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االطالع عليها عند
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تحميل بحثه .
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صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
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ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
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االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
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واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
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التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
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َ
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َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
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ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
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َ
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ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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ف الرَابِعِ
أَثَ ُر اسْتِرَاتِ ْيجِيَّةِ ( )Swomفِي َتحْصِ ْيلِ طَلَبَةِ الصَّ ِ
العِ ْلمِيِ فِي مَادَةِ َقوَا ِعدِ اللُغَةِ العَرَبِيَّةِ


م.د.شهاب أَمحد حنش

تأريخ القبول2019/11/26 :

تأريخ التقديم2019/10/22 :
المستخلص :

استهدف البحث الحالي التعرف على اثر استراتيجية( )Swomفي تحصيل طلبة

الصف الرابع العلمي في مادة قواعد اللغة العربية .تكونت عينة البحث من طلبة الصف
الرابع العلمي في اعدادية عبد العزيز عبداهلل للبنين ،وثانوية المعرفة للبنات في مدينة

الموصل للعام الدراسي ( .)2019–2018وقد تم اختيارها قصديا ،اذ بلغ مجموع أفرادها
( )122طالبا وطالبة .وزعت على اربع مجموعات :تجريبيتان ،درستا على وفق
استراتيجية( )Swomواثنتان ضابطتان ،درستا بالطريقة االعتيادية .ولتحقيق هدف البحث تم
بناء اختبار لقياس تحصل طلبة الصف الرابع العلمي في مادة قواعد اللغة العربية ،وتكون
بصيغته النهائية من( ) 30فقرة من نوع االختيار من متعدد رباعي البدائل ،وقد اتسم االختبار
الكلي بالصدق والثبات والخصائص السايكومترية .وبعد تهيئة الخطط التدريسية ،نفذت تجربة
البحث من قبل مدرستي مادة اللغة العربية في الكورس االول للعام الدراسي(-2018

 )2019بتاريخ ( )2018/10/21واستمرت كورساً دراسيا كامالً ،تم تطبيق اختبار بعدي

يوم ( .)2019/1/15وعولجت البيانات احصائيا باختبار ( )t-testلعينتين مستقلتين.
وكانت النتيجة تفوق افراد المجموعتين التجريبيتين اللتين درستا باستراتيجية( )Swomعلى

افراد المجموعتين الضابطتين بالنسبة لمتغير الطريقة .كما انه اليوجد فرق دال احصائيا بين
المجموعات جميعها في متغيري الجنس والتفاعل بينهما.
الكلمات المفتاحيَّة( :الرضا الوظيفي ،العدل ،المساواة ،مهارات).
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مشكلة البحث:
مشكـلــة البـــحث:

مننن اومننور التنني أهننغلت اهتمننام التربننويين واللغننويين ،هننو تنندريس اللغننة العربيننة بعامننة،

وقواع نندها ب خاص ننة ،اذ اص ننبحت عملي ننة تعليمه ننا وتعلمه ننا ليس ننت ب نناومر اليس ننير اذ ت ننتم به ننا
الدراسة في المراحل الدراسية جميعا والتي تسعى الى تمكنين المنتعلم منن لغتنه االم لغنة القنران
الكريم وتجعله قناد ار علنى صنول العبنارات والجمنل والتراكين

وفهنم القواعند النحوينة والصنرفية

وتطبيقهننا .وان هننذا االهتمننام باللغننة العربيننة ،وقواعنندها ،مننا هننو اال سننعي الننى تطننوير تدريسننها
والبحننث عننن الحلننول المناسننبة والناجعننة لمعالجننة الضننعف فنني تعلمهننا والصننعوبة فنني تدريسننها

وتحصيل طلبتها ،وهذا ما اكدته العديد منن الد ارسنات والبحنوث التني اجرينت فني هنذا المجنال،
لتننذليل هننذص الصننعوبات .وهننذا الضننعف زاد اكثننر كلمننا تقننادم العهنند علننى العربيننة وتو لنننا فنني

لهجتنننا العاميننة ،وان ظنناهرة التنندني هننذص ربمننا تكننون مننن المهنناكل الرئيسننة التنني تجابنه مدرسنني

اللغ ننة العربي ننة ف نننلحظ ض ننعفا كبين ن ار ف نني مس ننتوا الطلب ننة وت نندني الثقاف ننة اللغوي ننة بف ننروع اللغ ننة
العربيننة :القواع نند ،والبال ننة ،واالد

والنص ننوص ،والمطالعننة ،واالم ننالء ،والتعبيننر .وان كان ننت

اللغة العربية صعبة قديما بتهعبها وطريقنة اسنتقرائها وكثنرة منذاهبها وخالفاتهنا النحوينة ،فناليوم

هنني قنند تكننون منفن انرة بكتبهننا المنهجيننة وبط ارئننق تدريسننها التقليديننة المتبعننة القائمننة علننى الحفننظ
والتلقين ،او في الجهد المبذول من قبل مدرسيها حتى أصبحت القواعد منن المنواد التني يعناني

الطلبة منهنا .او ربمنا قند يكنون السنب

فني الطلبنة انفسنهم وزهندهم عنن تعلنم قواعند هنذص المنادة

واعتمننادهم علننى فننروع اللغننة العربيننة االخننرا فنني التحصننيل .وممننا تقنندم اصننبحت هنننا حاجننة
ماسة الى مواكبة كل ما هو جديد من االستراتيجيات واالسالي

الحديثة القادرة علنى متطلبنات

العملية التعليمينة واهندافها ،واصنبن منن المهنم االلمنام بكنل منا هنو جديند فني التندريس ووضنعه
موضننع التنفيننذ فنني مجننال العمننل التربننويي الن العننالم يهننهد قف نزات نوعيننة وكميننة فنني مجنناالت

الحياة جميعا .وان البقاء على االستراتيجيات والطرائق واالسنالي

حتما الفجوة بيننا وبين هذا التقدم .وعليه فقد ارتنىا الباحنث تجرين

التقليدينة فني التندريس سنيزيد
اسنتراتيجية ( )Swomفني

تنندريس مننادة قواعنند اللغننة العربيننة لطلبننة الصننف ال اربننع العلمنني والتنني قنند تسننهم وتسنناعد الطلبننة

662

آذار(2021/3/11م) 1442/هـ

– ملحق العدد ()1/84

علنى تعلنم المنادة بيسنر وسننهولة ،وتنذليل الصنعوبات التني تنواجههم فني اثنناء د ارسنتهم للمننادة.
وتتلخص مهكلة البحث بالسؤال اآلتي:

مننا أثننر تسننتراتيجية ( )swomفنني تحصننيل طلبننة الصننف ال اربننع العلمنني فنني مننادة قواعنند

اللغة العربية؟
أهمية البحث.
تعد اللغة سجل التراث العقلي لألمم فهي أساس و اربنط قنوي لوحندة اومنةي كونهنا تحندا دعنائم
اسننتقالل اومننم وكيانهننا السياسنني واالجتمنناعي وركي نزة مننن ركننائز النظننام الفكننري ورم ن از لوحنندة

الهنعو وانعكاسننا انجننازات اهلهننا الحضننارية .وان جميننع منا أنتجتننه البهنرية فنني ننواحي العلننم
والمعرفننة والفننن واود

حفظتننه السننجالت اللغويننة ،ولهننذا فننرن ت نراث البه نرية منندين للغننات فنني

حفظه ،وهي بذل مرآة تعكس بوضوح خصائص اومة العقلية والثقافية ومستوا تفكيرها.
(البجة)15 :2000 ،

فاللغة عامل مهم من عوامنل النمنو الفكنري فهني تنرتبط ارتباطناً وثيقناً بنه وهني أداتنه التني

يصل بها تلى المدركات وبها تتم العمليات العقلية وهني بنذل أداة التفكينر ووسنيلته ووعناؤص بنل

هنني أكثننر مننن ذلن فهنني جننوهرص يونننه عمليننة ذهنيننة التفسننر والتحنندد تال بهننا (منندكور:2000،
)27

وتعنند اللغننة مننن الوسننائل التعبيريننة وبهننا يتفنناهم الننناس وهني التنني تنربطهم بننالروابط الفكريننة

واالنسانية والعاطفية ومن خالل اللغة نستطيع ان نحندد الوسنيلة التني نندر بهنا المجتمنع ولهنا
اوثر في استثارة التفكير والنمو العقلي والمعرفي(بن عامر )145 : 2012 ،
فرذا كانت اللغنة تتبنوأ هنذص المكاننة المتمينزة والمهمنة التني جعلنت اومنم تعننى بلغاتهنا ،فنان
لغننة كريمننة كاللغننة العربيننة ال بنند لهننا مننن أن تحظننى بجان ن

أبنائها.

كبيننر مننن العنايننة والرعايننة مننن
(الخماسي)13 :1987،

فضلها على كل اللغاتي لما امتازت به منن ممينزات قنل
وقد كرم اهلل تعالى اللغة العربية و ا
نظيرهننا .وهننذا الفن انراء عننالم مننن علمنناء اللغننة يهننهد علننى هننذا التفاضننل بقولننه ( -:وجنندنا اللغننة

اخصننها اهلل تعنالى وأكرمهنا لمننا لهننا مننن خصننائص وجنود
العربينة أفضننل لغننات اومننم جميعناً،
ا
فيها من اايجاز ما ال يوجد في يرها من اللغات)(.السامرائي)11 :1987،

663

أَثَرُ اسْتِرَاتِ ْيجِيَّةِ ( ) Swomفِي َتحْصِيْ ِل طَلَبَةِ الصَّفِ الرَابِعِ العِلْمِيِ فِي مَادَةِ قَوَاعِدِ اللُغَةِ العَرَبِيَّةِ

م.د.شهاب أَمحد حنش

والننناظر فنني اللغننة العربيننة يجنند أنهننا فنني وضننعها المحكننم وتنسننيقها النندقيق منظومننة كبننرا
تضم عندداً منن اونظمنة الصنغرا تذ أن لهنا نظامهنا الصنوتي الثابنت ونظامهنا النحنوي الندقيق
ونظامها الصرفي المحكم ومن استطاع أن يستجلي وامضنها ويسنتقرد دقائقهنا ويلنم بمنا فيهنا
م ن ننن حكم ن ننة وفلس ن ننفة وبي ن ننان ،اس ن ننتيقن ان العربي ن ننة ق ن نند وض ن ننعت باله ن ننام م ن ننن المب ن نندع الحك ن ننيم

(.سعيد)74 :1995،

فضالً عن ذل فهي وسيلة الربط والفهنم لوحندة اومنة ومعينار علنى

م نندا تق نندم ورق نني ه ننذص االم ننة ،وانه ننا أداة للتوجي ننه ال ننديني والته ننذي
والتحلي ننل التص ننوري والتركي ن

)25

الروح نني والت ننذوق الفن نني

اللفظن ني اد ار المفه ننوم الع ننام ومقاص نندص(الدليمي وط ننه:1999،

وقنند أثبتننت اللغننة العربيننة تمكانيننة نموهننا وتطورهننا ومقنندرتها علننى االلمننام بنالعلوم المختلفننة.
فقند أكرمهنا اهلل سننبحانه وتعنالى برهنارات فنني العديند منن اآليننات الكريمنة ،قننال تعنالى ((:وَكَذلكَ
أوْحَيْنََا إلِيَْكَ قُرْآنَاً عَرَبِيَْاً )) * وقولننه ((:كِتَابٍ فُصَلتْ آيَاْتَُهُ قُرْآنَاً عَرَبِيَْاً لِقَُوْمٍ يَعْلمَُونْ

))* .فكننان السننب

ال نرئيس فنني ترسننيخ أركانهننا وتثب ننيت قواع نندها وس ننمو منزلتهننا ممننا زاد صننلة العربنني بهننذص اللغننة
وتعلقننت بهننا نفسننه فىهننبعها علمنناء اللغننة بحثننا ودرسننا ،فهنني تسنناعد علننى فهننم آيننات اهلل عننند

المس ننلمين(البجة )27 :2005،واللغ ننة العربي ننة ليس ننت م ننادة د ارس ننية فحسن ن  ،فه نني فضن نالً ع ننن

ذلن  ،وسننيلة لد ارسننة المنواد الد ارسننية اوخننرا التنني تنندرس فنني مختلننف الم ارحننل التعليميننة ،فهنني
بالنس ننبة تل ننى س ننائر المدرس ننين مفت نناح المن نواد الت نني يقوم ننون بتدريس ننها ووس ننيلتهم اوول ننى لقن نراءة
مراجعها (مندكور )50 :2007،اذ انهنا لغنة فنينة دقيقنة هناعرة تمتناز بصنيغها النوفيرة والكثينرة،
كمننا تنندل االسننلو البليننغ فنني تكننوين الجمننل علننى مرتبننة عاليننة مننن التطننور ،واللغننة العربيننة

امتننازت بالمرونننة ،ويظهننر ذل ن فنني طواعيننة اولفنناظ لننداللتها علننى المعاني(العبننداهلل:2013،

 )168واللغننة مهمننا قيننل تنهننا سننليقة فننال وبن َد لهننا مننن ضنوابطع ،وال بن اند لهننا مننن قواعن عند واالا انفننرط
هباء منثو اًر (مطلو )421: 2003،
عقد اللغة ،وصارت ً
أمر ال منناص مننه ،ولهنم فني تعزينز
ووهمية القواعد يرا بعض اللغويين تن تدريس القواعد ٌ
فكنرتهم حجننه منهننا :تن القواعنند وسننيلة لتمييننز الخطننى ،وتجنبننه فنني الكننالم والكتابننة ،وتربنني فنني
*
*

سورة الهورا آية()7

فصلت آية()3
سورة ا
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الطلبن ننة القن نندرة علن ننى التعلين ننل واالسن ننتنباط ،وتعن ن انودهم دقن ننة المالحظن ننة والموازنن ننة بن ننين التراكي ن ن
المختلفننة والمتهننابهة ،كمننا انهننا تمن انرن الطلبننة علننى التفكيننر والبحننث العقلنني والعلمنني المنطقنني

الدقيق وهم في حاجة تلى هذا متى ما وصلوا تلى سن معينة (تبراهيم)204 :1973،
لقد هغل النحو أذهان المربين منذ زمن قنديم ومنا زال يهنغلهم تلنى الينوم وا لن

الظنن اننه

سيظل يهغلهم ما دامت مادته تعرض عرضاً جافا معقدا ينفر الطلبة مننه ويزهندهم فينه ،حتنى

أن ابنن خلنندون عن اند النحنو أهننم علننوم اللسننان العربني قاطبة(مقلانند )128 :1988،وتنرتبط مقنندرة
اانس ننان اابداعي ننة ف نني اس ننتعمال اللغ ننة بتنظ ننيم قن نوانين تس ننمى قواع نند اللغ ننة ،تذ وينسن ن تليه ننا
ااحاطننة باللغننة وتفسننيرها ،وهنني المرتكننز اوساسنني للغننة فالخطننى فنني تعن ار اللغننة وفنني ضننبط
الكلم ن ن ننات ق ن ن نند ي ن ن ننؤثر ف ن ن نني نق ن ن ننل المعن ن ن ننى المقص ن ن ننود ،وم ن ن ننن ث ن ن ننم ي ن ن ننؤدي تل ن ن ننى العج ن ن ننز ف ن ن نني

فهمه(مجاور)163 :2000،

ويعد النحو بالقيناس تلنى فنروع اللغنة العربينة اوخنرا ،أهمهنا وأكثرهنا اعتمنادا علنى العقنل
والتفكيننر ،واذا مننا قسننناص بهننا وجنندناص بالفعننل يرتكننز علننى قواعنند وأسننس ينطلننق منهننا الطالن

أو

الم ندرس تلننى بقيننة فنننون الكننالم وفروعننه وبنندون ذل ن يبقننى المتعنناملون بننالنحو يتخبطننون فنني
متاهاته دون الوصول تلنى جزيئاتنه ،وبهنذا يكنون أهنم الفنروع التني يتلقاهنا الطلبنة فني المندارس
ومختلننف م ارحننل التعلننيم تذ انهننم يتمكنننون بننه مننن الق نراءة السننليمة والكتابننة الصننحيحة وبىدواتننه

يستطيعون الحفظ السوي واوداء القنويم وتتكنون لنديهم رياضنة لغوينة ذهنينة ترتكنز فني منهجهنا

علن ننى القي ن نناس والتحلي ن ننل والتعليل(اللب ن نندي )81 :1999،وان النح ن ننو العرب ن نني بقواع ن نندص واع ارب ن ننه
ضنروري للعنر جمنيعهم منتكلمهم ودارسنهم ،فلنن يسنتطيع أحند مننا قنراءة القنرآن وفهنم معانينه،
وكننذل السنننة النبويننة ثننم الهننعر والنثننر تال عننن طريننق تتقننان علننم النحننو(الكريم )8 :2002،لننذا
تننىتي أهميت ننه مننن أهمي ننة اللغننة نفس ننها ،فننال تكتنن

اللغننة كتاب ننة صننحيحة اال بمعرفننة قواعنندها

اوساسننية .فالقواعنند هنني االسنناس الننذي يحفننظ اللسننان مننن الوقننوع فنني الغلننط فهنني التنني تحكننم
وتضبط قوانين اللغة الصوتية وتركين

الكلمنة والجملنة ولهنا منن االهمينة التني اليسنتغنى عنهنا

واليهننا تسننتند الد ارسننة فنني كننل لغننة ،وكلمننا نمننت اللغننة واتسننعت زادت الحاجننة الننى د ارسننة هننذص
القواعد(زايرورائد)110 :2012،

ومنن أجنل تطنوير تندريس قواعند اللغنة البند منن تنوينع ط ارئنق التندريس والتركينز علنى

المنتعلم النذي ينبغني أن يىخنذ دو اًر رئيسناً فيهناي ليكنون فناعالً متفناعالً ال سنلبياً متلقيناً ،واومنر
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هننا مننوط بالمندرس النذي ينبغني علينه أن يتصنرف بمنا تقتضنيه العملينة التعليمينة(عمار،
 )12 :2002وكلما كانت هنذص الطريقنة واالسنتراتيجية التدريسنية تنتالئم منع الموقنف التعليمني،
ومنسجمة مع المتعلم وعمرص ،وذكائه ،وقابلياته  ،كانت الفائدة المتحققة من اوهنداف التعليمينة
( ريان)873 :1993،

المتحققة كبيرة.

وان اقتنراح تسنتراتيجية او طريقنة أو أسنلو يصنلن لكنل اوهنداف والغاينات المنهنودة ،لنيس

سننهالً ،فقنند تكننون طريقننة مننا فعالننة وناجحننة ومالئمننة لمعل نم مننا دون فعاليتهننا ومالءمتهننا لمعلننم

آخننر ،وفنني موقننف تعليمنني آخننر فض نالً عننن اخننتالف النننمط المعرفنني لنندا الطلبننة المتعلمننين
وتبنناين أدائه ننم وطريق ننة تنظننيم خبن نراتهم واس ننتدعائها والفننروق الفردي ننة بي نننهم ،لننذا فننان اخننتالف

الطريقننة يتوقننف علننى المرحلننة التعليميننة ومسننتوا الطلبننة واوهننداف وطبيعننة المننادة ومسننتوا

النمو العقلي للطلبة ،تذ أن تحديد أسلو النتعلم ينؤدي تلنى تحقينق اوهنداف علنى درجنة عالينة
مننن ااتقان(الحيلننة )267 :2001،والهن ن فنني أن اسننتراتيجيات وط ارئ ننق التنندريس تننؤدي دو ار
بار از بالعالقة المباهرة بمدا ح

الطلبنة بقواعند لغنتهم أو نفنورهم منهنا وأثنر ذلن فني نجناحهم

أو فهلهم .وبعبارة أخرا تكون طرائق التدريس ذات عالقة مباهنرة بتحصنيل الطلبنة فني قواعند
اللغ ننة ،تذ أن اس ننتخدام الط ارئ ننق التدريس ننية الحديث ننة ق نند يس ننهم ف نني تحبين ن

القواع نند تل ننى نف ننوس

الطلبة(الكال  )7 :2001،ومن هنا يقع علنى مدرسني ومدرسنات اللغنة العربينة مسنؤولية كبينرة
فنني منندا فهننم الطلبننة لقواعنند النحننو وقنندرتهم علننى توظيفهننا وتطبيقهننا ،واذا كننان مننن العنندل أن
يعفى مدرس اللغنة منن مسنؤولية الضنعف المنوروث فلنيس منن المنطنق أن يعفنى منن مسنؤولية

عنال هننذا الضننعف ووضنع الخطننط الذكيننة للتعنرف علننى منواطن الضنعف والط ارئننق العالجيننة
الحديث ن ننة الت ن نني تمكن ن ننه م ن ننن الوص ن ننول تل ن ننى أذهن ننان طلبت ن ننه ب ن ننالتخلص م ن ننن الط ارئن ننق التقليدين ننة

(اللبدي)85 :1999،

ويرا الباحث ان استخدام تستراتيجية تدريسية جديدة قد يعمل على نجاح عمنل المندرس

وتنىثيرص فنني الطلبننة تننىثي اًر يجعلهننم يتفنناعلون مننع مننادة النندرس ويفكننرون ويترجمننون أفكننارهم فيمننا
بعد الى نهاط لغوي داخل الصف وخارجه ،ومع هذص التوجهات الحديثة في التربينة التني تؤكند
تع نندد اس ننتراتيجية وطريق ننة واس ننلو الت نندريس ف ننان اس ننتراتيجية( )swomال ننى جانن ن
االسننتراتيجيات اوخ ننرا ق نند تكننون فعال ننة ف نني تحصننيل الط ننال

ع نندد م ننن

لم ننادة القواعنند .ونظن ن اًر للتوس ننع

الحاصننل فنني مجننال العلننوم والمعننارف االخننرا نتيجننة للثننورة العلميننة والتكنلوجيننة وتبعننا النتهننار
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التعلننيم وتطننور مؤسسنناته واخننتالف مسننتوياته وتنننوع اهدافننه فكننان البنند مننن ايجنناد اسننتراتيجيات
جدينندة تتصننف بالمرونننة وتنهننيط فكننر الطلبننة ليكون نوا فنناعلين بمجننتمعهم (الحصننري ويوسننف،

 )22 :2000وفي السنوات االخيرة ظهرت استراتيجيات حديثة نقلت عملية التعلنيم منن المنادة
الدراسية واالعتماد على المدرس الى عملية تعليمية اهتمت بالطال

الذي يعند فني هنذص الحالنة

مركن اًز للفعاليننات المنظمننة التنني تهنندف الننى تحقيننق اهننداف العمليننة التعليميننة (ملحننم: 2006 ،

)425

اذ تبرز اهمية هذص االستراتيجيات بانها اسنتراتيجيات يعتمندها المنتعلم بوصنفه ذاتني التنظنيم

ومفكننر يسننتطيع تقننويم نفسننه وتوجيننه سننلوكه نحننو اهننداف معينننة فننان المننتعلم المنننظم ذاتيننا هننو
الننذي يمل ن اسننتراتيجيات مننا وراء المعرفننة حننول الننذات ،واسننتراتيجيات مننا وراء المعرفننة حننول

طبيعة المهمة التعليمية .ووهمية هذص االستراتيجيات فقد قام عندد منن البناحثين بتندري

الطلبنة

وتعليمهم هذص االستراتيجيات اما بصورة مباهرة (بنرامه تعليمينة) ،أو بصنورة ينر مباهنرة (منن
خننالل المحتننوا الد ارسنني) اعتقننادا منننهم ان تعل ننم هننذص االسننتراتيجيات يننؤدي الننى تحس ننن اداء
الطلبننة فنني الننتعلم (محمنند )9 :2004 ،وتبننرز اهميننة اسننتراتيجية سننوم ( )swomكونهننا احنندا
استراتيجيات ما وراء المعرفة من خالل ما تقدمه للمدرس والطال

من م ازينا عديندة منن خنالل

رف ننع مس ننتوا التحص ننيل الد ارس نني وال ننوعي بقواع نند م ننا ف ننوق المعرفي ننة وق نندرتهم عل ننى اس ننتدعاء

المعلومننات ،كننذل فننان تنندري

الطلبننة علننى توظيننف تلن المعلومننات واالسننتراتيجيات قنند اسننهم

ف نني تمك ننين الطلب ننة م ننن ازدي نناد تحص ننيلهم الد ارس نني وت ننذليل الص ننعوبات الد ارس ننية (اب ننو ج ننادو

ونوفننل )349 :2007،وهنني تركننز فنني تعلننيم مهننارات التفكي نرين :الناقنند ،واالبننداعي علننى حنند
سواء تؤكد على التركيز في المهارات الست وهي( :التساؤل – المقارنة  -اتخاذ القنرار -توليند
االحتماالت  -حل المهكالت – التنبؤ)(الهاهمي والدليمي)142 :2008 ،
هدف البحث:

الربننع العلمنني فنني
التعننرف علننى اسننتراتيجية ( )swomوأثرهننا فنني تحصننيل طلبننة الصننف َا

مادة قواعد اللغة العربية.
فرضيات البحث:

الفريضــة الرسيســة(( :ال يوجنند فننرق ذو داللننة احصننائية عننند مسننتوا ( )0.05بننين متوسننطات
التحصيل لدا مجموعات البحث تبعاً لمتغيري :الطريقة ،الجنس ،والتفاعل بينهما)).

667

أَثَرُ اسْتِرَاتِ ْيجِيَّةِ ( ) Swomفِي َتحْصِيْ ِل طَلَبَةِ الصَّفِ الرَابِعِ العِلْمِيِ فِي مَادَةِ قَوَاعِدِ اللُغَةِ العَرَبِيَّةِ

م.د.شهاب أَمحد حنش

الفرضيات الفرعية:

أ ) .ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عنند مسنتوا( )0.05تبعنا لمتغينر الطريقنة بنين متوسنطي
تحصيل افراد المجموعتين التجريبيتين اللتين درسنتا علنى وفنق اسنتراتيجية ) (Swomواقنرانهم
من افراد المجموعتين الضابطتين اللتين درستا مادة القواعد بالطريقة االعتيادية).

( .اليوج نند ف ننرق دال احص ننائيا عن نند مس ننتوا ( )0.05تبع ننا لمتغي ننر الج نننس ب ننين متوس ننطي

تحصننيل الطننال

مننن اف نراد المجمننوعتين -التجريبيننة والضننابطة -واق نرانهم الطالبننات مننن اف نراد

المجموعتين التجريبية والضابطة لمادة القواعد).

( .اليوجنند فننرق ذو داللننة احصننائية عننند مسننتوا ( )0.05بننين متوسننطات اف نراد مجموعننات

البحث في تحصيل قواعد اللغة العربية تبعا للتفاعل بين متغيري الطريقة والجنس)
حدود البحث
. 1طلبن ننة الصن ننف ال اربن ننع العلمن نني فن نني المن نندارس الثانوين ننة فن نني مدينن ننة الموصن ننل للعنننام الد ارسن نني
.2019/2018

.2الكورس الدراسي االول .

. 3الموض ننوعات المخصص ننة ف نني الك ننورس االول لم نننهه قواع نند اللغ ننة العربي ننة للص ننف ال ارب ننع
العلمي للعام الدراسي.2019/2018
تحديد المصطلحات
.1االســــــتراتيجية:عرفها ) (Schunk2000بانهن ن ننا :خطط موجهن ن ننة وداء المهمن ن ننات بطريقن ن ننة

ناجحننة ،او انتننا نظننم لخفننض مسننتوا التهننتت بننين معرفننة االهننداف الحاليننة للفننرد ،واالهننداف
التي ير

في تحقيقها )(Schunk,2000:113

التعريــــف االجراســــي ليســــتراتيجية  :مجموعن ننة الخط ن نوات واالج ن نراءات المتسلسن ننلة المنتظمن ننة
والمترابطة التي يتبعها المدرس اثناء تدريس المجموعة التجريبية لتحقينق اهنداف محتنوا درس

القواعد لطلبة الصف الرابع العلمي.
 .2أستراتيجية ) (Swomعرفها (الهاهمي وطه  )2008بىنها :اتجاهات حديثة فني تندريس
مهننارات فننوق المعرفيننة وترمنني الننى تحسننين الننتعلم وانتننا جيننل واع يفكننر بط ارئننق هننمولية مننن

خ ننالل ع نندد م ننن االفك ننار واالس ننئلة المنظم ننة الت نني يس ننير عليه ننا الم نندرس والطالنن
موضوع معين (الهاهمي وطه)141 :2008 ،
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التعريـــف االجراســـي الســـتراتيجية ) : (Swomمجموع ننة م ننن الخطن نوات المنتظم ننة والمرتبط ننة
ببعضن ن ننها متمثلن ن ننة بمهن ن ننارات التفكير(التسن ن نناؤل ،المقارنن ن ننة ،تولين ن نند االحتمن ن نناالت ،التنبن ن ننؤ ،حن ن ننل

المهكالت ،اتخاذ القرار) يسير عليها المدرس فني تدريس(المجموعنة التجريبينة) لطلبنة الصنف
الرابع العلمي في مادة قواعد اللغة العربية وتقاس من خالل اثرها في التحصيل.

.3التحصــيل:عرفننه (نص نراهلل  )2010بانننه :النتيجننة العامننة التنني يحصننل عليهننا الطال ن

فنني

نهاينة العننام الد ارسنني والتني تضننم جميننع النتننائه التني حصننل عليهننا فنني كنل ينوم وهننهر وفصننل

ونهاية السنة (نصر اهلل)401 :2010،
التعريف االجراسي للتحصيل :مقندار منا اكتسنبه طلبنة الصنف ال اربنع العلمني منن معلومنات فني
مننادة قواعنند اللغننة العربيننة مننن خننالل د ارسننتهم لهننا ،مقاسننا بالنندرجات التنني يحصننلون عليهننا مننن

خالل اجابتهم لالختبار المعد لهذا الغرض.
.4قواعد اللغة العربية :عرفها (سنليمان واخنرون )2000بانهنا :علنم اصنول تعنرف بنه احنوال
الكلمات العربية من االع ار

والبناء (سليمان واخرون)11 :2000،

التعريف االجراسي لقواعد اللغة العربية :الموضوعات النحوينة والصنرفية التني يتضنمنها كتنا

قواع نند اللغ ننة العربي ننة المق ننرر تدريس ننها لطلب ننة الص ننف ال ارب ننع العلم نني للع ننام الد ارس نني(-2018

)2019
الجانب النظري:
اسـتراتيجي ) ) SWOMأصـل تسـميتها ومفهومهـا :هننا أتجاهنان فني تسنمية )(SWOM

االتجاه االول :اختصنا ار ل ن ) (School Wide Optimum Modelباعتمناد أول حنرف منن

كل كلمة وتعني)اونموذ اومثل الواسع لكل مدرسة(حيث تقدم خطوات للمتعلم تهنمل قواعند
سترتيجية جناءت لتجين
وارهادات تضمن له بيئة تعليمية ناجحة ،واال ا

عنن بعنض منن أسنئلة

التربنويين فني الكيفينة التني يتبعهنا المعلنم لتسناعد المنتعلم منن خنالل تنمينة ثقنة المنتعلم بنفسنه
ورفنع دافعيتنه للنتعلم وتسناعدص فني أن يكنون مبندعا وينتحكم باردتنه ويوجههنا وينمني تفكينرص
وتمكنه من اكتسا

المهاارت المعرفية والمهارة فني التفكينر لحنل المهنكالت وبالتنالي تسناعدص

فني بنناء هخصنيته التني تننعكس ايجابينا فني وحسنن معاملتنه وفهمنه لآلخنرين)الكبيسني
وافاقه )364 :2014،والذي أكتهف هذص االستراتيجية وقدم لها )روبرت سوارتز) الذي يعمنل
مندي ار للمركنز النوطني لتعلنيم التفكينر فني بوسنطن/الوالينات المتحندة االمريكينة ،وزميلتنه
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لتعلنيم التفكينر وتطنوير المواهن

فني دولنة

االمارت العربية المتحدة)عمر أحمد(،وبرز االتجاه الثاني وصنل التسنمية فجناءت مكوننة منن
ا

اختصنار لمقطعني اسنميهما ،فحرفنا ) (swمنن ) (Swartzو(  ( omمنن ) (Omarحينث

صنناعة االنسنان النناجن ،فهني هناملة بكنل منا

انهنا تقندم برنامجنا تطويرينا يهنمل كنل جوانن

مهارت ومنا يميزهنا سنهولة التعامنل معهنا تذ تتسنم بالدقنة والوضنوح فني التفاصنيل
ا
تحتويه من
كونهنا تمثنل عندد منن االفكنار المتسلسنلة التني يسنير المندرس عليهنا فني تندريس مهناارت

نترتيجية )  ( SWOMقائمنة علنى
التفكينرين الناقند واالبداعي(الحديندي )20: 2012،واس ا
مهارت التفكير بالمحتوا الدراسي أي تقوم على دمنه العنادات والعملينات العقلينة
ا
أساس دمه
المنتجنة والمه نارات والعمليننات العقليننة المعرفيننة دمجننا واضننحا ومحننددا فنني تنندريس

المحتنوا(الهاهنمي وطنه )141 :2008،وهني تقندم الحلنول المثلنى التني تضنمن التعلنيم
واالستقرار والنمو فيه ،كما انها تقدم للمدرس مهنروعا للتطنوير والتندري

فيه على احندث نظرينات التعلنيم واسنالي

حينث يتندر المعلنم

واسنتارتيجيات التندريس ومنن المواضنيع التني ينبغني

ان يتخصص فيها ان يكنون ملمنا بمكوننات باسنت ارتيجية )(SWOMالتني تهنمل علنى انمناط
نارت والعملينات العقلينة ونظرينة المعرفنة واسنالي
التفكينر والمه ا

التعلنيم وتقنويم التفكينر ،فهني

تؤكد على مهاركة الطلبة في المواقف التعليمية القائمنة علنى االنهنطة ،وهني تعطني الفرصنة

لهنم للنتعلم والتفكينر منع بعضنهم وجعلهنم يقترحنون التنبنؤات عنن المعلومنات التني يقرؤهنا
واعطناؤهم الفرصنة لنربط االفكنار حينث ينتم فيهنا تندريس المحتنوا ومهنارة التفكينر فني آن
واحد )(Swartz&perkin ،2003:27
مهاارت استارتيجية ( : (SWOMترتكز على ست مهاارت أساسية من مهاارت التفكير الناقد
واابداعي وفيما يلي تفصيل هذه المهارات:

-1مهااة التساالل ) : (Question Skillتسنتند علنى طنرح اوسنئلة قبنل النتعلم وأثنائنه

وبعندص ،وبمنا يسنهل علنى الطالن

فهمنه ووقوفنه عنند العناصنر المهمنة والتفكينر فني المنادة

العلمية وربط القديم بالجديد)بهلول )37 :2004،ونرا هناان هذص المهارة تنىتي فني بداينة كنل
موضنوع د ارسني الهندف منهنا تحفينز الطالن

الطال

علنى اسنتقبال موضنوع الندرس ومنع منا لندا

من متطلبات سابقة للدخول في الموضوع ليحدد المدرس نقطة الهروع في درسه.
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. 2مهاة المقاةنة) :)Comparative Skillمهارة أساسية لترتي

وتنظيم وتطوير

المعرفة والبد لها من وجود معيار ترجع تليه لبيان الفرق بين امرين متهابهين ،فهي تقدم
مساحة للطال

كي يفكر بىكثر من هيء في وقت واحد والمقارنة قد تكون مفتوحة في ايجاد

جميع اوجه الهبه واالختالف وقد تكون مغلقة عند تحديد اوجه الهبه واالختالف
(عبدالعزيز (167:2009،اذن المقارنة ال تقتصر على معرفة الفروق بين هيئين فحس ،
ولكن يمكن ان تكون مقارنة هادفة أو مركزة بحيث نقارن بين حالتين بما يخدم الغرض أو

الهدف الذي نسعى تليه.

.3مهاة توليد االحتماالت :)Skill possibilities Generating ) -هي قدرة المتعلم

على توليد أكبر عدد من الحلول المىلوفة و ير المىلوفة للمهكلة أو أي موقف يواجهه
(الكبيسي )236 :2008 ،وهي القدرة على اابداع الجاد باكتهاف طرائق أوخر أوتوليدها
السترجاع المعلومات المتوفرة وتنظيمها والبحث عن اسالي
مستقيم واحدا وان ايجاد

اسالي

جديدة بدال من اتباع خط

وبدائل أمر طبيعي عند المتعلمين في البحث

)أبوجادو،ومحمد)470 :2011،

.4مهاة التنبل" )  : (prediction Skillتعد هذص المهارة من مهارات توليد المعلومات

من خالل المعطيات الموجودة في أي موقف ولمهارة التنبؤ القدرة على قراءة البيانات أو

المعلومات المتوافرة وقراءة ما بين السطور واالستدالل على ما هو ابعد من ذل

في أحد

اوبعاد المتعلقة بالزمان والموضوع والعينة المدروسة(عبد العزيز. ( 161:2009،
.5مهاة حل المشكالت ): (Skill to solve problemsان هذص الطريقة تمتاز
باوسلو

االبتكاري او االبداعي تحتا

الى مستوا عالي لدا المتعلم والذي يتعامل مع

المهكلة وابعادها ال يستطيع ان يصل اليها المتعلمون االعتياديون(نبهان.)361 :2008،

.6مهاة اتخاذ القةاة) :)Decision-making skillهي العملية التي بموجبها يتم

اختيار احسن البدائل المتاحة لحل مهكلة معينة او مواجهة موقف يتطل

ذل بعد دراسة

النتائه المتوقعة من كل بديل وأثرها في تحقيق االهداف المطلوبة ضمن معطيات بيئة
التنظيم
(الكبيسي )161 :2013
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دراسات سابقة:
.1دراسة المرسومي ( :)2011اجريت هذص الدراسة في جامعة بغداد/كلية التربية-ابن رهد

وهدفت،الى معرفة أثر استراتيجية( )swomفي تحصيل طالبات مادة االد

والنصوص

الخامس االدبي ،واعتمدت الباحثة على تصميم تجريبي ذي مجموعتين(التجريبية

والضابطة) ،وبلغت عينة البحث ( )72طالبة وبواقع ( )37طالبة في المجموعة التجريبية،
درست وفق استراتيجية ) (swomو( )35للمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية .وتم
التىكد من تكافؤ المجموعتين في عدد من المتغيرات ،واعدت الباحثة اختبا ار تحصيليا بعديا،

وتكون من ( ) 30فقرة من نوع االختيار من متعدد وتم التحقق من صدقها وثباتها وتم
استعمال ) (T-testفي حسا

البيانات احصائيا ،واظهرت النتائه تفوق المجموعة التجريبية

التي درست على وفق استراتيجية ) (swomعلى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة

االعتيادية.
.2دراسة سماء ( :)2013اجريت هذص الدراسة في جامعة بغداد /كلية التربية -ابن رهد،
وهدفت الى معرفة أثر استراتيجية ( )swomفي تحصيل مادة التاريخ واالحتفاظ بها لدا
طالبات الصف الرابع االدبي ،واستعملت الباحث التصميم التجريبي ذا المجموعتين(التجريبية

والضابطة) وبلغت عينة البحث( )62طالبة ،وبواقع( )31طالبة يمثل المجموعة التجريبية،

التي درست وفق استراتيجية) (swomو( )31للمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة

االعتيادية .وتم التىكد من تكافؤ المجموعتين في عدد من المتغيرات ،واعدت الباحثة اختبا ار
تحصيليا بعديا من نوع االختيار من متعدد ،وتم التحقق من صدقها وثباتها وتم استعمال
) (T-testفي معالجة البيانات احصائية واظهرت النتائه وجود فرق ذي داللة احصائية
ولصالن المجموعة التجريبية التي درست على وفق استراتيجية ) (swomعلى المجموعة

الضابطة.

اجراءات البحث:
أوال :التصميم التجريبي :بناء على أهداف البحث وفرضياته ،اعتمد الباحث ،على التصميم

التجريبي العاملي()2x2ي الن البحث الحالي يضمن متغيرين مستقلين هما :طريقة التدريس
والجنس .كما في الهكل (:)1
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الذكور

االناث

الجنس
استراتيجية()swom

تجريبية 1

تجريبية 2

الطريقة االعتيادية

ضابطة 1

ضابطة 2

الشكل ( )1التصميم العاملي للبحث
ثانيـــات :تحديـــد مجتمـــ البحـــث :تحنندد بطلبننة الصننف ال اربننع العلمنني فنني المنندارس ااعداديننة
والثانوية النهارية في مدينة الموصل للعام الدراسي (.)2019 – 2018

ثالثات :اختيار عينة البحث:

أ .عين ننة الم نندارس :ق ننام الباح ننث بزي ننارة اع ننداديات وثانوي ننات عدي نندة واطل ننع عل ننى االمكاني ننات
المت نوافرة فيهننا اج نراء التجربننة ،فاختننار بصننورة قصنندية اعدادية(عبنند العزيننز عبننداهلل) للبنننين،

وثانوينة (المعرفنة) للبننات لتكنون عيننة لبحثنهي وذلن لوجنود اكثنر منن هنعبة فضنال عنن تعنناون
ادارة المدرستين ومدرسي ومدرسات اللغة العربية فيها لتطبيق البحث فيهما.

 .عينة الطلبة :تىلفت عينة البحث الحالي من ( )122طالبا وطالبة من طلبة الصف

الرابع العلمي ،وبالسح

العهوائي اختيرت كل هعبة من الهع

لتمثل مجموعات البحث

التجريبية والضابطة وكما في الجدول االتي:
الجدول ()1
يبين عدد أفراد مجموعات البحث قبل االستبعاد وبعده
المجموعة

الشعبة

الــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
قبل االستبعاد

الراسبون

بعد االستبعاد

تجريبية أولى ذكور

أ

33

3

30

تجريبية ثانية إناث

ب

33

2

31

ضابطة أولى ذكور

ب

34

3

31

ضابطة ثانية إناث

أ

33

3

30

133

13

122

المجموع الكلي للطلبة
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رابعا -تكافؤ المجموعات :لغنرض الحصنول علنى نتنائه علمينة وموضنوعية ،قنام الباحنث قبنل

تطبي ننق التجرب ننة ب ننرجراء التك ننافؤ ب ننين المجم ننوعتين (التجريبي ننة والض ننابطة) ،ه ننملت المتغين نرات
االتية:
.1العمر الزمني محسوبا باألشهر:
الجدول ()2
يبين نتاسج تحليل التباين االحادي للعمر الزمني بالشهور ألفراد مجموعات البحث األرب

درجة الحرية

مجموع المربعات

مصدر التباين
بين المجموعات

3

27.717

داخل المجموعات

118

2289.758

الكلي

121

2317.475

القيمة الفاسية

متوسط مجموع
المربعات

المحسوبة

الجدولية

9.239
19.405

مستوى

الداللة

عند0.05
غير دالة احصائيا

0.476

2.68

يتضننن مننن الجنندول اعننالص انننه لننيس هنننا فننروق دالننة احصننائيا ،بننين اعمننار طلبننة مجموعننات
البح ننث االرب ننع ،اذ بلغ ننت القيم ننة الفائي ننة المحس ننوبة) (0.476وه نني اق ننل م ننن القيم ننة الجدولي ننة
البالغة ) ، (2.68وهذا يدل على تكافؤ مجموعات البحث في العمر الزمني.
.2درجات اللغة العربية للصف الثالث المتوسط.
الجدول ()3
بين نتاسج تحليل التباين االحادي لدرجات اللغة العربية للصف الثالث المتوسط ألفراد
مجموعات البحث األرب :

مصدر التباين
بين المجموعات

درجة
الحرية
3

مجموع المربعات

متوسط مجموع
المربعات

99.761

33.254

داخل المجموعات

10091.944 118

85.525

الكلي

10191.705 121
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المحسوبة

مستوى

الجدولية الداللة عند0.05
غير دالة احصائيا

0.389

2.68
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يتضن من الجدول اعالص انه ليس هنا فروق دالة احصائيا  ،بين طلبنة مجموعنات البحنث
االربن ن ننع ،اذ بلغن ن ننت القيمن ن ننة الفائين ن ننة المحسن ن ننوبة) (0.389وهن ن نني اقن ن ننل من ن ننن القيمن ن ننة الجدولين ن ننة

البالغننة ) (2.68وهننذا ينندل علننى تكننافؤ مجموعننات البحننث فنني درجننات اللغننة العربيننة للصننف
الثالث المتوسط.
.3المستوى الدراسي لألبوين:
الجدول ()4
يبين تك اررات المستوى الدراسي آلباء افراد مجموعات البحث وقيمة مرب كاي
المجموعة

االب

االم

متوسطة

دون

فما

اعدادية
ومعهد

كلية فأعلى

تجريبية ذكور

9

10

11

ضابطة ذكور

10

11

10

تجريبية اناث

9

11

11

ضابطة اناث

10

8

12

تجريبية ذكور

12

8

10

ضابطة ذكور

9

12

10

تجريبية اناث

14

6

11

ضابطة اناث

15

8

7

كا2
المحسوبة

الجدولية

10.458
5.640

عند مستوى داللة
()0.05

يتضن من الجدول اعالص ان القيمة المحسوبة اقل من الجدولية ،اذن ليس هنا فروق دالة
احصائيا  ،أي ان مجموعات البحث متكافئة في هذا المتغير.
خامسا :الخطط التدريسـية :لمنا كاننت الخطنط التدريسنية منن متطلبنات التندريس النناجن ،اعند
الباحننث خططننا يوميننة تدريسننية للمجموعننة التجريبيننة باسننتعمال اسننتراتيجية ) ، (Swomوبمننا

يتالءم مع محتوا المادة الدراسية واهندافها السنلوكية ،وخططنا اخنرا للمجموعنة الضنابطة وتنم
عرض الخطط على عدد من المتخصصنين فني طنرق التندريس والعلنوم التربوينة والنفسنية ،وتنم
اجن نراء التع ننديالت اليس ننيرة عليه ننا واعتماده ننا ف نني ت نندريس الموض ننوعات المق ننررة ف نني اثن نناء م نندة

التجربة.
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سادســـا :اداة البحـــث (االختبـــار التحصـــيلي) :مننن متطلبننات البحننث اعننداد اختبننار تحصننيلي
لقينناس تحصننيل طلبننة مجموعننات البحننث االربننع ،اعنند الباحننث اختبننا ار تكننون بصننيغته االوليننة

من( )30فقرة.

اعداد جدول المواصفات(الخارطة االختبارية)

-

تعنند الخارطننة االختباريننة مننن الخطنوات الرئيسننة فنني بننناء االختبننار التحصننيلي ،وهنني عبننارة
عننن جنندول ي ارعننى فنني بنائننه هننمول البنننود االختباريننة لألهننداف المتنوعننة اذ تعكننس هننذص البنننود

االهمية النسبية لكل عنصر من المادة الواردة فيه (ابنو جنادة )415 :2011،لنذا اعند الباحنث
خارطة اختبارية اتسمت بالهمول والموضوعية تبعا لتصنيف بلوم ،كما في الجدول()5
الجدول()5
الخارطة االختبارية الختبار قواعد اللغة العربية للصف الراب العلمي.
محتوى المادة

عدد الصفحات المعرفة الفهم

التطبيق التحليل التركيب التقويم المجموع

%9 %18 %13 %22 %14 %24
الفعل الماضي

11

1

-

1

رفع الفعل المضارع

1

%100
3

10

1

-

1

1

3

الفعل المضارع

14

1

1

1

1

4

االدوات التي تجزم فعال واحدا

11

1

-

1

نص

1

1

1

5

االدوات التي تجزم فعلين

19

1

1

1

1

4

بناء الفعل المضارع

14

1

1

1

1

4

فعل االمر

9

1

-

1

1

3

االفعال المتعدية وكثر من مفعول

12

1

1

1

1

4

8

4

8

المجموع

-

2

7

1

30

صنندق االختبننار :حننرص الباحننث علننى ان تكننون اداتننه صننادقة وان تحقننق اهننداف

البحننثي لننذا اسننتعمل الباحننث الصنندق الظنناهري وذلن بعننرض االداة علننى عنندد مننن المحكمننين
والخبن نراء ،وف نني ض ننوء اتف نناق ( )%80م ننن المحكم ننين أعي نندت ص ننيا ة قس ننم منه ننا واجري ننت
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التعديالت على بعضها ولم يحذف الخبراء أي فقرة منن فقنرات االختبنار ،وبهنذا تحقنق الصندق
الظاهري.
 -تطبيق االختبار على عينة اسنتطالعية :طبنق االختبنار علنى عيننة اسنتطالعية منن طنال

الصف الرابع العلمي في اعدادية (ابو حنيفة للبنين) والبالغ عنددهم ( )46طالبنا وذلن بعند ان
تم االتفاق مع مدرس المادة لتطبيق االختبار ،علما ان الطال

كنانوا علنى علنم مسنبق بموعند

االختبار .وقند تحقنق الباحنث منن خنالل اسنتجابة افنراد هنذص العيننة علنى سنالمة اللغنة ووضنوح
الفقرات وهدفها زيادة على تحديد الوقت المناس

لالستجابة والذي بلغ ( )40دقيقة.

 تحليل فقرات االختبار:.1معامل الصعوبة :بعد حسا

معامل الصعوبة لفقرات االختبار تبين انها واقعة بين

( )%80-20ويدل ذل على ان فقرات االختبار كانت مقبولة جميعها.
.2قوة التمييز :تم حسا

قوة تميينز الفقنرات بعند ترتيبهنا تصناعديا وتنازلينا ،وتبنين ان الفقنرات

تقع قوة تمييزها بين ( ،)%80-40وهذا يعني ان الفقرات جميعها تقع ضمن المدا المقبول.

 .3ثبــات االختبــار :تننم اعتمنناد طريقننة التجزئننة النصننفية ،وذل ن بتقسننيم الفق نرات الننى قسننمين :
زوجنني ،وفننردي ثننم اسننتعملت معادلننة سننبيرمان -بننروان  ،فكانننت قيمتننة الثبننات ) (0.90وهننو
معامن ن ن ن ن ن ن ننل جين ن ن ن ن ن ن نند .اذ يعن ن ن ن ن ن ن نند االختبن ن ن ن ن ن ن ننار جين ن ن ن ن ن ن نندا اذا بلن ن ن ن ن ن ن ننغ معامن ن ن ن ن ن ن ننل ثباتن ن ن ن ن ن ن ننه)(0.69
فن ننىكثر.(Hedges,1966:p.22).وبن ننذل اصن ننبن جن نناه از ومكونن ننا من ننن ) (30فق ن نرة من ننن نن ننوع
االختيار المتعدد .
سابعا :تطبيق التجربة:بعد ان بدأ الباحنث بتطبينق تجربتنه بتناريخ( )2018/10/21واسنتمرت

لغايننة( )2019/1/10وبعنند االنتهنناء مننن تنندريس المفننردات المقننررة فنني الكننورس االول طبننق
االختبنار علنى مجموعنات البحنث بتناريخ( )2019/1/15وقنام الباحنث بتصنحين االسنتجابات،
واعتمنند فنني ذل ن علننى اعطنناء درجننة واحنندة للجابننة الصننحيحة وصننفر للجابننة الخاطئننة ثننم

جمعت الدرجات التي حصل عليها كل فرد من اجاباته الصحيحة.

ثامنـــا الوســـاسل االحصـــاسية :اس ننتخدمت الوس ننائل االحص ننائية االتي ننة باالعتم نناد عل ننى برن ننامه
 spssاالحصائي:
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.1االختبــار التــاسي لعينتــين مســتقلتين ( :)t-testاسننتخدم و نراض التكننافؤ بننين مجموعنات

البحث

.2اختبار مرب كاي : X²لحسا

التكافؤ في المستوا التعليمي لألبوين.

.3معادلة صعوبة الفقرات والقوة التمييزية.
.4معادلة سبيرمان  -بروان :لحسا

الثبات.

 .5معادلة تحليل التباين العـاملي ثنـاسي االتجـاه :وو نراض المقارننة بنين متوسنطات درجنات

االختبار التحصيلي للمجموعات البحث.
عرض النتاسج ومناقشتها

النتاسج المتعلقة بالفرضية الرسيسة:
((ال يوجـــد فـــرق دال احصـــاسيا عنـــد مســـتوى ( )0.05بـــين متوســـطات التحصـــيل لـــدى
مجموعات البحث تبعات لمتغيري :الطريقة ،الجنس ،والتفاعل بينهما)).

للتحق ننق م ننن ه ننذص الفرض ننية الرئيس ننة وفرعياته ننا اس ننتخر المتوس ننط الحس ننابي واالنحن نراف

المعياري وفراد مجموعات البحث تبعاً لمتغيري الطريقة والجنس وادرجت البيانات فني الجندول

(.)6

الجدول()6
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعات البحث االرب
الطريقة

الجنس

استراتيجية

)(Swom

ذكور

إناث

المجموع

N

30

31

61

X

21.3667

20.5161

20.9344

5.43604

5.25275

5.31623

N

31

30

61

X

14.8387

15.4000

15.1148

S

4.22766

4.61332

4.39355

N

61

61

122

X

18.0492

18.0000

18.0246

5.83503

5.54377

5.66775

S
االعتيادية

الكلي

S
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ومنن اجننل التعنرف علننى داللنة الفننروق االحصننائية بنين متوسننطات تحصنيل قواعنند اللغننة
العربيننة لنندا المجموعننات فنني متغيننري الطريقننة والجنننس والتفاعننل بينهمننا طبننق الباحننث اختبننار

تحلينل التبناين العناملي ثننائي االتجناص( )Tow way ANOVAوأدرجنت البياننات والنتنائه فني
الجدول(.)7
الجدول()7
نتاسج اختبار تحليل التباين الثناسي ألفراد مجموعات البحث في تحصيل قواعد اللغة العربية
درج ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة
مجموع المربعات
الحرية

مصدر التباين

متوسن ن ن ن ن ننط مجمن ن ن ن ن ننوعالقيمة الفائية
المربعات

المحسوبة

Sig.
الجدولية

الطريقة

1

1033.556

1033.556

42.972

3.94

0.000

الجنس

1

0.638

0.638

0.27

عند مستوا ()0.05

0.871

الطريقة × الجنس

1

15.195

15.195

0.632

118

2838.102

24.052

الخطى
الكلي

121

ودرجة حرية (-1
)122

0.428

3886.926

من الجدول اعالص يستعرض الباحث نتائجه على وفق الفرضيات الفرعية وكما يىتي :
الفرضية الفرعية االولى :
( ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصــاسية عنــد مســتوى( )0.05تبعــا لمتغيــر الطريقــة بــين
متوســـطي تحصـــيل افـــراد المجمـــوعتين التجـــريبيتين اللتـــين درســـتا علـــى وفـــق اســـتراتيجية
) (Swomواقرانهم من افراد المجموعتين الضابطتين اللتين درستا المادة نفسـها بالطريقـة
االعتيادية لقواعد اللغـة العربيـة) .اذ يتضنن منن الجندول( )7ان القيمنة الفائينة المحسنوبة عنند
متغير الطريقنة بلغنت ( )42.972وهني اكبنر منن القيمنة الفائينة الجدولينة( )3.94عنند مسنتوا

داللن ننة( )0.05ودرجن ننة حرين ننة( )122-1وهن ننذا يعنن نني وجن ننود فن ننرق ذي داللن ننة احصن ننائية بن ننين
المجموعننات االربننع التجريبيننة والضننابطة تبعننا للطريقننة ولصننالن المجمننوعتين التجنريبيتين وكمننا

يتضن من الجدول( )6الذي يبين المتوسطين الحسابيين وبنذل تنرفض هنذص الفرضنية الصنفرية
وتقبن ننل بن ننديلتها وقن نند اتفق ن ننت هن ننذص النتيجن ننة من ننع نت ن ننائه د ارسن ننة كن ننل من ننن :المرس ن ننومي()2011

وسننماء( . )2013ويعننزو الباحننث هننذص النتيجننة تلننى ان السننتراتيجية) (swomدو ار فنني جعننل
الطلبننة اكثننر اسننتعدادا لتلقنني المعلومننات واكثننر دافعيننة للننتعلم ومننن ثننم تنظننيم وتكامننل المننادة
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الدراسية فني البنينة المعرفينة للطلبنة .كمنا اسنهمت هنذص االسنتراتيجية فني المجموعنات التجريبينة
برفننع المسننتوا الد ارسنني مننن خننالل التنننوع فنني المهننارات واسننتخدام االنهننطة والوسننائل التعليميننة
مع التغذية الراجعة والتعزيز فضنال عنن وضنوح اال نراض السنلوكية فني بداينة المنادة التعليمينة
كننل ه ننذا يعنند مؤهن نرات ايجابي ننة للوصننول ال ننى االهننداف المح ننددة ف نني رفننع مس ننتوا التحص ننيل

الدراسي.

وان عرض المادة بهكل متسلسل ومترابط ساعد على زينادة النتعلم والدافعينة لنه وهنذا يتفنق
من ننع من ننا اكن ن اندص علمن نناء الن نننفس المعن ننرفيين انن ننه البن نند من ننن تحلين ننل العملين ننة التعليمين ننة علن ننى وفن ننق
استراتيجيات مصممة بهكل منظم وبخطوات متتالية ومتسلسلة تسهم الى حد كبير فني تطنوير
عملية التدريس وتوضين اثرص لدا المتعلمين وال يتم ذل اال من خالل تصميم بيئنة تعلنم تالئنم
قدراتهم واتجاهاتهم ومدركاتهم( Wolfolk,1987:190) .

الفرضية الفرعية الثانية :
( ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة احصـــاسية عنـــد مســـتوى ( )0.05تبعـــا لمتغيـــر الجـــنس بـــين
متوسطي تحصيل الطيب من افراد المجموعتين التجريبية والضـابطة واقـرانهم الطالبـات مـن
افـراد المجمــوعتين التجريبيـة والضــابطة لقواعـد اللغــة العربيـة) اذ يتضننن منن الجنندول( )7ان
القيم ننة الفائي ننة المحس ننوبة عن نند متغي ننر الج نننس بلغ ننت ( )0.27وه نني اكب ننر م ننن القيم ننة الفائي ننة

الجدولية( )3.94عند مسنتوا داللنة( )0.05ودرجنة حرينة ( ،)122-1وهنذا يعنني اننه اليوجند
فننرق ذو داللننة احصننائية لمتغيننر الجنننس فنني مجموعننات البحننث وكمننا يتضننن مننن الجنندول()6

الذي يبين المتوسطين الحسابيين وبذل تقبل هذص الفرضية الصفرية وترفض بديلتها.
الفرضية الفرعية الثالثة :

(اليوجــد فــرق ذو داللــة احصــاسية عنــد مســتوى ( )0.05بــين متوســطات اف ـراد مجموعــات
البحــث فــي تحصــيل قواعــد اللغــة العربيــة تبعــا للتفاعــل بــين متغيــري الطريقــة والجــنس) اذ

يتضننن مننن الجنندول( )7ان القيمننة الفائيننة المحسننوبة عننند تفاعننل المتغي نرين بلغننت ()0.632
وهنني اقننل مننن القيمننة الفائيننة الجدوليننة( )3.94عننند مسننتوا داللننة( )0.05ودرج نة حريننة (-1

 )122وهننذا يعننني انننه ال يوجنند فننرق ذو داللننة احصننائية بننين متوسننطات تحصننيل القواعنند بننين
مجموعننات تبعننا للتفاعننل بننين الطريقننة والجنننس وبننذل تقبننل هننذص الفرضننية الصننفرية وتننرفض
بننديلتها  .ويعننزو الباحننث هننذص النتيجننة تلننى ان التفاعننل الحاصننل فنني كننل متغيننر مننن المتغينرين
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المستقلي ن (الطريقة ،والجنس) كان متقاربا اي بمعننى ان التفاعنل كنان متسناويا فيهمنا وهنذا منا
يعط نني مؤه ننر ال ننى ان م ننادة قواع نند اللغ ننة العربي ننة يت ننىثر تحص ننيلها ل نندا افن نراد عين ننة البح ننث

باستراتيجيات التدريس المسنتخدمة منن جهنة والجننس منن جهنة اخنرا وهنذا منا تنم االهنارة الينه
في الفرضيتين السابقتين .
االستنتاجات :في ضوء النتائه االحصائية للبحث  ،توصل الباحث الى :
 .1ان اس ننتعمال اس ننتراتيجية ) (Swomف نني ت نندريس م ننادة قواع نند اللغ ننة العربي ننة ل ننه أث ننر ف نني
تحصيل طلبة الصف الرابع العلمي.

.2

االعدادية.
.3

امكانيننة تطبيننق اسننتراتيجية) (Swomفنني تنندريس قواعنند اللغننة العربيننة فنني المرحلننة
ان اسننتراتيجية ) (Swomمننن التوجهننات التنني تركننز علننى تنميننة المهننارات واعطنناء

الطلبننة النندور االكبننر فنني المسنناهمة بالنندرس كمننا انهننا تعطنني منندرس المننادة دو ار ايجابيننا فنني
العملية التعليمية.
التوصيات  :في ضوء نتائه البحث جاءت التوصيات بما يىتي:

.1اقامن ننة دورات تدريبين ننة لمدرسن نني اللغن ننة العربين ننة ومدرسن نناتها علن ننى االسن ننتراتيجيات التدريسن ننية
الحديثة ومنها استراتيجية ). (Swom

 .2التىكي نند عل ننى االهن نراف االختصاص نني لم ننادة اللغ ننة العربي ننة لتوجي ننه مدرس نني اللغ ننة العربي ننة
ومدرساتها على مراعاة الفروق الفردية والتنوع في استخدام االسنتراتيجيات واالسنالي

التعليمية الحديثة .

والوسنائل

 .3زيادة االهتمام بالطلبة بهكل اكبر في المراحل الدراسية كلها  ،لزيادة تحصيلهم الدراسي.
المقترحات
.1
.2

اثر استراتيجية ) (Swomفي تنمية المهارات االدبية في مادة االد

والنصوص.

اثننر اسننتراتيجية الكرسنني السنناخن فنني تنميننة المهننارات النحويننة لنندا ط نال

الثاني المتوسط .
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المصادر:
.1
.2

القاهرة.
.3

م.د.شهاب أَمحد حنش

القران الكريم
اب نراهيم ،عبنندالعال( )1973الموجــا الفنــي لمدرســي اللغــة العربيــة ،دار المعنناف،
أبو جادو ،صالن محمد ،ونوفل ،محمد بكر( )2011تعليم التفكير بين النظرية

والتطبيق ،ط ،4دار المسيرة للطباعة والنهر والتوزيع ،عمان ،االردن.
.4

البجة ،عبدالفتاح حسين( )2000اصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة،

.5

البجة ،عبدالفتاح حسين( )2005اساليب تدريس اللغة العربية وآدابها ،ط ،3دار

ط، 3دار الفكر للطباعة والنهر والتوزيع ،عمان ،االردن.،
الكتا

الجامعي ،االمارات العربية المتحدة.،

.6

بن عامر،محمد راهد( )2012قضايا في اصول العربية ،الطبعة العربية ،دار

.7

بهلول ،محمد ) (2004دراسات في التفكير ،بحث مقدم لمؤتمر سنغافورة للتفكير.

اليازوري ،االردن.
.8

الحديدي ،مجيد حميد( )2012أثر تدريس التاريخ على وفق استراتيجية سوم

SWOMفي تحصيل طال

الخامس االدبي وتنمية مهاراتهم فوق المعرفية)،رسالة

ماجستير غيرمنشورة( ،الجامعة المستنصرية .
.9

الحصري،علي ،ويوسف العنزي )2000(،طرق التدريس العامة ،مكتبة للنهر

والتوزيع ،االمارات العربية المتحدة.

 .10حنش ،هها

احمد( )2017تصميم استراتيجية تدريسية قائمة على مهارات التفكير

المنظومي وانماط التفاعل الصفي الكسا

طلبة الصف الرابع العلمي قواعد اللغة العربية

وتنمية دافعيتهم لتعلمها(،اطروحة دكتوراه غير منشورة) ،كلية التربية للعلوم االنسانية ،

جامعة الموصل.

 .11الحيلة ،محمد محمود ( )2001طراسق التدريس واستراتيجياتا ،دار الكتا
عمان ،االردن.
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 .12الخماسي،عبد علي( )1987دراسة مقارنة وثر طريقتي االستقراء والقياس في تحصيل
تالميذ الصف الخامس االبتدائي في قواعد اللغة العربية(،رسالة ماجستير غير منشورة)،

كلية التربية -ابن رهد ،جامعة بغداد.

 .13الدليمي ،كامل محمود نجم ،وطه علي حسين ( )1999طراسق تدريس اللغة العربية،

دار الكت

للطباعة والنهر ،بغداد.

 .14ريان ،فكري حسن( )1993التدريس،اهدافا،اسسا،اساليبا ،تقويم نتائجه وتطبيقاته،

ط،3دار الكت

 ،القاهرة.،

 .15زاير ،سعد علي ،ورائد رسم يونس ( )2012اللغة العربية ،مناهجها وطراسق
تدريسها ،دار المرتضى ،بغداد ،العراق.
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The impact of Swom strategy on the achievement of fourth
scientific grade students in Arabic grammar
Lect. Dr.Shehab Ahmed Hanash
Abstract
The current research aimed to identify the impact of Swom
strategy on the achievement of fourth grade students in Arabic
grammar. The research sample consisted of students from fourth grade
in the Abd Al-Aziz Secondary School for boys and Al-Marifa
Secondary School for Girls in Mosul for the academic year (20182019). The sample was randomly selected with a total of 122 students
distributed to four groups, two for girls received, Swom strategy and
two for boys, studied in the usual way. In order to achieve the research
objective, it requires the construction of a test to measure the fourth
grade students in Arabic grammar, which include (30) items multiple
choice of four alternatives. The overall test was characterized by
honesty, reliabity and discriminability. After the preparation of the
teaching plans, the experiment was applied by the teacher and the
material school in the first course of the academic year (2018-2019)
on 21/10/2018 and continued a full course of study. After the
experiment, the post-test was applied on 15/01/2019.Data were
statistically treated using t-test for two independent samples. Results
showed that the results of the two trial groups were superior to those
of the two groups according to the method variable. There is also no
statistically significant difference between the four research groups
depending on gender variables and their interaction.
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