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 خملص البحث
الس��لوكیة ف��ي تحص��یل  ب��األغراضیھ��دف البح��ث الح��الي ال��ى معرف��ة اث��ر المعرف��ة المس��بقة 

 الصف السادس االدبي في مادة النقد االدبي  طالبات
 :وقد وضع الباحثون الفرضیة الصفریة االتیة 

الطالب�ات  درج�ات) ب�ین متوس�ط  ۰.۰٥ذو دالل�ة احص�ائیة عن�د مس�توى ( ف�رق لیس ھناك 
المعرف��ة المس��بقة ب��األغراض الس��لوكیة ومتوس��ط الل��واتي یدرس��ن النق��د االدب��ي باس��تعمال 

ار الب�احثون ي یدرسن النقد االدبي باس�تعمال الطریق�ة التقلیدی�ة واخت�درجات الطالبات اللوات
قصدیا ( ثانویة العدنانیة للبنات ) الذي تضم ثالث شعب للصف الس�ادس االدب�ي ، اختی�رت 

( ج ) لتمث�ل المجموع�ة التجریبی�ة ، ف�ي ح�ین تمث�ل ش�عبة ( أ ) المجموع�ة    عشوائیا شعبة 
) طالبة ف�ي المجموع�ة التجریبی�ة  ۲٥) طالبة بواقع (  ٥۲الضابطة ، وبلغت عینة البحث ( 

 .) في المجموعة الضابطة  ۲۷و ( 
بین طالبات مجموعتي البحث احص�ائیا باس�تعمال االختب�ار الت�ائي ف�ي المتغی�رات  كوفئ    

االتیة ( العمر الزمني ، دجات مادة اللغة العربیة في امتحان نصف السنة ، واختب�ار الق�درة 
 واالمھات ) . لآلباءفي التحصیل  كأيمزیة العربیة ، وباستعمال مربع اللغویة لر

ولغرض قی�اس تحص�یل طالب�ات مجم�وعتي البح�ث ف�ي الموض�وعات الت�ي درس�ھا اح�د     
) فق�رة م�ن ثالث�ة اس�ئلة الس�ؤال  ۳۰بع�دیا ت�الف م�ن ( وا اختب�ارا تحص�یلیا د، واع� ینالباحث

تك�ون م�ن  والخطأفقرات والسؤال الثاني الصح )  ۱۰االختیار من متعدد تكون من (  ولاال
)  ۱۰) فق��رات والس��ؤال الثال��ث م��ن الفراغ��ات  ذات االجاب��ة المح��ددة تك��ون م��ن (  ۱۰( 

فقرات ، وعرض على مجموع�ة م�ن الخب�راء للتثبی�ت م�ن ص�دق االختب�ار ولتحلی�ل فق�رات 
دی�ة ( ام حبیب�ة ) طالب�ة م�ن طالب�ات اعدا ۸۰االختبار وحساب ثباتھ ، طبق على عینة من ( 

للبنات ) ، ویعد تحلیل نتائج اجابات ، وبع�د تحلی�ل نت�ائج اجاب�ات طالب�ات العین�ة ومعالجتھ�ا 
احصائیا باستعمال الوسائل االحصائیة المناسبة وجد ان فق�رات االختب�ار جمیعھ�ا ص�الحة ، 
ولحس���اب ثب���ات االختب���ار فق���د اس���تعملت طریق���ة التجرب���ة النص���فیة الت���ي عالج���ت بیاناتھ���ا 

) وبع�د  ۰.۸٥باستعمال معامل ارتباط بیرسون الذي صحح بمعامل سبیرمان بیروان بل�غ ( 
) اس�ابیع طب�ق االختب�ار البع�دي عل�ى طالب�ات مجم�وعتي  ۸انھاء التجربة الت�ي اس�تمرت ( 

البحث ، وبعد تحلیل نتائج اجابات الطالبات ومعالجتھا احصائیا باستعمال االختبار الت�ائي ، 
ذو دالل��ة احص��ائیة ب��ین المجم��وعتین التجریبی��ة والض��ابطة ف��ي متغی��ر اتض��ح وج��ود ف��رق 

التحصیل ولمصلحة المجموعة التجریبیة الت�ي درس�ت طالباتھ�ا باس�تعمال المعرف�ة المس�بقة 
الب���احثین ان المعرف���ة المس���بقة  ة . وف���ي ض���وء نت���ائج البح���ث اس���تنتجالس���لوكی ب���األغراض
د الت��ي اجری��ت فیھ��ا الدراس��ة الحالی��ة ح��دوالالس��لوكیة اثبت��ت فاعلیتھ��ا ض��من  ب��األغراض

 واوصوا بعدد من التوصیات والمقترحات .

۱ 
 



 الفصل االول
 مشكلة البحث :اوال

مش��كلة ت��دریس النق��د  م��ن المش��كالت الماثل��ة ام��ام المتعلم��ین والع��املین ف��ي المج��ال الترب��وي
اد من�ھ ي مدارس�نا بعی�دا ع�ن تحقی�ق االغ�راض الت�ي ی�رفاالدبي ، اذ بقي درس النقد االدبي 

، فھ�و م�ازال یع�اني م�ن مظ�اھر الض�عف الت�ي یص�رح بھ�ا المعنی�ون بت�دریس ھ�ذه تحقیقھا 
الم��ادة ، فل��م یس��تطیع النق��د ان ینم��ي حاس��ة الت��ذوق ل��دى الطلب��ة ول��م یس��ھم ف��ي خل��ق الرؤی��ة 

 )   ٤۱: ص  ۱۹۷۲( الخطیب ،                         .النقدیة لدیھم 
ایض�ا كوج�ود حی�وي  یتأس�سب�ل  ،مواجھة م�ع ال�نص فق�ط ال یمثلان النقد االدبي لیس شیئا 

 )   ۳۲: ص  ۲۰۰٥( بجة ،          مستقل صوریا عن النص 
متھ��ا للم��ادة ءومم��ا یتص��ل بمش��كالت ت��دریس م��ادة النق��د االدب��ي ھ��و طرائ��ق الت��دریس ومال

وم��دى یس��رھا وص��عوبتھا ل��دى المدرس��ین فق��د دأب المدرس��ون عل��ى ت��دریس النق��د االدب��ي 
ل الطرائق نفسھا التي تستعمل في تدریس االدب وقواعد النحو والص�رف والبالغ�ة باستعما

، وذلك باستعمال احدى الطریقتین القیاسیة التي تقوم على االنتقال من القاعدة الى االمثل�ة ، 
اي من الكل الى الجزء والطریقة االستقرائیة التي تقوم على االنتقال من االمثلة الى القاعدة 

  جزء الى الكل او باستعمال الطریقة النصیة او الطریقة االلقائیة . اي من ال
 )  ۱۲٥: ص  ۲۰۰٥( الدلیمي والوائلي ،            

ف��الطرائق واالس��الیب التدریس��یة الس��ائد اس��تعمالھا ف��ي المی��دان الترب��وي ، مازال��ت مقی��دة 
لحدیث�ة الت�ي تنس�جم بمفاھیم قدیمة ، وقلة اطالع قسم من المدرسین عل�ى اس�الیب الت�دریس ا

 )  ۱۷۳: ص  ۹۷٥( الجمبالطي والتوانسي ، لمادة وتحقیق اھدافھا المنشودة .مع محتوى ا
ویج��د الب��احثون ان ھن��اك حاج��ة ماس��ة ال��ى االھتم��ام بطرائ��ق الت��دریس الفعال��ة م��ن اج��ل     

راء قف التعلیمیة لتعطي تعلم�ا ذا عن�ى للطلب�ة وم�ن ھن�ا ارت�أ الب�احثون اج�اتوفیرھا في المو
الس��لوكیة ف��ي تحص��یل طالب��ات الص��ف  ب��األغراضدراس��ة لمعرف��ة اث��ر المعرف��ة المس��بقة 

ادس االدب�ي الن م�ادة النق�د االدب�ي لنقد االدبي وقد اخت�اروا الص�ف الس�السادس االدبي في ا
 .تدرس في ھذا الصف حصرا 

 ثانیا : اھمیة البحث 
فكیر اال كالم باطن ، على م�ا ی�رى ر او التكاللغة نوع من السلوك وجزء من الفكر ، وما الف

بع��ض علم��اء ال��نفس ، واس��تنادا ال��ى ذل��ك ف��ان اللغ��ة تق��ع ف��ي ب��ؤرة االح��داث االنس��انیة فھ��ي 
وس��یلة للتطبی��ع االجتم��اعي وتنس��یق الفعالی��ات وان نش��وء المجتم��ع وتط��وره وت��آلف اف��راده 

 )   ۹۷: ص  ۲۰۰۱( كبة ،            وتحابھم مدین الى اللغة . 
االم تعتن��ي بلغتھ��ا وتس��عى ال��ى نش��رھا بالوس��ائل المختلف��ة ف��ان لغ��ة حی��ة كاللغ��ة  واذا كان��ت

لغ�ة قرآنن�ا وجامع�ة ش�ملنا وموح�دة  ألنھ�االعربیة ینبغي لھا ان تحظى بكل رعایة واھتمام ، 
) وب��القران اس��تكملت العربی��ة عناص��ر  ٥: ص  ۱۹۸۰كلمتن��ا وحافظ��ة تراثن��ا . ( الس��ید ، 

 بقیت على توالي العصور متجددة شابة .فبقائھا ، واسباب خلودھا 
  ) ٦۸: ص  ۲۰۰٤العزاوي ، (

ان تدریس النق�د االدب�ي ال یختل�ف كثی�را ع�ن ت�دریس الم�واد االخ�رى ، ولكن�ھ یتم�ایز عنھ�ا 
 ،بتركیزه على الجوانب النقدیة ، ففي ضوئھا یحكم على ذلك النص وعلى مكانتھ االدبیة 

۲ 
 



ده ویس��اعد طلبتن��ا ت��ذوق جمالی��ات ال��نص االدب��ي وم��ن المؤم��ل ان یحق��ق درس النق��د فوائ�� 
       وتفھمھا عن طریق التحلیل النقدي للنص .  

 )   ۱۱۰ – ۱۰۹: ص  ۲۰۰٥( الدلیمي والوائلي ،          
ان اھمیة ت�دریس النق�د االدب�ي ف�ي المرحل�ة الثانوی�ة یھ�دف ال�ى خدم�ة ال�نص االدب�ي وبی�ان 

الجھ�ا ، وعل�ى ھ�ذا یج�ب ان ی�درس النق�د االدب�ي مواطن القوة والضعف فیھ ، واس�بابھا وع
 )   ۲۱۹: ص  ۲۰۰۹( مدكور ،             من خالل دراسة النصوص االدبیة . 

من حیث مصدرھا ، وصحة نصھا وانشائھا ، وص�فاتھا ، وتاریخھ�ا وتفس�یر ال�نص االدب�ي 
  . ، واالدالء بحكم علیھ في ضوء مبادئ او مناھج بحث یختص بھا ناقد من النقاد 

 )  ۲۱٦: ص  ۲۰۰۹( الجبیلي ،              
بس�ھولة ، فالب�د م�ن ت�وافر طریق�ة مناس�بة واس�الیب حدیث�ة  ال ی�أتيویرى الب�احثون ان ھ�ذا 

لتدریس ھذه الم�ادة لك�ي ت�ؤدي اھ�دافھا وتجن�ى فوائ�دھا ، فالطریق�ة لھ�ا االث�ر االساس�ي ف�ي 
للمنھج الى مھ�ارات واتجاھ�ات وق�یم  العملیة التعلیمیة عن طریقھا تترجم االھداف المعرفیة

او س��ھولتھا وتس��اعد عل��ى التواص��ل الب��ات ، ك��ذلك ت��تحكم ف��ي ص��عوبة الم��ادة الدراس��یة للط
  واالستجابة لحاجاتھم . البات االنساني مع الطالب ، وتعین في انماء شخصیة الط

 )   ۱٤: ص  ۲۰۱۰( ابراھیم ،         
فھي تع�رف المدرس�ون  اتلكل من المدرس والطالبان االغراض السلوكیة لھا اھمیة كبیرة 

الس��لوكیة تس��اعده ف��ي  ب��األغراضالغای��ة الت��ي یری��دون تحقیقھ��ا ، ك��ذلك ف��ان معرف��ة الم��تعلم 
والمدرس�ین وتس�اعدھم ف�ي عملی�ة لبات الطاتنظیم جھوده لتحسین اداءه ، كما تحدد توقعات 

( Otto and Chester , 1976 : pp28-34)     .التخطیط 
االعتماد على انفسھم وتنم�ي  الباتغراض السلوكیة من العوامل التي تساعد الطواال 

   روح المسؤولیة لدیھم ان كان السلوك الذي یتوقع انجازه واضحا لدیھم 
 )   ٥۷: ص  ۱۹۸٤( نوف ،            

تس��اعده ف��ي تنظ��یم لف��ي نھای��ة ال��تعلم  أداؤهیتوج��ب  ألغ��راضاوان المعرف��ة المس��بقة بھ��ذه 
   ما ھو مطلوب منھ ان یتعلمھ ىوتركیز انتباھھ علجھوده 

 ( Hartley and Davis , 1976 :pp 239 – 265 )   
عماد طریقة التدریس وھي الوسیلة لتثبی�ت  ألنھاالمعرفة المسبقة  عماللذا ارتأ الباحثون است

ال�ى روح البح�ث واالستقص�اء  الباتالمعلومات والموضوعات وھي كذلك تنمي وتوجھ الط
تكم��ن ف��ي انھ��ا تح��دد   ةالس��لوكی ب��األغراضرى الب��احثون ان اھمی��ة المعرف��ة المس��بقة وی��

   كب�واال الن یت�رك الطال�ب یج�موب منھ في الدرس الق�ادم وال ن�دع بدقة ما ھو مطل الطالبات
 ویتخبط في اعداد درسھ وتحضیره . 

 واستنادا الى ما تقدم تتجلى اھمیة البحث فیما یأتي : 
 . ربیة بكونھا لغة القران الكریم اھمیة اللغة الع -
اھمی��ة النق��د االدب��ي ف��ي تحلی��ل والفح��ص والتق��ویم النص��وص االدبی��ة م��ن حی��ث الج��ودة او  -

 الضعف . 
 الحدیثة لتطویر العملیة التربویة . والطرائق اھمیة تجریب االسالیب  -
 أھمیة المرحلة اإلعدادیة الصف السادس ألنھا سابقة للمرحلة الجامعیة -

 مرمى البحث ثالثا : 
الس��لوكیة ف��ي تحص��یل  ب��األغراضیرم��ي البح��ث الح��الي ال��ى معرف��ة اث��ر المعرف��ة المس��بقة 

 طالبات الصف السادس االدبي في مادة النقد االدبي 

۳ 
 



 
 رابعا : فرضیة البحث 

 لتحقیق مرمى البحث وضع الباحثون الفرضیة الصفریة االتیة : 
الطالب�ات  درج�ات) ب�ین متوس�ط  ۰.۰٥لیس ھناك ف�رق ذو دالل�ة احص�ائیة عن�د مس�توى ( 

الس��لوكیة ومتوس��ط  ب��األغراضالل��واتي یدرس��ن النق��د االدب��ي باس��تعمال المعرف��ة المس��بقة 
 الطالبات اللواتي یدرسن النقد االدبي باستعمال الطریقة التقلیدیة  درجات

 خامسا : حدود البحث 
 یقتصر البحث الحالي على 

بي في احدى المدارس الثانویة واالعدادی�ة النھاری�ة .عینة من طالبات الصف السادس االد۱
 في قضاء بعقوبة مركز محافظة دیالى 

 ۲۰۱٤-۲۰۱۳. الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ۲
الطبع�ة الثالث�ة . موضوعات من كتاب النقد االدبي المقرر تدریسھ للصف السادس االدبي ۳

 المناھج النقدیة )  ثالثفصل الوال األدبیة: المذاھب  نيالفصل الثا(م وھي  ۲۰۱۳
 سادسا : تحدید المصطلحات 

 االغراض السلوكیة 
االداء النھ�ائي القاب�ل للمالحظ�ة والقی�اس  ") بانھا :  ۲۰۰۷عرفھا ( الزغول والمحامید  .۱

 .  "والذي یتوقع من المتعلم القیام بھ بعد مرور بالموقف التعلیمي 
 )  ٥۱ص  : ۲۰۰۷( الزغول والمحامید ،              

وص��ف للتغی��ر الس��لوكي ال��ذي یتوق��ع حدوث��ھ ف��ي  ":  بأنھ��ا)  ۲۰۰۹عرفھ��ا ( طن��اوي  .۲
 .   "شخصیة المتعلم نتیجة لمروره بخبرة تعلیمیة او تفاعلھ مع موثق تعلیمي معین 

 ) ۱٤: ص ۲۰۰۹( طناوي ،           
دبي التي درس�ت االغراض التي اشتقت من مادة النقد االعرفھا الباحثون اجرائیا بانھا :  .۳

بھ�ا مس�بقا لتحقیقھ�ا ف�ي ع�رف التجرب�ة والت�ي  م�دةلطالبات الص�ف الس�ادس االدب�ي خ�الل 
 معرفتھن بھا .  تأتيالدروس التي 

 :  التحصیل
م�دى اس�تیعاب الط�الب لم�ا حص�لوا م�ن خب�رات "  بأن�ھ) ۱۹۹۹عرفھ ( اللقاني و علي  .۱

ل علیھ���ا الط���الب م���ن معین���ة ف���ي اثن���اء مق���ررات دراس���یة ویق���اس بالدرج���ة الت���ي یحص���
 )   ٥۸: ص  ۱۹۹۹( اللقاني وعلي ،       .  "االختبارات التحصیلیة المعدة لھذا الغرض

مقدار ما یحصل علیھ الطال�ب م�ن معلوم�ات او  ") بأنھ  ۲۰۰۳عرفھ ( شحاتھ والنجار  .۲
مع��ارف او مھ��ارات معب��را عنھ��ا ب��درجات ف��ي االختب��ار المع��د بش��كل یمك��ن مع��ھ قی��اس 

 )   ۸۹: ص  ۲۰۰۳( شحاتھ والنجار ،             .  "محددة المستویات ال
حص�ل علیھ�ا الطالب�ات ف�ي االختب�ار ت: مق�دار ال�درجات الت�ي  بأن�ھ إجرائی�اعرفھ الباحثون 

 .المعد من قبل الباحثون البعدي التحصیلي 
 النقد االدبي 

ایاھ��ا فانتق��دھا اي نق��د : نَقَ��َدهُ ال��دراھم ونق��د ل��ھ ال��دراھم اعط��اه  "لغ��ة : ج��اء ف��ي الص��حاح :
 )   ۳۷٥: ص  ۲۰۱۲( الصحاح ،      .  "قبضھا ونقد الدراھم وانتقدھا اخرج منھا الزیق 

ف�ن تق�ویم االعم�ال الفنی�ة واالدبی�ة وتحلیلھ�ا تحل�یال قائم�ا  ") بان�ھ :  ۲۰۰۹عرفھ ( الجبیلي 
 )   ۱۷ص  : ۲۰۰۹( الجبیلي ،                                         "على اساس علمي 

٤ 
 



: ھ�ي مص�طلحات ومب�ادئ ومف�اھیم الت�ي یحتوی�ھ  بأن�ھالنق�د االدب�ي عرفھ الباحثون اجرائی�ا 
كت��اب النق��د االدب��ي المق��رر تدریس��ھ لعین��ة البح��ث الص��ف الس��ادس االدب��ي یمك��ن م��ن خ��الل 

ی��ة مھ��ارات الطالب��ات اللغوی��ة والفكری��ة وتذوقی��ھ تنمی��ة عل��ى التعم��ق لمعرف��ة نمتكدراس��تھا 
ل فیھ��ا مم��ا م��ن ش��انھا ان تھ��ذب ال��نفس وتص��قل موھب��ة الجم��ال والق��درة ع��ل م��واطن الجم��ا

 الحكم على مواطن الجمال في النصوص االبیة 
ع��رف الب��احثون الص��ف الس��ادس االدب��ي اجرائی��ا بان��ھ : ھ��و الص��ف االخی��ر م��ن ص��فوف 

، وتل�ي الدراس�ة المتوس�طة ا ث�الث س�نوات ھ�المرحلة االعدادیة الت�ي تك�ون م�دة الدراس�ة فی
 تسبق الدراسة الجامعیة . و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٥ 
 



 الفصل الثاني

 جوانب نظرية ودراسات سابقة
 اوال : جوانب نظریة 

 االغراض السلوكیة 
تمثل االھداف التربویة العامة اھ�دافا بعی�دة الم�دى یحت�اج تحقیقھ�ا ال�ى وق�ت وتت�ابع وتكام�ل 

لك الب�د م�ن تحویلھ�ا م�ن ھ�ذه الص�ورة للخب�رات ، وك�ذلك ال یمك�ن قیاس�ھا بش�كل مباش�ر ل�ذ
س��لوكیة قص��یرة الم��دى ل��درس یس��ھل تحقیقھ��ا ، ویمك��ن مالحظتھ��ا العام��ة ال��ى اغ��راض 

وقیاسھا بشكل مباشر ویسمى الغرض سلوكیا ألنھ یصف الس�لوك النھ�ائي او االداء النھ�ائي 
بوض�وح  للمتعلم نتیجة م�روره ب�الخبرة التعلیمی�ة ، ك�ذلك یس�مى غرض�ا اجرائی�ا ألن�ھ یق�رر
                              الغرض المنشود وبالتالي تستبعد التفسیرات والتأویالت وال یحدث اختالف حولھ 

 )  ۱٤- ۱۳: ص  ۲۰۰۹( طناوي ،            
 مكونات االغراض السلوكیة 

 ان الغرض السلوكي یتضمن ثالث مكونات اساسیة ھي : 
ھ��ره الم��تعلم لی��دلل عل��ى الخب��رة الت��ي اكتس��بھا ھ��و الس��لوك ال��ذي یظالس��لوك النھ��ائي :  .۱

وھ��و س��لوك قاب��ل للمالحظ��ة والقی��اس ویتح��دد ھ��ذا الس��لوك بم��ا نس��میھ بالس��لوك الظ��اھر او 
 مكن وصفھ وقیاسھ بطریقة موضوعیة . یالصریح الذي 

: یش��یر ھ��ذا المك��ون ال��ى الش��روط او الظ��روف الت��ي یب��دي ش��روط االداء او الظ��روف  .۲
كافیة لمنع سوء الفھم او متعدد التفسیرات وتنوعھا ، لذا یتخ�ذ الغ�رض السلوك النھائي غیر 

داء ، السلوكي شكال اوضح عندما یقوم المعلم بوضع بعض الشروط الت�ي تح�دد ظ�روف اال
خرائط والمعاجم او الكتب المدرس�یة ف�اذا ك�ان الغ�رض الكالسماح او عدم السماح باستخدام 

س��تخدام الق��اموس ف��ان الق��اموس یمث��ل الس��یاق و م��ثال ان یعط��ي الطال��ب بع��ض الكلم��ات با
 الشروط الذي یجب ان یظھر من خاللھ اداء المتعلم . 

: یشیر الى المحك الذي یستخدم للحكم على مدى تحقیق الغرض التعلیمي ل�دى المعیار  .۳
المتعلم ویصف المعیار عادة خصائص جودة الم�تعلم ال�ذي یعتم�ده المعل�م التخ�اذ الق�رارات 

ل��دى المتعلم��ین فق��د یلج��أ الم��تعلم ال��ى تحدی��د وال��تعلم فعالی��ة ونج��اح عملی��ة التعل��یم المتعلق��ة ب
، او ترتبط بعدد معین من االس�تجابات او بنس�بة مئوی�ة معین�ة معاییر ترتبط بتغیرات زمنیة 

 )   ٥۲- ٥۱: ص  ۲۰۰۷( الزغول والمحامید ،           او بسرعة معینة .
 اھمیة تحدید االغراض السلوكیة 

 بتكار وضع المواقف والخبرات التعلیمیة الالزمة لتحقیق تلك االغراض . ا .۱
اختی��ار افض��ل اس��الیب الت��دریس واالنش��طة والوس��ائل التعلیمی��ة المناس��بة لتحقی��ق تل��ك  .۲

 االغراض . 
اختیار افضل اسالیب التقویم لقیاس م�دى تحقی�ق تل�ك االغ�راض ، واع�داد تع�ابیر ع�ن  .۳

 ملیة التعلم . تحصیل الطالب ومدى تقدمھم في ع
بن��اء مع��اییر س��لمیة لتق��ویم مختل��ف مكون��ات النش��اط التعلیم��ي ون��واتج ال��تعلم وطبیع��ة  .٤

 ونوعیة العالقات والتفاعالت فیما بینھا . 
  یعطي المعلم محكا یحكم بھ على مدى تقدمھ ، ومدى ما انجزه من اغراض .  .٥
 )   ٥٥: ص  ۲۰۰٤( الزند  ،                  
 

٦ 
 



 االغراض یسھم في تسلسل  .٦
 یھیئ فرصا لزیادة النمو المعرفي .  .۷
 یوفر مدى اوسع لالغراض .  .۸
 یعزز التعلم .۹

 یشخص مشكالت التعلم .  .۱۰
 )  ٥٥: ص  ۲۰۰۷( الزغول والمحامید ،             

 ثانیا : دراسات سابقة 
 سوف یعرض الباحثون بعض الدراسات التي لھا عالقة بالدراسة الحالیة 

 )  ۲۰۰۰دراسة الغرباوي (  .۱
 )  ۲۰۰٥دراسة المسعودي (  .۲
 )  ۲۰۰۹دراسة جاسم وعبد (  .۳
  موازنة بین الدراسات السابقة الدراسة الحالیة 

  ) ۲۰۰۰دراسة الغرباوي  ( 
اجری��ت الدراس��ة ف��ي جامع��ة بغ��داد كلی��ة التربی��ة اب��ن رش��د ھ��دفت ال��ى معرف��ة اث��ر المعرف��ة 

ع الع��ام ف��ي م��ادة االدب المس��بقة باالھ��داف الس��لوكیة ف��ي تحص��یل طالب��ات الص��ف الراب��
) طالب���ة قس���مت ال���ى مجم���وعتین ك���وفئ ب���ین  ٦۸والنص���وص وبلغ���ت عین���ة الدراس���ة ( 

مجم��وعتي البح��ث ف��ي متغی��رات العم��ر الزمن��ي ودرج��ات اللغ��ة العربی��ة للص��ف الثال��ث 
المتوس��ط ودرج��ات االدب والنص��وص ف��ي اختب��ار الش��ھر االول واس��تمرت التجرب��ة ثمانی��ة 

                جم��وعتي البح��ث بنفس��ھا . واع��دت الباحث��ة اختب��ارا تحص��یلیا م��ن اس��ابیع ودرس��ت الباحث��ة م
) فقرة من نوع االختیار من متعدد ، بعد تطبیق االختبار التحصیلي على عینة البح�ث  ٥۰( 

توص�لت الباحث�ة   ( T – test )ومعالجة النتائج احصائیا باستعمال معادل�ة االختب�ار الت�ائي 
لمص���لحة المجموع���ة التجریبی���ة الت���ي درس���ت ل���ة احص���ائیة ذي دال الى وجود فرق 

                      بتزویدھا باالھداف السلوكیة على المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة . 
 )   ۲: ص  ۲۰۰۰( الغرباوي ، 

 )  ۲۰۰٥دراسة المسعودي ( 
ال��ى معرف��ة اث��ر المعرف��ة اجری��ت الدراس��ة ف��ي الجامع��ة المستنص��ریة كلی��ة التربی��ة وھ��دفت 

المسبقة باالھداف السلوكیة ف�ي تحص�یل طلب�ة كلی�ة التربی�ة الجامع�ة المستنص�ریة ف�ي م�ادة 
الع��روض . اخت��ارت الباحث��ة تص��میما تجریبی��ا ذا مجم��وعتین مجموع��ة تجریبی��ة واخ��رى 
ضابطة ، واختارت مجتم�ع البح�ث م�ن طلب�ة المرحل�ة االول�ى ف�ي قس�م اللغ�ة العربی�ة بكلی�ة 

) طالب�ا وطالب�ة وكاف�ات  ۱۱۲بیة ف�ي الجامع�ة المستنص�ریة ، وق�د بل�غ عین�ة البح�ث  ( التر
الباحثة بینھما في العمر الزمني ، ودرجة اللغة العربیة في االمتحان النھائي لصف الس�ادس 

) بح�ور وق�د  ٦(  ةاالعدادي والتحصیل الدراسي لالب واالم وح�ددت الباحث�ة الم�ادة العلمی�
وك�ان ی�درس بواق�ع حص�تین  الى مدرس المادة االص�لي ریس في التجربة انیطت مھمة التد

ف��ي االس��بوع لك��ل م��ن المجم��وعتین ، واع��دت الباحث��ة اختب��ارا تحص��یلیا ف��ي نھای��ة التجرب��ة 
طب��ق االختب��ار البع��دي عل��ى المجم��وعتین وحلل��ت الباحث��ة النت��ائج احص��ائیا ، وق��د اس��فرت 

عل��ى ط��الب المجموع��ة الض��ابطة واخی��را النت��ائج ع��ن تف��وق طلب��ة المجموع��ة التجریبی��ة 
اوضحت النتائج ان طالب المجموعة التجریبیة وطالباتھا كانوا متساویین في تحص�یلھم اي 

 )   ۱۸: ص  ۲۰۰٥( المسعودي ،            لیس ھناك فرق بین درجاتھم .
 

۷ 
 



 )  ۲۰۰۹دراسة جاسم وعبد ( 
وھدفت ال�ى معرف�ة اث�ر ة االساسیة كلیة التربی –، جامعة دیالى اجریت الدراسة في العراق 

المعرفة المسبقة باالغراض السلوكیة في تحصیل طالبات الص�ف االول المتوس�ط ف�ي م�ادة 
) طالب�ة توزع�ت عل�ى مجم�وعتین المجموع�ة التجریبی�ة  ٦۰التاریخ ، بلغت عینة البح�ث ( 

طریق�ة ت�درس بالالت�ي مجموع�ة الض�ابطة التدرس بالمعرفة المسبقة باالغراض الس�لوكیة و
االعتیادی��ة وك��وفئ ب��ین المجم��وعتین ف��ي المتغی��رات االتی��ة ( العم��ر الزمن��ي ودرج��ات م��ادة 
التاریخ في امتحان نصف السنة والتحصیل الدراسي لآلباء واالمھات واختبار الذكاء ) اع�د 

) فقرة من االختبار في نھای�ة التجرب�ة بع�د ان اس�تمرت  ۳۰اختبارا تحصیلیا من ( الباحثان 
راسیا واحدا ومعالج�ة النت�ائج احص�ائیا اظھ�رت النت�ائج تف�وق المجموع�ة التجریبی�ة فصال د

( جاس������م              على المجموعة الضابطة في اختبار التحصیل .
 ) ٤۰٥ – ٤۰٤: ص  ۲۰۰۹وعبد ، 

 موازنة بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة 
) طالب�اً وطالب�ة ف�ي  ۱۱۲قة ب�ین (حجم العینة : تتراوح حجم العین�ة ف�ي الدراس�ات الس�اب -۱

) ، اما الدراسة ۲۰۰۹) طالبة في دراسة جاسم وعبد ( ٦۰) و ( ۲۰۰٥دراسة المسعودي (
 ) طالبة .٥۲الحالیة فأن عدد افراد عینتھا (

االن��اث كدراس��ة الغرب��اوي الج��نس : اغل��ب الدراس��ات الس��ابقة كان��ت عینتھ��ا م��ن ج��نس  -۲
عل�ى  )۲۰۰٥(حین اش�تملت دراس�ة المس�عودي) في ۲۰۰۹) ودراسة جاسم وعبد (۲۰۰۰(

اتفقت مع دراسة الغرباوي وجاسم وعبد ف�ي ج�نس ث والدراسة الحالیة  جنس الذكور واالنا
 االناث .

منھج البحث :جمیع الدراسات السابقة استعملت الم�نھج التجریب�ي ، وق�د اتفق�ت الدراس�ة  -۳
 ھذه الدراسات . معالحالیة 

اس�ات الس�ابقة تجاربھ�ا عل�ى ص�فوف ومراح�ل دراس�یة :اجری�ت الدرالمرحلة الدراس�یة  -٤
ودراس��ة جاس��م ) عل��ى المرحل��ة الجامعی��ة ۲۰۰٥ق��د اجری��ت دراس��ة ا لمس��عودي (فمختلف��ة 
) عل���ى ۲۰۰۰) عل���ى المرحل���ة المتوس���طة وق���د اری���ت دراس���ة الغرب���اوي (۲۰۰۹وعب���د (

 س االدبي .المرحلة االعدادیة ، اما الدراسة الحالیة فقد اجریت على طالبات الصف الساد
وقد اتفقت الدراس�ة المتغیر التابع : كان المتغیر التابع في اغلب الدراسات ھو التحصیل  -٥

 الحالیة مع ھذه الدراسات .
اداة البحث : استعملت معظم الدراس�ات الس�ابقة اداة االختب�ار المح�دد لقی�اس المتغی�رات  -٦

ة بع�د االنتھ�اء م�ن التجرب�ة المستقلة في المتغیرات التابعة للمجموع�ات التجریبی�ة والض�ابط
مباشرة ، اما الدراسة الحالة فقد اعد الباحثون اختبارا تحصیلیا بعدیا م�ن ن�وع االختب�ار م�ن 

 .متعدد والصح والخطأ والفراغات ذات االجابة المحددة 
 
 
 
 
 
 
 
 

۸ 
 



 
 الفصل الثالث

 منهجية البحث واجراءاته

 التصميم ا لتجريبي –اوال 
فیھا من اجراءات بسبب  اتخذتا ھذه البحوث جزئیة مھم مثل تبقى عملیة الضبط من

 )۲٥: ص  ۲۰۰۹صعوبة التحكم في المتغیرات كلھا ، في الظاھرة التربویة .( داود ، 
، مالئما لظروف البحث الحالي ، لذا اعتمد الباحثون تصمیما تجریبیا ذا ضبط جزئي 

 والشكل االتي یوضح ھذا التصمیم .
 المتغیر التابع قلالمتغیر المست المجموعة
 الطریقة التقلیدیة الضابطة التحصیل المعرفة المسبقة باألغراض السلوكیة التجریبیة

 ) التصمیم التجریبي للبحث۱شكل (
            للمتغی���ر المس���تقل یقص���د بالمجموع���ة التجریبی���ة المجموع���ة الت���ي تتع���رض طالباتھ���ا     

المجموع�ة الض�ابطة ھ�ي الت�ي ت�درس طالباتھ�ا ( المعرفة المسبقة ب�االغراض الس�لوكیة ) و
على وفق الطریق�ة التقلیدی�ة ، وعن�د انتھ�اء التجرب�ة تع�رض طالب�ات كلت�ا المجم�وعتین ال�ى 

 اختبار تحصیلي لتعرف اثر المتغیر المستقل  .
 جمتمع البحث وعينته : –ثانيا 

ثانوی���ة یتمث���ل مجتم���ع البح���ث الح���الي بطالب���ات الص���ف الس���ادس االدب���ي ف���ي الم���دارس ال
       م اخت�ار الب�احثون۲۰۱٤ –م ۲۰۱۳واالعدادیة النھاریة في محافظ�ة دی�الى للع�ام الدراس�ي 

لتطبی��ق التجرب��ة  اً قص��دی اارالتابع��ة لمدیری��ة تربی��ة دی��الى اختی��( ثانوی��ة العدنانی��ة للبن��ات ) 
 لألسباب اآلتیة :

 ین .ثقرب المدرسة من سكن احد الباح -۱
الجادة في التعاون كون احد الباحثین مدرس�اً منس�باً عل�ى م�الك رغبتھا المدرسة ابداء ادارة  -۲

 ھذه المدرسة مما یسھل اجراء البحث .
ار دب��ي وبطریق��ة الس��حب العش��وائي اخت��تظ��م المدرس��ة ث��الث ش��عب للص��ف الس��ادس اال -۳

الباحثون شعبة (ج) لتمثل المجموعة التجریبیة التي تدرس النق�د االدب�ي عل�ى وف�ق المعرف�ة 
غراض الس�لوكیة ، ومثل�ت ش�عبة ( أ) المجموع�ة الض�ابطة الت�ي س�تدرس النق�د المسبقة ب�األ

 االدبي على وفق الطریقة التقلیدیة .
) ۲۹) طالب�ة ف�ي المجموع�ة التجریبی�ة و (۲۹) طالبة بواقع (٥۸بلغ عد افراد عینة البحث ( -٤

) ٦طالب��ة ف��ي المجموع��ة الض��ابطة ، واس��تبعد الباحث��ان الطالب��ات الراس��بات ، وع��ددھم (
) طالب��ة ف��ي المجموع��ة الض��ابطة ، ۲) طالب��ات و (٤طالب��ات ،ف��ي المجموع��ة التجریبی��ة (

) طالب��ة ف��ي المجموع��ة ۲٥) طالب��ة بواق��ع ( ٥۲وب��ذلك اص��بح ع��دد اف��راد العین��ة النھ��ائي (
 ) یوضح ذلك ۱) طالبة في المجموعة الضابطة ، والجدول (۲۷التجریبیة و (

 
 
 
 

۹ 
 



 
 )۱جدول (

 بحث التجریبیة والضابطة قبل االستبعاد وبعده .عدد طالبات مجموعتي ال

عدد الطالبات  الشعبة المجموعة
 قبل االستبعاد

عدد الطالبات 
 الراسبات

عدد الطالبات 
 بعد االستبعاد

 ۲٥ ٤ ۲۹ ج التجریبیة
 ۲۷ ۲ ۲۹ أ الضابطة
 ٥۲ ٦ ٥۸  المجموع

ن معرفة مسبقة في استبعاد الطالبات الراسبات اعتقاد الباحثون بانھن یمتلك ان سبب
 الموضوعات التي ستدرس اثناء التجربة ، وھذه الخبرة قد تؤثر في دقة نتائج البحث .

 
ً
 -تكافؤ جمموعتي البحث : –ثالثا

التك��افؤ ب��ین مجم��وعتي البح��ث ق��ام الب��احثون بعملی��ة التك��افؤ ف��ي بع��ض م��ن اج��ل تحقی��ق 
   -رات ھي :المتغیرات التي یعتقدون انھا تؤثر في نتائج البحث والمتغی

 العمر الزمني محسوبا بالشھور  -۱
)، وبل�غ متوس�ط اعم�ار طالب�ات ۱۹,۲٦۰بلغ متوسط اعمار طالب�ات المجموع�ة الض�ابطة (

     ، وعن��د معالج��ة ھ��ذه  البیان��ات احص��ائیا باالختب��ار الت��ائي   )۸,۲٦۱المجموع��ة التجریبی��ة (
)T - testل�یس ب�ذي ة تب�ین ان الف�رق ) لعینت�ین مس�تقلتین لمعرف�ة دالل�ة الف�روق االحص�ائی

) اذ كان��ت القیم��ة الحس��وبة ٥۰) ، وبدرج��ة حری��ة (۰٥,۰عن��د مس��توى ( دالل��ة احص��ائیة 
) . وھذا یدل عل�ى تك�افؤ مجم�وعتي ۰۱,۲) وھي اصغر من القیمة التائیة الجدولیة (۲۱,۰(

 ) یوضح ذلك . ۲البحث احصائیا في العمر الزمني . والجدول (
 )۲جدول (

 التائي للعمرالزمني لطالبات مجموعتي البحث محسوبا بالشھور. نتائج االختبار
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 ۱۲.۲۱ ٤۱۹.۲۲ ۲٦۰.۱۹ ۲۷ الضابطة غیر دالة ۲.۰۱ ۰.۲۱ ٥۰ ۳۸.۰۷ ٤٤۹.۳٦ ۲٦۱.۸ ۲٥ التجریبیة
  ٥۲ المجموع

درجات مادة اللغة العربیة في امتحان نصف السنة ( للصف السادس االدبي ) للعام  -۲
 )۲۰۱٤-۲۰۱۳الدراسي (

) درجة ، والمتوسط ۳٦,٦٦متوسط الحسابي لدرجات افراد المجموعة التجریبیة (البلغ 
، باستعمال االختبار التائي  ) درجة٤٤,٦۳مجموعة الضابطة (الحسابي لدرجات افراد ال

فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى  ظھر انھ لیس ھناك  ) T – test لعینتین مستقلتین (
           ) اصغر من القیمة التائیة الجدولیة ۰.۹٦حسوبة (ماذ كانت القمیة التائیة ال ) ۰,۰٥(
البحث متكافئات احصائیا . في  دل على مجموعتي) مما ی ٥۰حریة ( ) بدرجة  ۲.۰۱( 

 ) یوضح ذلك  ۳ھذا المتغیر ، الجدول ( 
۱۰ 

 



 
 ) ۳جدول ( 

 نتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في امتحان نصف السنة
 ) ۲۰۱٤-۲۰۱۳( للصف السادس االدبي للعام الدراسي  
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 ۱۱.۲٤ ۱۲٦.٥٥ ٦۳.٤٤ ۲۷ الضابطة غیر دالة ۲.۰۱ ۰.۹٦ ٥۰ ۱۱.٦۱ ۱۳٤.۹۰ ٦٦.۳٦ ۲٥ التجریبیة
  ٥۲ المجموع

 درجات اختبار القدرة اللغویة  -۳
الب�احثون اختب�ار  اس�تعمالموعتي البحث ف�ي اختب�ار الق�درة اللغوی�ة ، تحقق من تكافؤ مجلل

فھ�م الرم�وز المع�اني ل)  وی�ة والجامعی�ة ( القس�م الخ�اص من�ھاالستعداد الفعلي للمرحل�ة الثان
اع��داد ال��دكتورة رمزی��ة الغری��ب وبع��د تص��حیح االجاب��ات بل��غ المتوس��ط الحس��ابي اللغوی��ة 

درج����ة ) ومتوس����ط درج����ات طالب����ات  ۱۲.۲( ل����درجات طالب����ات المجموع����ة التجریبی����ة 
 – T )) باستعمال االختب�ار الت�ائي لعینت�ین مس�تقلتین  ةدرج ۱۰.٤۸المجموعة الضابطة ( 

test )   ) اذ كان��ت  ۰.۰٥ظھ��ر ان ل��یس ھن��اك ف��رق ذو دالل��ة احص��ائیة عن��د مس��توى ، (
) بدرجة حری�ة  ۲.۰۱) اصغر من القیمة التائیة الجدولیة (  ۱.٥٦القیمة التائیة المحسوبة ( 

                ، الج��دولمتكافئ��ات احص��ائیا ف��ي ھ��ذا المتغی��رمجم��وعتي البح��ث ان ، مم��ا ی��دل عل��ى  ٥۰
 ) یوضح ذلك  ٤( 

 ) ٤جدول ( 
 نتائج اختبار القدرة اللغویة لطالبات مجموعتي البحث
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 ۱.۳٥ ۱.۳۸ ۱۰.٤۸ ۲۷ الضابطة غیر دالة ۲.۰۱ ۱.٥٦ ٥۰ ٥.۸۹ ۳٤.٤٥ ۱۲.۱۲ ۲٥ التجریبیة
  ٥۲ المجموع

 
 -التحصیل الدراسي لآلباء : -٤

وعتي البحث احصائیا في تكرارات ( مربع كاي ) ، اظھرت النتائج تكافؤ مجم عمالباست
) وھي اصغر من قیمة ( ۲.٥٦) المحسوبة(۲التحصیل الدراسي لآلباء ، اذ كانت قیمة ( كا

۱۱ 
 



۱۲ 
 

) ٥) والجدول (۰.۰٥) ، عند مستوى داللة (٤) وبدرجة حریة ( ۹.٤۷۸) الجدولیة (۲كا
 .یوضح ذلك 

 )٥جدول (
) المحسوبة ۲وقیمة (كاآلباء طالبات مجموعتي البحث التحصیل الدراسي تكرارات 

 والجدولیة .

 التحصیل الدراسي لألمھات  -٥
) تكافؤ مجموعتي البحث في تكرار التحصیل الدراسي لألمھات بعد ٦یتضح من جدول (

) اقل ٦.٦٥۸)المحسوبة (۲مربع ( كاي ) ، اذ كانت قیمة ( كا عمالتكافئھما احصائیا باست
 )۰.۰٥) عند مستوى داللة (۳) بدرجة حریة (۷.۸۱٥) الجدولیة البالغة (۲كا من قیمة ( 

 )٦جدول (
) المحسوبة ۲ألمھات طالبات مجموعتي البحث وقیمة ( كا تكرار التحصیل الدراسي 

 والجدولیة .

 
 
 

) ، وبذلك اصبحت ٥دمجت الخلیتان ( معھد و بكلوریوس فما فوق ) في خلیة واحدة لكون التكرار المتوقع في خلیة ( المعھد ) اقل من ( -۱*
 ).٤درجة الحریة (

) ، وبذلك اصبحت ٥الخلیتان ( معھد و بكلوریوس فما فوق ) في خلیة واحدة لكون التكرار المتوقع في خلیة ( المعھد ) اقل من (دمجت  -۲*
 ).٤درجة الحریة (
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   ٥۲ المجموع
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 ۸ ۲ ۷ ٦ ۲ ۲ ۲۷ الضابطة غیر دالة  ۷.۸۱٥ ٦.٦٥۸ ۳ ٦ ٤ ٥ ٥ ۳ ۲ ۲٥ التجریبیة
   ٥۲ المجموع

                                                           



 
: 

ً
 -مستلزمات البحث : -رابعا

 تحدید المادة الدراسیة  -۱
لطالب��ات مجم��وعتي البح��ث فب��ي اثن��اء  االب��احثون الم��ادة الدراس��یة الت��ي ی��تم تدریس��ھح��دد 

الم�ادة الدراس�یة عل�ى الفص�لین الث�اني والثال�ث م�ن كت�اب النق�د االدب�ي التجربة ، واش�تملت 
المق��رر تدریس��ھ لطالب��ات الص��ف الس��ادس االدب��ي ف��ي النص��ف الث��اني م��ن الع��ام الدراس��ي 

 وضح ذلك .) ی۷م والجدول (۲۰۱٤ -م۲۰۱۳
 )۷جدول (

 موضوعات مادة النقد االدبي للصف السادس االدبي المحدد بالتجربة
 عدد الصفحات  الموضوعات  ت
 ۱٥ الفصل الثاني :  المذاھب االدبیة  ۱
 ۱٤ الفصل الثالث : المناھج النقدیة  ۲
 

 صیاغة االھداف السلوكیة  -۲
 ةت فكری�ای�ة التعل�یم الت�ي تمث�ل ق�دروصف للنتائج التي تقصدھا عملاالھداف السلوكیة ھي 

) وتوج���ھ  ۱۲۹: ص  ۱۹۸۱وش���عوریة وقیمی���ة او مھ���ارات یظھرھ���ا الف���رد ( حم���دان ، 
              االھ��داف الس��لوكیة ، س��لوك الم��تعلم النج��از م��ا كل��ف ب��ھ باق��ل جھ��د واقص��ر وق��ت ممك��ن .

 )   ٦٦: ص  ۲۰۰۱( سالمة ،            
لذا اعتمد الباحثون وبعد اطالعھما على االھداف العامة لت�دریس النق�د االدب�ي ف�ي المرحل�ة 

) ھدفا س�لوكیا حرص�وا عل�ى ان تك�ون ھ�ذه االھ�داف موزع�ة  ٦۰االعدادیة الى صیاغة ( 
ر ، والفھ���م ، والتطبی���ق ، والتحلی���ل ، ذكة ف���ي تص���نیف بل���وم ( الت���المس���تویات الس���تب���ین 

صین باللغة العربیة وطرائق تدریس�ھا وعرضت على عدد من المختلتقویم ) والتركیب ، وا
وعدل الباحثون في ضوء اراء الخبراء واضافت بع�ض الفق�رات وح�ذفت بعض�ھا االخ�ر ، 

 ) .  ۱اصبحت قائمة االھداف السلوكیة جاھزة بشكلھا النھائي ملحق ( 
 اعداد الخطط التدریسیة 

خط��ط لك��ل م��ن المجم��وعتن تناول��ت الخط��ط  ) ۸اع��د الب��احثون الخط��ط التدریس��یة بواق��ع ( 
المع�دة للمجم�وعتین الض�ابطة نف�س الخط�وات المتبع�ة ف�ي طریق�ة الت�دریس االعتیادی�ة ف��ي 

ھ��ذه الخط��ط عل��ى مجموع��ة م��ن الخب��راء المحكم��ین وعل��ى ض��وء  تمدارس��نا وق��د عرض��
 مقترحاتھم اجریت بعض التعدیالت الالزمة علیھا ، واصبحت جاھزة للتنفیذ 

 عداد اداة البحث ( االختبار التحصيلي ) خامسا : ا
ان االختب��ارات ھ��ي الت��ي تعم��م التق��دیر م��ا حص��ل علی��ھ الط��الب م��ن المعلوم��ات المدرس��یة 

:  ۱۹۸۹والمھارات التي اكتسبوا من تعل�م م�ادة معین�ة ( العس�اف ، ومقدار فھم الطالب لھا 
 )   ۲۱ص 

اختب�ار تحص�یلي یتص�ف بالص�دق ومن متطلبات البحث الحالي اعداد االختبار لع�دم ت�وافر 
وثبات ویغطي الفصلین الثاني والثالث من كتاب النقد االدبي للصف السادس االدب�ي ، اع�د 
الب��احثون اختب��ارا لقی��اس اث��ر المعرف��ة لقی��اس اث��ر المعرف��ة المس��بقة ب��االغراض الس��لوكیة  

ف موازن��ة بالطریق��ة التقلیدی��ة ف��ي تحص��یل طالب��ات مجم��وعتي البح��ث ف��ي ض��وء االھ��دا

۱۳ 
 



الس��لوكیة ومس��تویاتھا ومحت��وى الم��ادة الدراس��یة المح��ددة بالتجرب��ة وعل��ى وف��ق الخط��وات 
 االتیة : 

 اعداد الخریطة االختیاریة  .۱
ان اعداد الخریطة االختیاری�ة یض�من للباح�ث اختی�ار عتب�ة ممثل�ة م�ن الفق�رات االختیاری�ة 

 ي اھدافھا ومحتواھا .للسلوك المراد قیاسھ وتكون موزعة بالتوازن على المادة العلمیة ف
 )   ۱۲۱: ص  ۱۹۸۷بفیج وحسنین ، ( عمر  

اع��د الب��احثون خریط��ة اختباری��ة ش��ملت مف��ردات الم��ادة الدراس��یة ، واالھ��داف فق��د ح��دد 
الباحثون في ضوء عدد االھداف الس�لوكیة ف�ي ك�ل مس�توى م�ن مس�تویات الس�نة ال�ى الع�دد 

) فق�رة ، ك�ل فق�رة تق�یس ھ�دفا  ۳۰ب�ـ ( الكلي لالھداف وحدد الباحثون عدد فقرات االختبار 
س��لوكیا واح��دا ، واس��تخرجت ع��دد فق��رات ك��ل مس��توى م��ن مجم��وع فق��رات االختی��ار لك��ل 
            فصل في ضوء نسبة اھمیة ( الفص�لین الث�اني والثال�ث ) ، والع�دد الكل�ي للفق�رات والج�دول

 ) یوضح ذلك  ۸( 
 ) ۸جدول ( 
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الفصل الثاني  ۱
 ۱۷ ۲ ۲ ۲ ۳ ٤ ٤ ۳۰ ۳ ۳ ٤ ٥ ۷ ۸ %٥۲ ۱٥ یةالمذاھب االدب

الفصل الثالث  ۲
 ۱۳ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ٤ ۳۰ ۳ ۳ ٤ ٥ ۷ ۸ %٤۸ ۱٤ المناھج النقدیة

 ۳۰ ۳ ۳ ٤ ٥ ۷ ۸ ٦۰ ٦ ٦ ۸ ۱۰ ۱٤ ۱٦ %۱۰۰ ۲۹ المجموع

 
 صیاغة فقرات االختبار  .۲

 تص���حیح فق���د اخت���ار الب���احثون االختب���اراتالالج���ل االبتع���اد ع���ن االحك���ام الذاتی���ة ف���ي 
النھ��ا تتمی��ز بالمرون��ة والفاعلی��ة وتق��یس العدی��د م��ن مخرج��ات ال��تعلم وانھ��ا ال الموض��وعیة 

تتاثر بذاتیة المصحح ، وقدرتھ على الحد من اثر الحدس والتخمین . حی�ث ص�اغ الب�احثون 
) فق��رة موزع��ة بی��تن ثالث��ة ان��واع م��ن االس��ئلة م��ن االختی��ار م��ن المتع��دد ذو الب��دائل  ۳۰( 

 لخطأ والفراغات ذات االجابة المحددة اي ضمن اختبارات معطاة . االربعة والصح وا
 صدق االختبار  .۳

:  ۱۹۸۹فر ف�ي اداة البح�ث ( ش�حادة ، ادق االختب�ار م�ن الس�مات الت�ي یج�ب ان تت�وصان 
 )   ۱۱۰ص 

لذا عرض الباحثون فقرات االختبار على عدد من الخبراء المتخصصین ف�ي اللغ�ة العربی�ة 
ع�دل الب�احثون بع�ض الفق�رات  مقترح�ات) الب�داء االراء وال ۲ق ( وطرائق تدریس�ھا  ملح�

اس�ئلة ) فق�رة موزع�ة ب�ین ثالث�ة  ۳۰وحذفت بعضھا االخر ، فاصبح االختبار یتكون من ( 

۱٤ 
 



) فق�رات لس�ؤال الص�ح والخط�أ و  ۱۰) فقرات لسؤال االختیار من متع�دد و (  ۱۰بواقع ( 
 )   ۳محددة ملحق ( ) فقرات لسؤال الفراغات ذات االجابة ال ۱۰( 
 

 تعلیمات االختبار  .٤
وضع الباحثون بعض التعلیمات التي من شانھا مس�اعدة الطالب�ات ف�ي االجاب�ة ، وتعلیم�ات 
التصحیح ، اذ خصصت درجة واحدة للفقرة الص�حیحة وص�فرا للفق�رة الت�ي تك�ون اجابتھ�ا 

ل�ة الفق�رة غی�ر غیر صحیحة ،وعاملت الفقرة المتروكة او التي تحم�ل اكث�ر م�ن اجاب�ة معام
  صحیحة .  

 العینة االستطالعیة  .٥
) ۸۰لعین��ة البح��ث االساس��یة تألف��ت م��ن (ق��ام الب��احثون بتطبی��ق االختب��ار عل��ى عین��ة مماثل��ة 

م��ن اج��ل  ۸/٤/۲۰۱٤طالب��ة م��ن طالب��ات اعدادی��ة ( ام حبیب��ة للبن��ات ) وذل��ك ی��وم الثالث��اء 
 میز وفاعلیة البدائل .التأكد من وضوح فقرات االختبار ومستوى الصعوبة وقوة الت

 التحلیل االحصائي لفقرات االختبار  .٦
ان الغرض من تحلیل فقرات االختبار ھو التثبت من صالحیة كل فقرة ، وتحس�ین نوعیتھ�ا 
من خالل اكتشاف الفق�رات الس�ھلة ج�دا ، او الص�عبة ج�دا ألج�ل اع�ادة ص�یاغتھا واس�تبعاد 

 ) ۱۹۸: ص  ۲۰۰۲( عودة ،        غیر الصالح منھا .
) طالب��ة ۸۰ل��ذلك طب��ق الب��احثون االختب��ار عل��ى عین��ة مماثل��ة لعین��ة البح��ث تكون��ت م��ن (

لغرض تسھیل االجراءات االحصائیة رتب الباحثون الدرجات تنازلیا من اعلى درج�ة ال�ى 
%) فبل�غ ۲۷ادناھا ، ثم اختاروا العینتین المتطرقتین من الدرجة الكلیة العلیا والدنیا بنسبة (

) طالب��ة ، ث��م اجری��ت عملی��ات التحلی��ل ٥٤ف��ي المجم��وعتین العلی��ا وال��دنیا ( ع��دد الطالب��ات
 االحصائي االتیة : 

 مستوى صعوبة الفقرات  - أ
یرى الكثیر من المختصین في القیاس والتقویم ان المدى المقبول لمعامل الص�عوبة یت�راوح 

لفق�رات ) ، وقد تراوح معامل الصعوبة  ۱۰۷: ص  ۱۹۸۳) ( بلوم ، ۱۰,۰ – ۲۰,۰بین (
 )   ۷۲,۰ – ٤۰,۰االختبار بین (

 معامل تمیز الفقرة - ب
ھو قدرة الفقرة على تمی�ز الف�روق الفردی�ة ب�ین الط�الب ال�ذین یملك�ون الص�فة المقاس�ة ف�ي 

) وبع��د تطبی��ق معادل��ة ق��وة تمی��ز الفق��رة وج��د ان  ۱۱٤: ص  ۱۹۹۰االختب��ار ( العجیل��ي ، 
بار جیدة اذا كان�ت درج�ة تمییزھ�ا تزی�د ) وتعد فقرات االخت ٦۳,۰- ۳٦,۰قیمتھا تتراوح ( 

 )   ۱۳: ص  ۱۹۸۳) ( بلوم ،  ۲۰,۰على (
 فاعلیة البدائل الخاطئة  -ج

المفروض ان تكون البدائل فعالة حتى یخط�أ ال�بعض ف�ال فائ�دة م�ن ب�دیل خ�اطئ بخطئ�ھ او 
الخاطئة لدى المجموع�ة ال�دنیا اكث�ر م�ن معرفة الجمیع لھ ویجب ان تكون عدد االختیارات 

) وبع�د تطبی�ق فاعلی�ة الب�دائل وج�د الب�احثون  ۹٥: ص  ۲۰۰۸المجموعة العلیا ( البیاتي ، 
) ، وھذا یعني ان البدائل الخاطئ�ة لفق�رات االختب�ار  ۱۳,۰ – ٤۰,۰ان قیمتھا تتراوح بین (

 فاعلة .
كثر من طریقة الحتساب ثبات االختبار حیث یزودنا الثبات بدرجة عالی�ة  ثبات االختبار -د

الدقة ویعطي النتائج نفسھا لو اعید تطبیقھ مرة او مرات متع�ددة عل�ى االف�راد انفس�ھم .  من
الب���احثون لحس��اب ثب���ات االختب���ار طریق���ة  عمل) وق���د اس���ت ۱۱٤: ص  ۱۹۸۹( س��مارة ، 

۱٥ 
 



             م�ن اكث�ر ط�رق الثب�ات ش�یوعا وتتمی�ز بس�رعة التطبی�ق وقل�ة الجھ�د  ألنھاالتجزئة النصفیة 
) ، حیث اعتمد الباحثون على درجات العین�ة االس�تطالعیة ،  ۱۰۰: ص  ۲۰۰۲( عودة ، 

لك��ل وق�د س��حبت اجاب��ات الطالب��ات بص��ورة عش��وائیة ث��م جمع��ت درج��ات الفق��رات الفردی��ة 
طالبة من جھة ودرج�ات الفق�رات الزوجی�ة م�ن جھ�ة اخ�رى اي قس�مت ھ�ذه الفق�رات عل�ى 

، واالخ��رى تمث��ل درج��ات الفق��رات مجم��وعتین ، اح��داھما تمث��ل درج��ات الفق��رات الفردی��ة 
درج��ات الفق��رات تعمال معام��ل ارتب��اط بیرس��ون ب��ین باس��الزوجی��ة ، وبع��د حس��اب الثب��ات 

) ث�م ص�حح بمعام�ل س�بیرمان ب�راون فاص�بح ۷٥,۰الزوجیة والفردی�ة بل�غ معام�ل الثب�ات (
)۸٥,۰ ( 

 الصورة النھائیة لالختبار  -ھـ 
باالختب��ار وفقرات��ھ اص��بح االختب��ار بص��ورتھ االج��راءات االحص��ائیة المتعلق��ة بع��د انھ��اء 

اس�ئلة رئیس�ة ھ�ي س�ؤال االختب�ار م�ن  ) فقرة موزع�ة عل�ى ث�الث ۳۰ن من ( النھائیة یتكو
) فق��رات ، وس��ؤال الفراغ��ات ذات االجاب��ة المح��ددة م��ن خ��الل  ۱۰متع��دد یتك��ون م��ن ( 

 ) .۳) فقرات ملحق ( ۱۰االختبارات المعطاة یتكون من ( 
  تطبیق التجربة-۷

 -اتبع الباحثون اثناء تطبیق التجربة ما یأتي :
ل���ى اف���راد مجموع���ة البح���ث ف���ي ی���وم االثن���ین باش���ر الب���احثون بتطبی���ق التجرب���ة ع -۱

بت��دریس حص��تین ف��ي االس��بوع لك��ل مجموع��ة واس��تمر الت��دریس  ال��ى ی��وم  ۱۷/۲/۲۰۱٤
 ۱٦/٤/۲۰۱٤االربعاء 

لتدریس�یة الت�ي اع�دت ن  بنفسھ مجموعتي البحث على وفق الخط�ط ادرس احد الباحثی  -۲
یس طالب���ات المجموع���ة رالس���لوكیة ف���ي ت���د ب���األغراضمعتم���دین عل���ى المعرف���ة المس���بقة 

 التجریبیة والطریقة التقلیدیة في تدریس طالبات المجموعة الضابطة .
الوس�ائل  عمالعرض الباحثون مجموعتي البحث على ظروف متشابھة من حی�ث اس�ت  -۳

 التعلیمیة .
ى رج��اعل��ى طالب��ات مجم��وعتي البح��ث ف��ي وق��ت واح��د اذ طب��ق االختب��ار التحص��یلي  -٤

على تطبی�ق االختب�ار  بأنفسھمتطبیق االختبار لغرض قیاس التحصیل وقد اشرف الباحثون 
. 

 -الوسائل االحصائیة :-۸
 -االختبار التائي لعینتین مستقلتین : -۱

                                                                                 ۲  سَ  – ۱سَ                          ت =    

۱)ع۱- ۱( ن            
۲)ع۱-۲+ (ن ۲
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 معامل ارتباط بیرسون   -۳
 ( مج س) ( مج ص)  –مج س ص ن      ر =    

 )۲٥۲: ص۲۰۰۰(عالم ، 

۱٦ 
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 براون  -معامل سبیرمان -٤
 ر   ۲    =   ۱۱ر
                                 + ر ۱          

 معامل صعوبة الفقرة  -٥

 
 معامل تمییز الفقرة  – ٦

  ) م د –  م ع(  =ن   
 ك   ۱/۲

 فعالیة البدائل  – ۷
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۱۷ 
 



 الفصل الرابع

 وتفسريها عرض النتيجة
ت المش��ار الیھ��ا ف��ي الفص��ل الثال��ث بع��د ان انھ��ى الب��احثون التجرب��ة عل��ى وف��ق االج��راءا

یحاولون في ھذا الفصل عرض النتائج وتفسیرھا لمعرفة اث�ر المعرف�ة المس�بقة ب�االغراض 
الس��لوكیة ف��ي م��ادة النق��د االدب��ي لطالب��ات الص��ف الس��ادس االدب��ي ، ولمعرف��ة دالل��ة الف��رق 

               الت��ائي االحص��ائي ب��ین متوس��طات المجم��وعتین التجریبی��ة والض��ابطة باس��تعمال االختب��ار
( T- test )   . لعینتین مستقلتین 

 اوال : عرض النتیجة 
) ان متوس��ط درج��ات طالب��ات المجموع��ة  ۹یالح��ظ م��ن النت��ائج المفروض��ة ف��ي ج��دول ( 

)  ۱۷.۸۱) ، ومتوسط درج�ات طالب�ات المجموع�ة الض�ابطة بل�غ(  ۲٦.٦٤بلغ ( التجریبیة 
) ، ظھ�ر ان القیم�ة  ٤لعینت�ین مس�تقلتین ملح�ق (   ( T-test )االختبار الت�ائي  تعمالعند اس

                  ) وبدرج�����ة حری�����ة ۰.۰٥) عن�����د مس�����توى دالل�����ة (  ۲.٤۸التائی�����ة المحس�����وبة بلغ�����ت ( 
ف�ان ھ�ذا ی�دل )  ۲.۰۱) وبما ان ھذه القیمة اكبر من القیم�ة التائی�ة الجدولی�ة البالغ�ة (  ٥۰( 

على طالبات المجموع�ة الض�ابطة ، وب�ذلك ت�رفض  على تفوق طالبات المجموعة التجریبیة
             الفرض��یة الص��فریة الت��ي ت��نص عل��ى ان ل��یس ھن��اك ف��رق ذو دالل��ة احص��ائیة عن��د مس��توى

رف��ة الطالب��ات الل��واتي یدرس��ن النق��د االدب��ي باس��تعمال المع درج��ات) ب��ین متوس��ط  ۰.۰٥( 
ل��واتي یدرس��ن النق��د االدب��ي ، ومتوس��ط تحص��یل الطالب��ات الالمس��بقة ب��االغراض الس��لوكیة 

 باستعمال الطریقة التقلیدیة 
 ) ۹جدول (   

 نتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي
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 ۱۸.٤٤ ۳٤۰.۳ ۱۷.۸۱ ۲۷ الضابطة غیر دالة ۲.۰۱ ۲.٤۸ ٥۰ ۳.۰۹ ۹.٥۷ ۲٦.٦٤ ۲٥ التجریبیة
  ٥۲ المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 

۱۸ 
 



 ثانیا تفسیر النتیجة 
یمكن ان یعزى تفوق طالب�ات المجموع�ة التجریبی�ة عل�ى طالب�ات المجموع�ة الض�ابطة ال�ى 

 اب االتیة : سبب او اكثر من االسب
ان المعرف��ة المس��بقة ب��االغراض الس��لوكیة اث��ارت ف��ي نف��س الطالب��ات الرغب��ة والدافعی��ة  .۱

 .  نللتعلم خاصة انھا ترشدھن للغایات التي یجب ان تحققھ
م��ن المتع��ة داخ��ل ال��درس  س��لوكیة وف��ر ج��واً ان اعتم��اد المعرف��ة المس��بقة ب��االغراض ال .۲

تعلیمی�ة ملیئ�ة ب�المثیرات مم�ا زاد م�ن نش�اط واصبح الدرس مشوقا مما ادى ال�ى خل�ق بیئ�ة 
الطالب�ات ف��ي اثن��اء ال��درس مم�ا ادى ال��ى تق��دیم الم��ادة التعلیمی�ة باس��لوب جدی��د یختل��ف ع��ن 

 الطریقة اللفظیة التقلیدیة . 
ان المعرفة المسبقة ھي احدى الخطط التي تساعد في تحضیر الم�ادة العلمی�ة والدراس�یة  .۳

 ات لما سیدرسن . وتقلل من صعوبتھا وتھیئ الطالب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۹ 
 



 الفصل اخلامس

 و املقرتحات  االستنتاجات والتوصيات
 اوال: االستنتاجات : 

 في ضوء ما توصل الیھ الباحثون من نتائج استنتجوا االتي 
الق��درة عل��ى تزوی��د الطالب��ات بمعلوم��ات تعزیزی��ة ع��ن الم��ادة العلمی��ة وال��ذي ب��دوره یع��د  .۱

 رائق التدریس التقلیدیة .اسلوبا نافعا لتطویر ط
اثبت��ت التجرب��ة فاعلی��ة المعرف��ة المس��بقة ب��االغراض الس��لوكیة ف��ي الت��اثیر ایجابی��ا عل��ى  .۲

 مستوى تحصیل الطالبات وفھمھن للمادة .
المعرفة المسبقة باالغراض السلوكیة م�ن االس�الیب الحدیث�ة والت�ي تمت�از باختص�ار  دتع .۳

 یمیة بدقة .الوقت والجھد وذلك لتحقیق االھداف التعل
 ثانیا : التوصیات 

 في ضوء نتائج البحث واستنتاجاتھ یمكن ان یوصي الباحثون بما یأتي : 
ھ��ذه االس��تراتیجیة التدریس��یة ، كاح��د  عمالالمدرس��ین اثن��اء الخدم��ة عل��ى اس��ت ت��دریب .۱

 االسالیب الفعالة للتعلم . 
 تضمین الكتاب المدرسي باالغراض السلوكیة في بدایة كل موضوع . .۲
 یادة الحصص المقررة لتدریس مادة النقد االدبي ز .۳

 ثالثا : المقترحات 
 استكماال للدراسة الحالیة یقترح الباحثون اجراء الدراسات االتیة 

اجراء دراسة مماثل�ة للدراس�ة الحالی�ة ف�ي متغی�رات اخ�رى كاكتس�اب المف�اھیم والتفكی�ر  .۱
 الناقد والتفكیر االبداعي . 

 سة الحالیة في فروع اخرى من فروع اللغة العربیة . اجراء دراسة مماثلة للدرا .۲
 كال الجنسین . لاجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة في مراحل دراسیة اخرى و .۳
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰ 
 



 املصادر

 المصادر العربیة 

، دار اب�ن االثی�ر للطباع�ة  المدخل الى طرائق الت�دریس العام�ةابراھیم ، فاضل خلیل ،   .۱
 م . ۲۰۱۰صل ، والنشر ، جامعة المو

دراس��ة تاریخی��ة  –النق��د التطبیق��ي عن��د الج��احظ كت��اب الحی��وان نموذج��ا بج��ة ، زكی��ة ،  .۲
، كلی��ة االداب والعل��وم االنس��انیة ، رس��الة ماجس��تیر ، بانن��ة ،  وص��فیة ، جامع��ة الخض��ر

 م .  ۲۰۰٥الجزائر ، 
، مط�ابع  نتقی�یم تعل�م الطال�ب التجمیع�ي والتك�ویبلوم ، بینامین ومحمد ام�ین واخ�رون ،  .۳

 م .  ۱۹۸۳المكتب المصري الحدیث ، القاھرة ، مصر 
دار  ۱، ط االحصاء وتطبیقاتھ في العلوم التربویة والنفس�یةالبیاتي ، عبد الجبار توفیق ،  .٤

 م .  ۲۰۰۸الثراء للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، 
س�لوكیة اث�ر المعرف�ة المس�بقة ب�االغراض الجاسم وعبد ، فاضل حسن واش�رف یحی�ى ،  .٥

، مجل�ة الف�تح  ٤۲ع  في تحصیل طالبات الصف االول المتوسط في مادة الت�اریخ الق�دیم ،
 م . ۲۰۰۹ة دیالى ، كلیة التربیة االساسیة ، ع، جام

، المؤسس�ة الحدیث�ة للكت�اب ،  مھارات القراءة والفھم والت�ذوق االدب�يالجبیلي ، سجیع ،  .٦
 م .  ۲۰۰۹طرابلس ، لبنان ، 

االص��ول الحدیث��ة لت��دریس اللغ��ة العربی��ة ي واب��و الفت��وح التوانس��ي ، الط��ي ، عل��الجمب .۷
 م .  ۱۹۷٥، مطبعة النھضة ، القاھرة ، مصر ،  ۲، ط  والتربیة الدینیة

، مؤسس�ة التربیة العملی�ة المیدانی�ة مفاھیمھ�ا وكفایتھ�ا ومارس�اتھا حمدان ، محمد زیاد ،  .۸
 م .  ۱۹۸۱الرسالة ، بیروت ، لبنان ، 

، دار المس��یرة  ۱، ط  ارس��ةمالتص��میم التعلیم��ي نظری��ة ومم��د محم��ود ، الحیل��ة ، مح .۹
 م .  ۱۹۹۹للنشر والتوزیع ، عمان ، 

 م .  ۱۹۷۲، دار الفكر ، دمشق ،  ابحاث نقدیة ومقارنةالخطیب ، حسان ،  .۱۰
، دار الحكم�ة  من�اھج البح�ث الترب�وي، داود ، عزیز ھنا ، وانوار حسین عبد الرحمن  .۱۱

 م .  ۱۹۹۰جامعة بغداد ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، للطباعة والنشر ، 
اتجاھ��ات حدیث��ة ف��ي ت��دریس اللغ��ة ال��دلیمي وال��وائلي ، ط��ھ عل��ي وس��عاد عب��د الك��ریم ،  .۱۲

 م .  ۲۰٥، عالم الكتب الحدیثة ، اربد ، االردن ، العربیة 
، س�وریا ، ، دار االنص�ار للطباع�ة والنش�ر  مختار الصحاحالرازي ، محمد بن بكر ،  .۱۳

 م .  ۲۰۱۲
،  س�یكولوجیة الت�دریس الص�فيالزغول والمحامید ، عماد عبد ال�رحیم وش�اكر عقل�ة ،  .۱٤
 م .  ۲۰۰۷، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، االردن ،  ۱ط
، الری�اض ،  اكادیمیة التربیة الخاص�ة،  ۱الزند ، ولید خضر ، التصامیم التعلیمیة ، ط .۱٥

 م .  ۲۰۰٤
، دار البارودي للنش�ر والتوزی�ع ،  ۱، ط تصمیم التدریسمة ، عبد الحافظ محمد ، سال .۱٦

 م .  ۲۰۰۱عمان ، االردن ، 
، دار الفك��ر ،  ۳، ج  مب��ادئ القی��اس والتق��ویم ف��ي التربی��ةس��مارة ، عزی��ز واخ��رون ،  .۱۷

 م .  ۱۹۸۹عمان ، االردن ، 

۲۱ 
 



، درا الع�ودة ، بی�روت ،  ۱، ط تعلیم اللغة بین الواقع والطم�وحالسید ، محمود احمد ،  .۱۸
 م . ۱۹۸۰

، ال�دار  ۱، ط معج�م المص�طلحات التربوی�ة والنفس�یة ،شحاتة والنجار ، حسن وزینب  .۱۹
 م .  ۲۰۰۳المصریة اللبنانیة ، مصر ، 

، انجلت�را ،  اساسیات علم ال�نفس الترب�ويشوق ، محي الدین وعدس عبد الرحمن ،  .۲۰
 م .  ۱۹۸٤دار جون ویلي واوالده ، 

،  الت�دریس الفع�ال تخطیط�ة مھارات�ھ اس�تراتیجیاتھ تقویم�ھ، عنف مصطفى ،  الطناوي .۲۱
 م  ۲۰۰۹، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، االردن ،  ۱ط
، دار الحكم�ة للطباع�ة والنش�ر ،  التق�ویم والقی�اسالعجیلي ، ص�باح حس�ین واخ�رون ،  .۲۲

 م .  ۱۹۹۰بغداد ، 
، المكتب��ة العص��ریة ، بغ��داد ، ۱، ط اللغ��ة والنق��د فص��ول ف��يالع��زاوي ، نعم��ة رح��یم ،  .۲۳

 م .  ۲۰۰٤
، جامع��ة  ۱، ط الم��دخل ال��ى البح��ث ف��ي العل��وم الس��لوكیةالعس��اف ، ص��الح ب��ن حم��د ،  .۲٤

 م .  ۱۹۸۹االمام محمد بن مسعود االسالمیة ، الریاض ، 
 االس�الیب االحص�ائیة االس�تداللیة البارامتری�ة ف�ي تحل�لعالم ، صالح الدین محم�ود ،  .۲٥

الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاھرة ، مص�ر  دار،  البیانات البحوث التربویة والنفسیة
 م .  ۲۰۰۰، 
 م . ۱۹۸۷، عمان ، االردن ،  ۳، ط القیاس والتقویمعمر بفیح ، سامي وخالد حسن ،   .۲٦
، دار االم��ل ،  ۲ع��ودة ، احم��د س��لمان ، القی��اس والتق��ویم ف��ي العملی��ة التدریس��یة ، ط .۲۷

 م .  ۲۰۰۲،  االردن
اث��ر المعرف��ة المس��بقة ب��االغراض الس��لوكیة ف��ي تحص��یل الغرب��اوي ، زھ��ور ك��اظم ،  .۲۸

، جامعة بغداد ، كلی�ة التربی�ة اب�ن  طالبات الصف الرابع العام في مادة االدب والنصوص
 م .  ۲۰۰۰رشد ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، 

، دار الفك�ر  ۱، ط  الخاص�ةالقیاس والتقویم ف�ي التربی�ة الغمش ، مصطفى واخرون ،  .۲۹
 م .  ۲۰۰۰للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، 

، ٤، مجل��ة لغ��ة الض��اد ، ج ف��ي طرائ��ق ت��دریس اللغ��ة العربی��ةكب��ة ، نج��اح ھ��ادي ،  .۳۰
 م .  ۲۰۰۱منشورات المجمع العلمي ، 

معج��م المص��طلحات التربوی��ة المعرف��ة عل��ة اللف��اني ، عل��ي واحم��د حس��ین واخ��رون ،  .۳۱
 م.  ۱۹۹۹، عالم الكتب ، القاھرة ، مصر ،  ۲، ط ھج وطرائق التدریسالمنا

اث��ر المعرف��ة الس��ابقة بالھ��داف الس��لوكیة ف��ي ، ض��حى عب��د الجب��ار محم��د ، المس��عودي  .۳۲
، الجامع�ة المستنص�ریة  تحصیل طلبة كلیة التربیة جامعة المستنصریة في مادة العروض

 م .  ۲۰۰٥ ، كلیة التربیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،
 المصادر االجنبیة : 

) Preinstructional strategies ,James and Davis Irok.(1976 Hartley34 . 
, over view, Resparch,  the Role of pretest Behavioural objectives

vol,14,No.2 

objective Based Reading 35. otto,wine and chester,Robert,D,(1976) 
ley Publishing Company .Wesadision 
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 املالحق
 )۱ملحق (

 أنموذج من االھداف السلوكیة 
 الفصل الثاني : المذاھب االدبیة 

 لمستویاتا على أن ةقادر ةاالھداف السلوكیة : جعل الطالب ت
 معرفة تعرف اصل كلمة كالسیكیة  ۱
 معرفة تعرف معنى الرومانسیة ۲
 معرفة تعدد اعالم المذھب الرمزي  ۳
 معرفة تعرف معنى الواقعیة  ٤
 معرفة تعدد خصائص المذھب الكالسیكي  ٥
 معرفة تعدد اعالم المذھب الكالسیكي الغربي ٦
 معرفة تعدد خصائص المذھب الرومانسي   ۷
 معرفة تعدد خصائص المذھب الرمزي    ۸
 فھم یحدد خصائص المذھب الكالسیكي    ۹

 فھم تمیز خصائص المذھب الرومانسي  ۱۰
 فھم نحدد الصفات الممیزة للمذھب الواقعي  ۱۱
 فھم تمیز خصائص الواقعیة في االدب العربي  ۱۲
 فھم تحدد خصائص المذھب الكالسیكي في االدب العربي  ۱۳
 فھم نحدد رواد المذھب الرمزي عبر التاریخ  ۱٤
 تطبیق  نعطي امثلة على المذھب الكالسیكي  ۱٥
 تطبیق  رومانسي من االمثلة المكتوبة على السبورة نستخرج المذھب ال ۱٦
 تطبیق  تعطي امثلة جدیدة على المذھب الواقعي  ۱۷
 تطبیق  تستخرج المذھب الرمزي من االمثلة المكتوبة على السبورة  ۱۸
 تطبیق  تعطي امثلة جدیدة على المذھب الرومانسي  ۱۹
 تحلیل ي تمیز بیع اعالم المذھب الكالسیكي والرومانس ۲۰
 تحلیل تحدد الفرق بین المذھب الكالسیكي والرومانسي ۲۱
 تحلیل تمیز بین خصائص المذھب الواقعي والرمزي  ۲۲
 تحلیل تمیز بین اعالم المذھب الرمزي والرومانسي  ۲۳
 تركیب نصوغ تعریفا لمذھب الرومانسیة باسلوبھا الخاص  ۲٤
 تركیب ھانصوغ تعریفا لمذھب الكالسیكیة باسلوب ۲٥
 تركیب  نصوغ تعریفا لمذھب الرمزیة باسلوبھا الخاص  ۲٦
 تقویم  تعطي حكما مقدما على جودة قصیدة الرصافي ( االمة العربیة )  ۲۷
تبین االفكار الرئیسة التي تضمنتھا قصیدة صالح عبد الصبور ( الثامن في  ۲۸

 بالدي ) 
 تقویم

 تقویم قصیدة بدر شاكر السیاب ( جیكور ) تحكم على جمالیة الصورة الشعریة في  ۲۹

 

۲۳ 
 



 )۲ملحق (

والحروف  في اجراءات البحث مرتبة حسب االلقاب العلمیة أسماء الخبراء الذین استعان الباحثون بھم
 الھجائیة .

 ت
االھداف  التخصص أسماء الخبراء

 السلوكیة
الخطط 

 التدریسیة
 االختبار

أ.د ریاض حسین علي  ۱
 المھداوي 

طرائق 
ریس اللغة تد

 العربیة

X X X 

أ.د عادل عبدالرحمن نصیف  ۲
 العزي 

طرائق 
تدریس اللغة 

 العربیة

X X X 

طرائق  د علي محمد العبیدي م. أ. ۳
تدریس اللغة 

 العربیة

X X X 

 X  X البالغة والنقد  أ.د فاضل عبود التمیمي  ٤

طرائق  أ.د مثنى علوان  الجشعمي  ٥
تدریس اللغة 

 العربیة

X X X 

 X  X قیاس وتقویم أ.د  ناظم كاظم جواد ٦

 X  X البالغة والنقد  .د نوفل یونس سالم م ۷

 X  X لغة عربیة م.د  وجدان برھان عبدالكریم ۸

 

 

 

 

 

 

 

 

۲٤ 
 



 ) ۳ملحق ( 
 فقرات االختبار التحصیلي البعدي بصورتھ النھائیة

 رات االتیة : / ضعي دائرة حول الحرف الذي یسبق االجابة الصحیحة من العبا ۱س
 م المذھب الكالسیكي الغربي المن اع .۱

 د. غوركي   ج. بودلیر   ب. الماتین   جان مولبیر  . أ
 ھو  الرومانسيالمذھب  خصائصمن  .۲

 االجتماع على سلطان العقلب .    االعتماد على الحقیقة   . أ
 د. االنطالق من الواقع الطبیعي واالجتماعي   دج . الدخول في عالم الالحدو

 ض من اھم سمات المذھب االدبيالغمو .۳
 د . الرومانسي  ج. الرمزي  الواقعيب.   أ . الكالسیكي

 یعد الواقعیون االدب  .٤
 د. وسیلة الغایة  ج. غایة الوسیلة   ب. غایة   أ . وسیلة 

 قال الشاعر : وصیاح دیك فر من قفص     وقدیس صغیر  .٥
 المذھب النقدي الذي ینتمي الیھ البیت 

 د. الرمزي   ج. الكالسیكي   . الواقعي ب  الرومانسي  . أ
 الموضوعیة تسیطر على المنھج النقدي  .٦

 د. البنیوي   ج. التاریخي   ب. النفسي   االنطباعي  . أ
 من رواد النقد االدبي التأثري  .۷

 د. فیلمات   ج. ایزر   ب. بورجیھ   جون لومانر  . أ
 العمل االدبي ولید الالشعور ھو من أسس نظریة المنھج  .۸

 د. التأثیري   ج. النفسي   ب. البنیوي  لي التأوی . أ
 أبدال موضوع الرغبة الالواعیة الممنوعة بأخرى مقبولة اجتماعیا وعرقیا ھي  .۹

 د. الالشعور   ج. االزاحة   ب. الرمز   التكنیف   . أ
 من خصائص المذھب الواقعي ھو  .۱۰
 د. االتقان الفني  ج.التمرد والبناء   ب. لغة االحساس   التحلیل  . أ

 امام العبارة الخاطئة ×  ) / ضعي عالمة (     ) امام العبارة الصحیحة وعالمة (   ۲س
 النسق ھو عبارة من عناصر متفاعلة مترابطة متمایزة  .۱
 المنھج التأویلي یعارض المنھج البنیوي ألنھ ال یعتقد بانغالق النص على نفسھ  .۲
ي م��ن داخل��ھ م��ن حی��ث لغت��ھ م��ن األخ��ذ عل��ى الم��نھج الت��اریخي كث��رة االھتم��ام ب��النص االدب�� .۳

 .واسلوبھ 
وفق المنھج التأثري ب�أن یق�را ال�نص االدب�ي بش�كل من خطوات نقد النص االدبي على  .٤

 دقیق ومتأني . 
 التأثر ھو تحقیق استجابة غیر متفاعلة ضعیفة بین الناقد والنص . .٥
 ال تعتني المدرسة الرمزیة بالموسیقى الشعریة موسیقى اللفظة والقصیدة  .٦
 االدب الكالسیكي بأنھ ادب غیر موضوعي اما االدب الرومانسي فأنھ ادب غیر ذاتي یتمیز  .۷
 من ابرز شعراء العرب الكالسیكیون احمد شوقي ومحمد مھدي الجواھري  .۸
تاریخیة ق�ادرة عل�ى تص�ور العص�ر ینظر المنھج التاریخي الى االداب على انھا وثیقة  .۹

 وحركة التاریخ بوعي ومصداقیة . 
 یوي من اھم المناھج النصیة الداخلیة التي تدرس داخل النص وبنیتھ المنھج البن .۱۰

۲٥ 
 



 / املئي الفراغات بما یناسبھا  ۳س
النق��د  –یحی��ى حق��ي  –البیئ��ة  –مكس��یم غ��وركي  –كومی��دي  –الكالس��یكیة  –االش��تراكیة 

 التاویلي  –الرمزي  –فیكتور ھوغو  –الثقافي 
 ....روایة البؤساء لالدیب الفرنسي ............. .۱
االنتقال بالممارسة النقدیة من نقد النصوص والعنایة بجمال اس�لوبھا ال�ى نق�د االتس�اق  .۲

 المطمورة فیھا من وظائف ...................
 ............... المكان الجغرافي المتنوع الذي یعطي نتاجا ادبیا مختلفا  .۳
 ................من النقاد المعاصرین الذین التزموا بالمنھج التاثري الروائي  .٤
 یوجد اكثر من شكل من اشكال الواقعیة مثل الواقعیة الطبیعیة والواقعیة ................ .٥
 ............. ھي التعبیر عن االفكار العالیة والعواطف الخالدة باسلوب فني متقن  .٦
 تمیز مسرح جون مولبیر بانھ مسرح ................ .۷
 على القارئ ھي من خصائص المنھج ............. معرفة االثار التي یلقیھا النص .۸
( یا نھري الحزین كالمطر )  ھذا البیت للشاعر بدر شاكر الس�یاب ینتم�ي ال�ى الش�عر  .۹

.............. 
روائي ومسرحي روسي تمیز ادبھ بالسھولة والجاذبیة یعب�ر ع�ن تجارب�ھ الشخص�یة  .۱۰

 ھو .................
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 )٤ملحق ( 
 جات طالب مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي البعديدر

 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
 الدرجات ت الدرجات ت الدرجات ت الدرجات ت
۱ ۳۰ ۱٦ ۲٦ ۱ ۱٤ ۱٦ ۱۸ 
۲ ۳۰ ۱۷ ۲٦ ۲ ۱٥ ۱۷ ۱٥ 
۳ ۲۹ ۱۸ ۲۳ ۳ ۱۰ ۱۸ ۱٦ 
٤ ۲۹ ۱۹ ۲٤ ٦ ۳۰ ۱۹ ۱۱ 
٥ ۲۷ ۲۰ ۲۲ ٥ ۲۹ ۲۰ ٦ 
٦ ۲۷ ۲۱ ۳۰ ٦ ۱۷ ۲۱ ۱٤ 
۷ ۲۷ ۲۲ ۲٤ ۷ ۱۸ ۲۲ ۱۳ 
۸ ۲٦ ۲۳ ۲۳ ۸ ۱۹ ۲۳ ۱۸ 
۹ ۲٦ ۲٤ ۲۹ ۹ ۱٦ ۲٤ ۱٦ 

۱۰ ۲٦ ۲٥ ۲۹ ۱۰ ۳۰ ۲٥ ۱۲ 
۱۱ ۳۰  ۱۱ ۲۷ ۲٦ ۲۰ 
۱۲ ۳۰  

 ٦٦٦مج=
الوسط الحسابي 

=۲٦.۲٤ 
 ۹.٥۷التباین = 

االنحراف المعیاري 
=۳.۰۹ 

۱۲ ۲۸ ۲۷ ۱۹ 
 ٤۸۱مج= ۲۱ ۱۳ ۲۷ ۱۳

 ۱۷.۸۱الوسط الحسابي= 
 ۱۷.۸۱این = التب

االنحراف المعیاري 
=۱۸.٤٤ 

 

۱٤ ۲۷ ۱٤ ۲۰ 
۱٥ ۱۷ ۱٥ ۹ 
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Summary 
The current research aims to know the effect of prior knowledge of the 
purposes for the collection of behavioral students in the sixth grade 
literary material in literary criticism The researchers placed the 
following null hypothesis There is no statistically significant difference 
at the level ( 0.05) between the average collection of students who were 
studying literary criticism using the traditional method and choose the 
researchers Qsidia ( secondary Adnaniyah for girls ) which includes 
three divisions of the sixth-grade literary , randomly selected Division 
(c ) to represent the experimental group , while representing the 
Division of (a) the control group , and reached the research sample (52) 
by a student ( 25) students in the experimental group and 27 in the 
control group . Rewarded students between the two sets of search 
statistically using t- test in the following variables ( chronological age , 
widgets Arabic language exam in half a year, and test the ability of 
language to Arabic symbolism , and the use of any other in the 
collection box for fathers and mothers ).For the purpose of measuring 
the collection of students two sets of research in the subjects studied by 
one of the researchers , and Aawa achievement test Uday corrupted 
from (30) , paragraph three questions question Allowal multiple choice 
be (10) vertebrae and the second question right and wrong are from 
(10) vertebrae and the third question of blanks with the answer specific 
to be of (10) vertebrae , and presented to a group of experts to install 
the veracity of the testing and analysis of test items and the calculation 
of its stability , was applied to a sample of 80 female students from 
junior high ( Umm Habiba for girls ) , and is analyzing the results of 
the answers , and after analysis results answers students sample and 
processed statistically using statistical methods appropriate found that 
test items are all valid , but the expense of the stability of the test has 
used the method of trial midterm processed data using the Pearson 
correlation coefficient which is corrected by a factor of Spearman 
Birwan was ( 0.85 ) and after the end of the experiment , which lasted 8 
weeks dish post test students on the two sets of search , and after 
analyzing the results of the students answers and processed statistically 
using the t- test , and it turns out there are statistically significant 
difference between the experimental and control groups in a variable 
interest receivable and the experimental group that studied her students 
to use prior knowledge of behavioral purposes . In light of the results 
the researchers concluded that the prior knowledge of the purposes of 
behavioral proved its effectiveness within the limits of which were held 
by the current study and recommended a number of recommendations 
and proposals 
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