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ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى معرفة ":مستوى استعمال مهارات الشكل عند طالب
الصف الخامس العلمي في مادة التعبير اإلبداعي ".
ومن اجل تحقيق هدف البحث ،البد من تحديد مهارات الشكل* وتشمل :
 -0تدوين العنوانات الرئيسة والفرعية في أماكنها المالئمة .
 -4إتباع نظام الفقرات .
 -2ترك مسافة قصيرة بداية كل فقرة .
 -2تقسيم الموضوع على :مقدمة  ،وعرض  ،وخاتمة .
 -5توظيف عالمات الترقيم .
 -6استعمال أدوات الربط .
 -7استعمال بعض الصور البالغية .
اعتمد الباحث المنهج الوصففي ،وهفذا يتللفت تحديفد مجتمفع البحفث الكلفي  ،وهفو
طففالا المففدارع ادعداديففة وال انويففة فففي مركففة قيففاا بعقوبففة فففي محافظففة ديففالى ،
جمهورية العراق،وبعفد للفا اختفار الباحفث عينفة بل ف  )011طالفت  ،بواقفع )01
طالا من كل مدرسة من مدارع مجتمع البحث،باست ناا ادعدادية المركةية .
اما أداة البحث فكان عبارة عفن الكتابفة ففي موضفوع تعبيفر إبفداعي ،وباالعتمفاد
علففى محكففات* عففدت لهففذا ال ففرض،وتم الت كففد مففن صففدق وببففات اخداة ،بعففد أن أخففذ
االختبار شكله النهائي ،طبقه الباحث على عينة البحفث يفوم الخمفيل المواففق/04 / 5
. 4102
وقد أظهرت النتائج وجود تدن في مهارات التعبير ادبفداعي – مهفارات الشفكل –
عند طالا الصف الخامل العلمي.
وتوصل الباحث إلى االستنتاجات منها ،يتيح إن أك ر المهارات تدنيا من حيث
المستوى  ،هي من المهارات التي مرت على اللالا من قبل  ،اما التوصيات التي
جاا بها الباحث فهي :اللجوا إلى البرامج التعليمية من اجل تالفي مشكالت ضعف
طالا المرحلة ادعدادية في مهارات الشكل  ،تدريت المدرسين أبناا الخدمة وح هم
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وضرورة حث المدرسين على تنبيه الللبة،على تنمية مهارات اللالا التعبيرية
كما اقترح الباحث،ب همية هذه المهارات عند تدريل فروع الل ة العربية اخخرى
إجراا دراسة ممابلة للدراسة الحالية لمعرفة مستوى مهارات التعبير ادبداعي:
. المتعلقة بالميمون
بعد سلسلة،  ومحكات التصحيح وهي من إعداد الباحث، *تم تحديد مهارات الشكل
إجرااات سابقة في أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ" فاعلية برنامج مقترح في تنمية
. " مهارات التعبير ادبداعي واالتجاه نحو المادة لدى طالا الصف الخامل العلمي
 التعبير االبداعي: الكلمات المفتاحية
The level of use of the skills of shape when fifth grade
students in the scientific material creative expression
by
M. D. Rahif Nasser al-Issawi
M. M. Saif Saad Mahmoud

Abstract
This research aims to find out : "The level of use of the skills
of shape of fifth grade students in the scientific branchof
creative expression".
In order to achieve the goal of research ,the skills and format
must be it includes;
1. titles codification of the main and branch in place appropriate.
2. follow the system paragraphs.
3. Leaving a short distance beginning of each paragraph.
4. split on the subject : Introduction , display , and a conclusion.
5. employ punctuation.
6. The use of strapping tools.
7. The use of some images rhetorical.
The Researcher adopted a descriptive approach , and this
requires identifying the research community overall , the
students intermadiate and secondary schools in the district
center of Baquba, in Diyala province , the Republic of Iraq
Then the researcher selected sample of ( 100 ) students , of
which 10 students from each school of community search , with
the exception of the central prep.
The search tool was a writing on the subject of express
creatively , and depending on the Criteria * kit for this purpose ,
was to ensure validity and reliability of the tool , after taking the
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test its final form , layer researcher on a sample search on
Thursday 12/05/2013.
The results showed a decline in the skills of creative
expression - skills form - of the fifth-grade science students.
The researcher found the conclusions of which , it is clear
that the more skills the low in terms of the level , is one of the
skills that have passed on the students before. The
recommendations that came out by the researcher are: the use of
educational programs in order to avoid the problems of the
weakness of preparatory school students in the skills of shape,
training teacher in-service and told them to develop the skills of
students expressions , and urged the need to alert teachers to the
students of the importance of these skills when teaching other
branches of the Arabic language , as suggested by the researcher
: a study similar to the current study to determine the level of
skills of creative expression of substance.
*Have been identified skills shape, and a correction Criteria
prepared by the researcher , after a series of measures earlier in
his doctoral thesis tagged with " effective program proposed in
the development of the skills of creative expression and the
trend towards material with fifth graders scientific".

أوال :مشكلة البحث
أصففبح ضففعف الللبففة فففي التعبيففر مــففـن المشففكالت التففي تتيففاال بجانبهــــففـا
المشكــففـالت جميعهففا  ،التففي تواجهنففا فففي تففدريل الل ففة العربيففة  ،وأصففبح بادمكففان
القول :أن التعبير أصبح بحق مشكلة المشكالت في كل ما يتصل بتفدريل هفذه المفادة
مففففن الللبففففة  ،والمدرسففففين  ،واختيففففار الموضففففوعات  ،وإعففففدادها  ،وتحريرهففففا ،
وتصحيحها  ،واللرائق التدريسية واخساليت واخنشلة التعليميفة  ،مفع إغففال واضفح
لمفهوم تنمية مهارات ادبفداع للللبفة ،فكفل هفذه المففردات لهفا أبفر ففي بلفورة مشفكلة
اليففففففففففعف فففففففففففي مففففففففففادة التعبير .المنظمففففففففففة العربيففففففففففة للتربيففففففففففة وال قافففففففففففة
والعلوم،0892،ص )00الحبيت ،4104،ص)4
ويلحظ أن هذه المشكلة لها امتدادات تاريخية قديمة ففي المدرسفة الحدي فة  -لفيل
في العراق فحست بل في الوطن العربي الكبير -قد تمتد إلى عقود مع مالحظفة تفحفل
هففذه المشففكلة بصففورة مسففتمرة  ،وت كيففدا علففى إن هففذه المشففكلة مازالف قائمففة  ،وجففه
الباحث إستبانة مفتوحة الملحق  )0إلى مجموعة من مدرسي الل ة العربية ومشفرفيهم
 ،مففن الففذين يدرسففون الصففف الخففامل العلمففي ضففمن مجتمففع البحففث ،وتتيففمن هففذه
ادستبانه مدى وجود المشفكلة بمجتمفع البحفث  ،وكانف النتيجفة إجمفاعهم علفى وجفود
445

العدد التاسع والخمسون  .ايلول لسنة 4102

مجلة الفتح

ضعف حقيقي ففي مسفتوى الللبفة ففي مهفارات الشفكل للتعبيفر ادبفداعي  ،فيفال عفن
شففعور الباحففث المسففتمر بوجففود مشففكلة حقيقيففة فففي مففادة التعبيففر امتففدت مففن مرحلففة
الدراسة مرورا بالتلبيق فالتدريل ،ممفا دففع الباحفث لمعرففة مسفتوى امفتالك طفالا
الصف الخامل العلمي لمهارات التعبير ادبداعي – مهارات الشكل – من اجل تحديفد
نقلة الشروع في وضع البرامج التعليمية والخلط المتعلقة بهذه المشكلة العويصة.
ويبقى السؤال الوحيد  ،هل مستوى استعمال مهفارات الشفكل عنفد طفالا الصفف
الخامل العلمي في مادة التعبير  ،جيدة أم ضعيفة؟

ثانيا ً  :أهمية البحث
قال تعفالى  :ومفن اياتفه خلفق لسفموات واالرض واخفتالف السفنتكم والفوانكم ان ففي
للففا خيففات للعففالمين)) الففروم ، )44:وقففال تعـــــــففـالى (( :ألففم نجعففل لففه عينففين *
ولسانا وشفتين * وهديناه النجدين )) البلد.)01-9:
فالل ة آية من آيات هللا عة وجل  ،فهي ظاهرة بشفرية  ،ونعمفة مفن نعفم هللا تعفالى
انعم بها على ادنسان .
والل ة عالم كبير حي له حركتفه ،وروائحفه  ،وألوانفه  ،وموسفيقاه  ،ومذاقفه  ،وإلا
كان اخحياا البحرية والبرية إضافة ال تخيع لحصر  ،ففنن الكائنفات الل ويفة أرواح
ودالالت وحركات ومعان .الوائلي ، 4112،ص)5
لذلا فنن لل ة وظائف متعددة من أهمها  :الوظيفة االجتماعية والقوميفة  ،والعقليفة
 ،والنفسفففية السفففيكولوجية) فيفففال عفففن الوظيففففة الفكريفففة خنهفففا تعبفففر عفففن اخفكفففار
واالنفعففاالت  ،والعواطففف  ،والرغبففات  ،ولففذلا فننهففا تميففة اخمففة الواحففدة عــــففـن
اخمـــــم اخخرى  .ادبراشي والتوانسي ،ا ت ،ص )6ألحصري،0829،ص)019
فل تنا العربيفة أعةهفا هللا سفبحانه وتعفالى وشفرفها وخصفها بف ان تكفون الل فة التفي
أُنةل بها القرآن الكريم مراد  ،4115 ،ص ، )0287وفي هذا يقول سبحانه وتعفالى
في القران الكريم  :ولقد نعلم انهم يقولفون انمفا يعلمفه بشفر لسفان الفذي يلحفدون اليفه
اعجمفي وهفذا لسفان عربفي مبفين)) النحفل ، )22:وقولفه تعفالى  :انفا انةلنفاه قرآنفا
عربيفففا لعلكفففم تعقلفففون )) يوسفففف )4:وقــــــفففـال تعفففالى فـــــــــفففـي أهميــــفففـة الل فففة
العربيــــــفـة وفيلهــــفـا  )) :وانفه لتنةيففل را العفالمين * نفةل بهفالروح االمففين *
على قلبا لتكون من المنذرين * بلسفان عربفي مبفين )) الشفعراا ، (085-084:فهفذا
التقففويم ادلهففي لففه اخبففر الواضففح فففي إبففراز مكانتهففا ،والةيففادة فففي إبرائهففا وارتقائهففا
والحفاظ عليها  .زاير وداخل ،4102،ص)20
فالل ة العربية تتمتع ب راا لم نجد له نظيرا في معظم ل ات العفالم  ،فهفذا رسفولنا
الكريم صلى هللا عليه واله وسفلم ) يقفول ففي العربيفة ":أحبفوا العربيفة لف الّ  ،خنفي
عربي ،والقران
عربففي ،وكففالم أهففل الجنففة عربففي "  ،الترمففذي ،0884،ص )44وقولففه صففلى هللا
عليففه والففه وسففلم )":مففن يحسففن ا
إن يففتكلم بالعربيففة فففال يففتكلم بالعجميففة  ،فننففه يففورّ
النفاق"  ،الحجاج ،0855،ص )00وقوله صلى هللا عليه والفه وسفلم ) ففي العربيفة
أييا " :تعلموا العربية وعلموا الناع" .البخاري ،0897،ص)8
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وتعد الل ة العربية إحدى الوسفائل المهمفة ففي تحقيفق رسفالة التربيفة  ،إل إنهفا مفن
وسائل االتصفال المهمفة ،والتففاهم بفين اللالفت وبيئتفه ،وهفي اخسفاع ففي تربيتفه مفن
مختلف النواحي فعليها يعتمد كل نشاط يقوم به سفواا أكفان للفا عفن طريفق االسفتماع
والقففرااة أم عففن طريففق الكففالم والكتابففة يعقففوا  ،0889 ،ص )20ولل ففة العربيففة
في ٌل عن ل ات العالم جميعها؛ لما تميةت بفه مفن صففات قفل نظيرهفا وهفذا (الفررا)
يشففهد علففى فيففلها بقولفففه  ":وجففدنا لل ففة العربيففة فيفففال علففى ل ففات اخمففم جميعفففا
اختصاصففا مففن هللا تعففالى وكرامففة أكففرمهم بهففا ومففن خصائصففها انففه يوجففد فيهففا مففن
اديجاز ما ال يوجد في غيرها من الل ات"  .السامرائي،0879،ص)00
ويعففد التعبيراحففد فففروع الل ففة العربيففة بففل أهمها،ومصففدر مففن مصففادر التعقففل
والروايففة  ،ومففن مظففاهره النمففو الفكففري  ،وبمففرة العقففود السففتجاده القففول  ،وافففانين
التعبيففر عففن اخفكففار والمعففاني  ،وهففذه اخفكففار والمعففاني قائمففة فففي عقففول وصففدور
الللبة  ،ففي للا يقول (الجاحظ ":المعاني القائمفة ففي صفدور العبفاد المتصفورة ففي
ألهانهم والمختلجة في نفوسهم والمتصفلة بخفواطرهم والحادبفة عفن فكفرهم "فاخفكفار
والمعففاني متميففةة كتميففةه اخبففدان مففن ال يففاا  ،ويمكففن القففول :بففنن اخفكـــففـار أرواح
غيـــــففـر مرئيــــــــــففـة خلفـــــففـاظ المفففردات ) ،إلا التعبيففر هففو الكاشففف عففن تلففا
المعفففاني واخفكفففار والمخفففرج لهفففا مفففن مكمنهفففا ففففي الفففنفل إلفففى ادفصفففاح وادبانفففة
 .الجبوري والسللاني ،4102 ،ص)211
وللتعبير قيمة تربوية ،فهو الذي يفسفح المجفال أمفام الللبفة  ،دعمفال الر يفة ابنف هُ
من حسن صفياغة وتنسفيق اخسفاليت وتنقفيح الكفالم  ،ممفا يتفيح الفرصفة للمفدرع مفن
اجففل معرفففة مففواطن اليففعف فففي تعبيففر الللبففة لعالجهففا  ،وددراك المسففتوى الففذي
وصلوا إليه ففي التعبيفر  ،لبنفاا دروسفه المسفتقبلية  ،ولفيمكن مفن معرففة الللبفة لوي
المواهفففت الخاصفففة ففففي التعبيفففر كفففي يشفففجعهم ويحسفففن تفففوجيههم  .سفففما ،0868،
ص)282
واكتساا مهارات التعبير يعد من أهم عوامفل نجفاح الللبفة ففي المدرسفة بفم ففي
المجتمففع الففذي ينتمففون اليففة ،فالمدرسففة هففي المعنيففة اخولففى بتحمففل مسففؤولية التعلففيم
والتففدريت  ،وخاصففة بمففا يتعلففق بالمهففارات  ،واسففتعمال المهففارات التعبيريففة بصففورة
سففليمة مخللففة ومبرمجففة مففن شف نها ا
أن تهففذا لســـــففـان الللبففة وأقالمهففم وتجعلـففـهم
بـــارعيـــــن مبـــدعين  .الحبيت  ، 4104،ص) 7
أما مهارات التعبير ادبداعي في المرحلة ادعدادية تفوق بقية المراحل اخخفرى ،
إل إن شخصية الللبفة ففي هفذه المرحلفة الدراسفية تتبلفور وتنمفو سفيكولوجيا وبصفورة
كبيرة ،بم إن هذه المرحلة الحساسة من حياة الللبة تبدأ كذلا بمواجهفة معتفرك الحيفاة
ومتللبففات العصففر  ،فتظهففر الحاجففة إلففى تنميففة مهففارات التعبيففر ادبففداعي فففي هففذه
المرحلة بدرجة عالية من اخهمية بعكل المراحل التعليميفة اخخفرى  ،فففي نهايفة هفذه
المرحلة الدراسية المهمة من مسيرة الللبة الدراسية ،نتس ل  :كم من الللبفة حفرم مفن
الحصول على درجة عاليفة ففي الل فة العربيفة بسفبت ضفعف امفتالك مهفارات التعبيفر
ادبداعي ؟ فامتالك مهفارات التعبيفر ادبفداعي تمكفن الللبفة مفن التعبيفر عفن نفسفه ،
وعفففن حاجفففات ففففؤادهم  ،وففففي صفففقل مفففواهبهم التعبيريفففة ،مفففن خفففالل التعبيفففر عفففن
447

العدد التاسع والخمسون  .ايلول لسنة 4102

مجلة الفتح

الموضوعات ادبداعية شعرا ون را  ،ولفيل هفذا فحسفت بفل إن التعبيفر ادبفداعي يعفد
عامل من عوامل التمية بين الللبة وتقدير الناع له موضع اعتةاز لصفاحبة  .العلفي
،0896،ص)01
ومما سبق تبرز أهمية هذا البحث والحاجة إلية بما يأتي :
 أهميففة الل ففة التففي يفكففر بهففا كففل إنسففان وبهففا يوصففل أفكففاره ويصففل إلففى أفكففار
اآلخرين  ،ا
وأن يفهمهم ويفهموه.
 أهمية الل ة العربية كونها ل ة ادسالم ،وماضي العرا وحاضفرهم  ،فعفن طريقهفا
تعففرف طبففاعهم وعففاداتهم وتقاليففدهم واربهففم الحيففاري فيففال عففن إن الل ففة العربيففة
مفتاح المواد الدراسية اخخرى .
 أهميففة التعبيففر ادبففداعي خنففه إبففداع ال تقليففد  ،وتف ليف ال تكففرار  ،وإنففه تعبيففر عففن
العواطف والمشاعر واخحاسيل  ،وغاية فروع الل ة العربية .
 أهميفففة مسفففتوى مهفففارات التعبيفففر ادبفففداعي  ،والتفففي يمكفففن ا
أن تناسفففت المرحلفففة
ادعدادية ،وباخخص طالا الصف الخامل العلمي .
ثالثا ً  :هدف البحث  :يهدف هذا البحث إلى -:
 معرفة مستوى استعمال مهارات الشكل عند طالا الصف الخامل العلمي في مفادةالتعبير ادبداعي .
رابعاً :حدود البحث :يتحدد هذا البحث بـــ :
 -0طففالا الصففف الخففامل العلمففي فففي المففدارع ال انويففة وادعداديففة النهاريففة فففي
محافظة ديالى.
 -4العام الدراسي 4102م – 4102م في وزارة التربية العراقية .
 -2بعففض مهففارات الشففكل للتعبيففر ادبففداعي والمحففددة مففن قبففل المحكمففين فففي مجففال
طرائق تدريل الل ة العربية وهي :
0
4
2
2
5
6
7

مهارات الشكل وتشمل :
تدوين العنوانات الرئيسة والفرعية في أماكنها المالئمة .
إتباع نظام الفقرات .
ترك مسافة قصيرة بداية كل فقرة .
تقسيم الموضوع على :مقدمة  ،وعرض  ،وخاتمة .
توظيف عالمات الترقيم .
استعمال أدوات الربط .
استعمال بعض الصور البالغية .
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خامسا ً  :تحديد المصطلحات
المستوى:
المستوى ل ة:
صفدَ ،وال ُمسفتوى
عرفه ابن منظور" :استوى الشيا ،ا اعتدل ،ا استَوى إلى السماا ،أي ق َ
التَام في َكالم ال َعرا الذي بَلغ ال اَية ففي شفبابه وتمفام ُخلقفه وعقلفه" ابفن منظفور ،ا
ت ،ص.)229 – 227
المستوى اصلالحا:
 عرفه بدوي ب نه" :بلوغ مقدار معين من الكفااة في الدراسة ،وتحدد للفا اختبفاراتالتحصيل المقننة ،أو تقديرات المدرسين ،أو اخبنان معا" بدوي ،0891 ،ص.)07
 عرفه جيلترز Geltars :ب نه" :تقفديم معلومفات تفصفيلية فيمفا يسفتليع أدااه ومفا اليستليع" عالم ،4110 ،ص.)748
التعريف ادجرائي للباحث ب نه":ما ينجةه طالا الصف الخامل العلمي ،في مستوى
استعمال مهارات الشكل التعبيرية عن طريق أداة البحث ال ُمعدة لهذا ال رض ".
المهارة
 -0لغة :عرفها كل من :
أ -ابن منظور ب نها ":ال َما ِه ُر  ،الحال ُ
ق بكل عمل  ،وأك ر ما يوصف به الساب ُح المجيف ُد
والجم ُع َمهَ َرةٌ .قفال إب ُ
افن سيـــفـده  :وقــفـد َمـهَـفـ َر الشــــفـي َا وفيـفـه وبفه تمههف َر َمهاــفـرا
520
)
و ُمهُـــوراَ و َمهـــارةَ و ِمهارةَ " .ابن منظور ،ا ت ،ص
ق فـففـي ال هشـففـي ِا وقـففـد َمهَففـرا ُ
ا -الففرازي ب نهففا  ":ال َمهَــففـارةُ بالفتـففـح الحـففـذ ُ
ت)
ال هشي َا أَ امهَ ُرهُ) . "،الرازي ،0890،ص)629
 -4اصطالحاً:عرفها كل من :
أ -كود ب نها  ":الشيا الذي يتعلمه الللبفة ويقومفون ب دائفه بسفهولة ودقفة سفواا أكفان
هذا اخداا جسميا أو عقليا ") Good ,1973 ,P: 32 .
ا -اللقاني والجمفل ب نهفا" :اخداا السفهل الفدقيق القفائم علفى الفهفم لمفا يتعلمفه الللبفة
حركيففا وعقليففا  ،مففع تففوفير الوقف والجهففد والتكففاليف " .اللقففاني والجمففل، 0886،
ص ) 78
ت -التعريررف النيررري للباحررث":بانهففا القففدرة التففي يقففوم بهففا الللبففة  ،مففن أداا سففلوك
لفظي أو عملي  ،بفاعلية عالية أي بسرعة ،ودقة ،وجودة ،وكفااة ".
التعريررف اإلجرا رري للباحررث ب نهففا":مجموعففة مفن مهففارات التعبيففر ادبففداعي المتعلقففة
بالشكل،و التي حددها الباحث للالا الصف الخامل العلمي اعتمفادا علفى المحكمفين
في مجال طرائق تدريل الل ة العربية ".
التعبير اإلبداعي
 -0التعبير لغة :عرفه كل من :
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أ -ابففن منظففور ":ادعففراا عمففا فففي الففنفل والتبيففين عمففا فففي اليففمير  ،فهففو ادبانففة
وادفصاح عما يجفول ففي خفاطر ادنسفان مفن أفكفار ومشفاعر بحيفث يفهمفه اآلخفرين
" .ابن منظور ،ا ت،ج0ص)07
ا -الرازي ":وعبر عن فالن أييا :إلا تكلم عنه  ،واللسان يعبر عما في اليفمير ".
الرازي ،0890،ص)499
 -4االبداع لغة  :عرفه كل من :
أ -ابففن منظففور ب ن فه ":بففدع الشففيا يبدعففه وابتدعففه  :أنش ف ه وبففدأه  ،وبففدع الرعيففة ،
اسففتنبلها وأحففدبها  ،والبففدع  :الشففيا الففذي يكففون أوال أو بدعففه :نسففبه إلففى البدعففة ،
واستبدعه،عده بديعا  ،والبديع  :المحدّ العجيت  ،والبديع  :المبدع  ،وأبدع الشفيا
 :اخترعته ال على م ال " .ابن منظور،ا ت ،ص)6
ا -الفيروز آبادي ب نه":بدعه يبدعه بدعا بدأه وأنش ه واخترعه على غير م فال سفابق
" .الفيروزآبادي ،0871،ص)2
 -3التعبير اإلبداعي :عرفه كل من :
أ -الهاشمي ب نه ":ادنشفاا أو التعبيفر الجميفل الصفادر عفن خبفرة واطفالع  ،والمتميفة
بنتقففان أسففلوبه وجففودة صففياغته وعمففق فكرتففه وخصففت خيالففه  ،وإفادتففه جميففع فففروع
الل ة " .الهاشمي  ، 0892 ،ص)476
ا -مدكور ب نه":إتاحة الفرصة للللبة من اجل التعبيفر عفن مشفاعرهم  ،وخيفاالتهم ،
وأفكففارهم  ،وإبففارة حماسففتهم  ،وتشففجيعهم علففى التعبيففر ادبففداعي  ،كمففا إنهففا فرصففة
للكشففف عففن المواهففت وتففوجيههم إلففى ألففوان اخدا الجيففد الففذي يصففقل مففواهبهم ".
مدكور،0880،ص)88
ت -شحاته ب نه ":نقل المشاعر واخحاسيل إلى اآلخرين ب سلوا أدبفي مشفوق وم يفر
" .شحاته ،4111،ص)422
التعريف النيري للباحث  ":مجموعة من المهارات يتقنها اللالت ن مفن اجفل التعبيفر
عن مشاعره وأحاسيسه بمستوى االبداع".
التعريف اإلجرا ي للباحث ب نه":كل تعبير صادر عن اللالا  ،وتظهفر فيفه مهفارات
التعبير ادبداعي  -مهارات الشكل  -التي حددها الباحث بم قاسها اللالا ".
 الصف الخامس العلمي
هو الصف ال اني من صفوف المرحلة ادعدادية التي تلي المرحلفة المتوسفلة ففي
العففراق ومففدة الدراسففة فيهففا – المرحلففة ادعداديففة – بففالّ سففنوات،وظيفتها ادعففداد
للحياة العملية أو الدراسة الجامعية .جمهوريفة العفراق  ،وزارة التربيفة  ،0892،ص
)99
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الفصل الثاني
دراسات سابقة
 -0دراسة اللوزي4112م:
أجري هذه الدراسة في المملكة اخردنية الهاشمية  ،وهدف إلفى  " :بنفاا برنفامج
تففدريبي وفففق نمففولج وليففام جففوردن لتنميففة مهففارات الكتابففة ادبداعيففة بالل ففة العربيففة
لللبة الصف العاشر اخساسي ".
ولتحقيفففق هفففدف البحفففث اختفففارت الباح فففة عينفففة بح هفففا مفففن طلبفففة الصفففف العاشفففر
اخساسففي مففن مدرسففة الجبيهففة ال انويففة للبنففين  ،ومدرسففة الجبيهففة ال انويففة للبنففات  ،ال
بل أفراد عينة الذكور  )84طالبا  ،في حفين بل ف االنفاّ  )010طالبفة  ،قسفم
الباح ففة عينففات بح هففا علففى مجمففوعتين ضففابلة  ،وتجريبيففة )  ،ض ف هم المجموعففة
التجريبية  )89طالبا وطالبة ،بينما ض هم المجموعة اليابلة  )85طالبفا وطالبفة ،
واعتمدت الباح فة علفى المفنهج الوصففي  ،والمفنهج التجريبفي ففي دراسفتها  ،وكافف ت
بففين مجموعففات بح هففا مففن خففالل االختبففار القبلففي للت كففد مففن تكففافؤ المجموعففات فففي
الكتابففة ادبداعيففة  ،أسففتمرت التجربففة فصففال دراسففيا كففامال  ،أعففدت الباح ففة برنامجففا
تدريبا لتنمية مهارات الكتابة ادبداعية على وفق أنمولج وليام جوردن  ،واستنادا إلفى
نظرية تآلف اخشتات  ،ت هم تنفيذ البرنامج  ،وطبهق الباح ة بنفسها البرنفامج علفى عينفة
الدراسة اخساسية .
ب هم أعدت اختبارا لقياع مهارات الكتابة ادبداعية ت كدت مفن صفدقه وبباتفه ،إل تف هم
تلبيقففه قبففل إجففراا التجربففة وبعففدها  ،اسففتعمل الباح ففة الوسففيلة ادحصففائية االختبففار
التففائي لعينتففين مسففتقلتين  ،وقففد دلهف النتففائج علففى مففا يف تي  " :تفففوق طلبففة المجموعففة
التجريبيفففة الفففذين درسفففوا بالبرنفففامج القفففائم علفففى وففففق أنمفففولج جفففوردن علفففى طلبفففة
المجموعففة اليففابلة الففذين درسففوا باللريقففة االعتياديففة فففي تنميففة مهففارات الكتابففة
ادبداعية  .اللوزي ،4115 ،ص ك-ل)
 -4دراسة حافظ  ،وعطية 4111م:
أجري هذه الدراسة في جمهورية مصر العربيفة  ،وهفدف إلفى  ":تعفرف فعاليفة
برنامج قائم على التعلم المفنظم لاتيفا ففي تنميفة مهفارات الكتابفة ادبداعيفة لفدى طفالا
المرحلة ال انوية ".
ولتحقيق هدف البحث ت هم اختيار عينفة الدراسفة مفن طلبفة الصفف اخول ال فانوي –
اخول ال انوي يقابل الصف الرابع ادعدادي في جمهورية العفراق – مفن بفين مفدارع
إدارة بنها التعليميفة  ،وقفد بلفغ عفدد أففراد العينفة 96طالبفا وطالبفة مفن طفالا الصفف
اخول ال انوي  ،قس هم الباح ان عينة الدراسة على مجموعتين ضفابلة  ،وتجريبيفة ) ،
ضف هم المجموعففة التجريبيففة )26طالبففا وطالبففة  ،بينمففا ضف هم المجموعففة اليففابلة
 )21طالبففا وطالبفففة  ،اعتمفففد الباح فففان علفففى المفففنهج الوصففففي والتجريبفففي ففففي هفففذه
الدراسة  ،وتيمن الدراسة إعفداد برنفامج للكتابفة ادبداعيفة قفائم علفى الفتعلم المفنظم
لاتيا لتنمية مهارات الكتابفة ادبداعيفة  ،وأسفتند إلفى تحديفد اخهفداف العامفة والخاصفة
والمحتوى التعليمي والوسائل التعليمية  ،وطبق على عينة الدراسة خالل مفدة التجربفة
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والبال ة فصال دراسيا كامال  ،وأعف هد الباح فان اختبفارا قبليفا  /بعفديا للكتابفة ادبداعيفة ،
تف هم تلبيقففه علفى طلبففة المجمففوعتين التجريبيفة واليففابلة  ،وبتحليفل النتففائج باسففتعمال
تحليل التباين ال نائي  ،واالختبار التفائي لعينتفين مسفتقلتين  ،وبفذلا أسففرت النتفائج ":
تفوق طالا المجموعة التجريبية التي درس بالبرنامج القائم على التعلم المفنظم لاتيفا
فففي تنميففة مهففارات الكتابففة ادبداعيففة علففى أفففراد المجموعففة اليففابلة التففي درس ف
باللريقة االعتيادية  .حافظ  ،و علية  ،4116،ص)22-47
 -3دراسة المصري 4111 ،م:
أجري هذه الدراسة في فلسلين وهفدف إلفى " :معرففة فاعليفة برنفامج بالوسفائل
المتعددة في تنمية مهارات التعبيفر الكتفابي واالحتففاظ بهفا لفدى طفالا الصفف ال فامن
اخساسي بمحافظات شمال غةة ".
وقد قام الباحفث بنعفداد قائمفة بمهفارات التعبيفر الكتفابي ادبفداعي ،بفم بنفى البحفث
البرنفففامج المقتفففرح  ،ال تيفففمن ادطفففار العفففام لهفففذا البرنفففامج  :أهداففففه  ،ومحتفففواه ،
وتنظيمه  ،وأنشلتة والوسائل المتعددة المستعملة  ،وأسفاليت التقفويم  ،بف هم عفد الباحفث
اختبارا لقياع التعبير ادبداعي تكون من قسمين  :اخول موضوعي ولفه  )21درجفة
 ،وال اني مقالي وله  )21درجه  ،وت هم تلبيق هذا االختبار استلالعيا علفى عينفة مفن
ابنين وأربعين طالبا من أحد صفوف المدرسة نفسها ؛ لمعرففة صفدق االختبفار وبباتفه
 ،ب هم ت هم تلبيق االختبار قبليا على عينة الدراسة التي قسفمها الباحفث إلفى مجمفوعتين
مجموعة تجريبية  ،ومجموعة ضفابلة ) والتفي ت لفف مفن  )82طالبفا  ،مفن مدرسفة
لكففور جباليففا ادعداديففة لالجئففين  ،وتفف هم تففدريل البرنففامج بففدون الوسففائل المتعففددة
للمجموعة اليابلة  ،وهي طالا الصف ال امن في الفترة الواقعة بين 4116/4/09
 ، 4116 /2/46وبعد تلبيق البرنامج الذي است رق تنفيذه ستة أسفابيع 02درع )لكل مجموعة  ،بواقع لقااين في كفل أسفبوع  ،قفام الباحفث بفالتلبيق الففوري لالختبفار
بعد إجراا التجربة على مجمفوعتي الدراسفة وبعفد بالبفة أسفابيع قفام الباحفث بفالتلبيق
المؤجفففل لالختبفففار علفففى مجمفففوعتي الدراسفففة  ،وأظهفففرت نتفففائج الدراسفففة " :فاعليفففة
البرنامج المعد في تنمية المهارات اخساسية للتعبير الكتابي ادبفداعي التفي حُفددت ففي
الدراسففة" كمففا خففرج الباحففث بمجموعففة مففن التوصففيات والمقترحففات  .المصففري ،
 ،4116ص ي -ك)
 -4دراسة كاظم 4104،م:
أجريفف هففذه الدراسففة فففي جمهوريففة العففراق  ،وهففدف إلففى  " :معرفففة فاعليففة
برنامج مقترح على وفق نظرية الفذكااات المتعفددة ففي تنميفة مهفارات القفرااة الناقفدة
والكتابة ادبداعية لدى طالبات الصف الرابع اخدبي " .
اتبعففف الباح فففة إجفففرااات المفففنهج الوصففففي التحليلفففي  ،والمفففنهج التجريبفففي  ،و
ا
اختارت الباح ة التصميم التجريبي لا المجموعتين التجريبيفة  ،واليفابلة  ،وهفو مفن
التصاميم لا اليفبط الجةئفي  ،أمفا عينفة البحفث فقفد اختفارت الباح فة إحفدى المفدارع
ادعداديففة للبنففات التابعففة لمديريففة تربيففة الرصففافة  /اخولففى فففي مدينففة ب ففداد  ،وهففي
إعداديففة عففدن الواقعففة فففي منلقففة الشففعت /حففي التجففار  ،ال بلففغ عففدد طالبففات الصففف
424

العدد التاسع والخمسون  .ايلول لسنة 4102

مجلة الفتح

ه
وزعن عشفوائيا علفى مجمفوعتين  ،إحفداهما
الرابع اخدبي في المدرسة  )59طالبة ،
تجريبية  ،واخخرى ضابلة  ،بواقع  )48طالبة في ك ِّل مجموعة  ،ب هم كافف ت الباح فة
بفففين المجمفففوعتين ففففي مت يفففرات العمفففر الةمنفففي  ،التحصفففيل الدراسفففي ل بفففوين ،
والمعلومات السابقة ).
أعففدت الباح ففة برنامجففا هففدف إلففى تنميففة القففرااة الناقففدة والكتابففة ادبداعيففة  ،وقففد
اعتمففدت الباح ففة فففي تصففميمها للبرنففامج المقتففرح علففى نظريففة الففذكااات المتعففددة ،
الذي يتكون من بالبة مجاال رئيسة  ،يتم في ضوئها بناا البرنامج  ،وهفي  :المفدخالت
 ،والعمليات  ،والمخرجات  ،وعلية م هر بناا البرنامج المقتفرح بف الّ مراحفل أساسفية
هففي  " :مرحلففة تحليففل العمليففة التعليميففة  ،ومرحلففة التركيففت  ،ومرحلففة التقففويم " ،
واسففتمر تلبيففق التجربففة تسففعة أسففابيع بففدأت يففوم االبنففين الموافففق 4104/4/41م ،
وانتهفففف فففففي يففففوم االبنففففين الموافففففق 4104/2/21م  ،إل درسفففف الباح ففففة بنفسففففها
مجموعتي البحث ،وأع هدت اختبارين  ،أحدهما لقياع مهارات القرااة الناقدة ت لف مفن
س مهفارات ،بواقفع  )05فقفرة اختباريفة  ،واخخفر لقيفاع الكتابفة ادبداعيفة  ،تف لف
من عشر مهارات للكتابة ادبداعية  ،بواقع  )05فقرة اختباريه  ،طبقتهما الباح فة ففي
نهاية التجربة  ،وت كدت من صدقهما وبباتهما  ،واسفتخرج معامفل الصفعوبة والقفوة
التمييةية لفقراته وفعالية البدائل غير الصفحيحة  ،وباسفتعمال االختبفار التفائي لعينتفين
مستقلتين  ،ب هم معادلة ألفا كرونباخ  ،فقد أظهرت النتفائج  ":تففوق طالبفات المجموعفة
ه
درسن باستعمال البرنامج المقترح ففي تنميفة مهفارات القفرااة الناقفدة
التجريبية الالئي
والكتابفففة ادبداعيفففة علفففى طالبفففات المجموعفففة اليفففابلة  ،الالئفففي درسف ه
ففن باسفففتعمال
اللريقة التقليدية "  ،كما توصل الباح ة إلى مجموعفة مفن االسفتنتاجات والتوصفيات
والمقترحــــات  .كاظم  ،4104 ،ص ك -ل)
 -2دراسة الذهبي 4103،م :
أجري هذه الدراسة بجمهورية العراق  ،وهدف إلى :
 - 0بناا برنامج لتنمية مهارات التذوق اخدبي عند طالا الصف الخامل اخدبي.
 - 4تعففرف فاعليففة البرنففامج المقتففرح فففي تنميففة مهففارات التففذوق اخدبففي وعالقتهففا
بتعبيرهم ادبداعي .
ولتحقيق مرمى البحث أعد الباحث برنامجا تعليميفا تيفمن أهفدافا تعليميفة  ،ومحتفوى
وطرائق تدريسية مناسبة وأنشلة مصاحبة ووسائل تعليمية لتنفيذ هفذا البرنفامج تحقفق
الباحث من صالحيته بعرضه على مجموعة من المحكمين والخبراا.
ولتعفففرف فاعليفففة البرنفففامج المقتفففرح اعتمفففد الباحفففث تصفففميما تجريبيفففا وهفففو تصفففميم
المجموعة التجريبية الالعشوائية االختيار لو االختبارين القبلي والبعدي .
 )20طالبا من طفالا الصفف الخفامل اخدبفي ففي مدرسفة
اختار الباحث عينة بل
عقبة بن نافع  ،ودرع الباحث عينة البحث البرنامج المقتفرح بنفسفه  ،وأعفد اختبفارين
اخول لقيففاع مهففارات التففذوق اخدبففي اشففتمل علففى  )29فقففرة مففن نففوع االختيففار مففن
متعدد موزعفة علفى المهفارات المشفمولة ففي هفذه الدراسفة  ،ت كفد الباحفث مفن صفدقه
وبباته واستخرج القوة التمييةية لفقراته ومعامل صعوبتها وفاعلية بدائلها المخلفواة .
تم تلبيقفه قبليفا وبعفديا علفى طفالا عينفة البحفث  ،واآلخفر لقيفاع التعبيفر ادبفداعي ،
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تيففمن موضففوعا تعبيريففا إبففداعيا تففم اختيففاره مففن الخبففراا بعففد عففرض عففدد مففن
الموضوعات التعبيرية عليهم يكتت اللالا –عينة البحث – فيه بعد تلبيق البرنامج.
استمرت التجربة فصال دراسيا كامال  ،وبعد تحليل البيانات باستعمال االختبفار التفائي
لعينتففين متففرابلتين ومعامففل ارتبففاط بيرسففون  .أسفففرت الدراسففة عففن النتففائج " ظهففر
فرق لو داللة إحصائية لصفالح االختبفار البعفدي ففي اختبفار مهفارات التفذوق اخدبفي،
كما أظهرت وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين مهارات التذوق اخدبفي والتعبيفر
ادبداعي" .
وفي ضوا نتائج البحث استنتج الباحث عددا مــــن االستنتاجات والتوصيات
والمقترحات .الذهبي 4102 ،م  ،ص ط – ي)
موازنة الدراسات السابقة:
أ -اتفقفف هففذه الدراسففات فففي اسففتنادها لنظريففة ،أو أنمولجففا معينففا لتنففاول مهففارات
التعبيففر ،وللففا بنعففداد برنففامج تدريسففي مقتففرح  ،فدراسففة اللففوزي 4115 ،م) أعففد
برنامجففه وفففق أنمففولج وليففام جففوردن  ،بينمففا دراسففة حففافظ  ،وعليففة 4116،م) ،
اعد برنامجهم وففق الفتعلم المفنظم لاتيفا  ،ففي حفين ان دراسفة المصفري 4116،م) ،
أع هدت وفق الوسائط المتعددة  ،في حين دراسة كاظم 4104 ،م)  ،ف سفتند برنامجهفا
إلى نظريفة الفذكااات المتعفددة  ،وأخيفرا دراسفة الفذهبي 4102 ،م)  ،لفم يسفتند الفى
نظرية أو أنمولجا معينا.
ب -طبهق بفرامج الدراسفات السفابقة جميعهفا والمتعلقفة بمهفارات التعبيفر ادبفداعي ،
علففى مرحلففة الدراس فة ادعداديففة  ،مففع مالحظففة أن العينففة هففي أمففا مففن الففذكور  ،أو
ادناّ  ،أو من كليهمفا  ،فدراسفة اللفوزي 4115 ،م)  ،و دراسفة حفافظ  ،وعليفة
4116،م) فعينتهما من الذكور وادناّ ،أما دراسفة المصفري 4116،م)  ،ودراسفة
الففذهبي 4102 ،م )  ،فكان ف عينتهمففا مففن الففذكور  ،فففي حففين ان دراسففة كففاظم ،
4104م ) فكان عينتها إناّ فقط.
ت -لم تختلف الدراسات السابقة في إتباعها  ،إجرااات المفنهج الوصففي والتجريبفي ،
واستعمالها التصميم المالئم  ،ك ٌّل حست المت يرات المستقلة التي تفم تعفرف أبرهفا ففي
المت ير التابع .
ث -تباين أعداد العينات في دراسات هذا المحور  ،وللا حست ادمكانفات المتفوافرة
وحاجات الدراسة فكان أكبر العينات في دراسة اللوزي 4115 ،م)  ،والتفي بل ف
 )082طالبا  ،وبل عينة دراسة المصري 4116 ،م)  )82 ،طالبفا  ،ففي حفين
بل عينة دراسفة حفافظ  ،وعليفة 4116 ،م)  )96طالبفا  ،بينمفا دراسفة كفاظم ،
4104م) ،كان عينتها  )59طالبفة  ،وأخيفرا دراسفة الفذهبي 4102 ،م)  ،فكانف
أقل الدراسات السابقة من حيث العينة وقوامها  )20طالبا فقط.
جررـ  -اتفقفف دراسففة اللففوزي 4115 ،م)  ،ودراسففة حففافظ  ،وعليففه4116،م) ،
ودراسففة المصففري 4116 ،م) فففي إعففداد أداة بحففث واح فدة فقففط  ،وحسففت المت يففر
التففابع الوحيففد الموجففود فففي أهففداف هففذه الدراسففات  ،بينمففا اتفق ف دراسففة كففاظم ،
4104م)  ،ودراسة الذهبي 4102 ،م) ،في إعداد أداتين ابنين لكل دراسة .
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حـ  -اتفق هفذه الدراسفات ففي اسفتعمال االختبفار التفائي لعينتفين مسفتقلتين  ،كوسفيلة
إحصائية لتحليل البيانات والموازنة بين مجموعتي البحث  ،باست ناا دراسفة الفذهبي
4102 ،م) فاستعمل االختبار التائي لعينتين مترابلتين  ،وكان هذه ابرز ما اسفتعمل
في استخراج نتائج الدراسات السابقة فيال عن وسائل إحصائية أخرى.
خرررـ  -اتفقففف دراسفففة اللفففوزي 4115 ،م)  ،ودراسفففة حفففافظ  ،وعليفففة 4116،م)
ودراسة الذهبي 4102،م)  ،ففي مفدة التجربفة والبال فة فصفال دراسفيا كفامال  ،بينمفا
اسففت رق مففدة التجربففة فففي دراسففة المصففري 4116م)  ،سففتة أسففابيع  ،ودراسففة
كاظم 4104 ،م)  ،تسعة أسابيع.
د -أظهرت نتائج هذه الدراسفات  ،تففوق طلبفة المجموعفات التجريبيفة الفذين تعرضفوا
لتنفيففذ البففرامج  ،علففى طلبففة المجموعففات اليففابلة الففذين لففم يتعرضففوا للبففرامج بينمففا
درسوا باللرائق المتبعة في مجتمعاتهم  ،وللفا باسفت ناا دراسفة الفذهبي 4102 ،م)
 ،والففذي أظهففرت نتائجففه تفففوق التلبيففق البعففدي خداتيففه علففى التلبيففق القبلففي كففون
تصميمه التجريبي لو المجموعة التجريبية الواحدة.

الفصل الثالث
منهجية البحث وإجرا)اته
منهجية البحث:
اعتمد الباحث المنهج الوصفي لتحقيق هدف بح ه ،والفذي يعفد المفنهج المالئفم دجفراا
هذا البحث  ،فهو استقصاا ينصت على ظاهرة من الظفواهر التعليميفة أو النفسفية كمفا
هففي قائمففة فففي الواقففع  ،ويففتم تشخيصففها  ،وكشففف جوانبهففا  ،وتحديففد العالقففات بففين
عناصفففرها  ،او بينهفففا  ،وبفففين ظفففواهر تعليميفففة  ،أو نفسفففية  ،أو اجتماعيفففة أخفففرى .
الةوبعي والفتاح ،0890،ص)50
مجتمع البحث وعينته:
من متللبات البحث الحالي تحديد مجتمع البحفث الكلفي  ،وهفو طفالا المفدارع
ادعدادية وال انوية في مركة قياا بعقوبه ففي محافظفة ديفالى  ،جمهوريفة العفراق ،
لذلا زار الباحث مديرية تربية محافظفة ديفالى  ،شفعبة الدراسفات والتخلفيط  ،ووجفد
إن عفففففففدد المفففففففدارع ادعداديفففففففة وال انويفففففففة الصفففففففباحية هنفففففففاك  )00مدرسفففففففة
،والجدول )0يوضح للا:
الجدول(0
يوضح المدارس اإلعدادية والثانوية النهارية الخاصة بالبنين فقط في مركز
محافية ديالى(مدينة بعقوبة ومواقعها وعدد والطالب في كل مدرسة
ت

الخامس العلمي

اسم المدرسة

-0

إعدادية الشريف الرضي

01

-4

اإلعدادية المركزية

013

-3

إعدادية جمال عبد الناصر

87
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-4

إعدادية ديالى

11

-2

إعدادية المعارف

042

-1

إعدادية الطلع النضيد

27

-8

ثانوية بالط الشهدا)

32

-7

ثانوية السالم

04

-0

ثانوية ألجواهري

11

-01

ثانوية طرفه بن العبد

42
121

مج

بين اللالا الموجودين في الجدول أعاله ،اختار الباحفث عينفة بل ف  )011طالبفا ،
بواقع  )01طالا من كل مدرسة من المدارع أعاله،باست ناا ادعدادية المركةية .
أداة البحث :
أداة البحث هي عبارة عن موضوع الكتابة في موضوع التعبير ادبداعي اآلتفي:
قال ادمام علي عليه السالم ):
إن اليتيم يتيم العلـــم واألدب
ليس اليتيم الذي قد مات والده
صدق األداة :
ل ففرض التحقففق مففن صففدق اخداة ،عففرض الباحففث هففذا االختبففار علففى مجموعففة مففن
الخبراا والمتخصصين في الل ة العربية وطرائق تدريسها للحكم علفى مفدى صفالحية
االختبار ،وبعد جمع إجابات الخبراا والمتخصصين وجد الباحفث أن هنفاك اتفاقفا تامفا
على صالحية الموضوع و استعماله في البحث الحالي.
ثبات االختبار:
دجراا ببات التصحيح على وفق محكات التصحيح التي أعدها الباحث بنفسه
ملحق  ،)4صحح الباحث كتابات  )51طالبا من عينة التحليل ادحصائي ،من
مدرسة االعدادية المركةية  ،إل كتت اللالا في الموضوع المحدد .
واسففتخرج الباحففث نففوعين مففن االتفففاق همففا  :االتفففاق عبففر الففةمن  ،واالتفففاق مففع
مصففحح أخففر  ،وباسففتعمال معامففل ارتبففاط بيرسففون بلففغ معامففل ال بففات بففين محففاولتي
الباحث عبر الفةمن  )80،1وكانف المفدة بفين المحفاولتين  )04يومفا وهفي مالئمفة،
426

العدد التاسع والخمسون  .ايلول لسنة 4102

مجلة الفتح

أما معامل االرتباط بين الباحث ومصححة أخرى* دربها الباحث على التصفحيح علفى
وففففق محكفففات التصفففحيح المعتمفففدة فكفففان  )1،99ويُعفففد معامفففل ال بفففات جيفففدا ففففي
التصفففحيحين  ،إل لكفففر ليكررررت أن معامفففل ال بفففات الفففذي يمكفففن اعتمفففاده يكفففون مفففا
بين ) Likert ,1934 , P : 228) .) 1682 -1664
كيفية التصحيح:
بعد انتهاا اللالا مفن كتابفة الموضفوع المحفدد ففي داخفل الصفف وجمفع الفدفاتر
يجفففري التصفففحيح خفففارج الصفففف وفقفففا لمحكفففات التصفففحيح التفففي أعفففدها الباحفففث
والموضففحة لللففالا قبففل الكتابففة فففي الموضففوع المحففدد ،ويقففرأ الباحففث الكتابففات فففي
مللففع التصففحيح ،لتحديففد الحففد اخعلففى مففن اخخلففاا وفقففا لمحكففات التصففحيح لتوزيففع
الدرجات عليها ،وأعتمد الباحفث طريقفة التصفحيح العالجفي  ،وللفا لتحقيفق فائفدتين،
اخولى تتم ل بادفادة المباشرة من عملية التصحيح ،واخخرى هو بم ابة ت ذية راجعفة
 ،والتي يمكن أن تقدم عملية التعةية لللالا .
تجربة االختبار :
لحففرص الباحففث علففى معرفففة الوق ف المسففت رق فففي ادجابففة عففن االختبففار ،وكففذلا
وضوح فقراته وتعليماته ،طبق الباحث على عينة استلالعية مكونة من  )01طفالا
مففن الصففف الخففامل العلمففي ،فاتيففح أن الوقف المسففت رق هففو )45دقيقففة ،اسففتخرج
باستعمال المعادلة اآلتية :
الطالب األول+الطالب الثاني+....العاشر
نسبة المحتوى= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
01
تطبيق االختبار :
بعفففد أن أخفففذ االختبفففار شفففكله النهفففائي ،طبقفففه الباحفففث علفففى عينفففة البحفففث والبال فففة
)011طالت يوم الخميل الموافق. 4102 /04 / 2

الفصل الرابع
يتضمن هذا الفصل عرضا ً لنتا ج البحث وتحليلها ومناقشتها ،إذ صحح
الباحث الموضوع ،ثم جمعت التكرارات الكلية الصحيحة والخاطئة ،وصنفها
إلى مهاراتها المختلفة ،وقد تطلب هذا الخطوات اآلتية:
أوال  :تصحيح ادجابات

* م.م .فيان رياض أديب ،مدرسة لغة عربية في ثانوية فاطمة للبنات.
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بانيا  :إيجاد النست المئوية للخل والصواا في كل مهارة من مهارات
التعبير ادبداعي المتعلقة بالشكل.
بال ا  :تحديد المهارات التي تةيد فيها نسبة اخخلاا فيها عن ،% 45
وسيتناول الباحث الخلوات المذكورة آنفا بشيا من التفصيل.
تصحيح ادجابات:
صحح الباحث الموضوع التعبيري ،بم فرز أخلاا العينة التي وقعوا فيها عن د
كتابة الموضوع.
ول رض معرفة أنواع اخخلاا في استعمال مهارات الشكل ،التي وقع فيها
اللالا من عينة البحث ،ولمعرفة عدد المخلئين في كل مهارة منها ،وتحديد
نسبتهم المئوية فيها ،فرز الباحث اخخلاا بحست أنواعها في جدول تم إعداده
لهذا ال رض.
ومن بم حدد المهارة الت ي تةيد فيها نسبة المخلئين على  ،% 45وللا لمعرفة
اخخلاا الشائعة منها.
الجدول ( 4
التكرارات الصحيحة والخاطئة للمهارات الشكل
ت

مهارات الشكل

التكرار
الكلي
للمهارة

التكرار
الصحيح
للمهارة

التكرار
الخطا)
للمهارة

للتكرار الخطا)
للمهارة

0

تدوين العنوانات الفرعية ،
والر يسة في أماكنها المال مة.

040

43

07

% 70

4

إتباع نيام الفقرات.

308

004

472

% 84

ترك مسافة قصيرة بداية كل فقرة.

287

480

النسبة المئوية

016
%47

2
تقسيم الموضوع على :مقدمة ،
وعرض  ،وخاتمة.

00

64

50
%94

2
توظيف عالمات الترقيم.

254

52

%95

488

5
استعمال أدوات الربط.

079

6

42

052
%97
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027

7

21

007
%91

وقففد بل ف أدنففى مسففتوى لمهففارات الشففكل للتعبيففر ادبففداعي )،هففي اسففتعمال أدوات
الربط  ،فيما سجل مهارة ترك مسفافة قصفيرة بدايفة كفل فقفرة ،ادنفي نسفبة مئويفة أي
أنهففا أفيففل مسففتوى يمتلكففه طففالا عينففة البحففث  ،وهففذه التكففرارات والنسففت المئويففة
تم ل تدني مستوى اللالا عند كتابفة التعبيفر ادبفداعي ،سفيما المهفارات التفي درسفها
اللالت من قبل  ،ومن هذا المستوى يمكن خي باحفث االنلفالق منفه ففي معالجفة  ،أو
تلوير هذا المستوى المتواضع .
االستنتاجات:
عندما عمد الباحث إلى اختيار عينة البحث اخساسية من كل مدارع المجتمع اخصفلي
 ،الحففظ ان مسففتوى اليففعف فففي مهففارات التعبيففر ادبففداعي – مهففارات الشففكل –
واضح جدا ،أي ان المشكلة مشكلة مجتمع بالكامل .
يتيح إن أك ر المهفارات تفدني مفن حيفث المسفتوى  ،هفي مفن المهفارات التفي مفرت
على اللالا من قبل .
التوصيات:
في ضوا نتائج البحث يوصي الباحث بما ي تي :
 .0اللجففوا إلففى البففرامج التعليميففة مففن اجففل تالفففي مشففكالت ضففعف طففالا المرحلففة
ادعدادية في مهارات الشكل .
 .4تدريت المدرسين أبناا الخدمة وح هم على تنمية مهارات اللالا التعبيرية .
 .2ضرورة حث المدرسين على تنبيه الللبة ب همية هذه المهارات عند تدريل فروع
الل ة العربية اخخرى.
المقترحات :
فففي ضففوا النتففائج التففي توصففل إليهففا البحففث الحففالي ،يقت فرح الباحففث القيففام بففالبحوّ
اآلتية:
 .0دراسففة ممابلففة للدراسففة الحاليففة لمعرفففة مسففتوى مهففارات التعبيففر ادبففداعي
المتعلقة بالميمون.
 .4دراسففة ممابلففة لمعرفففة مسففتوى مهففارات التعبيففر ادبففداعي مهففارات الشففكل
والميمون ) عند طلبة المرحلة ادعدادية.
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المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم.
 ادبراشي  ،محمد علية  ،والتوانسي  ،أبو الفتوح  ،محمد ا ت ) "الموجز في
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 الحجاج ،مسفلم بفن الحجفاج " ،)0855 ،أحيرا) الكترب العربيرة" تحقيفق محمفد
فؤاد عبد الباقي) ج ،4القاهرة.
 جمهوريففة العففراق  ،وزارة التربيففة " )0892نيررام المرردارس الثانويررة " رقففم 4
لسنة  0877المعدل  ،ب داد.
 الحبيت  ،سوزان عبد الستار عبد الحسين  " )4104اثر توظيف المراحل
الخمس للكتابة في األدا) التعبيري لدى طالب الصف الثاني متوسط " كلية التربية
اخساسية  ،جامعة ديالى رسالة ماجستير غير منشوره ).
 الحصففري  ،سففاطع  " ) 0829دروس فرري أصررول ترردريس العربيررة " ج  4دار
الكشاف للنشر واللباعة والتوزيع  ،بيروت  ،لبنان.
 الففذهبي  ،سففعد جبففار بجيففل  " )4102فاعليررة برنررامج مقتررري لتنميررة مهررارات
التررذوق األدبرري عنررد طررالب الصررف الخررامس األدبرري وعالقتهررا بتعبيرررهم اإلبررداعي"
أطروحة دكتوراه غير منشوره)  ،جامعة ب داد  ،كلية التربية للعلفوم ادنسفانية  -ابفن
رشد.
 الرازي  ،محمد بن أبي بكر عبد القادر  ")0890معجم مختار الصحاي "
بيروت.
 زاير  ،سعد على  ،وداخل،سماا تركي " 4102اتجاهات حديثة في تدريس
اللّغة العربية"ج، 0دار المرتيى  ،ب داد.
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 الةوبعففي  ،عبففد الجليففل  ،والفتففاح  ،محمففد أحمففد  " )0890منرراهج البحررث فرري
التربية " ج ، 0ملبعة جامعة ب داد .
 السامرائي،إبراهيم  ")0879فقه اللغة المقارن"ط،دار العلم للماليين  ،بيفروت ،
لبنان .
 سففما  ،محمفففد صفففالح  " ) 0868فرررن الترردريس للغرررة العربيرررة" مكتبفففة االنجلفففو
المصرية  ،جامعة اخزهر ،القاهرة  ،مصر.
 شحاتة  ،حسن السيد  " )4111تعليم اللغة العربية بين النيرية والتطبيرق " ط4
 ،الدار المصرية اللبنانية  ،القاهرة .
 عففالم  ،صففالح الففدين محمففود " ) 4110القيرراس والتقررويم التربرروي والنفسرري
أساسررياته وتطبيقاترره وتوجيهاترره المعاصرررة " ط  ، 0دار الفكففر العربففي  ،القففاهرة ،
مصر.
 العلففي  ،عبففد هللا عبففد الففرحمن  " )0896تنميررة مهررارات التعبيررر اإلبررداعي فرري
المرحلرررة الثانويرررة بدولرررة الكويرررت " جامعفففة عفففين شفففمل رسفففالة ماجسفففتير غيفففر
منشوره).
 الفيروز آبادي ،محمد بن يعقوا  ")0871القاموس المحيط"
لبنان،بيروت،مؤسسة الرسالة.
 كففاظم ،ربففاا عبففد الواحففد  " )4104فاعليررة برنررامج مقتررري علررى وفررق نيريررة
الذكا)ات المتعددة في تنمية مهارات القرا)ة الناقدة والكتابرة اإلبداعيرة لردى طالبرات
الصررف الرابررع األدبرري" أطروحففة دكتففوراه غيففر منشففوره)  ،جامعففة ب ففداد  ،كليففة
التربية للعلوم ادنسانية –ابن رشد – قسم العلوم التربوية والنفسية .
 اللقاني  ،احمد حسن  ،والجمل  ،علي  " ) 0886معجم المصطلحات التربوية
لمعرفة فن المناهج وطرق التدريس " ط  ، 4عالم الكتت  ،القاهرة .
 اللوزي  ،مريم محمد موسى  " )4115بنرا) برنرامج تردريبي وفرق نمروذا وليرام
جررروردن لتنميرررة مهرررارات الكتابرررة اإلبداعيرررة باللغرررة العربيرررة لطلبرررة الصرررف العاشرررر
األساسي" أطروحة دكتوراه غير منشورة )  ،جامعة عمفان للدراسفة العربيفة العليفا
 ،كلية الدراسات التربوية العليا  ،اخردن .
 مففدكور  ،علففي احمففد  " )0880تقررويم برررامج إعررداد معلمرري اللغررة العربيررة لغيررر
الناطقين بها " الرباط  ،المنظمة ادسالمية للتربية والعلوم وال قافة .
 مفراد  ،عبفد الفتفاح  " ) 4115أصرول البحرث العلمري وكتابرة األبحراث والرسرا ل
والمؤلفات" الهيئة القومية لدار الكتت والوبائق المصرية.
 المصري  ،محمد عبد ال ني  ،والبرازي مجد محمد الباكير  " )0899اللغة
العربية الثقافة العامة " الر المستقبل للنشر والتوزيع .
 المنظمة العربية للتربية وال قافة والعلوم  ،إدارة التربية " )0892تطوير مناهج
القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربي " تونل
 الففوائلي  ،سففعاد عبففد الكففريم عبففاع  " )4112طرا ررق ترردريس األدب والبال ررة
والتعبير بين النيرية والتطبيق " دار الشروق للنشر والتوزيع  ،عمان  ،اخردن .
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جامعة ب داد  ،كلية اآلداا .
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المالحق
الملحق(0
جامعــــــــــــة بغـــــــــــــــــــــداد
كلية التربيــــــة للعلوم اإلنسانية
ابـــــــــــــن رشــــــــــــــــــــــــد
قسم العلوم التربوية و النفســية
الدراسات العليا /الدكتـــــــــوراه

استبانه مفتوحة

أخي المدرس الفاضل  ....................................المحترم
أختي المدرسة الفاضلة ......................................المحترمة
تحية طيبة ..

يروم الباحث إجرا) دراسة موسومة بـ ( فاعلية برنامج مقتري فري تنميرة مهرارات التعبيرر
اإلبداعي واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف الخامس العلمي .
ولما يتوسمه الباحث فيكم من خبرة ودراية في اللغة العربية وطرا ق تدريسها  ،فانه يطمع
باإلجابة عن السؤال األتي :
ـ هل هناك ضعف عند طالب الصف الخامس العلمي في مادة التعبير ؟ وما هو ؟
مع الشكر الخالص واالمتنان ..

-0
-4
-3

طالب الدكتوراه/سيف سعد محمود

الملحق(4
محكات التصحيح مهارات التعبير اإلبداعي للبرنامج وهي من إعداد الباحث
المجال

تسلسل
الفقرة

0
4

الدرجة
المخص
صة لكل
فقرة

فقرات التصحيح

تدوين العنوانات الرئيسة والفرعية في
أماكنها المناسبة.
إتباع نظام الفقرات.
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3
4
الشكل

2
1
8
7
0
01

ترك مسافة قصيرة بداية كل فقرة.
تقسيم الموضوع على مقدمة  ،وعرض
،وخاتمة)
توظيف عالمات الترقيم.
استعمال أدوات الربط.
استعمال بعض الصور البالغية.
الخلو من اخخلاا ادمالئية.
الخلو من اخخلاا النحوية.
جودة الخط.

3
1
2
4
3
2
2
4

41

محكات تصحيح التعبير اإلبداعي
 الفقرات المتعلقة بالشكل .
 -0تررردوين العنوانرررات الر يسرررة والفرعيرررة فررري أماكنهرررا المناسررربة  :وللفففا بوجفففوا
مالحظففة المصففحح تففدوين اللالففت عنوانففا رئيسففا نحففو :اآليففة القرآنيففة  ،والحففديث
الشففريف  ،واخبيففات الشففعرية  ،والحكففم واخم ففال  )...وسففط الصفففحة  ،بففم يففدون
العنوان الفرعي الذي يقترحه اللالت في الجهة العليا اليمنى من الورقة.
توزيررع الدرجررة  :إلا وضففع اللالففت العنففوان الففرئيل والفرعففي يحصففل علففى أربففع
درجات وإلا دون احدهما بصورة صحيحة دون اخخر يحصل على درجتفين  ،أمفا إلا
لم يدون للا بشكل صحيح فننه يحصل على صفر.
أن يالحظ المصفحح ا
 -4إتباع نيام الفقرات  :يجت ا
أن اللالفت دون موضفوع التعبيفر
ادبداعي على شكل فقرات والتي تكون عددها من  ) 7-2فقرات للموضوع الواحد.
توزيررع الدرجررة  :يحصففل اللالففت علففى بففالّ درجففات إلا دون موضففوعه علففى شففكل
فقرات  ،ويخصم منه درجة واحدة عن كل خلل ففي للفا  ،بحيفث يحصفل علفى صففر
إلا كان هناك بالبة أخلاا من هذا الشكل .
 -3ترك مسافة قصيرة بدايرة كرل فقررة :وللفا ا
أن تبفدأ الفقفرات جميعهفا بتفرك مسفافة
مقدارها كلمة واحدة .
توزيع الدرجة  :يحصل اللالت على بالّ درجات إلا دون الفقرات جميعهفا بصفورة
صفحيحة  ،ويخصففم منفه درجففة واحففدة عفن كففل خلف فففي تففدوين بدايفة الفقففرة  ،بحيففث
يحصل على صفر إلا كرر الخل بالّ مرات.
 -4تقسيم الموضروع علرى ( مقدمرة  ،وعررض  ،وخاتمرة  :يجفت ا
أن يقسفم اللالفت
موضوعه على مقدمة وعرض وخاتمة  ،بحيث يدون في المقدمفة فكفرة شفاملة ممهفدة
لجوانففت الموضففوع كافففة  ،ويفيففل أن تكففون مختصففرة ،أمففا العففرض فيجففت علففى
اللالفت ا
أن يفدون اخفكففار الفرعيفة كاففة عففن الموضفوع وففي حففدود بفالّ إلفى خمففل
فقففرات  ،أمففا الخاتمففة فيجففت ان تكففون بعبففارة مختصففرة وتففدل علففى الختففام ومتصففلة
بالموضوع.
توزيررع الدرجررة :يعلففي المصففحح بففالّ درجففات إلا دون اللالففت موضففوعه بحسففت
المقدمة والعرض والخاتمة ،ويخصم من اللالت درجة واحدة عفن كفل خلفل ففي هفذه
المهارات ،بحيث ال يحصل اللالت علــــــى أي درجة إلا لم يدون موضفوعه بحسفت
المقدمة والعرض والخاتمة .
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مجلة الفتح

 -2توظيررف عالمررات الترررقيم :يجففت ان يسففتعمل اللالففت عالمففات التففرقيم عنففد كتابففة
موضفففوع التعبيفففر ادبفففداعي وهفففي النقلفففة  ،الفاصفففلة ،الفاصفففلة المنقوطفففة ،عالمفففة
االستفهام ،عالمة التعجت ،الشرطة ،الشرطتان ،القوسان ،القوسفان المعكوففان ،الفنقط
المتتابعة ) .
توزيررع الدرجررة :يخصففم المصففحح درجففة واحففدة عففن كففل عالمففة تففرقيم لففم تففدون ،
بحيـــــــــــث ال يحصل اللالت على درجة ففي حفال وجفود خمفل عالمفات تفرقيم لفم
ترقم وال تحست العالمة غير المرقمة مرتين.
 -6استعمال أدوات الربط:البد من توافر أدوات الربط عند تعبير اللالت إبداعيا وهي
التي تربط بين جملتين  ،أو ما يفربط بفين جملتفين أو أك فر مشفكال أسفاليت ل ويفة ،ومفا
يستدعي أساليت ل وية أخرى كالنداا واالستفهام .
توزيررع الدرجررة :يعلففي المصففحح أربففع درجففات إلا اسففتعمل اللالففت أدوات الففربط
جمعيهففا بصففورة صففحيحة وتحففذف درجففة واحففدة عففن كففل خل ف بحيففث يفقففد اللالففت
الففدرجات اخربففع فففي حففال وجففود أربففع أخلففاا أو أك ففر ويحسففت الخلف المكففرر مففرة
واحدة .
 -7اسررتعمال بعررص الصررور البال يررة:يالحففظ المصففحح ا
أن اللالففت قففد اتبففع القواعففد
البالغية التي درسها نحو  :الجناع  ،والتشبيه  ،واالستعارة ) .
توزيررع الدرجررة :فففي حففال اسففتعمل اللالففت الصففور البالغيففة المشففار إليهففا وبصففورة
صحيحة بالّ مرات أو أك ر يحصل على بالّ درجات ،أما إلا استعملها مره واحفدة
فانه يحصل علفى درجفة واحفدة فقفط ،وكفذلا الحفال إلا اسفتعملها مفرتين ف نفه يحصفل
على درجتين فقط .
 -9الخلرو مررن األخطررا) اإلمال يرة:يجففت أن تكففون القواعففد ادمالئيفة المتفففق عليهففا فففي
الل ة العربية صحيحة .
توزيع الدرجة :يخصم من اللالفت درجفة واحفدة عفن خلف ين بحيفث يسفتهلا الخمفل
درجات بالكامل إلا كان هناك عشرة أخلاا إمالئيفة مفع مراعفاة عفدم احتسفاا الخلف
المكرر مرتين .
 -8الخلو من األخطا) النحوية:الصحة والكفاية التامة في قواعد النحو والصرف.
توزيع الدرجة :يتبع اخسلوا نفسه المتبع مع الفقرة السابقة .
 -01جودة الخط ونيافة الصفحة:يجت ان يكون خط اللالت مستقيم على السلر مع
تناسففق فففي رسففم الحففروف ووضففع النقففاط فففي أماكنهففا وانسففجام حففروف الكلمففة مففع
انسجام الكلمات مع بعيها .
توزيع الدرجة :إلا توفرت الشروط أعفاله بالكامفل يعلفى اللالفت درجتفين  ،ويعلفى
اللالفت درجففة واحففدة فففي حففال ادخففالل فففي ابنففين مففن الشففروط  ،أمففا إلا كففان هنففاك
إخالل في بالبة شروط أو أك ر فال يحصل على أي درجة .
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