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التربیة 

  ٢٥/٥/٢٠٠٤تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٨/٣/٢٠٠٤تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
یهـــدف البحـــث الحـــالي الـــى معرفـــة اثـــر اســـتخدام الطـــریقتین االســـتقرائیة واالســـتنتاجیة فـــي 

النقد األدبي) لدى –التذكر –القابلیات اللغویة -تنمیة بعض المهارات األدبیة (االختبارات األدبیة

ف صیغت فرضیة اساسیة واربع ثانویة طبقا لمتغیـرات طلبة الصف الخامس االدبي ولتحقیق الهد

البحث واألداة واستخدم االختبار القبلي والبعدي ذو التصمیم التجریبـي للمجـامیع المتكافئـة واختـار 

) ٢٥الباحــث عمــدًا مدرســة الزهــور والربیــع االعــدادیتین لتكونــا عینــة البحــث ، وتألفــت العینــة مــن (

اجیة وبینمـــا تیبیـــة األولـــى التـــي درســـت باســـتخدام الطریقـــة االســـتنطالبـــا ذكـــرًا فـــي المجموعـــة التجر 

درست المجموعة التجریبیة الثانیة باستخدام الطریقة االستقرائیة . 

واعد الباحث اداة خاصة لقیاس المهارات األدبیة لكلتا  المجموعتین وتم التأكد من صدق 

ـــات وصـــعوبة المـــادة وتمییزهـــا وكانـــت األدوات االحصـــائیة  ـــار التـــائي وثب المســـتخدمة هـــي االختب

ومعامــل ارتبـــاط بیرســـون . وقـــد اســـتنتج الباحـــث وجــود فـــرق ذا داللـــة احصـــائیة بـــین المجمـــوعتین 

لصالح المجموعة االسـتقرائیة فـي تطـویر المهـارات االدبیـة بصـورة عامـة . وقـد اقتـرح البحثـان فـي 

ضوء النتائج التي توصال البالیها بعض التوصیات والمقترحات. 
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Abstract:
The present research aimed at knowing the impact of inductive and

deductive methods on developing some literary skills (Literary testing,
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language ability, memorization, literary criticisms) by fifth class literary

Branch .

To verify this aim, on main hypothesis and four sub-hypotheses

were formulated according to the variables of the research and the tool.

The pre-test and post experimental design for equivalence groups

were used the researchers had chosen intentionally Al-Zohoor preparatory

school and Al-Rabeea Secondary school to be school sample. The student

sample consisted of 25 male students for first experimental group who

taught by inductive method and second experimental group who taught

by dedaetive group.

The researchers prepared special instrument to measure the literary

skills for both groups . the validity, rehabilitee, item discrimination and

difficulties of the tool were proceeds.

The statistical procedures consisted of T-test, Pearson Colleration

Coofficient, the researchers revealed the following results : There is a

statistical significant difference between the first experimental group who

taught by inductive method and second experimental group who taught

by deductive method with the favor of the deductive method in

developing the literary skills as a whole.

According to the results , some recommendations and suggestions

are presented.

:خلفیة البحث 

اللغة أداة المتعلم األولى للتعبیر عـن حاجاتـه وتنفیـذ رغباتـه فـي المجتمـع الـذي یحیـا فیـه، 

على تجـارب اآلخـرین وعلـى تجـارب مجتمعـه وعن طریقها یمكنه التفاهم مع بني جنسه واإلطالع 

والمجتمعـــات األخـــرى ماضـــیًا وحاضـــرًا، وبواســـطتها یمكنـــه التـــأثیر فـــي عقـــول اآلخـــرین وٕاقنـــاعهم 

). وٕاذا كانــت ١٢-١١،ص١٩٨٠العتنــاق مبــدأ مــن المبــادئ أو لتجنــب أمــر مــن األمــور. (الســید،

لهـا مـن أن كریمـة كاللغـة العربیـة البـد اللغة تتبوأ هذه المكانة وكانت األمم تعنـى بلغاتهـا، فـان لغـة 

    ).١٣، ص١٩٨٧تحظى بجانب كبیر من االهتمام والرعایة من قبل أبنائها. (الخماسي، 
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فاللغــة العربیــة، لغــة خالــدة، غنیــة بمفرداتهــا، وتركیبهــا، وأوزانهــا، تنمــو وتتطــور باســتمرار. 

ت حضــارات األمــم المختلفــة، وهــي مــن أدق اللغــات نظامــا، وأوســعها اشــتقاقا، وأجملهــا أدبــا، وســع

وصارت لغة العلوم واآلداب والفنون قرونًا طویلة. وهي من أشهر لغات العالم وأقواها على تحدي 

الصعوبات عبر العصور. فتقلبت األزمان وتوالت الخطوب والمحـن واألحـداث الجسـام وهـي ثابتـة 

، فــي حــین تالشــت لغــات ناضــرة رائعــة،فما زالــت منــذ خمســة عشــر قرنــًا لغــة حیــة مشــرقة متطــورة

  ). ٩،ص١٩٩٢أخرى وانقرضت. (الكخن، 

وتتفــرع اللغــة العربیــة إلــى أدب وبالغــة ونحــو وٕامــالء وخــط وقــراءة، إال أن أهمیــة األدب 

تـأتي مــن أهمیــة اللغـة ذاتهــا فــاألدب بنصوصــه الشـعریة والنثریــة مــا هـو إال أداة تعبیــر عــن اللغــة، 

یر، ویثیر فیهما إحساسًا خاصًا، وینقلها إلى أجواء قریبـة وهو فن یحمل القارئ والسامع على التفك

).ومـن مزایـا األدب انـه یسـهم فـي تنمیـة مـدركات ٢٠،ص١٩٨٠أو بعیدة مـن الخیـال. (المطلبـي، 

المــتعلم، وٕامــداده بــألوان جدیــدة مــن الخبــرة والمعرفــة، وتوســیع أفقــه الثقــافي بوجــه عــام فیفــتح ذهنــه، 

ة العامـة وفهمـه لهـا وٕالمامـه بمـا یضـطرب فیهـا مـن ألـوان السـلوك ویتسع فكـره، وتزیـد صـلته بالحیـا

  ). ٦٤١،ص١٩٧٩والمعرفة وینفعل بإحداثها. (سمك، 

ویتضمن األدب جملـة مـن المهـارات التـي یمكـن تنمیتهـا وتعزیزهـا لـدى المـتعلم مـن خـالل 

لحفــظ والتـــذكر، تدریســه هــذه المــادة منهـــا (مهــارة التــذوق األدبـــي، ومهــارة القــدرة اللغویـــة، ومهــارة ا

ومهارة النقد األدبي). فمهارة التذوق األدبي تساعد الطلبة على إدراك ما في النصوص مـن جمـال 

األســلوب، وروعــة الخیــال، ودقــة المعنــى، وقــوة التــأثیر، وضــروب المهــارة الفنیــة، ویستشــعرون مــا 

فیفهمونها فهما عمیقا فیها من االنطباعات والنواحي النفسیة واالحساسات العمیقة وألوان العاطفة،

ویحللونها تحلیال شامال مفصال، وهذا یؤدي إلى تحصیل المتعة واإلعجاب بما یقرؤون من روائع 

  ). ٧٠٤-٧٠٣، ص١٩٧٩األدب. (سمك، 

أما أهمیة القدرة اللغویة فتكمن في أنها تساعد الطالب على فهـم المقـروء، وأعـانتهم علـى 

علـى البحـث وتقصـي المسـائل واسـتخدام المعـاجم ومراجعـة إجادة التعبیر. وهي تزید قـدرة الطـالب

المراجـــع. وتمكـــنهم مـــن محاكـــاة مـــا یدرســـون مـــن األدب بطریقـــة غیـــر شـــعوریة نتیجـــة لتأثرهـــا بـــه، 

، ١٩٨١فیصــــبح لــــدیهم القــــدرة علــــى التعبیــــر الجیــــد عــــن أفكــــارهم ومشــــاعرهم. (یــــونس وآخــــرون، 

  ). ٦، ص١٩٨٣)، (وزارة التربیة، ٢٠٤ص

ة الحفظ والتذكر في أنها تصل الطالب بالتراث األدبي في عصـوره المختلفـة وتتجلى مهار 

لیتمثلوه ویتزودوا من قیمه الخلقیة واالجتماعیة والفنیة بمـا یالئـم مجتمعنـا العربـي. ألن التوجیهـات 

واألفكــار التــي یجــدها الطلبــة فــي النصــوص التــي یحفظونهــا ذات تــأثیر فــي تصــرفاتهم وســلوكهم 

وذجـا مـن السـلوك قـام بهـا قـبلهم أنـاس علـى مسـتوى راق مـن التفكیـر والخلـق. ولهـذا ألنها تمثـل نم

النثر تتناسب والموقف فإننا كثیرًا ما نسمع بعض الناس یتمثلون بأبیات من الشعر أو نصوص من 
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الصـحیحة التـي تـدعوهم إلـى االهتـداء الذي هم فیه القتناعهم بوجود التشابه بین الموقفین وحصول القدرة

  ).  ٣٨، ص١٩٧٩؛ الرحیم، ٢٧٠، ص١٩٨٩االحتذاء. (احمد، و 

أمــا مهــارة النقــد األدبــي فــتمكن الطــالب مــن التعــرف علــى مســتوى الجــودة والضــعف فــي 

الــنص وتقــدیر القیمــة الحقیقیــة للمنقــود مــن حیــث، المزایــا والمثالــب والمحاســن والمعایــب. ویمكــنهم 

والموازنـة بمـا یظهـر قیمتهـا األدبیـة ومسـتواها أیضا من الحكم على النصوص األدبیة بعد التحلیل 

ــــــى، وأســــــلوبا وفكــــــرة. (الســــــعدي،  ــــــي لفظــــــا ومعن ؛ ٨١٠، ص١٩٧٩؛ ســــــمك، ٢، ص١٩٩٦الفن

  ). ٧٤، ص١٩٧٣الركباني، 

ومـــن أجـــل تنمیـــة هـــذه المهـــارات وتعزیزهـــا لـــدى الطلبـــة البـــد مـــن اختیـــار طرائـــق تدریســـیة 

مناسبة لدرس األدب لیحقق أهدافه المرجوة. 

الطرائـق المهمــة فـي تــدریس اللغـة العربیـة بشــكل عـام واألدب علــى وجـه الخصــوص ومـن 

طریقتــان أساســیتان: تعتمــد األولــى علــى تقــدیم الحقــائق واألحكــام العامــة علــى النصــوص، وتــذهب 

الثانیــة إلــى جعــل النصــوص أساســا للوصــول إلــى األحكــام وتقریــر الحقــائق. ویطلــق علــى الطریقــة 

یطلق على الثانیة الطریقة االستقرائیة. األولى القیاسیة في حین

  ). ٢٢٤-٢٢٣، ص١٩٨٠(السید، 

تعــد الطریقــة القیاســیة مــن أهــم الطرائــق للحصــول علــى المعرفــة، إذ بــدون القیــاس تكــون 

معظم معالجتنا للحقائق غیر مثمرة، كما أنها تسمح بإعطاء مادة علمیة اكثـر، وتسـهم فـي تـدریب 

-١١٠، ص١٩٨٦الـــربط بـــین المجـــردات والشـــواهد. (زیتـــون، الطـــالب علـــى التفكیـــر المنطقـــي و 

). كمــا أنهــا طریقــة ســهلة وســریعة وال تحتــاج إلــى مجهــود عقلــي ١٤٦، ص١٩٨١؛ قــالدة، ١١١

  ). ٢٤٨، ص١٩٨٢كبیر. (عبد العزیز وعبد المجید، 

أمـــــا الطریقـــــة االســـــتقرائیة فـــــتكمن فـــــي أنهـــــا تشـــــجع الطـــــالب علـــــى التحـــــري والتجریـــــب، 

Binterق، والتعمیمـات واألسـالیب اإلجرائیـة فـي مجـاالت مـا یدرسـونه (واستكشـاف الحقـائ and

Dewar,1967,p.229) فقد دعا برونر (Bruner إلى استخدام هذه الطریقـة فـي الـتعلم، حیـث (

أكد على ضرورة قیام الطالب بوضـع المسـائل ثـم الكشـف عـن الحلـول المناسـبة لهـا بأنفسـهم، أمـا 

Grambsكثـر ممـا هـو ملقـن للمعلومـات. (دور المـدرس فیكـون الموجـه ا and Carr, 1979,

p.218) وذكــــر بــــاكلي .(Bagley ان الطالــــب یجــــب ان ال تعطــــى لــــه المعلومــــات عــــن طریــــق (

,Evansالتلقین، وٕانما یجب توجیهه لیرى ویكتشف بنفسه. ( 1969,p.556.(

ن والمختصــین فــي ونالــت الطریقتــان االســتقرائیة والقیاســیة جهــودا متمیــزة مــن لــدن المــربی

مجــال طرائــق التــدریس، فــذهبوا یجــرون التجــارب ویعــدون البحــوث للموازنــة بــین هــاتین الطــریقتین 

  ). ٢٦، ص١٩٩٠للتعرف على أیهما أفضل في التدریس. (العلي، 



…االستنتاجیة أثر استخدام الطریقتین االستقرائیة و 

٥

وعلى وفق خلفیـة البحـث والمناقشـات التـي تـم عرضـها آنفـًا تكمـن أهمیـة البحـث فیمـا 

-یأتي:

ة ربطت بین طریقتي القیاس واالستقراء وتنمیة المهارات األدبیة.عدم وجود دراسات سابق.١

أهمیـــة التعـــرف علـــى األثـــر الـــذي تتركـــه كـــل مـــن الطـــریقتین القیاســـیة واالســـتقرائیة فـــي تنمیـــة .٢

المهارات األدبیة. 

تناول موضوع المهارات بوصفها هدفًا أساسًا من أهداف العملیة التعلیمیة. .٣

الحــــــالي بالفائــــــدة علــــــى مدرســــــي اللغــــــة العربیــــــة ومشــــــرفیها مــــــن المتوقــــــع ان یعــــــود البحــــــث .٤

االختصاصیین، فضًال عن إمكانیة إفادة أقسام اللغـة العربیـة فـي كلیـات التربیـة مـن خـالل مـا 

سیتوصل إلیه من نتائج في مجال طرائق التدریس والمهارات. 

:مشكلة البحث 
یـان أثـر اسـتخدام طریقتـي الحظ الباحثـان أن أغلـب البحـوث والدراسـات قـد تركـزت علـى ب

االســتقراء والقیــاس علــى التحصــیل فــي قواعــد اللغــة العربیــة، ولــم یتنــاول أحــد مــن البــاحثین اختبــار 

الطریقتین في مـادة األدب وربطهمـا بوجـه خـاص بالمهـارات األدبیـة كمـا الحـظ الباحثـان أیضـًا أن 

الهتمـــام الـــالزم وان مدارســـنا ال تنمیـــة المهـــارات األدبیـــة لـــدى طلبـــة المرحلـــة اإلعدادیـــة لـــم تحـــظ با

تســـاعد علـــى غـــرس هـــذه المهـــارات لـــدى الطلبـــة، فالطالـــب یتخـــرج مـــن الدراســـة اإلعدادیـــة وهـــو ال 

یمتلــك، فــي األعــم األغلــب، أیــة مهــارة مــن المهــارات األدبیــة علــى الــرغم مــن ورودهــا فــي أهــداف 

ث یؤكـد البـاحثون علـى تدریس األدب كما أن موضوع المهارات األدبیـة حظـي باهتمـام عـالمي حیـ

أن التعلیم فـي غرفـة الدراسـة ینبغـي أن یتغیـر مـن الطرائـق القدیمـة القائمـة علـى التلقـین إلـى تعلـیم 

الطــالب كیــف یتعلمــون بأنفســهم، وكیــف یتــدربون علــى المهــارات التــي تمكــنهم مــن االســتفادة ممــا 

  ). ١٧، ص٢٠٠٠یتعلمونه. (الخلیفي، 

البحــث بالســؤال اآلتــي: مــا أثــر اســتخدام طریقتــي القیــاس وكــان ذلــك حــافزًا لتحدیــد مشــكلة 

واالســــتقراء علــــى تنمیــــة المهــــارات األدبیــــة فــــي مجــــال: التــــذوق األدبــــي، والقــــدرة اللغویــــة، والحفــــظ 

والتذكر، والنقد األدبي لدى طلبة الصف الخامس األدبي؟. 

:ھدف البحث 
االسـتقراء فـي تنمیـة بعـض یهدف البحث إلى التعرف على أثر اسـتخدام طریقتـي القیـاس و 

والنقـد األدبـي) لـدى طلبـة -والحفـظ والتـذكر -والقدرة اللغویة -المهارات األدبیة (التذوق األدبي 

الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص. 

وتحقیقًا لهدف البحث تمت صیاغة الفرضیات اآلتیة: 
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ین متوســط الفــرق فــي االختبــارین القبلــي یوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائیة بـال :الفرضــیة الرئیســة -

والبعــدي للمجموعــة التجریبیــة األولــى التـــي درســت بالطریقــة االســتقرائیة والمجموعــة التجریبیـــة 

الثانیة التي درست بالطریقة القیاسیة في تنمیة المهارات األدبیة. 

فـي االختبـارین یوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائیة بـین متوسـط الفـرق ال :الفرضیة الفرعیـة األولـى -

القبلــــي والبعــــدي للمجموعــــة التجریبیــــة األولــــى التــــي درســــت بالطریقــــة االســــتقرائیة والمجموعــــة 

التجریبیة الثانیة التي درست بالطریقة القیاسیة في تنمیة مهارة التذوق األدبي. 

ین یوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائیة بـین متوسـط الفـرق فـي االختبـار ال :الفرضیة الفرعیـة الثانیـة -

القبلــــي والبعــــدي للمجموعــــة التجریبیــــة األولــــى التــــي درســــت بالطریقــــة االســــتقرائیة والمجموعــــة 

التجریبیة الثانیة التي درست بالطریقة القیاسیة في تنمیة مهارة القدرة اللغویة . 

ال یوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائیة بـین متوسـط الفـرق فـي االختبـارین :الفرضیة الفرعیة الثالثة-

ي والبعــــدي للمجموعــــة التجریبیــــة األولــــى التــــي درســــت بالطریقــــة االســــتقرائیة والمجموعــــة القبلــــ

التجریبیة الثانیة التي درست بالطریقة القیاسیة في تنمیة مهارة الحفظ والتذكر. 

ال یوجد فـرق ذو داللـة إحصـائیة بـین متوسـط الفـرق فـي االختبـارین :الفرضیة الفرعیة الرابعة -

للمجموعة التجریبیة األولى التي درست بالطریقة االسـتقرائیة والمجموعـة الثانیـة القبلي والبعدي 

التي درست بالطریقة القیاسیة في تنمیة مهارة النقد األدبي. 

:حدود البحث

یقتصر البحث على: 

طــالب الصــف الخــامس األدبــي فــي المــدارس اإلعدادیــة والثانویــة للــذكور فــي مركــز محافظــة .١

  ). ٢٠٠١-٢٠٠٠دراسي (نینوى للعام ال

ـــاب "األدب والنصـــوص" للصـــف الخـــامس األدبـــي. .٢ ـــاب فـــي كت دراســـة تســـعة شـــعراء وســـتة كت

  . ١٩٩٧الطبعة السابعة لسنة 

  ). ٢٠٠١-٢٠٠٠الفصل الدراسي األول من العام الدراسي (.٣

أربــع مهــارات مــن المهــارات األدبیــة وهــي "مهــارة التــذوق األدبــي ومهــارة القــدرة اللغویــة ومهــارة .٤

لحفظ والتذكر ومهارة النقد األدبي". ا

:التعریفات اإلجرائیة 

:الطریقة االستقرائیة 
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هــي الطریقــة التــي یعــرض فیهــا المــدرس الــنص األدبــي أوًال ثــم یشــترك مــع طلبتــه (عینــة 

البحــث) بتحلیــل وتفســیر واســتنباط خصائصــه ومعانیــه للوصــول أخیــرًا إلــى الســمات والخصــائص 

األدیب صاحب النص. الفنیة التي یتمیز بها

:الطریقة القیاسیة 

هي الطریقة التي یعرض فیها المـدرس السـمات والخصـائص الفنیـة التـي یتمیـز بهـا أدیـب 

من األدباء ومن خالل تفسیر تلك السمات والخصـائص ومعرفتهـا وحفظهـا مـن قبـل الطلبـة (عینـة 

ــــك الممیــــزات وال ــــي اســــتخراج تل ــــنص البحــــث). ویشــــترك المــــدرس مــــع طلبتــــه ف خصــــائص مــــن ال

المعروض لذلك األدیب. 

:المھارات األدبیة 

هي قدرة طالب المرحلة اإلعدادیة على التعامل مع النص األدبي وفهمه وٕادراك ما یتعلق 

به من تذوق وقدرة لغویة وحفظ وتذكر ونقد بدرجة عالیة من الدقة والسرعة واإلتقان، وتحدد درجة 

لمتعلم بحیث یعطـى نتـائج تعلیمیـة عالیـة. وتقـاس مهارتـه بالدرجـة اإلتقان تبعا للمستوى التعلیمي ل

التي یحصل علیها من خالل استجابته للمهارات األربع الواردة في أداة البحث. 

:مھارة التذوق األدبي .١

قدرة الطالب علـى معرفـة الخصـائص والمزایـا الفنیـة للـنص األدبـي وتقـدیر الجمـال البحـت 

األدبـي والحكـم علـى وجـه الجمـال مـن حیـث إرضـاؤه أو عـدم إرضـائه وتقـاس نتیجة تمییز اإلنتاج 

بالدرجة التي یحصل علیها الطالب في استجابته على الفقرات التي تحددها تلك المهارة. 

:مھارة القدرة اللغویة .٢

قـــدرة الطالـــب علـــى البحـــث والتقصـــي ومعرفتـــه لمعـــاني الكلمـــات والمصـــطلحات األدبیـــة. 

ة التي یحصل علیها في أجابته على الفقرات التي تمثلها تلك المهارة. وتقاس بالدرج

:مھارة الحفظ والتذكر .٣

قـــدرة الطالـــب علـــى حفـــظ اكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن النصـــوص األدبیـــة نتیجـــة فهمـــه إیاهـــا، 

واســــتدعائها فــــي الموقــــف المناســــب، مثــــل عقــــد المقارنــــات والموازنــــات مــــع نصــــوص جدیــــدة، أو 

بیات في مواضیع التعبیر، أو جعل بعضها حكما وأمثاال یقتدي بهـا. وتقـاس االستشهاد ببعض اآل

بالدرجة التي یحصل علیها في استجابته على الفقرات التي تمثلها تلك المهارة. 
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:مھارة النقد األدبي  .٤

قدرة الطالب على الكشف عن جوانب النضـج فـي الـنص األدبـي وٕاظهـار فضـائله وعیوبـه 

لضـــعف فیـــه مـــن خـــالل الشـــرح والتعلیـــل والمناقشـــة والموازنـــة عـــن طریـــق قواعـــد ومـــواطن القـــوة وا

یســتطیع بهــا إصــدار حكــم علــى القطعــة األدبیــة. وتقــاس بالدرجــة التــي یحصــل علیهــا الطالــب فــي 

استجابته للفقرات التي تمثلها تلك المهارة. 

:التنمیة 

د عینـة البحـث فـي اسـتجابتهم هي مقدار فرق الدرجة بین االختبارین القبلـي والبعـدي إلفـرا

لفقــرات المهــارات األدبیــة بمجاالتهــا األربعــة: التــذوق األدبــي، القــدرة اللغویــة، الحفــظ والتــذكر، النقــد 

األدبي. 

:الدراسات السابقة 

:)١٩٨٥(دراسة عجیز .١

هــدفت الدراســة إلــى تنمیــة التــذوق األدبــي لــدى طلبــة المرحلــة الثانویــة فــي مصــر ولتحقیــق 

البحث قام الباحث ببناء طریقتین من الطرائق الصالحة لتنمیـة التـذوق األدبـي لـدى طـالب  أهداف

الصف األول الثانوي. 

) طالبــا وطالبــة ٤٨٠ثــم اختــار عینــة عشــوائیة مــن طلبــة الصــف األول الثــانوي عــددها (

ة قســمها علــى ثــالث مجموعــات. األولــى تــدرس بطریقــة االكتشــاف الموجــه والثانیــة تــدرس بالطریقــ

ـــة الطـــریقتین التجـــریبیتین  ـــك الختبـــار مـــدى فعالی المحســـنة، والثالثـــة تـــدرس بالطریقـــة التقلیدیـــة وذل

بالموازنـــة بالطریقـــة التقلیدیـــة، ثـــم قـــام الباحـــث بالتـــدریس المـــنهج التقلیـــدي مـــن النصـــوص الشـــعریة 

ضـــع لطـــالب الصـــف األول الثـــانوي العـــام للمجمـــوعتین التجـــریبیتین مـــع مراعـــاة تنـــوع الطرائـــق مو 

االختبــار. كمــا تــم تــدریس المقــرر نفســه للمجموعــة الضــابطة، وروعیــت وحــدة المــدة الزمنیــة بــین 

المجموعــات الــثالث، وطبــق مقیــاس التــذوق األدبــي علــى المجموعــات كلهــا قبــل التــدریس وبعــده. 

) درجة. ٥٠وكانت الدرجة الكلیة للمقیاس (

-وأسفرت نتائج الدراسة عن:

رین على ممارسة مهارة التذوق األدبي. ان معظم الطلبة غیر قاد.١

ان غالبیة طلبة مجموعة االكتشاف الموجـة ضـعاف فـي مهـارات التـذوق األدبـي وكـذلك طلبـة .٢

المجموعتین المحسنة والتقلیدیة وذلك قبل بدء التجربة. 
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)، إلـى تحسـن مسـتوى ١٩٨٤-١٩٨٣تشیر نتائج التطبیق، الذي استمر مدة عـام كامـل مـن (.٣

%)، والـــــتمكن مـــــن مهـــــارات التـــــذوق األدبـــــي باســـــتثناء ٣٠.٣٣الث بنســـــبة (المجموعـــــات الـــــث

المجموعة التـي درسـت بالطریقـة التقلیدیـة حیـث لـم یتوصـل أي فـرد فیهـا إلـى مسـتوى الـتمكن. 

  ). ٥٣-٤٨، ص١٩٨٩(احمد، 

)١٩٨٧(دراسة الخماسي .٢

یل التالمیــذ فــي هــدفت الدراســة إلــى معرفــة اثــر الطــریقتین االســتقرائیة والقیاســیة فــي تحصــ

قواعد اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة. 

اختـار الباحــث مدرســتین ابتـدائیتین مختلطتــین مــن مــدارس محافظـة النجــف واختــار شــعبة 

واحــدة مــن الصــف الخــامس االبتــدائي فــي كــل مدرســة وبطریقــة عشــوائیة، وقــام بتــدریس إحــداهما 

) ٢٩رائیة، علمــا ان عــدد التالمیــذ فــي كــل شــعبة كــان (بالطریقــة القیاســیة والثانیــة بالطریقــة االســتق

تلمیذا وتلمیذة. 

اعــد الباحــث اختبــارا تحصــیلیا موضــوعیا اتســم بالصــدق والثبــات لقیــاس تحصــیل التالمیــذ 

) أسابیع. ٧في الموضوعات التي درست خالل مدة التجربة والتي امتدت (

یــل بیاناتــه، وتوصــل إلــى وجــود اســتخدم الباحــث االختبــار التــائي وســیلة إحصــائیة فــي تحل

فـــرق ذي داللـــة إحصـــائیة فـــي التحصـــیل بـــین الطـــریقتین لصـــالح االســـتقرائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة 

  ). ٥-١، ص١٩٨٧). (الخماسي، ٠.٠٥(

)١٩٨٨(دراسة الطالب .٣

هدفت الدراسة إلى اختبار اثر كل من الطـریقتین القیاسـیة واالسـتقرائیة فـي تحصـیل طلبـة 

الثانوي في األردن في مادة قواعد اللغة العربیة. الصف األول 

) طالبا وطالبة، قسمت إلى مجموعتین، تجریبیة درست بالطریقة ١٤٦بلغ مجموع العینة (

القیاسیة، وضابطة درست بالطریقة االستقرائیة. وقبل البدء بتنفیذ هـذه الدراسـة قـام الباحـث بـإجراء 

لتعــرف إلــى مــدى تكــافؤ مجمــوعتي الدراســة فــي مــادة اختبــار قبلــي علــى مجمــوعتي الدراســة هدفــه ا

اللغة العربیة. 

اســتمرت التجربــة أربعــة أســابیع ثــم أجــرى الباحــث اختبــارا بعــدیا علــى مجمــوعتي الدراســة 

للتعرف على اثر كل من الطریقتین (القیاسیة واالستقرائیة) فـي تحصـیل الطلبـة، واسـتخدم الباحـث 

م نتائج هذا االختبار. وقد أظهرت النتائج عدم وجـود اثـر دال لتحلیل واستخدا ٢×٢تحلیل التباین 

) لطریقة التدریس في التحصیل. ٠.٠٥إحصائیا عند مستوى داللة (

)  ١٢٠-١١٩، ١٩٨٨(الطالب، 



…االستنتاجیة أثر استخدام الطریقتین االستقرائیة و 

١١

:)١٩٨٩(دراسة أبو ھیجاء  .٤
هدفت الدراسة إلى معرفة اثر تزوید طـالب الصـف الثـاني اإلعـدادي بمهـارات االسـتیعاب 

تنمیة قدرتها اللغویة.  القراءي في

) طالبا إلى مجموعتین تجریبیة وضـابطة ١٨٠قسمت عینة البحث الدراسة البالغ عددها (

بطریقــة عشــوائیة. كمــا تــم تقســیم كــل مــن هــاتین المجمــوعتین إلــى ثــالث فئــات (مرتفــع، ومتوســط، 

ن من قبل ومنخفض) حسب المستوى التحصیلي لالمتحان القبلي. وتم بعد ذلك تدریس المجموعتی

ـــة، أمـــا المجموعـــة  ـــد مهـــارات االســـتیعاب القـــراءي للمجموعـــة التجریبی ـــك بتزوی الباحـــث نفســـه، وذل

الضابطة فلم تزود بهذه المهارات، وذلك باستخدام طریقة واحدة في تدریس المجموعتین. 

استخدمت في هذه الدراسة مهارات االستیعاب القراءي بمسـتویاته األربعـة حسـب تصـنیف 

) فقـرة، وقــد أجـرى االختبــار التحصـیلي الــذي ٥٠)، واختبـار تحصــیلي مكـون مــن (Baretباریـت (

یقیس القدرة اللغویة بعد االنتهاء من تدریس المادة التعلیمیة المكونة مـن الوحـدتین السادسـة عشـرة 

والسابعة عشرة من كتاب اللغة العربیة للصف الثاني اإلعدادي. 

) بـین ٠.٠٥ت داللة إحصائیة عند مسـتوى الداللـة (أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذا

متوسطات أداء المجموعتین التجریبیة والضابطة على اختبار القدرة اللغویـة تعـزى إلـى اسـتراتیجیة 

التــدریس (التزویــد بمهــارات االســتیعاب القــراءي أو عــدم التزویــد بهــا)، وكانــت هــذه الفــروق لصــالح 

بمهارات االستیعاب القراءي. طالب المجموعة التجریبیة الذین زودوا

  ). ٤٠-٣٩، ص١٩٨٩(أبو هیجاء، 

:)١٩٩٠(دراسة العلي  .٥
هدفت الدراسة إلـى معرفـة اثـر طریقتـي االسـتقراء والقیـاس فـي "التحصـیل واالحتفـاظ" لـدى 

طالب الصف الثاني المتوسط في قواعد اللغة العربیة. 

نینوى، ثم اختار شعبة واحدة من اختار الباحث مدرستین متوسطتین من مدارس محافظة 

طــــالب الصــــف الثــــاني المتوســــط فــــي كــــل مدرســــة وبصــــورة عشــــوائیة، وبلــــغ عــــدد طــــالب العینــــة 

)طالبــا. وكــانوا مــوزعین علــى شــعبتین، ووزعــت الطــریقتین علــى الشــعبتین. كمــا قــام الباحــث ٦٢(

موضـوعات التجربـة ) أسابیع. أعد الباحث اختبـارا قبلیـا ب٩بتدریس مجموعتي البحث نفسه ولمدة (

لغرض التكافؤ اتسم بالصـدق والثبـات، كمـا اعـد اختبـارا تحصـیلیا فـي قواعـد اللغـة العربیـة بصـیغة 

االختیار من متعدد. ثم طبق االختبار على مجموعتي البحـث فـي نهایـة التجربـة، وأعیـد االختبـار 

-tاحث االختبار التـائي (نفسه بعد ثالثة أسابیع لقیاس احتفاظهم بالمعلومات النحویة. استخدم الب

test فـي تحلیــل نتــائج بحثــه التـي أظهــرت تفوقــت الطریقــة االسـتقرائیة علــى الطریقــة القیاســیة فــي (

  ). ١٢-٨، ص١٩٩٠التحصیل واالحتفاظ. (العلي، 
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:١٩٩٧(دراسة العزي  .٦ (

هـــدفت الدراســـة إلـــى بیـــان طریقتـــي الحـــوار وحـــل المشـــكالت فـــي زیـــادة تحصـــیل الصـــف 

ألدبي في مادة النقد األدبي في المدارس اإلعدادیة في العـراق. وقـد طبقـت الدراسـة علـى السادس ا

) مئـة وعشـرین طالبـا وطالبـة اختیـروا مـن مدرسـتین بطریقـة عشـوائیة، وزع ١٢٠عینة مكونة من (

الباحث أفراد العینة علـى أربـع شـعب اثنتـین منهـا تمـثالن المجموعـة األولـى التـي درسـت الوحـدات 

ة بالطریقـة الحواریـة واالثنتـین األخـریین تمــثالن المجموعـة الثانیـة التـي درسـت بطریقـة حــل الدراسـی

المشـــكالت، واســـتطاع الباحـــث ان یكـــافئ المجمـــوعتین (األولـــى والثانیـــة) فـــي درجـــات الطلبـــة فـــي 

االختبــار القبلــي لمــادة النقــد األدبــي، ومــن ناحیــة العمــر الزمنــي والــدخل الشــهري، وتحصــیل األب 

، استغرق إجراء مدة ثمانیة أسابیع، اعد الباحث اختبارا تحصـیلیا مكونـا مـن أربعـة أنـواع مـن وأالم

األســـئلة ذوات اإلجابـــات القصـــیرة، واســـتخدم عـــدة وســـائل إحصـــائیة منهـــا معامـــل ارتبـــاط بیرســـون 

واالختبار التائي وقانون حساب الصدق. 

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن: 

) لصالح الطریقة الحواریة فـي تـدریس مـادة ٠.٠٥یة عند مستوى (وجود فرق ذو داللة إحصائ.١

النقد األدبي. 

لــیس هنــاك فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین متوســط تحصــیل الطــالب الــذین یدرســون مــادة النقــد .٢

األدبي بطریقة حل المشكالت ومتوسط تحصیل الطالبات الالئى یدرسن بالطریقة نفسها. 

بــین متوســط تحصــیل الطــالب الــذین یدرســون بالطریقــة لــیس هنــاك فــرق ذو داللــة إحصــائیة.٣

) أي ال اثر لمتغیر الجنس في تحصیل الطلبة. ٠.٠٥نفسها عند مستوى (

  ). ٣٣- ٣٢، ص١٩٩٩التمیمي، (

:إجراءات البحث 

تتناول هذه الفقرة اإلجراءات التي استخدمها الباحثان من قبیل التصمیم التجریبي للبحـث، 

األداة، وبیان أسلوب تطبیق التجربة والوسائل اإلحصائیة المستخدمة. وتحدید العینة، وبناء

:التصمیم التجریبي للبحث .أوال

ان دقة نتـائج البحـوث التجریبیـة تتوقـف علـى التصـمیم التجریبـي المناسـب للبحـث، والـذي 

یعتمـــد بـــدوره علـــى طبیعـــة المشـــكلة وعلـــى الظـــروف التـــي تكتنـــف العینـــة التـــي یختارهـــا الباحـــث. 

  ). ١٠٢، ص١٩٨١(الزوبعي واخرون، 
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وعلى وفـق ذلـك اسـتخدم الباحثـان تصـمیم المجموعـات المتكافئـة والتـي تتضـمن اكثـر مـن 

مجموعـــة تجریبیـــة وهـــو تصـــمیم ذو مجمـــوعتین تجـــریبیتین إحـــداهما ضـــابطة لألخـــرى. (فانـــدالین، 

  ). ١٥٩،ص١٩٩٠، داؤد وعبد الرحمن، ٣٦٤، ص١٩٨٥

یتــان األولــى والثانیــة لمتغیــر مســتقل هــو طریقتــي القیــاس إذ تتعــرض المجموعتــان التجریب

-واالستقراء، فجاء التصمیم الذي اختاره الباحث واإلجراءات المتضمنة على النحو اآلتي:

  ) ١جدول (

التصمیم التجریبي للمجموعتین

المتغیر المستقراختبار قبليالمجموعة التجریبیة  ت
(المتغیر التابع) 

اختبار بعدي

ولىاأل١
ت 

ارا
مه

یة
دب
طریقة االستقراءأ

ت 
ارا

مه

یة
دب
أ

طریقة القیاسالثانیة٢

:مجتمع البحث وعینتھ .ثانیا

:مجتمع البحث .أ

ان أول خطوة ینبغي مراعاتها عند اختیار العینة هي تحدید المجتمـع األصـلي. (الزوبعـي 

معــین، حتـى یـتم التعــرف )، إذ ال یمكـن اشـتقاق نتــائج تتعلـق بمجتمـع ١٧٦، ص١٩٨١واخـرون، 

)، وعلیـه ٣٨٩، ص١٩٨٥بدقة كافیة على المفردات التي یتكون منها هذا المجتمع. (فان دالـین، 

تمثـــل مجتمـــع البحـــث الحـــالي بجمیـــع طلبـــة الصـــف الخـــامس األدبـــي فـــي محافظـــة نینـــوى. ویبلـــغ 

  . ٢٠٠١-٢٠٠) مدرسة للعام الدراسي ٤٥) طالبا وطالبة یتوزعون على (١٤٦١عددهم (

:اختیار عینة المدارس .ب

ان دراسة مجتمع البحث األصلي تتطلب وقتا طویال وجهدا شاقا وتكلیفات مادیة مرتفعة. 

ویكفــي ان یختــار الباحــث عینــة ممثلــة لمجتمــع البحــث تحقــق أهــداف البحــث وتســاعد علــى إنجــاز 

ة عدیـدة (بنـین ). لذا قـام الباحثـان بزیـارة مـدارس إعدادیـة وثانویـ١٢٥، ص٢٠٠٠مهمته. (ملحم، 

وبنــات) واطلــع علـــى اإلمكانیــات المتـــوافرة فیهــا إلجــراء التجربـــة، فاختــارا بصـــورة قصــدیة إعدادیـــة 

-الزهور وثانویة الربیع للبنین لتكونا عینة البحث ولألسباب اآلتیة:

تحتــوي المدرســتان علــى أكثــر مــن شــعبة للصــف الخــامس األدبــي ممــا یعطــي للبــاحثین فرصــا .١

العینة وتكافئها. واسعة الختیار 
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طــالب المدرســة مــن رقعــة جغرافیــة واحــدة ممــا یضــمن تقــارب المســتوى الثقــافي واالجتمــاعي .٢

ألفراد العینة إلى حد كبیر. 

بعد المدرستین عن بعضهما فـي الموقـع ألبعـاد احتمـال التلـوث، علـى الـرغم مـن وقوعهمـا فـي .٣

جربة. حي واحد. وهذا مما یساعد الباحثان على متابعة تنفیذ الت

یبدأ الدوام في كلتا المدرستین في الوجبة الصباحیة. .٤

زار الباحثان قبل بدء التجربة إدارة المدرستین فوجدا ان لدیها الرغبة في التعاون معهما. وهـذا .٥

أمر ضروري لنجاح التجربة. 

وجــود مدرســین متكــافئین وأكفــاء فــي كلتــا المدرســتین وهــذا یطمــئن الباحثــان علــى صــحة ســیر .٦

ربة. التج

:اختیار عینة الطالب .ج

قــام الباحثــان بزیــارة المدرســتین اللتــین حــددتا لتطبیــق البحــث، والتنســیق مــع إداراتهــا ومــع 

مدرسي مادة اللغة العربیة في المدرستین بشأن تسهیل عملیة إجراء التجربة وما تتطلبـه مـن تهیئـة 

الظروف المناسبة. 

اون مع إدارتي المدرستین في توزیع طالب الصـف تدخل الباحثان قبل بدء الدراسة وبالتع

الخـامس األدبـي علـى الشـعب فـي كلتـا المدرسـتین عشـوائیا. واختـار شـعبتین إحـداهما مـن إعدادیــة 

الزهـور لتكــون المجموعــة التجریبیــة األولـى واألخــرى مــن ثانویــة الربیـع لتكــون المجموعــة التجریبیــة 

) طالبــا ٥٠ة بلــغ عــدد أفــراد العینــة فــي المجمــوعتین (الثانیــة، وبعــد اســتبعاد الراســبین مــن كــل شــعب

) طالبـــا لكـــل مجموعـــة. ثـــم وزع الباحثــان الطـــریقتین علـــى الشـــعبتین بصـــورة عشـــوائیة ٢٥وبواقــع (

وكانــت الطریقــة االســتقرائیة مــن نصــیب شــعبة (ب) فــي إعدادیــة الزهــور، والطریقــة القیاســیة مــن 

) یوضح توزیع أفراد العینة. ٢نصیب شعبة (أ) في ثانویة الربیع. والجدول (

  )٢جدول (

توزیع أفراد العینة تبعا للمجموعات والمدارس

العینةعدد الراسبینالعدد الكليالمجموعةالشعبةالمدرسة

٣٦١١٢٥التجریبیة األولىبإعدادیة الزهور

٣١٦٢٥التجریبیة الثانیةأثانویة الربیع
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:تكافؤ مجموعتي البحث  .ثالثا

رص الباحثـان قبـل الشـروع بالتجربـة علـى تكـافؤ مجمـوعتي البحـث إحصـائیا فـي بعـض ح

المتغیرات التي قد تؤثر في نتائج التجربة، وهذه المتغیرات هي: 

العمر الزمني محسوبا باألشهر..أ 

تحصیل الطالب في مادة اللغة العربیة للصف الرابع العام. .ب 

  ع العام. المعدل العام لدرجات الطلبة في الصف الراب.ج 

درجات اختبار الذكاء. .د 

درجات االختبار القبلي للمهارات األدبیة. .ه 

استعان الباحثـان بالبطاقـة المدرسـیة وسـجل الـدرجات للحصـول علـى البیانـات الخاصـة بكـل 

طالـــب. وقامـــا بتطبیـــق اختبـــار الـــذكاء واالختبـــار القبلـــي للمهـــارات األدبیـــة بنفســـیهما وبعـــد إجـــراء 

صــائي بــین مجمــوعتي البحــث تبــین ان المجمــوعتین متكافئتــان فــي جمیــع المتغیــرات التكــافؤ اإلح

، ١.٤٢٣، ١.٠١٤، ٠.٠٩٠٧الســــــابقة، إذ ان القــــــیم التائیــــــة المحســــــوبة وهــــــي علــــــى التــــــوالي: (

.) ْْ ٢.٠٢١) اقل من القیمة التائیة الجدولیة (٠.٠٦٣، ٠.٢٠٥

:أداة البحث .رابعا

أهداف البحث الحالي قد دعت الحاجة إلى إعداد أداة لعدم وجود أداة جاهزة تنسجم و 

لقیاس المهارات األدبیة لمجموعتي البحث في بدایة التجربة وبعد انتهائها للتعرف على مدى 

تأثیر كل من طریقة االستقراء، وطریقة القیاس في تنمیة المهارات األدبیة. 

لى النحو اآلتي: وقد قام الباحثان بعدد من الخطوات إلعداد أداة البحث وع

عــرض الباحثــان اســتبیانا علــى مجموعــة مــن الخبــراء المتخصصــین فــي اللغــة العربیــة وآدابهــا  .أوال

وطرائــق تدریســها، وفــي اختصــاص العلــوم التربویــة والنفســیة، فضــال عــدد مــن مدرســي اللغــة 

ك العربیـــة فـــي اإلعـــدادیات والثانویـــات. وطلـــب مـــنهم اإلجابـــة عـــن الســـؤال اآلتـــي: (مـــا برأیـــ

المهـارات األدبیـة التــي یمكـن تنمیتهـا لــدى طلبـة المرحلـة اإلعدادیــة؟) وبعـد اسـتطالع آرائهــم 

) مهـارة أدبیـة ٢٠حول المهارات األدبیة قام الباحثان بتوحید تلك اإلجابات فتبین ان هنـاك (

یمكن تنمیتها لدى طالب تلك المرحلة. 

قـت بـه المهـارات األدبیـة العشـرون التـي سـبق عرض الباحثان استبیانًا آخر علـى الخبـراء أرف.ثانیا

ان جمعـــت فـــي الخطـــوة األولـــى، وطلـــب مـــنهم اإلجابـــة عـــن الســـؤال اآلتـــي: (مـــا المهـــارات 

ـــة لطالـــب اإلعدادیـــة مـــن بـــین هـــذه المهـــارات؟). وبعـــد اســـتطالع آراء  ـــة األكثـــر أهمی األدبی
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دیة تبین ان هنـاك أربـع الخبراء حول اختیارهم الهم المهارات األدبیة المناسبة لطالب اإلعدا

-مهارات أتفق علیها الخبراء وهي:

التذوق األدبي. .أ 

القدرة اللغویة. .ب 

الحفظ والتذكر. .ج 

النقد األدبي. .د 

اطلـــع الباحثـــان علـــى منهـــاج وزارة التربیـــة الخـــاص بأهـــداف تـــدریس اللغـــة العربیـــة للمرحلـــة .ثالثـــا

فتبـین ان مــن األهـداف التــي اإلعدادیـة، القسـم الخــاص بأهـداف تــدریس األدب والنصـوص. 

أكدت علیها وزارة التربیة فـي تـدریس األدب والنصـوص "تنمیـة التـذوق األدبـي وتنمیـة القـدرة 

  ). ٦، ص١٩٨٣اللغویة وتنمیة الحفظ والتذكر وتنمیة النقد األدبي".(وزارة التربیة،

-اآلتي:تم إعداد الفقرات الخاصة بكل مهارة من المهارات األربع وعلى النحو .رابعا

:الفقرات الخاصة بمھارة (التذوق األدبي).أ

-أجملت األدبیات أشكال السلوك التي تكشف عن التذوق األدبي على النحو اآلتي:

القدرة على استخراج البیت الذي یتضمن الفكرة الرئیسیة. .١

القدرة على اختیار اقرب اآلبیات معنى من بیت آخر. .٢

ة عضویة، وما بین األفكار من ترابط. إدراك ما بین اآلبیات من وحد.٣

القدرة على االختیار العنوان المعبر عن أحاسیس الشاعر. .٤

إدراك ما في األفكار من عمق وفهم للمعاني التي یوحي بها قول الشاعر. .٥

إدراك أهمیة الكلمة في القصیدة. .٦

القدرة على استخراج الفكرة التي ترمز إلیها اآلبیات. .٧

  ) ٢٠٦- ٢٠٥، ص١٩٨١؛ یونس وآخرون، ٧١، ص١٩٩٢ (السعدي وآخرون،

) شــــــكال. ٢٥علمــــــا بــــــان أشــــــكال الســــــلوك التــــــي تكشــــــف عــــــن التــــــذوق األدبــــــي هــــــي (

). وقــــد اقتصــــر الباحثــــان علــــى ســــبعة منهــــا لمناســــبتها للمنــــاهج العراقیــــة ٣٩،ص١٩٨٩(احمــــد، 

ول مـــن الشـــعر ومناســـبتها إلدراك طلبـــة المرحلـــة اإلعدادیـــة. واختـــار الباحثـــان نصـــین شـــعریین األ

، والنص الثاني من الشعر القدیم وهو للشاعر (أبي تمام)، الحدیث وهو للشاعر (عبد اهللا بلخیر)

) فقرة. بمعدل فقرتین لكـل شـكل مـن أشـكال ١٧فكان عدد الفقرات الخاصة بمهارة التذوق األدبي (

السلوك. 
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:الفقرات الخاصة بمھارة (القدرة اللغویة).ب
علـى نظریـة ثرسـتون فـي القـدرات العقلیـة األولیـة (الطائفیـة) والتـي قسـمت اعتمد الباحثـان 

القدرة اللغویة إلى ستة مجاالت هي: (الفهم اللغوي، الطالقة اللغویـة، إدراك العالقـات، االسـتنتاج، 

  ). ٧٩، ص١٩٦٦الترتیب اللفظي، الموازنة والتصنیف). (خیر اهللا وزیدان، 

وي) لیكــون أداة لقیــاس القــدرة اللغویــة. وهــو یتعلــق بالقــدرة وقــد اعتمــد الباحثــان (الفهــم اللغــ

). وتقاس هذه القدرة بالكشف ١٤٢، ص١٩٦٤على فهم الكلمات والمادة المكتوبة (الشیخ وجابر، 

). وقــد قــام باعــداد هــذا ٣٠٣، ١٩٧٦عــن مســتوى معرفــة الفــرد لمعــاني األلفــاظ المختلفــة. (الســید، 

.ن اختبار ثرستون للقدرات العقلیة االختبار احمد زكي صالح اقتباسا م

  ) ٥٩٠، ١٩٧٢(صالح، 

اعــد الباحثــان الفقــرات الخاصــة بالقــدرة اللغویــة علــى الطریقــة الســابقة فكــان عــدد الفقــرات 

) منهـا تمثـل قـدرة الطالـب علـى اسـتخراج معـاني الكلمـات، ١٠) فقرة، (١٨الخاصة بالقدرة اللغویة(

ثل قدرة الطالب على استخراج معنى المصطلح مـن بـین أربعـة أما الفقرات الثمان الباقیة فكانت تم

) فقـــرة یقـــاس بهـــا القـــدرة ١٨معـــاني، وبهـــذه الطریقـــة تمكـــن الباحثـــان مـــن إعـــداد أداة تتكـــون مـــن (

اللغویة لطالب المرحلة اإلعدادیة. 

:الفقرات الخاصة بمھارة (الحفظ والتذكر) .ج
لفـــاظ أو معـــان أو حركـــات أو صـــور تعیـــد هـــذه المهـــارة استحضـــار الماضـــي فـــي صـــورة أ

ذهنیة كاسترجاع بیت من قصیدة، أو حادثة، أنها قدرة على تذكر المعلومات المطلوبة علـى وجـه 

  ). ١٠٢، ص١٩٩١السرعة. (االزیر جاوي، 

وبعــد ان اطلـــع الباحثـــان علــى أهـــداف تـــدریس األدبــي والنصـــوص وجـــدا أنهــا تؤكـــد علـــى 

یقســم إلــى (شــعر، نثــر). والشــعر بــدوره یقســم إلــى أســماء مجــال الحفــظ والتــذكر. وبمــا ان األدب 

شعراء ودواوین وعنوانات لقصائد، وأبیات شـعریة. كمـا یقسـم النثـر إلـى مقـاالت وخطـب وروایـات. 

) فقـرة ١٨وعلى هذا التقسـیم فقـد صـمم الباحثـان أداة الحفـظ والتـذكر. حیـث كـان مجمـوع الفقـرات (

-تتوزع على النحو اآلتي:

على الطالب ان یعرف مؤلفیها. -ت (كتب)أسماء مؤلفا.١

على الطالب ان یعرف أصحابها. -أسماء دواوین شعریة.٢

على الطالب ان یعرف مؤلفیها. -أسماء روایات.٣

على الطالب ان یعرف أصحابها. -أبیات شعریة.٤

ألقاب الشعراء. .٥

بیئة أدیب. .٦

صـــف الرابـــع فضـــال عـــن واســـتقى الباحثـــان هـــذه الفقـــرات مـــن المحتـــوى الدراســـي المقـــرر لل

محتـــوى المرحلـــة المتوســـطة. وكـــل الفقـــرات التـــي وضـــعت ســـبق للطالـــب ان قرأهـــا وحفظهـــا وأدى 

اختبار فیها. 



وسیف اسماعیلهة جعفر ز ونفاضل خلیل 

١٨

:الفقرات الخاصة بمھارة (النقد األدبي) .د

عمــد الباحثــان إلــى إعــداد فقــرات تقــیس مهــارة النقــد األدبــي. ومــن خــالل اطالعهمــا علــى 

ب األدب والنصوص للمرحلتین المتوسطة واإلعدادیـة تبـین ان هنـاك مناهج الدراسة اإلعدادیة وكت

بعــد كــل نــص أدبــي مــا یســمى ب(التعلیــق األدبــي) أو تحلیــل ونقــد). وهــذا الجانــب یتنــاول الــنص 

اسـب مـع فهـم وٕادراك الطالـب. ومـن خـالل إحصـائه لهـذه الجوانـب األدبي بالدراسة النقدیة التـي تتن

النقدیـة الموجــودة فـي كتــب (األدب والنصـوص) والتــي تتناسـب مــع العمـر الزمنــي والعقلـي للطالــب 

-تبین ان هناك عددا من هذه الجوانب هي:

إبراز الجوانب البالغیة الموجودة في النص مثل (التشبیه، المجاز، الطباق، السجع). .١

الكشف عن الصور الشعریة وٕابرازها. .٢

تفسیر المعنى العام للنص. .٣

إصدار حكم على النص من خالل الفهم الكامل له. .٤

تحلیل النص إلى عوامله األولیة (المفردة، الجملة). .٥

عقد الموازنات بین النصوص، وبین أسالیب األدباء. .٦

معرفة خصائص أسلوب الشاعر. .٧

معرفة خصائص لغة الشاعر. .٨

بیان الغرض الشعري. .٩

على ماذا ركز الشاعر في قصیدته؟. .١٠

ومن خالل أشكال السلوك التي تكشف عن قدرة الطالب على نقد النص األدبي تـم إعـداد 

) ســبع عشــرة فقــرة تقــیس قــدرة الطالــب علــى النقــد. ١٧مجــال مهــارة النقــد األدبــي التــي تتكــون مــن (

-) فقرة تتوزع كما یأتي:٧٠ت األدبیة (وبهذا یكون مجموع الفقرات التي تقیس المهارا

  فقرة.  ١٧تتكون من -مهارة التذوق األدبي:.١

  فقرة.  ١٨تتكون من -مهارة القدرة اللغویة:.٢

  فقرة.  ١٨تتكون من -مهارة الحفظ والتذكر:.٣

  فقرة.  ١٧تتكون من -مهارة النقد األدبي:.٤

وهــــي اكثــــر أنــــواع أمــــا فقــــرات االختبــــار فقــــد صــــیغت علــــى وفــــق االختیــــار مــــن متعــــدد.

االختبــارات الموضـــوعیة اســتخداما إلمكانیـــة اســتعمالها فـــي قیــاس المخرجـــات التعلیمیــة المختلفـــة، 

). تتكـون هـذه ٧٣، ص١٩٨٨فضال على أنها تتسم بالصدق والثبات اكثر من غیرها. (العنبكي، 

ئل هــو اإلجابــة الفقــرات مــن مــتن شــرحت فیــه المشــكلة، تتبعــه ثالثــة بــدائل أو اكثــر، أحــد هــذه البــدا

الصحیحة، وباقي البدائل مموهات ویطلب من الطالب ان یبین اإلجابة الصحیحة. 

  ) ٤٦٢، ص٢٠٠٠(أبو جادو، 
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:صدق االختبار 
یكـــون االختبـــار صـــادقا عنـــدما یتمیـــز بقیـــاس الســـمة أو الظـــاهرة التـــي وضـــع مـــن أجلهـــا. 

كــون أداتهمــا صــادقة وأن ). وقــد حــرص الباحثــان علــى ان ت٥٣، ص٢٠٠٠الكبیســي، و (الــداهري 

تحقــق أهــداف البحــث، لــذا تــم اســتخدام الصــدق الظــاهري بعــرض فقــرات االختبــار علــى عــدد مــن 

المحكمین في اختصاص اللغة العربیة وآدابها، وكذلك اختصاص العلوم التربویة والنفسـیة، فضـال 

مـین، أعیـدت % من المحك٨٠عن عدد من مدرسي المدارس الثانویة واإلعدادیة وفي ضوء اتفاق 

صیاغة قسم من الفقرات األداة. وبهذه تحقق لألداة الصدق الظاهري. 

:التجربة االستطالعیة لالختبار 
تهدف التجربة االستطالعیة إلى ما یأتي: 

معرفة الوقت الذي یستغرقه االختبار والطول المناسب له. .١

تشخیص الفقرات غیر الواضحة لغرض إعادة صیاغتها. .٢

د معامل التمییز والصعوبة لفقرات االختبار. إیجا.٣

ان تحلیـــل الفقـــرات یعنـــى فحـــص أو اختبـــار اســـتجابات األفـــراد عـــن كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات 

االختبــــار، وتتضــــمن هــــذه العملیــــة الكشــــف عــــن مســــتوى (صــــعوبة الفقــــرة) و(قــــوة تمییــــز الفقــــرة). 

طبــق االختبــار بتــاریخ ). ولغــرض معرفــة صــعوبة الفقــرة وقــوة تمییزهــا ٧٤، ص١٩٨١(الزوبعــي، 

) طالبــا اختیــروا عشــوائیا مــن طــالب الصــف الخــامس األدبــي ٣٠علــى عینــة مــن ( ٢٨/٩/٢٠٠٠

من إعدادیة (انس بن مالك). 

وبعـد تصــحیح إجابـاتهم تــم ترتیبهـا مــن أعلـى درجــة إلـى أدنــى درجـة، وقســمت هـذه العینــة 

، ١٩٩٣ي الفئـة الـدنیا (عـودة، %) وه٥٠%) وهي الفئة العلیا، وأدنى (٥٠إلى فئتین هما أعلى (

) طالبا، وبلغ عدد الطلبة في المجموعـة ١٥). وقد بلغ عدد الطلبة في المجموعة العلیا (٢٨٦ص

) درجـــة، فیمـــا بلغـــت أعلـــى درجـــة ٥٨) طالبـــا، وبلغـــت أعلـــى درجـــة للمجموعـــة العلیـــا (١٥الـــدنیا (

مییزیـة لكـل فقـرة علـى النحـو ) درجة، وتم حساب مستوى الصعوبة، والقـوة الت٢٨للمجموعة الدنیا (

اآلتي: 

:مستوى صعوبة الفقرة 
ان الغایــة مــن حســاب صــعوبة الفقــرة هــي اختیــار الفقــرات ذات الصــعوبة المناســبة وحــذف 

) وقــد تــم إیجــاد صــعوبة الفقــرة لكــل ٧٧، ص١٩٨١الفقــرات الســهلة جــدا والصــعبة جــدا (الزوبعــي، 

هــذه النســبة تتفــق مــع مــا ورد فــي األدبیــات، %)، و ٨٠-٢٦فقــرات االختبــار والتــي تراوحــت بــین (

%) ٨٠-٢٠حیــث یشــیر علمــاء القیــاس إلــى ان درجــات الصــعوبة المقبولــة هــي التــي تقتــرب مــن (

%) كانــت الفقــرة اكثــر قــدرة علــى ٠.٥٠مــن نســبة الصــعوبة وكلمــا اقتــرب مســتوى الصــعوبة مــن (

  ). ١٠٦: ص١٩٨٩التمییز (سمارة وآخرون، 
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:قوة تمییز الفقرة 

ر إلـــى قـــدرة الفقـــرة علـــى التمییـــز بـــین مجموعـــات متباینـــة، وان وظیفتهـــا التمییـــز بـــین تشـــی

الطلبة ذوي المستویات العلیا والدنیا بالنسبة للصفة التي یقیسها االختبار. 

  ). ١٠٦، ص١٩٨٩(سمارة وآخرون، 

ــــــین  ــــــراوح ب ــــــین أنهــــــا تت ــــــار تب ــــــرات االختب ــــــرة مــــــن فق ــــــز كــــــل فق ــــــوة تمیی ــــــد حســــــاب ق وعن

%) فمـا فـوق تعـد جیـدة. ٣٠یرى بعض الباحثین ان الفقرة التي قدرتها التمییزیـة (%). و ٦٠-٣٣(

  ). ٨٠، ص١٩٨١(الزوبعي، 

:ثبات االختبار 

ویعني ان الفرد یحافظ على الموقع نفسه تقریبا لمجموعته، عند تكرار قیاسه، ویبقى على 

  ). ٥٢، ص٢٠٠٠حالة واحدة تقریبا. (الداهري والكبیسي، 

االختبار استخدم الباحثان طریقة إعادة االختبار، وهي من افضل الطرائق ولحساب ثبات

للحصـول علـى قیاسـات متكـررة للمجموعـة ذاتهـا مـن األفـراد وتعنـي تطبیـق االختبـار نفسـه مـرتین. 

  ). ٢٥٧، ص٢٠٠٠(ملحم، 

 ١٥) طالبــا وبعــد ٣٠ووفــق هــذه الطریقــة أعطــى االختبــار لعینــة اســتطالعیة مكونــة مــن (

إعطــاء االختبــار نفســه للطلبــة أنفســهم، وضــمن ظــروف متشــابهة وجــرى احتســاب معامــل یومــا تــم 

االرتبــاط بــین درجــات الطلبــة فــي المــرة األولــى ودرجــاتهم فــي المــرة الثانیــة وذلــك باســتخدام معادلــة 

  ). ٢٧٩، ص١٩٩٣). (عودة، ٤٤٢، ص٢٠٠٠ارتباط (بیرسون). (أبو جادو، 

درجة ممتازة، إذ یعد االختبار جیدا وذا ثبات عال ) وهي ٠.٩٩وقد بلغ معامل االرتباط (

  ). ١٢٠، ص١٩٨٩) فاكثر. (سمارة وآخرون، ٠.٧٥إذ بلغ معامل ثباته (

:تحدید زمن اإلجابة على اختبار المھارات األدبیة 

قـــــام الباحثـــــان بتســـــجیل الـــــزمن الـــــذي اســـــتغرقه إجابـــــة كـــــل طالـــــب فـــــي إجـــــراء االختبـــــار 

ط الزمنــي، وجــد ان متوســط الــزمن المســتغرق إلكمــال اإلجابــة االســتطالعي وبعــد حســاب المتوســ

) دقیقة. ٨٠على فقرات االختبار هو (

:طریقة تصحیح االختبار 

خصص الباحثان درجة واحـدة لإلجابـة الصـحیحة وصـفرا لإلجابـة المغلوطـة، أمـا الفقـرات 

المغلوطة. التي لم تؤشر أو وضعت اكثر من إجابة على بدائلها عوملت معاملة اإلجابة 
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:الخطط التدریسیة  .خامسا

الخطــة التدریســیة هــي (اإلطــار العــام ودلیــل العمــل الــذي یتضــمن أهــداف الــدرس ومجمــل 

النشــاطات والفعالیــات التعلیمیــة التــي یضــطلع بهــا المــدرس وطلبــة الصــف مــن اجــل تنفیــذ أهــداف 

  ). ٨٢، ص١٩٨٧الدرس). (السامرائي، 

لموضــوعات كتــاب (األدب والنصــوص) لطــالب الصــف حــدد الباحثــان المــادة التدریســیة 

). والمقرر تدریسها خـالل مـدة التجربـة، وهـي تسـعة ١٩٩٧الخامس األدبي (الطبعة السابعة لسنة 

شــعراء مــن العصــر العباســي، وســتة كتــاب مــن العصــر نفســه. وعلــى وفــق هــذه المــادة، تــم إعــداد 

یسیة أخرى بالطریقة القیاسیة وقد جرى ) خطة تدر ٢٢) خطة تدریسیة بالطریقة االستقرائیة و(٢٢(

عــرض نمــوذجین مــن هــذه الخطــط علــى مجموعــة مــن المحكمــین المختصــین فــي التربیــة وطرائــق 

التــدریس وعــدد مــن المشــرفین االختصــاص ومدرســي اللغــة العربیــة لإلفــادة مــن آرائهــم ومقترحــاتهم 

براء. % من الخ٨٠حول هذه الخطط وتم إجراء بعض التعدیالت على وفق آراء 

:إجراءات تطبیق التجربة .سادسا

:االستعداد للتجربة .١

قام الباحثان بزیارة المدرستین قبـل البـدء بالتجربـة واطلعـا مدرسـي مـادة األدب والنصـوص 

في المدرستین على الخطط التدریسیة في كلتا الطریقتین وناقش معهما اإلجراءات النهائیة للتنفیذ. 

بوعي: فقـد اتفـق الباحثـان مـع إدارة المدرسـتین فـي بدایـة العـام أما بخصوص الجدول األس

ـــى تنظـــیم الجـــدول األســـبوعي لمـــادة األدب والنصـــوص، إلعطـــاء فـــرص  ٩٩/٢٠٠٠الدراســـي  عل

متكافئـــة مـــن الوقـــت للمجمـــوعتین بالتنـــاوب. وقـــد خصصـــت حصـــتان أســـبوعیا لكـــل مجموعـــة مـــن 

) یبین ذلك. ٣مجموعتي البحث. والجدول (

  )٣الجدول (

توزیع حصص مادة األدب والنصوص لمجموعتي البحث التجریبیتین

الطریقةالوقتالحصةالیومالمجموعة

التجریبیة األولى
السبت

الثالثاء

األولى

الثالثة

٨.٠٠

٩.٤٠  
االستقرائیة

التجریبیة الثانیة
األحد

األربعاء

األولى

الثالثة

٨.٠٠

٩.٤٠  
القیاسیة

  :ا اختبار المجموعتین قبلی.٢
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طبق الباحثان المهارات األدبیة قبلیا على المجموعتین التجریبیتین فـي بدایـة التجربـة، حیـث 

، وطبـق علـى ١٤/١٠/٢٠٠٠ان االختبار طبق على المجموعة التجریبیة األولى فـي یـوم السـبت 

ا ، وذلــك لیــتمكن الباحثــان مــن اإلشــراف بنفســیهم١٥/١٠/٢٠٠٠المجموعــة الثانیــة فــي یــوم األحــد 

علـــى عملیـــة إجـــراء االختبـــار وقـــد لـــوحظ قلـــة استفســـارات الطلبـــة ممـــا یـــدل علـــى فهمهـــم لتعلیمـــات 

االختبــار، ووضــح فقراتــه. وبعــد تصــحیح االختبــار أظهــرت نتــائج التطبیــق عــدم وجــود فــروق ذات 

داللة إحصائیة بین المتوسطات في هذا االختبار. 

:تطبیق التجربة.٣

افؤ بـــین المجمـــوعتین التجـــریبیتین، وٕاعـــداد الخطـــط التدریســـیة وٕاداة بعـــد ان تـــم تحقیـــق التكـــ

المهارات األدبیة، وبعد تطبق اختبار المهارات األدبیة قبلیـا، كلـف الباحثـان مدرسـي المـادة بعملیـة 

وانتهــت  ١٤/١٠/٢٠٠٠) أســبوعا والتــي بــدأت یــوم الســبت ١١التــدریس التــي امتــدت علــى مــدار (

لنســبة للمجموعــة التجریبیــة األولــى التــي درســت بالطریقــة االســتقرائیة. با ٢/١/٢٠٠١یــوم الثالثــاء 

أمــا المجموعــة التجریبیــة الثانیــة التــي درســت بالطریقــة القیاســیة فقــد بــدأت فیهــا التجربــة یــوم األحــد 

. وقــد تواجــد الباحــث (الثــاني) فــي المدرســتین ٣/١/٢٠٠٠وانتهــت یــوم األربعــاء  ١٥/١٠/٢٠٠٠

وكـان یـدخل معظـم دروس األدب لطلبـة الصـف الخـامس  ٢٠٠٠/٢٠٠١سـي منذ بدایة العـام الدرا

األدبــي فــي المدرســتین للتأكــد مــن ســیر مدرســي المــادة علــى وفــق الخطــط التدریســیة. ولــم یحــدث 

خالل هذه المدة أي اندثار تجریبي ولم یتسرب أي من طالب مجموعتي البحث. 

:اختبار المجموعتین بعدیا  .٤

طبق الباحثان اختبار المهارات األدبیـة علـى مجمـوعتي البحـث، حیـث بعد انتهاء التجربة 

، ٢/١/٢٠٠١ان االختبـــار طبـــق علـــى المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى فـــي یـــوم الثالثـــاء المصـــادف 

وذلك للتمكن من  ٣/١/٢٠٠٢وطبق على المجموعة التجریبیة الثانیة في یوم األربعاء المصادف 

االختبار. اإلشراف بنفسیهما على عملیة إجراء

:المعالجات اإلحصائیة  .سابعا

ــائي ( .١ ــار الت لعینتــین مســتقلتین إلجــراء التكــافؤ بــین المجمــوعتین التجــریبیتین :)t-testاالختب

األولى والثانیة وفي بعض المتغیرات وفي حساب دالالت الفروق بینهما 

)Class, 1970, p.295(

معامـل الثبـات الختبـار المهـارات األدبیـة بطریقـة اسـتخدم فـي حسـاب:معامل ارتباط بیرسـون.٢

  ). ١٨٣، ص١٩٧٧عادة االختبار. (البیاتي واثناسیوس، إ
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استخدمت فـي حسـاب صـعوبة كـل فقـرة مـن فقـرات اختبـار المهـارات :معادلة معامل الصعوبة .٣

  ). ٧٥، ص١٩٨١األدبیة. (الزوبعي، 

یز فقرات اختبار المهارات األدبیة. استخدمت في حساب قوة تمی:معادلة تمییز الفقرة .٤

  ) ٧٩، ص١٩٨١(الزوبعي، 

:عرض النتائج ومناقشتھا 

لغــرض التحقــق مــن فرضــیات البحــث، تــم تحلیــل البیانــات إحصــائیا علــى وفــق الفرضــیات 

اآلتیة: 

"ال یوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائیة بـین متوسـط الفـرق فـي االختبـارین القبلـي :الفرضي الرئیسـة-

للمجموعـــة التجریبیـــة األولـــى التـــي درســـت بالطریقـــة االســـتقرائیة والمجموعـــة التجریبیـــة والبعـــدي 

الثانیة التي درست بالطریقة القیاسیة في تنمیة المهارات األدبیة" 

ولغــرض التحقــق مــن هــذه الفرضــیة، تــم اســتخدام االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین لمقارنــة 

القبلي والبعدي للمجموعتین التجریبیتین األولى والثانیـة، فـأظهرت متوسطات الفرق في االختبارین 

النتــائج ان متوســط الفــرق فــي االختبــارین القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجریبیــة األولــى أعلــى مــن 

) ١٣.٣٢٠متوســـط الفـــرق فــــي االختبـــارین القبلــــي والبعـــدي للمجموعـــة التجریبیــــة الثانیـــة إذ بلــــغ (

) للمجموعة التجریبیة الثانیة وعند حساب القیمـة التائیـة ٢.٤٨٠ى وبلغ (للمجموعة التجریبیة األول

) وهي اكبـر مـن ١٠.٨٢٥) بلغت (٠.٠٥) وعند مستوى داللة (٤٨المحسوبة عند درجة الحریة (

) یوضح ذلك. ٤) والجدول (٢.٠١٥القیمة التائیة الجدولیة (

  )٤جدول (

قیمة التائیة للمجموعتین التجریبیتین األولى متوسط الفرق في االختبارین القبلي والبعدي وال

والثانیة في تنمیة المهارات األدبیة

المجموعة
حجم 

العینة

متوسط الفرق 

في االختبارین 

القبلي والبعدي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٥١٣.٣٢٠٣.٩٧٦١٠.٨٢  )١المجموعة التجریبیة (

٥  
٢.٠١٥٠.٠٥

٢٥٢.٤٨٠٣.٠٤٣  )٢المجموعة التجریبیة (

ویدل هذا على وجود فـرق ذو داللـة إحصـائیة بـین المجمـوعتین األولـى والثانیـة، ولصـالح 

المجموعة التجریبیة األولى التي درست بالطریقة االستقرائیة. لذلك ترفض الفرضیة الرئیسیة. 
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مــل علــى تربیــة القــوى اإلدراكیــة للمــتعلم مــن تخیــل وهــذا یعنــي ان الطریقــة االســتقرائیة تع

وتــذكر وحكـــم واســـتبدالل، كمـــا أنهــا تنمـــي المهـــارات العقلیـــة للطــالب وتحـــثهم علـــى المشـــاركة فـــي 

). فهــي تجعــل التعلــیم ١٤٦، ص١٩٨١الــدرس، فضــال عــن كونهــا تنمــي الثقــة بــالنفس. (قــالدة، 

لمادة وذلك ألنها تستشیر في الطلبة محببا للطالب ألنها تركز على عنصر التشویق قبل عرض ا

، ١٩٩٩ملكــة التفكیــر، وتأخــذ بأیــدیهم شــیئا فشــیئا حتــى یصــلوا إلــى القاعــدة. (الــدلیمي وحســین، 

). ودراســة ١٩٨٧). دراســة (البرزنجــي، ١٩٨٧). وذلــك یتفــق مــع دراســة (الخماســي، ٧١-٧٠ص

  ). ١٩٩٠(العي، 

لة إحصائیة بین متوسط فـي االختبـارین القبلـي "ال یوجد فرق ذو دال:الفرضیة الفرعیة األولى-

والبعــدي للمجموعــة التجریبیــة األولــى التــي درســت بالطریقــة االســتقرائیة والمجموعــة التجریبیــة 

الثانیة التي درست بالطریقة القیاسیة في تنمیة مهارات التذوق األدبي". 

ین مســتقلتین لمقارنــة ألجــل التحقــق مــن هــذه الفرضــیة، تــم اســتخدام االختیــار التــائي لعینتــ

متوســطات الفــرق فــي االختبــارین القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجریبیــة األولــى اعلــى مــن متوســط 

) للمجموعـــة ٣.٧٢٠الفـــرق فـــي االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي للمجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة إذ بلـــغ (

القیمة التائیة المحسوبة ) للمجموعة التجریبة الثانیة وعند حساب ٠.٢٤٠-التجریبیة األولى وبلغ (

) وهـــي اكبـــر مـــن القیمـــة ٨.٦٥٥) بلغـــت (٠.٠٥) وعنـــد مســـتوى داللـــة (٤٨عنـــد درجـــة الحریـــة (

) یوضح ذلك. ٥). والجدول (٢.٠١٥التائیة الجدولیة (

  )٥جدول (

متوسط الفرق في االختبارین القبلي والبعدي والقیمة التائیة للمجموعتین التجریبیتین األولى 

في تنمیة التذوق األدبيوالثانیة 

المجموعة
حجم 

العینة

متوسط الفرق 

في االختبارین 

القبلي والبعدي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٥٣.٧٢٠٢.١١٢  )١المجموعة التجریبیة (
٨.٦٥٥٢.٠١٥٠.٠٥

٠.٢٤٠٠.٨٧٩-٢٥  )٢المجموعة التجریبیة (

ویدل هذا على وجود فرق ذو داللة إحصائیة بـین المجمـوعتین التجـریبیتین األولـى والثانیـة، 

ولصــالح المجموعــة التجریبیــة األولــى التــي درســت بالطریقــة االســتقرائیة. وبــذلك تــرفض الفرضــیة 

الفرعیة األولى. 
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یتـوافر عنـد الطـالب تـذوق وهذا یعني ان استخدام الطریقة االستقرائیة فـي األدب یـدعو إلـى 

أدبــي یتــذوقون بــه األدب. وذلــك مــن خــالل اطالعهــم علــى مــا فیــه مــن نــواح جمالیــة بــارزة كقــوة 

العاطفــة، وروعــة الخیــال، وجمــال اللغــة، والموســیقى الشــعریة، وبــذلك فــان هــذه الطریقــة تنمــي قــدرة 

). وهــذا یتفــق مــع ٥٥-٥٤، ص١٩٨٦الطالــب علــى الفهــم والتحلیــل واالســتنتاج والتــذوق. (احمــد، 

  ). ١٩٩٠دراسة (العلي،

"ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسط فـي االختبـارین القبلـي :الفرضیة الفرعیة الثانیة-

والبعدي للمجموعة التجریبیة األولى التي درست بالطریقة االستقرائیة والمجموعة التجریبیة التي 

لقدرة اللغویة". درست بالطریقة القیاسیة في تنمیة مهارات ا

ولغــرض التحقــق مــن هــذه الفرضــیة، تــم اســتخدام االختیــار التــائي لعینتــین مســتقلتین لمقارنــة 

متوسطات الفرق في االختبارین القبلي والبعدي للمجموعتین التجریبیتین األولى والثانیة. 

جموعة التجریبیة األولى فأظهرت النتائج ان متوسط الفرق في االختبارین القبلي والبعدي للم

ـــغ ( ـــة الثانیـــة إذ بل ـــارین القبلـــي والبعـــدي للمجموعـــة التجریبی -أقـــل مـــن متوســـط الفـــرق فـــي االختب

) للمجموعــة التجریبیــة الثانیــة وعنــد حســاب ٢.٧٦٠) للمجموعــة التجریبیــة األولــى وبلــغ (٠.١٢٠

) ٦.٨١٤) بلغــت (٠.٠٥) وعنــد مســتوى داللــة (٤٨القیمــة التائیــة المحســوبة عنــد درجــة الحریــة (

) یوضح ذلك. ٦). والجدول (٢.٠١٥وهي اكبر من القیمة التائیة الجدولیة (

  )٦الجدول (

متوسط الفرق في االختبارین القبلي والبعدي والقیمة التائیة للمجموعتین التجریبیتین األولى 

والثانیة في تنمیة ماهرة القدرة اللغویة

المجموعة
حجم 

العینة

متوسط الفرق 

االختبارین  في

القبلي والبعدي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٠.١٢٠١.٢٣٦-٢٥  )١المجموعة التجریبیة (
٦.٨١٤٢.٠١٥٠.٠٥

٢٥٢.٧٦٠١.٧١٥  )٢المجموعة التجریبیة (

ین التجـریبیتین األولـى والثانیـة، ویدل هذا على وجود فرق ذو داللة إحصائیة بـین المجمـوعت

ولصالح المجموعة التجریبیة الثانیة التي درست بالطریقة القیاسیة. 

وهــذا یــدل علــى ان الطالــب الــذي یفهــم القاعــدة فهمــا جیــدا یســتقیم لســانه اكثــر مــن الطالــب 

قضـي ). وت٨٨، ص١٩٩٩الذي یستنبط القاعدة من أمثلـة توضـع قبـل ذكرهـا. (الـدلیمي وحسـین، 

هذه الطریقة بان یبحـث المـدرس الحقـائق واألشـیاء المدروسـة، باالنتقـال مـن (الكـل) إلـى (الجـزء)، 

فیــدرس المفهومــات والحقــائق الكلیــة الشــاملة، ثــم یســتخرج منهــا مــا تحتویــه مــن جزئیــات. أو نتــائج 



وسیف اسماعیلهة جعفر ز ونفاضل خلیل 

٢٦

). ٥٦، ص١٩٨٤عقلیة لیصل إلى القضایا الجزئیة، والمفهومات المشخصة أو الملموسة. (فاید، 

فعندما نتناول حیاة أدیب من األدباء فإننا سنتطرق إلى المعـاني التـي تناولهـا والقوالـب الفنیـة التـي 

,Swalm). وهـــذا یتفـــق مـــع دراســـة (٢٢٤، ص١٩٨٠اخـــرج منهـــا معانیـــه. (الســـید،  1988.(

,Crabberودراسة ( 1974.(

بین متوسط في االختیارین القبلي "ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة:الفرضیة الفرعیة الثالثة-

والبعـــدي للمجموعـــة التجریبیـــة األولـــى التـــي درســـت بالطریقـــة االســـتقرائیة والمجموعـــة التجریبیـــة 

الثانیة التي درست بالطریقة القیاسیة في تنمیة مهارة الحفظ والتذكر". 

تقلتین لمقارنـــة ألجـــل التحقـــق مـــن هـــذه الفرضـــیة، تـــم اســـتخدام االختیـــار التـــائي لعینتـــین مســـ

متوسطات الفرق في االختبارین القبلي والبعدي للمجموعتین التجریبیتین األولى والثانیـة، فـأظهرت 

النتــائج ان متوســط الفــرق فــي االختبــارین القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجریبیــة األولــى أعلــى مــن 

ــــي والبعــــدي للمجموعــــة التجریبیــــة الثان ــــارین القبل ــــرق فــــي االختب ــــغ (متوســــط الف ــــة إذ بل ) ٣.٨٠٠ی

) للمجموعـــة التجریبیــة الثانیــة وعنــد حســاب القیمـــة ٠.٥٢٠ -للمجموعــة التجریبیــة األولــى وبلــغ (

) وهي اكبر ٧.٩٧١) بلغت (٠.٠٥) وعند مستوى داللة (٤٨التائیة المحسوبة عند درجة الحریة (

) یوضح ذلك. ٧). والجدول (٢.٠١٥من القیمة التائیة الجدولیة (

  )٧جدول (

متوسط الفرق في االختبارین القبلي والبعدي والقیمة التائیة للمجموعتین التجریبیتین األولى 

والثانیة في تنمیة مهارة الحفظ والتذكر

المجموعة
حجم 

العینة

متوسط الفرق 

في االختبارین 

القبلي والبعدي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٥٣.٨٠٠٢.٥٥٠  )١المجموعة التجریبیة (
٧.٩٧١٢.٠١٥٠.٠٥

٠.٥٢٠٠.٩١٨-٢٥  )٢المجموعة التجریبیة (

ویــــدل هــــذا علــــى وجــــود فــــرق ذو داللــــة إحصــــائیة بــــین المجمــــوعتین التجــــریبیتین األولــــى 

والثانیة، ولصالح المجموعة التجریبیة األولى التي درست بالطریقة االستقرائیة. 

یدل على ان الطریقة االستقرائیة تساعد على بقاء المعلومات في الذاكرة مدة أطول، وهذا 

الن الطالـــب توصـــل إلیهـــا بنفســـه وبمســـاعد مدرســـة. فهـــي تقـــوم علـــى تنظـــیم المعلومـــات الجدیـــدة 

وترتیـــب حقائقهـــا ترتیبـــا منطقیـــا، وربطهـــا بالمعلومـــات القدیمـــة فیترتـــب علـــى ذلـــك وضـــوح معناهـــا 

) الن المـدرس فـي هـذه الطریقـة یبـدأ ٧٠، ص١٩٩٩فظهـا. (الـدلیمي وحسـین، وسهولة تـذكرها وح
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باستثارة المعلومات القدیمة ثم یربط القدیم بالجدید عن طریـق التعمـیم أو القاعـدة ثـم تطبیقهـا علـى 

مادة مماثلة للمادة الجدیدة. فالطالب في هذه الطریقة یستطیع التوصل إلى التعمیم نفسـه إذا نسـیه 

ـــو كـــان طـــویال وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة (بعـــد مـــرور  Hermunnزمـــن. ول and

Hinckesman, ) في ان األسلوب االستقرائي افضل للتذكر. 1977

"ال یوجـــد فـــرق بـــین ذو داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط الفـــروق فـــي :الفرضـــیة الفرعیـــة الرابعـــة-

درســــت بالطریقــــة االســــتقرائیة االختبــــارین القبلــــي والبعــــدي للمجموعــــة التجریبیــــة األولــــى التــــي

والمجموعة التجریبیة الثانیة التي درست بالطریقة القیاسیة في تنمیة مهارة النقد األدبي". 

لغرض التحقق مـن هـذه الفرضـیة، تـم اسـتخدام االختبـار التـائي لعینتـین مسـتقلتین لمقارنـة 

تین األولى والثانیـة، فـأظهرت متوسطات الفرق في االختبارین القبلي والبعدي للمجموعتین التجریبی

النتــائج ان متوســط الفــرق فــي االختبــارین القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجریبیــة األولــى أعلــى مــن 

ــــغ ( ــــة إذ بل ــــي والبعــــدي للمجموعــــة التجریبیــــة الثانی ــــارین القبل ــــرق فــــي االختب ) ٥.٩٢٠متوســــط الف

لثانیة وعند حساب القیمـة التائیـة ) للمجموعة التجریبیة ا٠.٤٨٠للمجموعة التجریبیة األولى وبلغ (

) وهي اكبـر مـن ١٣.٤٣٩) بلغت (٠.٠٥) وعند مستوى داللة (٤٨المحسوبة عند درجة الحریة (

) یوضح ذلك. ٨). والجدول (٢.٠١٥القیمة التائیة الجدولیة (

  )٨جدول (

ن األولى متوسط الفرق بین االختبارین القبلي والبعدي والقیمة التائیة للمجموعتین التجریبیتی

والثانیة في تنمیة مهارة النقد األدبي

المجموعة
حجم 

العینة

متوسط الفرق 

في االختبارین 

القبلي والبعدي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٢٥٥.٩٢٠٢.١٠٠١٣.٤٣  )١المجموعة التجریبیة (

٩  
٢.٠١٥٠.٠٥

٢٥٠.٤٨٠١.١٢٣  )٢المجموعة التجریبیة (

ویــــدل هــــذا علــــى وجــــود فــــرق ذو داللــــة إحصــــائیة بــــین المجمــــوعتین التجــــریبیتین األولــــى 

والثانیــة، ولصــالح المجموعــة التجریبیــة األولــى التــي درســت بالطریقــة االســتقرائیة. وبــذلك تـــرفض 

الفرضیة الرابعة. 

بــالمعلول والنتیجــة بالمقدمــة وهــذا یعنــي ان الطریقــة االســتقرائیة طریقــة منطقیــة فیهــا العلــة 

.فاألحكام التي توصل لها الطالب تستند على معطیات النص الذي تناولوه بالدراسة 

  ) ٥٥-٥٤، ص١٩٨٦(احمد، 
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ومـــن خـــالل هـــذه الطریقـــة نتوصـــل إلـــى األحكـــام العامـــة بوســـاطة المالحظـــة والمشـــاهدة. 

احد، یجمع المدرس ). فبعد دراسة مجموعة من النصوص في عصر و ٣٢، ص١٩٩٦(الشعوان، 

شــتات األحكــام المتفرقــة التــي تســتنبط مــن هــذه النصــوص، ویكــون منهــا صــورة عامــة للعصــر أو 

) ومن خـالل هـذه الصـورة تتكـون لـدى الطلبـة الشـجاعة علـى ٣٠٣، ص١٩٧٣األدیب. (إبراهیم، 

والدة أفكارهم وآرائهم وأحكامهم علیها. 

تـة ذكیـة أو معرفـة سـابقة ثـم یتوصـل لـدى فالمدرس یستثمر ما یمكن لدى الطلبـة مـن التفا

). وهــــذا یتفــــق مــــع دراســــة (البرزنجــــي، ٨١، ص١٩٨٤الجمــــع والمقابلــــة إلــــى الحكــــم. (الطــــاهر، 

١٩٨٧ .(  

:االستنتاجات 

ان الطریقة االستقرائیة افضل من الطریقة القیاسیة في تنمیة المهارات األدبیة لطـالب الصـف .١

فیها. وذلك لتفوق طالب المجموعة التجریبیـة األولـى الخامس األدبي في الحدود التي أجریت

التي درست بالطریقة االستقرائیة عن طالب المجموعة التجریبیة الثانیة التـي درسـت بالطریقـة 

القیاسیة. 

یســتنتج مــن تفــوق طــالب الطریقــة االســتقرائیة علــى طــالب الطریقــة القیاســیة فــي تنمیــة مهــارة .٢

تقرائیة فـي تـدریس كانـت اكثـر قـدرة علـى تنمیـة مهـارة التـذوق التذوق األدبي. ان الطریقـة االسـ

األدبي مقارنة بالطریقة القیاسیة. 

یـــؤثر اســـتخدام الطریقـــة القیاســـیة فـــي تـــدریس األدب للصـــف الخـــامس األدبـــي تـــأثیرا إیجابیــــا .٣

واضحا في تنمیة مهارة القدرة اللغویة مقارنة بالطریقة االستقرائیة. 

قرائیة علــى تنمیــة مهــارة الحفــظ والتــذكر كــان أعلــى مــن تــأثیر الطریقــة ان تــأثیر الطریقــة االســت.٤

ـــك ان الطریقـــة االســـتقرائیة افضـــل مـــن  ـــة المهـــارة نفســـها. ویســـتدل مـــن ذل ـــى تنمی القیاســـیة عل

الطریقة القیاسیة في تنمیة مهارة الحفظ والتذكر. 

ت بــذلك علــى الطریقــة أثــرت الطریقــة االســتقرائیة إیجابیــا فــي تنمیــة مهــارة النقــد األدبــي وتفوقــ.٥

القیاسیة. ویؤكد ذلك ان الطریقة االستقرائیة افضل من الطریقة القیاسیة فـي تنمیـة مهـارة النقـد 

األدبي. 
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:التوصیات 

في ضوء نتائج البحث، ولغرض اإلفادة منه في مجال تدریس األدب یوصي الباحثان بما 

یأتي: 

لــــدرس تنمیــــة التــــذوق األدبــــي. مهــــارة الحفــــظ االهتمــــام بالطریقــــة االســــتقرائیة إذا كــــان هــــدف ا.١

والتذكر، مهارة النقد األدبي. 

االهتمام بالطریقة القیاسیة إذا كان هدف الدرس تنمیة مهارة القدرة اللغویة. .٢

إعــادة النظــر فــي بعــض النصــوص المقــررة والتــي اختارهــا واضــع المــنهج اعتمــادا علــى شــهرة .٣

حلهـــا بعـــض عیـــون األدب العربـــي حتـــى ولـــو كـــان قائلهـــا مـــن القـــدامى والمحـــدثین وان یحـــل م

ـــذین تفـــوق قـــدرت بعضـــهم فـــي بعـــض الفنـــون قـــدرة أولئـــك  ـــاء المغمـــورین الل قائلوهـــا مـــن األدب

المشهورین. 

االهتمام بالنقد األدبي فـي تنمیـة المرحلـة الثانویـة اكثـر ممـا هـو علیـه اآلن خاصـة وان طالـب .٤

دبیــة وتكــون لدیــه اإلدراك اللغــوي، والحــس المرحلــة الثانویــة قــد تــدرج فــي دراســة النصــوص األ

األدبي، والذوق الفني، ووصل إلى مرحلة تمكنه من التحلیل والفهم والتذوق والحكم على قیمة 

النص. 

تعدیل محتوى منهج األدب والنصوص على نحو یستطیع معه الطـالب تـذوق األدب والـتمكن .٥

تناســب میــول الطــالب واتجاهــاتهم مــن مهاراتــه المختلفــة مــن خــالل تقــدیم الموضــوعات التــي 

األدبیة. 

:المقترحات 

-استكماال للبحث الحالي یقترح الباحثان إجراء الدراسات اآلتیة:

اثر استخدام طریقتي القیاس واالستقراء في تنمیة التفكیر الناقد والتحصیل. .١

ة المرحلــــة اثــــر اســــتخدام طریقتــــي القیــــاس واالســــتقراء فــــي تنمیــــة المهــــارات األدبیــــة لــــدى طلبــــ.٢

الجامعیة. 

اثر استخدام طریقتي القیاس واالستقراء في تنمیة المیول األدبیة أو االتجاهات األدبیة. .٣

إجراء دراسة مماثلة على مهارات أدبیة أخرى. .٤
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:المصادر 

:المصادر العربیة .والأ

معـــــارف ، دار ال٧) الموجـــــه الفنـــــي لمدرســـــي اللغـــــة العربیـــــة، ط١٩٧٣ابـــــراهیم، عبـــــد العلـــــیم (.١

بمصر، القاهرة. 

ــــو جــــادوا، صــــالح محمــــد علــــي (.٢ ــــوي، ط٢٠٠٠اب ــــم الــــنفس الترب ، دار المســــیرة للنشــــر ٢) عل

والطباعة والتوزیع. عمان، األردن. 

) "اثر تزوید تالمیذ الصف الثـاني اإلعـدادي بمهـارات االسـتیعاب ١٩٨٩ابو هیجاء، صالح (.٣

یدانیــة فــي تعلــیم اللغــة العربیــة فــي مرحلــة القرائــي فــي تنمیــة قــدراتها اللغویــة"، دلیــل أبحــاث م

  ). ١٩٩٢التعلیم األساسي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس (

) طــرق تعلـیم األدب والنصـوص، مكتبـة النهضـة المصــریة، ١٩٨٩احمـد، محمـد عبـد القـادر (.٤

  القاهرة. 

المصریة، القاهرة. ، مكتبة النهضة ٥) طرق تعلیم اللغة العربیة، ط١٩٨٦________ (.٥

، دار الكتـــب للطباعـــة ١) أســـس علــم الـــنفس التربــوي، ط١٩٩١االزیرجــاوي، فاضـــل محســن (.٦

والنشر، الموصل. 

) "دراســة مقارنـة الثــر طریقتــي االسـتقراء والقیــاس فــي ١٩٨٧البرزنجـي، بخشــان جمـال احمــد (.٧

داد، كلیـة التربیـة تحصیل طالبات الصف الثاني المتوسط في قواعد اللغة الكردیـة". جامعـة بغـ

(ابن رشد)، (رسالة ماجستیر غیر منشورة). 

) اإلحصـاء الوصــفي واالسـتداللي فــي ١٩٧٧البیـاتي، عبــد الجبـار، توفیــق وزكریـا اتناســیوس (.٨

التربیة وعلم النفس، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة، بغداد. 

ي فــــي المرحلــــة ) صــــعوبات تــــدریس مــــادة النقــــد األدبــــ١٩٩٩التمیمــــي، بشــــرى حمیــــد محمــــد (.٩

اإلعدادیة في بغداد من وجهة نظر المدرسین والطلبة، جامعة بغـداد كلیـة التربیـة (ابـن رشـد)، 

(رسالة ماجستیر غیر منشورة). 

) "عالقـة مهـارات الـتعلم والـدافع المعرفـي بالتحصـیل الدراسـي ٢٠٠٠الخلیفي، سـبیكه یوسـف (.١٠

ة مركز البحوث التربویة بجامعة قطر، لدى عینة من طالبات كلیة التربیة بجامعة قطر"، مجل

  . ٤٤-١٣، قطر، ص٩، سنة ١٧العدد 

)، دراسـة مقارنـة الثـر طریقتـي االسـتقراء والقیـاس ١٩٨٧الخماسي، عبـد علـي حسـین صـالح (.١١

فــي تحصــیل تالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائي فــي قواعــد اللغــة العربیــة، جامعــة بغــداد كلیــة 

غیر منشورة). التربیة (ابن رشد). (رسالة ماجستیر

) القــدرات ومقاییســها، مكتبــة االنجلـــو ١٩٦٦خیــر اهللا، ســید محمــد ومحمــد مصـــطفى زیــدان (.١٢

المصریة. 
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، دار ١) علــم الــنفس العــام، ط٢٠٠٠الــداهري، صــالح حســن احمــد و وهیــب مجیــد الكبیســي (.١٣

الكندي للنشر والتوزیع، اربد، االردن. 

) منـــاهج البحـــث التربـــوي، دار الحكمـــة ١٩٩٠داود، عزیـــز حنـــا وانـــور حســـین عبـــد الـــرحمن (.١٤

للطباعة والنشر، بغداد. 

) طرائـق تـدریس اللغـة العربیـة، مطبعـة ١٩٩٩الدلیمي، كامل محمود نجـم وطـه علـي حسـین (.١٥

جامعة بغداد، بغداد. 

، مطبعة جمیل، بغداد. ١) اصول تدریس اللغة العربیة، ط١٩٧٩الرحیم، احمد حسن (.١٦

، دار الفكر دمشق. ١تدریس اللغة العربیة، ط) طرق ١٩٧٣الركابي، جودت (.١٧

) االختبـــارات والمقـــاییس النفســـیة، دار الكتـــب ١٩٨١الزوبعـــي، عبـــد الجلیـــل ابـــرهیم وآخـــرون (.١٨

للطباعة والنشر، جامعة الموصل. 

) طبیعة العلم وبنیته، تطبیقات فـي التربیـة العلمیـة، نشـر بـدعم ١٩٨٦زیتون، عیاش محمود (.١٩

  ردن. الجامعة األردنیة، األ

) اثر استخدام طریقة المناقشة الجماعیـة فـي تحصـیل ١٩٧٨السامرائي، قصي محمد لطیف (.٢٠

طلبــة الصــف الثــاني متوســـط فــي مــادة التـــاریخ، جامعــة بغــداد، كلیـــة التربیــة األولــى، (رســـالة 

ماجستیر غیر منشورة). 

األمل للنشر ، دار ١) اسالیب تدریس اللغة العربیة، ط١٩٩٢السعدي، عماد توفیق وآخرون (.٢١

والتوزیع، اربد، األردن. 

) دراســة تقویمیــة لتــدریس النقــد األدبــي فــي اقســام اللغــة ١٩٩٦الســعدي، وفــاء شــاوي حســن (.٢٢

العربیة في كلیات جامعة بغداد، جامعة بغداد كلیة التربیة (ابن رشـد)، (رسـالة ماجسـتیر غیـر 

منشورة). 

م في التربیة، دار الفكر للنشر والتوزیع، ) مبادئ القیاس والتقوی١٩٨٩سمارة، عزیز واخرون (.٢٣

عمان، األردن. 

) فـــن التـــدریس للتربیـــة اللغویـــة وانطباعاتهـــا المســـلكیة وانماطهـــا ١٩٧٩ســـمك، محمـــد صـــالح (.٢٤

العملیة، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة. 

، دار الفكر العربي، القاهرة. ٤) الذكاء، ط١٩٧٦السید، فؤاد بهي (.٢٥

، دار ١) المـــوجز فـــي طرائـــق تـــدریس اللغـــة العربیـــة وادابهـــا، ط١٩٨٠( الســـید، محمـــود احمـــد.٢٦

العودة، بیروت. 

) نحــو تــدریس فاعــل لمفــاهیم الدراســات االجتماعیــة ١٩٩٦الشــعوان، عبــد الــرحمن بــن محمــد (.٢٧

، مركـــــز البحـــــوث التربویـــــة ١باســـــتخدام اســـــلوبي االســـــتنتاج واالســـــتقراء، (دراســـــة نظریـــــة)، ط

د، الریاض. الریاض، جامعة الملك سعو 
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، ١) ســایكلوجیة الفــروق الفردیــة، ط١٩٦٤الشــیخ، یوســف محمــود وجــابر عبــد الحمیــد جــابر (.٢٨

مطبعة االنجلو المصریة. 

، مكتبة النهضة المصریة. ١) علم النفس التربوي، ط١٩٧٢صالح، احمد زكي (.٢٩

ة ) "اثـــر كـــل مـــن الطـــریقتین القیاســـیة واالســـتقرائیة فـــي تحصـــیل طلبـــ١٩٨٨الطالـــب، احمـــد (.٣٠

الصــف األول الثــانوي فــي قواعــد اللغــة العربیــة فــي األردن"، ملخصــات رســائل الماجســتیر فــي 

-١١٩، مركــــز البحــــث والتطـــویر التربــــوي، جامعــــة الیرمــــوك، األردن، ص٦التربیـــة، المجلــــد 

١٢١ .  

، دار الرائـد العربـي، بیـروت، ٢) اصـول تـدریس اللغـة العربیـة، ط١٩٨٤الطاهر، علي جـواد (.٣١

لبنان. 

، ١٥، ط١) التربیـة وطـرق التـدریس، ج١٩٨٢العزیـز، صـالح وعبـد العزیـز عبـد المجیـد (عبد .٣٢

دار المعارف، القاهرة. 

ــتعلم ١٩٩٠العلــي، إبــراهیم محمــد حســن (.٣٣ ) اثــر طریقتــي االســتقراء والقیــاس فــي انتقــال اثــر ال

(رسـالة واالحتفاظ بالمعلومات في تـدریس قواعـد اللغـة العربیـة، جامعـة الموصـل، كلیـة التربیـة 

ماجستیر غیر منشورة). 

) دراسـة مقارنـة بـین اثـر طریقتـي االستكشـاف والمحاضـرة ١٩٨٨العنبكي، علي منطي علـي (.٣٤

علــى تحصــیل طلبــة الصــف الثــاني المتوســط فــي مــادة الفیزیــاء، جامعــة بغــداد، كلیــة التربیــة 

الثانیة، (رسالة ماجستیر غیر منشورة). 

، دار األمل، اربد. ٢في العملیة التدریسیة، ط) القیاس والتقویم١٩٩٣عودة، احمد (.٣٥

) مناهج البحث في التربیة وعلم النفس، ترجمة محمد نبیـل ١٩٨٥فاندالین، دیوبولد وآخرون (.٣٦

، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة. ٣واخرون، ط

  ان. ) رائد التربیة العامة واصول التدریس، دار الكتاب اللبناني، لبن١٩٨٤فاید، عبد الحمید (.٣٧

، دار المطبوعــات الجدیــدة، ١) األساســیات فـي تــدریس العلــوم، ط١٩٨١قـالدة، فــواد ســلیمان (.٣٨

االسكندریة. 

) دلیــــل أبحــــاث میدانیــــة فــــي تعلــــیم اللغــــة العربیــــة فــــي مرحلــــة التعلــــیم ١٩٩٢الكخــــن، أمــــین (.٣٩

األساسي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس. 

، دار الحریة للطباعة، بغداد. ١) مواقف في األدب والنقد، ط١٩٨٠المطلبي، عبد الجبار (.٤٠

) القیــاس والتقــویم فــي التربیــة وعلــم الــنفس، دار المســیرة للنشـــر ٢٠٠٠ملحــم، ســامي محمــد (.٤١

والتوزیع، األردن، عمان. 

) توجیهــــات وتوصــــیات االختصاصــــیین التربــــویین لمدرســــي مــــادة اللغــــة ١٩٨٣وزارة التربیــــة (.٤٢

وزارة التربیة، بغداد. العربیة، مطبعة
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ـــة، دار ١٩٨١یـــونس، فتحـــي علـــي وآخـــرون (.٤٣ ـــة الدینی ـــیم اللغـــة العربیـــة والتربی ) أساســـیات تعل

الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة. 
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