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ممخص البحث
يرمييا احث ييث اح ييىحا اح ي معرف ي اثيير اوييالب اح

ي احمثتييلرة فييا ت

احوييىدس

يييل ت ميييذ اح ي

االثتدائا فا مىدة احتعثير احت ريري .
اختييىرت احثى ث ي مدرو ي االمييين االثتدائي ي احمختاط ي احتىثع ي حمديري ي ترثي ي ث ييداد  /اح ييرخ االلح ي اختيييىر
ق ديآ ل ىن عدد شعب اح

احوىدس االثتيدائا ثي ث شيعب لاختيىرت احثى ثي شيعثتىن اختييىر عشيلائيى

حتمثييل ا ييدامى احمةملع ي احتةريثي ي لعييدداى  )23تاميييذ لتاميييذة درو يلا احتعثييير ثىوييالب اح

ي احمثتييلرة

لاحشعث االخرى احمةملع احضىثط لعدداى  )23تاميذ لتاميذة درولاعا لفق احطري احت ايدي
اعدت احثى ث احخطيط احتدريويي لعرضيت ى عاي احخثيراأ فتتخيذت ايئت يى اح ىئيي اختيىرت احثى ثي ثمى يي
ييلص ق
احثى ثي ي

ييي عرضييت ى عا ي مةملع ي احخث يراأ الختيييىر خمو ي م ييى حتمثييل اداة احث ييث عىحةييت

ثيى ىت ىا

ييىئيى ثتو ييتعمىل احمتلو ييط اح و ييىثا اال ي ي ار

احمعي ييىري االختث ييىر احت ييىئا حعي ت ييين

موت اتين ل مرثع ى.)3
لاا ييم اح ت ييىئو احتي ييا تل ييل احي ييى احث ي ييث تي ييلق ت ميي ييذ احمةملعي ي احتةريثيي ي عا ي ي
احضىثط فيا احتعثيير احت رييري لاويت تةت احثى ثي احي افضياي احتيدريس ثىويتعمىل اح
ع د تيدريس ميىدة احتعثيراحت رييري ثتويالب اح

ي احمثتيلرة حت مييذ اح ي

طي ي ب احمةملعي ي
يلص اح

احويىدس االثتيدائا حميى ح يى مين

دلرحرفع اداأ احتعثير ع د احت ميذ ملاز ثىحطري احت ايدي لال ت ثعدد من احتل يىت لاحم تر ىت.
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الفصل االول

مشكمة البحث

احتعثير شىط ح لي ال ي ت ر ظ لره فا درس احتعثير ف ل موتمر ليمتد اح فرلع احا

ةميع ى داخل اح

ال خىرة ل ذحك يمتد اح

احطىحب عن اوئا فا اح راأة .فر

احملاد احدراوي االخرى فيا فرلع احا

احعرثي

ت لن اةىث

حممىرو احتعثير ,لفا شرح احطىحب ثيتى من احشعر تدريب عا

احتعثير ,لفا اةىث احطىحب عن اوئا فا االم أ ت يق احتعثير .لمع ذحك فىن اةىدة احتعثير لاحم ىرة
في ال تت ق اال ثىحممىرو احموتمرة لاحتدريب احمتلا ل احدحيما لوعىد ,3002,ص.)300
مىزال تدريس احتعثير يعى ا من مش ت مرتثط ثمش ت تدريس فرلع احا

االخرى ,رثمى يتضىأل

ثةى ث ى مش ت تدريس اذه احيرلع اذ يت رر ل عىم ولأ اختيىر احملضلعىت لاحتشثث ثملضلعىت
ت ايدي ,فض ً عا

فرض م احملضلعىت عا

احرغم من ثعداى عن احلاقع احذي يعيش

احطاث عا

احطاث ,لاثراى ال يمثل احمةىالت احي ري احتا تتطاب احتعثير ع ى اوتعمىل احا

احعرثي احمعى رة

,احزاخرة ثىحةديد من االحيىظ لاالوىحيب ا مد,3892,ص.)32

لمن مش ت احتعثير ايضىَ ان قومى من احمعامين يت دثلن امىم طاثت م ثىحا ة احعىمي ,لال يخي

,الن احطىحب الويمى طىحب احمر ا االثتدائي ي تدي

مىحاعىمي من اثر واأ فا ا توىب احطاث احا

ثمعام ي ى ي ليتعام م اح ثير يثمى يت دث ليشرح ليلة
ان اال وىس ثمش ا احتعثير لمىتعترض ح من

احدحيما لوعىد,3002,ص. )302

علثىت ي تضا احتي ير ثىحث ث عن اوالب ةديد

حتدريو فا احمر ا االثتدائي يتيق مع مىتل ده االوىحيب اح ديث فا مشىر

احطاث لتشةيع م عا

احت ايل لاالوت راأ لثعض احم ىرات احا لي مثل اح تىث لاح راأة لاالوتمىع احتا يةب ان يت ى احطىحب
تطلير عماي احتعثير لت وي ىعا

حيعثر في ى عمى فا يو لمن ا ى تثرز اح ىة اح

االوىحيب احتا تيوراى لتوىعد عا اح ةىح فا تدريو ى .

مىت دم ترى احثى ث ضرلرة اعتمىد اوىحيب ديث فا تل يل مىدة احتعثير حت ميذ اح

االثتدائا مثل اوالب اح

احمثتلرة )لحا

لفق افضل
احوىدس

دلر ثىرز حاطيل ف ا تزلده ثمعالمىت لمعىر

اىئا لت ما ثرلت احا لي لتزيد من قدرت عا احتعثير اذا طاب احي اعىدة ورد اح

ال اةزاأ م ى

ف ا عىمل م م فا ث ىأ شخ ي احطيل االدثي لاح يوي لاالةتمىعي االوعد  3002ص .)338ان
احث ث اح ىحا يدلر لل مش ا

احمثتلرة يوىعد عا رفع موتلى ت

ا ى ي من فا االةىث عن احوؤال االتا :ال ان اوالب اح
يل احت ميذ اح

م ىر ثىحطري احت ايدي ؟
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اهمية البحث

احعرثي من احا ىت اح ي احتا عىشت لاوتمرت فا تطلراى ل مىئ ى ف ا الالً ح

ان احا

اح ران

تعد من اام احعلامل احتا ترثط ثين افراد
اح ريم ,لاا من االوس احم م فا ل دة االم احعرثي حذا ّ
احمةتم ع ,ف ا ثىح وث حايرد لويات حاتعثير عن مشىعره لاف ىره ,لثىح وث حامةتمع اداة احتعىمل ثين إفراده
ل ى موتلدع تراث االم لخثرات ى لق ىت ى احتا ت ل تراث ى من ةيل اح

,زيىدة عا

ةيل شري

,3880,ص.)98
الويمى
احتعثير من االوس احم م احتا يوت د احي ى احتيلق احدراوا ,لاةىدت تع ا اةىدة احدراو احا لي
ّ

اذا ىن متيلقىً فا احملاد احدراوي االخرى عىم ".فىحشخص احذي يمتاك احويطرة عا اح درات احتعثيري
لم ىرات ى ثإم ى

ليعتمد

يىغ احعثىرة احدقي " فىحتعثير يشمل اث ين من م ىرات احا

امى عا م ىرتين أخيرتين امى :االوتمىع لاح راأة فدراو احا

ي ىل :ات احا

لع من ا لاع احتعثير اح اا ,3893,ص .)302-302

امى :اح ديث لاح تىث

تتر ز لح لال م ىالة فا ان
د

ي وم احتعثير من يث احش ل عا قومين احتعثير احشي ا لاحتعثير احت ريري  .لاحتعثير احشي ا ي

ث ان يعثر احتاميذ عمى فا يو ثةمل من دلن ان ي لن قد تث ى  ,امى احتعثير احت ريري اح تىثا) ف ل
لويا االت ىل ثين احيرد لغيرة ,فمن تي ا ع م احموىفىت احزمى ي لاحم ى ي ,لويات اح ام احم تلث

ال احم ررة ثتوىحيب ةميا م ىوث لاحدق فا اختيىر االحيىظ احم ئم لت ويق االف ىر لترتيث ى لرثط

ثعض ى ثثعض اثراايم  ,3892,ص .)323-323

تظ ر اامي احتعثير احت ريري م ذ و لات احتعايم االلح
االوىوي لاحخى

لتلة احع ىي ث حتعايم احم ىرات احا لي

م ى احتعثير ح ى اعتثىرات الن احمتعام فا احو لات االلح حدي قىثاي فا اوتيعىب

احم ىرات ا ثر لافضل لي لن تثثيت ى او ل ,فىن احع ل ي لن فا الج م ار ل االوت ثىل لاح يىظ ل امى
ثر احمتعام قل شىط احع ل من االوت ثىل زايرلومىأ,3032,ص.)99

احتعايم ,اذ يتلة احتعايم م ذ ثدايت االلح اح م ىرة احتعثير  ,احتا توت د احي ى

حذا يعد احتعثير خ

ل احم ىرات  ,لحلالاى حمى ت دث اح راأة لحمى ت ل احي ى اح

من االمم ,ال ت مي االوتمىع عن طريق قراأة احمطثلعىت .

لص لاال ىديث لاالرث احتىريخا احوىثق

لقد اختىرت احثى ث احتعثير احت ريري ملضلعىً حدراوت ى اح ىحي ألاميت احترثلي لاالةتمىعي لاحي ي فا
يىة احيرد ,فىح تىث تتطاب احع ىي ثم ىرات احدق لاحلضلح ل ون احترتيب لاحعرض لاالوالب اح

احمعثر عن احمع

احم

لد احذي يرغب اح ىتب فا اي ىح اح اح ىرئ .

يح

لحمى ى ت اوىحيب احتدريس مت لع ثت لع قدرات احت ميذ عا لفق م ار ا م احدراوي ,حذا يةب اختيىر
االوىحيب احتا تت أم ل ىةىت احت مذة لذحك ثىثىرة دافعيت م لاشعىرام ث ىةىت م اح اح ىعدة لضرلرت ى
ح ون اوتعمىل احا

 ,لاةىدة احت

يل ث ى فا احعالم احمختاي االخرى احوعدي لاحثلري ا,3883 ,ص
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. ) 29اذ ان االوىحيب احتدريثي احةيدة اا احتا ت لن قىدرة عا اثىرة دلافع احيرد من داخل احيرد ثمى
يتعاق ث ىةىت  ,لان ت لن ثعيدة عن اوتعمىل االملر احضىغط من خىرج احيرد من دلن رغثت

االحلوا ,3892,ص .)328

من االتةىاىت اح ديث فا احتدريس اوتعمىل اوالب اح
ى ع

ةذب اال تثىه المت

احمثتلرة حمى تتمتع ث من قدرة عىحي عا

ر احتشليق ف ا تشلق احت ميذ اح

احدرس لتضمن تيىعا مع احمىدة

احمرةلة يث ترفع احت ميذ اح

مول لممتع ث ي ت يق االادا
احتعايمي احتا ت دم ثىوالب
ّ
لغير احم تما فع دمى تعطا لرة فا لوط ى ث ب ال دائرة فىرغ ويظ ر احتيىئل ال
االشيىأ اح ىق
احطىغا فا ذان االطيىل  ..ال احتوىؤل عمى اقتطع من اح لرة ال مى احذي اختي

شت

من اةل احتل ل اح

دفع االطيىل حاتي ير ثطرق متعددة لمت لع

ت ما

م ى ؟ لاذا من
مشرفا

اةىث

,3002ص.)332
مى تتةا

اامي اوالب اح

م ى قدرت عا

احمثتلرة فا ت مي عدة م ىرات حدى احتاميذ فا اث ىأ تعثيره احت ريري
ىأ ةلا ث ى لمراعىة ترتيث ى لت ىما ى مى ا ى تعي

ت ديد اف ىره لاوت

يىغ

فا

م دم احملضلع لوثك اةزائ ل ون خىتمت ل تدرث عا مراعىة احم ط ي فا مى ي تب تواو لتتىثعى
لدق فا احت ظيم ل احت

ل ديثى يميل احي ى اح

ي

من احلوىئل احا لي

لاح

احايظي ) لاا من اةمل احي لن قديمى

ىر لاح ثىرفا احع لر احثشري احمختاي ليةدلن في ى احمتع لاحتواي

اال ثيىأ لاحرول لاح تب احومىلي لاحمرثلن لاحم ا لن ةميعى اح

ع ى الاميت ى لاثراى فا احيطرة اال وى ي
ل ثره اح
لاح

ص احمطلح لاح

لويا ترثلي اليم ن االوت ىأ

لع ا ث ى اح رن اح ريم فىفرد ولرة ىما ثىوم

اح

ص)

يرة فا ثير من ولره اح ىشما  3893ص .)333

احيلم لويا من لوىئل شر احث ىفىت لاحمعىر لاحعالم لثوب مى ت طلي عاي من ةىذثي

من اشد احلان االدب تتثي ًار فا اح يلس ت
ىت

اذ رأى

اح

احوثب

االلل

فا

لةد ى ان ثير من اح يم لاحميىايم لاح ظريىت لاحياويىت
لا تشىراى

ذيلع ى

قثل

لاخرلن  3033ص.)339
لذ ر احدارولن لاحثى ثلن فا مةىل عام اح يس ان اح

ق ص احثطلح احمؤثرة لاحوثب ال ان اذه اح
ف ما ب ت ص .) 909

ليعد ثعض عامىأ اح يس مرد اعةىب االطيىل ثىح
احي االطيىل اح

ىر ظر حتشثع ثع

تشث اح ام ثىح وث ح طيىل اح

ىت

ّأي

اخرى اح ىشما

لويا

ص احتا ي ثل عاي ى االطيىل اقثىال شديدا اا

ص تمثل مى يتلقلن اح

ت ي

فا

يىت م

ص اح ا ى من احلان احاعب االح ىما احذي ي تىج

ر احخيىل لقدرت م عا تةويد ليرى احثعض االخر ان اح

ىر فيي ى مةىل ح م العىدة االتزان اح

يىت م اذ يةدلن فا ل ق

شخ يىت تشث من ثعيد ال قريب احشخ يىت احتا ي ىثال ى فا اح يىة لاحتا يتعىمالن مع ى
احع تيل  3811ص.)28

امى اح

ص احم ئم حاطيل فا احمر ا االثتدائي ,ف د اةريت دراوىت ثيرة حمعرف اال لاع احم ئم

حاطيل فا اطلار مله احمختاي لاا-3:اح

ص احلاقعي  :احمعثره عن احثيئ احم دلدة لاذا ي ئم احطيل
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فا ون  )2-2و لات يميل اح

اح ش

عن اذه احثيئ

ث ى-3.اح

لا وىو

لاحرمزي :لاذا ي ئم االطيىل من ون  )8-2و لات الن احطيل يتطاع اح
فيتخيل ان لراأاى شيئى فية ح خيىح اح االوتمىع ح
لادث عل احو

مى لراأ احظلاار احلاقعي

ص اح ي ن لاالقزام لاحو دثىد امى احرمزي فيدلر

اح يلا ىت لاحطيلر-2.ق ص احم ىمرات لاحثطلالت :لاذا ي ىوب من ون )33-9

و لات فىحطيل فا اذه احمر ا يميل اح

اح ىئق لت لي في غريزة

ب احويطرة ف راه ميىال اح

احمخىطرة لاحشةىع ل ب احخير ل ره احشرحذحك يةب ان تتضمن اذه اح

احثطلالت لرةىل اح رب لاالعمىل احعظيم  ,لال ثذحك ث ل اح
لق ص احشةىع -2.اح

احلاقع  ,الن اذه

ص احتا تدلر لل احم ن
توت لي

ص احدي ي لاحتىريخي  :لاخي اًر فىحطيل فا ون )32-33و

ص احلةدا ي لاحثطلالت لاالخ ق احدي ي لاحشخلص احتتريخي  ,لتوم ايضىًاذه احمر ا ثمر ا

احي ظ احة وي
لحا

ص احتا تت دث عن

مر ا اقرب اح

احمر ا ةديدة عاي اذ يثدا في ى اح ىشئ احتي ير ثىحموت ثل  ,في ثذ اح

اح

ص احخيىحي

اح ىشما لاخرلن  3033ص .)339- 331

اامي فا ت ريك خيىل احطيل لت رره من لاقع  ,فيعيش اح دث ,ليوىفر ثخيىح ثين مختا

االمى ن ,ليشىرك احشخ يىت اح

لمشىعرام لاحتعام ثىوتعمىل اوالب اح

ان عرض مىدة احتعثير ثتوالب اح
طثيع مل االطيىل ل َ
حدى احت ميذ ليشد ا تثىا م اح مى ت ما طيىت اح
يشةع احطاث عا ا مىل ق

ال اوالب ي ىوب

احمثتلرة اذا يثير احشلق لاح مىس لاحخيىل

من معالمىت ل ىئق ممى يدعل اح

تعثير

ممى يرتب عاي اح ىل لاحرتىث ليةدد اح شىط لاح يلة فض ً عن ذحك لال

ي ما احخيىل ل ب االوتط ع ليعلد احت مذة عا احي ظ لاال تثىه .

ان اختيىر احمر ا االثتدائي مةتمعىً ح ذه احدراو يعلد اح ا ى تمثل احة د االوىس فا ث ىأ احعماي
احتعايمي ,لعاي ى تعتمد احم ار ل احدراوي اح
اروىأ اوس احا

فض ً عن ااميت ى احمتتتي من دلراى االوىوا فا

لغرس ثذلراى فا يىة احت مذة ثمدام ثىح درات احا لي من دق فا احتعثير ,لط ق

فا اح لل ,لط لة فا اح ديث لزيىدة عا اثىرة لاس احتاميذ من خ ل لضع فا ملق
عد

مثير م دد

ملضع احثتر ) ثعد ان ت دم ح م مح احعىحم احذي يوتةلث ثخيىح اح ر لويعمد اح وثر اغلار

عىحم احلاقعا لاال ت ىأ م مى يعين عا تامس طري ل لالً اح ق
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هدف البحث:
يسعى البحث الحالي الى معرفة :

احمثتلرة فا ت

 اثر اوالب اح
احت ريري .

يل ت ميذ اح

احوىدس االثتدائا فا مىدة احتعثير

فرضية البحث:لتحقيق سعي البحث وضعت الباحثة الفرضية الصفرية األتية :

يل ت ميذ احمةملع

ثين متلوط ت
حيس ا ىك فرق ذل دالح ا ىئي ع د موتلى َ ) 0,02
احمثتلرة لمتلوط ت
احتةريثي احذين يدرولن مىدة احتعثير ثىوتعمىل اوالب اح

احمةملع احضىثط احذين يدرولن احمىدة يو ى فا احطري احت ايدي .

ىئي ع د موتلى  )0.02ثين متلوط ت

 -3حيس ا ىك فرق ذل دالح ا

يل ت ميذ

يل ت ميذ احمةملع

احتةريثي تعزى اح مت ير احة س
حدود البحث :يتحدد البحث الحالي :

 -3مدرو لا دة من احمدارس االثتدائي اح ىري احمختاط احتىثع اح احمديري احعىم حترثي ث داد
/اح رخ االلح حعىم احدراوا .3032/ 3032

احوىدس االثتدائا من اذه احمدرو .

 -3عي من ت ميذ اح

 -2ثعض ملضلعىت احتعثير فا تىب اح راأة احم رر تدريو حا

احوىدس االثتدائا حعىم

.3032/ 3033

 -2احي ل احدراوا احثى ا حاعىم احدراوا . 3032 /3032
تحديد المصطمحات

أ-

االوالب ح

عرف اثن م ظلر )3821,ثى -:
واب :تواث واب اختاط لاواث ايىه .لاراد ثىألوالثىحطري

م ظلر,3821,ص .)399

االوالب ا ط

:عرف
ىً ّ

احذي تتخذ في لاالوالب احين اثن

ل من:

 )Good ,1973ثت -:

احطري احعامي احمتثع فا ل احمش

ت.

اح ىشما لاحدحيما )3009,ثى -:
مةملع احعمايىت لاالةراأات احتا يؤدي ى شخص مى ألداأ عمل مى لتش ل مطى مميز حوال

لاحدحيما  3009ص.)38
ب-اح

فا اح ران اح ريم -:

لردت حيظ اح

ص فا اح ران اح ريم فا ملاضع م ى :

 .3قىل تعىح  :فىق ص اح

ص حعا م يتي رلن)ولرة االع ار

121

,اآلي .391

اح ىشما

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

 1024العدد ()44

ى عايك لم م من حم

 .3قىل تعىح  :لح د اروا ى رو ً من قثل م م من ق
غىفر ,اآلي .99

ص عايك) ولرة

:عرفه كل من:
ت-القصة ّ
 - 3اح ثى ا )3892,ثى ى ىي تةمع ثين اح ي لاحخيىل ليم ن قراأت ى فا مدة تت ارلح ثين رثع
وىع لث ث ارثىع احوىع  ,لان ت لن عا ةى ب احتشليق لاالق ىع اح ثى ا,3892,ص.)33

 -3عىشلر لم دادي  )3002,ثت ى حلن من احلان االدب لاا من ا ب اذه االحلان حت مذة احم ار ل
احتعايمي ةميعى لحذحك ف ا تعد عىم ترثليىً فا تعايم احا

ف ا تزلد احت مذة ثىح ثير من

اح ىئق لاحمعالمىت لاح يم لاالتةىاىت عىشلر لم دادي,3002,ص.)312
التعريف االجرائي لمقصة المبتورة:

مى ,تدلر لل دث ال ملق

ال قيىم احثى ث ثعرض ق

معين لفي ى ى يتىن  :ى ي معالم

لاخرى مة لح ,لازاأ اذه ياةى احت ميذ اح مخيات م إل مىح ى ح ل وب خثرت لح احخيىر فا اثت ىر

اح لادث شرط ان يرع احتةى س فا احملضلع  ,لارتثىط اةزائ ثعض ى حثعض.
ب -التحصيل
احت

أ-

ل من:

:عرف
يل ح
ّ

اثن م ظلر )3821,ثى  :اح ى ل فا ل شاأمى ث ا لثثت لذاب مى ولاه ي لن فا اح وىب

لاالعمىل ل لاى ل
احث ىيى احلا دة

ل احشا ي

يا  ,لقد

ل
ات احشا ت

لالً لاحت

ي ً ل ى ل احشا لم

اثن م ظلر,3821,ص .)312-313

ب -ا ط

:عرف
ىً ّ

يل تمييز مى ي

يا .لاح

ل لاالوم اح

ىئل

لح ث يت

ل من:

 -3احخاياا )3889,ثى  :اح تية اح ىئي احتا تثين موتلى احطىحب لدرة ت دم فا تعام مى
يتلقع م ان يتعام ) احخاياا,3889,ص .)1
 -3ع م  )3001,ثى

 :درة اال توىب احتا ي

ى احيرد ,ال موتلى اح ةىح احذي ي رزه ,ال

ي ل احي فا مىدة دراوي ,ال مةىل تعايما ,ال تدريس معين ) ع م,3001,ص .)202

 -2اثل ةىدل ) 3002,ثى  :م
ثىحدرة احتا ي

ليخطط

ح ى

ا مى يتعام احطىحب ثعد مرلر مدة زم ي معي ليم ن قيىو

ل عاي ى فا اختيىر ت

احمعام

ااداف

,

ياا  ,حمعرف مدى ةىح االوتراتيةي احتا يضع ى

لمىي

ل

عاي

احطىحب

تترةم

اح

درةىت).

اثلةىدل,3002,ص .)232
احتعري

االةرائا حات

ال م دار

يل

لل احت ميذ عي احثى ث) من احدرةىت فا االختثىر احت

احث ث اح ىحا فا مىدة احتعثير احت ريري .
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ت -التعبير:لغة:
عرف

احرازي  )3883,ثى  :احعثرة ثىح ورة االوم من االعتثىر)لثىحيتح تةاب

احدمع .احرزاي,3883,ص.)209
ا ط
.3

:عرف
ىً ّ

ل من:

احييدحيما لوييعىد )3002 ,ثى ي :اإلثى ي لاالف ييىح عمييى يةييلل فييا خييىطر اال وييىن ميين اف ييىر

لمشىعره ث يث يي م االخرلن .احدحيما لوعىد ,3002,ص)300
.3

ازييير لوييمىأ )3032,ثى ي  :قييدرة اال وييىن عا ي اداأ مييى فييا ع ا ي ل يو ي ميين معييىن فييا ذا ي

حيي ييتم ن مي يين االف ي ييىح عمي ييى يةي ييلل في ييا خي ييىطرة ثمي ييره عى و ي ي حاملاق ي ي

احتي ييا يتعي يير احي ي ييى في ييا يىت ي ي

احيلمي  .زاير لومىأ,3032,ص)92

ي:عرف
ث -احتعثير احت رير ّ

ل من:

 -3زاير لايمىن  )3033,ثى :لويا االت ىل ثين احيرد لغيره  ,من تي ل ع م احموىفىت

احزمى ي لاحم ى ي لويات اح ام احم تلب ال احم ررة ثتوىحيب ةميا م ىوث لاحدق فا اختيىر
االحيىظ

احم ئم

لش

االف ىر

زاير لايمىن  . 3033 .ص .)388

لترتيث ى

لرثط

ثعض ى

احثعض

.

 -3ازييير ل ارئييد  :)3033,ثى ي لويييا االت ييىل ثييين احيييرد لغي يره ميين تي ييا ع ي م احموييىفىت
احزمى يي ي لاحم ى يي ي لو يييات اح امي ي احم تلثي ي ال احم ييررة ف ييا او ييىحيب ةمياي ي لم ئمي ي احدقي ي ف ييا
اختي ي ي ي ي ييىر االحي ي ي ي ي ييىظ احم ئمي ي ي ي ي ي لت و ي ي ي ي يييق االف ي ي ي ي ييىر لترتيث ي ي ي ي ييى لرث ي ي ي ي ييط ثعضي ي ي ي ي ي ى اح ي ي ي ي ييثعض .
زائر لرائد  , 3033 ,ص. )399

احتعري

االةرئا حاتعثير احت رييري -:ايل احتعثيير اح تيىثا احيذي يعميد احي

تىثتي ت مييذ اح ي

احوييىدس االثتييدائا موييت دين اح ي ق ي غييير تىم ي ت ي أر عاييي م ليطاييب م ي م اتمىم ييى ت ريريييى ميين
ث ىت اف ىرام لاوالث م.
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الفصل الثاني

– الدراسات السابقة
 .1دراسة (المسعودي)1995,

اةريت اذه احدراو فا احعراق  /اي احترثي اثن رشد ةىمع ث داد رمت احدراو اح معرف اثر

اوتخدام اح
تتح

ص احم لرة فا ت

يل ت ميذ اح

مةتمع احدراو من ت مذة اح

احخىمس االثتدائا حاتعثير احت ريري

احخىمس االثتدائا فا مدارس احمر ا االثتدائي /قضىأ احخىحص

احتىثع حامديري احعىم حترثي ديىح اختيرت عي عشلائي م م ثاغ عدد احت مذة في ى )301فرداَ قوملا

عا مةملعتين اخضعلا اح االةراأات احدراوي االلح
مت يرات احعمر احزم ا ,احت
أعدت احثى ث اختثى اًر ت

تةريثي )لاالخرى ضىثط ) ل ىفتت عي ت ى فا

يل احدراوا حألثلين لدرة احا

احعرثي اح ىئي ).

ياي ًى يضم فا م تلاه ميردات تتعاق ثىحتعثير احت ريري عرض عا مةملع

من احخثراأ حمعرف مدى

يت فا قيىس اح د

لعىحةت احثى ث ثيى ىت ى ا

احذي لضع ح ,

ىئيىَ ثىوتعمىل االختثىر احتىحا ) (t.testلمعىمل ارتثىط ثيرولن  ,لاام

اح تىئو احتا تل ات احي ى احدراو -:

 -2تيلق ت مذة احمةملع احتةريثي عا احمةملع احضىثط فا احتعثير احت ريري .
 .3حم تظ ر فرلق ذات دالح ا
احمةملع

احتةريثي

ىئي ع د موتلى  )0.02ثين متلوط درةىت ت

لمتلوط

احموعدلي,3882,ص )328

درةىت

ت

يل

ت مذة

احمةملع

يل ت مذة
احضىثط

 .3دراسة (العمر)1996,

اةريت اذه احدراو فا ةىمع احث رة  /اي احترثي وعت احدراو اح معرف اثر اوتخدام االوالب

اح

ا فا ت يق االادا

تتحيت عي احدراو

احوال ي حمىدة احترثي االو مي حدى ت ميذ اح

احخىمس االثتدائا

من  )339تاميذاًلتاميذة ملزعين عا مدروتين اختىر احثى ث ارثع شعب من ل

مدرو ثاغ عدد ت ميذاى  )12تاميذاً لتاميذة ثلاقع  )22تاميذاً فا احمدرو االلح ل  )23تاميذاً فا

احمدرو االخرى اشتمات احمةملع احضىثط عا

 )12تاميذًا ل  )23تاميذًا فا احمدرو االلح

ل  )23تاميذاً فا احمدرو احثى ي لدروت احمةملعتىن احتةريثيتىن عا

لفق االوالب اح

ا فا

ين دروت احمةملعتىن احضىثطتىن عا لفق االوالب احت ايدي لقد ىفى احثى ث ثين احمةىميع االرثع

احتةريثيتين لاحضىثطتين)من يث احت
اعد احثى ث اختثى اًر ت

يل احدراوا حألثلين لاحدخل احش ري حألورة .

يايىً يت لن من  ) 23ف رة من لع االختثىر احمتعدد ,لت ما احيراغىت فا

موتلى ثالم احمعر فا احمةىالت احث ث

تذ ر ,ف م لتطثيق) .لعىحو ثيى ىت ا

احتىئا حعي ين موت اتين ) (t.testلاام اح تىئو احتا تل ات احي ى احدراو :
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عا لفق االوالب اح
عا
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احمةملعتين احتةريثيتين احاتين دروت

ا عا مةملع احث ث احضىثط فا احمدروتين معىً ذحك فا ل مدرو

ده احعمر,3881,ص .)321-9

 .4دراسة (المنيعي)2002,
ص اح ر ي فا ت

رمت احدراو اح معرف اثر اوتخدام اح

احثى ا احمتلوط

يل ط ب اح

فا االداأ احتعثيري اةريت اذه احدراو فا احمع د احعرثا حادراوىت احترثلي لاحت ي فا ث داد .
تىح

مةتمع احدراو من مدرو لا دة)من احمدارس احمتلوط حاث ين احتىثع حا رخ احثى ي لاا متلوط
 )92طىحثىً من ط ب اح

احيرقىن حاث ين اختير عشلائيىً لثا ت عي احدراو

احثى ا احمتلوط لزعلا

عشلائيىً عا مةملعتين تةريثي لضىثط ) ثلاقع  )29طىحثىً فا احمةملع احضىثط ل  )21طىحثىً فا
احمةملع احتةريثي  .ل ىفى احثى ث ثين احمةملعتين احتةريثي لاحضىثط من
يل احدراوا حألثلين,درة احا

,احت

احعرثي اح ىئي فا اح

يث احعمر احزم ا

االلل احمتلوط .

لدرس ط ب احمةملعتين وت ملضلعىت مختىرة درو ى احثى ث ث يو فا اث ىأ مدة احتةرث احتا

اوتمرت  )33اوثلعىً .
عىحو احثى ث ثيى ىت ا

ىئيى ثتوتعمىل االختثىر احتىئا) (t.testحمعرف دالح احيرلق لاام اح تىئو احتا

تل ات احي ى احدراو :تيلق ط ب احمةملع احتةريثي احذين درولا احتعثير مع اح

ص اح ر ي عا

ط ب احمةملع احضىثط احذين درولا احتعثير ثىحطري احت ايدي  .احم يعا ,3003,ص )10-32
 .5دراسة (الدهمكي)2003,

رمت احدراو اح تعر اثر اوتخدام االوالب اح

ا فا ت

يل ط ب اح

احراثع احعىم فا

مىدة احترثي االو مي .
تتح

مةتمع احدراو من مدرو لا دة) من احمدارس االعدادي حاث ين احتىثع حم ىفظ ديىح

اعدادي اثا

يدا حاث ين اختثىر عشلائيى ,ثا ت عي احدراو

لزعلا عشلائيىَ عا

مةملعتين تةريثي

احثى ث ث يو ثتدريس احمةملعتين لاوت رقت ف
اعد احثى ث اختيى اًر ت

احراثع احعىم

لضىثط ) ثلاقع  )32طىحثىَ حامةملع احلا دة ,دروت

احمةملع احتةريثي مىدة تيوير اح ران ثىألوالب اح
 :احعمر احزم ا ,احت

 )29طىحثىً من ط ب اح

لاا

ا لاحمةملع احضىثط ثىحطري احت ايدي  ,لقىم

ً دراويى ىم ً  ,ىفى احثى ث فا احمت يرات االتي

يل احدراوا حألثلين لدرةىت مىدة احترثي االو مي حاعىم احوىثق ).

يايىً ثت لن من  )20ف رة اختيىري من لع االختيىر من متعدد  ,لاوتعمل

االختثىر احتىئا ) (t.testفا ت ايل اح تىئو احتا اشىرت اح :

تيلق ط ب احمةملع احتةريثي احتا دروت مىدة تيوير اح ران اح ريم ثىألوالب اح
مةملع

ط ب احمةملع

احضىثط

ا عا

احتا دروت احمىدة يو ى من دلن االوالب احمذ لر.

احداا ا,3002,ص )22-33
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احعليدي)3008,

رمت احدراو اح اح ش

عن اثر اح

احم لوث فا االوتيعىب اح رائا حدى اطيىل اح

االوىوا .

احثى ا االوىوا فا ا دى احمدارس احخى

اختيرت ثش ل ق دي شعثتىن من اح

احثى ا

فا مدي ارثد,

ضمتى احشعثتىن  )22تاميذاَ لتاميذة  ,اختيرت عشلائيىَ ا دى احشعثتين احمت ل من  )20تاميذاَ ل
تاميذة حت لن احمةملع احتةريثي  ,لاحشعث االخرى احتا عدد افراداى  )32تاميذاَ لتاميذة حت لن

احمةملع احضىثط .

دروت احمةملع احتةريثي ث ث ق ص م لوث  ,فا
من اح

يو ى مطثلع  ,أعد اختثىر ح ل ق

ين دروت احمةملع احضىثط اح

ص احث ث ث يس االوتيعىب اح رائا فا احموتليين

احمعرفا لاالوت تىةا لاام اح تىئو احتا تل ات احي ى احدراو -:
تيلق احمةملع احتةريثي احتا دروت اح

احم لوث عا

فا ل موتلى من موتليىت اح راأة االوتيعىثي
-7دراسة )(Samuels&others ,1974
اح

رمت احدراو

مختاي اا

احمطثلع

احمةملع احتا دروت اح

احمعرفا لاالوت تىةا) احعليدي,3008,ص.)82

ت ديد اثر اح لر عا

,و ب  )22طي ً من اطيىل اح

ص

ص احتا ي رؤل ى

اتةىاىت احمعدين ازاأ اح

احثى ا ث لرة عشلائي لقدمت ح م ث ث ق ص ثث ث ىالت

لرة مال  ,لرة تخطيطي ل عدم لةلد

متتىحي لاوتعمل ت ميم

لرة) لطاب م م قراأت ى فا ث ث ايىم

)(counter balanced repeated measures graecoLatinsquaredes:yn
اختير اؤالأ االطيىل فا ل يلم ثمعرف اتةىاىت م ازاأ مى ي رؤلن لاام اح تىئو احتا تل ات احي ى

احدراو :

تيضيل االطيىل حادالح ا

احم

لث ثىح لر عا اح

ص احم

ىئي ,لفضل اؤالأ االطيىل ثدالح مع لي اح

ص احخىحي من اح لر  ,ل ى ت احيرلق ذات
ثىح لر احمال عا

ص احمزي

اح

ص

لث ثىحرولم احتخطيطي .

 ) Samuel & Others,1974, P243-1246ملاز ثين احدراوىت احوىث لاحدراو اح ىحي :

 .3االادا

تثىي ت احدراوىت احوىث

احم لرة مى فا دراو
االوالب

اح

ا

فا

اح

د مى فا ااداف ى فثعض ى رمت اح

احموعلدي  )3882امى دراو
ت يق

احم يعا ,)3003,احداا ا )3002,اح
دراو

احعليدي )3008,ف د وعت اح

االادا

احوال ي

تعر

122

تعر

احعمر )3881ف د رمت اح
فا

ين

معرف اثر اوتخدام االوالب اح
اثر اح

اثر اوتخدام اح

رمت

دراو

ا فا احت

اثر اوتخدام
ل

من

يل امى

احم لوث فا االوتيعىب اح رائا فا ين

جملة البحوث الرتبوية والنفسية
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وعت دراو ) (Samuels& others ,1974اح ت ديد اح لر فا اتةىاىت احمثتدئين ازاأ اح
احتا ي رل ى .امى احث ث اح ىحا فرم اح تعر اوالب اح

.3

ترالح

ةم احعي
ةم

احعي

احدراوىت

فا

ثين

احوىث

احعليدي)3008,ل )339تاميذًا لتاميذة فا دراو

احمثتلرة فا احت

)22طىحثىً

يل .
مى

لطىحث

فا

ص

دراو

احعمر )3881,امى احث ث اح ىحا فعدد افراد عي ت

 )12تاميذاً لتاميذة.

 .2م ةي احث ث

اعتمدت اغاب احدراوىت احوىث
احم يعا )3003,لدراو

ت ميم احمةملعتين مةملع تةريثي

احداا ا )3002,لدراو

احدراوىت فا ين اعتمدت دراو

احعليدي )3008,لاتيق احث ث اح ىحا مع اذه

احعمر)3881,عا

تةريثيتين لمةملعتين ضىثطتين ) فا ين اعتمدت دراو

مةملع احلا دة تةريثي ف ط .
 .2احة س

اشتمات عي ىت احدراوىت احوىث عا ة س احذ لر دراو
احم يعا )3003,لدراو

لدراو

لاخرى ضىثط ) دراو

ت ميم احمةملعىت االرثع اح

) (Samuels& others ,1974ت ميم

)  (Samuels& othersلدراو

احداا ا )3002,فا ين اشتمات عي ىت دراو

احعمر )3881,لدراو

مةملعتىن

احموعلدي)3882,

احعليدي )3008,عا ة س احذ لر لاال ىث لاتيق احث ث اح ىحا مع

اذه احدراوىت.
 .2م ىن اةراأ اذه احدراوىت
اةريت اغاب احدراوىت احوىث
احم يعا )3003,لدراو

احموعلدي )3882,لدراو

فا احعراق دراو

احعمر )3881,لدراو

احداا ا, )3002,اتي ت احدراو اح ىحي مع اذه احدراوىت ,فا ين اةريت
)  (Samuels& others,1974فا ماخ ىت ى

دراوىت احعليدي )3008,فا االردن لحم ت شر د ارو
اح م ىن اةراأ احتةرث .
 .1احمر ا احدراوي

اةريت احدراوىت احوىث تةىرث ى عا م ار ل ل يل
)  others<1974لدراو

دراوي مختاي اذ اةريت دراو

احموعلدي  )3882,لدراو

احعمر )3381,لدراو

عا احمر ا االثتدائي لاتيق احث ث اح ىحا مع اذه احدراوىت امى دراو
احمر ا احمتلوط

 .9اداة احث ث

لدراو

اوتعمات احدراوىت احوىث

&(Samuels
احعليدي)3008,

احم يعا )3003,ف ى ت عا

احداا ا )3002,عا احمر ا االعدادي .
معظم ى اداة االختثىر احم ددة ح يىس احمت يرات احموت ا فا احمت يرات

احتىثع حامةملعىت احتةريثي لاحضىثط طث تى ثعد اال ت ىأ من احتةرث احمثىشرة  ,اعداى احثى ثلن ا يو م

فا احملضلعىت احتا اخضعت حاتةرث
احموعلدي )3882,لقد اعد اختثىر ت

 ,ح

ى تثىي ت فا لع االختثىر اذ

ىن اختثىر

ياا معرفا ثميردات احتعثير احت ريري فا ين ان دراو

128
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احعمر )3881,اعد اختثىر ت
احم يعا) 3003,

ىن االختثىر

احداا ا )3002,اعد اختثىر ت

اختثى اًر ت

جملة البحوث الرتبوية والنفسية
يايىً ثعديىً من االختيىر من متعدد لت ما احيراغىت امى دراو
تىثىت احط ب احذين قيس موتلى ادائ م  ,فا

يايىً من لع االختيىر احمتعدد امى دراو

يايىً ثعديىً ح يىس االوتيعىب اح رائا امى دراو

احثى ث فا ماخ

ى مى يشير اح

لعي االختثىر.

122

ين ةد

احعليدي )3008,ف د اعد

)  (Samuels& others,1974فام تةد

جملة البحوث الرتبوية والنفسية
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الفصل الثالث

اجراءات البحث
الال  -:احت ميم احتةريثا

اعتمدت احثى ث ت ميمآ تةريثيى ذا ضثط ةزئا م ئم حظرل

مى يلض

احث ث اح ىحا فةىأ احت ميم عا

احش ل )3
احمةملع

احمت ير احموت ل

احتةريثي

اوالب اح

احضىثط

احطري احت ايدي

احمت ير احتىثع
احت

احمثتلرة

يل

احش ل )3
اختىرت احثى ث مدرو االمين االثتدائي احمختاط ا دى احمدارس احتىثع حمديري احترثي اح رخ االلح
اختيىر ق ديآ ثىحتطثيق تةرث احث ث ثوثب ملقع احمدرو من و ن احثى ث فض عن االوثىب

االتي -:

 -3اثداأ ادارة احمدرو رغثت ى احةىدة فا احتعىلن
 -3تضم احمدرو ث ث شعب حا
لثطري

اح

احوىدس االثتدائا

احو ب احعشلائا تم اختيىر شعث

احمثتلرة لمثات احشعث

أ) حتمثل احمةملع احتةريثي احتا تدرس احتعثير ثىوتعمىل

ةي) احمةملع احضىثط احتا تدرس احتعثير عا لفق احطري احت ايدي

ثاغ عدد افراد عي احث ث  )22تاميذ  )39من احذ لر  )31من اال ىث فا احمةملع احتةريثي ل

 )22تاميذ  )39من احذ لر ل  )39من اال ىث فا احمةملع احضىثط لثعد اوتثعىد احت ميذ احراوثين

ا ث ت عدد افراد احعي فا احمةملع احتةريثي

 )23لاحضىثط

.)23

ت ىفؤ افراد احعي
ت

ت احثى ث قثل احشرلع فا احتةرث من ت ىفلأ مةملعتا احث ث احتةرث

لاحضىثط ) فا ثعض

احمت يرات احتا اشىرت احدراوىت اح ضرلرة ت ىفؤاى فا احث لث احتةريثي لاحمت يرات اا -:

 -3درةىت

احو حا

احعرثي حاعىم احدراوا 3032/3032

 -3احعمر احزم ا م ولثآ ثىالش ر
 -2احت

يل احدراوا ح ثىأ

 -2احت

يل احدراوا ح م ىت

 -3درجات المغة العربية لنصف السنة

ثاغ متلوط درةىت ت ميذ احمةملع احتةريثي

احضىثط

 )12.332درة لمتلوط درةىت احمةملع

)28.223درة لع د اوتعمىل االختثىر احتىئا  ) T.Testحعي تين موت اتين تثين ان ا ىك

فرق ذل دالح ا

ىئي تثين مةملعتا احث ث فا مت ير درةىت احا

200

احعرثي ح

احو )ل ح ىحح
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احمةملع احتةريثي اذ ى ت اح يم احتىئي احم ولث
 )3.81ع د موتلى دالح
احمةملع

)0.02لدرة

ري

 )3.901لاا اعا من اح يم احتىئي احةدلحي

 )62لاحةدلل  )3يلضح ذحك

عدد افراد

احمتلوط

ا ار

درة

احعي

اح وىثا

معيىري

اح ري

احتةريثي

23

12.332

9.3812

احضىثط

23

28.223

2.9209

 -3العمر الزمني محسوبآ باالشهر

ىن متلوط اعمىر احت ميذ فا احمةملع احتةريثي

احضىثط
اح ري

احم ولث

احةدلحي

3.901

3.81

 )32.8ل متلوط اعمىر احت ميذ فا احمةملع

 ) 32.2ل ثتوتعمىل االختثىر احتىئا

اح يم احتىئي احم ولث

62

اح يم احتىئث

) حعي تين موت اتين اذ ى ت اذ ى ت

 )3.92لاا حيوت ثذيدالح ا

ىئي ع د موتلى احدالح

 )0.02لدرة

 )13ليوتدل من ذحك ان مةملعتا احث ث مت ىفئتىن فا اذا احمت ير لاحةدلل  )3يلضح ذحك
تىئو االختثىر احتىئا حت مذة مةملعتا احث ث فا احعمر احزمن ةدلل )3
عدد

احمةملع

افراد

احمتلوط

اح وىثا

درة

ا ار

اح ري

معيىري

موتلى

اح يم احتىئث

احدالح

اال

احعي
احتةريثي

23

24.9

21.1

احضىثط

23

25.4

22.9

62

احم ولث

احةدلحي

3.92

3.81

-3التحصيل الدراسي لالباء:

0.02

يتضح من احةدلل رقم  )2ان مةملعتا احث ث احتةريثي لاحضىثط ) مت ىفئتىن فا ت رار احت
احدراوا ح ثىأ لثعد اوتعمىل اختثىر

ع د موتلى  )0.02ل ى ت قيم

ثدرة

ري

)2

ى )3فا معرف دالح احيرق فا ت رار احت

ى )3احم ولث

 )3.929اقل من قيم

202

ىئي

يل

يل احدراوا ح ثىأ

ى )3احةدلحي

)2.393
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الجدول ( )3تكرارت التحصيل الباء مجموعتي البحث
احمةملع

موتلى احت

عدد

درة

يل احدراوا

افراد
اثتدائي

احتةريثي

متلوط

اعدادي

مع د

ةىمع
فمى فلق

1

9

8

1

9

احضىثط

23

2

2

9

2

9

احمةملع

12

30

30

39

33

31

دمةت احثى ث
 -2احت

قيم

ري

احعي

23

ى3

احةدلحي

احم ولث
2

9.93

3.929

اثتدائي لمتلوط ) ح لن احت رار احمتلقع اقل من )2

يل احدراوا ح م ىت:
يل احدراوا ح م ىت اذ

إن مةملعتا احث ث مت ىفئتىن فا مت ير احت
يتضح من ةدلل ّ )2
ثا ت قيم ى )3احم ولث  )3.908لاا اقل من اح يم احةدلحي ع د موتلى  )0.02لدرة
 )2لاذا يع ا اليلةد فرق ذل دالح ا

احت

ىئي ثين مةملعتا احث ث احتةريثي لاحضىثط ) فا

ري

يل احدراوا الم ىت احت ميذ
احةدلل )2
ت رار احت

احمةملع

عدد افراد

يل احدراوا الم ىت مةملعتا احث ث

موتلى احت

يل احدراوا

ري

درة

قيم

ى3

احعي
اثتدائي
احتةريثي

23

متلوط

اعدادي

احم ولث

مع د ةىمع

احةدلحي

فمى فلق
2

9

9

9

8

احضىثط

23

1

2

1

2

9

احمةملع

12

30

33

32

33

39

2

دمةت اثتدائي لمتلوط )ح لن احت ارراحمتلقع اقل من )2

201

3.908

9.93
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اعداد الخطط التدريسية

تعييد احخطييط احتدريوييي لاالعييداد حاييدرلس ميين اح يىيييىت احم ي ي احم م ي حاييدرس لميين علامييل ةييىح

تدريوييي  ,حييذحك اعييدت احثى ث ي احخطييط احتدريوييي حملضييلعىت اح يراأة احتييا وييتدرس فييا اث ييىأ احتةرث ي فييا
احمثتيلرة حات مييذ احمةملعي احتةريثيي لقيد عرضيت ميىذج

ضلأ م تلى اح تىب عا لفق اوالب اح

ا ييذه احخط ييط عاي ي مةملعي ي م يين احخثي يراأ ح و ييتط ع ارائ ييم لم

ظ ييىت م لم تر ييىت م ح ييرض ت و ييين

يييىغ تاييك احخطييط لةعا ييى وييايم تضييمن ةييىح احتةرث ي فييا ضييلأ مييى اثييداه احخث يراأ اةريييت تعييدي ت
عاي ى لا ث ت ةىازة حات ييذ لاحما ق رقم  ) 3يلضح ذحك.

اداة البحث

ان ميين متطاثييىت احث ييث اح ييىحا اعييداد ق ييص مثتييلرة فييا مييىدة احتعثييير لفييا احملضييلعىت دروييت
حالقييل

يييا م احتعثي يري حييم تةييد احثى ث ي ق

عا ي مييدى ت ييدم احمةمييلعتين فييا ت

ييآ مثتييلرة ةييىازة ميين

االدثيييىت احمختاي ي لارتييتت احثى ث ي اال ي ت يير ملضييلع احثت يير عا ي لوييط ى ال ثييدايت ى لا مييى يييىتا عاي ي

احتلاحا لقد تميزت اداة احث يث اح

اح

يص احمثتيلرة ) ثىح يدق احظيىاري

ص ث لرت ى االلحي عاي حة ي مين خثي ارأ اويىتذة احترثيي لعام احي يس لط ارئيق احتيدريس احا ي احعرثيي

مى عرضت عا ثعض معامىت احا
اح

يدق احم تيلى ) ف يد عرضيت

ص فى ث ت اح

احعرثي

لقد اةرى عاي ى ثعض احتعيدي ت احطيييي عاي قويم مين

ص ةىازة لث لرت ى احت ىئي ل احما ين رقم 2ل )2يلض ىن ذحك.

ثعييد ان ا ييث ت االداة ةييىازة ثىشييرت احثى ثي ثتييدريس عي ي احث ييث احتةريثيي عا ي طريييق اح

ي احمثتلرة

ثىعطييىئ م ق ي ىق ي ي مال ييى ث وييب رغثييت م ل ث ييت احثى ث ي عي ي احث ييث احتةريثي ي ) اح ي ضييرلرة
االحتزام ثعدة املر اث ىأ اح تىث لاحتا وتؤخذ ث ظر االعتثىرفا اث ىأ احت

 -3االحت يزام ث ي
اح ييي

 -3االحت يزام ثعييلد احخييط

االم ي أ  30درة ي

 32درةي  -2لضييلح االف ييىر

درة -1

طري احت

 -3ثثىت احت

 32درةي

يح من اذه االملر:

 30درةييىت  -2االحت يزام ثت ظيييم

 -2مييدى خاييل احتعثييير ميين االحيييىظ احعىميي 32

ون اوتعمىل االحيىظ احمعثرة عن احمعى ا  32درة .

يح لثثىت
يح

قثل ثدأ احثى ث ثعماي احت

يح اختىرت عي احث ث من االلراق ح يىس ثثىت احت

يح فو ب ثطري

عشلائي لرقتين من الراق احمةملع احتةريثي احتا اعطيت خمس ق ص حت ثح حدي ى عشر الراق
ذحك و ثت ثطري عشلائي لرقتين من الراق احمةملع احضىثط احتا اعطيت ايضى خمس
ملضلعىت حي ثح حدي ى عشر الراق
ثعد ان عي ت احثى ث الراق عي

ثثىت احت

لاحضىثط لضعت حذحك االلراق تواو

عدم احتىثر لاحت يز فا احت
ت

يح االلراق عي

يح اح

يح لاحتا عدداى  )30لرق حامةملعتين احتةريثي

لقىمت ثت

ق مموتعي

احث ث ثعد مرلر اوثلعين

يح االلراق ث يو ى عا

فا ذحك ثىوالب خىص حات
ت
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ثلوىط معىمل ارتثىط ثيرولن م داره

حاثى ث لت

يح م

وىب معىمل احثثىت ثين احت

 )0.92مى تم

اخرى ل ىن م دراه )0.93

طريقة التصحيح

يح شرعت فا ا مىل ت

ثعد ان تت دت احثى ث من ثثىت احت

احخىص احذي لضع ح ذا اح رض عدت احثى ث

يح االلراق عا لفق االوالب

ل ملضلع اختثىر ت

يايآ ث د ذات لمتلوط

درةىت االختثىرات احخمو ع د احدرة اح ىئي ح ل تاميذ ي لن اوالب احت
تضم ت ثعض احي رات احيرعي ان احي رة االلح

عىحةت

معدل احدرة

حاخطى احلا د فمث

اعا

ل تاميذ عا

اذ قومت م

خمس عشرة درة اذ اعطيت احي رة احيرعي

لل عا

خطى فا االم أ لحي ن

 )30عا

معدل احخطى درة لا دة لأعطيت احي رة احثى ي من اوالب احت
ىف ثين االوت ىم ل

خطت فا االم أ حا

اعا

 30خطى ام ئيى ) ت وم درة احخال من االخطىأ االم ئي
ون روم اح ر

يح من وت ف رات رئيو

احخال من االخطىأ االم ئي ) اذ اعطيت

 30درة ) قومت درة احخال من االخطىأ االم ئي عا
اذا

يح االلل

 )30خطى ام ئا في لن

يح لاا ةلدة احخطى )  30درةىت

) اعطيت احي رة احثىحث لاا ت ظيم اح ي

اح ظىف ) خمس درةىت لف رة

ع مىت احترقيم ) عشر

درةىت اذ ىحت ل ع م من ع مىت احترقيم درةتين  .لقد ا ت ت احثى ث خمس ع مىت لاا اح د
االد

من احع مىت احتا يعرف ى احت ميذ لاا عا

ل طتىن شىر

احتلحا

اح ط  ,احيىررزة  ,ع م االوتي ىم ,

– ثداي احي رة )

اعطيت احي رة اح ارثع من اوالب احت
اذ اعطيت احي رة احيرعي

يح اا لضلح االف ىر ) خمس لعشرين درة

مدى ف م احثى ث حاتعثير )  30درةىت

لف رة احي رة احمثت رة )  32درة

اعطيت احي رة احوىدو من االوالب لاا

ون اوتخدام االحيىظ ) احمعثرة عن احمعى ا  32درة

لث ذا ت لن احدرة احعايى  300درة لاحدرة احد يى

ير ان احثى ث طاثت من عي احث ث ان ال ت ل

اح تىث عن خمو اوطر حيت ىو ح ى تعر قدرة احتاميذ عا اال مىل لاالوتروىل لقيىس ذحك

احلوىئل اال

ىئي

تم اوتعمىل احلوىئل اال

ىئي االتي فا اةراأات احث ث لت ايل تىئة -:

 -3احمتلوطىت اح وىثي لاال رافىت احمعيىري
T-Testاالختثىر احتىئا
-3

) حعي تين موت اتين الةراأ احت ىفؤ ثين مةملعتا احث ث ل حادالح احيرلق

ثي مى.
 -2مرثع ىي ح وىب احت ىفؤ ا

ىئيى فا مت ير احت

 -2معىمل ارتثىط ثيرولن ح وىب احثثىت.
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الفصل الرابع
عرض اح تىئو ل تيويراى

يت ىلل اذا احي ل عرض اح تىئو احتا تل ل احي ى احث ث لتيويراى فا ضلأ اد

لوتعرض اح تىئو عا اح ل االتا -:

احيرضي االلح  -:حيس ا ىك فرق ذل دالح ا
احمثتلرة لمتلوط ت

ثتوالب اح

ىئي ثين متلوط ت

احث ث لفرضيت

يل ت ميذ احذين يدرولن

يل احت ميذ احذين يدرولن ثىحطري احت ايدي ع د موتلى

)0.02لحات ق من اذه احيرضي اوتعمل االختثىر احتىئا حعي تين موت اتين
لاحةدلل )2
احعي

احمتلوط

اال ار

درة

احمةملع

N

اح وىثا

احمعيىري

اح ري

احتةريثي

32

70.500

7.8740

13

احضىثط

32

57.151

8.4704

احمةملع

64

موتلى

قيم احتىئي

احدالح
اال
احم ولث

احةدلحي

6.527

1.96

ىئي

0.02

يتضح من احةدلل  )2ان احمتلوط اح وىثا حامةملع احتةريثي احذي ثاغ  )90.200ا ثر من احلوط

اح وىثا حامةملع احضىثط احذي ثاغ
لةد ان ا ىك فرق ذل دالح ا

 ) 29.321لع د اوتعمىل االختثىر احتىئا حاعي تين موت اتين

ىئي ع د موتلى  )0.02ح ىحح اوالب

اح

احمثتلرة) اي

احمةملع احتةريثي اذ ى ت اح يم احتىئي احم ولث ا ثر من اح يم احتىئي احةدلحي  )3,81لاذا ترفض

احيرضي اح يري االلح احتا ت ص عا ان حيس ا ىك فرقىً ذا دالح ا
احت ميذ احذين يدرولن ثىوالب اح

احت ايدي ع د موتلى )0.02
الفرضية الثانية

حيس ا ىك فرقىً ذا دالح ا

احمثتلرة لمتلوط ت

ىئي ثين متلوط ت

يل احت ميذ احذين تم تدريو م ثىحطري

ىئي ع د موتلى  )0.02ثين متلوط ت

يل ت ميذ احمةملع احتةريثي

تعزى اح مت ير احة س اوتعمات احثى ث االختثىر احتىئا حمعرف احيرق فا احت

يل ثين احذ لر

لاال ىث فىظ رت اح تىئو ان احيرق احةلاري فا احتعثير ح ىحح اال ىث فا احمةملع احتةريثي

ملضح فا احةدلل )1
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احةدلل ) 1
احمةملع

احتةريثي

احة س احعدد احمتلوط

ذ لر

احضىثط
ا ىث

احتةريثي
احضىثط
احمةملع

اال ار

درة

اح يم

اح يم

موتلى

اح وىثا

احمعيىري

اح ري

احتىئي

احم ولث

احتىئي

احةدلحي

احدالح

16

69.812

6.8139

13

4.751

1.96

16

57.937

6.1152

16

72.187

8.6965

16

56.375

10.468

4.648

اال

ىئي

0.02

1.96

64

يتضح

 ) 19.933ا

من احةدلل  )1ان احمتلوط اح وىثا حاذ لر فا احمةملع احتةريثي احذي ثاغ
ر من احمتلوط اح وىثا ح ىث فا احمةملع

يو ى احذي ثاغ

اوتخدام االختثىر احتىئا حعي تين موت اتين لةد ان ا ىك فرلق ذل دالح ا

 )93.399لع د

ىئي ع د موتلى دالح

) 0.02ل ح ىحح اال ىث اذا ى ت اح يم احتىئي احم ولث ا ثر من اح يم احتىئي احةدلحي لح ذا ترفض

احيرضي اح يري احثى ي احتا ت ص عا

ت ميذ احمةملع يعزى اح مت ير احة س.

ان حيس ا ىك فرقىً ذا دالح ا

ىئي ثين متلوط ت

يل

تفسير النتائج

اظ رت تية احدراو تيلق ت ميذ احمةملع احتةريثي احذين درولا ثىوالب اح

احمثتلرة عا ت ميذ

احمةملع احضىثط احذين درولا عا لفق احطري احت ايدي فا اختثىر احتعثير احت ريري اح ةى ب

تيلق ة س اال ىث عا احذ لر فا احتةرث لقد يعزى احوثب فا ذحك اح لا د ال ا ثر من االوثىب

احتىحي :
 -3ان اوتعمىل اوالب اح

احمثتلرة من االوىحيب اح ديث احتا ادت اح تيىعل ت ميذ مع

احملضلعىت احدراوي لازديىد شىط م فىثر ذحك فا االداأ احتعثيري

 -3قد ت لن احملضلعىت احتا دروت فا احتةرث من احملضلعىت احتا ي اح تدريو ى عا لفق
اوالب اح

ا داث للقىئع.
 -2توىعد اح

احمثتلرة حت ما احثرلة احا لي لت ما مدار لتش ذ ع ا لف ره ثمى ت تلي اح

ص من

احمثتلرة عا شد ا تثىه احت ميذ لاثىرة ااتمىم م حادرس لعدم تشتت اذاى م

 -2قد ت لن احمر ا االثتدائي من احم ار ل احدراوي احتا ي اح تدريس ملاداى عا لفق اوالب ا مىل
اح

لص اح

ي حتييدام فا اخذ احعثر لاحملاعظ لاالقتداأ ثىحشخ يىت احوىمي لف م اح يىة

ىحشةىع لاح دق لاحتيلق لثر احلاحدين ...
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 -2امى مى يخص مت ير احة س اذ حل ظ ان اال ىث ت اب عاي ن احعىطي فميلح ن ح راأة اح
اح

ي ا ثر من احذ لر فطثيعت ن تميل اح

ب قراأة اح

لص

ص احاطيي احمعثرة لاذا ي ع س فا

اح ىي عا زيىدة قدرت ن عا احدق لاحتر يز لاحمطىحع احخىرةي .
لةىأت اذه اح تية عا احرغم من االخت
مع تىئو غىحثي احدراوىت احوىث

دراو

احموعلدي )3882لدراو

احعمر )3881لدراو احم يعا )3003لدراو
احت

فا احثيئ لطثيع احمىدة لاحمر ا احدراوي لاحة س متي
احداا ا )3002لدراو

) لاحتا اظ رت تيلق اوالب اح

يل احدراوا حدى عي احث ث.
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الفصل الخامس

االستنتاجات

فا ضلأ تىئو احث ث احتا تل ات احي ى احثى ث تضع االوت تىةىت االتي -:

 -3افضاي احتدريس ثىوالب اح
 -3ت ثل ت ميذ اح
اوالث لترقي .

احمثتلرة ع د تدريس مىدة احتعثيراحت ريري حا

احوىدس االثتدائا اوالب اح

 -2ان اداأ احتعثير احت ريري يم ن ان ي م

حمىدة احتعثيرحت ما حدي احتي ير احوايم لت ذب

احتدريس ث ىوتعمىل اح

احتعلد عل احتعثير لاحورد لاحتاخيص زيىدة عل تىث اح

التوصيات

احوىدس االثتدائا

لص اح

ي لتشةع م عل

احمثتلرة.

فا ضلأ اح تىئو احتا تل ات احي ى احثى ث يم ن احخرلج ثىحتل يىت االتي :
 -3تى يد اوتعمىل اح
اادا

احمثتلرة فا تدريس احتعثير حامر ا االثتدائي حمى ح ى من دلر فا ت يق

تدريس احمىدة حرفع اداأ احتعثير ع د احت ميذ

 -3اعداد احمعامين االعداد احذي يةعا م قىدرين عا احتدريس عا لفق اوىحيب لاوتراتيةيىت ديث
فا تدريس احا

احعرثي

 -2اةراأ دلرات تدريثي فا اث ىأ احخدم حمعاما مىدة احا
اوتعمىل اح

لص اح

ي

احعرثي فا احمر ا االثتدائي تدريث م عا

 -2تضمين االوتراتيةيىت اح ديث احتا اثثتت ةى ى ثىحتدريب لم ى اوتعمىل اح
م ىاو احا

احمثتلرة فا

احعرثي لطرائق تدريو ى فا معىاد احمعامين

 -2ت مي احرغث حدى ت مذة احمر ا االثتدائي فا ارتيىد احم تثىت احمدروي لاالفىدة م ى لتشةيع م
حامطىحع احخىرةي اح رة

المقترحات

اوت مىال حاث ث اح ىحا ت ترح احثى ث اةراأ االتا:
 -3دراو ممىثا حادراو اح ىحي فا مر ا دراوي اخرى
 -3دراو ممىثا حادراو اح ىحي فا ملاد اخرى

 -2دراو ممىثا حادراو اح ىحي فا مت يرات تىثع اخرى مثل احتي ير اح ىقد ال االتةىه حمعرف احمىدة.
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The Research summary

The current research aims to identify the impact of the amputated story style
in the collection of sixth graders in elementary in the written expression
subject.
The researcher, intentionally, chose Al-Ameen primary hybrid school which
belongs to the directorate of education in Baghdad / Karkh first. The number

of people of the sixth grade three classes. The researcher chose the two
classes randomly to represent one of the experimental group, the number (32)
pupils (male and female) have studied the expression subject by the

amputated story style. Other control group, the number (32) pupils studied
according to the traditional method.

The researcher prepared the lesson plans and presented to the experts, the
researcher chose eight texts presented to a group of experts to select five of

them to represent the search tool, the researcher statistically processed her
data by using the arithmetic mean, standard deviation, the bilateral test for
two independent samples, and (Ka2 square).
The most important findings of the research is the outweigh of the pupils of

the experimental group over the control group students in the written
expression subject. The researcher concluded to the advantage of teaching
by using the narrative texts when teaching the written expression subject by

the amputated story style for students in sixth grade, because of its role to
support the performance of expression when the students will balance the
traditional

manner,

the

researcher

recommendations and suggestions.
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المصادر

اح اَرن اح ريم.

 –-3االحلوييا  ,ةمييىل وييين  .اوييس اح يوييي حمعىماي احتاميييذ لاثراييى فييا ث ت ي ث يوي  ,ةم لري ي احع يراق  ,ل ازرة
احترثي ي  ,احمديري ي احعىم ي حاتخطيييط احترثييلي  ,مديري ي احتلثيييق لاحد اروييىت  ,احعييدد 392ج  3مديري ي مطثع ي ل ازرة
احترثي  ,ث داد 3892 , 2,م.
 –3اثراايم  ,عثد احعايم  .احملة احي ا حمدرو احا

احعرثي ط  , 9دار احمعىر  ,م ر 3892 ,م .

 –2اثيين م ظييلر  ,اثييل احيضييل ةمييىل احييدين م مييد ثيين م ييرم  .حوييىن احعييرب  ,م  , 3م  , 9م  , 9م  , 33دار
ثيرلت حاطثىع لاح شر  ,ثيرلت 3821م.
 –2اثل ةىدل ,

ىحح م مد عاا  .عام اح يس احترثلي  ,دار احمويرة حا شير لاحتلزييع لاحطثىعي  ,عميىن  ,االدرن

3002,م.
–2ا مد م مد عثد اح ىدر .اح يىس اح يوا لاحترثلي  ,ط  , 3م تث اح ض
-1االوعد عمر.ادب االطيىل عىحم اح تب اح ديث االردن 3002م.
 –9اح اا  ,ا مد

يا  .م ىضرات فا ا لل تدريس احا

احم ري

3892م

احعرثي لاحترثي احدي ي فيا ضيلأ االتةىايىت

احترثلي اح ديث 3893,م.
 –9احخاياا  ,خايل يلو

 .احت

–  39وثتمثر  ,احث رين 3889م.

 -8احييدحيما  ,ط ي

يل احد ارويا حطاثي احتعاييم االعيدادي  ,احميؤتمر احترثيلي احثيى ا عشير مين 31

و ييين ,ل وييعىد احي يلائاا  .احط ارئييق احعاميي ي فييا ت ييدريس احا يي ,ط , 3ايي ي احعا ييلم احترثليي ي ,

احةىمع اح ىشمي 3002 ,م.
 –30احييداا ا  ,عضيييد عثييد ا مييد  3002 ,اثيير اوييتخدام اوييالب اح

ييص فييا ت

يييل ط ي ب اح ي

اح ارثييع

االعييدادي فييا مييىدة احترثي ي االو ي مي احمع ييد احعييىحا حاد اروييىت احترثلي ي لاح يوييي  ,ث ييداد  ,روييىح مىةوييتير غييير

م شلرة
 -33احرازي  ,مةد م مد احث يز  .احتعثير احايظا  ,ط  , 3م تث احروىح احةديدة  ,عمىن3883م.
 -33ازي يير و ييعد عاا لايم ييىن او ييمىعيل عزيز.م ييىاو احا ي ي احعرثيي ي لط ارئ ييق تدريو ى مؤووي ي مرتضي ي حا ت ييىب
احعراقا 3033م.

 –32زاير وعد عاا ,ل ارئيد رويم ييل س  .احا ي احعرثيي م ىاة يى لطيرق تدريوي ى  ,دار اح تيب لاحلثيىئق ث يداد ,
3033م.
-32زاير وعد عاا لومىأ تر ا داخل.اتةىاىت ديث فا تدريس احا

احعرثي ج 3دار احمرتض 3033م.

 -32احوي ي ييعدي  ,عمي ي ييىد تلفيي ي ييق ,ل زيي ي ييىد احيي ي ييلر ي ا  .اوي ي ييىحيب تي ي ييدريس احا ي ي ي احعرثي ي ي ي  ,ط  , 3دار االمي ي ييل ,
االردن 3883م.

 –31شري

ازار ةلاد.ا لل تعايم احتعثير حامعامين م تب احموت

ري حاطثىع 3880م.

-39عىشلر راتب قىوم لم دادي م مد فخري.احم ىرات اح رائي لاح تىثي لطرائق تدري ى لاوترتيةيىت ى دار احمويرة
حا شر لاحتلزيع 3002م.
 –39ع م ,

3001 ,م.

ح احدين م ملد  .االختيىرات لاحم ىييس احترثلي لاح يوي  ,دار احي ير حاطثىعي لاح شير  ,عميىن
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 -38احعمر  ,يىوين عثد اح مد عثد احعزيز  .اثر اوتخدام االوالب اح
احترثي االو مي حدى ت ميذ اح

احخىمس االثتدائا ةىمع ث داد اطرل

ا حت ييق االايدا

احويال ي حميىدة

د تل ار غير م شلرة ) 3881م.

 -30احع تيييل  ,فييلزي  .اح ىيييىت احشييعثي لت مي ي طىق ي االثييداع مةا ي احطايع ي

احو ي احثى ي ي احعييدد  2اثريييل

. )3811
-33احعليدي ىمد مثىرك.اثر اح

احم لوث فا االوتيعىب اح رائا حيدى اطييىل اح ي

احثيى ا االوىويا مةا

ةىمع احشىرق حاعالم اال وى ي لاالةتمىعي احمةا )9ع 3احعين االمىرات احعرثي احمت دة 3008م.

 -33ف ما  ,م طي  ,وي لحلةيى احطيلح احمراا  ,اح ىارة  ,ثدلن تىريخ
 -32اح ثى ا  ,وين  ,فن تىث اح

 ,احدار اح لمي م ر 3892م.

 -32احموعلدي  ,اومىأ ىظم " اثر اوتخدام اح

احم لرة فا ت

يل ت ميذ اح ي

احخيىمس االثتيدائا فيا

احتعثير احت ريري  ,ةىمع ث داد  ,اي احترثي  /اثن رشد روىح مىةوتير غير م شلرة ) 3882م.

 -32احمش ي يرفا  ,ا ش ي يراح اث ي يراايم  ,احمرشي ييدة احترثلي ي ي الثي ييداع احطيي ييل ملوي ييلع

ي ييلرس احدلحي ي ي حا شي يير لاحتلزيي ييع

االو دري اح ىارة 3002م.
-31احم يعا ا مييد عاييا وييين.اثر اوييتخدام اح

ييص اح اَر ي ي فييا ت

يييل ط ي ب اح ي

االداأ احتعثيري احمع د احعرثا احعىحا حادراوىت احترثلي لاح يوي ث داد روىح

احثييى ا احمتلوييط فييا

مىةوتير غير م شلرة) 3003م.

 -39اح ىش ييما  ,عىث ييد تلفي ييق  ,احملةي ي احعام ييا حمدرو ييا احا ي ي احعرثيي ي  ,اح يييمن  ,دار اقي ي أر حاطثىعي ي لاح ش يير ,
3893م.
 –39اح ىشييما  ,عثييد احيير من عثد لا مييد اثيراايم لاخييرلن.ادب االطيييىل فاويييت ا لاعي تدريوي دار زايران حا شيير
عمىن 3033م.
- Samuels . S .jay . 80thers .1974 the effect of pictures on children attitudes 38
towards stories .the journal of education research . vol. 67 NO.6
- Good c.v. dictionary of education 3rd Ed mc Graw Hill . New York 197320
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