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ملخص البحث
يرمي البحث احلالي إىل تعرّف أثر
استعمال برنامج دورا التعليمي يف
حتصيل

تالمذة

الصف

الرابع

االبتدائي يف مادة قواعد اللغة العربية.
ووضعت الباحثة الفرضيتني الصفريتني
اآلتيتني:
1ـ ليس هناك فرق ذو داللة احصائية
عند مستوى ( )5,50بني متوسط
حتصيل التالمذة الذين يدرسون مادة
قواعد اللغة العربية باستعمال برنامج
دورا التعليمي ،ومتوسط حتصيل
التالمذة الذين يدرسون املادة نفسها
بالطريقة التقليدية (االستقرائية).
مريفت حممد جاسم احليالي
أ .د .سندس عبد القادر اخلالدي

2ـ ليس هناك فرق ذو داللة احصائية
عند مستوى ( )5,50بني متوسط
حتصيل التالمذة الذين يدرسون مادة
قواعد اللغة العربية باستعمال برنامج
دورا التعليمي ،ومتوسط حتصيل
التلميذات الالئي يدرسن مادة قواعد
اللغة العربية بالربنامج نفسهُ.
بلغت عينة البحث ( )05تلميذًا
وتلميذة ،كوفئ بني تالمذة جمموعيت
البحث إحصائياً باستعمال االختبار
التائي ).(t-test
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statistically significant at
(0.05) between the average
achievement of students who
were studying Arabic grammar
using the DORA educational
program, and the average
achievement of students
who are studying the same
article in the manner of
conventional inductive.
- There is no difference
statistically significant of
(0.05) between the average
achievement of students
who were studying Arabic
grammar using the DORA
education program, and the
average achievement of girls
who are studying Arabic
grammar (DORA program)
itself.
The sample was (50)
students who were matched
the two groups by the use of
t-test.
To measure the acquisition
of the two groups of study
in the themes taught by
herself, she adopted an
acquisitive test made up
of(30) items the type of
multiple choice. After the
termination of the experiment
which lasted eight weeks
and applied on the two
groups of study. The results

ولقياس حتصيل تالمذة جمموعيت
البحث يف املوضوعات اليت دّرستها
ً أعدت اختبارا،الباحثة بنفسها
) فقرة05( حتصيلياً بعدياً تألف من
،إختبارية من نوع االختيار من متعدد
وبعد إنهاء التجربة اليت استمرت
(تسع) اسابيع طبق االختبار التحصيلي
جمموعيت

تالمذة

على

البعدي
.البحث

أسفرت النتائج عن تفوق تالمذة
اجملموعة التجريبية الذين درسوا
باستعمال برنامج ددورا التعليمي على
تالمذة اجملموعة الضابطة بالطريقة
 وكما تفوقت التلميذات،االستقرائية
الالتي درسن برنامج دورا التعليمي
على التالميذ الذين درسوا بالرنامج
نفسه ويف ضوء نتائج البحث اعطت
الباحثة استنتاجات عدة وكما أوصت
.بتوصيات ومقرتحات عدة

Abstract:
The current research aims
to identify the effect of the
DORA educational program
in collection of fourth grade
students in the subject of
Arabic grammar.
The researcher described
the following two zeros
hypotheses:
- There is no difference
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showed the excel of the
experimental group over the
control group. In the light
of the results, the researcher
given conclusions recommendations

and suggestions
الفصل األول
مشكلة البحث
املشكلة اليت تعانيها مدارسنا اليوم
هي أنها تعين بالقواعد النحوية
والقوانني ،وكأنها غاية يف ذاتها
وتعزهلا عن االستعمال األمر الذي ال
يتيح للتلميذ طوال اليوم املدرسي
فرصة كافية يطبق فيها قوانني اللغة
بل قد متضي األيام واألسابيع من دون
أن يتعرض التلميذ ملوقف يقتضيه
استعمال اللغة السليمة أو احلديث
بها .ومن هنا أصبح التلميذ املتخرج يف
املدرسة ال يقرأ كما ينبغي له ان
يقرأ ،وال يكتب كما ينبغي له ان
يكتب فهو كثري اخلطأ يف االمالء
وكثري اخلطأ يف النحو وأفكاره ال
جتري على حنو متسلسل وال يستعمل
االلفاظ استعماالً صحيحاً(.)2
ويكاد ضعف التالمذة يف قواعد
النحو أن يكون شامالً وعاماً ،فهو ال
يقتصر على مرحلة دراسية دون
أخرى ،أو صف دراسي دون آخر ،أذ
يشكو املتعلمون جفاف النحو املقدم

اليهم يف مراحل التعليم العام كلها،
ويالحظ عليهم كثرة االخطاء
النحوية

اليت

يرتكبونها

وعدم

قدرتهم على الضبط السليم ألواخر
الكلمات نطقاً وكتابة(.)0
وأثارت هذه املشكلة اهتمام الباحثة
ودفعتها إىل دراستها فوجدت ان هناك
العديد من الدراسات العلمية تؤكد
يف بعض نتائجها ان ضعف التالمذة
يف املرحلة االبتدائية يف مادة قواعد
اللغة العربية سيرتك أثره البالغ يف
حصيلتهم اللغوية ،وكثرة أخطائهم
النحوية

يف

املراحل

الدراسية

الالحقة ،ومنها دراسة (احلمداني،
 ،)2555ودراسة (الغريري،)2551 ،
ودراسة (اجلبوري ،)2550 ،وعليه
فإن الباحثة حددت مشكلة البحث
احلالي يف االجابة عن السؤال اآلتي:
ـ هل إن برنامج دورا التعليمي يساعد
على رفع مستوى حتصيل تالمذة
الصف الرابع االبتدائي يف مادة قواعد
اللغة العربية مقارنة بالطريقة التقليدية ـ
االستقرائية؟
أهمية البحث
اللغة ظاهرة بشرية أمتاز بها األنسان
عن سائر الكائنات احلية ،وهي من
نعم اهلل تعاىل أنعم بها على االنسان
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فقال سبحانه وتعإىل يف حمكم

القوة التعبريية واجلمال الفين لتبقى

كتابهُ العزيز( :الرمحن علم القرآن،

لغة حية قادرة على احتواء منتج

خلق األنسان علمُه البيان)(.)4

الفكر األنساني ،وتواكب تطوره

فاللغة أداة مهمة يف تعليم التالمذة

على مر العصور فعندما أحسوا

املواد التعليمية املختلفة يف املراحل

بالتحول الذي طرأ على ألسنة العرب

الدراسية مجيعها سواء أكانت

أدركوا ضرورة استقراء كالم العرب

مكتوبة أم مسموعة(.)0

واستقصاء جزيئات هذا الكالم ووضع

كما أنها لغة متجددة وحية تتمتع

ما تشابه منها يف قاعدة أو حكم

بغزارة يف مادتها اللغوية ومجال يف

عام ،وهكذا اجتهد الغيارى على

بنيتها الرتكيبية ،ووضوح يف مكانتها

الدين ولغته يف وضع القواعد تضبط

التعبريية مما جعلها قادرة على تصوير

استعمال لغة العرب استماعاً ،وحتدثاً،

احملسوس والتعبري عما يدور يف

وقراءةً ،وكتابةً(.)7

النفوس وتقديم املعنى أكثر مجاالً

والقواعد النحوية تساعد املتعلمني

باستعمال أساليب فنية حتى أطلق

على ضبط حركات ما يكتب وما

عليها العبقرية لبلوغها مرتبة عالية يف

يلفظ فتعصم املتعلم من اخلطأ

الفصاحة والبالغة ووضوح األصوات

النحوي وحيسن تعبريه وينقل بدقته

وسالمة النطق.

النحوية املعاني إىل القارئ والسامع

واللغة العربية لغة القرآن الكريم
خلّدها اهلل وشرفّها خبلود كتابهُ

من غري أن يؤدي تعبريه إىل اضطراب
الفكرة وغموضها(.)8

العزيز قال تعاىل( :وكذلك أنزلناه

إذ ان مادة القواعد النحوية تأتي يف

قرأناً عربياً)( ,ونزل به الروح األمني

مقدمة املواد البارزة بالنسبة للغة

على قلبك لتكون من املنذرين بلسان

العربية ،فالنحو هو سالح اللغوي

عربي مبني) إنّ اهمية اللغة العربية يف

وعماد البالغي ،وأداة املشرّع ووسيلة

حياة العربي خاصة وحياة األمة

املستعرب واملدخل إىل العلوم العربية

األسالمية عامةً دافعاً لالعتناء بها من

واالسالمية كافة(.)9

قبل علماء اللغة العربية ،وحرصهم

وتأتي اهمية القواعد النحوية من

على نقلها من جيل إىل جيل بنفس

أهمية اللغة ذاتها فهي من فروع اللغة
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العربية املهمة أن مل تكن الرئيسة

يتذكره وحياول جتربته يف الظرف

ألنها متصلة ببناء اجلملة السليمة

املناسب(.)10

وهي وسيلة إتقان مهارات اللغة ،إذ أ ّن

إن الرسوم توضح االفكار والعالقات

فهم اللغة حيتاج إىل فهم قواعدها

املختلفة اجملردة وجتعلها واقعية حبيث

اليت حتكم نظامها وتعطيها الصيغة

يسهل إدراكها وفهم معناها(.)14

اليت تؤدي بها املعنى املقصود ،إذ هي

إذ تساعد االفالم التعليمية على ازالة

أكثر فروع اللغة اعتماداً على

حدود الزمان واملكان فباستطاعة

التفكري ومنها ينطلق املتعلمون إىل

الفلم التعليمي ان يعرض أي موضوع

بقية فنون الكالم وفروعه وبها

يف أي وقت كان(.)10

يتمكنون من القراءة السليمة والكتابة

كما إنّ الباحثة اختارت الصف

الصحيحة ،وتتكون هلم بواسطتها

الرابع االبتدائي من هذه املرحلة ألنه

رياضة لغوية(.)15

الصف الذي يبدأ فيه تعليم التالمذة

أن استعمال املعلم للوسائل التعليمية
يسهم يف إجناح عملية التعلم ،فالوسائل
التعليمية فعّالة ومؤثرة تسمو باألنسان

القواعد النحوية.
ويف ضوء ما تقدم تتجلى أهمية
البحث احلالي مبا يأتي:

للوصول إىل حتقيق غاياته النبيلة

1ـ أهمية اللغة العربية كونها اللغة

واالرتقاء به حنو السلوك القويم على

اليت أختارها اهلل سبحانه وتعإىل

وفق تهذيب خلقه مببادئ االسالم

لتكون لغة القرآن ولغة أهل اجلنة.

السامية عن طريق الرتبية اهلادفة(.)11

2ـ أهمية القواعد النحوية ألنها وسيلة

والطفل يف املرحلة االبتدائية بطبيعة

تساعد على تقويم ألسنة التالمذة

احلال ،يستهوي الرسوم وحياكيها

وجتنبهم من الغلط يف الكالم

ويعّدها لغة تعبري عن أفكاره وأحاسيسه

والكتابة وتعويدهم على استعمال

وعواطفه ومشاعره(.)12

املفردات استعماالً صحيحاً سليم ًا

ويوجد لديه دافع قوي ألن يتعلم من
الرسوم الشيء الذي يعتقد بفاعليته

وتدريبهم على التفكري املتواصل
واملنظم.

وفائدته له ،فإذا شاهد لوناً من

0ـ أهمية املرحلة االبتدائية بوصفها

السلوك فبدا لهُ ذا قيمة وفائدة فإنه

مرحلة اإلعداد احلقيقي للتالمذة،
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وتضم أفراداً يف دور واملرحلة من

بالطريقة التقليدية (االستقرائية).

األدوار واملراحل املهمة يف منوهم،

2ـ ليس هناك فرق ذو داللة احصائية

ومن ثمّ يرتتب مستوى حتصيل

عند مستوى ( )5,50بني متوسط

التالمذة يف املراحل الالحقة على هذهِ

حتصيل التالمذة الذين يدرسون مادة

املرحلة سلباً وإجياباً.

قواعد اللغة العربية باستعمال برنامج

4ـ حماولة إفادة اجلهات املتخصصة

دورا التعليمي ،ومتوسط حتصيل

والسيما وزارة الرتبية من نتائج البحث

التلميذات الالئي يدرسن مادة قواعد

احلالي يف حتسني العملية التعليمية

اللغة العربية بالربنامج نفسهُ.

وتطويرها.
0ـ أهمية برنامج دورا التعليمي

حدود البحث
يتحدد البحث احلالي بـ:

بوصفها أسلوباً حديثاً قد ميكن بها

1ـ مدرسة واحدة من املدارس االبتدائية

حتبيب دراسة مادة قواعد اللغة

املختلطة التابعة للمديرية العامة لرتبية

العربية يف نفوس التالمذة.

بغداد /الكرخ االوىل وللعام الدراسي

مرمى البحث
يرمي البحث احلالي إىل تعّرف:
أثر استعمال برنامج دورا التعليمي
يف حتصيل تالمذة الصف الرابع
االبتدائي يف مادة قواعد اللغة العربية.
فرضيتى البحث
لتحقيق مرمى البحث وضعت الباحثة
الفرضيتني الصفريتيني االتيتني:

2512- 2511م.
2ـ عينة من تالمذة الصف الرابع
االبتدائي من هذه ِ املدرسة للعام
الدراسي 2512 - 2511م.
0ـ الفصل الدراسي األول ،وللعام
الدراسي 2512- 2511م.
4ـ بعض موضوعات كتاب قواعد
اللغة العربية املقرر تدريسه لتالمذة

1ـ ليس هناك فرق ذو داللة احصائية

الصف الرابع االبتدائي البالغة ست

عند مستوى ( )5,50بني متوسط

موضوعات للعام الدراسي - 2511

حتصيل التالمذة الذين يدرسون مادة

2512م.

قواعد اللغة العربية باستعمال برنامج

حتديد املصطلحات

دورا التعليمي ،ومتوسط حتصيل

1ـ الربنامج

التالمذة الذين يدرسون املادة نفسها

ـ عرّفهُ (إبراهيم )2559 ،بأنه (خطة أو
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مسار يتضمن ممارسات وإجراءات

ال
حيصْلُ .وقد حصلت الشيء حتصي ً

ونشاطات ،ومكونات الربنامج تتضمن

وقال القراء (ت 257هـ) يف قوله

األهداف وحتديدها ،والتنظيم وأساليبه،

تعإىل( :وَحُصّ لَ مَا يف الصُّدُورِ)

واحملتوى ومربراته ،والطرائق ومقوماتها

العاديات( 15 :أي بني ،وقال غريه:

والتقويم وإجراءاته)(.)11

ميز ،وقال بعضهم :مجع ،وحتصّل

ـ التعريف االجرائي للربنامج( :بأنه

الشيء :جتمّع وتثبت)(.)17

جمموعة من اخلربات التعليمية املنظمة

* اصطالحاً

متضمنة اهداف ،وحمتوى ،وانشطة،

ـ عرّفهُ (خوالدة وعيد )2550 ،بأنه

وفعاليات تعليمية تُدَّرس بأسلوب خمطط

(قياس آثار الربنامج التعليمي والتدرجيي

له لتالمذة ال صف الرابع االبتدائي

على وفق اجراء االختبار)(.)18
ـ التعريف االجرائي للتحصيل

عينة البحث).

(الدرجات اليت حيصل عليها تالمذة

2ـ برنامج دورا التعليمي
(هو عبارة عن حلقات كارتونية

الصف الرابع االبتدائي عينة البحث

تعليمية متجسدة بشخصية كارتونية

يف االختبار التحصيلي البعدي الذي

هي دورا واليت تعمل على شرح

تعّده الباحثة يف مادة قواعد اللغة

موضوعات القواعد لتالمذة الصف

العربية).

الرابع االبتدائي عينة البحث بأسلوب
شائق

وممتع،

مستعملة

طرائق

تعليمية ،وأنشطة متنوعة تالئم
مرحلتهم العمرية).

4ـ قواعد اللغة العربية
* القواعد لغةً
ـ عرّفها (ابن منظور )2550 ،بأنهّا
(القاعدة :أصل األسس ،والقواعد:

0ـ التحصيل

االساس ،وقواعد البيت :أساسه ،يف

* لغةً

قوله تعإىل( :وَإذ يَرْفَعُ إبْرَاهيِمُ

ـ عرّفهُ (ابن منظور )2550 ،بأنه

القَواعِد مِنَ ال َبيْتِ وإسْمَاعِيلُ)،

احلاصلُ مِنْ كُل شيء :ماْ ِبقِى وثَبتَ

البقرة ،127 :وفيه (فَأتَىَ اهللُ بُنَيانَهُمْ

وذَهب ما سواْهُ ،يكون من احلساب

مِنَ القَواعدِ) النحل 21 :وقال الزجاج:

واألعمال وحنوها ،وحصل الشيءُ

القواعد أساطني ُالبناء اليت تَعمُدهُ.

حيْصلُ حُصُوالً ،والتَحصْيل :تَميْيزُ ماْ

وقواعد اهلودج :خشبات أربع مفرتضة
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يف أسـفله تركب عيدان اهلودج

بغداد ،كلية الرتبية ابن رشد ورمت

فيها)(.)19

هذهِ الدراسة إىل معرفة أثر استخدام

* القواعد اصطالحاً

الصور التعليمية املتحركة يف حتصيل

ـ عرّفها (احلموز )2552 ،بأنهّا (علم

طلبة الصف االول املتوسط يف مادة

خيتص بدراسة الكلمة وما يطرأ

اجلغرافية ،بلغ عدد افراد عينة

عليها من التغيريات ضمن الرتاكيب

البحث يف كلتا اجملموعتني ()120

أو ما يسمى باجلملة املفيدة)(.)25

طالباً وطالبة ،واهم النتائج اليت

ـ التعريف االجرائي لقواعد اللغة
العربية

توصلت اليها الدراسة:
ـ تفوق اجملموعة التجريبية (بنني ـ

(هي املوضوعات النحوية املقرر
تدريسها لتالمذة الصف

الرابع

االبتدائي الذي حيتويها كتاب قواعد
اللغة الربية اليت ستدرس خالل
التجربة للعام الدراسي - 2511

وبنات) على اجملموعة الضابطة (بنني ـ
وبنات).
ـ تفوق طالب اجملموعة التجريبية
على طالب اجملموعة الضابطة.
ـ تفوق بنات اجملموعة التجريبية على
بنات اجملموعة الضابطة(.)22

2512م).
0ـ الصف الرابع االبتدائي

2ـ دراسة (حممد ،والنعيمي)1992 ،

(صف من صفوف املرحلة االبتدائية

رمت هذهِ الدراسة إىل الكشف عن

(اليت تكون مدة دراستها ست

أثر استخدام الرسوم املتحركة يف

سنوات) وهي الركيزة األساسية لبناء

تنمية مهارة إدراك العالقات املكانية

شخصية التلميذ وتنمية قدراته

عند تالميذ الصف اخلامس االبتدائي

وخرباته ومهاراته وميوله واجتاهات

يف دولة قطر.

سلوكه اللغوي الذي ميكن أن ينمو

أهم النتائج اليت توصلت اليها الدراسة:

ويتوسع يف هذه املرحلة)(.)21

إن النتائج اكتسبوا مهارة أدراك

الفصل الثاني

العالقات املكانية بسبب مشاهدة

أـ دراسات عربية

برامج

1ـ دراسة (التميمي)1989 ،

أكانت لدى الذكور واألناث على

أجريت هذهِ الدراسة يف جامعة

حد سواء ،وكما أظهرت الدراسة

06

الرسوم

املتحركة

سواء

عن وجود فرق ذي داللة احصائية يف

اجريت هذه الدراسة يف جامعة

تفاعل برامج التدريب على الصور

بغداد /كلية الرتبية ابن رشد ورمت

املتحركة مع جنس التلميذ لصاحل

هذهِ الدراسة إىل تعرف أثر استعمال

الذكور(.)20

األفالم التعليمية يف حتصيل طالبات

0ـ دراسة (اجلشعمي)1990 ،

الصف االول املتوسط يف مادة

أجريت هذهِ الدراسة يف جامعة بغداد

اجلغرافية ،اختارت الباحثة عينة

كلية الرتبية ابن رشد ،ورمت هذهِ

عشوائية مؤلفة من ( )15طالبة ،وأهم

الدراسة إىل تعرف أثر األفالم

النتائج اليت توصلت اليها الدراسة:

التعليمية يف االداء التعبريي ،بلغ عدد

تفوق طلبة اجملموعة التجريبية الذين

كلتا

األفالم

افراد

عينة

البحث

يف

درسوا

بعرض

مشاهدة

اجملموعتني ( )112طالباً وطالبة،

التعليمية على الطلبة يف اجملموعة

وأهم النتائج اليت توصلت اليها

الضابطة الذين درسوا بالطريقة

الدراسة:

التقليدية(.)20

ـ وجود فروق ذات داللة احصائية

0ـ دراسة (العوادي)2551 ،

ملصلحة اجملموعة اليت استخدمت

اجريت هذهِ الدراسة يف جامعة بابل

األفالم التعليمية ،إذ تفوق طلبة

ورمت هذهِ الدراسة إىل تعّرف أثر

طلبة

توظيف الرسوم املتحركة يف حتصيل

اجملموعة الضابطة ،وتفوق البنون يف

تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف

اجملموعة التجريبية على البنني يف

قواعد العربية ،وبلغت عينة الدراسة

اجملموعة الضابطة ،وتفوقت البنات

( )15تلميذاً من تالميذ الصف

يف اجملموعة التجريبية على البنات يف

اخلامس االبتدائي ،واهم النتائج اليت

اجملموعة الضابطة.

توصلت اليها الدراسة:

اجملموعة

التجريبية

على

ـ بينما مل يظهر فرق ذو داللة

تفوق حتصيل تالميذ اجملموعة

احصائية بني البنني والبنات يف

التجريبية اليت درست قواعد اللغة

اجملموعة التجريبية على وفق متغري

العربية للصف اخلامس االبتدائي

اجلنس(.)24

باسلوب الرسوم املتحركة(.)21

4ـ دراسة (العبيدي)2551 ،

1ـ دراسة (مأمون ،وآخرون)2511 ،
07

اجريت هذهِ الدراسة يف جامعة

الدراسة:

الريموك ـ االردن ،ورمت هذهِ الدراسة

وجود فرق ذي داللة إحصائية بني

إىل الكشف عن أثر استخدام برامج

لصاحل

الرسوم

املتحركة

العلمية

يف

اجملوعات

أفراد

الثالثة

اجملموعة التجريبية االوىل اليت

اكتساب طلبة املرحلة األساسية يف

استعلمت األفالم

مديرية تربية أربد األوىل للمفاهيم،

).P.2701

(Perd, 1978,

تكونت عينة الدراسة من ( )75طالباً

دراسة Brobeil, 1982

و( )98طالبة من طلبة الصف السادس

رمت هذه الدراسة إىل تعرّف فاعلية

االساسية ،وأهم النتائج اليت توصلت

الفلم التعليمي بوصفه إداة مؤثرة يف

اليها الدراسة:

اجتاهات تالميذ املدرسة االبتدائية.

1ـ وجود فرق ذات داللة احصائية يف

اختريت عينة الدراسة من تالميذ

اكتساب طلبة الصف السادس

الصفوف الثالثة ،والرابعة ،واخلامسة،

للمجموعة التجريبية مقابل اجملموعة

وأهم النتائج اليت توصلت اليها

الضابطة.

الدراسة:

2ـ وجود فرق ذات داللة احصائية يف

1ـ هناك تغري معريف ذو داللة

اكتساب املفاهيم العلمية لدى طلبة

احصائية عند مستوى ( )5,50يف كل

اجملموعة التجريبية حسب متغري

اجملموعات التجريبية.

اجلنس ولصاحل االناث(.)27

2ـ هناك تغري يف اجتاهات تالميذ

بـ ـ دراسات أجنبية

الصف الثالث واخلامس من تالميذ

دراسة )(Perd, 1978

اجملموعة التجريبية ذو داللة احصائية

اجريت هذهِ الدراسة يف األسكا،

عند مستوى (.)28()5,50

ورمت هذهِ الدراسة إىل تعّرف أثر
استعمال الشرائح التعليمية واالفالم

املوازنة بني الدراسات السابقة والدراسة
احلالية

يف حتصيل التالميذ يف تعلم العلوم

1ـ األهداف :تباينت الدراسات

واالجتماعيات ،اختريت عينة عشوائية

السابقة إىل حد ما يف اهدافها

متكونة من ( )291تلميذاً وتلميذة،

فبعضها ،استهدفت تعرف اثر االفالم

وأهم النتائج اليت توصلت اليها

التعليمية يف االداء التعبريي دراسة

00

واستهدفت

4ـ مكان اجراء هذه الدراسات:

(اجلشعمي،

،)1990

دراسة (العبيدي )2551 ،تعرف اثر

أجريت أغلب الدراسات السابقة يف

استعمال االفالم التعليمية يف التحصيل،

العراق كدراسة (التميمي)1989 ،

ودراسة (العوادي )2551 ،اليت

ودراسة (اجلشعمي )1990 ،ودراسة

استهدفت تعرف أثر استخدام الرسوم

(العبيدي ،)2551 ،ودراسة (العوادي،

املتحركة يف التحصيل ،يف حني

 )2551وقد اتفقت الدراسة احلالية

استهدفت دراسة (مأمون وآخرون،

مع هذهِ الدراسات ،يف حني أجريت

 ) 2511تعرف اثر استخدام الرسوم

دراسة (حممد والنعيمي )1992 ،يف

املتحركة يف اكتساب املفاهيم .أما

قطر ،ودراسة (مأمون وآخرون،

الدراسة احلالية فاستهدفت تعّرف اثر

 )2511يف االردن ،ودراسة (Perd,

استعمال برنامج دورا التعليمي يف

) 1978يف االسكا ،يف حني مل تشر
دراسة

التحصيل.
2ـ حجم العينة :تراوح حجم العينة يف

 (Brobeil,يف

)1982

ملخصاتها إىل مكان اجراء التجربة.

الدراسات السابقة بني ( )15طالباً

0ـ التكافؤ :اختلفت الدراسات

وطالبة كما يف دراسة (العبيدي،

السابقة من حيث املتغريات اليت

 ،)2551و( )15تلميذاً يف دراسة

استعملت يف اجراء عملية التكافؤ

تلميذاً

دراسة

(العوادي،)2551،

()291

وتلميذة كما يف دارسة

بني

اجملموعات،

ففي

(Perd,

) (Brobeil, 1982كافأ عيناته يف

) ،1978أما البحث احلالي فعدد

متغري العمر،

دراسة

افراد عينته ( )05تلميذاً وتلميذة.

(التميمي )1989 ،كافأ عيناته يف

يف

حني

0ـ اجلنس :اشتملت عينات الدراسات

املتغريات اآلتية (املعلومات اجلغرافية

السابقة على جنس الذكور واالناث

السابقة ،والعمر الزمين ،والدخل

كدراسة) ،(Perd, 1978ودراسة

الشهري ،ومهنة الوالدين ،والتحصيل

(التميمي ،)1989 ،ودراسة (اجلشعمي،

الدراسي للوالدين) ،يف حني ان دراسة

 ،)1990ودراسة (مأمون وآخرون،

(اجلشعمي )1990 ،كافأ عينته يف

 ،)2511واتفقت الدراسة احلالية مع

املتغريات

السابقة،

هذه الدراسات.

ودرجات االمتحان النهائي ،والقدرة

(املعلومات

05

اللغوية ،والتحصيل الدراسي للوالدين)،

جمموعتني جتريبية وجمموعة ضابطة

إما دراسة (العبيدي )2551 ،كافأت

ودراسة ) (Brobeil, 1982اعتمدت

الباحثة عينتها مبتغريات (العمر

تصميم ثالث جمموعات ضابطة،

الزمين ،والدخل الشهري) ،يف حني

وثالث جمموعات جتريبية.

كافأ (العوادي )2551 ،عينتهُ

8ـ املتغري التابع :كان املتغري التابع

مبتغريات (العمر الزمين ،ودرجات

يف اغلب الدراسات هو التحصيل

اللغة العربية للعام السابق ،والتحصيل

واتفقت الدراسة احلالية مع هذه

الدراسي للوالدين) ،يف حني مل تشر

الدراسات بينما كان املتغري التابع

دراسة ) ،(Perd, 1978ودراسة

للدراسات االخرى هو االداء كما يف

(حممد والنعيمي ،)1992 ،ودراسة

دراسة (اجلشعمي ،)1990 ،ومهارة

(مأمون وآخرون )2511 ،يف ملخصاتها

إدراك العالقات املكانية يف دراسة

إىل اجراءات التكافؤ ،إما الدراسة

(حممد والنعيمي ،)1992 ،ويف

احلالية فقد اجرت عملية التكافؤ يف

دراسة (مأمون ،وآخرون)2511 ،

املتغريات االتية (العمر الزمين،

كان املتغري التابع هو االكتساب.

والتحصيل الدراسي لالبوين ،ودرجات

9ـ القائم مبهمة التدريس :درس

اللغة العربية يف االمتحان النهائي للعام

الباحثون عينة البحث التجريبية

الدراسي السابق).

والضابطة يف الدراسات السابقة،

1ـ املرحلة الدراسية :اجرت الدراسات

وقد اتفقت هذه الدراسة معها يف هذا.

السابقة جتاربها على مراحل وصفوف

15ـ مدة التجربة :مل تشر اغلب

دراسية خمتلفة ،اما هذه الدراسة

الدراسات السابقة يف ملخصاتها إىل

فقد اجريت على املرحلة االبتدائية.

املدة اليت استغرقتها التجربة ،ما عدا

7ـ التصميم التجرييب :اعتمدت

دراسة (اجلشعمي )1990 ،فقد

اغلب الدراسات السابقة تصميم

استغرقت مدة التجربة فصالً دراسياً

جتريبية،

كامالً ،ودراسة (العوادي)2551 ،

وأخرى ضابطة) ،واتفقت الدراسة

فقد استغرقت تسعة اسابيع ،وترى

احلالية مع هذهِ الدراسات ،يف حني

الباحثة أن املدة القصرية ال تفي

اعتمدت دراسة ) (Perd, 1978على

بالغرض املطلوب ،أو رمبا ال تعطي

اجملموعتني

05

(جمموعة

نتائج دقيقة ،وقد ال يظهر أثر املتغري

اغلب الدراسات السابقة االختبار

املستقل يف املتغري التابع أما البحث

التائي ) ،(t-testيف حني اعتمدت

احلالي فاستغرق تنفيذ جتربة تسع

الدراسات االخرى االختبار التائي (t-

أسابيع.

) ،testومربع كاي ،ومعامل ارتباط
السابقة:

بريسون.
Design
توجد مناذج متعددة من التصميمات

11ـ الوسائل االحصائية :استعملت

اجملموعة التجريبية اليت درست

التجريبية ،وعلى الباحث اختيار

12ـ

نتائج

الدراسات

أظهرت أغلب الدراسات السابقة تفوق
باألسلوب الرسوم املتحركة على
اجملموعة الضابطة اليت درست
باألسلوب التقليدي ،إما نتائج البحث
احلالي فسيتم عرضها يف الفصل
اخلامس ـ حتليل النتائج ت ملوازنتها
مع نتائج الدراسات السابقة.

التصميم التجرييب املناسب الختبار
صحة النتائج املستنبطة من الفروض
ويتوقف اختيار التصميم على طبيعة
الدراسة والشروط والظروف اليت
جتري فيها (عبد احلفيظ ،وباهي،
 ،2555ص ،)112اعتمدت الباحثة
واحداً

الفصل الثالث

من

تصاميم

اجملموعات

املتكافئة ذات الضبط اجلزئي

منهجية البحث وإجراءاته

املالئمة لظروف البحث احلالي.

أوالً :التصميم التجرييب
1ـ 1التصميم التجرييب Experiment
اجملموعة

املتغري املستقل

التجريبية

برنامج دورا التعليمي

الضابطة

- - - - - - -

املتغري التابع
التحصيل

 - -الشكل ( )1ميثل التصميم التجرييب للبحث

 2- 1عينة البحث

الرابع االبتدائي فيها عن ثالثة شعب.

يتطلب البحث احلالي اختيار مدرسة

مت اختيار مدرسة (كامل شبيب)
ّ

واحدة من املدارس االبتدائية يف بغداد

التابعة ملديرية تربية بغداد /الكرخ

على أن ال تقل عدد شعب الصف

مت
االوىل إلجراء التجربة فيها .وقد ّ
05

اختيارها قصدياً لتطبيق جتربة

دورا التعليمي ،ومثلت شعبة (أ)

البحث فيها بسبب قرب موقع املدرسة

اجملموعة الضابطة اليت ستدَّرس

من سكن الباحثة ،وبطريقة السحب

قواعد

بالطريقة

العشوائي اختارت الباحثة الشعبة (ب)

التقليدية (االستقرائية) ،واجلدول

لتمثل

اجملموعة

التجريبية

اليت

اللغة

العربية

( )1يوضح ذلك.

ستدَّرس قواعد اللغة العربية بربنامج
اجلدول ()1
عدد تالمذة جمموعيت البحث (التجريبية والضابطة) قبل االستبعاد وبعده

اجملموعة

الشعبة

العدد

الراسبني

اجملموع

التجريبية

ب

28

0

20

الضابطة

أ

29

4

20

07

7

05

اجملموع

 0- 1التكافؤ بني جمموعيت البحث
The Equivalent Between
Experiment & Control
Group
حرصت الباحثة قبل الشروع بالتجربة
على تكافؤ تالمذة جمموعيت البحث
إحصائياً يف بعض املتغريات اليت تؤثر يف

نتائج التجربة ،وهذه املتغريات:
1ـ0ـ أ ـ العمر الزمين حمسوباً باالشهر
استعانت الباحثة بالبطاقات املدرسية
للحصول على املعلومات املطلوبة عن
أفراد العينة ،فيما خيص العمر
الزمين ،واجلدول ( )2يوضح ذلك.

اجلدول ()2
تكافؤ تالمذة جمموعيت البحث يف العمر الزمين حمسوباً بالشهور باستعمال االختبار التائي لعينتني مستقلتني
اجملموعة

عدد افراد املتوسط األحنراف

التباين

العينة

احلسابي

املعياري

التجريبية

20

110,2

7,488

01,580

الضابطة

20

114,24

8,115

10,770

1ـ0ـ بـ ـ درجات مادة اللغة العربية يف

درجة

القيمة التائية

احلرية احملسوبة اجلدولية

مستوى الداللة
ليس بذي داللة

48

5,195

2,12

إحصائية عند
مستوى ()5,50

2511- 2515م

االمتحان النهائي للعام الدراسي

حصلت الباحثة على درجات تالمذة

السابق (الصف الثالث االبتدائي)

جمموعيت البحث يف مادة اللغة
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العربية يف الصف الثالث االبتدائي

سجالت الدرجات اليت اعدتها إدارة

للعام الدراسي 2511- 2515م من

املدرسة ،واجلدول ( )0يوضح ذلك.

اجلدول ()0
تكافؤ تالمذة جمموعيت البحث يف مادة اللغة العربية يف االمتحان النهائي للعام الدراسي السابق (الصف الثالث
االبتدائي) باستعمال االختبار التائي لعينتني مستقلتني
اجملموعة

عدد افراد املتوسط األحنراف

القيمة التائية

درجة

التباين

العينة

احلسابي

املعياري

التجريبية

20

9,12

1,251

1,440

الضابطة

20

9,01

5,911

5,84

مستوى الداللة

احلرية احملسوبة اجلدولية

ليس بذي داللة
5,218

48

إحصائية عند

2,12

مستوى ()5,50

1ـ0ـ جـ ـ التحصيل الدراسي لآلباء

كاي ،إن قيمة (كا )2احملسوبة

يبدو من اجلدول ( )4إن جمموعيت

( )5,014أصغر من قيمة (كا)2

يف

اجلدولية ( )7,810عند مستوى داللة

البحث

إحصائياً

متكافئتان

( ،)5,50وبدرجة حرية(.)0

تكرارات التحصيل الدراسي لالب ،إذا
أظهرت نتائج البيانات باستعمال مربع

اجلدول ()4
تكرارات التحصيل الدراسي الباء تالمذة جمموعيت البحث وقيمة (كا )2احملسوبة واجلدولية
اجملموعة

حجم
العينة

()29

مستوى التحصيل الدراسي
يقرأ
ويكتب

أبتدائية متوسطة اعدادية معهد

كلية فما
فوق

التجريبية 20

1

4

0

2

4

9

20

0

4

0

0

0

7

الضابطة

درجة

قيمة كا2

احلرية احملسوبة اجلدولية

مستوى
الداللة
()5,50

ليس بذي
0

7,810 5,014

داللة
إحصائية

1ـ0ـ د ـ التحصيل الدراسي لألمهات

كاي ،إن قيمة (كا )2احملسوبة

يبدو من اجلدول ( )0إن جمموعيت

( )5,052أصغر من قيمة (كا)2

يف

اجلدولية ( )7,810عند مستوى داللة

البحث

متكافئتان

إحصائياً

تكرارات التحصيل الدراسي لالم ،إذا

( ،)5,50وبدرجة حرية(.)0

أظهرت نتائج البيانات باستعمال مربع
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اجلدول ()0
تكرارات التحصيل الدراسي المهات تالمذة جمموعيت البحث وقيمة (كا )2احملسوبة واجلدولية
اجملموعة

حجم
العينة

()05

مستوى التحصيل الدراسي
يقرأ

كلية فما

أبتدائية متوسطة اعدادية معهد

ويكتب

فوق

التجريبية 20

2

0

0

4

0

1

20

1

4

0

0

0

7

الضابطة

قيمة كا2

درجة

احلرية احملسوبة اجلدولية

مستوى
الداللة
()5,50

ليس بذي
0

داللة

7,810 5,052

إحصائية

1ـ4ـ ضبط املتغريات الدخيلة

0ـ املعلمة.

1ـ4ـ أ :االندثار التجرييب

4ـ توزيع الدروس.

1ـ4ـ بـ :احلوادث املصاحبة

0ـ الوسائل التعليمية.

1ـ4ـ جـ :إداة القياس

1ـ بناية املدرسة.

1ـ4ـ د :الفروق يف اختيار افراد العينة

7ـ مدة التجربة.

1ـ4ـ هـ :العمليات املتعلقة بالنضج

1ـ 0حتديد املادة التعليمية

1ـ4ـ و :أثر االجراءات التجريبية

حددت الباحثة ست موضوعات

حاولت الباحثة احلد من أثر هذا

لتدريسها اثناء مدة التجربة /وهي

العامل يف سري التجربة قدر املستطاع

املوضوعات االتية يف كتاب قواعد اللغة

ومتثل ذلك يف اآلتي:

العربية املقرر تدريسه لتالمذة الصف

1ـ احلرص على سرية البحث.

الرابع االبتدائي للعام الدراسي - 2515

2ـ املادة الدراسية.

2511م ،واجلدول ( )7يوضح ذلك.
اجلدول ()7

موضوعات مادة قواعد اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي احملددة للتجربة
ت

املوضوعات

الصفحات

1

حروف التَّهجَّي العربية

7

2

احلروف الشمسية واحلروف القمرية

4

0

أقسام الكالم

1

4

املذكر واملؤنث

1

0

املفرد واملثنى واجلمع

0

1

امساء األشارة

0

1ـ 1صياغة االهداف السلوكية
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إن اعداد الربنامج التعليمي يتطلب يف

البدء صياغة االهداف الرتبوية ،النها

وبعد إطالع الباحثة على اراء السادة

املوجة يف اختيار املادة الدراسية وطريقة

اخلرباء ،اجريت التعديالت الالزمة

تدريسها واألساس يف تقويم العملية

وأبقى على االهداف السلوكية اليت

التعليمية (هندام ،1972 ،ص.)100

حصلت على نسبة ( )%85فأكثر،

وعلى هذا االساس صاغت الباحثة ()15

وبذلك أصبح عدد األهداف السلوكية

هدفاً سلوكياً عرضت على عدد من

بصيغتها النهائية ( )15هدفاً سلوكياً،

اخلرباء واملتخصصني باللغة العربية

بواقع ( )28هدفاً ملستوى املعرفة ،و()18

وطرائق تدريسها والقياس والتقويم

هدفاً ملستوى الفهم ،و( )14هدفاً ملستوى

والرتبية وعلم النفس.

التطبيق ،واجلدول ( )8يوضح ذلك.
اجلدول ()8

عدد االهداف السلوكية بشكلها النهائي ملوضوعات التجربة
املوضوعات

عدد االهداف السلوكية

اجملموع

معرفة

فهم

تطبيق

حروف التَّهجَّي العربية

7

4

2

10

احلروف الشمسية واحلروف القمرية

0

2

2

9

أقسام الكالم

4

0

2

9

املذكر واملؤنث

0

2

2

7

املفرد واملثنى واجلمع

4

0

0

15

امساء األشارة

0

4

0

12

اجملموع

28

18

14

15

إعداد اخلطط التدريسية

للمادة على وفق برنامج دورا التعليمي

تعرف عملية ختطيط التدريس انها

لتالمذة اجملموعة التجريبية ،وعلى وفق

تصور مسبق لعناصر املوقف التعليمي

الطريقة التقليدية (االستقرائية) لتالمذة

ومتغرياته من أجل الوصول إىل

اجملموعة الضابطة.

الغايات املنشودة(.)01
اعدت

الباحثة

ثانياً :اداة البحث Research Tools
خططاً

تدريسية

أعداد االختبار التحصيلي

أمنوذجية ملوضوعات قواعد اللغة العربية

من متطلبات البحث احلالي إعداد

اليت ستدّرس يف اثناء التجربة يف ضوء

اختبار حتصيلي لتالمذة عينة البحث

حمتوى الكتاب واالهداف السلوكية

احلالي يف مادة قواعد اللغة العربية،
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ولعدم توافر اختبار جاهز يتصف

بالنسبة ألهمية مستويات االهداف

بالصدق والثبات ويغطي املوضوعات

فحُددت يف ضوء االهداف السلوكية

الستة من كتاب قواعد اللغة العربية

للمستوى الواحد على العدد الكلي

للصف الرابع االبتدائي ،أعدت

لألهداف.

الباحثة اختباراً حتصيلياً لقياس أثر

كما حددت الباحثة عدد الفقرات

برنامج دورا التعليمي يف حتصيل

لالختبار التحصيلي بـ ( )05فقرة

تالمذة جمموعيت البحث.

اختبارية ،كل فقرة تقيس هدف ًا

0ـ 1إعداد جدول املواصفات

سلوكياً واحداً ،واستخرجت عدد

اعدت الباحثة جدول املواصفات

فقرات كل مستوى من جمموع

املقررة

فقرات االختبار يف ضوء الوزن النسيب

للمستويات

للمستوى يف جدول املواصفات،

الثالثة االوىل من اجملال املعريف

وحددت فقرات االختبار التحصيلي

لتصنيف بلوم  Bloomاملعرفة،

لكل موضوع يف ضوء االهمية

والفهم ،والتطبيق ،حددت الباحثة

النسبية للموضوع والعدد الكلي

نسبة أهمية املوضوعات يف ضوء عدد

للفقرات ،واجلدول ( )9يوضح ذلك.

اشتملت

مفردات

واالهداف

املادة

السلوكية

االهداف الكلية للموضوع .أما
اجلدول ()9
جدول املواصفات

معرفة

فهم

تطبيق

اجملموع

0

2

2

9

%10

2

1

1

4

أقسام الكالم

4

0

2

9

%10

2

1

1

4

املذكر واملؤنث

0

2

2

7

%12

2

1

1

4

املفرد واملثنى واجلمع

4

0

0

15

%11

2

2

1

0

االهمية النسبية

احلروف الشمسية
واحلروف القمرية
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معرفة %47

فهم %05

حروف التَّهجَّي العربية

7

4

2

10

%22

0

2

2

7

احملتوى

لالسئلة

املواضيع

تطبيق %20

عدد الكلي

وزن

امساء األشارة
اجملموع

4

0

12

%25

0

2

1

1

0

18 28

14

15

%155

14

9

7

05

0ـ 2صياغة فقرات االختبار
فضلت الباحثة االختبارات املوضوعية
لكونها تتصف بالشمول وهلا القدرة على

1ـ تعليمات االجابة :ان تعليمات االجابة
جيب ان تكون واضحة وخمتصرة على
قدر االمكان.

تغطية أكرب قدر من املادة وميكن

2ـ تعليمات التصحيح :متّ وضع إجابة

االجابة عنها بصورة اسرع( .)02حددت

أمنوذجية لفقرات االختبار ،وخصصت

الباحثة عدد فقرات االختبار التحصيلي

درجة واحدة للفقرة اليت تشري إىل

البعدي بـ ( )05فقرة اختبارية من نوع

االجابة الصحيحة ،وصفر لالجابة

االختيار من متعدد وباربعة بدائل وقد وزّع

غري الصحيحة.

موضوع االجابة الصحيحة عشوائياً بني

0ـ 0التجربة االستطالعية

فقرات االختبار.

لغرض معرفة املدة اليت تستغرقها

0ـ 0صدق االختبار Test-validity

االجابة عن االختبار ،ووضوح فقراته

للتحقق من الصدق الظاهري لالختبار

وكشف الغامض منها طبقتها الباحثة

هو ان يقرر عدد من اخلرباء واحملكمني

على عينة مماثلة لعينة البحث مكونة

مدى حتقيق الفقرات أو السمة املراد

( )05تلميذاً وتلميذة من تالمذة الصف

قياسها( ،)00وللتحقق من صدق االختبار

الرابع االبتدائي يف مدرسة (الوركاء

عُرضت فقرات االختبار البالغة ()05

االساسية).

فقرة اختبارية على عدد من املتخصصني

0ـ 1التحليل االحصائي لفقرات االختبار

يف اللغة العربية وطرائق تدريسها ،وقد

الغرض من حتليل فقرات االختبار هو

اعتمدت الباحثة نسبة اتفاق ( )%85من

التثبت من صالحية كل فقرة وحتسني

اخلرباء أساساً لقبول فقرات االختبار،

نوعيتها من خالل اكتشاف الفقرات

لذا أُبقى على فقرات االختبار مجيعها

الضعيفة جداً ،أو الصعبة جداً ،أو غري

حلصوهلا على اكثر من نسبة االتفاق.

املميزة ،أو اليت تتسم ببدائل غري جيدة
واستبعاد غري الصاحل منها(.)04

اعداد تعليمات االختبار
وضعت الباحثة التعليمات االتية:

1ـ مستوى صعوبة
Difficulty Level

الفقرات
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يقصد بها نسبة الطلبة الذين اجابوا

كيودر ـ ريتشاردسون وكما يلي:

عن الفقرة اجابة صحيحة من عينة

كيودر ـ ريتشاردسون 25

ما( .)00وعند حساب معامل الصعوبة

وحلساب الثبات بهذهِ الطريقة

لكل فقرة من فقرات االختبار وجدَّ

اعتمدت الباحثة درجات تطبيق

انها ترتاوح بني (.)5,19( ،)5,41

االختبار االستطالعي يف مدرسة

2ـ قوة متييز الفقرة Discrimimation
Power
هو قدرة الفقرة على التمييز بني

(الوركاء) االبتدائية ،وقد سحبت

املتعلمني الذين يتمتعون بقدر اكرب
من املعلومات واملتعلمني األقل قدرة يف
جمال معني من املعرفة( .)01وبعد ان
حسبت الباحثة القوة التمييزية لكل
فقرة من فقرات االختبار وجدتها
ترتاوح بني (.)5,71( ،)5,41
0ـ فعالية البدائل اخلاطئة
Effectiveness of Distracters
وعند حساب فعالية البادئل اخلاطئة
غري الصحيحة لكل فقرة من فقرات
االختيار من متعدد وجدت الباحثة انها
ترتاوح بني ( )5,22- ( ،)5,57-
وهذا يعين ان البدائل غري الصحيحة
قد جذبت إليها عدد من تالمذة
اجملموعة الدنيا أكرب من تالمذة
اجملموعة العليا.
0ـ 7الثبات Reliabity
استعملت الباحثة طريقة واحدة
حلساب الثبات االختبار وهي طريقة
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( )155ورقة اجابة بصورة عشوائية من
إجابات

التالمذة،

اولئك

ثم

استخرجت معامل السهولة لكل فقرة
ومعامل الصعوبة لكل فقرة ن
وحسبت التباين الكلي لدرجات
العينة ( )155تلميذ وتلميذة ،وبلغ
معامل الثبات ( )5,80وهو معامل
ثبات عالٍ وجيد بالنسبة لالختبارات
غري املقننة.
ثالثاً :تطبيق التجربة
اتبعت الباحثة يف اثناء تطبيق
التجربة ما يأتي:
1ـ باشرت بتطبيق التجربة على
تالمذة جمموعيت البحث التجريبية
والضابطة

يوم

االحد

املوافق

 2511/15/11بتدريس اربع حصص
اسبوعياً لكل جمموعة ،واستمر
التدريس إىل يوم االثنني املوافق
2511/12/12م.
2ـ وضحت بداية التجربة وقبل البدء
بالتدريس الفعلي لتالمذة جمموعيت

البحث التجريبية والضابطة كيفية
التعامل مع طريقة التدريس لكل
جمموعة.
0ـ

درست

استعملت حلساب صعوبة كل فقرة من
فقرات االختبار التحصيلي البعدي(.)09
4ـ معادلة معامل متييز الفقرة

جمموعيت

البحث

التجريبية والضابطة بنفسها على وفق
اخلطط التدريسية اليت اعدتها.
4ـ طبقت االختبار التحصيلي على

):(Discrimimation Power
استعملتها الباحثة يف حساب قوة متييز
فقرات االختبار التحصيلي البعدي(.)45
0ـ

فعالية

البدائل

اخلاطئة

تالميذ جمموعيت البحث التجريبية

):(Effectiveness of Distracters

والضابطة يف وقت واحد يوم االثنني

استعملتها الباحثة حلساب فعالية البدائل

املوافق  2511/12/12الساعة 8,05

غري الصحيحة لفقرات االختيار من

لغرض قياس التحصيل.

متعدد(.)41

رابعاً :الوسائل االحصائية
استعملت الباحثة الوسائل االحصائية
االتية يف اجراءات البحث ،وحتليل
نتائجه:
1ـ االختبار التائي لعينتني مستقلتني
) :(t-testاستعمل الجراء االتكافؤ
بني جمموعيت البحث يف بعض
املتغريات ويف حساب دالالت الفروق
بينها يف االختبار التحصيلي البعدي
ومتغري اجلنس(.)07
2ـ مربع كاي ):(Chi-Square
ملعرفة داللة الفروق يف التحصيل
الدراسي ألباء وامهات اجملموعتني
التجريبية والضابطة(.)08
0ـ

معادلة

معامل

):(Difficulty Equation

الصعوبة

1ـ معادلة كيودر ريتشاردسون
(Kuder-Richard son K.R) :20استعملتها الباحثة حلساب ثبات
االختبار التحصيل.
الفصل الرابع
أوالً :عرض النتائج وتفسريها
تعرض النتائج يف ضوء فرضييت
البحث وعلى النحو األتي:
الفرضية الصفرية األوىل :ليس
هناك فرق ذو داللة إحصائية عند
مستوى ( )5,50بني متوسط درجات
حتصيل التالمذة الذين يدرسون مادة
قواعد اللغة العربية باستعمال برنامج
دورا التعليمي ،ومتوسط حتصيل
التالمذة الذين يدرسون املادة نفسها
بالطريقة التقليدية (االستقرائية).
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وللتحقق من هذهِ الفرضية أستعمل

املتوسط احلسابي ألفراد اجملموعة

االختبار التائي لعينتني مستقليتني (t-

الضابطة ( )10,88درجة والتباين

 )testويتضح من اجلدول ( )15أن

()12,15

التائية

متوسط احلسابي لدرجات أفراد

احملسوبة ( )2,11وهي أكرب من

اجملموعة التجريبية ( )18,54درجة

القيمة التائية اجلدولية عند مستوى

والتباين ( )4,54يف حني كان

داللة ( )5,50ودرجة حرية (.)48

وبلغت

القيمة

اجلدول ()15
املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والتباين والقيمة التائية احملسوبة واجلدولية لدرجات تالمذة جمموعيت
البحث يف االختيار التحصيلي البعدي

املتوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري
2,51

4,54

0,00

12,15

اجملموعة

العينة

التجريبية

20

18,54

الضابطة

20

10,88

التباين

القيمة التائية

درجة

مستوى

احلرية

احملسوبة

اجلدولية

الداللة

48

2,11

2,10

5,50

وهذا يعين وجود فرق ذي داللة

وهذا يعين تفوق تالمذة اجملموعة

إحصائية بني اجملموعتني التجريبية

التجريبية يف االختبار التحصيلي

التحصيل،

البعدي الذين درسوا باستعمال برنامج

وملصلحة اجملموعة التجريبية اليت

دورا التعليمي على تالمذة اجملموعة

درس تالمذتها (برنامج دورا التعليمي)

الضابطة الذين درسوا باستعمال

فرفضت الفرضية الصفرية.

الطريقة التقليدية (االستقرائية)،

والضابطة يف متغري

أوالً تفسري النتيجة :أسفرت النتائج
عن رفض الفرضية الصفرية األوىل،
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وميكن مالحظة ذلك االختالف يف
الشكل (.)2

وترى الباحثة إن هذهِ النتيجة تعود إىل
السبب اآلتي:

يدرسن مادة قواعد اللغة العربية بالربنامج
نفسه.

إنّ هذا االسلوب يزيد من تركيز انتباة

وللتحقق من هذهِ الفرضية استعمل

التالمذة،وإثارة الشوق للمتابعة،إذ إنّ ما

االختبار التائي لعينتني مستقليتني (t-

يتضمنة الربنامج التعليمي من عناصر

) testويتضح من اجلدول ( )11أن

مرتابطة للموضوع الواحد يشكل دافعا"

املتوسط احلسابي لتالميذ اجملموعة

فاعال" لربط املشاهد بالرسم املتحرك

التجريبية ( )17,10درجة ،والتباين

أكثر من ارتباطه باملعلم يف اثناء الشرح

( ،)2,47يف حني كان املتوسط

باالعتماد على الكلمة اجملردة للموضوع

احلسابي للتلميذات يف اجملموعة نفسها

نفسه ،مما يؤدي اىل خربة جديدة تبقى

( )19,58درجة ،والتباين ( )4,58وبلغت

عالقة يف ذهن املعلم(.)42

القيمة التائية احملسوبة ( ،)2,185وهي

الفرضية الصفرية الثانية :ليس هناك

أكرب من القيمة التائية اجلدولية عند

فرق ذو داللة احصائية عند مستوى

مستوى ( )5,50ودرجة حرية ( )20ولذا

( )5,50بني متوسط حتصيل التالميذ

ترفض الفرضية الصفرية الثانية وتقبل

الذين يدّرسون مادة قواعد اللغة العربية

الفرضية البديلة ،أي يوجد فرق ذو داللة

التعليمي،

احصائية بني متوسط حتصيل تالميذ

ومتوسط حتصيل التلميذات الالئي

وتلميذات اجملموعة التجريبية ولصاحل

بأستعمال برنامج دورا
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التلميذات.
اجلدول ()11
املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والتباين والقيمة التائية احملسوبة واجلدولية لدرجات الذكور واألناث يف
اجملموعة التجريبية

العينة

اجملموعة
التجريبية
(الذكور)
التجريبية
(األناث)

املتوسط االحنراف

التباين

احلسابي

املعياري

10

17,10

1,07

2,47

12

19,58

2,52

4,58

درجة

القيمة التائية

مستوى

احلرية احملسوبة اجلدولية الداللة

20

2,10

2,185

5,50

تفسري النتيجة :وكما اظهرت النتائج

أفضل من التالميذ الذين درسوا املادة

اليت توصل إليها البحث احلالي اىل ان

نفسها بالربنامج ذاته ،وميكن مالحظة

التلميذات الالئي درسنً مادة قواعد اللغة

الشكل(.)0

ذلك

االختالف

يف

العربية بوساطة برنامج دورا التعليمي

الشكل ( )0يوضح معدل درجات الذكور واالناث يف االختبارالتحصيلي البعدي

وتعزو الباحثة ذلك اىل السبب اآلتي:

الذكور يف النمو اللغوي ويتفوقّن

تؤكد الدراسات ان األناث يسبقنّ

عليهم ،ويرجع ذلك اىل سرعة منوهن
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اجلسدي عن الذكور خالل هذهِ

أثر برنامج دورا التعليمي يف متغريات

السنوات(.)40

أخرى ،كاالحتفاظ ،وانتقال اثر التعلم،

الفصل اخلامس
أوالً :االستنتاجات
يف ضوء النتائج اليت توصل إليها
البحث احلالي ميكن استنتساج ما
يأتي:
ان برنامج دورا التعليمي أكثر فعالية
من الطريقة التقليدية إذ تؤدي اىل تنشيط
العملية التعليمية ،وحدوث نتائج اجيابية
على مستوى التحصيل الدراسي لتالمذة
الصف الرابع االبتدائي يف مادة قواعد
اللغة العربية.
ثانياً :التوصيات
يف ضوء نتائج البحث توصي الباحثة
مبا يأتي:
إعتماد اسلوب الشخصيات الكارتونية
دورا يف تدريس قواعد اللغة العربية
بوصفه إسلوبا" إثبت فاعليته يف
حتصيل التالمذة يف املرحلة االبتدائية.
ثالثاً :املقرتحات
يف ضوء النتائج اليت توصل إليها
البحث احلالي ،تقرتح الباحثة اجراء
الدراسات اآلتية:
1ـ دراسة مماثلة للدراسة احلالية يف
فروع آخرى من فروع اللغة العربية.
2ـ دراسة مماثلة للدراسة احلالية ملعرفة
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واالكتساب،يف فروع اللغة العربية
االخرى.
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40ـ القاضي ،1985،ص.191
املصادر

ـ اجلشعمي ،مثنى ( :)1990أثر
االفالم التعليمية يف االداء التعبريي،

أوالً :املصادر العربية

كلية الرتبية (ابن رشد) ،جامعة

ـ القران الكريم.

بغداد ،رسالة ماجستري غري منشورة.

ـ إبراهيم ،جمدي عزيز (:)2559

ـ جودي ،حممد حسني (:)1997

معجم املصطلحات ومفاهيم التعليم

طرق تدريس الفنون ،الطبعة االوىل

والتعلّم ،علم الكتب ،الطبعة االوىل،

دار املسرية ،عمان.

القاهرة.

ـ حبيب ،كمال ( :)1977التلفزيون

ـ ابن منظور ،أبو الفضل مجال

والطفل دراسة ميدانية يف ست

الدين حممد بن مكرم (:)2550

حمافظات مصرية ـ حبث ميداني ـ،

لسان العرب ،الطبعة الرابعة ،اجمللد

املراقبـة العامة لقياس الرأي العام

( ،)11 ،14 ،11 ،4 ،1دار بريوت

بقطاع التلفزيــون ،القاهرة.

للطباعة والنشر ،لبنان.
ـ البجة ،عبد الفتاح حسن (:)2555
أصول تدريس اللغة العربية بني

ـ حسن ،عباس ( :)1970النحو
الوايف ،الطبعة اخلامسة ،دار املعارف،
مصر.

النظرية واملمارسة ،الطبعة االوىل،

ـ احلموز ،حممود عواد (:)2552

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

الرشيد يف النحو العربي ،الطبعة

عمان.

االوىل ،دار الصفاء للنشر والتوزيع،

ـ البياتي ،عبد اجلبار توفيق،

عمان.

وزكريا اتناسيوس ( :)1977االحصاء

ـ احليلة ،حممود وحممد (:)2551

الوصفي واالستداللي يف الرتبية وعلم

التصميم التعليمي النظرية وممارسة،

النفس ،مطبعة مؤسسة الثقافة العاملية،

تقديم حممد ذبيان الغزاوي ،دقق

بغداد.

اللغة عبد الفتاح حسن البجة ،الطبعة

ـ التميمي ،عواد ،وباقر الزجاجي
( :)2554واقع تعليم اللغة العربية يف
املرحلة االبتدائية يف الوطن العربي
مشكالت وحلول ،تونس.
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االوىل ،دار املسرية للنشر والتوزيع
والطباعة ،عمان.
ـ اخلوالدة ،ناصر عبد امحد وحييى
امساعيل عبد ( :)2550مراعاة مبادئ

الفروق الفردية وتطبيقاتها العملية يف
تدريس الرتبية االسالمية ،الطبعة
االوىل ،دار االوائل للنشر ،عمان.

دار النضال للطباعة والنشر.
ـ طليمات ،غازي ( :)2557دليل
تدريس اللغة العربية يف مراحل التعليم

ـ الدليمي ،كامل حممود جنم

العام ،مكتبة الرشد ،الرياض.

( :)2554اساليب تدريس قواعد اللغة

ـ عبد احلفيظ ،االخالص ،ومصطفى

العربية ،الطبعة االوىل ،دار املناهج

حسن ( :)2555طرق البحث العلمي

للنشر والتوزيع.

والتحليل االحصائي يف اجملاالت

ـ الدليمي ،طه علي حسني وسعاد
عبد الكريم الوائلي ( :)2550اللغة

الرتبوية والنفسية والرياضية ،مركز
الكتاب للنشر ،القاهرة.

العربية ومناهجها وطرائق تدريسها،

ـ عبد اهلادي ،حسني (:)2555

الطبعة االوىل ،دار الشروق للنشر

االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة

والتوزيع ،عمان  -االردن.

العربية يف املرحلتني االعدادية والثانوية،

ـ زاير ،سعد وعلي وعايز اميان

مركز االسكندرية للكتاب ،القاهرة.

( :)2511مناهج اللغة العربية وطرائق

ـ العبيدي ،سهام حممد ( )2551اثر

تدريسها ،مطبعة ثائر جعفر العصامي

استعمال االفالم التعليمية يف حتصيل

للطباعة ،بغداد.

طلبة الصف االول املتوسط يف مادة

ـ سليمان وآخرون ( :)2550تكنولوجيا

اجلغرافية ،كلية الرتبية (ابن رشد)،

التعليم والتدريب الطبعة االوىل ،آفاق

جامعة بغداد ،رسالة ماجستري غري

للطباعة والنشر ،مكتبة الفالح،

منشورة.
ـ العزاوي ،رحيم يونس كرو (:)2557

الكويت.
ـ شيكرام ،وآخرون ،ديبلور (د.

القياس

والتقويم

يف

العملية

ت) :التلفزيون واثره يف حياة اطفالنا،

التدريسية ،الطبعة االوىل ،دار دجلة

ترمجة زكريا سيد حسن ومتاضر

للنشر والتوزيع ،عمان.
ـ عزيز صبحي ،وخيار ،خليل

توفيق ،دار التأليف ،مصر.
ـ الصويف ،عبد احلميد رشيد (:)1980

وتركي ( :)1987التقنيات الرتبوية،

يف

مديرية دار الكتب والنشر ،اجلامعة

اختبار (كا)2

واستخداماته

التحليل االحصائي ،الطبعة الثالثة،

التكنولوجية ،بغداد.
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ـ العوادي ،هاشم راضي (:)2551

اليمامة للطباعة والنشر.

أثر توظيف الرسوم املتحركة يف

ـ املوسى ،نهاد ( :)1982مقدمة يف

حتصيل تالميذ الصف اخلامس

تعليم اللغة العربية ،اجمللة العربية

االبتدائي يف قواعد اللغة العربية،

للدراسات اللغوية ،العدد  ،1القاهرة.

جامعة املوصل ،كلية الرتبية االساسية.

ـ النعيمي ،حممد ( :)1992اثر

ـ عودة ،امحد سليمان (:)1980

استخدام الرسوم املتحركة يف تنمية

القياس والتقويم يف العلمية التدريسية،

مهارة إدراك العالقات املكانية عند

الطبعة االوىل املطبعة الوطنية ،االردن.

تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف
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