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اثر استراتيجية ) ( K – W – L – H
في تحصيل طالب المرحلة اإلعدادية في مادة األدب و النصوص
واتجاهاتهم نحوها
م .مشرق محمد مجول الجبوري
جامعة بابل /كلية التربية األساسية
الفصل األول
مشكلة البحث
يُعد فهم المقروء األدبي الغاية المرراد ححقققهرا مرن خرلل ررراءا الوصراأل األدبقرة ا ررراءا فانصرة ألض الغرر
األساس من القراءا ها حركقب المعوى أو استوتاجها وهذا التركقب يمثل بمجمله مجماعة من المعارف و الخبرات
والمهارات التي يمارسها رارئ الوصاأل األدبقة ويعمل على حومقتها من خلل استراحقجقات حدريسقة.
لذلك من هذا الموطلق يوبغي أض يكاض الطالب في العصر الحديث في ظل ما متافر لديره مرن التقوقرات التكوالاجقرا
الحديثررة معتمرردا ى علررى يفسرره فرري اكتسرران المعرفررة ا يا,ررطا ى فرري البحررث ا مكتشررفا ى للمعرفررة ا مو م ر ا ى لهررا ا متحكم را ى
بوتائجها ا رادرا ى على احخاذ القررار المواسرب وااردار الحكرم بشر ض عملقرة حعلمره ا وواعقرا ى بطريقرة حفكقررؤ ا م مورا ى
بقدراحه ا واثقا ى بوفسه ا متحملى مسر ولقة رراراحره د درو ا ا  4991ا أل. ) 421ومرن خرلل مقابلرة البانرث لعردد
من مدرسي اللغة العربقة ا وجد أض الطريقة المستعملة في حدريس الوصاأل األدبقرة االبرا ى مرا حكراض ا أض المردرس
يقرأ القصقدا ا ويشرنها بوفسه بقتا ى بقترا ى ا و يشررا الطرلن مرن خرلل حاجقره األسربلة عرن بعرل معرايي الكلمرات
الااردا في الوص ا واالبا ى ما حكراض مشراركتهم رلقلرة .أن أيورا يفهرم مرن هرذا ادمرر أض دور الطالرب االبرا ى مرا يكراض
سلبقا ى  .أليه يقرأ الوص لحف ه عن ظهر رلب دوض التمعن في عواارؤ و مواسبته ا أو دوض ادراا ل روف العصر
الذن رقلت فقه القصقدا د إسماعقل ا  2002ا ) 292فالمشركلة أض – الكثقرر – مرن مدرسرقوا فري المرنلرة ادعداديرة
معتمدا ى على الطرائق التقلقدية القديمة في حدريسه لألدن و الوصاأل و اقر مطلر علرى المسرتجدات التربايرة فري
مجال طرائق التد ريس ا نقث أض الطرائق القديمة حركز على المدرس و حشج الطلبة على التلققن ا واحخاذ جايرب
السرد ا و الطالب في هذؤ الحالة ,ارد الذهن ا رلما يتجاون م المردرسا و د يلتفرت لمرا يقرال و إض ألتفرت فبقلقرل
من التركقز ا و هذؤ الطريقة جدواها رلقل د عطا ا  2002و أل. ) 612على الرام من كثرا الدراسات و البحاث
التي اجريت لتقسقر حدريس اللغرة العربقرة ا فراض الشركا مرن لرعب الطرلن فري فروعهرا المختلفرة و موهرا مرادا
األدن و الوصاأل ما الت مستمرا ا نقث وجد أض من يتائج البحراث فري أسربان العرزوف عرن ررراءا الوصراأل
األدبقة في المرنلرة اععداديرة طريقرة حردريس بعرل المدرسرقن اقرر المشرجعة ا ألض الربعل يركرز علرى الحفر
اآللي للمادا التعلقمقة من دوض التركقز على فهم المقروء األدبي .د المعمارن ا  2002ا أل 22 – 21بتصررف )
لذلك يمكن للمدرس من خلل ادستراحقجقات الحديثة في التدريس التغلب على الصعابات التي حااجهره فري نصرة
الدرس مرن نقرث لرقق الفتررا الزموقرة ا و يرادا عردد الطرلن وا دنراا المقررر الدراسري ا بر ض يسرتخدا المردرس
أسرلان االتعققورات ا أن حقسرقم الطرلن الرى مجماعرات ا ويكراض دور المردرس هرا المر,رد و الماجره و الحكرم .
د إسماعقل ا  2002ا أل ) 291لرذلك لجر البانرث الرى هرذؤ ادسرتراحقجقة للحصرال علرى طرلن يعتمردوض علرى
ايفسهم في البحث عن المعرفة بالتعلم المو م ذاحقا ى من خلل مالاعات الموهج المطررو فري م سسراحوا التربايرة
لتومقة الشعار و ادحجاؤ اديجابي يحا مادا الدرس ا و حفعقل دور الطالب و جعلة محار العملقة التعلقمقة .
أهمقة البحث -:
ي وهذا لساض عربي مبقن ا* ا و رال حعالى :ا وإيه لتوزيل
رال حعالى  :ا لساض الذن يلحدوض إلقه أعجم ُّ
رنّ العالمقن ا يزل به ِ الرو األمقن على رلبك لتكاض من الموذرين بلساض ٍ عربي ٍ مبقن ا ** .
هذا ها التقايم ادلهي للغة العربقة و التاطقد لمكايتها و الزيادا في ثرائها وايتشارها ا فاللغرة العربقرة أبلرا مرا
نرا به اعيساض لسايه ا فضلى عن أيها لغرة القرر ض الكرريم ا وهري الدعامرة األساسرقة للقامقرات ا إذ د رامقرة برل
وندا في اللغة د معروف ا  4912ا أل ) 24و بقن لوا القر ض الكريم ب ض اللغة العربقة لغة األبايرة و الالرا إذ
رال الرسال دالى هللا علقه وإله وسلم) عودما س له رجل عن سر أبايته ا وع قم فصانته  :ا نق لي فايما أيزل
القر ض علي بلساض عربي ٍ مبقن ا دالسقاطي ا د  .تا أل. ) 62
وحعد الصلة بقن فروع اللغة العربقة الة جاهرية ألض الفروع جمقعها متعاوية فقما بقوهرا علرى ححققرق الغرر
األساس و ها احقاض التعبقر او لألدن من بقن هذؤ الفروع اهمقة متمقزا ي ررا للصرلة الماجرادا برقن اددن و,رتى
مقادين الحقاا،لذا يجدؤ ي هر جلقا ى في اللغة العربقة و في كل لغة ا لذلك يقال الشقرا ن  :د عماد مرااأل لحف
* الوحل 406 /
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** الشعراء 492 – 492/
األمة راقوا ى واض أيهار كقاض اللغة حوهار األمة ) د الشقرا ن ا  4929ا أل. )22
لذلك يشط عن الصاان من ير اض دراسة اددن لم حعد لرورية في عصر يتسابق فقره الوراس علرى الرتمكن مرن
التكوالاجقرررا وحسرررخقرها لتلبقرررة ناجرررات الشرررعان ،ويت سرررس هرررذا الشرررطط علرررى جهرررل مكايرررة اددن فررري اعرررداد
الوفاس،وبواء الشخصقة وحاجقه سلاا الفرددعطقة،2002،أل)222لذلك يتسر ل البانرث مرا رقمرة العلرم برل ررقم ا
ود لاابط ا ومحفزات حاجه سلاا اعيساض من داخله ؟ فلإلجابة على ذلك أض السرعي وراء العلرما والتكوالاجقرا
د يكاض فعادى ما لم يت سس على رابة جامحة وإيماض عمقق ب همقة العلما ودور التقدا ،وهذؤ الرابة وهذا اعيمراض
د ,رررك أض السررربقل القهمرررا األدن .دعطقرررة ا  2002ا أل . ) 222لرررذلك يوبغررري علقورررا أض يبحرررث عرررن الطرائرررق
وادستراحقجقات الحديثة التي حقسر لوا حدريس اللغة العربقة و موها مادا األدن و الوصاأل خصاارا ى فري العصرر
ال حديث الذن حزدنم فقه راعاحوا الدراسقة بالطلن لذلك ير البانرث أيره يوبغري البحرث عرن ادسرتراحقجقات التري
حافر الاررت و الجهرد للمردرس و الطالرب ،وهرذا مرا دفر البانرث الرى اختقرار اسرتراحقجقة ) ) K- W-L –Hفري
حدريس مادا اددن و الوصاأل أليها حجعل الطالب محرار العملقرة التعلقمقرة عرن طريرق حقسرقمهم الرى مجماعرات
متساوية في العدد و يكاض دور المدرس بمثابة المر,د و الماجه و الحكم بغقة حومقة ادحجاهرات اديجابقرة للطرلن
يحررا مررادا األدن و الوصرراأل  .لررذلك حعررد اسررتراحقجقة د ) K- W-L –Hمررن ادسررتراحقجقات المهمررة فرري حومقررة
مهارات التفكقر مرا وراء المعرفرة وحقراا أساسرا ى علرى حوشرقط المعرفرة السرابقة لرد المرتعلم واسرتثمارها فري عملقرة
التعلم الجديد و حوسب هذؤ ادستراحقجقة الى دويا أوجل )  ( Domma Dgleالتي حتمثل بالمرانل اآلحقة :
 .4الحرف ) (Kعلى كلمة )  ( kmowالتي يبدأ بها الس ال  :ماذا يعرف عن المالاع ؟
 .2الحرف )  ( Wعلى كلمة )  ( Wamtالتي يبدأ بها الس ال  :ماذا يريد أض يعرف ؟
 .6الحرف )  ( Lعلى كلمة )  ( Learmالتي يبدأ بها الس ال  :ماذا حعلموا ؟
 .1الحرف ) (Hعلى كلمة )  ( Howالتي يبدأ بها الس ال  :كقب يمكن اض يتعلم اكثر ؟ دعطقة ا  2040ا
أل . ) 422
مضافا الرى كرل ذلرك اض هرذؤ ادسرتراحقجقة حسرهل علرى الطرلن مرن خرلل الموارشرة الردائرا بقروهم فهرم الوصراأل
األدبقة ألض الغاية من الدراسة اددبقرة هري معرفرة روائر اددن فري المالري و الحالرر وكرذلك المقرل الرى حرذو
الوصاأل اددبقة و نف ها وادلماا بالمذاهب وادحجاهات اددبقة و حومقرة ادحجاهرات اديجابقرة للطرلن يحرا فهرم
الوصاأل اددبقة و حذورها و ححلقلها د عطا ا  2002ا أل . ) 662
هدف البحث -:
يهدف البحث الحالي حعررف أثرر اسرتراحقجقة د  )K- W-L –Hفري ححصرقل طرلن المرنلرة ادعداديرة فري مرادا
األدن و الوصاأل .
فرلقات البحث :
 .4د ياجد فر ذو ددلة انصائ قة بقن متاسط ححصقل الطلن الذين يدرسراض مرادا اددن و الوصراأل علرى
وفررق اسررتراحقجقة د ) K- W-L –Hو متاسررط ححصررقل الطررلن الررذين يدرسرراض المررادا يفسررها بالطريقررة
التقلقدية عود مستا ددلة د 02ا. ) 0
 .2د ياجد فر ذو ددلة انصائقة بقن متاسط احجاؤ مجماعتي البحث د التجريبقة و الضابطة ) يحا اددن و
الوصاأل عود مستا ددلة د02ا. )0
ندود البحث :
 .4مدرسة واندا من المدارس األعدادية أو الثاياية في محاف ة بابلدثاياية الشاملي) .
 .2عقوة من طلن الصب الراب اددبي للعاا الدراسي . 2040 – 2009
 .6عدد من مالاعات اددن و الوصاأل المقرر حدريسرها للصرب الرابر اددبري للعراا الدراسري – 2009
 2040ا و هي د امرؤ الققس ا طرفة بن العبد ا هقر بن أبي سلمى ا الوابغة الرذبقايي ا ادعشرى ا عمررو
بن كلثاا ا عوتر بن ,داد ) .
ححديد المصطحات -:
 .4اسرتراحقجقة د - : ) K- W-L –Hعرفهرا عطقرة  : 2040د وهري ادسرتراحقجقة التري حقراا علرى حوشرقط
المعرفة السابقة لد المتعلم واستثمارها في عملقة التعلم الجديد ا و حوس ر ب الرى د ) Domma Dgle
بقصد حمكقن المتعلمقن من حكاين حعلم ذن معوى عود رراءحهم الوص أو المرادا المطلران حعلمهرا دعطقرة ا
 2040ا أل. ) 424
ويعرفها البانث اجرائقا ى :
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هي ادستراحقجقة التي يكاض فقها الطالب محارا ى في العملقة التعلقمقة و التي حمر ب ربعرة مرانرل موت مرة
متمثلة في جدول هي على الترحقب د ماذا يعرف عن المالاع ؟  -ماذا يريد أض يعرف ؟  -ماذا حعلموا ؟
 كقب يمكن أض يتعلم أكثر ؟ . .2التحصقل  -:عّرفره د الخضرقر  : ) 4992هرا مرد مرا ححقرق لرد الطالرب مرن ادهرداف التعلقمقرة يتقجرة
رررر الاعات الدراس رررر قة د الخضررررقر ا  4992ا
رررر الاع مررررن الم
دراس ت رررر ة لم
أل. )14
وعرفه  :د الاارفي  : ) 2000ها مجماعة من المعارف و الخبرات و المهارات المكتسبة من
خلل حعلم المااد الدراسقة ا ويعبر عوها بالدرجات التي يحصل علقها الطالب في يهاية الفصل
الدراسي أو السوة الدراسقة د الاارفي ا  2000ا أل. ) 42
ويعرفه البانث اجرائقا ى  :ما نصل علقه الطلن من درجات في ادختبار التحصقلي الذن
ادا
يقدا لهم بعد األيتهاء من البحث ا بهدف ححديد مستا الطلن ا ومد فهمهم للم
الدراسقة .
 .6المرنلة ادعدادية  -:يعرفها البانرث اجرائقرا ى  :هري المرنلرة التري حقر برقن مرنلرة الدراسرة المتاسرطة و
مرنلررة الدراسررة الجامعقررة و مرردا الدراسررة فقهررا ثررلث سررواات ا وحشررمل الصررفاف د الراب ر ا الخررامس ا
السادس) و الدراسة في هذؤ الصفاف إما دراسة علمقة أو ايسايقة .
 .1اددن  :عرفه د الخلقل و خروض  ) 2001ا فن لف ي يتسم بادبداع واداالة ا ويحقق اايته عن طريق
التعابقر اللغاية ا فمادحه األساسقة اللغة و التي يوقل القوا اددباء مشاعرهم واناسقسهم ا وأفكرارهم بخقرال
خصب ا د الخلقل و خروض ا  2001األ. ) 2
أماا التعريب األجرائي للبانث  :فها المعرفة المتعلقة بحقاا األديب و ثارؤ المحددا في كتان األدن و
الوصاأل للصب الراب األدبي .
 .2الوصاأل  :عرفها د الجعة ) 4999د رط مختارا من التراث األدبي القامي ا و العالمي يثرؤ و ,رعرؤ ا
حمثل مسقرا التراث و ح هر حطارؤ ا ويتاافر فقها ن من الجمال الفوي ) د الجعة ا  4999ا أل. )22
اما التعريب ادجرائي للوصراأل  -:فهري القصرائد الشرعرية و القطر الوثريرة المقررر حدريسرها فري كتران
اددن و الوصاأل للصب الراب اددبي .
 .2ادحجاؤ :
ى
 -4عرفه د الكبقسي و الداهرن  ) 2000ا ها ي اا ثابت يسبقا من التقايم اديجابي او السرلبي يحرا
مالاع اجتماعي معقن ا د الكبقسي و الداهرن ا  2000األ. ) 22
 -2عرفه د المخزومي  ) 2004ا ها نالة فكرية أو مارب يتخذؤ الفرد إ اء مالراع مرا سرااء ى
أكاض بالقبال اا بالرفل أا بالمحايدا ا د المخزومي ا  2004ا أل) 422
اما التعريب ادجرائي للبانث لوما ادحجاؤ  -:ها مقدار التغقر الحاال في احجاؤ طلن الصب الراب اددبي
يحا اددن و الوصاأل بعد حدريسهم باستراحقجقة د ) K- W-L –Hو الطريقة التقلقدية و المقاس بفر ادختبار
البعدن على فقرات مققاس ادحجاؤ الذن اعدؤ البانث .
الفصل الثايي
الدراسات السابقة
 .4دراسة اللهقبي -: 2004
أجريت الدراسة في جامعة الماال – كلقة التربقة ا و هدفت الى التعرف على اثرر طريقرة ادسرتجاان فري
التحصقل و حومقة ادحجاهات األدبقة لد طلبة رسم اللغة العربقة – كلقة التربقة – جامعة الماارل فري اددن
العربرررري  .وحكايررررت عقوررررة الدراسررررة مررررن د )21طالبررررا ى و طالبررررة ى بااررررر د )29طالبررررا ى و طالبررررة ى يمثلرررراض
المجماعةالتجريبقة درساالمادا بطريقة ادستجااناود )29طالبا وطالبة يمثلاض المجماعة الضابطة درسراا
المادا بطريقة المحالرا ،واسرتغررت الدراسرة فصرلى دراسرقا كراملى ا وأعرد البانرث أداحرقن ا األولرى اختبرارا ى
ححصررقلقا ى مكايرا ى مررن د )21فقرررا ا أمرراا الثايقررة مققاسرا ى للحجاهررات اددبقررة مكايررا مررن د )20فقرررا ا واسررتخدا
البانررث الاسررائل ادنصررائقة اآلحقررة د ادختبررار التررائي ا مربر كرران ا معامررل ارحبرراط بقرسرراض) وحااررل الررى
الوتائج اآلحقة :
أ – حاجد فرو ذات ددلة انصائقة بقن مجماعتي البحث في ححصقل مادا اددن العربي و لصالح
المجماعة التجريبقة .
ن -عدا وجاد فرو ذات ددلة انص ائقة بقن مجماعتي البحث في ادحجاهات اددبق ة
داللهقبي ا  2004ا ا أل ) 29 – 22
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 .2دراسة العجاج 2001
أجريت الدراسة في جامعة الماال – كلقة التربقة ا وهدفت الى معرفرة اثرر اسرتخداا طريقرة الموارشرة فري
ححصرقل طالبررات الصرب الخررامس األدبري فرري مرادا اددن و الوصرراأل واحجاهراحهن يحاهررا ا و حكايرت عقوررة
الدراسة من د )11طالبة ا باار د ) 22طالبرة يمرثلن المجماعرة التجريبقرة درسرن بطريقرة الموارشرة ا و د)22
طالبررة يمررثلن المجماعررة الضررابطة درسررن بالطريقررة ادعتقاديررة ا واسررتغررت التجربررة فص رلى دراسررقا ى كرراملى
،واعدت البانثة أداحقن ا األولى اختبارا ى ححصقلى مكايا ى من د )21فقرا مالاعقة و مقالقة ا و الثايقرة مققاسرا ى
لألحجرراؤ يحررا المررادا مكايرا ى مررن د )62فقرررا ا واسررتخدمت البانثررة د ادختبررار التررائي او مربر كرران ،و معامررل
ارحباط بقرساض ) وسائل انصائقة وحاالت الى الوتائج اآلحقة
أ – ياجد فر ذو ددلة انصائقة في متاسط ححصقل طالبات مجماعتي البحث في ادختبار التحصقلي
في مادا اددن و الوصاأل و لصالح المجماعة التجريبقة .
ن – د ياجد فر ذو ددلة انصائقة بقن متاسط احجاؤ مجماعتي البحث في ادحجاؤ يحا مادا اددن
و الوصاأل د العجاج ا  2001ا أل ) 12 – 62
موارشة الدراسات السابقة و ماا يتها بالدراسة الحالقة :
أودى  :الهدف
حبراين الدراسررتاض مرن نقررث هردفقهما نقررث اسرتخدمت دراسررة د اللهقبري  )2004طريقررة ادسرتجاان فرري
احجاهات الطلبة يحا اددن و التحصقل ا واستخدمت دراسة د العجاج  ) 2001طريقة الموارشة في التحصقل
و اددن و ادحجرراؤ امررا الدراسررة الحالقررة هرردفت الررى حعرررف أثررر اسررتراحقجقة د) K- W-L –Hفرري ححصررقل
طلن المرنلة ادعدادية واحجاهاحهم يحاها .
ثايقا ى  :العقوة
حباين عدد أفراد العقوات في الدراستقن السابقتقن من نقث العردد و الجروس و المرنلرة الدراسرقة ا نقرث
أض دراسرة د اللهقبري  )2004كرراض عردد أفرراد عقوتهررا د  )21طالبرا ى و طالبرة باارر د )29طالبرا ى و د )29طالبررة
واسررتخدمت مرنلررة الدراسررة الجامعقررة ا امررا دراسررة د العجرراج  )2001فقررد اسررتخدمت عقوررة مررن الطالبررات ا
ومرنلة الدراسة ادعداديرة أمرا الدراسرة الحالقرة فقتوراول البانرث عقورة مرن طرلن الصرب الرابر اددبري فري
المرنلة ادعدادية .
ثالثا ى  :المتغقر المستقل
المتغقر المستقل في الدراستقن السابقتقن ها ادستجاان فري دراسرته د اللهقبري  )2004ا و الموارشرة فري
د دراسة العجاج  )2001اما الدراسة الحالقة استخدمت استراحقجقة  K- W-L –Hكمتغقر مستقل
رة
المتغقررر الترراب  :حواولررت دراسررة د اللهقبرري  ) 2004ادحجرراؤ يحررا اللغررة العربقررة و التحصررقل امررا دراس
د العجرراج  ) 2001فتوا ولررت التحصررقل فرري اددن و الوصرراأل واحجرراؤ الطالبررات يحاهررا امررا الدراسررة الحالقررة
فتواولت التحصقل في اددن و الوصاأل واحجاؤ الطلن يحاها .
رابعا ى  :ادداا
اعتمدت الدراستاض السابقتاض على ادختبارات التحصقلقة و مقايقس ادحجاؤ كر داحي لبحثهمرا و هرذا يتفرق
م الدراسة الحالقة .
خامسا ى  :مدا التجربة
الدراستاض السابقتاض كلتاهما استغررتا فصلى دراسقا ى كاملى و هذا يتفق م الدراسة الحالقة .
سادسا ى  :الاسائل ادنصائقة
فرري الدراسررتقن السررابقتقن كايررت الاسررائل ادنصررائقة متشررابهة هرري د ادختبررار التررائي ا و مربر كرران ا
ومعامل ارحباط بقرساض ) وهذا يتفق م الدراسة الحالقة .
سابعا ى  :الوتائج
أظهرت الدراستاض حفا المجماعة التجريبقة على الضابطة فري ادختبرار التحصرقلي ا امرا فري مققراس
ادحجاؤ اظهرت كل الدراستقن عدا وجاد فر ذو ددلة انصائقة بقن متاسرط احجراؤ مجمراعتي البحرث  .امرا
يتائج البحث الحالي فست هر دنقا ى في الفصل الراب .

الفصل الثالث
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أودى  -:التصمقم التجريبي -:
يعد بريامج عمل ا ومخططا ى لكقفقة حوفقذ التجربة ا إذ يعمل على أبرا ال رروف المحقطرة بالتجربرة ا و
عااملهررا بطريقررة حسررهل ملن ررة التغقرررات الترري سررتحدث د خلررب ا  4992ا أل )16لررذلك اختررار البانررث
التصمقم التجريبي ذا الضبط الجزئي الذن يتواسب م ظروف البحث و كآدحي -:
المجماعة

المتغقر المستقل

المتغقر التاب

التجريبقة

استراحقجقة
K- W – L - H
الطريقة التقلقدية

التحصقل

الضابطة

و حومقة ادحجراؤ يحرا
اددن و الوصاأل

ر تراحقجقة K-
إض المقصاد بالمجماعة التجريبقة هي التري يتعرر أفرادهرا للمتغقرر المسرتقل د اس
 ) W-L-Hا اما الضابطة فهي التي يدرس افرادهرا بالطريقرة التقلقديرة ا أمرا ادختبرار البعردن هرا األداا التري
حستخدا لققاس حاثقر المتغقر المستقل في المتغقر التاب .
ثايقا ى  :مجتم البحث و عقوته -:
أ – مجتم البحث  -:يشتمل البحث الحالي المدارس ادعدادية والثاياية في محاف ة بابل  ،واختار
البانث بصارا رصدية ثاياية الشاملي للبوقن لقربها من سكن البانث ا ولغر التجريب على
المدارس جمقعها ا ولقس ادرتصار على مدارس مركز المحاف ة ا أليوا يطمح أض يزيد دافعقة
طلبتوا يحا التعلقم في المدارس كافة .
ن -عقوة البحث  :بعد أض اختار البانث المدرسة بصارا رصدية ا وجد أض الصب الراب اددبي يتكاض
من ثلث ,عب ا ف ختار البانث ,عبة دن) لتدرس مادا اددن و الوصاأل على وفق
د  ) K-W-L-Hا و,ررعبة د أ) حرردرس المررادا ذاحهررا بالطريقررة التقلقديررة ا ولررم يجررد البانررث فرري المجمرراعتقن مررن
يستحق ادستبعاد ك ض يكاض مخفقا ى أو عمرؤ أكبر من المقرر وجدول د )4يبقن ذلك .
جدول د)4
عدد طلن مجماعتي البحث د التجريبقة و الضابطة )
المجماعة
التجريبقة
الضابطة

الشعبة
ن
أ

عدد الطلن
60
60

ثالثا ى  :حكاف مجماعتي البحث  -:اجر البانث حكاف ا ى بقن مجماعتي البحث في \ -:
 .4العمر الزموي للطلن محسابا ى بالشهار كما في ملحق د)4
 .2درجات اللغة العربقة الوهائقة في الصب الثالث المتاسط كما في ملحق د)2

جدول د)2
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الاسط الحسابي و التبراين ا و اديحرراف المعقرارن ا و الققمتراض التائقتراض دالمحسرابة و الجدولقرة ) للعمرر الزموري
لطلن مجماعتي البحث د التجريبقة و الضابطة) و لدرجاحهم في اللغة العربقة في العاا السابق .

المجماعة يررررررررررراع عرررررررررردد الاسرررررررررررط التباين
المتغقر أفررررررررراد الحسابي
العقوة

التجريبقة

60

12ا200

الضابطة

العمرررررررر
الزموي 60

90ا200

42ا12

2ا24

46ا01 424ا46

96ا24

92ا44 424ا46

التجريبقة

الضابطة

درجررات 60
اللغرررررررررة
العربقة 60

42ا12

اديحراف درجرررررررة الققمة التائقة
المعقارن الحرية
المحسرررررا الجدولقة
بة
02ا2
041ا2 0
21
21ا9
21

099ا0

2

مسررتا الددلررة
عورررررد مسرررررتا
02ا0
اقر دالة
انصائقا ى
اقر دالة
انصائقا ى

إذ يتضح من جدول د )2أض المجماعتقن متكافبتاض في -:
 .4العمر الزموي  :بلا المتاسط الحسابي لكل من المجماعتقن التجريبقة و الضرابطة علرى الترحقرب د12ا )200ا
د90ا )200كما في ملحق د )4ا وبلغت الققمة التائقة المحسابة د041ا )0و هي أرل مرن الجدولقرة البالغرة د)2
عود درجة نرية د )21و مستا ددلة د02ا )0و هذا يدل على حكاف مجماعتي البحث .
 .2درجررات اللغررة العربقررة  -:بلررا الم تاسررط الحسررابي لكررل مررن المجمرراعتقن التجريبقررة و الضررابطة علررى الترحقررب
د2ا )24ا د 96ا )24كمررا فرري ملحررق د )2و بلغررت الققمررة الققمررة التائقررة المحسررابة د099ا )0وهرري ارررل مررن
الجدولقة البالغة د )2عود درجة نرية د )21و مستا ددلة د02ا )0وهذا يدل على حكاف مجماعتي البحث .
 التحصقل الدراسي لآلباء  :اجر البانث حكاف ا ى انصائقا برقن مجمراعتي البحرث فري التحصرقل الدراسري لآلبراءكما في جدول د. )6
جدول د)6
حكررارات التحصرقل الدراسري دبراء طرلن مجمراعتي البحثدالتجريبقرة والضرابطة) و رقمترا د كرا )2المحسرابة و
الجدولقة
مسررتا
التحصقل نجرررم يقرررررأ ابتدائقة متاسطة اعدادية بكالارياس درجرررة رقمة كا2
الحرية المحسرررررا الجدولقة الددلرررررة
فما فا
أو
المجماعة العقوة و
عوررررررررررد
معهد
يكتب
بة
02ا0
2
2
1
2
1
التجريبقة 60
اقرررررررررر
19ا1
22ا4
1
دالة
1
2
9
2
2
الضابطة 60
إذا يتضح من جدول د )6أض طلن مجماعتي البحث د التجريبقة و الضرابطة ) متكافبتراض انصرائقا ى فري التحصرقل
الدراسي لألباء ا إذ أظهرت يتائج التحلقل ادنصائي للبقايرات ب سرتخداا دمربر كران ) أض رقمرة د كرا )2المحسرابة
د 22ا )4و هي ارل من رقمة د كا )2الجدولقة البالغة د19ا )1عود مستا ددلة د02ا )0و درجة نرية د)1
 التحصررقل الدراسرري لألمهررات  :أجررر البانررث حكرراف أ ى انصررائقا ى بررقن مجمرراعتي البحررث فرري التحصررقل الدراسرريلألمهات كما في جدول د)1
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جدول د)1
حكرارات التحصقل الدراسي ألمهات مجماعتي البحثدالتجريبقة والضابطة) و رقمتا دكا )2المحسابة و الجدولقة
مسررتا
التحصقل نجرررم يقرررررأ ابتدائقة متاسطة اعدادية بكالارياس درجرررة رقمة كا2
الحرية المحسرررررا الجدولقة الددلرررررة
فما فا
أو
المجماعة العقوة و
عوررررررررررد
معهد
يكتب
بة
02ا0
2
2
2
2
2
التجريبقة 60
اقرررررررررر
19ا1
62ا4
1
دالة
1
2
2
1
2
الضابطة 60
يتضررح مررن جرردول د )1أض طررلن مجمرراعتي البحررث د التجريبقررة و الضررابطة ) متكافبترراض انصررائقا ى فرري التحصررقل
الدراسي لألمهات ا إذ أظهرت يتائج التحلقل ادنصائي للبقايات ب ستخداا دمرب كان ) أض رقمة د كا )2المحسابة
د 62ا )4و هي ارل من رقمة د كا )2الجدولقة البالغة د19ا )1عود مستا ددلة د02ا )0و درجة نرية د)1
رابعا ى  :اداحي البحث -:
 .4ادختبار التحصقلي  -:كاض من لمن متطلبات البحث الحالي بواء اختبرار ححصرقلي للتعررف علرى التغقرر
في ححصقل طلن مجماعتي البحث بعد اعتماد المتغقر المستقل في حدريسهما و لذا بوى البانرث اختبرارا ى
ححصررقلى مكرراض مررن د )60فقرررا مررن يرراع ادختقررار مررن متعرردد واختبررار المزاوجررة كمررا فرري ملحررق د )2و
عرله على مجماعة من الخبراء و المتخصصرقن فري اللغرة العربقرة و طرائرق حدريسرها كمرا فري ملحرق
د ) 6ا وير البانرث أض ادختبرار التحصرقلي يعرد اداا مو مرة لققراس مقردار مرا حعلمره الطالرب فري مقررر
دراسي معقن .
 .2مققاس ادحجاؤ  -:لغر رقاس احجاؤ الطلن كاض دبد من وجاد مققاسا ى يفري برالغر المطلران ا و فري
لاء ذلك اطل البانث على مجماعة من مقايقس ادحجاهات يحا اللغة العربقرة موهرا دمققراس اللهقبري ا
 ) 2004ا دو المخزومي ا  ) 2004ا إد أض البانث لم يعثر على مققراس يقرقس احجاهرات طرلن الصرب
الراب اددبي يحا مرادا اددن و الوصراأل ا لرذلك اعرد البانرث مققاسرا ى متكراض مرن د )10فقررا عرلرها
على مجماعة من الخبراء و المحكمقن كما في ملحرق د )6فبلغرت بصرقغتها الوهائقرة د )62فقررا كمرا فري
ملحق د. )2
خامسا ى  :اد ادداا  -:راا البانث بعر اداحي البحث د ادختبار التحصقلي  ،ومققاس ادحجاؤ ) على
مجماعه من المحكمقن والمختصقن باللغة العربقة وطرائق حدريسها كما في ملحق د)6
وبعد ادستعاية باراء المحكمقن ح كد البانث من مصدارقة اداحي البحث لكايهما نصلتا على يسبة
احفا بلغت د  ) %10لذلك بلغت فقرات ادختبار التحصقلي بصقغتها الوهائقة د  60فقرا ) كما في
ملحق د )2وفقرات مققاس ادحجاؤ بصقغتها الوهائقة د  62فقرا ) كما في ملحق د ) 2
سادسآ  :القائم بعملقة التدريس  -:استعاض البانث بمدرس المادا لتدريس مجماعتي البحث وأعد البانث له كل
متطلبات البحث وبا,راف مبا,ر من ربله 0
سابعا ى  :ثبات اداحي البحث
أ  -ثبات ادختبار التحصقلي  -:عر البانث ادختبار التحصقلي د ملحق  )2على عقوة
استطلعقة مكاية من د )20طالبا ى من ثاياية ادبرارفي الشاملي ا وبعد مرور اسباعقن اعاد
البانث حطبقق ادختبار التحصقلي على العقوة يفسها وب ستخداا معامل ارحباط بقرساض
بلغت رقمة معامل الثبات د 12ا ) 0و يعد هذا الثبات جقدا في ادختبارات التحصقلقة اقر
المقووة د أبا علا ا  4999ا . ) 161
ن – ثبات مققاس ادحجاؤ  -:راا البانث بتطبقق مققاس ادحجاؤ على عقوة استطلعقة مكاية من
د )20طالبا ى اختقروا عشاائقا ى من ثاياية األبرار ا وبعد مضي أسباعقن أعاد البانث حطبقق
األداا على العقوة يفسها ثم طبق معامل ارحباط بقرساض ووجد أض رقمة الثبات بلغت د10ا)0
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و يعرررررررررررررررررررررررررد هرررررررررررررررررررررررررذا الثبرررررررررررررررررررررررررات جقررررررررررررررررررررررررردا ى و يحقرررررررررررررررررررررررررق ااررررررررررررررررررررررررررا
ر

البحررث .
* ) مدرس المادا  -:عباس هاحب عبقد ا مدرس لغة عربقة في ثاياية الشاملي لعاا 2040 – 2009

ثاموا ى  :حطبقق أداحي البحث
طبق البانث ادختبار التحصقلي على طلن مجمراعتي البحرث دالتجريبقرة والضرابطة)ت يراا األنرد
المصادف 2040/4/6
ادف
و من ثم راا بتطبقق مققاس ادحجاؤ يحا مادا األدن و الوصاأل ياا ادثوقن المص
2040/4/1على مجماعتي البحث .
حاسعا ى  :حصحقح اداحي البحث :
أ – ادختبار التحصقلي  -:اعطى البانث درجة واندا لكل فقرا في ادختبار واعطى دافرا ى )
لألجابات الخاطبة و المتروكة ا وكما مالحة درجاحهم في ملحقد. )1
عا,را ى  :الاسائل ادنصائقة :
 -4ادختبار التائي T – test :ذو الوهايتقن لعقوتقن مستقلقتقن .
س 2ـ س5

ض =
(ن ) 2- 2ع ( +25ن5
ـــــــــــــــــــــــــــــ ×

)2-ع55

2

2

ـــــ  +ـــــ

ن + 2ن5 - 5

د البقاحي ا و كريا ا ) 220 . 4922
 -2مرب كان :
2
ك ا = مج

ن2

ن5

(ل -ق)5
ق

د البقاحي ا و كريا ا ) 296 . 4922
 -6معامل ارحباط بقرساض
ض مج س أل – د مج س) د مج أل)
ر=
[ ض مج س – 2د مج س) [ ] 2ض مج أل – 2مج دأل)] 2
د البقاحي ا و كريا ا ) 416 . 4922
الفصل الراب
عر الوتائج وحفسقرها
أودى  :عر الوتائج .
ا ) عر الوتائج المتعلقة بالفرلرقة الصرفرية األولرى التري حروص د دياجرد فرر ذو ددلرة انصرائقة برقن متاسرط
ححصرقل الطرلن الرذين يدرسراض مرادا اددن والوصراأل علرى وفرق اسرتراحقجقة د  )K- W – L- Hومتاسرط
ححصقل الطلن الذين يدرساض المادا يفسها بالطريقة التقلقدية عود مستا د ) 0،02
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جدول د ) 2
الاسط الحسابي والتباين واديحراف المعقارن  ،والققمتاض ال تائقتاض المحسرابة والجدولقرة دفرراد مجمراعتي البحرث
د التجربة والضابطة ) في ادختبار التحصقلي
المجماعة العدد الاسرررررط التباين
الحسابي

التجريبقة

60

96ا26

92ا42

الضابطة

60

92ا20

26ا41

الددلررررررررررررة
اديحراف درجرررة الققمة الثائقة
المعقارن الحرررررر المحسرررررا الجدولقة ادنصائقة
عوررررررررررررررررررد
ية
بة
مسرررررررررتا
02ا0
دالررررررررررررررررررة
2
12ا2
21
26ا1
انصائقا ى
22ا1

يتضح من يتائج حصحقح ادختبار التحصقلي المعرولة في جردول د )2اض متاسرط درجرات ححصرقل طرلن
المجماعة التجريبقة بلرا د  ) 26،96واديحرراف المعقرارن د  )1،26امرا متاسرط درجرات ححصرقل الطرلن
المجماعررة الضررابطة فقررد بلرراد ) 20،92و اديحررراف المعقررارند  ) 1،22وعورردما اسررتخدا البانررث ادختبررار
التائيد  ) T – testذا الوهرايتقن لعقوقترقن مسرتقلتقن للماا يرة برقن هرذين المتاسرطقن  ،ظهرر اض الققمرة التائقرة
المحسابة بلغت د  )2،12عود درجة نرية د  )21ومستا ددلة د  ) 0،02وكايت هذؤ الققمة اكبر من الققمة
التائقررة الجدولقررة البالغررة د )2ا ورررد دل هررذا علررى حفررا طررلن المجماعررة التجريبقررة الررذين درسرراا اددن
والوصاأل على وفق استراحقجقة د  ) K- W- L – Hعلى طلن المجماعة الضرابطة الرذين درسراا المرادا
يفسها بادسلان التقلقدن ا ولهذا يرفل الفرلقة الصفرية األولى الموصاأل علقها في ررم د. )4
 ) 2عررر الوتررائج المتعلقررة بالفرلررقة الصررفرية الثايقررة الترري حرروص  :د دياجررد فررر ذو ددلررة انصررائقة بررقن
متاسط احجاؤ مجمراعتي البحرث د التجريبقرة و الضرابطة ) يحرا مرادا اددن و الوصراأل عورد مسرتا ددلرة
د 02ا)0
جدول د ) 2
الاسط الحسابي وال تباين واديحراف المعقارن  ،والققمتاض التائقتاض المحسرابة والجدولقرة دفرراد مجمراعتي البحرث
د التجربة والضابطة ) في مققاس ادحجاؤ يحا األدن و الوصاأل
الددلرررررررررررة
اديحراف درجرررة الققمة الثائقة
المجماعة العدد الاسرررررط التباين
المعقارن الحرررررر المحسرررررا الجدولقة ادنصائقة
الحسابي
عورررررررررررررررررد
ية
بة
مسررررررررتا
02ا0
اقرررر دالرررة
2
92ا0
21
12ا12 460ا44
التجريبقة 2 60ا21
انصائقا ى
الضابطة 92 60ا92 22ا21 461ا44
يتضررح مررن يتررائج مققرراس احجرراؤ مجمرراعتي البحررث المعرولررة فرري جرردول د )2اض متاسررط احجرراؤ المجماعررة
التجريبقررة بلررا د 2ا ) 21واديحررراف المعقررارن د 12ا )44امررا متاسررط احجرراؤ المجماعررة الضررابطة فقررد بلررا
د92ا ) 22و اديحررراف المعقررارند 21ا ) 44وعورردما اسررتخدا البانررث ادختبررار التررائي د  )T – testذا
الوهايتقن لعقوقتقن مستقلتقن للماا ية برقن احجراؤ مجمراعتي البحرث  ،ظهرر اض الققمرة التائقرة المحسرابة بلغرت
د 92ا )0عود درجة نرية د  )21ومستا ددلة د  ) 0،02وكايت هذؤ الققمة أرل من الققمة التائقرة الجدولقرة
البالغة د ) 2ا وهذا يدل ايه د ياجد فر ذو ددلة انصائقة بقن متاسط احجاؤ مجمراعتي البحرث ا ولهرذا حقبرل
الفرلقة الصفرية الثايقة الموصاأل علقها في ررم د. )2
ثايقا ى  :حفسقر الوتائج :
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 -4حفسقر الوتائج المتعلقة بالفرلقة األولى
مررن الوتررائج المعرولررة فرري جرردول د )2و الترري أظهرررت حفررا المجماعررة التجريبقررة علررى المجماعررة
الضابطة في التحصقل فاض البانرث يعرزو ذلرك الرى فاعلقرة اسرتراحقجقة د  ) K- W- L – Hألض عرن
طريررق هررذؤ ادسررتراحقجقة يررتم حقسررقم الطررلن ال رى مجماعررات و حتررا لهررم نريررة التعبقررر عررن رائهررم
وافكارهم وابداء ملن احهم عن مالاع الدرس ا ويكراض دور المردرس بمثابرة المر,رد و الماجره و
الحكم ا وبهذا العمل يكاض دور الطالب ايجابقا ى يحا مادا الدرس ا بحقث حشعر كل مجماعة ب يها حقاا
ب يجا عمل معقن ا وكذلك يشعر الطلبة بجا من الطم يقوة وادرحقرا ا كمرا معلراا اض مرادا اددن و
الوصاأل يصلح حدريسها بمثل هذؤ ادستراحقجقة ا ألض مالاعاحها ححتمرل حبرادل اآلراء و ادفكرار
و جمعها و حقديمها في اارا الجدول الذاحي الماجاد في ملح ق د ) 1
 -2حفسقر الوتائج المتعلقة بالفرلقة الصفرية الثايقة
من الوتائج المعرولة في جدول د )2و التي أظهرت د ياجد فر ذو ددلة انصائقة بقن متاسط احجاؤ
المجمرراعتقن دالتجريبقررة والضررابطة)ورد احفقررت هررذؤ الوتقجررة مر دراسررة د اللهقبرري  )2004ا و د العجرراج
 ) 2001ا و علررى الرررام مررن عرردا وجرراد فررر ذو ددلررة انصررائقة بررقن احجرراؤ المجرراعتقن إد أض الاسررط
الحسابي للمجماعة التجريبقرة بلرا د 2ا )21أكبرر بشريء رلقرل مرن الاسرط الحسرابي للمجماعرة الضرابطة
البالا د 92ا )22ا وهذا يردل أض لهرذؤ ادسرتراحقجقة حر ثقرا ى ايجابقرا ى فري حعزيرز و حومقرة احجراؤ الطرلن يحرا
اددن و الوصاأل بما حتقح لهم عن طريق حقسقمهم الى مجماعات يادا دافعقتهم يحا المادا و ممرا يثقرر
فرري يفاسررهم داف ر الموافسررة بررقن المجماعررات و هررذا برردورؤ يخلررق جرراا ى مررن المتعررة و الخقررال فرري يفرراس
الدارسقن ا وأيضا ى يكاض دور المدرس ايجابقا ى م طلبته أليه مر,دا ى وماجها ى لهم ا وهذا مما يعز الثقة في
يفاس الدارسقن لتجاو الخاف و القلق و الخجل عود التعبقر ب سلابهم الخاأل .
الفصل الخامس
ادستوتاجات و التااقات و المقترنات
أودى  -:ادستوتاجات
 .4فاعلقرة اسرتراحقجقة د  ) K- W- L – Hفري ححصرقل طرلن الصرب الرابر اددبري فري مرادا اددن و
الوصاأل .
 .2ألستراحقجقة د  ) K- W- L – Hا و الطريقة التقلقدية فاعلقة في احجاؤ طلن الصب الراب اددبي يحرا
اددن و الوصاأل .
ثايقا ى  -:التااقات
 .4لرورا اطرلع مدرسري اللغرة العربقرة علرى ادسرتراحقجقات الحديثرة و خاارة د مرا وراء المعرفرة) عورد
حدريس اددن و الوصاأل أليها حتلءا م متطلبات العصر الحديث .
 .2استخداا مدرسي اللغة العربقة استراحقجقة د  ) K- W- L – Hعود حدريس اددن و الوصاأل .
 .6نث المديرية العامة لتربقة بابل على ادهتماا بتدريب مدرسي اللغة العربقة على ادستراحقجقات الحديثرة
و خااة د ما وراء المعرفة ) .
ثالثا ُ  -:المقترنات
 .4اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالقة لتعرف اثر هذؤ ادستراحقجقة في حومقة التفكقر ادبداعي لرد طرلن
الصب الراب اددبي في مادا اددن و الوصاأل .
 .2اجراء دراسة مماثلة لتعرف أثر هذؤ ادستراحقجقة في التحصقل في فروع اللغة العربقة اآلخر .
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المصادر
القر ض الكريم .
 .4أبا علا ا رجاء محماد  .مواهج البحث في العلاا الترباية و الوفسقة ا ط 2ا دار الوشر للجامعات ا
مصر ا . 4999
 .2اسماعقل ا كريا  .طر حدريس اللغة العربقة ا دار المعرفة الجامعقة ا  2002ا .
 .6البقاحي ا عبد الجبار حافقق ا و كريا اثواسقاس  .ادنصاء الاافي و ادستددلي في التربقة و علم
الوفس ا مطبعة م سسة الثقافة العا لمقة ا بغداد ا . 4922
 .1الجعة ا عبد الفتا نسن  .أاال حدريس اللغة العربقة بقن الو رية و التطبقق ا ط 4ا دار الفكر
العربي ا القاهرا ا . 4999
 .2الخضقر ا خضقر مسعاد  .طر وأسالقب حقايم و رقاس ححصقل الطلبة ا المجلة القطرية للتربقة و
الثقافة و العلاا ا الدونة ا ع 41ا . 4992
 .2الخلقل ا سمقر كاظم و خروض  .اددن و الوصاأل للصب الثالث المتاسط ا ط 4ا ,ركة المجماعة
المتحدا للطباعة المحدودا ا بغداد ا . 2001
 .2درو ا ا أفواض ي قر  .من المدرسة السلاكقة الى المدرسة اددراكقة ححال لتحسقن التعلم و التعلقم
في القرض الحادن و العشرين ا مجلة التعريب ا ع 1ا دمشق ا المركز العربي
للتعريب و الترجمة و الوشر ا . 4991
 .1السقاطي و عبد الرنمن  .المزهر في علاا اللغة و دابها ا ج 4ا حح محمد أنمد جاد المالى
و خروض ا دار أنقاء الكتب المصرية ا د.ت .
 .9الشقرا ن ا السقد نسن  .العمل األدبي ا دار الصاد ا بقروت ا . 4929
 .40العجاج ا ,ذ م فر  .اثر استخداا طريقة الموارشة في ححصقل طالبات الصب الخامس اددبي في
مادا اددن و الوصاأل واحجاهاحهن يحاها ا جامعة الماال ا كلقة التربقة ا
 2001ا درسالة ماجستقر اقر موشارا) .
 .44عطا ا إبراهقم محمد  .المرج في حدريس اللغة العربقة ا ط 2ا مصر ا القاهرا ا . 2002
 .42عطقه ا محسن علي  .استراحقجقات ما وراء المعرفة في فهم المقروء ا دار المواهج للوشر و
التا ي ا عماض ا ادردض ا . 2040
 . ----------------------- .46حدريس اللغة العربقة في لاء الكفايات اددائقة ا ط 4ا دار المواهج
للوشر و التا ي ا عماض ا ادردض ا . 2002
 .41الكبقسرررررري ا وهقررررررب مجقررررررد ا واررررررل نسررررررن الررررررداهرن  .المرررررردخل فرررررري علررررررم الرررررروفس التربرررررران ا ط 4ا دارالكورررررردن
للوشر و التا ي ا اربد ا ادردض ا . 2000
 .42اللهقبي ا لقث سعد هللا  .اثر استخداا طريقة ادستجاان في التحصقل و حومقة ادحجاهات اددبقة
لد طلبة رسم اللغة العربقة في مادا اددن العربي ا جامعة الماال ا
كلقة التربقة ا  2004درسالة ماجستقر اقر موشارا ) .
 .42المخزومي ا ياار  .احجاهات المعلمقن في ارلقم جوابي ادردض يحا اللغة العربقة و حدريسها في
لاء خبراحهم وجوسهم ا مجلة جامعة دمشق لألدان و العلاا اديسايقة و
الترباية ا ا  42ا ع 4ا . 2004
 .42معروف ا يايب محماد  .خصائص اللغة العربقة و طرائق حدريسها ا ط 4ا دار الوفائس ا بقروت ا
. 4912
 .41المعمارن ا ماسى كاظم اقر  .اثر التغذية الراجعة الفارية و الم جلة في ححصقل طلن الصب
الراب العاا في مادا اددن و الوصاأل ا جامعة بابل ا التربقة
األساسقة ا  2002درسالة ماجستقر اقر موشارا ) .
 .49الاارفي ا نسن ياجي علي االح  .أثر أسلابي نل المشكلت و التدريب على المهارات الدراسقة
في يادا التحصقل لد الطلن المت خرين دراسقا ى في مرنلة
التعلقم األساسي في القمن ا الجامعة المستوصرية ا كلقة التربقة
ا  2004د أطرونة دكتاراؤ اقر موشارا ) .

ملحق د )4
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العمر الزموي لطلن مجماعتي البحث محسابا ى بالشهار
المجماعة التجريبقة
العمر
ت
200 .4
240 .2
492 .6
202 .1
202 .2
491 .2
412 .2
242 .1
492 .9
411 .40
492 .44
242 .42
201 .46
490 .41
209 .42
492 .42
244 .42
240 .41
411 .49
494 .20
491 .24
201 .22
496 .26
492 .21
491 .22
242 .22
242 .22
240 .21
499 .29
202 .60

المجماعة الضابطة
ت
.4
.2
.6
.1
.2
.2
.2
.1
.9
.40
.44
.42
.46
.41
.42
.42
.42
.41
.49
.20
.24
.22
.26
.21
.22
.22
.22
.21
.29
.60

العمر
200
492
412
240
491
209
242
412
241
491
491
241
499
490
491
242
201
246
201
492
492
492
240
491
491
491
201
492
240
492
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ملحق د )2
درجات طلن مجماعتي البحث في الصب الثالث المتاسط في اللغة العربقة
المجماعة التجريبقة
ت
.4
.2
.6
.1
.2
.2
.2
.1
.9
.40
.44
.42
.46
.41
.42
.42
.42
.41
.49
.20
.24
.22
.26
.21
.22
.22
.22
.21
.29
.60

الدرجة
20
10
22
22
20
14
16
20
94
20
22
26
20
22
22
22
26
96
12
22
22
22
26
12
92
11
12
20
12
24

المجماعة الضابطة
ت
.4
.2
.6
.1
.2
.2
.2
.1
.9
.40
.44
.42
.46
.41
.42
.42
.42
.41
.49
.20
.24
.22
.26
.21
.22
.22
.22
.21
.29
.60

الدرجة
10
20
11
21
24
12
92
21
19
12
24
24
29
22
26
22
22
90
22
29
14
22
92
21
26
20
16
22
21
12
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ملحق د)6

راء الخبراء و المحكمقن الذين عرلت علقهم ادستبقايات الااردا فري البحرث مرا عقن نسرب ادلقران العلمقرة و
الحروف الهجائقة
ياع ادستباية
الجامعررررررررررة  /ادختبرررررررار مققررررررراس الخطرررررررررررة
ت اللقب العلمي وادسم التخصص
التدريسقة
التحصقلي ادحجاؤ
الكلقة
×
×
بغررررررررررررررررداد × /
 .4أ .د .انمررررررررد بحرررررررررر طرائق حدريس اللغة العربقة
التربقة
هايدن
×
×
بابل  /التربقة ×
 .2أ .د  .اررررررررررررررررررررررربا ادن
األساسقة
المر وا
×
×
بابل  /التربقة ×
 .6أ.د  .فاهم الطريحي عاا يفس
ادن

بابل  /اددان ×

×

×

 .1أ  .د  .رقس الخفاجي

 .2أ  .ا  .د  .امرررررررررررررررررل ادن
الشرع

بابرررررررررررررررررررررررل ×
/الدراسرررررررات
القرايقة
بابل  /التربقة ×

×

×

×

×

بابل  /التربقة ×
ادساسقة

×

×

بابررل /التربقررة ×
ادساسقة
الدياايقرررررررررررة× /
التربقة
بابل  /التربقة ×
الفوقة
بابل  /التربقة ×
ادساسقة
بابل  /التربقة ×
ادساسقة
بابل  /التربقة ×
ادساسقة
بابل  /التربقة ×
ادساسقة
بابل  /التربقة ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

 .2أ .ا .د .نسرررقن ربقررر
نمادن
 .2أ .ا .د .نمرررررزا عبرررررد
الااند نمادن
.1
.9

.40

.44

.42

.46

.41

.42

علم يفس
طرائق حدريس لغة عربقة

أ .ا .د .عبررررد السررررلا رقاس وحقايم
جادت
أ .ا .د.فالررررل يرررراهي طرائق حدريس لغة عربقة
عبد عاض
أ .ا .د.مرررراد ياسررررب طرائق حدريس لغة عربقة
علااض
ا .لقاء عايد نربي طرائق حدريس لغة عربقة
العرياسي
ا.عررارف نرراحم هررادن طرائق حدريس لغة عربقة
الجبارن
ا.ا .أنمررررررررد يحقررررررررى طرائق حدريس لغة عربقة
نسن السلطايي
ا  .ا يوة جبار اوري طرائق حدريس لغة عربقة
ادسدن
ا .ا  .عمرررررراض عبرررررد طرائق حدريس لغة عربقة
اكب
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