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 الفصل االول

 : 
ً
      البحث:مشكلة أوال

كاد تكون م�ن اعق�د المش�كالت الت�ي ظاھرة الضعف في القواعد النحویة تإن          
أص��بحت القواع��د النحوی��ة م��ن الموض��وعات الت��ي ینف��ر منھ��ا  إذتواج��ھ الترب��ویین ، 

 النف�ور م�ن اس�تعمال إلىوال یستطیع أحد إنكار ذلك ، وقد أدت ھذه الحالة الطالب ، 
 )۱۰٦ص ،۲۰۰۷ ،الحوامدةوعاشور ( . القواعد النحویة

 : أسبابویرى بعض الباحثین أَن الضعف في النحو یعود لعدة 
كات عقلیة مجردة عن واقع الحیاة العملی�ة اجفاف النحو وصعوبتھ ، وتأكیده على مح

لت�دقیق ف�ي الجم�ل والتركی�ب ؛ الى التعلیل في كل قاع�دة وش�غلھ الش�اغل فھو یؤكد ع
وحف��ظ األمثل��ة والش��واھد م��ن غی��ر دراس��ة جھ��د عقل��ي ش��اق ،  إل��ىل��ذا یحت��اج النح��و 

ت��دریس النح��و تل��ك األم��ور وغیرھ��ا  ف��ي ذل��ك العق��د العلمی��ة  فض��الً ع��نتحلیلی��ة لھ��ا ، 
القناع�ة  إل�ىراس�تھ ف�أدت ب�ھ مجتمعة . واستمرارھا مدة طویلة الزمت الطال�ب ف�ي د

عزوف الطالب عن دراستھ وعلق�وا  إلىبأّن النحو عقدة العقد ال یمكن حلھا مما أدى 
آمالھم على فروع اللغة األخرى من أدب ، وإنشاء مطالعة ونصوص تغن�ي درج�اتھم 

 )۲۰۱-۱۹۸، ص ۱۹۷۲(الھاشمي ،  .فیھا عن درجات النحو 
 ل�ذا ھ�مففما زال�ت المش�كلة قائم�ة ،  سباباألانھ مھما اختلفت  ونیرى الباحثو

أّن مش��كلة الض��عف ف��ي قواع��د اللغ��ة العربی��ة تأخ��ذ ف��ي م��ع الب��احثین جمیع��اً ،  ونیتفق�
، والث�اني ، طرائ�ق الت�دریس ، فالم�ادة النحوی�ة ین األول ، محتوى المادة النحوی�ةبعد

تظھار المدروس��ة جاف��ة وممل��ة ، وطرائ��ق الت��دریس المتبع��ة ف��ي أغلبھ��ا تعتم��د االس��
صعوبة في استیعاب القواع�د یجدون  الطالب، وأن  واإلدراكدون الفھم من والتلقین 

 تب��اعالحاج��ة ملح��ة  إل��ىالنحوی��ة واس��تبقاء المعلوم��ات الت��ي یتعلمونھ��ا ؛ مم��ا یش��یر 
 وأكثرھ�االطرائ�ق وأحس�نھا ، وأكثرھ�ا حداث�ة لت�دریس قواع�د اللغ�ة العربی�ة ،  أفضل

السابقة للطلب�ة وتس�ھم ف�ي توظی�ف تل�ك الخب�رات ف�ي الخبرات مرونة بحیث ال تھمل 
 إل�ىتھ�دف  الدراسة الحالی�ة وھ�ي إجراء إلى ونتحصیلھم المعرفي؛ لذلك عمد الباحث

م�ادة  أثر المنظمات المتقدمة ف�ي تحص�یل ط�الب الص�ف الراب�ع األدب�ي ف�ي " معرفة
 . ۲۰۱۱ن رسالة ماجستیر للطالب ایمن عبد العزیز كاظم (طرائق تدریس اللغة العربیة) بحث مستل م *
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 جمل��ة م��ن اول��ة لمعالج��ة المش��كلة واقت��راحف��ي مح" ائھا قواع��د اللغ��ة العربی��ة واس��تبق
 الحلول المناسبة لھا .

 
 : 

ً
 أهمية البحث واحلاجة إليه :ثانيا
عزھ���ا تع���د اللغ���ة إح���دى مقوم���ات األم���م عل���ى اختالفھ���ا ، ومعلم���اً م���ن مع���الم       

لفكری��ة واألدبی��ة ف��ي مختل��ف ومفاخرھ��ا ، وھ��ي م��رآة ص��ادقة تعك��س حی��اة األم��ة ا
إلی�ھ  ا توص�ل، وھي أرقى م، وسجل أمین لتطوراتھا السیاسیة واالجتماعیة العصور
أّنھ�ا وس�یلة للتفكی�ر و ،ولوالھا لما كانت ھناك حضارة وال مدینة وال عمران اإلنسان

 .ال وھي وسیلة للتعلم وحفظ التراثواالتص والتعبیر،
 )  ٤۲، ص ۱۹۹۱(مدكور ، ) ۲٤، ص ۱۹۸٤، والحمادي (ظافر                

نبع من كونھا لغ�ة الق�رآن الك�ریم أخرى مضافة ت أھمیةوتكتسب اللغة العربیة 
البش�ریة ، وق�د ع�دت  إل�ىلتبلی�غ الرس�الة المحمدی�ة التي اختارھا هللا س�بحانھ وتع�الى 

مس�توى  إل�ىلم�ام بھ�ا یرقی�ان اإلسالمي نفسھ ، ومعرفتھ�ا واإلاللغة العربیة من الدین 
ا واج�ب إال بفھ�م العربی�ة ؛ ففھمھ� حص�لالواجبات الشرعیة ، وفھ�م المس�لم لدین�ھ ال ی

فھم الكتاب والسنة النبویة ، وما ال یتم الواج�ب إال ب�ھ فھ�و  إلىألنھا السبیل الموصلة 
 )۳۲، ص ۱۹۸٥(معروف ،  .واجب

نالت درجًة أعلى من غیرھا في الشرف والخل�ود والنم�اء  أنھاذلك  فضالً عن
�ا أَنَزْلَن�اهُ قُ القترانھ�ا ب�القران الك�ریم كم�ا ق�ال تع�الى:  ،والبقاء  ْرآن�اً َعَرِبّی�اً لََّعلَُّك�ْم إِنَّ
 .) ۲(سورة یوسف : اآلیة َتْعِقلُونَ 

یفخ�ر بھ�ا ، وأن علی�ھ  نأأّنھ یحق لكل م�ن ی�تكلم باللغ�ة العربی�ة  ونویرى الباحث     
علومھا من نحو وصرف وبالغة وأدب لینھل من معینھ�ا ال�ذي  أبوابأن یسعى لفتح 

خلودھ��ا ؛ ألنھ��ا س��مة لقومیتن��ا ، وأن ف��ل یكال ینض��ب ، وأن ی��دافع عنھ��ا عل��ى نح��و 
ف�روع  ل�ىعدراس�تھا قس�مت  ب�ین فروعھ�ا ولك�ن العربیة كل متكامل ال یجوز الفصل

 لكل فرع منھا . بالدراسةحتى تخصص 
وینبغي أن تك�ون دراس�ة قواع�د اللغ�ة العربی�ة وس�یلة یفی�د منھ�ا الطال�ب حت�ى 

بی�ر ع�ن أفك�اره بلغ�ة س�لیمة یقرأ صحیحاً ویكتب فصیحاً ، ویتكلم وھو قادر على التع
 )۱٦۸،ص۱۹٦۲(الجومرد،  . مفھومة

فھي وسیلة لضبط الكالم وصحة النطق والكتابة ولیست غایة مقص�ودة ل�ذاتھا 
 .ن بقیة فروع اللغة غة تمیزھا مفعلى المعلمین أال یبالغوا في تعلیمھا مبال

 )۲۰۹، ص ۱۹۹۱وآخرون ،  (الرحیم                                   
ی��ة لھ��ا أھمی��ة كبی��رة وفائ��دة ن قواع��د اللغ��ة العربإم��ع الق��ول  ونویتف��ق الب��احث

من اللحن وقلمھم من الخطأ ، وھ�ذه الفائ�دة  ألسنتھم، فھي تفید الطلبة وتصون عظیمة
البد أن تكون غی�ر مقتص�رة عل�ى درس اللغ�ة العربی�ة وفروعھ�ا فحس�ب ، وإنم�ا ف�ي 

ال بم��درس م��تمكن ، وطریق��ة إئ��دة ال تتحق��ق ، وإن ھ��ذه الفاجمیعھ��االم��واد الدراس��یة 
 تدریسیة مشوقة ، ومادة دراسیة لیست جافة .

 -۷۰- 
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ر النح���و العرب���ي ، وت���ذلیل وعل���ى ال���رغم م���ن المح���اوالت المس���تمرة لتیس���ی
 الط�البمنھ إذ بقي التذمر مستمراً من ضعف ، فإنھا لم تؤد الغایة المرجوة صعوباتھ

 . یة فیھافي اللغة العربیة ، وكثرة أخطائھم النحو
 )۲۰٦، ص ۱۹۸۹(خاطر وآخرون ،                                   

ان الصعوبة والضعف في مادة قواعد اللغة العربیة ناشئة من  ینلباحثویخیل ل
عرض المادة على الطالب بصورة غیر مرضیة مما یجعلھم سلبیین وبال فعالیة، 

تسھل  قاعدةالضروریة لتشكیل وھنا یؤكد الباحث ضرورة تزوید الطالب بالخبرات 
عملیة التعلم ، فعرض المادة العلمیة وعدم التأكد من امتالك المتعلمین المعرفة 
المناسبة لھا ، قد تسھم في زیادة االضطراب المعرفي عند المتعلمین وعدم قدرتھم 

 على فھم المادة العلمیة .
معلوم�اتھم ، ومص�ادر  الط�البخب�رات الطریقة الحدیثة ف�ي الت�دریس تعتمد و

ال�تعلم  ف�ي، إذ ُیَعّد الطالب محور العملی�ة التربوی�ة ، مم�ا یزی�د م�ن قابلیت�ھ ونشاطاتھم
 )۳۲، ص ۱۹۸٦مختار ، (. بشكل أفضل من أجل رفع مستوى تحصیلھ الدراسي

وخطط ما قبل التدریس مفھوم تعلیم یقصد بھا : الطریقة التي یتبعھا 
بلیاً للدرس الجدید ، الستثارة دافعیتھم المدرسون لكي یعدوا طلبتھم اعداداً ق

تشویقھم وشد انتباھھم عن طریق استعمال انماط التعلم المتقدمة التي اشار الیھا و
 ) ۲۱،ص ۲۰۰۳(سالمة ،  أوزوبل .

لقد أكد اوزوبل ان العامل االساسي الذي یؤثر في التعلم ذي المعنى ھو البنیة      
ستراتیجیة خاصة للتأثیر فیھا تتمثل في استعمال المعرفیة للتعلم ، ویمكن استعمال ا

ر مواد تمھیدیة ذات عالقة خاصة یسمیھا اوزوبل " منظمات متقدمة " وظیفتھا توفی
مقدمة لمادة التعلم نفسھا یمكن ان تكون تكون ة مادة اضافیة معرفیة واضحة وثابت

 اء بھا .عامة وشاملة بالقدر الكافي الذي یسھل ادخال مادة التعلم واالستبق
 ) ۷٦، ص ۱۹۹٦، وآخرون (الخلیلي 

ولما كان من الصعوبة على الباحثین ان یحكموا على فاعلیة استعمال 
المنظمات المتقدمة كخطة قبلیة في التدریس ، فقد اجریت البحوث والتجارب 

التعلم في مواد دراسیة متفرعة التعلیم وفاعلیتھا في تیسیر عملیة على للتعرف 
متباینة في مجال استعمالھا ولكن اغلبھا لمصلحة المنظمات المتقدمة  وجاءت النتائج

رب التي اجریت لمعرفة مدى فاعلیة حلقة مكملة لسلسلة التجااال ھذا البحث ما و
في تحصیل طالب الصف الرابع االدبي في مادة قواعد اللغة  المنظمات المتقدمة
   .العربیة واستبقائھا

 
 : 

ً
 هدف البحث :ثالثا

البحث الى معرفة أثر المنظمات المتقدمة في تحصیل طالب الصف  یھدف
 الرابع االدبي في مادة قواعد اللغة العربیة واستبقائھا .

 : 
ً
 فرضيتا البحث :رابعا

 -۷۱- 
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 الفرضیة االولى  -۱

) بین متوسط تحصیل ۰,۰٥لیس ھناك فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى (     
المنظمات المتقدمة استراتیجیة  عمالربیة باستالطالب الذین یدرسون قواعد اللغة الع

 بالطریقة االعتیادیةالطالب الذین یدرسون قواعد اللغة العربیة  لومتوسط تحصی
 المنظمات المتقدمة في االختبار البعدي .  عمال استراتیجیةاست من غیر

 الفرضیة الثانیة  -۲

وسط تحصیل ) بین مت۰,۰٥لیس ھناك فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى (    
استراتیجیة المنظمات  استعمالالطالب الذین یدرسون قواعد اللغة العربیة ب

بالطریقة لغة العربیة ومتوسط تحصیل الطالب الذین یدرسون قواعد ال ،المتقدمة
 .االستبقاء)( ارفي اختباستعمال المنظمات المتقدمة  من غیراالعتیادیة 
 : 

ً
 بـ :یتحدد ھذا البحث حدود البحث : خامسا

 طالب الصف الرابع االدبي .: الحدود البشریة  -۱
اعدادیة جمال عبد الناصر للبنین مركز محافظة دیالى  :الحدود المكانیة  -۲

 قضاء بعقوبة .
الدراسة الصباحیة ـ الفصل الدراسي االول للعام الدراسي  :الحدود الزمانیة  -۳

)۲۰۱۰-۲۰۱۱. ( 
د اللغة العربیة للصف سبعة موضوعات من كتاب قواع :الحدود العلمیة  -٤

 ) ۲۰۱۱-۲۰۱۰الرابع االدبي المقرر تدریسھ للعام (
 : 

ً
 حتديد املصطلحات سادسا

 منھا ما یأتي : ونیذكر الباحثعدة عرفت تعریفات  : المنظمات المتقدمة : أ
مواد تمھیدیة على مستوى عاٍل من ": بأنھا ) وآمال عرفھا (ابو حطب -۱

متعلم قبل التعلم بحیث یظھر بوضوح العمومیة والشمولیة تعرض على ال
 )۳۲٥، ص ۱۹۹٦وآمال، ابو حطب (     ."ارتباطا بھذه المادة

مجموعة من العبارات التنظیمیة التي تكون على  " :بأنھاعرفھا (ملحم)  -۲
التي تستوجب او تضم موضوعاً ما والعمومیة ودرجة عالیة من التجرید 

 ."لتجرید وتتصف بمستوى عاٍل من الشمول والعمومیة وا

 )۳۳٥،ص ۲۰۰۱(ملحم ، 
ستخدمھا المدرس ی یةاستراتیجیة تعلیم"  :بأنھاعرفھا (العدوان والحوامدة )   -۳

 ."قبل عرض المادة الجدیدة للدرسوتمثل ملخص الكالم الذي یعده المدرس 

 )۱۲۷، ص ۲۰۰۸،  (العدوان والحوامدة
 التعریف االجرائي للمنظمات المتقدمة :

 -۷۲- 
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 للمجموعة التجریبیة ینھا الباحثوتمھیدیة مختصرة یقدم مادة أووھي مقدمة 
وھي على مستوى عاٍل من التجرید والعمومیة وتكون ، في بدایة الموقف التعلیمي 

تسھیل تدریس موضوعات قواعد اللغة العربیة التي درسھا لھرمي  نحوٍ منظمة ب
 الباحث لطالب الصف الرابع االدبي .

 التحصیل -ب 
 :التحصیل لغة -
ما سواه یكون من الحساب  من كل شيء ما بقي وَثَبَت وَذھب حصل : الحاصل"

ل حصوالً ، والتحصیل تمیز ما یحصل ، صواالعمال ونحوھا ، حصل الشيء یح
ه الى دُّ ت ، وتحصل الكالم رَ واالسم الحصیلة ، وتحصل الشيء تجمع وثب

 ."محصولھ
 )، مادة ح ص ل ۱٤۳، ص ۲۰۰٥، ٤ مجلد (ابن منظور ، 

 
 :الحاً طاصالتحصیل -

 : منھا التعریف االتي ونیذكر الباحثعدة تعریفات  طالحاً عرف ( التحصیل ) اص
برات ما یتعلمھ الطالب بعد مروره بالخمحصلة  ":بأنھ عرفھ(الزغلول والمحامید)* 

التعلیمیة ، ویمكن قیاسھ بالدرجة التي یحصل علیھا الطالب في االختبار التحصیلي 
دى نجاح االستراتیجیة التي یضعھا ویخطط لھا المدرس لیحقق وذلك لمعرفة م

                       ."اھدافھ وما یصل الیھ الطالب من معرفة تترجم الى درجات 
 ) ۱۸۳، ص۲۰۰۷،(الزغلول والمحامید

 التعریف االجرائي للتحصیل :
ھو ما یحصل علیھ الطالب ـ عینة البحث ـ من درجات في االختبار 

في موضوعات قواعد اللغة العربیة للصف  ینلي البعدي الذي یعده الباحثالتحصی
 الرابع االدبي .

 : قواعد اللغة العربیة  ت
 لغة :القاعدة  -

وقواع���د البی���ت اساس���ھ وف���ي  االس���اس ،: سِّ القاع���دة ، والقواع���د أص���ل األُ 
(س���ورة البق���رة : ْس���َماِعیُل َوإِْذ َیْرَف���ُع إِْب���َراِھیُم اْلَقَواِع���َد ِم���َن اْلَبْی���ِت َوإِ : التنزی���ل

َن اْلَقَواِعد :، وفیھ)۱۲۷االیة ق�ال ) ، ۲٦(س�ورة النح�ل : االی�ة أََتى ّهللاُ ُبْنَیاَنُھم مِّ
 ه .دُ عمِ البناء التي تَ  ساطینُ أَ  دُ واعِ الزجاج : القَ 

 )، مادة ق ع د ۱٥۰، ص ۲۰۰٥، ۱۲(ابن منظور ، المجلد  
 القاعدة اصطالحاً: -

منھ�ا التعری�ف  ونف�ات ع�دة ی�ذكر الب�احثللغ�ة العربی�ة ) تعریعرفت ( قواعد ا
 : االتي
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القاعدة االساس التي تحتوي عل�ى االحك�ام الكامل�ة وتس�اعد " : بأنھاعرفھا ( عطا) * 
                                     .ص���حیح والمنح���رف : ص���رفیاً ونحوی���اً "الطال���ب عل���ى التمیی���ز ب���ین التركی���ب ال

 )۲٦۸ص،  ۲۰۰٦عطا ، (
 التعریف االجرائي للقواعد :

لط�الب الص�ف الراب�ع  اعد اللغة العربیة المقرر تدریسھوھو ما یتضمنھ كتاب قو    
 .) من موضوعات نحویة وصرفیة۲۰۱۱- ۲۰۱۰الدراسیة (  االدبي للسنة

  منھا ما یأتي : ون: عرف ( االستبقاء ) تعریفات عدة یذكر الباحث: االستبقاء ث
" عملی���ة اس��تبقاء الم��ادة المتعلم��ة ف��ي ال���ذاكرة وقط��امي ) بأن��ھ :  عرف��ھ ( ع��دس* 

 )۹٥، ص ۲۰۰۲(عدس وقطامي ،       واستحضارھا عند الحاجة الیھا " .
 التعریف االجرائي لالستبقاء :

طالب  بیة عندوھو مقدار ما یبقى من المعلومات من مادة قواعد اللغة العر
ثالً بالدرجة التي یحصل علیھا الطالب في الصف الرابع االدبي ـ عینة البحث ـ مم

مدة زمنیة ال تقل عن اسبوعین عن  البعدي الذي یعاد تطبیقھ بعداالختبار التحصیلي 
 التطبیق االول .

 : الصف الرابع االدبي :ج 
: مرحلة االعدادیة على النحو االتيحدد نظام المدارس الثانویة في العراق ال

لي المرحلة المتوسطة ، ومدة الدراسة فیھا ثالث " ھي المرحلة الدراسیة التي ت
عداداً للحیاة العملیة اً وامظینسنوات ، تمھیداً لمواصلة الدراسة العالیة او ت

 )٤، ص ۱۹۷۷(وزارة التربیة ، ". االنتاجیة
 

 الفصل الثاني

 جوانب نظرية ودراسات سابقة
 اوالً : جوانب نظریة 

 استراتیجیة المنظمات المتقدمة 
ب��دایات ھ��ذه االس��تراتیجیة ف��ي مجموع��ة م��ن المق��االت العملی��ة الت��ي ظھ��رت 

 ۱۹٦۳، ثم نظ�م أفك�اره ف�ي كت�اب ص�در ع�ام  ۱۹٦۰نشرھا أوزوبل أبتداًء من عام 
ظھ��رت الطبع��ة  ۱۹٦۸بعن��وان (س��یكولوجیة ال��تعلم اللفظ��ي ذي المعن��ى) ، وف��ي ع��ام 

 ۱۹٦۹، وف�ي ع�ام  االولى من كتابھ المھم (علم النفس التربوي وجھة نظ�ر معرفی�ة)
نشر ھو وتلمیذه روبنسون كتاباً یبسط االستراتیجیة بعن�وان (ال�تعلم المدرس�ي) اال ان 
االس��تراتیجیة ل��م تش��ع إال من��ذ منتص��ف الس��بعینات ، وتعتم��د ھ��ذه االس��تراتیجیة ف��ي 
جوھرھا على افتراض مھم ھو ان العامل األكثر تأثیراً في التعلم ھ�و مق�دار المعرف�ة 

وحھا وتنظیمھ��ا عن�د الم�تعلم ، وھ��ذه المعرف�ة الراھن�ة الت��ي تت�ألف م��ن الراھن�ة ووض�
الحق��ائق والمف��اھیم والقض��ایا والنظری��ات والمعطی��ات االدراكی��ة الخ��ام الت��ي تت��وافر 
للمتعلم في لحظ�ة م�ا ، وھ�ي م�ا یس�میھ اوزوب�ل ((البنی�ة المعرفی�ة)) وتختل�ف طبیع�ة 

حیث درج�ة ارتباطھ�ا ارتباط�اً معق�والً مواد التعلم الجدیدة التي یتعرض لھا الفرد من 
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ومفھوماً البنیت�ھ المعرفی�ة وھ�ذه االرتباطی�ة ت�ؤدي ال�ى م�ا یس�میھ اوزوب�ل "ال�تعلم ذو 
 المعنى" .

 ولكي تحقق االرتباطیة ھذا الھدف یجب أن تتوافر فیھا خاصیتان ھما :
بی�ر ان یك�ون االرتب�اط جوھری�اً ویقص�د ب�ذلك ان العالق�ة ال تتغی�ر إذا أعی�د التع -۱

 عنھا بصیغ مختلفة من البنیة المعرفیة للمتعلم .
أن یك�ون االرتب�اط طبیعی�اً غی�ر تعس��في غی�ر اعتب�اطي ومعن�ى ذل�ك أن العالق��ة  -۲

ب��ین العنص��ر التعلیم��ي الجدی��د والعناص��ر المرتبط��ة ب��ھ ف��ي البنی��ة المعرفی��ة یج��ب اال 
 )٤۱۲-٤۱۱، ص ۲۰۱۰تكون قسریة . (ابو حطب وآمال ، 

ل المنظمات المتقدم�ة ل�ربط المعرف�ة الجدی�دة بالمف�اھیم ذات ولذا اقترح اوزوب
الص��لة ، والمخزون��ة ف��ي بنی��ة الم��تعلم المعرفی��ة ، بقص��د تحقی��ق ال��تعلم ذي المعن��ى 
بدرجة اكثر من السھولة والفاعلی�ة ، وق�د ع�ّرف اوزوب�ل المنظم�ات المتقدم�ة بأنھ�ا : 

ق�دمات بص�یغة ش�فویة او ملخصات مركزة للمادة المراد تقدیمھا للطالب تعط�ى لھ�ا م
 تحریریة ، وتكون على درجة عالیة من التجرید والشمولیة والعمومیة .                                     

 )٤۲، ص ۲۰۰۸(عطیة ، 
 خطوات استعمال المنظم التمھیدي (المتقدم) 

یرى أوزوب�ل أن ھن�اك ث�الث خط�وات یج�ب أن یس�یر فیھ�ا اس�تعمال  الم�نظم 
 كون فعاالً في التعلم بالعرض أو باالستقبال ، وھي :المتقدم لی

عرض الم�نظم التمھی�دي (المتق�دم) وتت�ألف ھ�ذه الخط�وة م�ن ثالث�ة أنش�طة رئیس�ة  -أ
 ھي: 

 ) توضیح الھدف من الدرس .۱
) تق��دیم الم��نظم التمھی��دي (المتق��دم) ویش��مل ذل��ك تحدی��د الس��مات الممی��زة وأعط��اء ۲

 ددة یعمل فیھا وعرض فئات التصنیف من خاللھ .أمثلة علیھ ، وتقدیم سیاقات متع
) إثارة الوعي بالمعلومات والخبرات المرتبطة بموضوع الدرس الت�ي تت�وافر ل�دى ۳

 المتعلم .
ع��رض مھ��ام ال��تعلم وم��واده : وی��تم ذل��ك بترتی��ب وتت��ابع منطق��ي یدرك��ھ الم��تعلم  -ب

 حاً لھ .والحفاظ على انتباھھ على مادة التعلم . وجعل تنظیم المادة واض
 تقویة التنظیم المعرفي : -ت

ویتض��من ذل��ك اس��تعمال  مب��ادئ التوفی��ق التك��املي وت��دعیم ال��تعلم االس��تقبالي 
النشط واالیجابي م�ن جان�ب ال�تعلم وتنمی�ة مھ�ارات التفكی�ر الناق�د لدی�ھ ، للحك�م عل�ى 

               مادة التعلم وتقویمھا والوصول بھ الى األدراك الواضح لھذه المادة .           
 )٤۲۱، ص ۲۰۱۰(ابو حطب وآمال ، 

 ولتوضیح ذلك صمم الباحث الشكل االتي لیبین خطوات استعمال  المنظم المتقدم 
   
 
 
 

 العرض المنظم

 -۷٥-  اثارة تقدیم توضیح
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 ) ۱شكل (
 یوضح خطوات استعمال  المنظم المتقدم

 مواصفات بناء أو تطویر المنظمات المتقدمة :
و تط��ویر المنظم��ات المتقدم��ة ویلخص��ھا وض��ع أوزوب��ل مواص��فات خاص��ة لبن��اء أ

 باآلتي: 
األصالة : ویقصد بھا تمثیل المنظمات المتقدم�ة م�ن المف�اھیم والمب�ادئ والحق�ائق  -

 االساسیة للموضوع ، وأن یسمح باستنتاج العالقات المنطقیة المترابطة .
 الوضوح وكمال المعنى : وھذه مھمة لغویة على المعلم مراعاتھا . -
اتص�اف المنظم�ات المتقدم��ة بالق�درة االس�تیعابیة والتمثیلی�ة لكاف��ة  الش�مول : وھ�و -

 الجزئیات والتفاصیل التي تتعلق بالمادة التي یجري تدریسھا .
اإلیج�از : ویعن��ي أن تك��ون المنظم�ات المتقدم��ة م��ن مجموع�ة م��وجزة أو قص��یرة  -

 من المعلومات اللفظیة أو المرئیة .
یئاً مح�دداً أو مخصص�اً م�ن المعلوم�ات العمومیة : وھ�ي أن ال یحت�وي الم�نظم ش� -

 التي سیجري تدریسھا فیما بعد ، بل یكون عاماً في لغتھ ومعناه ومحتواه .
التأثیر : ھو أن یكون للمنظم قوة تأثیریة على عملیة تنظیم المعلومات في العقل  -

 ) ٤۸۸، ص ۱۹۸۱اإلنساني .                                         (حمدان ، 
 

 أھمیة المنظمات المتقدمة في العملیة التعلیمیة :
 تعطي مخططاً عاماً للمادة التي ستعلم . -
 تسھل التعلم وتزید من سرعتھ .                        -

 )۲۱٦، ص ۲۰۰۹(حمادات ، 
تساعد على مراجعة الخبرات التعلیمی�ة الس�ابقة ، الت�ي س�بق للطلب�ة دراس�تھا ف�ي  -

 دروس سابقة .
 مامات الطلبة وتشوقھم للتعلم الجدید .     تزید من اھت -

 )۲۱۰، ص ۲۰۱۰(عطا هللا ، 
 تعمل على توجیھ االنتباه وإثارة االھتمام عند التعلم . -
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تعمل على زیادة فھم ما یتعلمھ الطالب وتقلیل عملیة الفھم الخطأ للمفاھیم ، وذلك  -
 عن طریق تقدیم تعمیمات وأطر للمفاھیم الصحیحة .      

 ) ۱۸۳، ص ۲۰۰۸ي ، (الكبیس
 

 األسس السیكولوجیة لنظریة اوزوبل :
ھناك عدد من األسس السیكولوجیة یفترضھا اوزوب�ل ف�ي تحدی�ده الس�تعمال  الم�نظم 

 المتقدم لتطویر التعلم لدى الطالب ومنھا :
في موقف التعلم ، إذ یقوم بخزن المعلوم�ات  –عادة  –یكون ذھن المتعلم  نشطاً  -

 سلة ، من العام الشامل إلى الخاص المحدد .بطریقة ھرمیة متسل
حت���ى یتس���نى للم���تعلم معالج���ة المعلوم���ات ذھنی���اً ، فإن���ھ الب���د م���ن أن تق���ّدم ل���ھ  -

 المعلومات بطریقة مناسبة .
یتضمن المنظم المتقدم تقدیم المعلومات ملخصة مجردة ش�املة ف�ي بدای�ة الموق�ف  -

 التعلیمي .
وض��وح والش��مول والتسلس��ل المنطق��ي ینبغ��ي أن یت��وافر ف��ي الم��نظم المتق��دم ، ال -

 والعمومیة مع االیجاز .
الم��نظم المتق��دم االكث��ر فاعلی��ة ھ��و ال��ذي یس��تخدم مف��اھیم ومص��طلحات وقض��ایا  -

 موجودة ومألوفة لدى المتعلم ، ویتضمن توضیحات وتشبیھات مناسبة .
یتض�من الم��نظم المتق�دم معلوم��ات مھم�ة یحت��اج إلیھ�ا الم��تعلم ، یمك�ن أن یتض��من  -

 خبّریة تصف عالقة بین مفھومین أو أكثر .  جمالً 
 )۳۳٦ – ۳۳٥، ص ۲۰۰۳(ابو جادو ،                                    

 
 أنواع المنظمات المتقدمة :

 أوالً : المنظمات المتقدمة المكتوبة :
 .المنظمات الشارحة  -أ

 .المنظمات المقارنة  -ب
 : ثانیاً : المنظمات المتقدمة غیر المكتوبة

 المنظمات البصریة . -أ
 .   ب ـ المنظمات السمعیة 

 ات الرسوم البیانیة (التخطیطیة) .منظم -ت 
                                  
 ) ۱۸۳، ص ۲۰۰۸) (الكبیسي ، ۲۱٦، ص ۲۰۰۹(حمادات ، 

 
 
 تنفیذ التدریس بطریقة المنظمات المتقدمة

تقدمة مراحل متسلسلة على النحو یتضمن التدریس على وفق طریقة المنظمات الم 
 :اآلتي
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 اثارة دافعیة المتعلمین .  )۱
 تقدیم المنظم المتقدم . )۲
 تقدیم المادة التعلیمیة . )۳
 )۱۰٤-۱۰۰، ص۲۰۰۷تقویة التنظیم المعرفي .     (الحصري والعنیزي ،  )٤

 
 ثانیاً: دراسات سابقة 
 أ : دراسات عربیة :

 : ۲۰۰٤دراسة الحیالي  -۱
دراس��ة ال��ى معرف��ة (أث��ر اس��تخدام  طریقت��ي المنظم��ات المتقدم��ة ھ��دفت ھ��ذه ال    

والمناقشة في تحصیل واس�تبقاء م�ادة النق�د االدب�ي الح�دیث ل�دى طلب�ة الص�ف الراب�ع 
 قسم اللغة العربیة وتنمیة اتجاھاتھم نحوھا) 

كلی��ة التربی��ة ، إذ بل��غ ع��دد  –أجری��ت ھ��ذه الدراس��ة ف��ي الع��راق بجامع��ة الموص��ل    
) طالب وطالب�ات م�وزعین ب�ین ث�الث مجموع�ات ، مجموعت�ان ۱۰٤ة (عینة الدراس

) طالباً وطالب�ة ف�ي المجموع�ة التجریبی�ة ۳٤تجریبیتان ومجموعة ضابطة ، وبواقع (
) طالباً وطالبة في المجموع�ة التجریبی�ة ۳۸االولى التي درست بطریقة المناقشة ، و(

) طالباً وطالبة ف�ي المجموع�ة ۳۲الثانیة التي درست بطریقة المنظمات المتقدمة ، و(
الثالثة الضابطة التي درس�ت بالطریق�ة االعتیادی�ة، وق�د كاف�أ الباح�ث ب�ین مجموع�ات 
البح��ث ال��ثالث ف��ي المتغی��رات وھ��ي (العم��ر الزمن��ي، والج��نس ، والمع��دل الع��ام ، 

 ودرجات النقد األدبي القدیم) .
ال��ذي اع��ده الباح��ث  وتطل��ب تحقی��ق البح��ث ادات��ین األول��ى االختب��ار التحص��یلي    

) فق�رة تنوع�ت ب�ین نمط�ین الموض�وعي والمق�الي ، واالداة الثانی�ة ٤٥والمكون م�ن (
مقیاس االتجاه نحو م�ادة النق�د االدب�ي الح�دیث والت�ي ع�ّدھا الباح�ث نفس�ھ مكون�ة م�ن 

،  ۲) فق��رة ، واس��تخدم الباح��ث الوس��ائل االحص��ائیة المناس��بة وھ��ي : (مرب��ع ك��ا٥۸(
سون ، وتحلی�ل التب�این االح�ادي) وبع�د تطبی�ق االختب�ار ومعالج�ة ومعامل ارتباط بیر

 البیانات إحصائیاً أظھر البحث النتائج اآلتیة :
ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحص��ائیة ب�ین متوس�ط تحص�یل مجموع�ات البح��ث  -۱

 الثالث في مادة النقد االدبي الحدیث .
وع��ات البح��ث ع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین متوس��ط اس��تبقاء مجم -۲

 الثالث في مادة النقد االدبي الحدیث .
وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین متوسط اتجاه مجموع�ات البح�ث ال�ثالث نح�و  -۳

مادة النقد االدبي الحدیث ولمصلحة المجموعة التجریبیة األولى التي درس�ت بطریق�ة 
 )۸۷ –، د  ۲۰۰٤المناقشة .   (الحیالي ، 

 
 : ۲۰۰٤دراسة العاني  -۲
ھ��دفت ھ��ذه الدراس��ة ال��ى معرف��ة (أث��ر المنظم��ات المتقدم��ة ف��ي تحص��یل ط��الب      

الصف الخامس االدبي في مادة البالغة) ، أُجریت ھذه الدراسة في العراق بالجامع�ة 
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كلی��ة التربی��ة ، اخت��ار الباح��ث عش��وائیاً إعدادی��ة المثن��ى ب��ن حارث��ة  –المستنص��ریة 
) ٥۰فة األولى ، بلغ ع�دد عین�ة الدراس�ة (الرصا –الشیباني للبنین في محافظة بغداد 

) طالباً في المجموعة األولى التجریبی�ة ، ۲٥طالباً ، موزعین بین مجموعتین بواقع (
) طالب��اً ف��ي المجموع��ة الثانی��ة الض��ابطة ، م��ن ط��الب المرحل��ة االعدادی��ة ، إذ ۲٥و(

مجموع��ة درَس الباح��ث المجموع��ة التجریبی��ة باتب��اع المنظم��ات المتقدم��ة ، ودرَس ال
الضابطة باتباع الطریقة االعتیادیة ، كافأ الباحث بین طالب المجموعتین (التجریبی�ة 
والضابطة) بالمتغیرات اآلتیة : (العمر الزمني للط�الب محس�وباً بالش�ھور ، درج�ات 
اللغة العربیة النھائیة للعام الس�ابق ، التحص�یل الدراس�ي لألب�وین) ، وق�د ع�دَّ الباح�ث 

) فق�رة موزع�ة عل�ى ثالث�ة أس�ئلة م�ن ن�وع االختی�ار ۳۰یاً مكوناً م�ن (اختباراً تحصیل
م��ن متع��دد ، ومطابق��ة وتكمی��ل ، وق��د اس��تخدم الباح��ث الوس��ائل االحص��ائیة المناس��بة 

، ومعام��ل ارتب��اط بیرس��ون ،  ۲ومرب��ع ك��ا  t testللبح��ث وھ��ي (االختب��ار الت��ائي 
لج��ة البیان��ات إحص��ائیاً ب��راون) ، وبع��د تطبی��ق االختب��ار ومعا –ومعادل��ة س��بیرمان 

 أظھر البحث النتیجة اآلتیة :
) ب��ین متوس��ط درج��ات ۰,۰۱(ظھ��ور ف��رق ذي دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى (     

طالب المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات ط�الب المجموع�ة الض�ابطة ولمص�لحة 
 )  ٦۸-، ب ۲۰۰٤المجموعة التجریبیة) .   (العاني ، 

 
 : ۲۰۰٦دراسة حمید  -۳

ھ��دفت ھ��ذه الدراس��ة إل��ى معرف��ة (أث��ر المنظم��ات المتقدم��ة ف��ي تحص��یل ط��الب      
الصف الثاني المتوسط في مادة األمالء) ، أجریت ھذه الدراسة في العراق بالجامع�ة 

كلیة التربیة ، أخت�ار الباح�ث قص�دیاً متوس�طة المحمودی�ة للبن�ین ، إذ  –المستنصریة 
) طالب�اً ف�ي ۲٥ن عل�ى مجم�وعتین بواق�ع () طالباً موزعی٥۰بلغ عدد عینة الدراسة (

) طالب��اً ف��ي المجموع��ة الثانی��ة الض��ابطة ، كاف��أ ۲٥المجموع��ة االول��ى التجریبی��ة ، و(
الباحث بین ط�الب المجم�وعتین (التجریبی�ة والض�ابطة) ب�المتغیرات اآلتی�ة : (العم�ر 

س��ابق ، الزمن��ي للط��الب محس��وباً بالش��ھور ، درج��ات اللغ��ة العربی��ة النھائی��ة للع��ام ال
التحصیل الدراسي لألبوین) ، أذ درَس الباحث المجموعة التجریبیة باتباع المنظم�ات 
المتقدمة ، ودرَس المجموعة الضابطة باتباع الطریقة االعتیادیة ، ، وق�د ع�دَّ الباح�ث 

) فق��رة موزع��ة عل��ى اربع��ة أس��ئلة م��ـن نــــ��ـوع ۲۰اختب��اراً تحص��یلیاً مكون��اً م��ـن (
، ومطابقة وكلمة یتم ادخالھا ف�ي ث�الث فق�رات ، واذك�ر الس�بب ، االختیار من متعدد 

 t testوقد استخدم الباحث الوسائل االحصائیة المناسبة للبحث وھي (االختبار التائي 
، ومعام��ل ارتب��اط بیرس��ون ) ، وبع�د تطبی��ق االختب��ار ومعالج��ة البیان��ات ۲ومرب�ع ك��ا 

 إحصائیاً أظھر البحث النتیجة اآلتیة :
) ب���ین متوس���ط ۰,۰٥د ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائیة عن���د مس���توى دالل���ة ((وج���و    

تحصیل ط�الب المجموع�ة التجریبی�ة ومتوس�ط تحص�یل ط�الب المجموع�ة الض�ابطة 
 )۹۷ص –، ح ۲۰۰٦ولمصلحة المجموعة التجریبیة)  .  (حمید ، 
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 ب : الدراسات األجنبیة :
 : ( Dennis 1984)دراسة دنیس  -۲

إلى معرفة (أثر المنظمات المتقدمة والتكرار (االع�ادة) عل�ى ھدفت ھذه الدراسة      
التحصیل لطالب المدارس الثانویة في مادة علوم الحیاة) ، اجری�ت ھ�ذه الدراس�ة ف�ي 

) طالب��اً م��ن ط��الب ۷۲الوالی��ات المتح��دة االمریكی��ة ، اذ بل��غ ع��دد عین��ة الدراس��ة (
وت�م توزی�ع أف�راد العین�ة الصف العاشر المسجلین في صفوف علوم الحیاة المتقدمة ، 

) طالب��اً ف��ي ك��ل مجموع��ة وق��د كاف��أ الباح��ث ب��ین ۱۸عل��ى أرب��ع مجموع��ات بواق��ع (
المجموعات على أساس الدرجات التي سجلوھا ف�ي اختب�ار كالیفورنی�ا للتحص�یل ف�ي 
ص���فوف العل���وم، اذ وزع الط���الب عل���ى أرب���ع مجموع���ات ، ثالث���ة منھ���ا تجریبی���ة 

المجوعة التجریبیة األولى اختباراً قبلی�اً ومنظم�ات  والرابعة ضابطة ، اذ تلقى طالب
متقدم��ة وعرض��اً لش��رائح فلمی��ة م��رتین واختب��اراً بع��دیاً ، وتلق��ى ط��الب المجموع��ة 
التجریبیة الثانیة اختباراً قبلی�اً ومنظم�ات متقدم�ة وعرض�اً لش�ریحة فلمی�ة م�رة واح�دة 

فتلق�وا اختب�اراً قبلی�اً وع�رض واختباراً بعدیاً ، أما طالب المجموعة التجریبی�ة الثالث�ة 
لش��ریحة فلمی��ة م��رتین واختب��اراً بع��دیاً ، أم��ا ط��الب المجموع��ة الض��ابطة فق��د تلق��وا 
اختب��اراً قبلی��اً وعرض��اً لش��ریحة فلمی��ة واح��دة واختب��اراً بع��دیاً ، وتض��منت عرض��اً 
الشریحة ثالثة مفاھیم وراثیة والتي عرضت عل�ى م�دى ثالث�ة أی�ام واس�تخدم الباح�ث 

ر المرجع�ي بدالل�ة المح�ك ال�ذي یع�ده الم�درس ك�اداة للبح�ث لتحدی�د الزی�ادات االختبا
الت��ي تس��جل ف��ي االختب��ارین القبل��ي والبع��دي ، والوس��یلة االحص��ائیة الت��ي اس��تخدمھا 

 الباحث ھي (تحلیل التباین من متغیرات متعددة).
 وبعد تطبیق االختبار ومعالجتھ إحصائیاً أظھر البحث النتائج االتیة :

وجود تفاعل ذي داللة إحصائیة بین المجموعات في المتغیرین التابعین وتقت�رح  عدم
النتائج أن جمیع المتغی�رات المس�تقلة ول�دت نت�ائج م�ؤثرة عل�ى مس�توى دال احص�ائیاً 
على المتغیرات التابعة وكان اداء الطالب في المجموعة الضابطة بقدر اداء الط�الب 

ائج ایض��اً ال��ى زی��ادات ف��ي التحص��یل ل��دى ف��ي المجموع��ة التجریبی��ة واش��ارت النت��
الط���الب ف���ي المجموع���ات كاف���ة م���ن االختب���ارات القبلی���ة ال���ى االختب���ارات البعدی���ة 

.(Dennis, 1984, A – 2056) 
 

 الفصل الثالث   

 منهجية البحث وإجراءاته 
 اوالً : التصمیم التجریبي :

فیھا م�ن إج�راءات ، ان عملیة الضبط في مثل ھذه البحوث جزئیة ، مھما اتخذت     
 بسبب صعوبة التحكم في المتغیرات كلّھا في الظاھرة التربویة.

 )۲٥۰، ص ۱۹۹۰(داود وانور، 

 -۸۰- 



 أ.د. عادل عبد الرحمن                            ۲۰۱۲العدد الخمسون . مجلة الفتح . آب لسنة 
 أ.م.د. عالء حسین علي                                                                                     

 م.م. ایمن عبد العزیز كاظم                                                                                     
 

وھ��ذا م��ا دف��ع الب��احثون إل��ى اس��تعمال تص��میم تجریب��ي یق��ع ف��ي حق��ل التص��امیم     
 التجریبیة ذات الضبط الجزئي الذي یتناسب وظروف البحث .

 فجاء التصمیم كاألتي :
 االداة المتغیر التابع المتغیر المستقل المجموعة
 التحصیل المنظمات المتقدمة التجریبیة

 واالستبقاء
االختبار 
الطریقة االعتیادیة  الضابطة التحصیلي

 (االستقرائیة)
     

 ثانیا : مجتمع البحث وعینتھ :
 مجتمع المدارس وعینتھ : - أ

تربویة ، ألنُھ یساعد في اختی�ار إنَّ تحدید مجتمع البحث امر مھم في البحوث ال       
 عینة المجتمع على وفق األسلوب العلمي األمثل .

 )۲۰، ص ۱۹۸٤(ابو النیل ، 
ویتطل��ب البح��ث الح��الي تحدی��د مدرس��ة واح��دة م��ن الم��دارس الثانوی��ة واالعدادی��ة    

للبنین التابعة للمدیریة العامة لتربیة دیالى ، مركز قضاء بعقوبة والت�ي تض�م ص�فوفاً 
اس��ة الف��رع األدب��ي ، إذ زار الب��احثون قس��م التخط��یط واإلحص��اء ف��ي المدیری��ة لدر

الم�ذكورة وس�جل اس��ماء الم�دارس الثانوی��ة واالعدادی�ة للبن�ین ومواقعھ��ا ف�ي محافظ��ة 
 دیالى / قضاء بعقوبة . 

قص��دیاً إعدادی��ة جم��ال عب��د الناص��ر للبن��ین الواقع��ة ف��ي مرك��ز  ونواخت��ار الب��احث     
 كیة الثانیة) لألسباب اآلتیة :قضاء بعقوبة (الت

 أنَّ المدرسة المذكورة تحتوي على شعبتین للصف الرابع الفرع االدبي . -١
ف�ي تطبی�ق  ینوجود الرغبة في تعاون إدارة المدرسة ومدّرس المادة م�ع الب�احث -٢

 التجربة .
 . ینقرب المدرسة من سكن الباحث -٣
 مجتمع الطالب وعینتھ : -ب

درس��ة جم��ال عب��د الناص��ر للبن��ین الت��ي س��یطبقون فیھ��ا بع��د أن ح��دد الب��احثون م    
التجرب�ة، إذ كان��ت المدرس��ة تض��م ش��عبتین للص�ف الراب��ع األدب��ي إذ بل��غ ع��دد ط��الب 

) طالباً ، اختاروا بطریقة السحب العش�وائي ۷۲المجموعتین (التجریبیة والضابطة) (
ة باس�تراتیجیة شعبة (أ) لتمثل المجموعة التجریبیة الت�ي س�تدرس قواع�د اللغ�ة العربی�

المنظم��ات المتقدم��ة ، ومثل��ت ش��عبة (ب) المجموع��ة الض��ابطة الت��ي س��تدرس الم��ادة 
) طالب�اً ف�ي المجموع�ة التجریبی�ة ۳٦نفسھا بالطریقة االعتیادیة (االس�تقرائیة) بواق�ع (

) طالباً في المجموعة الضابطة ، وبعد ذلك استبعد الباحثون الط�الب الراس�بین ۳٦و(
نت��ائج التجرب��ة إحص��ائیاً لت��وقعھم انھ��م یمتلك��ون خب��رة س��ابقة ع��ن للع��ام الس��ابق م��ن 

الموضوعات التي تدرس على مدى وقت التجربة مما ق�د ی�ؤثر ف�ي الس�المة الداخلی�ة 
) طال��ب ۱للتجرب��ة م��ع ابق��ائھم ف��ي الص��ف حفاظ��اً عل��ى النظ��ام المدرس��ي بواق��ع (

 ) طالب للمجموعة الضابطة .۲للمجموعة التجریبیة و(
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) طالب�اً للمجموع�ة ۳٥) طالب�اً بواق�ع (٦۹عین�ة البح�ث بش�كلھا النھ�ائي( اصبحت     
 ) یوضح ذلك .۱) طالباً للمجموعة الضابطة والجدول (۳٤التجریبیة و(

 
 ) ۱الجدول (

 عدد طالب مجوعتي البحث قبل االستبعاد وبعده

عدد الطالب  الشعبة المجموعة
 قبل االستبعاد

عدد الطالب 
 المستبعدین

عدد الطالب بعد 
 االستبعاد

 ۳٥ ۱ ۳٦ أ التجریبیة
 ۳٤ ۲ ۳٦ ب الضابطة

 ٦۹ ۳ ۷۲ المجموع
 

 ثالثاً : تكافؤ مجموعتي البحث :
 (الصف الثالث المتوسط) ۲۰۱۰-۲۰۰۹درجات اللغة العربیة للعام السابق  -۱
 العمر الزمني محسوباً بالشھور . -۲
 التحصیل الدراسي لألباء . -۳
 ھات .التحصیل الدراسي لألم -٤
 

 درجات اللغة العربیة في االمتحان النھائي للصف الثالث المتوسط -۱
) ، والمتوس��ط ٦۰,۳٤بل��غ المتوس��ط الحس��ابي ل��درجات المجموع��ة التجریبی��ة (      

) ، وعن��د اس��تعمال االختب��ار الت��ائي ٥۹,٦٥الحس��ابي ل��درجات المجموع��ة الض��ابطة (
)T. testوق االحصائیة، اتض�ح ان الف�رق ل�یس ) لعینتین مستقلتین لمعرفة داللة الفر

) ۰,٤٦) ، إذ كانت القیمة التائیة المحس�وبة (۰,۰٥بذي داللة إحصائیة عند مستوى (
) . وھ�ذا ی�دل عل�ى ٦۷) ، وبدرج�ة حری�ة (۱,۹۹أصغر من القیمة التائیة الجدولی�ة (

ان مجم��وعتي البح��ث متكافئت��ان إحص��ائیاً ف��ي درج��ات اللغ��ة العربی��ة الص��ف الثال��ث 
 ) یوضح ذلك .۲والجدول ( ۲۰۱۰-۲۰۰۹وسط للعام السابق المت

 
 ) ۲الجدول (

) لدرجات طالب مجموعتي البحث في مادة اللغة t testنتائج االختبار التائي (
 )۲۰۱۰-۲۰۰۹العربیة النھائیة للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي (

عة
مو

مج
ال

 

حجم 
 العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ینالتبا المعیاري

جة 
در

ریة
لح

ا
 

مستوى  القیمة التائیة
الداللة 

)۰,۰٥( 
المحسو

 الجدولیة بة

بیة
ری

تج
ال

 

دال  غیر ۱,۹۹ ٤٦,۰ ٦۷ ۳۸,۹٤ ۲٤,٦ ٦۰,۳٤ ۳٥
 احصائیاً 
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طة
ضاب

ال
 

۳٥ ٤۹,٥ ٦٥,۹۹ ۳٥,۷۸ 

 
 العمر الزمني محسوباً بالشھور : -۲

ب مجم�وعتي البح�ث ، بل�غ بعد الحصول على المعلومات المتعلق�ة بأعم�ار ط�ال      
) ش��ھراً ، ومتوس��ط أعم��ار ۱۹۸,٤۳متوس��ط اعم��ار ط��الب المجموع��ة التجریبی��ة (

) ش���ھراً ، وعن���د اس���تعمال االختب���ار الت���ائي ۱۹۹,۲۱ط���الب المجموع���ة الض���ابطة (
)t.test لعینتین مستقلتین لمعرفة داللة الف�روق االحص�ائیة ، اتض�ح ان الف�رق ل�یس (

) ، إذ كان�ت القیم�ة التائی�ة المحس�وبة ۰,۰٥س�توى دالل�ة (بذي دالل�ة احص�ائیة عن�د م
) . وھ�ذا ٦۷)، وبدرج�ة حری�ة (۱,۹۹) اصغر من القیم�ة التائی�ة الجدولی�ة (۰,۲٥٤(

) ۳یدل على ان مجموعتي البحث متكافئتان إحصائیاً في العم�ر الزمن�ي . والج�دول (
 یوضح ذلك .

 
 
 
 
 
 
 

 ) ۳الجدول (
) للعمر الزمني لطالب مجموعتي البحث محسوباً t. testنتائج االختبار التائي (

 بالشھور
عة

مو
مج

ال
 

حجم 
 العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجة  التباین المعیاري

 الحریة

مستوى  القیمة التائیة
الداللة 

 الجدولیة المحسوبة )۰,۰٥(

بیة
ری

تج
ال

 

۳٥ ۱۹۸,٤۳ ۱۱,٤۲ ۱۳۰,٤۳ 

غیر دال  ۱,۹۹ ۰,۲٥٤ ٦۷
ا احصائیاً 

طة
ضاب

ل
 

۳٤ ۱۹۹,۲۱ ۱۳,٥٥ ۱۸۳,٦۲ 

 
 التحصیل الدراسي لآلباء :-۳

 -۸۳- 
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 -۸٤- 

بعد الحصول على المعلومات المتعلقة بتحصیل اباء طالب مجموعتي البح�ث ،       
) ۱,٤٥۱المحس�وبة ( ۲إذ ظھرت نتائج البیانات باستعمال مرب�ع ك�اي ، أن قیم�ة (ك�ا)

) ، ودرج��ة ۰,۰٥دالل��ة () عن��د مس��توى ۷,۸۱٥الجدولی��ة ( ۲اص��غر م��ن قیم��ة (ك��ا)
 ) .۳حریة (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ٤الجدول (
 ۲تكرارات التحصیل الدراسي آلباء طالب مجموعتي البحث وقیمة (كا)

 المحسوبة والجدولیة 
عة

مو
مج

ال
 

حجم 
 العینة

 مستوى التحصیل الدراسي

درجة 
 (*)۱الحریة

مستوى  ۲قیمة (كا)
الداللة 

)۰,۰٥( 

ب
یكت

 و
را

یق
 

ئیة
تدا

اب
 

مت
طة

وس
دیة 

عدا
ا

ھد 
مع

 

س 
یو

ور
كال

ب
وق

ا ف
فم

 الجدولیة المحسوبة 

بیة
ری

تج
ال

 

۳٥ ۲ ۱۰ ۷ ٥ ۳ ۸ ۳ ۱,٤٥۱ ۷,۸۱٥ 
غیر 
دال 
احصائ

(*) دمجت الخلیتان (یقرأ ویكتب وابتدائیة) في خلیة واحدة ، والخلیتان (معھد وبكلوریوس فما ف�وق) ف�ي 
 ) .۳) ، ودرجة حریة (٥خلیة واحدة ألن التكرار المتوقع في الخالیا المذكورة اقل من (
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طة
ضاب

ال
 

۳٤ ۱ ۷ ۱۰ ٦ ٤ ٦  
 یاً 

 
 تحصیل الدراسي لألمھات :-٤

بعد الحصول على المعلومات التي تتعلق بتحصیل امھات مجم�وعتي البح�ث ، إذ     
) ۰,۷۹۱المحس��وبة ( ۲ھ��رت نت��ائج البیان��ات باس��تعمال مرب��ع ك��اي ، أن قیم��ة (ك��ا)ظ

) ، ودرج�ة حری�ة ۰,۰٥) عند مستوى دالل�ة (۹,٤۹الجدولیة ( ۲اصغر من قیمة (كا)
)٤. ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ٥الجدول (
 ۲تكرارات التحصیل الدراسي ألمھات طالب مجموعتي البحث وقیمة (كا)

 المحسوبة والجدولیة 

الم
عة

مو
ج

ة  
عین

 ال
جم

ح
 

و  
رأ 

یق تب
ویك

ئیة 
تدا

اب
طة 

وس
مت

دیة 
عدا

ا
هد  

مع
س  
ریو

الو
بك

وق
ا ف

فم
ة  

رج
د

ریة
لح

ا
 

٢كا  
وبة

حس
الم

 

٢ كا لیة 
دو

لج
ا

ى  
تو

مس
لة

دال
ال

 

یة 
ریب

تج
ال

 

٤ ٤ ٦ ٥ ١٠ ٦ ٣٥ 

٤ 

٠.
٧٩

١
 ٩.

٤٩
 

غیر دال 
احصائیًا 

عند 
طة )٠.٠٥(

ضاب
ال

 

٢ ٤ ٨ ٦ ٩ ٥ ٣٤ 

 
 دخیلة :رابعاً : ضبط المتغیرات ال

 -۸٥- 
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حص�ائي ب�ین مجم�وعتي البح�ث ف�ي وزیادة على ما تقدم من إجراء التك�افؤ اإل        
 من المتغیرات ذات التأثیر في المتغیر التابع (التحصیل واالستبقاء) . اربعة

حاول الباحثون ، قدر االمكان تفادي أثر بع�ض المتغی�رات الدخیل�ة (غی�ر التجریبی�ة) 
 یؤدي إلى نتائج دقیقة . في سیر التجربة ، ألن ضبطھا

 )۳۸۰، ص ۱۹۸٥(فان دالین ، 
 

 وفیما یأتي عرض لبعض ھذه المتغیرات وكیفیة ضبطھا :
 ظروف التجربة والحوادث المصاحبة : -۱

یقص��د ب��الحوادث المص��احبة الح��وادث الطبیعی��ة الت��ي یمك��ن ح��دوثھا ف��ي اثن��اء         
ص��یر) والح��وادث االخ��رى التجرب��ة م��ن ك��وارث (الفیض��انات ، وال��زالزل ،واألعا

كالحروب واالضطرابات ، وغیرھا مما یعرق�ل س�یر التجرب�ة ول�م تتع�رض التجرب�ة 
 في البحث الحالي الى أي ظرف طارئ أو حدث یمكنھ ان یؤثر على نتائج التجربة.

 االندثار التجریبي : -۲
والمقص��ود ب��ھ ت��رك قس��م م��ن الط��الب الخاض��عین للتجرب��ة أو انقط��اعھم ع��ن        

 دوام، مما یترتب على ھذا الترك أو االنقطاع تأثیر في النتائج .ال
 ) ۹۸، ص ۱۹۸۱(الزوبعي والغنام ، 

ولم یتعرض أفراد عینة البحث إلى ذلك عدا حاالت الغیاب الفردیة التي تتع�رض لھ�ا 
مجموعتا البحث بنسب ضئیلة ج�داً ومتس�اویة تقریب�اً وھ�ذا مت�أٍت م�ن ح�رص االدارة 

 تدعاء اولیاء األمور والتزام الطالب الملحوظ .ومن حزمھا في اس
 

 العملیات المتعلقة بالنضج : -۳
ویقصد بھا عملیات النمو البیولوجي والنفسي التي قد تح�دث ف�ي أف�راد التجرب�ة       

 في اثناء إجرائھا مما یؤثر في استجاباتھم . 
 )۹٥، ص ۱۹۸۱(الزوبعي والغنام ، 

رب�ة ، إذ كان�ت م�دة التجرب�ة موح�دة ب�ین مجم�وعتي وھذه العملیات ل�م ت�ؤثر ف�ي التج
 البحث (التجریبیة والضابطة) .

 اداة القیاس : -٤
اختب��ار تحص��یلي ف��ي قواع��د اللغ��ة العربی��ة  –اس��تعمل الب��احثون أداة موح��دة          

 لقیاس التحصیل واالستبقاء لدى طالب مجموعتي البحث (التجریبیة و الضابطة) .
 

 لبحث :خامساً : متطلبات ا
 یتطلب البحث الحالي اآلتي :    

 * إعداد أداة البحث (االختبار التحصیلي) :
تعد االختبارات التحصیلیة إحدى الوسائل المھمة المستعملة في تق�ویم تحص�یل        

الطالب ، واكثر الوسائل التقویمیة استعماالً ف�ي الم�دارس لس�ھولة إع�دادھا وتطبیقھ�ا 

 -۸٦- 
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ى ، واالختبارات ھي أدوات قیاس ینبغي أن تصمم وتس�تعمل موازنًة بالوسائل االخر
 للغرض أو االغراض التي اعّدت من اجلھا .

 )۲۷، ص ۲۰۰۹) ، (عالم ، ٤۷، ص ۱۹۷۸(األمام ، 
ولعدم توافر اختبار تحصیلي یتص�ف بالص�دق والثب�ات ویق�یس الموض�وعات الس�بعة 

اختب�اراً تحص�یلیاً  ونالباحث من كتاب قواعد اللغة العربیة للصف الرابع األدبي ، أعدّ 
وعل�ى لقیاس أثر استراتیجیة المنظم�ات المتقدم�ة ف�ي تحص�یل ط�الب (عین�ة البح�ث) 

 وفق الخطوات االتیة :
 صیاغة فقرات االختبار : -

) فق�رة موزع�ة عل�ى س�ؤالین : ٤۰لقد صاغ الباحثون اختباراً أولیاً مكوناً من (       
من نوع االختیار من متع�دد ال�ذي یع�د م�ن أكث�ر  ) فقرة۲۰السؤال األول یتكون من (

أن��واع االختب��ارات فاعلی��ة ألن��ھ ال یت��أثر بذاتی��ة المص��حح ، فض��الً ع��ن س��ھولة تحلی��ل 
 نتائجھ إحصائیاً ، وقدرتھ على الحد من أثر الحدس والتخمین .

 ) ۱۹۳، ص ۱۹۹۰) (داود وأنور، ۸، ص ۱۹۸۱(الزوبعي وآخرون ،           
) فق��رة م��ن ن��وع التكمی��ل ال��ذي یمت��از فقرات��ھ ایض��اً ۲۰یتك��ون م��ن ( والس��ؤال الث��اني

 بالموضوعیة ، ألن التخمین فیھ أقل من غیره .
 )٦٦، ص ۲۰۰٥(الدلیمي والمھداوي ، 

) فق�رة أكث�ر م�ن الع�دد المح�دد ف�ي الخریط�ة االختباری�ة ھ�و ٤۰السبب ف�ي ص�یاغة (
اء ، أو ع�دم حص�ولھا للتحوط من عدم حصول قسم م�ن الفق�رات عل�ى موافق�ة الخب�ر

 على معامل صعوبة وسھولة مالئمة ، أو قوة تمییزیة جیدة .
 
 صدق االختبار : -

وبع��د أن حص��ل الب��احثون عل��ى مالحظ��ات الخب��راء وآرائھ��م ع��دلت قس��م م��ن        
نس�بة  ونالفقرات، واعیدت ص�یاغة القس�م اآلخ�ر ، وح�ذف قس�م منھ�ا ، اعتم�د الب�احث

ساس���اً لقب���ول فق���رات االختب���ار ، فأص���بح االختب���ار %) م���ن موافق���ة الخب���راء ا۸۰(
) فق��رة موزع��ة عل��ى س��ؤالین : االول یتك��ون م��ن ۳۰بص��ورتھ النھائی��ة یتك��ون م��ن (

) فق��رة م��ن ن��وع ۱٥) فق��رة م��ن ن��وع االختی��ار م��ن متع��دد، والث��اني یتك��ون م��ن (۱٥(
 التكمیل .

 التحلیل االحصائي لفقرات االختبار : -
الختب��ار وس��یلة لتحس��ین نوعیت��ھ م��ن خ��الل معرف��ة م��دى ُیع��ّد تحلی��ل فق��رات ا       

 صعوبة الفقرات وقدرتھا على التمییز واستبعاد الفقرات غیر الصالحة .
)Semll,1975,p:211( 

إجاب��ات ط��الب العین��ة االس��تطالعیة ج��رى ترتیبھ��ا م��ن  ینوبع��د تص��حیح الب��احث      
بوصفھا أفضل نسبة %) منھا ۲۷أعلى درجة إلى ادنى درجة ، اختار أعلى وأوطأ (

یمكن أخذھا في إیجاد ص�عوبة الفق�رة وذل�ك ألنھ�ا تق�دم مجم�وعتین بأقص�ى م�ا یمك�ن 
 )۷٤، ص ۱۹۸۱من حجم وتمایز .(الزوبعي وآخرون ، 

 -۸۷- 
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ل��ذلك ج��رى حس��اب مس��توى الص��عوبة وق��وة التمیی��ز لك��ل فق��رة م��ن فق��رات 
 االختبار على النحو االتي:

 مستوى صعوبة الفقرات : -۱
اب معامل الصعوبة لكل فقرة م�ن فق�رات االختب�ار ، وج�د أّنھ�ا تت�راوح بعد حس      
) ان االختب�ار یع�د جی�داً Bloomویرى بل�وم () ۱الملحق () ، ۰,۷۸) ، (۰,٤۱بین (

 ) .۰,۸۰) الى (۰,۲۰إذا كانت فقراتھ تتراوح في مستوى صعوبتھا بین (
)Bloom,1971,p:66( 

 قوة تمییز الفقرة : -۲
ق�وة تمیی�ز ك�ل فق�رة م�ن فق�رات االختب�ار ، وج�د أّنھ�ا تت�راوح ب�ین بعد حساب        

) ان فق��رات االختب��ار تع��د جی��دة إذا Ebel) ، وی��رى (۱) الملح��ق (٤٤,۰) ، (۰,۲٥(
 (Ebel,1972,p:406)) فاكثر .                    ۰,۲۰كانت قوة تمییزھا (

 فعالیة البدائل الخاطئة : -۳
م ان العملیات اإلحصائیة الالزمة لذلك ، ظھر لدیھوبعد أن أجرى الباحثون       

للفقرات االختباریة في السؤال األول قد جذبت إلیھا عدداً من طالب  البدائل الخاطئة
المجموعة الدنیا اكبر من طالب المجموعة العلیا ، لذا تقرر االبقاء علیھا جمیعھا 

 ) .۲من دون حذف أو تعدیل ، الملحق (
 ثبات االختبار : -

اعتمد الباحثون درجات التطبیق االس�تطالعي ف�ي ثانوی�ة ب�الط الش�ھداء للبن�ین،       
ب��راون ،  –) ث��م ص��حح بمعادل��ة س��بیرمان ۰,٦٦إذ بل��غ معام��ل ارتب��اط بیرس��ون (

 ) وھو معامل ثبات جید لالختبارات غیر المقننة.۰,۸۰فاصبح (
 سادساً : تطبیق التجربة :

مجموعتي البحث التجریبیة والض�ابطة ف�ي طبق االختبار التحصیلي على طالب  -۱
ص�باحاً  ۹:۲۰، الس�اعة  ۲۱/۱۲/۲۰۱۰وقت واحد إذ جرى تطبیق االختبار بت�اریخ 

 لغرض قیاس التحصیل .
أع���ادوا تطبی���ق االختب���ار التحص���یلي عل���ى ط���الب مجم���وعتي البح���ث: التجریبی���ة 

ھم ص��باحاً ، لغ��رض قی��اس اس��تبقائ ۹:۲۰، الس��اعة  ٤/۱/۲۰۱۱والض��ابطة بت��اریخ 
 بالتحصیل ، بعد مرور اسبوعین على التطبیق األول .

 
 سابعاً : الوسائل االحصائیة :

 :بحث وتحلیل نتائجھالوسائل االحصائیة اآلتیة في إجراءات ال وناستعمل الباحث     
 ) لعینتین مستقلتین :T.testاالختبار التائي ( -۱

ص�ائیة ب�ین مجم�وعتي البح�ث استعملت ھذه الوسیلة لمعرفة دالل�ة الف�روق االح      
 عند التكافؤ االحصائي وفي تحلیل نتائج االختبار التحصیلي واختبار االستبقاء .

 
 
 

٢س -  - ١س
- 

 -۸۸- 
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 ت =        
 
 
 

 إذ تمثل :
۱س

 : الوسط الحسابي للعینة األولى . -
۲س

 : الوسط الحسابي للعینة الثانیة . -
 ) : عدد افراد العینة األولى .۱(ن
 د العینة الثانیة .) : عدد افرا۲(ن
۱(ع

 ) : التباین للعینة األولى .۲
۲(ع

 ) : التباین للعینة الثانیة .۲
 ) ۲۰۲، ص ۲۰۰۸(البیاتي ، 

 
 : ۲مربع كاي (كا) -۲

استعملت ھذه الوسیلة لمعرفة دالالت الفروق بین مجموعتي البحث عند التكافؤ       
 ت .االحصائي في متغیري التحصیل الدراسي لآلباء واالمھا

 
 =     ۲كا

 إذ تمثل :
 ن : التكرار المالحظ .
 ق : التكرار المتوقع 

 )۲۹۳، ص ۱۹۷۷(البیاتي وزكریا ، 
 

 معامل ارتباط بیرسون  -۳
اس�تعملت ھ�ذه الوس�یلة لحس�اب ثب�ات االختب�ار بطریق�ة التجزئ�ة النص�فیة وحس��اب    

 معامل ثبات االختبار التحصیلي واالستبقاء .
 

 ر = 
       
 

 إذ تمثل :
 (ر) : معامل ارتباط بیرسون .

 (ن) : عدد افراد العینة .
 (س) : قیم المتغیر األول .

 (ص) : قیم المتغیر الثاني .
 )٤۸٦، ص ۱۹۸٥(الغریب ، 

١)ع١-١(ن
٢) ع١- ٢+ (ن ٢

 )٢/ن١+  ١/ن١( ٢
  ٢- ٢+ ن ١ن

  ٢ق) – (ن
 ق

 (مج س) (مج ص) –ن مج س ص 

 ]٢(مج ص) -٢] [ن مج ص٢(مج س) – ٢[ن مج س

 -۸۹- 
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 براون  –معامل سبیرمان  -۲

استعملت ھذه الوسیلة في تصحیح معامل االرتباط بین جزئي االختب�ار بع�د أن        
 لتجزئة النصفیة .حسب بطریقة ا

 
 ر = 

 
 إذ تمثل :

 ر = معامل ثبات نصفي االختبار 
 )۱۱٥، ص ۲۰۰۰(القمش وآخرون ، 

 
 :  معامل صعوبة الفقرة -٥

 استعملت ھذه الوسیلة لحساب معامالت صعوبة فقرات االختبار :
                  

 
 إذ تمثل :

 ص : صعوبة الفقرة .
ا عن الفقرة بصورة صحیحة في كل من م: مجموعة االفراد الذین أجابو

 المجموعتین العلیا والدنیا .
 ك : مجموعة عدد االفراد في كل من المجموعتین العلیا والدنیا .

 )۷٥، ص ۱۹۸۱(الزوبعي وآخرون ، 
 معامل تمییز الفقرة : -٦

 استعملت ھذه الوسیلة لحساب معامالت القوة التمییزیة لفقرات االختبار :       
      

 ت =        
 

 إذ تمثل : 
 ت : قوة تمییز الفقرة .

 : مجموع االجابات الصحیحة للمجموعة العلیا . عم
 : مجموع االجابات الصحیحة للمجموعة الدنیا . دم
 ك : نصف مجموع عدد االفراد في كل من المجموعتین العلیا والدنیا . ۱/۲

 )۷۹، ص ۱۹۸۱(الزوبعي وآخرون ، 
 : فعالیة البدائل-۷
اس��تعملت ھ��ذه الوس��یلة لقی��اس فعالی��ة الب��دائل غی��ر الص��حیحة لفق��رات االختی��ار م��ن  

 متعدد في السؤال من االختبار التحصیلي .
 

 ر٢

 + ر ١

 دم - عم

 د من – ع من

 م

 ك
 ص=

۱ 
۲ 

 ك

 -۹۰- 
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 =  مت       
 إذ تمثل : 

 : معامل فعالیة البدائل . مت
 : عدد الطالب الذین اختاروا البدیل من المجموعة العلیا . ع من
 ختاروا البدیل من المجموعة الدنیا .: عدد الطالب الذین اد م ن

 )۲۹۱، ص ۲۰۰۲(عودة ، 
 
 

 الفصل الرابع  

 عرض النتائج وتفسريها 
 عرض النتائج : -أوالً 
 یعرض الباحثون النتائج في ضوء فرضیتي البحث ، وعلى النحو اآلتي :     

 أ : الفرضیة األولى :
) ، ۲۱,٤۳بی����ة (أن المتوس����ط الحس����ابي ل����درجات ط����الب المجموع����ة التجری     

) ، وعن�د اس�تعمال ۱۸,۷۹والمتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة الض�ابطة (
) لعینت���ین مس���تقلتین لمعرف���ة دالل���ة الف���رق االحص���ائي ب���ین t.testاالختب���ار الت���ائي (

متوس��طي درج��ات المجموع��ة التجریبی��ة ، اتض��ح الف��رق دال إحص��ائیاً عن��د مس��توى 
التجریبی��ة ؛ إذ كان��ت القیم��ة التائی��ة المحس��وبة ) ، لمص��لحة المجموع��ة ۰,۰٥دالل��ة (

 ) .٦۷) وبدرجة حریة (۱,۹۹) اكبر من القیمة التائیة الجدولیة (٤۳,۲(
 

 ) ٦الجدول (
 نتائج االختبار التائي لطالب مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي

عة
مو

مج
ال

 

حجم 
 العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعیاري
 التباین

جة 
در حر

ال
 یة

 القیمة التائیة
 مستوى
 الجدولیة المحسوبة الداللة

بیة
ری

تج
ال

 

۳٥ ۲۱,٤۳ ۳,۷۷ ۱٤,۱۹ 

٦۷ ۲,٤۳ ۱,۹۹ 

دال 
احصائیاً 

عند 
مستوى 

)۰,۰٥( 

طة
ضاب

ال
 

۳٤ ۱۸,۷۹ ٥,۲۲ ۲۷,۱۹ 

 
 الفرضیة الثانیة : -ب

 ن

 -۹۱- 
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) ، والمتوس��ط ۲۱,٤ان المتوس��ط الحس��ابي ل��درجات ط��الب المجموع��ة التجریبی��ة (
) ، وعن�د اس�تعمال االختب�ار ۱۸,۳٥الحسابي ل�درجات ط�الب المجموع�ة الض�ابطة (

) لعینت��ین مس��تقلتین لمعرف��ة دالل��ة الف��رق االحص��ائي ب��ین متوس��طي t. testالت��ائي (
) ، ۰,۰٥درجات المجموعتین ، اتض�ح ان الف�رق دال إحص�ائیاً عن�د مس�توى دالل�ة (

) اكب�ر م�ن ۲,۲٤التائی�ة المحس�وبة (لمصلحة المجموعة التجریبی�ة ، إذ كان�ت القیم�ة 
 ) .٦۷) وبدرجة حریة (۱,۹۹القیمة التائیة الجدولیة (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۷الجدول (
 نتائج االختبار التائي لطالب مجموعتي البحث في االختبار االستبقاء (االحتفاظ)

عة
مو

مج
ال

 

جم 
ح

ینة
الع

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 التباین المعیاري

جة 
در

ریة
لح

ا
 

 مستوى مة التائیةالقی
 الجدولیة المحسوبة الداللة

بیة
ری

تج
ال

 

۳٥ ۲۱,٥ ٤,۳٥ ۲۸,٦ 

٦۷ ۲,۲٤ ۱,۹۹ 

دال 
احصائیاً 

عند 
مستوى 

طة )۰,۰٥(
ضاب

ال
 

۳٤ ۱۸,۳٥ ٥,۹۸ ۳٥,۸۱ 

 
 ثانیاً: تفسیر النتائج :

أظھ����رت نت����ائج البح����ث تف����وق ط����الب المجموع����ة التجریبی����ة ال����ذین یدرس����ون    
المنظم��ات المتقدم��ة عل��ى ط��الب المجموع��ة الض��ابطة ال��ذین یدرس��ون  باس��تراتیجیة

 بالطریقة االعتیادیة (االستقرائیة) . وقد یعزى السبب في ذلك إلى االسباب اآلتیة :
قد یعود تفوق الطالب إلى أّن الب�دء بال�درس بمنظم�ات متقدم�ة تمھ�د لم�درس  -۱

تحفی�زھم لموض�وع ال�درس الم�ادة مراع�اة الف�روق الفردی�ة للط�الب بتھیئ�ة أذھ�انھم و
 الجدید الستثارة المعلومات في بنیتھم المعرفیة .

 -۹۲- 
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إن استراتیجیة المنظمات المتقدمة تشجع الطالب على تنظیم أفك�ارھم بحس�ب  -۲
ط��ریقتھم المالئم��ة لق��دراتھم العقلی��ة ، بوض��ع الط��الب ف��ي مواق��ف تعلیمی��ة جدی��دة 

تثیر ق��دراتھم العقلی��ة مم��ا یس��تطیعون فیھ��ا تط��ویر المعلوم��ات الت��ي یمتلكونھ��ا ، وتس��
 یؤدي الى بقاء المعلومات مدًة أطول .

 
 الفصل اخلامس 

 اوالً : االستنتاجات :  
إن استعمال استراتیجیة المنظم�ات المتقدم�ة ف�ي ت�دریس قواع�د اللغ�ة العربی�ة  -۱

تس��ھم ف��ي زی��ادة رغب��ة وانتب��اه الط��الب نح��و الم��ادة ؛ ألنھ��ا اس��تراتیجیة حدیث��ة ف��ي 
 عد اللغة العربیة .تدریس مادة قوا

إن اس��تعمال المنظم��ات المتقدم��ة والثرھ��ا االیج��ابي ف��ي ت��دریس م��ادة قواع��د  -۲
 اللغة العربیة تسھم في زیادة التحصیل لدى طالب الصف الرابع االدبي .

ان اس��تعمال اس���تراتیجیة المنظم��ات المتقدم���ة تجع��ل الط���الب اكث��ر اس���تبقاًء  -۳
المعلومات الت�ي یمتلكونھ�ا واالف�ادة منھ�ا للمعلومات وذلك الستثارة الطالب في تذكر 
 عند شرح موضوعات قواعد اللغة العربیة.

 
 ثانیاً : التوصیات :

 في ضوء النتائج التي اسفرت عنھا ھذه الدراسة ، یوصي الباحثون باآلتي :     
ض���رورة اس���تعمال اس���تراتیجیة المنظم���ات المتقدم���ة جنب���اً إل���ى جن���ب م���ع  -۱

 خرى في تدریس مادة قواعد اللغة العربیة .االستراتیجیات التدریسیة اال
ت���دریب المدرس���ین والمعلم���ین ف���ي دورات تدریبی���ة عل���ى كیفی���ة اس���تعمال  -۲

اس���تراتیجیة المنظم���ات المتقدم���ة واالبتع���اد ع���ن االس���تراتیجیات الت���ي تعتم���د الحف���ظ 
 واالستظھار.

ضرورة العنایة باستعمال استراتیجیة المنظمات المتقدمة في تط�ویر المن�اھج  -۳
 لدراسیة، لكلیات ( التربیة االساسیة والتربیة ) ومعاھد االعداد.ا

اط��الع الط��الب عل��ى كیفی��ة اس��تعمال اس��تراتیجیة المنظم��ات المتقدم��ة ف��ي  -٤
 الدرس واالفادة منھا في فھم المادة الدراسیة الجدیدة التي تعرض علیھم .

 
 ثالثاً : المقترحات :

 الباحثون إجراء الدراسات االتیة :استكماالً للدراسة الحالیة یقترح         

 -۹۳- 
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ف أثر استراتیجیة المنظمات المتقدمة في التحصیل  -۱ إجراء دراسة مماثلة لتعرَّ
 في فروع اللغة العربیة االخرى  .

إجراء دراسة مقارنة بین أث�ر اس�تراتیجیة المنظم�ات المتقدم�ة واس�تراتیجیات  -۲
 التدریس األخرى .

تیجیات المنظمات المتقدمة ف�ي متغی�رات إجراء دراسة مماثلة لبیان أثر استرا -۳
 اخرى كاالتجاه واكتساب المفاھیم ، والتفكیر االبداعي ، والتفكیر الناقد .

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة لبیان أثر الجنس (ذكور واناث). -٤
اجراء دراسة مماثلة لبیان أثر اس�تراتیجیات المنظم�ات المتقدم�ة ف�ي اكتس�اب  -٥

 ص ، الفھم القرائي ، التعبیر الكتابي ) . مھارات ( التلخی
 
 
 

 املصادر :
 المصادر العربیة
 * القرآن الكریم .

،  لسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدین بن مكرم االفریقي المصري .  -١
 م .۲۰۰٥، دار صادر للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ،  ٤ط

، دار المس�یرة للنش�ر  ۳، ط ويعلم النفس الترب�أبو جادو ، صالح محمد علي .  -٢
 م.۲۰۰۳والتوزیع والطباعة ، عمان ، االردن ، 

االنجل��وا  ، مكتب��ة عل��م ال��نفس الترب��وي أب��و حط��ب ، ف��ؤاد ، وآم��ال ص��ادق .  -٣
 م. ۱۹۹٦المصریة ، القاھرة ، 

االنجل�وا المص�ریة ، الق�اھرة ،  ، مكتب�ة ٦، طعلم النفس الترب�وي ـــــــــــــــــ.  -٤
 م. ۲۰۱۰

،  ٤، ط االحص��اء النفس��ي واالجتم��اعي والترب��ويالنی��ل ، محم��ود الس��ید . أب��و  -٥
 م.۱۹۸٤مطبعة الخانجي ، القاھرة ، 

، دار الحكم�ة للطباع�ة  القی�اس والتق�ویماالمام ، مص�طفى محم�ود ، وآخ�رون .  -٦
 م.۱۹۷۸والنشر ، جامعة بغداد ، 

لوص��في االحص��اء االبی��اتي ، عب��د الجب��ار توفی��ق ، وزكری��ا زك��ي اثناس��یوس .  -٧
، مطبعة المؤسسة الثقافی�ة العالمی�ة ، بغ�داد  واالستداللي في التربیة وعلم النفس

 م.۱۹۷۷، 
،  االحصاء وتطبیقاتھ في العلوم التربوی�ة والنفس�یةالبیاتي ، عبد الجبار توفیق . -٨

 م.۲۰۰۸، دار اثراء للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ،  ۱ط
، مطبع��ة الھ��دف ، دریس اللغ��ة العربی��ة الط��رق العملی��ة لت��الج��ومرد ، محم��ود .  -٩

 م. ۱۹٦۲الموصل ، 

 -۹٤- 



 أ.د. عادل عبد الرحمن                            ۲۰۱۲العدد الخمسون . مجلة الفتح . آب لسنة 
 أ.م.د. عالء حسین علي                                                                                     

 م.م. ایمن عبد العزیز كاظم                                                                                     
 

،  ٤، ط طرق الت�دریس العام�ةالحصري ، علي منیر ، ویوسف العنیزي .  -١٠
 م.۲۰۰۷مكتبة الفالح للنشر والتوزیع ، الكویت ، 

منظوم���ة التعل���یم واس���الیب ت���دریس ، حم���ادات ، محم���د حس���ن محم���د .  -١١
، االنش���طة التعلیمی���ة ، تكنولوجی���ا الریاض���یات ، اللغ���ة االنجلیزی���ة ، الكیمی���اء 

، دار الحامد للنشر والتوزیع ، عم�ان ، التعلیم ، تدریب ، ابداع ، نظام ، الجودة 
 م.۲۰۰۹االردن ، 

التربی���ة العملی���ة المیدانی���ة ، مفاھیمھ���ا وكفایاتھ���ا حم���دان ، محم���د زی���اد . -١٢
 م.۱۹۸۱، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  وممارساتھا ، سلسلة التربیة الحدیثة

أث��ر المنظم��ات المتقدم��ة ف��ي تحص��یل ط��الب الص��ف حمی��د ، س��عدي عل��ي .  -١٣
م ۲۰۰٦، كلیة التربیة ، الجامعة المستنص�ریة ، الثاني المتوسط في مادة األمالء
 (رسالة ماجستیر غیر منشورة) .

أث���ر اس���تخدام طریقت���ي المنظم���ات الحی���الي ، أُب���ي اب���راھیم حس���ین عل���ي .  -١٤
استبقاء مادة النق�د االدب�ي الح�دیث ل�دى طلب�ة المتقدمة والمناقشة في تحصیل و

، كلی��ة التربی��ة ،  الص��ف الراب��ع قس��م اللغ��ة العربی��ة وتنمی��ة اتجاھ��اتھم نحوھ��ا
 م (اطروحة دكتوراه غیر منشورة). ۲۰۰٤جامعة الموصل ، 

طرق تدریس اللغ�ة العربی�ة والتربی�ة الدینی�ة خاطر ، رشیدي ، وآخرون .  -١٥
 م. ۱۹۸۹، دار المعرفة ، مصر ،  ٤، ط حدیثةفي ضوء االتجاھات التربویة ال

تدریس العلوم في مراحل التعل�یم الع�ام الخلیلي ، خلیل یوسف ، وآخرون .  -١٦
 م.۱۹۹٦، دار العلم للنشر والتوزیع ، دبي ، االمارات العربیة المتحدة ،  ۱، ط

، دار الحكم�ة  من�اھج البح�ث الترب�ويداود ، عزیز رضا ، وأنور حسین .  -١٧
 م.۱۹۹۰لنشر ، بغداد ، للطباعة وا

القیاس والتقویم ف�ي الدلیمي ، احسان علیوي ، وعدنان محمود المھداوي .  -١٨
 م.۲۰۰٥، مكتبة احمد للطباعة والنشر ، بغداد ،  ۲، ط العملیة التعلیمیة

، للص��ف  طرائ��ق تعل��یم اللغ��ة العربی��ةال��رحیم ، أحم��د حس��ن ، وآخ��رون .  -١٩
والصف الث�اني معاھ�د اع�داد المعلم�ین  الخامس معاھد اعداد المعلمین والمعلمات

 م .  ۱۹۹۱، مطبعة وزارة التربیة ، العراق ،  ٤المركزي ، ط
س�یكلوجیة الت�دریس الزغول ، عماد عبد الرحیم ، وشاكر عقلة المحامی�د .  -٢٠

 م.۲۰۰۷، دار المسیرة ، عمان ، االردن ،  الصفي
ھج البح��ث ف��ي من��االزوبع�ي ، عب��د الجلی��ل اب��راھیم ، ومحم��د أحم�د الغن��ام .  -٢١

 م.۱۹۸۱، مطبعة جامعة بغداد ،  ۱، ج التربیة
 االختبارات والمقاییس النفس�یةالزوبعي ، عبد الجلیل ابراھیم ، وآخرون .  -٢٢

 م.۱۹۸۱، كلیة االداب ، جامعة الموصل ، 
، دار  اس��الیب ت��دریس العل��وم والریاض��یات س��المة ، عب��د الح��افظ محم��د . -٢٣

 .۲۰۰۳،عمان ، االردن ، البارودي العلمیة للنشر والتوزیع 
،  الت�دریس ف�ي اللغ�ة العربی�ةظافر ، محمد اسماعیل ، ویوسف الحمادي .  -٢٤

 م .۱۹۸٤، دار المریخ للنشر ، الریاض ،  ۱ط

 -۹٥- 
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اس��الیب ت��دریس اللغ��ة عاش��ور ، رات��ب قاس��م ، ومحم��د ف��ؤاد الحوام��دة .  -٢٥
 م.۲۰۰۷، دار المسیرة ،عمان ، االردن،  ۲، ط العربیة بین النظریة والتطبیق

أث�ر المنظم�ات المتقدم�ة ف�ي تحص�یل العاني ، احسان عدنان عبد ال�رزاق ،  -٢٦
، كلی���ة التربی���ة ، الجامع���ة  ط���الب الص���ف الخ���امس االدب���ي ف���ي م���ادة البالغ���ة

 م (رسالة ماجستیر غیر منشورة) .۲۰۰٤المستنصریة ، 
، دار  ۲، ط مب��ادئ عل��م ال��نفسع��دس ، عب��د ال��رحمن ، ونایف��ة قط��امي .  -٢٧

 م.۲۰۰۲ة والنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، الفكر للطباع
تص��میم الت��دریس ب��ین الع��دوان ، زی��د س��لمان ، ومحم��د ف��ؤاد الحوام��دة .  -٢٨

، عالم الكتب الح�دیث للنش�ر والتوزی�ع ، ارب�د ، االردن  ۱، ط النظریة والتطبیق
 م.۲۰۰۸، 
، مرك��ز ۲، ط المرج��ع ف��ي ت��دریس اللغ��ة العربی��ةعط��ا ، اب��راھیم محم��د .  -٢٩

 . ۲۰۰٦للنشر ، مصر الجدیدة ، الكتاب 
، دار  ۱، ط ط���رق واس���الیب ت���دریس العل���ومعط���ا هللا ، میش���یل كام���ل .  -٣٠

 م.۲۰۱۰المسیرة ، عمان ، االردن ، 
،  ۱، ط االستراتیجیات الحدیثة ف�ي الت�دریس الفع�ال عطیة ، محسن علي . -٣١

 م.۲۰۰۸دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، 
القی���اس والتق���ویم الترب���وي ف���ي العملی���ة م���ود. ع���الم ، ص���الح ال���دین مح -٣٢

 م.۲۰۰۹، دار المسیرة للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ،  ۲، ط التدریسیة
، دار  ۲، ط القیاس والتقویم في العملیة التدریس�یةعودة ، احمد سلیمان .  -٣٣

 م.۲۰۰۲االمل للنشر والتوزیع ، عمان ، 
، مطبع��ة مكتب��ة  الترب��ويالتق��ویم والقی��اس النفس��ي والغری��ب ، رمزی��ة .  -٣٤

 م.۱۹۸٥االنجلو المصریة ، القاھرة ، 
، ترجم�ة  مناھج البحث في التربی�ة وعل�م ال�نفسفان دالین ، دیوبولد . ب.  -٣٥

 م.۱۹۸٥، مكتبة االنجلو المصریة ، القاھرة ،  ۳محمد نبیل وآخرون ، ط
،  ۱، ط القیاس والتقویم في التربیة الخاصةالقمش ، مصطفى ، وآخرون .  -٣٦

 م.۲۰۰۰ار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ، د
ط��رق ت��دریس الریاض��یات أس��الیبھ (امثل��ة الكبیس��ي ، عب��د الواح��د حمی��د .  -٣٧

، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزی�ع ، عم�ان ، االردن ،  ۱، ط ومناقشات)
 م.۲۰۰۸

،  ۱، ط قض��ایا ومش��كالت ف��ي المن��اھج والت��دریسمخت��ار ، حس��ن عل��ي .  -٣٨
 م.۱۹۸٦طالب الجامعي ، السعودیة ، مكتبة ال

، دار الف��الح للنش��ر  ت��دریس فن��ون اللغ��ة العربی��ةم��دكور ، عل��ي احم��د .  -٣٩
 م. ۱۹۹۱، ۲والتوزیع ، ط

، دار النفائس  ۱، ط خصائص العربیة وطرائق تدریسھامعروف ، نایف .  -٤٠
 م .۱۹۸٥، بیروت ، 

 -۹٦- 
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ی���ة س���یكولوجیة ال���تعلم والتعل���یم األس���س النظرملح���م ، س���امي محم���د .  -٤١
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباع�ة ، عم�ان ، االردن ،  ۱، ط والتطبیقیة

 م.۲۰۰۱
، مطبع�ة  الموج�ھ العمل�ي لمدرس�ي اللغ�ة العربی�ةالھاشمي ، عاب�د توفی�ق .  -٤٢

 م . ۱۹۷۲بغداد ، 
، المدیریة العام�ة للتعل�یم الث�انوي ،  نظام المدارس الثانویةوزارة التربیة .  -٤٣

 .  ۱۹۷۷نیة ، العراق ، مدیریة الشؤون الف
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 )۱الملحق (

 معامل الصعوبة ومعامل السھولة والقوة التمییزیة لفقرات االختبار التحصیلي
معامل  ت

 الصعوبة
معامل 
 السھولة

القوة 
 التمییزیة

معامل  ت
 الصعوبة

معامل 
 السھولة

القوة 
 التمییزیة

۱ ۰,۷۸ ۰,۲۲ ۰,۳۱ ۲۷ ۰,٦۹ ۰,۳۱ ۰,۳۸ 
۲ ۰,٦۳ ۰,۳۷ ۰,۲٥ ۲۸ ۰,٤۷ ۰,٥۳ ۰,۳۱ 
۳ ۰,٦٦ ۰,۳٤ ۰,۳۱ ۲۹ ۰,۷۸ ۰,۲۲ ۰,۳۱ 
٤ ۰,٦۳ ۰,۳۷ ۰,۳۸ ۳۰ ۰,۷٥ ۰,۲٥ ۰,۲٥ 
٥ ۰,٦۹ ۰,۲۱ ۰,۳۸  
٦ ۰,٦٦ ۰,۳٤ ۰,٤٤  
۷ ۰,۷۸ ۰,۲۲ ۰,۳۱ 
۸ ۰,۷۲ ۰,۲۸ ۰,۳۱ 
۹ ۰,٥۹ ۰,٤۱ ۰,۳۱ 

 -۹۷- 
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۱۰ ۰,۷٥ ۰,۲٥ ۰,۳۸ 
۱۱ ۰,٤۱ ۰,٥۹ ۰,۳۱ 
۱۲ ۰,٦۹ ۰,۳۱ ۰,۳۸ 
۱۳ ۰,٦۳ ۰,۳۷ ۰,۲٥ 
۱٤ ۰,۷۲ ۰,۲۸ ۰,۳۱ 
۱٥ ۰,۷۲ ۰,۲۸ ۰,٤٤ 
۱٦ ۰,٥۳ ۰,٤۷ ۰,۳۱ 
۱۷ ۰,٥۹ ۰,٤۱ ۰,۳۱ 
۱۸ ۰,٤۷ ۰,٥۳ ۰,۳۱ 
۱۹ ۰,۷۸ ۰,۲۲ ۰,۳۱ 
۲۰ ۰,٤۷ ۰,٥۳ ۰,۳۰ 
۲۱ ۰,۷٥ ۰,۲٥ ۰,۳۸ 
۲۲ ۰,٦۳ ۰,۳۷ ۰,۲٥ 
۲۳ ۰,٥٦ ۰,٤٤ ۰,۳۸ 
۲٤ ۰,٥۹ ۰,٤۱ ۰,۳۱ 
۲٥ ۰,٦٦ ۰,۳٤ ۰,۳۱ 
۲٦ ۰,۷۸ ۰,۲۲ ۰,۳۸ 

 
 ) ۲الملحق (

 فعالیة البدائل الخاطئة لفقرات السؤال األول في االختبار التحصیلي 
 فعالیة البدیل  ت

 أ
 فعالیة البدیل 

 ب
 فعالیة البدیل 

 جـ
 فعالیة البدیل

 د
۱ -۰,۱۲٥ √  -۰,۰٦۳ -۰,۰٦۳ 
۲ -۰,۱۲٥ -۰,۰٦۳ -۰,۱۲٥ √ 
۳ -۰,۰٦۳ -۰,۱۲٥ √ -۰,۱۸۸ 
٤ -۰,۱۸۸ √ -۰,۱۲٥ -۰,۱۲٥ 
٥ √ -۰,۰٦۳ -۰,۱۸۸ -۰,۱۲٥ 
٦ -۰,۱۸۸ -۰,۱۲٥ √ -۰,۱۲٥ 
۷ -۰,۰٦۳ √ -۰,۱۲٥ -۰,۱۲٥ 
۸ √ -۰,۰٦۳ -۰,۱۲٥ -۰,۱۲٥ 
۹ -۰,۰٦۳ -۰,۱۲٥ -۰,۱۲٥ √ 
۱۰ -۰,۱۲٥ -۰,۱۲٥ √ -۰,۰٦۳ 

 -۹۸- 
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۱۱ -۰,۰٦۳ √ -۰,۱۲٥ -۰,۰٦۳ 
۱۲ -۰,۱۲٥ -۰,۱۲٥ √ -۰,۱۸۸ 
۱۳ -۰,۰٦۳ √ -۰,۱۲٥ -۰,۰٦۳ 
۱٤ √ -۰,۱۲٥ -۰,۱۲٥ -۰,۰٦۳ 
۱٥ -۰,۱۸۸ -۰,۱۲٥ -۰,۱۲٥ √ 

 
 )۳الملحق (

 درجات طالب مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي البعدي
 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
۱ ۲۹ ۲٦ ۱۹ ۱ ۲۷ ۲٦ ۱٦ 
۲ ۲۸ ۲۷ ۱۸ ۲ ۲٥ ۲۷ ۱٥ 
۳ ۲۸ ۲۸ ۱۸ ۳ ۲٥ ۲۸ ۱٥ 
٤ ۲۷ ۲۹ ۱۸ ٤ ۲٥ ۲۹ ۱۳ 
٥ ۲۷ ۳۰ ۱۸ ٥ ۲٥ ۳۰ ۱۲ 
٦ ۲٦ ۳۱ ۱۷ ٦ ۲٤ ۳۱ ۱۰ 
۷ ۲٥ ۳۲ ۱۷ ۷ ۲۳ ۳۲ ۱۰ 
۸ ۲٥ ۳۳ ۱۷ ۸ ۲۳ ۳۳ ۸ 
۹ ۲٥ ۳٤ ۱٥ ۹ ۲۲ ۳٦ ٤ 
۱۰ ۲٤ ۳٥ ۱٤ ۱۰ 

۱۱ 
۲۲  

الوسط  ۲۲ ۲۱,٤۳الوسط الحسابي= ۲٤ ۱۱
 ۱۸,۷۹الحسابي=

االنحراف 
 ٥,۲۲المعیاري=

 ۲۷,۱۹التباین=
مجموعة عدد ال
=۳٤ 

االنحراف  ۲۳ ۱۲
 ۳,۷۷المعیاري=

 ۱٤,۱۹التباین =
 ۳٥عدد المجموعة =

۱۲ ۲۱ 
۱۳ ۲۲ ۱۳ ۲۱ 
۱٤ ۲۲ ۱٤ ۲۱ 
۱٥ ۲۲ ۱٥ ۲۱ 
۱٦ ۲۲ ۱٦ ۲۰ 
۱۷ ۲۱ ۱۷ ۲۰ 
۱۸ ۲۱ ۱۸ ۱۹ 

 -۹۹- 
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۱۹ ۲۱ ۱۹ ۱۹ 
۲۰ ۲۱ ۲۰ ۱۹ 
۲۱ ۲۱ ۲۱ ۱۹ 
۲۲ ۲۰ ۲۲ ۱۹ 
۲۳ ۲۰ ۲۳ ۱۸ 
۲٤ ۱۹ ۲٤ ۱۸ 
۲٥ ۱۹ ۲٥ ۱٦ 

 
 )٤الملحق (

 درجات طالب مجموعتي البحث في اختبار االستبقاء بالتحصیل
 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
۱ ۲۸ ۲٦ ۱۷ ۱ ۲۸ ۲٦ ۱۳ 
۲ ۲۸ ۲۷ ۱٥ ۲ ۲۷ ۲۷ ۱۳ 
۳ ۲۸ ۲۸ ۱٥ ۳ ۲٦ ۲۸ ۱۲ 
٤ ۲۷ ۲۹ ۱٤ ٥ ۲٥ ۲۹ ۱۱ 
٥ ۲۷ ۳۰ ۱٥ ٤ ۲٥ ۳۰ ۱۱ 
٦ ۲۷ ۳۱ ۱٦ ٤ ۲٥ ۳۱ ۱۰ 
۷ ۲٦ ۳۲ ۱۳ ۷ ۲٤ ۳۲ ۸ 
۸ ۲٦ ۳۳ ۱۳ ۸ ۲٤ ۳۳ ۷ 
۹ ۲٥ ۳٤ ۱۲ ۹ ۲۳ ۳٤ ۷ 
۱۰ ۲٥ ۳٥ ۱۰ ۱۰ 

۱۱ 
۲۳  

الوسط  ۲۳ ۲۱,٤الوسط الحسابي= ۲٥ ۱۱
 ۱۸,۳٥الحسابي=

االنحراف 
 ٥,۹۸المعیاري=

 ۳٥,۸۱التباین=
عدد المجموعة 

=۳٤ 

االنحراف  ۲٥ ۱۲
 ٥,۳٥اري=المعی

 ۲۸,٦التباین =
 ۳٥عدد المجموعة =

۱۲ ۲۲ 
۱۳ ۲٤ ۱۳ ۲۱ 
۱٤ ۲٤ ۱٤ ۲۰ 
۱٥ ۲٤ ۱٥ ۲۰ 
۱٦ ۲٤ ۱٦ ۲۰ 
۱۷ ۲٤ ۱۷ ۱۹ 

 -۱۰۰- 
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۱۸ ۲۳ ۱۸ ۱۹ 
۱۹ ۲۳ ۱۹ ۱۸ 
۲۰ ۲۲ ۲۰ ۱۸ 
۲۱ ۲۲ ۲۱ ۱۸ 
۲۲ ۲۲ ۲۲ ۱۷ 
۲۳ ۲۱ ۲۳ ۱٦ 
۲٤ ۲۱ ۲٤ ۱٦ 
۲٥ ۲۰ ۲٥ ۱٥ 
 

 -۱۰۱- 


