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في تحصيل طالب الصف الرابع االدبي في مادة  (SQ3R)أثر استراتيجية 

 الجغرافية 

 رنا غانم الطائي  حسين إسماعيل شكر محمود

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية  جامعة الموصل

 ( 2021/ 9/ 14قبل للنشر في  6/8/2021)قدم للنشر في 

 ملخص البحث

في تحصيل لدى طالب الصف الرابع  (SQ3R) البحث الى التعرف على أثر استراتيجيةيهدف          
( طالب للمجموعة التجريبية  20( طالب بواقع )41االدبي في مادة الجغرافية، وبلغ مجموع افراد العينة )

المتغيرات، 21و) بعض  في  المجموعتين  بين  التكافؤ  عملية  وأجريت  الضابطة،  للمجموعة  طالب   )
لعمر الزمني باألشهر، المعدل العام للطالب للصف الثالث المتوسط، التحصيل في مادة الجغرافيا  هي:)ا

ختبار  االللصف الثالث المتوسط، حاصل الذكاء، المستوى التعليمي لألبوين(، كما تطلب البحث اعداد أداة  
البحث، تم جمع    التحصيلي لمجموعتيوتقنياتها وبعد تطبيق االختبار    ةتحصيلي في مادة أسس الجغرافي

يوجد فرق ذو داللة إحصائية  ج انه  ت النتائاظهر و   البيانات وتحليلها احصائيا باستخدام اختبار )مان وتني(،
داللة مستوى  والضابطة   (0ꓹ05) عند  التجريبية  للمجموعتين  التحصيلي  االختبار  درجات  متوسط  بين 

فاعلية التدريس باستخدام    انء نتائج البحث استنتج الباحثوفي ضو ،  ولصالح طالب المجموعة التجريبية
وهي ذات فعالية إيجابية في زيادة   في المدارس اإلعدادية والثانوية في مدينة الموصل (SQ3R) استراتيجية

، واستكماال للبحث الحالي يقترح  مستوى التحصيل الدراسي لدى طالب الصف الرابع االعدادي/فرع االدبي
استراتيجياجر   انالباحث أثر  مثل  الدراسات  من  المزيد  الصف  ،(SQ3R)ة  اء  لدى طالب  التحصيل  في 

الخامس االدبي وتنمية وعيهم البيئي، اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية تتناول نفس المتغيرات على مواد  
 .أخرى كالتاريخ او اللغة العربية
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The Effect of (SQ3R) strategy on the Achievement of 

Fourth-Grade Literary Student in Geography 

 
Hussein Ismail Shukr Rana Ghanem Al-Tai 

University of Mosul/Collage of Education for Human Science 

 

Abstract 

          The research aim’s to identify the impact of the (SQ3R) strategy on the 

achievement of Fourth grade literary students in geography, the total number of 

the sample reached (41); (20) students for the experimental group and (21) 

students for the control group. The process of equivalence between the two 

groups in some variables, they are:(age in months, the general average of the 

student for the third intermediate grade, achievement in  geography  for the third 

intermediate grade, intelligence quotient, Parents' educational level), The 

researcher prepared  an achievement test instrument in the subject of the 

foundations of geography and its techniques, After applying the achievement test 

and the geography literacy scale for the two research groups, data were collected 

and statistically analyzed using the (Mann-Whitney) test, and the results was that 

there is a statistically significant difference at the level of significance (0,05) 

between the mean scores of the achievement test for the experimental and control 

groups, And for the benefit of the experimental group students, according to the  

results of the research, the researcher concluded the effectiveness of teaching 

using the (SQ3R) strategy in middle and high schools in the city of Mosul, and to 

complement the current research, the researcher suggests conducting more 

studies, such as the effect of the (SQ3R) strategy on the  achievement of fifth grade 

literary students and the development of their   environmental awareness, 

conducting a similar study to the current study dealing with the same variables 

on other subjects like History or Arabic language . 
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 Research statementمشكلة البحث أوال: 

العديد من التحديات التي تجعل من الواقع التعليمي بوجه  يواجه تدريس مادة الجغرافية  في الوقت الحاضر  

هي ان الكثير من مدرسي المادة   يات التي يواجهها تدريس الجغرافيةالتحد عام يتأثر بذلك، ومن ابرز تلك 

اعتادوا على استخدام طرائق واستراتيجيات اعتيادية والتي تعتمد على االلقاء والتلقين في تقديم الموضوعات  

خض الجغرافية والتي تجعل مشاركة الطالب محدودة مما اثار نوعا من النمطية في سير الدروس، حيث يتم

عن ذلك ضعف التفاعل بين المدرس والطالب اثناء سير حصة الدرس مما يؤدي الى انخفاض مستوى 

التحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة اإلعدادية وخصوصا الصف الرابع االعدادي وهذا ما لمسه الباحث  

يس، و الحظ  سنوات فاكثر خدمة في التدر   10خالل مقابلته عدد مدرسي ومدرسات الجغرافية ممن لديه  

الباحث ذلك واضحا من خالل اطالعه على سجل درجات طالب الصف الرابع االعدادي فرع االدبي في 

الطالب   درجات  اغلب  ان  وجد  والثانويات، حيث  االعداديات  لعدد من  وتقنياتها"  الجغرافية  "أسس  مادة 

ض المستوى التحصيلي للطالب الفصلية والنهائية متدنية في نفس المادة، ومن األسباب التي تؤدي النخفا

هي الصعوبة التي يواجهونها في فهم المادة المقروءة مما يؤثر سلبا على األداء الدراسي اليومي للطالب  

مما يترتب على ذلك انخفاض في مستواهم التحصيلي بحصولهم على درجات ضعيفة، كما ان التحصيل  

اليه في مسيرته الدراسية ومن ناحية العملية  الدراسي والذي يعد من جهة الطالب هو خالصة ما توصل  

التعليمية فانه يمثل الهدف الذي تسعى المؤسسة التعليمية الى تحقيقه من اجل تنشئة جيل متعلم واع مدركا 

لكافة الجوانب العلمية في مجاله الدراسي، وفي مقابلة اجراها الباحث مع عدد من مدرسي مادة الجغرافيا 

موصل، ذكر جميعهم ان مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب في مادة الجغرافيا  في اعداديات مدينة ال

بدرجة "متوسطة"، كما ذكر عددا من المدرسين انه ليس له معرفة باالستراتيجيات الحديثة في التدريس  

، وذكر بعضهم انه ما زال يستخدم طرائق واستراتيجيات قديمة في تدريس  (SQ3R)وباألخص استراتيجية 
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الجغرافياماد  الباحث،  ة  التالي:    انوبهذا حدد  السؤال  على  اإلجابة  في  البحث  استراتيجية  مشكلة  أثر  ما 

(SQ3Rفي تحصيل طالب الصف الرابع االدبي في مادة الجغرافيا؟ ) 

 Importance of the researchثانيا: أهمية البحث 

كبيرة           مساحة  تغطي  فهي  الدراسية،  المناهج  في  بارزة  أهمية  االجتماعية  للمواد  ان  المعلوم  من 

للمراحل الدراسية االبتدائية والثانوية، وكذلك تساهم في اعداد والطلبة تربويا ومهنيا وتجعلهم أعضاء نافعين  

مع ويفهمون المشكالت المحيطة به  وفاعلين في المجتمع بحيث يستطيعون تحمل مسؤوليات واعباء المجت

للتغير إرادة  يمتلكون من  بما  الناجحة  الحلول  يؤكد  ،  (35:  2009)الزبيدي،  ،  ويساهمون في وضع  اذ 

التربويون في مناهج العلوم االجتماعية واستراتيجيات تدريسها ان العملية التعليمية لم تعد مجرد نقل المعرفة  

ليم الطلبة كيف يتعلمون ويفكرون ويبنون معرفتهم وكيف يستعملون  الى الطالب، بل هي عملية محورها تع

العادات العقلية )العلمية( السليمة في تنفيذ أنشطة التعلم ومعالجتها وتوظيفها في القرن الحادي والعشرين، 

(،  2005وهذا ما أكده المؤتمر العلمي الحادي عشر الذي تم عقده في الجامعة المستنصرية في بغداد عام )

اذ أشار الى جملة من التوصيات منها وجوب مواصلة تطوير مناهج المواد االجتماعية وطرائق تدريسها  

من اجل مواكبة التطورات والمشاركة في ميدان التعليم والتعلم، وهذا مما دعا الى االعتناء بالمواد االجتماعية  

لذا ازداد االهتمام باستراتيجيات التدريس في تعليم جميع    ،(139-138:  2014)هادي،  ،  والسيما الجغرافيا

باالهتمام   يوصي  التعليم  حقل  في  الحديث  التوجه  وان  التعليمية،  واألنظمة  المستويات  بمختلف  الطلبة 

باستخدام استراتيجيات التدريس الحديثة وذات حجم تأثير لما لها من تأثير مثبت علميا في عملية تعلم  

الدراسي سواء في أنظمة التعليم العام او التربية الخاصة او الدمج، حيث ان الخطط    الطلبة وتحصيلهم

والطرق والممارسات التعليمية التي تستخدم في عملية التدريس والتي اظهرتها البحوث ذات الجودة العالية 

لتدريسية المثبتة  ليكون لها آثار ذات معنى ومفيدة في نتائج تعلم الطلبة تقع ضمن مصطلح االستراتيجيات ا
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وهذا ما ذكره المؤتمر السنوي الخامس للمنظمة العربية لضمان الجودة ،  (15:  2019)الشمري،  ،  علميا

في التعليم حول نظم الجودة وتطبيقها باستخدام أساليب تكنولوجية مبتكرة لضمان الجودة في التعليم، تونس  

ق التدريس وذلك من حيث شمولها وعمقها ، اذ تضمن جودة البرامج التعليمية وطر 2013ديسمبر    12

ومرونتها واستيعابها لمختلف التحديات العالمية والثورة المعرفية ومدى تطويعها بما يتناسب مع المتغيرات 

العالمية، واسهامها في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، االمر الذي من شأنه جعل طرق تدريسها بعيدة  

فكار الطالب وعقولهم، من خالل الممارسات التطبيقية العملية، من اجل ان تماما عن التلقين، ومثيرة أل 

وادواته العلم  وتفهم وسائل  االتقان  القادرين على  الصفوة  من  الطالب  الخامس  ،  يكون  السنوي  )المؤتمر 

( وهي االستراتيجية تم تقديمها من  SQ3Rوفي الحديث عن استراتيجية )،  (7:  2013للمنظمة العربية،  

( حيث انها  1941)فرانسيس ب روبنسون( من جامعة اوهايو )الواليات المتحدة االمريكية( في عام )قبل  

استراتيجية لدراسة النصوص او الوثائق أوال من خالل فهم النص وبناء إطار عقلي في الحقائق التي يمكن  

ركزين بشكل مباشر  ، يمكن ان تجعل الطالب قراء نشطين وم(SQ3R)تطبيقها، وان استخدام استراتيجية 

من ذلك   ،(Bakhtiar, 2018: 100)  ،النص   محتويات ضمنية والموضوع الواضح في  على جوهر او

، في فهم القراءة حيث انها تحسن فهم الطالب للقراءة وكفاءتهم، اذ يقوم (SQ3R)تتضح أهمية استراتيجية  

قراءة الفصل كامال وتذكر كل جزء  الطالب بجمع واستيعاب المعلومات التي يحتاجون اليها دون الحاجة ل

، الطالب على استعداد للقراءة الفعالة، ويفتح االستجواب  (SQ3R)منه، يجعل المسح او االستطالع في  

بالمعلومات   كبيرة لالحتفاظ  للطالب فرصة  القراءة  تمنح  الدرس،  بموضوع  افقا جديدة من خالل ربطهم 

التي يطلب منهم القائها في الخطوة التالية بعد استجوابهم    بصورة عامة والمهمة والبارزة منها بصورة خاصة

وطرح األسئلة عليهم، اذ يمنح االلقاء للطالب فرصة للنظر الى الوراء والتحقق من عملية التعلم، عملية  

المراجعة تمكن الطالب من ربط الفصل بأكمله وزيادة فهم الطالب للموضوع، كذلك تساعد الطالب على  
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ذاكرتهم العديد من صفحات القراءة والتي بخالف ذلك تكون مرهقة للغاية بالنسبة لهم،  ان يستبقون في  

يمكن للطالب تدوين المالحظات بكلماتهم الخاصة، يقرأها ويراجعها عند االنتهاء من الفصل او في أي 

االستراتيجيات  ( من  SQ3Rوتعد استراتيجية روبنسون او )  ،(Asiri & Mowaffaqꓹ 2017: 4)،وقت آخر

التدريسية الفعالة التي تقلل من الوقت الذي يستعمل الستيعاب المادة التعليمية واستبقائها مدة أطول في 

الذاكرة، تمكن المتعلم من تطوير مهارات استيعاب الفكرة الرئيسة في النص لديه وتزيد من التركيز في  

ي الذي تؤكده الكثير من مبادئ التربية الحديثة وتفعيل  القراءة لتحقيق االستيعاب الكلي وتنشيط التعلم الذات

ويتضح مما سبق    ،(230:  2017)زاير وآخرون،  ،  دور الطالب اذ يعد محور العملية التعليمية التعلمية

ودورها في العملية التعليمية لما توفره من خطوات تيسر للطالب فهم محتويات   (SQ3R)أهمية استراتيجية  

فيا وهي أيضا تزيد من التفاعل بين الطالب والمدرس وتشجعه على المشاركة اثناء  مواضيع مادة الجغرا

حصة الدرس وبالتالي تساهم بشكل كبير في رفع مستوى تحصيل الطالب في مادة الجغرافيا، لما توفره  

قل  خطواتها المتسلسلة من توضيح للمفاهيم والمصطلحات الجغرافية وبالتالي تزيد من معارفهم في هذا الح

ال يقتصر الحديث عن أهمية االستراتيجيات التدريسية و دورها في العملية التربوية ولكن ينبغي  ،  من العلم

التطرق أيضا هنا عن ما تصبوا اليه العملية التربوية من خالل استخدامها لتلك االستراتيجيات اال وهو  

يث يكاد يكون في طليعة األهداف التحصيل الدراسي فله النصيب الكبير من االهتمام في هذا البحث ح

التربوية التي نسعى اليها من خالل تخريج جيل ذو تحصيل دراسي عالي، اذ انه يمثل محصلة ما يتعلمه  

الطالب بعد مرور مدة زمنية معينة  ومن ذلك يمكن معرفة مدى نجاح االستراتيجية التي يصنعها ويخطط  

تتر  الطالب  عليه  يحصل  وما  أهدافه  المدرس  درجات لها  الى  يحظى    ،(17:  2020)الساعدي،  ،جم  اذ 

التحصيل الدراسي في المرحلة اإلعدادية بأهمية كبيرة في حياة الطلبة واسرهم حيث انه يرتبط بتاريخ عشرات 

السنين من الخبرات المتراكمة لمختلف جوانب حياة المتعلم كما انه معيار هام لمدى نجاح أنماط الرعاية  
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ي تنشئة أبنائها ال بل قد تحكم كثير من المجتمعات على نجاح او فشل حياة المتعلم  االسرية وفاعليتها ف

بشكل عام واسرته من خالل معدل تحصيله في الثانوية العامة، ونتيجة لذلك فأن طلبة االعدادية يسعون  

مه  جاهدين للوصول الى افضل معدل اكاديمي ممكن النهم يدركون جيدا بأن هذا المعدل سوف يفتح اما

أبواب أوسع وفرص حياتية افضل، اذ يمثل مقدار االكتساب الذي يحصل عليه المتعلم من معلومات او  

او مجال   دراسية  مادة  نجاحه في  تحدد مستوى  والتي  االختبار  بدرجات  او مهارات معبرا عنها  معارف 

 الحالي بما يأتي:  وبناء على ما ذكر سابقا تبرز أهمية البحث  ،(286: 2015)الربابعة،  ، تعليمي محدد 

أهمية التعليم في حياة المتعلم في المرحلة اإلعدادية والتي تقع بين المرحلة المتوسطة ومرحلة الدراسة  - 1

 الجامعية. 

، والمعروفة باسم  (SQ3R)أهمية استخدام استراتيجيات حديثة في التدريس ومنها استراتيجية روبنسون  - 2

من االستراتيجيات الحديثة، وتأكيدا لالتجاهات الحديثة في تدريس  استراتيجية الخطوات الخمس، والتي تعد  

 الجغرافيا على استعمال طرائق واستراتيجيات حديثة يكون الطالب محورها في العملية التعليمية. 

 The aim of the researchثالثا: هدف البحث: 

في تحصيل طالب الصف الرابع االدبي    (SQ3R)يهدف هذا البحث الى معرفة أثر استراتيجية          

 في مادة الجغرافية. 

 The hypothesis of the researchرابعا: فرضية البحث: 

        ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  المجموعة 0.05ال  درجات  متوسط  بين   )

ستدر  التي  استراتيجية  التجريبية  وفق  ستدرس   (SQ3R)س  التي  الضابطة  المجموعة  درجات  ومتوسط 

 االعتيادية في التحصيل.  بالطريقة

 Limitation of the research خامسا: حدود البحث
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 تحدد البحث الحالي بما يأتي:     

النهارية للبنين في مدينة  الحدود البشرية: طالب الصف الرابع االدبي في المدارس اإلعدادية والثانوية  -1

 ( م. 2021- 2020الموصل للعام الدراسي )

 ( م. 2021- 2020الحدود الزمنية: الكورس الدراسي األول من العام الدراسي )-2

الحدود المكانية: االعداديات والثانويات النهارية للبنين التابعة للمديرية العامة في تربية نينوى في مدينة  -3

 الموصل.

 وتقنياتها" المقرر تدريسه   ةمعرفّية وتشمل: الفصول الثالث األولى من كتاب "أسس الجغرافيالحدود ال-4

 .لطلبة الصف الرابع االعدادي

  Definition of basic termsسادسا: تحديد المصطلحات 

 Effectاألثر 

المتعلم نتيجة  ( بأنه: "محصلة تغيير مرغوب او غير مرغوب فيه يحدث في  2003شحاتة وآخرون )-1

 .(22: 2003)شحاتة والنجار، ، لعملية التعليم"

إيجابية"2009إبراهيم ) -2 نتيجة  تحقيق  الدراسة على  العامل موضوع  "قدرة  بأنه:  : 2009)إبراهيم،  ،  ( 

30) . 

هو التغيرات المرغوب او الغير مرغوب فيها الذي سيحدثه استخدام استراتيجية    التعريف االجرائي لألثر:

(SQ3R)طالب الصف الرابع االدبي )المجموعة التجريبية(. دى ، في التحصيل ل 

 Strategyاالستراتيجية 

استخدامها    ( بأنها: "مجموعة اإلجراءات والوسائل التي تستخدم من التدريسي ويؤدي2011زاير وايمان )- 1

                                                                             التربوية المنشودة". الى تمكين الطلبة من اإلفادة من الخبرات التعليمية المخططة وبلوغ األهداف
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 (172: 2011)زاير وايمان،  

2-NG᾿ENO (2015)   بأنها: "هي العمليات او الطرق والوسائل التي يستخدمها المدرس لتنظيم خبرات

 (NG᾿ENOꓹ 2015: 16).، التعلم للطالب"

لالستراتيجية: االجرائي  المخّططة  وهي    التعريف  واألنشطة  واإلجراءات  والتحركات  الخطوات  مجموعة 

جغرافية وتقنياتها للمجموعة التجريبية ضمن  في تدريس مادة أسس ال  (الباحث )  المدرس  واالفعال التي قام بها

 عينة البحث وذلك من اجل تحقيق اهداف البحث وفرضياته التي تم وضعها من قبل الباحث.

 عّرفها كل من:  ،(SQ3R)استراتيجية روبنسون 

1 -Masruuroh (2015)  ( القرائي،  الفهم  تدريس  في  االستراتيجيات  "احدى  )مسح، SQ3Rبأنها:   ،)

سؤال، قراءة، تسميع، والمراجعة(، تزود الطالب بمنهاج منظم يقدم الخطوط العريضة خطوة بخطوة مفصلة  

 ، لما ينبغي للقّراء اكماله وانجازه اثناء القراءة، لترقية تعلم اكثر كفاءة في قراءة المواد"

(Masruuroh, 2015: 107) . 

2-(Plocherꓹ 2016)  نظرة على    بأنها: "وهي استراتيجية يقوم الطالب من خاللها بشكل مستقل بالقاء

 الفصل او الموضوع من خالل تحويل العناوين الى أسئلة، ثم اإلجابة عن هذه األسئلة عند القراءة وكذلك 

 قراءة األسئلة واالجوبة عند االنتهاء ومراجعة المواد التي تم تعلمها عند قراءة الموضوع"

 ،(Plocherꓹ 2016: 11). 

 وهي مجموعة خطوات وإجراءات وأساليب سيتبعها   (:SQ3Rالتعريف االجرائي الستراتيجية روبنسون )

  ة المدرس )الباحث( مع طالب الصف الرابع االدبي )المجموعة التجريبية( في تدريس مادة )أسس الجغرافي

وتقنياتها( من اجل اكسابهم المعلومات والحقائق والمبادئ لتحقيق اهداف البحث الحالي وعلى وفق الخطوات  

، المراجعة  (Recite)، االلقاء  (Read)، القراءة  (Question)، صياغة السؤال  (Survey)االتية: المسح  
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(Review)صورة متسلسلة ومتناسقة  ، وبإشراف ومتابعة المدرس من اجل الحفاظ على تنظيم الخطوات ب

 مع وقت الدرس. 

 عرفه كل من: ،Academic achievementالتحصيل 

1-KPOLOVIE and others (2014)    بأنه: "هو نتيجة التعليم ويشير الى أي مدى تحقيق الطالب

والمعلم والمنهج والمؤسسة التعليمية األهداف التعليمية المحددة، ويقاس عادة باالمتحانات التي تعطي تقييما  

 ."للمعرفة اإلجرائية المهمة مثل المهارات والمعرفة التصريحية مثل الحقائق التي تعلمها الطالب 

(KPOLOVIE and others, 2014: 76-77) 

للقيام باألداء على مهارة معينة، وعادة ما 2017الريماوي )-2 الفرد  بأنه: "وهو المستوى الذي تعلمه   )

يرتبط التحصيل بمجمل المعلومات والمهارات والتمارين واألفكار التي اكتسبها خالل سنة او مرحلة دراسية  

)الريماوي،                                                                                      معينة".

2017 :176 ) 

وهو مقدار التحسن الذي يالحظه الباحث في أداء طالب الصف الرابع االدبي   التعريف االجرائي للتحصيل:

رافية  )عينة البحث( وذلك من خالل ما اكتسبه من معلومات وحقائق ومبادئ جغرافية من مادة )أسس الجغ

وتقنياتها( يقاس بالدرجات التي يحصل عليها طالب عينة البحث من االختبار التحصيلي المعد من قبل  

 الباحث ألغراض البحث الحالي.

 عرفها كل من:   ،Geography الجغرافيا

والتأثر  ( بأنها: "دراسة لسطح األرض باعتبارها مسكنا لإلنسان، ودراسة لعالقة التأثير  2014خضر )-1

بين األرض وهذا االنسان الذي يسكنها، ويعد تفاعل االنسان مع بيئته جوهر االستقصاء الجغرافي الذي  

 .(45: 2014)خضر، ، يرمي الى فهم طبيعة العالقات بين االنسان وبيئته"
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يئته الطبيعية  ( بأنها: "العلم الذي يتناول دراسة وتحليل العالقات المتبادلة بين االنسان وب2015الشويلي )-2

:  2015)الشويلي، ، وما ينتج عنها من تأثيرات في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية"

18) . 

 هي المادة العلمية التي تحتوي على المعلومات والحقائق والمعارف والمبادئ   التعريف االجرائي للجغرافيا:

في الفصول الثالثة األولى من كتاب )أسس الجغرافية وتقنياتها(  الواردة في الموضوعات الجغرافية المتضمنة  

م، والتي قام المدرس )الباحث( بتدريسها لطالب الصف الرابع االدبي    2021-2020المقرر تدريسه للعام  

 )عينة البحث(.

 أوال: خلفية نظرية 

 (SQ3R)استراتيجية 

من اهم استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعلم القراءة فقد تقود الى خطوات   SQ3Rتعد استراتيجية          

يتفاعل فيها الطلبة مع النص المقروء، مما ينتج عنه تحقيق مستويات عالية في الفهم وتنمية القدرة لديهم  

لدراسية في االعتماد على نفسه في عملية التعلم ويرى البعض ان هذه االستراتيجية تصلح لمعظم المواد ا

من علوم وفنون وانسانيات، لقد عد البعض خطوات استراتيجية روبنسون الخمس بأنها مبادئ نفسية تساعد  

الدراسية الصعوبات  على  التغلب  في  االستراتيجية    (،229:  2020)الساعدي،  ،  المتعلم  هذه  وضعت 

هذه االستراتيجية شهرة ال   لمساعدة الطالب في قراءة الكتب والنصوص العلمية بطريقة فعالة، وقد اكتسبت 

من اجل المبادئ العلمية التي تقوم عليها فقط وانما الن االسم او الرمز الذي اختير لها يجعل عملية تذكر  

خطواتها الخمس سهلة حيث يتكون االسم من مجموع االحرف الخمسة األولى ألسماء الخطوات الخمس: 

ع  ، راجRecite (R)، تسميع  Read (R)قرأ  ، اQuestion (Q)، اسأل  Survey (S)استطلع/تصفح  

Review (R)  ،  ،وحسن الحاج  عام  ،  (122:  2016)أبو  الى  جذورها  روبنسون    1923وتعود  وقام 



2022(، لسنة 3، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022) 
 

 

206 
 

Robinson   بتطويرها الى تقنية ذات تعليم ذاتي لالستخدام والتطبيق األكثر سهولة في حاالت التدريب

اكدت على تحليل تدريجي دقيق للنص، تليه مراجعات متكررة لتعليم مادة نصية    SQ3Rالميداني، تقنية  

 .(505: 2009)مانزو واخرون، ، دقيقة بحيث يمكن للمعلومات األساسية ان تقرأ وتذكر مع اقل تلقين

 خطوات االستراتيجية: 

التصّفح يلقي الطالب نظرة عامة على عناوين الفصل او الدرس او    :Survey  الخطوة األولى:  وفيها 

النص ليتعّرف الى النقاط البارزة التي من المحتمل يتم التطّرق لها، ويجب ااّل تستغرق عملية التصفح أكثر  

، وهذا التوجه من شأنه ان  الساسية التي سيدور النقاش حولها( دقائق وان يظهر عددا من األفكار ا3من )

، وينبغي عليه ان يبذل جهودا لتعّلم كيفية تطبيق  يساعد الطالب على تنظيم األفكار التي سيقرؤها الحقا

 عملية التصفح وان يتدرب على هذه المهارة ذاتيا.

وفيها يقوم الطالب بتحويل عناوين المادة الرئيسية والفرعية الى    :Questionالخطوة الثانية: التساؤل  

أسئلة وهو ما سيثير فضوله، ويدفعه الى بذل مزيد من الجهود الواعية لتوجيه ذاته بفاعلية ونشاط نحو  

المادة المقروءة، ويزيد من استيعابه وفهمه إياها، وذلك ما يساهم في مساعدة الطالب من اجل الحصول 

 .(155-154:  2014)احمد، ، بة مناسبة ووافية لألسئلةعلى إجا 

وهنا يقرأ الطالب المادة بشكل مرّكز بهدف اإلجابة عن جميع األسئلة :  Readالخطوة الثالثة: القراءة  

المادة   يقرأ  وأن  ترتيبها  األسئلة حسب  الطالب  يتذكر  ان  ويجب  عنها  اإلجابة  في  ويرغب  التي وضعها 

 اإلجابة عن كل سؤال في اثناء القراءة، مع مراعاة التنبيهات اآلتية: بالتدريج ويتأكد ان لديه

 البحث بفاعلية عن إجابات األسئلة التي تم وضعها مسبقا. -1

 المحتوى غير المألوف، بل وجوب البحث عن تعريفات المصطلحات، والمفاهيم الجديدة. ركعدم ت- 2

 تدوين المالحظات حول المفاهيم أو األشياء الغير مفهومة، والعالقات بين المعلومات أو األفكار. - 3
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 ي  وفيها يستذكر ما قرأ وأن يجيب عن كل سؤال طرحه على نفسه ف: Reciteالخطوة الرابعة: التسميع 

   الخطوة الثانية واجابته للمدرس اثناء سير حصة الدرس ويمكن ان يعبر الطالب بطريقته اثناء اإلجابة دون 

 .الرجوع الى الكتاب على االسئلة التي يطرحها المدرس اثناء سير حصة الدرس

 وتتضمن: :Reviewالخطوة الخامسة: المراجعة 

 البارزة التي لم يفهمها بعض الطالب.الطلب من المدرس إعادة النقاط -1

 استعراض المصطلحات األساسية.-2

 . (123- 124: 2016)أبو الحاج وحسن، ، التأكد من اإلجابة عن جميع األسئلة-3

 (SQ3R)مميزات استراتيجية 

 تستخدم في اغلب مواد التعلم، ما عدا المواد الرقمية كالرياضيات. - 1

 الفاحصة والناقدة لدى الطالب.تنمي القدرة على القراءة - 2

 تسهل عملية استيعاب المقروء، وتساعد على تثبيته في الذهن. - 3

 تجعل الطالب أكثر فاعلية ونشاطا في عملية التعلم. - 4

لها بعدا نفسيا للطالب، اذ يشعر بأنه سيد الموقف، وان باستطاعته ان يلم بموضوع الدرس دون ان -5

 .(21-20: 2016ون، )الكندي وآخر ، يشكك بمعلوماته

 تدرب المتعلم على ان يعي ذاته ويعرف ما يجري من عمليات في اثناء التعلم. --6

 . (157: 2014)عطية،  ، تنمي قدرة الطالب على تذكر المعلومات التي يقرؤها- 7

 Previous Studies سابقةثانيا: الدراسات ال
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الباحث         قام  ماهيتها    انلقد  على  الوقوف  اجل  من  وذلك  السابقة  الدراسات  بعض  على  باالطالع 

البحث   اثر كبير في االستفادة منها في كتابة  لذلك من  لما  التي تمخضت عنها،  النتائج  واهميتها واهم 

 العلمي.

أجريت هذه الدراسة في العراق في جامعة بابل، هدفت هذه الدراسة الى الكشف    (:2014دراسة هادي )-1

في تحصيل طالبات الصف الخامس االدبي في مادة الجغرافية    (SQ3R)عن أثر استعمال استراتيجية  

( طالبة للمجموعة التجريبية ومثلها للضابطة، كانت  25طالبة بواقع )  50الطبيعية، بلغت عينة الدراسة  

( فقرة، حيث تحققت من معامل صعوبته وتمييزه وصدقه وثباته  50البحث اختبار تحصيلي مكون من )أداة  

ذو النهايتين لعينتين مستقلتين في معالجة البيانات، واظهرت   ( T-Test)استخدمت الباحثة االختبار التائي  

التي درست باستخدام   نتيجة البحث وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية

االعتيادية  (SQ3R)استراتيجية   الطريقة  باستخدام  درست  التي  الضابطة  المجموعة  درجات  ومتوسط   ،

ولصالح المجموعة التجريبية، واستكماال لهذا البحث يمكن اقتراح اجراء دراسة مقارنة أثر التدريس باستعمال 

 .رى كالتاريخ، الكيمياء وغيرها( في تحصيل مواد أخSQ3Rاستراتيجية التساؤل الذاتي ) 

 .(157-140:  2014)هادي، 

أجريت هذه الدراسة في العراق في جامعة بغداد، هدفت الى التعرف   :(2016)  وعباس  دراسة سكران-3

، القي نظرة، اسأل، اقرأ، سمع، راجع( في تحصيل طلبة المرحلة  SQ3Rعلى أثر استعمال استراتيجية )

( طالبا وطالبة للمرحلة الجامعية،  60األولى لكليات التربية في مادة أسس التربية، بلغت عينة الدراسة من )

استراتيجية  30)  بواقع باستخدام  درست  التجريبية  للمجموعة  وطالبة  طالب   )(SQ3R)(و طالب  30،   )

المفاهيم   اكتساب  اختبار  البحث  أدوات  وكانت  االعتيادية،  بالطريقة  درست  الضابطة  للمجموعة  وطالبة 

ر التائي  ( فقرة موضوعية اوجد معامل صعوبته وتمييزه وصدقه وثباته وتم استخدام االختبا50مكون من )
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(T-test)  لعينتين مستقلتين ومربع كاي ومعامل ارتباط بيرسون ومعامل الصعوبة ومعامل قوة التمييز ،

( بين متوسط درجات  0.05في معالجة البيانات، واظهرت النتائج وجود فرق بداللة إحصائية عند مستوى ) 

ة، أوصى الباحث بضرورة اعداد تحصيل طلبة المجموعة التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبي

التدريسيين لتنويع استراتيجيات التدريس، لما لذلك من اثر في تغيير اتجاهات الطلبة وتحصيلهم، واستكماال  

التربية   كليات  في  أخرى  اقسام  على  الحالية  للدراسة  مماثلة  دراسة  اجراء  الباحث  يقترح  الحالي  للبحث 

 . (305- 291: 2016وحسن، )سكران، ، ولمختلف االختصاصات العلمية

 إجراءات البحث 

من اجل تحقيق اهداف البحث والمتمثل   انيتضمن هذا الفصل اإلجراءات التي اعتمدها الباحث         

باختيار التصميم التجريبي المناسب لمنهجية البحث وأغراض التجربة، وتحديد مجتمع البحث واختيار عينته  

االختبار التحصيلي واعداد الخطط التدريسية وصياغة  ب  المتمثلة   البحث   اة المالئمة لكال المجموعتين واعداد أد 

وتطبيق   السلوكية  البحث  األغراض  أغراض  تالئم  التي  المناسبة  اإلحصائية  الوسائل  واستخدام  التجربة 

 ومتغيراته ومنهجيته، من اجل تحليل النتائج، وعلى النحو االتي: 

 Experimental designأوال: التصميم التجريبي 

 Equivalentاعتمد الباحث التصميم التجريبي المعروف باسم تصميم المجموعات المتكافئة )         

groups design  ،البعدي. )عطية االختبار  ذات  بوصفها  195:  2009(،  األولى  المجموعة  واتخذ   )

(، اما المجموعة الثانية فهي المجموعة الضابطة  SQ3Rالمجموعة التجريبية وتدرس باستخدام استراتيجية )

 . ودرست باستخدام الطريقة االعتيادية

 Population of the researchثانيا: تحديد مجتمع البحث  
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يقصد بمجتمع البحث بانه "المجموع الكلي للعناصر التي يسعى الباحث الى ان يعمم عليها النتائج         

( تكون مجتمع البحث من جميع طالب  74:  2014ذات العالقة بالمشكلة المدروسة". )الدليمي وعلي،  

دادية والثانوية النهارية في مدينة الموصل للعام الدراسي  الصف الرابع االعدادي/الفرع االدبي للمدارس اإلع

 ( مدرسة اعدادية وثانوية للبنين. 36( طالب موزعين على ) 2382( والبالغ عددهم )2021/ 2020)

 Sample of the researchثالثا: تحديد عينة البحث 

 ة من المجتمع األصل وتمثله  يقصد بعينة البحث بانها "مجموعة )او مجموعات( من االفراد مشتق           

 تمثيال حقيقيا )صادقا(، ويقصد بتمثيل العينة للمجتمع األصل تمثيال صادقا، ان تتمثل في العينة المتغيرات 

  (،309:  2013)البسيوني،    ،موضوع الدراسة بنفس قيمها ومستوياتها التي توجد بها في المجتمع األصل"

التي تدرس مادة "أسس   ت وقد حدد التجريبية  المجموعة  لتمثل  الشعبة )أ(  اذ اختيرت  البحث،  مجموعتا 

( طالبا، وشعبة )ب( لتمثل المجموعة  20، وكان عددهم )(SQ3R)الجغرافية وتقنياتها"، وفق استراتيجية  

تم استبعاد ثالث   ( طالبا، اذ 21الضابطة والتي تدرس نفس المادة ولكن بالطريقة االعتيادية، وكان عددهم )

 .طالب من مجموعتي البحث احصائيا بسبب تكرار غيابهم

 Equivalence of the two groupsرابعا: تكافؤ مجموعتي البحث 

أجرى الباحث عملية التكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرات التي من الممكن ان تكون ذات         

هي: )العمر الزمني باألشهر، المعدل العام لدرجات الطالب  تأثير كبير في نتائج البحث وهذه المتغيرات  

للمواد في الصف الثالث المتوسط، تحصيل الطالب في مادة الجغرافيا في الصف الثالث المتوسط، حاصل  

ومن خالل القيمة التائية المحسوبة والجدولية تبين ان المجموعتين متكافئتين في جميع متغيرات    الذكاء(،

 (.1) في الجدولالتكافؤ، وكما 

 المجموعة التجريبية والضابطة في عددا من المتغيرات تكافؤ (أ1) الجدول
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مجموع   العدد المجموعة المتغير 
 الرتب 

متوسط  
 الرتب 

مستوى   قيمة مان ويتني 
الداللة 
عند  

(0.05) 
 الجدولية المحسوبة 

 العمر باألشهر 
 20.18 403.50 20 التجريبية 

193.500 
145 
0.05 

(21،20 ) 
 متكافئة 

 21.79 457.50 21 الضابطة 

المعدل العام 
للطالب في 

الصف الثالث 
 المتوسط

 22,22 444,50 20 التجريبية 

185,500 
145 
0,05 

(21،20 ) 
 متكافئة 

 19,83 416,50 21 الضابطة 

معدل الطالب  
في مادة 

الجغرافيا في  
الصف الثالث 

 المتوسط

 19,98 399,50 20 التجريبية 

189,500 
145 
0,05 

(21,20 ) 
 متكافئة 

 21,98 461,50 21 الضابطة 

 درجة الذكاء 
 21,75 435,00 20 التجريبية 

195,00 
145 
0,05 

(21،20 ) 
 متكافئة 

 20,29 426,00 21 الضابطة 

 

ب( تكافؤ المجموعة التجريبية والضابطة في متغيري التحصيل الدراسي لآلباء والتحصيل  1الجدول )

 الدراسي لالمهات

ابتدائية   المجموعة المتغير 
 فما دون 

 ثانوية 
معهد 

وجامعية  
 وعليا 

 )مربع كاي(  2قيمة كا
 الجدولية المحسوبة  الداللة

 متكافئة  5,99 0,624 6 8 6 التجريبية 
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التحصيل  
الدراسي 
 لآلباء

 8 6 7 الضابطة 
0,05 
2 

التحصيل  
الدراسي 
 لالمهات 

 6 9 5 التجريبية 
0,202 

5,99 
0,05 
2 

 متكافئة 
 7 8 6 الضابطة 

 

أراد الباحث التأكد من ضبط بعض المتغيرات التي قد تؤثر في سالمة التجربة، يتأثر    السالمة الداخلية:

التابع بعوامل متعددة غير العامل التجريبي ولذلك البد من ضبط هذه العوامل وإتاحة المجال للمتغير  العامل  

 ( ومن هذه المتغيرات هي:308: 2014التجريبي وحده بالتأثير عبلى المتغير التابع. )الدليمي وعلي، 

للحد من هذا المتغير ولضمان تطبيق التجربة بعدالة لكلتا   ظروف التجربة والحوادث المصاحبة لها:-1

المجموعتين اتفق الباحث مع إدارة المدرسة على تنظيم الجدول االسبوعي للدروس لمادة الجغرافيا، بأوقات  

الطالب بالحضور للدوام يوم السبت بسبب الظروف الناتجة عن جائحة    إلزاممتقاربة قدر اإلمكان، وقد تقرر  

 .()كورونا

الحد من هذا   النضج:-2 الى حد ما في  البحث أسهم  التكافؤ ألفراد عينة  العشوائي واجراء  التوزيع  ان 

 المتغير حيث ان جميع الطالب يخضعون لعوامل نمو واحدة. 

الباحث-3 استخدم  القياس:  على    انأدوات  الجغرافي(  التنور  ومقياس  التحصيلي،  )االختبار  البحث  اداتا 

 ابطة، وتم تطبيقها على المجموعتين في وقت واحد. مجموعتي البحث التجريبية والض

العينة(:-4 افراد  بعض  )انقطاع  التجريبي  في   االندثار  التجربة  اجراء  مدة  اثناء  في  يحصل  لم  وهذا 

 مجموعتي البحث باستثناء حاالت الغياب الفردية التي تعرضت لها مجموعتي البحث وغالبا ما كانت  

 متساوية. 
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قصود بذلك" ان يكون البحث صادقا بالدرجة التي يمكن من خاللها تعميم نتائج  والم  السالمة الخارجية:

البحث الى عينات أخرى خارج عينة البحث، وفي مواقف تجريبية مشابهة"، وتعتبر كل من السالمة الداخلية  

والسالمة الخارجية متالزمتين وغير مستقلتين عن بعضهما بعضا، والباحث الجيد هو الذي يعمل على  

 ( 175- 174: 2014حقيق نوع من التوازن بين السالمة الداخلية والسالمة الخارجية. )عباس وآخرون،  ت

قدر اإلمكان الحد من أثر هذا المتغير اذ درس الباحث بنفسه    انحاول الباحث  أثر اإلجراءات التجريبية: -1

 ربة، وهذا يضفي على التجربة  طالب مجموعتي البحث )افراد العينة( التجريبية والضابطة في اثناء مدة التج

 من عدم تداخل عوامل أخرى في نتائج التجربة.   ان الدقة والموضوعية في نتائج التجربة، وبذلك تأكد الباحث

 حرص الباحث على اجراء التجربة وباالتفاق مع إدارة المدرسة ومدرس الجغرافيا،  سرية البحث:-2

 واضفى الباحث السرية في ذلك مع طالب عينة البحث. 

 ( وانتهت يوم  2020/ 6/12كانت مدة التجربة متساوية للمجموعتين اذ بدأت يوم االحد ) مدة التجربة:- 3

 (. 2021/ 11/2الخميس )

م تطبيق التجربة لكال المجموعتين في مدرسة واحدة وتحت نفس الظروف ونفس ت   البيئة التعليمية: -4

 البيئة الصفية لغرض الحد من هذا المتغير وتأثيره على نتائج البحث. 

 Research requirementsخامسا: مستلزمات البحث  

 لغرض تحقيق اهداف البحث وفرضياته تطلب من الباحث تهيئة عدد من المستلزمات وهي: 

 :تحديد المادة العلمية-1

من الكتاب المدرسي المقرر لمادة    الثالث األولى  فصولالحدد الباحث المادة العلمية المشمولة ب         

 . م 2019"أسس الجغرافية وتقنياتها" للصف الرابع االعدادي/ الفرع االدبي، الطبعة الحادية عشرة/ 

 صياغة األغراض السلوكية -2
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يعرف الغرض السلوكي بأنه" صياغة لغوية لوصف سلوك معين يمكن مالحظته وقياسه ويكون          

ه في نهاية النشاط التعلمي التعليمي المحدد، وتوضح أنواع النتاجات التعليمية المتوقعة  المتعلم قادرا على أدائ

:  2011من خالل التدريس، واالداءات المحددة التي يكتسبها الطلبة من خالل إجراءات تعليمية. )العدوان،  

(  121غ عددها )( في ضوء المادة العلمية وضمن حدود البحث، تم صياغة األغراض السلوكية والتي بل68

غرضا سلوكيا ووفقا لمستويات بلوم وضمن أربع مستويات معرفية منها: )معرفة، فهم، تطبيق، تحليل(، 

وعرضت قائمة االغراض السلوكية على المحكمين لغرض التأكد من صياغة الغرض السلوكي والمستوى  

عيارا لصالحية الغرض ومالءمته ( لالتفاق بين آراء الخبراء م %80الذي تقيسه، واعتمدت نسبة أكثر من )

 .وتعديل بعض الفقرات بحسب رأي الخبراء

(: الخطة األولى للمجموعة 6اعد الباحث نموذجين للخطط التدريسية، ملحق )  :اعداد الخطط التدريسية-3

، وأخرى للمجموعة الضابطة وصممت لها خطة وفق الطريقة  (SQ3R)التجريبية وصممت وفقا الستراتيجية  

على   الحكم  اجل  من  واالختصاص  الخبرة  ذوي  من  المحكمين  على  النموذجين  وتم عرض  االعتيادية، 

صالحيتها في اجراء التجربة، حيث أبدوا مالحظاتهم القيمة وتم التعديل على ضوءها واالخذ بها، وعلى 

الباحث ) ذلك اعد  التجريبية، و ) 12أساس  للمجموعة  لل12(، خطط تدريسية  تدريسية  مجموعة  ( خطط 

 الضابطة. 

 Instrument of the researchالبحث   ةسادسا: ادا

 ختبار تحصيلي في مادة "أسس  أداة االمن اجل تحقيق اهداف البحث وفرضياته، تطلب من الباحث         

 : األداة وفيما يلي توضيح إلعداد ، الجغرافية وتقنياتها"

 االختبار التحصيلي: 
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من اجل قياس مستوى تحصيل طالب عينة البحث في مادة "أسس الجغرافية وتقنياتها"، تطلب          

 (، خاص بالمادة العلمية المقررة ضمن حدود البحث، 6ذلك اعداد اختبار تحصيلي بصيغته األولية، ملحق ) 

 وبناًء على ذلك اعد الباحث اختبار تحصيلي ووفقا للخطوات االتية: 

 تحديد الهدف من االختبار-1

 اعد الباحث اختبارا يهدف الى معرفة مستوى تحصيل طالب عينة البحث )طالب المجموعة         

التجريبية والضابطة( وهم طالب الصف الرابع االدبي، في مادة "أسس الجغرافية وتقنياتها"، وضمن الفصول 

 ف الرابع االدبي. المحددة لغرض البحث من الكتاب المذكور والمقرر للص 

( غرضا سلوكيا  35في ضوء تحليل الفقرات االختبارية الرئيسة، صيغت )  :صياغة األغراض السلوكية-2

 في المستويات المعرفية األربعة )وضمن تصنيف بلوم(، وهي:)معرفة، فهم، تطبيق، تحليل(.

نوع االختيار من متعدد،   اعتمد الباحث االختبارات الموضوعية من  :اعداد فقرات االختبار التحصيلي-3

التي تقيس المستويات األربعة األولى ضمن تصنيف بلوم، وهي:)معرفة، فهم، تطبيق، تحليل(، حيث اعد 

 ( فقرة اختبارية من نوع االختيار من متعدد، وكاالتي:35الباحث فقرات االختبار التحصيلي، اذ صاغ ) 

 فقرة اختبارية. 11المعرفة: -أ

 تبارية. فقرة اخ 10الفهم: -ب 

 فقرات اختبارية.  7التطبيق:  -ج

 فقرات اختبارية. 7التحليل: -د 

البعد )المحتوى    اعداد جدول المواصفات:-4 ثنائي  الباحث بإعداد جدول المواصفات "وهو مخطط  قام 

:  2011واالهداف( تتحدد فيه عدد المفردات )األسئلة( في كل خلية بناء على المحتوى والهدف"، )علي،  
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شمول  298 ذلك  في  مراعيا  للطالب،  التحصيلي  االختبار  فقرات  لبناء  صادقة  يعطي صورة  والذي   ،)

 . المقررة، ومستويات األهداف األربعة موضوعات المادة

حرص الباحث على ان تكون اداته صادقة وتحقق الهدف المنشود من البحث، لذلك  :  صدق االختبار-5

 استعمل نوعين من الصدق، هما:

وقد عرض الباحث فقرات االختبار التحصيلي على مجموعة من الخبراء والمتخصصين    الصدق الظاهري: -أ

لمستويات طالب   وسالمة صياغتها، ومدى مالءمتها  همعرفة آرائهم في صالحية فقراتل  في طرائق التدريس،

، ومناقشتهم في فقرات خبراءالصف الرابع االعدادي )االدبي(، وحرص الباحث على ان يلتقي بغالبية ال

اآلراء بين    ( من اتفاق% 80االختبار، واخذ آرائهم واالتفاق على ما ينبغي تعديله، وقد اعتمد الباحث نسبة )

 المحكمين في صالحية الفقرة كحد ادنى لقبول الفقرة ضمن االختبار. 

 يعرف صدق المحتوى بأنه "عمل اجرائي عقالني او منطقي يقوم على ضرب من   صدق المحتوى:-ب

)مجيد،   االختبار".  وبنود  الدراسية  المادة  بين  جدول 44:  2014المزاوجة  بإعداد  الباحث  قام  حيث   ،)

 مواصفات لالختبار التحصيلي من اجل إعطاء كل مستوى معرفي نسبته من فقرات ذلك االختبار. 

 التحليل االحصائي لفقرات االختبار التحصيلي -6

من اجل التحقق من الخصائص السيكومترية لالختبار التحصيلي، ومن اجل التعرف على وضوح          

وقت المستغرق لإلجابة من قبل الطالب تم تطبيق االختبار  التعليمات الخاصة به، وأيضا من اجل حساب ال

( طالبا من طالب الصف الرابع االدبي تم اختيارهم من اعدادية  100على عينة استطالعية مكونة من )

الشافعي للبنين، حيث تكافئ المدرسة المذكورة بطالبها مدرسة عينة البحث، وجرى ذلك في يوم الخميس  

انت تعليمات االختبار واضحة من خالل تطبيقه على العينة االستطالعية، وان  ( وك4/2/2021الموافق )

( دقيقة زمن آخر طالب خرج من قاعة االمتحان، ثم  32الوقت المستغرق لإلجابة عن جميع الفقرات كان ) 
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قام الباحث بتحليل فقرات االختبار التحصيلي بعد تطبيقه على العينة االستطالعية من اجل معرفة درجة  

الصعوبة والسهولة والتمييز وفعالية البدائل الخاطئة وذلك بترتيبها تنازليا  ومن ثم تقسيمهم على فئتين عليا  

( طالبا في كل فئة ليطبق عليهم المعادالت الخاصة بدرجة الصعوبة والتمييز وفعالية  50ودنيا وبواقع ) 

 البدائل الخاطئة، وكما مبين على النحو االتي: 

معادلة    :الصعوبةمعامل  -أ تطبيق  التحصيلي، من خالل  االختبار  لفقرات  الصعوبة  مستوى  تم حساب 

(، لجميع فقرات 0.70  – 0.44مستوى صعوبة فقرات االختبار التحصيلي، حيث تراوحت صعوبتها بين ) 

( الى ان االختبار بنبغي ان يتألف  2012االختبار، وهذه معامالت صعوبة مقبولة، حيث يشير )ملحم،  

)م بين  في مدى صعوبتها  تتراوح  أسئلة  يساوي 0,75-0,25ن  كان مستوى صعوبته  األسئلة  وأفضل   )

 . (269: 2012)ملحم،  ، (0,50)

استخرج الباحث القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي باستخدام    ة:معامل التمييز للفقر -ب

  0.28ة الواطئة الستبعادها، حيث تراوحت قيمتها بين )التمييز الخاص لتمييز الفقرات ذات القوة التمييزي 

(، وهو معامل تمييز جيد ومقبول الن معامل تمييز الفقرات محصور  8( لجميع الفقرات ملحق )0.56  –

 (. 90: 2005( )الدليمي وعدنان، 0.40 –  0.20بين )

 فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار التحصيلي - ج

عالية البدائل طبق الباحث معادلة فعالية البدائل )المموهات(، واعتمد البديل الفعال وللتحقق من ف         

: 2005فأكثر وان يكون سالبا وبذلك أصبح بديال فعاال، )الدليمي وعدنان،  (  0ꓹ05الذي تكون نسبته )

دائل مّوهت  (، وقد كانت جميع البدائل الخاطئة فعالة وسالبة وتقع ضمن النسب المقبولة، واظهر ان الب92

عدد من طالب المجموعة الدنيا اكثر من طالب المجموعة العليا وبذلك تقرر اإلبقاء على البدائل الخاطئة  

 .(-0.24_   -0.06كما هي دون ان يتم تغييرها، اذ تراوحت قيمها بين ) 
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اق الداخلي تم استخراج معامل الثبات لالختبار التحصيلي عن طريق تطبيق معادلة االتس  :ثبات االختبار-د

(، حيث استخدمت هذه المعادلة 0- 1، الن فقرات االختبار ذات إجابة )KR (20)ريتشاردسون  -كودر

وهي نسبة جيدة، (  0ꓹ82فقرات االختبار من النوع التحصيلية الموضوعية، وقد بلغت نسبة الثبات )  كون 

 وانطالقا 

 العينة. من هنا أصبح االختبار جاهزا للتطبيق على افراد 

 سابعا: إجراءات تنفيذ التجربة 

بعد تحقيق التكافؤ بين طالب عينة البحث والمتمثلين بالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة           

 في 

  عدد من المتغيرات والتي ذكرت سابقا، والتي من شأنها ان تؤثر في نتائج البحث، حيث قام الباحث بتنفيذ 

( في اعدادية الرسالة اإلسالمية للبنين،  2021- 2020سي األول للعام الدراسي )الدرا  كورسالتجربة في ال

( واستمرت 2020/ 12/ 6درس الباحث مجموعتي البحث طيلة فترة التجربة، وقد بدأ تنفيذ التجربة في )

  ( أسابيع بواقع حصة أسبوعيا، 9(، أي استغرق تطبيق التجربة ما يقارب )2/2021/ 11لغاية يوم الخميس ) 

وقد استخدم الباحث   ( حصص لكال المجموعتين،3د تخلل فترة التجربة إعطاء حصص إضافية بواقع )وق

التي تم تدريسها باستخدام استراتيجية    لتجريبيةاخطوات وإجراءات سير حصص الدرس لكال المجموعتين،  

(SQ3R) االعتيادية.، والمجموعة الضابطة التي تم تدريسها باستخدام الطريقة 

 البحث ةثامنا: تطبيق ادا

المصادف            الخميس  يوم  االصلية  العينة  افراد  على  التحصيلي  االختبار  بتطبيق  الباحث  قام 

   ( حيث تم تبليغ الطالب بيوم اجراء االختبار وتحديد المادة المطلوب تحضيرها ألجل2/2021/ 11)

 االختبار وباالتفاق مع مدرس المادة.
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 البحث ةتاسعا: تصحيح ادا

 االختبار التحصيلي -2

( لإلجابة الخاطئة او  0( لإلجابة الصحيحة و) 1تم تصحيح االختبار التحصيلي بإعطاء درجة )         

 التي  

ال يتم اإلجابة على فقرتها او تتعدد التأشيرات على بدائل الفقرة الواحدة من خالل االعتماد على مفتاح  

( 13( هي اعلى درجة حصل عليها احد الطالب، ودرجة )33التصحيح، وبعد تصحيح االختبار وجد ان ) 

لنهائية للطالب  ( درجة، وبذلك تراوحت الدرجة ا35هي اقل درجة حصل عليها احد الطالب من اصل )

 .( درجة35-0بين )

 عاشرا: الوسائل اإلحصائية 

 . لغرض إيجاد معامالت صعوبة فقرات االختبار التحصيلي استخدم  معامل الصعوبة:- 1

 ت الستخراج معامالت تمييز فقرات االختبار التحصيلي. استخدممعادلة تمييز الفقرة:- 2

 ت إليجاد فعالية بدائل فقرات االختبار التحصيلي. استخدم معادلة فعالية البدائل )المموهات(:- 3

 ت الستخراج ثبات االختبار التحصيلي. استخدم: (20معادلة كوردر _ ريتشاردسون )- 4

 استخدم ألغراض اجراء التكافؤ بين مجموعتي افراد البحث وتحقيق الفرضيات. :اختبار مان ويتني-5

ة  للتحقق من تكافؤ تحصيل اآلباء واالمهات بين مجموعتي عين استخدم: 2Xاختبار مربع كاي -6
 .البحث 

النتائج المتعلقة بالمقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في   :عرض النتائج وتفسيرها

 االختبار التحصيلي لمادة "أسس الجغرافية وتقنياتها". 
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" ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند    وتنص على انه  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى-1

 موعة التجريبية التي ستدرس وفق استراتيجية  ( بين متوسط درجات المج0.05مستوى الداللة )

(SQ3R ."ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي ستدرس بالطريقة االعتيادية في التحصيل ) 

وللتحقق من هذه الفرضية استخرج الباحث متوسط الدرجات ومجموع الرتب ومتوسط الرتب لدرجات         

"، لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة، من خالل  انياته وتق  ةاالختبار التحصيلي لمادة" أسس الجغرافي 

 (.2تطبيق اختبار مان وتني، وادرجت النتائج في الجدول )

(، نتائج اختبار مان وتني لمتوسط الدرجات ومجموع الرتب ومتوسط الرتب للمجموعتين  2الجدول )

 التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي 

متوسط  العدد  المجموعة 

 الدرجات 

مجموع  

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مستوى   قيمة مان ويتني 
الداللة 
عند 

(0ꓹ05) 
 الجدولية المحسوبة 

 25ꓹ2000 602ꓹ00 30ꓹ10 20 التجريبية 
28 

145 
0ꓹ05 

(21،20 ) 

دال  
احصائيا  
لصالح  
 التجريبية 

 17ꓹ6190 259ꓹ00 12ꓹ33 21 الضابطة 

 

الجد        السابقوبمالحظة  ان    ول  بين طالب    هناكنجد  التحصيلي  االختبار  في  احصائيا  دال  فرق 

الصفرية   الفرضية  ترفض  وبهذا  التجريبية،  المجموعة  الضابطة ولصالح  والمجموعة  التجريبية  المجموعة 

(  0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) األولى وتقبل الفرضية البديلة وتنص على انه "  

التي   التجريبية  المجموعة  درجات  متوسط  )  درست بين  استراتيجية  درجات SQ3Rوفق  ومتوسط   )

النتيجة الى   ،"المجموعة الضابطة التي ستدرس بالطريقة االعتيادية في التحصيل ويعزو الباحث هذه 
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استراتيجية   است(SQ3R)فاعلية  تطبيقها وتسهل عملية  إجراءاتها وسهولة  لبساطة  التحصيل  يعاب  ، في 

المقروء وتساعد على تثبيته في الذهن وتجعل الطالب اكثر نشاطا وفاعلية في عملية التعلم، وكذلك ما  

بيئة تعليمية وكذلك تعلمية ساهمت بشكل كبير في فهم طالب المجموعة التجريبية لمحتوى   وتوفره من 

 . المادة الدراسية بشكل جيد 

 Conclusionsأوال: االستنتاجات 

 في التحصيل لدى طالب الصف الرابع االدبي في مادة الجغرافية.  (SQ3R)فاعلية استراتيجية -1

 في تدريس مادة الجغرافية اثبتت فاعليتها أفضل من الطرق االعتيادية    (SQ3R)ان استخدام استراتيجية  -2

 في تدريس المادة المذكورة.

 Recommendationsثانيا: التوصيات 

نينوى بدورات تدريبية لمدرسي ومدرسات  -1 للتربية في  قيام وحدة االعداد والتدريب في المديرية العامة 

 .(SQ3R)الجغرافيا للمراحل اإلعدادية على االستراتيجيات الحديثة في التدريس منها استراتيجية 

 ي تناسب فئة اعمار  ، في التدريس مع الطالب ذوو الفئات العمرية الت(SQ3R)استخدام استراتيجية -2

 طالب افراد العينة التي جرت عليها التجربة. 

 Propositionsثالثا: المقترحات 

 ، في اكساب مفاهيم مادة الجغرافية لدى طالب الصف الرابع االدبي. (SQ3R)أثر استراتيجية -1

 وعيهم البيئي. ، في التحصيل لدى طالب الصف الخامس االدبي وتنمية (SQ3R)أثر استراتيجية -2

 المصادر:

 أوال: المصادر العربية 
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معوقات التحصيل الدراسي لدى طلبة الثانوية العامة )التوجيهي( (،  2015الربابعة، حمزة عبد الكريم، )-9
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