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 الملخص :

)اثر  تعرف  الى  الحالي  البحث  يهدف 

الذاكرة في تحصيل  استراتيجية عجلة 

وتنمية  والنصوص  االدب  مادة 

الصف  طالبات  عند  المرن  التفكير 

هدف  ولتحقيق   ) االدبي  الخامس 

الفرضيتين  الباحثة  صاغت  البحث 

 االتيتين :

دالله  - ذو  فرق  هناك  ليس 

 ( عند مستوى داللة  إحصائية 

درجات 0,05 متوسط  بين   )

المجموعة  طالبات  تحصيل 

مادة  يدرسن  الالئي  التجريبية 

والنصوص  االدب 

) عجلة الذاك رة ( باستراتيجية 

تحصيل  درجات  ومتوسط   ،

الضابطة  المجموعة  طالبات 

نفسها  المادة  يدرسن  الالئي 

 بالطريقة االعتيادية .

دالله    - ذو  فرق  هناك  ليس 

داللة  مستوى  عند  إحصائية 

درجات 0,05) متوسط  بين   )

لطالبات  المرن  التفكير 

الالئي  التجريبية  المجموعة 

االدب يدرسن   مادة 

باستراتيجية  والنصوص 

()ع الذاكرة  ومتوسط جلة   ،

المجموعة  طالبات  درجات 

يدرسن المادة  الالئي  الضابطة 

 نفسها بالطريقة االعتيادية .  

    ( البحث  عينة  ( 60وبلغت 

الباحثة احصائيا  طالبة ، وكافأت 

البحث في بعض  مجموعتي  بين 

في  تؤثر  قد  التي  المتغيرات 

المتغيرات  التجربة ، وهذه  نتائج 

مح الزمني  سوب )العمر 

العام  ودرجات   ، بالشهور 

في  العربية  اللغة  لمادة  السابق 

للعام  السنة  نصف  امتحان 

mailto:baemangalaal@gmail.com
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والتحصيل 2018  -2017)  )

والتحصيل   ، لالباء  الدراسي 

 الدراسي لالمهات(.

اختبارا     الباحثة  واعدت 

االدب  مادة  في  تحصيليا 

( من  وتكون  ( 32والنصوص 

من  االختيار  نوع  من  فقرة 

تبنت وكذلك  الباحثة   متعدد، 

مقياس للتفكير المرن ) للجالد( 

( من  تكون  فقرة 32والذي   )

وفي   , متعدد  من  اختيار  من 

الباحثة  اوصت  النتائج  ضوء 

 توصيات عده منها :

اللغة  - مدرسات  تدريب 

استخدام  على  العربية 

 استراتيجية عجلة الذاكرة .

اللغة  - مناهج  تطوير 

مادة  وباألخص  العربية 

 االدب والنصوص.  

دراسات واق   إجراء  ترحت 

 عدة منها :

بين - موازنة  دراسة  إجراء 

الذاكرة(  )عجلة  استراتيجية 

لمعرفة  اخرى  واستراتيجيات 

تدريس  في  مالءمة  اكثرهم 

 األدب والنصوص.مادة  

Abstract  

- The current research 

aims to know the 

impact of the memory 

strategy in the 

achievement of 

literature and texts 

and the development 

of flexible thinking 

among fifth-grade 

literary female 

students. 

-  To achieve the goal of 

the research, the 

researcher has   

placed the following 

hypotheses  

-  There is no difference 

of statistical 

significance at the 

level of significance 

0.5 between  scores of 

achievement of the 

experimental group 

students who study 

literature and texts 
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with the memory 

wheel strategy, and 

the average 

achievement scores of 

the control group 

students who study 

the same subject in 

the usual way . 

- There is no statistically 

significant difference 

at the level of 

significance 0.5  

between the average 

scores of flexible 

thinking for the 

experimental group 

students who study 

literature and texts 

with the memory 

wheel strategy, and 

the average scores  

Control group 

students who study 

the same subject in 

the usual way 

-   The research sample 

consisted of 60 female 

students and the 

researcher has   

statistically equalized   

between the two 

groups of research in 

some variables that 

may affect the results 

of the experiment, 

and these variables 

are chronological age 

calculated in months, 

the scores  of the 

previous year for the 

Arabic language in the 

mid-year exam for the  

academic year 2019-

2020 , the academic 

achievement of the 

parents .  

-  The researcher has 

prepared an 

achievement test in 

literature and texts 

which consisted of 32  

paragraph of multiple 

choice. The researcher 

has also adopted 
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flexible thinking scale, 

which consisted of 32 

paragraph of multiple 

choice . 

-  In light of the results, 

the researcher has 

recommended several 

recommendations, 

including  

- Training Arabic language 

teachers to use the 

memory wheel strategy.   

- Developing the Arabic 

language curriculums , 

especially literature and 

texts, the researcher has 

suggested  to   conduct  

several studies. 

 الفصل االول

بالبحث  التعريف 

   -مشكلة البحث:

 : -تتضمن مشكلة البحث الحالي بـ    

عملية  -1 في  كبير  ضعف 

االدبية  المفاهيم  اكساب 

 واالحتفاظ بها .

المقرر  -2 المادة  صعوبة 

الصف  لطالبات  تدريسها 

 الخامس االدبي.

التقليدية  -3 التدريس  طرائق 

في  المدرسون  يتبعها  التي 

 دريس.الت

للطرائق  -4 المناهج  افتقار 

تضمن  التي  واالستراتيجيات 

االبداعية  القدرات  استمرار 

.)زاير  وتنشيطها  الطلبة  عند 

 (80:  2013، وسماء ،

الصفوف  -5 في  الطلبة  ان 

مما  اكثر  مستمعون  سلبيون 

وعليهم   ، مشاركون  هم 

المشاركة  دون  فقط  الحفظ 

 والتفاعل في الدرس.

الدراسات  -6 من  جملة  اشارت 

المتغيرات فيها ع اختالف  لى 

تعاني  االدب  دروس  فباتت   ،

مستويات  على  صعوبات  من 

الفهم ، والتذوق، والتحليل،   :

هذه  معالجة  وكيفية 

كدراسة   ، النصوص 

ودراسة 2004)الفتالوي    )

 ( .2005)العيساوي 
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 -أهمية البحث:

اللغة         فروع  من  فرع  االدب  إن 

العاكسة  المراءة  يعد  لذا   ، العربية 

لالمة ، إذ إن االساس الذي تقوم عليه 

من  الطالبات   تمكين  هو  النصوص 

تذوقها فنيا ، وهو يستند على التعميق 

واالستنباط   ، والتحليل  والشمولية 

الطلبة  تدريب  في  اهميتها  عن  فضال 

وزيادة   ، االداء  حسن  خبراتهم   على 

اللغوية ، والفنية ، والثقافية .) عطية 

،2006  :300) 

على  االدبي  النص  دراسة  وتقوم 

 امرين  هما :

 معرفة جو النص تعني : •

  

 

 

 ئلهامعرفة ق  -االحاطة بزمن       -

 النص ومكانه       والمناسبة التي

 قيل فيها                           

 

 

 

  

اما دراسة النص فتناولت   -

  -ثالث نواح هي :

 

االدب  لمعارف  الطالبات  اكتساب  ان 

ينعكس بصورة  ومفاهيمه  والنصوص 

كله  وهذا   ، سلوكهن  على  ايجابية 

سرد  بمجرد  يتحقق  ان  اليمكن 

ان  البد  وانما   ، العلمية  المعلومات 

يجعل  وهذا  معها،  الطالبات  يتفاعلن 

جيدة،  سلوكيات  يسلكن  ان  الطالبات 

عالقة  واللغة  االدب  بين  والعالقة 

ث االدب قيمة جوهرية  ابتة ، ولدراسة 

تكوين  في  الثرها  كبيرة  تربوية 

فأهمية  البحث،  حب  وتنمية  االجيال، 

االدبية تضاهي أهمية دراسة  الدراسة 

مرتبطة  تكون  والتي  االخرى  العلوم 

وبيئته  االنسان  بحياة  مباشرة  بصورة 

 (  21:  2016) زاير ، واخرون ،  

يرتبط إلى حد كبير  التعليم  نجاح  وإن 

، بنجا والطرائق  االستراتيجيات  ح 

ضعف  تعالج  أن  باستطاعتنا  الن 

ةية اللغويالناح

بتعني شرح المفردات والتراكي•

فهم معاني الجمل والتراكيب •
الصحية

الناحية 
االدبية

ابراز االفكار العامة الواردة فيها•

توضيح الحاسة التي احس بها االديب•

اسلوب 
النص

تعني جزالة االلفاظ •

لجيدةالتعرض للصور الخيالية والتعابير ا•
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الطالبات ، وصعوبة الكتاب المدرسي 

وإن  مشكالت،  من  ذلك  وسوى 

الحديثة انها  االستراتيجيات والطرائق 

لدى  الفردية  الفروق  تراعي 

توسعة  على  تعمل  وكذلك  الطالبات، 

التي  المادة  اطار  في  المدرس  مجال 

اسلوبة والوسائل التي   يقدمها وطريقة 

للطالبات  تجعل  وكذلك  بها،  يستعين 

الكشف والتحصيل،  في  ايجيابيا  دورا 

فإنها  الطلبة  انتباه  جذبها  عن  فضال 

الفعالة  المشاركة  على  تحفزهم 

  ، ،ومحسن  : 2011.)الهاشمي 

234.) 

استعمال استراتيجية عجلة  اهمية  وإن 

االدب  مادة  تدريس  في  الذاكرة 

ال نقل  اجل  من  من والنصوص  طلبة 

المواقف  الى  السلبية  المواقف 

من  يزيد  الوقت  نفس  وفي  االيجابية 

وابداء  التفكير  في  الطلبة  مساهمة 

المنظمة  اكدته  ما  وهذا   . الراي 

 ، والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية 

الطرائق  على  اكدت  والتي 

التفاعلية  االبداعية  واالستراتيجيات 

العربي .)المنظمة  التعليم  عملية  ة في 

  ، والعلوم  والثقافة  : 1995للتربية 

80  ) 

 مرمى البحث وفرضياته:  

اثر  تعرف  الى  الحالي  البحث  يرمي 

الذاكرة في تحصيل  استراتيجية عجلة 

وتنمية  والنصوص  االدب  مادة 

الصف  طلبة  لدى  المرن  التفكير 

 الخامس االدبي .

وصاغت   البحث  مرمى  ولتحقيق 

الصفريتين  الفرضيتين  الباحثة 

 -ين:اآلتيت

دالله  - ذو  فرق  هناك  ليس 

 ( عند مستوى داللة  إحصائية 

درجات 0,05 متوسط  بين   )

المجموعة  طالبات  تحصيل 

مادة  يدرسن  الالئي  التجريبية 

والنصوص  االدب 

) عجلة الذاكرة (  باستراتيجية 

تحصيل  درجات  ومتوسط   ،

الضابطة  المجموعة  طالبات 

نفسها  المادة  يدرسن  الالئي 

 ية .بالطريقة االعتياد

دالله    - ذو  فرق  هناك  ليس 

 ( عند مستوى داللة  إحصائية 

درجات 0,05 متوسط  بين   )

لطالبات  المرن  التفكير 

الالئي  التجريبية  المجموعة 

االدب  مادة  يدرسن 

 ( باستراتيجية  والنصوص 

ومتوسط   ،) الذاكرة  عجلة 

المجموعة  طالبات  درجات 
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يدرسن المادة  الالئي  الضابطة 

 تيادية .  نفسها بالطريقة االع

البحث:    الحالي حدود  البحث  يتحدد 

 بـ :

1- : الزمانية  الفصل    -الحدود 

العام  من  االول  الدراسي 

2018-  2019  . 

2- : المكانية  المدارس   -الحدود 

النهارية  واالعدادية  الثانوية 

محافظة  تربية  مديرية  في 

 االنبار.  

3- : البشرية  طالبات   -الحدود 

 الصف الخامس االدبي .

من  -4 عدد  :ـ  العلمية  الحدود 

المقرر  الكتاب  موضوعات 

والنصوص  االدب  لمادة 

 ( االدبي  الخامس  للصف 

2018-  2019  ) 

: وتعريفها   -تحديد المصطلحات 

لغة اي   االثر  الشئ  في  االثر  أبقاء   "

 ، االهالم   : واالثار   ، أثرا  فيه  ترك 

أثار  بقيته ، ويجمع على  الشيء  وأثر 

  ، منظور  ابن   ( مادة 7:    2003"   ،

 ر(-ث-أ

"   اصطالحا: بانه  الساعدي،  عرفه 

 ، نفسحركي  أو   ، معرفي  انطباع 

يتولد نتيجة التفاعل اإلنساني والمتأثر 

  ، الساعدي   ( قصدي"  : 2012بنحو 

31  ) 

عرفها  الذاكرة  عجلة  استراتيجية 

 اصطالحا كل من :

وهي   " بانها  والساعدي   ، التميمي 

على  تعتمد  استراتيجية  عن  عبارة 

محاكاة الوق في  االساسي  بالجانب  ت 

تعليمي  يتذكره عن موقف  ما  الطالب 

والساعدي ،    ، التميمي   (  "2020   :

83  ) 

 تعريف الباحثة اجرائيا :   

الباحثة      بها  تقوم  استراتيجية  هي 

وفق  على  التجريبية  للمجموعة 

وتوجيه   ، متسلسلة  منظمة  خطوات 

قادرات  جعلهن  اجل  من  الطالبات 

ونذكرهن  المعلومات  استرجاع  على 

 للمواقف التعليمية السابقة .

  : لغة  الحاصل التحصيل   : "حصل 

من كل شيء : مابقي وثبت وذهب ما 

تم  : ،والتحصيل  يحصل سواه  ما  ييز 

الحصيلة : والحصائل.) ابن  ، واالسم 

 (143:  2005منظور ،  
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  : زيتون  عرفه  مدى اصطالحا  هو   "

التعلم  نتاجات  من  الطلبة  حققه  ما 

تدريسية معينة  بخبرة  مرورهم  نتيجة 

تقدم  مدى  عن  يكشف  الذي  االمر 

تجاه غايات معينة " .) زيتون  الطلبة 

،2001  :479) 

للتح - االجرائي  صيل التعريف 

يتمثل   -: الدراسي  التحصيل 

يحصل  التي  المعرفة  في 

طريق  عن  الفرد  عليها 

او  مدرسي  منهج  او  برنامج 

مع  كيفه  قصد  استراتيجية 

 الوسط والعمل المدرسي .

لغة  - والنصوص  االدب  تعريف 

إن أدب معناه األدب الذي :    "

الناس ،  من  األديب  به  يتأدب 

األدب  وأصل   ، أدبا  سمى 

: واألدب  النفس   الدعاء  أدب 

منظور  ابن   (   " والدرس 

،2005  :43) 

لالدب  - االصطالحي  التعريف 

:  والنصوص 

-  " يونس  و  زاير  عرفه 

الشعر ، او  أدبية من  منوعات 

من  حظ  لها  يتوافر   ، النشر 

الفني ، وتعرض على  الجمال 

او   ، متكاملة  فكرة  الطلبة 

ويمكن   ، عدة  مترابطة  افكار 

الطلبة  لتمرين  اساسا  اتخاذها 

التذوق الجمالي". ) زاير   على

 (  141:  2012، و يونس ، 

الباحثة اجرائيا - : بانه   وعرفته 

الشعرية  المقاطع  مجموعة من 

التي يحتويها المحور  والنثرية 

الخامس  للصف  الدراسي 

تدرسها  التي   ، االدبي 

التجربيبة  البحث  لمجموعتي 

الدراسي  للعام  والضابطة 

2019-  2020. 

-   : لغة  التنمية  هو "  تعريف 

والكثرة  والنماء  الزيادة 

)ابن   .  " والمضاعفة  والوفرة 

 (  67:  2005منظور ،

للتنمية  - االصطالحي  التعريف 

: 

مستوى  رفع  هي"  وزينب   شحاته 

تعليمية  مواقف  في  الطالب  أداء 

 مختلفة "

                                    

 (157:  2003)شحاته ، وزينب ،  

 وعرفته الباحثة اجرائيا :  -

االيجابية التي تحصل       بانها : هي 

وتكون  االنساني  النشاط  بسبب 
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 ، والعقلية  المعرفية  عديدة  بجوانب 

 ، والنفسية   ، والمهارية   ، والوجدانية 

وغيرها   ، والتربوية   ، واالجتماعية 

طريق  من  ملحوظا  تقدما  فيحدث 

او   ، الدول  أو  الجماعات  أو  االفراد 

 العالم .  

عرفه  - المرن  التفكير 

:   1983اصطالحا ستيرتبرغ  

على  الشخص  قدرة   " بانه 

ومواقف  األمور  إلى  النظر 

وطرائق  زوايا  من  الحياة 

  "  مختلفة 

passig&Eden,2000.p

3)) 

 2003وعرفته كوستا وكاليك   -

تعميم  على  القدرة  هو   "   :

او  االفكار  او  الحلول 

افكار  إلى  وتحويلها  الخيارات 

ة " ) الطاهر ، مناسبة ومالءم

2008  :33  ) 

سلسلة  بانه  اجرائيا:  الباحثة  وعرفته 

بها  يقوم  التي  العقلية  النشاطات  من 

على محصلة  وتؤسس  تبنى   ، الدماغ 

كاالدراك  االخرى  النفسية  العمليات 

عن   ، والتميز  والتعميم  والتخيل 

الحواس  من  اكثر  او  حاسة  طريق 

 المس.

-   : االدبي  الخامس  " الصف 

الث الصف  اني من صفوف هو 

 ، الثالثة  االعدادية  مرحلة 

تلي  التي  الدراسية  والمرحلة 

وتكون   ، المتوسطة  المرحلة 

ثالث  فيها  الدراسة  مدة 

فيها  ويكون   ، سنوات 

 ، ادبيا  او   ، علميا  التخصص 

من  المرحلة  هذه  وتتكون 

أو  ) علمي ،  الرابع  الصفوف 

الخامس  والصف   ) ادبي 

والصف   ) ادبي  او   ، )علمي 

) علمي ، او ادبي( . السادس  

وزارة  العراق  )جمهورية 

 (18:  2008التربية ،  

الثاني  الفصل 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة

 جوانب نظرية :

لدراسة     محورا  النصوص  تعد 

تقوم عليه  الذي  االساس  أن  إذ  االدب 

من  الطلبة  تمكين  هو  النصوص 

النصوص  تعليم  وأن   ، فنبا  تذوقها 

ع معزل  في  اليتم  تعليم االدبية  ن 

 ، االدبية  والبحوث  والتراجم  تاريخ 

تعليم النصوص  تتضافر عند  فجميعها 

االهداف  من  جملة  لتحقيق  االدبية 
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) طاهر ،   والخاصة.  :   2010العامة 

242  ) 

كثيرة      مصطلحات  اليوم  نجد  أننا 

ما  في  وتداولت  التدريس  عالم  دخلت 

المصطلحات  هذه  ومن   ، بينها 

والطرائق   والنماذج االستراتيجيات 

واالستراتيجية   ، واالساليب  والبرامج 

العمل الموضوع لتحقيق أهداف  منهج 

التعليمية  المواد  تشمل  موسعة 

إذا  االستراتيجيات  وهذه   ، الموسعة 

التدريس فهي خطط تدرس  طبقت في 

بالتنفيذ  وتمر   ، بالتخطيط  تبدأ  للطلبة 

لتجعلهم قادرين على  بالتقويم  وتنتهي 

بن أكثر فعالية من استثمار طاقاتهم  حو 

والنماذج  والطرائق  البرامج  طريق 

 ، .)زاير  لهم  المقدمة  واالساليب 

 (31:  2014واخرون ،  

استراتيجية  االستراتيجيات  هذه  ومن 

من  وهي   ، الذاكرة  عجلة 

الحيوية  التنموية  الستراتيجيات 

ولهذا   ، والتعليم  التربية  في  والمهمة 

المستدامة  التنمية  نجد  ان  يمكم 

بقوة حاضرة   التعليمي  المجال  في 

الفكر  واثراء  دعم  في  فعال  ونحو 

المعلم  تدعم  بجوانب  التعليمي 

الصف  داخل  حد سواء  على  والمتعلم 

عجلة  استراتيجية  ومنها  وخارجة 

 -الذاكرة وخطواتها هي :

االنموذجية  • المدرس  قراءة 

 للنص التعليمي .

وفي  •  : السابقة  المعرفة  تقديم 

يقوم   الخطوة  المدرس هذه 

يتذكرها  فكرة  باستعراض 

مساعدة  في  وذلك  امامهم 

ماكان  استرجاع  على  الطلبة 

مواقف  من  حافظتهم  في 

 وافكار .

تشارك الطلبة مع الفكرة التي  •

مشكلة  معالجة  في  طرحتها 

 تربوية ما .

يقوم  • وهنا   : االفكار  فرز 

المعلم في فرز االفكار الجيدة 

للمشكلة  حال  تصلح  والتي 

وكن اسم المطروحة  ابة 

صاحب  واسم  الجواب 

جوانب  حدى  على  الجواب 

،و  التميمي   (. السبورة 

  ،  -83:  2020الساعدي 

84  ) 

بانواعه      التفكير  تنمية  ويعد 

مادة  تدريس  اهداف  أهم  من  المختلفة 

التي ينبغي تنميتها  االدب والنصوص 

التفكير  اركان  احد  وهو   ، الفرد  لدى 

التفكير  يعد  ذلك  وعلى  االبداعي 

قابلة من  ، متفاعلة  معرفية  ظمة 
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ابرز  ومن   ، والتنمية   ، للمالحظة 

انواع التفكير هو التفكير المرن ،ويعد 

االساسية  العوامل  من  عامال  التفكير 

يساعد  الذي  فهو  االنسان  حياة  في 

كما   ، وتقدمها  الحياة  توجه  على 

الكثير من المشكالت  يساعد على حل 

وبه   ، االخطار  من  الكثير  وتجنب 

والتحكم يستط السيطرة  االنسان  يع 

عملية  فالتفكير  كثيرة.،  امور  على 

وتؤسس  تبني  راقية  وجدانية  عقلية 

النفسية  العمليات  محصلة  على 

 ، والتحصيل  كاالدراك،   ، االخرى 

العمليات  على  وكذلك   ، واالبداع 

والتمييز ، والتعميم ،  كالتذكر  العقلية 

ياتي  ثم  ومن  والتخيل،   ، واالستدال 

على قمة هذه العمليات العقلية التفكير  

الذي  الكبير  للدور  وذلك   ، والنفسية 

القرارات  المناقشات واتخاذ  يؤدية في 

في  عنه  االستغناء  اليمكن  انه  حتى 

وحل  المعرفة  اكساب  عمليات 

االنسان  تواجه  التي  المشكالت 

 (  19:  2006.)الطيب،  

المرن : التفكير   -خصائص 

اليمكن  • المرنة  الشخصية  إن 

أو هزمها.مقاوم  تها 

هي  • القوية  الشخصية  إن 

وليست  المرنة  الشخصية 

 الصارمة .

ضروري  • المرن  التفكير 

 لتحقيق االهداف بنجاح.

يعزز  • المرن  التفكير  ان 

االبداع 

(TRACY,ETAL.201

1,P.106). 
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 دراسات السابقة :

اسم  ت
 الباحث

 مرمى
 الدراسة

 مكان
 اجراء
 الدراسة

 منهج
 الدراسة

 حجم
العينة  
 وجنسها

 الوسائل االداة
 االحصائية

 اهم النتائج

 السراي، 1
 والراوي

 اثر استراتيجية
 التعلم حول
 العجلة

المنهج  العراق
 التجريبي

70 
 ذكور

 االختبار
 البعدي

 االختبار
 التائي
 استخدام
برنامج 

SPSS 

تفوق طلبة  
 المجموعة 

على    التجربية 
طلبة المجموعة  

 الضابطة

فاعلية  ال رشود 2
استراتيجية  
التعليم حول 
 الذاكرة

المملكة 
 العربية
 السعودية

 المنهج
 التجريبي

56 
 اناث+ذكور

االختبار 
 القبلي
 والبعدي

 –مربع ايتا  
تحليل  
 التباين

 

تفوق طلبة  
 المجموعة 

على    التجربية 
طلبة المجموعة  

 الضابطة
التفكير المرن   الجالد 3

وعالقته 
بالدافع 
 المعرفي

المنهج  العراق
 الوصفي

60 
اناث+ 
 ذكور

االخبار 
 البعدي

 االختبار
 التائي
 استخدام
برنامج 

SPSS 

تفوق طلبة  
 المجموعة 

على    التجربية 
طلبة المجموعة  

 الضابطة
فاعلية برنامج  رقيه 4

مقترح قائم 
على نظرية  

 النظم

المنهج  العراق
الشبه 
 التجريبي

االختبار  27
 البعدي

 االختبار
 التائي
 استخدام
برنامج 

SPSS 

تفوق طلبة  
 المجموعة 

على    التجربية 
طلبة المجموعة  

 الضابطة

 

: السابقة  الدراسات   تعليق 

في       السابقة  الدراسات  تنوعت 

 ، أجرتها  التي  البحث  متغيرات 

التي  والنتائج   ، عيناتها  في  وكذلك 

إليها واتفقت جميع الدراسات  توصلت 

التجريبي ، وهذا  المنهج  إتباعها  على 

 ما سارت عليه الدراسة الحالية .

 

الثالث  الفصل 

 منهج البحث وإجراءاته

الباحثة تصميما تجريبيا ذا     اعتمدت 

البحث  لظروف  مالئم  جزئي  ضبط 

المجموعات  تصميم  وهو  الحالي، 

الباحثة  أختارت  العشوائية. 

المجموعة  إحداهما  مجموعتين 
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المجموعة  واالخرى  المجموعة التجريبية  تعرضت  الضابطة، 

الذاكرة(، عجلة  )استراتجية  المستقل  المتغير  إلى  المجموعة اما    التجريبية 

الى الطريقة االعتيادية ، والشكل )  ذلك .1الضابطة تعرضت   ( يوضح 

 مستوى الداللة المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

استراتيجية عجلة   التجريبية
 الذاكرة

القبلي  التفكير المرن االختبار 
 والبعدي

 ـــــــــــــــــــ   الضابطة

 ( التصميم التجريبي1شكل )

 مجتمع البحث وعينته:   -

للبحث     االصلي  المجتمع  يتكون 

الخامس  الصف  طالبات  من  الحالي 

االعدادية  المدارس  في  االدبي 

الى  التابعة  للبنات  النهارية  والثانوية 

محافظة  في  للتربية  العامة  مديرية 

  ( الدراسي  للعام   -2018الرمادي 

2019. ) 

البحث : -  عينة 

    ( الباحثة عينة مكونة  ( 60اختارت 

موزعة   بشكل طالبة  شعب  في 

( بواقع  طالبة 30عشوائي   )

  ( وبواقع  التجريبية  ( 30للمجموعة 

 طالبة للمجموعة الضابطة.

 

 

التجريبية  - المجموعة  تكافؤ 

:  مع المجموعة الضابطة 

الزمني   -1 الباحثة -العمر  حسبت   :

العمر الزمني للطالبات باالشهر ، إذ 

طالبات  اعمار  متوسط  بلغ 

(   194,800لمجموعة التجريبية )  ا

أعمار  متوسط  بلغ  حين  في   ، شهرا 

الضابطة  المجموعة  طالبات 

استعمال   194,800) شهرا وعند   )

  ( التائي  لعينتين t- testاالختبار   )

الفرق  داللة  لمعرفة  مستقلتين 

طالب  اعمار  بين  الحصائي 

أن الفرق ليس  اتضح  المجموعتين ، 

مستو عند  إحصائية  داللة  ى بذي 

التائية   (  0،  05) القيمة  كانت  إذ   ،

( أصغر   1,372المحسوبة  وهي   )

البالغة  الجدولية  التائية  القيمة  من 

(2,000( حرية  بدرجة  (وهذا 58( 

ان المجموعتين متكافئتنان  يدل على 
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 ( يوضح ذلك .2إحصائيا في العمر الزمني ، وجدول )

 (2جدول )

العمر الزمني نتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في 

 محسوبا  بالشهور

 

لنهاية  -2 العربية  اللغة  مادة  درجات 

السابق :  الدراسي  للعام  الثاني  الفصل 

طالبات  درجات  على  الباحثة  حصلت 

اللغة  مادة  في  البحث  مجموعتي 

من  السابق  الدراسي  للعام  العربية 

متوسط  بلغ  اذ   ، المدرسة  سجالت 

التجريبية  المجموعة  درجات 

متوسط 63.093) وبلغ   ، درجة   )

ال المجموعة  ضابطة درجات 

استعمال 62.843) وعند   ، درجة   )

مستقلتين  لعينتين  االتائي  االختبار 

بينهما  الفرق االحصائي  داللة  لمعرفة 

داللة  بذي  ليس  الفرق  أن  اتضح   ،

( مستوى  عند  ( 0،  05احصائية 

( حرية  القيمة 58وبدرجة  كانت  (اذ 

  ( المحسوبة  اقل من 0،  102التائية   )

بل التي  الجدولية  التائية  غت القيمة 

تكافؤ 2،  000) على  يدل  وهذا   )

 . المتغير  هذا  في  البحث  مجموعتي 

ذلك .3وجدول )   ( يوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حجم المجموعة

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الحرية

التائية       مستوى القيمة 

 الداللة

(05  ،0) 
 الجدولية المحسوبة

دالة 2,000 1,373 58 5,424 84,867 30 التجريبية  غير 

 6,215 81,800 30 الضابطة
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 (3جدول )

اللغة العربية  نتائج االختبار التائي لدرجات طالبات مجموعتي البحث في مادة 

 لنهاية الفصل الثاني للعام الدراسي السابق

 حجم المجموعتة

 العينة

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الحرية

 مستوى القيمة التائية

 داللة

(05 ،0) 

 الجدولية المحسوبة

 غير 2،000 0،  102 58 9,481 63.093 30 التجريبية

 داله

ان   :  المرن  التفكير  اختبار من  للتأكد 

متكافئتان  البحث  مجموعتي  طالبات 

للتفكير  القبلي  االختبار  متغير  في 

درجات  متوسط  بلغ   ، المرن 

  ( التجريبية  ( 38,5667المجموعة 

درجات  متوسط  بلغ  حين  ،في 

( الضابطة  ( 38,933المجموعة 

عدم وجود  الى  التطبيق  نتائج  وتشير 

مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  فرق 

( التائية 0,05داللة  القيمة  (وكانت 

( ( وهي اصغر من 0,313المحسوبة 

  ( الجدولية  التائية  ( 2,000القيمة 

( حرية  على 58وبدرجة  يدل  مما   )

التفكير  متغير  في  المجموعتين  تكافو 

( رقم  والجدول  يوضح 4المرن    )

 ذلك.
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 (4جدول )

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة الجدولية والمحسوبة ومستوى  

 الداللة لدرجات مجموعتي البحث في االختبار القبلي للتفكير المرن

 حجم المجموعة

 العينة

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مستوى القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الداللة

 غير دالة 2.000 0,313 3,866 38,5667 30 التجريبية

 5,119 38,933 30 الضابطة

 

:  أداتا البحث 

التحصيلي:  االختبار 

قياس     به  يراد  اختبار  وهو 

للطالبات ، وكذلك  الدراسي  التحصيل 

ويطلق   ، الدراسي  مستواهم  تحديد 

 ، والقام  الورقة  باختبار  ايضا  عليه 

هو  الحالي  البحث  متطلبات  من  وهو 

االدب  مادة  في  تحصيلي  اختبار  بناء 

تحصيل  مستوى  لقياس  والنصوص 

،لمعرفة  التجربة  نهاية  في  الطالبات 

تاثي في مدى  المستقل  المتغير  ر 

الباحثة  صممت  لذى  التابع،  المتغير 

البحث  الغراض  تحصيليا  اختبارا 

االختبار  بناء  مرى  وقد   ، الحالي 

االتية :  بالخطوات 

قياس  • هو   ، االختبار  مرمى 

الخامس  الصف  طالبات  تحصيل 

االدب  مادة  في  العلمي 

 والنصوص.

وحددت  • االختبار،  مستوى  تحديد 

الستة  االختبار  مستويات  الباحثة 

المعرفي  للمجال  بلوم  لتصنيف 

 ، التطبيق   ، الفهم  )المعرفة،  وهو 

التقويم(   ، التركيب  التحليل، 

( الباحثة  ، 32صاغت  فقرة   )

،وفي  التجربة  موضوعات  شملت 

 ، بلوم  لتصنيف  المعرفي  مجال 

االختبار  فقرات  وحددت 

لك في التحصيلي   ، موضوع  ل 

 ، الموضوعات  أهمية  نسبة  ضوء 

االختبارات  نوع  من  وكان 

من  االختيار  اي   ، الموضوعية 
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ولتحقق  بدائل.،  اربعة  من  متعدد 

من صدق االختبار وثباته عرضت 

المحكمين  على  االختبار  الباحثة 

واالختصاص،  الخبرة  ذوي  من 

التصحيح  في  الباحثة  واعتمدت 

  ( لكل فقرة من فقر0,1على  ات ( 

االجابة  تعطي  اذ   ، االختبار 

( الخاطئة 1الصحية  واالجابة   ،  )

 )صفر(.

المرن : التفكير   اختبار 

التفكير       مقياس  الباحثة  تبنت 

)الجالد   المعد من قبل  (  2014المرن 

 -لالسباب االتية :

الحديثة  • االختبارات  من  انه 

بالصدق  تتصف  التي 

 والموضوعية.

ثباته   • بلغ  ( 0,80)ثباته حيث 

 (.0,82و )

عرض على عدد من الخبراء  •

 واكدوا صالحيته.

    ( من  المقياس  فقرة 32تالف   )

( فقرة  ولكل   ، النهائية  ( 3بصيغته 

المرن  التفكير  احداهما مفهوم  بدائل ، 

إذ   ، يمثالنه  ال  االخران  والبديالن 

( للبديل الذي يقيس 1أعطيت درجة   )

)صفر(  ودرجة  المرن  التفكير 

 لخطأ.  للبديلين ا

البحث : -  اعداد مستلزمات 

الحالي     البحث  تحديد مستلزمات  ان 

المستلزمات  من  مجموعة  اعداد 

ومن  البحث  اجراءات  تنفيذ  لغرض 

 هذه المستلزمات :

 تحديد المادة العلمية. •

 صياغة االهداف السلوكية. •

التدريسية. •  اعداد الخطط 

• : القياس  استعلمت   -اداة 

لقياس  اداتين  الباحثة 

لدى المتغي التابعيين  رين 

االولى  المجموعتين  طالبات 

االدب  لمادة  التحصيل  لقياس 

واالخرى   ، والنصوص 

 ، المرن  التفكير  لقياس 

طالبات  على  وطبقتهما 

وقت  في  البحث  مجموعتي 

 واحد.

حددت  •  : الدراسية  المادة 

نفسها  الدراسية  المادة 

البحث من الكتاب  لمجموعتي 

الدراسي  للعام  المقرر 

2018-2019. 
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الرابع  الفصل 

 النتائج ومناقشتها

للنتائج التي  الفصل عرضا  تناول هذا 

خالل  من  الباحثة  اليها  توصلت 

التي  الصفرية  الفرضية  من  التحقق 

 -اعتمدتها الباحثة ثم تفسيرها :

: االولى  الصفرية  قامت   -الفرضية 

التحصيلي  االختبار  بتطبيق  الباحثة 

في بعد   ذلك  توضح  سبق  كما  اعداده 

( وجدول  الثالث  يوضح 5الفصل   )

 .ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 (5جدول )

 نتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في االختبار التحصيلي

 حجم المجموعة

 العينة

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجة

 الحرية

 مستوى القيمة التائية

 الداللة

0,05 

 الجدولية المحسوبة

دالة  2,000 5,697 58 5.941 35.279 30 التجريبية

 احصائيا
 5.601 37.089 30 الضابطة

تفوق  الحالي  البحث  نتيجة  اسفرت 

الالتي  التجريبية  المجموعة  طالبات 

والنصوص  االدب  مادة  درسن 

على  الذاكرة(  عجلة   ( باستراتيجية 

الالتي  الضابطة  المجموعة  طالبات 

التقليدية  بالطريقة  نفسها  المادة  درسن 

. 

-  : الثانية  الصفرية  الفرضية 

اختبار  بتطبيق  الباحثة  قامت 

( وجدول  المرن  ( 6التفكير 

 يبين ذلك.
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 (6جدول )

المجموعة التجريبية  نتائج اختبار )ت( للموازنة بين  متوسطي درجات طالبات 

المجموعة الضابطة في الدرجة الكلية في اختباري التفكير المرن القبلي  وطالبات 

 والبعدي

 الدرجة

 الكلية

 عدد المجموعة

 االفراد

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مستوى القيمتان التائيتان

الداللة عند  

0,05 

 الجدولية المحسوبة

 االختبار

 القبلي

 غير دالة 2,000 0,313 3,866 38,5667 30 التجريبية

 5,119 38,933 30 الضابطة

 االختبار

 البعدي

دالة عند   2,000 2,400 5,563 41.233 30 التجريبية

0.05 

 4,849 38,000 30 الضابطة

تفوق    اتضح   ، النتائج  تحليل  بعد 

المرن  التفكير  درجات  متوسط 

اإلعدادي  الخامس  الصف  لطالبات 

درسن  الالئي  التجريبية  للمجموعة 

األدب باستراتيجية عجلة الذاكرة   مادة 

المجموعة الضابطة .  ، على طالبات 

- :  -االستنتاجات 

ت   البحث  نتائج هذا  ضوء  وصلت في 

 الباحثة إلى االتي :

الذاكرة  -1 عجلة  الستراتيجية  كان 

طالبات  تحصيل  في  كبيرا  اثرا 

 الصف الخامس اإلعدادي.

الذاكرة  -2 عجلة  الستراتيجية  كان 

المرن  التفكير  في  كبيرا  اثرا 

الخامس  الصف  لطالبات 

 اإلعدادي.

 

- :  -التوصيات 

توصي    البحث   نتائج  ضوء  في 

 -الباحثة :

تدريبية  -1 وورش  برامج  اقامة 

على  التدريسية  الهيئة  ألعضاء 

كيفية عمل استخدام استراتيجية 

 عجلة الذاكرة .

على  -2 تعمل  صفية  بيئة  توفير 

في  ومشاركتهن  الطالبات  تفاعل 

تزيد من تحصيلهم  التي  االنشطة 

 وتنمي لديهم التفكير المرن.
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- :  -المقترحات 

للبحث  -1 مماثلة  دراسة  إجراء 

الحالي في فروع اللغة العربية 

 االخرى .

العربية  -2 اللغة  معلم  دليل  إعداد 

باالستناد ، الى برامج لتنمية   ،

 التفكير المرن عند الطلبة.

االستراتيجية  -3 هذه  مقارنة 

في  اخرى  باستراتيجيات 

العربية. اللغة  فروع 

 -المصادر:قائمة  

 القران الكريم .

• Trcy,f;beherin,w;Brons

tein,s;cohenk,2011;fle

xtbletninking 

الفضل  • ابو  منظور،  ابن 

الدين،   لسان 2005جمال   ،

المجلد   الكتاب 1العرب،  ،دار 

 ، لبنان   ، بيروت   ، العلمية 

 .4ط

•  ، ريشان  رائد   ، التميمي 

محيسن،  حيال  الساعدي، 

التعليمية 2020 التنمية   ،

للنشر الم دار صفاء   ، ستدامة 

 والتوزيع، عمان  

•  ، محمد  احمد  عًال   ، الجالد 

المرن 2014 التفكير   ،

وعالقته بالدافع المعرفي لدى 

رسالة   ، الجامعة  طلبة 

 ، منشورة  غير  ماجستير 

 جامعة بغداد ، كلية االداب.

علي،   • رقية   ، ، 2020حمزة 

قائم  مقترح  برنامج  فاعلية 

التدريس  تنويع  نظرية  على 

الصف ف طالبات  إكساب  ي 

المفاهيم  االدبي  الخامس 

النحوية وتنمية التفكير المرن 

غير  دكتوراه  اطروحة   ،

 ، بغداد  جامعة   ، منشورة 

 كلية التربية

زينب  •  ، حسن   ، شحاته 

  ، معجم 2003النجار   ،

التربوية  المصطلحات 

 والنفسية 

أحمد،  • بن  مهدي   ، الطاهر 

نظام 2008 تطبيق  اثر   ،

التعليمي تنمية الجودة  في  ة 

االبتكاري  التفكير  قدرات 

الدراسي  التحصيل  وزيادة 

االول  الصف  طالب  لدى 
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سيهات  بمدينة  المتوسط 

اطروحة   ، الشرقية  بالمنطقة 

 ، منشورة  غير  دكتوراه 

كلية   ، القرى  ام  جامعة 

 التربية ، مكة.

• ، المجيد،  ، 1990عبد 

الدراما  في  التنموي  التخطيط 

الفن  مجلة   ، االذاعية 

العدد  االبدا  ، ، 127عي 

 ، والتلفزيون  االذاعة  اتحاد 

 القاهرة .

•  ، ايمن  عامر   ، الفاعوري 

االبداعي 2004 الحل   ،

مكتبة   ، االبداعي  واالسلوب 

 ، للكتاب  العربية  الدار 

 القاهرة .

•   ، يوسف   ، ، 2000قطامي 

 ، والتعليم  التعلم  سيكولوجية 

الشروق 2ط دار   : عمان   ،

 للنشر والتوزيع .

•   ، ، لطيب  علي  عصام 

التفكير 2006 اساليب   ،

وبحوث  ودراسات  النظريات 

الكتب ،  دار عالم   ، معاصرة 

 القاهرة .

،  2012المرشد ، محمد ،   •

التفكير المرن والبعد الخامس  

، تدوينات االقتصادية  

 االلكترونية .

التربية ،   • ،  2010وزارة 

نظام المدارس الثانوية رقم  

، العراق : منظمة  وزارة  2

 .التربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


