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 ملخص  ال

أثر هذا  يرمي         تعرف  البحث 

اإل والتسريع استراتيجيتي  الوسيلي  ثراء 

الصف  طالبات  تحصيل  في   المعرفي 

األ اللغة الخامس  قواعد  مادة  في  دبي 

و  ، د أع البحث مرمى لتحقيقالعربية 

به  يقيسان تحصيلياً  اختباراً  الباحثة

األدبي  الخامس  الصف  طالبات  تحصيل 

العربية   اللغة  قواعد   الباحثة  واختار  في 

( مكونة  طالب  60عينة  ط  ه(  لبات امن 

بغداد  في  للبنات  الشرقية  البوابة  مدرسة 

( الدراسي  ولغرض   (2018-2017للعام 

  ، التجربة  االختبار   طبقتطبيق  الباحثة 

  ( تألفت من  استطالعية  عينة  (   30على 

م ،  طالبة  نفسه  البحث  مجتمع   وقامان 

الثالث أيضاً   البحث  مجموعات  بتدريس 

باستعمال   يهمابنفس البيانات  تحليل  ،وبعد 

ومعامل   ، بيرسون   ارتباط  معامل 

الفا  ،ومعادلة  التميز  ،وقوة  الصعوبة 

  كرونباخ   

لى النتائج إالباحثة   تفي ضوء ذلك توصل

المجموعة التجريبية األولى  -1                                                                               تية :اآل المجموعتين التجريبيتين األولى ،    -2                                                                      الثانية.على  تفوق طالبات   الضابطة  الثانية، على  وتفوق طالبات 

:   أهم    االستنتاجات 

اإلإل  -1 الوسيلي ستراتيجيتي  ثراء 

المعرفي   تفوقهما على تميز في  والتسريع 

طالبات  تحصيل  في   التقليدية  الطريقة 

األ الخامس  اللغة الصف  قواعد  في  دبي  
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اإلإ والتسريع ستراتيجيتي  الوسيلي  ثراء 

في  المتاحة  الظروف  وفق  على  المعرفي 

الدراسي.  تدريس المقرر 

الدراسي  -2 المقرر  وحدات إتقسيم  لى 

التسلسل  مراعاة  مع  صغيرة  تعليمية 

مثل  التعليمية  الوحدة  تنظيم  في  المنطقي 

األ تليها جعل  المقدمة  في  السلوكية  هداف 

 الوسائل التعليمية. 

Summary 

      This research aims to know the 

impact of the two strategies of 

means enrichment and cognitive 

acceleration on the literary 

achievement of fifth-grade students 

in the subject of Arabic grammar, 

and in order to achieve the goal of 

the research, the researcher prepared 

an achievement test to measure the 

literary achievement of fifth-grade 

students in Arabic grammar. The 

Eastern Gate School for Girls in 

Baghdad for the academic year 

(2017-2018) and for the purpose of 

applying the experiment, the 

researcher applied the test on a pilot 

sample consisting of (30) students 

from the same research community, 

and they also taught the three 

research groups themselves, and 

after analyzing the data using the 

Pearson correlation coefficient, The 

difficulty parameter, the strength of 

distinction, and the Alpha Cronbach 

equation In light of this, the 

researcher reached the following 

results: 1- The female students of the 

first experimental group 

outperformed the second.  

2- The female students of the first 

and second experimental groups 

outperformed the control group 

Main conclusions: 

1-The two strategies of means 

enrichment and cognitive 

acceleration are distinguished in 

their superiority over the traditional 

method of literary achievement for 

fifth-grade students in the Arabic 

language.  

2- The time period available for 

teaching grammar material in 

general and focusing on its 

objectivity in particular requires 

more time than the available time 

per week. 

Recommendations: 

1-Holding training courses and 

seminars for teachers on how to use 

the strategies of means enrichment 

and cognitive acceleration, 

according to the conditions available 
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in the teaching of the course. 

2-  Dividing the course into small 

educational units, taking into 

account the logical sequence in 

organizing the educational unit, such 

as making behavioral goals in the 

foreground, followed by educational 

aids. 

Suggestions: The researcher 

suggested several suggestions, 

including: Conducting a similar 

study for the current study of female 

students in stages other than 

preparatory stage 

 المبحث االول

 :  مشكلة البحث 

الشكوى    ظل  في  الدراسة  هذه  تأتي 

العربية اللغة  في  الضعف  من  ؛ العامة 

أساس في تعلمها ، لذا البد من كونها   هي 

الطلبة على  تنمية قدرات  اهتمام كبير في 

خالل   من  اللغة  هذه  طرائق   تأكيدتعلم 

مناسبة ، وإيجاد الوسائل الكفيلة بذلك . ) 

  ، ص  1998علي  هذه ؛  (  16،  أنَّ  إذ 

ومن   ، معقدة  العربي  النحو  مشكالت 

يسأم منها الطالب، مما  التي  الموضوعات 

المؤت والصيحات دعا  والندوات  مرات 

إن   بل   ، تعليمها  تيسير  إلى  التي  الفردية 

اللغويين  انتباه  استرعت  الظاهرة  هذه 

أسباب كثيرة ومتشابكة  ، وهناك  السابقين 

إلى  يعود  ما  منها  الضعف  هذا  لظاهرة 

نفسها وطبيعة وتعليميتها وطرائقها  المادة 

، ومنها ما يعود إلى االزدواجية في اللغة 

كمية العربي في  ليست  إذن  فالمشكلة   ، ة 

التي  أو  للطالب  تُعطى  التي  المعلومات 

فهي   ، دراسته  سنوات  أثناء  في  يدرسها 

؛   شك  بال  التربويون ضخمة  عزا  وقد 

،عدم   االخيرة  السنوات   استطاعةخالل 

تعلمهم   البالط الى  اإلبداع  على 

طرائق  عبر  المختلفة  والعلوم  المعارف 

ت التي  التقليدية  نقل التدريس  الى  ستند 

؛  عقولهم  في  وحشوها  المعلومات 

طرائق  استعماالت  نتائج  وتباينت 

المباحث ل  المتبعة  الكالسيكية تدريس 

التعليم   تنوعةالم قطاعات  معظم  في 

متعددة     ومراحله   محاوالت  وجاءت 

ل فعلي  تطور  ،   التعليميةعملية  للتحقيق 

لبة طال  قدراتمحاوالت راعت    بينهاومن  

داخ  العقلية استعمال ل  في  هو  الصف 

متنوعة   تدريسية  الرغم اساليب  ،  وعلى 

لم  فأنها   ، العربية  اللغة  قواعد  مكانة  من 

المدرس  من  المالئمة  بالعناية  تحظ 

المجتمع  بل ومن  السواء ،  على  والطالب 

يخطأ  الصيحات مما  تعالت  لذلك   ، بأسره 

القراءة  وفي  التعبير  في  الطلبة  به 

وفق   وعلى  (  5-3، ص  1980.)حسن،  

التساؤل  على  المشكلة  تصاغ  آنفا  مر  ما 

أثر )ما   اإلثراء   إستراتيجيتي  اآلتي: 

 تحصيل  المعرفي  والتسريع  الوسيلي
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طالبات  اللغة  قواعد عند   الصف  العربية 

 األدبي(.  الخامس

 : اللغة     أهمية البحث  األمم والشعوب ومن طريق   أبناء  بين  االتصال  اللغة هي وسيلة من وسائل  أغراضهم في مابينهم...أن  لتحقيق  بها  يعبرون  التي  باألصوات  بينهم  التفاهم والتخاطب فيما  األمم  تلك  أبناء  يستطيع   اللغة  قواعد  فسهولة.  الخطأ  من  المتحدث  لسان  تعصم  كونها  منها  مهم  جزء   قواعدها  وأن  األم 

 أنفسها  القواعد  في  تكمن  ال  وصعوبتها

 ،  يسالتدر  طريقة  على  أيضاً   تعتمد  وإنما

إدارتها)   المعلم  أو  المدرس  ومقدرة  في 

وكامل،   طه   ، -34، ص  2004الدليمي 

يتلقى الدرس ، ومادة علمية يعالجها ال (.46 يلقي الدرس ومتعلماً  الجة الكثير من على معمدرس مع المتعلم ، وطريقة تدريس يسلكها المدرس لمعالجة الدرس ، وإيصال حقائقه العلمية إلى أذهان المتعلم ، فالطريقة الجيدة قادرة  وتعدالطريقة التدريسية ، أبرز أركان التدرس ؛ ألن التدريس يتطلب مدرساً 

  ، والطلبة  المنهج  الباحثة   ضعف  وترى 

واألحدث واألكثر   منها  أن اختيار األفضل

ل عن لمالئمة  تكشف  الطالبات  لدى  مادة 

 ، المادة  حول  النظر  وجهات  تعدد  مدى 

للقواعد  الواعية  القراءة  على  وتحفزهن 

المادة  لفهم  الفرصة  لهن  ويتيح   ، النحوية 

  ، سليماً  أنواعاوضرورة    فهماً   تباع 

على  معتمدة  وأساليبها  إجراءاتها  تكون 

للذاكرة وعلى   ما بين    تعالق يربطمعينات 

في   يريد مسبقاً  تخزينها  تم  والتي  تعلمها 

الذاكرة والعمل على تنظيم بنيته المعرفية 

المعلومات  واسترجاع  تذكر  يسهل  بشكل 

المتعلمين  أمام  وتتيح   ، ويسر  بسهولة 

،  ومن لديهم    دة نواح متعدالفرصة لتنمية  

الماماً  والطرق  اإلستراتيجيات  أهم 

عام  بشكل  فاإلثراء   ، الوسيلي  اإلثراء 

على  إضافات  أو  تعديالت  إدخال   : يعني 

حتى  االعتياديين  للطلبة  المقررة  المناهج 

الموهوبين  الطلبة  احتياجات  مع  تتالءم 

المعرفية  المجاالت  في  والمتفوقين 

حركية فقد واالنفعالية واإلبداعية والحس  

اإلضافات  أو  التعديالت  هذه  تكون 

الصعوبة في  بزيادة مستوى  أو   ، أضافية 

ومريزيق،  )قطناني   . التقليدية  المواد 

 (  209، ص    2009

الوسيلي  اإلثراء  استراتيجية  تساعد  كما 

مما  بعضهم  مع  االحتكاك  على  الطلبة 

 ، االجتماعي  التكيف  فرصة  لهم  يوفر 

ر لهم  يوفر  نفسه  الوقت  كاملة وفي  عاية 

في  وتراعى   ، وميولهم  مواهبهم  تنمي 

وتنفيذها  اإلثرائية  البرامج  تخطيط 

اإلثراء  ينجح  حتى  العوامل  من  مجموعة 

 ، الطلبة  ميول   : منها  فعاالً  ويكون 

أساليب  وكذلك   ، الدراسية  واهتماماتهم 

وتأهيل  الطلبة  لدى  المفضلة  التعلم 

المعلمين )جروان،   ، ص   2010وتدريب 

و53  ، أستراتيجية (   الوسيلي  اإلثراء 

تستهدف المتطلبات العلمية للتعلم الفع ال ، 

أدى  الذي  السبب  كان  أياً  للفرد  بالنسبة 

إذ   ، واالرتقاء  النمو  في  القصور  إلى 

اإلستراتيجي إجراءات   ةتشتمل  على 

الصف  داخل  أتباعها  يمكن  تدريسية 

( اإلثرائية.  الوسائل  غباري وتعتمد 

 (97  ، ص2011وخالد،

مبنية     فهي  المعرفي  للتسريع  وبالنسبة 

)بياجيه   أفكار  النمو  على  في  المعرفي ( 

في   )فيجوتسكي(  أفكار  البناء وعلى 

االستراتيجيات  أحد  وهي   , االجتماعي 

التفكير لدى الطلبة  لتطوير قدرات  الفعالة 



 اإلثراء الوسيلي والتسريع املعريف يف حتصيل طالبات الصف اخلامس األدبي   يت أثر اسرتاتيج  

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

374 

عبر االنتقال الى مراحل أعلى في التفكير 

لدى  المجرد  التفكير  مستويات  ورفع   ,

مع الط المستوى  هذا  يتناسب  حتى  لبة 

المرحلة العمرية التي يمر بها, كما تهدف 

تنمية  الى  المعرفي  التسريع  استراتيجية 

تشجيع  يتم  حيث   , التفكير  في  التفكير 

الطلبة على أن يفكروا في تفكيرهم وتنمية 

من  الخاصة  تفكيرهم  بطريقة  الوعي 

يتفاعلون  التي  والمواقف  االحداث  طريق 

لكي يتعاونوا معها , كم لهم فرصة  تتاح  ا 

وتتكون   , البعض  بعضهم  مع  ايجابيا 

الموضوع  مشتركة حول  تفاهم  لغة  لديهم 

النمو  الى  يؤدي  مما  التفاصيل  خالل  من 

  ، تفكيرهم  هذه وإسراع  أهمية  وتبرز 

نشطاً االستراتيجية   أكثر  الطلبة  بجعل 

)محمود, التعلم   ص  2002أثناء   ،194 

 دراسة تجر  ، لم(،  في ضوء هذه األهمية

 علم  بحسب)    اإلستراتيجيتين  هاتين  في

 (. الباحثة

: البحث  الحالي    هدف  البحث  يهدف 

على إستراتيجيتي  :  التعرف  االثراء   أثر 

المعرفي   والتسريع  تحصيل   الوسيلي  في 

طالبات  لدى  العربية  اللغة  قواعد  مادة 

 الصف الخامس األدبي. 

البحث:   .                                    فرضيات 

                     1  ( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ليست هناك فروق  الال0،05.  األولى  التجريبية  المجموعة  استراتيجية     تي(  وبين متوسط درجات طالبات  العربية على وفق  اللغة  ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية الالئي االثراء الوسيلي  درسن مادة قواعد 

 درسن على وفق استراتيجية  

 التسريع المعرفي .

داللة 2 ذات  فروق  هناك  ليست   .

  ( داللة  مستوى  عند  و 0،05إحصائية   )

المجموعة  طالبات  درجات  متوسط  بين 

مادة التجر درسن  الالئي  االولى  يبية 

 قواعد اللغة العربية على وفق إستراتيجية  

الوسيلي درجات   االثراء  ومتوسط   ،

الالئي  الضابطة  المجموعة  طالبات 

نفسها  في  مادة  التقليدية  بالطريقة  درسن 

  . 

داللة 3 ذات  فروق  هناك  ليست   .

  ( داللة  مستوى  عند  و 0،05إحصائية   )

طال درجات  متوسط  المجموعة بين  بات 

التجريبية الثانية الالئي درسن مادة قواعد 

إستراتيجية   وفق  على  العربية   اللغة 

المعرفي   درجات التسريع  ومتوسط   ،

الالئي  الضابطة  المجموعة  طالبات 

المادة  في   التقليدية  بالطريقة  درسن 

 انفسها.  

األ1                                                        : يقتصر هذا البحث على :    حدود البحث الخامس  الصف  المدارس    دبي  . طالبات  النهارية في ماالعدادية  في  بغداد.والثانوية   لعام الدراسي    الصف الخامس االدبي    اتالبالمقرر تدريسه في العراق لطقواعد اللغة العربية  موضوعات كتاب  عدد    .2            دينة 

(2017-2018. ) 

                                                             :  تحديد المصطلحات

الوسيلي االثراء  عرفها كلُّ :    إستراتيجية 

 من :

1-    ( بأنها  2010جابر   : إستراتيجية ( 

إذ يستعمل فيها المعلم تمارين  التعلم  لتعلم 

الدراسي  المحتوى  من  متحررة  مجردة 

نوع  من  تدريبات  عن  عبارة  منها  كل 
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المتطلبات  تستهدف  والقلم  الورقة 

بالنسبة  الفعال  للتعلم  المعرفية 

 (73، ص  2010للفرد.)جابر،  

2-    ( بأنها  2011الخفاف   : تزويد ( 

ونشاطات  تعليمية  بوحدات  الطالب 

وقدراته   ، ميوله  يالئم  بما  أضافية 

معلوماته  توسيع  بهدف  وذلك  الخاصة 

  ، خبراته.)الخفاف  ، ص   2011وتعميق 

270) 

النظري  - تعريف :  التعريف  الباحثة  تبنت 

القادر،   وعبد   ، تعريفاً 2004)العزب   )

من  "مجموعة   : ينص  والذي  نظرياً 

اإلجراءات واألنشطة التدريسية التي يقوم 

مستعمالً  الدراسة  غرفة  داخل  المعلم  بها 

منها  كل   ، اإلثرائية  الوسائل  من  عدداً 

عبارة عن تدريبات من نوع الورقة والقلم 

".)العزب  المتعلم  مهارات  لتنمية  وذلك 

 (50، ص     2004وعبد القادر،  

إجرائياً الت  - مجموعة :    عر ف  "هي 

و طالبات األنشطة  تزود  التدريبات 

في  لمساعدتهن   بها  التجريبية  المجموعة 

العربية   اللغة  قواعد  لصف لتوضيح 

 الخامس االدبي .  

 : كل من* التسريع المعرفي   :    عرفها 

ويوسف)    -1 بأنها 2009عفانة   :  )

مجموعة  عبرها  تستخدم  محددة  خطوات 

لتساعد  وابتكرت  صممت  أنشطة 

االحداث  مع  التعامل  على  المتعلمين 

مرة  االحداث  مدة  فيقفون   ، المتعارضة 

عكس  على  تشجيعهم  بهدف  أخرى 

حدوث  كيفية  وإيضاح  التفكير  عمليات 

المواقف واألحداث  سياق  في  التفكير  هذا 

  ، ويوسف  )عفانة   . ،   2009التعليمية 

 (241ص

2-( واخرون  : 2015رزوقي   )

المنظمة بأنها الخطوات  من  "مجموعة 

بينها ، و تفكير   هيوالمتفاعلة فيما  تحفيز 

 : وهي  خطوات  )أربع  وفق  المتعلمين 

والمناقشة   المعرفي -اإلعداد  التعارض 

األهداف   -)المتناقضات( تحقيق  لغرض 

،)  المنشودة. واخرون  ، 2015رزوقي 

الباحثة م  (68ص    ويتفق   ، ( تعريف  ع 

, وآخرون  تعريف 2015رزوقي   في    )

الباحثة  تو                                                       االستراتيجية اجرائيا.   المرحلة  خطوات منظمة  هي    :إجرائياعرفها  الى  لم يصلن  الالتي  االدبي  الخامس  الصف  االعدادية وتحديدا  المرحلة  اليها مبكراتساعدة طالبات  للوصول  التفكير  ال  ًوذلك وفقا  ًالتجريدية من   ( الحسي , والتعارض إلخطوات  عداد 

وراء  وما  )المتناقضات(,  المعرفي 

                                                                         المعرفة، وربط ما يتعلمنهن ببيئتهن (.  

العربية*   من :: عرفها ك  قواعد اللغة                  ل 

وآخرون    -2 سليمان   (2000   )

أحوال بأنها: به  تعرف  اصول  علم 

االعراب  حيث  من  العربية  الكلمات 

  ، وآخرون  سليمان   (. ،   2000والبناء 

االجرائي-                                 (   11ص للتدريس التي ترمي الى ضبط ما يتحدث به وينطق ويكتب . :  التعريف     بانها المادة الدراسية المقررة 

 المبحث الثاني  
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 :  مقدمة نظرية

 :    اإلثراء الوسيلي •

اإلثراء  إستراتيجية  عن  تاريخية  لمحة 

: كبرنامج   الوسيلي  الوسيلي  اإلثراء  بدأ 

من  أكثر  منذ  فورشتاين  روفين  قدمه 

عاماً  كان   أربعين  نفساني  طبيب  وهو   ،

يعمل مع األيتام الذين نجوا من المحرقة ، 

و صمم البرنامج في األصل لكي يستعمل 

 ، التحصيل  في  المتأخرين  المراهقين  مع 

التالميذ  ومع  الموهوبين  على  طبق  ثم  

المتعلمين  ومع  قرائي  عسر  لديهم  الذين 

، تعديل   الكبار  في  البرنامج  ساهم  إذ 

يفكر التي  تشكيل الطريقة  في  بها  ون 

ببساطة  الوسيلي  اإلثراء  ألن    ، المعرفة 

يرى  التعلم  لتعلم  إستراتيجية  هو  شديدة 

على  قادرون  الناس  إن  فورشتاين  فيها 

عن  بها  يفكرون  التي  الطريقة  تعديل 

للنظام   ، الجذري  التشكيل  إعادة  طريق 

 (.73، ص    2010المعرفي )جابر،  

ليس   الذكاء  أن   البرنامج  هذا  شيئاً ومفاد 

والتدخالت  للتجربة  نتيجة  هو  بل  ثابتاً 

بيئة  في  مؤثرون  أشخاص  بها  يقوم  التي 

الذكاء   ولها،    الفرد إلى  جديدة  نظرة 

يمكن  الذكاء  وان   ، للتعديل  قابل  كشيء 

تعليمه وان باستطاعة األفراد أن يواصلوا 

المعرفي طوال حياتهم وأننا  أدائهم  تعزيز 

في الوقت جميعا "موهوبون" وإننا جميعاً  

البرنامج في ذاته "معوقون" ،   يساهم  كما 

البناء  وتعديل  العقلية  القدرات  تنمية 

اقوي البرامج التي تعيد   فهوالمعرفي   من 

برمجة المخ البشري فالمخ البشري عبارة 

عن  مسئول  منها  جزء  كل   ، أجزاء  عن 

أخرى  أجزاء  مع  مشتركاً  عقليه.  عمليه 

العملية هذه  أتمام  في  وتساهم  خاليا إن  ،   

ووصالت  زوائد  إنتاج  علي  قادرة  المخ 

وبذلك   ، اتصال  شبكات  لتكون  جديدة 

القدرات  في  التحكم  الممكن  من  أصبح 

 . العقلية وتنميتها

الوسيلي: اإلثراء  نوعان   أنواع  يوجد 

 لإلثراء الوسيلي وهما:

األفقي  -1 الطلبة   :اإلثراء  تزويد  هو 

لموضوعات  جديدة  مناسبة  بموضوعات 

ا فعال المنهج  الطلبة  يدرسه  الذي  ألصلي 

 في مقرر دراسي.

العمودي  -2 محتوى   :اإلثراء  تعميق  هو 

أو  المقرر  المنهج  مجاالت  من  ما  مجال 

دراسية معينة موجودة في المنهج  وحدات 

أو  التطبيقات  بعض  وإعطاء   ، األصلي 

الواقعية   علىالمشكالت  التفكير   لتساعد 

قدرات وتنمية  واإلبداعي   الطلبة  الناقد 

مهاراتهم  واستخدام  المشكالت  حل  على 

والتقويم  والتركيب  والتحليل  التطبيق  في 

اإللمام  مجرد  من  بدال  ما  موضوع  في 

(  . والمعلومات  ،   الجهني  بالحقائق 

 (.66،  ص  2010
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     :  أهمية اإلثراء الوسيلي 

الملل في المدرسة .1  التقليل من فرض 

  .ومنع الخمول العقلي

  .بيرفع مستوى دافعية الطال .2

بالمعلومات  أغناء   .3 التعليمية  المواد 

  .والخبرات

والمعرفية .4 العقلية  المهارات   ينمي 

 .لدى الطلبة

التقدم  .5 إلى  إلى   يسعى  والرقي   ،

  .األمام

وحل  ينمي .6 التحليل  مهارات 

(  Mayerالمشكالت 

,R.2000:p519  .) 

يأخذ   :  الوسيلياإلثراء   أشكال أن  يمكن 

  :اإلثراء الوسيلي أشكاالً عدة من أهمها

المستقلةأ الدراسة   . Independent 

Study:  

ال  هنا ما   متعلميوظف  مستقل  بشكل 

ومهارات علمية  أساليب  من   تعلموه 

حول   مكتبية بدراسات  للقيام   ،

إشراف  تحت  محددة  موضوعات 

  .المدرس

من ب العالية  المستويات  مع  التعامل   .

 :العقلية المهارات

يدمج  أن  للمدرس  يمكن  األسلوب  هذا  في 

أساليبه الذي   التعليمية في  الوقت  ففي   ،

مع  يتعاملوا  أن  الطلبة  من  فيه  يطلب 

تعلموها مثالً  الحقائق يطلب منهم  التي   ، 

والتقويم  التحليل  مهارات  استعمال 

  .للموضوع نفسه

من المواد المقررة على ج. تدريس   جزء 

  :السنة الالحقة

أن ينسق  للمدرس  يمكن  األسلوب  في هذا 

في الالحقة  السنة  مدرس  السماح  مع 

لتلك  المادة  من  جزءاً  يدرس  أن  للطالب 

  .السنة

في  المتخصصين  خبرات  من  اإلفادة  د. 

  :المختلفة المجاالت

الطلبفيها  بتنظيم   بين   هلقاءات 

في   كانوا والمتخصصين  سواء  الميدان 

العمل  مواقع  أو  الجامعة  في  أساتذة 

ومن  المختلفة اللقاءات  ،  هذه  خالل 

الطالب على خبرة عملية تضاف  يحصل 

) نظرية. إلى ما حصلوا عليه من خبرات

 (33، ص  2008عادة ،  س

الدراسية، إال أن هناك سلسلة من اإلجراءات أتبعت عند استعمالها في التدريس والتي اتفقت علمن استعمالها  على الرغم  : اإلثراء الوسيلياستعمال  إجراءات                      يها الدراسات القليلة بمحتوى المناهج الدراسية وتعتمد على :  من خالل محتوى حر بعيد عن محتوى المناهج 

للدرس  -1 التخطيط   "مرحلة 

Preparation for The 

lesson"     وفيها تحديد :  يتم 
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للدرس وجوانب  اإلجرائية  األهداف 

وإعداد  بالدرس،  المرتبطة  التعلم 

وقت  تنظيم  مع  الدرس  تقديم  خطة 

اإلثرائية  األنشطة  وتحديد  الحصة، 

تحديد  مع  الدرس  في  المستعملة 

 .المعدة لذلك  األمثلة

تنفيذ  -2  "الدرس   مرحلة 

Presentation of The 

Lesson  "    : وتتضمن هذه المرحلة

 :خمس خطوات رئيسة هي ما يأتي 

:  " Introduction "المقدمة    -أ  

السلوكية  األهداف  المعلم  يعرض  وفيها 

يمارسها  التي  باألنشطة  المرتبطة 

ثم  الدرس،  غرفة  داخل  المتعلمون 

يدورالمشكالت    تشخيص حولها   التي 

فهمهم  من  التأكد  مع  الدرس  موضوع 

الخاصة لمفاهيلواستيعابهم   والتعليمات  م 

ثمبالدرس   واهتمام   ومن  دافعية  استثارة 

الدرس  نحو  انتباههم  وجذب  المتعلمين 

 .بمقدمة ال تزيد عن عشر دقائق فقط  

المستقل    - ب  "العمل 

Independent Work "   : يقوم

بالدرس  الخاصة  األنشطة  بحل  متعلم  كل 

األنشطة كراسة  هذه   في  وتستغرق   ،

( أن دقيقة(.  25الخطوة  س  المدر  وعلى 

إذ  متعلم  لكل  الفردية  المساعدات  يقدم 

يشجعهم  مما  األنشطة  حل  بمفاتيح  يمدهم 

عملهم  في  ممكن  جهد  أقصى  بذل  على 

وبذلك يبعث فيهم الثقة بالنفس مع محاولة 

 منع إحباطهم في أثناء حل األنشطة.

:    " Discussion "المناقشة   - جـ

س بمناقشة الحلول  التي توصل يقوم المدر 

المفاهيم  وتطبيق  المتعلمون  إليها 

المرتبطة بالدرس في مواقف جديدة وذلك 

الكافي  وقتهم  المتعلمون  أخذ  أن  بعد 

الحل  إلى  والتوصل  إجاباتهم  لمناقشة 

 الصحيح .

يقوم   : " Summary "الملخص - د

بعرض  وذلك  الدرس  بتلخيص  س  المدر 

الرئيسة   السبورة محاوره  على  وتدوينها 

)وتستغ الخطوة   دقائق(. 5رق هذه 

:    "  Evaluation "التقويم   -هـ  

األ  هاهنا األهداف  التي حددها   دائيةتقويم 

ومدى  الطلبة  مستوى  لمعرفة  مسبقاً 

في   كل   فهمهمتقدمهم  الصحيح  بالشكل 

الوسيلي اإلثراء  نشاطات  )البنا، .  حسب 

 (98، ص    2000

المعرفي •  علىتعتمد  و:    التسريع 

وفق  على  المعرفي  التسريع 

في  وفيجوتسكي  بياجيه,  أفكار 

العقلي النمو  مستويات  ,   تطوير 

وتدريب  اعداد  عبر  من  وذلك 

يستطيعوا  حتى  المتعلمين 

مستويات  الى  واالنتقال  االرتقاء 

عفانة   (  . اعلى  ومعرفية  عقلية 
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  (241، ص    2009ويوسف ,

العقد   في  عديدة  محاوالت  ظهرت  لقد 

ال لزيادة مستويات االخير من  السابق  قرن 

العقلي   ,    عندالنمو  وضعت   إذالمتعلمين 

التدريسية  والمراحل  التعليمية  البرامج 

من  للمتعلمين  العقلي  نمو  تسريع  بهدف 

المجرد  التفكير  الى مرحلة  انتقالهم  خالل 

, ويوسف  ,)عفانة  مبكر  وقت   2009في 

( ومن أهم المداخل التدريسية   241، ص

فعال اثبتت  في  التي  ,   داخليتها  الصف 

ألدي  المعرفي  التسريع  استراتيجية 

شاير  من)مايكل  كل  قام  حيث  وشاير, 

Shayer  و)ادي  )Adey و)كارولين  )

العلوم  لتعلم  تشيلسي  كلية  في   ) ياتيس 

لندن   في  بتصميم   1970والرياضيات  م 

مشروع لحل مشكلة صعوبة تعلم المفاهيم 

 ، المعرفي  بالتسريع  سمي  العلوم  في 

كان وعُد  الذي  للتعليم  مبتكرا  مدخال   

للعالم  المعرفية  التنمية  أبحاث  عن  ناتجا 

العالم  وأفكار   ) بياجيه  النفسي) 

على  كبرنامج  وادخل   , )فيجوتسكي( 

الذين  للطلبة  العلمي  الدراسي  المنهج 

( بين  أعمارهم ما  ( سنة 14 -11تتراوح 

العديد من  أن  المدارس وجد  من  عدد  في 

التي   العلمية في نتتضمالمفاهيم  المواد  ها 

المتحدة   عقلية   تحتاجالمملكة  قدرات 

هو  الكفء  والمعلم   ، الطلبة  لدى  عالية 

التعلم  في  ليس  التفكير  دور  يقدر  الذي 

فحسب , بل في الحياة , ولذلك فهو يسعى 

بأن  التفكير وذلك  على  الدارسين  لتدريب 

مادة  ويسترجعوا  يفكروا  أن  منهم  يطلب 

  , مقارنة  يعقدوا  نتيجة أو  يستخلصوا  أو 

خالل  من  وذلك   , ما  مقدمات  من 

الى  تهدف  تدريسية  نماذج  استخدامه 

 (3، ص  1997,   . )عبدالحميدتحسينها

وفق  فلسفة   على  التسريع العمل 

 :  المعرفي

هذه   في  التدريس  فلسفة  تعتمد 

يقع  الفرد  أن  على  جوهريا  االستراتيجية 

متعارضة  مفاهيم  أو  مواقف  تأثير  تحت 

العالم  عن  حوزته  في  وما  يعرف  ما  مع 

السرور   ( فيه  يعيش  الذي  الطبيعي 

مواقف 466ص    ،  1991, وإعداد   )

التالميذ  لتوقعات  متناقضة  نتائجها  تكون 

مراح بثالث  المرور  خالل  عبر ومن  ل 

االستراتيجية وهي : مرحلة  هذه  خطوات 

الطالب  بحث  مرحلة   , التناقض  إحداث 

حل  الى  الوصول  مرحلة   , التناقض  عن 

أنشطة  تقديم  خالل  من  وذلك   , التناقض 

االنشطة  هذه  وتُعد  للطلبة  هادفة  جديدة 

التفكير  الى  يدفعهم  حقيقي  تحدي  بمثابة 

االنشطة يعدل الطلبة  ومن خالل ممارسة 

ريقة تفكيرهم وبالتالي الوصول الى من ط

الدروس  وان   , المعرفي  العقلي  التوازن 

خطوات وفق  أجل   هاالمعدة  من  صممت 

الحسية  المرحلة  التفكير من  تنمية  تشجيع 

النمو  مراحل  من  المجردة  المرحلة  الى 



 اإلثراء الوسيلي والتسريع املعريف يف حتصيل طالبات الصف اخلامس األدبي   يت أثر اسرتاتيج  

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

380 

ويتضمن   , لبياجيه  المعرفي  العقلي 

خاصة  إدارة  االستراتيجية  بهذه  التدريس 

ال وهي:  من للفصول  الفعالة  مشاركة 

المدرس والطلبة  بين  الطالب والمناقشات 

العمل في مجموعات صغيرة ,  خالل  من 

الخاصة  االنشطة  من  عدد  ابتكرت  ولقد 

تسريع  منها  الهدف  وكان   , العلوم  بمادة 

الطلبة لدى  التفكير  السرور .  مهارات   (

 (  466، ص    1991,

 :مهامزايا استخدا

الم  تحولال .1 الى   حسوسمن 

الخبرات   اديالم ترتبط  حيث 

   ، الكشفية  باألنشطة  الملموسة 

المتعلم  ان   : يقال  ما  فغالباً 

 ، المباشرة  الخبرة  من  يتعلم 

باكتشاف  قام  إذا  تعلمه  ويزداد 

تقدم  ان  من  بدالً  بنفسه  الخبرة 

من   اليه المتعلم  ينتقل  وبهذا   ،

عن  المجرد  الى  المحسوس 

من  المعاني  استخالص  طريق 

.  المحسوسات 

النشط   تؤكد .2 الدور  على 

 للمتعلمين.

وميولهم تهتم   .3 الطلبة  بدوافع 

الطلبة  اهتمام  وتستثير 

 وتحفزهم على العمل.

والعمل تسمح   .4 بالتعاون 

ديمقراطية  على أسس  الجمعي 

من  المتعلمين  بين  ما  وتراعي 

على  قدرتهم  في  فردية  فروق 

 التعلم. 

النشاط االيجابي من تقوم   .5 على 

المتعلمين )رزوقي جانب   .

-73  ،ص2015،  وآخرون

74) 

 

عند األ مراعاتها  من  الُبد   التي  سس 

   :هااستخدام

األساليب  .1 على  المدرس  تدريب 

والتي  الحديثة  واألنموذجان 

في   قدرات تساهم  تحسين 

 .الطالب

تعلم  .2 المدرس على  تدريب  يجب 

تعليم   اساليب على  تركز 

الحفظ  الالمتعلمين كيف تعلمون 

على  ينعكس  سوف  ذلك  الن 

داخل  وأدائهم  المتعلمين  تفكير 

 قاعة الصف.

النقد  .3 ألفاظ  استخدام  يتجنب  أن 

على والتجر ردوده  في  يح 

 .اإلجابات الخاطئة أو الناقصة

المتعلم  .4 مبادرات  يحترم  ان 

ويستخدم   أفكاره   انواعويقدر 
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مع    المختلفةالتعزيز   وبخاصة 

أو  الخجولين  أو  المترددين 

بهدف  وذلك  الدافعية  متدني 

 . للتعلم  الدافعية  مستوى  تنمية 

، ص 2015،  وآخرون)رزوقي  

72-73.) 

 دراسات سابقة  

الرويلي  -1  اجريت:  (  2012)دراسة 

الدراسة   المملكة هذه  الدراسة في  أجريت 

السعودية الى و،    العربية  الدراسة  هدفت 

أثر   ف  الوسيلي تعر  اإلثراء  إستراتيجية 

مهارات  وتنمية  الدراسي  التحصيل  في 

( الرياضي   االستنتاج,  االستقراء التفكير 

الرياضي لطالبات الصف الثاني   ,البرهان 

و  ، من   المتوسط  الدراسة  مجتمع  تكون 

(27  ، طالباً  -test  (T)  مستعمال( 

مستقلتين  واختبار مان   ويتني   –لعينتين 

ف وجود  الى  وتوصل  متوسط ،  بين  روق 

المجموعتين    التجريبية فيخاصة  درجات 

البعدي   التحصيل  التفكير   واختباراختبار 

،    الرياضي. الرويلي  ص    2012) 

332-  335) 

المالكي  -2 دراسة   (2014: وهدفت   ( 

على   التعرف  استراتيجية الدراسة  اثر 

المعرفي حل   التسريع   تنمية  في 

اد أعد  طالب معاهد  المشكالت البيئية لدى

للمرحلة الرابعة ، بلغت العينة )   المعلمين

 17( طالب للمجموعة التجريبية و )   15

وأستعمل  الضابطة  للمجموعة  طالباً   )

مستقلتين لالتائي  اختبار  اإل  عينتين 

كيودر   سون-ومعادلة  وتوصل  ريتشارد 

  : منها  نتائج  عدة  الى  تفوق  الباحث 

وفقا  درست  التي  التجريبية  المجموعة 

على إستراتيجية   المعرفي  التسريع 

حل  تنمية  في  الضابطة  المجموعة 

،  المشكالت   المالكي   (. ،   2014البيئية 

 (128  -122ص  

 المبحث الثالث

المنهج:  : التجريبي   أوال  المنهج  اعتمد 

التصميم  الذي يتضمن اإلجراءات اآلتية :

بمثا  التجريبي:   الذي وهو  المفهوم  بة 

الباحث   تحدد   إلىيرشد  تجريبية  أسس 

   ، )الزوبعي  التجربة،  ،   1981أصول 

تصميم 102ص اختيار  تم  لذلك   ،  )

الجزئي  الضبط  ذات  متكافئة  مجموعات 

في  كما  وضابطة  تجريبيتين  بمجموعتين 

 (                      1شكل )
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  (  1)   شكل                                             

الحالي:            الذي اتبع في البحث  التصميم التجريبي   الشكل اآلتي يوضح 

 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعات 

االثراء الوسيلي   التجريبية االولى    التحصيل   استراتيجية 

الثانية التسريع   التجريبية  استراتيجية 

 المعرفي  

 الطريقة التقليدية    الضابطة

البحث:  ثانياً  المدارس   تهمثل  :  مجتمع 

الثانوية واإلعدادية النهارية للطالبات فقط 

، والتي تشمل على الصف الخامس االدبي

فأكثر   شعب  محافظة   مركز  فيثالث 

الكرخ بجانبيها  للعام   ،  بغداد ،  والرصافة 

 ( .2016  -2015الدراسي )  

البحث  :ثالثاً    بشكل   :  عينة  اختيرت 

للبنات( ، البوابة الشرقية  ) ثانوية  قصدي  

تابعة لمديرية تربية بغداد الكرخ / الثانية، 

)  لغب اختيار 60عددهن  وتم   ، طالبة   )

التجريبية  المجموعة  لتمثيل    ) أ  شعبة) 

ب تدرس  التي  االثراء   ستراتيجيةااألولى 

( الوسيلي ب   ( شعبة  مثلت  حين  في   ،

تدرس  التي  الثانية  التجريبية  المجموعة 

المعرفي،ة  بإستراتيجي شعبة و  التسريع 

 )ج( المجموعة الضابطة التي تدرس  

 

 

 

 

 

الطالبات  عدد الطالبات    المجموعات   عدد 

 الراسبات

بعد     الطالبات  عدد 

 االستبعاد  
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بالطر

يقة 

التقليد

ية ،  

وعدد  

طالبات

(يوضح ذلك  2( طالبة، والجدول )20ها )

  

: الدراسات  : تكافؤ مجموعات    رابعاً 

بالشهور. .1  العمر الزمني محسوب 

النهائي  .2 العربية  اللغة  درجات 

  ( الدراسي   -2017للعام 

2018) 

 التحصيل الدراسي للوالدين. .3

الدخيلة : المعالجة االحصائية بينها )العمر                خامساً : ضبط المتغيرات  العام السابق ، والتحصيل الدراسي لألبوين ( ، وذلك للتثبيت من تكافؤ الم  أ . اختيار افراد العينة:  للحد منها تم اختيار طالبات كل مجموعة من المجموعات عشوائياً ومن طريق                                                                             جموعات .الزمني ، درجات 

الدراسة  النضج : خضوع مجموعات  ب. 

 ، متقاربة  وبيئات   ، متشابهة  لظروف 

هذا  اثر  من  تحد   ، واحدة  زمنية  ومدة 

                           المتغير .

 : المصاحبة  الحوادث  يعترض   ج.  لم 

التجربة   من   أوطارئ    أيسير  حادث 

سير يعرقل  في   أوها  الظروف  يؤثر 

الغيابات الفردية االعتيادية.                                            المتغيرين لذا ضبط هذا المتغير.    لمثل هذه الظروف عدا حاالت                             د. االندثار التجريبي :لم تتعرض الطالبات 

التجريبية : وهي :                                     و. أثر اإلجراءات 

إدارة   -أ مع  باالتفاق  تم   : التجربة  سرية 

الطالبات  إخبار  عدم  على  المدرسة 

يتغير  ال  لكي  وهدفه  البحث  بطبيعة 

العادي. أونشاطهن   تتمثل في است-ب                                              سلوكهن   عمال األفالم الملونة والسبورة والخارطة.    الوسائل التعليمية : استعمال وسائل تعليمية موحدة 

لطالبات   -ج موحدة  كانت   : التجربة  مدة 

الثالث .  المجموعات 

التوزيع  استعمل   : الحصص  توزيع  د. 

 20 ______ 20 التجريبية االولى  

 20 ______ 20 التجريبية الثانية

 20 ______   20 الضابطة

 60 ______ 60 المجموع
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البحث  بين مجموعات  للدروس  المتساوي 

 بية:سادساً : أجراءات تجري                                                                      .

صاغت   -1 السلوكية:  األهداف  صياغة 

على   82الباحثة   معتمدة   ، سلوكياً  هدفاً 

العلمية  المادة  ومحتوى  العامة  االهداف 

التجربة.                                                                         في 

المادة   -2 حددت   : المادة  مفاهيم  تحديد 

في   ستدرسها  التي  مدة العلمية  اثناء 

وزارة  مقررات  على  معتمدة   ، التجربة 

 ( يوضح ذلك .   3التربية ، والجدول )

 

 

( لكل موضوع وفي كل مستوى من المستويات  3الجدول  ( يوضح االهداف السلوكية 

) المعرفة   ( –والفهم    –الثالثة   والتطبيق 

 الصفحات الموضوعات ت

 16  – 9 الضمائر 1

 22 – 17 اسم مرة و اسم الهيئة 2

 30 – 23 المصدر الميمي 3

 85 – 31 أي –إذ   –إذا  4

 66 – 59 الحال 5

 75 -67 التمييز 6

3- 

النموذجية  الخطط  أو  الدروس  إعداد 

انموذجية  دروساً  الباحثة  :اعدت 

التي سيتم   تدريسها في اثناء للموضوعات 

الكتاب  محتوى  ضوء  في  التجربة  مدة 

 واألهداف السلوكية المصاغة.

أداة البحث    : أعدت الباحثة اختباراً سابعاً 

االختبار في مرحلة  وقد مر هذا  تحصيلياً 

                                                             بنائه بالخطوات التالية :      

االه -أ وتم تحديد   : السلوكي  داف 

 صياغتها سابقا .            

حددت -ب    : المواصفات  جدول  اعداد 
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  ( االختبار  فقرات  فقرة   40الباحثة   )

جدول   ( على  وزعت  موضوعية 

. )                المواصفات 

فقرات  اعدت   : اختبار  فقرات  إعداد  ج. 

قواعد  لموضوعات  التحصيلي  االختبار 

اال نوع  من  العربية  ختبارات اللغة 

 الموضوعية .

التطبيق  . على   تطبقاالستطالعية:    و 

الصف  طالبات  من  استطالعية  عينه 

ثانوية   من  االدبي   االخالصالخامس 

( العينة  طالبات  عدد  وبلغ   ، ( 30للبنات 

االختبار  فقرات  جميع  أن  فتبين   ، طالبة 

وتوصل واضحة  معرفة   تكانت  إلى 

الذي   فكان يالوقت  اإلجابة  في  ستغرق 

 ( االختبار  فقرات  عن  االجابة  متوسط 

                        .1( دقيقة50

الصدق  اعتمد  االختبار:  صدق   . ه 

نص  ما  باالخذ  من الظاهري  الخبراء  ه 

 تعديل على االستبانات.

االختبار :   لفقرات  اإلحصائي  التحليل  ز. 

العينة  طالبات  إجابات  تصحيح  بعد 

الخصائص  على  عملت  االستطالعية  

 السايكومترية اإلحصائية .

معامل صعوبة الفقرات :   اتضح ، أنها ر. 

  ( بين  اذ 0،74   –  0،33تتراوح   /  )

االختبار جيد هو أن  الى  الذي يضم   تشير 

 ( بين  صعوبتها  نسبة  تتراوح  فقرات 

فقرات   0،80  –  0،20 تعد  وبذلك   )

 االختبار جميعها جيدة وصالحة .   

التمييز-2 تمييز   بعد:معامل  قوة  حساب 

انها  وجد  االختبار  فقرات  من  فقرة  كل 

( بين  )  0،32تتراوح  و  درجة   )0،58  )

. 

3-: المخطوءة  البدائل  البديل فعالية  يعد 

ع يجذب  فعاالً  من   إليهندما  األكبر  العدد 

بالمقارنة   الدنيا  المجموعة  عدد   إلىطلبة 

اجتذبوا   المجموعة   إليهالذين  طلبة  من 

 العليا

الفا .  ثبات االختبار: استعملت  4  طريقة 

  ( الثبات  فبلغ  وهو 0،85كرونباخ   )

 معامل ثبات جيد جداً  .  

  : التجربة  :إجراءات تطبيق  باشرت ثامناً 

طالبات  على  التجربة  بتطبيق  الباحثة 

في  والضابطة  التجريبية  المجموعات 

( المدة  وانتهت 21/10/2015نفس 

18/1/2018  .  ) 

اإلحصائية:   الوسائل   :  استعملتاسعاً 

 (SPSS)اإلحصائي    البرنامج

 لالجراءات واستخراج النتائج.     

 المبحث الرابع  

النتائج:    -1 (عرض  فرضية   )أ  تنص 

االولى على انه )ال يوجد فرق ذو  البحث 

داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة 
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طالبات 0.05) درجات  متوسطات  بين   )

تدرس  التي  األولى  التجريبية  المجموعة 

استراتيجية الوسيليوفق  ومتوسط   االثراء 

التي  الثانية  التجريبية  المجموعة  درجات 

استراتيجية وفق  المعرفي  تدرس   التسريع 

الضابطة  المجموعة  درجات  ومتوسط 

أن  ،بعد  التقليدية  بالطريقة  تدرس  التي 

طالبات  إجابات  الباحثة  صححت 

فقرات  عن  الثالث  البحث  مجموعات 

متوسط  ان  النتائج  اظهرت   ، االختبار 

البحث   للمجموعات الثالث بالتسلسل عينة 

)ف ،   30،65األولى  ) و(   الثانية 

الفرق 26،69 استعمال  وعند    ،  )

درجات  متوسط  بين  االحصائي 

التائية   المجموعتين القيمة  اتضح 

)  مال ( وهي اكبر من القيمة 2،61حسوبة 

 ( يوضح ذلك .  4( والجدول )38التائية الجدولية عند درجة الحرية) 

         ( البعدي      4جدول  في االختبار  التجريبيتين  المجموعتين   (درجات  طالبات 

حجم  المجموعة

 العينة  

المتوسط 

 الحسابي 

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

 الدالله
 الجدولية الحسوبة

عند مستوى    38  30،65   20 األولى

0،05 
 2 2،61   26،69 20 الثانية

 

                 وقد يعزى السبب في ذلك الى :

وفق 1  على  التدريس  أن   .

المشكالت  بعض  يشخص  االثراءالوسيلي 

أثر  ما  وهذا   ، الطالبات  منها  تعاني  التي 

الطالبات مما أدى الى زيادة في  نشاط  في 

 تحصيلهن .

. أن التدريس باستعمال االثراء الوسيلي 2

تعاونياً   والتعليم  التعلم  جعل  في  يساعد 

ل رائداً  المتعلم  متلقي فيصبح  وليس  لتعلم 

من  المرحلةاالعدادية  تكون  وقد  فقط 

وفق  على  تدريس  يصلح  التي  المراحل 

  استراتيجية االثراء الوسيلي .            

للتحقق من صحة الفرضية الثانية التي -ب

ذات  فروق  هناك  ليست  انه  على  نصت 

درجات  متوسط  بين  احصائية  داللة 

تدرس التي  األولى  التجريبية   المجموعة 

الوسيلي  االثراء  إستراتيجية   وفق  على 

المجموعة  طالبات  درجات  ومتوسط 

بالطريقة التقليدية ،  تدرس  التي  الضابطة 

 ، االختبار  اوراق  الباحثة  صححت 
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متوسط  فكان  النتائج  الباحثة  وحللت 

المجموعة التجريبية    درجات طالبات 

 

( كان 30،65االولى  حين  في   ، درجة   )

المجموعة  طالبات  درجات  متوسط 

  ( وعند 20،61الضابطة   ، درجة   )

االختبار التائي لعينتين مستقلتين  استعمال 

بين  االحصائية  الفروق  داللة  لمعرفة 

أن  اتضح   ، المجموعتين  درجات  متوسط 

 ( المحسوبة  اذ كانت  احصائياً  دال  الفرق 

ال2،61 اكبر من  وهي   ) ( البالغة  جدولية 

( 5( ، وجدول )38( وبدرجة حرية )    2

 يوضح ذلك .

( البعديدرجات   (5جدول  التجريبية االولى والمجموعة الضابطة في االختبار   المجموعة 

حجم  المجموعة

 العينة  

المتوسط 

 الحسابي 

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

 الدالله
 الجدولية الحسوبة

عند  2 2،61 38  30،65   20 التجريبية األولى

مستوى 

   20،61  20 الضابطة 0،05

ترى  ما  على  ذلك  في  السبب  يعزى  وقد 

ذكرها  تم  التي  االسباب  احد  الى  الباحثة 

 في نتائج االولى.

الثالثة   -ج الفرضية  صحة  من  للتحقق 

داللة  ذات  فروق  هناك  ليس  أن  نصها 

المجموعة  درجات  متوسط  بين  احصائية 

وفق  على  يدرسن  التي  الثانية  التجريبية 

 ، المعرفي(  )التسريع  استراتيجية 

الضابطة  المجموعة  طالبات  ومتوسط 

التقليدية ، صححت  بالطريقة  تدرس  التي 

و  ، االختبار  اوراق  الباحثة الباحثة  حللت 

المجموعة  ؛ فكان متوسط درجات  النتائج 

  ( الثانية  درجة ، في 26،69التجريبية   )

المجموعة  درجات  متوسط  كان  حين 

( وعند 20،61الضابطة   ، درجة   )

االختبار التائي لعينتين مستقلتين  استعمال 

بين  االحصائي  الفرق  داللة  لمعرفة 

ان  اتضح   ، المجموعتين  درجات  متوسط 

)المحسوب بلغت  من 2،61ة  اكبر  وهي   )

( البالغة  )2الجدولية  جدول  يوضح 6(   )

 ذلك.                                    
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المعياري  6جدول )                الحسابي واالنحراف   للمجموعتين( المتوسط 

حجم  المجموعة

 العينة  

المتوسط 

 الحسابي 

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

 الدالله
الحسوب

 ة

 الجدولية

الثانية   عند  2 2،61 38 26،69  20 التجريبية 

مستوى 

   20،61  20 الضابطة 0،05

 

        وقد يعزى السبب الى: :

على 1 تعتمد  المعرفي  التسريع  أن   .

التي تكون مهمة اختيار   التعليمية  الوسيلة 

والنهاية  البداية  نقاط  بين  الربط  المدرس 

او   ، التعليمية  المواد  اختيار  طريق  من 

على  الطالبات  تفوق  لذلك  تعديلها 

وفق  تدرس  التي  الضابطة  المجموعة 

 الطريقة التقليدية .

تستوجب من المتعلمين ممارسة ما 2 .انها 

استجاباتهم  يتوقع منهم ، كما ينبغي تعزيز

من  المتعلمون  يتمكن  حتى  الصحيحة 

النشاطات  توافر  من  بد  ال  باألداء  القيام 

الصفية .   في اثناء الحصص 

   :  االستنتاجات •

من  .1 الطالبات  أداء  لتقويم  ان 

في  أثراً  االنشطة  كراس  طريق  

وعالجها  الضعف  نقاط  تحديد 

.  لتحسين مستواهن 

اإلستراتيجية  .2 بهذه  التدريس  ان 

المدرس ة  ونشاط  عمل  من  يطور 

طريق  من  وذلك   ، الصف  في 

االثرائية  االنشطة  تهيئة 

عرضها  وطريقة  للموضوع 

عليها  واإلجابة  للتفكير  للطالبات 

 يتناسب مع وقت الدرس .  بما

لدى  ت .3 في   الطالباتنمي  الثقة 

في  محاوالتهم  خالل  من  النفس 

بأنفسهم  األسئلة  على  اإلجابة 

الفعالة في   طريق  منو المشاركة 

 التفاعل الصفي.

للمناقشات  للطلبةتيح  ت .4 ،   الفرصة 

والتفاوض  الغير  مع  والحوار 

البعض  بعضهم  مع  والمناقشة 

في   مدرساتهمومع   يسهم  وهذا 
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 البناء. القدرة على التفكير  رفع

  :  التوصيات •

وندوات -1 تدريبية  دورات  إقامة 

استراتيجيتي  استعمال  على  للمدرسين 

المعرفي والتسريع  الوسيلي  وفق   االثراء 

المقرر  تدريس  في  المتاحة  الظروف 

 اسي.الدر

ضمن  -2 خاص  قسم  مديرية الإنشاء 

الخاصة   التعليمية  الوسائل  بهذه إلنتاج 

)األفالم األسطوانات  مثل  الخرائط  ،   ،   ،

وغيرها(  الصور والنماذج  لتوضيح ل  ، 

 .تقريب  الو

وحدات -3 إلى  الدراسي  المقرر  تقسيم 

التسلسل  مراعاة  مع  صغيرة  تعليمية 

لهاالمنطقي   األهداف   المنظم  جعل  مثل 

الوسائل  تليها  المقدمة  في  السلوكية 

 التعليمية.

الباحثة   :  المقترحات • تقترح 

لهذه  مكملة  دراسات  اجراء 

 .الدراسة

 لمصادرا

محمد.  بن  الرحمن  عبد   ، خلدون  *ابن 

بيروت    ، ،   -المقدمة   القلم  دار   ، لبنان 

 م.1936

علي:علم   ، محمد  صالح  جادو،  *أبو 

ط التربوي،  المسيرة   7النفس  دار   ،

 م.  2003،عمان ،  

 ، الكريم   عبد  محمد   ، عجيمة   *أبو 

 ، الفكر  دار   ، العلمي  البحث  أساسيات 

 م.1989عمان ، األردن ،  

  ، وآخرون  محمود  شاكر  *األمين، 

تدريس دار   أصول  األجتماعية،  المواد 

 ، بغداد  والنشر،  للطباعة  الحكمة 

 م.1992

فعالية   "، العظيم   عبد  حمدي  *البنا، 

وتعديل  التحصيل  في  الوسيلي  اإلثراء 

للتالميذ  المعرفي  التفضيل  أنماط 

العلوم  تعلم  صعوبات  ذوي  المتفوقين 

التربية،  كلية  مجلة  اإلعدادية"،  بالمرحلة 

العدد المنصورة،  (مايو، 43)جامعة 

 م2000(،  50-30ص)

وبرامج  مناهج    ، فايز   *الجهني، 

تخطيطها   تقويمها، -تنفيذها–الموهوبين 

 ، عمان  والتوزيع،  للنشر  المسيرة  دار 

 م.2010

*الدليمي، هناء رجب، والعبيدي، عبد هللا 

اختبار  للذكاء،  دانليز  اختبار  أحمد   

العدد  األساسية،  التربية  كلية  مجلة  مقنن، 

 .2004, الجامعة المستنصرية ،  الثاني

* ، محمود   ، وكامل   ، طه   ، الدليمي 

تدريس اللغة العربية  العملية في  الطرائق 
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 م.2004 ، بغداد ،  

* ، محمود   ، وكامل   ، طه   ، الدليمي 

تدريس اللغة العربية  العملية في  الطرائق 

      م.2005العراق ،    ، بغداد ،

"اثر   :  ، عايض  بن  عايد  *الرويلي، 

في  الوسيلي  اإلثراء  إستراتيجية  استخدام 

تدريس وحدة الهندسة واالستدالل المكاني 

التفكير  مهارات  وتنمية  التحصيل  على 

الثاني  الصف  لطالب  الرياضي 

غير  ماجستير  رسالة  المتوسط"، 

 ، السعودية  العربية  المملكة  منشورة، 

2013. 

محمد *ا واحمد  الجليل،  عبد  لزوبعي، 

ال مناهج   " "، الغنام:  التربية  في  بحث 

 م1981، مطبعة جامعة بغداد،  1ج

دور    :  ، الحميد  عبد  عايدة   , *السرور 

تصورات  تغير  في  المعرفي  الصراع 

عن  االبتدائي  الخامس  الصف  أطفال 

القرن  وتحديات  العلمية  المفاهيم  بعض 

الطفل  مؤتمر  والعشرين,  الحادي 

 م.1991المصري , القاهرة  

محمد   زكريا   , ،  *الظاهر  واخرون 

,  1مبادئ القياس والتقويم في التربية , ط

 م.1999دار الثقافة , عمان  

محمد  القادر،  ,وعبد  زهران  *العزب، 

استخدام  "فعالية   :  ، القادر   عبد 

تدريس  في  الوسيلي  اإلثراء  إستراتيجية 

لتنمية مهارات حل المشكالت  الرياضيات 

طالب  لدى  المادة  نحو  واالتجاه  اللفظية 

بالمؤتمر كليات   منشور  بحث  التربية"، 

الرياضيات  لتربويات  الرابع  العلمي 

 م.2004يوليو، 

*المالكي ، جواد كاظم  : اثر استراتيجية 

التسريع المعرفي في تنمية حل المشكالت 

المعلمين ،معهد  لدى طالب معاهد  البيئية 

المعلمين / الرصافة الثانية ،العراق  أعداد 

  ،2014. 

أحمد، وليد  أطر   *جابر،   ، وآخرون 

والتعلم  للتدريس  دليل  ونظرياته،  التفكير 

ط للنشر 2والبحث،  المسيرة  دار   ،

 م.2010والتوزيع، عمان  

:تعليم   ، الرحمن  عبد  فتحي   , *جروان 

ط الجامعي 1التفكير,  الكتاب  دار   ,

 م.2010,االمارات  

 : أبراهيم   وسهى  مهدي  رعد  *رزوقي، 

,ال العلمي  )التفكير  وأنماطه  تفكير التفكير 

المنطقي  التفكير  الناقد ,  التفكير  التأملي , 

،   1,ط  1(,ج عمان   , المسيرة  دار   ,

 م .2015

تدريس   :  ، احمد  جودت  *سعادة، 

التفكير، ط ، دار الشروق للنشر 1مهارات 

األردن ،   م.2008والتوزيع، عمان، 



 اإلثراء الوسيلي والتسريع املعريف يف حتصيل طالبات الصف اخلامس األدبي   يت أثر اسرتاتيج  

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

391 

 ، واخرون   ، عطية  يحيى   ، *سليمان 

في  الكشفي  العمل  أسلوب  )استخدام 

ال األساسي وأثره دراسة  التعليم  تاريخ في 

البحث  مهارات  بعض  إكساب  في 

دكتوراه غير  ) أطروحة     ،  ) التاريخي 

عين  جامعة   ، التربية  كلية   ،  ) منشورة 

 م(  2000شمس ، ) 

ما  إستراتيجيات   :( علي  محسن  *عطية، 

دار  المقروء،  فهم  في  المعرفة  وراء 

 .2001المناهج، عمان،  

الجي عزو ويوسف   ، التدريس *عفانة  ش: 

والتعليم بالدماغ ذي الجانبين ، دار الثقافة 

 م.2009، عمان ،  

 : المناهج  علم   : محمد   السيد   , *علي 

االسس والتنظيمات في ضوء الموديوالت 

 م1989, دار الفكر العربي , القاهرة  

أبو  محمد  وخالد  أحمد  ثائر   ، *غباري 

،ط التفكير  في  :أساسيات  ، 1شعيرة   

 .2011العربي ،عمان ،    مكتبة المجتمع

استراتيجيات التعلم  يوسف  :   *قطامي ، 

 م.2015االردن ،   -والتعليم ، عمان  

قورة ، حسين سليمان، الدروس الخاصة *

دار  تجريبي،  بحث  المدرسي،  والتحصيل 

 م .1980النهضة للطباعة، مصر،  

هشام  ,ومريزيق،  حسين  محمد  *قطناني، 

هم، دار يعقوب  : تربية الموهوبين وتنميت

األردن ،  للنشر والتوزيع، عمان  المسيرة 

 م.2009

في  والتقويم  القياس  مهدي:  علي  *كاظم، 

للنشر  الكتب  دار  والتعلم،  التعليم 

 م  2002،  1والتوزيع، األردن، ط

دليلك  السريع  :التعليم  دايف    ، *ماير 

تدريبية  برامج  وتنفيذ  لتصميم  المبدع 

علي   ترجمة   ، فعالية  وأكثر  محمد أسرع 

 م .2000، الدار القيمة ، دمشق ،    1، ط

:    ،*محمود محمد   الرزاق  عبد  ناصر 

في  فيجوتسكي  استخدام  نظرية  اثر 

تالميذ  لدى  الرياضيات  مادة  تحصيل 

المستويات  ذوي  االبتدائي  الرابع  الصف 

دكتوراه  ,اطروحة  المختلفة  التحصيلية 

أسوان   , التربية  كلية   , منشورة  غير 

 م.2002

البحث في ملحم،  * محمد  : مناهج  سامي 

للنشر  المسيرة  دار  النفس،  وعلم  التربية 

 ، األردن  عمان،   ، والطباعة  والتوزيع 

 م.2002

 


