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 مستخلص البحث

يرمي البحث الحالي إلى معرفة:" عالقة الفهم القرائي بالتحصيل الدراسي لدى      

طلبة الصف الثاني متوسط"،ولتحقيق مرمى البحث وضع الباحث الفرضيات 

 الصفرية اآلتية :

ال توجد عالقة دالّة إحصائياً بين درجات الفهم القرائي، و درجات التحصيل  -0

 ة لدى طلبة الصف الثاني متوسط.الدراسي لمادة اللّغة العربي

ال توجد عالقة دالّة إحصائياً بين درجات الفهم القرائي، و درجات التحصيل  -9

 الدراسي لمادة اللّغة العربية لدى طالب الصف الثاني متوسط.

ال توجد عالقة دالّة إحصائياً بين درجات الفهم القرائي، و درجات التحصيل  -1

 عربية للعام الماضي لدى طالبات الصف الثاني متوسط.الدراسي لمادة اللّغة ال

اقتصر البحث الحالي على طلبة الصف الثاني متوسط في مركز قضاء بعقوبة،      

م، وكتاب اللّغة العربية للصف 9102-9107الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

اللّغة العربية  الثاني متوسط والتحصيل الدراسي النهائي للفصل الدراسي األول لمادة

 م .  9107/9102وللعام الدراسي  -العينة األساسية -لطلبة البحث 

ولتحقيق مرمى البحث الوحيد اختار الباحث منهج البحث الوصفي ، ثّم حّدد        

( طالبة 011( طالب ، و)011مجتّمع البحث واختار عينة البحث األساسية والبالغة )

( فقرة اختباريه ، 01، ثّم وضع الباحث اختبار لقياس الفهم القرائي مكون من )

ية له ، وبعد تطبيق األداة على عينة البحث وجرى التأكد من الخصائص السايكومتر

mailto:Ssiaf310@gmail.com
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األساسية وجمع البيانات وتفريغها وتبويبها ، وبعد استعمال الوسائل االحصائية 

المالئمة ، رفضت الفرضيات الصفرية الثالث ؛ ألنّه اتضح هناك عالقة ايجابية قوية 

ككّل ، وللطالب ،  بين الفهم القرائي والتحصيل الدراسي لمادة اللّغة العربية ، للطلبة

 والطالبات على انفراد .

وتوصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات ومنها :" ال توجد فروق بين       

الطالب والطالبات بمدى عالقة الفهم القرائي بالتحصيل الدراسي لمادة اللّغة العربية  

توصل الى ، فهناك عالقة قوية وموجبة بين المتغيرين ولكاّل الجنسين " ، كما 

توصيات عدة أولها : " ضرورة وضع برامج تدريبية تؤدي الى زيادة فهم الطلبة 

القرائي" وال يفوت الباحث كذلك التوصل إلى مجموعة اقتراحات الستكمال البحث 

العلمي في هذا الميدان ومنها :" إجراء دراسة مماثلة على مستوى محافظة ديالى 

 قة الفهم القرائي بالتحصيل الدراسي".للوقوف بشكّل واضح على حقيقة عال

 

The relationship of reading comprehension to the academic 

achievement of second grade students is average 

Inst. Dr. saif Sa'ad Mahmood Azeez 

 

Abstract : 

The current research aims to know: "The relationship of reading 

comprehension to the academic achievement of second grade 

students is average." To achieve the goal of the research, the 

researcher put the following zero hypotheses: 

0 - There is no statistically significant relationship between 

reading comprehension scores, and grades of academic 

achievement of the Arabic language in second graders. 

9 - There is no statistically significant relationship between 

reading comprehension scores, and grades of academic 

achievement of the Arabic language in second grade students. 

1 - There is no statistically significant relationship between 

reading comprehension scores, and grades of academic 

achievement of the Arabic language for last year among second 

grade students. 

     The current research is limited to the second grade students in 

the middle of the first year of the academic year 2016-2017. The 

second grade Arabic book and the final academic achievement 

for the first semester of the Arabic language for the basic 

research students for the academic year 2017/2018. 
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       In order to achieve the sole goal of the research, the 

researcher chose descriptive research methodology. He then 

defined the research community and chose the basic research 

sample of 100 students and 100 students. The researcher then 

developed a test to measure the reading comprehension 

component of 50 test paragraphs. After the application of the 

tool on the basic research sample and data collection, unloading 

and tabulation, and after the use of appropriate statistical 

methods, the three null hypotheses were rejected because there 

was a strong positive relationship between the reading 

comprehension and the academic achievement of the Arabic 

language for students as a whole and for students and students in 

private. 

      The researcher reached a number of conclusions, including: 

"There are no differences between the students and the extent of 

the relationship of reading comprehension of the achievement of 

the academic language of the Arabic language, there is a strong 

and positive relationship between the variables and both sexes," 

and reached several recommendations, the first of which: "the 

need to develop training programs to increase Understanding the 

students reading "The researcher also does not miss the search 

for proposals to complete scientific research in this field, 

including:" Conduct a similar study at the level of Diyala to stop 

clearly on the fact of the relationship of reading comprehension 

of academic achievement. " 

 

 الفصل األول

 التعريف بالبحث

 مشكلّة البحث :

إن مشكككلّة ضككعف الطلبككة فككي فهككم المقككروء ومككن ثاككّم فككي اللّغككة العربيككة بوجككه        

الخصوص وفروع المعرفة االخرى عموما تشغل القكائمين علكى التربيكة والتعلكيم، فقكد 

كان وما زال الطلبة يعانون من العشوائية واالرتجال في فهم المادة المقكروءة حتكى بكدا 

ثاككتم هككذ  المشكككلّة فككي المقككروء والقكك لككبعا الطلبككة أن راءة صككعبة المنككال، لككذلك بْحه

المؤتّمرات وْكتهباتم فيها الدراسات وْعقهداتم من أجلها الندوات، ويؤكد ذوو االختصكاص 

في أدبياتهم وبحوثهم ودراساتهم ضعف الطلبة فكي فهكم فكروع اللّغكة العربيكة خاصكة  ، 

 (  0:  9117وفروع المعرفة عامة . )االركي،
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لضككعف والتعثككر فككي الفهككم القرائككي  يككؤدي بالنتيجككة إلككى ضككعف  فككي مسككتوى إن ا     

التحصيل الدراسي ، ويبعد  الطلبة عن تكوين عادات القراءة التي ينبغي أن تستّمر مكع 

الطلبة إلى المراحكل الالحقكة ، والضكعف والتعثكر  فكي المطالعكة يولكد اكعورا بكالتقهقر 

يتغيكب عنهكا بحجكج وأعكذار قكد تككون  يكر المعرفي ، ولذلك قد يتهرب من المدرسكة و

صككحيحة، والضككعف فككي الفهككم القرائككي يجعككل الطلبككة فككي ضككعف فككي ثككروتهم اللغويككة 

011:  0221والتحصيلية . ) الدفاعي ، 
 

  ) 

وقد أدرك الباحث هذ  المشكلّة من خالل اكعور  بهكا عنكدما ككان طالبكا ثكّم مطبقكا ،بعكد 

بالت أجراهككا مككع الطلبككة ومككن ثككّم توجيككه ذلككك مدرسككا لسككنوات طويلككة ومككن خككالل مقككا

استبانة مفتوحة إلى مدرسي اللّغة العربية ومدرساتها للصكف الثكاني متوسكط   تتضكمن 

 سؤال مفتوح عن مدى تأثر تحصيل الطلبة بالفهم القرائي .

لذا يرى الباحث إن البحث عن عالقة الفهم القرائي بالتحصيل الدراسكي يعكّد              

ة للوقكوف الحقيقكي علكى مجكاالت هكذ  المشككلّة ومعالجتهكا فكي المسككتقبل ضكرورة ملحك

: إلىىى أم مىىدا  نىىا  عالقىىة بىىيق الفهىىم القرائىىي و القريككب،  ويبقككى السككؤال الوحيككد 

   التحصيل الدراسي وما اتجاه  ذه العالقة لدا طلبة الصف الثاني متوسط ؟

 

 أ مية البحث:

" اللّغة عالم حكّي لكه حركتكه ،  وروائحكه ، وألوانكه ، وموسكيقا  ، ومذاقكه ، وإذا         

كانت األحياء البحرية والبرية إضكافة ال تخضكع لحصكر، فكلن الكائنكات اللغويكة أرواح 

 (0: 9111ودالالت وحركات ومعان ".  ) الوائلي،

؛ لتكككون وسككيلة االتصككال  واللّغككة رمككوز منطوقككة أو مكتوبككة ، ابتكرهككا ا نسككان      

والتفككاهم مككع  يككر  ، وهككي بهككذا المعنككى ضككرورة اجتّماعيككة ذات أثككر  فككي حضككارة 

المجتّمع ا نساني إذ تؤلف بين أفكراد المجتّمكع ، وتوحكد بكين أ راضكهم  وأهكدافهم فكي 

الحيككاة ، ثككّم هككي عامككل فّعككال مككن عوامككل تطككور المجتّمككع ورقيككه ؛ ألنهككا مككر ة صككافية 

صورة صحيحة لحياة الجماعات البشرية ، فمن خاللها نسكتطيع أن نقكف  تنعكس عليها

على درجة عقلية كّل أْمة وعواطفها وحظها من الثقافة .) االبرااكي والتوانسكي، ب ت 

:1
 

  ) 

ولغتنا العربية أعّزها هللا سبحانه وتعالى واكرفها وخّصكها بكأن تككون اللّغكة التكي        

وفككي هككذا يقككول عككز وجككل فككي كتابككه (، 0127: 9110،أْنككزل بهككا القككر ن الكريم)مككراد

َجَمىي  الكريم ََ أَع  ىَأ بََشىرن ل َسىانأ الُىَذم يأل َحىدأوَن إَلَي ى لَىمأ أَنُهأىم  يَقأولأىوَن إَنَُمىا يأَعل مأ :"َولَقَىد  نَع 

بَىىيقن " مككن (، ونالككت اللّغككة العربيككة جانبًككا كبيككًرا 011) النحككل / َوَ ىىـَذا لََسىىانن َعَربَىىي  م 

المنزلة  بقول  أبو منصور عبد الملك بن محمد بكن إسكماعيل الثعكالبي النيسكابوري : " 

مكككككككن أحكككككككب هللا تعكككككككالى  أحكككككككب رسكككككككوله محمكككككككدا ، ومكككككككن أحكككككككب الرسكككككككول                         

:  9110العربي أحب العرب ، ومن أحب العرب أحب العربيكة " ) الكدليمي الكوائلي ، 

هـ(  فيؤكد أهمية العربية بقولكه " اعلكم أننكي علكى 129)ت ابق جني( ، أّما  10 – 11

تقادم الوقت  دائم التفسير والبحث ، فأجد الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي، مختلفكة 

الجهات على فكري ، وذلك إذا تأملت حال هذ  اللّغكة الشكريفة الكريمكة اللطيفكة وجكدت 

انب الفككر") ابكن جنكي، د ت  ، ص فيها من الحكمة وا رهاف والّرقة ما يملك علّي ج
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هـ ( فيكذكر أهميكة العربيكة بقولكه " وجكدنا للغكة العكرب فضكال  917)تالفّراء(، أّما 

على جميع  لغات األمم اختصاصا من هللا تعالى وكرامة أكرمهم بها، ومن خصائصكها  

               انكككككككككه يوجكككككككككد فيهكككككككككا مكككككككككن ا يجكككككككككاز مكككككككككا ال يوجكككككككككد فكككككككككي  يرهكككككككككا مكككككككككن                          

10: 0210اللغات ".)الخولي،
 
) 

أّما التحصيل الدراسي  فغالباً  ما تكون نتائجه التي يحصكل عليهكا الطلبكة  مؤّاكًرا        

المكؤثرة فكي تحصكيلهم  الطلبكةمهكم يعطينكا صكورة سكلبية أو إيجابيكة عكن طبيعكة بي كات 

الدراسي بشكّل مباار ، والتي ساعدتهم للحصول على نتيجة ما ، في زمان ومككان مكا 

إن تفحص عملية التحصيل الدراسي بنظرة تحليليكة ومكا يكرتبط مكن عوامكل عكّدة تكؤثر 

فيهككا وتككرتبط بهككا، لهككا األهميككة القصككوى، ذلككك أن معرفككة هككذ  العوامككل و ثارهككا فككي 

يمكككن معرفككة مككا يعككوق تلككك العمليككة ومككن ثّككم  دراسككة الطرائككق   التحصككيل الدراسككي

واألساليب المالئمكة لتفكادي المعوقكات والوصكول بالتحصكيل الدراسكي إلكى أقصكى حكد 

ممكككن، ولمككا كككان مككن الطبيعككي أن  أّي إصككالح تربككوي يجككب أن يبككدأ بمحاولككة رصككد 

ي التربيككة تطككورا الواقككع بلنجازاتككه ونككواحي قصككور  كككان عليككه أن يواكككب التطككور فكك

مماثال في رفع األداء الدراسي للوصول إلى مستوى عال مرتفع من التحصكيل العلمكي 

 (9)المعمرية ، د.ت: للطلبة،تأتي أهمية هذا البحث.

 ومق  نا يمكق للباحث تحديد أ مية البحث بما يأتي :    

 المختلفة . أهمية اللّغة ؛ ألنّها أداة التواصل بين الطلبة والعصور والمجتّمعات -0

أهمية اللّغة العربيكة ؛ ألنّهكا لغكة القكر ن الككريم والنبكي محمد)صكلى هللا عليكه و لكه  -9

 وصحبه وسلم(، ولغة أهل الجنة. 

أهمية فهم المقروء في فروع اللّغة العربية كافّة ، بكل فكي فكروع المعرفكة المتعكددة  -1

 وفي الميادين المتعددة .

ة تقككويم الطلبككة ، وركيككزة العمليككة التعليميككة أهميككة التحصككيل الدراسككي ؛ ألنّهككا أدا -4

 ومدى نجاحها. 

 

 مرمى البحث: 

" عالقة الفهم القرائي بالتحصيل الدراسي لدا يرمي البحث الحالي إلى معرفة :      

 طلبة الصف الثاني متوسط".
 ولتحقيق مرمى البحث وضع الباحث الفرضيات الصفرية اآلتية :    

إحصككائياً بككين درجككات الفهككم القرائككي، و درجككات التحصككيل ال توجككد عالقككة دالّككة  -0

 الدراسي لمادة اللّغة العربية لدى طلبة الصف الثاني متوسط.

ال توجككد عالقككة دالّككة إحصككائياً بككين درجككات الفهككم القرائككي، و درجككات التحصككيل  -9

 الدراسي لمادة اللّغة العربية لدى طالب الصف الثاني متوسط.

لّككة إحصككائياً بككين درجككات الفهككم القرائككي، و درجككات التحصككيل ال توجككد عالقككة دا -1

 الدراسي لمادة اللّغة العربية لدى طالبات الصف الثاني متوسط.
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 حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالي على ما يأتي:     

 طلبة الصف الثاني متوسط في مركز قضاء بعقوبة.  .0

 م. 9102 -9107الفصل الدراسي األول لعام   .9

التحصيل الدراسي النهائي لمادة اللّغة العربية للفصل الدراسي األول  لطلبكة البحكث  .1

 م .9107/9102وللعام الدراسي  -العينة األساسية-

 

 تحديد مصطلحات البحث:

 أوالً:الفهم القرائي:عّرفَ كّل مق :

التككل والمقككدادي بأنككه :" محصككلة مككا يسككتوعبه القككاريء ومككا يسككتنتجه مككن معككارف  -

:0220باالستناد الى ملفته المعرفية ".)التل والمقدادي ، وحقائق
 

01) 

سعد بأنّه :" عملية عقلية معرفية تقوم على مراقبة التلميذ لذاته والسكتراتيجياته التكي  -

 (07: 9111يستخدمها أثناء القراءة وتقييمه لها ".)سعد،

الظاهريككة  :"  مقككدار مكا يعرفككه القككارىء مككن المعككاني تعريىف الباحىىث الن ىىرم بأنّىىَ -

والداخلية للنص أو الفقرة ، والعبارة أو الجملة ، وتحديكد الوحكدات الفكريكة لكه وادراك 

 العالقات بينها".

بأنّككه :" الدرجككة التككي تعبككر عككن فهككم ا الطلبككة مككن خككالل تعريىىف الباحىىث ائجرائىىي  -

اختبككار مهككارة الفهككم  الككذي يطبككق علككيهم بعككد تككدريس الككنص المحككّدد مككن كتككاب اللّغككة 

 عربية) الجزء األول( للصف الثاني متوسط في جمهورية العراق ".ال

 ثانياً:التحصيل الدراسي:

 لغةً : 

كوا  ، والتاحصكيل   هاكبا سه كل مكن ككّل اكيءم : مكا باقهكيا وثاباكتا وذا اصه لا ، والحا صا " من حا

عا وثاباتم " . ) ابن منظكور ،  ما ّصلا الشيء تاجا يلاة ، وتاحا صه ْصل واالسم منه حا تغيير ما ياحم

، ج  0201
0
 ( 101) حصل ( :  

 اصطالحاً:عرفَ كّل مق:

 (.17: 0222ة حال قياسها". )دسوقي، .  الدسوقي بأنّه:" المعرفة والمهار0

القاعود بأنّه: " ناتج ما يتعلمه الطلبة بعد التعلم مباارة ويقاس بالعالمة التي يحصل  .9

 (   011:  0229في اختبارات التحصيل " . ) القاعود ،  الطلبةعليها 

القمش بأنّه : " المعارف والمهارات المكتسبة من الطلبة كنتيجة لدراسكة موضكوع ،  .1

 (   79م : 9111وحدة تعليمية محّددة " . ) القمش ،  أو

فكي  الطلبكة العبيدو بأنّه: "الكفايات العلمية والمهكارات السكلوكية التكي يحصكل عليهكا .1

مككادة دراسككية بعككد اجككراء التجربككة عليككه ، ويككتّم ذلككك بوسككاطة االختبككارات البعديككة" 

 (  02:  9111.)العبيدو ، 
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ر المعلومكات المعرفيكة والمهاريكة والحركيكة التكي :"وهو مقداالتعريف الن رم للباحث

مككن خككالل االختبككارات المتنوعككة والمتّمثلككة بعالمككات وتقككديرات  الطلبككةيحصككل عليهككا 

 ودرجات  ".

وهككو درجككات اللّغككة العربيككة فككي االمتحانككات النهائيككة  التعريىىف ائجرائىىي للباحىىث:"

حصكككل عليهككا طلبكككة م التككي ي9107/9102للفصككل الدراسكككي األول وللعككام الدراسكككي 

 الصف الثاني متوسط في جمهورية العراق". 

هككو أحككد صككفوف المرحلككة المتوسككطة الثالثككة ، وهككي ثالثا:الصىىف الثىىاني متوسىىط:" 

مرحلة عامة تقبل طلبتها من خريجي المرحلة االبتدائية ، والتعليم فكي هكذ  المرحلكة ال 

حككداً ، ووفيفككة هككذ  يتنككوع بككل يعطككى الطلبككة جمككيعهم مككن ذكككور وإنككاث برنامجككاً مو

المرحلة إعكداد الطلبكة إلكى مرحلكة دراسكية أعلكى هكي المرحلكة ا عداديكة " . ) وزارة 

 (  47:  0221التربية ، 

 

 الفصل الثاني 

 خلفية أدبية ودراســــــات ســـــابقــــة

 أوالً : خلفية أدبية

 الفهم  القرائي: .0

إن الغايكة األساسكية مكن تعلككيم القكراءة هكي) الفهكم القرائككي الجيكد( وهكذا مكا اتفككق         

عليكه المشكتغلون فكي أصكول تكدريس كككّل اللغكات، فككّل قكراءة ال توصكل ا نسكان إلككى) 

الفهم القرائي الجيد( هي خاط كة أو ناقصكة، وككّل مكدرس ال يفهكم هكذ  الغايكة ال يكتّمكن 

وصول إلى فهم مكا يقكرا،ن، ومكن ثّكّم هكو مكدرس  يكر نكاجح) من معاونة طلبته على ال

( وذلكك إن الفهكم أسكاس عمليكات القكراءة، فانطالقكة الطلبكة فكي  71: 0219الجومرد، 

(، ويعكد الفهكم فكي 009: 0222القراءة أكثر يتوقف على مكدى فهمكه لمكا يقكرأ) العلكي،

خكذ الفهكم فكي القكراءة القراءة الجهرية عنصر أساسي للسيطرة على فنكون اللّغكة، وقكد ا

عناية كبيرة ؛ لذلك ْعرف عددا من التعريفات من قبل المختصين فكي هكذا الميكدان مكن 

تربويين وعلماء نفس ، أما المختصون فكلنهم يقولكون بكأّن القكراءة والفهكم فيهكا وجهكان 

لعملية واحدة، أو يحمالن معنى واحد، ولككن االخكتالف بكين المصكطلحين هكو مكا يكرا  

هم، فالقراءة  لهكا معنكى لكيس هكو الفهكم وحكد  خاصكة فكي مفهومهكا الحكديث، كثير  ير

فالفهم يمثل فقط جانبا مكن مفهكوم القكراءة ، أّمكا الفهكم فقكد أخكذ التعريفكات المختلفكة مكن 

:  0221اككرح وتفسككير رمككوز مكتوبككة وإدراك المعنككى واسككتيعاب األفكككار. ) مجككاور،

127 ) 

 ليككة يعجككزون عككن فهككم معنككى مككا يقككرا،ن ، وال  فالطلبككة عنككدما يقككرا،ن بطريقككة      

يسككتّمتعون بككالقراءة وال يمكككنهم أن يسككتخدموها كوسككيلة نافعككة، فهككم يحسككون بالضككيق 

الضطرارهم إلى تركيز انتباههم مدة طويلة في عمليكة  ليكة ال معنكى لهكا، وال اكّك فكي 

ونرو أن مجككرد تزويككد الكلّمككات دون فهككم عمككل مقككبا للككنفس وباعككث علككى الملككل) مكك

( لكذلك " فكلّن فهكم القكراءة يتوقكف قبكل ككّل اكيء علكى معرفكة 992و خكرون، ب ت : 

معكككاني الكلّمكككات علكككى انفرادهكككا فيجكككب علكككى المكككدرس أن يعتنكككي بليضكككاح الكلّمكككات 

وتفسيرها"، ولكن معرفة معاني الكلّمكات وحكدها ال تضكمن فهكم العبكارات، فكلذا كانكت 
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على الطلبة فهم معناها، وان كانكت مؤلفكة مكن العبارة معقدة ومركبة ومفصلة ، يتعسر 

كلّمات كلّها معلومة المعنى، فيجب على المعلم االعتناء بتفهيم العبارات وتفسكيرها، ثكّم 

على المدرس أن ينبه أذهان الطلبة إلى المعنى العام  الذي يفهم من مجمكوع العبكارات، 

 ية فكككككي الفهكككككم.مكككككات اللبنكككككة األساسكككككأي مكككككن مجمكككككوع الكلّمكككككات، لكككككذلك تعكككككد الكلّ 

 (     21: 0212الحصري،)

ولكي تحصل على الفهم  الجيكد لككّل مكا يقكر،  الطلبكة، يجكب أن يفهكم معنكى ككّل         

كلّمككة بمفردهككا ثككّم يفهككم معنككى كككّل جملككة يقر،هككا فهمككا جيككدا، وبعككد ذلككك يفهككم كككّل فقككرة 

القطعكة ويرمكي تتكون من الجمل ثّم يفهم الطلبة المعنى الضمني أو الهدف الذي تشمله 

إليه الكاتب أو المؤلف، لذلك فلن الفهم الجيد يبدأ من الكلّمة المفردة حتى المعنى الكلّكي 

(، مع االنتبا  إلكى عكدم قلكب الغايكة  71: 0219مرورا بفهم الجملة فالفقرة ) الجومرد،

من دروس المطالعة وهي الفهم الجيكد إلكى دروس مناقشكة القضكايا النحويكة والصكرفية 

ثناء القراءة ، إال إذا اخطأ الطلبة خطكأ فاحشكا  فكال مكانع مكن  تصكحيح الخطكأ  مكع في أ

ا اككارة الخفيفككة إلككى القاعككدة النحويككة والصككرفية، ولكككن لككيس مككن الضككروري تطبيككق 

 (   21 - 72:  0219القواعد في دروس المطالعة دائمــا.) الجومرد ،

 التحصيل الدراسي: -9

حصككيل الدراسككي عنايككة كبيككرة نظككراً ألهميتككه فككي حيككاة يككولي المعنيككون بالتككدريس الت 

وما يترتب على نتائجكه مكن قكرارات تربويكة حاسكمة ، فاالختبكارات التحصكيلية  الطلبة

 وسكككككيلة منظمكككككة تهكككككدف الكككككى قيكككككاس كميكككككة المعلومكككككات التكككككي يحفظهكككككا الطلبكككككة 

 أو يتكككذكرها فكككي أي حقكككل مكككن حقكككول المعرفكككة ، كمكككا تشكككير إلكككى قدرتكككه علكككى فهمهكككا 

طبيقهككا أو تحليلهككا واالنتفككاع بهككا فككي مواقككف الحيككاة المختلفككة، لككذا تهككتّم المؤسسككات أو ت

التربوية بالتحصيل لكونه مؤاراً على مدى تقدمها نحو األهداف التربوية ، فالتحصكيل 

يعكس نتاجات التدريس التي تسعى المؤسسات التربوية اليها ، فضالً عن أنها تحكرص 

حصكيل ، ذلكك ألن مسكتوى التحصكيل يكدل علكى كفايكة على تحقيق مستوى عال مكن الت

المؤسسككات التربويككة وقككدرتها علككى بلككو، أهككدافها ، ويحككّدد التحصككيل الككى درجككة  يككر 

قليلكككة القيمكككة االجتّماعيكككة واالقتصكككادية للطلبكككة، فهكككي مؤاكككر  مكككن مؤاكككرات القيمكككة 

حصككيل االجتّماعيككة والطمككوح الككوفيفي الككذي يطمككح الككى بلو ككه الطلبككة؛ لككذلك يعككد الت

بمفهومه الحديث إكتساب الوسكائل العلميكة الصكحيحة التكي يمككن مكن خاللهكا الوصكول 

الى المهارات المدرسية بطريقة علمية منظمة ، لذا فهو يهتّم بجكانبين مكن نكواتج الكتعلم 

هما الجانكب المعرفكي والمهكاري ، وأن اهتّمكام التعريكف بالجانكب المعرفكي والمهكاري 

الجانب الوجداني ، ومما الاك فيه أن  عملية التحصكيل المعرفكي يعني االهتّمام ضمناً ب

ليسككت عمليككة  ليككة ميكانيكيككة بحتككة ، وإنمككا هككي فككن مككن الفنككون الذهنيككة ، لككه أصككوله 

وقواعككد  ، ومناهجككه ، والتحصككيل المعرفككي الجيككد يقككوم علككى التفكيككر الناقككد والنظككرة 

ليككككل والتركيككككب والمقارنككككة الفاحصككككة الدقيقككككة والككككوعي وا دراك واالسككككتيعاب والتح

والتطبيككق والتعمككيم والتّمييككز والككربط بككين المككواد بعضككها بككبعا وبينهككا جميعككاً وبككين 

مظككاهر الحيككاة ،وإذا كانككت الحاجككة الككى إكتسككاب العلككم والمعرفككة ضككرورية فككي كككّل 

العصور فهكي فكي عصكرنا الحكالي أكثكر ضكرورة وإلحاحكاً ، وذلكك لككي يتسكلح اكبابنا 

وى على مجابهة األخطكار المحدقكة بكالوطن واألمكة العربيكة فكي الوقكت بسالح العلم ليق
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( أن هنكاك  ILEA، 1984الحاضكر ،واقتكرح ) ديفيكد هكارجر يفكز ( وزمكال،  عكن ) 

 أربعة جوانب للتحصيل على األقل تحتاج المدرسة الى تطويرها هي : 

يهككتّم هككذا الجانككب بنككوع التحصككيل الككذي  القىىدرع علىىى التىىذكر واسىىتعمال الحقىىائ  : .0

 تسعى االمتحانات العامة الى قياسه لدى الطلبة . 

وتْعنككى بالقككدرة العمليككة علككى تطبيككق المعرفككة مككع  المهىىارات العمليىىة والمحكيىىة : .9

 التركيز على حل المشكاّلت والمهارات البحثية . 

الطلبة على االتصكال ويكون التركيز على قدرة  المهارات الشخصية واالجتّماعية : .1

والتواصل مع اآلخرين ، كما يهتّم هذا الجانب بالحقائق الشخصية كالمبادرة واالعتّمكاد 

 على النفس واالستعداد القيادي . 

ويهكتّم هكذا الجانككب بتصكور الطلبكة لذاتكه وبقدرتكه ، مككثالً  الدافعيىة والثقىة بىالنف  : .1

لتحصيلية الجيدة اروطاً معينة مكن على الصمود في وجه الفشل ،والحقيقة أن للعملية ا

بينهككا تككوافر الككدافع أو الحمككاس لككدى الطلبككة لبككذل الجهككد والطاقككة والعمككل الجككاد وعلككى 

الطالب أن يبرز في نفسه هذا الدافع إذ يلقكى التشكجيع والتعضكيد نابعكاً مكن ذاتكه، ككذلك 

لطلبكة دوراً توزيع الجهد المطلوب بدالً مكن تركيكز  ويكؤدي الجهكد الكذاتي الكذي يبذلكه ا

أساسياً في نجكاح عمليكة الكتعلّم ،وتسكتخدم اختبكارات التحصكيل فكي مجكال الكشكف عمكا 

تعلمه على طريق التحضير لمرحلة التدريب في تخصص معكين،ان نتكائج االختبكارات 

التحصيلية تعد عوامل مهمة في تقرير مصير الطلبة الذين تعطكى لهكم ، لكذلك ككان مكن 

تبارات بقياس ما هو مقصود بها أن تقيسه وبدرجكة عاليكة الضروري أن تقوم هذ  االخ

مكككككن الكفايكككككة وأن تككككككون نتائجهكككككا دالّكككككة تّمامكككككاً علكككككى مسكككككتوى قابليكككككة الشكككككخص 

 الممتحن،وتستخدم االختبارات التحصيلية لأل راض اآلتية : 

يهدف الكى معرفكة مكدى تحقيكق األهكداف التدريسكية لكدى  : قياس مستوا التحصيل .0

 الدراسية . الطلبة في المادة 

يهدف الكى الكشكف عكن مكواطن الضكعف لكدى الطلبكة وتحديكد  التشخيص والعالج : .9

الثغرات لعالجهكا وتحديكد األسكباب التحصكيلية التكي تعيكق الطلبكة لمكادة معينكة ومكن ثكّم 

 وضع عالج لهذ  األسباب . 

يهدف الى تصنيف الطلبكة ضكمن تخصصكات دراسكية معينكة أو تشكعيب  التصنيف : .1

الطالب حسب معدالتهم في المواد المختلفة ، من أجل إيجاد اكعب متجانسكة نسكبياً مكن 

 حيث التحصيل . 

بمكا أن أ ككراض االختبككارات التحصكيلية تْعككد جكزءاً مككن أ ككراض  أغىرا  أخىىرا : .1

ضككات اخككرى تتصككل باالختبككارات القيككاس والتقككويم بصككفة عامككة ، فككلن هنككاك اعترا

التحصيلية كالمسح والتنبؤ والتوجيه وا رااد وصناعة القكرار وإثكارة الدافعيكة وتقكويم 

وأ كراض البحكث العلمكي ،وتعكد االختبكارات  الطلبةالمنهج من حيث مالءمته لحاجات 

جبكه التحصيلية وسيلة تقويمية أساسية في العملية التربوية ، فهي معيار أساسي يكتّم بمو

تحديد مقدار تقدم الطلبة في الدراسة وتوزيعهم على أنواع التعليم المختلفكة ، ككذلك فكي 

اختيار البرامج التعليمية التي تالئمهم ، فضالً عن أنها تساعد في تحسين أساليب التعلّم 

والتدريس وتؤدي إجادة اسكتخدام نتكائج االختبكارات التحصكيلية الكى زيكادة تفهكم الطلبكة 

، بيكد أن  الطلبكة تحسين تعلمهم ،إن لالختبكارات علكى الكدوام أثكراً علكى تعلكم ألنفسهم و
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قدراً كبيراً من االختبارات  ير المقننة يككون الغكرض الحقيقكي منكه هكو الوصكول الكى 

درجة معينة والحفاف على مسكتواها ، وتخكدم االختبكارات أ راضكاً أبعكد مكن الكدرجات 

لحقككائق والمفككاهيم والنظريككات واآلراء ذات والتحفيككز ، ومككن هككذ  األ ككراض انتقككاء ا

األهمية األكبر من بكين مجموعكة كبيكرة مكن المعلومكات ،ومكن العوامكل المسكؤولة عكن 

 عملية التحصيل هي على النحو اآلتي : 

مقككدار مككا يتّمتككع بككه الطلبككة مككن ذكككاء عككام وقككدرات خاصككة واسككتعدادات وميككول  .0

 ومواهب ومهارات وخبرات . 

يه من دوافكع واكعور بالحماسكة واالهتّمكام بالدراسكة وبكذل الجهكود مقدار ما يوجد لد .9

 والطاقة فيها . 

 مقدار ما يتّمتع به من السالمة الجسمية والصحة النفسية والعقلية .  .1

طريقة التدريس وما يصاحبها من تشويق وجذب انتبكا  الطلبكة ، واسكتعمال الوسكائل  .1

 تدريسي وما إلى ذلك . السمعية والبصرية وااراك الطلبة في النشاط ال

اخصية األستاذ ومقدار ما يتّمتكع بكه مكن القكدرة علكى نقكل المعلومكات وجكذب انتبكا   .0

 الطلبة وتشجيعهم وحثهم على الدرس واالستيعاب ، ومدى تّمكنه من مادته العلمية . 

 مقدار ما يتوافر من الكتب والمراجع الجيدة والمختبرات والورش .  .1

 واستعداداتهم وذكائهم العام .  الطلبةا مع ميول اتفاق الدراسة ونوعيته .7

 مقدار تفر ه للدراسة وعدم تكلّيفه بالقيام بأعباء خارجية .  .2

 فروف السكن وا قامة التي يعيش فيها الطلبة .  .2

مكككن الجكككو األسكككري الصكككحي والهكككاد  . )الجبكككوري  الطلبكككةمقكككدار مكككا يتّمتكككع بكككه  .01

،9111:
 

11)   

 

الدراسات السابقة على دراستين فقط تتناول العالقة بين تقتصر ثانياً:دراسات سابقة: 

 بعا المتغيرات وكما يأتي:

 (:0290دراسة جيدم )  -

"عالقىىة ثقىىة الطفىىل بتحصىىيلَ المدرسىىي واالتجا ىىات اسككتهدفت الدراسككة تعككرف :      

( طالبكا وطالبكة ، وحسكبت الدراسكة درجكات 27تكونكت عينكة الدراسكة مكن ) األبوية "

الثقة بالنفس من خالل تقديرات عدد من المتخصصين بعلم النفس والمدرسين اعتّمكدت 

معككدل درجككات اختبككار الككذكاء واككملت الدراسككة طلبككة المرحلككة الدراسككية األولككى الككى 

نككاك عالقككة بككين الثقككة بككالنفس ، العااككرة ، وبعككد تحليككل النتككائج احصككائياً فهككر ان ه

والتحصكيل الدراسكي ، خكالل السككنوات العشكر وأفهكرت النتككائج ايضكاً ان العالقكة بككين 

الثقككة بككالنفس ومعككدل الككدرجات فككي التحصككيل تبككرز تقريبككاً فككي المرحلككة الخامسككة لكككاّل 

الجنسكككين ، كمكككا أفهكككرت النتكككائج ان هنكككاك فرقكككاً فكككي الثقكككة فكككي الكككنفس بكككين الطكككالب 

بكككات فكككي المرحلكككة الخامسكككة أيضكككا ، وأفهكككرت أّن العالقكككة بكككين الثقكككة بكككالنفس والطال

والتحصيل أعلى بالنسبة للطالبات مّما هكي عليكه لكدى الطكالب ، وال توجكد عالقكة بكين 

 ( dye,1981:307االتجاهات األبوية ،بين التحصيل والثقة بالنفس للطالب والطالبات
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 (:0224دراسة السامرائي ) -

: "العالقة بيق التفكير االبداعي والذكاء والتحصيل ت الدراسة الى معرفة هدف     

 لدا طلبة مدارس المتّميزيق في بغداد".

لقد كان أحد أهداف الدراسة معرفة العالقة بين التفكير االبداعي والذكاء      

 ( طالباً 011والتحصيل لدى طلبة المدارس المتّميزين في بغداد ، وبلغ حجم عينتها )

وطالبة اختيرت عشوائياً من مدارس المتّميزين في بغداد ، واستخدمت الدراسة لقياس 

الذكاء اختبار ) رافن ( لقياس التفكير ، ودرجات الطلبة لقياس التحصيل الدراسي ، 

ولقد أستخدم الوسائل االحصائية المالئمة مثل ، معامل ارتباط بيرسون و ير  

( بين التفكير 1،10ارتباطية موجبة عند مستوى )،توصلت الدراسة الى وجود عالقة 

السامرائي، ) لبة مدارس المتّميزين في بغداد.االبداعي والذكاء والتحصيل لدى ط

0221:
 

0-031) 

 

 مؤشرات ودالالت مق الدراستيق السابقتيق

(  0220:تباينككت الدراسككتين السككابقتين فككي أعككداد عيناتهككا ، فدراسككة )جيككدي،العينىىة-0

( فكانككت عينتهككا 0221(طالبككاً وطالبككة ، أمككا دراسككة ) السككامرائي،27) كانككت عينتهككا

 (طالباً وطالبة .011)

أمككا جككنس العينككة فكانككت مككن الككذكور وا نككاث فككي كككاّل الدراسككتين ، أمككا البحككث        

 الحالي فستكون عينتها من الذكور واالناث  .

علكى أداتكين فيمكا سيقتصكر  :اعتّمدت كّل دراسة من الدراستين السابقتين أداع البحث -9

 البحث الحالي على أداة واحدة فقط .

( على طلبة المرحلكة االبتدائيكة ، 0220طبقت دراسة )جيدي،المرحلة الدراسية :  -3

( طبقت أدواتها على المرحلكة الثانويكة فيمكا 0221والثانوية، بينما دراسة ) السامرائي،

وهناك اقتراب كبيكر بكين الدراسكتين  سيطبق البحث أداته على طلبة المرحلة المتوسطة

 السابقتين والبحث الحالي .

 سنناقشها في الفصل الرابع ، وهو فصل نتائج البحث واستنتاجاتها . نتائج : -4

 

 الفصل الثالث

    إجـــــــــــــراءات البحـــــــــث
 تضمن هذا الفصل ا جراءات التي قام بها الباحث وتّم اعتّماد اآلتي :   

اعتّمدا المنهج الوصفي للبحث الذي يهدف إلى وصف فواهر أو منهج البحث:  -أوالً:

أحداث أو أاياء معينة، وجمع المعلومات و الحقائق و المالحظات عنها )جابر، 

 (. لمالءمته مرمى البحث. 1: 0221

ثكل تّم جمع المعلومات و البيانات الخاصة بمجتّمكع البحكث والمتمّ  مجتّمع البحث: -ثانيًا

بطلبة الصف الثاني متوسكط فكي مرككز قضكاء مدينكة بعقوبكة فكي محافظكة ديكالى ، مكن 

 مديرية تربية محافظة ديالى  .
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 ثالثاً: عينة البحث :تكونت عينة البحث مّما يأتي:

عينة البحث االستطالعية وتكونت من أربعة وعشرين طالبكا وطالبكة مكن ) ثانويكة  -0

ووضككوح الفقككرات  وتحديككد الوقككت وكككان متوسككط فاطمككة للبنككات( لمعرفككة التعليمككات 

 (دقيقة.12الوقت لإلجابة هو )

(طالككب وطالبككة ، تككّم 901عينككة التحليككل ا حصككائي إذ تكونككت هككذ  العينككة مككن ) -9

 اختيارها من عشرة مدارس ضمن مجتمع البحث.

عينة البحث األساسية أو عينة البحكث التكي سكيتّم التوصكل إلكى النتكائج مكن خاللهكا  -1

( طالككب 911(طالبككة ، أي بمجمككوع كلّككي بلككغ)011(طالككب و) 011وقككد بلككغ عككددها)

 طالب وطالبة من كل مدرسة.  90وطالبة من مدارس مجتمع البحث بواقع 

 

 رابًعا:بناء أداع البحث:

 الفهم القرائي: -0

اسككتخدم الباحككث اختبككارات االختيككار مككن متعككدد لصككيا ة فقككرات اختبككار الفهككم       

القرائكككي لموضكككوع )النهكككْر والحيــكككـاةْ( فـكككـي كتكككاب اللّغكككة العربيـكككـة للصكككف الثانـكككـي 

متـــوسط ) الجزء األول( ، وعرضكت فقكرات هكذا االختبكار علكى عكدد مكن المحكمكين 

( وأخكككذ الباحكككث 0 -العربيكككة ) الملحكككق والخبكككراء فكككي مجكككال طرائكككق تكككدريس اللّغكككة

بتوجيهكاتهم ومالحظككاتهم وتعككديالتهم ، و عككداد اختبككار الفهككم القرائككي اتبككع الباحككث مككا 

 يأتي : 

لصيا ة فقرات هذا االختبار تّم اختيار موضوع واحد فقكط    صياغة فقرات االختبار : -

النهككْر هكو موضككوع )مكن كتككاب اللّغكة العربيككة )الجكزء األول( للصككف الثكاني متوسككط و

ثّم تّم تكلّيف المدرسين والمدرسات ضمن مجتّمع البحث بتكدريس الموضكوع  والحياةْ(،

( 01بالطرائق التي يتبعونها هم ، ومكن ثكّم تطبيكق اختبكار الفهكم القرائكي المتككون مكن )

 (.  011فقرة اختبارية ، لكّل فقرة ) درجتان ( بحيث تصبح الدرجة الكلّية للطلبة )

تّمت صيا ة التعليمات الخاصة باالختبار وكيفية ا جابة عنه، وقكد  مات ائجابة:ـ تعلي

تضمنت  التعليمات المعلومات الخاصة بالطلبكة ، وإعطكاء فككرة تامكة عكن الهكدف مكن 

االختبار، ونوعية األس لة وكيفية ا جابكة عكن االختبكار والدقكة ومراعكاة عكدم تكرك أي 

 قة منفصلة ألحقت باختبار الفهم القرائي. فقرة بدون إجابة ، وْدرجت في ور

تّم وضع إجابة نموذجية لكّل فقرة ، ووزعت الدرجات لككّل فقكرة ـ تعليمات التصحيح :

علككى وفكككق المعكككايير التكككي أعككدت لقيكككاس الفهكككم القرائكككي ، هككذا وأعكككد  الباحكككث بطاقكككة  

يح وذلكك للتصحيح ترفق مع االختبار أثنكاء عمليكة التصكحيح علكى اككّل مفتكاح للتصكح

 لتسهيل العملية واستخراج الدرجة النهائية لالختبار بشكّل موضوعي.

مككن أجكل التحقككق مكن وضككوح فقكرات اختبككار الفهككم  التطبيى  االسىىتطالعي لالختبىار: -

القرائي ومعرفة مدى مالئمتها ، لذلك طبق اختبار الفهم القرائي على عينة اسكتطالعية 

طالبا وطالبة ، من طلبة الصف الثاني متوسكط ،  (91مماثلة لعينة البحث ، تألفت من )
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وكانككت الفقككرات كلهككا واضككحة ومفهومككة ، وكككان متوسككط  وقككت االجابككة عككن فقككرات 

 ( دقيقة. 12االختبار )

 

 التحليل ائحصائي لفقرات االختبار : -

 صعوبة وسهولة وتّمييز وفعالية بدائل  فقرات اختبار الفهم القرائي: 

( فقككرة مككن نككوع االختيككار مككن متعككدد، لككذلك لجككأ الباحككث 01ار )يتضككمن االختبكك       

السككتخراج معامككل الصككعوبة والسككهولة والقككوة التّمييزيككة لكككّل فقككرة ، وتككّم تقسككيم عينككة 

مجموعكة األداء   -( طالكب وطالبكة901مجمكوعتين والبالغكة ) -البحث االحصائية إلى 

(،  21-20:  9110،  المرتفككككع ومجموعككككة األداء المككككنخفا) الككككدليمي والمهككككداوي

( طالبككا وطالبككة، وباسككتخدام معامككل الصككعوبة 001البككالغ عككددها) %( 97) وبنسككبة

(ومعامككل السككهولة يتككراوح 1،72-1،00للفقككرات الموضككوعية وجككد أنّككه يتككراوح بككين) 

( وهككككذا ضككككمن المسككككتوى المقبككككول ، أمككككا قككككوة تّمييككككز الفقككككرات 1،10-1،90بككككين) 

 التّمييككز ووجككد أنهككا تراوحككت بككين سككتخدام معامككلالموضككوعية لالختبككار فقككد حسككبت با

:  9119( وهككذا الحككد أيضككا  يقككع  ضككمن  المسككتوى المقبككول) عككودة ، 1،11-1،71)

(كذلك تّم إيجاد فعالية البدائل الخاط ة وكانت جميع البكدائل جذابكة بقكيم تراوحكت  121

( إذ كانت نسبة اختيار هذ  البدائل من مجموعة األداء المنخفا  1،12-/1101-بين ) 

 (   21: 9110)الدليمي والمهداوي،أعلى من مجموعة األداء المرتفع .

 ثبات االختبار  -

بطريقكة التجزئكة النصكفية تكّم اسكتخراج معامكل الثبكات لالختبكار ،إذ بلكغ معامككل          

فبلغ معامكل  ارتبكاط سبيرمان ـ براون ( وصحح بعدها باستخدام معادلة 1،27الثبات) 

إّن معامكل الثبكات  كىرتلي ( وهكو معامكل ثبكات جيكد، إذ ذككر1،20سكبيرمان ـ بكراون) 

 (   Likert ، 1934 228 : (.) 1121 -1119الذي يمكن اعتّماد   يكـــون ما بين)

حصل الباحث على درجات التحصيل الدراسي النهائية لمكادة اللّغكة العربيكة وللعكام  -9

 م، من السجالت الخاصة بكّل طالب وطالبة من مدارسهم.9100-9101الدراسي 

 

 األداع:خامساً: تطبي  

بعد التأكد مكن صكدق األداة و ثباتهكا قكام الباحكث بتطبيقهكا بشككلّها النهكائي والمككون     

( فقكككرة اختباريكككة وذلكككك فكككي المكككدة الزمنيكككة المحصكككورة بكككين يكككوم الثالثكككاء 01مكككن)

 م.01/0/9102يوم االحد -9/0/9102الموافق

 

 : الوسائل ائحصائية:دساسا

 استعمل الباحث الوسائل ا حصائية اآلتية   راض البحث:     

 ( في حساب :spssالبرنامج االحصائي ) -0

 معامل ارتباط بيرسون. -
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 معادلة صعوبة الفقرات الموضوعية : -9

 استخدمت لحساب معامل صعوبة فقرات اختبار الفهم القرائي للفقرات الموضوعية  

 

 

 

 

 

                                                                 

، ص 0222) عودة،    
922
 ) 

 إذ إّن : 

 ن ص ع = مجموعة ا جابات الخاط ة للمجموعة العليا .

 ن ص د = مجموع ا جابات الخاط ة للمجموعة الدنيا . 

 ن =  عدد الطالب في المجموعتين .  9

 معادلة تّمييز الفقرات الموضوعية :-3

 استخدمت  يجاد قوة تّمييز فقرات اختبار الفهم القرائي للفقرات الموضوعية .      

 

 

 

 

 

 

، ص 0272) أبو لبدة،                                                                
111
 ) 

 إذ إّن :   

 م ت = قوة تّمييز الفقرة .  

 ع ص = عدد المجيبين عن الفقرة إجابة صحيحة من بين أفراد المجموعة العليا.

 لمجموعة الدنيا. د ص = عدد المجيبين عن الفقرة إجابة صحيحة  من بين أفراد ا

 ن = عدد طلبة إحدى المجموعتين العليا أو الدنيا . 

 فعالية البدائل -4

استخدمت  يجاد فعاليكة البكدائل) المخط كات( ير الصكحيحة لفقكرات االختيكار مكن      

 متعدد ، الختبار الفهم القرائي .

 

 

 

 

 صعوبة الفقرة
 ن ص د  +ن ص ع    

= 
 ن  9

   

 م ت 
 د ص   +ع ص           
= 

 ن 

   

 ت م
 ن د م   _ن ع م           
= 

 ن 
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، ص 9110) الدليمي والمهدأوي،                                                   
21
 ) 

 إذ إّن :

 ت م = معامل فعالية الممو  .  

 ن ع م = عدد الذين اختاروا الممو  في الف ة العليا . 

 ن د م = عدد الذين اختاروا الممو  في الف ة الدنيا . 

 ن = عدد طلبة إحدى المجموعتين العليا أو الدنيا . 

 معادلة سبيرمان ـ براون -5

 استخدمت لتصحيح ثبات اختبار الفهم القرائي:     

 

 

 

 

 

 

، ص 9110) الدليمي والمهدأوي،
011
 ) 

 إذ إن : ر = معامل ثبات االختبار 

 

 الرابعالفصل 

 واالستنتاجات عر  النتائج وتفسير ا

يتضمن هذا الفصل عرض للنتائج التي توصكل إليكه الباحكث و تفسكيرها فكي ضكوء      

 مرمى الهدف المحّدد ، ثّم ذكر ابرز االستنتاجات التي توصل اليها الباحث.

 عر  النتائج : -أوال

عالقىة دالّىة إحصىائياً بىىيق " ال توجىد :  وتكنص علكى انكهالفرضىية الصىفرية األولىى : 

درجات الفهم القرائىي، و درجىات التحصىيل الدراسىي لمىادع اللّغىة العربيىة لىدا طلبىة 

 الصف الثاني متوسط".

بعككد حسككاب قيمككة معامككل االرتبككاط بككين الفهككم القرائككي ، والتحصككيل الدراسككي لككدى      

طلبككة عينككة البحككث األساسككية ، وباسككتعمال معامككل ارتبككاط بيرسككون ؛ إتضككح أن  قيمككة 

( ، وهي أاكبر مكن قيمكة معامكل االرتبكاط الجدوليكة 1،122معامل االرتباط المحسوبة )

(، وبكككذلك تكككرفا 1،10بمسكككتوى داللكككة )( ، و022( عنكككد درجكككة حريكككة )1،020)

الفرضكككية الصكككفرية ؛ ألن  هنــكككـاك عالقكككة ارتباطيكككة موجبكككة بكككين الفهكككم القرائكككي ، 

 والتحصيل الدراسي .

: " ال توجىد عالقىىة دالّىة إحصىىائياً بىىيق : وتككنص علكى أنّككه  الفرضىية الصىىفرية الثانيىة

غىة العربيىة لىدا طىالب درجات الفهم القرائي، و درجات التحصىيل الدراسىي لمىادع اللّ 

 الصف الثاني متوسط".

عنكد حسككاب قيمككة معامككل االرتبككاط بكين الفهككم القرائككي ، والتحصككيل الدراسككي لككدى      

طكالب عينككة البحككث االساسككية ، وباسككتعمال معامككل ارتبككاط بيرسككون ؛ اتضككح أّن قيمككة 

جدوليكة ( ، وهي أكبر مكن قيمكة معامكل االرتبكاط ال1،110معامل االرتباط المحسوبة )

 معامل سبيرمان ـ براون
 ر   ×  2

= 
 + ر  0
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(، وبككذلك تككرفا 1،10(  وعنككد مسككتوى داللككة )022( عنككد درجككة حريككة )1،020)

الفرضية الصفرية ؛ الن هناك عالقة ارتباطية موجبة بيـن الفهم القرائكي ، والتحصكيل 

 الدراسي .

ال توجىد عالقىة دالّىة إحصىائياً بىيق وتكنص علكى أنّكه : " الفرضية الصفرية الثالثة :  -

ئي، و درجات التحصيل الدراسي لمادع اللّغة العربيىة لىدا طالبىات درجات الفهم القرا

 الصف الثاني متوسط ".

للتحقق من هذ  الفرضية ، حسب الباحث  قيمة معامل االرتباط بين الفهم القرائكي،      

والتحصيل الدراسي  لدى طالبكات عينكة البحكث االساسكية ، وباسكتعمال معامكل ارتبكاط 

( ، وهكي أكبكر مكن قيمكة 1،011ة معامل االرتباط المحسوبة )بيرسون ؛ اتضح أّن قيم

( ، وبمسكككتوى داللكككة 022( عنكككد درجكككة حريكككة )1،020معامكككل االرتبكككاط الجدوليكككة )

(، وبذلك ترفا الفرضية الصفرية ؛ ألّن هنكاك عالقكة ارتباطيـكـة موجبكة بكين 1،10)

 الفهم القرائي والتحصيل الدراسي .

 

 تفسير النتائج: -ثانيا  

أفهرت النتائج أن  هنكاك عالقكة ارتباطيكة للفهكم القرائكي بالتحصكيل الدراسكي لكدى      

عينة البحث )الطالب ، والطالبات(  مجتّمعين وككاّلً علكى انفكراد ، وهكذ  النتيجكة تؤككد 

ان الفهم القرائي  له تأثير في التحصيل الدراسي لكدى طلبكة الصكف الثكاني متوسكط ،اذ 

ة مدرسي اللّغة العربية  رس مفاتيح الفهم القرائي ضكمن يؤكد الباحث ضرورة مراعا

مهارات طلبتهم القرائية  في فروع اللّغة العربيكة كافكة ؛ ألن الفهكم القرائكي والتحصكيل 

الدراسككي لفككروع اللّغككة العربيككة كافككة تطككور االتصككال فككي جلسككات التفاعككل االجتّمككاعي 

الع الخكارجي؛       وألّن الفهكم واألدبي للطلبة وتنمي فيهم حب التنافس حتى فكي االطك

القرائي يزود الطلبة بالمفردات والتراكيب والمعاني ، التي تنطوي علكى معرفكة سكابقة 

السككتراتيجيات الككتعلم ، والفهككم الخككاص للنصككوص ، مككن خككالل الخبككرات التدريسككية  

اّلمنا هذا فالقراءة الواعية تعتّمد على التحليل ، واالستقراء ، واالستنتاج ، وّمما يؤكد ك

وجود فرق بداللة إحصائية بين المتغيرين المذكورين ، وهذ  العالقة اتجاههكا موجكب، 

وللفرضيات الثالث المكذكورة مّمكا يكدل علكى أن الفهكم القرائكي ضكرورة ملحكة وحاجكة 

أساسية للتحصيل القرائي وال فرق في ذلك بين الطالب والطالبات، وتتفق هذ  النتيجكة 

 ( في بعا نتائجهم.0221( ،و ) السامرائي ،0220جيدي،مع ما توصل إليه )

 االستنتاجات: توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية : -ثالثا

ال توجككد فككروق بككين الطككالب والطالبككات بمككدى عالقككة الفهككم القرائككي بالتحصككيل  -0

 الدراسي ، فهناك عالقة قوية وموجبة بين المتغيرين ولكاّل الجنسين .

 الفهم القرائي ضرورة ملحة لفروع العلم والمعرفة االخرى .تعّد مهارة  -9

 .ارتفاع قدرة الطلبة على فهم المقروء من اأنه أن يزيد ثقافة الطلبة المعرفية -1

 

 الفصل الخام 

 التوصيات والمقترحات 

 التوصيات : أوصى الباحث بما يأتي: -أوالً 
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 الطلبة القرائي .ضرورة وضع برامج تدريبية تؤدي الى زيادة فهم  -0

حث المدرسين والمدرسكات مكن قبكل المكديريات العامكة للتربيكة فكي محافظكة ديكالى  -9

 على تّمرين الطلبة لمهارة الفهم القرائي .

ضرورة تطوير كتب اللّغة العربية بما يرفع قابليكات قكدرات الطلبكة لفهكم النصكوص -1

 الشعرية والنثرية. 

 

 اجراء البحوث االتية :المقترحات:أقترح الباحث  -ثانيا

بحث مماثل على مستوى محافظة ديكالى  للوقكف بشككّل واضكح علكى حقيقكة عالقكة  -0

 الفهم القرائي بالتحصيل الدراسي.

بحككث مماثككل علككى مسككتوى محافظككة ديككالى لبحككث عالقككة الككذكاء بككالفهم القرائككي  -9

 والتحصيل الدراسي .

 تدائية.بحث مماثل مع متغيرات أخرى في المرحلة االب -1

 

 المصادر والمراجع :

 القرآن الكريم . -

الموجز في االبرااي ، محمد عطية ، والتوانسي ، أبو الفتوح ، محمد) د. ت ( "  .0
 "مكتبة النهضة ، الفجالة ، مصر.الطرق التربوية لتدريس الّلغة القومية

أثر توفيف المعجم العربــــي " ( 9117االركي ، سيف سعد محمود عزيز ) .9
الصحاح ( في تنمية مهارات المطالعة واالتجا  نحو المادة لدى طالب الصف مختار )

قسم العلوم التربوية والنفسية ، كلّية  ) رسالة ماجستير  ير منشورة ( " الرابع العام

 التربية االصمعي ، جامعة ديالى ،جمهورية العراق.

، دار الكتاب العربي ، 0" ج  الخصائصابن جني ، أبي الفتح عثّمان )د. ت ( "  .3

 بيروت، لبنان.

 " لسان العرب" هـ (  700/0201ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين )  .4

 ، دار صادر ، بيروت. 1/  1المجلد 

( ، أثر القدرة القرائية وطريقة عرض 0220التل ، اادية ، والمقدادي ، محمد ) .5

 ردن.اال"  مجلة ابحاث اليرموك" النصوص في االستيعاب 

" دار مناهج البحث في التربية وعلم النفس(" 0221جابر، جابر عبد الحميد،)  .1

 النهضة العربية، القاهرة.

،  0" ط ،المجلد  كتاب الحيوان( " 0221الجاحظ ، أبو عثّمان عمر بن بحر )  .7

 تحقيق يحيى الشامي، منشورات مكتب الهالل. 

باستعمال الحاسوب في      أثر التدريس" ( 9111الجبوري،مجهول حسين عبود ) .2
 " التحصيل وتنمية الميل لدى طالب الصف األول المتوسط في مادة الجغرافية

 )رسالة ماجستير  ير منشورة(كلّية التربية األساسية ، جامعة بابل.

الباحث اللغوي في العراق ومشكّلة العربية ( "  0210جواد ، مصطفى )  .2
 ، مطبعة العاني ، بغداد ، العراق.  9" ط العصرية 
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دار  9ج  "دروس في أصول تدريس العربية( "  0212الحصري ، ساطع )  .01

 الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ، بيروت ، لبنان.

" مطبعة  الطرق العملية لتدريس الّلغة العربية( " 0219الجومرد ، محمود )  .00

 الهدف ، الموصل ، العراق. 

، مطبعة دار المعرفة 9ط  "مشكاّلت حياتنا اللغوية("  0210الخولي ، أمين )  .09

 ، القاهرة ، مصر.

 المجلد األول. "" ذخيرة علوم النفس( 0222دسوقي، كمال ) .01

("  9110الدليمي ، طه علي حسين ، والوائلي ، سعاد عبد الكريم عباس )  .01

 ة الشروق ، عمان ، األردن.، مطبع 0ط  "الّلغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها

( ،اثر المطالعة الخارجية في تنمية سرعة  0221الدفاعي، حامد حمزة )  .00

 ، كلّية التربية ، جامعة بغداد ، العراق. 1العدد  " مجلة التربوي" القراءة وفهمها

أساسيات طرق " (  9111السامرائي ، نبيه صالح ، وجواد ، انتصار كافم )  .01
 ، عمان ، أألردن. 0ط "  العربية واتجاهاتها الحديثةتدريس الّلغة 

( ، التفكير االبتكاري بمتغيري الذكاء 0221السامرائي ، هاام جاسم ) .07

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،  " مجلة العلوم النفسية" والتحصيل الدراسي 

 .9العدد

، عالم  0ط " الضعف في القراءة وأساليب التعلم" ( 9111سعد ، مراد علي ) .02

 الكتب ، القاهرة ، مصر .

،  1"ط  القياس والتقويم في العملية التدريسية( "  9119عودة ، احمد سليمان )  .02

 .دار األمل ، عمان ،األردن

" دائرة الشريعة في  تعليم مباد  القراءة(" 0201فارس ، صبيحة عكاش ) .91

 الجامعة األمريكية في بيروت.

أثر تزويد طالب الصف الثاني باألهداف السلوكية ( ، 0221القاعود ، إبراهيم ) .90

 (.9( العدد )09المجلد ) " المجلة العربية للتربية" في تحصيلهم في مادة الجغرافية 

" القياس والتقويم في التربية الخاصة" ( 9111القمش ، مصطفى ، و خرون ) .99

 ، دار الفكر للطباعة والنشر ، األردن  .0، ط

تدريس الّلغة العربية في المرحلة ( " 0221الدين علي ) مجاور ، محمد صالح  .91
 ، دار القلم ، الكويت. 1"ط  االبتدائية أسسه وتطبيقاته التربوية

أصول البحث العلمي وكتابة األبحاث والرسائل ("  9110مراد ، عبد الفتاح )  .91
 الهي ة القومية لدار الكتب والوثائق المصرية. والمؤلفات"

"أثر البي ة في تعزيز التحصيل ت خميس بن حمد)د.ت( المعمرية،منيرة بن .90
 )بحث اجرائي(. الدراسي لدى الطالب"

 ، مطبعة مصر.0ط  " تنمية وعي القراءة"ت (  د.مونرو ، ماريون و خرون )  .91

طرق تدريس األدب والبال ة والتعبير  "(  9111الوائلي ، سعاد عبد الكريم )  .97
 عمان ، األردن. دار الشروق ، "بين النظرية والتطبيق 
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 المالح 

 (0ملح  )

أسماء السادع الخبراء والمحكميق الذيق استعان بهم الباحث الستخراج صدق  

 المقياس

اسم الخبير واللقب  ت

 العلمي

 مكان العمل االختصاص

جامعككككة بغداد/تربيككككة ابككككن  طرائق تدريس اللّغة العربية أ.د سعد علي زاير 0

 راد

ديالى/التربيككككككككة جامعككككككككة  طرائق تدريس اللّغة العربية أ.د رياض علي حسين 9

 األساسية

جامعككككككككة ديالى/التربيككككككككة  إرااد تربوي أ.د سالم نوري صادق 3

 للعلوم ا نسانية

جامعكككككة ديكككككالى/ التربيكككككة  طرائق تدريس اللّغة العربية أ.د عادل عبد الرحمن 4

 االساسية.

جامعككككة بغداد/تربيككككة ابككككن  طرائق تدريس اللّغة العربية أ.د كامل نجم محمود 5

 راد

أ.د. مثنكككككككككككى علكككككككككككوان  1

 الجشعمي

جامعككككككككة ديالى/التربيككككككككة  طرائق تدريس اللّغة العربية

 األساسية

جامعككككة بغداد/تربيككككة ابككككن  طرائق تدريس اللّغة العربية أ.م .د رحيم علي صالح 7

 راد

معهككككككككككككككككككد إعكككككككككككككككككككداد  إرااد تربوي أ.م.د عبد الكريم محمود 9

 المعلمين/ديالى

أ.م .د محمد عبد الوهكاب  2

 عبد

جامعككككككككة ديالى/التربيككككككككة  تدريس اللّغة العربية طرائق

 األساسية

 تربية الرصافة طرائق تدريس اللّغة العربية م.د.عالء عبد الحسين 01
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