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 مستخلص البحث

يهدف البحث الحالي الى تعرف )اثر استراتيجيتي التعلم التنافسي الفردي و التدريب 

الثاني المتوسط(. واختار الباحث التصميم  العقلي في الفهم القرائي لدى طالب الصف 

التجريبي ذا الضبط الجزئي لثالث مجموعات واالختبار البعدي، وبلغت عينة البحث 

على ثالث مجموعات، وكافأ الباحث بين المجموعات الثالث في  وزعة( م39)

بعض المتغيرات. واعد االهداف السلوكية والخطط واختبار الفهم القرائي بعد 

على الخبراء والمتخصصين، وبأستعمال الوسائل االحصائية المناسبة عرضها 

اظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية االولى التي درست باستراتيجية التعلم 

التنافسي الفردي والمجموعة التجريبية الثانية التي درست باستراتيجية التدريب 

االعتيادية، واوصى الباحث العقلي على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 

باعتماد استراتيجيتي التعلم التنافسي الفردي والتدريب العقلي في تدريس المطالعة، 

 وقدم اقتراح الباحث اجراء دراسات مكملة لبحثه في مراحل ومواد اخرى.
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The effect of individual competitive learning and mental 

training strategies on students' reading comprehension 

Assent Prof. Dr Ammar Ismail Khalil 
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Summary of the research 

The current research aims to identify (the impact of individual 

competitive learning strategies and mental training in Reading 

comprehension among middle school students). The researcher 

chose the exact experimental design Partial of three groups and 

post-test, and the sample of the research was (93) divided into 

three Groups, and the researcher rewarded the three groups with 

some variables. Promote behavioral goals Plans and test reading 

comprehension after presenting it to experts and specialists, and 

using the means The appropriate statistics showed the results 

exceeding the first experimental group that studied with 

strategyIndividual competitive learning and the second 

experimental group that studied the mental training strategy on 

The control group that studied in the usual way, and the 

researcher recommended the adoption of two learning strategies. 

Individual competitive and mental training in teaching reading, 

and submitted the researcher's proposal to conduct 

complementary studies For research in other stages and 

materials. 

 الفصل االول: 

 مشكلة البحث

تعد المطالعة والقراءة  من اهم مقومات العملية التعليمة في كل المراحل الدراسية ،  

فبها يكتسب الطالب المعلومات ويرفع من تحصيله، اما مايخص درس مادة المطالعة 

تنمى ذخيرته اللغوية، اال اننا نرى اهمال يد الطالب من الكلمات ومعانيها فبها يستزف

بعض مدرسي اللغة العربية واضحا في مدارسنا ومنها المرحلة المتوسطة، واصبح  

لموضوع واحيانا تتبع بشرح عام للمعنى المطالعة مقتصرا على قراءة عامة لدرس 

بدون الخوض في مضامينه وسبب هذا االهمال هو اعتقاد المدرس والطالب ان درس 

لمطالعة ثانوي ودرس راحة لهما وبعض االحيان يعطى وقت درس المطالعة ا

(، وهذا االهمال لدرس المطالعة 1: 0212لدروس فروع اللغة االخرى) العتابي، 

سبب مشكلة ضعف في القراءة لدى الطالب بعامة وفهم المقروء بخاصة، إذ نلحظ 

عنى فضال عن الطالب يصعب عليهم النطق واالسترسال وصعوبة ادراك الم
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(، وعدم قدرتهم على تلخيص المقروء وتمثيل المعنى 1: 0212تصوره) المالكي، 

العام له ، مما كان سببا في اتباعه للطرائق التعليمة التقليدية في تدريس المادة مخالفا 

في ذلك التوجهات المعاصرة والحديثة في التدريس بعامة والمادة بخاصة) الساعدي، 

0219 :0.) 

وشعورا من الباحث بالمسؤولية كتربوي وللحاجة الملحة لتمكين الطالب من القراءة 

وفهم المقروء واالفادة منها نفسيا واجتماعيا وتربويا وهذا ال يكون اال بالبحث عن 

طرائق ونماذج واستراتيجيات حديثة مالئمة التي من طريقها نتجاوز المشكلة ونتمكن 

 منها. 

 

 تساؤل البحث

الباحث االجابة عن السؤال اآلتي : )هل استراتيجيتي التعلم التنافسي الفردي سيحاول 

 و التدريب العقلي اثر في الفهم القرائي لدى طالب الصف الثاني المتوسط(.

 

 اهمية البحث

تعتز وتهتم األمم بلغاتها إذ هي كيانها وشخصيتها ومستودع حضارتها وثقافتها,        

اسطة نقل األفكار والمعارف من السلف إلى الخلف, فلوالها وهي ذاكرة اإلنسانية وو

النقطعت األجيال عن بعض، واللغة العربية من اهم اللغات واالهتمام بها أمرا 

تفرضه مكانتها الفريدة التي تميزت بها عن اللغات األخرى, فهي لغة القران الكريم 

درتها على االشتقاق والتأثير, والسنة الشريفة, ولغتنا القومية, وأكثر اللغات مرونة لق

وأغزرها مادة, وأطوعها في تأليف الجمل وصياغة العبارات, ومليئة باأللفاظ 

والكلمات التي تناسب مدارك أبنائها, وأمتن اللغات تركيبا وأوضحها بيانا وأعذب 

مذاقا، وأكثرها ارتباطا بالهوية, ومازالت سجال أمنيا لحضارة أمتنا في ازدهارها 

سها, لذا فلغتنا اجتماعيا سالح قوي في مواجهة تفتيت التكتل العربي وانتكا

واإلسالمي في ظل العولمة, وتزداد يوما بعد يوم مساهمة اللغة في تحديد األداء الكلي 

للمجتمع الحديث, إذ تساعد في تدعيم العالقات التي تربط المجتمع, وأهم العوامل 

(، ولكي تؤدي اللغة العربية 92: 0219التي تحدد ثقله االستراتيجي )إسماعيل, 

وظيفتها يجب أن نراعي االهتمام بتدريس فروعها لتكتمل في إطار وحدة اللغة, إذ 

االهتمام بفرع دون آخر يؤدي إلى ضعف التعلم في فروعه األخرى وهو ضعف 

(، وبسبب 122: 1333يشمل اللغة كلها ألنها وحدة متكاملة مترابطة )الربيعي, 

مستقلة كي  تجدد تنوعت مناهجها وأساليب تدريسها, وقسمت على فروعالتطور وال

تحيط ولو بجزء من هذا الثراء, وعد كل فرع منها علما قائما بذاته, له مكوناته 

ومناهجه وأساليب تدريسه, وهذه الفروع تزيد و تنقص بحسب تناسبها مع المراحل 

ولى من التعليم  يختلف عما يقدم النمائية المختلفة للمتعلمين, فما يقدم للمراحل األ

للمراحل المتقدمة كما و نوعا, ألن اكتسابها يستلزم توافر مجموعة من القدرات 

الالزمة الستقبال هذه المهارات, من قبل المتعلمين بدءا بمرحلة الرياض وانتهاء 

(، وتتكون اللغة العربية من 02: 0222بمراحل التعليم العليا )طعيمة، والشعيبي, 

ون أربعة )االستماع, الحديث, القراءة, الكتابة( ويرى بعضهم أن القراءة تأتي في فن
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المركز الثاني بعد مهارة االستماع للحصول على المعلومات واألفكار, وهي مهارة 

مركبة من مجموعة من مهارات, أي ان لكل درس من دروس القراءة والمطالعة 

التعليم  وان اهمال تعليم هذه المهارات مهارة خاصة به يجب أن تعالج إثناء عملية 

في الوقت المناسب يؤدي إلى مشكلة في تعلمها وما يتصل بها من مهارات لغوية 

أخرى, وتعلم القراءة والمطالعة عملية نمو لغوي متدرج, وكل خطوة منها تعتمد على 

اكتساب مهارات أساسية وتكون متتالية ومستمرة, ويجب العناية بها في كل حصة 

دراسية, ثم إن الطالب ليسوا بمستوى واحد في تعلم المهارات األساسية ودرجة 

اإللمام بها, فعلى المدرسين الوقوف على تلك الفروق, لذا يلزمهم تنويع األنشطة 

 ( .92, ص0219)إسماعيل, 

واهداف تدريس القراءة مشتقة من أهداف تدريس اللغة العربية ووظائفها في        

ات القراءة األساسية التي هي القراءة الجهرية مقرونة بسالمة النطق اكتساب  مهار

وحسن األداء وضبط الحركات وتمثيل للمعنى, والقدرة على القراءة االستيعابية 

الواعية بالسرعة المناسبة, واستنباط األفكار العامة والمعلومات الجزئية وإدراك ما 

(، وشهد 39: 0222اصد )معروف, بين السطور من معان وما وراء األلفاظ من مق

ميدان تعليم القراءة تغيرا جذريا في مفهوم القراءة إذ لم يعد مفهومها تمييز الحروف 

ونطقها وجهر الطالب بها, بل تغير ليتضمن عمليات عقلية متنوعة ومتعددة كالفهم, 

نه والنقد وإبداء الرأي والحكم على ما يقدم بالصواب أو الخطأ فضال عن التذوق أل

من العمليات التي تحتاج إلى إعمال كل من العقل والقلب معا, وانعكس هذا التغيير 

في مفهوم القراءة على طرائق تدريس هذه المادة المهمة, وعلى األهداف المرجوة 

من ذلك ليتسق ذلك مع االتجاهات العالمية والنظريات الحديثة, مع العناية بدراساتها 

(، إذ يعد الفهم القرائي 122: 0212ليمها )الحالق, ومهاراتها واستراتيجيات تع

أساس عملية القراءة أو هو غاية رئيسة من درسها, وهذا الفهم يتطلب تفاعل القارئ 

مع المقروء تفاعال ينتج عنه بناء المعنى بما يتفق وطبيعة المعلومات الواردة في 

لى تعميمات تفيد في النص، ففهم المقروء يساعد على الربط بين المفاهيم للوصول إ

استخالص النتائج ونقد المادة المقروءة وهذا يتعدى الفهم العام الذي يعتمد على إدراك 

: 0219الكليات, إلى فهم المعاني من سياق الجملة أو العبارة )الجبوري، والسلطاني, 

(، وتحقيق األهداف المنشودة  لدرس المطالعة والقراءة وفهم المقروء ال يتم إال 029

بوجود طرائق وأساليب مناسبة وأكثر فاعلية وإنتاجا من األساليب واالتجاهات 

التقليدية حاليا التي يكون فيها موقف الطالب سلبيا وغير فعال في العملية التعليمية وال 

 (.102: 1333سيما في المرحلة المتوسطة )أبو جاللة, 

التي ينتج عنها التعلم الجيد  واتفق التربويون ان أفضل االستراتيجيات التدريسية تلك 

وتساعد المدرس على إحداث التغير المطلوب عند الطالب، وتجدر اإلشارة بان هناك 

استراتيجيات الحديثة كثيرة ظهرت مخرا التي قد تسهم في التعليم الجيد، ولكن نرى 

قلة توظيف المدرسين والمدرسات لها، وهذا يعود إلى قلة متابعتهم للمستجدات في 

 (.139:  0222ل التربية والتعليم )قطامي، وقطامي، مجا

ومن االستراتيجيات الحديثة )استراتيجيتي التعلم التنافسي الفردي و التدريب العقلي(، 

إذ تعد استراتيجية التعلم التنافسي من إحدى إستراتيجيات التعلم التعاوني، وهي 
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المدرسية، ويولد الثقة طريقه يتخلص الطالب من مشاعرهم السلبية  اتجاه البيئة 

 (. 32: 1332بالنفس عندهم، وبقدراتهم وامكاناتهم المخزونة )غباشنة، 

ومن المعلوم ان الدول المتقدمة تعطي أهمية كبيرة للتنافس بين األفراد في مجاالت 

التعامل االجتماعي، والوسائل التربوية لمنشآتها في تقدير إنجازات الطالب وتقيمها، 

وك التنافس بينهم. وهكذا فان الطالب يتوقع التقدير والمكافأة على تقوي وتدعم سل

مجهوده الفردي، ويقل حماسه ومجهوده عندما يكون التقدير والثناء موجها 

 (.000: 0219للمجموعة بكاملها )الخفاف، 

وهذا النوع من التعلم يكون مشترك بين المدرس وطالبه في الوقت نفسه، فالمدرس 

لحصول على المستوى الجيد لطالبه، والطالب يتمكنون من يحقق رغبته في ا

االشتراك في تقييم األداء، واتخاذ بعض القرارات، فضالً عن إدراكهم لتفسير 

أعمالهم، وإنهم مسؤولون عن نتائجهم، وهذا يؤدي إلى تطور الخصائص الشخصية 

 (.03: 0222للطالب )أبو النصر، 

احدى االستراتيجيات التدريسية التي حضيت أما استراتيجية التدريب العقلي تعد 

بعناية المختصين في هذا المجال، لما له من دور ايجابي وفعال في تطوير مستوى 

االداء خاصة بعد ان أصبحت المهارات الذهنية والنفسية تمثل أهمية في االرتقاء 

ر في بمستوى االداء، والقدرة على التدريب العقلي من المتغيرات المهمة التي تؤث

االداء من طريق مراجعة المهارة عقليا والتخلص من االخطاء بتصور االسلوب 

الصحيح لألداء، ويستطيعون بواسطة التدريب الذهني مقارنة استجاباتهم باألداء 

االمثل ومن ثم يصحح االستجابات الخاطئة، واستراتيجية التدريب العقلي تهدف الى 

مستويات المطلوبة من طريق زيادة نوعيـة تنميـة وتطـوير الفرد للوصول الى ال

حالـة األداء المثاليـة بتطوير المهارات الذهنية ، وزيادة القدرة على إعادة التكـرار 

لتثبيـت والتحكم في األداء المثالي، والتحكم في االنتباه وغيرها، وتقوم االستراتيجية 

دراسة سلوكيات  على سبعة مبادئ هي المدرس يتعلم ويعلم بشكل افضل من خالل

طالبهم، وحساب معدالت استجابة الطالب على التدريب المقدم لهم، والتعبير عن 

اداء الطالب بيانيا على جداول سلوكية معيارية مخصصة لهذا الغرض، وضرورة 

التأكد على مراقبة سلوكيات الطالب وباستمرار وانتظام، ووصف وتعريف 

الب وظيفيا، والتأكد على استبقاء وبناء وتعديل السلوكيات والعمليات التي قام بها الط

واعادة تنظيم سلوكيات الطالب بدال من حذفها، وتحليل اثر العوامل البيئية على 

 (.    Lovitt et.1990:46سلوكياتهم. )

ومما تقدم يمكننا القول بأن أهمية البحث الحالي تكمن في إمكانية اإلفادة من النتائج 

البحث الحالي في تطوير طرائق التدريس اللغة العربية بعامة التي سيسفر عنها 

وطرائق تدريس القراءة بشكل خاص ويأمل الباحث ان تستفيد المؤسسات التعليمية 

العراقية منه حتى تواكب كل مستجد وحديث ويأمل بأن تسهم نتائج البحث في تحسين 

مدرسي مادة اللغة تدريس مادة المطالعة في المرحلة المتوسطة من طريق اطالع 

العربية إلى الخطط التدريسية ونتائجها وتوصيات البحث كما ويأمل الباحث بأن 

يكون البحث إضافة نوعية للمكتبة التربوية التي تفيد طلبة الدراسات العليا باالطالع 

 على منهجية وإجراءات ونتائج البحث .
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ات العقلية وعمليات واختار الباحث المرحلة المتوسطة ألنها مرحلة نضج القدر

االستنتاج واالستقراء والموازنة والنقد والحكم , فهي تعد بحق مرحلة أساسية من 

الدراسة اللغوية وإكساب القدرة على استعمال األسلوب العلمي في تحليلها , وتمييز 

 الجيد والسليم من غيرهما.

 ويمكن للباحث تلخيص اهمية البحث الحالي بما يأتي:

 بوصفها لغة التفاهم ونقل الحضارة.أهمية اللغة  -

 أهمية اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم والسنة الشريفة . -

أهمية القراءة بوصفها مصدر الثقافة اإلنسانية، ومفتاح العلوم، ومعيار رقي  -

 المجتمعات.

 أهمية الفهم القرائي ؛ ألنه الهدف األساس من القراءة. -

لحديثة في تدريس اللغة العربية ومنها أهمية توظيف االستراتيجيات ا -

 استراتيجيتي)التعلم التنافسي الفردي، والتريب العقلي(. 

اإلسهام في تطوير طرائق تدريس اللغة العربية بعامة والمطالعة والقراءة  -

 بخاصة.

اهمية المرحلة العمرية ألنها مرحلة نضج القدرات العقلية وعمليات االستنتاج  -

 ة والنقد والحكم.واالستقراء والموازن

 

 هدف البحث 

يهدف البحث الحالي الى تعرف )اثر استراتيجيتي التعلم التنافسي الفردي و التدريب 

 العقلي في الفهم القرائي عند طالب الصف الثاني المتوسط(.

 

 فرضيات البحث

لتحقيق هداف البحث صاغ الباحث فرضية صفرية رئيسة وشتق منها ثالث و

 يأتي:فرضيات فرعية كما 

 الفرضية الرئيسة:

)ال توجد فروق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب  وتنص على :

مجموعات البحث الثالث, المجموعة التجريبية األولى التي درس طالبها باستراتيجية 

)التعلم التنافسي الفردي( والمجموعة التجريبية الثانية التي درس طالبها باستراتيجية 

عقلي( والمجموعة الضابطة التي درس طالبها بالطريقة االعتيادية في )التدريب ال

 اختبار الفهم القرائي( .

 الفرضيات الفرعية:

 وتنص على ما يأتي:

( بين متوسط درجات 2022ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) .1

ر طالب المجموعة التجريبية األولى ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبا

 الفهم القرائي.
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( بين متوسط درجات 2022ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) .0

طالب المجموعة التجريبية الثانية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار 

 الفهم القرائي.

( بين متوسط درجات 2022ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) .9

األولى ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في طالب المجموعة التجريبية 

 اختبار الفهم القرائي.

 

 حدود البحث

طالب الصف الثاني المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية النهارية التابعة  -

 0212 - 0213لمديرية تربية الكرخ/ االولى للعام الدراسي 

 العربية العامة. موضوعات المطالعة المقرر تدريسها في كتباب اللغة -

 .0212 -0213الكورس الدراسي االول للعام  -

 

 تعريف المصطلحات

 أ. استراتيجية التعلم التنافسي الفردي:

فن استخدام الخطط المنظمة في حل مشكلة ما، التي (بانه: Webster’sعرفه ) .-

يسعى فيها الفرد لتحقيق هدفه قبل االخرين، والذي يكون فيه عمل الطالب فرديا 

- Weinlandلتحقيق اهدافهم، ويكافأ الطالب الذي يحقق اعلى درجة. )

1991:2491) 

استراتيجية اعتمدها الباحث لتدريس طالب عينة البحث واجرائيا عرفه الباحث:  .-

)مجموعة التجريبية االولى( بأستعمال االسئلة المختلفة لحفيز الطالب على المنافسة 

 ات بين الطالب الستنتاج المعنى من الموضوع.والتفكير، وتتضمن اجراءات ومناقش

 استراتيجية التدريب العقلي: .ب.

شكل من اشكال التدريب يهدف الى الوصول من طريقه الى  عرفته الوسمي بانه: .-

تطوير وتنمية المهارات العقلية، والقدرة على التكرار لتثبيت الحكم في االداء) 

 (.09: 1333الوسمي، 

استراتيجية اعتمدها الباحث لتدريس طالب عينة البحث واجرائيا عرفها الباحث:  .- 

)المجموعة التجريبة الثانية( والتي تقوم على استعمال االمثلة المتنوعة لتحفيز 

الطالب على التفكير والتدريب العقلي للوصول الى تكوين الفهم من المادة المقروءة 

 وصوال الى استيعاب والفهم.

 فهم القرائي:ت. ال
تصور عقلي مصاغ على شكل رمز أو كلمة أو  عرفته سمارة والعديلي بانه: -

جملة, يستعمل للداللة على شيء, ويتكون من معلومات الفرد المنظمة حول واحد أو 

 (.92: 0222أكثر من األصناف أو الكيانات أو المدركات )سمارة والعديلي , 

عقلية التي يتعامل بها طالب الصف الثاني العمليات الواجرتئيا عرفه الباحث: 

المتوسط )مجموعات البحث الثالث( مع موضوعات المطالعة واالستجابة للرموز 
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المكتوبة نطقا وتعرفا وتحليال, والمقاسة بالدرجات في اختبار الفهم القرائي المعد لهذا 

 الغرض.

 ث. الصف الثاني المتوسط: 

ة ، ويأتي بعد الصف األول المتوسط، وقبل الصف الثاني في المرحلة المتوسط   

 (12: 0212الصف الثالث المتوسط )وزارة التربية,

 

 الفصل الثاني

 جوانب نظرية ودراسات سابقة

 المبحث االول : جوانب نظرية

 اوال: استراتيجية التعلم التنافسي

 مفهومها: . أ

باعهم، إذ فكرة )التنافس(  قديمة عند كل المجتمعات باختالف مستوى حضارتهم وط

يتنافس االفراد للوصول الى مكانة اجتماعية او مركز معينين، وهذا ديدن االمم 

المتحضرة إذ تشجع التنافس البناء ألنه عامل ازدهار وتقدم ، وتربويا ظهرت عام 

( على يد ترومان تري بليت بعد تجربة مختبرية في علم النفس بجامعة انديانا 1233)

 (.129: 0222افس لم تالق اهتمام كافي )محمد، االمريكية والحظ ان التن

 انواعها: . ب

وفيها يقسم طالب الصف على مجموعات عدد  . تنافس بين المجموعات: 1

( طالب متعاونة فيما بينها، وتتنافس المجموعات لإلجابة عن االسئلة 2المجموعة )

ت  المطروحة  بتعاون طالب المجموعة الواحدة، وبعدها تصحح اجابات المجموعا

والجماعة التي تحصل على اعلى درجة تحصل على جائزة، اما ودور المدرس هو 

 (99: 0222توزيع الطالب على المجموعات )الفرج، ودبابنة، 

( طالب غير 9تشبه النوع االول لكن عدد المجموعة يكون ) . تنافس فردي: 0

د منهم متجانسين والتنافس يكون بين افراد المجموعة نفسها إذ يحاول كل واح

الحصول على المركز االول في موضوع الدرس، وبعدها ينتقل الطالب الى مجموعة 

اخرى افرادها حصلوا على المركز نفسه، ويحصل تنافس جديد بينهم، اما ودور 

المدرس هنا تنظيم وارشاد والقاء المعلومات وتصحح االجابات فقط )الفرج، ودبابنة، 

0222 :99.) 

 اهدافها: . ت

 الطالب بنفسه من طريق المنافسة.تنمي ثقة  -

 تزيد من حماس الطالب لبلوغ هدف مهم. -

 تحريك الطاقة الكامنة داخل الطالب. -

 ترفع الهمم  بتنشيط النفوس وتنمي المواهب وروح التعاون. -

 (.122: 0223تبعث على النشاط ودفع الملل عند الطالب )حسين، وجعفر،  -
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 ثانيا: استراتيجية التدريب العقلي

 مفهومها . أ

( ولكثرة االهتمام بمهارات التفكير العليا عند 13ان التدريب العقلي بدأ نهاية القرن )

الطالب عدة من الموضوعات الحديثة ، وماهيته انه نوع من التدريب ذا هدف غايته 

الوصول لحل معين من طريق تطوير وتنمية المهارات العقلية وزيادة قدرة تكرار 

في االداء، والتدريب العقلي هو االستطاعة العقلية للفرد امر ما لتثبيت الحكم 

 (.09: 022الستحضار او تذكر حدث او خبرة سابقة ) راتب، 

 اهدافها . ب

 تحسين نوعي حالة االداء بتطوير وتنمية المهارات العقلية. -

 القدرة علي الوصول للحكم في االداء المثالي. -

 ازاحة المعوقات لتطوير االداء العام. -

 على استبعاد االسباب المرتبطة بتدني مستوي االداء .تعمل  -

 تطور اداء المهارات العقلية واالعداد للمنافسات. -

 (.03: 0222تنمي وتطور الشخصية ) راتب،  -

 أنواعها . ت

 التدريب المباشر: ويتكون من التصور العقلي واالنتباه. -

: 0222يب،التدريب غير المباشر: ويتكون من القراءة لتوصيف مهارة محددة )لب -

12.) 

 

 المبحث الثاني: دراسات سابقة:

 . محور المتغير المستقل: 1

واجريت في الجامعة المستنصرية / كلية التربية،  أ . دراسة المندالوي والحميري:

وهدفت إلى معرفة) أثر استراتيجية التدريب العقلي في اكتساب المفاهيم التاريخية 

اختار الباحثان التصميم التجريبي ذا الضبط  لدى طالبات الصف الرابع األدبي(، وقد

( طالبة مقسمة على مجموعتي الدراسة، 22الجزئي، وتكونت عينة الدراسة من)

وكافا الباحثين بين المجموعتين في بعض المتغيرات، وصاغ الباحثان المفاهيم 

الخاصة بمواضيع التاريخ، واعدا الخطط التدريسية، واختبارا الكتساب المفهوم، 

حققا من صدقه وثباته، واستعمل الباحثان الوسائل االحصائية المناسبة الستخراج وت

النتائج، واظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة، وفي 

ضوء نتيجة الدراسة اوصى الباحثان باستعمال استراتيجية التدريب العقلي في 

ت واقترحا إجراء دراسات مكملة التدريس، وقدم الباحثان عددا من التوصيا

 (.103: 0212لدراستيهما في مراحل ومواد اخرى)المندالوي، والحميري، 

اجريت في الجامعة المستنصرية/ كلية التربية ب . دراسة الشنجار والمندالوي: 

االساسية، وهدفت الى معرفة )اثر استراتيجية التعلم التنافسي الفردي في تحصيل 

تجاهاتهن العلمية  لدى طالبات الصف الرابع األدبي(، واختار مادة الجغرافية وا

( طالبة 21الباحثان التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي، وتكونت عينة الدراسة من)

مقسمة على مجموعتي البحث، وكافأ الباحثان  بين المجموعتان في بعض المتغيرات. 
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سية، واختبار تحصيلي، وصاغ الباحثان االهداف السلوكية واعدا الخططا الدرا

ومقياس االتجاهات العلمية وتحققا من صدقهما وثباتهما، وستعمل الباحثان الوسائل 

االحصائية المناسبة الستخراج النتائج، واظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية 

على المجموعة الضابطة وفي ضوء النتائج اوصى الباحثان باعتماد استراتيجية 

ي في التدريس وبناء عليه قدم الباحثان عددا من التوصيات واقترحا التنافس الفرد

إجراء دراسات مكملة لدراستيهما في مراحل ومواد اخرى)الشنجار، والمندالوي، 

0213 :123.) 

 . محور المتغير التابع 0

اجريت في الجامعة المستنصرية/ كلية التربية االساسية،  أ . دراسة الساعدي:

في الفهم القرائي لدى طالبات ( (R.E.A.Pوهدفت الى معرفة ) اثر استراتيجية 

، الصف الثاني المتوسط(، واختارت الباحثة التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي 

( طالبة، مقسمة على مجموعتي البحث، وكافأت بين مجموعتي 22وكانت العينة )

الدراسة في بعض المتغيرات، وحدد المادة وصاغت اهدافها السلوكية واعدت الخطط 

التدريسية االزمة، واعدت اختبار لقياس الفهم القرائي كأداة وتأكدت من صدقه 

سبة الستخراج النتائج التي اظهرت تفوق وثباته، واستعملت الوسائل االحصائية المنا

المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة، وفي ضوء النتائج اوصت باعتماد 

(( واقترحت اجراء دراسات مكملة لدراستها في مواد ((R.E.A.Pاستراتيجية 

 ، الملخص(0219ومراحل اخرى. )الساعدي، 

ة/ كلية التربية االساسية، اجريت في الجامعة المستنصريدراسة العتابي:  2ب 

إلى معرفة) أثر نمطي إستراتيجية مرشد التوقعات في الفهم القرائي لدى  وهدفت

طالبات الصف الثاني المتوسط( . واختارت الباحثة التصميم التجريبي ذا الضبط 

( طالبة ، مقسمة على ثالث مجموعات، وكافأت 32الجزئي، وتكونت العينة من )

ت المجموعات الثالث في بعض المتغيرات، وصاغت االهداف الباحثة بين طالبا

السلوكية، وأعدت الخطط التدريسية، وأعدت اختباراً لقياس فهم المقروء وتأكدت من 

صدقها وثباتها، واستعملت الوسائل اإلحصائية المناسبة الستخراج النتائج، وتوصلت 

جموعة الضابطة الالئي الى تفوق طالبات المجموعتين التجريبيتين على طالبات الم

درسن باستعمال الطريقة االعتياديية، وفي ضوء النتائج اوصت الباحثة باعتماد 

استراتيجية مرشد التوقعات النمط االول والثاني، واقترحت اجراء دراسات مكملة 

 : الملخص(.0212لدراستها في مراحل ومواد اخرى )العتابي ، 

 

 دالالت ومؤشرات من الدراسات السابقة

 الدراسات اجريت في العراق -

 اتبعت الدراسات السابقة المنهج التجريبي -

 الباحثون انفسهم من قام بالتدريس مدة التجربة. -

 (32 – 22تباين حجم عينة الدراسات السابقة فكانت بين ) -

 اداة الدراسات السابقة اختبار تحصيلي من اعداد الباحثين. -
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عة التجريبية على المجموعة اتفقت الدراسات السابقة الى  تفوق المجمو -

 الضابطة. 

 

 الفصل الثالث

 منهج البحث واجراءاته

 أوال: منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج التجريبي للتعرف على )اثر استراتيجيتي التعلم التنافسي الفردي 

و التدريب العقلي في الفهم القرائي لدى طالب الصف الثاني المتوسط(، ألنه المنهج 

 يعة البحث.المالئم لطب

 

 ثانيا: إجراءات البحث وتتضمن

 . التصميم التجريبي: 1

نظرا لتضمن البحث متغيرين مستقلين لذا اختار الباحث التصميم التجريبّي ذا الضبط 

الجزئي، واالختبار البعدي ألنَّه أكثر مالءمة إلجراءات بحثه، وكما موضح في 

 الشكل اآلتي:

 (1شكل)

 التصميم التجريبي للبحث

 . المجتمع والعينة 0

 أ . مجتمع البحث:

يتطلب البحث الحالي اختيار أحدى المدارس المتوسطة أو الثانوية النهارية للبنين في 

مدينة بغداد، وقد كانت المدارس المتوسطة والثانوية في بغداد موزعة بين ست 

مديريات عامة للتربية, واختار المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ/ االولى بصورة 

تار قطاع مركز الكرخ عشوائيا، ومن اجل اختيار قصدية كمجتمع لبحثه, ومنها اخ

عينة المدارس زار الباحث شعبة التخطيط في المديرية المذكورة ، قسم مديرية 

( لمعرفة 1التخطيط التربوي، شعبة اإلحصاء وبموجب كتاب تسهيل المهمة ملحق )

ام الدراسي ) عدد وأسماء المدارس المتوسطة والثانوية النهارية للبنين، التابعة لها للع

 ( مدرسة.22(، فكانت المدارس موزعة على)0212 -0213

 

 

 

 

 االختبار المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

التجريبية 

 األولى

إستراتيجية التعلم التنافسي 

 الفردي 

بعدي في  الفهم القرائي

 الفهم القرائي

 إستراتيجية التدريب العقلي  التجريبية الثانية 

 الطريقة االعتيادية الضابطة 
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 . عينة البحث    ب

 عينة  المدارس .1

اختار الباحث متوسطة المصطفى  للبنين بالطريقة العشوائية ألجراء تجربته فيها، 

علما ان الطالب فيها ينتمون إلى بيئة واحدة ومستوياتهم االقتصادية واالجتماعية 

 ة متقاربة.والثقافي

 عينة الطالب .0

بعد تحديد المدرسة، زاَرها مصطحبا معه كتاب تسهيل المهمة الصادر من  المديرية 

( شعب للصف الثاني 2( فوجد أن المدرسة تضم )0ملحق ) 1العامة  لتربية الكرخ /

المتوسط )أ.ب.ج.د( ، وبالسحب العشوائي البسيط , حدد الباحث شعبه )د( لتمثل 

ريبية األولى والتي ستدرس باستراتيجية التعلم التنافسي الفردي المجموعة التج

وشعبة )ب( لتمثل المجموعة التجريبية الثانية والتي ستـدرس باستراتيجية التدريب 

 العقلي، وشعبة )ج (  لتمثل المجموعة الضابطة والتي ستدرس بالطريقة االعتيادية.                                 

( طالب، أصبح المجموع 2د الطالب الراسبين إحصائيا والبالغ عددهن )وبعد استبعا

 ( يوضح ذلك. 1( طالبا.  وجدول )39النهائي لطالب عينة البحث )

 (1جدول )

 عدد طالب مجموعات البحث قبل االستبعاد وبعده

عدد  قبل االستبعاد المجموعة الشعبة

 الراسبين

 بعد االستبعاد

 91 9 92 التجريبية االولى د

 91 0 99 التجريبية الثانية ب

 91 2 91 المجموعة الضابطة ج

المجمو

 ع

 32 2 39 

 

 . تكافؤ عينة البحث 3

ولتحقيق التجانس بين أفراد مجموعات البحث  الثالث, كافأ بين المجموعات إحصائيا 

 في عدد من المتغيرات التي يرى أنها قد تؤثر في نتائج البحث, والمتغيرات هي :

 .واالمهاتالتحصيل الدراسي لآلباء  -

 محسوبا بالشهور. البالعمر الزمني للط -

 -0212درجات العام السابق لمادة اللغة العربية  للصف االول المتوسط) -

0213.) 

 أختبار الذكاء. -

 0)والجدول  واظهرت النتائج تكافؤ المجموعات الثالث في المتغيرات المذكورة انفا.

 ( يوضح ذلك. 9و
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 (0جدول )

 قيمة مربع كاي للتحصيل الدراسي لآلباء واالمهات بين مجاميع البحث الثالث

 

 المجموعة

مجموع  التحصيل الدراسي لالباء

أفراد 

 العينة

 درجة

 الحرية

الداللة  0قيمة )كا(

 اإلحصائية
أمي 

+يقرا 

 ويكتب

ابتدائية 

 +متوسطة

إعدادية 

 +معهد

بكالوريوس 

 فما فوق

 الجدولية المحسوبة

التجريبية 

 األولى

4 6 8 16 34  

 

 

6 

 

 

 

6550 

 

 

 

10551 

 

غير دالة 

عند 

مستوى 

2525 

التجريبية 

 الثانية

3 6 6 18 33 

 31 10 8 12 1 الضابطة

 18 36 04 03 8 المجموع

   لالمهات التحصيل الدراسي 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

5528 

 

 

 

 

 

 

10551 

 

 

 

غير دالة 

عند 

مستوى 

2525 

أمية  المجموعة

+تقرا 

 وتكتب

ابتدائية 

 +متوسطة

إعدادية 

 +معهد

بكالوريوس 

 فما فوق

مجموع 

أفراد 

 العينة

التجريبية 

 األولى

3 8 14 1 34 

التجريبية 

 الثانية

4 5 13 11 33 

 31 6 11 10 0 الضابطة

 18 06 38 05 1 المجموع

 (3جدول )

لمادة نتائج تحليل التباين ألعمار طالب المجموعات الثالث ودرجات العام السابق 

  واختبار الذكاء اللغة العربية  للصف االول المتوسط

 العمر الزمني للطالب محسوبا بالشهور

مصددددددددددددددددددر 

 التباين

مجمدددددددددددددددددددوع  

 المربعات

درجددددددة  

 الحرية

متوسددددددددددددط 

 المربعات

مسدددتوى  القيمة الفائية

 الداللة

الداللدددددددددة  

 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

بين 

 المجموعات

005400 0 115011  

 

15251 

 

 

35185 

 

 

2525 

 

 

داخل  غير دالة

 المجموعات

1065633 86 125660 

  81 1525256 الكلي

 (0216 -0216) درجات العام السابق لمادة اللغة العربية  للصف االول المتوسط

بين 

 المجموعات

3565266 0 1685233  

 

15086 

 

 

 

35185 

 

 

 

2525 

 

 

 

 غير دالة

 
داخل 

 المجموعات

102485233 86 1385483 

  81 1042451 الكلي

 أختبار الذكاء

بين 

 المجموعات

065081  0 135144  

 

25181 

 

 

35185 

 

 

2525 

 

 

داخل  غير دالة

 المجموعات

62415533 86 615443 

  81 62665800 الكلي
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 . ضبط المتغيرات الدخيلة 4

حاول الباحث قدر االمكان تفادي اثر بعض المتغيرات الدخيلة التي من شأنها ان 

 تؤثر في التصميم التجريبي، وفيما يأتي عرض المتغيرات وطريقة ضبطها:

لم تتعرض التجربة إلى أي ظرف التجربة والحوادث المصاحبة لها:  أ . ظروف

أو حادث يعرقل سيرها, ويؤثر في المتغير التابع بجانب المتغيران المستقالن طارئ 

 لذا يمكن القول ان اثر هذا العامل أمكن ضبطه.

لم تتعرض التجربة إلى ترك أو انقطاع أو انتقال إحدى ب . االندثار التجريبي: 

دية طالبها من صف إلى آخر أو من المدرسة واليها, عدا بعض حاالت الغياب الفر

 التي كانت تتعرض لها مجموعات البحث بنسب ضئيلة, وبشكل يكاد يكون متساويا.

لم يكن لهذا المتغير اثر في التجربة, الن مدة التجربة كانت موحدة ت . النضج: 

 لمجموعات البحث الثالث, وهو كورس دراسي واحد.

مستقلين في استعمل الباحث نفس األداة لقياس أثر المتغيرين ال ث . اداة البحث:

المتغير التابع اذ أعد اختبارا للفهم القرائي وطبق على المجموعات الثالث في وقت 

 واحد.

اجرى الباحث التكافؤ اإلحصائي بين طالب مجموعات البحث   ج . الفروق الفردية:

الثالث التي يمكن أن يكون تؤثر في النتائج, زيادة على تجانس طالب مجموعات 

لنواحي االجتماعية والثقافية إلى حد كبير النتمائهم إلى بيئة البحث الثالثة في ا

 اجتماعية واحدة.

لم يتعرض طالب العينة ألثر هذا العامل, بفعل الطريقة ح . االنحدار االحصائي: 

التي اتبعها الباحث في اختيار عينة البحث, فضال على التكافؤ الذي أجراه الباحث بين 

 مجموعات البحث.

 راءات التجريبية:خ . اثر االج

تمت السيطرة عليه باالتفاق مع إدارة المدرسة على عدم إخبار  سرية البحث: .1

 الطالب بطبيعة البحث وهدفه, كي ال يتغير نشاطهم.

كانت الحصص تدرس يوم االثنين بواقع حصة واحدة لكل توزيع الحصص:  .0

 ( يوضح ذلك.2مجموعة وبحسب توجيهات وزارة التربية والجدول  )

 (4) جدول

 توزيع الحصص لمادة المطالعة

 الساعة الحصة المجموعة اليوم

 2:22 االولى الضابطة األحد

 3:22 الثالثة التجريبية الثانية االحد

 12:92 الثانية التجريبية االولى األحد

 

التجربة كانت في مدرسة واحدة وفي قاعات متجاورة, ومتشابه,  بناية المدرسة: .3

 الشبابيك, واإلنارة, والتهوية, والمقاعد, وأنواعها وأحجامها.في المساحة, وعدد 

الباحث نفسه درس مجموعات البحث، الن تكليف مدرس لكل المدرس:  .4

مجموعة، يجعل من الصعب السيطرة على سير التجربة، وربما يمتلك أحد المدرسين 
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في معلومات أكثر من األخر، أو صفات أفضل، أو غيرها من العوامل التي تؤثر 

 النتائج .

مدة التجربة موحدة ومتساوية لطالب مجموعات البحث الثالث, إذ مدة التجربة:  .5

/  1/  3, وانتهت في يوم االحد الموافق  0213/ 12/  12بدأت يوم الخميس  

.0212 

الوسائل التعليمية لمجموعات البحث الثالث متشابهة  الوسائل التعليمية: .6

 ، والسبورة واألقالم الملونة(. اللغة العربيةكتاب موضوعات المطالعة من )

 . مستلزمات البحث: 5

وتم تحديدها بسبع موضوعات مأخوذة من كتاب اللغة العربية  تحديد المادة: .1

المقرر تدريسه لطالب الصف الثاني المتوسط من قبل وزارة التربية للعام الدراسي 

عليه السالم، مواقف  ان تطالع، حكم االمام علي ( وهي )ما معنى0213-0212)

وطرائف، الوفاء بالعهد، طبيعة االستبداد واثاره، مريم الصناع، ال همجية في 

 االسالم(.

( هدفا سلوكيا باالعتماد على 29صاغ الباحث )صياغة االهداف السلوكية:  .0

(, موزعه على المستويات الثالثة 9األهداف العامة ومحتوى الموضوعات ملحق )

وم بعد عرضها على مجموعة من الخبراء والمتخصصين األولى في تصنيف بل

 (.2ملحق)

اعد الباحث خططا تدريسية للموضوعات التجربة من كتاب اعداد الخطط:  .3

(, 022 - 0213المطالعة للصف الثاني المتوسط المقرر تدريسه للعام الدراسي ,) 

ن ( خطة تدريسية يومية لكل مجموعة م3( خطة تدريسية , بواقع )01وبلغت )

المجموعات الثالث, وعلى وفق محتوى الكتاب واألهداف السلوكية المصاغة, 

وباستراتيجيتي )التعلم التنافسي، والتدريب العقلي(، والطريقة االعتيادية، وعرض 

( على مجموعة من الخبراء والمتخصصين, 2نماذج من هذه الخطط ، ملحق )

مالحظاتهم أجريت بعض ( لغرض تحسين صياغتها, وفي ضوء آراءهم و2الملحق )

 التعديالت الالزمة .

 . اداة البحث: 6

( 22اعد الباحث اختبار بعديا للفهم القرائي مكون من ). اختبار الفهم القرائي:  1

فقرة موضوعية لما تمتاز به من موضوعية في التصحيح، وبثبات وصدق عاليين، 

على مهارات الفهم القرائي والشمولية وتعلم الطالب الدقة في اختيار اإلجابة ومقسمة 

التي أكدها منهج الدراسة المتوسطة في هذه المرحلة )الحصول على المعنى الحرفي 

للموضوع، الفهم الضمني، الترتيب )تجميع الكلمات في وحدات فكرية(، فهم 

 (.2السياق(، ملحق )

رر قدم الباحث ثالثة نصوص قرائية من كتاب المطالعة المقا . اختيار نص مالئم: 

(، فاختار الخبراء النص القرائي 2تدريسه على الخبراء والمتخصصين محلق )

 وعنوانه )طبيعة االستبداد وآثاره( ليكون أداة لقياس الفهم القرائي.

( فقرة 22تكون االختبار من ) ب . صياغة فقرات االختبار)توصيف اختبار الفهم(:

للمقروءة المحددة من قبل ( اسئلة وبحسب تصنيفات الفهم الخمس 2ومقسمة على )
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وزارة التربية، السؤال األول االختيار من متعدد، والسؤال الثاني تكون من فقرتين 

من نوع )الترتيبي( وأما السؤالين الثالث والرابع فكان من نوع التكميلي، والسوال 

 (.2الخامس صل بين الكلمات، ملحق )

تأكد الباحث من صدق االختبار وقابليته على قياس األهداف ت . صدق االختبار: 

المطلوبة، من طريق: الصدق الظاهري وصدق المحتوى وذلك بعرضه على 

 مجموعة من الخبراء والمتخصصين، للتأكد من صدق االختبار. 

صحح الباحث اختبار الفهم القرائي على وفق مفاتيح التصحيح ث . تصحيح االختبار: 

 والموضوعية في النتائج. ليضمن الدقة

حدد الباحث التعليمات الالزمة لالختبار، وكيفية اإلجابة عن ج . تعليمات االختبار: 

فقراته، مثل معلومات عامة عنه، والهدف منه، وعدد فقراته، وتوزيع الدرجات لكّل 

فقرة في كل سؤال، فخصص درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختيار و)صفر( إذا 

( درجة، 22جابة خاطئة، أو من دون إجابة، لتصبح الدرجة العليا لالختبار)كانت اإل

والدرجة الدنيا )صفر(، وبذلك أصبح االختبار جاهز لتطبيقه على عينة استطالعية، 

ليتسنى للباحث التثبت من وضوح فقراته، وحساب الوقت المستغرق في اإلجابة عنه، 

يتها من حيث درجة صعوبة كل فقرة، وتحليل فقراته إحصائيا، والتثبت من صالح

 ودرجة تمييزها، والتثبت من ثباته(

 التطبيق االستطالعي لالختبار:  .0

( طالبا من طالب الصف 92طبق الباحث االختبار على عينة استطالعية وبلغت )

الثاني من متوسطة اليمن ومن مجتمع البحث نفسه لتأكد من وضوح فقرات االختبار 

وقت المستغرق في االجابة، وظهر أَن فقرات االختبار واضحة، وتعليماته وتقدير ال

أما الوقت المستغرق في اإلجابة ، فقد توصل الباحث إلى متوسط زمن اإلجابة عن 

فقرات االختبار، من طريق حساب متوسط زمن الطالب، وذلك بتسجيل الوقت على 

اإلجابة عن فقرات  ورقة إجابة كل طالب عند انتهائهم من اإلجابة، فكان متوسط زمن

 ( دقيقة .20االختبار االول )

 . التحليل االحصائي لفقرات االختبار:  3

( طالب من طالب الصف 122طبق الباحث االختبار على عينة التحليل اإلحصائي )

الثاني المتوسط في متوسطة بدر الكبرى، ومتوسطة اليمن, وهي من مجتمع البحث 

اإلحصائية, ثبت الباحث الدرجات تنازليا من أعلى درجة نفسه, ولتسهيل اإلجراءات 

%( ألنها 22إلى أدنى درجة, ثم اختيرت العينتان المتطرفتان العليا والدنيا بنسبة )

تعطينا حجم وتمايز دقيق عن معامل الصعوبة والتمييز وفعالية البدائل المخطئة, 

 وفيما يأتي توضيح إجراءات التحليل اإلحصائي:

بعد حساب مستوى صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار، وجد الفقرات: أ . صعوبة 

(، ويستدل من ذلك ان فقرات االختبار 2،30( و)2،29ان قيمتها تتراوح  بين )

 (3جميعها تعد مقبولة، ملحق )

بعد حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات قوة التمييزية لفقرات االختبار: ب . ال

(، وبذلك تعد جميع الفقرات 2, 32( و )2,  93ح بين )االختبار، وجد انها تتراو

 (3صالحة من حيث قوة التمييز، ملحق )
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بعد اجـراء العمليات اإلحصائية االزمة ظهر ان البدائل الخاطئة ت . فعالية البدائل: 

(  مما يعني انها فعالة لذا ابقى 2,  11-( ، ) 2, 0-انحصرت قيمتها السالبة بـيـن )

 (.2ر تعديل، ملحق )البدائل من غي

كرونباخ( وجد -تم التأكد من ثبات االختبار باستعمال معادلة )الفا . ثبات االختبار: 3

( ويعد معامل ثبات جيداً , وتشير الدراسات إلى إن 2،23أن معامل الثبات يساوي )

( فأكثر، 2،32معامل الثبات يمكن الوثوق به إذ يعد معامل الثبات عالياً أذا بلغ )

 (3) ملحق

 . اجراءات تطبيق التجربة: 4

 12/12/0213باشر الباحث بتطبيق التجربة على مجموعات البحث يوم الخميس

وأوضح الباحث لطالب المجموعتين التجريبيتين االولى والثانية الطريقة الجديدة 

)إستراتيجية التعلم التنافسي الفردي والتدريب العقلي( في تدريس مادة المطالعة 

تعامل معها، وكذلك أوضح الباحث لطالب المجموعة الضابطة خطوات وكيفية ال

الطريقة االعتيادية في تدريس مادة المطالعة وكيفية التعامل مع خطواتها, طبق 

اختبار الفهم القرائي الساعة  3/1/0212الباحث قبل نهاية التجربة بيوم واحد االحد 

لمجموعات الثالث التجريبية التاسعة والنصف صباحا , وفي وقت واحد على طالب ا

والضابطة, وقد ساعده في المراقبة مدرسين للغة العربية في المدرسة ومن ثم سجل 

 درجاتهم في جداول خاصة أَعدت لهذا الغرض.

 

  . الوسائل االحصائية: 6
استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية المناسبة في البحث الحالي باالستعانة بالبرنامج 

 (  كما يأتي:spssاالحصائي )

 تحليل التباين األحادي.  -

 (. 0مربع كاي ) كا -

 معامل صعوبة الفقرة. -

 معامل التمييز للفقرات. -

 معادلة فعالية البدائل الخاطئة. -

 الفاكرومباخ. -

 

 الفصل الرابع

 نتائج البحث واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات

التي توصل إليها ويتضمن الفصل عرض النتائج  التي وتفسيرها واالستنتاجات 

 -الباحث، وأهم التوصيات والمقترحات وكما يأتي :

 اوال: عرض النتائج

والتي تنص على : )ال توجد فروق ذو داللة إحصائية بين الفرضية الرئيسة: 

متوسطات درجات طالب مجموعات البحث الثالث, المجموعة التجريبية األولى 

التي درس طالبها باستراتيجية )التعلم التنافسي الفردي( والمجموعة التجريبية الثانية 
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ضابطة التي درس التي درس طالبها باستراتيجية )التدريب العقلي( والمجموعة ال

 طالبها بالطريقة االعتيادية في اختبار الفهم القرائي(.

بعد انتهاء التجربة وتطبيق اختبار الفهم القرائي على طالب مجموعات البحث 

الثالث، وتصحيح إجابات الطالب، وعند إجراء الموازنات بين متوسطات الدرجات 

متوسط  درجات طالب ( وجد أن 12التي حصل عليها في االختبار، الملحق )

المجموعة التجريبية األولى التي درست باستراتيجية التعلم التنافسي الفردي  بلغ 

( في حين بلغ متوسط درجات طالب 90131( واالنحراف المعياري )91022)

( 99019المجموعة التجريبية الثانية التي درست باستراتيجية التدريب العقلي بلغ )

( ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي 00929واالنحراف معياري )

( وجدول  20922النحراف معياري )( وا02012درست بالطريقة االعتيادية بلغ )

 ( يبيّن ذلك.2)

 (5جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات  طالب مجموعات البحث الثالث

  في اختبار الفهم القرائي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالب المجموعات

التجريبية 

 االولى

31 31558 35111 

التجريبية 

 الثانية

31 33513 05363 

 45328 05512 31 الضابطة

 

والختبار معنوية الفروق بين المجموعات الثالث،  أستعمل الباحث تحليل التباين 

 ( .2األحادي فكانت النتائج كما موضح في الجدول )

 (6جدول )

 تحليل التباين للمجموعات الثالث

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  القيمة الفائية

الداللة عند 

2525% 
 الجدولية  المحسوبة

بين 

 المجموعات

11055861 0 5605135  

415021 

 

35260 

 

 غير دالة

داخل 

 المجموعات

12015640 12 115440 

 المجموع

 الكلي

01555613 10  

 

ي اكبر من القيمة الفائية ه( 230021( أن قيمة فاي المحسوبة )2يظهر من الجدول )

( مما 2022( ومستوى داللة )32، 0( عند درجتي حرية )90230الجدولية والبالغة )
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( وعلى وفق هذه النتيجة 2022يعني وجود فروق ذوات داللة احصائية عند مستوى )

 الفرضية الصفرية الرئيسية.ترفض 

ولتعرف الفروق ذات الداللة احصائيا في متوسطات درجات اختبار الفهم القرائي 

لصالح أي مجموعة من المجموعات الثالث، ولتحقيق الفرضيات الفرعية وازن 

 الباحث في :

 

 الموازنة الفرضيات الفرعية:

والمجموعة الضابطة وعلى فق الموازنة بين المجموعة التجريبية األولى .  1

) ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  الفرضية الصفرية اآلتية :

( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية األولى ومتوسط درجات 2022)

(، وباستعمال اختبار 3المجموعة التجريبية الضابطة في اختبار الفهم القرائي( ملحق)

ناك فرق بين المتوسطين لصالح طالب المجموعة التجريبية شيفيه، وتبين أن ه

(، وهي اعلى من الجدولية والبالغة 2092االولى، إذ بلغت قيمة شيفيه المحسوبة )

(، وبهذا تُرفض الفرضية الصفرية الفرعية 2،22(، عند مستوى داللية )9022)

 (.3االولى  كما موضح في الجدول )

 (6جدول )

بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية االولى اختبار شيفيه للفرق 

 وطالب المجموعة الضابطة في اختبار الفهم القرائي

المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي

 قيمة شيفيه

 الداللة

2025 

 2525الداللة 

  الجدولية المحسوبة 2525

التجريبية 

 االولى
31 31558 

4535 3586 
دالة لصالح 

 التجريبية
 الضابطة

 

 

 

31 05512 

 

. الموازنة بين المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة وعلى فق  0

( بين 2022)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) الفرضية اآلتية:

متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية ومتوسط درجات طالب 

المجموعة الضابطة في اختبار الفهم القرائي(، وباستعمال اختبار شيفيه، وتبين أن 

بلغت قيمة  هناك فرق بين المتوسطين لصالح طالب المجموعة التجريبية الثانية، إذ

(، عند مستوى 9022(، وهي اعلى من الجدولية والبالغة )2023شيفيه المحسوبة )

(، وبهذا تُرفض الفرضية الصفرية الفرعية الثانية  وكما موضح في 2،22داللية )

 (.نتائج 2الجدول )
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 (8جدول )

اختبار شيفيه للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية 

 وطالب المجموعة الضابطة في اختبار الفهم القرائي

المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي

 قيمة شيفيه

 الداللة

2025 

 2525الداللة 

  الجدولية المحسوبة 2525

التجريبية 

 الثانية االلثانية
31 33513 

5581 3586 
دالة لصالح 

 التجريبية
 الضابطة

 

 

 

31 05512 

 

المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية وعلى الموازنة  بين  .9

( بين 2022)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )فق الفرضية اآلتية:

متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية األولى ومتوسط درجات المجموعة 

يفيه، تبين أن هناك التجريبية الثانية في اختبار الفهم القرائي( وباستعمال اختبار ش

فرق بين المتوسطين لصالح طالب المجموعة التجريبية الثانية، إذ بلغت قيمة شيفيه 

(، عند مستوى داللية 9022(، وهي اعلى من الجدولية والبالغة )2012المحسوبة )

(، وبهذا تُرفض الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة ، وبهذا تُرفض الفرضية 2،22)

 (.3الثالثة، كما موضح في الجدول ) الصفرية الفرعية

 (1جدول )

اختبار شيفيه للفرق بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية االولى  

 وطالب المجموعة التجريبية الثانية في اختبار الفهم القرائي

الوسط  العدد المجموعة

 الحسابي

 قيمة شيفيه

 الداللة

2025 

 2525الداللة 

  الحرجة المحسوبة 2525

التجريبية 

 االولى
31 31558 

4512 3586 
دالة لصالح 

 التجريبية
التجريبية 

 الثانية

 

 

 

31 33513 

 

 ثانياً : تفسير النتائج.

 الفرضية الصفرية الفرعية االولى : 

إذ تنص الفرضية الصفرية على: )ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية األولى ومتوسط درجات 2022)

المجموعة التجريبية الضابطة في اختبار الفهم القرائي(. ظهرت النتائج االحصائية 

ن التجريبية االولى والمجموعة على وجود فرق ذي داللة احصائية بين المجموعتي

 الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية االولى، وهذا يعود الى: 

فاعلية استراتيجية  التعلم التنافسي الفردي الذي طبق على المجموعة التجريبية  .- 

 االولى إذ ان هذا االستراتيجية تجعل دور المتعلم نشط وفعال في الموقف التعليمي.  .
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حلة المتوسطة من المراحل الدراسية المالئمة الستخدام استراتيجية التعلم تعد المر .-

التنافسي الفردي، إذ يكون الطالب في هذه المرحلة، قد بلغوا مرحلة من النضج 

 العقلي واالنفعالي، مما أهلهم إلى تقبل هذه االستراتيجية.

عليمية مما يحتم كان الطالب في المجموعة التجريبية االولى محور العملية الت .-

عليهم االنتباه والمتابعة ، أما في الطريقة االعتيادية فنالحظ أن المدرسة هي محور 

 العملية التعليمية

إن استعمال استراتيجية  التعلم التنافسي الفردي وفر جوا من المتعة داخل الدرس  .-

همت في وأصبح الدرس مشوقا مما أدى الى خلق بيئة تعليمية مليئة بالمثيرات أس

 زيادة دافعية الطالب وفاعليتهم في مادة المطالعة.

 الفرضية الصفرية الفرعية الثانية:

إذ تنص الفرضية الصفرية على: )ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية ومتوسط درجات 2022)

ر الفهم القرائي(. واظهرت النتائج االحصائية طالب المجموعة الضابطة في اختبا

على وجود فرق ذي داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية الثانية والمجموعة 

 الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية الثانية، وهذا يعود الى:

فاعلية استراتيجية التدريب العقلي، إذ انها تتضمن انشطة عقلية  تساعد الطالب  .-

كتساب فهم المقروء وتؤكد على التفاعل بين المدرس والطالب وتجعل للطالب على ا

ايجابيا في العملية التعليمية عكس الطريقة االعتيادية والتي يكون فيها المدرس الدور 

 االكبر في العملية التعليمية.

اعتاد الطالب من طريق تدريسهم باستعمال استراتيجية التدريب العقلي على  .-

المعنى من الكتاب المدرسي  استخالص المفهوم الرئيسي الذي يشتمل عليها اقتباس 

 الموضوع.  

 إستراتيجية التدريب العقلي تنمي مهارات تفكير متعددة عند الطالب. .-

 أنها اتاحت للطالب الحرية في التفكير وتعدد أنماطه. .-

 الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة:

( بين 2022وق ذات داللة احصائية عند مستوى )والتي تنص على: )ال توجد فر

متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية األولى ومتوسط درجات المجموعة 

التجريبية الثانية في اختبار الفهم القرائي(، والنتائج اظهرت فارق بسيط بين طالب 

على المجموعة التجريبية الثانية التي درست على وفق استراتيجية التدريب العقلي 

المجموعة االولى التي درست على وفق استراتيجية التعلم التنافسي الفردي ، ويمكن 

 أن يعزى ذلك الى األسباب اآلتية: 

استراتيجية التدريب العقلي جعلت الطالب  محور العملية التعليمية، وقضت على  .-

العلمية  الروتين الصفي بتهيئتها مناخ يسودهُ الحركة والنشاط والتفاعل مع المادة

المتنوعة بين مصادر قرائية وصورية في جو من التعاون واأللفة بين أفراد 

 المجموعة الواحدة.
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ويمكن تفسير تفوق االستراتيجيتين على الطريقة االعتيادية في هو أنهما ساعدا  .-

على تنمية قوة المالحظة، والوصول الى أستنتاجات من طريق تعديل وتيسير 

 تقديمها بما يتالئم وطبيعة المادة الدراسية. المعلومات التي يتم

وقد يعود السبب كذلك الى أن الطالب استغلوا قدراتهم الذاتية وبمساحة فكرية  .-

 اوسع كون االستراتيجيتين اتاحتا فرصة للطالب في تحليل المفاهيم المقروءة.

ة جو تعليمي والسبب االخر في تقارب نتائج االستراتيجيتين أنهما ساعدتا في تهيئ .-

مناسب لمساعدة الطالب في الوصول الى الفهم بأنفسهم بوساطة توجيه وتشجيع 

المدرس لهم باستمرار، وقدرتهم على الوصول للمعرفة بأنفسهم مما زاد من فهمهم 

 لما يقرؤون. 

اسهمت االستراتيجيتين بشكل او بأخر في تحفيز الطالب على التعلم فنجاحهم  .-

 وتجاوبهم مع المادة دفعهم الى مواصلة نشاطهم واالستمرار في التقدم .

 

 ثالثا: االستنتاجات:

  -في ضوء نتائج البحث، توصل الباحث الى االستنتاجات اآلتية:

ل المادة التعليمية منتظما بشكل خطوات إن أنموذج أستراتيجية التدريب العقلي جع .-

إجرائية منظمة ومتسلسلة بحسب صعوبتها بما وفر تفاعال بين المدرس والطالب 

والتي ساعدت على اكتساب فهم المقروء بالشكل الصحيح، وكذلك استراتيجية التعلم 

ا التنافسي الفردي كان لها اثر ايجابي في اكتساب فهم المقروء لكن مع الفارق بينه

 وبين استراتيجية التدريب العقلي  إذ كان لها فاعلية وتأثيرا على الطالب.

تتطلب أستراتيجيتي التعلم التنافسي الفردي والتدريب العقلي من المدرس جهدا  .-

 ووقتا اكثر مما هو مطلوب في التعليم التقليدي.(

ي التدريس يعالج استعمال أستراتيجيتي التعلم التنافسي الفردي والتدريب العقلي ف .-

 الكثير من المشكالت التربوية كالتسرب والملل.

ساعدت  أستراتيجيتي التعلم التنافسي الفردي والتدريب العقلي على اشاعة روح  .-

 التعاون وحب المشاركة في موضوعات مادة المطالعة.

على أدى التدريس أستراتيجيتي التعلم التنافسي الفردي والتدريب العقلي بالتغلب  .-

الخوف والتردد عند طرح األسئلة، إذ عزز مستوى اكتساب الطالب لفهم المقروء 

 الن لديهم الرغبة في تعلم المفهوم.

أن تدريس المطالعة على وفق أستراتيجيتي التعلم التنافسي الفردي والتدريب  .-

العقلي ملبية لنداءات النظريات التعليمية الحديثة التي تؤكد على جعل الطالب محور 

 العملية التعليمية.

إن التدريس بأستراتيجيتي التعلم التنافسي الفردي والتدريب العقلي ساعدت على  .-

مرغوب فيها عند الطالب منها االنتباه في اثناء الدرس والعناية  ظهور سلوكيات

 بمادة المطالعة  وإثارة شوق الطالب إلى متابعتها واإلقبال على دراستها.

 

 

 



  0202لسنة  ايلول والثمانون . لث......... العدد الثا..............................................................مجلة الفتح  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-092- 
 

 رابعاً :التوصيات.

 -في ضوء النتائج يوصي الباحث بما يأتي : 

 .ضرورة اهتمام وزارة التربية بطرائق واستراتيجيات التدريس الحديثة .-

التأكيد على التدريس بأستراتيجيتي التعلم التنافسي الفردي والتدريب العقلي في  .-

 تدريس مادة المطالعة في المدارس لما لها من أهمية في فهم المقروء.

حث مدرسي ومدرسات اللغة العربية على ضرورة األهتمام بالفهم القرائي لدى  .-

الطالب، لما له من أهمية في زيادة التحصيل باللغة العربية نفسها والمواد الدراسية 

 االخرى.

ضرورة جعل الطالب المحور الرئيس في العملية التعليمية، وإعطاؤه الدور األكبر  .-

، واستنباط األفكار األكثر إبداعية، وتوظيفها بصورة  في المناقشة واالستفسار

 صحيحة.

عمل دورات تدريبية مستمرة لمدرسي ومدرسات اللغة العربية، عن كيفية أعتماد  .-

االستراتيجيات  والطرائق الحديثة في التدريس، مع دروس للمشاهدة والتطبيق 

لتنافسي الفردي وإعداد نشرات توضيحية لذلك، وخصوصا استراتيجيتي التعلم ا

 والتدريب العقلي.

حث مدرسي اللغة العربية على العناية والتركيز والصياغة الواضحة والمتكاملة  .-

 للمفاهيم الواردة في مناهج هذه المادة، بدالً من اظهار المعنى العام فقط.

يجب على مدرسي ومدرسات اللغة العربية أن يجعلوا التعليم ذو معنى للمتعلم  . -

ا يقوم بتدريس مادة جديدة من طريق استثمار المعلومات المخزونة عند المتعلم عندم

 في بنيته المعرفية، وربطها بالمفاهيم الجديدة.

 

 خامساً : المقترحات.

 استكماالً للبحث يقترح الباحث أجراء الدراسات اآلتية :

نافسي الفردي دراسة مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة اثر استراتيجيتي التعلم الت .-

والتدريب العقلي في متغيرات أخر مثل  )األتجاهات، الميول العلمية، التفكير الناقد، 

 أتخاذ القرار، تقدير الذات، وانتقال أثر التعلم. 

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية تهتم بمتغير الجنس، المرحلة الدراسية  .-

 وغيرها. 

رسي اللغة العربية نحو استعمال االستراتيجيات إجراء دراسة لمعرفة اتجاهات مد .-

 والنماذج الحديثة.

إجراء دراسة لمعرفة صعوبات استخدام االستراتيجيات والنماذج الحديثة في  .-

 تدريس موضوعات مادة المطالعة في المدارس الثانوية في العراق.

لعقلي في تعليم إعادة تجريب اثر استراتيجيتي التعلم التنافسي الفردي والتدريب ا .-

 مادة المطالعة لدى طالب الصف االول المتوسط  بهدف إعمام النتائج.
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 المصادر والمراجع

 القران الكريم

إستراتيجيات حديثة في طرائق تدريس (: 1333أبو جاللة, صبحي حمدان ) .1
 ,مكتبة الفالح للنشر والتوزيع , الكويت.1, طالعلوم

التعلم التعاوني الفلسفة (: 0222أبو النصر، حمزة حمزة، وجمل، محمد جهاد ) .0
 ، العين، اإلمارات العربية المتحدة.والممارسة دار الكتاب الجامعي

إستراتيجيات تدريس اللغة العربية اطر نظرية (: 0219إسماعيل, بليغ حمدي ) .9
 دناألر -, دار المناهج للنشر والتوزيع عمانوتطبيقات عملية 

المناهج وطرائق (: 0219الجبوري, عمران جاسم, والسلطاني، حمزة هاشم ) .2
 األردن. -, دار الرضوان للنشر والتوزيع عمانتدريس اللغة العربية

علم النفس التربوي أفاق (: 0223حسين، ماجد عباس، وجعفر، افراح محمد) .2
 ، مؤسسة مصر المرتضى للكتاب العراقي، العراق.مستقبلية

المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية (: 0212لي سامي )الحالق, ع .2
 لبنان, المؤسسة الحديثة للكتاب. -, بيروتوعلومها

، دار المناهج للنشر 1، طالتعلم التعاوني(: 0219الخفاف، ايمان عباس ) .3

 والتوزيع، عمان.

(: استراتيجيات حديثة في تدريس العلوم، دار النهضة 0222راتب، محمد،) .2

 النشر، القاهرة.للطباعة و

األخطاء اإلمالئية لدى طلبة كلية المعلمين/ (: 1333الربيعي, جمعة رشيد ) .3
, المجلد السادس واألربعين, 0, مجلة المجمع العلمي, جالجامعة المستنصرية

 العراق. -بغداد

( في R.E.A.Pأثر إستراتيجية )(: 0219الساعدي، وئام عبد العادل وحيد) .12
، الجامعة المستنصرية/كلية طالبات الصف الثاني المتوسطالفهم القرائي لدى 

 التربية األساسية  ،) رسالة ماجستير غير منشورة(.

مفاهيم (: 0222سمارة, أحمد عواف, والعديلي، عبد السالم موسى) .11
 األردن. -, عمان1, دار المسيرة,طومصطلحات في العلوم التربوية

أثر استراتيجية (: 0213الخالق) الشنجار، احمد علي، والمندالوي، ضياء عبد .10
التعلم التنافسي الفردي في تحصيل مادة الجغرافية واتجاهاتهن العلمية لدى 

 ، مجلة كلية التربية االساسية.طالبات الصف الرابع األدبي

تعليم القراءة واألدب, (: 0222طعيمة, رشدي، والشعيبي ومحمد ) .19
 العربي للطباعة والنشر القاهرة., دار الفكر إستراتيجيات مختلفة لجمهور متنوع

أثر نمطي أستراتيجية مرشد (: 0212العتابي، حنان غضبان هندي حسن) .12
، الجامعة التوقعات في الفهم القرائي عند طالبات الصف الثاني المتوسط

 المستنصرية/كلية التربية األساسية  ،) رسالة ماجستير غير منشورة(.

اسلوب التعلم التعاوني والقدرة اثر (: 1332غباشنة، يسرى علي محمود) .12
،) رسالة ماجستير غير منشورة(، االردن، القرائية في االستيعاب القرائي

 جامعة اليرموك.
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، أساسيات التنمية المهنية للمعلمين(:0222الفرج، وجيه ودبابنة، ميشيل) .12

 مؤسسة الوراق للطباعة والنشر، عمان

، دار 1، طالتعلم الصفيسيكولوجية (: 0222قطامي، يوسف وقطامي، نايفة) .13

 الشروق للنشر والتوزيع، عمان.

اثر التدريب العقلي علي خفض قلق المنافسة (:0222لبيب ، هبه محمد ) .12
، اطروحة دكتوراه غير منشورة، وفعالية األداء المهادي لالعبات التايكوندو

 جامعة االسكندرية، مصر.

الند في الفهم أثر إستراتيجية مكفر(:0212المالكي، أسيل صبيح حسين) .13
، الجامعة القرائي واألداء التعبيري لدى طالبات الصف األول المتوسط

 المستنصرية/كلية التربية األساسية  ،) رسالة ماجستير غير منشورة(.

، دار الثقافة 1، طالمدخل الى علم النفس العام(: 0222محمد جاسم محمد ) .02

 والنشر والتوزيع، عمان.

, دار خصائص العربية وطرائق تدريسهام(: 0222معروف, نايف محمود. ) .01

 لبنان. -النفائس للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت

أثر (: 0212المندالوي، ضياء عبد الخالق، والحميري، هاجر عبد الدايم ) .00
استراتيجية التدريب العقلي في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف 

 لجامعة المستنصرية.، مجلة كلية التربية االرابع األدبي

 , مطبعة وزارة التربية.0, رقمنظام المدارس الثانوية(, 0212وزارة التربية.) .09

(، تاثير برنامج للتدريب العقلي على النشاط 1333الوسيمي، عزة شوقي ) .02

الكهربائي للعـضلة الضامة المصابة لدى العبي كرة القدم، )المؤتمر العلمي 
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