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اثر انمنظماخ انمتقذمح في تحصيم طالب 

انصف انراتع االدتي في مادج قىاعذ انهغح 

انعرتيح واستثقائها
*
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 انفصم االول

      انثحث:مشكهح أوالً : 

كاد تكون منن اعقند المالنكالل التنً ظاهرة الضعؾ فً القواعد النحوٌة تإن          
أصننبحل القواعنند النحوٌننة مننن الموضننوعال التننً ٌن ننر من ننا  إذتواجننا التربننوٌٌن   

 الن نور منن اسنتعمال إلىوال ٌستطٌع أحد إنكار ذلك   وقد أدل هذه الحالة الطالب   
 (ٙٓٔص  2ٕٓٓ  الحوامدةوعاالور ) . القواعد النحوٌة

 : أسبابوٌرى بعض الباحثٌن أَن الضعؾ فً النحو ٌعود لعدة 
كال عقلٌة مجردة عن واقع الحٌاة العملٌنة اج اؾ النحو وصعوبتا   وتأكٌده على مح

لتندقٌ  فنً الجمنل والتركٌنب   الى التعلٌل فً كل قاعندة والنؽلا الالناؼل ف و ٌؤكد ع
وح ننظ اثمثلننة والالننواهد مننن ؼٌننر دراسننة ج نند عقلننً الننا     إلننىلننذا ٌحتننان النحننو 

تنندرٌا النحننو تلننك اثمننور وؼٌرهننا  فننً ذلننك العقنند العلمٌننة  فضننالع عنننتحلٌلٌننة ل ننا   
القناعنة  إلنىراسنتا فنأدل بنا مجتمعة . واستمرارها مدة طوٌلة الزمل الطالنب فنً د

عزوؾ الطالب عن دراستا وعلقنوا  إلىبأّن النحو عقدة العقد ال ٌمكن حل ا مما أدى 
آمال م على فروع اللؽة اثخرى من أدب   وإنالاء مطالعة ونصوص تؽننً درجنات م 

 (ٕٔٓ-71ٔ  ص 72ٕٔ)ال االمً    .فٌ ا عن درجال النحو 
 لنذا هنمففما زالنل المالنكلة قاةمنة    سباباثانا م ما اختل ل  ونٌرى الباحثو

أّن مالننكلة الضننعؾ فننً قواعنند اللؽننة العربٌننة تأخننذ فننً مننع البنناحثٌن جمٌعنناع    ونٌت قن
  والثنانً   طراةن  التندرٌا   فالمنادة النحوٌنة ٌن اثول   محتوى المادة النحوٌنةبعد

تظ ار المدروسننة جافننة ومملننة   وطراةنن  التنندرٌا المتبعننة فننً أؼلب ننا تعتمنند االسنن
صعوبة فً استٌعاب القواعند ٌجدون  الطالب  وأن  واإلدراكدون ال  م من والتلقٌن 

 تبنناعالحاجننة ملحننة  إلننىالنحوٌننة واسننتبقاء المعلومننال التننً ٌتعلمون ننا   ممننا ٌالننٌر 
 وأكثرهناالطراةن  وأحسنن ا   وأكثرهنا حداثنة لتندرٌا قواعند اللؽنة العربٌنة    أفضل

السابقة للطلبنة وتسن م فنً توظٌنؾ تلنك الخبنرال فنً الخبرال مرونة بحٌث ال ت مل 
 إلنىت ندؾ  الدراسة الحالٌنة وهنً إجراء إلى ونتحصٌل م المعرفً  لذلك عمد الباحث

منادة  أثر المنظمال المتقدمة فنً تحصنٌل طنالب الصنؾ الرابنع اثدبنً فنً " معرفة

                                                 
*
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 جملننة مننن اولننة لمعالجننة المالننكلة واقتننرا فننً مح" اة ا قواعنند اللؽننة العربٌننة واسننتبق
 الحلول المناسبة ل ا .

 
 أهميح انثحث وانحاجح إنيه :ثانيًا : 

عزهنننا تعننند اللؽنننة إحننندى مقومنننال اثمنننم علنننى اختالف نننا   ومعلمننناع منننن معنننالم       
ل كرٌننة واثدبٌننة فننً مختلننؾ وم اخرهننا   وهننً مننرآة صننادقة تعكننا حٌنناة اثمننة ا

إلٌنا  ا توصنل  وهً أرقى م  وسجل أمٌن لتطورات ا السٌاسٌة واالجتماعٌة العصور
أّن نا وسنٌلة للت كٌنر و  ولوالها لما كانل هناك حضارة وال مدٌنة وال عمران اإلنسان

 .ال وهً وسٌلة للتعلم وح ظ التراثواالتص والتعبٌر 
 (  ٕٗ  ص 77ٔٔ)مدكور   ( ٕٗ  ص 71ٗٔ  والحمادي )ظافر                

نبع من كون ا لؽنة القنرآن الكنرٌم أخرى مضافة ت أهمٌةوتكتسب اللؽة العربٌة 
البالنرٌة   وقند عندل  إلنىلتبلٌنػ الرسنالة المحمدٌنة التً اختارها هللا سنبحانا وتعنالى 

مسنتوى  إلنىلمنام ب نا ٌرقٌنان اإلسالمً ن سا   ومعرفت نا واإلاللؽة العربٌة من الدٌن 
ا واجنب إال ب  نم العربٌنة   ف  م ن حصنلالواجبال الالرعٌة   وف نم المسنلم لدٌننا ال ٌ

ف م الكتاب والسنة النبوٌة   وما ال ٌتم الواجنب إال بنا ف نو  إلىثن ا السبٌل الموصلة 
 (ٕٖ  ص 71٘ٔ)معروؾ    .واجب

نالل درجةع أعلى من ؼٌرها فً الالرؾ والخلنود والنمناء  أن اذلك  فضالع عن

ننا أَنَزْلَننناهُ قُ القتران ننا بننالقران الكننرٌم كمننا قننال تعننالى:   والبقنناء  نناع لََّعلَُّكننْم إِنَّ ٌّ ْرآننناع َعَرِب

 .( ٕ)سورة ٌوسؾ : اآلٌة َتْعِقلُونَ 
ٌ خنر ب نا   وأن علٌنا  نأأّنا ٌح  لكل منن ٌنتكلم باللؽنة العربٌنة  ونوٌرى الباحث     

علوم ا من نحو وصرؾ وبالؼة وأدب لٌن ل من معٌن نا النذي  أبوابأن ٌسعى ل تح 
خلودهننا   ثن ننا سننمة لقومٌتنننا   وأن  ننل ٌكال ٌنضننب   وأن ٌنندافع عن ننا علننى نحننو 

فنروع  لنىعدراسنت ا قسنمل  بنٌن فروع نا ولكنن العربٌة كل متكامل ال ٌجوز ال صل
 لكل فرع من ا . بالدراسةحتى تخصص 

وٌنبؽً أن تكنون دراسنة قواعند اللؽنة العربٌنة وسنٌلة ٌ ٌند من نا الطالنب حتنى 
بٌنر عنن أفكناره بلؽنة سنلٌمة ٌقرأ صحٌحاع وٌكتب فصٌحاع   وٌتكلم وهو قادر على التع

 (1ٙٔ ص7ٕٙٔ)الجومرد   . م  ومة
ف ً وسٌلة لضبط الكالم وصحة النط  والكتابة ولٌسل ؼاٌة مقصنودة لنذات ا 

 .ن بقٌة فروع اللؽة ؽة تمٌزها مفعلى المعلمٌن أال ٌبالؽوا فً تعلٌم ا مبال
 (7ٕٓ  ص 77ٔٔوآخرون    )الرحٌم                                   

ٌننة ل ننا أهمٌننة كبٌننرة وفاةنندة ن قواعنند اللؽننة العربإمننع القننول  ونوٌت نن  البنناحث
من اللحن وقلم م من الخطأ   وهنذه ال اةندة  ألسنت م  ف ً ت ٌد الطلبة وتصون عظٌمة

البد أن تكون ؼٌنر مقتصنرة علنى درا اللؽنة العربٌنة وفروع نا فحسنب   وإنمنا فنً 
ال بمنندرا مننتمكن   وطرٌقننة إةنندة ال تتحقنن    وإن هننذه ال اجمٌع نناالمننواد الدراسننٌة 

 تدرٌسٌة مالوقة   ومادة دراسٌة لٌسل جافة .
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ر النحنننو العربنننً   وتنننذلٌل وعلنننى النننرؼم منننن المحننناوالل المسنننتمرة لتٌسنننٌ
 الطنالبمنا إذ بقً التذمر مستمراع من ضعؾ   فإن ا لم تؤد الؽاٌة المرجوة صعوباتا

 . ٌة فٌ افً اللؽة العربٌة   وكثرة أخطاة م النحو
 (ٕٙٓ  ص 717ٔ)خاطر وآخرون                                     

ان الصعوبة والضعؾ فً مادة قواعد اللؽة العربٌة ناالةة من  ٌنلباحثوٌخٌل ل
عرض المادة على الطالب بصورة ؼٌر مرضٌة مما ٌجعل م سلبٌٌن وبال فعالٌة  

تس ل  قاعدةالضرورٌة لتالكٌل وهنا ٌؤكد الباحث ضرورة تزوٌد الطالب بالخبرال 
عملٌة التعلم   فعرض المادة العلمٌة وعدم التأكد من امتالك المتعلمٌن المعرفة 
المناسبة ل ا   قد تس م فً زٌادة االضطراب المعرفً عند المتعلمٌن وعدم قدرت م 

 على ف م المادة العلمٌة .
معلومنات م   ومصنادر  الطنالبخبنرال الطرٌقة الحدٌثة فنً التندرٌا تعتمد و

ٌَُعّد الطالب محور العملٌنة التربوٌنة   ممنا ٌزٌند منن قابلٌتنا ونالاطات م النتعلم  فنً  إذ 
 (ٕٖ  ص 71ٙٔمختار   ). بالكل أفضل من أجل رفع مستوى تحصٌلا الدراسً

وخطط ما قبل التدرٌا م  وم تعلٌم ٌقصد ب ا : الطرٌقة التً ٌتبع ا 
بلٌاع للدرا الجدٌد   الستثارة دافعٌت م المدرسون لكً ٌعدوا طلبت م اعداداع ق

تالوٌق م والد انتباه م عن طرٌ  استعمال انماط التعلم المتقدمة التً االار الٌ ا و
 ( ٕٔ ص ٖٕٓٓ)سالمة    أوزوبل .

لقد أكد اوزوبل ان العامل االساسً الذي ٌؤثر فً التعلم ذي المعنى هو البنٌة      
ستراتٌجٌة خاصة للتأثٌر فٌ ا تتمثل فً استعمال المعرفٌة للتعلم   وٌمكن استعمال ا

ر مواد تم ٌدٌة ذال عالقة خاصة ٌسمٌ ا اوزوبل " منظمال متقدمة " وظٌ ت ا توفٌ
مقدمة لمادة التعلم ن س ا ٌمكن ان تكون تكون ة مادة اضافٌة معرفٌة واضحة وثابت

 اء ب ا .عامة والاملة بالقدر الكافً الذي ٌس ل ادخال مادة التعلم واالستبق
 ( 2ٙ  ص 77ٙٔ  وآخرون )الخلٌلً 

ولما كان من الصعوبة على الباحثٌن ان ٌحكموا على فاعلٌة استعمال 
المنظمال المتقدمة كخطة قبلٌة فً التدرٌا   فقد اجرٌل البحوث والتجارب 

التعلم فً مواد دراسٌة مت رعة التعلٌم وفاعلٌت ا فً تٌسٌر عملٌة على للتعرؾ 
متباٌنة فً مجال استعمال ا ولكن اؼلب ا لمصلحة المنظمال المتقدمة  وجاءل النتاةج

رب التً اجرٌل لمعرفة مدى فاعلٌة حلقة مكملة لسلسلة التجااال هذا البحث ما و
فً تحصٌل طالب الصؾ الرابع االدبً فً مادة قواعد اللؽة  المنظمال المتقدمة
   .العربٌة واستبقاة ا

 
 هذف انثحث :ثانثًا : 

البحث الى معرفة أثر المنظمال المتقدمة فً تحصٌل طالب الصؾ  ٌ دؾ
 الرابع االدبً فً مادة قواعد اللؽة العربٌة واستبقاة ا .

 فرضيتا انثحث :راتعًا : 

 الفرضٌة االولى  -1
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( بٌن متوسط تحصٌل ٘ٓ,ٓلٌا هناك فر  ذو داللة احصاةٌة عند مستوى )     
المنظمال المتقدمة استراتٌجٌة  عمالربٌة باستالطالب الذٌن ٌدرسون قواعد اللؽة الع

 بالطرٌقة االعتٌادٌةالطالب الذٌن ٌدرسون قواعد اللؽة العربٌة  لومتوسط تحصٌ
 المنظمال المتقدمة فً االختبار البعدي .  عمال استراتٌجٌةاست من ؼٌر

 الفرضٌة الثانٌة  -2

وسط تحصٌل ( بٌن مت٘ٓ,ٓلٌا هناك فر  ذو داللة احصاةٌة عند مستوى )    
استراتٌجٌة المنظمال  استعمالالطالب الذٌن ٌدرسون قواعد اللؽة العربٌة ب

بالطرٌقة لؽة العربٌة ومتوسط تحصٌل الطالب الذٌن ٌدرسون قواعد ال  المتقدمة
 .االستبقاء() ارفً اختباستعمال المنظمال المتقدمة  من ؼٌراالعتٌادٌة 

 بـ :ٌتحدد هذا البحث حذود انثحث : خامسًا : 

 طالب الصؾ الرابع االدبً .: الحدود البالرٌة  -ٔ

اعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌن مركز محافظة دٌالى  :الحدود المكانٌة  -ٕ
 قضاء بعقوبة .

الدراسة الصباحٌة ـ ال صل الدراسً االول للعام الدراسً  :الحدود الزمانٌة  -ٖ
(ٕٓٔٓ-ٕٓٔٔ. ) 

د اللؽة العربٌة للصؾ سبعة موضوعال من كتاب قواع :الحدود العلمٌة  -ٗ
 ( ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓالرابع االدبً المقرر تدرٌسا للعام )

 تحذيذ انمصطهحاخ سادسًا : 

 من ا ما ٌأتً : ونٌذكر الباحثعدة عرفل تعرٌ ال  : المنظمات المتقدمة : أ
مواد تم ٌدٌة على مستوى عاٍل من ": بأن ا ( وآمال عرف ا )ابو حطب -ٔ

متعلم قبل التعلم بحٌث ٌظ ر بوضو  العمومٌة والالمولٌة تعرض على ال
 (ٕٖ٘  ص 77ٙٔوآمال  ابو حطب )     ."ارتباطا ب ذه المادة

مجموعة من العبارال التنظٌمٌة التً تكون على  " :بأن اعرف ا )ملحم(  -ٕ
التً تستوجب او تضم موضوعاع ما والعمومٌة ودرجة عالٌة من التجرٌد 

 ."لتجرٌد وتتصؾ بمستوى عاٍل من الالمول والعمومٌة وا

 (ٖٖ٘ ص ٕٔٓٓ)ملحم   
ستخدم ا المدرا ٌ ٌةاستراتٌجٌة تعلٌم"  :بأن اعرف ا )العدوان والحوامدة (   -ٖ

 ."قبل عرض المادة الجدٌدة للدراوتمثل ملخص الكالم الذي ٌعده المدرا 

 (2ٕٔ  ص 1ٕٓٓ   )العدوان والحوامدة
 التعرٌف االجرائً للمنظمات المتقدمة :

 للمجموعة التجرٌبٌة ٌنها الباحثوتم ٌدٌة مختصرة ٌقدم مادة أووهً مقدمة 
وهً على مستوى عاٍل من التجرٌد والعمومٌة وتكون   فً بداٌة الموقؾ التعلٌمً 

تس ٌل تدرٌا موضوعال قواعد اللؽة العربٌة التً درس ا لهرمً  نحوٍ منظمة ب
 الباحث لطالب الصؾ الرابع االدبً .
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 التحصٌل -ب 
 :التحصٌل لغة -
ما سواه ٌكون من الحساب  من كل الًء ما بقً وَثَبَل وَذهب حصل : الحاصل"

ل حصوالع   والتحصٌل تمٌز ما ٌحصل   صواالعمال ونحوها   حصل الالًء ٌح
ه الى د  ل   وتحصل الكالم رَ واالسم الحصٌلة   وتحصل الالًء تجمع وثب

 ."محصولا
 (  مادة   ص ل ٖٗٔ  ص ٕ٘ٓٓ  ٗ مجلد )ابن منظور   

 
 :الحاً طاصالتحصٌل -

 : من ا التعرٌؾ االتً ونٌذكر الباحثعدة تعرٌ ال  طالحاع عرؾ ) التحصٌل ( اص
برال ما ٌتعلما الطالب بعد مروره بالخمحصلة  ":بأنا عرفا)الزؼلول والمحامٌد(* 

التعلٌمٌة   وٌمكن قٌاسا بالدرجة التً ٌحصل علٌ ا الطالب فً االختبار التحصٌلً 
دى نجا  االستراتٌجٌة التً ٌضع ا وٌخطط ل ا المدرا لٌحق  وذلك لمعرفة م

                       ."اهدافا وما ٌصل الٌا الطالب من معرفة تترجم الى درجال 
 ( 1ٖٔ  ص2ٕٓٓ )الزؼلول والمحامٌد

 التعرٌف االجرائً للتحصٌل :
هو ما ٌحصل علٌا الطالب ـ عٌنة البحث ـ من درجال فً االختبار 

فً موضوعال قواعد اللؽة العربٌة للصؾ  ٌنلً البعدي الذي ٌعده الباحثالتحصٌ
 الرابع االدبً .

 : قواعد اللغة العربٌة  ت
 لغة :القاعدة  -

وقواعننند البٌنننل اساسنننا وفنننً  االسننناا  : اِّ القاعننندة   والقواعننند أصنننل اثُ 

ننننِل َوإِ : التنزٌننننل ٌْ ْرَفننننُع إِْبننننَراِهٌُم اْلَقَواِعننننَد ِمننننَن اْلَب ٌَ )سننننورة البقننننرة : ْسننننَماِعٌُل َوإِْذ 

ننَن اْلَقَواِعنند :  وفٌننا(2ٕٔاالٌننة نناَنُ م مِّ ٌَ قننال (   ٕٙ)سننورة النحننل : االٌننة أََتننى هللّاُ ُبْن
 ه .دُ عمِ البناء التً تَ  ساطٌنُ أَ  دُ واعِ الزجان : القَ 

 (  مادة   ع د ٓ٘ٔ  ص ٕ٘ٓٓ  ٕٔ)ابن منظور   المجلد  
 القاعدة اصطالحاً: -

من نا التعرٌنؾ  ون نال عندة ٌنذكر البناحثللؽنة العربٌنة ( تعرٌعرفل ) قواعد ا
 : االتً

القاعدة االساا التً تحتوي علنى االحكنام الكاملنة وتسناعد " : بأن اعرف ا ) عطا( * 
                                     .صنننحٌح والمنحنننرؾ : صنننرفٌاع ونحوٌننناع "الطالنننب علنننى التمٌٌنننز بنننٌن التركٌنننب ال

 (1ٕٙص   ٕٙٓٓعطا   )
 التعرٌف االجرائً للقواعد :

لطنالب الصنؾ الرابنع  اعد اللؽة العربٌة المقرر تدرٌساوهو ما ٌتضمنا كتاب قو    
 .( من موضوعال نحوٌة وصرفٌةٕٔٔٓ- ٕٓٔٓالدراسٌة )  االدبً للسنة
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  منها ما ٌأتً : ون: عرف ) االستبقاء ( تعرٌفات عدة ٌذكر الباحث: االستبقاء ث
" عملٌنننة اسننتبقاء المننادة المتعلمننة فننً النننذاكرة وقطننامً ( بأنننا :  عرفننا ) عنندا* 

 (7٘  ص ٕٕٓٓ)عدا وقطامً         واستحضارها عند الحاجة الٌ ا " .
 التعرٌف االجرائً لالستبقاء :

طالب  بٌة عندوهو مقدار ما ٌبقى من المعلومال من مادة قواعد اللؽة العر
ثالع بالدرجة التً ٌحصل علٌ ا الطالب فً الصؾ الرابع االدبً ـ عٌنة البحث ـ مم

مدة زمنٌة ال تقل عن اسبوعٌن عن  البعدي الذي ٌعاد تطبٌقا بعداالختبار التحصٌلً 
 التطبٌ  االول .

 : الصف الرابع االدبً :ج 
: مرحلة االعدادٌة على النحو االتًحدد نظام المدارا الثانوٌة فً العرا  ال

لً المرحلة المتوسطة   ومدة الدراسة فٌ ا ثالث " هً المرحلة الدراسٌة التً ت
عداداع للحٌاة العملٌة اع وامظٌنسنوال   تم ٌداع لمواصلة الدراسة العالٌة او ت

 (ٗ  ص 722ٔ)وزارة التربٌة   ". االنتاجٌة
 

 انفصم انثاني

 جىانة نظريح ودراساخ ساتقح

 اوالً : جوانب نظرٌة 
 استراتٌجٌة المنظمات المتقدمة 

بننداٌال هننذه االسننتراتٌجٌة فننً مجموعننة مننن المقنناالل العملٌننة التننً ظ ننرل 
 7ٖٙٔ  ثم نظنم أفكناره فنً كتناب صندر عنام  7ٙٓٔنالرها أوزوبل أبتداءع من عام 

ظ ننرل الطبعننة  7ٙ1ٔبعنننوان )سننٌكولوجٌة الننتعلم الل ظننً ذي المعنننى(   وفننً عننام 
 7ٙ7ٔ  وفنً عنام  االولى من كتابا الم م )علم الن ا التربوي وج ة نظنر معرفٌنة(

نالر هو وتلمٌذه روبنسون كتاباع ٌبسط االستراتٌجٌة بعننوان )النتعلم المدرسنً( اال ان 
االسننتراتٌجٌة لننم تالننع إال منننذ منتصننؾ السننبعٌنال   وتعتمنند هننذه االسننتراتٌجٌة فننً 
جوهرها على افتراض م م هو ان العامل اثكثر تأثٌراع فً التعلم هنو مقندار المعرفنة 

وح ا وتنظٌم ننا عنند المنتعلم   وهننذه المعرفنة الراهننة التننً تتنألؾ مننن الراهننة ووضن
الحقنناة  والم نناهٌم والقضنناٌا والنظرٌننال والمعطٌننال االدراكٌننة الخننام التننً تتننوافر 
للمتعلم فً لحظنة منا   وهنً منا ٌسنمٌا اوزوبنل ))البنٌنة المعرفٌنة(( وتختلنؾ طبٌعنة 

حٌث درجنة ارتباط نا ارتباطناع معقنوالع مواد التعلم الجدٌدة التً ٌتعرض ل ا ال رد من 
وم  وماع البنٌتنا المعرفٌنة وهنذه االرتباطٌنة تنؤدي النى منا ٌسنمٌا اوزوبنل "النتعلم ذو 

 المعنى" .
 ولكً تحق  االرتباطٌة هذا ال دؾ ٌجب أن تتوافر فٌ ا خاصٌتان هما :

بٌنر ان ٌكنون االرتبناط جوهرٌناع وٌقصند بنذلك ان العالقنة ال تتؽٌنر إذا أعٌند التع -ٔ
 عن ا بصٌػ مختل ة من البنٌة المعرفٌة للمتعلم .
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أن ٌكنون االرتبناط طبٌعٌناع ؼٌنر تعسنن ً ؼٌنر اعتبناطً ومعننى ذلنك أن العالقننة  -ٕ
بننٌن العنصننر التعلٌمننً الجدٌنند والعناصننر المرتبطننة بننا فننً البنٌننة المعرفٌننة ٌجننب اال 

 (ٕٔٗ-ٔٔٗ  ص ٕٓٔٓتكون قسرٌة . )ابو حطب وآمال   

ل المنظمال المتقدمنة لنربط المعرفنة الجدٌندة بالم ناهٌم ذال ولذا اقتر  اوزوب
الصننلة   والمخزونننة فننً بنٌننة المننتعلم المعرفٌننة   بقصنند تحقٌنن  الننتعلم ذي المعنننى 
بدرجة اكثر من الس ولة وال اعلٌنة   وقند عنّرؾ اوزوبنل المنظمنال المتقدمنة بأن نا : 

قندمال بصنٌؽة الن وٌة او ملخصال مركزة للمادة المراد تقدٌم ا للطالب تعطنى ل نا م
 تحرٌرٌة   وتكون على درجة عالٌة من التجرٌد والالمولٌة والعمومٌة .                                     

 (ٕٗ  ص 1ٕٓٓ)عطٌة   
 خطوات استعمال المنظم التمهٌدي )المتقدم( 

ٌرى أوزوبنل أن هنناك ثنالث خطنوال ٌجنب أن ٌسنٌر فٌ نا اسنتعمال  المننظم 
 كون فعاالع فً التعلم بالعرض أو باالستقبال   وهً :المتقدم لٌ

عرض المننظم التم ٌندي )المتقندم( وتتنألؾ هنذه الخطنوة منن ثالثنة أنالنطة رةٌسنة  -أ
 هً: 

 ( توضٌح ال دؾ من الدرا .ٔ
( تقدٌم المنظم التم ٌدي )المتقدم( وٌالمل ذلك تحدٌد السمال الممٌزة وأعطاء أمثلة ٕ

 ددة ٌعمل فٌ ا وعرض فةال التصنٌؾ من خاللا .علٌا   وتقدٌم سٌاقال متع
( إثارة الوعً بالمعلومال والخبرال المرتبطة بموضوع الدرا التنً تتنوافر لندى ٖ

 المتعلم .
عننرض م ننام الننتعلم ومننواده : وٌننتم ذلننك بترتٌننب وتتننابع منطقننً ٌدركننا المننتعلم  -ب

 حاع لا .والح اظ على انتباها على مادة التعلم . وجعل تنظٌم المادة واض
 تقوٌة التنظٌم المعرفً : -ل

وٌتضننمن ذلننك اسننتعمال  مبننادق التوفٌنن  التكنناملً وتنندعٌم الننتعلم االسننتقبالً 
النالط واالٌجابً منن جاننب النتعلم وتنمٌنة م نارال الت كٌنر الناقند لدٌنا   للحكنم علنى 

               مادة التعلم وتقوٌم ا والوصول با الى اثدراك الواضح ل ذه المادة .           
 (ٕٔٗ  ص ٕٓٔٓ)ابو حطب وآمال   

 ولتوضٌح ذلك صمم الباحث الالكل االتً لٌبٌن خطوال استعمال  المنظم المتقدم 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 انعزض انًنظى

 اثارج تقذيى تىضيح

 عزض يهاو انتعهى ويىاده

 تقىيح انتنظيى انًعزفي
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 ( 1شكل )

 ٌوضح خطوات استعمال  المنظم المتقدم
 مواصفات بناء أو تطوٌر المنظمات المتقدمة :

و تطننوٌر المنظمننال المتقدمننة وٌلخصنن ا وضننع أوزوبننل مواصنن ال خاصننة لبننناء أ
 باآلتً: 

اثصالة : وٌقصد ب ا تمثٌل المنظمال المتقدمنة منن الم ناهٌم والمبنادق والحقناة   -
 االساسٌة للموضوع   وأن ٌسمح باستنتان العالقال المنطقٌة المترابطة .

 الوضو  وكمال المعنى : وهذه م مة لؽوٌة على المعلم مراعات ا . -

اتصناؾ المنظمنال المتقدمننة بالقندرة االسنتٌعابٌة والتمثٌلٌنة لكافننة  الالنمول : وهنو -
 الجزةٌال والت اصٌل التً تتعل  بالمادة التً ٌجري تدرٌس ا .

اإلٌجناز : وٌعنننً أن تكننون المنظمنال المتقدمننة مننن مجموعنة مننوجزة أو قصننٌرة  -
 من المعلومال الل ظٌة أو المرةٌة .

ٌةاع محندداع أو مخصصناع منن المعلومنال العمومٌة : وهنً أن ال ٌحتنوي المننظم الن -
 التً سٌجري تدرٌس ا فٌما بعد   بل ٌكون عاماع فً لؽتا ومعناه ومحتواه .

التأثٌر : هو أن ٌكون للمنظم قوة تأثٌرٌة على عملٌة تنظٌم المعلومال فً العقل  -
 ( 11ٗ  ص 71ٔٔاإلنسانً .                                         )حمدان   

 
 أهمٌة المنظمات المتقدمة فً العملٌة التعلٌمٌة :

 تعطً مخططاع عاماع للمادة التً ستعلم . -
 تس ل التعلم وتزٌد من سرعتا .                        -

 (ٕٙٔ  ص 7ٕٓٓ)حمادال   

تساعد على مراجعة الخبرال التعلٌمٌنة السنابقة   التنً سنب  للطلبنة دراسنت ا فنً  -
 دروا سابقة .

 مامال الطلبة وتالوق م للتعلم الجدٌد .     تزٌد من اهت -

 (ٕٓٔ  ص ٕٓٔٓ)عطا هللا   

 تعمل على توجٌا االنتباه وإثارة االهتمام عند التعلم . -

تعمل على زٌادة ف م ما ٌتعلما الطالب وتقلٌل عملٌة ال  م الخطأ للم اهٌم   وذلك  -
 عن طرٌ  تقدٌم تعمٌمال وأطر للم اهٌم الصحٌحة .      

 ( 1ٖٔ  ص 1ًٕٓٓ   )الكبٌس

 
 األسس السٌكولوجٌة لنظرٌة اوزوبل :



 أ.د. عادل عثذ انزحًٍ                            0220انعذد انخًضىٌ . يجهح انفتح . آب نضنح 
 أ.و.د. عالء حضيٍ عهي                                                                                     

 و.و. ايًٍ عثذ انعزيز كاظى                                                                                     

 

 -00- 

هناك عدد من اثسا السٌكولوجٌة ٌ ترض ا اوزوبنل فنً تحدٌنده السنتعمال  المننظم 
 المتقدم لتطوٌر التعلم لدى الطالب ومن ا :

فً موقؾ التعلم   إذ ٌقوم بخزن المعلومنال  –عادة  –ٌكون ذهن المتعلم  نالطاع  -
 سلة   من العام الالامل إلى الخاص المحدد .بطرٌقة هرمٌة متسل

حتنننى ٌتسننننى للمنننتعلم معالجنننة المعلومنننال ذهنٌننناع   فإننننا البننند منننن أن تقنننّدم لنننا  -
 المعلومال بطرٌقة مناسبة .

ٌتضمن المنظم المتقدم تقدٌم المعلومال ملخصة مجردة الناملة فنً بداٌنة الموقنؾ  -
 التعلٌمً .

وضننو  والالننمول والتسلسننل المنطقننً ٌنبؽننً أن ٌتننوافر فننً المنننظم المتقنندم   ال -
 والعمومٌة مع االٌجاز .

المنننظم المتقنندم االكثننر فاعلٌننة هننو الننذي ٌسننتخدم م نناهٌم ومصننطلحال وقضنناٌا  -
 موجودة ومألوفة لدى المتعلم   وٌتضمن توضٌحال وتالبٌ ال مناسبة .

ٌتضنمن المنننظم المتقندم معلومننال م منة ٌحتننان إلٌ نا المننتعلم   ٌمكنن أن ٌتضننمن  -
 خبّرٌة تصؾ عالقة بٌن م  ومٌن أو أكثر .  جمالع 

 (ٖٖٙ – ٖٖ٘  ص ٖٕٓٓ)ابو جادو                                      
 

 أنواع المنظمات المتقدمة :
 أوالً : المنظمات المتقدمة المكتوبة :

 .المنظمال الالارحة  -أ
 .المنظمال المقارنة  -ب

 : ثانٌاً : المنظمات المتقدمة غٌر المكتوبة
 المنظمال البصرٌة . -أ

 .   ب ـ المنظمال السمعٌة 
 ال الرسوم البٌانٌة )التخطٌطٌة( .منظم -ل 

                                  
 ( 1ٖٔ  ص 1ٕٓٓ( )الكبٌسً   ٕٙٔ  ص 7ٕٓٓ)حمادال   

 
 

 تنفٌذ التدرٌس بطرٌقة المنظمات المتقدمة
تقدمة مراحل متسلسلة على النحو ٌتضمن التدرٌا على وف  طرٌقة المنظمال الم 

 :اآلتً
 اثارة دافعٌة المتعلمٌن .  (ٔ

 تقدٌم المنظم المتقدم . (ٕ
 تقدٌم المادة التعلٌمٌة . (ٖ

 (ٗٓٔ-ٓٓٔ  ص2ٕٓٓتقوٌة التنظٌم المعرفً .     )الحصري والعنٌزي    (ٗ
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 ثانٌاً: دراسات سابقة 
 أ : دراسات عربٌة :

 : 2004دراسة الحٌالً  -1
دراسننة الننى معرفننة )أثننر اسننتخدام  طرٌقتننً المنظمننال المتقدمننة هنندفل هننذه ال    

والمناقالة فً تحصٌل واسنتبقاء منادة النقند االدبنً الحندٌث لندى طلبنة الصنؾ الرابنع 
 قسم اللؽة العربٌة وتنمٌة اتجاهات م نحوها( 

كلٌننة التربٌننة   إذ بلننػ عنندد  –أجرٌننل هننذه الدراسننة فننً العننرا  بجامعننة الموصننل    
( طالب وطالبنال منوزعٌن بنٌن ثنالث مجموعنال   مجموعتنان ٗٓٔة )عٌنة الدراس

( طالباع وطالبنة فنً المجموعنة التجرٌبٌنة ٖٗتجرٌبٌتان ومجموعة ضابطة   وبواقع )
( طالباع وطالبة فً المجموعنة التجرٌبٌنة 1ٖاالولى التً درسل بطرٌقة المناقالة   و)

( طالباع وطالبة فنً المجموعنة ٕٖالثانٌة التً درسل بطرٌقة المنظمال المتقدمة   و)
الثالثة الضابطة التً درسنل بالطرٌقنة االعتٌادٌنة  وقند كافنأ الباحنث بنٌن مجموعنال 
البحننث الننثالث فننً المتؽٌننرال وهننً )العمننر الزمنننً  والجنننا   والمعنندل العننام   

 ودرجال النقد اثدبً القدٌم( .
الننذي اعننده الباحننث  وتطلننب تحقٌنن  البحننث اداتننٌن اثولننى االختبننار التحصننٌلً    

( فقنرة تنوعنل بنٌن نمطنٌن الموضنوعً والمقنالً   واالداة الثانٌنة ٘ٗوالمكون منن )
مقٌاا االتجاه نحو منادة النقند االدبنً الحندٌث والتنً عنّدها الباحنث ن سنا مكوننة منن 

( فقننرة   واسننتخدم الباحننث الوسنناةل االحصنناةٌة المناسننبة وهننً : )مربننع كننا1٘)
ٕ
   

سون   وتحلٌنل التبناٌن االحنادي( وبعند تطبٌن  االختبنار ومعالجنة ومعامل ارتباط بٌر
 البٌانال إحصاةٌاع أظ ر البحث النتاةج اآلتٌة :

عندم وجنود فنرو  ذال داللنة إحصنناةٌة بنٌن متوسنط تحصنٌل مجموعنال البحننث  -ٔ
 الثالث فً مادة النقد االدبً الحدٌث .

وعننال البحننث عنندم وجننود فننرو  ذال داللننة إحصنناةٌة بننٌن متوسننط اسننتبقاء مجم -ٕ
 الثالث فً مادة النقد االدبً الحدٌث .

وجود فر  ذي داللة إحصاةٌة بٌن متوسط اتجاه مجموعنال البحنث النثالث نحنو  -ٖ
مادة النقد االدبً الحدٌث ولمصلحة المجموعة التجرٌبٌة اثولى التً درسنل بطرٌقنة 

 (12 –  د  ٕٗٓٓالمناقالة .   )الحٌالً   

 
 : 2004دراسة العانً  -2
هنندفل هننذه الدراسننة الننى معرفننة )أثننر المنظمننال المتقدمننة فننً تحصننٌل طننالب      

الصؾ الخاما االدبً فً مادة البالؼة(   أُجرٌل هذه الدراسة فً العرا  بالجامعنة 
كلٌننة التربٌننة   اختننار الباحننث عالننواةٌاع إعدادٌننة المثنننى بننن حارثننة  –المستنصننرٌة 

( ٓ٘فة اثولى   بلػ عندد عٌننة الدراسنة )الرصا –الالٌبانً للبنٌن فً محافظة بؽداد 
( طالباع فً المجموعة اثولى التجرٌبٌنة   ٕ٘طالباع   موزعٌن بٌن مجموعتٌن بواقع )

( طالبنناع فننً المجموعننة الثانٌننة الضننابطة   مننن طننالب المرحلننة االعدادٌننة   إذ ٕ٘و)
مجموعننة درَا الباحننث المجموعننة التجرٌبٌننة باتبنناع المنظمننال المتقدمننة   ودرَا ال
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الضابطة باتباع الطرٌقة االعتٌادٌة   كافأ الباحث بٌن طالب المجموعتٌن )التجرٌبٌنة 
والضابطة( بالمتؽٌرال اآلتٌة : )العمر الزمنً للطنالب محسنوباع بالالن ور   درجنال 
اللؽة العربٌة الن اةٌة للعام السناب    التحصنٌل الدراسنً ليبنوٌن(   وقند عندَّ الباحنث 

( فقنرة موزعنة علنى ثالثنة أسنةلة منن ننوع االختٌنار ٌٖٓاع مكوناع منن )اختباراع تحصٌل
مننن متعنندد   ومطابقننة وتكمٌننل   وقنند اسننتخدم الباحننث الوسنناةل االحصنناةٌة المناسننبة 

ومربننع كننا  t testللبحننث وهننً )االختبننار التنناةً 
ٕ
  ومعامننل ارتبنناط بٌرسننون    

لجننة البٌانننال إحصنناةٌاع بننراون(   وبعنند تطبٌنن  االختبننار ومعا –ومعادلننة سننبٌرمان 
 أظ ر البحث النتٌجة اآلتٌة :

( بننٌن متوسننط درجننال ٔٓ,ٓ)ظ ننور فننر  ذي داللننة إحصنناةٌة عننند مسننتوى )     
طالب المجموعة التجرٌبٌة ومتوسط درجال طنالب المجموعنة الضنابطة ولمصنلحة 

 (  1ٙ-  ب ٕٗٓٓالمجموعة التجرٌبٌة( .   )العانً   
 
 : 2006دراسة حمٌد  -3

هنندفل هننذه الدراسننة إلننى معرفننة )أثننر المنظمننال المتقدمننة فننً تحصننٌل طننالب      
الصؾ الثانً المتوسط فً مادة اثمالء(   أجرٌل هذه الدراسة فً العرا  بالجامعنة 

كلٌة التربٌة   أختنار الباحنث قصندٌاع متوسنطة المحمودٌنة للبننٌن   إذ  –المستنصرٌة 
( طالبناع فنً ٕ٘ن علنى مجمنوعتٌن بواقنع )( طالباع موزعٌٓ٘بلػ عدد عٌنة الدراسة )

( طالبنناع فننً المجموعننة الثانٌننة الضننابطة   كافننأ ٕ٘المجموعننة االولننى التجرٌبٌننة   و)
الباحث بٌن طنالب المجمنوعتٌن )التجرٌبٌنة والضنابطة( بنالمتؽٌرال اآلتٌنة : )العمنر 

سنناب    الزمنننً للطننالب محسننوباع بالالنن ور   درجننال اللؽننة العربٌننة الن اةٌننة للعننام ال
التحصٌل الدراسً ليبوٌن(   أذ درَا الباحث المجموعة التجرٌبٌة باتباع المنظمنال 
المتقدمة   ودرَا المجموعة الضابطة باتباع الطرٌقة االعتٌادٌة     وقند عندَّ الباحنث 

( فقننرة موزعننة علننى اربعننة أسننةلة مننـن نــــننـوع ٕٓاختبنناراع تحصننٌلٌاع مكوننناع مننـن )
  ومطابقة وكلمة ٌتم ادخال ا فنً ثنالث فقنرال   واذكنر السنبب   االختٌار من متعدد 

 t testوقد استخدم الباحث الوساةل االحصاةٌة المناسبة للبحث وهً )االختبار التاةً 

ومربنع كننا 
ٕ

  ومعامننل ارتبنناط بٌرسننون (   وبعند تطبٌنن  االختبننار ومعالجننة البٌانننال 
 إحصاةٌاع أظ ر البحث النتٌجة اآلتٌة :

( بنننٌن متوسنننط ٘ٓ,ٓد فنننرو  ذال داللنننة إحصننناةٌة عنننند مسنننتوى داللنننة ))وجنننو    
تحصٌل طنالب المجموعنة التجرٌبٌنة ومتوسنط تحصنٌل طنالب المجموعنة الضنابطة 

 (72ص –    ٕٙٓٓولمصلحة المجموعة التجرٌبٌة(  .  )حمٌد   
 

 ب : الدراسات األجنبٌة :
 : ( Dennis 1984)دراسة دنٌس  -2

إلى معرفة )أثر المنظمال المتقدمة والتكرار )االعنادة( علنى هدفل هذه الدراسة      
التحصٌل لطالب المدارا الثانوٌة فً مادة علوم الحٌاة(   اجرٌنل هنذه الدراسنة فنً 

( طالبنناع مننن طننالب 2ٕالوالٌننال المتحنندة االمرٌكٌننة   اذ بلننػ عنندد عٌنننة الدراسننة )
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وتنم توزٌنع أفنراد العٌننة الصؾ العاالر المسجلٌن فً ص وؾ علوم الحٌاة المتقدمة   
( طالبنناع فننً كننل مجموعننة وقنند كافننأ الباحننث بننٌن 1ٔعلننى أربننع مجموعننال بواقننع )

المجموعال على أساا الدرجال التً سجلوها فنً اختبنار كالٌ ورنٌنا للتحصنٌل فنً 
صننن وؾ العلنننوم  اذ وزع الطنننالب علنننى أربنننع مجموعنننال   ثالثنننة من نننا تجرٌبٌنننة 

المجوعة التجرٌبٌة اثولى اختباراع قبلٌناع ومنظمنال  والرابعة ضابطة   اذ تلقى طالب
متقدمننة وعرضنناع لالننراةح فلمٌننة مننرتٌن واختبنناراع بعنندٌاع   وتلقننى طننالب المجموعننة 
التجرٌبٌة الثانٌة اختباراع قبلٌناع ومنظمنال متقدمنة وعرضناع لالنرٌحة فلمٌنة منرة واحندة 

فتلقنوا اختبناراع قبلٌناع وعنرض واختباراع بعدٌاع   أما طالب المجموعة التجرٌبٌنة الثالثنة 
لالننرٌحة فلمٌننة مننرتٌن واختبنناراع بعنندٌاع   أمننا طننالب المجموعننة الضننابطة فقنند تلقننوا 
اختبنناراع قبلٌنناع وعرضنناع لالننرٌحة فلمٌننة واحنندة واختبنناراع بعنندٌاع   وتضننمنل عرضنناع 
الالرٌحة ثالثة م اهٌم وراثٌة والتً عرضل علنى مندى ثالثنة أٌنام واسنتخدم الباحنث 

ر المرجعنً بداللنة المحنك النذي ٌعنده المندرا كناداة للبحنث لتحدٌند الزٌنادال االختبا
التننً تسننجل فننً االختبننارٌن القبلننً والبعنندي   والوسننٌلة االحصنناةٌة التننً اسننتخدم ا 

 الباحث هً )تحلٌل التباٌن من متؽٌرال متعددة(.
 وبعد تطبٌ  االختبار ومعالجتا إحصاةٌاع أظ ر البحث النتاةج االتٌة :

وجود ت اعل ذي داللة إحصاةٌة بٌن المجموعال فً المتؽٌرٌن التابعٌن وتقتنر   عدم
النتاةج أن جمٌع المتؽٌنرال المسنتقلة ولندل نتناةج منؤثرة علنى مسنتوى دال احصناةٌاع 
على المتؽٌرال التابعة وكان اداء الطالب فً المجموعة الضابطة بقدر اداء الطنالب 

اةج اٌضنناع الننى زٌننادال فننً التحصننٌل لنندى فننً المجموعننة التجرٌبٌننة واالننارل النتنن
الطنننالب فنننً المجموعنننال كافنننة منننن االختبنننارال القبلٌنننة النننى االختبنننارال البعدٌنننة 

.(Dennis, 1984, A – 2056) 
 

 انفصم انثانث   

 منهجيح انثحث وإجراءاته 

 اوالً : التصمٌم التجرٌبً :
فٌ ا منن إجنراءال   ان عملٌة الضبط فً مثل هذه البحوث جزةٌة   م ما اتخذل     

 بسبب صعوبة التحكم فً المتؽٌرال كلّ ا فً الظاهرة التربوٌة.
 (ٕٓ٘  ص 77ٓٔ)داود وانور  

وهننذا مننا دفننع البنناحثون إلننى اسننتعمال تصننمٌم تجرٌبننً ٌقننع فننً حقننل التصننامٌم     
 التجرٌبٌة ذال الضبط الجزةً الذي ٌتناسب وظروؾ البحث .

 فجاء التصمٌم كاثتً :

 االداة المتغٌر التابع المتغٌر المستقل المجموعة

 المنظمال المتقدمة التجرٌبٌة
 التحصٌل
 واالستبقاء

االختبار 
 الضابطة التحصٌلً

الطرٌقة االعتٌادٌة 
 )االستقراةٌة(
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 ثانٌا : مجتمع البحث وعٌنته :

 مجتمع المدارس وعٌنته : - أ

تربوٌة   ثنُا ٌساعد فً اختٌنار إنَّ تحدٌد مجتمع البحث امر م م فً البحوث ال       
 عٌنة المجتمع على وف  اثسلوب العلمً اثمثل .

 (ٕٓ  ص 71ٗٔ)ابو النٌل   
وٌتطلننب البحننث الحننالً تحدٌنند مدرسننة واحنندة مننن المنندارا الثانوٌننة واالعدادٌننة    

للبنٌن التابعة للمدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى   مركز قضاء بعقوبة والتنً تضنم صن وفاع 
اسننة ال ننرع اثدبننً   إذ زار البنناحثون قسننم التخطننٌط واإلحصنناء فننً المدٌرٌننة لدر

المنذكورة وسنجل اسننماء المندارا الثانوٌننة واالعدادٌنة للبننٌن ومواقع ننا فنً محافظننة 
 دٌالى / قضاء بعقوبة . 

قصنندٌاع إعدادٌننة جمننال عبنند الناصننر للبنننٌن الواقعننة فننً مركننز  ونواختننار البنناحث     
 كٌة الثانٌة( ليسباب اآلتٌة :قضاء بعقوبة )الت

 أنَّ المدرسة المذكورة تحتوي على العبتٌن للصؾ الرابع ال رع االدبً . -1
فنً تطبٌن   ٌنوجود الرؼبة فً تعاون إدارة المدرسة ومدّرا المادة منع البناحث -2

 التجربة .
 . ٌنقرب المدرسة من سكن الباحث -3
 مجتمع الطالب وعٌنته : -ب

درسننة جمننال عبنند الناصننر للبنننٌن التننً سننٌطبقون فٌ ننا بعنند أن حنندد البنناحثون م    
التجربنة  إذ كانننل المدرسننة تضننم الننعبتٌن للصنؾ الرابننع اثدبننً إذ بلننػ عنندد طننالب 

( طالباع   اختاروا بطرٌقة السحب العالنواةً 2ٕالمجموعتٌن )التجرٌبٌة والضابطة( )
ة باسنتراتٌجٌة العبة )أ( لتمثل المجموعة التجرٌبٌة التنً سنتدرا قواعند اللؽنة العربٌن

المنظمننال المتقدمننة   ومثلننل الننعبة )ب( المجموعننة الضننابطة التننً سننتدرا المننادة 
( طالبناع فنً المجموعنة التجرٌبٌنة ٖٙن س ا بالطرٌقة االعتٌادٌة )االسنتقراةٌة( بواقنع )

( طالباع فً المجموعة الضابطة   وبعد ذلك استبعد الباحثون الطنالب الراسنبٌن ٖٙو)
نتنناةج التجربننة إحصنناةٌاع لتننوقع م ان ننم ٌمتلكننون خبننرة سننابقة عننن للعننام السنناب  مننن 

الموضوعال التً تدرا على مدى وقل التجربة مما قند ٌنؤثر فنً السنالمة الداخلٌنة 
( طالننب ٔللتجربننة مننع ابقنناة م فننً الصننؾ ح اظنناع علننى النظننام المدرسننً بواقننع )

 ( طالب للمجموعة الضابطة .ٕللمجموعة التجرٌبٌة و)
( طالبناع للمجموعنة ٖ٘( طالبناع بواقنع )7ٙعٌننة البحنث بالنكل ا الن ناةً) اصبحل     

 ( ٌوضح ذلك .ٔ( طالباع للمجموعة الضابطة والجدول )ٖٗالتجرٌبٌة و)
 

 ( 1الجدول )
 عدد طالب مجوعتً البحث قبل االستبعاد وبعده

 الالعبة المجموعة
عدد الطالب 
 قبل االستبعاد

عدد الطالب 
 المستبعدٌن

عدد الطالب بعد 
 االستبعاد
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 ٖ٘ ٔ ٖٙ أ التجرٌبٌة

 ٖٗ ٕ ٖٙ ب الضابطة

 7ٙ ٖ 2ٕ المجموع

 
 ثالثاً : تكافؤ مجموعتً البحث :

 )الصؾ الثالث المتوسط( ٕٓٔٓ-7ٕٓٓدرجال اللؽة العربٌة للعام الساب   -ٔ
 العمر الزمنً محسوباع بالال ور . -ٕ

 التحصٌل الدراسً ليباء . -ٖ

  ال .التحصٌل الدراسً ليم -ٗ

 

 درجات اللغة العربٌة فً االمتحان النهائً للصف الثالث المتوسط -1
(   والمتوسننط ٖٗ,ٓٙبلننػ المتوسننط الحسننابً لنندرجال المجموعننة التجرٌبٌننة )      

(   وعننند اسننتعمال االختبننار التنناةً ٘ٙ,7٘الحسننابً لنندرجال المجموعننة الضننابطة )
(T. testلعٌنتٌن مستقلتٌن لمعرفة داللة ال ر ) و  االحصاةٌة  اتضنح ان ال نر  لنٌا

( ٙٗ,ٓ(   إذ كانل القٌمة التاةٌة المحسنوبة )٘ٓ,ٓبذي داللة إحصاةٌة عند مستوى )
( . وهنذا ٌندل علنى 2ٙ(   وبدرجنة حرٌنة )77,ٔأصؽر من القٌمة التاةٌة الجدولٌنة )

ان مجمننوعتً البحننث متكافةتننان إحصنناةٌاع فننً درجننال اللؽننة العربٌننة الصننؾ الثالننث 
 ( ٌوضح ذلك .ٕوالجدول ) ٕٓٔٓ-7ٕٓٓوسط للعام الساب  المت
 

 ( 2الجدول )
( لدرجال طالب مجموعتً البحث فً مادة اللؽة t testنتاةج االختبار التاةً )

 (ٕٓٔٓ-7ٕٓٓالعربٌة الن اةٌة للصؾ الثالث المتوسط للعام الدراسً )
عة

مو
ج
لم
ا

 

حجم 
 العٌنة

المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 ٌنالتبا

ة 
ج
ر
د

ٌة
ر
ح
ال

 

مستوى  القٌمة التاةٌة
الداللة 

(ٓ,ٓ٘) 
المحسو

 بة
 الجدولٌة

ٌة
ٌب
ر
ج
الت

 

ٖ٘ ٙٓ,ٖٗ ٙ,ٕٗ ٖ1,7ٗ 

ٙ2 ٓ,ٗٙ ٔ,77 
دال  ؼٌر

 احصاةٌاع 

طة
اب
ض

ال
 

ٖٗ ٘7,ٙ٘ ٘,77 ٖ٘,21 

 
 العمر الزمنً محسوباً بالشهور : -2

ب مجمنوعتً البحنث   بلنػ بعد الحصول على المعلومال المتعلقنة بأعمنار طنال      
( النن راع   ومتوسننط أعمننار ٖٗ,71ٔمتوسننط اعمننار طننالب المجموعننة التجرٌبٌننة )
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( الننن راع   وعنننند اسنننتعمال االختبنننار التننناةً ٕٔ,77ٔطنننالب المجموعنننة الضنننابطة )
(t.test لعٌنتٌن مستقلتٌن لمعرفة داللة ال نرو  االحصناةٌة   اتضنح ان ال نر  لنٌا )

(   إذ كاننل القٌمنة التاةٌنة المحسنوبة ٘ٓ,ٓسنتوى داللنة )بذي داللنة احصناةٌة عنند م
( . وهنذا 2ٙ(  وبدرجنة حرٌنة )77,ٔ( اصؽر من القٌمنة التاةٌنة الجدولٌنة )ٕٗ٘,ٓ)

( ٌٖدل على ان مجموعتً البحث متكافةتان إحصاةٌاع فً العمنر الزمننً . والجندول )
 ٌوضح ذلك .

 
 
 
 
 
 
 

 ( 3الجدول )
( للعمر الزمنً لطالب مجموعتً البحث محسوباع t. testنتاةج االختبار التاةً )

 بالال ور

عة
مو

ج
لم
ا

 

حجم 
 العٌنة

المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 التباٌن
درجة 
 الحرٌة

مستوى  القٌمة التاةٌة
الداللة 

 الجدولٌة المحسوبة (٘ٓ,ٓ)

ٌة
ٌب
ر
ج
الت

 
ٖ٘ ٔ71,ٖٗ ٔٔ,ٕٗ ٖٔٓ,ٖٗ 

ٙ2 ٓ,ٕ٘ٗ ٔ,77 
ؼٌر دال 
ا احصاةٌاع 

طة
اب
ض

ل
 

ٖٗ ٔ77,ٕٔ ٖٔ,٘٘ ٔ1ٖ,ٕٙ 

 
 التحصٌل الدراسً لآلباء :-3

بعد الحصول على المعلومال المتعلقة بتحصٌل اباء طالب مجموعتً البحنث         
إذ ظ رل نتاةج البٌانال باستعمال مربنع كناي   أن قٌمنة )كنا(

ٕ
( ٔ٘ٗ,ٔالمحسنوبة ) 

اصننؽر مننن قٌمننة )كننا(
ٕ
(   ودرجننة ٘ٓ,ٓداللننة )( عننند مسننتوى 2,1ٔ٘الجدولٌننة ) 

 ( .ٖحرٌة )
 
 
 
 



 أ.د. عادل عثذ انزحًٍ                            0220انعذد انخًضىٌ . يجهح انفتح . آب نضنح 
 أ.و.د. عالء حضيٍ عهي                                                                                     

 و.و. ايًٍ عثذ انعزيز كاظى                                                                                     

 

 -77- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 4الجدول )
تكرارال التحصٌل الدراسً آلباء طالب مجموعتً البحث وقٌمة )كا(

ٕ
 

 المحسوبة والجدولٌة 

عة
مو

ج
لم
ا

 

حجم 
 العٌنة

 مستوى التحصٌل الدراسً

درجة 
 )*(ٔالحرٌة

 ٕقٌمة )كا(
مستوى 
الداللة 

(ٓ,ٓ٘) 
ب
كت
وٌ
ا 
ر
ٌق

 

ٌة
داة
بت
ا

 

مت
طة

س
و

 

ٌة
اد
عد

ا
 

 د
مع

 

ا 
ٌو
ر
لو
كا
ب

 
فو
ا 
فم

 الجدولٌة المحسوبة 

ٌة
ٌب
ر
ج
الت

 

ٖ٘ ٕ ٔٓ 2 ٘ ٖ 1 ٖ 

ٔ,ٗ٘ٔ 2,1ٔ٘ 

ؼٌر 
دال 
احصاة
 ٌاع 

طة
اب
ض

ال
 

ٖٗ ٔ 2 ٔٓ ٙ ٗ ٙ  

 
 تحصٌل الدراسً لؤلمهات :-4

بعد الحصول على المعلومال التً تتعل  بتحصٌل ام ال مجمنوعتً البحنث   إذ     
 ننرل نتنناةج البٌانننال باسننتعمال مربننع كنناي   أن قٌمننة )كننا(ظ

ٕ
( 27ٔ,ٓالمحسننوبة ) 

اصؽر من قٌمة )كا(
ٕ
(   ودرجنة حرٌنة ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللنة )7ٗ,7الجدولٌة ) 

(ٗ. ) 
 

                                                 

)*( ديجت انخهيتاٌ )يقزأ ويكتة واتتذائيح( في خهيح واحذج ، وانخهيتاٌ )يعهذ وتكهىريىس فًا فوى(( فوي 

 ( .7( ، ودرجح حزيح )7خهيح واحذج ألٌ انتكزار انًتىقع في انخاليا انًذكىرج اقم يٍ )
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 ( 5الجدول )
تكرارال التحصٌل الدراسً ثم ال طالب مجموعتً البحث وقٌمة )كا(

ٕ
 

 المحسوبة والجدولٌة 

الم
وعة

جم
نة  

لعي
م ا

حج
 

و  
قرأ 

ي
تب

ويك
ئية 

بتدا
ا

طة 
وس

مت
دية 

عدا
ا

هد  
مع

س  
ريو

الو
بك

وق
ا ف

فم
جة  

در
رية

الح
 

2كا وبة 
حس

الم
 

2 كا لية 
جدو

ال
وى  

ست
م

اللة
الد

 

ية 
جريب

الت
 

35 6 11 5 6 4 4 
4 

19
79

1
 

99
49

 

غير دال 
احصائيًا 

عند 
طة (1915)

ضاب
ال

 
34 5 9 6 8 4 2 

 
 دخٌلة :رابعاً : ضبط المتغٌرات ال

حصناةً بنٌن مجمنوعتً البحنث فنً وزٌادة على ما تقدم من إجراء التكنافؤ اإل        
 من المتؽٌرال ذال التأثٌر فً المتؽٌر التابع )التحصٌل واالستبقاء( . اربعة

حاول الباحثون   قدر االمكان ت ادي أثر بعنض المتؽٌنرال الدخٌلنة )ؼٌنر التجرٌبٌنة( 
 ٌؤدي إلى نتاةج دقٌقة . فً سٌر التجربة   ثن ضبط ا

 (1ٖٓ  ص 71٘ٔ)فان دالٌن   
 

 وفٌما ٌأتً عرض لبعض هذه المتؽٌرال وكٌ ٌة ضبط ا :
 ظروف التجربة والحوادث المصاحبة : -1

ٌقصنند بننالحوادث المصنناحبة الحننوادث الطبٌعٌننة التننً ٌمكننن حنندوث ا فننً اثننناء         
صننٌر( والحننوادث االخننرى التجربننة مننن كننوارث )ال ٌضننانال   والننزالزل  واثعا
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كالحروب واالضطرابال   وؼٌرها مما ٌعرقنل سنٌر التجربنة ولنم تتعنرض التجربنة 
 فً البحث الحالً الى أي ظرؾ طارق أو حدث ٌمكنا ان ٌؤثر على نتاةج التجربة.

 االندثار التجرٌبً : -2
والمقصننود بننا تننرك قسننم مننن الطننالب الخاضننعٌن للتجربننة أو انقطنناع م عننن        

 دوام  مما ٌترتب على هذا الترك أو االنقطاع تأثٌر فً النتاةج .ال
 ( 71  ص 71ٔٔ)الزوبعً والؽنام   

ولم ٌتعرض أفراد عٌنة البحث إلى ذلك عدا حاالل الؽٌاب ال ردٌة التً تتعنرض ل نا 
مجموعتا البحث بنسب ضةٌلة جنداع ومتسناوٌة تقرٌبناع وهنذا متنأٍل منن حنرص االدارة 

 تدعاء اولٌاء اثمور والتزام الطالب الملحوظ .ومن حزم ا فً اس
 
 العملٌات المتعلقة بالنضج : -3

وٌقصد ب ا عملٌال النمو البٌولوجً والن سً التً قد تحندث فنً أفنراد التجربنة       
 فً اثناء إجراة ا مما ٌؤثر فً استجابات م . 

 (7٘  ص 71ٔٔ)الزوبعً والؽنام   
ربنة   إذ كاننل مندة التجربنة موحندة بنٌن مجمنوعتً وهذه العملٌال لنم تنؤثر فنً التج
 البحث )التجرٌبٌة والضابطة( .

 اداة القٌاس : -4
اختبننار تحصننٌلً فننً قواعنند اللؽننة العربٌننة  –اسننتعمل البنناحثون أداة موحنندة          

 لقٌاا التحصٌل واالستبقاء لدى طالب مجموعتً البحث )التجرٌبٌة و الضابطة( .
 

 لبحث :خامساً : متطلبات ا
 ٌتطلب البحث الحالً اآلتً :    

 * إعداد أداة البحث )االختبار التحصٌلً( :
تعد االختبارال التحصٌلٌة إحدى الوساةل الم مة المستعملة فً تقنوٌم تحصنٌل        

الطالب   واكثر الوساةل التقوٌمٌة استعماالع فنً المندارا لسن ولة إعندادها وتطبٌق نا 
ى   واالختبارال هً أدوال قٌاا ٌنبؽً أن تصمم وتسنتعمل موازنةع بالوساةل االخر

 للؽرض أو االؼراض التً اعّدل من اجل ا .
 (2ٕ  ص 7ٕٓٓ(   )عالم   2ٗ  ص 721ٔ)اثمام   

ولعدم توافر اختبار تحصٌلً ٌتصنؾ بالصند  والثبنال وٌقنٌا الموضنوعال السنبعة 
اختبناراع تحصنٌلٌاع  ونالباحث من كتاب قواعد اللؽة العربٌة للصؾ الرابع اثدبً   أعدّ 

وعلنى لقٌاا أثر استراتٌجٌة المنظمنال المتقدمنة فنً تحصنٌل طنالب )عٌننة البحنث( 
 وف  الخطوال االتٌة :

 صٌاغة فقرات االختبار : -
( فقنرة موزعنة علنى سنؤالٌن : ٓٗلقد صاغ الباحثون اختباراع أولٌاع مكوناع من )       

من نوع االختٌار من متعندد النذي ٌعند منن أكثنر  ( فقرةٕٓالسؤال اثول ٌتكون من )
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أنننواع االختبننارال فاعلٌننة ثنننا ال ٌتننأثر بذاتٌننة المصننحح   فضننالع عننن سنن ولة تحلٌننل 
 نتاةجا إحصاةٌاع   وقدرتا على الحد من أثر الحدا والتخمٌن .

 ( 7ٖٔ  ص 77ٓٔ( )داود وأنور  1  ص 71ٔٔ)الزوبعً وآخرون             
( فقننرة مننن نننوع التكمٌننل الننذي ٌمتنناز فقراتننا اٌضنناع ٌٕٓتكننون مننن ) والسننؤال الثننانً

 بالموضوعٌة   ثن التخمٌن فٌا أقل من ؼٌره .
 (ٙٙ  ص ٕ٘ٓٓ)الدلٌمً والم داوي   

( فقنرة أكثنر منن العندد المحندد فنً الخرٌطنة االختبارٌنة هنو ٓٗالسبب فنً صنٌاؼة )
اء   أو عندم حصنول ا للتحوط من عدم حصول قسم منن ال قنرال علنى موافقنة الخبنر
 على معامل صعوبة وس ولة مالةمة   أو قوة تمٌٌزٌة جٌدة .

 
 صدق االختبار : -

وبعنند أن حصننل البنناحثون علننى مالحظننال الخبننراء وآراة ننم عنندلل قسننم مننن        
نسنبة  ونال قرال  واعٌدل صنٌاؼة القسنم اآلخنر   وحنذؾ قسنم من نا   اعتمند البناحث

ساسننناع لقبنننول فقنننرال االختبنننار   فأصنننبح االختبنننار %( منننن موافقنننة الخبنننراء ا1ٓ)
( فقننرة موزعننة علننى سننؤالٌن : االول ٌتكننون مننن ٖٓبصننورتا الن اةٌننة ٌتكننون مننن )

( فقننرة مننن نننوع ٘ٔ( فقننرة مننن نننوع االختٌننار مننن متعنندد  والثننانً ٌتكننون مننن )٘ٔ)
 التكمٌل .

 التحلٌل االحصائً لفقرات االختبار : -
الختبننار وسننٌلة لتحسننٌن نوعٌتننا مننن خننالل معرفننة منندى ٌُعننّد تحلٌننل فقننرال ا       

 صعوبة ال قرال وقدرت ا على التمٌٌز واستبعاد ال قرال ؼٌر الصالحة .
(Semll,1975,p:211) 

إجابننال طننالب العٌنننة االسننتطالعٌة جننرى ترتٌب ننا مننن  ٌنوبعنند تصننحٌح البنناحث      
بوص  ا أفضل نسبة %( من ا 2ٕأعلى درجة إلى ادنى درجة   اختار أعلى وأوطأ )

ٌمكن أخذها فً إٌجاد صنعوبة ال قنرة وذلنك ثن نا تقندم مجمنوعتٌن بأقصنى منا ٌمكنن 
 (2ٗ  ص 71ٔٔمن حجم وتماٌز .)الزوبعً وآخرون   

لننذلك جننرى حسنناب مسننتوى الصننعوبة وقننوة التمٌٌننز لكننل فقننرة مننن فقننرال 
 االختبار على النحو االتً:

 مستوى صعوبة الفقرات : -1
اب معامل الصعوبة لكل فقرة منن فقنرال االختبنار   وجند أّن نا تتنراو  بعد حس      
( ان االختبنار ٌعند جٌنداع Bloomوٌرى بلنوم )( ٔالملح  )(   21,ٓ(   )ٔٗ,ٓبٌن )

 ( .1ٓ,ٓ( الى )ٕٓ,ٓإذا كانل فقراتا تتراو  فً مستوى صعوبت ا بٌن )
(Bloom,1971,p:66) 

 قوة تمٌٌز الفقرة : -2
قنوة تمٌٌنز كنل فقنرة منن فقنرال االختبنار   وجند أّن نا تتنراو  بنٌن بعد حساب        

( ان فقننرال االختبننار تعنند جٌنندة إذا Ebel(   وٌننرى )ٔ( الملحنن  )ٗٗ,ٓ(   )ٕ٘,ٓ)
 (Ebel,1972,p:406)( فاكثر .                    ٕٓ,ٓكانل قوة تمٌٌزها )
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 فعالٌة البدائل الخاطئة : -3
م ان العملٌال اإلحصاةٌة الالزمة لذلك   ظ ر لدٌ وبعد أن أجرى الباحثون       

لل قرال االختبارٌة فً السؤال اثول قد جذبل إلٌ ا عدداع من طالب  البداةل الخاطةة
المجموعة الدنٌا اكبر من طالب المجموعة العلٌا   لذا تقرر االبقاء علٌ ا جمٌع ا 

 ( .ٕمن دون حذؾ أو تعدٌل   الملح  )
 ثبات االختبار : -

اعتمد الباحثون درجال التطبٌ  االسنتطالعً فنً ثانوٌنة بنالط الالن داء للبننٌن        
بننراون    –( ثننم صننحح بمعادلننة سننبٌرمان ٙٙ,ٓإذ بلننػ معامننل ارتبنناط بٌرسننون )

 ( وهو معامل ثبال جٌد لالختبارال ؼٌر المقننة.1ٓ,ٓفاصبح )
 سادساً : تطبٌق التجربة :

مجموعتً البحث التجرٌبٌة والضنابطة فنً طب  االختبار التحصٌلً على طالب  -ٔ
صنباحاع  ٕٓ:7  السناعة  ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٕٔوقل واحد إذ جرى تطبٌ  االختبار بتنارٌ  

 لؽرض قٌاا التحصٌل .

أعنننادوا تطبٌننن  االختبنننار التحصنننٌلً علنننى طنننالب مجمنننوعتً البحنننث: التجرٌبٌنننة 
 م صننباحاع   لؽننرض قٌنناا اسننتبقاة ٕٓ:7  السنناعة  ٕٔٔٓ/ٔ/ٗوالضننابطة بتننارٌ  

 بالتحصٌل   بعد مرور اسبوعٌن على التطبٌ  اثول .
 

 سابعاً : الوسائل االحصائٌة :
 :بحث وتحلٌل نتاةجاالوساةل االحصاةٌة اآلتٌة فً إجراءال ال وناستعمل الباحث     

 ( لعٌنتٌن مستقلتٌن :T.testاالختبار التاةً ) -ٔ

صناةٌة بنٌن مجمنوعتً البحنث استعملل هذه الوسٌلة لمعرفة داللنة ال نرو  االح      
 عند التكافؤ االحصاةً وفً تحلٌل نتاةج االختبار التحصٌلً واختبار االستبقاء .

 
 
 

 ل =        
 
 
 

 إذ تمثل :
ٔا

-
 : الوسط الحسابً للعٌنة اثولى . 

ٕا
-
 : الوسط الحسابً للعٌنة الثانٌة . 

 ( : عدد افراد العٌنة اثولى .ٔ)ن
 د العٌنة الثانٌة .( : عدد افرإ)ن
ٔ)ع

ٕ
 ( : التباٌن للعٌنة اثولى .

ٕ)ع
ٕ

 ( : التباٌن للعٌنة الثانٌة .

2س -  - 1س
-

 

1(ع1-1)ن
2( ع1- 2+ )ن 2

 (2/ن1+  1/ن1) 2

  2- 2+ ن 1ن
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 ( ٕٕٓ  ص 1ٕٓٓ)البٌاتً   
 

مربع كاي )كا( -ٕ
ٕ
 : 

استعملل هذه الوسٌلة لمعرفة دالالل ال رو  بٌن مجموعتً البحث عند التكافؤ       
 ل .االحصاةً فً متؽٌري التحصٌل الدراسً لآلباء واالم ا

 
كا

ٕ
     = 

 إذ تمثل :
 ن : التكرار المالحظ .
   : التكرار المتوقع 

 (7ٖٕ  ص 722ٔ)البٌاتً وزكرٌا   
 

 معامل ارتباط بٌرسون  -3
اسنتعملل هنذه الوسنٌلة لحسناب ثبنال االختبنار بطرٌقنة التجزةنة النصن ٌة وحسنناب    

 معامل ثبال االختبار التحصٌلً واالستبقاء .
 

 ر = 
       
 

 إذ تمثل :
 )ر( : معامل ارتباط بٌرسون .

 )ن( : عدد افراد العٌنة .
 )ا( : قٌم المتؽٌر اثول .
 )ص( : قٌم المتؽٌر الثانً .

 (1ٙٗ  ص 71٘ٔ)الؽرٌب   
 

 براون  –معامل سبٌرمان  -2

استعملل هذه الوسٌلة فً تصحٌح معامل االرتباط بٌن جزةً االختبنار بعند أن        
 لتجزةة النص ٌة .حسب بطرٌقة ا

 
 ر = 

 
 إذ تمثل :

 ر = معامل ثبال نص ً االختبار 
 (٘ٔٔ  ص ٕٓٓٓ)القمش وآخرون   

 

  2ق( – )ن

 ق

 )مج س( )مج ص( –ن مج س ص 

 [2)مج ص( -2[ ]ن مج ص2)مج س( – 2]ن مج س

 ر2

 + ر 1
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 :  معامل صعوبة الفقرة -٘
 استعملل هذه الوسٌلة لحساب معامالل صعوبة فقرال االختبار :

                  
 

 إذ تمثل :
 ص : صعوبة ال قرة .

ا عن ال قرة بصورة صحٌحة فً كل من م: مجموعة االفراد الذٌن أجابو
 المجموعتٌن العلٌا والدنٌا .

 ك : مجموعة عدد االفراد فً كل من المجموعتٌن العلٌا والدنٌا .
 (2٘  ص 71ٔٔ)الزوبعً وآخرون   

 معامل تمٌٌز الفقرة : -6
 استعملل هذه الوسٌلة لحساب معامالل القوة التمٌٌزٌة ل قرال االختبار :       
      

 ل =        
 

 إذ تمثل : 
 ل : قوة تمٌٌز ال قرة .

 : مجموع االجابال الصحٌحة للمجموعة العلٌا . عم
 : مجموع االجابال الصحٌحة للمجموعة الدنٌا . دم
 ك : نصؾ مجموع عدد االفراد فً كل من المجموعتٌن العلٌا والدنٌا . ٕ/ٔ

 (27  ص 71ٔٔ)الزوبعً وآخرون   
 : فعالٌة البدائل-7
اسننتعملل هننذه الوسننٌلة لقٌنناا فعالٌننة البننداةل ؼٌننر الصننحٌحة ل قننرال االختٌننار مننن  

 متعدد فً السؤال من االختبار التحصٌلً .
 

 =  مل       
 إذ تمثل : 

 : معامل فعالٌة البداةل . مل
 : عدد الطالب الذٌن اختاروا البدٌل من المجموعة العلٌا . ع من
 ختاروا البدٌل من المجموعة الدنٌا .: عدد الطالب الذٌن اد م ن

 (7ٕٔ  ص ٕٕٓٓ)عودة   
 
 

 انفصم انراتع  

 عرض اننتائج وتفسيرها 

 عرض النتائج : -أوالً 

 دم - عم

 د من – ع من

 ن

 م

 ك

 ص=

2 

0 

 ك



 أ.د. عادل عثذ انزحًٍ                            0220انعذد انخًضىٌ . يجهح انفتح . آب نضنح 
 أ.و.د. عالء حضيٍ عهي                                                                                     

 و.و. ايًٍ عثذ انعزيز كاظى                                                                                     

 

 -62- 

 ٌعرض الباحثون النتاةج فً ضوء فرضٌتً البحث   وعلى النحو اآلتً :     
 أ : الفرضٌة األولى :

(   ٖٗ,ٕٔبٌننننة )أن المتوسننننط الحسننننابً لنننندرجال طننننالب المجموعننننة التجرٌ     
(   وعنند اسنتعمال 1,27ٔوالمتوسط الحسابً لدرجال طالب المجموعة الضنابطة )

( لعٌنتنننٌن مسنننتقلتٌن لمعرفنننة داللنننة ال نننر  االحصننناةً بنننٌن t.testاالختبنننار التننناةً )

متوسننطً درجننال المجموعننة التجرٌبٌننة   اتضننح ال ننر  دال إحصنناةٌاع عننند مسننتوى 
التجرٌبٌننة   إذ كانننل القٌمننة التاةٌننة المحسننوبة (   لمصننلحة المجموعننة ٘ٓ,ٓداللننة )

 ( .2ٙ( وبدرجة حرٌة )77,ٔ( اكبر من القٌمة التاةٌة الجدولٌة )ٖٗ,ٕ)
 

 ( 6الجدول )
 نتاةج االختبار التاةً لطالب مجموعتً البحث فً االختبار التحصٌلً

عة
مو

ج
لم
ا

 

حجم 
 العٌنة

المتوسط 
 الحسابً

االنحرا
ؾ 

 المعٌاري
 التباٌن

ة 
ج
ر
د

ر
ح
ال

ٌة
 

 القٌمة التاةٌة
 مستوى
 الجدولٌة المحسوبة الداللة

ٌة
ٌب
ر
ج
الت

 

ٖ٘ ٕٔ,ٖٗ ٖ,22 ٔٗ,ٔ7 

ٙ2 ٕ,ٖٗ ٔ,77 

دال 
احصاةٌاع 
عند 

مستوى 
(ٓ,ٓ٘) 

طة
اب
ض

ال
 

ٖٗ ٔ1,27 ٘,ٕٕ ٕ2,ٔ7 

 
 الفرضٌة الثانٌة : -ب

(   والمتوسننط ٗ,ٕٔان المتوسننط الحسننابً لنندرجال طننالب المجموعننة التجرٌبٌننة )
(   وعنند اسنتعمال االختبنار ٖ٘,1ٔالحسابً لندرجال طنالب المجموعنة الضنابطة )

( لعٌنتننٌن مسننتقلتٌن لمعرفننة داللننة ال ننر  االحصنناةً بننٌن متوسننطً t. testالتنناةً )
(   ٘ٓ,ٓدرجال المجموعتٌن   اتضنح ان ال نر  دال إحصناةٌاع عنند مسنتوى داللنة )

( اكبنر منن ٕٗ,ٕالتاةٌنة المحسنوبة )لمصلحة المجموعة التجرٌبٌنة   إذ كاننل القٌمنة 
 ( .2ٙ( وبدرجة حرٌة )77,ٔالقٌمة التاةٌة الجدولٌة )
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 (7الجدول )
 نتاةج االختبار التاةً لطالب مجموعتً البحث فً االختبار االستبقاء )االحت اظ(

عة
مو

ج
لم
ا

 

م 
ج
ح

نة
عٌ
ال

 

المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 التباٌن
ة 
ج
ر
د

ٌة
ر
ح
ال

 

 مة التاةٌةالقٌ
 مستوى
 الجدولٌة المحسوبة الداللة

ٌة
ٌب
ر
ج
الت

 

ٖ٘ ٕٔ,ٗ ٘,ٖ٘ ٕ1,ٙ 

ٙ2 ٕ,ٕٗ ٔ,77 

دال 
احصاةٌاع 
عند 

مستوى 
(ٓ,ٓ٘) 

طة
اب
ض

ال
 

ٖٗ ٔ1,ٖ٘ ٘,71 ٖ٘,1ٔ 

 
 ثانٌاً: تفسٌر النتائج :

أظ ننننرل نتنننناةج البحننننث ت ننننو  طننننالب المجموعننننة التجرٌبٌننننة الننننذٌن ٌدرسننننون    
المنظمننال المتقدمننة علننى طننالب المجموعننة الضننابطة الننذٌن ٌدرسننون  باسننتراتٌجٌة

 بالطرٌقة االعتٌادٌة )االستقراةٌة( . وقد ٌعزى السبب فً ذلك إلى االسباب اآلتٌة :
قد ٌعود ت و  الطالب إلى أّن البندء بالندرا بمنظمنال متقدمنة تم ند لمندرا  -ٔ

تح ٌنزهم لموضنوع الندرا المنادة مراعناة ال نرو  ال ردٌنة للطنالب بت ٌةنة أذهنان م و
 الجدٌد الستثارة المعلومال فً بنٌت م المعرفٌة .

إن استراتٌجٌة المنظمال المتقدمة تالجع الطالب على تنظٌم أفكنارهم بحسنب  -ٕ
طننرٌقت م المالةمننة لقنندرات م العقلٌننة   بوضننع الطننالب فننً مواقننؾ تعلٌمٌننة جدٌنندة 

تثٌر قنندرات م العقلٌننة ممننا ٌسننتطٌعون فٌ ننا تطننوٌر المعلومننال التننً ٌمتلكون ننا   وتسنن
 ٌؤدي الى بقاء المعلومال مدةع أطول .

 
 انفصم انخامس 

 اوالً : االستنتاجات :  

إن استعمال استراتٌجٌة المنظمنال المتقدمنة فنً تندرٌا قواعند اللؽنة العربٌنة  -ٔ

تسنن م فننً زٌننادة رؼبننة وانتبنناه الطننالب نحننو المننادة   ثن ننا اسننتراتٌجٌة حدٌثننة فننً 

 عد اللؽة العربٌة .تدرٌا مادة قوا
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إن اسننتعمال المنظمننال المتقدمننة والثرهننا االٌجننابً فننً تنندرٌا مننادة قواعنند  -ٕ

 اللؽة العربٌة تس م فً زٌادة التحصٌل لدى طالب الصؾ الرابع االدبً .

ان اسننتعمال اسنننتراتٌجٌة المنظمننال المتقدمنننة تجعننل الطنننالب اكثننر اسنننتبقاءع  -ٖ

المعلومال التنً ٌمتلكون نا واالفنادة من نا للمعلومال وذلك الستثارة الطالب فً تذكر 

 عند الر  موضوعال قواعد اللؽة العربٌة.

 

 ثانٌاً : التوصٌات :

 فً ضوء النتاةج التً اس رل عن ا هذه الدراسة   ٌوصً الباحثون باآلتً :     

ضنننرورة اسنننتعمال اسنننتراتٌجٌة المنظمنننال المتقدمنننة جنبننناع إلنننى جننننب منننع  -ٔ

 خرى فً تدرٌا مادة قواعد اللؽة العربٌة .االستراتٌجٌال التدرٌسٌة اال

تننندرٌب المدرسنننٌن والمعلمنننٌن فنننً دورال تدرٌبٌنننة علنننى كٌ ٌنننة اسنننتعمال  -ٕ

اسنننتراتٌجٌة المنظمنننال المتقدمنننة واالبتعننناد عنننن االسنننتراتٌجٌال التنننً تعتمننند الح نننظ 

 واالستظ ار.

ضرورة العناٌة باستعمال استراتٌجٌة المنظمال المتقدمة فً تطنوٌر المنناهج  -ٖ

 لدراسٌة  لكلٌال ) التربٌة االساسٌة والتربٌة ( ومعاهد االعداد.ا

اطننالع الطننالب علننى كٌ ٌننة اسننتعمال اسننتراتٌجٌة المنظمننال المتقدمننة فننً  -ٗ

 الدرا واالفادة من ا فً ف م المادة الدراسٌة الجدٌدة التً تعرض علٌ م .

 

 ثالثاً : المقترحات :

 الباحثون إجراء الدراسال االتٌة :استكماالع للدراسة الحالٌة ٌقتر          

ؾ أثر استراتٌجٌة المنظمال المتقدمة فً التحصٌل  -ٔ إجراء دراسة مماثلة لتعرَّ

 فً فروع اللؽة العربٌة االخرى  .

إجراء دراسة مقارنة بٌن أثنر اسنتراتٌجٌة المنظمنال المتقدمنة واسنتراتٌجٌال  -ٕ

 التدرٌا اثخرى .

تٌجٌال المنظمال المتقدمة فنً متؽٌنرال إجراء دراسة مماثلة لبٌان أثر استرا -ٖ

 اخرى كاالتجاه واكتساب الم اهٌم   والت كٌر االبداعً   والت كٌر الناقد .

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة لبٌان أثر الجنا )ذكور واناث(. -ٗ

اجراء دراسة مماثلة لبٌان أثر اسنتراتٌجٌال المنظمنال المتقدمنة فنً اكتسناب  -٘

 ص   ال  م القراةً   التعبٌر الكتابً ( . م ارال ) التلخٌ
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 انمصادر :

 المصادر العربٌة
 * القرآن الكرٌم .

   لسان العربابن منظور  أبو ال ضل جمال الدٌن بن مكرم االفرٌقً المصري .  -1
 م .ٕ٘ٓٓ  دار صادر للطباعة والنالر   بٌرول   لبنان    ٗط

  دار المسنٌرة للنالنر  ٖ  ط ويعلم النفس الترب أبو جادو   صالح محمد علً .  -2
 م.ٖٕٓٓوالتوزٌع والطباعة   عمان   االردن   

االنجلننوا    مكتبننة عل  م ال  نفس الترب  وي أبننو حطننب   فننؤاد   وآمننال صنناد  .  -3
 م. 77ٙٔالمصرٌة   القاهرة   

االنجلنوا المصنرٌة   القناهرة      مكتبنة ٙ  طعلم النفس الترب وي ـــــــــــــــــ.  -4
 م. ٕٓٔٓ

   ٗ  ط االحص  اء النفس  ً واالجتم  اعً والترب  ويالنٌننل   محمننود السننٌد . أبننو  -5
 م.71ٗٔمطبعة الخانجً   القاهرة   

  دار الحكمنة للطباعنة  القٌ اس والتق وٌماالمام   مصنط ى محمنود   وآخنرون .  -6
 م.721ٔوالنالر   جامعة بؽداد   

لوص  فً االحص  اء االبٌنناتً   عبنند الجبننار توفٌنن    وزكرٌننا زكننً اثناسننٌوا .  -7
  مطبعة المؤسسة الثقافٌنة العالمٌنة   بؽنداد  واالستداللً فً التربٌة وعلم النفس

 م.722ٔ  

   االحصاء وتطبٌقاته فً العلوم التربوٌ ة والنفس ٌةالبٌاتً   عبد الجبار توفٌ  . -8
 م.1ٕٓٓ  دار اثراء للنالر والتوزٌع   عمان   االردن    ٔط

  مطبعننة ال نندؾ   درٌس اللغ  ة العربٌ  ة الط  رق العملٌ  ة لت  الجننومرد   محمننود .  -9
 م. 7ٕٙٔالموصل   

   ٗ  ط طرق الت درٌس العام ةالحصري   علً منٌر   وٌوسؾ العنٌزي .  -11
 م.2ٕٓٓمكتبة ال ال  للنالر والتوزٌع   الكوٌل   

منظوم   ة التعل   ٌم واس   الٌب ت   درٌس   حمنننادال   محمننند حسنننن محمننند .  -11
  االنش   طة التعلٌمٌ   ة   تكنولوجٌ   ا الرٌاض   ٌات   اللغ   ة االنجلٌزٌ   ة   الكٌمٌ   اء 

  دار الحامد للنالر والتوزٌع   عمنان   التعلٌم   تدرٌب   ابداع   نظام   الجودة 
 م.7ٕٓٓاالردن   

التربٌ   ة العملٌ   ة المٌدانٌ   ة   مفاهٌمه   ا وكفاٌاته   ا حمننندان   محمننند زٌننناد . -22
 م.71ٔٔ  مؤسسة الرسالة   بٌرول    وممارساتها   سلسلة التربٌة الحدٌثة

أث  ر المنظم  ات المتقدم  ة ف  ً تحص  ٌل ط  الب الص  ف حمٌنند   سننعدي علننً .  -13
م ٕٙٓٓ  كلٌة التربٌة   الجامعة المستنصنرٌة   الثانً المتوسط فً مادة األمالء
 )رسالة ماجستٌر ؼٌر منالورة( .

أث   ر اس   تخدام طرٌقت   ً المنظم   ات الحٌنننالً   أُبنننً ابنننراهٌم حسنننٌن علنننً .  -14
استبقاء مادة النق د االدب ً الح دٌث ل دى طلب ة المتقدمة والمناقشة فً تحصٌل و
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  كلٌننة التربٌننة    الص  ف الراب  ع قس  م اللغ  ة العربٌ  ة وتنمٌ  ة اتجاه  اتهم نحوه  ا
 م )اطروحة دكتوراه ؼٌر منالورة(. ٕٗٓٓجامعة الموصل   

طرق تدرٌس اللغ ة العربٌ ة والتربٌ ة الدٌنٌ ة خاطر   رالٌدي   وآخرون .  -21
 م. 717ٔ  دار المعرفة   مصر    ٗ  ط حدٌثةفً ضوء االتجاهات التربوٌة ال

تدرٌس العلوم فً مراحل التعل ٌم الع ام الخلٌلً   خلٌل ٌوسؾ   وآخرون .  -16
 م.77ٙٔ  دار العلم للنالر والتوزٌع   دبً   االمارال العربٌة المتحدة    ٔ  ط

  دار الحكمنة  من اهج البح ث الترب ويداود   عزٌز رضا   وأنور حسٌن .  -17
 م.77ٓٔلنالر   بؽداد   للطباعة وا

القٌاس والتقوٌم ف ً الدلٌمً   احسان علٌوي   وعدنان محمود الم داوي .  -18
 م.ٕ٘ٓٓ  مكتبة احمد للطباعة والنالر   بؽداد    ٕ  ط العملٌة التعلٌمٌة

  للصننؾ  طرائ  ق تعل  ٌم اللغ  ة العربٌ  ةالننرحٌم   أحمنند حسننن   وآخننرون .  -19
والصؾ الثنانً معاهند اعنداد المعلمنٌن  الخاما معاهد اعداد المعلمٌن والمعلمال

 م .  77ٔٔ  مطبعة وزارة التربٌة   العرا     ٗالمركزي   ط

س ٌكلوجٌة الت درٌس الزؼول   عماد عبد الرحٌم   والاكر عقلة المحامٌند .  -22
 م.2ٕٓٓ  دار المسٌرة   عمان   االردن    الصفً

هج البح  ث ف  ً من  االزوبعنً   عبنند الجلٌننل ابننراهٌم   ومحمنند أحمند الؽنننام .  -21
 م.71ٔٔ  مطبعة جامعة بؽداد    ٔ  ن التربٌة

 االختبارات والمقاٌٌس النفس ٌةالزوبعً   عبد الجلٌل ابراهٌم   وآخرون .  -22
 م.71ٔٔ  كلٌة االداب   جامعة الموصل   

  دار  اس  الٌب ت  درٌس العل  وم والرٌاض  ٌات سننالمة   عبنند الحننافظ محمنند . -23
 .ٖٕٓٓ عمان   االردن   البارودي العلمٌة للنالر والتوزٌع 

   الت درٌس ف ً اللغ ة العربٌ ةظافر   محمد اسماعٌل   وٌوسؾ الحمادي .  -24
 م .71ٗٔ  دار المرٌ  للنالر   الرٌاض    ٔط

اس  الٌب ت  درٌس اللغ  ة عاالننور   راتننب قاسننم   ومحمنند فننؤاد الحوامنندة .  -25
 م.2ٕٓٓ  دار المسٌرة  عمان   االردن   ٕ  ط العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق

أث ر المنظم ات المتقدم ة ف ً تحص ٌل العانً   احسان عدنان عبد النرزا     -26
  كلٌنننة التربٌنننة   الجامعنننة  ط   الب الص   ف الخ   امس االدب   ً ف   ً م   ادة البالغ   ة

 م )رسالة ماجستٌر ؼٌر منالورة( .ٕٗٓٓالمستنصرٌة   

  دار  ٕ  ط مب  ادع عل  م ال  نفسعنندا   عبنند الننرحمن   وناٌ ننة قطننامً .  -27
 م.ٕٕٓٓة والنالر والتوزٌع   عمان   االردن   ال كر للطباع

تص  مٌم الت  درٌس ب  ٌن العنندوان   زٌنند سننلمان   ومحمنند فننؤاد الحوامنندة .  -28
  عالم الكتب الحندٌث للنالنر والتوزٌنع   اربند   االردن  ٔ  ط النظرٌة والتطبٌق

 م.1ٕٓٓ  

  مركننز ٕ  ط المرج  ع ف  ً ت  درٌس اللغ  ة العربٌ  ةعطننا   ابننراهٌم محمنند .  -29
 . ٕٙٓٓللنالر   مصر الجدٌدة   الكتاب 
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  دار  ٔ  ط ط   رق واس   الٌب ت   درٌس العل   ومعطنننا هللا   مٌالنننٌل كامنننل .  -02
 م.ٕٓٔٓالمسٌرة   عمان   االردن   

   ٔ  ط االستراتٌجٌات الحدٌثة ف ً الت درٌس الفع ال عطٌة   محسن علً . -31
 م.1ٕٓٓدار ص اء للنالر والتوزٌع   عمان   االردن   

القٌ   اس والتق   وٌم الترب   وي ف   ً العملٌ   ة منننود. عنننالم   صنننال  الننندٌن مح -32
 م.7ٕٓٓ  دار المسٌرة للنالر والتوزٌع   عمان   االردن    ٕ  ط التدرٌسٌة

  دار  ٕ  ط القٌاس والتقوٌم فً العملٌة التدرٌس ٌةعودة   احمد سلٌمان .  -33
 م.ٕٕٓٓاالمل للنالر والتوزٌع   عمان   

  مطبعننة مكتبننة  الترب  ويالتق  وٌم والقٌ  اس النفس  ً والؽرٌننب   رمزٌننة .  -34
 م.71٘ٔاالنجلو المصرٌة   القاهرة   

  ترجمنة  مناهج البحث فً التربٌ ة وعل م ال نفسفان دالٌن   دٌوبولد . ب.  -35
 م.71٘ٔ  مكتبة االنجلو المصرٌة   القاهرة    ٖمحمد نبٌل وآخرون   ط

   ٔ  ط القٌاس والتقوٌم فً التربٌة الخاصةالقمش   مصط ى   وآخرون .  -36
 م.ٕٓٓٓار ال كر للطباعة والنالر والتوزٌع   عمان   د

ط  رق ت  درٌس الرٌاض  ٌات أس  الٌبه )امثل  ة الكبٌسننً   عبنند الواحنند حمٌنند .  -03
  مكتبة المجمع العربً للنالر والتوزٌنع   عمنان   االردن    ٔ  ط ومناقشات(

 م.1ٕٓٓ

   ٔ  ط قض  اٌا ومش  كالت ف  ً المن  اهج والت  درٌسمختننار   حسننن علننً .  -38
 م.71ٙٔطالب الجامعً   السعودٌة   مكتبة ال

  دار ال ننال  للنالننر  ت  درٌس فن  ون اللغ  ة العربٌ  ةمنندكور   علننً احمنند .  -39
 م. 77ٔٔ  ٕوالتوزٌع   ط

  دار الن اةا  ٔ  ط خصائص العربٌة وطرائق تدرٌسهامعروؾ   ناٌؾ .  -41
 م .71٘ٔ  بٌرول   

ٌ   ة س   ٌكولوجٌة ال   تعلم والتعل   ٌم األس   س النظرملحنننم   سنننامً محمننند .  -41
  دار المسٌرة للنالر والتوزٌع والطباعنة   عمنان   االردن    ٔ  ط والتطبٌقٌة

 م.ٕٔٓٓ

  مطبعنة  الموج ه العمل ً لمدرس ً اللغ ة العربٌ ةال االمً   عابند توفٌن  .  -42
 م . 72ٕٔبؽداد   

  المدٌرٌة العامنة للتعلنٌم الثنانوي    نظام المدارس الثانوٌةوزارة التربٌة .  -43
 .  722ٔنٌة   العرا    مدٌرٌة الالؤون ال 
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 (1الملحق )

 معامل الصعوبة ومعامل الس ولة والقوة التمٌٌزٌة ل قرال االختبار التحصٌلً

معامل  ل
 الصعوبة

معامل 
 الس ولة

القوة 
 التمٌٌزٌة

معامل  ل
 الصعوبة

معامل 
 الس ولة

القوة 
 التمٌٌزٌة

ٔ ٓ,21 ٓ,ٕٕ ٓ,ٖٔ ٕ2 ٓ,ٙ7 ٓ,ٖٔ ٓ,ٖ1 

ٕ 0663 ٓ,ٖ2 ٓ,ٕ٘ ٕ1 ٓ,ٗ2 ٓ,ٖ٘ ٓ,ٖٔ 

ٖ 0666 ٓ,ٖٗ ٓ,ٖٔ ٕ7 ٓ,21 ٓ,ٕٕ ٓ,ٖٔ 

ٗ 0663 ٓ,ٖ2 ٓ,ٖ1 ٖٓ ٓ,2٘ ٓ,ٕ٘ ٓ,ٕ٘ 

٘ ٓ,ٙ7 ٓ,ٕٔ ٓ,ٖ1  

ٙ ٓ,ٙٙ ٓ,ٖٗ ٓ,ٗٗ  

2 ٓ,21 ٓ,ٕٕ ٓ,ٖٔ 

1 ٓ,2ٕ ٓ,ٕ1 ٓ,ٖٔ 

7 ٓ,٘7 ٓ,ٗٔ ٓ,ٖٔ 

ٔٓ ٓ,2٘ ٓ,ٕ٘ ٓ,ٖ1 

ٔٔ ٓ,ٗٔ ٓ,٘7 ٓ,ٖٔ 

ٕٔ ٓ,ٙ7 ٓ,ٖٔ ٓ,ٖ1 

ٖٔ ٓ,ٖٙ ٓ,ٖ2 ٓ,ٕ٘ 

ٔٗ ٓ,2ٕ ٓ,ٕ1 ٓ,ٖٔ 

ٔ٘ ٓ,2ٕ ٓ,ٕ1 ٓ,ٗٗ 

ٔٙ ٓ,ٖ٘ ٓ,ٗ2 ٓ,ٖٔ 

ٔ2 ٓ,٘7 ٓ,ٗٔ ٓ,ٖٔ 

ٔ1 ٓ,ٗ2 ٓ,ٖ٘ ٓ,ٖٔ 

ٔ7 ٓ,21 ٓ,ٕٕ ٓ,ٖٔ 

ٕٓ ٓ,ٗ2 ٓ,ٖ٘ ٓ,ٖٓ 

ٕٔ ٓ,2٘ ٓ,ٕ٘ ٓ,ٖ1 
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ٕٕ ٓ,ٖٙ ٓ,ٖ2 ٓ,ٕ٘ 

ٕٖ ٓ,٘ٙ ٓ,ٗٗ ٓ,ٖ1 

ٕٗ ٓ,٘7 ٓ,ٗٔ ٓ,ٖٔ 

ٕ٘ ٓ,ٙٙ ٓ,ٖٗ ٓ,ٖٔ 

ٕٙ ٓ,21 ٓ,ٕٕ ٓ,ٖ1 

 

 ( 2الملحق )

 فعالٌة البداةل الخاطةة ل قرال السؤال اثول فً االختبار التحصٌلً 

 فعالٌة البدٌل  ل

 أ

 فعالٌة البدٌل 

 ب

 فعالٌة البدٌل 

 جـ

 فعالٌة البدٌل

 د

ٔ -ٓ,ٕٔ٘ √  -ٓ,ٖٓٙ -ٓ,ٖٓٙ 

ٕ -ٓ,ٕٔ٘ -ٓ,ٖٓٙ -ٓ,ٕٔ٘ √ 

ٖ -ٓ,ٖٓٙ -ٓ,ٕٔ٘ √ -ٓ,ٔ11 

ٗ -ٓ,ٔ11 √ -ٓ,ٕٔ٘ -ٓ,ٕٔ٘ 

٘ √ -ٓ,ٖٓٙ -ٓ,ٔ11 -ٓ,ٕٔ٘ 

ٙ -ٓ,ٔ11 -ٓ,ٕٔ٘ √ -ٓ,ٕٔ٘ 

2 -ٓ,ٖٓٙ √ -ٓ,ٕٔ٘ -ٓ,ٕٔ٘ 

1 √ -ٓ,ٖٓٙ -ٓ,ٕٔ٘ -ٓ,ٕٔ٘ 

7 -ٓ,ٖٓٙ -ٓ,ٕٔ٘ -ٓ,ٕٔ٘ √ 

ٔٓ -ٓ,ٕٔ٘ -ٓ,ٕٔ٘ √ -ٓ,ٖٓٙ 

ٔٔ -ٓ,ٖٓٙ √ -ٓ,ٕٔ٘ -ٓ,ٖٓٙ 

ٕٔ -ٓ,ٕٔ٘ -ٓ,ٕٔ٘ √ -ٓ,ٔ11 

ٖٔ -ٓ,ٖٓٙ √ -ٓ,ٕٔ٘ -ٓ,ٖٓٙ 

ٔٗ √ -ٓ,ٕٔ٘ -ٓ,ٕٔ٘ -ٓ,ٖٓٙ 

ٔ٘ -ٓ,ٔ11 -ٓ,ٕٔ٘ -ٓ,ٕٔ٘ √ 

 

 (3الملحق )

 درجال طالب مجموعتً البحث فً االختبار التحصٌلً البعدي
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 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

ٔ ٕ7 ٕٙ ٔ7 ٔ ٕ2 ٕٙ ٔٙ 

ٕ ٕ1 ٕ2 ٔ1 ٕ ٕ٘ ٕ2 ٔ٘ 

ٖ ٕ1 ٕ1 ٔ1 ٖ ٕ٘ ٕ1 ٔ٘ 

ٗ ٕ2 ٕ7 ٔ1 ٗ ٕ٘ ٕ7 ٖٔ 

٘ ٕ2 ٖٓ ٔ1 ٘ ٕ٘ ٖٓ ٕٔ 

ٙ ٕٙ ٖٔ ٔ2 ٙ ٕٗ ٖٔ ٔٓ 

2 ٕ٘ ٖٕ ٔ2 2 ٕٖ ٖٕ ٔٓ 

1 ٕ٘ ٖٖ ٔ2 1 ٕٖ ٖٖ 1 

7 ٕ٘ ٖٗ ٔ٘ 7 ٕٕ ٖٗ ٙ 

ٔٓ ٕٗ ٖ٘ ٔٗ ٔٓ 

ٔٔ 

ٕٕ  

الوسط  ٕٕ ٖٗ,ٕٔالوسط الحسابً= ٕٗ ٔٔ

 1,27ٔالحسابً=

االنحراؾ 

 ٕٕ,٘المعٌاري=

 7ٔ,2ٕالتباٌن=

مجموعة عدد ال

=ٖٗ 

االنحراؾ  ٖٕ ٕٔ

 22,ٖالمعٌاري=

 7ٔ,ٗٔالتباٌن =

 ٖ٘عدد المجموعة =

ٕٔ ٕٔ 

ٖٔ ٕٕ ٖٔ ٕٔ 

ٔٗ ٕٕ ٔٗ ٕٔ 

ٔ٘ ٕٕ ٔ٘ ٕٔ 

ٔٙ ٕٕ ٔٙ ٕٓ 

ٔ2 ٕٔ ٔ2 ٕٓ 

ٔ1 ٕٔ ٔ1 ٔ7 

ٔ7 ٕٔ ٔ7 ٔ7 

ٕٓ ٕٔ ٕٓ ٔ7 

ٕٔ ٕٔ ٕٔ ٔ7 

ٕٕ ٕٓ ٕٕ ٔ7 

ٕٖ ٕٓ ٕٖ ٔ1 

ٕٗ ٔ7 ٕٗ ٔ1 

ٕ٘ ٔ7 ٕ٘ ٔٙ 

 

 (4الملحق )

 درجال طالب مجموعتً البحث فً اختبار االستبقاء بالتحصٌل
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 المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

ٔ ٕ1 ٕٙ ٔ2 ٔ ٕ1 ٕٙ ٖٔ 

ٕ ٕ1 ٕ2 ٔ٘ ٕ ٕ2 ٕ2 ٖٔ 

ٖ ٕ1 ٕ1 ٔ٘ ٖ ٕٙ ٕ1 ٕٔ 

ٗ ٕ2 ٕ7 ٔ٘ ٗ ٕ٘ ٕ7 ٔٔ 

٘ ٕ2 ٖٓ ٔٗ ٘ ٕ٘ ٖٓ ٔٔ 

ٙ ٕ2 ٖٔ ٔٗ ٙ ٕ٘ ٖٔ ٔٓ 

2 ٕٙ ٖٕ ٖٔ 2 ٕٗ ٖٕ 1 

1 ٕٙ ٖٖ ٖٔ 1 ٕٗ ٖٖ 2 

7 ٕ٘ ٖٗ ٕٔ 7 ٕٖ ٖٗ 2 

ٔٓ ٕ٘ ٖ٘ ٔٓ ٔٓ 

ٔٔ 

ٕٖ  

الوسط  ٖٕ ٗ,ٕٔالوسط الحسابً= ٕ٘ ٔٔ

 ٖ٘,1ٔالحسابً=

االنحراؾ 

 71,٘المعٌاري=

 1ٔ,ٖ٘التباٌن=

عدد المجموعة 

=ٖٗ 

االنحراؾ  ٕ٘ ٕٔ

 ٖ٘,٘اري=المعٌ

 ٙ,1ٕالتباٌن =

 ٖ٘عدد المجموعة =

ٕٔ ٕٕ 

ٖٔ ٕٗ ٖٔ ٕٔ 

ٔٗ ٕٗ ٔٗ ٕٓ 

ٔ٘ ٕٗ ٔ٘ ٕٓ 

ٔٙ ٕٗ ٔٙ ٕٓ 

ٔ2 ٕٗ ٔ2 ٔ7 

ٔ1 ٕٖ ٔ1 ٔ7 

ٔ7 ٕٖ ٔ7 ٔ1 

ٕٓ ٕٕ ٕٓ ٔ1 

ٕٔ ٕٕ ٕٔ ٔ1 

ٕٕ ٕٕ ٕٕ ٔ2 

ٕٖ ٕٔ ٕٖ ٔٙ 

ٕٗ ٕٔ ٕٗ ٔٙ 

ٕ٘ ٕٓ ٕ٘ ٔ٘ 

 


