والنص، والطلبة سلبيون ال إيجابيون، فمهمتهم االستماع، ومهمة المدرس سرد الحقائق واالحكـام، لـذا فهـي 
ن الحقـائق التـي تقـدم فـي خاللهـا تبقـى مز  عزعـة تعود الطالبة المحاكاة العمياء واالعتماد على غيره، وتضعف فيـه روح االبـداع والـرأي، وا 

نمــا موقفــه يتســم بالســلبية، فــي الوقــت الــذي تؤكــد االتجاهــات الحديثــة فــي التربيــة  فــي الــذهن، ألن الطالــب لــم يبــذل جهــدًا فــي اكتشــافها، وا 
 ( 22: 2003موقف الطالب االيجابي في العملية التدريسية. )السالمي، 

احـل كافـة السـيما المرحلـة اإلعداديـة مـا هـي إال مدرسـة وفي ضوء ما تقدم ترى الباحثة أن دراسة مادة النصوص األدبية فـي المر 
 يقرأ النص وطالبة تسمع ويحفظ قوالب شعرية ال يعرف معنى البيت وال يستطيع تحليله وتبيان الصور األدبية الرائعة فيه. 

طالعهـا المتواضـع علـى األدب يـات مـن كتـب ومراجـع وبناًء علـى مـا تقـدم فقـد وجـدت الباحثـة مـن خـالل نتـائج الدراسـات السـابقة وا 
أخــرى فــي مجــال طرائــق التــدريس، وســعيًا الختيــار أنســب الطرائــق التدريســية الحديثــة التــي تــتالءم مــع متطلبــات العصــر، ونظــرًا لوجــود 
 الضعف والقصور في طرائق التدريس المتبعة، ارتأت الباحثة القيام بدراسة علمية ألجل رفع التحصيل الدراسي للطالبات في مادة األدب

 (. استراتيجية المنحى المبرمج لحل المشكالت والنصوص، من خالل استعمال استراتيجية تدريسية حديثة لتطبقها في مدارسنا هي )إ
أثــر فــي تحصــيل اســتراتيجية المنحــى المبــرمج لحــل المشــكالت ممـــا ســبق تتحــدد مشــكلة البحــث الحــالي فــي الســؤال اآلتــي )هــل 

 ة األدب والنصوص واالحتفاظ به ؟(. طالبات الصف الخامس األدبي في ماد
 ثانيًا. أهمية البحث: 

فاللغة: هي نظام صوتي رمزي، ذو مضـامين محـددة، تتفـق عليـه جماعـة معينـة، ويسـتخدمه أفرادهـا فـي التفكيـر والتعبيـر واالتصـال فيمـا 
 ( 28،: 2009بينهم. )مدكور، 

( ولــألدب أهميــة 33: 1990قــوم عــن أغراضــهم ")ابــن جنــي، وعبــر عـــن اللغــة )ابــن جنــي( بقولــه: " هــي أصــوات يعبــر بهــا كــل 
متميــزة مــن بــين فــروع اللغــة العربيــة، وذلــك للصــلة الموجــودة بــين األدب واللغــة مــن جهــة، وبــين األدب والحيــاة مــن جهــة أخــرى، وتتجلــى 

الوجدان، وتصـفية الشـعور، وصـقل أهمية األدب بما فيه من أثر في إعداد النفس وتكوين الشخصية، وتوجيه السلوك اإلنساني، وتهذيب 
رهاف اإلحسـاس، وتغذيـة الـروح، فهـو يعـد سـياحة جميلـة ومتعـة وثقافـة وتربيـة يحـدث فـي نفـس قارئـه وسـامعه لـذة فنيـة، فهـو ذو  الذوق وا 

 ( 212،: 2005سلطان واضح على النفوس. )الشمري والساموك، 
ذي يمثـل رقيــة اإلنســان للتكامــل واالنـدماج وجــدانيًا مــع اآلخــرين، والنصـوص األدبيــة )نثرهــا وشـعرها(: هــي لــون مــن ألـوان الفــن الــ

والنصوص األدبية بهذا المعنى هي عبارة عن القطع الشعرية أو النثرية التـي تختـار لدراسـتها دراسـة أدبيـة تذوقيـة تقـوم علـى فهـم المعنـى 
دراك مــا فـــي الكـــالم مـــن جمـــال وجــودة ممـــا يحقـــق المتعـــة ويبعـــث فـــي الــنفس الحاســـة  ( والطريقـــة 141: 1998الفنيـــة. )عبـــد الحميـــد، وا 

التدريسية هي األسلوب الذي يستخدمه المدرس في معالجة النشاط التعليمي ليحقق وصول المعارف الى طلبته بأيسر السبل وأقل الوقـت 
 ( 27، ص2011والجهد. )نبهان، 

طـالب مـن الوصــول الـى الهـدف الـذي تسـعى إليـه فـي لـذا ترتكز أهميـة الطريقـة فـي كيفيـة اسـتثمار محتـوى المـادة بشـكل ُيمكـن ال
دراســة مــادة مــن المــواد، ويصـبح مــن الواجــب علــى المعلـم أن يأخــذ بيـد الطالــب مــن المســتوى الـذي وصــل إليـه محــاواًل أن يصـل بــه الــى 

 ( 56: 2003ة، الهدف المنشود، ألن الطريقة تصبح عديمة الجدوى إذا لم تصل بالطالب الى الهدف المرغوب فيه. )الحيل
وتــرى الباحثــة ضــرورة االهتمــام بطرائــق التــدريس أكثــر لمــا لهــا مــن أثــر فــي تحصــيل الطلبــة فــي أيــة مــادة يدرســونها، ولــذا وجــدت 
الباحثة أنه هناك حاجة ماسة الى تفعيـل اسـتراتيجيات حديثــة تأخـذ علـى عاتقهـا مشـاركة الطالـب بإيجابيـة فـي الموقـف التعليمـي، وتجعـل 
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للتعلــيم، وعلــى هــذا األســاس تبنــت الباحثــة هـــذه االســتراتيجيات التــي تركــز علــى الطالــب وتجعلــه الــركن األساســي فــي العمليــة  منــه محــوراً 
ثــارة تفكيــره، فكانــت اســتراتيجية  وهــي إحــدى االســتراتيجيات التــي تجعـــل الطالــب أكثــر  المنحــى المبــرمجالتعليميــة وتحفــزه علــى التســاؤل وا 

التي يتعلمـها، وتخلـق لديه الوعي التام بعمليات تفكيره، وتجعل المتعلم قادرًا على استرجاع مواقفه اليومية وخبراتـه اندماجًا مـع المعلومات 
 ( 173،: 2009السابقة )عفانة والجيش، 

 ومما سبق تتجلى أهمية البحث الحالي فيما يأتي: 
 أهمية اللغة بوصفها أداة التفكير ووسيلة لتعليم الفرد.  .1
 أهمية اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم.  .2
 أهمية األدب والنصوص فهو وسيلة يعبر بها الفرد عن مشاعره وأحاسيسه. ٍ  .3
 أهميـة االستراتيجيات الحديثة التي تحول عملية التدريس من المدرس الى الطالب. .4

 ثالثًا. هدف البحث: 
طالبات الصف الخامس األدبي في مـادة برمج لحل المشكالت في تحصيل أثر استراتيجية المنحى الميهدف البحث الى تعرف " 

 والحتفاظ به"  األدب والنصوص
 رابعًا: فرضيتا البحث

( بـين متوسـط درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة الالئـي يدرسـن مــادة 0.05ال يوجد فرق ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ) .1
ومتوســط درجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة الالئــي  المنحــى المبــرمج لحــل المشــكالتاألدب والنصــوص علــى وفــق اســتراتيجية 

 يدرسن المادة نفسها بالطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل.
( بـين متوسـط درجــات طالبـات المجموعــة التجريبيـة الالتــي يدرسـن مـــادة 0.05ال يوجـد فـرق ذو داللــة إحصـائية عنــد مسـتوى داللــة ) -2

ومتوســط درجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة الالتــي يدرســن  المنحــى المبــرمج لحــل المشــكالتصــوص علــى اســتراتيجية األدب والن
 المادة نفسها بالطريقة االعتيادية في اختبار االحتفاظ. 

 خامسًا. حدود البحث: 
 يتحدد البحث الحالي بـ: 

 م. 2018-2017طالبات الصف الرابع األدبي في المدارس اإلعدادية والثانوية في مركز محافظة بابل للعام الدراسي  .1
 م. 2016م، الطبعة الخامسة، 2017-2016عدد من موضوعات كتاب األدب والنصوص للصف الرابع األدبي للعام الدراسي  .2
 . 2017-2016الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  .3

 سادسًا. تحديد المصطلحات: 
 . االستراتيجية 1

ــم داخــل الصــف 2003عرفهــا كــل مــن: . )شــحاته والنجــار،  ( بأنهــا: " مجموعــة مــن اإلجـــراءات والممارســـات التــي يتبعهــا المعل
 (.65: 2003للوصول الى مخرجات " )شحاته والنجار، 

و  "مجموعــة مــن األســاليب والوســائل واألنشــطة وأســاليب التقــويم التــي تســاعد علــى تحقيــق األهــداف( بأنهــا: "2008الــدليمي)الهاشــمي  -
 ( 19،: 2008)الهاشمي والدليمي،

الماديـة والبشـرية  التعريف اإلجرائي لالستراتيجية: هي عبارة عن مجموعة مـن اإلجـراءات التـي يـتم تخطيطهـا بإحكـام لتوظيـف اإلمكانـات
 في المدرسة لمساعدة الطالبات على تحقيق أهداف التعلم.
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    استراتيجية المنحى المبرمج
 من:  كل وعّرفها

( بأنها: "مجموعة من الخطوات المتسلسلة والمترابطة والمعززة بالتغذية الراجعة الهادفة والمباشرة، يستند علـى خطـوات 2010الفضلي) -
16 ( : 2010التدريس، وينحى منحًى منظما نحو تحقيق هدف معين" )الفضلي، حل المشكالت في 

 عـن تتميـز متسلسـلة، خطـوات عـدة علـى تشـتمل المشـكالت، حـل اسـتراتيجيات مـن ( بأنهـا: اسـتراتيجية2011والحيلـة مرعـي) -
 ( 225،: 2011والحيلة، )مرعي والتعزيز. الراجعة بالتغذية حل المشكالت استراتيجيات

 التعريف االجرائي: 
 إجرائًيا:  المبرمج المنحى استراتيجيةالباحثة  تعرف

 اعتمــدتها علـى )التغذيـة الراجعـة والتعزيـز(، تعتمـد متتابعـة متسلسـلة خطـوات مجموعـة مـن المشـكالت تتكـون لحـل اسـتراتيجية
والمعــارف الجغرافيــة ومســاعدتهم علــى حــل طــالب المجموعــة التجريبيــة المعلومــات  إكــــساب لغــرضموضــوعات  تــدريس فــي الباحثــة

 المشكالت التي تواجههم بأسلوب علمي.
  حل المشكالت

 من:  كل وعّرفها 
 إيجاد الحلـول( للمواقـف على الطلبات لمساعدة وذلك التدريس، في عليها التركيز يتم التي االستراتيجيات" من ( بأنها: 2004زيتون) -

 الـذي والتجريـب والتسـاؤل والتنقيـب البحث على الطلبة تشجيع إلى تهدف التي إالستراتيجية هذه مبدأ من انطالقاً  المشكلة( بأنفسهم
 ( 148: 2004 زيتون ".(العلماء به يقوم الذي العلمي النشاط قمة يمثل

 ( 198،: 2009)فرج، "مشكلة أنه على بالحل يقوم الذي الطالب إليه ينظر العلوم في ( بأنها: موقف2009 فرج) –
تدريسية تقوم على إثارة مشكلة تدريسية تثير اهتمام الطلبة وتسـتهوي انتبـاههم وتتصـل بحاجـاتهم  استراتيجية "بأنها:  (2010الزبيدي ) -

 ( 222،: 2010وتدفعهم إلى التفكير والدراسة والبحث عن حل علمي لها". )الزبيدي،
 التعريف االجرائي:

 فـي للطالبـة الدراسـي المحتـوى أو المـادة التعليميـة تقـديم علـى تعتمـد تدريسـية يجيةإجرائًيـا: اسـتراتحـل المشـكالت  الباحثـة تعـرف
معينة وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في حل هذه  جهود بذل طريق عن إلى حلول تحتاج مشكالت مواقف على شكلصورة 

 المواقف المشكلة باختبار تحصلي.
 التحصيل عرفه كل من

ــه: "درجــة االكتســاب التــي يحققهــا الفــرد أو مســتوى النجــاح الــذي يحــرزه، أو يصــل إليــه فــي مــادة دراســية أو مجــال 2000) - بأنَّ ( عــاّلم
 (.305،: 2000تعليمّي أو تدريبّي معين". )عالم، 

 ( 146،: 2001( بأنه: "ذلك المستوى الذي وصل إليه الطالب في تحصيله للمواد الدراسية" )عبادة، 2001)عبادة -
هو النتيجة النهائية التي تبـين مسـتوى الطالبـات )عينـة البحـث( ودرجـة تقـدمهنَّ فـي مـادة األدب والنصـوص  التعريف اإلجرائي للتحصيل:

 في غضون مدة معينة )مدة التجربة( ممثلة بالدرجات التي حصلنَّ عليها في االختبار التحصيلي المعد ألغراض البحث.
 : . األدب والنصوص

ـــذة فنيـــة". 2006األدب: عرفـــه )الهاشـــمي،  -أ ـــة التـــي تحـــدث فـــي نفـــس قارئهـــا أو ســـامعها ل ـــة فـــي العبـــارة الجميل ( بأنـــه: "الفكـــرة الجميل
 ( 213،: 2006)الهاشمي، 

ــة أو 2003النصــوص عرفهــا )عاشــور،  -ب ( بأنهــا: " نصـــوص يتــوافر لهــا حـــظ مــن الجمــال الفتــي وتعــرض علــى الطلبــة فكــرة متكامل
 ( 238،: 2003، وتعد وسيلة للتدريب على التذوق األدبي )عاشور، مترابطة
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هــي مجموعــة مــن النصــوص المختــارة مــن المــوروث األدبــي شــعرًا أو نثــرًا والموجــودة فــي الكتــاب التعريــف اإلجرائــي للنصــوص األدبيــة: 
 يرًا من الجمال الفني الواضح المقرر للصف الرابع األدبي والتي يتمكن طالبات عينة البحث من تحليلها وتحوي قدرًا كب

 االحتفاظ عرفه كل من: 
( بأنــه "خــزن وحفــظ االنطباعــات فــي الـــذاكرة عــن طريــق تكــوين ارتباطــات بينــه تشــكل وحــدات مـــن 2000)الكبيســي والــداهري، 
 ( 89،: 2000المعاني" )الكبيسي والداهري، 

،: 2001تخزنهــا الــذاكرة لحــين االســتعمال" )الضــبع، ( بأنــه: " عمليــة تحــول الســلوك المالحــظ الــى صــورة ذهنيــة 2001)الضــبع
186.) 

 قـدرة الطالبات على تذكـر المعلومـات بعـد مـدة زمنية من االختبار التحصيلي البعديالتعريف اإلجرائي لالحتفاظ: 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري ودراسات سابقة

 المحور األول استراتيجية المنحى المبرمج لحل المشكالت
م، وهـو أحـد رواد جامعـة بيـل األمريكيـة فـي 1996" أول مـن نـادى بهـذه االسـتراتيجية عـام  "R.Saliburgيعد روبت ستينر بـرغ 

علـم الــنفس المعرفــي المعاصــرين، جـاءت التســمية مــن أن المنحــى مـنظم علــى وفــق مجموعــة مـن الخطــوات المتسلســلة المترابطــة المعــززة 
( وتعتمد هذه االستراتيجية علـى صـياغة موضـوع الـدرس علـى هيئـة مشـكلة، أو 41،: 2010ة.)الفضلي،بالتغذية الراجعة الهادفة المباشر 

،: 2010ســؤال ُيثيــر اهتمــام الطلبــة، ويــدفعهم إلــى ممارســة أنــواع مختلفــة مــن النشــاطات التعليميــة للوصــول إلــى حــل المشــكلة. )الســيد، 
ثارتهم، من خالل طرح المشكلة أو المشكالت عليهم ويعمل على جذب انتبا في هذه االستراتيجية وينبغي على المدرس( 145 ه الطلبة وا 

توضــيح إبعادهــا وينــاقش الطلبــة الخطــوات والعمليــات التــي قــد تــودي إلــى الحــل، وبتحفيــز الطلبــة علــى اســترجاع معلومــات ذات عالقــة 
م فـي حـل المشـكلة، وتقـديم الحلـول التـي تـم التوصـل إليهـا بالمشكلة ومراقبة أدائهم مع تقديم التغذية الراجعة المناسـبة لهـم فـي أثنـاء شـغله

عــادة  مـن قبــل الطلبــة ومناقشــتها معـًا مــع العمــل علــى تعزيــز الحلـول الصــحيحة وتــدعيمها وبيــان األخطــاء فـي الحلــول غيــر الصــحيحة، وا 
جراءات حلها والحلول المناسبة لها )الزغول والمحاميد،  ( 90: 2010تلخيص المشكلة وا 

 ستراتيجية من ستة خطوات هي: وتتكون اال 
 تقديم أو طرح المشكلة على هيئة سؤال شفوي أو مكتوب.  -1
 الطلب من الطلبة طرح الحلول وخطواتها بشكل منطقي واالستماع إلى االستجابات. -2
 تزويد الطلبة بتغذية راجعة هادفة مباشرة. -3
 تعديل خطاه إلى أن تتطابق مع الخطوات المنشودة.تصحيح الطالب مساره ذاتيًا في ضوء التغذية الراجعة، و  -4
 تزويد المدرس الطلبة بتلميحات حول الخطوات الالحقة بعد اجتياز الخطوات الناجحة.  -5
تعزيــز عمــل الطالــب وتشــجيعه علــى مراجعــة الخطــوات التــي اتبعهــا، ثــم إعطــاء مشــكالت مشــابهة لتطبيــق االســتراتيجية التــي توصــل  -6

كما مبين ( وفيما يأتي تفصيل موضح لخطوات استراتيجية المنحى المبرمج لحل المشكالت 222: 2011)الخزاعلة وآخرون  إليها.
  في

 طرح الحلول وخطواتها بشكل منطقي واالستماع إلى االستجابات(. الخطوة الثانية: الطلب من الطلبة تقديم تصورهم للحل المقترح. )
الخطــوة الثالثــة: تزويــد الطلبــة بتغذيــة راجعــة هادفــة مباشــرة )فوريــة( شــفوية. وتكــون التغذيــة الراجعــة بوســاطة المــدرس أو بوســاطة المــادة 

 التعليمية. 
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ويقصــد بالتغذيــة الراجعــة تزويــد الطالــب بنتيجــة اســتجابته، أذ تعمــل علــى الكشــف عــن مــواطن القــوة لتعزيزهــا ومــواطن الضــعف 
 (.133: 2011تساعد على تصحيح األخطاء وتزيد من دافعية الطالب. )الرواضية وآخرونلعالجها، كما 

 المحور الثاني: دراسات سابقة 
( أثـــر اســـتعمال أســـلوب حـــل المشـــكالت فـــي المختبـــر فـــي تحصـــيل طلبـــة الصـــف األول فيزيـــاء فـــي مـــادة 1988دراســـة )لفتـــة، 

 الكهربائية في كلية التربية. 
( طالبـــًا وطالبـــة المجموعـــة 50( طالبـــًا وطالبـــة المجموعـــة الضـــابطة، و)46طالبـــًا وطالبـــة؛ بواقـــع ) (96شـــملت عينـــة الدراســـة )

التجريبيـــة، بعـــد أن تـــم تكـــافؤ المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة مـــن حيـــث )متغيـــر العمـــر الزمنـــي(، والمســـتوى العلمـــي لألبـــوين، ومهنـــة 
 الكهربائية العملي للفصل الدراسي األول.  األبوين، والدخل الشهري، ونوع السكن والتحصيل في مادة

(: دراســـــة بعـــــض المهـــــارات التـــــي يتضـــــمنها كـــــل مـــــن األســـــلوب االســـــتقرائي 1989( دراســـــة فضـــــل )110–7،: 1988)لفتـــــة، 
،: 1989واالستنباطي وأسلوب حل المشكالت فـي تـدريس مفهـوم سـرعة التفاعـل الكيمـائي فـي مـادة الكيميـاء بالمدرسـة الثانويـة. )فضـل، 

69 ) 
 ( 1999دراسة )السامرائي، 

أجريــت هــذه الدراســة فــي العــراق، وهــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر كــّل مــن نمــوذجي )فــان هــل( و)حــل المشــكالت( فــي تــدريس  
الهندســة المجســمة ومســتويات التفكيــر واكتســاب المهــارات والتحصــيل العــام فــي الهندســة لطالبــات الســادس العلمــي، وأجريــت هــذه الدراســة 

( طالبــة وقــد كافــأ الباحــث بــين المجمــوعتين مــن خــالل اختبــار أعــده علــى وفــق 66نــة البحــث )علــى المرحلــة اإلعداديــة، وبلــغ أفــراد عي
 (75-1: 1999السامرائي، مصفوفة )هوفر( التي تراعي مســــــــتويات التفكير في الهـــــــــــــــندسة واكتســـــــــاب المهارات الهندـســــية األساسية.)

 ، ارتأت الباحثة الى إجراء موازنة: بعد عرض ملخص الدراسات السابقة
 بلد الدراسة   .1

( 1988اختلفـــت أمـــاكن إجـــراء الدراســـات الســـابقة، إذ توزعـــت بـــين دراســـات محليـــة أجريـــت داخـــل العـــراق تمثلـــت بدراســـة )لفتـــة، 
( 1989دراسـة )فضـل، ( وتتفق الدارسة الحاليـة مـع هـذه الدراسـات إذ أجريـت فـي العـراق، ودراسـات عربيـة أجريـت 1999و)السامرائي، 

 في مصر، وأجريت دراسة وهي دراسة اما الدراسة الحالي اجريت في العراق.
 الدراسة  هدف .2

أثــر اســتعمال طريقــة حــل المشــكالت فــي  علــى جــاءت الدراســات الســابقة متباينــة فــي أهــدافها، بعــض الدراســات الســابقة ركــزت 
( التي هدفت إلى معرفة عدد من المهارات التي 1989، ودراسة )فضل، (، ودراسة1999(، و)السامرائي 1988التحصيل كدراسة )لفتة

يتضمنها كل من األسلوب االستقرائي واالستنباطي وأسلوب حل المشكالت هدفت إلى استقصاء أثر تدريب على أساليب حـل المشـكالت 
تعـرف علـى أثـر اسـتراتيجية المنحـى المبـرمج في مخرجات الطالب والّسيما درجات التحصيل ودرجات االستبقاء وهدف الدراسة الحالية ال

 لحل المشكالت في تحصيل طالبات الصف الرابع األدبي في مادة االدب والنصوص
  الوسائل اإلحصائية -3 .3

اعتمدت الدراسات عدد من الوسائل اإلحصائية المختلفة وذلك بحسب نوع المتغيرات والهدف مـن كـل دراسـة، وقـد اعتمـدت أكثـر 
( اعتمــــدت تحليــــل التبــــاين أمــــا بقيــــة الوســــائل 1999( و)الســــامرائي1989( عــــدا دراســــة و)فضــــل، t-testار التــــائي )الدراســــات االختبــــ

 اإلحصائية التي استعملتها الدراسات فيمكن إدراجها باآلتي.
واالنحـراف المعيـاري، والمتوسـط الحسـابي  معامـل سـبيرمان بـراون ، ومعامـل ارتبـاط بيرسـون،معادلة الفاكرونباخ لالتسـاق الـداخلي

 ( لتحصيل الولدين. 2ومعامل مربع )كا
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 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة في إعداد البحث: 
 بناء أداة البحث.  -1
 اإلفادة من الوسائل اإلحصائية المستعملة في الدراسات السابقة المتشابهة لتصميم البحث وتحليل بياناته.  -2
 الباحثة في اإلطالع على المزيد من المصادر والمراجع.أغنت  -3
 اإلفادة من نتائجها في دعم نتائج الدراسة الحال -4

 
 الفصل الثالث

جراءاته  منهج البحث وا 
 منهج البحث:  -

جراءاتــه، وهــو مــنهج  اتبعــت الباحثــة المــنهج التجريبــي فــي بحثهــا الحــالي، ألنــه األكثــر مالءمــة لتحقيــق هــدف البحــث وفرضــيتيه وا 
يتسم بالقدرة على التحكم في مختلف العوامـل المـؤثرة فـي الظـاهرة المـراد دراسـتها، إذ يبنـى مـنهج البحـث التجريبـي علـى األسـلوب العلمـي 

تواجــه الباحــث توجــب عليــه البحــث عــن األســباب والظــروف لحلهــا وذلــك بــإجراء التجــارب. )داود وعبــد الــرحمن، ويبــدأ بوجــود مشــكلة مــا 
1990 :،247 ) 

 إجراءات البحث وتتضمن:  -
 أواًل. التصميم التجريبي: 

( لـذلك 73،: 2001هو برنامج عمل لمعرفة كيفيـة إجـراء التجربـة ويعـد أداة رئيسـة يحقـق بهـا المـنهج التجريبـي أهدافـه. )العمـر، 
 ( يوضح ذلك: 1اعتمدت الباحثة تصميمًا تجريبيًا يالئم ظروف تجربتها وهو تصميم ذو ضبط جزئي، والشكل )

 األداة المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
 التحصيل استراتيجية المنحى المبرمج لحل المشكالت المجموعة التجريبية

 واالحتفاظ
 اختبار تحصيلي

 ----- المجموعة الضابطة
 

 ثانيًا. مجتمع البحث وعينته: 
( وذلك 71،: 1990إن من الضروري على الباحث تحديد المجتمع األصلي للدراسة إذ تعد عملية أساسية. )داود وعبد الرحمن، 

ألنه سيساعده في اختيار عينة بحثه على وفـق األسـلوب العلمـي األمثـل الـذي يـوفر لـه مراعـاة خصـائص المجتمـع األصـلي، فضـاًل عـن 
 ( 20،: 2013سهم في تقديم الحلول المفيدة. )أبو النيل، الحصول على نتائج موضوعية دقيقة ت

أ. عينة البحث: حرصت الباحثة على اختيار عينة ممثلة لمجتمع البحث الحالي تمثياًل صـحيحًا،، فقـد اختـارت الباحثـة عشـوائيًا اعداديـة 
 طليطلة للبنات لتطبيق تجربتها، وذلك لألسباب اآلتية: 

( طالبــة، بعــد أن 33( طالبــة، وعــدد طالبــات المجموعــة الضــابطة )34عــدد طالبــات المجموعــة التجريبيــة )ب. عينــة الطالبــات: وقــد بلــغ 
اســتبعدت الباحثــة الطالبــات الراســبات بواقــع طالبــة واحــدة فقــط مــن المجموعــة التجريبيــة، إذ أن الباحثــة اســتبعدت الطالبــة الراســبة مــن 

بقة عــن الموضــوعات التـي تــدرس علــى مــدى مــدة التجربـة مــع إبقائهــا داخــل الصــف نتـائج التجربــة العتقــاد الباحثــة أن لـديها خبــرة ســا
 ( يوضح ذلك4( طالبة والجدول )67حفاظًا على النظام في المدرسة، وبذلك أصبحت عينة البحث بشكلها النهائي )
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 (4جدول )
 عدد طالبات مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده

 عدد الطالبات بعد االستبعاد عدد الطالبات الراسبات قبل االستبعادعدد الطالبات  الشعبة المجموعة
 34 1 35 )أ( التجريبية
 33 - 33 )ب( الضابطة

 67 1 68 المجموع
 ثالثًا. تكافؤ مجموعتي البحث: 

حرصت الباحثة قبل الشروع بتنفيذ التجربـة علـى تكـافؤ طالبـات مجمـوعتي البحـث إحصـائيا فــي بعـض المتغيـرات التـي تراهـا قـد  
 تؤثر في نتائج البحث وهذه المتغيرات هي: 

بالشــهور، تــم  . العمــر الزمنــي للطالبــات محســوبًا بالشــهور: لغــرض التكــافؤ بــين أفــراد المجمــوعتين مــن ناحيــة العمــر الزمنــي محســوباً 1
( لعينتـين مسـتقلتين، لمعرفـة t-testاستخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات المجموعتين وباستعمال االختبار التائي )

داللة الفروق اإلحصائية بين أعمار طالبات مجموعتي البحث، أظهرت النتائج أن ليس هنـاك فـرق ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى 
(، وهـــي أصغـــر مــن القيمــة التائيــة 1.982بــين المجمــوعتين فــي هــذا المتغيـــر، إذ بلغــت القيمـــة التائيــة المحسوبـــة ) (0.05داللــة )

(، مما يدل على أن مجموعتي البحث التجريبيـة والضابطـة متكافئتـان إحصائيًا فـي هـذا 65( وبدرجة حرية )1.99الجدولية البالغة )
 ( يوضح ذلك 5المتغير وجـدول )
 نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين ألعمار طالبات مجموعتي البحث محسوبًا بالشهور/ (5ل )جدو

 المجموعة
 عدد أفراد
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التبيان
درجة 

 الحرية

 القيمة التائية
الداللة عند مستوى 

وبة 0.05
حس

الم
ولية 

جد
ال

 

 441.72 11.90 197.70 34 التجريبية
 غير دالة 1.99 1.982 65

 228.69 15.12 204.51 33 الضابطة
  
. التحصــيل الدراســي لآلبــاء: ألجــل التكــافؤ فــي التحصــيل الدراســي آلبــاء طالبــات المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة، اســتعملت الباحثــة 2

( وسـيلة إحصـائية لمعرفـة الفـرق بهـذا المتغيـر لطالبـات المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة، وقـد أظهـرت النتـائج عـدم 2مربع كاي )كا
( الجدوليـة 2(، وهـي اصـغر مـن قيمـة )كـا1.062( المحسوبة )2ائية بين المجموعتين، إذ بلغت قيمة )كاوجود فرق ذي داللة إحص

(، إذ ال يوجــد فــرق فــي تحصــيل اآلبــاء بــين المجمــوعتين، لــذا فهمــا 3(، وبدرجــة حريــة )0.05( عنــد مســتوى داللــة )7.82البالغــة )
 ( يوضح ذلك: 6متكافئتان في هذا المتغير والجدول )

 )*( ( للفروق في مستوى تحصيل اآلباء لطالبات المجموعتين2قيمة مربع )كا1/ (6)جدول 

 المجموعة
 حجم
 العينة

مي
أ

ئية 
بتدا
ا

طة 
وس
مت

دية 
عدا

إ
 

عهد
م

وس 
وري
كال
ب

 
 

على
فأ

 

 درجة
 الحرية

 الداللة عند (2قيمة )كا
مستوى 
وبة 0.05

حس
الم

ولية 
جد
ال

 

 4 3 7 8 11 1 34 التجريبية
 غير دالة 7.82 1.062 3

 4 5 7 9 5 3 33 الضابطة
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. التحصــيل الدراســـي لألمهـــات: ألجـــل التكـــافؤ فـــي التحصـــيل الدراســـي ألمهـــات طالبـــات المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة، اســـتعملت 3
عـدم وجـود فـرق ذي الباحثة مربع كاي وسيلة إحصائية لمعرفة الفرق بهذا المتغيـر لطالبـات مجمـوعتي البحـث، وقـد أظهـرت النتـائج 

( 7.82( الجدولية البالغـة )2(، وهي اصغر من قيمة )كا1.032( المحسوبة )2داللة إحصائية بين المجموعتين، إذ بلغت قيمة )كا
(، إذ ال يوجد فرق في تحصيل األمهات بين المجموعتين، لذا فهما متكافئتان فـي هـذا 3(، وبدرجة حرية )0.05عند مستوى داللة )

 المتغير.
 (7( يوضح ذلك: جدول )7والجدول )

 ( للفروق في مستوى تحصيل األمهات لطالبات المجموعتين2قيمة مربع )كا

جم المجموعة
ح

ينة 
الع

 

مي
أ

تب 
ويك
قرأ 
ي

 

ئي
بتدا
ا

طة 
وس
مت

دية 
عدا

إ
وق 
ما ف

د ف
معه

 

رجة
د

رية 
الح

 

 (2قيمة )كا

عند
لة 
دال
ال

 
 

وى 
مست

0.0
5

 

وبة
حس

الم
ولية 

جد
ال

 

 1 5 7 14 1 6 34 التجريبية
 غير دالة 7.82 1.032 3

 1 4 8 10 1 8 33 الضابطة
 : 2016-2015. درجات الطالبات في مادة اللغة العربية في امتحان الفصل الدراسي االول للعام 4

حصــلت الباحثــة علــى درجــات طالبــات مجمــوعتي البحــث فــي مــادة اللغــة العربيــة فــي الصــف الرابــع األدبــي عــن طريــق الســجل  
( درجـة، فـي حـين بلـغ المتوسـط 65.09الخاص بدرجات إدارة المدرسة، إذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعـة التجريبيـة )

( لعينتـين مســتقلتين t-test(، وعنــد اسـتعمال االختبـار التــائي )2( درجــة )ملحـق61.39طة )الحسـابي لـدرجات طالبــات المجموعـة الضـاب
ـــة الفـــروق اإلحصـــائية، اتضـــح أن الفـــرق لـــيس بـــذي داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ) (، إذ بلغـــت القيمـــة التائيـــة 0.05لمعرفـــة دالل

(، ممــا يــدل علــى أن مجمــوعتي البحــث 65( وبدرجــة حريــة )2(، وهــي أصــغر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة )1.944المحســوبة )
 ( يوضح ذلك: 8والضابطة متكافئتان إحصائيًا في هذا المتغير والجدول )التجريبية 

 (8جدول )
نتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في مادة اللغة العربية في امتحان الكورس األول )الصف الرابع األدبي( للعام 

 2018-2017الدراسي 

 المجموعة
 حجم
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة الحرية التباين
 الداللة عند القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة 0.05مستوى 
 67.96 8.24 65.09 34 التجريبية

 غير دالة 1.99 1.944 65
 52.74 7.26 61.39 33 الضابطة

اختبار القدرة اللغوية، استعملت الباحثة االختبار درجات اختبار القدرة اللغوية: ألجل التكافؤ بين طالبات مجموعتي البحث في  .4
( درجة، وهي 1.760( لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين الطالبات، إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة )t-testالتائي )

يوجد فرق ذو داللة (، إذ ال 65(، وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )2اصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة )
( يوضح 9(، لذا فهما متكافئتان في هذا المتغير والجدول )5إحصائية بين المجموعتين في متغير اختبار القدرة اللغوية )ملحق

 ذلك: 
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 (9جدول )
 2018-2017نتائج اختبار القدرة اللغوية لطالبات مجموعتي البحث )الصف الرابع األدبي( للعام الدراسي 

 المجموعة
 حجم
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التباين
 درجة
 الحرية

 القيمة التائية
الداللة عند مستوى 

وبة 0.05
حس

الم
ولية 

جد
ال

 
 6.45 2.54 15.82 34 التجريبية

 غير دالة 1.99 1.760 65
 7.29 2.7 14.7 33 الضابطة

 رابعًا. ضبط المتغيرات الدخيلة في التجربة: 
 . الحوادث المصاحبة: 1

أمكــن تفــادي أثــر هــذا العامــل، حيــث لــم تتعــرض التجربــة فــي هــذا البحــث ألي ظــرف طــارئ أو حــادث يعرقــل ســير أداء التجربــة  
 األعاصير( وحوادث أخرى كالحرب واالضطرابات  –الفيضانات  –)الزالزل 

 . العمليات المتعلقة بالنضج: 2
حث الحالي، الن مدة التجربة كانت موحدة للمجموعتين التجريبية والضابطة، إذ بدأت التجربة ولم يكن لهذه العمليات أثر في الب 

 .2/5/2017وانتهت يوم  28/2/2017يوم 
 . االندثار التجريبي: 3

في تجربة البحث شـيء مـن هـذا عـدا حـاالت الغيـاب الفرديـة التـي كانـت تحـدث فـي مجمـوعتي البحـث بنسـب ضـئيلة  يحدثولم  
 اٍو تقريبًا.وبشكل متس

 . أداة القياس: 4
سيطرت الباحثـة على هذا العامل، إذ استعملت أداة موحدة لقياس تحصيل طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة، وهـذه  

 األداة هي )االختبار التحصيلي النهائي(.
 . أثر اإلجراءات التجريبية: 5

 لعامل في سير التجربة وتمثل ذلك فيما يأتي: حاولت الباحثة قدر اإلمكان التقليل من أثر هذا ا
 أ. سرية البحث: 

حرصت الباحثة على سرية التجربة وذلك باالتفاق المبدئي مع إدارة المدرسة ومدرسة اللغة العربية بعدم إخبار الطالبات بطبيعـة  
ي هــذه المدرســة، كــي ال يتغيــر نشــاطهنَّ فــي البحــث وأهدافــه، بــل أوحــت لهــنَّ إنهــا ُمَدِرســة جديــدة مكلفــة بتكملــة نصــابها مــن الحصــص فــ

 التجربة مما يؤثر على سالمة النتائج.
 ب. المادة الدراسية: 

كانت المادة الدراسية المحددة للتجربة موحدة لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة، وهي موضوعات مأخوذة من كتـاب األدب  
 .2013-2012لعام الدراسي والنصوص المقرر تدريسه لطلبة الصف الرابع األدبي ل

 ج. المدرس )القائم بالتجربة(: 
درســت الباحثــة بنفســها مجمــوعتي البحــث التجريبيــة والضــابطة، وهــذا يضــفي علــى التجربــة مزيــدًا مــن الدقــة والموضــوعية، ألن  

تكليف مدرس لكل مجموعة يجعل من الصعب السيطرة على سير أداء التجربة، فقد يمتلك أحد المدرسين معلومات عن المـادة أكثـر مـن 
 من العوامل قد تؤثر في نتائج التجربة.األخر، أو صفات شخصية أو غير ذلك 

 د. مدة التجربة: 
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 28/2/2017كانـــت مــــدة التجربـــة متساويــــة لطالبـــات مجمـــوعتي البحــــث التجريبيـــة والضـــابطة، إذ بـــدأت يـــوم االربعـــاء الموافـــق  
 . 2/5/2017وانتهت يوم االثنين الموافق 

 هـ. توزيع الحصص: 
بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة، فقد كانت الباحثة تدرس حصتين أسبوعيًا  جرى التوزيع المتساوي للحصص الدراسية 

لكــل مجموعــة بحســب مــنهج وزارة التربيــة لــدروس اللغــة العربيــة، وحصــل هــذا باالتفــاق مــع إدارة المدرســة لتنظــيم جــدول توزيــع الحصــص 
  ( يوضح ذلك:10لمادة األدب والنصوص للصف الرابع األدبي وجدول )

 (10) جدول
 توزيع الحصص لمادة األدب والنصوص على مجموعتي البحث

 الوقت الدرس المجموعة اليوم

 األحد
 8.00 األولى التجريبية
 10.20 الثالثة الضابطة

 االثنين
 8.00 األولى الضابطة
 10.20 الثالثة التجريبية

 خامسًا. متطلبات البحث: 
. تحديــد المــادة العلميــة: حــددت الباحثــة المــادة العلميــة التــي ســتدرس فــي أثنــاء مــدة التجربــة وهــي موضــوعات مــادة األدب والنصــوص 1

 ( موضوعًا،: 11للصف الرابع األدبي والبالغ عددها )
التربوية، ألنها توضـح نـوع األداء أو . األهداف السلوكية وصياغتها: تعد صياغة األهداف السلوكية أمرًا ضروريًا والسيما في العملية 2 

السلوك المتوقع من المتعلم بعد مروره بالخبرات والمواقف التعليمية، فهي دليل عمل الباحث في أثناء تطبيق التجربة، وهي أيضًا: " 
ى هـذا األسـاس ( وعلـ99،: 2003الحاصل التعليمي أو السلوك النهائي الذي يحققه تدريس وحدة تعليمية معينة )قطامي وآخـرون، 

( هـدفًا، وقـد تـم عرضـها علـى عـدد 90صاغت الباحثة أهدافًا سلوكية اعتمادًا على محتوى المادة التي شملتها مدة التجربة وبلغـت )
مــن الخبـــراء والمتخصصـــين باللغــة العربيـــة وطرائـــق تدريســـها، والمتخصصــين بـــاألدب، والعلـــوم التربويــة والنفســـية لبيـــان مالحظـــاتهم 

%(، 100المتها ومالءمتها للمستويات المعرفية، ثم أجريت بعض التعـديالت الالزمـة، إذ حصـلت علـى نسـبة موافقـة )وآرائهم في س
 ( هدفًا سلوكيًا. 90إذ لم يحذف منها فبقي عددها )

خططـًا تدريسـية  . إعداد الخطط التدريسية: ولما كان إعداد الخطط التدريسية واحـدًا مـن متطلبـات التـدريس النـاجح، فقـد أعـدت الباحثـة3
لموضوعات األدب والنصوص التي ستدرس خـالل مـدة التجربـة، وفـي ضـوء محتـوى الكتـاب المقـرر واألهـداف السـلوكية المصـاغة، 

لطالبـات المجموعـة التجريبيـة، والطريقـة االعتياديـة لطالبـات المجموعـة استراتيجية المنحى المبرمج لحـل المشـكالت وذلك على وفق 
 الباحثة أنموذجًا من هذه الخطط على مجموعة من الخبراء  الضابطة، وقد عرضت

سادســـًا. إعـــداد أداة البحـــث )االختبـــار التحصـــيلي(: ولمـــا كـــان البحـــث الحـــالي يتطلـــب إعـــداد اختبـــاٍر تحصـــيلي لقيـــاس تحصـــيل طالبـــات 
ل فـي المتغيـر التـابع، ولعـدم وجـود مجموعتي البحث التجريبية والضابطة بعد االنتهاء من التجربة لمعرفة مدى تأثير المتغير المسـتق

اختبـار تحصــيلي يتصــف بالصــدق والثبــات ويغطــي الموضــوعات المحـددة فــي مــادة األدب والنصــوص، لــذا صــممت الباحثــة اختبــارًا 
تحصيليًا معتمدًا على محتوى المادة الدراسية يتميـز بخصـائص الصـدق والثبـات ويـتالءم مـع مسـتوى عينـة البحـث مراعيـة الخطـوات 

 ية: اآلت
أ. صياغة فقرات االختبار: اعتمدت الباحثة االختبارات الموضوعية من نوع االختيار من متعـدد فـي صـياغة فقـرات االختبـار التحصـيلي 
فـي مـادة األدب والنصـوص، ألنــه يتصـف بالشـمول والموضــوعية فـي التصـميم واالقتصــاد بالجهـد، ويتسـم أيضــًا بـالجودة العاليـة مــن 

( وقد بلغ عدد فقـرات االختبـار بصـيغته النهائيـة بعـد تعـديل بعـض الفقـرات وحـذفها 276،: 2001الدة وعبد، الصدق والثبات. )الخو 
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( فقـــرة اختباريـــة، وتـــم إعـــدادها وصـــياغتها علـــى وفـــق تصـــنيف بلـــوم للمســـتويات )معرفـــة، فهـــم، تطبيـــق، تحليـــل(، وقـــد شـــملت 30)
 دبي موضوعات عدة من كتاب مادة األدب والنصوص للصف الرابع األ

ب. إعداد الخريطة االختبارية: تعد الخريطة االختبارية مـن متطلبـات إعـداد االختبـارات التحصـيلية، ألنهـا تضـمن توزيـع فقـرات االختبـار 
علــى المفــاهيم األساســية للمــادة واألهــداف الســلوكية الموضــوعة وتحســب أوزان كــل منهــا، فضــاًل عــن أن هــذا اإلجــراء مــن متطلبــات 

(. وألجـــل ذلـــك أعـــدت الباحثــــة خارطـــة اختباريـــة شـــملت محتـــوى موضـــوعات كتـــاب األدب 152: 2003ة، صـــدق المحتـــوى )عـــود
والنصــوص المقـــرر تدريســه فــي الفصـــل الدراســي الثــاني للصــف الرابــع األدبــي، وتحديـــد عــدد الصفحـــات لكــل موضــوع، واألهــداف 

( فقـرة، وزعـت علـى 30ت عدد الفقرات االختبارية، إذ بلغت )السلوكية للمستويات األربعة من المجال المعرفـي لتصنيف بلوم، وحدد
( 12محتـوى المـادة الدراســية والمسـتويات األربعــة، واألهميـة النســبية لألهـداف الســلوكية، وعلـى وفـــق نسـبتها فــي الخريطــة، وجــدول )

 يوضح ذلك:
 ( الخريطة االختبارية )جدول المواصفات(12جدول )

 الموضوع
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41% 

33% 

13% 

13% 

 2 - - 1 1 10 1 2 3 4 %5 2 الكتابة
نصوص من القرآن الكريم والحديث 

 النبوي الشريف
6 14% 4 3 1 2 10 2 1 - 1 4 

 3 1 - 1 1 8 1 1 3 3 %11 5 عمر بن الخطابرسالة 
  3 7% 3 3 1 1 8 1 1 - - 2رسالة اإلمام علي بن أبي طالب 

 2 - - 1 1 9 1 1 3 4 %7 3 أثر القرآن الكريم في األدب العربي
 4 1 - 1 2 9 1 1 3 4 %14 6 األدب في العصر األموي

 3 1 - 1 1 8 1 1 3 3 %11 5 الفرزدق
 3 1 - 1 1 7 1 1 2 3 %9 4 جميل بثينة

 3 1 - 1 1 7 1 1 2 3 %11 5 عمر بن أبي ربيعة
 2 - - 1 1 7 1 1 2 3 %5 2 ليلى االخيلية

 2 - - 1 1 7 1 1 2 3 %6 3 النثر في العصر األموي
 30 6 - 11 13 90 12 12 29 37 %100 44 المجموع

 ج. صدق االختبار: 
( ولكــي يــتم التحقــق مــن صــدق االختبــار 263،: 2009يعــد االختبــار صــادقًا إذا اســتطاع قيــاس مــا يــدعى لقياســه. )المغربــي،  

 ويكون محققًا لألهداف التي وضع من أجلها اعتمدت الباحثة في إيجاد الصدق على اآلتي: 
 . الصدق الظاهري: 1

ولعــل أفضــل وســيلة للتحقــق مــن الصــدق الظــاهري لالختبــار هــي: أن يقــرر عــدد مــن الخبــراء والمحكمــين مــدى تحقيــق الفقــرات  
 (.23: 2003المراد قياسها )عودة،  الصفاتللصفة أو 
فـي  ( فقرة بصورته األولية على عدد من المحكمـين مـن ذوي الخبـرة واالختصـاص30وقد عرضت فقرات االختبار المكون من ) 
وطرائق تدريسها واألدب طالبًة منهم إبداء آرائهم حول صالحية الفقرات ومدى مالءمتها لألهداف السلوكية لكل مستوى من  العربيةاللغة 



 م2017 /كانون أول           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        36العدد/

269 

%( مـن مجمـوع 100المستويات المعرفية المحددة، وبعد التعديل الذي أجرتـه الباحثـة علـى بعـض الفقـرات وحصـولها علـى نسـبة موافقـة )
 ق الصدق الظاهري، فأصبح االختبار جاهزًا للتطبيق.الخبراء، تحق

 . صدق المحتوى: 2
كمــا ويقصــد بصــدق المحتــوى هــو المــدى الــذي يمثــل فيــه االختبــار نصــًا محــددًا مــن المحتــوى المكــون مــن المواضــيع والعمليــات.  
 (.271،: 2009)ملحم، 
فقـرات االختبـار التحصـيلي مـع األهـداف السـلوكية علـى مجموعـة مـن الخبـراء والمتخصصـين فـي اللغـة العربيـة  الباحثـةعرضت  

وطرائــق تدريســها والعلــوم التربويــة والنفســية لمعرفــة مــدى مالءمــة االختبــار لقيــاس محتــوى المــادة مــن خــالل أهــدافها الســلوكية ومــن حيــث 
%(، مــع األخــذ 100الصــف الرابــع األدبــي، وقــد حصــلت علــى اتفــاق الخبــراء بنســبة ) ســالمة بنائهــا، ومــدى مالءمتهــا لمســتوى طالبــات

 بمالحظاتهم، إذ ُعدلت بعض الفقرات مع أجراء تعديالت بسيطة في صياغتها اللغوية.
 د. التطبيق االستطالعي: 

نوية الخنساء للبنات في مركز ( طالبة من طالبات الصف الرابع األدبي في ثا48طبقت الباحثة االختبار على عينة تكونت من )
بعد أن تأكدت الباحثة من أن الطالبات قد درْسَن الموضوعات نفسها التي درستها عينة البحـث، وقـد  12/4/2017محافظة بابل بتاريخ 

 استهدفت الباحثة من ذلك: 
 . تحديد الزمن المناسب لإلجابة عن االختبار: 1

الختبار التحصيلي بتسجيل الزمن الذي استغرقته أول طالبة مضافًا إليه الزمن الـذي توصلت الباحثة الى تحديد الزمن المناسب ل
 دقيقة 40(، وبذلك استخرجت الباحثة متوسط زمن االختبار = 2استغرقته أخر طالبة في اإلجابة عن فقرات االختبار مقسمًا على )

 . التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار: 2
وســيلة لتحســين نوعيتــه مــن خــالل معرفـة قــوة صــعوبة الفقــرات وقــدرتها علــى التمييــز واســتبعاد الفقــرات يعـد تحليــل فقــرات االختبــار 

 (.231: 2009غير الصالحة )ملحم، 
وبعد تصحيح الباحثة إجابات طالبات العينة االستطالعية جرى ترتيبها مـن أعلـى درجـة الـى أدنـى درجـة، بوصـفها أفضـل نسـبة  

صـــعوبة الفقـــرة، وذلـــك ألنهـــا تقـــدم مجمـــوعتين بأقصـــى مـــا يمكـــن مـــن حجـــم وتمـــايز. )الزوبعـــي والغنـــام، يمكـــن أخـــذها فـــي إيجـــاد مســـتوى 
1981 :،74 ) 

 وفيما يلي توضيح إلجراءات التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار: 
 أ. إيجاد معامل الصعوبة للفقرات: 

( وعند حساب معامـل صـعوبة كـل فقـرة مـن 128،: 1999هر، هـو نسبة الطلبـة الذيـن أجابـوا عـن الفقـرة إجابـة صحيحـة. )الظا 
(، ويــرى بلــوم أن االختبــار يعــد جيــدًا إذا كــان معامــل صــعوبة فقراتــه بــين 0.79( و)0.33فقــرات االختبــار وجــد أن قيمتهــا تراوحــت بــين )

  %(.80%( الى )20)
 ب. إيجاد قوة التمييز للفقرات: 

طلبة ذوي المستويات العليا وذوي المستويات الدنيا بالنسبة للصفة التي يقيسها االختبـار. يقصد بها قدرة الفقرة على التمييز بين ال
(، 13( ملحــق )0.46( و)0.21( وبعــد حســاب قــوة تمييــز كــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار وجــد أنهــا تتــراوح بــين )107،: 1987)ابــراهيم، 
 (.124: 2003%( فأكثر )عودة، 20تمييزها )( أن فقرات االختبار تعد جيدة إذا كانت قوة Ebelويرى )

 ج. فعالية البدائل الخاطئة: 
عندما يكون عدد الطلبة الـذين اختـاروه فـي المجموعـة الـدنيا أكبـر مـن عـدد الطلبـة الـذين اختـاروه فـي المجموعـة  فعاالً يعد البديل 

بـات الطلبـة عـن كـل بـديل مـن بـدائل الفقـرة، والقصـد العليا، وفي االختبارات التي تضم فقـرات مـن االختيـار مـن متعـدد يفضـل فحـص إجا
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( وبعــد أن أجــرت 81: 1981مــن هــذا اإلجــراء الحصــول علــى قــيم ســالبة للبــدائل غيــر الصــحيحة لكــي تكــون الفقــرة جيــدة. )الزوبعــي، 
دائل جيدة، وهذا يعني أن الباحثة العمليات اإلحصائية الالزمة لغرض معرفة فاعلية البدائل غير الصحيحة لالختبار التحصيلي وجدتها ب

البدائل غير الصحيحة قد جذبت إليها عددًا مـن طالبـات المجموعـة الـدنيا أكبـر مـن طالبـات المجموعـة العليـا، وبـذلك قـد تـم اإلبقـاء علـى 
 البدائل الخاطئة على ما هي عليه من دون تغيير 

 د. ثبات االختبار: 
استعمااًل، ألنها تتالفـى  تجزئة النصفية، إذ تعد من أكثر طرائـق ثبات االختبارولحساب ثبـات االختبار استعملت الباحثة طريقة ال

 ( 51،: 1990الطرائق األخرى. )اإلمام وآخرون،  بعـضعيـوب 
كما أنها تعد من أكثر الطرائق انتشارًا وأسرعها وابسطها في حسـاب الثبـات، إذ يطبـق االختبـار مـرة واحـدة وفـي جلسـة واحـدة، ثـم 

متســاويين بحيــث يحتــوي القســم األول منــه علــى الفقــرات الفرديــة، ويحتــوي القســم الثــاني علــى الفقــرات الزوجيــة  قســمينه الــى تقســم فقراتــ
 ( 330،: 2010لالختبار. )ملحم، 

(، ثم صححت الباحثـة هـذا 0.70وبعد ذلك حسب معامل االرتباط بين جزأي االختبار باستعمال معامل ارتباط بيرسون وقد بلغ )
 ( 156،: 2000( وهو معامل ثبات )عالم، 0.82((، فأصبح )Spearman-Brownبراون  -ل بمعادلة سبيرمـان المعام

 هـ. تصحيح االختبار: 
صــححت الباحثــة إجابــات الطالبــات بإعطــاء درجــة واحــدة لالجابــة الصــحيحة وصــفرًا لالجابــة الخاطئــة، وقــد عوملــت الفقــرات   

ر من إشارة والفقرات التي لم تكن االشارات على بدائلها واضحة معاملة االجابـة غيـر الصـحيحة، المتروكة والفقرات التي وضعت لها أكث
( درجـة، 28( درجة، والدرجة الدنيا )صفر(، وكانت أعلى درجة تم الحصـول عليهـا )30وعلى هذا االساس فإن الدرجة العليا لالختبار )

 ( درجة 16وكانت أقل درجة تم الحصول عليها )
 الوسائل اإلحصائية: ثامنًا. 

 استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية في إجراء بحثها وفي تحصيل نتائج البحث: 
 الوسائل اإلحصائية اآلتية:  
 ( لعينتين مستقلتين: t-test. االختبار التائي )1

فــي بعــض المتغيــرات )العمــر الزمنــي محســوبًا  اســتعملت هــذه الوسيلـــة فــي إجــراءات التكــافؤ اإلحصــائي بــين طالبــات المجمــوعتين
، ودرجــات اختبــار القــدرة 2016-2015بالشــهور، ودرجــات الطالبــات فــي مــادة اللغــة العربيــة فــي امتحــان نصــف الســنة للعــام الدراســي 

 اللغوية، واستعملت أيضًا في نتائج اختبار التحصيل واختبار االحتفاظ. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 2( ع1 – 2+ )ن 1 2(ع1- 1)ن

 2 – 2ن + 1ن

 2س – 1س

 ت

1 1 

 1ن 2ن
+ 

= 
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 إذ تمثل: 
 : الوسط الحسابي للعينة األولى.1س
 : الوسط الحسابي للعينة الثانية. 2س
 : عدد أفراد العينة األولى.1ن
 : عدد أفراد العينة الثانية.2ن
1ع
 : تباين العينة األولى.2
2ع
 : تباين العينة الثانية. 2
 ( 202،: 2008)البياتي،  
 Chi-Square. X2(: 2. مربع كاي )كا2
 استعمل في تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي لآلباء واألمهات:  
 
 
 

 إذ تمثل: 
 ل: التكرار المالحظ.
 ق: التكرار المتوقع. 

 ( 156،: 1990)داود وعبد الرحمن،  
 Difficulty Equation. معامل صعوبة الفقرة: 3

 استعملت هذه الوسيلة لحساب معامالت صعوبة فقرات االختبار: 
 

 إذ تمثل: 
 ص: صعوبة الفقرة.

 م: مجموعة األفراد الذين أجابوا عن الفقرة إجابة بصورة صحيحة في كل من المجموعتين العليا والدنيا.
 ( 75: 1981)الزوبعي والغنام،  ل من المجموعتين العليا والدنيا.األفراد في كك: مجموع عدد 

 Discrimiation Equation. معامل تمييز الفقرة: 4
 لحساب معامالت القوة التمييزية لفقرات االختبار:  الوسيلةاستعملت هذه 

 
 
 

 إذ تمثل: 
 الصحيحة عن الفقرة في المجموعة العليا.ن ص ع: عدد اإلجابات 

 ن ص د: عدد اإلجابات الصحيحة عن الفقرة في المجموعة الدنيا.
 ن: عدد طالبات إحدى المجموعتين 

 ( 80-79،: 1999)الظاهر،  

= 
 ق

 2ق( –)ل 
 2كا مج =

 ك

 م
 ص =

 ن

 )ن ص د( –)ن ص ع( 
 م ت =
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 Effectiveness of Distractors. فعالية البدائل الخاطئة: 5
 ئة لفقرات االختبار من متعدد في السؤال األول من االختبار التحصيلي: إليجاد فعالية البدائل الخاط الوسيلةاستعملت هذه  

 
 
 
 

 إذ تمثل: 
 ت م: معامل فعالية البدائل

 ن ع م: عدد الذين اختاروا البديل الخاطئ في المجموعة العليا.
 الدنيا.ن د م: عدد الذين اختاروا البديل الخاطئ في المجموعة 

 ن: عدد طالبات إحدى المجموعتين 
 ( 291،: 2002)عودة،  
 Pearson Coefficient. معامل ارتباط بيرسون: 6

 معامل ثبات االختبار التحصيلي واالحتفاظ:  وحساباستعملت هذه الوسيلة لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية 
 

 إذ تمثل: 
 ر: معامل ارتباط بيرسون

 ن: عدد أفراد العينة
 س: قيم المتغير االول 
 ص: قيم المتغير الثاني

 ( 183: 1977)البياتي،  
 Sperman-Brawnبراون:  -. معامل سبيرمان 7

استعملت هذه الوسـيلة فـي تصـحيح معامـل االرتبـاط بـين جـزأي االختبـار التحصـيلي )درجـات الفقـرات الفرديـة والزوجيـة( بعـد أن اسـتخرج 
 بمعامل ارتباط بيرسون: 

 
 

 إذ تمثل: 
 ر ث ث: معامل الثبات الكلي لالختبار.

 ( 136،: 2005ر: معامل الثبات النصفي لالختبار )الدليمي والمهداوي، 
 
 
 
 
 

 ن

 )ن د م( –)ن ع م( 
 ت م =

 )مج س()مج ص( –ن مج س ص 
 ر =
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها 

السـابق، ســتتناول فـي هـذا الفصــل  الفصـلبعـد أن أنهـت الباحثــة تجربتهـا علـى وفــق الخطـوات واإلجـراءات التــي أشـارت إليهـا فــي 
عرضًا لنتائج البحث وتفسيرًا لها، لمعرفة أثر استراتيجية المنحى المبرمج لحل المشكالت في تحصـيل طالبـات الصـف الرابـع األدبـي فـي 

لضــابطة مــادة األدب والنصــوص واالحتفــاظ بــه مــن خــالل معرفــة داللــة الفــرق اإلحصــائي بــين متوســطات مجمــوعتي البحــث التجريبيــة وا
 ( لعينتين مستقلتين. t-testللتثبت من فرضيتي البحث باستعمال االختبار التائي )

أواًل. عــرض النتــائج: بعــد أن صــححت الباحثــة إجابــات طالبــات مجمــوعتي البحــث التجريبيــة والضــابطة عــن فقــرات االختبــار التحصــيلي، 
( 22.45( درجــة، ومتوســـط درجــات المجموعـــة الضـــابطة )24.15أظهــرت النتـــائج أن متوســط درجـــات المجموعــة التجريبيـــة كـــان )

( لعينتــين مســتقلتين للموازنــة بــين هــذين المتوســطين ظهــر أن القيمــة التائيــة المحســوبة t-testدرجــة، وباســتعمال االختبــار التــائي )
(، إذن يوجــد فـــرق 0.05( ومســـتوى داللــة )65( عنــد درجــة حريــة )2( اكبــر مــن القيمـــة التائيــة الجدوليــة البالغـــة )2.310البالغــة )

 ( يوضح ذلك: 13ولمصلحة المجموعة التجريبية وجدول )
 (13جدول )

 نتائج االختبار التائي لطالبات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي

 المجموعة
 حجم
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التباين
 درجة
 الحرية

 القيمة التائية
 الداللةمستوى 

 الجدولية المحسوبة

 8.55 2.92 24.15 34 التجريبية
65 2.310 2 

دالة إحصائيًا عند 
مستوى داللة 

 9.44 3.07 22.45 33 الضابطة (0.05)
وبعد أن ُأعيد تطبيق االختبار التحصيلي لقياس احتفاظ الطالبـات بالتحصـيل، صـححت اإلجابـات فكـان متوسـط درجـات طالبـات 

( درجـة، وعنـد اسـتعمال 23ط الحسـابي لـدرجات المجموعـة الضـابطة البالغـة )2 ( درجـة، والمتـوس24.41التجريبيـة البالغـة ) المجموعـة
( هي أكبر 2.441( لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق االحصائي، ظهر أن القيمة التائية المحسوبة البالغة )t-testاالختبار التائي )

(، إذن يوجــد فــرق فــي االحتفــاظ ولمصــلحة 0.05( عنــد مســتوى داللــة )65( عنــد درجــة حريــة )2التائيــة الجدوليــة والبالغــة )مــن القيمــة 
 ( يوضح ذلك:14( والجدول )16المجموعة التجريبية )ملحق

 (14جدول )
 نتائج االختبار التائي لطالبات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار االحتفاظ

 المجموعة
 حجم
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التباين
 درجة
 الحرية

 القيمة التائية
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة

 5.27 2.29 24.41 34 التجريبية
65 2.441 2 

دالة إحصائيًا عند 
 (0.05مستوى داللة )

 5.93 2.43 23 33 الضابطة
 ثانيًا. تفسير النتائج: 

 الباحثة أن التوصل الى هذه النتائج يمكن ان يعزى الى األسباب اآلتية:  رأتفي ضوء النتائج التي عرضت،  
يعـود تفــوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة الــى أن اســتراتيجية المنحــى المبـرمج لحــل المشــكالت أتاحـــت للطالبــات الــتعلم بحريــة أكثــر،  .1

لطالبات وحفزهنَّ على التعلم أكثر من الطريقـة االعتياديـة التـي تعـرض المـادة علـى وذلك في الغوص في أعماق المادة، مما شوق ا
 الطالبات بطريقة سطحية، مما يؤدي الى نسيان المعلومات وتشتيتها.
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استقالل الطالبات أثناء عملية التعلم واعتمادهنَّ على أنفسهنَّ في اكتساب المعارف، والتفاعل معها بشكل مباشـر مـن خـالل أنشـطة  .2
 التعلم والقراءة الواعية، مما وفر مناخًا مالئمًا للوصول الى تعلم ذي معنى قائم على الفهم. 

البــات علــى الوصــول الــى نتــائج إيجابيــة مــن حيــث اســترجاع المعلومــات ســاعدت اســتراتيجية المنحــى المبــرمج لحــل المشــكالت الط .3
واستعمالها في مواقف قرائية أخرى، وتجعل الطالبات يعتمدنَّ على أنفسهنَّ في بناء المعنى من خالل اكتشافهنَّ لـه، ممـا يـؤدي الـى 

 احتفاظ الذاكرة بالمعنى مدة أطول. 
كالت الطالبــات علــى إزالــة بعــض الخجــل والخمــول وتشــجيعهنَّ علــى طــرح أفكــار ســاعدت اســتراتيجية المنحــى المبــرمج لحــل المشــ  .4

 جديدة. 
، مما أنعكس إيجابًا علـى  .5 إن استراتيجية المنحى المبرمج لحل المشكالت كان لها األثر الواضح في إثارة اهتمام الطالبات وتشويقهنَّ

دت كثيـر مـن الطالبـات حماسـهنَّ للـتعلم بهـذه االسـتراتيجية، ممـا أدى الـى دافعيتهنَّ للتعلم وتحفيـزهنَّ نحـو المتابعـة واالسـتمرار، إذ أبـ
 الزيادة في التحصيل الدراسي.

 أواًل. االستنتاجات: 
 يمكن استنتاج ما يأتي:  الباحثةمن خالل النتائج التي توصلت إليها 

 وتعودهنَّ على حسن المحادثة وآدابها. تساعد استراتيجية المنحى المبرمج لحل المشكالت الطالبات على قتل الخجل والخمول  .1
تجعل استراتيجية المنحى المبرمج لحل المشكالت الطالبات في دور البحث واالستقصـاء الكتشـاف أفكـار جديـدة وتثيـر روح المنافسـة  .2

.  بينهنَّ
ابع األدبي أكثر تـأثيرًا إن استعمال استراتيجية المنحى المبرمج لحل المشكالت في تدريس مادة األدب والنصوص لطالبات الصف الر  .3

 من الطريقة االعتيادية. 
إن اســتعمال اســتراتيجية المنحــى المبــرمج لحــل المشــكالت تــؤدي الــى استشــعار الطالبــات بأهميــة الموضــوعات الدراســية، وذلــك عــن  .4

ثارتهـا ومشـاركتهنَّ االيجابيـة خـالل الـدرس ممـا سـاعد فـي التغلـب علـى صـعوبة المـادة  وجفافهـا واسـتمتاعهنَّ طريق طـرح التسـاؤالت وا 
 بدراسة الموضوع. 

 إن استعمال استراتيجية المنحى المبرمج لحل المشكالت تشد انتباه الطالبات وتزيد من تركيزهنَّ بوصفها أسلوبًا تدريسًا حديثًا.  .5
ترابطـة تكشـف للطالبـات ُتجنب استراتيجية المنحى المبرمج لحل المشكالت الطالبات من اإلجابة السطحية، ألن اإلجابات متتابعـة وم .6

 عن مواطن القوة والضعف في عملية الفهم 
 ثانيًا. التوصيات: 

 في ضوء ما توصلت إليه الباحثة من نتائج في هذا البحث فإنها توصي بما يأتي: 
التـدريس التـي ضرورة تشجيع مدرسي مادة اللغة العربية ومدرسـاتهاعلى اسـتعمال اسـتراتيجية المنحـى المبـرمج لحـل المشـكالت فـي  .1

تمكن الطلبة من توظيف مهاراتهم وتحفزهم على التعلم وتزيـد مـن فـاعليتهم، وزيـادة التشـويق لـديهم، وتكـوين اتجاهـات إيجابيـة نحـو 
 المادة التعليمية لديهم.

م الميدانيـــة ضـــرورة تأكيـــد المشـــرفين التربـــويين علـــى أهميـــة تطبيـــق اســـتراتيجية المنحـــى المبـــرمج لحـــل المشـــكالت فـــي أثنـــاء زيـــاراته .2
 لمدرسي اللغة العربية ومدرساتها. 

العمل على تدريب مدرسي اللغة العربية ومدرساتها على استعمال استراتيجيات التدريس الحديثة القائمة على أفكار النظرية البنائية  .3
 والتي منها استراتيجية المنحى المبرمج لحل المشكالت. 

 لمنحى المبرمج لحل المشكالت ومعرفة كيفية استعمالها وفائدتها. االهتمام بممارسة الطالبات استراتيجية ا .4
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 ثالثًا. المقترحات: 
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