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جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة االساسٌة

مهخص انبحث:
ٌعد التعبٌر من أهم أؼراض الدراسات اللؽوٌة واألدبٌة ,وإتمانه ؼاٌة فً حد
ذاته ففٌه تتجلى وحدة اللؽة  ،ألنه المحصلة النهائٌة لكل فروع اللؽة العربٌة ,وهو
المالب الثري الذي ٌصب فٌه اإلنسان كل ما لدٌه من أفكار ومشاعر وأحاسٌس
وآراء,وهو وسٌلة التفاهم بٌن الناس ووسٌلة عرض أفكارهم ومشاعرهم  .بخاصة
إن تم تعلٌمه باستعمال المنشطات العملٌة المتنوعة التً تساعد على فهمه واستٌعابه
ومن ثم تطبٌمه بالشكل الصحٌح لؽة وكتابة .لذا هدؾ البحث الحالً التعرؾ على
(أثر استعمال المنشطات العملٌة فً تنمٌة الثروة الؽوٌة لدى تبلمذة الصؾ الرابع
االبتدائً فً التعبٌر التحرٌري)
ولتحمٌك هدؾ البحث فرضت الباحثة الفرضٌتٌن الصفرٌتٌن اآلتٌتٌن:
 (-1ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( ),,,5بٌن متوسط درجات
المجموعة التجرٌبٌة التً تدرس التعبٌر التحرٌري باستعمال المنشطات العملٌة
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التً تدرس المادة نفسها باستعمال الطرٌمة
التملٌدٌة).
-2الفرضٌة الثانٌة وتنص على (عدم وجود فرق ذي داللة إحصائٌة عند مستوى
( ),,,5بٌن متوسط درجات التبلمٌذ (البنٌن) الذٌن ٌدرسون التعبٌر التحرٌري
باستعمال المنشطات العملٌة ومتوسط درجات التلمٌذات البلئً ٌدرسن المادة نفسها
باألسلوب نفسه).
ولد اتبعت الباحثة المنهج التجرٌبً للتحمك من هدفً بحثها ,واختارت مجتمع البحث
وعٌنته بالطرٌمة العشوائٌة البسٌطة ولبل تطبٌك التجربة كافأت الباحثة بٌن
مجموعتً البحث (التجرٌبٌة والضابطة) فً بعض المتؽٌرات التً اعتمدت أن لها
درست الباحثة مجموعتً البحث بنفسها
تأثٌرا مباشرا فً سٌر التجربة.ولد ّ
,واستعملت فً بحثها مجموعة من الوسائل اإلحصائٌة منها (االختبار التائً لعٌنتٌن
مستملتٌن,ومربع كاي,واالنحراؾ المعٌاري,والتباٌن).
وفً نهاٌة التجربة توصلت الباحثة إلى النتائج اآلتٌة :
ٌ (-1وجد فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( ),,,5بٌن متوسط درجات
المجموعة التجرٌبٌة التً تدرس التعبٌر التحرٌري باستعمال المنشطات العملٌة
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التً تدرس المادة نفسها باستعمال الطرٌمة
التملٌدٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة)
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) بٌن متوسط درجات,,,5( (عدم وجود فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى-2
التبلمٌذ (الب نٌن) الذٌن ٌدرسون التعبٌر التحرٌري باستعمال المنشطات العملٌة
.)ومتوسط درجات التلمٌذات البلئً ٌدرسن المادة نفسها باألسلوب نفسه
:وفً ضوء نتائج البحث أوصت الباحث ببعض التوصٌات منها
تأكٌد أهمٌة استعمال المنشطات العملٌة لما لها من فائدة فً حصر انتباه التبلمٌذ-1
.فً مادة التعبٌر
ضرورة توفٌر بٌئة ؼنٌة بالمنشطات العملٌة المختلفة من لصص وصور ملونة-2
 لكونه المادة,ألخ عند تدرٌس فروع اللؽة العربٌة وباألخص مادة التعبٌر...ورسوم
.التً من خبللها ٌجسد التلمٌذ ما فً داخله إلى معنى وفكر معبر
:ًأما أهم الممترحات التً الترحتها الباحثة فً بحثها فهً كاآلت
. إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة على مرحلة دراسٌة أخرى-1
 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة تستعمل فٌها منشطات عملٌة أخرى-2
.وتكون أكثر تعمٌدا وتطورا
. إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة على مادة دراسٌة أخرى-3
Abstract
Expressing ideas is of the most important purposes of
linguistic studies and literary and mastering it is an end in itself
which reflects the unity of language because it is the final
outcome of each branch of Arabic language. It is the template
on which the man pours all of his thoughts, feelings, sensations
and opinions which means understanding between people and a
means present their ideas and their feelings, especially if it has
been taught using various mental activities that help to
understand and absorb it and then properly applied it orally and
in writing.
Therefore, the goal of the current research is identify the
impact of the use of mental activators in the development of
linguistic wealth of primary fourth grade students in the written
expression and to achieve the aim of the research the researcher
imposed the following null hypothesis: there is no statistically
significant difference at 0.05 between the average scores of the
experimental group that is taught the written expression using
mental activators and average scores of the control group, which
is taught the same material using the traditional approach.
The researcher followed the experimental method to
verify the goal of the research and chose the research
community and sample using the simple random manner. Before
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the application of experience , the researcher balanced between
the two sets of the research experimental and control groups in
some of the variables that she thought it would have a direct
impact on the course of the experiment. The researcher taught
the two groups of students by herself using a set of statistical
methods, including T- Test for the two independent groups , chi
square, standard deviation and variance. At the end of the
experiment the researcher reached the following results:
There is statistically significant difference at a significance level
of 0.05 between the average scores of the experimental group
that were taught the written expression using doping substances
and the average scores of the control group, which is
considering the same article using the traditional method for the
experimental group.
In light of these results the researcher suggests the following
recommendations including
1.Confirm the importance of the use of doping substances
because of their interest in confining the attention of students
in expressing themselves in writing .
2.The need to provide a rich environment of different doping
mental of: stories, colorful pictures, drawings, etc. when
teaching branches of the Arabic language and in particular the
subject of wriiten expression being the material through which
the student embodies what is inside him into meaning and
thoughts.
The most important suggestions concluded by the researcher are
as follows:
.Conduct a similar study of the current subject on other grade.1
2.Conduct a similar study of the current subject using other
mental dopings
3.Conduct a similar study of the current subject on other
academic subject.
:مشكهت انبحث
ٌُعَد التعبٌر بكل أنواعه ضرورة حٌوٌة للفرد والمجتمع فهو من أهم عناصر
النجاح االجتماعً والتربوي التً ال ٌستؽنً عنها اإلنسان فً أي طور من أطوار
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حٌاته بدءا بالطفل الصؽٌر الذي ٌحتاج إلى التعبٌر عن نفسه من خبلل ترتٌب
الكلمات واختٌار الجمل المعبرة وفما لمستوى نضجه وانتهاء بالشٌخ الكبٌر ,فالتعبٌر
هو أسلوب طبٌعً من أسالٌب الحٌاة ٌخدم به اإلنسان نفسه كما ٌخدم به
وطنه(.لورة)2,2 :2,,1,
وتعد مشكلة تدرٌس التعبٌر من المشكبلت الصفٌة التً تواجه معلمً اللؽة
ومدرسٌها العربٌة على السواء ,إذ أدت هذه المشكلة إلى انصراؾ التبلمذة عن
التعبٌر ونفورهم منه فنحن نجد معظم التبلمذة ٌصلون إلى مرحلة عمرٌة متمدمة
وهم ؼٌر لادرٌن على التعبٌر عن أنفسهم ووالعهم بشكل جٌد  ,ونجد أن تعبٌرهم فً
أؼلبه ٌتضمن األلفاظ العامٌة وربما ٌرجع السبب فً هذا الضعؾ إلى التبلمذة
أنفسهم بسبب عدم اشتراكهم باألنشطة اللؽوٌة التً تمٌمها إدارات المدارس أو للة
مطالعتهم للكتب المفٌدة بشكل مستمر ,وربما لد ٌرجع السبب إلى األسرة عندما
تخاطب أطفالها بلؽة العامٌة عندما ٌحتاجون األبانة عن األشٌاء  ,وعدم تشجٌعهم
على توسٌع دائرة معلوماتهم باللعب المثمر والحدٌث عن الطبٌعة أو تشجٌعهم على
الكبلم من خبلل سرد المصص والحكاٌات ,ولد ٌرجع السبب فً ضعؾ التبلمذة
فً مادة التعبٌر إلى المعلم أما من خبلل فرضه الموضوعات التملٌدٌة التً ال تمثل
تفكٌر التبلمذة وال تشبع مٌولهم ورؼباتهم أو تكلم بعض المعلمٌن أمام تبلمذتهم
باللؽة العامٌة وهذا ما نبلحظه فً الصفوؾ األبتدائٌة خاصة وإن التبلمذة فً هذه
المرحلة ٌحاولون تملٌد ومحاكاة معلمٌهم ومعلماتهم فضبل عن أكتسابهم للكثٌر من
تصرفاتهم ألنهم ٌمثلون المدوة الحسنة بالنسبة لهم وبالتالً سٌنعكس هذا إلى لؽة
التبلمذة أنفسهم سواء أكان هذا عند المراءة أم الكتابة أم التعبٌر ,أو عدم اختٌار
المعلم ألسلوب التدرٌس المناسب أو الطرٌمة المبلئمة فً تدرٌس هذه المادة ,وكذلن
عدم استعماله للوسائل التعلٌمٌة واألنشطة الصفٌة و التمنٌات التربوٌة التعلٌمٌة التً
تعمل على حصر انتباه التبلمذة للموضوع المطروح أمامهم والتفكٌر فٌه بشوق
ولهفة لما تمتاز به هذه الوسائل التعلٌمٌة التً تسمى بـ(المنشطات العملٌة) ألنها
تعمل على تنشٌط عمل المتعلم وأثارته وتطوٌره باستمرار.
لذا نجد أن مادة التعبٌر تحتاج تعلٌما وتدرٌبا وممارسة ,وهذا التعلٌم
والتدرٌب ٌمع على عاتك المدرسة وباألخص المعلم الذي ٌعمل على تعلٌم تبلمذته
الممارسة السلٌمة لهذا اللون اللؽوي المهم من خبلل استعمال األفضل من المنشطات
العملٌة  ،ألنه من خبلل هذه المادة تتهذب لؽة الكبلم العادي وٌرتفع مستوى المحادثة
فً موالؾ الحٌاة جمٌعها لفظا وأسلوبا وفكرة.
وعلى حسب علم الباحثة ال توجد دراسة تناولت مادة التعبٌر فً الصؾ
الرابع االبتدائً على الرؼم من وجود هذه المادة فً ممررهم الدراسً واعتماد
درجتها فً تحصٌلهم الشهري وتحصٌلهم لنصؾ السنة وآخر السنة إلى جانب
تحصٌلهم لمادة المواعد والمراءة والمحادثة واإلمبلء و الخط والمحفوظات .إذ ٌوجد
سؤال كامل لمادة التعبٌر فً أسئلة نصؾ السنة وآخر السنة حال بمٌة المراحل
الدراسٌة األخرى التً تلً مرحلة الصؾ الرابع االبتدائً ,لذا أرتأت الباحثة
استعمال المنشطات العملٌة للتعرؾ على أثرها فً تنمٌة الثروة اللؽوٌة لدى تبلمذة

-091-

العذد الثالث والخوسىى  .هجلة الفتح  .نيساى لسنة 3102

م.م .هرين خالذ ههذي

الصؾ الرابع االبتدائً فً التعبٌر التحرٌري,من خبلل طرح التساؤل اآلتً( :هل
للمنشطات العملٌة أثر فً تنمٌة الثروة اللؽوٌة لدى تبلمذة الصؾ الرابع االبتدائً فً
التعبٌر التحرٌري)
أهميت انبحث:
تُعَد اللؽة من أعظم آٌات األلهام التً أودعها هللا عز وجل فً اإلنسان ,فعن
طرٌمها اتسعت مداركه للحٌاة  ,وتطورت معارفه وعلومه  ,وبلػ ما بلؽه من
الرلً(.دمحم)25 :1893,
واللؽة العربٌة هً أحدى اللؽات العالمٌة الحٌة التً تعد من أهم ممومات
الشخصٌة العربٌة ووسٌلة التواصل الفكري والروحً واالجتماعً والثمافً بٌن
أبناء األمة من جانب ووسٌلتهم فً التعبٌر عن أنفسهم وتواصلهم مع اآلخرٌن من
جانب آخر,فضبل عن كونها لؽة العروبة واإلسبلم ولؽة المرآن الكرٌم التً أختارها
هللا تعالى لتكون لؽة كتابه المجٌد,وهذه اللؽة ؼنٌة بمفرداتها وتراكٌبها وصٌؽها
وأوزانها,وهً أداة التثمٌؾ التً ٌعتمد علٌها الطلبة فً تحصٌل المعرفة  ,واألساس
الذي ٌموم علٌه تدرٌس المواد األخرى .واللؽة العربٌة تتكون من فروع عدة هً:
النحو ,واألدب والنصوص ,والمطالعة واإلمبلء ,و الببلؼة ,والنمد,والتعبٌر بنوعٌه
الشفهً والتحرٌري.
لذا نجد أ ن التعبٌر هو أحد فروع اللؽة العربٌة بل هو أساس الفروع كلها,
فهو وسٌلة اإلنسان األولى لئلفصاح عما ٌدور فً خلجاته من أحاسٌس ومشاعر
وانفعاالت لٌستطٌع أن ٌعٌش مع اآلخرٌن فً مجتمع ملًء بالمتؽٌرات,وهو
المحصلة النهائٌة لمدى ما حصل علٌه الطالب من فائدة فً فروع اللؽة العربٌة
األخرى فهو البوتمة التً تُصهر فٌها المهارات اللؽوٌة كلها(.أحمد)34 :1895,
سم أصحاب اللؽة التعبٌر على لسمٌن أساسٌٌن من حٌث األداء ومن
ولد ل ّ
حٌث الؽرض  ,وٌمسم التعبٌر من حٌث األداءعلى لسمٌن:التعبٌرالشفهً والتعبٌر
التحرٌري(.منصور)1,4 :1885,
سم التعبٌر من حٌث الؽرض على لسمٌن هما :التعبٌر الوظٌفً والتعبٌر
وٌم ّ
اإلبداعً(. .الهاشمً)226 :1822,
وٌؤدي التعبٌر أهدافا كثٌرة فً مختلؾ المراحل الدراسٌة  ,ولكن الباحثة
ستعرض األهداؾ التً ٌمكن أن ٌحممها التعبٌر فً المرحلة االبتدائٌة لكون بحثها
سٌجرى على المرحلة االبتدائٌة  ,فمن أهداؾ هذه المرحلة اآلتً:
-1تطوٌر وعً التبلمذة بالكلمات الشفوٌة بوصفها وحدات لؽوٌة.
-2إثراء ثروة التبلمذة اللفظٌة الشفهٌة.
-3تموٌم روابط المعنى عند التبلمذة.
-4تمكٌن التبلمذة من تشكٌل الجمل وتركٌبها.
-5تنمٌة لدرة التبلمذة على تنظٌم األفكار فً وحدات لؽوٌة.
-6تحسٌن نطك التبلمذة للكلمات والجمل(.مدكور)114 :2,,8,
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وبما أننا فً عصر تزداد فٌه المعارؾ وتتسع,والمطلوب منا تزوٌد المتعلم
بالمعارؾ البلزمة,واإلجابة على تساؤالته العدٌدة وتوضٌح ما ؼمض علٌه فهمه من
ممررات المنهج الدراسً,لذا صار من واجبنا البحث عن استعمال أفضل الطرائك
واألسالٌب التدرٌسٌة المجدٌة بالؽرض ,واختٌار أنسب الوسائل واألنشطة التعلٌمٌة
التً تؤدي بالمتعلم إلى أن ٌكون نشطا وإٌجابٌا فً تعلمه بما ٌحمك التعلم الجٌد,ألن
تعود المتعلم على البحث والتمصً واالعتماد على النفس فً
الوسائل التعلٌمٌة ّ
الحصول على المعلومات كما أنها تعلمه الجرأة فً المول لمواصلة طرٌمه فً
التربٌة الذاتٌة الدائمة(.الدٌب)198 :1824,
وهنا جاء دور المنشطات العملٌة التً تنطلك من مفاهٌم النظرٌة اإلدراكٌة
والمعرفٌة ,ونظرٌة خزن المعلومات  ,اللتٌن تؤمنان بأن المتعلم إنسان نشط ٌملن
ذاكرة لادرة على اكتساب المعلومات,وتنسٌمها,وتنظٌمها,وتبوٌبها,وربطها
بالمعلومات السابمة المخزونة فً ذاكرته وترتٌبها وترمٌزها واسترجاعها على هٌئة
أنماط ذات معنى ,ومن أهم مبررات استخدام هذه المنشطات هو أنها لادرة على
حصر أنتباه المتعلم وتوجٌهه نحو عملٌة التعلم مما ٌجعل تعلمه أكثر عمما ورسوخا
فً الذاكرة,فضبل عن كونها تساعد المتعلم على التركٌز على األفكار والنماط
الرئٌسة فً الموضوع المدروس وربط خبراته السابمة بالحالٌة,وجعله لادرا على
التخٌل وتكوٌن الصور الذهنٌة التً تساعده على استبصار الموضوع بشكل أفضل
مما لو لم ٌستخدم مثل هذه المنشطات العملٌة (دروزة , )14,-138 :2,,4,وهنان
الكثٌر من المنشطات العملٌة فً مجالً التربٌة والتعلٌم إال أن الباحثة ستعمد الى
استعمال عدد محدد منها بما ٌتناسب وطبٌعة بحثها والمرحلة العمرٌة التً تتعامل
معها وهم الصؾ الرابع االبتدائً وهً(الصور الملونة ,والمصص ,واالسئلة
التحفٌزٌة ,والرسوم ,والتمثٌل ,والتخٌل) لكون هذه المنشطات لادرة على خلك جو
من المنافسة والتشوٌك بالنسبة للتبلمذة مما ٌؤدي بهم إلى التصور والتخٌل وربط
الكلمات لتكوٌن الجمل المعبرة عما فً داخلهم من أجل أعطاء صورة واضحة
وشاملة للموضوع المعروض علٌهم .
ولد اختارت الباحثة إجراء دراستها على المرحلة االبتدائٌة ألن هذه المرحلة
هً من أهم المراحل الدراسٌة,فهً األساس األول فً بناء شخصٌة التبلمذة العملٌة
واالنفعالٌة والحركٌة ,وهً نمطة االنطبلق فً تكوٌن ذاتهم وتعلٌمهم متطلبات الحٌاة
الجدٌدة التً ٌجب علٌهم أن ٌواجهوها فً حٌاتهم المادمة وهم متسلحون بالعلم
والمعرفة ,لذا البد من إعداد التبلمذة إعدادا صحٌحا من النواحً التربوٌة والثمافٌة
وال ٌتم ذلن إال من خبلل المعلم الجٌد المتمكن من مادته والعارؾ بواجباته والمادر
على إٌصال الخبرات والمعارؾ إلى تبلمذته باستعمال األفضل من الطرائك
واألنسب من األسالٌب واألنشطة والمنشطات العملٌة ,ولد اختارت الباحثة الصؾ
الرابع االبتدائً ألنها وجدت أنهم لد تعلموا المراءة والكتابة بشكل جٌد فً السنوات
الثبلث السابمة,فضبل عن أنهم أصبحوا لادرٌن فً التعبٌر عن أنفسهم وما ٌختلجهم
من مشاعر بما ٌتناسب ولدراتهم العملٌة ,فضبل عن أنه فً هذا الصؾ ٌتم استعمال
الكتابة بشكل كبٌر كونهم وصلوا إلى مرحلة عمرٌة تتطلب منهم استعمال الورلة
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والملم,فهم ٌخضعون فً هذا الصؾ لبلختبارات التحرٌرٌة (اختبارات الورلة والملم)
درس لهم فً المدرسة,وكون هذا الصؾ ٌمكن
فً أؼلب المواد الدراسٌة التً ت ُ ّ
تجرٌب المنشطات التً ستعتمدها الباحثة فً تجربتها كونهم لادرٌن على فهم
المصص عند سماعها,والتعبٌر عن الصور عند مشاهدتها,وٌمكنهم التخٌل واإلجابة
على األسئلة ,وكذلن ٌمكنهم التمثٌل والرسم بشكل واضح.ولد أجرت الباحثة
تجربتها فً نهاٌة الفصل الدراسً األول أي بعد مضً ثبلثة أشهر من بدء العام
الدراسً وذلن كً ٌتسنى لتبلمذة الصؾ الرابع االبتدائً التعود على االختبارات
التحرٌرٌة بشكل جٌد ,فضبل عن تعلم العدٌد من لواعد اللؽة العربٌة ,وتعلمهم بعض
أساسٌات اإلمبلء مثل (لراءة وكتابة (ال) الممرٌة والشمسٌة ,ولراءة التنوٌن
وكتابته,ولراءة التاء الممدودة وكتابتها,ولراءة الرسم المرآنً للكلمات وكتابته
...,ألخ) ,وتمكنهم من تعلم أساسٌات كتابة التعبٌر التحرٌري فضبل عن التعبٌر
الشفهً من لبل معلمتهم حتى ٌتسنى للباحثة إجراء تجربتها بسهولة.
مما سبك تتجلى أهمٌة البحث الحالً فً النماط اآلتٌة:
-1أهمٌة اللؽة بوصفها أعظم آٌات اإللهام التً أودعها هللا عز وجل فً اإلنسان.
-2أهمٌة اللؽة العربٌة بوصفها لؽة المرآن الكرٌم ولؽة العروبة واإلسبلم.
-3أهمٌة التعبٌر بعدّه ثمرة فروع اللؽة العربٌة األخرى.
-4أهمٌة المنشطات العملٌة بوصفها أداة المعلم المهمة التً تساعده على حصر انتباه
التبلمذة وتشوٌمهم لموضوع الدرس وتحمٌك أهدافه الموضوعة.
-5أهمٌة المرحلة االبتدائٌة كونها اللبنة األولى فً بناء شخصٌة التبلمذة واعدادهم
اعدادا جٌدا لمواجهة تحدٌات المستمبل.
هذف انبحث:
ٌهدؾ البحث الحالً إلى التعرؾ على (أثر استعمال المنشطات العملٌة فً تنمٌة
الثروة اللؽوٌة لدى تبلمذة الصؾ الرابع االبتدائً فً التعبٌر التحرٌري).
فزضياث انبحث :لتحمٌك هدؾ البحث وضعت الباحثة الفرضٌتٌن الصفرٌتٌن
اآلتٌتٌن:
 -1الفرضٌة األولى وتنص على( عدم وجود فرق ذي داللة إحصائٌة عند
مستوى ( ),,,5بٌن متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة التً تدرس
التعبٌر التحرٌري باستعمال المنشطات العملٌة ومتوسط درجات المجموعة
الضابطة التً تدرس المادة نفسها باستعمال الطرٌمة التملٌدٌة)
 -2الفرضٌة الثانٌة وتنص على (عدم وجود فرق ذي داللة إحصائٌة عند
مستوى ( ),,,5بٌن متوسط درجات التبلمٌذ (البنٌن) الذٌن ٌدرسون التعبٌر
التحرٌري باستعمال المنشطات العملٌة ومتوسط درجات التلمٌذات البلئً
ٌدرسن المادة نفسها باألسلوب نفسه)
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حذود انبحثٌ :تحدد البحث الحالً بـ:
-1عٌنة من تبلمذة الصؾ الرابع االبتدائً فً مدرسة من المدارس االبتدائٌة فً
مركز محافظة دٌالى للعام الدراسً (.)2,13-2,12
ستدرس لتبلمذة الصؾ الرابع االبتدائً فً
-2عدد من الموضوعات التعبٌرٌة التً
ّ
التعبٌر التحرٌري وهذه الموضوعات هً(األمانة ,وعٌادة المرٌض ,والتعاون,
والصدق .ومساعدة الفمراء ,وحب الوطن).
-3عدد من المنشطات العملٌة التً ستعتمدها الباحثة فً تجربتها وهً(:الصور
الملونة,المصص,التخٌل,األسئلة التحفٌزٌة,التمثٌل,الرسم).
حتذيذ املصطهحاث:
أول ا:المنشطات العقلٌة:
عرفتها دروزة ()2,,4بأنها:وسائل إدراكٌة معٌنة تحث المتعلم على
توظٌؾ العملٌات العملٌة المناسبة فً أثناء تعلمه,أو تترن له حرٌة توظٌؾ ما ٌشاء
من العملٌات التً تؤدي إلى الفهم واالستٌعاب ومن ثم التعلم الجٌد(.دروزة:2,,4,
)14,
ثانٌا ا:التعبٌر:
أ-التعبٌر لغةا:عرفه الزبٌدي(د.ت)
مرها
عب ََّرها)تعبٌرا:فَ َّ
ؤول إلٌه أ َ ُ
عبراَ (,
ع َبر الرؤٌا ٌَعب ُُرها َ
(عبر)َ :
س َرها وأخبر بما ٌَ ُ
فأعرب عنه وت َ َكلَّ َم,واألسم منه
عب ََّر عما فً نفسه
عب ََّر عنه ؼٌَرهُ
:أعرب و َبٌَّنَ ,و َ
,و َ
َ
َ
برة فً بعض النسخ,وفً بعضها بالكسر,وال ِعبارة بكسر العٌن وفتحها ,و َعب ََّر
ال َع َ
ُسخنُها(.الزبٌدي,د.ت,ج)326 :3/
عٌنِ ِه ,أي ما ٌُبكٌهاأو ٌ ِ
به,أراه ُ
بر َ
ع َ
ب -التعبٌر اصطالحا ا:
 -1عرفه جابر وعاٌؾ ()1862بأنه:الطرٌمة التً ٌصوغ بها الطالب أفكاره
وأحاسٌسه وحاجاته وما ٌطلب إلٌه صٌاؼته بأسلوب صحٌح فً الشكل
والمضمون(.جابروعاٌؾ)82 :1862,
 -2عرفه دمعة وآخرون( )1822بأنه:وسٌلة اإلنسان األولى لئلفصاح بوساطة
اللؽة عما ٌدور فً خلده من أحاسٌس ومدركات لبلتصال بالمجتمع الذي
ٌعٌش فٌه وٌتفاعل معه(.دمعة وآخرون)38 :1822,
التعرٌف اإلجرائً للصف الرابع البتدائً:
هو الصؾ الرابع من صفوؾ المرحلة االبتدائٌة التً تكون مدة الدراسة فٌها
ست سنوات ,وتأتً بعد مرحلة الروضة ولبل المرحلة المتوسطة,وفٌها ٌتعلم
التبلمذة المهارات األساسٌة للمراءة والكتابة والتحدث,فضبل عن تعلم المواد
الدراسٌة المختلفة التً تعد نمطة البداٌة واالنطبلق إلى تعلم مواد دراسٌة
أصعب وأشمل فً مرحلة دراسٌة أخرى وهً المرحلة المتوسطة.
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انفصم انثاني  :دراساث سابقت:
-1دراسة المسعودي()1995
أُجرٌت هذه الدراسة فً العراق وهدفت التعرؾ على (أثر استخدام المصص
المصورة فً تحصٌل تبلمٌذ الصؾ الخامس االبتدائً فً التعبٌر
التحرٌري),ولتحمٌك هدؾ البحث اختارت الباحثة التصمٌم التجرٌبً واختارت عٌنة
بحثها عن طرٌك أسلوبٌن,كان األسلوب األول هو األسلوب العشوائً الذي اختارت
من خبلله عٌنة المجموعة التجرٌبٌة فً مدرسة الخمائل االبتدائٌة المختلطة التً
تضم شعبتٌن للصؾ الخامس االبتدائً ولد د ُّرست هذه المجموعة مادة التعبٌر من
خبلل استخدام المصص المصورة,بٌنما أتبعت األسلوب المصدي فً اختٌار عٌنة
المجموعة الضابطة فً مدرسة عمر بن عبد العزٌز االبتدائٌة المختلطة التً كانت
تضم شعبتٌن للصؾ الخامس االبتدائً أٌضا ولد د ُ ّرست مادة التعبٌر بالطرٌمة
التعبٌرٌة من دون استخدام الصور المصورة ,ولد بلػ عدد أفراد عٌنة البحث
( )1,6تلمٌذا وتلمٌذة,بوالع( )56تلمٌذا وتلمٌذة للمجموعة التجرٌبٌة و( )5,تلمٌذا
وتلمٌذة للمجموعة الضابطة,ولد كافأت الباحثة إحصائٌا فً بعض المتؽٌرات التً
اعتمدت بأنها ستؤثر فً التجربة.وبعد تطبٌك التجربة من لبل الباحثة وتطبٌمه أداة
البحث واستعمال الوسائل اإلحصائٌة توصلت الباحثة إلى النتائج اآلتٌة:
-1تفوق تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة على تبلمٌذ المجموعة الضابطة.
-2لٌس هنان فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسط بٌن تحصٌل التبلمٌذ
(البنٌن) الذٌن درسوا التعبٌر باستخدام الصور المصورة ومتوسط
تحصٌل التلمٌذات البلئً درسن التعبٌر التحرٌري باألسلوب نفسه ,وفً
ضوء نتائج البحث أوصت الباحثة بجملة من التوصٌات
والممترحات(.المسعودي)89-6 :1885,
-2دراسة الجشعمً()1995
أجرٌت هذه الدراسة فً العراق وهدفت التعرؾ على (أثر استخدام األفبلم
التعلٌمٌة فً األداء التعبٌري لدى طلبة المرحلة اإلعدادٌة) ولتحمٌك هدؾ البحث
أختار الباحث التصمٌم التجرٌبً المناسب ومن خبلل إتباع األسلوب العشوائً اختار
الباحث مدرستٌن إعدادٌتٌن من المدارس الثانوٌة واإلعدادٌة فً مركز مدٌنة بعموبة
وهما إعدادٌة ( 2نٌسان للبنات) و(اإلعدادٌة المركزٌة للبنٌن) لٌختار منهما
وباألسلوب العشوائً أٌضا شعبتٌن من كل مدرسة بحٌث خص أحدى الشعب فً
كلتا المدرستٌن لتمثبل المجموعة التجرٌبٌة التً تدرس مادة التعبٌر باستخدام األفبلم
التعلٌمٌة  ,بٌنما خص الشعبتٌن المتبمٌتٌن فً كل مدرسة لتمثبل المجموعة الضابطة
التً تدرس مادة التعبٌر بالطرٌك التملٌدٌة ,ولد بلػ عدد أفراد عٌنة البحث ()162
طالبا وطالبة ,ولد كافأ الباحث بٌن مجموعتً البحث إحصائٌا فً عدد من المتؽٌرات
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التً من شأنها أن تؤثر على سٌر التجربة.وبعد تطبٌك التجربة واستعمال الوسائل
اإلحصائٌة توصل الباحث إلى النتائج اآلتٌة:
(وجود فروق ذات داللة إحصائٌة لمصلحة المجموعة التجرٌبٌة إذ تفوق طلبة
المجموعة التجرٌبٌة على طلبة المجموعة الضابطة  ,وتفوق البنٌن فً المجموعة
التجرٌبٌة على البنٌن فً المجموعة الضابطة وتفولت البنات فً المجموعة التجرٌبٌة
على البنات فً المجموعة الضابطة ,بٌنما لم ٌظهر فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن
البنٌن والبنات فً المجموعة التجرٌبٌة وفك متؽٌر الجنس.وفً ضوء نتائج البحث
أوصى الباحث بعدد من التوصٌات والممترحات(.الجشعمً)62-12 :1885,
-3دراسة نوري()2,11
أجرٌت هذه الدراسة فً العراق /جامعة بؽداد /كلٌة التربٌة للبنات,وهدفت
التعرؾ على (أثر المصص النحوٌة فً تحصٌل تبلمٌذ الصؾ الرابع االبتدائً فً
مادة لواعد اللؽة العربٌة),ولد أختارت الباحثة مدرسة (آل ٌاسر) االبتدائٌة عٌنة
لبحثها وبالطرٌمة العشوائٌة التً كانت تضم ثبلث شعب للصؾ الرابع االبتدائً
,واختٌرت عشوائٌا الشعبة (أ) لتمثل المجموعة التجرٌبٌة ,فً حٌن تمثل شعبة
(ب)المجموعة الضابطة,وبلؽت عٌنة الدراسة ( )5,تلمٌذا بوالع ( )25تلمٌذا فً
كل شعبة,أعدت الباحثة اختبارا تحصٌلٌا بعدٌا تألؾ من ( )4,فمرة اختبارٌة من
hnmkl
J12نوع االختٌار من متعدد.واستعملت الباحثة الوسائل اإلحصائٌة المتمثلة
باالختبار التائً ,ومعامل ارتباط بٌرسون,وتوصلت الدراسة إلى النتٌجة
اآلتٌة(:وجود فرق ذي داللة إحصائٌة بٌن متوسط تحصٌل تبلمٌذ مجموعتً البحث
لمصلحة المجموعة التجرٌبٌة الذٌن درسوا لواعد اللؽة العربٌة باستعمال [المصص
النحوٌة) ,وفً ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بعدد من التوصٌات
والممترحات(.نوري)88-9 :2,11,
-4دراسة)1979)(SAMUELS,OTHRS
أجرٌت هذه الدراسة فً الوالٌات المتحدة وهدفت إلى معرفة (أثر الصور
فً اتجاهات المبتدئٌن إزاء المصص التً ٌمرؤونها),ولد بلؽت عٌنة الدراسة التً
اختٌرت بشكل عشوائً( )54تلمٌذا من تبلمٌذ الصؾ الثانً االبتدائً,فمد لدمت
للتبلمٌذ ثبلث لصص بثبلث حاالت مختلفة هً(صور ملونة,صور تخطٌطٌة,ومن
دون صور),وطلب منهم لراءتها فً ثبلثة أٌام متتالٌة.ولد أظهرت النتائج تفضٌل
التبلمٌذ للمصص المصحوبة بالصور على المصص الخالٌة منها,وكان للفرق داللة
إحصائٌة,وفضّل التبلمٌذ بداللة معنوٌة المصص المزٌنة بالصور الملونة على
المصص المصحوبة بالرسوم التوضٌحٌة.وفً نهاٌة البحث جاء الباحث ببعض
التوصٌات والممترحات(SAMUELS,OTHERS,1974,P243-246).
موازنة الدراسات السابقة مع الدراسة الحالٌة
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-1مكان الدراسة:أجرٌت دراسة كل من (المسعودي  )1885ودراسة (الجشعمً
 )1885ودراسة (نوري  )2,11فً العراق وكذلن الدراسة الحالٌة بٌنما
دراسة )1979)(SAMUELS,OTHRSفمد أجرٌت فً الوالٌات المتحدة ,
-2المرحلة الدراسٌة وجنس العٌنة :طبمت دراسة(المسعودي  )1885على تبلمٌذ
الصؾ الخامس االبتدائً وطبمت دراسة (الجشعمً  )1885على طلبة المرحلة
اإلعدادٌة ,أما دراسة )1979(SAMUELS,OTHRSفمد طبمت على تبلمٌذ
الصؾ الثانً االبتدائً,و طبمت دراسة(نوري)2,11على تبلمٌذ الصؾ الرابع
االبتدائً أما الدراسة الحالٌة فمد طبمت على تبلمذة الصؾ الرابع االبتدائً.
-3المنهج المتبع:اتبعت الدراسات السابمة جمٌعها المنهج التجرٌبً وكذلن الدراسة
الحالٌة.
-4المتغٌر المستقل :سعت الدراسات السابمة جمٌعها إلى التحمك من مدى تأثٌر
المتؽٌر المستمل فً المتؽٌر التابع وكذلن الدراسة الحالٌة,ولد كان المتؽٌر المستمل
فً دراسة (المسعودي  )1885المصص المصورة,وفً دراسة (الجشعمً )1885
األفبلم التعلٌمٌة وفً دراسة (نوري  )2,11المصص النحوٌة,وفً
دراسة)1979(SAMUELS,OTHRSالصور ,أما الدراسة الحالٌة فمد كان
المتؽٌر المستمل المنشطات العملٌة.
-5المتغٌر التابع:كان المتؽٌر التابع فً دراسة كل من المسعودي  )1885ودراسة
(الجشعمً  )1885ودراسة (نوري  )2,11أما دراسةSAMUELS,
 )1979(OTHRSفمد كان الم تؽٌر التابع هو اتجاهات التبلمٌذ,أما الدراسة الحالٌة
فهو تنمٌة الثروة اللؽوٌة.
-6عدد أفراد العٌنة :تباٌنت الدراسات السابمة مع الدراسة الحالٌة فً طرٌمة اختٌار
عٌنة البحث وعدد أفراد العٌنة .
انفصم انثانث :إجزاءاث انبحث
ٌتضمن هذا الفصل عرضا لمنهجٌة البحث ,واإلجراءات العملٌة المستعملة
فٌه وهً على النحو اآلتً-:
أولا:منهج البحث:
اعتمدت الباحثة المنهج التجرٌبً ألنه المنهج األكثر مبلئمة لطبٌعة البحث
الحالً,إذ ٌعد المنهج التجرٌبً من أدق أنواع المناهج وأكفئها فً التوصل إلى نتائج
دلٌمة تتسم بالموضوعٌة والثبات(.داود وأنور)3,3 :188,,
ثانٌاا:التصمٌم التجرٌبً:
إن اختٌار التصمٌم التجرٌبً من األمور المهمة فً المنهج التجرٌبً ألن لكل
بحث تجرٌبً تصمٌم خاص به,إذ ٌعد التصمٌم التجرٌبً المخطط الذي ٌوضح عمل
الباحث وٌرشده إلى إجراءات بحثه وٌذلل له الصعوبات التً تظهر عند إجراء
التحلٌل اإلحصائً وٌتولؾ تحدٌد نوع التصمٌم التجرٌبً على طبٌعة مشكلة
البحث,وعلى ظروؾ العٌنة التً اختارها الباحث(.الزوبعً وآخرون)1,2 :1825,
ولد اختارت الباحثة التصمٌم التجرٌبً ذا الضبط الجزئً ألن عملٌة الضبط فً
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البحوث التربوٌة والنفسٌة تبمى جزئٌة مهما اتخذت فٌها من إجراءات,وهو كما مبٌن
فً جدول ()1
جدول ()1
التصمٌم التجرٌبً للبحث
األداة
المتغٌر المستقل
المجموعة
اختبارات بعدٌة
المنشطات العملٌة
المجموعة التجرٌبٌة
متعددة
المجموعة الضابطة
ثالثاا:مجتمع البحث :
ٌتكون مجتمع البحث الحالً من المدارس االبتدائٌة النهارٌة فً مركز
محافظة دٌالى للعام الدراسً 2,13-2,12التً تم الحصول علٌها من لسم
اإلحصاء التابع إلى المدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى .
رابعاا:عٌنة البحث
عٌنة البحث هً جزء من مجتمع البحث الذي ٌتناوله الباحث بالدراسة,لذا
على الباحث أن ٌختار عٌنة تمثل ذلن المجتمع تمثٌبل صادلا (.ملحم)132 :2,,,,
وتمسم عٌنة البحث الحالً على ما ٌأتً-:
أ-عٌنة المدارس :اختارت الباحثة مدرسة ( الخمائل ) المختلطة ألجراء التجربة
فٌها عن طرٌك أتباع األسلوب العشوائً البسٌط ,وذلن بكتابة أسماء المدارس
االبتدائٌة على لصاصات من الورق الصؽٌرة وخلطها فً كٌس ألتراع وسحب
ورلة من بٌن تلن المصاصات الورلٌة بعد استبعاد ذات الشعبة الواحدة من بٌن تلن
المدارس.
ب-عٌنة التالمذة :بعد أن حددت الباحثة المدرسة التً ستطبك فٌها التجربة,وهً
مدرسة(الخمائل) ,زارت الباحثة المدرسة مستصحبة معها كتاب تسهٌل المهمة
الصادر من المدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى ووجدت أنها تحتوي على ثبلث شعب
للصؾ الرابع االبتدائً,وبطرٌمة السحب العشوائً حددت الباحثة شعبة ( أ ) لتمثل
المجموعة التجرٌبٌة التً ستدرس التعبٌر التحرٌري باستعمال المنشطات
العملٌة,وشعبة( ب) لتمثل المجموعة الضابطة التً تدرس المادة نفسها بالطرٌمة
التملٌدٌة.وكان عدد تبلمذة عٌنة البحث( )98تلمٌذا وتلمٌذة بوالع ( )4,تلمٌذا وتلمٌذة
فً شعبة (أ) و()38تلمٌذا وتلمٌذة فً شعبة ( ب),وبعد استبعاد التبلمذة المخفمٌن
البالػ عددهم ( )3بوالع تلمٌذ واحد( )1فً شعبة (أ)وتلمٌذ وتلمٌذة فً شعبة ( ب)
,أصبح عدد عٌنة البحث (  )96تلمٌذا وتلمٌذة ,بوالع ( )38فً شعبة(أ) التً تمثل
المجموعة التجرٌبٌة,و( )32تلمٌذا وتلمٌذة فً شعبة (ب) التً تمثل المجموعة
الضابطة.وجدول(ٌ )2بٌن ذلن.
جدول ()2
أعداد تالمذة المجموعتٌن (التجرٌبٌة والضابطة)
عدد التبلمذة عدد التبلمذة عدد التبلمذة
المجموعة الشعبة
بعد االستبعاد
لبل االستبعاد المستبعدٌن
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خامسا :تكافؤ مجموعتً البحث:
حرصت الباحثة لبل الشروع بتطبٌك التجربة على تكافؤ مجموعتً البحث
إحصائٌا فً بعض المتؽٌرات التً لد تؤثر فً نتائج التجربة,وهذه المتؽٌرات هً-:
-1العمر الزمنً محسوبا بالشهور.
-2التحصٌل الدراسً لآلباء.
-3التحصٌل الدراسً لؤلمهات.
لد حصلت الباحثة على المعلومات المتعلمة بهذه المتؽٌرات من البطالة
المدرسٌة,وسجل الدرجات ,فضبل عن استمارة وزعت على التبلمذة بالتعاون مع
إدارة المدرسة .وفٌما ٌأتً توضٌح للتكافؤ فً المتؽٌرات السابمة:
-1العمر الزمنً محسوبا ا بالشهور.
لد أجرت الباحثة تكافؤا بٌن تبلمذة مجموعتً البحث فً العمر الزمنً
محسوبا بالشهور باعتماد االختبار التائً لعٌنتٌن مستملتٌن,وكانت النتائج على النحو
المبٌن فً جدول()3
جدول ()3
المتوسط الحسابً والنحراف المعٌاري والتباٌن والقٌمة التائٌة(المحسوبة
والجدولٌة) للعمر الزمنً لمجموعتً البحث (التجرٌبٌة والضابطة).
المتوسط
الحسابً

المجموعة عدد
أفراد
العٌنة
التجرٌبٌة 1,6,68 38
الضابطة 1,2,62 32

األنحراؾ التباٌن درجة
الحر
المعٌاري
ٌة
24 41,15
,,21
53,8
,,2,

المٌمة التائٌة

مستوى
الداللة

المحسوبة الجدولٌة ,.,5
1,89
-,,6

ٌتضح من جدول( )3إن المتوسط الحسابً لكل من المجموعتٌن التجرٌبٌة
والضابطة هو ( )1,6,68و(  ) 1,2,62على التتالً,وإن الفرق بٌنهما لٌس بذي
داللة إحصائٌة عند مستوى داللة (,),,,5ودرجة حرٌة (,)24إذ كانت المٌمة التائٌة
المحسوبة (  )-,,6ألل من المٌمة التائٌة الجدولٌة البالؽة (  )1,89وعلٌه فإن
مجموعتً البحث متكافأتان.
-2التحصٌل الدراسً لآلباء:
أجرت الباحثة تكافؤا بٌن آباء مجموعتً البحث فً التحصٌل باعتماد مربع
كاي (كا )2فكانت النتائج على النحو المبٌن فً جدول()4
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جدول ()4
تكرارات التحصٌل الدراسً آلباء تالمذة مجموعتً البحث وقٌمة مربع كاي(كا)2
المحسوبة والجدولٌة

التجرٌبٌة

38

2

1,

12

1,

الضابطة

32

11

9

11

2

درجة
الحرٌة

عدد
المجموعة أفراد
العٌنة

ٌمرأ
وٌكتب

اعدادٌة كلٌة
فما
أو
متوسطة
معهد فوق

3

لٌمة كا2
المحسو
بة
1,52

الجدولٌة

مستوى
الداللة
,.,5

2,92

ٌتضح من جدول( )4إنه لٌس هنان فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى (),,,5
فً التحصٌل الدراسً بٌن آباء المجموعتٌن ألن (كا)2المحسوبة كانت ( )1,52
وهً ألل من لٌمة(كا )2الجدولٌة البالؽة ( ) 2,92عند درجة حرٌة ( ,)3وعلٌه فإنه
مجموعتً البحث متكافأتان.
-3التحصٌل الدراسً لؤلمهات:
أجرت الباحثة تكافؤا بٌن أمهات مجموعتً البحث فً التحصٌل باعتماد
مربع كاي (كا )2فكانت النتائج على النحو المبٌن فً جدول()5
جدول()5
تكرارات التحصٌل الدراسً ألمهات تالمذة مجموعتً البحث وقٌمة مربع كاي(كا)2
المحسوبة والجدولٌة

التجرٌبٌة

38

2

1,

12

1,

الضابطة

32

9

13

8

2

درجة
الحرٌة

المجموعة عدد ٌمرأ
أفراد وٌكتب
العٌنة

متوسطة إعدادٌة كلٌة
فما
أو
معهد فوق

3

لٌمة كا2

المحسو
بة
1,64

مستوى
الداللة

الجدولٌة ,.,5
2,92

ٌتضح من جدول( )5إنه لٌس هنان فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى (),,,5
فً التحصٌل الدراسً بٌن أمهات المجموعتٌن ألن (كا)2المحسوبة كانت ( )1,64
وهً ألل من لٌمة(كا )2الجدولٌة البالؽة ( ) 2,92عند درجة حرٌة ( ,) 3وعلٌه
فإنه مجموعتً البحث متكافأتان.
سادساا:تحدٌد متغٌرات البحث وضبطها.
توجد هنالن الكثٌر من العمبات التً ما زالت تحد من دلة اإلجراءات
للدراسات التربوٌة والنفسٌة على الرؼم من التطورات التً حدثت لتلن الدراسات
على مر السنٌن,لذا أكد المتخصصون بضرورة عزل متؽٌرات الظواهر السلوكٌة
التً ٌدرسونها أو ضبطها ألن الظواهر السلوكٌة ؼٌر مادٌة ومعمدة فً
طبٌعتها(.همام,)2,4 :1894,ونظرا الى ما أجرته الباحثة من إجراءات التكافؤ
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اإلحصائً بٌن مجموعتً البحث,حاولت وسعها لتفادي أثر بعض المتؽٌرات الدخٌلة
والتأكد منها وضبطها .ومن بٌن هذه المتؽٌرات اآلتً:
أ-اختٌار العٌنة:فمد حرصت الباحثة على أن تكون عٌنة البحث ممثلة للمجتمع
األصلً,وعلى الرؼم من اختٌار العٌنة عشوائٌا فمد عمدت إلى إجراء تكافؤ بٌن
مجموعتً البحث فً عدد من المتؽٌرات وهً(العمر الزمن محسوبا
بالشهور,والتحصٌل الدراسً لآلباء واألمهات).
ب-العملٌات المتعلقة بالنمو :وٌمصد بها التؽٌرات العملٌة والجسمٌة والنفسٌة
الملحوظة لدى التبلمذة خبلل مدة التجربة ونظرا الى لصر فترة التجربة لم ٌكن لهذا
العامل تأثٌر على مجموعتً البحث.
ج-المادة الدراسٌة  :عمدت الباحثة على تدرٌس مجموعتً البحث الموضوعات
الستة نفسها لتبلفً تأثٌر هذا العامل فً التجربة بعد أن عرضت الباحثة ()1,
موضوعات تعبٌرٌة من ضمنها موضوعات التعبٌر الموجودة فً كتاب المراءة
للصؾ الرابع االبتدائً والممرر تدرٌسها للتبلمذة للعام الدراسً 2,13-2,12على
مجموعة من الخبراء من ذوي االختصاص من خبلل استبانه وزعت علٌهم ,ولد
حصلت الموضوعات اآلتٌة على نسبة( )%9,من موافمة الخبراء ,وهذه
الموضوعات هً األتً( :األمانة  ,وعٌادة المرٌض ,والتعاون ,والصدق.
ومساعدة الفقراء ,وحب الوطن).
د-مدة التجربة :سٌطرت الباحثة على تأثٌر هذا المتؽٌر من خبلل توحٌد مدة
التجربة لمجموعتً البحث إذ بدأت التجربة بتارٌخ ( )11-23وانتهت بتارٌخ (-15
.)1
ه-توزٌع الحصص :اعتمدت الباحثة فً توزٌع الحصص على الجدول المدرسً
األسبوعً وبصورة متساوٌة بٌن مجموعتً البحث.
و-بناٌة المدرسة:طبمت الباحثة التجربة فً مدرسة واحدة وفً صفوؾ متجاورة
ومتشابهة فً كل األشٌاء المادٌة.
سابعا ا:أسلوب إجراء التجربة:
عمدت الباحثة إلى تدرٌس تبلمذة الصؾ الرابع االبتدائً مادة التعبٌر بنفسها
ولكلتا المجموعتٌن (التجرٌبٌة والضابطة) وذلن للمحافظة على سرٌة البحث فضبل
عن ضبط تأثٌر أسلوب المعلم وشخصٌته لكً ٌكون التأثٌر فمط للعامل المستمل فً
العامل التابع ,وذلن من خبلل استعمال المنشطات العملٌة مع تبلمذة المجموعة
التجرٌبٌة واستعمال الطرٌمة التملٌدٌة مع تبلمذة المجموعة الضابطة فً تدرٌس
الموضوعات التعبٌرٌة التً تم االتفاق علٌها من لبل عدد من الخبراء من خبلل
االستبانة التً وزعت علٌهم.
ثامنا ا:أداة البحث:
الموضوعات التعبٌرٌة الستة لكلتا
اعتمدت الباحثة فً بحثها تمدٌم
المجموعتٌن(التجرٌبٌة والضابطة) بوصفها اختبارات بعدٌة .
تاسعاا :طرٌقة التصحٌح وثباته:
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أ-ثبات التصحٌح :لبل البدء بعملٌة تصحٌح األوراق الخاصة بكل اختبار من
االختبارات المتسلسلة الستة ,ارتأت الباحثة التأكد من موضوعٌتها فً التصحٌح,
تدرس مادة
فسحبت عشر أوراق عشوائٌا من أوراق المجموعة التجرٌبٌة التً ّ
التعبٌر التحرٌري باستعمال المنشطات العملٌة ,وعشر أوراق من أوراق المجموعة
تدرس المادة نفسها بالطرٌمة التملٌدٌة وذلن من أوراق التبلمذة الذٌن
الضابطة التً ّ
كتبوا فً الموضوع األول (األمانة) وأصبح لدٌها عشرون ورلة ,ولد عزلت الباحثة
أوراق عٌنة ثبات التصحٌح من االختبار األول للمجموعتٌن ,وأعطت تسلسبل لتلن
األوراق وصححتها بحسب محكات خاصة أعدت لهذا الؽرض .ولد استعملت
الباحثة نوعٌن من االتفاق هما:
أ-األتفاق عبر الزمن.
ب-األتفاق بٌن المصححٌن.
وباستعمال معامل ارتباط بٌرسون وجدت الباحثة إن معامل ثبات التصحٌح عبر
الزمن كان (, ),,91وبٌن الباحثة ومصححة أخرى وهً( م.م نبراس جبلل)
كان( , ),,9,وٌعد معامل الثبات عالٌا فً الحالتٌن السابمتٌن بالنسبة لبلختبارات
ؼٌر الممننة (عبد الهادي)122 :2,,2,
ب-طرٌقة التصحٌح :بعد التأكد من موضوعٌة الباحثة فً التصحٌح ,شرعت الباحثة
بتصحٌح األوراق الخاصة بكل اختبار من االختبارات البعدٌة الستة,فمد أصبح لكل
تلمٌذ وتلمٌذة ( )6اختبارات ,كل اختبار من ( )1,,تجمع الدرجات وتمسم على ()6
للحصول على متوسط الدرجات لكل تلمٌذ وتلمٌذة ,والتً ستعتمد فً العملٌات
اإلحصائٌة ,اعتمدت الباحثة على محكات جاهزة للتصحٌح أعدت لهذا الؽرض من
لبل باحثة أخرى وهً (الباحثة جنان صبحً عزٌز عزمً فً رسالتها للماجستٌر
للعام الدراسً  1884التً كانت بعنوان أثر أسلوب إكمال المصة فً تحصٌل
التعبٌر التحرٌري فً المرحلة االبتدائٌة)واعتمدت الباحثة أسلوب التصحٌح نفسه ,إذ
تكون من خمس فمرات رئٌسة وهً:
الفقرة األولى :وعالجت (الخلو من األخطاء اإلمبلئٌة)
الفقرة الثانٌة :وعالجت (جودت الخط)
الفقرة الثالثة :وعالجت (تنظٌم الصفحة)
الفقرة الرابعة :وعالجت (مدى خلو التعبٌر من األلفاظ العامٌة)
الفقرة الخامسة :وعالجت (حسن استعمال األلفاظ المعبرة عن المعانً)
ولد أعطت الباحثة ( )2,درجة لكل فمرة (أي بمجموع درجات الفمرات الخمس
تصبح الدرجة الكلٌة للتلمٌذ أو التلمٌذة من (.))1,,
الوسائل اإلحصائٌة :اعتمدت الباحثة فً بحثها على الوسائل اإلحصائٌة اآلتٌة:
(االختبار التائً لعٌنتٌن مستملتٌن,ومربع كاي (كا,)2ومعامل ارتباط
بٌرسون)(.ملحم)26-19 :2,,,,
انفصم انزابع :نتائج انبحث وتفسريها:
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بعد أن أتمت الباحثة إجراء تجربتها كما تم ذكرها فً الفصل الثالث,ستعمد
بعرض النتائج التً أسفرت عنها هذه التجربة لتعرؾ أثر استعمال المنشطات العملٌة
فً تنمٌة الثروة اللؽوٌة لدى تبلمذة الصؾ الرابع االبتدائً فً التعبٌر
التحرٌري,ومن ثم التحمك من فرضٌتً البحث والكشؾ عما إذا كانتا ممبولتٌن أم
مرفوضتٌن وبالتالً الموازنة بٌن مجموعتً البحث,وعلٌه اتبعت الباحثة اآلتً:
أولا:الموازنة بٌن مجموعتً البحث التجرٌبٌة والضابطة.
بعد تصحٌح أوراق الموضوعات التعبٌرٌة الستة(سلسلة االختبارات البعدٌة التً
شملتها التجربة على وفك محكات خاصة أعدت لهذا الؽرض واستخراج المتوسط
العام للدرجات ملحك (,)1استعملت الباحثة االختبار التائً للتحمك من فرضٌة
البحث األولى,وجدول ( ٌ )6بٌن ذلن

جدول ()6
المتوسط الحسابً والنحراف المعٌاري والتباٌن والقٌمة التائٌة(المحسوبة
والجدولٌة)فً الختبارات البعدٌة الستة فً مادة التعبٌر التحرٌري لمجموعتً
البحث (التجرٌبٌة والضابطة).
عدد
المجموعة أفراد
العٌنة

المتوسط األنحراؾ
الحسابً المعٌاري

التباٌن

التجرٌبٌة

38

21,,2

13,59

194,44

الضابطة

32

62,19

13,91

18,,22

درجة
الحر
ٌة
24

المٌمة التائٌة
المحسو
بة
2.9,

الجدولٌة

مستوى
الداللة
,.,5

1,89

بما أن المٌمة التائٌة المحسوبة أكبر من المٌمة التائٌة الجدولٌة عند مستوى
داللة( ),,,5ودرجة حرٌة ( )24كما هو مبٌن فً الجدول السابك إذن ترفض
الفرضٌة الصفرٌة التً تنص على (عدم وجود فرق ذي داللة إحصائٌة عند مستوى
( ),,,5بٌن متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة التً تدرس التعبٌر التحرٌري
باستعمال المنشطات العملٌة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التً تدرس المادة
نفسها باستعمال الطرٌمة التملٌدٌة).وتمبل الفرضٌة البدٌلة التً تنص على (وجود
فرق ذي داللة إحصائٌة عند مستوى ( ),,,5بٌن متوسط درجات المجموعة
التجرٌبٌة التً تدرس التعبٌر التحرٌري باستعمال المنشطات العملٌة ومتوسط
درجات المجموعة الضابطة التً تدرس المادة نفسها باستعمال الطرٌمة التملٌدٌة
ولصالح المجموعة التجرٌبٌة).
ثانٌاا:الموازنة بٌن تالمٌذ المجموعة التجرٌبٌة وتلمٌذاتها
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للتعرؾ على أثر استعمال المنشطات العملٌة فً تنمٌة الثروة اللؽوٌة لدى
تبلمذة الصؾ الرابع االبتدائً فً التعبٌر التحرٌري تبعا لمتؽٌر الجنس ,تبٌن أن
متوسط درجات التبلمٌذ (البنٌن) الذٌن درسوا التعبٌر التحرٌري باستعمال
المنشطات العملٌة كان(  ) 2,,8ومتوسط درجات التلمٌذات (البنات) البلئً درسن
المادة نفسها وباألسلوب نفسه كان(( ,) 21,,4الملحك )2وباستعمال االختبار التائً
لعٌنتٌن مستملتٌن ,وجد إن المٌمة التائٌة المحسوبة بلؽت (  ) -0,042وهً أصؽر
من المٌمة التائٌة الجدولٌة البالؽة (  )2,021عند مستوى داللة ( ),,,5ودرجة
حرٌة ( )32وهذا ٌعنً إن الفرق ؼٌر دال إحصائٌا وبذلن تمبل الفرضٌة الصفرٌة
الثانٌة التً تنص على (عدم وجود فرق ذي داللة إحصائٌة عند مستوى (),,,5
بٌن متوسط درجات التبلمٌذ (البنٌن) الذٌن ٌدرسون التعبٌر التحرٌري باستعمال
المنشطات العملٌة ومتوسط درجات التلمٌذات البلئً ٌدرسن المادة نفسها وباألسلوب
نفسه).وجدول (ٌ )2بٌن ذلن:

جدول ()7
المتوسط الحسابً والنحراف المعٌاري والتباٌن والقٌمة التائٌة(المحسوبة
والجدولٌة)فً الختبارات البعدٌة الستة فً مادة التعبٌر التحرٌري لتالمٌذ مجموعة
البحث التجرٌبٌة وتلمٌذاتها.
المجموعة
التجرٌبٌة(بنٌن
)
التجرٌبٌة(بنات
)

عدد
أفراد
العٌن
ة

المتوس
ط
الحساب
ي

األنحرا
ؾ
المعٌاري

19

2,,8

13,22

21

21,,4

13,65

التباٌن

درجة
الحر
ٌة

199,3
1
196,5
5

32

المٌمة التائٌة
المحسو
بة

الجدول
ٌة

مستو
ى
الداللة
,.,5

2,,21 -,,,42

تفسٌر النتائج:
أظهرت نتائج التجربة تفوق تبلمذة المجموعة التجرٌبٌة الذٌن ٌدرسون
التعبٌر التحرٌري باستعمال المنشطات العملٌة على تبلمذة المجموعة الضابطة الذٌن
ٌدرسون المادة نفسها بالطرٌمة التملٌدٌة,وعدم وجود فرق بٌن تبلمٌذ المجموعة
التجرٌبٌة وتلمٌذاتها الذٌن درسوا التعبٌر التحرٌري باألسلوب نفسه وهو استعمال
المنشطات العملٌة األمر الذي أدى إلى رفض الفرضٌة الصفرٌة األولى ,ولبول
الفرضٌة الصفرٌة الثانٌة.
أول:إن رفض الفرضٌة الصفرٌة األولى قد ٌعود إلى أسباب منها :
أ-إن المنشطات العملٌة تعمل على حصر انتباه التبلمذة للموضوع التعبٌري
المعروض علٌهم .
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ب-إن المنشطات العملٌة مشولة للتبلمذة وتحبب لدٌهم الدرس وبالتالً االستجابة له
بشكل جٌد والتعبٌر عن موضوع الدرس باالستفادة من هذه المنشطات.
ج-تساعد المنشطات العملٌة التبلمذة االعتماد على أنفسهم فً التعبٌر عن أفكارهم
وآرائهم بصراحة.
د-تشجع المنشطات العملٌة التبلمذة على التعلم من خبلل إثارة دافعٌتهم وتحفٌزهم
نحو المتابعة واالستمرار مما ٌؤدي إلى تنمٌة ثروتهم اللؽوٌة .
ثانٌاا:إن قبول الفرضٌة الصفرٌة الثانٌة قد ٌعود إلى أسباب منها:
أ -إن المنشطات العملٌة تعمل على خلك روح التعاون والمنافسة بٌن التبلمذة على
السواء وبالتالً تعمل على زٌادة الثروة اللؽوٌة للتبلمٌذ(البنٌن) والتلمٌذات(البنات)
فتأتً النتائج متساوٌة تمرٌبا.
ب-إن المنشطات العملٌة تعمل على إثارة تفكٌر التبلمذة جمٌعهم ببل استثناء
وتشجعهم معا على التعبٌر عن موضوع الدرس وبالتالً نجد أن التبلمذة فً الصؾ
بأكمله ٌكونون فً مولؾ اٌجابً ولٌس سلبً وهذا ما تنادي به التربٌة الحدٌثة التً
تؤكد على تنمٌة شخصٌة المتعلم من النواحً جمٌعها(العملٌة واالنفعالٌة والحركٌة
)بخاصة وإن الباحثة لد استعملت منشطات عملٌة مختلفة مراعٌة النواحً السابمة
من خبلل شرح الصور الملونة واالستماع إلى المصص وممارسة التخٌل واإلجابة
على األسئلة التحفٌزٌة والمٌام بالتمثٌل أمام الصؾ ,والرسم على السبورة).
انفصم اخلامس :انتوصياث واملقرتحاث:
التوصٌات :بعد التعرؾ على نتائج البحث أوصت الباحثة ببعض التوصٌات وهً
كاآلتً:
-1تأكٌد أهمٌة استعمال المنشطات العملٌة لما لها من فائدة فً حصر انتباه التبلمذة
فً مادة التعبٌر.
-2ضرورة توفٌر بٌئة ؼنٌة بالمنشطات العملٌة المختلفة من لصص وصور ملونة
ورسوم...ألخ عند تدرٌس فروع اللؽة العربٌة وباألخص مادة التعبٌر ,كونه المادة
التً من خبللها ٌجسد التبلمذة ما فً داخلهم إلى معنى وفكر معبر.
-3ضرورة التزام المعلم باختٌار األسلوب والطرٌمة والمنشطات العملٌة التً تنسجم
مع الموضوع المطروح من أجل التوصل إلى فهم التبلمذة للموضوع ,والتعبٌر عنه
بكل جدٌة ,وبالتالً تحمٌك أهدافه المنشودة.
المقترحات :بعد التعرؾ على نتائج البحث الترحت الباحثة بعض الممترحات وهً
كاآلتً:
-1إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة على مرحلة دراسٌة أخرى.
-2إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة تستعمل فٌها منشطات عملٌة أخرى وتكون
أكثر تعمٌدا وتطورا.
-3إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة على مادة دراسٌة أخرى.
-4إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة على فرع آخر من فروع اللؽة العربٌة
األخرى.
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ملحك ()1
ٌبٌن متوسط درجات تبلمذة المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً االختبارات
البعدٌة الستة لمعرفة داللة الفروق(االختبار التائً)
المجموعة الضابطة
المجموعة التجرٌبٌة
ت س ت س
ت س ت س
عدد تبلمذة
8
5
6 21 2
المجموعة
-21
-1
-1
1
6
3 - 8
التجرٌبٌة()38
2
9
2 22 6
مج (س)=222,
-22
-2
-2
3
,
5 - ,
الوسط
9
8 23 9
 5الحسابً=21,,2
-23
-3
-3
6
4 - ,
 ,االنحرافالمعٌاري=
9
6
9 25 5
13,59
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ملحك ()2
ٌبٌن متوسط درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة وتلمٌذاتها فً االختبارات البعدٌة
الستة لمعرفة داللة الفروق(االختبار التائً)
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