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مستخلص البحث :
يرمي البحث الحالي الى معرفة(أثر استراتيجية أتخاذ القرار في تنمية مهارات
االداء التعبيري لدى طالب الصف الرابع االدبي) من خالل التحقق من صحة
الفرضيات االتية-:
 -1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) ,0,0بين درجات
االختبار القبلي واالختبار البعدي لطالب المجموعة التجريبية الذين درسوا
التعبير الكتابي باستراتيجية اتخاذ القرار.
-2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) ,0,0بين درجات
االختبار القبلي للتعبير الكتابي ودرجات االختبارات المتسلسلة للمجموعة
التجريبية التي درست التعبير الكتابي باستراتيجية اتخاذ القرار.
- 3ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة (  ) ,0,0بين درجات
االختبار البعدي لطالب المجموعة التجريبية الذين درسوا التعبير الكتابي
باستراتيجية اتخاذ القرار ودرجات االختبار البعدي لطالب المجوعة الضابطة
الذين درسوا التعبير الكتابي بالطريقة التقليدية المتبعة طبق الباحث المنهج
التجريبي 0بلغ عدد طالب العينة( )46طالبا ً بواقع( )32في المجموعة التجريبية
و( )32طالبا ُ في المجموعة الضابطة 0أجرى الباحث تكافؤاً في متغير
التحصيل الدراسي لآلباء و االمهات 0درس الباحث خمسة موضوعات في
التجربة 0حدد مهارات التعبيري الكتابي ( )20مهارة في ضوء آراء المحكمين
الذين أستعان بهم الباحث تبنى محكات تصحيح جاهزة للحالق()2,,0
الموضوعة للمرحلة االعدادية (الخامس االدبي) توصل الباحث الى نتيجة يمكن
إجمالها باآلتي :وهي تفوق طالب المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية
اتخاذ القرار على طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريق التقليدية
المتبعة 0وفي ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث الى بوجوب إستعمال
استراتيجية اتخاذ القرار في تدريس التعبير الكتابي لطالب الرابع االدبي0
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ويقترح الباحث إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مواد تعليمة اخرى مثل
.مادة االدب والنصوص والمطالعة
The Effect of Decision Making Strategy in Developing
the Skills of Symbolic Performance for the Students of
the Fourth Literary Grade
Assistant Instructor
Othman Kahlan Farhan
Abstrac :
This research aims to find out (the effect of Strategies on
making decision in the development of expressive
performance skills for students of literary fourth
strategy) through the validation of the following
assumptions hypothesis:
1-There is no significant difference at the level of
significance (0.05) between the pre-test and post-test scores
for the students of the experimental group who have studied
the written expression with strategy on making decision.
2-There is no significant difference at the level of
significance (0.05) between the pre-test scores for the
written expression and degrees of Serial tests for the
experimental group that studied the written expression on
making decisions.
3 - There is no significant difference at the level of
significance (0.05) between the post test scores for students
of the experimental group who have studied the written
expression strategy decision-making and post-test scores for
students who have studied the control ABG written
expression used in the traditional manner.
The researcher implemented the experimental method
applied. The sample of students were (64 students) by (32
students) in the experimental group an ( 32 students ) in the
control group. The researcher made an equivalence in the
changes of academic achievement of the both fathers and
mothers variable. He studied five subjects in the experiment.
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He limited the skills expressive writing (25) skill, according
to the views of the consulted referees chosen by the
researcher. He adopted the correct ready answer for Alhalak
(2005)which were made for the secondary fifth
stage(literary). The researcher reached to the following
conclusion.
, that students of experimental group to were taught by
strategy of
making decision were superior to the control group which
were taught by traditional ways. According to the findings in
this research, the researcher recommends the usage of
strategy of making decision method in teaching expression
writing the fourth year students (literary)at secondary
schools. The researcher suggests conducting a similar study
on other educational materials such as instruction materials
like literature, texts, and reading
الفصل االول:
مشكلة البحث problem of the research :
على الرغم منن أتفناق أغلنل اللغنويين والتربنويين علنى ا
أن ااتسناب القندرة علنى
التعبير الواضح الجميل 0هو الهدف النهائي الشامل لتعليم اللغنة 0ا
وأن فننون اللغنة
ومهاراتهننا تصننل فنني التعبيننر مننا ال القصننور تننديداً فنني مسننتوى المتعلمننين
التعبيننري فنني المراحننل الدراسننية اافننة وهننذا مننا أادتننم دراسننة (النندليمي0)21001111 :
ويعتقد الباحث ان أسباب هذا الضعف يعود الى عدة عوامنل منن أهمهنا طرائنق
التدريس التربوية الحديثة في تعليم اللغنة 0إذ تنهد العنالم تطنوراً ملحومنا ً مننذ أن
عرف القراءة والكتابة 0ولكننا نلحظ اثيراً من مدرسني اللغنة العربينة ال يهتمنون
بتطبيق الطرائق التربوية فني تعلنيم اللغنة السنيما فني منادة التعبينر 0وإن المفهنو
الحننديث لطرائننق التنندريس يضننم الوسننائل 0والجننراءات والنشنناطات 0ووسننائل
التقننويم التنني يهياهننا المنندرس لتحقيننق األهننداف التربويننة عننند المتعلمننين فنني غرفننة
الصف وخارجها( جنابر )100 02,,1:واثينراً منا ننرى طلبتننا يضهنر ضنعفهم فني
الكتابنة المالئيننة بسنبل ابتعننادهم عنن معالجننة الفكنرة الرئيسننة فني الموضننو أو
اعتمادهم مقدمات طويلة مما ينؤدي إلنى تشنتت النذهن  0وتشنويم األفكنار  0وقلنة
الكتابننة للموضننوعات 0فقنند يمننر عننا دراسنني اامننل وال يتننناول الطالننل سننوى
موضوعا ً أو موضوعين فقط ( الدليميان ) 211 -212 01111:ومنن هننا ينرى
الباحننث أن مشننكلة التعبيننر بنوعيننم مشننكلة عربيننة علننى مسننتوى النندول العربيننة
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واذلك أنها مشكلة محلية يجنل أيجناد الحلنول المناسنبة لهنا .فنالتعبير يلقنى اثينراً
مننن الجمننود والهمننال فنني مدارسنننا 0ومننن الواجننل السنعي الننى االهتمننا بنندرس
التعبير وتطوير القدرة اللغوينة وتنمينة النذوق االدبني لندى طنالب الصنف الرابنع
االعنندادي ليمتلكننوا القنندرات العاليننة علننى التعبيننر مننن خننالل توجيننم المدرسننين
وتعويد طلبتهم علنى تنمينة مهنارات األداء التعبينري وذلنك باسنتعمال الكثينر منن
الطرائق واالستراتيجيات الحديثنة فني تندريس طلبنتهم منادة التعبينر 0وممنا تقند
ُخلننا البحننث الننى إن الطننالب يواجهننون عنندة مشنناال عننند الكتابننة وأسننلوبهم ال
يخلننوا مننن األخننالط النحويننة 0فض نالً عننن عنند إمننتالاهم أسننلوب أدبنني جميننل0
وعالوة على ذلك عد أمتالاهم القدرة على التعبير 0وهذا الضعف يعود ألى عدة
عوامننل مننن أهمهننا طرائننق التنندريس 0ولننذلك تننعر الباحننث باهميننة إجننراء هننذا
البحث لذا يمكنن صنوم مشنكلة البحنث بالسنؤال اآلتني :هنل ألسنتراتيجية إتخناذ
القرار أثر في تنمية مهارات االداء التعبيري لدى طالب الصف الرابع االدبي.
Significance of the research
أهمية البحث :
ا
إن اللغة وسيلة الفرد للتعبير عن مشاعره 0وعواطفم 0وأحاسيسم 0وبها تكتسل
حياتم سمة المشاراة والمبادلة في العواطف واألحاسيس وفي ضوئها 0يمكنم
التفاهم واالطال على تجارب اآلخرين الممتدة من ماضيهم حتى حاضرهم0
وبوساطتها يمكنم التاثير في عقول اآلخرين وإقناعهم ( السيد )11،,021:وال
يستطيع المعلم تحقيق أهداف التربية من دون اللغة فهي تعد أداة التعلم والتعليم0
ولوالها لما أمكن للعملية التعليمية أن تتم و النقطعت الصلة بين المعلم والمتعلم
 0فهي أداة المتعلم للتعبير عما في صدره من أحاسيس وأفكار فهي وسيلة لقنا
اآلخرين بلغة سهلة للتاثير فيهم (الكخن )21 01112:وقال الثعالبي ":إن من
أحل هللا أحل رسولم المصطفى((صلى هللا عليه واله وسلم)) ومن أحل
الرسول العربي أحل العرب 0ومن أحل العرب أحل اللغة العربية التي بها
نزل أفضل الكتل على أفضل العرب والعجم 0ومن أحل العربية عني بها0
وثابر عليها 0وصرف همتمُ إليها"(عطية )36-33 02,,2 :أذ إن طرائق
وأساليل التدريس ليست واحده في ال عصر وفي ال مجتمع بل هي وليدة
حاجات ومروف ومطالل اجتماعية معينة 0من ثم إنها تتغير الما تغيرت
األهداف التعليمية واالهتمامات التربوية 0وواجهة متطلبات المجتمع
وحاجاتم(و ارة التربية )21، 0111، :ويتفق الباحث مع رأي القائل إن طريقة
التدريس عند المعلمين ورجال التربية تحتل مكان الصدارة 0فقد ذهل اثير منهم
إلى تفضيل طريقة التدريس على غيرها من أراان العملية التعليمية 0والحقيقة
التي ال نجادل فيها اثيراً تقول :أن المعلم الناجح يمثل الطريقة الناجحة فهو مهما
اان غزير المادة لكنم ال يمتلك الطريقة الجيدة فان النجاح لن يكون
حليفم(0الدليمي 0)12 02,,1:وعن طريق التعبير يتم أتصال بين الفرد
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والجماعة فبوساطتها يستطيع إمهار ما يريد 0وان يفهم في الوقت نفسم ما يراد
منم 0ومن هنا عد التعبير أهم الغايات المنشودة من تعليم اللغة العربية 0في حين
أن فرو اللغة األخرى 0وسائل مساعدة 0تسهم في تمكين المتعلم من التعبير
الواضح السليم (حصاونة 0العكل )1،20 2,12 :الذي يساعد الطلبة على
التفوق الدراسي 0وإجادتم تعني إجادة الدراسة اللغوية خاصة والتفوق في المواد
االخرى عامة 0فالشخا الذي يمتلك السيطرة على القدرات التعبيرية ومهاراتها
بإمكانم صياغة العبارة الدقيقة 0والتعبير يمثل أثنين من مهارات اللغة هما:
الحديث والكتابة 0ويعتمد امتالاها على مهارتين أخريين هما :االستما
والقراءة 0فدراسة اللغة تتراز حولم 0وال مغاالة في أن يقال" :أن اللغة نو من
أنوا التعبير( اير 0يونس ) 1،2 02,12 :وتعد الكتابة التعبيرية أحد المداخل
المهمة في التغلل على صعوبات التعلم والتقليل من حدة انتشار ماهرة الضعف
ال ُمتفشية بين طلبتنا في مختلف مراحل التعليم(نصر )2,1 01110 :ينقسم
التعبير من حيث الشكل على نوعين 0أولهما :التعبير الشفهي(المحادثة)0
ويقصد بم :فن التحدث إلى فر ٍد او أفراد بلوغا ً إلى فكرة أريد عرضها او
موضو أريد ترحم او قصة اريد سردها او تان اريد ايضاحم
(الكرباسي )61 01121:وثانيهما :التعبير التحريري (الكتابي) :ويعرف بانم
وسيلة البانة والفصاح عما في نفس النسان من فكرة 0او خاطرة 0او عاطفة
او نحوها بحيث ال يتجرد من طابعها ومالمحها وان تعددت ألوانم(0خليفة:
 )261 02,,3وهو ما يدونم الطلبة في دفاتر التعبير من موضوعات وياتي بعد
التعبير الشفهي(الدليميان )226 02,,6 :وينقسم التعبير من حيث غرضم
(المضمون)على نوعين هما :أولهما :التعبير الوظيفي :ويقصد بم ذلك التعبير
الذي يحقق اتصال الناس بعضهم ببعض 0لتنضيم حياتهم وقضاء حاجاتهم 0مثل
اتابة الرسائل ومحاضر االجتماعات 0وملء االستمارات 0واتابة المذارات
والنشرات والتقارير أو اتابة الرسائل االجتماعية بانواعها...الخ( تحاتم:
 )266 01113وثانيهما :التعبير االبداعي ( االنشائي ) :وهو التعبير الذي يلز
فيم الكاتل مشاعره وافكاره وخبراتم الخاصة 0حتى تنتقل من ذهنم الى أذهان
اآلخرين بطريقة فعالة مثيرة 0وهذا النو يشمل :نضم الشعر 0واتابة المقاالت0
وتاليف القصا والتمثيليات 0واليوميات والمذارات الشخصية
والتراجم(0سمك )130 01141 :لذا بر ت الحاجة الى استراتيجيات حديثة
للتدريس وتدريل الطلبة على معالجة المعلومات والقدرة على استرجاعها
واتجاه يراز على الفهم وتنمية المهارات(الحيلة 0)،1 02,12 :واتخاذ القرار
من االستراتيجيات االنسانية ذات التاثير المباتر والفعل في نجاح الحياة
وتحسين نوعيتم 0ويحتم على الطلبة إن الطلبة يتخذوا العديد من
القرارات(الريماوي )331 02,,6 :وإذ أن اتخاذ القرار من خصائا الكائن
االنساني الذي ميزه الخالق سبحانم وتعالى عن باقي مخلوقات بالعقل وتوميفم
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وبالتالي فان قدرة الفرد على تحسين المخرجات يتوقف على قدرة الفرد على
اتخاذ القرار المناسل(نوفل 0وسعيفان 0)132 02,12 :من خالل ما تقد مهر
جليا ً أهمية استراتيجية اتخاذ القرار في التدريس لكونها تعد المتعلم مراز
العملية التعليمية من ناحية 0وناحية أخرى فعالة في المواقف التعليمية 0ومما
للتعبير من أهمية ابيرة من الناحية التعليمية 0مما دفع الباحث إلى اتخاذ مادة
التعبير موضوعا ً لدراست ِم الحالية 0وعلى عينة بحثم التي أختارها من مرحلة
دراسية في غاية األهمية وهي مرحلة العدادية 0ولكونها مرحلة انتقال لدى
الطالل 0أذ فيها يدرك مكوناتم الشخصية ومقومات ذاتم وإنسانيت ِم 0وتنمو ثقتم
بنفس ِم 0وهي مرحلة مالئمة لتدريس هذا االستراتيجية(أتخاذ القرار) واما
يصفها( جان بياجيم ) مرحلة العمليات المجردة(  ) operations fdrmaمن
السنة الحادية عشرة صعوداً 0وفيها يستطيع الفرد أن يمارس التفكير المجرد
واستعمال التفكير المنطقي 0ويعلل الفرضيات ويضعها ويتوصل إلى
االستنتاجات والتعميمات واالستدالالت 0ويستطيع الفرد بها حل المسائل بصورة
نضامية ويفهم انعكاسات األتياء المختلفة(ملحم )20,-261 02,,4 :ومما
ذارناه آنفا ً يمكن تلخيص أهمية البحث الحالي بما يأتي -:
 .1أهمية اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم ولغة اهل الجنة.
 .2أهمية اتخاذ القرار في التدريس لكونم يثمر في يادة العقلية الفكرية عند
طالب المرحلة االعدادية ويثمر في التشجيع على التعلم.
 .3لم تجر دراسة – بحسل علم الباحث – حاولت الكشف عن أثر استراتيجية
اتخاذ القرار في تنمية مهارات االداء التعبيري لدى طالب الصف الرابع االدبي.
هدف البحث وفرضياته Aimsx Hypotheses of the Research :
يرمي البحث الحالي التعرف إلى أثر استراتيجية اتخاذ القرار في تنمية مهارات
األداء التعبيري لدى طالب الصف الرابع االدبي.
ويتحقق ذلك من خالل الفرضيات اآلتية:
 -1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة(  ) ,0,0بين درجات
االختبار القبلي واالختبار البعدي لطالب المجموعة التجريبية الذين درسوا
التعبير باستراتيجية اتخاذ القرار.
-2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة(  ) ,0,0بين درجات
االختبار القبلي للتعبير ودرجات االختبارات المتسلسلة للمجموعة التجريبية التي
درست التعبير الكتابي على وفق استراتيجية اتخاذ القرار.
- 3ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة(  ) ,0,0بين درجات
االختبار البعدي لطالب المجموعة التجريبية الذين درسوا التعبير باستراتيجية
اتخاذ القرار ودرجات االختبار البعدي لطالب المجوعة الضابطة الذين درسوا
التعبير بالطريقة التقليدية المتبعة.
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حدود البحث  :يتحدد البحث الحالي على:
0ـ الحدود البشرية :المدارس االعدادية والثانوية للبنين لطالب الصف الرابع
االدبي /الدراسة الصباحية .
6ـ الحدود المكانية :قضاء بعقوبة  /في محافضة ديالى.
3ــالحدود الزمانية :الفصل الدراسي االول . 2,10/2,16
4ـ الحدود العلمية :عدد من موضوعات التعبير الكتابي وعددها خمسة
موضوعات.
تحديد المصطلحات Limit of the meaning :
أ -األثر  - effectوجاء في لسان العرب :أثر – بقية الشيء 0والجمع آثار وأثور
وخرجت في إثره أي تبعتم واثرتمُ و تاثرتمُ :تَت ُ
ُ
َبعت إثرهُ (أبن منضور01111 :
ج.) 12 01
اصطالحا :عرفم:
 تحاتم والنجار بانم(:محصلة تغير مرغوب 0او غير مرغوب فيم يحدث في
المتعلم نتيجة لعملية التعليم ) ( 0تحاتم 0والنجار.) 22 02,,3 :
 تعريف االثر االجرائي :هو تغير معنوي في درجات طالب عينة
البحث(التجريبية والضابطة) في تنمية مهارات االداء التعبيري الكتابي.
ثانيا ً :االستراتيجية :strategyعرفت :بانها مجموعة من االجراءات المخططة
سلفا ً والموجهة لتنفيذ الدرس بغية تحقيق أهداف معينة على وفق ما متوافر من
االمكانيات.
( يتون.)221 02,,1 :
ثالثاً :اتخاذ القرار : decision making :عرفت:
* بانها عملية تفكير تهدف الى اختيار افضل البدائل والحلول المتاحة للتعلم في
مواقف تعليمي معين لتحقيق االهداف المنشودة ( 0ابوجادو ونوفل،6103 :
)37
إجرائيا ً :هي عملية تتطلل تحديد المشكلة وجمع المعلومات المتعلقة بالبدائل عن
احد الموضوعات في التعبير الكتابي لطالب المرحلة االعدادية أو تحديد البدائل
الممكنة للحل وتحليلها ثم اختيار البديل المناسل وهو اتخاذ قرار من قبل
الطالل.
رابعاً -:التنمية  -:Derelo Pmentلغة  :نما ( نمى )  :نَما الشيء يَنم ُو نمواً
ُ
ونميت فالنا ً في
 0ونَ َمى يَنمى نَما ًء أيضاً 0وأَنماه هللاَُ 0و اد فيم إن َماء 0ونماه0
ل 0أي رفعتمُ فاَنتمى في َح َسبم( 0الفراهيدي 02,,3 :جـ .)12, 06
ال َح َس ِ
ب -اصطالحا ً  -:عرفها:ـــ اير وداخل بانها ((:التطوير والتقد الحاصل للمتعلم
نتيجة لتعرضم الى متغيرات تعليمية فاعلة )) ( 0اير وداخل.)102 0 2,13 :
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التعريف االجرائي للتنمية  -:هي التقد الذي يحصل في تخصية الطالل نتيجة
متغيرات تؤثر فيم لطالب عينة البحث.
خامساً :المهارة :Skillأ -لغة َ :مها َرة فَهو َماهرَ 0مهَ َر الَشخاُ في الشى أي
أتقنم 0وأَمهَ ُر بم َمهارةً 0إِذا َم ُ
هرت بم َحاذقاًَ 0والجم ُع ِمهُا ٌر و ِمهارةٌ 0والماه ُر :
ال َحا ِذ ُ
ق بِكل َع َمل.
( الفراهيدي 02,,3 :جـ .)121 06
ب -اصطالحا ً :عرفها الهاتمي وعطية( :بانها االداء الذي يؤدي الفرد بسرعة
وسهولة ودقة سواء أاان ذلك االداء حرايا ً أ عقليا 0مع توفير الوقت والجهد
والتكاليف )( الهاتمي 0والدليمي.) 23 02,,1 :
التعريف االجرائي للمهارة  :هي أداء الفرد الذي يقو بم بسرعة ودقة وقلة في
الوقت والجهد المبذول لطالب عينة البحث.
خامساً :األداء-:أ -لغة  :أدا 0ذهل 0وأَد الناقة :حنينها َو َمدها لصوتها 0وأَد
البَعي ُر ي ُؤد أَداً :هَ َد َر 0وأد ال َشيء والحبل يؤدهُ 0أَداً :مده وأد في االرض ي َؤد (.ابن
منضور.) 16 01111 :
ب  .اصطالحا ً :عرفم ال من  :سالمي وآخرون (:بانم النتيجة العلمية للقدرات
العقلية والنفسية والحراية في نضرية النمو التفريقي 0وهو النتيجة العلمية
لآلليات الالتعورية في إصدار الكال العفوي 0تطبيقاً 0للجملة اللغوية للمتكلم0
(سالمي وآخرون.)11 0111، :
التعريف االجرائي لألداء :هو النجا الكتابي لطالب عينة البحث للوصول إلى
هدف معين ويكون قابالً للقياس .
التعبير -:أ -لغةَ :عبَر الرؤيا يعبرها عبراً وعبارة وعبرها :فسرها وأَخبر بما
يؤول إليم أَمرها 0وعبرت النهر والطريق أَعب ُرهُ وعبراً 0وعبوراً إذ قطعتمُ َمن
هذا العبر (.أبن منضور 01111 :ج.) 122 01
ب  .اصطالحا ً :عرفم 0أسماعيل( :هو االفصاح عن النفس من افكار ومشاعر
بإحدى الطرق أو باللفظ أو الكتابة أو بالتارة أو بتعبيرات الوجم 0وبالحراة
بانواعها التمثيلية والواقعية)(0اسماعيل.) 121 02,12 :
التعريف االجرائي للتعبير :هو إفصاح طالب عينة البحث عما يدور في
أفكارهم من أحاسيس ومشاعر باسلوب جميل مرهف في موضو تعبيري
معين.
 التعريف االجرائي لألداء التعبيري :
هو النجا الكتابي لطالب عينة البحث في التعبير عن أفكارهم وأحاسيسهم
باسلوب سليم حول الموضو المختار 0ويقاس هذا النجا بحسل المحكات
التصحيح المعتمدة 0ويعبر عنم بالدرجات لعينة البحث.
الصف الرابع االدبي :هو الصف االول من صفوف المرحلة االعدادية 0في نضا
التعليم في العراق بفرعيم االدبي والعلمي إذ تكون مدة الدراسة فيها ثالث
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سنوات وصوال الى السادس االعدادي 0وهي المرحلة الممهدة للدراسة
الجامعية(.جمهورية العراق 0و ارة التربية)6 0111, :
الفصل الثاني :جوانب نظرية -:
سيتطرق الباحث الى بعض الجوانل المهمة لمعرفة النضرية التي انبثقت منها
استراتيجية أتخاذ القرار 0واهمية أستراتيجية اتخاذ القرار 0واهمية التعبير بين
فرو اللغة العربية ومهاراتم:
المحور االول:ـ
اوالً :النضرية التي تستند عليها استراتيجية اتخاذ القرار:
ان أستراتيجية اتخاذ القر ار أنبثقت من أفكار وأطر النضرية المعرفية 0و من
ابر العلماء المعرفين الذين اهتموا باتخاذ القرار هو عالم النفس
االمريكي( ( Leon festingerوتبدأ النضرية باقتراح معقول أننا بوصفنا بشراً
فاننا ال نحل عد االتساق بين اتجاهاتنا وسلوانا وحينما تنشا مثل هذه الضروف
فاننا نجد حالة ال تبعث السرور لدينا تعرف بالتنافر 0وحينما نحاول التعامل مع
هذه المشاعر والعمل على التقليل منها فان غالبا ً ما يسفر عن ذلك تغير في
االتجاه 0ووفقا ً للنضرية للمعرفية فان مرحلة ما قبل القرار تتسم بالموضوعية
والدقة والتحليل المنضم للمعلومات المتوافرة ضمن بدائل مطروحة لحل المشكلة
إما مرحلة ما بعد القرار فتتسم بالرغبة في جميع المعلومات التي تؤاد صحة
االختيار 0وهذه النضرية تعد اتخاذ القرار عملية واعية وعقالنية منضمة.
(الزغوالن.)332 :2,,3 :
أستراتيجية إتخاذ القرار(نبذة تاريخية)-:
يرجع إستعمال مصطلح بحوث العمليات إذ يطلق على إتخاذ القرار الى الحرب
العالمية الثانية عندما لجا االمريكيون الى البحوث العلمية (عملية صنع القرار)
في حل المشكالت التي تواجههم(أبو جاود 0ونوفل )346 02,13 0ويعد أتخاذ
القرار من المسائل المهمة في حياة االفراد والجماعات وهي وميفة إنسانية
تتطلل قدراً من الطاقة الفكرية والنفعالية  0األمر الذي دفع الباحثين إلى دراسة
أستراتيجية أتخاذ القرار بمختلف أبعادها 0وجوانبها 0ومؤسسات التربية والتعليم
أهتمت بهذا الجانل إذ بينت نتائج البحوث الفروق واالختالفات في ايفية تقد
المتعلم في اتخاذ القرارات المناسبة 0ألنها عملية تفكير مرابة تهدف الى أختيار
أفضل البدائل أو الحلول المتاحة لتحقيق االهداف المنشودة(الزغوالن02,,30
 )313ويرى اثير من المدرسين تحسين أداء الطلبة من خالل تعليم الطلبة في
الصفوف الثانوية في المدارس في القدرة على اتخاذ القرار 0ويعتقدون بإن ذلك
يحسن من أدائهم وعاداتهم الدراسية0أما اآلباء والمهتمون بموضو إتخاذ القرار
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فانهم يرون قدرة الطلبة في اتخاذ القرار هي أساس نجاحهم في حياتهم(أبوجادو0
ونوفل)223 02,130
خطوات استراتيجية اتخاذ القرار :تكمن خطوات استراتيجية اتخاذ القرار
بالخطوات االتية:ـ
 -1تحديد المشكلة المراد اتخاذ قرار بشانها .
-2جمع المعلومات المرتبطة بالمشكلة.
-3تحديد البدائل الممكنة للحل.
 -6تحليل البدائل وتقويمها وصوالً الى أفضلها.
 -0اختيار أفضل البائل(اتخاذ القرار) ( 0علي وعميرة.)14، 02,,2 :
شرح خطوات اتخاذ القرار :يمكن توضيحها ااالتي:ـ
 -1تحديد المشكلة المراد اتخاذ قرار بشانها :أن تحديد المشكلة يعني توضيحها
وبيان ابعادها ومكوناتها االساسية 0ويسهم تحديد المشكلة في السهولة للتوصل
الى حلها اما ان فعالية اتخاذ القرار وصحتم تعتمد على وضوح تحديد المشكلة
(الزغول.)324 02,,1:
 -2جمع المعلومات المرتبطة بالمشكلة :إذ تجمع المعلومات ذات العالقة
بالمشكلة والما اانت المعلومات غزيرة تسر من عملية اتخاذ القرار وان فهم
المشكلة فهما ً حقيقيا ً يتطلل جمع المعلومات ذات الصلة بالمشكلة محل القرار0
وتعني تحديد المشكلة وضرورتها للتحديد البدائل والحل والمفاضلة بينها
(الدوري )111 02,11:وافضل نقطة لجمع المعلومات هي المناقشات
التمهيدية للحصول على ام ااف من المعلومات واالفكار التي تساعد المتعلم
على فهم المشكلة 0والدقة في جمع المعلومات يعد من العوامل المؤثرة في نجاح
اتخاذ القرار المناسل 0ثم تحديد المسار للوصول الى الهدف( ابو جادو 0ونوفل:
.)322 02,13
 -3تحديد البدائل الممكنة للحل :إذ تكون البدائل هي الحلول التي يتوقع متخذ
القرار أنها ستؤدي الى حل المشكلة ويستحسن ان يتم الوصول الى اابر عدد
منها فكلما اد عددها اد احتمال الوصول الى البديل المناسل 0ويتم ذلك من
( العفون. )130 0 2,12 :
خالل تحديد هذه البدائل للتعلم
 -6تحليل البدائل وتقويمها وصوالً للحل المناسل :في هذه الخطوة يتم تحديد
المزايا والعيوب لكل بديل من البدائل المتاحة والممكنة للحل 0ويتم عملية
المفاضلة بين البدائل من خالل تقييم ال بديل على حدة في ضوء الهدف منم
(الدوري )1,1 02,11 :ويفضل في هذه المرحلة عد قيا المتعلم بالقفز على
الحلول مباترة إذ أن عملية تحليل البدائل محتمل ان تقود الى اتخاذ قرار يتسم
باألبدا  0وتعد هذه الخطوة حيوية للغاية.
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 -0اختيار أفضل البدائل(اتخاذ قرار) :فبعد تحليل المتعلم يتولد العديد من البدائل
التخاذ القرار المناسل 0فعلى(المتعلم) اختيار البديل المناسل للحل(.ابوجادو0
ونوفل)321 02,13 :
خصائص اتخاذ القرار :هناك عدة خصائا لالتخاذ القرار منها:
 -1أنها إحدى خطوات صنع القرار إذ تسبقها اثير من الخطوات التمهيدية وتبدأ
الحاجة الى القرار عند الفرد لمهمة أو مشكلة وتنتهي باختيار البديل االنسل في
ضوء المكانات واالهداف وما يضهر من عوائق ومحددات.
 -2يتكون القرار من عدة جوانل تشمل متخذ من القرار والهدف الذي يسعى
الى أنجا ه والضروف واالوضا المحيطة بمتخذه والبدائل واألثار المرتبة
عليم.
 -3هي عملية عقلية وأحيانا ً تكون عميقة ومعقدة ومرابة ال سيما في القرارات
المهمة.
 -6هي تمد عبر الزمن وتتصف باالستمرارية فهي تتصل بعوامل واوضا
حصلت في الماضي ويتم الوصول أليها في الحاضر ويمتد تاثيرها إلى
المستقبل.
 -0اتخاذ القرار عملية تطورية متغيرة ويضهر ذلك من خالل التغيرات التي
تطرأ على المشكلة أو المهمة أو قد يتفر منها مشكالت فرعية ويصاحبها تغير
في أدراك الفرد وتصبح رؤيتم أاثر وضوحاً ( 0العفون.)161 02,12 :
المحور الثاني :دراسات سابقة  :من خالل اطال الباحث على االدبيات
التربوية وجد ان هناك دراسة تناولت استراتيجية اتخاذ القرار وهي:
اوالً -دراسة االسدي()6100
اجريت الدراسة في العراق جامعة بغداد الية ابن الهيثم رمت الدراسة الى
التعرف الى( فاعلية استراتيجية اتخاذ القرار في تحصيل الكيمياء والتفكير
العلمي لدى طالب الصف االول المتوسط)أتبع الباحث المنهج التجريبي ذو
الضبط الجزئي واتتملت الدراسة على( )4,طالبا ً بواقع( )3,طالبا في
المجموعة التجريبية 0و( )3,طالبا ً في المجموعة الضابطة 0استمرت الدراسة
فصالً دراسيا اامالً 0درس الباحث بنفسم اال المجموعتين التجريبية والضابطة
أعد اختبار اساس للتحصيل في مادة الكيمياء واذلك بنى مقياس للتفكير العلمي
لغرض التجربة 0استخد الوسائل االحصائية االتية) االختبار التائي -معامل
ارتباط ببرسون 0مربك ااي 0معادلة سيبرمان براون)وأمهرت الدراسة (:تفوق
طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في اختبار
التحصيل والتفكير العلمي( .االسدي)2,11:
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ثانيا ً -دراسة احمد ()6101
اجريت الدراسة في العراق جامعة بغداد الية التربية /ابن رتد 0رمت هذه
الدراسة الى تعرف (اثر استراتيجية المراحل الخمس في االداء التعبيري
والتفكير االبتكاري عند طالبات الصف الخامس األدبي)  .فبلغت عينة
البحث( )42طالبة مقسمة على مجموعتين االولى تجريبية وعددها( )31طالبة
واالخرى ضابطة وعددها( )31طالبة .ودرست الباحثة المجموعة التجريبية
باستراتيجية المراحل الخمس 0في حين الضابطة بالطريقة التقليدية واستعمل
الباحثة اداة موحدة لقياس االداء التعبيري والتفكير االبتكاري عند طالبات
مجموعتي البحث 0إذ اعدت سلسلة من اختبارات تحصيلية 0واعتمدت الباحثة
على محكات تصحيح الهاتمي في تصحيح الموضوعات الستة 0واعدت الباحثة
مقياسا ً للتفكير االبتكاري لغرض التجربة  0ويشمل هذا المقياس 0االفكار0
والتنضيم 0وطريقة التصحيح 0يتكون من خمسة اسالة 0وطبقت الباحثة االختبار
على مجموعتي البحث في نهاية التجربة 0واستمرت مدة التجربة()12اسبوعا ً
درست الباحثة فيها ستة موضوعات مختارة 0اما الوسائل االحصائية التي
اعتمدتها الباحثة هي(االختبار التائي ) 0(t-testوالوسط الحسابي 0ومعامل
ارتباط بيرسون 0ومربع ااي 0ومعادلة آلفا – ارونباخ ) لمعالجة بيانات البحث
وتوصلت الى النتائج االتية :
حيث تفوقت طالبات المجموعة التجريبية الالئي درسن التعبير باستراتيجية
المراحل الخمس على طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسن مادة التعبير
بالطريقة التقليدية 0وفي التفكير االبتكاري اذ تفوقت طالبات المجموعة التجريبية
على طالبات المجموعة الضابطة ( احمد.) 2,1, :
موازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:ـ
-1هدف الدراسة:
رمت دراسة االسدي الى(فاعلية استراتيجية اتخاذ القرار في تحصيل الكيمياء
والتفكير العلمي لدى طالب الصف االول المتوسط) بينما هدفت دراسة أحمد
الى(اثر استراتيجية المراحل الخمس في االداء التعبيري والتفكير االبتكاري عند
طالبات الصف الخامس األدبي) بينما الدراسة الحالية رمت الى ( أثر
استراتيجية اتخاذ القرار في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى طالب المرحلة
االعدادية).
 -2حجم العينة-:
وتباينت الدراسات في حجم العينة في دراسة االسدي( )4,طالبا ً ودراسة
احمد( )42طالبة 0بينما الدراسة الحالية( )46طالباً.
-3المرحلة الدراسية:
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أختلفت الدراسات السابقة في المرحلة الدراسية 0فدراسة االسدي( )2,11اانت
على صف االول المتوسط 0ودراسة أحمد على طالب الصف الخامس االدبي0
والدراسة الحالية على طالب (الصف الرابع االدبي) .
 -6متغير الجنس-:
تباينت الدراسات في متغير الجنس فدراسة أحمد اانت على األناث 0بينما دراسة
االسدي أتفقت مع الدراسة الحالية على أختيار متغير الجنس الذاور.
-0أسلوب التدريس-:
أتفقت الدراسات أن أسلوب التدريس واحد وهو الباحث نفسم.
-4المدة الزمنية للدراسة-:
تباينت الدراسات فمنها اان فصالً دراسيا ً اامالً ادراسة االسدي 0ودراسة أحمد
اانت( )12اسبوعاً 0والدراسة الحالية( )13أسبوعاً.
-2المتغير التابع-:
تباينت الدراسات في المتغير التابع اما في دراسة االسدي اانت في التحصيل
والتفكير العلمي 0ودراسة أحمد اانت في االداء التعبيري والتفكير االبتكاري0
والدراسة الحالية في تنمية مهارات االداء التعبيري.
-،منهجية البحث-:
أتفقت الدراسات السابقة على المنهجية التجريبية واما في الدراسة الحالية.
 -1نتائج البحث-:
أتفقت الدراسات جميعها على تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة
الضابطة0اما في الدراسة الحالية تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب
المجموعة الضابطة في تنمية مهارات االداء التعبيري.
الفصل الثالث منهجية البحث وإجراته-:
أوال  :منهج البحث :
اتبع الباحث الى خطوات المنهج التجريبي لتحقيق هدف بحث ِم .
ثانيا  :إجراءات البحث :
 .1التصميم التجريبي : Experimental Design
ويقصد بم التخطيط الدقيق لعملية إثبات الفروض 0واتخاذ إجراءات متكاملة
لعملية التجريل عن طريق وضع خطة تجريبية يرو الباحث بها تحقيق
فرضياتم(عبد الرحمن 0و نكنم )622 02,,2 :ونتيجة لما تقد اعتمد الباحث
على تصميم تجريبي ذي الضبط الجزئي المالئم لضروف هذا البحث وبالشكل
اآلتي :
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المجموعة األداء
التجريبية
الضابطة

االختبار
القبلي

المتغير المستقل األداة
اتخاذ القرار
ــــــــــــــــــــــــ

المتغير التابع

تنمية
اختبارات
األداء
متسلسلة
التعبيري

مهارات

 .2مجتمع البحث وعينته : Research Population
وتالف مجتمع البحث الحالي من جميع المدارس العدادية والثانوية النهارية
التابعة لمديرية تربية ديالى والتي تحتوي على الصف الرابع األدبي والبالغ
عددها( )63مدرسة 0ومن متطلبات البحث الحالي اختيار احد المدارس
االعدادية او الثانوية النهارية في محافضة ديالى -المراز بعقوبة على أال يقل
عدد الشعل للصف الرابع األدبي فيها عن تعبتين 0إال ان الباحث اختار مدرسة
(إعدادية الشريف الرضي للبنين) قصديا ً لتطبيق تجربتم وهي لألسباب االتية-:
 -1المدرسة في موقع مالئم داخل حدود مدينة بعقوبة مما يساعد الباحث من
االنتقال اليها بسهولة.
 -2لكون المدرسة ذات دوا نهاري .
وجد الباحث ان المدرسة تضم ثالث تعل للصف الرابع األدبي للعا
وبطريقة السحل
الدراسي( 0)2,10 -2,16وهي (أ 0ب  0ج)
العشوائي( 0 )1اختيرت تعبة(ب)لتمثل المجموعة التجريبية التي يتعرض
طالبها الى المتغير المستقل(إستراتيجية إتخاذ القرار)عند تدريس مادة التعبير
الكتابي 0واختيرت تعبة(ج) لتمثل المجموعة الضابطة التي سيدرس طالبها
مادة التعبير الكتابي بالطريقة التقليدية 0إذ بلغ عدد طالب الشعبتين( )44طالبا ً
بواقع( )36طالبا ً في تعبة(ب) و( )32طالبا ً في تعبة (ج) 0وبعد استبعاد
الطالب الراسبين البالغ عددهم ( )2طالب في الشعبتين 0أصبح عدد أفراد العينة
النهائي( )46طالبا ً بواقع( )32طالبا ً في المجموعة التجريبية(ج)و( )32طالبا ً
في المجموعة الضابطة(ب).
 .3تكافؤ مجموعتي البحث -: Groups Equivalence
حرص الباحث قبل الشرو ببد ِء التجربة على تكافؤ طالب مجموعتي البحث
إحصائيا ً في بعض المتغيرات التي يعتقد انها تؤثر في سالمة التجربة 0حدد
الباحث المتغيرات االتية:

( )1العشوائية  :يعني وضع الباحث أسماء الشعل الثالث في ثالث أوراق صغيرة وطلنل منن احند مالئنم سنحل
الورقننة األولننى ثننم الثانيننة ثننم الثالثننة  .لبيننان أيهمننا ستصننبح المجموعننة التجريبيننة وايهمننا ستصننبح المجموعننة
الضابطة .
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 -1االختبار القبلي لمهارات االداء التعبيري الكتابي :تم اجراء التكافؤ في
االختبار القبلي في الموضو  0قال الشاعر(تعلم فليس المرء يولد عالما ً
وليس اخو علما ً كمن هو جاه ُل)
اما مبين من خالل الجدول اآلتي:
حجم المتوسط
المجموعة
العينة الحسابي
التجريبية

36

20،70

الضابطة

36

23،47

الداللة
القيمة التائية
عند
درجة
االنحراف
التباين
الحرية المحسوبة الجدولية مستوى
المعياري
1010
غير دالة
21،400 7،770
عند
26
 6،111 0،071مستوى
39،011 2،603
1،10

 .6العمر الزمني محسوبا ً بالشهور Chronological Age
تم حساب اعمار طالب مجموعتي البحث بالشهور ووجدت انها متكافاة
والجدول اآلتي يوضح ذلك-:
حجم المتوسط
المجموعة
العينة الحسابي
التجريبية 36
الضابطة

36

097،6
6
091،4
0

االنحراف
المعياري
9،199
00،76
0

التباين

درجة
الحرية

97،9
91
037،
470

26

القيمة التائية
المحسوبة

1،431

الجدولية

6،111

الداللة عند
مستوى
1010
غير دالة
عند
مستوى
1،10

 -6ضبط بعض المتغيرات الدخيلة( غير التجريبية ):
هدف الباحث الى ضبط المتغيرات الدخيلة و وهي ااآلتي-:
أ-العمليات المتعلقة بالنضج : Maturation
ب-الفروق في اختيار العينة :
ج-اداة القياس
د-االندثار التجريبي ( اإلهدار )
ه-الظروف الفيزيقية :
ز -اثر اإلجراءات التجريبية : The impact of empirical procedures
حاول الباحث الحفام على التجربة من بعض الجراءات التي يمكن أن تؤثر
في سير التجربة على النحو اآلتي :
أ -المادة الدراسية  :إذ اانت المادة الدراسية واحدة لطالب مجموعتي البحث.
ب -الوسائل التعليمية  :أستعمل الباحث الوسائل التعليمية نفسها لكلتا
المجموعتين.
ت -بناية المدرسة  :طبقت التجربة في مدرسة واحدة وفي صفين متشابهين.
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ث -القائم بالتجربة  :درس الباحث بنفسم مجموعتي البحث التجريبية
والضابطة.
ج -مدة التجربة  :اانت مدة التجربة موحدة ومتساوية لطالب مجموعتي البحث
التجريبية والضابطة 0إذ بدأت يو الثالثاء الموافق 2,16/1,/16وانهيت يو
الخميس 2,10/1/12
ح-توزيع الحصص  :تمت السيطرة على هذا المتغير من خالل طريق التو يع
المتساوي للدروس بين مجموعتي البحث باالتفاق مع ادارة المدرسة.
.0تحديد المادة العلمية :
التعبير ليس لم مادة محددة يلتز بها المدرسون 0وإنما هناك توجيهات عامة
وضعتها و ارة التربية تؤاد أهمية هذه المادة وأعد الباحث استبانة ضمت ()14
ملحق()1
موضوعا ً تعبيراً وعرضها على مجموعة من الخبراء
الختيار(خمسة) موضوعات منها.
 .4صياغة األهداف السلوكية :
صام الباحث ( )02هدفا ً سلوايا ً اعتماداً على الموضوعات المحددة 0التي
ستدرس في التجربة 0مو عة بين مستويات بلو الستة 0فبلغت صورتها
النهائية()0,هدفا ً واعتمد على اتفاق بنسبة(.)%،,
 .2إعداد الخطة التدريسية :
قبل البدء بالتجربة قا الباحث بتدريل الطالب على خطوات إستراتيجية إتخاذ
القرار قبل تدريسهم بها للمجموعة التجريبية 0وبعدها أعد الباحث الخطط
التدريسية للمجموعة التجريبية والضابطة المالئمة لموضوعات التجربة المقرر
تدريسها وقد عرض الباحث نموذجين من هاتين الخطتين الملحق( )2للمجموعة
التجريبية على مجموعة من المحكمين واعتمد على نسبة أتفاق (.)%،,
 .1أداة البحث :
إن اداة البحث هي االختبارات المتسلسلة لطالب مجموعتي البحث.
تصحيح موضوعات التعبير الكتابي :
محكات التصحيح :اعتمد الباحث على محكات تصحيح جاهزة لتصحيح اتابات
الطالب لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة لتكون اداة القياس ألدائهم
التعبيري الكتابي 0وألهمية ذلك في الوصول الى نتائج دقيقة 0وللحد من الذاتية
التي تتصف اختبارات اللغة والسيما التعبير منها والمحكات التي أعتمد عليها
الباحث في بحثم هذا 0هي محكات تصحيح الحالق التي بناها عا ()2,,0وقد
اعتمد الباحث هذه المحكات لألسباب اآلتية:
 .1ان المحكات حديثة نسبياً.
 .2بنيت من اجل قياس االداء التعبيري لطالب المرحلة االعدادية للصف الرابع
االدبي
 .3اتسمت بالصدق والثبات والموضوعية.
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 .6موافقة عدد من المحكمين والمتخصصين باللغة العربية وطرائق تدريسها.
ثبات التصحيح للتعبير الكتابي-:
لجراء ثبات التصحيح للتعبير الكتابي على وفق محكات التصحيح المعتمدة في
هذا البحث صحح الباحث اتابات ( )20طالبا ً من مجتمع البحث نفسم 0إذ اتل
طالب تعبة من تعل مدرسة الشريف الرضي في الموضو اآلتي :
وأرض شموخ تّحدى المدى
قال الشاعر :بالدي منار لدرب الهدى 1111111
ٌ
وقد استخرج الباحث نوعين من االتفاق هما االتفاق عبر الزمن .وباستعمال
ارتباط (بيرسون) بلغ معامل الثبات بين محاولتي الباحث عبر الزمن(),011
واانت المدة بين المحاولتين أسبوعين وهي مدة مناسبة 0أما معامل االرتباط بين
الباحث ومصحح آخر( )2مدرب على التصحيح من قبل الباحث على وفق
المحكات التصحيح المعتمدة فكان ( ),0،2ويعد معامل الثبات جيداً في
التصحيحين.
كيفية التصحيح -:
بعد انتهاء طالب مجموعتي البحث من الكتابة عن الموضو المحدد 0وفي
التعبير التحريري تجمع الدفاتر 0يجري التصحيح خارج الصف 0ويتولى الباحث
التصحيح بنفسم فتصحح الموضوعات في ضوء المهارات التي حددها الخبراء
وهي ( )20مهارة 0هدف الباحث إلى تحقيق تنميتها 0فيضع الباحث درجة لكل
مهارة اونها مهارات رئيسة فتصبح الدرجة الكلية ( )1,,درجة 0علما ً بان
تو يع الدرجات على المهارات اان على وفق معيار الحالق ()2,,0الملحق
( )3الذي تبناه الباحث 0واما ان المهارات موضحة في الجدول اآلتي .
الجدول( )3تو يع الدرجات لمهارات التعبير الكتابي.
ت
0
6
3
4
0
2
7
1
9

المهارات
قدرة حسن التقديم في الكتابة
قدرة حسن العرض عند الكتابة
قدرة تكامل المعنى عند الكتابة
قدرة سالمة المكتوب صرفيا ً
قدرة الصياغة النحوية السليمة عند الكتابة
قدرة اخراج الكتابة بالغيا ً
قدرة وضوح الخط
قدرة استخدام عالمات الترقيم
قدرة استخدام ادوات الربط المناسبة

الدرجة
4
4
4
4
4
4
4
4
4

( ) 2المصننحح اآلخننر :هننو منندرس اللغننة العربيننة إذ دربننم الباحننث علننى التصننحيح علننى وفننق المحكننات المعتمنندة
للحالق ( 0)2,,0ولم خبرة في التدريس ااثر من عشر سنة.
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4
 01قدرة تصنيف االفكار الرئيسة الى افكار فرعية
4
 00قدرة تسلسل االفكار عند الكتابة
4
 06قدرة تنظيم صفحة الكتابة
4
 03قدرة ترك مسافة بين الكلمات واالسطر والفقرات
4
 04قدرة تدعيم االفكار باألدلة والشواهد
4
 00قدرة وضوح االفكار
4
 02قدرة ابراز االفكار العامة في اثناء الكتابة
4
 07قدرة تنوع االفكار عند الكتابة
4
 01قدرة صحة المعلومة المكتوبة ودقتها
4
 09قدرة جدة االفكار والمعاني
4
 61قدرة اضفاء العاطفة على المكتوب
4
 60قدرة االلتزام بنظام الفقرات في الكتابة
4
 66قدرة التعبير عن اآلراء والمشاعر الذاتية
4
 63صحة التراكيب المستعملة في إثناء الكتابة
4
 64قدرة الكتابة من الذاكرة
4
 60حسن الخاتمة عند الكتابة
011
المجموع
إذ صحح الباحث بعد قراءتم لكتابة الطالب ليحدد الحد االعلى من االخطاء
وتو الدرجة عليها 0وان الباحث وضح فقرات محكات التصحيح المعتمد
للطالب قبل الكتابة بالموضو التعبيري االول 0إذ أعتمد الباحث على اسلوب
التصحيح المرمز في عملية تصحيح اتابات الطالب ألنم ينمي النشاط الذهني
ويحث الطالل على التذار واالهتداء الى الصواب بعد اعادة الدفاتر المصححة
في درس التعبير التالي 0يؤاد الباحث ضرورة البحث عن الصواب واتابتم
لإلفادة منم في اتابة الموضوعات الالحقة 0وقبل الشرو بتدريس الموضو
الجديد يراجع الباحث أخطاء بعض الطالب في الموضو السابق ومحاولتهم
تصويبها.
 .1تطبيق التجربة :اتبع الباحث في اثناء تطبيق التجربة ما ياتي :
 .1باتر الباحث بتطبيق التجربة على طالب المجموعتين التجريبية والضابطة
يو الثالثاء  0 2,16/1,/16وباتر الباحث بتدريس درس واحد اسبوعيا ً
حسل خطوات استراتيجية اتخاذ القرار موضحا ً لهم خطواتها 0وانهيت التجربة
يو الخميس الموافق . 2,10/1/12
 .2اتل طالب مجموعتي البحث في خمسة موضوعات تعبيرية موحدة.
 -01الوسائل االحصائية  -:استعمل الباحث الوسائل االحصائية في برامج
 spssإصدار ( )14وهي ااآلتي -:
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-1االختبار التائي )  ( T-testلعينتين مستقلتين متساويتين صغيرتين .
-2اختبار (اا )2مربع ااي .
-3معامل ارتباط يبرسون .
-6قانون العينتين مترابطتين متساويتين صغيرتين : T-test
عرض النتائج وتفسيرها

الفصل الرابع-:
والمقترحات:
يضم هذا الفصل عرضا ً لنتائج البحث وتفسيراً لها في ضوء الجراءات المشار
إليها في الفصل الثالث 0لمعرفة أثر استراتيجية اتخاذ القرار في تنمية مهارات
األداء التعبير لدى طالب الصف الرابع االدبي .
عرض النتائج :
الفرضية الرئيسة االولى -:
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( ),0,0بين درجات
االختبار القبلي واالختبار البعدي لطالب لمجموعة التجريبية التي درست
التعبير الكتابي بطريقة اتخاذ القرار .وباعتماد االختبار التائي لعينتين مترابطتين
اتضح أن الوسط الحسابي للفروق( )40620واالنحراف المعياري للفروق
(0)20123بدرجة حرية( 0)31والمحسوبة ( )،02,,أابر من القيمة التائية
الجدولية( )20,,,وهذا يدل أن هناك نمواً في مهارات االداء التعبيري الكتابي
لدى طالب المجموعة التجريبية بين االختبار القبلي والبعدي 0والجدول اآلتي
يوضح.
نتيجة االختبار التائي بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية التي
درست التعبير.
ا لنسبة المئوية

مجموع
الدرجات
التطبيق

1،01

القبلي

0972

البعدي

6029

واالستنتاجات والتوصيات

القيمة التائية
الفرق بين
االختبارين

الوسط
الحسابي
للفروق

االنحراف
المعياري
للفروق

093

2،406

6،073

درجة
الحرية

المحسوبة

الجدولية

30

1،611

6،111

الداللة عند
مستوى
1010

دالة
احصائيا ً

الفرضية الرئيسة الثانية -:
ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ( ),0,0بين درجات االختبار
القبلي للتعبير الكتابي ودرجات االختبارات المتسلسلة للمجموعة التجريبية 0إذ
أمهرت النتائج حدوث تنمية وبشكل متصاعد  0إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة
لعينتين مترابطتين متساويتين لالختبار القبلي واالختبار المتسلسل االول
( 0 )20220واالختبار القبلي واالختبار المتسلسل الثاني ( 0 )3،241واالختبار
القبلي واالختبار المتسلسل الثالث ( 0 )4،121واالختبار القبلي واالختبار
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المتسلسل الرابع ( 0 )0،443واالختبار القبلي واالختبار المتسلسل الخامس
( 0 )7،333وهذه القيم جميعها أابر من القيمة التائية الجدولية (0 )20,,,
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة  0وهذ يؤاد حدوث تنمية وبشكل
متزايد في مهارات االداء التعبيري الكتابي لدى طالب الصف الرابع االدبي0
اما في الجدول يوضح ذلك.
نتيجة درجات االختبار القبلي واالختبارات المتسلسلة للمجموعة التجريبية
للتعبيرالكتابي

ت
.6

.3

.4

.0

التطبيق

.0

مجموع
الدرجات

القبلي
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0
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01،010
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دالة
احصائياً

الفرضية الرئيسة الثالثة :
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0بين درجات
االختبار البعدي لطالب المجموعة التجريبية التي درست التعبير باستراتيجية
اتخاذ القرار ودرجات االختبار البعدي لطالب المجموعة الضابطة التي درست
التعبير بالطريقة التقليدية المتبعة 0وباعتماد االختبار التائي لعينتين مترابطتين
متساويتين تبين أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية()27،10
واالنحراف المعياري( )7،109في حين أن المتوسط الحسابي للمجموعة
الضابطة( )23،61واالنحراف المعياري( )0،023بدرجة حرية ( )42إذ
بلغت القيمة التائية المحسوبة ( )20410أابر من القيمة التائية
للجدولية( )20,,,وهذا يدل إن هناك نمواً في مهارات االداء التعبيري في
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االختبار البعدي لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة 0واما موضح في
الجدول اآلتي:
عدد
المجموعة افراد
العينة
التجريبية
الضابطة

36
36

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

التباين

7،109 27،10
0،023 23،61

20،723
62،202

الداللة
القيمة التائية
عند
درجة
الحرية المحسوبة الجدولية مستوى
1010
26

6،290

6،111

دالة
احصائياً

وعند تحليل النتيجة وجد الباحث اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات
السابقة(االسدي  ) 2,11على تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب
المجموعة الضابطة 0وبينت نتائج ال اختبار إن هناك نمواً بين اختبار وآخر
لمهارات التعبير حسل ما مهر في التحليل االحصائي للبرنامج ((spss
والجدول اآلتي يوضح ذلك:
حدوث التنمية ألداء التعبيري الكتابي
التنمية
االختبار
,02
األول
,01,
الثاني
,016
الثالث
,014
الرابع
,021
الخامس
تفسير النتائج-:
أمهرت النتيجة تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة
الضابطة في تنمية مهارات االداء التعبيري الكتابي 0ويمكن أن يعزى السبل في
ذلك الى االسباب اآلتية:
 -1أن استراتيجية اتخاذ القرار تجعل الطالب مبدعين عند تعبيرهم عن
موضو أنشائي معين وقد أفادت من ذلك مالحضة التقد والنمو الذي حصل في
مهارات االداء التعبيري.
 -2أن اتخاذ القرار يزيد الرغبة للطالب ويشوقهم على إمهار القدرات التعليمية
واتخاذ القرارات المستقبلية ويشوقهم في التعبير عن الموضوعات الالحقة اونم
يساعد على تنمية روح التعاون لدى الطالب .
 -3أن اتخاذ القرار ينمي مهارات تفكير الطالب مما يجعل تعبيرهم الكتابي ذو
فاعلية.
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االستنتاجات  -:من خالل النتيجة التي توصل أليها الباحث يمكن استنتاج ما
ياتي:
 -1أن تدريس مادة التعبير لطالب الصف الرابع االدبي باستراتيجية اتخاذ
القرار أفضل من تدريسهم بالطريقة التقليدية.
 -2هناك حاجة عند طالب الصف الرابع االدبي الى استراتيجيات حديثة ومنها
اتخاذ القرار.
التوصيات  -:في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث ما ياتي :
 -1ضرورة استعمال استراتيجية اتخاذ القرار في تدريس األداء التعبيري
الكتابي لطالب المرحلة االعدادية .
 -2إعداد اتيبات باسم(دليل مدرس التعبير)يتضمن استراتيجية اتخاذ القرار مع
استراتيجيات اخرى لخطط تدريسية بغية االطال عليها واالستفادة منها
للتدريس في جزء من تطوير افاية المدرسين .
المقترحات  -:يقترح الباحث القيا بدراسات تكميلية وتطوير الدراسة الحالية
اما ياتي :
 -1إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مواد تعليمة اخرى ومراحل دراسية
أخرى في اللغة العربية مثل مادة األدب 0والنصوص 0والمطالعة .
 -2دراسة أثر استراتيجية اتخاذ القرار في تنمية التفكير االبتكاري لطالب
المرحلة االعدادية.
المصادر و المراجع
 القرآن الكريم .* أبن منضور جمال الدين محمد عكر 0لسان العرب 0أعتنى بتصحيحم 0أمين
محمد عبدالوهاب ومحمد الصادق العبيدي 0ط 03ج 01دار الحياء التراث
العربي 0بيروت لبنان. 11110
* ابو جادو 0صالح محمد 0ونوفل 0محمد بكر 0تعليم التفكير النضرية والتطبيق0
ط06دار المسيرة االردن. 2,13 0
*ابوجادو0صالح محمد0ونوفل محمد بكر( )2,13تعليم التفكير النضرية
والتطبيق0ط06دار المسيرة للنشر والتو يع0عمان االردن .
*أحمد 0بيمان جالل 0أثر استراتيجية المراحل الخمس في االداء التعبيري
والتفكير االبتكاري عند طالبات الصف الخامس االدبي 0رسالة ماجستير غير
منشورة 0الية التربية أبن رتد 0جامعة بغداد2,1,0
* االسدي 0علي ثامر 0فاعلية استراتيجية اتخاذ القرار في تحصيل الكيمياء
والتفكير العلمي لدى طالب الصف االول المتوسط 0رسالة ماجستير غير
منشورة ابن الهيثم2,11-
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* أسماعيل 0اريا 0طرائق تدريس اللغة العربية 0دار المعرفة الجامعي
االسكندرية. 2,12 -
* جابر عبد الحميد جابر( 0)2,,1طرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها
التربوية 0ط 03دار الفكر للنشر 0عمان,
* حصاونة 0احمد سليم 0والعكل ايمان احمد 0فاعلية الدراسة المسرحية في تنمية
مهارات المحادثة الشفوية لدى طالب المرحلة االبتدائية 0المجلة الدولية
المتخصصة 0المجلد()1العدد(2,12)6
* الحالق 0علي سامي 0اللغة والتفكير الناقد 0دار المسيرة للنشر والتو يع 0ط02
عمان االردن. 2,1, 0
* الدقاق 0عمر 0مصادر التراث العربي 0مكتبة االنجو المصرية.11220
* الدليميان 0طم علي حسين 0واامل محمود نجم 0أساليل حديثة في تدريس
اللغة العربية 0ط.1دار المسيرة للنشر والتو يع 0االردن. 2,,60
* الدوري 0علي حسين 0االدارة التربوية وديمقراطية التعليم 0ط 01دار اثراء0
االردن. 2,11
* الريماوي 0محمد عواد 0علم النفس العا 0ط01دار المسيرة 0االردن . 2,,6
* اير سعد علي 0ويونس 0رائد رسم 0اللغة العربية ومناهجها وطرائق
تدريسها 0دار المرتضى 0تار المتنبي بغداد2,120
* اير 0سعد علي 0وداخل 0سماء تراي 0وعيسى 0عمار جبار 0وفيصل 0منير
راتد 0الموسوعة الشاملة استراتيجيات وطرائق ونماذج وأساليل وبرامج0ج01
دار المرتضى 0بغداد 0تار المتنبي-العراق. 2,130
* الزغوالن 0رافع النصير و عماد الدين 0علم النفس المعرفي 0ط 01دار
الشروق عمان. 2,,3
* الزغول 0رافع النصير 0علم النفس المعرفي 0مكتبة الشروق 0االردن
. 2,,1
* يتون 0حسن حسين 0تصميم التدريس رؤية منضوميم 0ط 01عالم الكتل0
القاهرة. 2,,1
* سالمي 0عبدالمجيد 0و نور الدين خالد 0وتريف بدوي 0معجم مصطلحات علم
النفس 0دار الكتاب المصري 0القاهرة . 111،-
* سمك 0محمد صالح 0فن التدريس للغة العربية والتربية الدينية 0مكتبة االنجو
المصرية0القاهرة. 11410
* السيد 0احمد جابر احمد( )2,,2تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى الطالب
المعلمين بكلية التربية بسوهاج 0مجلة دراسات في المناهج وطرائق التدريس0
العدد.22
* تحاتة 0حسن 0و ينل النجار 0معجم المصطلحات التربوية والنفسية0
ط01الدار المصرية اللبنانية-القاهرة0مصر. 2,,30
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* تحاتم 0حسن 0تعليم اللغة العربية بين النضرية والتطبيق 0دار المصرية
اللبنانية 0القاهرة مصر. 1113
* عبد الرحمن 0انور حسين 0وعدنان حقي تهاب نكنم 0االنماط المنهجية
وتطبيقاتها في العلو االنسانية والتطبيقية  0ط 01دار الكتل والوثائق0
بغداد. 2,,2
* عطية 0محسن علي 0مهارات االتصال اللغوي وتعليمها 0ط 01دار المناهج
للنشر والتو يع0عمان-االردن. 2,,20
* العفون 0نادية حسين 0االتجاهات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير 0ط01
دار الصفاء االردن. 2,12
* علي 0محمد السيد 0وعميرة ابراهيم 0التربية العلمية وتدريس العلو  0ط 01دار
المسيرة االردن2,,2
* الفراهيدي 0الخليل بن أحمد 0اتاب العين 0ترتيل وتحقيق 0د .عبد المجيد
هنداوي 0ج 06ط01دار الكتل العلمية 0بيروت لبنان. 2,,3
* الكخن 0أمين 0دليل أبحاث ميدانية في تعليم اللغة العربية في مراحل التعليم
االساس 0المنضمة العربية للتربية والثقافة والعلو  0تونس. 1112
* ملحم 0سامي محمد 0مناهج البحث في التربية وعلم النفس 0ط 01دار المسيرة
عمان 0االردن. 2,,,0
* ملحم 0سامي محمد 0سيكولوجيا التعلم 0دار الشروق 0ط 01االردن. 2,,4
* نصر 0حمدان 0تقويم مستويات الكتابة التعبيرية لدى تالميذ نهاية الحلقة
االولى االساسية باألردن 0مجلة مراز البحوث التربوية بجامعة قطر 0السنة
الرابعة 0ص (. 1110)222-111
*-نوفل 0محمد بكر و سعيفان محمد قاسم 0دمج مهارات التفكير في المحتوى
الدراسي ط 01دار المسيرة 0االردن . 2,11
* الهاتمي 0عبد الرحمن 0والدليمي 0طم علي حسين 0استراتيجيات حديثة في
فن التدريس 0ط 01دار الشروق للنشر والتو يع 0عمان 0االردن. 2,,10
* و ارة التربية 0جمهورية العراق 0ر مة تدريسية لدورات مديري المدارس0
المديرية العامة لإلعداد والتدريل 0معهد التدريل والتطوير 0بغداد. 111،
* و ارة التربية 0جمهورية العراق 0منهج الدراسة االعدادية 0ط01تكرة الفنون
للطباعة المحدودة 0بغداد. 111,
المالحق
الملحق ( )0الموضوعات التعبيرية الكتابية
صلاى ا
 -1الموضو  /قَا َل َرسُو ُل ا
هللاُ َعلَ ْي ِم وألم َو َسلا َم  (:من سلك طريقا ً
هللاِ( َ
يلتمس فيم علما ً سهل هللا لم طريقة الى الجنة) صدق رسول هللا(صلى هللا عليم
والم وسلم)( الترمذي 0ج 00ب)
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 -2قال تعالى (أنما المؤمنين أخوة) صدق هللا العضيم
 -3قال الشاعر بطرس البستاني:
وقلبي ال يو ُد سوى عالاا
سواد العين يا وطني فدااا
 -6قال الشاعر العباس بن االحنف:
فيا رب قرب دار ال حبيل
أرى البين يشكوه االحبة الهم
-0قال الما علي(عليم السال ( ):األترار يتبعون مساوئ الناس ويتراون
محاسنهم اما يتبع الذباب الموائد الفاسدة).
الملحق ( )6أ سماء السادة المح ّكمين
أسماء الخبراء حسل الحروف الهجائية واللقل العلمي في االستبانم المكونة
من-:
أ -اختيار الموضوعات 0ب -الخطط التدريسية 0ت -محكات التصحيح للتعبير0
ث -مهارات االداء التعبيري 0ج -األهداف السلواية.
ت

اللقب العلمي واسم
الخبير

الجامعة او الكلية

ديالى /كلية التربية
 0أ.د  .اسماء كاظم فندي
األساس
 6أ.د .حسن علي العزاوي بغداد /كلية التربية
ابن رشد
بغداد /كلية التربية
 3أ.د .سعد علي زاير
ابن رشد
ديالى /كلية التربية
 4أ.د .رياض حسين علي
األساس
 0أ.د .عادل عبد الرحمن ديالى /كلية التربية
األساس
العزي
 2أ.م .د .أميرة محمود ديالى  /كلية التربية
التميمي
 7أ.م .د.أيسر فخري المستنصرية
/كلية التربية
رحومي
 1أ.م.د .ضياء عبدهللا احمد بغداد /كلية التربية
ابن رشد
 9أ.م.د .عبد الحسين أرزقي بغداد  /التربية ابن
رشد
الجبوري
 01أ.م .د.عبد المهيمن أحمد المستنصرية
/كلية التربية
خليفة
التربية
 00أ.م.د .محمد عبد الوهاب ديالى/
للعلوم الصرفة
 06أ.م.د.نصيف جاسم خضر المستنصرية/
كلية التربية
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االختصاص

نوع الخبرة

أ ب ت ث ج
*
طرائق تدريس *
اللغة العربية
* *
طرائق تدريس *
اللغة العربية
* *
طرائق تدريس *
اللغة العربية
طرائق تدريس * * * * *
اللغة العربية
طرائق تدريس * * * * *
اللغة العربية
طرائق تدريس * * * * *
اللغة العربية
* *
قياس وتقويم * *
طرائق تدريس *
اللغة العربية
*
القياس
والتقويم
طرائق تدريس *
اللغة العربية
طرائق تدريس *
اللغة العربية
طرائق تدريس *
اللغة العربية

*
*

*

*

* * *

*

* * *

*

* * *

*

حميد ديالى/كلية التربية

طرائق تدريس * * * *
اللغة العربية
*
اللغة العربية * *

 03أم.د.هيفاء
السامرائي
 04أ.م.د .محمد بشير ديالى/كلية التربية
العبيدي
ديالى  /كلية التربية اللغة العربية
 00أ.م.د.وليد نهاد عباس

*

*

*

الملحق ( ) 3
خطة أنموذجية لطالب المجموعة التجريبية باستعمال استراتيجية اتخاذ القرار
في مادة التعبير الكتابي لطالب الصف الخامس األدبي
المادة :التعبير
اليوم :
الشعبة -ب-
التاريخ:
الزمن( )60دقيقة
صلَى َ
سو ُل َ
سلَ َم ( (:من سلك طريقا ً
الموضوع /قَا َل َ :ر ُ
هللاُ َعلَ ْي هه وأله َو َ
هللاه) َ
يلتمس فيه علما ً سهل هللا له طريقة الى الجنة) صدق رسول هللا (صلى هللا
عليه واله وسلم) ( الترمذي 0ج 00ب).
األهداف السلوكية  :جعل الطالل قادراً على ان:
• يذار فائدة العلم في تقد البالد. .
• يميز بين العلم وبين الجهل.
• يجيد استعمال عالمات الترقيم.
• يستشهد عن الموضو بآيات وأحاديث تريفة وأبيات تعرية عن الموضو
.
• يكتل عن الموضو بخط جميل.
• يحلل الموضو إلى عناصره الرئيسة.
• يعرف العلم
• يوضح دور بلده اتجاه نشر العلم والتعلم
• يبين دوره في نشر العلم
الوسائل التعليمية:
• السبورة 0وحسن استعمالها
• الطباتير الملون والعادي.
المدخل الى الدرس( )0دقايق-:
يحاول الباحث إن يثير أنتباه الطالب بمقدمة عن الموضو ااالتي:
أن التعبير فر ٌ من فرو اللغة العربية إذ هو الغاية الرئيسة من دروس اللغة
العربية 0فالكتابة تعد البوتقة التي ينصهر بها النحو والبالغة والصرف وايفية
رسم الحرف 0فعلى الطالل ان يتعلم الكتابة السليمة من خالل إتقان هذه الفرو
اي يصل الى الكتابة الصحيحة 0فالتعبير وسيلة الفهم واالفها بين الناس؟
عرض الدرس( 31دقيقة):ـ
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 -1تحديد المشكلة :ان التعبير الكتابي من المشكالت المهمة في العملية
التعليمية 0ما ال يعاني من المشاال النحوية والصرفية والبالغية وايفية رسم
الحرف فبعض الطالب يكتبون ( لكن -الان 0نحن – نحنو 0هذا -هاذا 0هؤالء-
هاؤالء) فهذه من المشاال العديدة لمادة التعبير الكتابي.
 -2جمع المعلومات :ـ يرمي الباحث الى جمع المعلومات حول المشكلة
المطروحة عن طريق بعض األسالة ويوجها الى الطالب ويخلق االهتما لدى
الطالب حول موضو الدرس باسلوب أدبي جميل.
الباحث اعزائي الطالب 0بودي لو اخبرتموني بم تتقدم الشعوب ؟
طالب  :بالحضارة والتعاون.
طالب آخر  :بالعلم الذي يحملونم من اجل حياة حرة ومتقدمة.
طال أخر:بالعلم ألنم حصيلة المعرفة والثقافة
الباحث  :أحسنتم  0وهل العلم وسيلة لسعادة اإلنسان وتقدمه ؟
طالب  :ان العلم هو وسيلة و سالح لكل انسان الن العلم هو الحياة.
طاب آخر  :على ان يكون علم االنسان مرتبط بخلق ِم .
طالب آخر  :العلم هو من الراائز لبناء األمم.
الباحث  :أحسنتم جميعاً.
الباحث :ما العلم وما فائدته في تقدم الشعوب ؟
طالب  :العلم هو سالح عصر النسان الذي يرتقي بم ويعلو تانم..
طالب آخر  :إن العلم ترف وعمل نبيل وهو يعد طريق الخلود 0وبم نبني وطننا
الحبيل(العراق).
الباحث  :أحسنتم  0وما أهميته وكيفية احترامه ؟
طالب  :ان نسعى الى طلل العلم ما استطعنا ونبذل الجهد اي نتعلم,
طالب آخر  :ان نحتر ونجل العلم والعلماء..
الباحث :بوراتم جميعا ً ؟.
الباحث :ما فضل القرآن الكريم في العلم؟
طالل :جاء في اتابنا العزيز قال تعالى(:وليعلم الذين اوتوا العلم أنمُ الح ُ
ق من
ربك فيؤمنوا بم فتخبت لمُ قلوبهم وإن هللا لها ِد الذين امنوا إلى صرا ٍط مستقيم) :
الحج06 :
علم عليم) يوسف:
طالل آخر :قال تعالى(:نرف ُع درجا ٍ
ت من نشاء وفوق ا ِل ذي ٍ
72
طاب آخر :قال تعالى(:فتعالى هللا الملك الحق وال تعجل بالقرآن من قب ِل ان
ك وحيمُ وقل ربي دني علماً) طه004 :
يقضى إلي َ
الباحث :بارك هللا فيكم 0فهذا فضل العلم 0وبالعلم تنتشر االخالق الفاضلة بين
الناس ويحبون بعضهم بعضا 0وبم تزدهر االمم وتبلغ المكانة العليا بين
الشعوب؟
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الباحث :أذن من المعلم االول ومربي الخليقة بالعلم والتعلم؟
طالل :أنم الرسول العضيم محمد(صلى هللا عليم وآلة وسلم)0فهو األصل في
العلم والتعليم والتاديل ؟وماذا ذار عن رسولنا الكريم في فضل العلم على بني
البشر؟
طالل  :قال الرسول الكريم محمد (صلى هللا عليم وآلة وسلم()من َسال عن علم
فكتمم اُلِج َم يو القيامة بِلجا من هللا نار) صدق رسول هللا
طالل آخر :قال رسول هللا(صلى هللا عليم وآلة وسلم)(:طلل العلم فريضة على
ال مسلم ومسلمة) صدق رسول هللا
طالل آخر :قال رسول هللا(صلى هللا عليم وآلة وسلم)(:من سلك طريقا ً يلتمس
فيم علما سهل هللا لم طريقا ً الى الجنة) صدق رسول هللا
الباحث  :أحسنتم جميعا ً  0ان المجتمع الذي يسوده المعلم الجيد ترى أبناءه ذوي
علم رفيع وقيم وأخالق رفيع ,نرى انم تعلو حضارتم وتزهو بين الشعوب
وبالعلم نحرر ال أرض مغتصبة ونمحق ال األعداء.
الباحث :وماذا ذكر عن االمام علي(عليم السال ) في فضل العلم على سائر
الناس جمعاء؟
طالب  :قال االما علي)عليم السال ):
واألدب
أن اليتيم يتيم العـــلم
ليس اليتيم الذي قد ماتَ والده
ُ
طالل آخر :قال االما علي)عليم السال )( :العلم علمان :مطبو  0ومسمو  0ال
ينفع المطبو إذا لم ي ٌ
ك مسموعاً).
الباحث :أحسنتم جميعا ً
إذن وماذا ورد في مورثنا العربي الخالد وكيف تبينه؟
طالب  :ورد في موروثنا العربي الخالد  :قال الما الشافعي:
تعلم فليس المرء يولد عالما ً
وليس اخو علما ً كمن هو جاه ُل
لـم يبق بابا ً
طالب آخر  :قال حافظ أبراهيم:فتعلموا فالعلم مفتاح العلى
للسـعادة مغـلقا ً
الباحث  :بارك هللا بكم : 0وما هو الشيء المناقض للعلم ؟
طالب  :ان المناقض للعلم هو الجهل  .اما يتناقض النور والضال  0والصدق
والكذب
الباحث  :أحسنت  0وكيف تميز بين العلم والجهل ؟
طالب  :العلم هو النور الذي يشع على المرء 0والجهل هو الضال الذي يخيم على
المرء ففي النور نرى األتياء ونعرفها 0وفي الضال فال نرى األتياء 0وال نرى
وجوه الناس 0وال نستطيع أن نميز بين العدو والصديق
 .3تحديد البدائل:ـ يرمي الباحث بتحديد اربع بدائل للعلم وطلب العلم وهي:ـ
 -1العلم الرايزة الرئيسة لرقي المجتمع في اافة المجاالت االقتصادية
والتربوية...الخ)
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 -3بالعلم تزدهر الشعوب ويعلو تانها بين الدول االخرى.
 -6وهو خير وسيلة لسعادة االنسان ألنم العلم الحياة.
 -0العلم هو سالحنا من أجل النهوض بالرقي والتطور في بلدنا العراق
 -4تحليل البدائل:
* -تحليل البديل االول:
طالل :العلم الرايزة المهمة من خالل تعلم االنسان في احدى المجاالت اي
يساهم بالنهوض والرقي.
طالل اخر :من خالل تعلم االنسان في مجال معين يستطيع ان يجد الحلول
المناسبة التي يحتاجها في مجالم .
* -تحليل البديل الثاني:
طالل :من خالل ما تصدره للبالد االخرى من ابداعات علمية او تكنلوجي
طالل :من خالل تنشره من دوريات أدبية تخد البالد االخرى.
* -تحليل البديل الثالث:
طالل :العلم افضل الوسائل لسعادة االنسان بم نتعلم امور ديننا ونقرأ قراننا
الكريم
طالل اخر :بالعلم نستطيع ان نميز جميل الشعر من ردياة.
* -تحليل البديل الرابع:
طالل :سالحنا اليو هو ما نمتلكم من ذخيرة علمية من اجل محاربة أعداء
الوطن .
طال أخر :فبالعلم نسعى الى بناء المؤسسات التربوية واالجتماعية
واالقتصادية ....ألخ من أجل تطور بلدنا العراق.
-0أختيار أفضل البدائل:
يهدف الطالب الى اختيار البديل( اتخاذ قرار لطالل) من خالل السؤال االتي:
ما هو دور العلم والتعلم في حياة االنسان وتطوره؟
طالل :ينمي الذوق االدبي من خالل قراءة الشعر العربي وحفظ االتعار.
طالل أخر :بالعلم نكتشف ما يدور حولنا في الحياة الحضرية.
طالل أخر :بالعلم نستطيع أن نرى االتياء ونعرفها ونميزها عن بعضها.
 -4التقويم )01(:دقيقة
يوجم الباحث أسالة تقويمية إلى الطالب حيث يقيس مدى فهم الطالب
للموضو .
األسئلة التقويمية :-
• ايف تبين مكانة العلم ؟
• ما منزلة العلم في تقد بالدنا ؟
• ايف نحتر العلم ونقدسمُ ؟
• ماذا نطمح لرقي بالدنا الحبيل في المستقبل ؟
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• ايف تجل العلم والعلماء ؟
*التصحيح -:يجري تصحيح دفاتر الطالب وفقا ً لمحكات التصحيح
المعتمدة(محكات تصحيح الحالق الموضوعة ( )2,,0وباسلوب التصحيح
المرمز المتفق عليم 0على أن تعاد الدفاتر مصححة في حصة التعبير الالحقة.
الملحق ( )4معيار الحالق 6110لتصحيح االداء التعبيري الكتابي لطالب
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