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الممخص
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى فاعميػػة اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي ،فػػي تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ
التاسع األساسي ،بمادة النحو في المغة العربية ،والدافعية نحو تعمميا في محافظة جنػيف .وذلػؾ مػف
خالؿ اإلجابة عف السؤاليف التالييف:
 -1ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)α = 0,05في تحصػيؿ طمبػة الصػؼ
التاسع األساسي ،بمادة النحو في المغة العربية ،يعزى الستراتيجية التدريس(استراتيجية التدريس
التقميدية ،استراتيجية التدريس التبادلي)؟
 -2ىؿ يوجػد فػرؽ ذو داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( ،)α = 0,05فػي دافعيػة طمبػة الصػؼ
التاسع األساسي ،بمادة النحو في المغة العربية ،يعزى الستراتيجية التدريس(استراتيجية التدريس
التقميدية ،استراتيجية التدريس التبادلي)؟
وقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،بتصميـ شبو تجريبػي وتػـ تطبيػؽ الد ارسػة عمػى عينػة
قصػػديو ،مػػف طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي ،فػػي محافظػػة جنػػيف ،وكانػػت العينػػة مكونػػة مػػف ()46
طالبا ،في كؿ مجموعة ( )23طالب.
وتمثمػػت أدوات الد ارسػػة فػػي :اختبػػار التحصػػيؿ بمػػادة النحػػو فػػي المغػػة العربيػػة ،ودليػػؿ المعمػػـ
لمدروس المعدة وفؽ استراتيجية التدريس التبادلي ،ومقياس الدافعية في المغة العربية ،وتـ التاكػد مػف
صػػدؽ األدوات ،وتػػـ اسػػتخداـ معادلػػة كرونبػػاخ ألفػػا لمعرفػػة ثبػػات االسػػتبانة ،إذ بمغػػت قيمػػة الثبػػات
لالستبانة ( ،)0,83وبمغت أيضاً قيمة الثبات لالختبار (.)7,76
ي

وق ػػد توص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى النت ػػائج اذتي ػػة :وج ػػود ف ػػرؽ ذي دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطي
المجموعػػة التجريبيػػة والضػػابطة ،فػػي اختبػػار التحصػػيؿ بمػػادة النحػػو فػػي المغػػة العربيػػة ،وكػػذلؾ فػػي
دافعيػ ػػة الطػ ػػالب نحوىػ ػػا ،وىػ ػػذا الفػ ػػرؽ يعػ ػػود لصػ ػػالس المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة التػ ػػي درسػ ػػت باسػ ػػتخداـ
استراتيجية التدريس التبادلي.
وقػػد أوصػػت الد ارسػػة بعػػدة توصػػيات ،منيػػا :إجػراء المزيػػد مػػف البحػػوث المتعمقػػة باسػػتراتيجية
التدريس التبادلي ،عمى الميارات األخرى ،كميارة التحدث ،والقػراءة ،والكتابػة فػي المغػة العربيػة ،كمػا
أوص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة باس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه االسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتراتيجية وتطبيقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواد أخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرى
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الفصل األول
مقدمة الدراسة ومشكمتها
مقدمة الدراسة:
المغػػة العربيػػة ىػػي لغػػة القػػرف الكػريـ ،ولغػػة االتصػػاؿ والتواصػػؿ بػػيف األمػػـ والشػػعوب ،وعػػف
طريقيػػا يػػدرؾ الفػػرد حاجاتػػو ومتطمباتػػو ،وىػػي أداتػػو لمتعبيػػر عػػف أفكػػاره وعواطفػػو وانفعاالتػػو ،والمغػػة
العربية تػدرس مػف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ أساسػية تتمثػؿ فػي فيػـ الكػالـ المنطػوؽ حػيف يسػمع ويكتػب،
ويػػتـ توصػػيميا لصشػػخاص اذخ ػريف بواسػػطة الكػػالـ ،وتفييميػػا ليػػـ بواسػػطة الميػػارات المغويػػة التػػي
يجػػب أف يمتمكيػػا الػػدارس ليػػتمكف مػػف تحقيػػؽ مياراتيػػا األربػػع ،وىػػي :الق ػراءة ،والكتابػػة ،والتحػػدث،
واالستماع.
وفػػي قػػوؿ مشػػيور ألميػػر المػػؤمنيف عمػػر بػػف الخطػػاب( ،رضػػي اع عنػػو) :تعمم ػوا العربيػػة
فإنيػا مػف ديػػنكـ  .وورد ألبػي منصػػور الثعػالبي ،قػوؿ جػاء فيػو :مػػف أحػب اع تعػػالى ،أحػب رسػػولو
محمػػدا صػػمى اع عميػػو وسػػمـ ،ومػػف أحػػب الرسػػوؿ العربػػي أحػػب العػػرب ،ومػػف أحػػب العػػرب ،أحػػب
العربية ،ومف أحب العربية عني بيا ،وثابر عمييا وصرؼ ىمتو إلييا (الثعالبي.)5 :1993 :
وحيث إف المغة كؿ متكامؿ ،فعندما يسػتخدميا اإلنسػاف ال يفصػؿ بػيف فروعيػا أو مياراتيػا،
فإف الفصؿ بيف فروعيا أو مياراتيا لو انعكاسات سمبية عمى استخداـ المغة .وكي يتقف التمميذ المغة
تحػػدثا وق ػراءة وكتابػػة فإنػػو يحتػػاج إلػػى إتقػػاف قواعػػدىا كػػي تسػػاعده عمػػى الػػتمكف مػػف تمػػؾ الميػػارات
المغويػة ،فػالمتعمـ لػف يسػتطيع أف يقػ أر قػراءة سػػميمة خاليػة مػف األخطػاء إال بمعرفػة القواعػد األساسػػية
لمغة (عبد الحافظ.)2775 :
والنحو ليس غاية في حد ذاتو ولكنو وسيمة مػف الوسػائؿ ،التػي تعػيف المتعممػيف عمػى ضػبط
الحديث والكتابة بمغة صحيحة فالنحو وسيمة لتقػويـ وتصػحيس اعوجػاج ألسػنة المتكممػيف ،وعصػمتيـ
مػػف المحػػف والخطػػا وىػػو عػػونيـ عمػػى دقػػة التعبيػػر وسػػالمة األداء حتػػى يتمكن ػوا مػػف اسػػتخداـ المغػػة
استخداما صحيحا في يسر وسيولة (حسف.)2773 :
2

وتعػػد قواعػػد المغػػة العربيػػة العمػػود الفقػػري ليػػذه المػػادة ،فاإلنشػػاء والمطالعػػة واألدب والبالغػػة
والنقػػد ،تظػػؿ عػػاجزة عػػف أداء رسػػالتيا ،مػػا لػػـ تق ػ أر وتكتػػب بمغػػة سػػميمة خاليػػة مػػف األخطػػاء النحويػػة
(الدليمي والوائمي.)2775 :
واف كاف البعض يرجع صعوبة النحو إلى جفاؼ المادة ،فإف ىناؾ خريف أضافوا إلػى ذلػؾ
س ػػببا خ ػػر ف ػػي طريق ػػة الت ػػدريس ،فيعتبروني ػػا غي ػػر عممي ػػة وال تس ػػاير متطمب ػػات العص ػػر أو حاج ػػات
المتعممػػيف ،فيػػي ال تخمػػؽ الػػدافع لػػدى المتعممػػيف ،فالقواعػػد النحويػػة تػػدرس بطريقػػة إلقائيػػة جافػػة ال
تستثير في التمميذ شوقا وال اىتماما (شمبي.)266:2775 :
ويذىب بعض التربوييف في العصر الحديث إلى أف دراسة القواعػد النحويػة ليسػت غايػة فػي
حد ذاتيا ،ولكنيا وسيمة تعيف المتعمميف عمى صحة التعبير ،ولذا ينبغي أف يقتصر في دراسة النحو
عمى مػا يحتػاجوف إليػو مػف القواعػد الالزمػة لتقػويـ ألسػنتيـ وتصػحيس أسػموبيـ ،وقػد سػبؽ ىػؤالء إلػى
الفكرة األديب العباسي الجاحظ المتوفى سنة 255ـ فقاؿ :أمػا النحػو فػال تشػغؿ قمػب الصػبي بػو إال
بمقدار ما يؤديو إلى السالمة مف فاحش المحف ،ومف مقدار جيػؿ العػواـ فػي كتػاب إف كتبػو ،وشػعره
إف أنشده ،وشيء إف وصفو ،وما زاد عف ذلؾ فيو مشػغمو عمػا ىػو أولػى بػو ،وانمػا يرغػب فػي بمػوغ
غايػػة النحػػو ومجػػاوزة االقتصػػار فيػػو مػػف ال يحتػػاج إلػػى تعػػرؼ جسػػيمات األمػػور ،ومػػف لػػيس لػػو حػػظ
غيػره ،وال معػػاش سػواه وعػػويص النحػو ال يجػػدي فػػي المعػػامالت وال ينظػر إليػػو فػػي شػػيء (الجػػاحظ:
.)273 :1975
ومػػف ىنػػا يجػػب التوجػػو إلػػى طػػرؽ حديثػػة فػػي تػػدريس النحػػو ،واكسػػاب الطمبػػة أفضػػؿ الطػػرؽ
واالسػػتراتيجيات ،ومنيػػا اسػػتراتيجية دورة الػػتعمـ ،واسػػتراتيجية بوسػػنر لمتغيػػر المفػػاىيمي ،واسػػتراتيجية
التدريس التبادلي.
ماهية التدريس التبادلي:
تعػرؼ كػؿ مػف ( )Plincsar, Brownالتػدريس التبػادلي بانػو أنشػطة تعميميػة تػاتي عمػى
ىيئة حوار بيف المعمـ والطمبة بعضيـ البعض ،بحيث يتبادلوف األدوار طبقػا لالسػتراتيجيات الفرعيػة
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المتضمنة (التوقع ،والتساؤؿ ،والتوضيس ،والتمخيص ،والتصور الذىني) ،بيدؼ فيـ المػادة المقػروءة
واحكاـ السيطرة عمى الفيـ ومراقبتو (الكبيسي.)694 :2711 :
وتعد استراتيجية التػدريس التبػادلي مػف االسػتراتيجيات الحديثػة التػي ليػا أىميػة فػي مسػاعدة
الطمبػػة عمػػى تنميػػة الميػػارات الذاتيػػة ،وزيػػادة دافعتػػييـ نحػػو الػػتعمـ ،واضػػافة شػػيء مػػف المػػرح عمػػييـ،
وزيادة التحصيؿ الدراسي ،وزيادة قدرتيـ عمى استنباط المعمومات الميمة مف الػنص ،وتنمػي قػدرتيـ
عمى الحوار والمناقشة وابداء الػرأي وتنميػة قػدرتيـ عمػى التمخػيص ،واسػتخالص المفػاىيـ مػف الػنص
المراد دراستو ،وتنمية القدرة عمى التنبػؤ باألحػداث ،وزيػادة القػدرة عمػى صػياغة األسػئمة ،وتنميػة روح
العمؿ في الجماعة ،بما لو أىمية في اكتساب الطمبة لميارات التفكير (العموي.)2712:13:
ويػرى كػؿ مػف أشػماف وكونػواي ) ،(Ashman & Conwey, 1997: 141و عبػد الحميػد
( )45 :1998إف اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي تطػػورت بنػػاء عمػػى األفكػػار األولي ػة التػػي صػػاغتيا
أعماؿ فيجوتسكي  Vygotskyوالتي قالت :إف التفاعؿ االجتمػاعي أثنػاء الحػوار الصػفي لػو تػاثير
قوي و فعاؿ جدا في عممية التعميـ ،مما حدا بكؿ مف بالنكسار وبػرواف Palinscar and Prown
( )1985لتطػػػوير اسػ ػػتراتيجية التػػػدريس التبػ ػػادلي بيػػػدؼ زيػ ػػادة الفي ػػـ لػ ػػدى الط ػػالب بصػ ػػفة عامػ ػػة،
والطػػالب ذوي صػػعوبات الػػتعمـ Learning Disabilities

بصػػفة خاصػػة .وتمػػؾ االسػػتراتيجية

تعتمد عمى التعاوف والمشاركة الفعالة بيف الطمبة أثناء الدرس.
ونظػ ار لمػػا سػػبؽ تبػػيف أف ىنػػاؾ أىميػػة السػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي ،ونظػ ار لػػذلؾ فػػاف ىػػذه
الد ارسػػة تيػػدؼ إلػػى التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي فػػي تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ
التاسع األساسي بمادة النحو في المغة العربية ،والدافعية نحو تعمميا في محافظة جنيف.
مشكمة الدراسة وأسئمتها وفرضياتها:
يالح ػػظ أف ىن ػػاؾ ت ػػدنياً وض ػػعفاً ممحوظػ ػاً ف ػػي م ػػادة المغ ػػة العربي ػػة عام ػػة ،وموض ػػوع النح ػػو
والقواعػػد خاص ػػة ،ألف عمػػـ النح ػػو أصػػبس يق ػػدـ لمطمبػػة عم ػػى أنػػو معرف ػػة ومعمومػػات ،يج ػػب حفظي ػػا
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وتذكرىا واسترجاعيا ،في االمتحانات .ويرى الميتمػوف والقػائموف عمػى المغػة أف حفػظ بعػض معػاني
المغة ومرادفاتيا ،باإلضافة إلى األفكار العامة ىو التعميـ القوي والصحيس لمغة (حسني.)1999 :
كمػػا أف التربػػوييف يصػػنفوف التفكيػػر وميا ارتػػو عمػػى أنيػػا ميػػارات المغػػة نفسػػيا ،ممػػا يجعػػؿ
الطمبػػة حيػػارى أمػػاـ موضػػوعات عمػػـ النحػػو ،ال يعرفػػوف كيػػؼ يدرسػػوف ىػػذه المػػادة ،ألنيػػا أصػػبحت
بالنسبة ليـ ىاجساً كبي اًر.
ومػػف خػػالؿ تػػدني مسػػتوى الطمبػػة فػػي ميػػارات تعمػػـ النحػػو ،الػػذي قػػد يعػػزى إلػػى المعممػػيف
الػػذيف قػػد تنقصػػيـ ىػػذه الميػػارة ،وربمػػا لػػـ يعػػدوا اإلعػػداد التربػػوي الكػػافي لتوصػػيميا لمطمبػػة ،أو لقمػػة
التدريب عمييا ،وعػدـ التوجػو إلػى أسػاليب تقويميػا ،لػذلؾ ارتػاى الباحػث عمػى أف يوظػؼ اسػتراتيجية
التدريس التبادلي في تدريس موضوعات عمـ النحو (.)Wilson, 1991, 2976
ومف خالؿ مالحظة نتائج الدراسات السابقة الخاصة باستخداـ استراتيجية التػدريس التبػادلي
مثؿ د ارسػة الخوالػدة ( ،)2712ود ارسػة حػرب ( ،)2711فػإف الد ارسػة الحاليػة تحػاوؿ أف تجيػب عػف
السؤاؿ الرئيس اذتي:
ما أثر استخدام اسدتراتيجية التددريس التبدادلي فدي تحصديل طمبدة الصدف التاسدع األساسدي بمدادة
النحو في المغة العربية والدافعية نحو تعممها؟
ويتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس السؤاالف اذتياف:
 -2ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة إحصػائية فػي تحصػيؿ طمبػة الصػؼ التاسػع األساسػي بمػادة النحػو فػي
المغػػة العربيػػة ،يعػػزى السػػتراتيجية التػػدريس (اسػػتراتيجية التػػدريس التقميديػػة ،اسػػتراتيجية التػػدريس
التبادلي)؟ وتشتؽ منو الفرضية الصفرية األولى ،وىي:
ت توجددد فددروق ات دتلددة إحصددائية عنددد مسددتو الدتلددة ( )α =0,05بددين متوسددطي تحصدديل
طددالب المجموعددة الضددابطة والمجموعددة التجريبيددة فددي اختبددار التحصدديل بمددادة النحددو فددي المغددة
العربية تعز إلا استراتيجية التدريس.
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 -3ىػؿ يوجػد فػرؽ ذو داللػة إحصػائية فػي دافعيػة طمبػة الصػؼ التاسػع األساسػي بمػادة النحػو فػػي
المغػػة العربيػػة ،يعػػزى السػػتراتيجية التػػدريس (اسػػتراتيجية التػػدريس التقميديػػة ،اسػػتراتيجية التػػدريس
التبادلي)؟ وتشتؽ منو الفرضية الصفرية الثانية ،وىي:
ت توجد فروق ات دتلة إحصائية عند مستو الدتلة ( )α =0,05بين متوسطي دافعيدة طدالب
المجموعدة الضدابطة والمجموعددة التجريبيدة بمددادة النحدو فدي المغددة العربيدة تعددز إلدا اسددتراتيجية
التدريس.
أهداف الدراسة:
سعت ىذه الدراسة إلى ما ياتي:
 -1التع ػػرؼ إل ػػى فاعمي ػػة اس ػػتراتيجية الت ػػدريس التب ػػادلي ،لتنمي ػػة مي ػػارات النح ػػو ل ػػدى تالمي ػػذ طمب ػػة
المرحمة األساسية العميا في فمسطيف.
 -2الوقػػوؼ عمػػى وجػػود فػػروؽ فػػي تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي بمػػادة النحػػو فػػي المغػػة
العربي ػ ػػة حس ػ ػػب اس ػ ػػتراتيجتي الت ػ ػػدريس (اس ػ ػػتراتيجية الت ػ ػػدريس التقميدي ػ ػػة ،اس ػ ػػتراتيجية الت ػ ػػدريس
التبادلي).
 -3الوقػػوؼ عمػػى وجػػود فػػروؽ فػػي دافعيػػة طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي بمػػادة النحػػو فػػي المغػػة
العربي ػ ػػة حس ػ ػػب اس ػ ػػتراتيجتي الت ػ ػػدريس (اس ػ ػػتراتيجية الت ػ ػػدريس التقميدي ػ ػػة ،اس ػ ػػتراتيجية الت ػ ػػدريس
التبادلي).
أهمية الدراسة:
تتمثؿ أىمية الدراسة بما يمي:
 -1مساعدة معممي المغة العربية عامة ،ومعممي مادة النحو خاصػة ،كمػا تفيػد المعممػيف بعامػة فػي
الوقوؼ عمى كيفية استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي في عممية التدريس.
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 -2مسػػاعدة المش ػرفيف التربػػوييف بحيػػث يػػتـ إطالعيػػـ عمػػى اسػػتراتيجية تسػػاىـ فػػي تحسػػيف عمميػػة
التدريس.
 -3مساعدة القائميف عمى برامج إعػداد المعممػيف ،بحيػث يػتـ التاكيػد عمػى ضػرورة تػدريب المعممػيف
عمى استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي في التدريس.
 -4مساعدة واضعي المناىج والمقررات الدراسية والعامميف عمى تطويرىا.
 -5تعػػد ىػػذه الد ارسػػة األولػػى مػػف نوعيػػا فػػي حػػدود عمػػـ الباحػػث كمػػا يؤمػػؿ أف تخػػرج بنتػػائج يسػتفيد
منيا المتخصصوف في ىذا المجاؿ.
 -6تحاوؿ الدراسة طرح بعض الطرؽ الحديثة في تدريس النحو ،سعياً لتحسيف تدريسو وتعممو.
 -7يؤمػػؿ أف تكػػوف ىػػذه الد ارسػػة إضػػافة عمميػػة لصبحػػاث التربويػػة فػػي مجػػاؿ اسػػتراتيجية التػػدريس
التبادلي وتدريس النحو ،كما يؤمؿ أف تميد لدراسات عممية أخرى في نفس المجاؿ.
حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة عمى الحدود اذتية:
الحدود البشرية :طمبة الصؼ التاسع األساسي.
الحدود المكانية :محافظة جنيف.
الحدود الزمانية :تـ التطبيؽ خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 2716 -2715
الحددددددود المنهجيدددددة :صػ ػػدؽ أدوات الد ارسػ ػػة وثباتيػ ػػا ،وخصػ ػػائص أف ػ ػراد عينػ ػػة الد ارسػ ػػة وخمفيػ ػػاتيـ
االجتماعية والثقافية.
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مصطمحات الدراسة:
تناوؿ الباحث في دراستو المصطمحات اذتية:
الفاعميددة :القػػدرة عمػػى إنجػػاز األىػػداؼ أو المػػدخالت أو الموضػػوعات لبمػػوغ النتػػائج المرجػػوة باقصػػى
حد ممكف (زيتوف.)127 :2771 :
كمددا ويعرفهددا الباحددث إجرائيددا ب نهددا :األثػػر الػػذي يمكػػف أف تحدثػػو اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي فػػي
تنمية ميارات النحو لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي.
اتسددتراتيجية :تحركػػات المعمػػـ داخػػؿ الصػػؼ ،وأفعالػػو التػػي يقػػوـ بيػػا ،والتػػي تحػػدث بشػػكؿ منػػتظـ
ومتسمسػػؿ ،ولكػػي تكػػوف تحركػػات المعمػػـ فعالػػة فإنػػو مطالػػب بميػػارات التػػدريس :الحيوي ػة ،والنشػػاط،
الحركػػة داخػػؿ الفصػػؿ ،تغييػػر طبقػػات الصػػوت فػػي أثنػػاء التحػػدث ،واإلشػػارات واالنتقػػاؿ بػػيف م اركػػز
التركيز الحسي (الكبيسي.)118 :2778 :
كمددا ويعرفهددا الباحددث إجرائيددا ب نهددا :مجموعػػة اإلجػراءات التػػي يقػػوـ بيػػا المعمػػـ والطػػالب فػػي تتػػابع
منطقي لتناوؿ بعض موضوعات مقرر العموـ المغوية لمصؼ التاسع األساسي.
التدريس التبادلي :مجموعة مف اإلجراءات التي يتبعيا الطمبة لتنمية ميارات الفيـ وذلػؾ مػف خػالؿ
التعاوف مع بعضيـ البعض أو مف خالؿ تعاونيـ مع المعمـ (عبد الباري.)2717:
كمددا ويعرفهددا الباحددث إجرائيددا ب نهددا :عبػػارة عػػف أنشػػطة تعميميػػة تػػاتي عمػػى ىيئػػة ح ػوار بػػيف المعمػػـ
والطػػالب ،أو بػػيف الطػػالب أنفسػػيـ ،بحيػػث يتبػػادلوف األدوار طبقػػا لالسػػتراتيجيات الفرعيػػة المتضػػمنة
(التنبؤ ،التوضيس ،وطرح األسئمة ،والتمخيص ،التصور الذىني) بيدؼ فيـ مادة النحو.
التحصدديل :ىػػو درجػػة اكتسػػاب الطالػػب التػػي يحققيػػا الفػػرد ،أو مسػػتوى النجػػاح الػػذي يحػػرزه أو يصػػؿ
إليو في مادة دراسية ،أو مجاؿ تعميمي أو تدريسي معيف (عالـ.)375 :2777 :
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كمدددا ويعرفدددل الباحدددث إجرائيدددا ب ندددل:ىػػو مػػا يتحقػػؽ مػػف أىػػداؼ تعميميػػة لػػدى طمبػػة الصػػؼ التاسػػع
األساسػػي فػػي مػػادة المغػػة العربيػػة ،مقاسػػا بالدرجػػة النيائيػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا الطمبػػة مػػف االختبػػار
الذي أعده الباحث.
طمبددددة الصددددف التاسددددع :ىػػػـ الطػ ػػالب والطالبػ ػػات الػػػذيف تت ػ ػراوح أعمػ ػػارىـ ب ػػيف ( )15 – 14سػ ػػنة،
والمصنفوف في المرحمة األساسية العميا ،في المدارس الحكومية.
الدافعيددة :ىػي القػػوة الداخميػػة الذاتيػة التػػي تحػػرؾ وتػػدفع سػموؾ الفػػرد وتوجيػو ،مػف أجػػؿ تحقيػػؽ غايػػة
معينػػة يشػػعر الفػػرد بالحاجػػة إلييػػا ،أو باىميتيػػا الماديػػة أو المعنويػػة ،بالنسػػبة لػػو .وتسػػتثار ىػػذه القػػوة
المحركػػة بعوامػػؿ تنبػػع مػػف الفػػرد نفسػػو (حاجات ػو ،وخصائصػػو ،وميولػػو ،واىتماماتػػو) ،أو مػػف البيئػػة
المادية أو النفسية المحيطة بػو (األشػياء ،واألشػخاص ،والموضػوعات ،واألفكػار ،واألدوات) (شػحاتة
والنجار.)2773 :
كما ويعرفها الباحث إجرائيا ب نها :الدرجة التي يحصؿ عمييػا الفػرد عمػى مقيػاس الدافعيػة نحػو تعمػـ
المغة العربية المستخدـ في ىذه الدراسة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
اإلطار النظري
الدراسات السابقة
ممخص ونظرة تحميمية لمدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
تناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ مفيوـ التدريس التبادلي واجراءاتو ومزاياه وعيوبو والنقاط التي
يجػػب التاكيػػد عمييػػا خػػالؿ عمميػػات التػػدريس التبػػادلي ،ومفيػػوـ النحػػو ،ومفيػػوـ الدافعيػػة ،والد ارسػػات
السابقة التي تطرقت ليذه المفاىيـ.
اإلطار النظري:
اعتمػػد الباحػػث فػػي د ارسػػتو الحاليػة عمػػى ثالثػػة محػػاور ،ىػػي :التػػدريس التبػػادلي ،والنحػػو فػػي
المغة العربية ،والدافعية في التعمـ.
استراتيجية التدريس التبادلي:
يوضػػس الفطػػايري ( )1996أف الطريػػؽ المناسػػب مػػف أجػػؿ رفػػع مسػػتوى الطمبػػة فػػي عمميػػة
الػػتعمـ :ىػػو تنميػػة قػػدرتيـ عمػػى اختيػػار اسػػتراتيجيات مناسػػبة لمػػتعمـ الحػػالي ،وتحفيػػز االنتبػػاه عمػػى
العناصر البارزة في المحتوى ،وممارسػة أسػاليب التحميػؿ و التقػويـ الناقػد لصفكػار والمعػاني ،ومراقبػة
النشاطات الذىنية والمغوية المستخدمة لمتحقؽ مف مدى بموغ الفيـ.
وىذه العمميات وغيرىا ىي جوىر الحديث عف :التدريس التبادلي باستراتيجياتو الفرعية ،كما
سيتضس مف خالؿ:
مفهوم التدريس التبادلي:
التػدريس التبػادلي ىػو إجػراء صػمـ عمػى يػد كػؿ مػف أنيمػاري بالينسػكار (Anne Marie
) PlainScarمػػف جامع ػػة واليػػة ميتش ػػغاف ) (Michiganو ف ب ػراوف ))Anna Prownم ػػف
جامعػػة الينػػوى ))illinoisعػػاـ ( )1985لتحسػػيف فيػػـ الطػػالب لمػػنص وىػػو قػػائـ عمػػى الح ػوار بػػيف
المػػػدرس والطمبػ ػػة ،واسػػػتعماؿ الح ػ ػوار المػ ػػنظـ فػ ػػي خمػ ػػس اسػ ػػتراتيجيات ،ىػػػي( :التنبػ ػػؤ ،والتسػ ػػاؤؿ،
والتوضيس ،والتمخيص ،والتصور الذىني) (عبد الباري ،153 :2717 :حسيف.)39 :2711 :
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وكونػػو نشػػاط تعميمػػي يقػػوـ عمػػى الح ػوار وتبػػادؿ األدوار فػػي العمميػػة التعميميػػة بػػيف التالميػػذ
أنفسيـ أو بيف التالميذ والمعمميف ،فتعد استراتيجية التدريس التبادلي مف استراتيجيات التدريس ،كوف
الجيػػد المبػػذوؿ فػػي ىػػذه االسػػتراتيجية يقػػع عمػػى عػػاتؽ التمميػػذ ونشػػاطو المقصػػود فػػي سػػبيؿ تطبيػػؽ
إج ػراءات االسػػتراتيجية بشػػكؿ صػػحيس كمػػا أنيػػا لػػيس ليػػا نقطػػة بدايػػة فيػػي تاخػػذ فػػي تطبيقيػػا شػػكالً
دائرياً أي أف التمميذ لو الحرية في البدء باي استراتيجية يرغب فييا ويستمر إلى أف يعػود مػرة أخػرى
إلى االستراتيجية التي بدأ منيا (العموي.)34 :2712 :
كما عرفو أحمد ( )125:2776بانو :نشاط تعميمي ييدؼ إلى تدريب التمميذ عمػى الحػوار
الفكػػري ،وحػػوؿ الػػنص العممػػي مسػػتعيف باربعػػة أنشػػطة معرفيػػة ،ومػػا وراء المعرفيػػة ىػػي (التمخػػيص،
وتوليد األسئمة ،والتوضيس ،والتنبؤ) .
أمػػا الػػدليمي ( )21 :2779فقػػد عرفػػو بانػػو :نشػػاط تعميمػػي يقػػوـ عمػػى الح ػوار بػػيف المعمػػـ
والمػػتعمـ ،أو بػػيف تمميػػذ و خػػر ،مضػػمونيا أف يعمػػؿ التالميػػذ فػػي مجموعػػات تػػوزع فييػػا األدوار ،مػػع
وجود قائد لكؿ مجموعة .
أم ػػا الش ػػعيبي ( )37 :2771فق ػػد عرفي ػػا باني ػػا :إجػ ػراءات تفاعمي ػػة عم ػػى ىيئ ػػة حػ ػوار ب ػػيف
الط ػػالب والمعمػػػـ ،أو الط ػػالب بعضػ ػػيـ بعض ػػا يتبػ ػػادلوف في ػػو أدوار الت ػػدريس الس ػػتراتيجيات خمػ ػػس
ىي:التنبػػؤ ،والتس ػػاؤؿ ،والتصػػور ال ػػذىني ،والتوض ػػيس ،والتمخػػيص ،لتج ػػزئ المػػادة المق ػػروءة وفيمي ػػا
تمييدا لمحكـ عمييا ونقدىا .
أم ػ ػػا عبػػ ػػدالباري ( )158 :2717فق ػ ػػدعرفيا باني ػ ػػا :مجموع ػ ػػة م ػ ػػف اإلج ػ ػ ػراءات الذىنيػػ ػػة،
التفاعميػػة ،والتعاونيػػة،التي يمارسػػيا الطمبػػة تحػػت إشػراؼ وتوجيػػو ،وارشػػاد المعمػػـ بغيػػة فيػػـ موضػػوعا
معين ػػا ،وت ػػتـ ى ػػذه االس ػػتراتيجية باس ػػتخداـ أرب ػػع م ارح ػػؿ ى ػػي :التنب ػػؤ ،وتولي ػػد األس ػػئمة ،والتوض ػػيس،
والتمخيص .
أما السميري ( )35 :2717فقد عرفيا بانيا :النشاط التعميمي الذي ياخػذ شػكؿ حػوار بػيف
المعممػيف والطمبػة فيمػػا يخػص النصػػوص المقػررة فػػي مػادة د ارسػػية ،حيػث فػػي ىػذا النشػػاط يمعػب كػػؿ
مػػنيـ (المعممػػوف والطمبػػة) دوره عمػػى افت ػراض قيػػادة المعمػػـ لممناقشػػة ،بحيػػث يتبػػادلوف األدوار طبقػػا
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لالستراتيجيات الفرعية المتضمنة (التنبؤ ،وتوليد األسئمة ،والتوضيس ،والتمخػيص ،والتصػور الػذىني)
بيدؼ فيـ النص .
وتنتمػػي اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي إلػػى أنمػػوذج الػػتعمـ التضػػافري ،إذ تطػػورت اسػػتراتيجية
التدريس التبادلي،نتيجة لتطػور الفكػر اإلنسػاني حتػى إننػا نجػد بداياتػو فػي الفكػر اإلغريقػي القػديـ،إال
أنو بدا واضػحا فػي كتػاب ديػوي  1916ذاؾ الػذي بػيف فيػو أف حجػرات مقاعػد الد ارسػة ينبغػي أف
تكػػوف مػػرة تعكػػس مػػا يجػػري فػػي المجتمػػع وأف تعمػػؿ كمختبػػر أو معمػػؿ لػػتعمـ الحيػػاة الواقعيػػة ،وأف
مس ػػؤولية الق ػػائميف عم ػػى عممي ػػة التعم ػػيـ ى ػػي إث ػػارة دواف ػػع الطمب ػػة ،ليعممػ ػوا متع ػػاونيف ولينظ ػػروا ف ػػي
المشكالت االجتماعية اليومية الميمة ،وباإلضافة إلى جيودىـ التي يبذلونيا في مجموعػات صػغيرة
لحػػؿ المشػػكالت ليػػتعمـ الطمبػػة المبػػادئ والقػػيـ الديمقراطيػػة ،مػػف خػػالؿ ح ػواراتيـ اليوميػػة الواحػػد مػػع
اذخر.
كمػػا أف الطمبػػة يكتسػػبوف معمومػػات مناسػػبة ونمػػاذج جديػػدة مػػف التفكيػػر واسػػتراتيجيات مػػف
خالؿ تفاعالتيـ وحواراتيـ مع قرنائيـ ،حيث يكتسبوف عبر مبادالتيـ الجماعية اسػتراتيجيات جديػدة
يستخدمونيا في اتصاالتيـ (حسف.)28 :2776:
أنشطة التدريس التبادلي (وتسما أيضا اإلجراءات أو اتستراتيجيات)
يتطمػػب التػػدريس التبػػادلي قيػػاـ الطمبػػة (بتوجيػػو مػػف المعمػػـ أو زمالئيػػـ فػػي الصػػؼ) بخمسػػة
أنواع مف أنشطة التدريس التبادلي ،وىي:
النشاط األول:التنبؤ Predicting
وىو تخمػيف تربػوي يعبػر بػو التمميػذ عػف توقعاتػو لمػا يمكػف أف يكػوف تحػت ىػذا العنػواف مػف
أفكار وتتطمػب ىػذه االسػتراتيجية مػف التمميػذ أف يطػرح فروضػاً أو توقعػات معينػة حػوؿ مػا يمكػف أف
يقولو المؤلؼ في الموضوع ،وبذا يصبس ىدؼ التالميذ الموافقة عمى االفتراضات أو دحضيا.
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ويتم التنبؤ حسب الخطوات اآلتية:
تنشيط المعمومات السابقة.
وضع تخمينات حوؿ موضوع ما ،عمى سبيؿ المثاؿ.
قراءة بعض العناويف الرئيسية.
ربط المعمومات الحديثة،مع المعمومات القديمة.
صياغة أسئمة وطرحيا عمى نفسو(جاد.)34 :2777 :
النشاط الثاني :التساؤل Questioning
إف ط ػػرح األس ػػئمة أو التس ػػاؤؿ أو االستفس ػػار جميع ػػا تع ػػد مي ػػارة تتض ػػمف توض ػػيس القض ػػايا
والمعػػاني مػػف خػػالؿ مػػنيج االستقصػػاء فاألسػػئمة الجيػػدة توجػػو نحػػو المعمومػػة اليامػػة وت ػتـ صػػياغتيا
بيدؼ تولد معمومات جديػدة .وصػياغة األسػئمة مػف قبػؿ التالميػذ أنفسػيـ تسػاعدىـ فػي عمميػة الػتعمـ
بفاعمية.
ويجػػب عمػػى المعمػػـ أف يسػػاعد طمبتػػو عمػػى توليػػد مجموعػػة مػػف األسػػئمة الجيػػدة حػػوؿ أىػػـ
األفكار والعناويف الواردة في النص ،ومف ثػـ اإلجابػة عنيػا ،ممػا يسػاعد القػارئ عمػى تحميػؿ الػنص،
وتنمية الميارات عنده.
وعمي ػػو أيض ػػا أف يوض ػػس لطمبت ػػو ب ػػاف ىن ػػاؾ مجموع ػػة م ػػف أدوات االس ػػتفياـ تس ػػتخدـ عن ػػد
صياغة األسئمة ،ومنيػا أيػف؟ متػى؟ كيػؼ؟ مػف؟) ،ثػـ بعػد ذلػؾ يقػوـ المعمػـ بصػياغة بعػض األسػئمة
حػػوؿ الػػنص المعػػروض ،ثػػـ يجػػذب نظػػر الطمبػػة إلػػى التفكيػػر بصػػوت مرتفػػع ،وعمػػى كيفيػػة انتقػػاء
المعمومات (العموي.)47 :2712 :
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النشاط الثالث :التوضيح Clarifying:
وفي ىذه الخطوة ينشط التالميذ لمتغمب عمى الصعوبات التي تقػابميـ فيقومػوف باالستيضػاح
عف أفكار معينة في الموضوع أو مفاىيـ يصعب عمييـ فيميػا ،وليػتمكف التمميػذ مػف توضػيس المػادة
جيدا عميو إتباع نمطيف ميميف في ىذه االستراتيجية ،وىما:
تحديد المشكمة مثل:
لـ افيـ ىذا الجزء.
ىذه الفقرة غير واضحة.
تحديد اتستراتيجية:
ساعيد قراءة الموضوع أو الجزء.
أفكر في كممات مشابية.
أنظر في الكممات التي أعرفيا.
فيػػذه االسػػتراتيجية تسػػاعد التالميػػذ فػػي التغمػػب عمػػى الصػػعوبات التػػي ت ػواجييـ مػػف خػػالؿ
تحديد المشكمة أوال ثـ إتباع مجموعة مػف االسػتراتيجيات التػي تسػاعد فػي التغمػب عمػى المشػكمة ممػا
ييسر فيـ الموضوع فيما صحيحا (جاد.)35 :2777 :
النشاط الرابع :التمخيص Summarizing
وفػػي ىػػذه العمميػػة يتػػيس المعمػػـ الفرصػػة لمتالميػػذ لتحديػػد المعمومػػات الميمػػة ،ودمػػج الفق ػرات
(جاد.)35 :2777 :
وتشػير ىػذه االسػػتراتيجية إلػى العمميػػة التػي يػػتـ فييػا اختصػػار شػكؿ المقػػروء ،واعػادة إنتاجػػو
في صورة أخرى مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات تبقي عمى أساسياتو وجوىره مف األفكار الرئيسة
لمنقاط األساسية مما يسيـ في تنمية ميارة القارئ في التركيز عمى المعمومات الميمة.
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ويتم التمخيص وفق الخطوات اآلتية:
حذؼ التفاصيؿ غير الميمة.
حذؼ الحشو والزوائد والمعمومات المتكررة.
تحديد األفكار الرئيسة (العناويف ،والفروع ،والصور ،والرسوـ المعبرة).
صياغة مجموعة مف األسئمة المرتبطة بالموضوع.
إعادة تقديـ الموضوع الممخص.
الحكـ عمى جودة الموضوع الممخص.
إعادة تمخيص الموضوع في ضوء الحكـ السابؽ(عبد الباري.)187 :2717 :
النشاط الخامس :التصور ال هني Visualization
يقوـ القارئ بالتعبير عف انطباعاتػو الذىنيػة حػوؿ المحتػوى المقػروء مػف خػالؿ رسػـ الصػورة
الذىنية ،التي انعكست في مخيمتو عما قرأ ،ممػا يسػاعده عمػى الفيػـ الجيػد لممعػاني التػي تعبػر عنيػا
األلفاظ المستخدمة في النص المقروء.
وىنا يجب أف يبيف المعمـ لطمبتو أنو عندما يق أر اإلنساف حوؿ موضػوع معػيف ،فثمػة تصػور
ذىن ػػي تحضػ ػره الكمم ػػات والتعبيػ ػرات المختمف ػػة إل ػػى عقم ػػو ،فق ػػد ي ػػرى أش ػػياء أو يس ػػمع أصػ ػواتاً تبعثي ػػا
الكممات وتعكسيا األحداث ،واالستراتيجية تشير إلى اإلجراءات التػي تسػاعد القػارئ عمػى أف يتوقػؼ
أماـ ىذه الحالة الوسيطة بيف استثارة األلفاظ واستجابات المعنى ليرسـ صورة عف انطباعو عما قرأ،
ممػا يسػػاعده فػػي فيمػػو ،ومػػف أجػؿ النقػػد فػػإف ىػػذه االسػػتراتيجية تنمػي ميػػارة القػػارئ فػػي التوصػػؿ إلػػى
األغ ػراض غيػػر المعمػػف عنيػػا تص ػريحا فيمػػا يق ػرأ ،أو التػػي ال تكفػػي التمميحػػات فػػي توضػػيحيا (عبػػد
الحميد)Prown, A, Compione 1992 ' 45 :1998 :
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وتبرز أىمية استراتيجية التدريس التبادلي في تحسيف الفيـ لمتالميذ ،والذيف لدييـ صػعوبات
في الػتعمـ ،كمػا قػد تسػاعد عمػى زيػادة ضػبط التالميػذ فػي الصػفوؼ ،ويوصػؼ التػدريس التبػادلي فػي
ىذه الحالة بانو محاولة إيجابية متبادلة لمتفاعؿ بيف طرفي التفاعؿ المتعمـ والمعمـ ،فيػي اسػتراتيجية
تفاعمي ػػة ،ط ػػورت لتحس ػػيف مي ػػارات االس ػػتيعاب عن ػػد التالمي ػػذ ،إذ أني ػػا تمك ػػنيـ م ػػف القػ ػراءة العميق ػػة،
ومحاول ػػة س ػػبرغور ى ػػذا ال ػػنص ،وتي ػػتـ بت ػػدريب التالمي ػػذ عم ػػى التخط ػػيط الجي ػػد لمموض ػػوع ،ومراقب ػػة
تفكيػػرىـ فػػي أثنػػاء أدائيػػـ لمميمػػة ،وتقػػويـ مسػػتوى ىػػذا األداء بعػػد االنتيػػاء مػػف إنجػػاز ىػػذه الميمػػة
وتفسػػس المجػػاؿ لمتمميػػذ أف ينػػاقش ويحػػاور زمػػالءه مػػف أجػػؿ إث ػراء الػػنص ذاتػػو عنػػد مسػػتوى معرفػػي
معيف يتناسب مع إدراؾ التالميذ(حسيف.)22 -21 :2711 :
خطوات استراتيجية التدريس التبادلي:
أوت -يدير المعمـ الحوار مع الطمبة ،مطبقاً االستراتيجيات الفرعية عمى فقرة مف نص ما عمى سبيؿ
المثاؿ.
ثانيا -يقسـ المعمـ طمبة الصؼ إلى مجموعات ،يتراوح عدد أفراد كػؿ مجموعػة خمسػة أفػراد ،مطبقػا
عمييـ االستراتيجيات الفرعية.
دور واحػداً منيػػا
ثالثدا -يقػوـ المعمػـ بتوزيػػع األدوار مػا بػيف أفػراد كػػؿ مجموعػة ،بحيػث ياخػذ كػػؿ فػرد اً
التمخيص ،والتساؤؿ ،والتوضيس ،والتوقع.
رابعا -تعييف مسؤوؿ لكؿ مجموعة مف المجموعات ،ينػوب عػف دور المعمػـ ،مػع م ارعػاة تبػادؿ أفػراد
المجموعات مع بعضيـ البعض.
خامسا -يبدأ التدريس التبادلي داخؿ المجموعات باف يدير المسؤوؿ أو المعمـ الحوار ويقوـ كؿ فرد
داخؿ مجموعتو ،بعرض المياـ عمى أفراد المجموعة ،واإلجابة عف استفساراتيـ.
سادسا -يقوـ المعمـ بتدريب الطمبة عمى ممارسػة األنشػطة المػذكورة أعػاله لمػدة زمنيػة تتػراوح أربعػة
أياـ متتالية ،وفي كؿ يوـ مف ىذه األياـ يتـ تعريؼ الطمبة باحد ىذه األنشطة ،وعمى لية تنفيذه مف
خالؿ بياف عممي يقوـ بو المعمـ ،ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ إلى تدريب الطمبة.
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سابعا -يقوـ المعمـ بتوزيع قطعة قراءة مف كتاب ما ،عمى الطمبػة بشػرط أف يكػوف الػنص المسػتخدـ
في التدريس التبادلي مناسباً مف حيث االتساع وخاصة مع طمبة المرحمػة األساسػية األربعػة االولػى،
وفي مستوى فيـ التالميذ حتى يسمس ليـ بحرية الحركة الفكرية.
ثامنددا -مػػنس فرصػػة لكػػؿ فػػرد مػػف أف ػراد المجموعػػة بق ػراءة القطعػػة ق ػراءة صػػامتة ،ووضػػع ممحوظاتػػو
عمييػػا ،أو لكتابػػة بعػػض األفكػػار التػػي يطرحيػػا عمػػى زمالئػػو ،فيمػػا يعقػػب قيػػاـ الممخػػص بػػدوره ،ثػػـ
المتسائؿ ،ثـ الموضس ،ثـ المتوقع ،ويسػود النقػاش بػيف أفػراد المجموعػة الواحػدة فػي حػيف متابعػة مػا
يجري في كؿ مجموعة ،ويستمع لحواراتيـ ،ويقدـ ليـ الدعـ والمساعدة وقت الحاجة.
تاسعا -تكميؼ فرد واحد فقط مف كؿ مجموعة بالبدء بعرض ما لديو ،ثـ اإلجابة عف أسئمة التقويـ.
عاش ار -يتـ تطبيؽ استراتيجية التدريس التبادلي لفترة طويمة ،تصؿ مف ( )27 – 17حصة دراسية،
حتى يتـ تحقيؽ الفاعمية منو(حسيف.)3-2 :2777 :
ونجد بعض المعيقات التي تعيؽ استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي ،التي قاـ بذكرىا كؿ
مف ىاكر وتاننت ( )Haker & Tanent, 2003منيا قياـ بعػض الطمبػة بتنبػؤات خياليػة ال عالقػة
ليػػا بػػالنص ،وعػػدـ الرجػػوع لمتنبػؤات بعػػد القػراءة مػػف أجػػؿ التاكيػػد عمػػى مػػدى صػػحتيا ،وطريقػػة طػػرح
األسئمة نجدىا سطحية ليست استنتاجيو ،وقفز الطمبة مف مرحمة إلى مرحمة أخرى.
كيف يمكن التغمب عما معيقات استراتيجية التدريس التبادلي؟
ذكػر أوزكػس ( )Oczkus, 2003بػاف معيقػات اسػتراتيجية التػدريس التبػادلي ،يمكػف تفادييػا
مف خالؿ استخداـ:
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أوت -السقاتت أو التسقيلScaffolding :
ويقصػد بيػػا مسػاعدة الطمبػػة فػػي االنتقػاؿ إلػػى مسػػتوى معرفػي أفضػػؿ ،وعػػادة مػا يقػػوـ المعمػػـ
بتوفير المساعدة ،أو يتـ توفيرىا مف قبؿ طالب مستواه التحصيمي أعمى مف جيد زمالئو.
ثانيا -التفكير بصوت ٍ
عالThink Aloud :
نعمـ أف استراتيجية التدريس التبادلي قائمة عمى الحوار والنقاش ،والتفكيػر بصػوت ع ٍ
ػاؿ فػي
مراحمو األربع ،مما يعطي الطمبة فرصة جيدة وعالية لتسقيؿ طمبة أقؿ منيـ تحصيال.
ثالثا -التعمم التعاونيCooperative Learning :
يتـ ىنا تقسيـ الطمبة إلى مجموعات مع إعطائيـ ميارات تعمميو ،وألف التدريس التبادلي ذو
طبيعػػة نقاشػػية أو حواريػػة تتطمبيػػا مراحمػػو األربػػع ،فنجػػد مػػف خػػالؿ توظيػػؼ الػػتعمـ التعػػاوني يب ػػدو
استراتيجية فاعمو ،إذ يمكػف أف تتصػدى إحػدى المجموعػات لمتنبػؤ ،وأخػرى لطػرح األسػئمة ،وتوضػيس
األفكػػار الموجػػودة فػػي الػػنص .وقػػد يقػػوـ أف ػراد المجموعػػة المتعاونػػة بيػػذه الم ارحػػؿ جميعيػػا ،ثػػـ يبػػدأ
النقاش بيف المجموعات.
ولقد ذكر السامرائي ( ،)1991مميزات األسموب التبادلي ،وعيوبو ،وتتمخص كالتالي:
المميزات:
 -1يفسس المجاؿ أماـ كؿ طالب أف يتولى مياـ التطبيؽ.
 -2يفسس المجاؿ لممتعمـ عف كيفية إعطاء التغذية الراجعة في الوقت المناسب.
 -3يفسس المجاؿ لممارسة القيادة لكؿ طالب.
 -4يكوف لمطمبة مجاؿ واسع لإلبداع في تنفيذ المياـ.
 -5تطور الجانب االجتماعي والسموكي.
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 -6مشػ ػػاركة الطمبػ ػػة الخجػ ػػوليف فػ ػػي أنشػ ػػطة التػ ػػدريس التبػ ػػادلي ،ممػ ػػا يزيػ ػػد مػ ػػف ثقػ ػػتيـ بانفسػ ػػيـ
(حسيف.)3 – 2 :2777:
 -7تؤكػػد اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي عمػػى التقػػويـ البنػػائي والمبػػدئي والختػػامي (عطيػػة:2778 :
.)235
العيوب:
 -1صعوبة السيطرة عمى تنفيذ ورقة الواجب.
 -2يحتاج إلى أجيزة وأدوات كثيرة.
 -3تكثر فيو المناقشات بيف الطمبة حوؿ تنفيذ الواجب.
 -4تكثر فيو االستعانة بالمعمـ حوؿ األشكاؿ وتنفيذ الواجب.
 -5كثرة ضغوط العمؿ عمى المعمـ (السامرائي ،ومحمد.)1991 :
 -6تحتاج إلى وقت طويؿ نسبيا مف أجؿ التدريب عمى أنشطة التدريس التبادلي.
 -7تحتاج إلى بيئة تعميمية خاصة حتى يتـ تدريب المتعمميف فييػا بحريػة تامػة (حسػيف:2777 :
)227
كما يرى الباحث أف مف مميزات استراتيجية التػدريس التبػادلي أيضػا أنيػا تعمػؿ عمػى تحفيػز
عممي ػػة التعم ػػيـ وال ػػتعمـ م ػػف خ ػػالؿ الدافعي ػػة ،وتنش ػػيط المعرف ػػة الس ػػابقة وتوظيفي ػػا ف ػػي مواق ػػؼ ال ػػتعمـ
الحالية ،ويساعد عمى تنمية الفيـ مف خالؿ التعمـ التعاوني ،ويساعد أيضا عمى تركيز االنتباه عمى
النقاط والعناصر البارزة في المحتوى ،وتقوية العالقات االجتماعية.
التوجيهات العامة تستخدام استراتيجية التدريس التبادلي:
 -1يقػػوـ المعمػػـ بتػػدريب الطمبػػة عمػػى كػػؿ اسػػتراتيجية مػػف اسػػتراتيجيات التػػدريس التبػػادلي ،حتػػى
يتقنيا.
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 -2يجب أف يكوف النص المختار مناسباً لمستوى الطمبة.
 -3تشجيع وتحفيز الطمبة الخجوليف عمى المشاركة داخؿ الغرفة الصفية.
 -4التػػدريب المسػػتمر عمػػى اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي يحقػػؽ نتػػائج إيجابيػػة وفعالػػة (الفارسػػي:
.)5 :2779
دور المعمم أثناء التدريس التبادلي:
 -1يقوـ المعمـ بتقسيـ الطمبة إلى مجموعات ،بحيث يتراوح عددىـ ما بيف ( )6 – 3أفراد.
 -2أف يمتمؾ المعمـ استراتيجيات تدريس فعالة ،حتى يكوف قدوة أماـ الطمبة.
 -3معرفة قدرات ومستويات الطمبة ،قبؿ أف يوقؼ الدعـ ليـ.
 -4يعزز ويشجع المواقؼ الصحيحة ،ويعػدؿ ويصػحس المواقػؼ الخاطئػة ( Gardener, 2004,
)226
دور المتعمم أثناء التدريس التبادلي:
 -1المشاركة في تصميـ األنشطة والمواقؼ التعميمية.
 -2ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدة.
 -3تمخيص الفقرات الميمة.
 -4القدرة عمى التنبؤ بكؿ ما ىو جديد(حسيف.)48 :2711 :
النقاط األساسية التي يجب الت كيد عميها خالل عمميات التدريس التبادلي:
يوض ػػس جيف ػػري ( )Jeffrey , 2777 :92أف ىن ػػاؾ بع ػػض النق ػػاط األساس ػػية الت ػػي يجػػػب
التاكيد عمييا خالؿ عمميات التدريس التبادلي ،وىي:
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أ-

إف االستراتيجيات الفرعية لمتدريس التبادلي ،ىي مسؤولية مشتركة بيف المعمـ والطمبة.

ب -يبدأ المعمـ أوال بتحمؿ المسؤولية المبدئية لمتعميـ ،وبعدىا تنتقؿ تدريجيا إلى الطمبة.
ت -دم ػػج جمي ػػع الطمب ػػة المش ػػاركيف ف ػػي األنش ػػطة ،وتق ػػديـ ال ػػدعـ والتغذي ػػة الراجع ػػة ومس ػػاعدتيـ
باستمرار مف قبؿ المعمـ.
ث -يجػػب أف يتػػذكر الطمبػػة أف اسػػتراتيجيات التػػدريس التبػػادلي ،ىػػي وسػػائط تسػػاعد عمػػى فيػػـ
وتطبيؽ ما تعمموه.
وتعػػد اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي مػػف االسػػتراتيجيات الحديثػػة التػػي ليػػا أىميػػة فػػي مسػػاعدة
الطمبػػة عمػػى تنميػػة الميػػارات الذاتيػػة ،وزيػػادة دافعتػػييـ نحػػو الػػتعمـ ،واضػػافة شػػيء مػػف المػػرح عمػػييـ،
وزيادة التحصيؿ الدراسي ،وزيادة قدراتيـ عمى استنباط المعمومات الميمة مف النص ،وينمي قدراتيـ
عمى الحوار والمناقشة وابداء الػرأي وتنميػة قػدرتيـ عمػى التمخػيص ،واسػتخالص المفػاىيـ مػف الػنص
المراد دراستو ،وتنمية القدرة عمى التنبػؤ باألحػداث ،وزيػادة القػدرة عمػى صػياغة األسػئمة ،وتنميػة روح
العمؿ في الجماعة ،بما لو أىمية في اكتساب الطمبة لميارات التفكير(العموي.)13 :2712 :
المحور الثاني :عمم النحو
يتناوؿ الباحث في ىذا المحور عمـ النحو مف حيث مفيومو ،وأىميتػو ،وأىدافػو ،وصػعوبتو،
وأسباب ضعؼ الطمبة فيو:
المغة:
المغة :ىي ألفاظ يعبر بيا كػؿ قػوـ عػف مقاصػدىـ ،والمغػات كثيػرة ،وىػي مختمفػة مػف حيػث
المفظ ،متحدة مف حيث المعنػى ،أي أف المعنػى الواحػد الػذي يخػالج ضػمائر النػاس واحػد ،ولكػف كػؿ
قوـ يعبروف عنو بمفظ غير لفظ اذخريف (الغالييني.)7 :1996 :
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أما شاىيف فعرفيا :عمػى أنيػا األصػوات التػي ينتجيػا جيػاز النطػؽ فػي اإلنسػاف ،معبػ اًر بيػا
عما يحس بو مف حاجات يريد بيانيا واإليضاح عنيا (شاىيف.)22 :1984 :
ويعرفيا مػدكور عمػى أنيػا :نظػاـ صػوتي رمػزي ،ذو مضػاميف محػددة ،تتفػؽ عميػو جماعػة
معينة ،ويستخدمو أفرادىا في التفكير والتعبير واالتصاؿ فيما بينيـ (مدكور.)37 :1991:
عمم النحو:
النحػػو ىػػو فػػرع مػػف فػػروع عمػػوـ المغػػة ،وىػػو عمػػـ اكتمػػؿ نمػػوه ورسػػخت قواعػػده واف اختمفػػت
النظػرة إليػو بػيف مؤيػػد ومعػارض فيػو لػـ يكػػف أبػدا بطبيعتػو أو باصػؿ وضػػعو لػيحفظ أصػوالً وقواعػػد،
وانما لييدي إلى المفاىيـ السميمة مف العبارات ويرشد القػارئ أو السػامع إلػى حػؿ الرمػوز الكتابيػة أو
الصوتية إلى معاف ودالالت.
وعػػرؼ النحػػو قػػديما عمػػى أنػػو :العمػػـ الػػذي يعػػرؼ بػػو ضػػبط أواخػػر الكممػػات ومعرفػػة حالتيػػا
إعرابا وبناء وتركيب الجممة.
أما حديثا فعرؼ النحو عمى انو :العمـ الذي يبحث في التراكيب ومػا يػرتبط بيػا مػف خػواص
كمػػا أنػػو يتنػػاوؿ العالقػػات بػػيف الكممػػات فػػي الجممػػة ،وبػػيف الجمػػؿ فػػي العبػػارة (عاشػػور ،والحوامػػدة:
.)2773
ويعرفػػو أبػػف جنػػي بانػػو :انتحػػاء سػػمت كػػالـ العػػرب فػػي تصػرفو مػػف إعػراب وغيػره كالتثنيػػة،
والجم ػػع ،والتص ػػغير ،والنس ػػب،وغير ذل ػػؾ ليمح ػػؽ بالعربي ػػة م ػػف ل ػػيس م ػػف أى ػػؿ العربي ػػة باىمي ػػا ف ػػي
الفصاحة فينطؽ بيا ،واف لـ يكف منيـ أو شذ بعضيـ عنيا فرد إلييا (ابف جني.)34 :2776 :
أما الحموز فعرفو عمى أنو :عمـ يختص بدراسة الكممة ،وما يط أر عمييا مف تغيػرات ضػمف
التركيب ،أو ما يسمى بالجممة المفيدة (الحموز.)23 :2772 :
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وعرفو األسدي عمى أنو :مجموعة القوانيف والمبادئ التي تحكـ أواخر الكممات في الجمػؿ،
مف حيث اإلعراب ،والبناء ،وبني الكممة مف حيث حركات أحرفيا ،وسكناتيا فػي الموضػوعات التػي
ستدرس (األسدي.)21 :2774 :
وذكػػرت المعػػاجـ العربيػػة معػػاني كثي ػرة لمنحػػو ،تحػػت مػػادة (نحػػا) ،ومنيػػا :مػػا ورد فػػي لسػػاف
العػػرب ( :2773بػػاب نحػػا) ،أكػػدت عمػػى أف النحػػو :ىػػو القصػػد والطريقػػة ،والنحػػو :إع ػراب الكػػالـ
العربي (ابف منظور.)195 :2773:
أهمية عمم النحو:
النحو ىو وسيمة حفػظ الكػالـ وصػحة النطػؽ والكتابػة ،وىػو لػيس غايػة مقصػودة لػذاتيا ،بػؿ
ىو وسيمة مف الوسائؿ التي تعيف المتعمميف عمى التحدث ،والكتابة ،بمغة صحيحة.
أي أف عمػػـ النحػػو وسػػيمة مػػف أجػػؿ تقػػويـ وتصػػحيس ألسػػنة الطمبػػة مػػف المحػػف والخطػػا ،فيػػو
يعيػػنيـ عمػػى دقػػة التعبيػػر وسػػالمة األداء مػػف أجػػؿ اسػػتخداـ المغػػة اسػػتخداماً سػػميماً(الػػدليمي والػوائمي:
.)2773
وتاتي أىمية النحو مف أىمية المغة العربية ذاتيا .فال يمكف أف تكوف قراءة سميمة خالية مف
األخطاء ،وال كتابة صحيحة إال بمعرفة القواعد األساسية لمغة.
والخطا في اإلعراب يؤثر في نقؿ المعنى إلى المتمقي ،إال أنو يجب أف ال نػذىب فػي تعمػيـ
القواعػػد إلػػى أبعػػد مػػف اإللمػػاـ بالقواعػػد األساسػػية الالزمػػة ،ووجػػوب مراعاتيػػا فػػي لغػػة القػراءة والكتابػػة
والتعبير ،ألف القواعد وسيمة لضبط المغة ،وليست غاية مقصودة لذاتيا(الدليمي و الوائمي.)2775 :
إف النح ػػو ل ػػيس مج ػػرد قاع ػػدة تحف ػػظ أو تطب ػػؽ ،ب ػػؿ بح ػػث وكش ػػؼ واستقص ػػاء ف ػػي مع ػػاني
التراكيب وصحتيا ومعرفة أسرار جماليا وفصاحتيا وط ارئػؽ بنائيػا ،ومػف ثػـ محاكاتيػا بفيػـ وتمثميػا
باستيعاب بشكؿ يخمو مف الخطا النحوي .فالخطا النحوي في اإلعراب والداللة يؤثر في نقؿ المعنى
المػراد إلػػى المتمقػػي ،ومػػف ثػػـ يػػؤدي إلػػى العجػػز فػػي فيمػػو ،فالمسػػتقبؿ لمفكػرة يخطػ فػػي فيػػـ المعنػػى
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الحقيقي لمف وقع عميو الفعؿ ،ومف صدر منو الفعؿ ،عندما ال يعرؼ حركػة الرفػع والنصػب والجػر،
وىذا يحيؿ إلى غموض في المعنى والداللة(الجبوري والسمطاني.)214 :2714 :
والقواع ػػد تس ػػاعد الطمب ػػة ف ػػي تعوي ػػدىـ عم ػػى دق ػػة المالحظ ػػة والموازن ػػة والحك ػػـ ،وتك ػػوف ف ػػي
نفوسػيـ الػذوؽ األدبػين ألف مػف وظيفتيػا تحميػؿ األلفػاظ والعبػارات والجمػؿ واألسػاليب ،والتمييػز بػيف
صوابيا وخطئيا ،ومراعاة العالقات بيف التراكيب ومعانييا ،والبحث فيما ط أر عمييا مف تغيير.
وتػػدريب التالميػػذ عمػػى اسػػتعماؿ األلفػػاظ والتراكيػػب اسػػتعماالً صػػحيحاً ،بػػإدراؾ الخصػػائص
الفنيػػة السػػيمة لمجممػػة العربيػػة ،كػػاف يػػدربوا عمػػى أنيػػا تتكػػوف مػػف فعػػؿ وفاعػػؿ ،أو مبتػػدأ وخبػػر ،ومػػف
بع ػػض المكم ػػالت األخ ػػرى ك ػػالمفعوؿ ب ػػو ،والح ػػاؿ ،والص ػػفة ،والتميي ػػز ،وغي ػػر ذل ػػؾ(جامع ػػة المدين ػػة
العالمية.)2711:
والغػػرض مػػف تػػدريس النحػػو ىػػو تكػػويف الممكػػة المسػػانية الصػػحيحة ،لحفػػظ القواعػػد المجػػردة،
فػػالعربي األوؿ الػػذي أخػػذت المغػػة عنػػو لػػـ يكػػف يػػدري مػػا الحػػاؿ ومػػا التمييػػز ،ولػػـ يعػػرؼ الفػػرؽ بػػيف
المبت ػػدأ والفاع ػػؿ ،فك ػػؿ ى ػػذه أس ػػماء س ػػماىا مش ػػايو النح ػػو عن ػػدما وض ػػعوا قواع ػػد المغ ػػة لحفظي ػػا م ػػف
المحف(مدكور.)321 :1991 :
إذ نجد أف لمنحو أىمية كبيرة في حفظ القػرف الكػريـ وصػيانتو ،وفػي فيػـ تراكيبػو ،لػذلؾ يقػع
في المغة .إذ عد الرسػوؿ صػمى اع عميػو وسػمـ المحػف ضػربا مػف الضػالؿ ،إذ يػروى أف أحػد الرجػاؿ
لحف في حضرة الرسوؿ فقاؿ :ارشدوا أخاكـ فقد ضؿ (الجبوري و السمطاني.)212 :2714 :
أهداف تدريس النحو:
ليسػػت القواعػػد غايػػة تقصػػد لػػذاتيا وسػػيمة إلػػى ضػػبط الكػػالـ ،وتصػػحيس األسػػاليب ،وتقػػويـ
المسػػاف ،ولػػذلؾ ينبغػػي أال نػػدرس منيػػا إال القػػدر الػػذي يعػػيف عمػػى تحقيػػؽ ىػػذه الغايػػة .ومػػف أىػػداؼ
تدريس النحو ما ياتي:
 -1تعود التالميذ عمى التفكير ،وادراؾ الفروؽ الدقيقة بيف التراكيب والعبارات والجمؿ.
 -2تنمية المادة المغوية لمتالميذ.
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 -3ترتب معمومات التالميػذ المغويػة ترتيبػا يسػيؿ عمػييـ االنتفػاع بيػا ،ويمكػنيـ مػف نقػد األسػاليب
والعبارات نقداً يبيف ليـ وجو الغموض ،وأسباب الركاكة في ىذه األساليب.
 -4وتسػػاعد القواعػػد فػػي تعويػػد التالميػػذ دقػػة المالحظػػة والموازنػػة والحكػػـ ،والعبػػارات واألسػػاليب،
والتمييػػز بػػيف صػوابيا وخطئيػػا ،وم ارعػػاة العالقػػات بػػيف التراكيػػب ومعانييػػا ،والبحػػث فيمػػا طػ أر
عمييا مف تغيير.
 -5تدريب التالميذ عمى استعماؿ األلفاظ والتراكيب اسػتعماالً صػحيحاً ،بػإدراؾ الخصػائص الفنيػة
السػػيمة لمجممػػة العربيػػة ،كػػاف يػػدربوا عمػػى أنيػػا تتكػػوف مػػف فعػػؿ وفاعػػؿ ،أو مبتػػدأ وخبػػر ،ومػػف
بعض المكمالت األخرى ،كالمفعوؿ بو ،والحاؿ ،والتمييز ،وغير ذلؾ.
 -6تكويف العادات المغوية الصحيحة ،حتى ال يتاثروا بتيار الميجة العامية.
 -7تزوي ػ ػ ػػدىـ بطائف ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف التراكي ػ ػ ػػب المغوي ػ ػ ػػة واق ػ ػ ػػدارىـ بالت ػ ػ ػػدريج عم ػ ػ ػػى تميي ػ ػ ػػز الخط ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف
الصواب(شحاتة.)1993 :
طرائق تدريس النحو العربي:
لقػػد تعػػددت طػػرؽ تػػدريس النحػػو العربػػي ،التػػي حػػاوؿ البػػاحثوف عػػف طريقيػػا عػػالج مشػػكمة
تدريسػػيا ،والتػػي تتمثػػؿ فػػي تػػدني مسػػتوى تحصػػيؿ الطمبػػة فييػػا ،وكثػرة األخطػػاء النحويػػة الشػػائعة فػػي
تعبيراتيـ ،وانصرافيـ عف دروس النحو ،ومف ىذه األمثمة ما يمي
 -2الطريقة القياسية:
تعػػد ىػػذه الطريقػػة مػػف أقػػدـ طػػرؽ التػػدريس ،ألنيػػا احتمػػت فػػي الماضػػي مكانػػة ،فػػي تػػدريس
النحو ،وتقوـ ىذه الطريقة عمى استخالص القواعػد النحويػة ،مػف خػالؿ كتابػة األمثمػة عمػى السػبورة،
أو تكمي ػػؼ الطمبػ ػػة بكتابتيػ ػػا عم ػػى السػ ػػبورة ،ومػ ػػف ث ػػـ البػ ػػدء بقراءتيػ ػػا مث ػػاالً مثػ ػػاالً ،وشػ ػػرح معانييػ ػػا،
ومناقشتيا مع الطمبة ،واستخالص القواعد وتدوينيا عمى السبورة (طعمية ومناع.)67 :2777 :
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ومف فوائد ىذه الطريقػة بانيػا سػيمة التقػديـ ،وال تحتػاج إلػى وقػت كثيػر ،فقيػؿ عنيػا :طريقػة
سػػيمة ال تحتػػاج لوقػػت أو جيػػد  ،وقػػاؿ خػػر :إف الطريقػػة القياسػػية تمتػػاز بسػػيولة السػػير فييػػا وفػػؽ
خطوات ،وىي أيضا طريقة سريعة ال تستغرؽ وقتاً طويالً ،ومف فوائدىا أيضاً سيولة عرضيا ،حتى
يد عم اًر) (الدليمي و الدليمي.)63 :2004 :
بعض التربوييف أطمؽ عمييا
(ضرب ز ٌ
َ
 -3الطريقة اتستنباطية (اتستقرائية):
ى ػػي عك ػػس الطريق ػػة القياس ػػية ،إذ تب ػػدأ م ػػف الج ػػزء إل ػػى الك ػػؿ ،وتنس ػػب ى ػػذه الطريق ػػة إل ػػى
الفيمسوؼ األلماني فريدريؾ ىربارت  ،في نيايػة القػرف التاسػع عشػر وبدايػة القػرف العشػريف ،وتعتمػد
عمػػى نظريػػات عمػػـ الػػنفس ،وبخاصػػة نظريػػة الكتػػؿ المتتلفػػة التػػي اىتمػػت بػربط الخبػرات واتسػػاقيا مػػع
خبرات سابقة .وعدىا التربويوف طريقة استداللية كونيا تشمؿ االستنباط والقياس معا.
تعػ ُد
ووفؽ ىذه الطريقة أُلفت كتب في العصر الحديث ،منيػا النحػو الواضػس لعمػي الجػارـُ ،و َ

أفضؿ مف الطريقة القياسية ،مف حيث الفيـ ألنيا تتبع السنف المنطقية لإلدراؾ.

ُوسػ ػػميت ىػػػذه الطريقػػػة باالسػ ػػتنباطية ألنيػػػا تعنػ ػػي اس ػ ػتنباط القاعػ ػػدة م ػػف األمثمػ ػػة المعطػ ػػاة

والش ػواىد المختمفػػة ،لػػذلؾ يج ػػب تحضػػير األمثمػػة وتوض ػػيحيا لمطمبػػة مػػف حي ػػث المعػػاني ،ومػػف ث ػػـ
يتوصؿ الطالب عف طريؽ التفكير إلى األحكاـ العامة ،أو القاعدة مف األمثمة.
وتقوـ ىذه الطريقة عمى خمس خطوات ،ىي:
المقدمة أو التمييد ،والعرض ،والموازنة ،والمناقشة ،واالستنباط ،والتطبيؽ (شحاتة:1993 :
.)217
 -4طريقة النص األدبي (الطريقة المعدلة):
نش ػػات ى ػػذه الطريق ػػة لتع ػػدؿ الطريق ػػة الس ػػابقة ،أال وى ػػي الطريق ػػة االس ػػتنباطية ،وتق ػػوـ ى ػػذه
الطريقة عمى عرض نص أدبي متكامؿ ،يشمؿ األسػاليب المتصػمة بالػدرس ،ويؤخػذ مػف موضػوعات
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القراءة ،أو النصوص األدبية ،وىي طريقة تدريس تعتمد عمى نػص يعبػر عػف فكػرة مترابطػة (أحمػد:
.)195 :1996
واذا قارن ػا طريقػػة الػػنص األدبػػي بالطريقػػة االسػػتقرائية ،ال نجػػد بينيمػػا فروقػػا كثي ػرة ،فطريقػػة
النص األدبػي نجػد أف األمثمػة موجػودة فػي الػنص المػدروس مػف الكتػاب المدرسػي فػي درس القػراءة،
أو أي درس خر.
أما الطريقة االستقرائية فالمعمـ ىػو الػذي يختػار األمثمػة المناسػبة مػف النصػوص (السػاموؾ،
والشمري.)224 :2775 :
 -5طريقة النشاط:
يػػتـ تػػدريس النحػػو بيػػذه الطريقػػة ،مػػف خػػالؿ تكميػػؼ الطمبػػة جمػػع النصػػوص ،واألمثمػػة ،ومػػا
يستخمصونو مػف دروس المطالعػة ،أو الصػحؼ ،والمجػالت ،ثػـ يجعػؿ المعمػـ مػا تػـ جمعػو مػف قبػؿ
الطمبة محور نقاش مف أجؿ التوصؿ إلى القاعػدة ،التػي يقػوـ بتعميميػا لمطمبػة ،وتعتمػد ىػذه الطريقػة
عمى نشاط الطمبة وفاعميتيـ (إسماعيؿ.)239-238 :1995 :
صعوبة القواعد النحوية:
ينظر بعض المعمميف إلى أف القواعد النحوية عمى أنيػا مػادة جافػة ،وينفػروف مػف تدريسػيا،
حتى ىذه العدوى انتقمت إلى الطمبة ،إذ نجدىـ ال يتقبمونيا ،ويروف في ضبط الكممات أم ار ال داعي
لو ،ولذلؾ يسكنوف الكممػات ،وىػذه الظػاىرة تػزداد حتػى إننػا نجػد الطػالب ال يقػرأوف قػراءة سػميمة مػع
ضبط الكممات (الساموؾ و الشمري.)227 :2775 :
ويرى إسماعيؿ أف المشكمة األساسية التي تواجو الطمبة في تعمـ القواعد النحوية ،تكمف في
أنيـ يبدوف اىتماما كبي ار بفيـ مادة الدرس ويجيبوف عف أسئمتو بكؿ سيولة ،ولكنيـ يجػدوف صػعوبة
في وضع ىذه القواعد موضع التطبيؽ.
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وهو ير أن أسباب لك تعود إلا:
 -1كثرة القواعد المفروضة عمى الطالب ،إذ يشعر باف حفظيا يتطمػب منػو جيػداً عاليػاً ،وحفظيػا
مصيره الضياع والنسياف.
 -2عدـ ربط قواعد المغة العربية بفروع المغة مف قراءة وكتابة ومحفوظات مف جية ،وعدـ ربطيا
بمواد الدراسة األخرى مف جية ثانية.
 -3ثنائي ػػة المغ ػػة ،وى ػػذه االزدواجي ػػة تع ػػد م ػػف األس ػػباب الرئيس ػػة ف ػػي ض ػػعؼ الطمب ػػة بقواع ػػد المغ ػػة
العربية ،ألف المغة مكتسبة ،والطالب ال تتيسر لو سبؿ ىذا االكتساب ال في المدرسة ،وال فػي
البيت.
 -4عدـ اإلفادة عند وضع منياج القواعد مف الدراسات الحديثة المتعمقة بتيسير تدريس النحو.
 -5عػػدـ اإلفػػادة مػػف وسػػائؿ التقنيػػة الحديثػػة مػػف مختبػرات ،وتسػػجيالت صػػوتية مػػف أجػػؿ التػػدريب
عمى النطؽ السميـ ،وتنمية الميارات المغوية جميعيا.
 -6االبتعػػاد عػػف أسػػموب التمقػػيف فػػي تػػدريس النحػػو ،واتبػػاع طػػرؽ واسػػتراتيجيات تػػدريس حديث ػػة
متطورة،تعتمد عمى أسموب التعمـ الذاتي ،مف أجؿ إثارة التحفيز والدافعية.
 -7االقتصار عمى األبواب النحوية التي تخدـ الناحية الوظيفية ،وترؾ األبواب المفرقة.
 -8إحسػػاس الطمبػػة بػػاف قواعػػد المغػػة العربي ػػة ت ػوازي ق ػوانيف الرياضػػيات والفيزيػػاء فػػي ص ػػعوبتيا
(إسماعيؿ.)218 – 217 :1991 :
 -9عدـ التمييز بيف مفيومي النحو والصرؼ (فضؿ اع.)197 :1998 :
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أسباب ضعف التالمي في النحو:
ىنالؾ أسباب كثيرة يرجع إلييػا ضػعؼ التالميػذ فػي النحػو ،واشػتداد نفػورىـ منيػا ،ومػف ىػذه
األسباب التي ذكرىا زايد ( )2713ما ياتي:
 -1ازدواجيػػة المغػػة ،ونعنػػي بيػػا وجػػود لغتػػيف ،لغػػة الكتابػػة والق ػراءة وىػػي المغػػة الفصػػيحة ،ولغػػة
الحػػديث اليػػومي التػػي يمارسػػيا التمميػػذ ويسػػمعيا فػػي المدرسػػة والبيػػت (العاميػػة) .ويتضػػس أف
مزاحمػػة المغػػة العاميػػة لمغػػة الفصػػيحة مشػػكمة اجتماعيػػة خطيػرة ،ال بػػد أف يعتمػػد تعمػػيـ العربيػػة
في بداية المرحمة األولى عمى ألفاظ فصيحة تشيع في استعماؿ التالميذ ،وتزويدىـ ما ىـ في
حاجة إليو مف األلفاظ والتراكيب التي تتناسب مع مستوياتيـ المغوية والعقمية.
 -2عدـ وظيفية المباحث النحويػة أدى إلػى انصػرافيـ عػف القواعػد ،ثػـ ضػعفيـ فييػا ،أي أنيػـ ال
يدركوف سبب دراستيـ لمنحو ،لعدـ وجود جانب تطبيقي لو في حيػاتيـ العمميػة ،فيػـ يتعممونػو
كمفاىيـ مجردة.
 -3صػػعوبة الم ػػادة العمميػػة وجفافي ػػا ،ويرجػػع ذل ػػؾ إلػػى القػ ػوانيف التجريديػػة ،والتحمي ػػؿ واالس ػػتنباط
والتعميؿ ،وىذا يتطمب مجيوداً ذىنياً ،وقدرة عقمية عالية ال تتوافر لدى الجميع.
 -4الط ارئ ػػؽ المتبع ػػة ف ػػي ت ػػدريس القواع ػػد .وتنحص ػػر ى ػػذه الط ػػرؽ ف ػػي أس ػػموب تمق ػػيف المعموم ػػات
وتحفيظيا مف جانب المعمـ (الطريقة التقميدية).
 -5إبعاد دراسة القواعد النحوية عف النصوص األدبية .تقدـ المادة المغوية إلى التمميذ مجػزأة ،لػذا
تكوف القواعػد النحويػة مجموعػة مػف األمثمػة المبتػورة بعيػدة الصػمة عػف حيػاة المػتعمـ واىتمامػو
وميولو ،فضال عف ازدحاـ مػنيج القواعػد بالموضػوعات النحويػة ازدحامػا ال يتناسػب مػع عػدد
الحصص المقررة لمتدريس ،وىػذا يػدفع المعمػـ إلػى اإلسػراع فػي تػدريس ىػذه المباحػث النحويػة
مف دوف عناية بالتطبيؽ.
 -6القصور في فيـ مفيوـ النحو.
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 -7إىماؿ التدريبات النحوية ،وعدـ التركيز عمييا مف بعض المعمميف.
 -8القصور في إعداد المعمـ ،فمعمػـ المغػة العربيػة كغيػره مػف سػائر المدرسػيف يحتػاج إلػى أف يعػد
إعػػدادا عمميػػا منيجيػػا حتػػى يكػػوف متمكنػػا مػػف معرفػػة المغػػة العربيػػة بفروعيػػا وأقسػػاميا ،ومممػػا
باساليب تدريسيا.
خطوات تدريس القواعد النحوية:
 -2التمهيد:
يتوقؼ التمييد عمى طبيعػة الػدرس ،ويػذكر الطمبػة بالػدرس السػابؽ ،والغايػة مػف التمييػد ىػو
جمب انتباه الطمبة لمدرس ،واثارة الدافعية لدييـ ،وربط المعمومات السابقة بالالحقة.
 -3عرض النص:
يقوـ المعمـ بعرض النص عمى السبورة ،بمكاف بارز ،وبخط واضس ومقروء ،ثػـ يبػدأ المعمػـ
بعػػد كتابػػة الػػنص بػػالقراءة النموذجيػػة ،وتفسػػير معػػاني المفػػردات ،ويسػػتطيع المعمػػـ اسػػتخداـ الوسػػائؿ
التعميمية ،واألقالـ الممونة.
 -4تحميل النص:
يبدأ المعمـ بتحميػؿ الػنص مػف ناحيػة المعنػى والقواعػد ،فمػف حيػث المعنػى يبػيف المعمػـ القػيـ
المتضمنة بالنص ،واشراؾ الطمبة في عممية التحميؿ ،وبإمكاف المعمـ استخالص األمثمة مف النص،
وتدوينيا عمى السبورة.
 -5استنباط القاعدة:
بعد انتياء المعمـ مف تحميؿ وتفكيؾ النص ،يدخؿ فػي االسػتنباط إال وىػي القاعػدة النحويػة،
ومف األفضؿ استنباط القاعدة مف قبؿ الطمبة ،ويقوـ المعمـ بتدوينيا عمى السبورة.
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 -6التطبيق:
يعتبر التطبيؽ الثمرة العممية لمػدرس ،ويمكػف أف يكػوف فحصػا لصػحة القاعػدة ،والتطبيػؽ قػد
يكوف جزئيا بعد تجزئة القاعدة ،أو كميا بعد أخذ القاعدة بالكامؿ (الدليمي والوائمي.)2773 :
المحور الثالث :الدافعية في التعمم:
الدافعية:
يعػػد موضػػوع الدافعيػػة مػػف الموضػػوعات األكثػػر أىميػػة فػػي عمػػـ الػػنفس التربػػوي ،إذ تعتبػػر
الدافعيػػة محػػرؾ يحػػرؾ السػػموؾ اإلنسػػاني ويدفعػػو مػػف أجػػؿ القيػػاـ بعمػػؿ معػػيف ،وخاصػػة ن ػراه محػػرؾ
مباشر لسموؾ الطالب واىتمامو بالتحصيؿ العممي.
ودوافع األفراد تتاثر في جميع مناحي الحيػاة ،مػف حيػث التفكيػر وعواطػؼ ومشػاعر وسػموؾ
نحػػو اإلبػػداع ،واألداء التعميمػػي الػػذي يقػػوـ بػػو الفػػرد .وكػػؿ ذلػػؾ يحػػدث بفعػػؿ الدافعيػػة س ػواء كانػػت
شػػعورية أـ غي ػػر شػػعورية وى ػػي التػػي تجعمي ػػـ يتصػ ػرفوف بيػػذه الطريق ػػة التػػي ق ػػاموا بيػػا (أب ػػو ري ػػاش
و خروف.)2776 :
ونجػػد العديػػد مػػف العممػػاء الػػذيف يدرسػػوف موضػػوع الدافعيػػة بشػػكؿ عػػاـ ،ومػػنيـ مػػف تناوليػػا
بالجانب التربوي ،و خر في الجانب النفسي ،ونحاوؿ في ىذا البحث التركيز عمى الدوافع مػف ناحيػة
نفسية وتربويػة ،فقػد درس ىػوي ومسػكؿ ) (Hoy & Miskel, 1991الدافعيػة وقسػماىا إلػى م ارحػؿ
ثالث ،وىي:
التيار األول -المدارس التقميدية ،التي شجعت عمى العامؿ المادي ،وجعمتػو عػامال أساسػيا فػي إثػارة
الدافعية.
التيار الثاني -العالقات اإلنسانية ،التي ركزت عمى التفاعؿ االجتماعي مع الناس كافة.
التيددار الثالددث -المػػدارس الحديثػػة ،وىػػذه المػػدارس التػػي شػػجعت مػػف قيمػػة الحػوافز الماديػػة والمعنويػػة
عند الشخص إلثارة دافعو نحو تحقيؽ الموجود حسب النظاـ الذي يتبعو.
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مفهوم الدافعية:
لقػػي مفيػػوـ الدافعيػػة اىتمامػػا كبي ػ ار مػػف البػػاحثيف ،وتناولوىػػا مػػف جوانػػب داخميػػة وخارجيػػة،
وتعريفاتيـ لمدافعية كثيرة ،نذكر منيا:
عػػرؼ أحمػػد ( )2777مفيػػوـ الدافعيػػة بانيػػا قػػوة ذاتيػػة تحػػرؾ سػػموؾ الفػػرد ،وتوجيػػو لتحقيػػؽ
غايات معينة تشعره بالحاجة إلييا ويستشعر أىميتيا المادية أو المعنوية .
وعرفػػت الزعبػػي ( )2773الدافعيػػة عمػػى أنيػػا قػػوة تحػػرؾ الفػػرد مػػف أجػػؿ القيػػاـ بعممػػو عمػػى
أكمؿ وجو ،حتى يخرج بصورة متقنة .
وعرفيػػا قطػػامي ( )2775عمػػى أنيػػا حاجػػات تسػػتدعي قيػػاـ الفػػرد بنػػوع أو أنػواع معينػػة مػػف
السموؾ القويـ والصحيس ،مع إبعاد القمؽ والتوتر عف ىذا السموؾ .
ويػػرى ( )Ghergules & Muntean, 2010أف الدافعيػػة ىػػي الحػػافز التػػي تمثػػؿ سػػمة
نفسػػية ،أو الطاقػػة لتحقيػػؽ ىػػدؼ متمثػػؿ فػػي تحقيػػؽ المعرفػػة والشػػروع والحفػػاظ عمػػى المشػػاركة فػػي
عممية التعمـ .
ويػ ػػذكر (العيسػ ػػاوي )2711 ،أف الدافعيػ ػػة مػ ػػف الناحيػ ػػة السػ ػػموكية ىػ ػػي الحالػ ػػة الداخميػ ػػة أو
الخارجية لممتعمـ ،التي تحرؾ سموكو وأداءه وتعمؿ عمى استم ارره ،وتوجيو نحو اليدؼ أو الغاية .
وعرفيا مف الناحية المعرفية عمى أنيا :حالػة داخميػة تحػرؾ أفكػار ومعػارؼ المػتعمـ وبنػاءه
المعرفي ووعيو وانتباىػو ،حيػث تمػس عميػو عمػى مواصػمة واسػتمرار األداء لموصػوؿ إلػى حالػة التػوازف
المعرفي والنفسي .
ومف الناحية اإلنسانية عرفيا أيضاً عمى أنيا :حالة استثارة داخمية تحرؾ المتعمـ الستغالؿ
أقصى طاقتو ،في أي موقؼ تعميمي ييدؼ إلى إشباع رغباتو وتحقيؽ ذاتو .
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المفاهيم المرتبطة بالدافعية:
ىناؾ الكثير مف المفاىيـ التي ترتبط بالدوافع ،منيا ما ىي مثيرة لمسموؾ وموجية لو ،ومنيا
الحاجة ،والحافز ،والباعث ،وفيما يمي توضيس لكؿ منيا:
 -2الحاجةNeed :
يعرفيا أحمد بانيا :تستخدـ لمداللة عمى مجرد الحالة التي يصؿ إلييا الكػائف الحػي نتيجػة
حرمانو مف شيء معيف ،وغالبا ما تاخذ ىذه الحالة شكال فيزيولوجيا (أحمد.)9 :1988 :
 -3الحافزDrive :
الحػػافز عنػػد غبػػاري :يعبػػر عػػف حاجػػة بيولوجيػػة ،فحاجػػات الكػػائف الحػػي ىػػي التػػي تثيػػر
الح ػوافز التػػي تعػػد بمثابػػة التمثيػػؿ السػػيكولوجي ليػػا ،وأف ىػػذه الح ػوافز ىػػي التػػي تعب ػ النشػػاط حتػػى
يػػتمكف الكػػائف الحػػي مػػف الوصػػوؿ إلػػى موضػػوع اليػػدؼ ،ثػػـ يػػنخفض الحػػافز فػػي النيايػػة بعػػد إشػػباع
الحاجة (غباري.)67 :2778 :
 -4الباعثIncentive :
يعرفو أحمد عمى أنو :محفػزات البيئػة الخارجيػة المسػاعدة عمػى تنشػيط األفػراد فػي الجػوائز
والمكافتت (أحمد.)17 :1988 :
ويرى الباحث مفيوـ الدافعيػة عمػى أنػو قػوة كامنػة فػي الشػخص أو الجماعػة وتكػوف شػعورية
أو غيػػر شػػعورية ،بحاجػػة إلػػى طاقػػة لتحفيزىػػا وظيورىػػا لتكػػوف أداة لمنجػػاح ،ولموصػػوؿ إلػػى اليػػدؼ
المنشود لمشخص أو الجماعة
ومػػف خػػالؿ المفػػاىيـ السػػابقة نجػػد تعػػدداً لخصػػائص الدافعيػػة عنػػد كػػؿ مػػف العممػػاء التاليػػة
أسػػماؤىـ (الزعبػػي ،و ممحػػـ ،و الرشػػداف و اليمشػػري) وقػػد بػػرزت خصػػائص الدافعيػػة عنػػد (الزعبػػي:
 ،)2773إلى ما يمي:
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أوت -الدافعية عممية معقدة التركيب:
حيػػث ال يمكػػف مالحظتيػػا بطريقػػة مباش ػرة ،ويػػتـ مالحظػػة السػػموؾ النػػاتج عػػف الواقػػع وىػػي
متغيرة بسبب تغير حاجات اإلنساف ونوعيا.
ثانيا -الدافعية عممية متطورة باستمرار:
إذ تعتب ػػر الدافعي ػػة عم ػػى أني ػػا نش ػػاط مس ػػتمر ب ػػيف األفػ ػراد ،بس ػػبب تع ػػدد رغب ػػاتيـ وحاج ػػاتيـ
وتغيرىا مف وقت ذخر.
ثالثا  -الدافعية متعددة الوجو :
وىذا النوع مف الدافعية يظير في وجييف ،اإليجابي :الذي يستدؿ عميػو مػف خػالؿ المثيػرات
والمنشطات اإليجابية ،والسمبي :الذي يستدؿ عميو مف خالؿ المنفرات والمثيرات السمبية.
ورأى ممحـ ( )2771خصائص أخرى لمدافعية ،تمثمت فيما يمي:
أوت -الدوافع المركبة:
وىػػذا النػػوع مػػف الػػدوافع يختمػػؼ مػػف كػػائف حػػي إلػػى كػػائف خػػر ،وحسػػب الحالػػة أو الموقػػؼ
الذي يتعرض لو ىذا الكائف .فالكائنات الحية دوافعيا ىي دوافع مادية ،كالبحث عف الطعاـ مثال.
أما اإلنساف فتكوف دوافعػو متعػددة نحػو عػدة أىػداؼ ،أو محػددة ،كػدافع الػتعمـ عنػد اإلنسػاف
مف أجؿ إرضاء المعمـ ،أو األىؿ.
ثانيا -مد ت ثير الدافع:
ليس لقوة الفرد تاثير بالدافع ،فدافعو لمطعاـ يقمؿ مف دافعو لمتعمـ إذا اجتمعا معاً.
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ثالثا -قوة الدافع:
تعتبر قوة الدافع مف خالؿ السموؾ أو النشاط الذي يكتسبو الشخص ،عندما يقوـ بشػيء مػا
مثال ،أو مف خالؿ تعديؿ السموؾ الذي قاـ بو.
وأما الرشداف واليمشري ( )2772فقد صنفا الدافعية ،إلى ما يمي:
أوت -الدوافع األولية (الفطرية):
وىػػي الػػدوافع التػػي تولػػد مػػع الشػػخص وتكػػوف ىػػذه الػػدوافع متصػػمة مػػع حاجػػات فيزيولوجيػػة
لمشخص ،مثؿ :المبس ،الشرب ،الماكؿ ،والمسكف ،وتعتبر مف أكثر الدوافع أىمية وثباتا لإلنساف.
ثانيا -الدوافع الثانوية (المكتسبة):
وىي الدوافع التي يكتسبيا الشخص مف البيئة المحيطة بو ،ويتميز ىذا النػوع عػف غيػره مػف
الدوافع بانو قابؿ لمتعديؿ ،ومف األمثمة عميو :جمع الماؿ عند األشخاص.
ثالثا -الدوافع الشعورية:
قادر عمى الشػعور والحػس بيػا ،وبالتػالي يكػوف ىػذا النػوع مػف
الفرد اً
وىي الدوافع التي تجعؿ َ

الػػدوافع خاضػػعاً لسػػيطرة الفػػرد العاقػػؿ الػواعي .ومػػف األمثمػػة عميػػو عنػػدما يشػػعر الفػػرد بالنعػػاس مػػثال،
يمكف التحكـ والسيطرة عميو مف قبؿ الشخص لفترة محدودة.
رابعا -الدوافع الالشعورية:
وىي التػي نسػمييا الػدوافع المكبوتػة ،وىػي دوافػع تػدفع اإلنسػاف إلػى القيػاـ بسػموؾ مػا  ،دوف
معرفة السبب مف قيامو بذلؾ.
وأرى مثاالً عمى ىذا النوع مف الدوافع السرعة بالركض دوف وعي ومعرفة ذلؾ مسبقا.
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عالقة الدافعية بالتعمم:
الدافعية ليا تاثير كبير ،وارتباط مباشر مع الطػالب وتعمميػـ ،إذ يمكػف مالحظػة ثارىػا مػف
خالؿ:
 -1توجيو سموؾ الطمبػة نحػو أغػراض محػددة ،فػنعمـ أف الطػالب يقومػوف بوضػع أغػراض خاصػة
بي ػػـ ،م ػػف أج ػػؿ إنجازى ػػا عم ػػى أكم ػػؿ وج ػػو ،ونج ػػد م ػػف ى ػػذا المنطم ػػؽ أف الدافعي ػػة ت ػػؤثر ف ػػي
اختباراتيـ،فمثال ،ىؿ يسجؿ الطالب في تخصص الطب ،أـ اليندسة؟
 -2تزيد الدافعية مف الجيود والطاقػات لتحقيػؽ ىػذه األغػراض .فالدافعيػة ىػي التػي تحػدد إذا كػاف
الطالب سيقوـ بميمة معينة بحماس أو نشاط ،أـ إذا قاـ بيا مف غير حماس أو نشاط.
 -3تنمػ ػػي الدافعيػ ػػة معالجػ ػػة المعمومػ ػػات عنػ ػػد الطػ ػػالب ،فيػ ػػي التػ ػػي تػ ػػؤثر فػ ػػي مقػ ػػدار معالجتيػ ػػا
لممعمومػػات ،فنجػػد عنػػد الطمبػػة الػػذيف يتمتعػػوف بدافعيػػة عاليػػة أكثػػر انتباىػػا لممعمػػـ ،فيحصػػموف
عمى معمومات أكثر في ذاكرتي قصيرة المدى ،وطويمة المدى.
 -4تحػػدد الدافعيػػة الن ػواتج المعػػززة لمػػتعمـ ،تػػرى النظريػػة السػػموكية بػػاف الدافعيػػة ىػػي التػػي حػػددت
األش ػػياء والحػ ػوادث المع ػػززة لم ػػتعمـ ،ف ػػإذا ك ػػاف الط ػػالب م ػػدفوعيف لمنج ػػاح األك ػػاديمي ،ف ػػانيـ
يشعروف بالمتعة والمسره عند حصوليـ عمى عالمات عاليػة ،ويشػعروف بػاأللـ عنػد حصػوليـ
عمى عالمات منخفضة.
 -5تعود الدافعية الطالب عمى األداء المدرسي األفضؿ ،وذلػؾ كنتيجػة منطقيػة لكػؿ مػا تقػدـ مػف
الفوائد .ونستنتج أف الطمبة المدفوعيف لمتعمـ ،ىـ األكثر نجاحاً وتفوقاً.
 -6تزيػػد الدافعيػػة مػػف النشػػاط والمبػػادأة والمثػػابرة .فالدافعيػػة ىػػي التػػي تحػػدد إذا كػػاف الطمبػػة سػػوؼ
يقومػػوف بعمػػؿ مػػا ذاتي ػاً ،وبالنشػػاط ىػػـ األكثػػر مػػيالً بالبػػدء بميػػاـ معينػػة عنػػدما يرغبػػوف القيػػاـ
بيا،واذا كانوا يميموف إلى االستمرار بيا ،والمثابرة عندما تحوؿ بيػنيـ وبينيػا عوائػؽ فيصػابوف
باإلحباط أثناء القياـ بيا (عمر.)277-199 :2714:
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وظائف الدافعية في العممية التعميمية:
يذكر خميفة ( ،)2777أف لمدافعية وظائؼ أساسية في السموؾ ،تتمخص في:
 -2وظيفة تحريك السموك وتنشيطل
تعمؿ مف خالؿ تنشيط طاقات الفرد ،وتحفيزه نحو تحقيؽ اليدؼ.
 -3وظيفة توجيل السموك
تقوـ بتوجيو سموؾ الفرد ،مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ.
 -4وظيفة المحافظة عما استمرار السموك ،خوفا من اتنطفاء
حتى يتـ إشباع الحاجة ،وتحقيؽ اليدؼ (خميفة)76-75 :2777 :
العوامل المؤثرة في الدافعية:
يمخص قطاما وقطاما ( ،)3111بعض العوامل المؤثرة في دافعية التعمم ،منها:
 -1الشعور بالحاجة.
 -3القوى التي تحكـ الفرد سواء أكانت داخمية أـ خارجية.
 -4األوضاع التي يمر بيا الفرد.
 -5قيـ الفرد ،ومفيومو لذاتو.
 -6طموح الفرد ،وأفكاره.
 -7ميوؿ الفرد ورغباتو واتجاىاتو (قطامى و قطامى.)2777 :
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الدراسات السابقة:
أوت -الدراسات المتعمقة باستراتيجية التدريس التبادلي:
في دراسة أجراىا العدالن ( )3123ىػدفت إلػى معرفػة أثػر اسػتخداـ طريقػة التػدريس التبػادلي
عمى التحصيؿ الدراسي في مػادة التربيػة القوميػة االشػتراكية لطمبػة الصػؼ الثػامف مػف مرحمػة التعمػيـ
األساسػػي ،فػػي سػػوريا ،إذ اعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المػػنيج التجريبػػي ،لكشػػؼ أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية
التدريس التبادلي في التحصػيؿ الد ارسػي لطمبػة الصػؼ الثػامف مػف مرحمػة التعمػيـ األساسػي فػي مػادة
التربيػة القوميػػة االشػػتراكية .وقػد تكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػف جميػػع طمبػػة الصػؼ الثػػامف األساسػػي فػػي
منطقة الغوطة الشرقية (المميحة) ،التابعػة لمحافظػة ريػؼ دمشػؽ ،والمكػوف مػف ( )504طالبػا اختيػر
مػنيـ بالطريقػػة العشػوائية ( )132طالبػػا بوصػفيـ عينػػة ضػػابطة وتجريبيػػة ،وكػاف مػػف نتػػائج الد ارسػػة،
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,01بيف متوسطي درجات طمبة المجموعة
التجريبية ،والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار ،وكاف مف نتائجيػا أيضػا وجػود فػروؽ
ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى الدالل ػػة ( )0,01ب ػػيف متوس ػػطي درج ػػات ك ػػؿ م ػػف المجم ػػوعتيف
التجريبية والضابطة في التطبيقيف القبمي والبعدي لالختبار.
وفػػي د ارسػػة أج ارىػػا كػػؿ مػػف عمددي و عمددار ( )3123ىػػدفت إلػػى الكشػػؼ عػػف أثػػر أسػػموبي
ت ػػدريس األقػ ػراف والتب ػػادلي الثالث ػػي ف ػػي إكس ػػاب واس ػػتثمار وق ػػت ال ػػتعمـ األك ػػاديمي ل ػػبعض المي ػػارات
األساسية بالتنس لدى طالب السنة الدراسية الثالثة بكمية التربية الرياضية .واستخدـ الباحثاف المنيج
التجريبي لمالءمة طبيعة البحث .أما عينة البحث فتكونت مف ( )26طالبا ،وقسموا إلػى مجمػوعتيف
تجريبيتيف بواقع ( )14طالبا لممجموعة التجريبية األولى التي تعممت وفؽ (أسػموب تػدريس األقػراف)،
و ( )12طالبا لممجموعة التجريبية الثانية التي تعممت وفؽ (أسموب التبػادلي الثالثػي) ،وبعػد تطبيػؽ
البرنػػامج التعميمػػي الخػػاص بالميػػارات األساسػػية بػػالتنس ،توصػػمت إلػػى نتػػائج منيػػا ،أف المجموعػػة
التجريبيػػة األولػػى التػػي اسػػتخدمت أسػػموب تػػدريس األق ػراف كػػاف مسػػتواىا أفضػػؿ فػػي إكسػػاب بعػػض
المي ػػارات األساس ػػية ب ػػالتنس مقارن ػػة باس ػػموب التب ػػادلي الثالث ػػي ،وحقق ػػت أيض ػػا مس ػػتوى أفض ػػؿ ف ػػي
استثمار وقت التعمـ األكاديمي في الدرس مقارنة باسموب التبادلي الثالثي.
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وتقصػػت دراسددة الخوالدددة ( )3123فاعميػػة برنػػامج تعميمػػي قػػائـ عمػػى اسػػتراتيجية التػػدريس
التب ػػادلي لتنمي ػػة مي ػػارات الفي ػػـ الق ارئ ػػي ل ػػدى الطمب ػػة ذوي ص ػػعوبات ال ػػتعمـ بالمرحم ػػة األساس ػػية ف ػػي
األردف ،وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )40طالب ػةَ مػػف طالبػػات ذوات صػػعوبات الػػتعمـ فػػي الصػػفوؼ
الثال ػػث ،وال اربػ ػػع ،والخػػػامس ،إذ قسػ ػػمت عينػػػة الد ارسػ ػػة بطريق ػػة عش ػ ػوائية إل ػػى مجم ػػوعتيف إحػػػداىما
ضابطة ،واألخرى تجريبية ،قػواـ كػؿ منيمػا ( )15طالبػة ،ولتحقيػؽ ىػدؼ الد ارسػة تػـ اسػتخداـ ثالثػة
نصػػوص قرائيػػة مػػف محتػػوى المنػػاىج الد ارسػػية فػػي الصػػفوؼ الثالػػث ،وال اربػػع ،والخػػامس األساسػػي،
لمتاكػػد مػػف امػػتالؾ الطالبػػات لميػػارات الق ػراءة الصػػحيحة ،واختبػػار ميػػارات الفيػػـ الق ارئػػي ،والبرنػػامج
التعميمي القائـ عمى استراتيجية التدريس التبادلي لتنمية ميارات الفيـ القرائي ،وتوصمت الدراسة إلى
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط عالمػات أفػراد المجمػوعتيف التجريبيػة ،والضػابطة ،فػي
ميارات الفيـ القرائي عمى االختبار البعدي تعػزى لمبرنػامج التعميمػي ،ولصػالس المجموعػة التجريبيػة،
وكػػاف مػػف نتائجيػػا ،عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط عالمػػات أف ػراد المجموعػػة
التجريبيػػة فػػي ميػػارات الفيػػـ الق ارئػػي عمػػى االختبػػار البعػػدي فػػي الصػػفوؼ الثالػػث ،وال اربػػع ،والخػػامس
األساس ػػي ،تع ػػزى لمبرن ػػامج التعميم ػػي ،وأيض ػػا ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متوس ػػط
عالمػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي ميػػارات الفيػػـ الق ارئػػي فػػي االختبػػار البعػػدي ،وعالمػػاتيف
عمػػى اختبػػار المتابعػػة تعػػزى لمبرنػػامج التعميمػػي ،وأشػػارت أيضػػا إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة
إحصائية بيف متوسط عالمات طالبات المجموعػة التجريبيػة فػي ميػارات الفيػـ الق ارئػي بعػد االختبػار
البعػػدي وعالمػػاتيف عمػػى اختبػػار المتابعػػة فػػي الصػػفوؼ الثالػػث ،وال اربػػع ،والخػػامس األساسػػي ،تعػػزى
لمبرنامج التعميمي.
وف ػػي د ارس ػػة أج ارى ػػا بندددي خالدددد ( )3122ح ػػوؿ أث ػػر استقص ػػاء برن ػػامج ت ػػدريبي ق ػػائـ عم ػػى
اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي فػػي تحسػػيف االسػػتيعاب الق ارئػػي لػػدى الطمبػػة الػػذيف يعػػانوف مػػف عسػػر
القراءة (الديسمكسيا) .وبمغت عينة الدراسة ( )67طالبا وطالبة مف الصؼ الرابع األساسي الممتحقيف
بغرؼ المصادر في لواء البادية الشمالية الغربية في األردف ،ثـ اختيارىـ قصديا وزعػوا عشػوائيا إلػى
مجمػػوعتيف ،ضػػابطة ( )37طالبػػا درسػػت بالطريقػػة التقميديػػة ،وتجريبيػػة مكونػػة مػػف شػػعبتيف واحػػدة
لمذكور ،والثانية لإلناث ( )37طالبا وطالبة ،درست باستخداـ البرنامج .وقػاـ الباحػث بإعػداد اختبػار
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يقػػيس االسػػتيعاب الق ارئػػي ،طبقػػو عمػػى المجمػػوعتيف ،وقػػد أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى وجػػود فػػرؽ ذي
داللة إحصائية في اختبار االستيعاب القرائي لصالس المجموعة التجريبية.
وفػي د ارسػة أج ارىػا تشددو واند وأحمدد ( )Choo, Eng,& Ahamd, 2011حػوؿ أثػػر
اسػػتراتيجيات التػػدريس التبػػادلي لػػدى طمبػػة جػػامعييف فػػي ماليزيػػا ،وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة ( )68طالبػػا
مػػوزعيف فػػي مجمػػوعتيف إحػػداىما ضػػابطة واألخػػرى تجريبيػػة ،وتػػـ اسػػتخداـ أربػػع أدوات تمثمػػت فػػي
اختبػػار قبمػػي ،واختبػػار بعػػدي ،وبرنػػامج تػػدريس وفػػؽ اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي ،وخمسػػة أسػػئمة
مفتوحػػة لمتامػػؿ ،وأشػػارت النتػػائج إلػػى وجػػود فػػرؽ ذي داللػػة إحصػػائية فػػي الفيػػـ الق ارئػػي لػػدى طمبػػة
المجموعة التجريبية مقارنة بنظرائيـ في المجموعة الضابطة.
وىػػدفت دراسدددة حدددرب ( )3122إل ػػى فحػػص أث ػػر اس ػػتراتيجية التػػدريس التب ػػادلي ف ػػي ال ػػوعي
الق ارئػي لطػالب الصػػؼ العاشػر األساسػػي فػي األردف ،وقػػد تالفػت عينػػة الد ارسػة مػػف ( )77طالبػا فػػي
الصؼ العاشر ،تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ،ضابطة ضمت ( )37طالبػا درسػت نصوصػا بالطريقػة
االعتيادي ػػة ،وتجريبي ػػة حجمي ػػا ( )47طالب ػػا درس ػػت النص ػػوص القرائي ػػة نفس ػػيا باس ػػتراتيجية الت ػػدريس
التبادلي .واستخدـ الباحث اختبار الوعي القرائي المكوف مف ( )27فقرة موزعة عمى أربعة مجػاالت:
التخطيط لمقراءة ،وتنظيـ النشاط القرائي ،والتقويـ ،والمعرفة الشرطية .وقد أشارت نتائج الد ارسػة إلػى
وجود فرؽ ذي داللة إحصائية في الوعي القرائي بمجاالتو األربعة ،لصالس المجموعة التجريبية التي
درست النصوص القرائية باستراتيجية التدريس التبادلي.
وفددددي دراسددددة أجراهددددا كددددل مددددن فريددددر وتشدددديباني وأيددددات وتومدددداس (3122

Ferrer,

 )Chebaani, Ayal, & Tomasوالتػػي ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتراتيجية التػػدريس
التبادلي والمتابعة الذاتية عمى االستيعاب القرائي لدى أطفاؿ المرحمة األساسػية فػي أسػبانيا ،وتمثمػت
عينة الدراسة في ( )59طالبا في الصؼ الرابع األساسي ،تـ تقسيميـ إلى ثالث مجموعات ،درسػت
األولػ ػػى وفػ ػػؽ اسػ ػػتراتيجية التػ ػػدريس التبػ ػػادلي ،ودرسػ ػػت الثانيػ ػػة وفػ ػػؽ اسػ ػػتراتيجتي التػ ػػدريس التبػ ػػادلي
والمتابعة الذاتية ،وبقيت الثالثة مجموعة ضابطة تػدرس بالطريقػة االعتياديػة ،وتػـ اسػتخداـ مقياسػيف
لالستيعاب القرائي ،وأشارت النتائج إلى ارتفاع تحصيؿ الطمبػة الػذيف درسػوا وفػؽ التػدريس التبػادلي،
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ودرست الثانية وفؽ استراتيجيي التػدريس التبػادلي والمتابعػة الذاتيػة ،وبقيػت الثالثػة مجموعػة ضػابطة
تػػدرس بالطريقػػة االعتياديػػة ،وتػػـ اسػػتخداـ مقياسػػيف لالسػػتيعاب الق ارئػػي ،وأشػػارت النتػػائج إلػػى ارتفػػاع
تحصيؿ الطمبة الذيف درسوا وفؽ التدريس التبادلي ،والتػدريس التبػادلي والمتابعػة الذاتيػة عمػى الطمبػة
الػ ػػذيف درس ػ ػوا بالطريقػ ػػة االعتياديػ ػػة ،ولػ ػػـ يوجػ ػػد فػ ػػرؽ ذو داللػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف طمبػ ػػة المجمػ ػػوعتيف
التجريبيتيف.
وقػػاـ لددي وكددام ( )Li & Kam, 2011بد ارسػػة ىػػدفت إلػػى الوقػػوؼ عمػػى راء المعممػػيف
والطمبػػة واتجاىػػاتيـ نحػػو اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي ،وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )87طالبػػا مػػف
إحدى المدارس الثانوية في ىونج كونج باإلضافة إلى معممييـ ،واستخدـ الباحثاف الصػحؼ التامميػة
( ،)Reflective Journalsالتػػي أعػػدىا الطمبػػة باإلضػػافة إلػػى المقػػابالت مػػع المعممػػيف ،وأشػػارت
نتػػائج الد ارسػػة إلػػى أف المعممػػيف والطمبػػة عمػػى حػػد س ػواء ينظػػروف إلػػى اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي
بإيجابية ،وأف الطالب عبروا عف تحسف مياراتيـ وفاعميتيـ في التعميـ ،فقد نقميـ مف الػتعمـ السػمبي
( )Passiveإلى التعمـ النشط (.)Active
وىػدفت د ارسػػة نمددا ي وشدداهو سددايني ( )Namaghi & Shahhossini, 2011إلػػى
كشؼ أثر استراتيجية التدريس التبادلي في الكفاية القرائية لدارسػي المغػة اإلنجميزيػة كمغػة أجنبيػة فػي
جامعة شاىرو اإليرانية .وتكونت عينة الدراسة مف ( )127طالبا اختيروا عشوائيا ،وتـ تقسيميـ إلػى
مجم ػ ػػوعتيف ،ض ػ ػػابطة درس ػ ػػت نصوص ػ ػػا ب ػ ػػالطريؽ التقميدي ػ ػػة ،وتجريبي ػ ػػة درس ػ ػػت النص ػ ػػوص نفس ػ ػػيا
باسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي ،ثػػـ طبػػؽ الباحثػػاف اختبػػا ار يقػػيس الكفايػػة القرائيػػة فػػي المجمػػوعتيف،
وأظيػػرت النتػػائج زيػػادة فػػي تحصػػيؿ طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة فػػي ىػػذا االختبػػار ،مقارنػػة بتحصػػيؿ
طمبة المجموعة الضابطة.
وقد أجرى العمشاني ( )3122دراسة ىدفت إلى كشؼ فاعميػة اسػتراتيجية التػدريس التبػادلي
في تحصيؿ طالب الصؼ األوؿ المتوسط واتجاىيـ نحو مادة األحياء .وأجريت الدراسة في جامعة
بغداد ،كمية التربية(ابف الييثـ) ،وتناولت فاعمية التدريس التبػادلي فػي تحصػيؿ طػالب الصػؼ األوؿ
المتوسػػط واتجػػاىيـ نحػػو مػػادة األحيػػاء ،وبمػػد عػػدد أف ػراد العينػػة ( )62طالب ػا ،وتػػـ اختيػػارىـ عش ػوائيا
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لتكػػوف بواق ػػع ( )31طالب ػا لممجموع ػػة الواحػػدة ،وكوفئ ػػت ف ػػي المعمومػػات الس ػػابقة وفػػي االتج ػػاه نح ػػو
األحيػػاء ،وأعػػدت الباحثػػة اختبػػا ار لتحصػػيؿ مجمػػوعتي الد ارسػػة ،وتكػػوف االختبػػار مػػف ( )40فقػرة مػػف
نوع االختيار مف متعدد ،وأعد مقياس لالتجػاه نحػو مػادة األحيػاء ،وأظيػرت النتػائج تفػوؽ المجموعػة
التجريبية عمى المجموعة الضابطة في التحصيؿ واالتجاه نحو مادة األحياء.
وفي دراسة أجراىا يابات وعكور وشدوكة وأبدو الكشدك ( )3122والتػي ىػدفت إلػى التعػرؼ
عمػػى تػػاثير أسػػموبي التػػدريس التبػػادلي ،والتػػدريبي عمػػى تطػػوير بعػػض الصػػفات البدنيػػة ،والمتغي ػرات
الفسػػيولوجية لػػدى طمبػػة كميػػة التربيػػة الرياضػػية بجامعػػة اليرمػػوؾ فػػي التػػنس األرضػػي ،وتكونػػت عينػػة
الد ارس ػػة م ػػف ( )26طالب ػػا ،وت ػػـ تقس ػػيميـ إل ػػى مجم ػػوعتيف ،األول ػػى اس ػػتخدـ معي ػػا أس ػػموب الت ػػدريس
التبادلي ،والثانية األسموب التػدريبي .واسػتخدـ البػاحثوف المػنيج التجريبػي ،وطبػؽ عمػى المجمػوعتيف
برنامج تدريسي لمدة ثمانية أسابيع ،بواقع وحدتيف في األسبوع .وتوصمت الدراسة إلى أف لصسػموبيف
التبادلي والتػدريبي أثػ ار ذا داللػة إحصػائية فػي تحسػيف بعػض الصػفات البدنيػة والفسػيولوجية ،وحققػت
المجموعة التي درست باألسموب التبادلي مستوى أفضؿ مف التي درست باألسموب التدريبي.
أما دراسة أرمبرستر ( )Armbrister, 2010فقد استقصت مف خػالؿ د ارسػة نوعيػة ثػار
استراتيجية التدريس التبادلي عمى متعممي المغة اإلنجميزية في الصفوؼ الثالث والرابع والخػامس فػي
مدرسة ريفية بامريكا ،وقد وظفت النظرية المجذرة  Grounded Theoryمنيجا لمدراسة ،واستمرت
ػر إيجابيػا فػػي
الد ارسػة لمػدة أربعػة شػػيور ،وخمصػت الد ارسػة إلػػى نتػائج أىميػا أف لمتػدريس التبػػادلي أث ا
الفيـ القرائي ،وفي الكفاية الذاتية والتمكف مف المغة ،عالوة عمى تعزيز الثقة بالنفس.
وىدفت دراسة دي لورنزو ( )Di Lorenzo, 2010إلى فحػص أثػر التػدريس التبػادلي فػي
المعرفػػة بػػالعموـ لػػدى طمبػػة الصػػفيف ال اربػػع والخػػامس وقسػػـ مػػنيـ يعػػاني مػػف صػػعوبات بػػتعمـ العمػػوـ،
وشػػارؾ فػػي التجربػػة ( )74طالبػػا ،وقػػد أشػػارت النتػػائج إلػػى أف اسػػتخداـ اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي
ساعد الطمبة مف ذوي صعوبات التعمـ في فيـ أفضؿ لمادة العموـ ،وكذلؾ في قراءة كتب العموـ.
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وقػػاـ مدداير ) (Meyer, 2010بد ارسػػة تقويميػػة لمشػػروع يسػػتيدؼ تػػدريب ( )27معممػػا فػػي
استراليا عمى توظيؼ استراتيجية التدريس التبادلي في تػدريس القػراءة لػدى طمبػة المرحمػة المتوسػطة،
واستخدمت الباحثة أسموب المالحظة والمقابالت مػع المعممػيف المسػتيدفيف ،وقػد أشػارت النتػائج إلػى
أف المعممػ ػػيف الػ ػػذيف كػ ػػانوا بدايػ ػػة المشػ ػػروع يفتقػ ػػروف إلػ ػػى ميػ ػػارات تػ ػػدريس الق ػ ػراءة لطمبػ ػػة المرحمػ ػػة
المتوس ػػطة ،ق ػػد أظي ػػروا فيم ػػا أوس ػػع وممارس ػػة أفض ػػؿ لت ػػدريس القواع ػػد وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ ت ػػوظيفيـ
الستراتيجية التدريس التبادلي.
وتقصددت دراسددة سددبورر وبرونشددتاين وكيشددكة (Sporer, Brunstein, & ،311:
 )Kieschkeأثر استراتيجية التدريس التبػادلي فػي االسػتيعاب الق ارئػي لػدى طمبػة المرحمػة األساسػية
في ألمانيػا وتكونػت عينػة الد ارسػة مػف ( )217طػالب ،قسػميـ إلػى ( )3مجموعػات ،األولػى ضػابطة
درست بالطريقة التقميدية ،والثانية تجريبية درست بالتػدريس التبػادلي (عمػى شػكؿ مجموعػات فػي كػؿ
مجموع ػػة زوج م ػػف الط ػػالب) ،والمجموع ػػة الثالث ػػة تجريبي ػػة درس ػػت بالت ػػدريس التب ػػادلي (عم ػػى ش ػػكؿ
مجموعػػات صػػغيرة) ،واسػػتخدـ البػػاحثوف مقياسػػا لقيػػاس االسػػتيعاب الق ارئػػي وأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة
ارتفاع تحصػيؿ طمبػة المجمػوعتيف التجػريبيتيف فػي ميػارات االسػتيعاب الق ارئػي ،مقارنػة بنظػرائيـ فػي
المجموعة الضابطة
وقد أجرى المشهداني ( )3119دراسة ىػدفت إلػى معرفػة أثػر اسػتراتيجية الخريطػة الدالليػة،
والتػػدريس التبػػادلي فػػي ميػػارة القػراءة الجيرية(سػػرعة القػراءة ،صػػحة القػراءة ،فيػػـ القػراءة) ،لػػدى طمبػػة
الص ػػؼ الخ ػػامس االبت ػػدائي ،وأجري ػػت الد ارس ػػة ف ػػي بغ ػػداد ،ل ػػدى طمب ػػة الص ػػؼ الخ ػػامس االبت ػػدائي،
وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )171طالبػػا وطالبػػة ،بواقػػع ( )85طالب ػا و ( )86طالبػػة ،وزع ػوا عمػػى
ثالث مجموعػات ،األولػى كانػت تجريبيػة درسػت وفػؽ اسػتراتيجية الخريطػة الدالليػة ،والثانيػة تجريبيػة
درست وفؽ استراتيجية التدريس التبادلي ،والثالثة الضابطة درست وفؽ الطريقة االعتيادية ،وكوفئت
المجموع ػػات ال ػػثالث ف ػػي التحص ػػيؿ الس ػػابؽ ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة ،والعم ػػر الزمن ػػي محس ػػوبا بالش ػػيور،
والتحصػػيؿ الد ارسػػي لوبػػاء واألميػػات ،وأعػػدت الباحثػػة اختبػػا ار لقيػػاس سػػرعة الق ػراءة ،و خػػر لقيػػاس
صحة القراءة ،وثالثا لقياس فيـ القراءة ،وأظيرت النتائج تفوؽ المجموعتيف التجريبيتيف عمى طالب
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المجموعػػة الضػػابطة فػػي ميػػارات القػراءة الػػثالث ،ولػػـ تكػػف الفػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف طػػالب
المجموعتيف األولى والثانية ،وتفوقت الطالبات عمى الطالب في ميارات القراءة الثالث.
وفي دراسة أجراىا القطاوندة ) (AL- Qatawneh, 2007ىػدفت إلػى اختبػار أثػر طريقػة
اس ػػتراتيجية الت ػػدريس التب ػػادلي ف ػػي تنمي ػػة مي ػػارات االس ػػتيعاب الق ارئ ػػي بالمغ ػػة اإلنجميزي ػػة ل ػػدى طمب ػػة
المرحمػػة الثانويػػة فػػي األردف ولتحقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػة ،اختػػار الباحػػث قصػػديا مدرسػػة احتػػوت عمػػى
( )88طالبػػا لمصػػؼ األوؿ الثػػانوي فػػي شػػعبتيف ،وتػػـ االختيػػار بالقرعػػة الشػػعبة األولػػى وعػػدد طمبتيػػا
( )44لممجموعػػة الضػػابطة .جمعػػت البيانػػات بواسػػطة اختبػػار اسػػتيعاب ق ارئػػي ىػػدؼ إلػػى قيػػاس قػػدرة
الطمبة عمى فيـ النصوص القرائية .ودلت نتائج الدراسة عمى وجود فروؽ جوىرية بيف أداء الطالب
عمى اختبار االستيعاب القرائي ككؿ ،وفي أبعاده الثالثة (الميػارات الحرفيػة ،واالسػتنتاجية ،والناقػدة)
لمصمحة المجموعة التجريبية التي تعممت باالستراتيجية التبادلية في التعميـ.
وقػ ػػاـ نددددداجي ( )3117بد ارسػ ػػة ىػ ػػدفت إلػ ػػى بيػ ػػاف أثػ ػػر اسػ ػػتراتيجية التػ ػػدريس التبػ ػػادلي فػ ػػي
االسػػتيعاب االسػػتماعي ،والتعبيػػر الكتػػابي لػػدى طمبػػة المرحمػػة األساسػػية فػػي األردف .وتكونػػت عينػػة
الد ارسػػة مػػف ( )167طالبػػا وطالبػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ التاسػػع فػػي مػػدارس وكالػػة الغػػوث الدوليػػة ،وقػػد
قسمت إلى مجموعتيف إحداىما المجموعة التجريبية ،التي درست وفؽ استراتيجية التػدريس التبػادلي،
واألخػػرى المجموعػػة الضػػابطة والتػػي درسػػت بالطريقػػة العاديػػة .واسػػتخدمت الد ارسػػة األدوات اذتيػػة:
اختبػػار تحصػػيؿ فػػي االسػػتيعاب االسػتماعي ،نصػػوص اسػػتماعية ،تػػـ إعػػدادىا باسػػتخداـ اسػػتراتيجية
التدريس التبادلي ،قائمة ميارات االستيعاب االستماعي ومؤشػراتيا السػموكية .وأسػفرت نتػائج الد ارسػة
عػػف وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا  ،فػػي تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي فػػي مػػدارس وكالػػة
الغػػوث جنػػوب عمػػاف ،فػػي التعبيػػر الكتابي(اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي ،والطريقػػة العاديػػة) ،لصػػالس
استراتيجية التدريس التبادلي.
وىػػدفت دراسدددة بالنيسدددكار وبدددروان ) (Palincsar & Brown, 1985ح ػػوؿ أث ػػر
استراتيجية التدريس التبادلي مقارنة بالتعميـ االعتيادي في تحصػيؿ طمبػة المرحمػة المتوسػطة وتالفػت
عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )62طالب ػػا وطالب ػػة قس ػػموا لمجم ػػوعتيف ض ػػمت المجموع ػػة األول ػػى ( )31طالب ػػا
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وطالبػػة ،وضػػمف المجموعػػة الثانيػػة ( )31طالبػػا وطالبػػة ،وذلػػؾ حسػػب متوسػػط عالمػػاتيـ فػػي مػػادتي
العموـ والرياضيات ،وتـ تقسيـ كؿ مادة إلى أربع وحدات ،ثـ تدريس كؿ مجموعة (الوحدتيف األولػى
والثالثػػة) مػػف كػػؿ مػػادة باسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي ،و (الوحػػدتيف الثانيػػة والرابعػػة) باسػػموب التعمػػيـ
االعتيادي ،حيث أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ الطمبة لصالس
استراتيجية التدريس التبادلي.
التعقيب عما الدراسات المتعمقة باستراتيجية التدريس التبادلي:
من حيث األهداف:
 اختمفت طرؽ التدريس التػي اسػتخدمتيا الد ارسػات السػابقة ،ولكنيػا اىتمػت باسػتخداـ اسػتراتيجيةالتدريس التبادلي.
 ىػػدفت د ارسػػة القطاونػػة ( )2777إلػػى اختبػػار أثػػر طريقػػة التػػدريس التبػػادلي فػػي تنميػػة ميػػاراتاالستيعاب القرائي بالمغة اإلنجميزية لدى طمبة المرحمة الثانوية في األردف.
 ى ػػدفت د ارس ػػة بن ػػي خال ػػد ( )2711إل ػػى استقص ػػاء أث ػػر برن ػػامج ت ػػدريبي ق ػػائـ عم ػػى اس ػػتراتيجيةالتػػدريس التبػػادلي فػػي تحسػػيف االسػػتيعاب الق ارئػػي لػػدى الطمبػػة الػػذيف يعػػانوف مػػف عسػػر الق ػراءة
(الديسمكسيا).
 ىػػدفت د ارسػػة حػػرب ( )2711إلػػى فحػػص أثػػر اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي فػػي الػػوعي الق ارئػػيلطالب الصؼ العاشر األساسي في األردف.
 ى ػػدفت د ارس ػػة المش ػػيداني ( )2778إل ػػى فح ػػص أث ػػر اس ػػتراتيجية الخريط ػػة الداللي ػػة والت ػػدريسالتبػػادلي فػػي ميػػارات الق ػراءة الجيريػػة (سػػرعة الق ػراءة ،صػػحة الق ػراءة ،فيػػـ الق ػراءة) لػػدى طمبػػة
الصؼ الخامس االبتدائي.
 أما دراستنا ىػذه فقػد ىػدفت إلػى معرفػة فاعميػة اسػتراتيجية التػدريس التبػادلي فػي تحصػيؿ طمبػةالصؼ التاسع األساسي بمادة النحو في المغة العربية والدافعية نحو تعمميا.
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من حيث العينة:
 تباينت أحجاـ العينات فػي الد ارسػات السػابقة إذ يتػراوح عػدد أفػراد العينػات مػف ( )88طالبػاً كمػاىػػو الحػػاؿ فػػي د ارسػػة القطاونػػة ( )2777إلػػى ( )574طالب ػاً كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي د ارسػػة العػػالف
(.)2712
 كمػػا تباينػػت الد ارسػػات مػػف حيػػث متغيػػر الجػػنس ،فينػػاؾ د ارسػػات اقتصػػرت عمػػى الػػذكور مثػػؿد ارس ػػات :القطاون ػػة ( ،)2007وس ػػبورر وبرونش ػػتايف وكيش ػػكة ( ،)2009والعمش ػػاني (،)2011
ووليد وزميمو (.)2012
 ودراسات كانت عينتيا مختمطة بيف الذكور واإلناث ،مثؿ دراسات بالينسػكار وبػراوف (،)1985وبني خالد ( ،)2011والمشيداني ( ،)2008وناجي (.)2006
 ودراسة واحدة اقتصرت عمى اإلناث ،مثؿ دراسة الخوالدة (.)2012 أما دراستنا ىذه فقد بمػد عػدد أفػراد عينتيػا ( )46طالبػاً وىػي تختمػؼ عػف الد ارسػات السػابقة مػفحيث حجـ العينة.
من حيث المنه :
 اتفقػػت جميػػع الد ارسػػات السػػابقة فػػي ىػػذا المحػػور فػػي اسػػتخداـ المػػنيج التجريبػػي بتصػػميـ شػػبوتجريبي ،أما الدراسة الحالية فقد اختمفػت مػع الد ارسػات السػابقة فػي أنيػا اسػتخدمت المػنيج شػبة
التجريبي في تطبيقيا.
من حيث األدوات:
 معظـ الدراسات كانت أدواتيا اختبار ،مقياس الدافعية ،وأسموب المالحظػة والمقابمػة لقيػاس اثػراسػػػتخداـ أسػ ػػموب التػػػدريس التبػ ػػادلي ،وتتفػ ػػؽ ىػػػذه الد ارس ػػة مػ ػػع بع ػػض الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة فػ ػػي
استخداميا اختبا ار تحصيالً ،ومقياساً لقياس دافعية الطمبة نحو استراتيجية التدريس التبادلي.
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أوجل اتتفاق:
 اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات في األدوات المستخدمة.أوجل اتختالف:
 تختمؼ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في موضوع الدراسة ،ومكاف إجرائيا ،وحجـ العينةومنيجيتيا.
جوانب اتستفادة من ه الدراسات:
 بناء اإلطار النظري. بناء أداتي الدراسة (اختبار التحصيؿ في المغة العربية ،ومقياس دافعيػة الطمبػة نحػو اسػتراتيجيةالتدريس التبادلي).
ثانيا -الدراسات المتعمقة بقواعد المغة العربية:
ىناؾ دراسة أجراىا التميمي والمهيبي ( )3124ىدفت إلى معرفة أثر استراتيجية المنظمات
المتقدمة في اكتساب المفاىيـ النحوية لػدى طالبػات الصػؼ الثػاني المتوسػط فػي محافظػة ديػالى فػي
الع ػراؽ ،وقػػد اسػػتخدـ الباحثػػاف الم ػنيج التجريبػػي ،وبمغػػت عينػػة الد ارسػػة ( )63طالبػػة بواقػػع ()30
طالبػػة فػػي المجموعػػة التجريبيػػة و ( )33طالبػػة فػػي المجموعػػة الضػػابطة ،وقػػد أعػػد الباحثػػاف اختبػػا ار
بعػػدياً الكتسػػاب المفػػاىيـ النحويػػة ،تػػالؼ مػػف ( )33فقػرة مػػف نػػوع االختيػػار مػػف متعػػدد .وقػػد توصػػمت
الد ارس ػػة إل ػػى وج ػػود ف ػػرؽ ذي دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف المجم ػػوعتيف التجريبي ػػة والض ػػابطة ف ػػي متغي ػػر
االكتساب لمصمحة المجموعة التجريبية التي درست طالباتيا باستراتيجية المنظمات المتقدمة.
وأجرت عبد الحميد ( )3124دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية لعػب األدوار
فػػي اكتس ػػاب تممي ػػذات الص ػػؼ الخػػامس االبت ػػدائي المف ػػاىيـ النحوي ػػة ،ومػػف ث ػػـ اس ػػتبقائيف لي ػػا ،وق ػػد
اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج التجريبػػي ،وتحقيقػػا ليػػدؼ البحػػث اختػػارت الباحثػػة مدرسػػة قبػػة الصػػخرة
االبتدائيػػة لمبنػػات فػػي محافظػػة نينػوى فػػي العػراؽ ،وبواقػػع شػػعبتيف ،وكانػػت شػػعبة (أ) ىػػي المجموعػػة
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الض ػػابطة الت ػػي درس ػػت بالطريق ػػة االعتيادي ػػة ،وش ػػعبة (ب) ى ػػي المجموع ػػة التجريبي ػػة والت ػػي درس ػػت
باسػػتخداـ اسػػتراتيجية لعػػب األدوار .وقػػد تكونػػت عينػػة البحػػث مػػف ( )30تمميػػذة وبواقػػع ( )15تمميػػذة
في المجموعة التجريبية .وقد أعدت الباحثة اختبا ار تحصيميا تكوف مف ( )40فقػرة مػف نػوع االختيػار
م ػػف متع ػػدد .وق ػػد أش ػػارت النت ػػائج إل ػػى وج ػػود ف ػػرؽ ذي دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف المجم ػػوعتيف التجريبي ػػة
والض ػػابطة ،لص ػػالس المجموع ػػة التجريبي ػػة ف ػػي اكتس ػػاب المف ػػاىيـ النحوي ػػة ،وك ػػذلؾ تف ػػوؽ المجموع ػػة
التجريبية عمى الضابطة في استبقاء التمميذات لممفاىيـ النحوية.
وفػػي د ارسػػة أج ارىػػا كػػؿ مػػف الغ دزاوي والتميمددي ( )3123ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ إلػػى أثػػر دورة
الػػتعمـ وخ ػرائط المفػػاىيـ فػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ النحويػػة وتنميػػة االتجػػاه لػػدى طالبػػات معاىػػد إعػػداد
المعممػػيف فػػي بغػػداد .ولتحقيػػؽ ذلػػؾ اختػػار الباحثػػاف تصػػميما تجريبيػػا ذا ضػػبط جزئػػي لمجمػػوعتيف
تجريبيتيف ومجموعة ضابطة واختبار بعدي ومقيػاس لالتجػاه ،وبطريقػة عشػوائية اختػا ار ثػالث شػعب
منو لتمثؿ عينة البحث ومثمت شعبة (ج) البالد عدد طالباتيا ( )26طالبة المجموعة األولػى درسػت
النحو باستعماؿ دورة التعمـ .ومثمػت الشػعبة (ب) البػالد عػدد طالباتيػا ( )26طالبػة أيضػا المجموعػة
التجريبية الثانية التي درست النحو باستعماؿ خرائط المفاىيـ .ومثمت الشعبة (أ) البالد عدد طالباتيا
( )24طالبػػة المجموعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت النحػػو بالطريقػػة التقميديػػة (االسػػتقرائية) ،وتشػػير نتػػائج
الدراسة إلى وجود فروؽ بيف متوسط درجات الطالبات لصالس المجموعة التي درست بطريقػة خػرائط
المفاىيـ.
وتقصػػت د ارسػػة الددددبور ( )3123معرفػػة أثػػر توظيػػؼ أنمػػوذج جانيػػو فػػي اكتسػػاب مفػػاىيـ
النحو لدى طالبات الصؼ السادس األساسي في محافظة شماؿ غزة ،وقد استخدمت الباحثة المنيج
التجريب ػػي ،وق ػػد تالف ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )80طالبػ ػة م ػػف طالب ػػات الص ػػؼ الس ػػادس األساس ػػي ،
وتكونت المجموعة التجريبيػة مػف ( )40طالبػة ،وتكونػت المجموعػة الضػابطة مػف ( )40طالبػة ،وقػد
تمثمػػت أدوات الد ارسػػة فػػي اختبػػار االكتسػػاب لممفػػاىيـ النحويػػة ،ودليػػؿ المعمػػـ الػػذي يعػػرض أنمػػوذج
جانيو .وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اذتية:
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أ -وجػػود فػرؽ داؿ إحصػػائيا بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات
طالبات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لصالس المجموعة التجريبية.
ب -توجػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػد مسػػتوى الداللػة ( )α=0,05فػي اكتسػػاب مفػاىيـ النحػػو
بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسػط درجػات المجموعػة الضػابطة تعػزى
لمتغير التحصيؿ العاـ في المغة العربية (ضعيؼ ،متوسط ،مرتفع).
أما دراسة سميمان وخمف اهلل ( )3123فقد ىدفت إلى معرفة أثر برنامج قػائـ عمػى أنمػوذج
أبعػػاد الػػتعمـ لتنميػػة المفػػاىيـ النحويػػة لػػدى تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة ،وقػػد اسػػتخدـ الباحثػػاف المػػنيج
التجريبي ،وقد تكونت عينة الدراسة مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي بمحافظة القيموبية في مصر
 ،وقػػد بم ػػد افػ ػراد العينػػة ( )84تممي ػػذاً بالمدرس ػػتيف اذتيتػػيف :بني ػػا اإلعدادي ػػة لمبنػػيف تمث ػػؿ المجموع ػػة
التجريبيػػة وعػػدد أفرادىػػا ( )43طالب ػاً ،وناصػػر اإلعداديػػة لمبنػػيف وعػػدد أفرادىػػا ( )41طالب ػاً .وقػػد قػػاـ
الباحث بإعداد دليؿ تعميمي لبرنامج قػائـ عمػى أبعػاد الػتعمـ ،واختبػار لممفػاىيـ النحويػة ،وقػد أظيػرت
نتػػائج الد ارسػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )7071بػػيف متوسػػطي أداء تالميػػذ
المجموعػػة التجريبيػػة وتالميػػذ المجموعػػة الض ػابطة فػػي اختبػػار المفػػاىيـ النحويػػة ولصػػالس المجموعػػة
التجريبية.
وىدفت د ارسػة فنددي و يددان ( )3122إلػى التعػرؼ عمػى أثػر أنمػوذجي االنتقػاء وف اريػر فػي
اكتسػاب المفػػاىيـ النحويػة لػػدى طالبػات الصػػؼ األوؿ المتوسػط فػػي محافظػة ديػػالى فػي العػراؽ ،وقػػد
اسػػتخدمت الباحثتػػاف المػػنيج التجريبػػي ،وقامػػت الباحثتػػاف باختيػػار مدرسػػة مػػف بػػيف مػػدارس مجتمػػع
الدراسة بالطريقة العشوائية وىي مدرسة (متوسطة الجواىر لمبنات) ،إذ اختارت الباحثتاف الشعبة (أ)
لتمثػػؿ المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى ،وشػػعبة (ب) لتمثػػؿ المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة ،واختػػارت شػػعبة
(ج) لتمثػػؿ المجموعػػة الضػػابطة ،وقػػد تػػـ اسػػتبعاد الطالبػػات ال ارسػػبات مػػف عينػػة البحػػثن المػػتالكيف
الخبػ ػرة ف ػػي الم ػػادة م ػػف الع ػػاـ الماض ػػي ،ل ػػذا فق ػػد بم ػػد ع ػػدد الطالب ػػات ف ػػي المجموع ػػات ال ػػثالث بع ػػد
االسػػتبعاد ( )98طالبػػة لمصػػؼ األوؿ المتوسػػط بواقػػع ( )29طالبػػة فػػي المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى
و( )37طالبػػة فػػي المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة و( )32طالبػػة فػػي المجموعػػة الضػػابطة ،وقػػد أعػػدت
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الباحثتػػاف دلػػيالً تعميمي ػاً وفػػؽ أنمػػوذج ف اريػػر ،وأنمػػوذج االنتقػػاء ،وأعػػدتا اختب ػا ار تحصػػيميا بعػػديا .وقػػد
أشارت نتائج الدراسة إلى وجػود فػروؽ بػيف المجموعػات الػثالث ،وقػد أشػار اختبػار شػيفيو إلػى تفػوؽ
المجموعة التجريبية األولػى ( أنمػوذج ف اريػر ) عمػى الضػابطة ،فػي حػيف لػـ تتفػوؽ المجموعػة الثانيػة
عمى الضابطة  ،وقد توصمت الدراسة إلى االستنتاجات اذتية :إف استخداـ أنموذجي االنتقاء وفراير
يعطػػي الطالبػػات دو اًر ميم ػاً فػػي العمميػػة التعميميػػة عػػف طريػػؽ األمثمػػة المنتميػػة وغيػػر المنتميػػة مػػف
خبػراتيف ،وأف يسػػيـ اسػػتخداـ أنمػػوذجي االنتقػػاء وف اريػػر فػػي رفػػع المسػػتوى التعميمػػي لمطالبػػات وزيػػادة
فيميػف لممػادة ،ومػف ثػـ تثبيتيػا فػي أذىػػانيف ،وانػدفاع طالبػات المجمػوعتيف التجػريبيتيف مػع خطػوات
األنموذجيف.
وىػػدفت د ارسػػة مخمددف ( )3121إلػػى معرفػػة أثػػر اسػػتراتيجية الػػذكاءات المتعػػددة فػػي اكتسػػاب
طػػالب الصػػؼ األوؿ المتوسػػط مػػف العػػادييف وذوي صػػعوبات الػػتعمـ لممفػػاىيـ النحويػػة ،وقػػد اسػػتخدـ
الباحث المػنيج التجريبػي ،وأجريػت الد ارسػة فػي محافظػة بغػداد فػي العػراؽ ،وقػد تالفػت عينػة الد ارسػة
مػف ( )34طالبػا فػي المجموعػػة التجريبيػة التػي تػػدرس باسػتراتيجيو الػذكاءات المتعػػددة ،فػي حػيف بمػػد
ع ػػدد طػ ػػالب المجموعػ ػػة الضػػػابطة( )34طالب ػػا ،وقػػػد أع ػػد الباح ػػث دل ػػيال تعميميػػػا وف ػػؽ اسػ ػػتراتيجية
الذكاءات المتعددة ،واختبا ار تحصيميا تكوف مف ( )35فقرة .وتوصمت الدراسة إلى أنو يوجػد فػرؽ ذو
دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف المجم ػػوعتيف وك ػػاف الف ػػرؽ لص ػػالس المجموع ػػة التجريبي ػػة ف ػػي اختب ػػار اكتس ػػاب
المفاىيـ النحوية.
وسػعت د ارسػة المخزومدي ( )3117إلػى معرفػة أثػر اسػتخداـ الحاسػوب كاسػتراتيجية تػػدريس
فػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ النحويػة لػػدى طالبػػات الصػػؼ األوؿ ثػػانوي األدبػػي ،وتالفػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف
( )177طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ األوؿ الثػػانوي األدبػػي خػػالؿ الفصػػؿ الثػػاني مػػف العػػاـ – 2774
 ،2775واختيػػرت العينػػة بالطريقػػة العشػوائية البسػػيطة ،وتػػـ تػػوزيعيف عمػػى مدرسػػتيف فػػي أربػػع شػػعب
اثنتػػاف مثمتػػا (المجموعػػة الضػػابطة) واثنتػػاف مثمتػػا(المجموعػػة التجريبيػػة) واسػػتخدـ الباحػػث فػػي د ارسػػتو
برنامجػاً تعميميػاً محوسػػباً وامتحانػػا تحصػػيميا .وقػػد أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة بوجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً
ب ػػيف متوس ػػطي درج ػػات طالب ػػات ك ػػؿ م ػػف المجم ػػوعتيف الض ػػابطة والتجريبي ػػة ف ػػي االختب ػػاريف القبم ػػي
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والبعػػدي لصػػالس االختبػػار البعػػدي ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى فاعميػػة اسػػتخداـ الحاسػػوب كاسػػتراتيجية تػػدريس.
كمػػا وأظيػػرت وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متوسػػطات طالبػػات المجمػػوعتيف فػػي التطبيػػؽ البعػػدي
لالختبػػار التحصػػيمي ولصػػالس طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة وىػػذا يػػدلؿ عمػػى أف اسػػتراتيجية التػػدريس
باستخداـ الحاسوب صالحة لالستخداـ مع جميع المستويات التحصيمية وليا فاعمية في التحصيؿ.
أما دراسة عون ( )3116فقد أجريت في العراؽ ورمت إلى أثػر أسػموب الػتعمـ التعػاوني فػي
تنمية ميوؿ الطمبة فػي الصػؼ الخػامس األدبػي نحػو قواعػد المغػة العربيػة .وتالفػت عينػة الد ارسػة مػف
( )67طالبػػا و( )67طالبػػة مػػوزعيف بواقػػع ( )37طالبػػا وطالبػػة فػػي كػػؿ صػػؼ ،درس الباحػػث نفسػػو
عمػػى عينػػة الد ارسػػة لممجموعػػات أعػػاله كمػػا أعػػد الباحػػث مقياسػػا لمميػػوؿ اتجػػاه قواعػػد المغػػة العربيػػة،
وأظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست باسموب التعمـ التعاوني عمى طمبة المجموعة
الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية .كما أشػارت النتػائج إلػى عػدـ وجػود فػروؽ فػي الميػوؿ نحػو
المغة العربية لكال الجنسيف.
وفي دراسة قاـ بيا المخزومي ( )3115لمعرفة أثر استخداـ بعض طرؽ تػدريس النحػو فػي
اكتسػػاب طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي لػػبعض المفػػاىيـ النحويػػة المتضػػمنة فػػي وحػػدة التوابػػع خػػالؿ
الفصػػؿ الثػػاني  ،2773 – 2772وقػػد تكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف ( )757طالبػػا وطالبػػة ،أمػػا عينػػة
الد ارسػػة فقػػد بمغػػت ( )247طالبػػا وطالبػػة توزعػوا فػػي ( )8شػػعب د ارسػػية بالطريقػػة العشػوائية الطبقيػػة،
طبؽ عمػييـ اختبػا ار تحصػيميا تكػوف مػف ( )67فقػرة ،وقػد دلػت نتػائج الد ارسػة عمػى عػدـ وجػود فػروؽ
دالػػة إحصػػائيا تعػػزى لمجػػنس ،ووجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا تعػػزى إلػػى اسػػتراتيجية التػػدريس ،ووجػػود
فروؽ دالة إحصائيا تعزى لمتحصيؿ.
وقػػاـ النمددري ( )3112بد ارسػػة ىػػدفت إلػػى معرفػػة أثػػر اسػػتخداـ الحاسػػب اذلػػي فػػي اكتسػػاب
الطالب ػػات المعمم ػػات مي ػػارات ت ػػدريس المغ ػػة العربي ػػة وف ػػي اتجاى ػػاتيف نح ػػو اس ػػتخدامو ف ػػي الت ػػدريس.
وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف جميػػع الطالبػػات المعممػػات مػػف كميػػة المغػػة العربيػػة فػػي جامعػػة أـ القػػرى
المتوقع تخرجيف في الفصؿ الدراسي األوؿ عاـ 1422ـ ،عددىف ( )463طالبة ،وتـ تقسيميف إلػى
مجم ػػوعتيف :تجريبي ػػة وض ػػابطة .واس ػػتخدمت الباحث ػػة التص ػػميـ ش ػػبو التجريب ػػي واس ػػتعانت ب ػػاألدوات
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التالية :االختبار التحصيمي،األسطوانة المدمجػة بطاقػة مالحظػة ،مقيػاس االتجػاه ،وتوصػمت الباحثػة
إلى إيجابية استخداـ الحاسب اذلي وفاعميتو فػي اكتسػاب الطالبػات المعممػات ميػارات تػدريس المغػة
العربية وفي اتجاىاتيـ نحو استخدامو.
وبعػ ػػد اسػ ػػتقراء لمد ارسػ ػػات السػ ػػابقة الحػ ػػظ الباحػ ػػث أف جميعيػ ػػا د ارسػ ػػات تجريبيػ ػػة ،وأف تمػ ػػؾ
الدراسات أثبتت فاعمية الحاسوب وأثره اإليجابي عمى تحصيؿ الطالب.
وىدفت دراسة الفالح ( )3112إلػى التعػرؼ إلػى فاعميػة اسػتراتيجية الػتعمـ التعػاوني اإلتقػاني
وأثرىا في تحصيؿ طالبات الصؼ األوؿ الثانوي واتجاىاتيف نحو مادة النحو ،ولتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ
اختػػارت الباحثػػة عينػػة عش ػوائية بمػػد عػػدد أفرادىػػا ( )137طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ األوؿ الثػػانوي
بالثانوية العاشرة بمدينة الريػاض ،ووزع أفرادىػا عشػوائيا عمػى مجمػوعتيف ،مثمػت إحػداىما المجموعػة
التجريبي ػ ػػة ،وبم ػ ػػد ع ػ ػػدد أفرادى ػ ػػا ( )68طالب ػ ػػة درس ػ ػػف باس ػ ػػتراتيجية ال ػ ػػتعمـ التع ػ ػػاوني اإلتق ػ ػػاني
) (Cooperative Mastery Learning Strategyومثمػت األخػرى المجموعػة الضػابطة ،وبمػد
عدد أفرادىا ( )62طالبة درسف باالستراتيجية التقميدية ،واستمرت التجربة ( )8أسابيع ،وبعػد معالجػة
البيانات التي حصمت عمييا الباحثة إحصائيا  ،بينت النتائج تفوؽ المجموعػة التجريبيػة التػي درسػت
باستراتيجية التعمـ التعاوني اإلتقاني عمى المجموعة الضابطة التي درست باالستراتيجية التقميدية
وأجرى التويم ( )3111دراسة ىدفت إلى معرفة أثر الحاسوب عند استخدامو وسيمة تعميمية
ف ػػي ت ػػدريس م ػػادة النح ػػو لمص ػػؼ الس ػػادس االبت ػػدائي ،وتكون ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )67طالب ػػا ،ث ػػـ
ت ػػوزيعيـ إل ػػى مجم ػػوعتيف األول ػػى ( )37طالب ػػا لممجموع ػػة التجريبي ػػة ،واألخ ػػرى ( )37طالب ػػا وتمث ػػؿ
المجموعة الضابطة وبعد االنتياء مف التجربة توصؿ الباحث إلى وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية
في متوسط تحصػيؿ الطػالب بػيف المجموعػات التجريبيػة والمجموعػات الضػابطة فػي مسػتوى التػذكر
لص ػػالس المجموع ػػات التجريبي ػػة .وأيض ػػا ال يوج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي متوس ػػط تحص ػػيؿ
الطالب بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مستوى الفيـ والتطبيؽ.
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التعقيب عما الدراسات المتعمقة بمادة النحو في المغة العربية:
من حيث األهداف:
 ىدفت دراسة عوف ( )2775إلى معرفة اثر أسموب التعمـ التعػاوني فػي تنميػة ميػوؿ الطمبػة فػيالصؼ الخامس األدبي نحو قواعد المغة العربية.
 ى ػػدفت د ارس ػػة الت ػػويـ ( )2777إل ػػى معرف ػػة أث ػػر الحاس ػػوب عن ػػد اس ػػتخدامو وس ػػيمة تعميمي ػػة ف ػػيتدريس مادة النحو لمصؼ السادس االبتدائي.
 ىػػدفت د ارسػػة النمػػري ( )2771إلػػى معرفػػة أثػػر اسػػتخداـ الحاسػػب اذلػػي فػػي اكتسػػاب الطالبػػاتالمعممات ميارات تدريس المغة العربية وفي اتجاىاتيف نحو استخدامو في التدريس.
 أما دراستنا فقد ىدفت إلى معرفة فاعمية استراتيجية التدريس التبادلي في تحصيؿ طمبػة الصػؼالتاسع األساسي بمادة النحو في المغة العربية والدافعية نحو تعمميا.
من حيث العينة:
 تباينت أحجاـ العينات فػي الد ارسػات السػابقة إذ يتػراوح عػدد أفػراد العينػات مػف ( )37طالبػاً كمػاى ػػو الح ػػاؿ ف ػػي د ارس ػػة عب ػػد الحمي ػػد ( )2713إل ػػى ( )757طالبػ ػاً كم ػػا ى ػػو الح ػػاؿ ف ػػي د ارس ػػة
المخزومي (.)2774
 كمػػا تباينػػت الد ارسػػات مػػف حيػػث متغيػػر الجػػنس ،فينػػاؾ د ارسػػات اقتصػػرت عمػػى الػػذكور ،مثػػؿدراستي التويـ ( ،)2000ومخمؼ (.)2010
 دراسات كانت عينتيػا مختمطػة بػيف الػذكور واإلنػاث ،مثػؿ د ارسػتي عػوف ( ،)2005والمخزومػي(.)2004
 دراسات اقتصػرت عمػى اإلنػاث ،مثػؿ د ارسػات النمػري ( ،)2001والفػالس ( ،)2001والمخزومػي( ،)2006والغزاوي والتميمي (.)2012
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 د ارس ػػات كان ػػت عينتي ػػا م ػػف اإلن ػػاث ،مث ػػؿ د ارس ػػات التميم ػػي والمييب ػػي ( ،)2013وعب ػػد الحمي ػػد( ،)2013والدبور ( ،)2012ودراسة فندي وغيداف (.)2011
 أمػا الد ارسػػة الحاليػػة فقػد بمػػد عػػدد أفػراد عينتيػا ( )46طالبػاً وىػػي تختمػؼ عػػف الد ارسػػات السػػابقةمف حيث حجـ العينة.
من حيث المنه :
 اتفقت جميع الدراسات السابقة في ىذا المحور باسػتخداـ المػنيج التجريبػي ،أمػا الد ارسػة الحاليػةفقد اختمفت مع الدراسات السابقة في أنيا استخدمت المنيج شبو التجريبي في تطبيقيا.
من حيث األدوات:
 معظـ الدراسات كانت أدواتيا اختبار ،مقياس ،وأسموب المالحظة والمقابمة لقياس أثػر اسػتخداـاسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي ،وتتفػػؽ ىػػذه الد ارسػػة مػػع بعػػض الد ارسػػات السػػابقة فػػي اسػػتخداميا
اختبا ار تحصيالً ،ومقياساً لقياس دافعية الطمبة نحو استراتيجية التدريس التبادلي.
أوجل اتتفاق:
 -اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات في األدوات المستخدمة.
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أوجل اتختالف:
 تختمؼ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في موضوع الدراسة ،ومكاف إجرائيا ،وحجـ العينةومنيجيتيا.
جوانب اتستفادة من ه الدراسات:
 بناء اإلطار النظري. بناء أدوات الدراسة (مقياس لقياس دافعية الطمبة نحو استراتيجية التدريس التبادلي).ثالثاً :الدراسات المتعمقة بالدافعية:
أجػرى طحايندة وداندا ) (Tahaineh & Danna, 2013د ارسػة ىػدفت إلػى الكشػؼ عػف
توجيػػات دافعيػػة الطالبػػات لػػتعمـ المغػػة اإلنجميزيػػة بوصػػفيا لغػػة أجنبيػػة فػػي األردف واتجاىػػاتيف نحػػو
تعمميا .ومػف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة اسػتخدـ الباحثػاف مقيػاس الدافعيػة واالتجاىػات لجػاردنز .
وتكونت عينة الدراسة مف ( (184طالبة ممف يدرسف المغة اإلنجميزية و دابيا في كمية األميػرة عاليػة
الجامعية التابعة لجامعة البمقاء التطبيقية .وأظيرت نتائج الد ارسػة أف الطالبػات أبػديف دافعيػة وسػيميو
لتعمـ المغة اإلنجميزيػة أكثػر مػف الدافعيػة التكامميػة ،وأف اتجاىػاتيف نحػو تعمػـ المغػة اإلنجميزيػة كانػت
إيجابية ومرتفعة.
وأمػا د ارسػة الزعبدي وبنددي دومدي ( )3123فقػد ىػدفت لمكشػػؼ عػف أثػر اسػتخداـ اسػػتراتيجية
الػ ػػتعمـ المتمػ ػػازج فػ ػػي المػ ػػدارس األردنيػ ػػة ،فػ ػػي تحصػ ػػيؿ طمبػ ػػة الصػ ػػؼ ال اربػ ػػع األساسػ ػػي فػ ػػي مػ ػػادة
الرياضػػيات ،والدافعيػػة نحػػو تعمميػػا .وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )71طالبػػا وطالبػػة ،مػػوزعيف عمػػى
أربع ػػة ش ػػعب ص ػػفية ،م ػػنيـ ( )38مجموع ػػة تجريبي ػػة ،و ( )33مجموع ػػة ض ػػابطة .وق ػػد دل ػػت نت ػػائج
الد ارس ػ ػػة عم ػ ػػى وج ػ ػػود ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية ب ػ ػػيف المجم ػ ػػوعتيف التج ػ ػريبيتيف ،والمجم ػ ػػوعتيف
الضػػابطتيف ،فػػي التحصػػيؿ والدافعيػػة ،ولصػػالس المجمػػوعتيف التج ػريبيتيف ،ونصػػت أيضػػا إلػػى عػػدـ
وجود فروؽ بيف الطمبة في التحصيؿ والدافعية.
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وأجرى سامل وعبدداهلل ( )3122د ارسػة ىػدفت إلػى معرفػة مسػتوى دافعيػة الطمبػة الجػامعييف
لػػتعمـ المغػػة العربيػػة االتصػػالية فػػي ماليزيػػا ،ولتحقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػة ،أعػػد الباحثػػاف مقياسػػا لمدافعيػػة،
تكوف مف سبعة محاور ،ووزع عمى ( )50طالبا وطالبة مف طمبة السنة التمييديػة فػي جامعػة العمػوـ
اإلسالمية العالمية .وأشارت النتائج إلى أف مستوى دافعية الطمبة نحػو تعمػـ المغػة العربيػة االتصػالية
كاف قويا ،واف كاف متفاوتا في بعض المحاور.
وفػػي د ارسػػة أج ارىػػا وزيددل ) (Guzel, H, 2011ىػػدفت إلػػى الكشػػؼ عػػف العالقػػة بػػيف
الخصائص الديموغرافية ،وعوامؿ الدافعية لدى معممي الفيزياء في تركيا ،وتكونت عينة الد ارسػة مػف
( )103معممػػيف مػػف معممػػي الفيزيػػاء ،وتػػـ اختيػػارىـ عش ػوائيا مػػف مجموعػػة مػػف المػػدارس الثانويػػة.
واسػػتخدمت الد ارسػػة االسػػتبانة المقننػػة فػػي عمميػػة جمػػع البيانػػات .ودلػػت النتػػائج عمػػى أف أىػػـ عوامػػؿ
الدافعيػػة لػػدى معممػػي العمػػوـ كانػػت مرتبط ػة بالم ازيػػا التػػي تقػػدميا مينػػة التػػدريس لممعمػػـ ،والعالقػػات
اإليجابية مع الزمالء ،وتوفر بيئة مدرسية جيدة ،وتوفر التكنولوجيا التعميمية المناسبة ،إال أف طبيعة
المينة كانت مف العوامؿ المثبطة لمدافعية لدى المعمميف.
وق ػػاـ وانددد ) (Wang, 2011ب ػػإجراء د ارس ػػة نوعي ػػة ح ػػوؿ الدافعي ػػة ل ػػدى معمم ػػي العم ػػوـ
الخريجيف لاللتحاؽ بمينة التعميـ فػي تػايواف ،وذلػؾ بعػد مػرورىـ بخبػرة سػنة تطبيقيػة .وتكونػت عينػة
الد ارسػػة مػػف ( )22معممػػا ومعممػػة ،مػػف مختمػػؼ التخصصػػات العمميػػة ،واسػػتخدمت الد ارسػػة أسػػموب
المقابمػػة لقيػػاس دافعيػػة التػػدريس لػػدى عينػػة الد ارسػػة .ودلػػت النتػػائج عمػػى أف مسػػتوى دافعيػػة التػػدريس
لػػدى معممػػي العمػػوـ كػػاف مرتفعػػا ،إذ إف ( )%82مػػنيـ لػػدييـ الدافعيػػة لمبقػػاء فػػي مينػػة التعمػػيـ ،وأف
( )%18مػػنيـ أظيػػروا تػػرددا بيػػذا الشػػاف ،وأف األسػػباب وراء الدافعيػػة لمعمػػؿ فػػي التعمػػيـ تمثمػػت فػػي
الرغبػػة الشخصػػية الحقيقيػػة لت ػدريس العمػػوـ غيػػر المشػػجعة لمبقػػاء فػػي التعمػػيـ ،تتمثػػؿ فػػي الصػػعوبات
المينية التي واجيوىا خالؿ فترة التطبيؽ في المدارس .وأف العوامؿ الشخصية المرتبطة بالمعمـ مثؿ
خبرة التدريس ،والبرنامج الدراسي ،والبيئة المدرسية ،تؤثر عمى دافعية معممي العموـ نحو التدريس.
وأمػػا د ارسػػة دويدددك وشدددحادة ) (Dowaik & Shehadeh, 2010فقػػد ىػػدفت إل ػػى
استكشاؼ أنماط الدافعية لتعمـ المغػة اإلنجميزيػة السػائدة لػدى طمبػة الجامعػات فػي فمسػطيف ،وتحديػدا
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في منطقة الخميؿ .ولتحقيؽ أىػداؼ الد ارسػة اسػتخدـ الباحثػاف مقياسػا لمدافعيػة متبوعػا بمجموعػة مػف
المقػػابالت .وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )127طالبػػا وطالبػػة ،مػػف طمبػػة جػػامعتي الخميػػؿ وبوليتكنػػؾ
فمسطيف ،في تخصصي اليندسة ،والمغػة االنجميزيػة .وأظيػرت نتػائج الد ارسػة أف أنػواع الدافعيػة التػي
ظيػرت لػػدى الطمبػػة الفمسػطينييف تختمػػؼ بشػػكؿ كبيػر عػػف أنػواع الدافعيػة التػػي تػػـ توصػيفيا مػػف قبػػؿ
الباحثيف الغربييف الذيف أجروا أبحاثيـ فػي الغالػب عمػى فئػات الميػاجريف إلػى البمػداف الناطقػة بالمغػة
اإلنجميزية،إذ تسود لدى الطمبة الفمسطينييف أنواع دافعيػة خارجيػة المصػدر ،مثػؿ تعمػـ المغػة ،لكونيػا
متطمبػػا إجباريػػا فػػي الخطػػط الد ارسػػية ،أو نظ ػ ار لرغبػػة المػػتعمـ فػػي حمايػػة ثقافتػػو عػػف طريػػؽ مقاومتػػو
الثقافية األجنبية ،في حيف لـ يظير أي مف الطمبة دافعية تكاممية أو داخمية لتعمـ المغة اإلنجميزية.
وأمػػا د ارسػػة الياسدددري والجمعدددان ( )311:فقػػد ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى أسػػباب انخفػػاض
الدافعية لدى طمبة قسـ العموـ التربوية والنفسية في كمية التربية ،جامعة البصرة وسبؿ معالجتيا،
وبمغت عينة البحث األساسية ( )80طالب وطالبة ،مف طمبة قسـ العمػوـ التربويػة والنفسػية
ف ػػي كمي ػػة التربي ػػة ،وق ػػد روع ػػي ف ػػي اختي ػػار العين ػػة التمثي ػػؿ المتػ ػوازف ،م ػػف حي ػػث الج ػػنس ،والقس ػػـ،
والمرحمة ،حيث كانت العينة تمثؿ  %55مف مجتمع البحث ،وقد دلت الدراسة عمػى وجػود عػدد مػف
األسباب التي تؤدي إلػى انخفػاض مسػتوى الدافعيػة لػدى الطمبػة نحػو تخصصػيـ ،ودلػت أيضػا عمػى
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الدافعية لدى الطمبة تجاه تخصصيـ وفؽ متغير الجنس.
وىدفت دراسة رونديس وسدميث ) (Roness & Smith, 2009إلػى معرفػة مسػتوى دافعيػة
الطػػالب لمحصػػوؿ عمػػى الػػدبموـ العػػالي فػػي التربيػػة ،باإلضػػافة إلػػى دافعتػػييـ نحػػو التعمػػيـ ،وتكونػػت
عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )283طالبػػا مػػف إحػػدى الجامعػػات النرويجيػػة ،ودلػػت النتػػائج إلػػى وجػػود دافعيػػة
ٍ
خوؼ ٍ
كبير لمطمبػة عمػى عمميػـ المسػتقبمي كمعممػيف،إذ تبػيف أف
عالية لدى الطمبة ،كما تبيف ظيور
( )%25منيـ عدـ معرفتيـ إذا كانوا سيمتحقوف بيذه المينة مسػتقبال أـ ال ،وأظيػر الطمبػة أيضػا أف
دراستيـ ىذه ىي مف أجؿ الحصوؿ عمى خيارات أكبػر فػي سػوؽ العمػؿ ،إضػافة إلػى حػاجتيـ أثنػاء
العمؿ في مينة التعميـ.
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كما وأجػرى سديالرت ) (Selart, 2008د ارسػتو حػوؿ موضػوع أثػر المكافػتت لمطمبػة ،عمػى
تنظػػيـ الػػذات والدافعيػػة الداخميػػة والخارجيػػة لػػدييـ واسػػتيدفت الد ارسػػة عينػػة مكونػػة مػػف ( )24طالبػػا
وطالبة ،مف مدارس ثانوية في كاليفورنيػا .وتػـ تنفيػذ الد ارسػة تجريبيػاً لممجمػوعتيف ،إحػداىما ضػابطة
تػػـ تػػدريبيا عمػػى معػػززات داخميػػة فقػػط ،وأخػػرى تجريبيػػة مػػع معػػززات خارجيػػة ماديػػة فقػػط ،وخرجػػت
الدراسة بنتائج أف المعززات الداخمية ليا أثر أكبر مف المعززات الخارجية.
وأجرى انم ( )3118دراسة ىػدفت إلػى فحػص أثػر برنػامج تػدريبي فػي الػتعمـ المػنظـ ذاتيػا
مس ػػتندا إل ػػى نظري ػػة ال ػػتعمـ المعرف ػػي االجتم ػػاعي ف ػػي ك ػػؿ م ػػف الدافعي ػػة الداخمي ػػة والفاعمي ػػة الذاتي ػػة
األكاديميػػة لػػدى عينػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ السػػابع فػػي األردف ،وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )83طالبػػا
مف طمبة الصؼ السابع األساسي الذكور في مدارس وكالة الغوث التابعة لمنطقة جنػوب عمػاف فػي
األردف ،وتـ توزيعيـ عشوائيا إلى مجموعتيف :مجموعة تجريبية وتكونت مف ( )47طالبا ،ومجموعة
ضابطة تكونت مف ( )43طالبا ،وتـ استخداـ مقياسيف :مقياس الدافعية الداخمية األكاديمية والمكوف
مف أربعة أبعاد ىي :اإلحساس بالمتعة ،واإلحساس بالكفاءة ،واإلحساس بالقيمة ،وتحمػؿ الضػغوط.
ومقيػػاس الفاعمي ػػة الذاتيػػة .وق ػػد أظي ػػرت نتػػائج الد ارس ػػة وجػػود أث ػػر لمبرن ػػامج التػػدريبي عم ػػى الدافعي ػػة
الداخمية األكاديمية عمى المقياس بشكؿ عاـ ،وعمى اإلحسػاس بالمتعػة ،واإلحسػاس بالقيمػة ،وتحمػؿ
الضغوط.
وىػػدفت د ارسػػة زاتددز وشاسددن ) (Zatz & Chassin, 2007إلػػى التعػػرؼ إلػػى مسػػتوى
دافعي ػػة الطمب ػػة ،عن ػػد الد ارس ػػة لالمتح ػػاف ب ػػيف الطمب ػػة ذوي القم ػػؽ (الع ػػالي ،والمعت ػػدؿ ،والم ػػنخفض)،
وتناولت الدراسة عينة مػف طمبػة الصػؼ العاشػر ( ،)294وتػـ تقسػيميا إلػى ثػالث مجموعػات حسػب
درجػػة القمػػؽ ترتيبػػا وىػػـ ،)69( ،)176( ،)219( :وفػػؽ مقيػػاس قمػػؽ االمتحػػاف ،ومقيػػاس الدافعيػػة.
ودلت النتائج عمى أف ىناؾ عالقة بيف قمؽ االمتحاف والدافعية ،حيث كممػا زاد قمػؽ االمتحػاف ،قمػت
الدافعية ،وأف نتائج االمتحانات كانت مرتبطة بمستوى الدافعية.
وأجريت دراسة مون ) (Moon, 2006عمى عينة مػف ( )131طالبػا فػي المرحمػة الثانويػة،
بطريقػػة تجريبيػػة حيػػث تػػـ تقسػػيميـ إلػػى مجمػػوعتيف عش ػوائيتيف ،مجموعػػة تػػـ تػػدريبيا عمػػى تحسػػيف
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الميػػارات والدافعيػػة ،والثانيػػة لػػـ تتمػػؽ أي تػػدريب .ومػػف خػػالؿ النتػػائج تبػػيف انخفػػاض قمػػؽ االمتحػػاف
مقارنة بالمجموعة الضابطة (غير المتدربة).
وأجرى واجمن ) (Wagman, 2006دراستو عمى عينة مكونة مف ( )120طالبا مػف ذوي
التحصػ ػػيؿ العػ ػػالي والمتػ ػػدني مػ ػػف الصػ ػػؼ العاشػ ػػر،وحاولت د ارسػ ػػة متغي ػ ػرات ،مثػ ػػؿ :مفيػػػوـ الػ ػػذات،
والدافعية ،والنجاح والفشؿ ،بػيف أفػراد العينػة .ومػف خػالؿ نتػائج المقارنػة بػيف الفئتػيف ،تبػيف أف طمبػة
التحصيؿ العالي لدييـ مفيوـ ذات مرتفع ،ودافعية داخمية.
وفػي د ارسػة أج ارىػا كػؿ مػف دوبميسديس وهيسدكوك ومداكموري (Duplesis, Hiscock,
) Mcmurray, 2004حػػوؿ أثػػر اسػػتخداـ مسػػاعدات التػػذكر ،والدافعيػػة لمػػتعمـ عمػػى الطمبػػة ،وقػػد
استيدفت عينة الدراسة المكونة مف ( )67طالب وطالبػة ،وتػـ تقسػيـ العينػة إلػى مجمػوعتيف ،األولػى
تجريبيػػة تمقػػت برنامجػا تػػدريبيا لزيػػادة ميػػارات تحصػػيؿ الد ارسػػة ،والمجموعػػة الثانيػػة الضػػابطة درسػػت
بالطريقة االعتيادية .وقد حصمت المجموعة التجريبية عمى نتػائج تثبػت وجػود ذات داللػة إحصػائية،
عمى المجموعة الضابطة في ميارات الدراسة والتحصيؿ.
وس ػػعت دراسدددة الزعبدددي ( )3114لموق ػػوؼ عم ػػى ض ػػغوط العم ػػؿ الت ػػي يع ػػاني مني ػػا رؤس ػػاء
األقساـ األكاديمية في الجامعات األردنية ،حسب عدة متغيرات منيا :سنوات الخبرة ،ونوع الجامعػة،
ودرجة المساندة االجتماعية .وتناولت الدراسة جميع أفراد مجتمع الد ارسػة المكػوف مػف ( )372رئػيس
قس ػػـ ،وم ػػف خ ػػالؿ حس ػػاب المتوس ػػطات الحس ػػابية ،والتكػ ػ اررات ،والنس ػػب المئوي ػػة ،وتحمي ػػؿ االنح ػػدار
الخطي ،تبيف أف دافعية العينة لمعمؿ كانت عالية لدييـ.
وأجػرى شدوالتر ( )Showalter, 2002د ارسػتو حػوؿ موضػوع قمػؽ االمتحػاف ،ومػف خػالؿ
القياـ ببحث تجريبي قبمي وبعدي لطمبة المرحمة الثانوية بعينػة مكونػة مػف ( )173طػالب وطالبػات،
قػػاـ الباحػػث بتطػػوير برنػػامج تػػدريبي إرش ػػادي لميػػارات التواصػػؿ والدافعيػػة ،لمػػدة زمنيػػة ق ػػدرىا ()9
أسابيع جمسة واحػدة كػؿ أسػبوع .وأشػارت النتػائج إلػى وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف مسػتوى
درجة تحصيؿ الطالب وقمؽ االمتحاف.
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وىػػدفت د ارسػػة بددوكي وبمومنفيمددد ) (Pokay& Blumenfeld, 2002حػػوؿ موضػػوع
الدافعيػػة وعالقتػػو بإنجػػاز الطمبػػة ،وكػػذلؾ بحػػث العالقػػة بػػيف الدافعيػػة وتاثيرىػػا عمػػى نتػػائج امتحانػػات
الطمبة ،وبيف الجنس وعالقتو بالدافعية .وتكونت عينػة الد ارسػة مػف ( )283طالبػا وطالبػة ،لمصػفوؼ
(التاسع ،والعاشػر ،والحػادي عشػر) .وتشػير نتػائج الد ارسػة إلػى أف طػرؽ قيػاس الدافعيػة يػؤثر إيجابػا
في عالمات الطمبة ،ولـ تشر نتائج الدراسة إلى وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية يعػزى إلػى متغيػر
الجنس في مجاؿ دافعية التعمـ واإلنجاز باالمتحانات.
أمػػا د ارسػػة بنتددرج ودي جددروت ) (Pinrich & De Groot, 2001تناولػػت موضػػوع
العالقة بيف اتجاه الدافعية والتعمـ وأداء الطمبػة فػي الصػؼ ،وكانػت العينػة مكونػة مػف ( )177طالبػة
مػػف الصػػؼ السػػابع ،وتػػـ قيػػاس اتجػػاه الدافعيػػة مػػف خػػالؿ توقعػػات الطمبػػة ،وثقتػػو بقد ارتػػو وأىدافػػو،
وجانبو االنفعالي اتجاه المدرسة ،وقد دلت نتائج الدراسة عمى أنو ال توجد داللػة إحصػائية فػي اتجػاه
الدافعية وفقا لجنس الطالب ،وتوجد عالقة قوية بيف اتجاه الدافعية وأداء الطالب.
التعقيب عما الدراسات المتعمقة بالدافعية:
من حيث األهداف:
 اختمفت طػرؽ التػدريس التػي اسػتخدمتيا الد ارسػات السػابقة ،ولكنيػا اىتمػت بقيػاس الدافعيػة لػدىالطمبة.
 ىدفت دراسة الزعبي ( )2773إلػى معرفػة اثػر ضػغوط العمػؿ التػي يعػاني منيػا رؤسػاء األقسػاـاألكاديميػػة فػػي الجامعػػات األردنيػػة ،حسػػب عػػدة متغيػرات منيػػا :سػػنوات الخبػرة ،ونػػوع الجامعػػة،
ودرجة المساندة االجتماعية.
 ىػػدفت د ارس ػػة دوي ػػؾ وش ػػحادة ( )2717إل ػػى استكشػػاؼ أنم ػػاط الدافعي ػػة ل ػػتعمـ المغ ػػة االنجميزي ػػةالسائدة لدى طمبو الجامعات في فمسطيف ،وتحديدا في منطقة الخميؿ.
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 ىدفت دراسة سامو وعبد اع ( )2711إلػى معرفػة مسػتوى دافعيػة الطمبػة الجػامعييف لػتعمـ المغػةالعربية االتصالية في ماليزيا.
 ىػدفت د ارسػػة الطحاينػػو ودانػػو ( )2713إلػػى الكشػػؼ عػف توجيػػات دافعيػػة الطالبػػات لػػتعمـ المغػػةاالنجميزية بوصفيا لغة أجنبية في األردف واتجاىاتيف نحو تعمميا.
 أمػػا الد ارسػػة الحاليػػة فقػػد ىػػدفت إلػػى معرفػػة فاعميػػة اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي فػػي تحصػػيؿطمبة الصؼ التاسع األساسي بمادة النحو في المغة العربية والدافعية نحو تعمميا.
من حيث العينة:
 تباينت أحجاـ العينات فػي الد ارسػات السػابقة إذ يتػراوح عػدد أفػراد العينػات مػف ( )57طالبػاً كمػاىػػو الحػػاؿ فػػي د ارسػػة سػػامو وعبػػد اع ( )2711إلػػى ( )372طالب ػاً كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي د ارسػػة
الزعبي (.)2773
 وتباين ػػت الد ارس ػػات م ػػف حي ػػث متغي ػػر الج ػػنس ،فين ػػاؾ د ارس ػػات اقتص ػػرت عم ػػى ال ػػذكور ،مث ػػؿد ارسػ ػػات :الزعبػ ػػي ( ،)2003ومػ ػػوف ( ،)2006وواجمػ ػػف ( ،)2006وغػ ػػانـ ( ،)2007وغوزيػ ػػؿ
()2011
 ود ارسػػات كانػػت عينتيػػا مختمطػػة بػػيف الػػذكور واإلنػػاث ،مثػػؿ د ارسػػات :ازتػػز وشاسػػف (،)2007ودوبميسيس و ىيسكوؾ و ماكموري ( ،)2004وشوا لتر ( ،)2002وسيالرت (.)2008
 ودراسات كانت عينتيا مف اإلناث ،مثؿ دراسات :نبترج ودي جروت ( ،)2001وطحاينػة ودانػا( ،)2013ورونيس وسميث (.)2009
 أمػا الد ارسػػة الحاليػػة فقػد بمػػد عػػدد أفػراد عينتيػا ( )46طالبػاً وىػػي تختمػؼ عػػف الد ارسػػات السػػابقةمف حيث حجـ العينة.
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من حيث المنه :
 اتفقػػت جميػػع الد ارسػػات السػػابقة فػػي ىػػذا المحػػور فػػي اسػػتخداـ المػػنيج التجريبػػي ،أمػػا الد ارسػػةالحالية فقد اختمفت مع الدراسات السابقة في أنيا استخدمت المنيج شبو التجريبي في تطبيقيا.
من حيث األدوات:
 معظـ الدراسات كانت أدواتيا اختبار ،مقياس ،وأسموب المالحظة والمقابمة لقياس اثػر اسػتخداـاسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي ،وتتفػػؽ ىػػذه الد ارسػػة مػػع بعػػض الد ارسػػات السػػابقة فػػي اسػػتخداميا
اختبا ار تحصيالً ،ومقياساً لقياس دافعية الطمبة نحو استراتيجية التدريس التبادلي.
أوجل اتتفاق:
 اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات في األدوات المستخدمة.أوجل اتختالف:
 تختمؼ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في موضوع الدراسة ،ومكاف إجرائيا ،وحجـ العينةومنيجيتيا.
جوانب اتستفادة من ه الدراسات:
 بناء اإلطار النظري. -بناء أدوات الدراسة (مقياس لقياس دافعية الطمبة نحو استراتيجية التدريس التبادلي).
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ممخص ونظرة تحميمية لمدراسات السابقة:
مػػف خػػالؿ الق ػراءة التحميميػػة لمد ارسػػات السػػابقة ،يالحػػظ أف معظػػـ ىػػذه الد ارسػػات ،تسػػتخدـ
الم ػػنيج التجريب ػػي ،وى ػػو الم ػػنيج المناس ػػب لمث ػػؿ ى ػػذه الد ارس ػػات ،إذ اس ػػتخدمت مجموع ػػة تجريبي ػػة،
ومجموعػػة ضػػابطة ،وقػػد اسػػتخدمت الد ارسػػات السػػابقة أدوات مختمفػػة ،منيػػا :االختبػػار ،والمالحظػػة،
والمقابمة.
أمػػا بالنسػػبة لنتػػائج الد ارسػػات السػػابقة ،فمعظميػػا أظيػػرت نتػػائج إيجابيػػة ،إذ أشػػارت نتػػائج
معظـ الدراسات السابقة إلى أف استراتيجية التدريس التبادلي ،تعمؿ عمى:
 -1زيادة التحصيؿ الدراسي.
 -2زيادة الدافعية نحو التعمـ.
 -3مساعدة الطمبة ذوي صعوبات التعمـ.
 -4زيادة الثقة بالنفس.
 -5الكفاية الذاتية والتمكف مف المغة.
 -6تنمي قدرة الطالب عمى الحوار والمناقشة
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ وصفا لمطريقة واجراءاتيػا ،مػف خػالؿ معرفػة مجتمػع الد ارسػة،
واختيػػار العينػػة ،وبنػػاء أدوات الد ارسػػة وصػػدقيا ،باإلضػػافة إلػػى التصػػميـ اإلحصػػائي المناسػػب ليػػذه
الدراسة.
منه الدراسة:
قاـ الباحث باسػتخداـ المػنيج التجريبػي ،بتصػميـ شػبو تجريبػي (Quasi Experimental
) Designلمعرفػػة فاعميػػة اسػػتراتيجيو التػػدريس التبػػادلي فػػي تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي
بمادة النحو في المغة العربية ،والدافعية نحو تعمميا في محافظة جنيف.
وت ػػـ اس ػػتخداـ الض ػػبط التجريب ػػي لمجم ػػوعتيف ،إح ػػداىما ض ػػابطة (الط ػػالب ال ػػذيف يدرس ػػوف
الوح ػػدة األول ػػى وف ػػؽ اس ػػتراتيجية الت ػػدريس االعتيادي ػػة) ،واألخ ػػرى تجريبي ػػة (الط ػػالب ال ػػذيف يدرس ػػوف
الوحدة األولى وفؽ استراتيجية التدريس التبادلي).
مجتمع الدراسة:
تكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ التاسػػع ،فػػي جميػػع المػػدارس الحكوميػػة فػػي مديريػػة
التربيػػة والتعم ػػيـ ،ف ػػي مدين ػػة جن ػػيف ،لمفصػػؿ الد ارس ػػي األوؿ ع ػػاـ ( ،)2715-2716وتراوح ػػت الفئ ػػة
العمرية ليـ ما بيف ()15-14عاـ ،وبمد عددىـ حسب إحصػائيات مديريػة التربيػة والتعمػيـ ()3658
طالباً وطالبة.
عينة الدراسة:
قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ د ارسػػتو عمػػى عينػػة قصػػدية ) (Purposiveمػػف طمبػػة الصػػؼ التاسػػع
األساسػػي فػػي محافظػػة جنػػيف ،كػػوف الباحػػث يعمػػؿ مدرسػػا لمصػػؼ التاسػػع ،وخبرتػػو بالمػػادة العمميػػة،
ومعرفتو بحالػة الطػالب فػي المدرسػة ،وقػاـ الباحػث باختيػار شػعبتيف مػف أصػؿ ثػالث شػعب صػفية،
مف مدرسة ذكور العامرية األساسية ،وكانت عمى النحو التالي:
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شعبة ( )1تعممت وفؽ اسػتراتيجية التػدريس التبػادلي ،وشػعبة ( )2تعممػت حسػب اسػتراتيجية
التػ ػػدريس التقميديػ ػػة ،والجػ ػػدوؿ رقػ ػػـ ( )1يػ ػػدؿ عمػ ػػى عينػ ػػة الد ارسػ ػػة وتوزيعيػ ػػا لممجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة
والضابطة.
جدول ( :)1عينة الدراسة وتوزيعها عما المجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة

التكرار

النسبة المئوية %

الضابطة

23

%50

التجريبية

23

%57

المجموع

46

%211

أداتا الدراسة:
لق ػػد اس ػػتخدمت الد ارس ػػة اختب ػػار التحص ػػيؿ بم ػػادة النح ػػو ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة لمص ػػؼ التاس ػػع
األساسػػي ،ومقيػػاس الدافعيػػة نحػػو تعمػػـ المغػػة العربيػػة ،مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة ،وفيمػػا يمػػي
وصؼ لكؿ أداة.
اختبار التحصيل:
قاـ الباحث بتطوير اختبار التحصيؿ بمادة النحػو فػي المغػة العربيػة ،وتكػوف مػف ( )27فقػرة
اختباريو مف صنؼ االختيار مف متعدد ،وكاف مجموع عالمات االختبار ( )20درجو لقيػاس فاعميػة
التػػدريس التبػػادلي عمػػى عينػػو الد ارسػػة ،وقػػد اعتمػػد الباحػػث عمػػى الكتػػاب المدرسػػي ،والػػدليؿ التعميمػػي
لتكػػويف فقػرات االختبػػار ،وتػػـ عمػػؿ جػػدوؿ المواصػػفات لكتػػاب الصػػؼ التاسػػع بالمغػػة العربيػػة (العمػػوـ
المغوية) ،وتحميؿ المحتوى كي يكوف االختبار شامال لجميع مستويات األىداؼ في الكتاب.
صدق اختبار التحصيل بمادة النحو في المغة العربية:
لمتاكػػد عمػػى صػػدؽ اختبػػار التحصػػيؿ بمػػاده النحػػو فػػي المغػػة العربيػػة ،قػػاـ الباحػػث بعػػرض
المحت ػػوى وفحص ػػو ،عم ػػى مجموع ػػة م ػػف األس ػػاتذة المتخصص ػػيف ف ػػي مج ػػاؿ المغ ػػة العربي ػػة وأس ػػاليب
تدريس ػػيا م ػػف مختم ػػؼ الجامع ػػات الفمس ػػطينية ،والممح ػػؽ رق ػػـ ( ،)3يش ػػير إل ػػى أس ػػمائيـ ،ودرج ػػاتيـ
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العممي ػػة ،وأم ػػاكف عممي ػػـ ،وق ػػاـ الباح ػػث بتوزي ػػع االختب ػػار عم ػػى المحكم ػػيف ،م ػػف أج ػػؿ اخ ػػذ رائي ػػـ
ومالحظاتيـ ،وتوصؿ الباحث إلى اإلطار النيائي الختبػار تحصػيؿ النحػو فػي المغػة العربيػة مراعيػا
اقت ارح ػػاتيـ ومالحظ ػػاتيـ الت ػػي أش ػػير إليي ػػا م ػػف قب ػػؿ المحكم ػػيف ،والممح ػػؽ رق ػػـ ( ،)4يوض ػػس فقػ ػرات
االختبار بصورتو األولية بمادة النحو في المغػة العربيػة التػي تػـ عرضػيا عمػى لجنػة المحكمػيف ،وقػد
أبػػدت لجنػػة التحكػػيـ ممحوظػػات تتعمػػؽ بػػالفقرات الخاصػػة باالختبػػار ،حيػػث كانػػت فػػي أغمبيػػا تتعمػػؽ
بصياغة األسئمة ،وبعض األخطاء بكتابة اليمزة ،وقد تـ تعديميا بناء عمى ذلػؾ ،والممحػؽ رقػـ (،)5
يوضس فقرات االختبار بصورتو النيائية بمادة النحو في المغة العربية.
مقياس الدافعية نحو تعمم المغة العربية:
قاـ الباحث باالطالع عمى األدب التربػوي المتعمػؽ بقيػاس الدافعيػة نحػو تعمػـ المغػة العربيػة،
وقػػد قػػاـ بتطػػوير مقيػػاس الدافعيػػة نحػػو تعمػػـ المغػػة العربيػػة بعػػد االطػػالع عمػػى د ارسػػات سػػابقة ،مثػػؿ
د ارسػػة الزعبػػي وبنػػي دومػػي ( ،)2712ود ارسػػة سػػامو وعبػػداع ( ،)2711ود ارسػػة

& Dowaik

) Shehadeh(2010وتكونػ ػػت فق ػ ػرات المقيػ ػػاس مػ ػػف ( )35فق ػ ػرة ،اعتمػ ػػدت عمػ ػػى مقيػ ػػاس ليكػ ػػرت
الخماسي.
صدق مقياس الدافعية نحو تعمم المغة العربية:
لمتاكػػد مػػف صػػدؽ مقيػػاس الدافعيػػة نحػػو تعمػػـ المغػػة العربيػػة ،قػػاـ الباحػػث بعػػرض المقيػػاس
وفحصػػو مػػف قبػػؿ لجنػػة مػػف األسػػاتذة المتخصصػػيف فػػي مجػػالي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس ،فػػي الجامعػػات
الفمسػطينية ،والممحػػؽ رقػػـ ( )3يشػػير إلػػى أسػػمائيـ ،ودرجػػاتيـ العمميػػة ،ومكػػاف عمميػػـ .والممحػػؽ رقػػـ
( )6يوضػػس فق ػرات مقيػػاس الدافعيػػة قبػػؿ التعػػديؿ نحػػو تعمػػـ المغػػة العربيػػة ،وقػػد أبػػدت لجنػػة التحكػػيـ
ممحوظات ،منيا إضافة مستوى خماسي (ناد اًر) ،لمقياس الدافعيػة ،وتػـ أيضػا دمػج الفقػرتيف ()4 ،3
بفق ػرة واحػػدة ،واض ػػافة فق ػرة جديػػدة ،وى ػػي (أعتقػػد أف المغػػة العربي ػػة ميم ػة لمحيػػاة) ،وت ػػـ أيضػػا دم ػػج
الفقػرتيف ( )18 ،17بفقػرة واحػػدة ،واضػافة فقػرة جديػػدة ،وىػي (أتمنػى أف أصػػبس مدرسػا لمغػة العربيػػة)
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وقػػد تػػـ تعػػديؿ صػػياغة بعػػض الكممػػات عمػػى معظػػـ فق ػرات المقي ػاس ،والممحػػؽ رقػػـ( )7يبػػيف مقيػػاس
الدافعية بعد التعديؿ.
ثبات أداتي الدراسة:
قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ االختبػػار مػػف أجػػؿ إيجػػاد معػػاممي ثبػػات أداتػػي الد ارسػػة ،وتػػـ تطبيػػؽ
االختبارات عمى طالب الصؼ التاسػع األساسػي ،وقػاـ الباحػث بحسػاب معامػؿ ثبػات كرونبػاخ ألفػا،
مف أجؿ اظيار نتائج االختبارات ،وكانت عمى النحو التالي ،والجػدوؿ رقػـ ( ،)2يشػير إلػى معػاممي
الثبات الكمي لكؿ مف مقياس الدافعية ،واختبار التحصيؿ.
جدول ( :)3معاممي الثبات الكمي لكل من اختبار التحصيل ومقياس الدافعية.
المقياس

عدد الفقرات

معامل الثبات

اختبار المغة العربية بمادة النحو لمصؼ التاسع

27

0,76

مقياس الدافعية نحو تعمـ المغة العربية

35

0,83

إجراءات تنفي الدراسة:
قاـ الباحث بإجراءات الدراسة ،حسب الخطوات اذتية:
 -1معرفة اإلطػار النظػري والد ارسػات السػابقة مػف خػالؿ النظػر إلػى األدب التربػوي ،والتػي تتعمػؽ
باستراتيجيو التدريس التبادلي.
 -2اختيػػار الوحػػدة األولػػى مػػف كتػػاب العمػػوـ المغويػػة ،الفصػػؿ األوؿ المقػػررة عمػػى الصػػؼ التاسػػع
األساسي بمػدارس محافظػة جنػيف ،لتدريسػيا لػدى أفػراد عينػة الد ارسػة ،إذ قػاـ الباحػث بتػدريس
الوحدة المقترحة لمطمبة.
-3

التحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف الضابطة والتجريبية مف خالؿ عالمػاتيـ فػي المغػة العربيػة فػي
الفصػػؿ الد ارسػػي األوؿ  ،2716-2715ويشػػير الجػػدوؿ ( )3إلػػى نتػػائج اختبػػار (ت) لعينتػػيف
مستقمتيف لفحص تكافؤ المجموعتيف الضابطة والتجريبية قبؿ البدء بتطبيؽ التجربة.
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جدول ( :)4نتائ اختبار (ت) لعينتين مستقمتين لفحص تكافؤ المجموعتين الضدابطة والتجريبيدة
قبل البدء بتطبيق التجربة.
المجموعة

العدد

المتوسط

اتنحراف

الضابطة

23

51.96

17.89

التجريبية

23

61.43

24.21

قيمة (ت)

مستو الدتلة

10517

70138

* دال إحصائياً عند مستو ( )1016=αودرجات حرية (.)55

 -4تحضػػير دروس (الوحػػدة األولػػى) فػػي ضػػوء اسػػتراتيجيو التػػدريس التبػػادلي ،عمػػى مػػدى ()12
حصػػة د ارسػػية ،حيػػث تػػـ إعػػداد دليػػؿ تعميمػػي معػػد وفػػؽ اسػػتراتيجيو التػػدريس التبػػادلي ،لكػػي
يسػػاعد المعمػػـ عمػػى تطبيػػؽ ىػػذه االسػػتراتيجية بكفػػاءة ومصػػداقية ،حيػػث احتػػوى الػػدليؿ عمػػى
دروس الوحػػدة األولػػى مػػف كتػػاب العمػػوـ المغويػػة فػػي الفصػػؿ األوؿ لمصػػؼ التاسػػع األساسػػي
والتػ ػػي احتػ ػػوت عمػ ػػى (المي ػ ػزاف الص ػ ػرفي والمجػ ػػرد والمزيػ ػػد ،والمشػ ػػتقات ،واإلع ػ ػراب والبنػ ػػاء،
وعالمات اإلعراب في األسماء واألفعاؿ).
-5

إعػػداد مقيػػاس لمدافعيػػة نحػػو تعمػػـ المغػػة العربيػػة ،وعرضػػو عمػػى مجموعػػة محكمػػيف مػػف أجػػؿ
تحكيمو.

 -6تطبيؽ مقياس الدافعية عمى الطمبة.
 -7الب ػػدء بت ػػدريس المجموع ػػة التجريبي ػػة باس ػػتخداـ اس ػػتراتيجيو الت ػػدريس التب ػػادلي ،أم ػػا المجموع ػػة
الضابطة فقد درست باستراتيجية التدريس االعتيادية.
-8

بناء اختبار يقيس ميارات النحو بالمغة العربية لدى أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة.

 -9ع ػػرض اختب ػػار النح ػػو ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة عم ػػى مجموع ػػة محكم ػػيف ،م ػػف أج ػػؿ التاكي ػػد عم ػػى
صػػالحيتو لقيػػاس ميػػارات النحػػو فػػي المغػػة العربيػػة لػػدى طػػالب الصػػؼ التاسػػع األساسػػي فػػي
الوحدة المذكورة أعاله.
 -17تطبيؽ االختبار ،ومقياس الدافعية.
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 -11تحميؿ النتائج ومناقشتيا ،ووضع التوصيات.
تصميم الدراسة:
CG: O1 __ O2 O3
EG: O1 X O2 O3
المجموعة الضابطة

CG: The Control Group.

المجموعة التجريبية

EG: The Experimental Group

 :O1اختبار التحصيؿ القبمي
 :O2اختبار التحصيؿ البعدي
 :O3مقياس الدافعية البعدي
 :Xالمعالجة التجريبية (التدريس وفؽ استراتيجية التدريس التبادلي)
 :االعتيادية ،ولـ تخضع لممعالجة.متغيرات الدراسة:
وىي مصنفة كما يمي:
 -1المتغيػػر المسػػتقؿ :اسػػتراتيجية التػػدريس (اسػػتراتيجية التػػدريس االعتياديػػة ،واسػػتراتيجية التػػدريس
التبادلي).
 -2المتغيراف التابعاف :وىما التحصيؿ والدافعية نحو تعمـ المغة العربية.
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المعالجات اإلحصائية:
تػػـ اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػابية واالنح ارفػػات المعياريػػة مػػف اجػػؿ معرفػػة نتػػائج االختبػػار
البعػ ػػدي ،وتػ ػػـ اسػ ػػتخداـ اختبػ ػػار ) (t-testلبيػ ػػاف الفػ ػػروؽ لصػ ػػالس مػ ػػف فػ ػػي المجمػ ػػوعتيف التجريبيػ ػػة
والضػػابطة ،وتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كرونبػػاخ ألفػػا ) (Cronbach's alphaلحسػػاب ثبػػات االختبػػار
ومقياس الدافعية نحو تعمـ المغة العربية.
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الفصل الرابع

نتائ الدراسة
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73

الفصل الرابع
نتائ الدراسة
سػػعت الد ارسػػة الحاليػػة لمتعػػرؼ إلػػى مػػدى فاعميػػة اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي فػػي تحصػػيؿ
طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي ،بمػػادة النحػػو فػػي المغػػة العربيػػة ،والدافعيػػة نحػػو تعمميػػا فػػي محافظػػة
جنيف ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتطػوير اختبػار التحصػيؿ بمػادة النحػو فػي المغػة العربيػة
لطمبػػة المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة ،والػػدليؿ التعميمػػي المعػػد وفػػؽ اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي
لتحقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػة ،إذ تػػـ تػػدريس مجمػػوعتيف مػػف الطمبػػة إحػػداىما درسػػت باسػػتراتيجية التػػدريس
االعتياديػػة ،واألخػػرى درسػػت باسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي ،وقػػد أعػػد الباحػػث اختبػػا ار بعػػدياً ومقياسػػا
لمدافعية ،وقد تـ التحقؽ مف صدقيما ،والتحقؽ مف ثبات االستبانة ،بحيث يكوناف مناسباف ألغراض
الد ارسػػة ،وبعػػد تجميػػع البيانػػات تػػـ معالجتيػػا إحصػػائيا باسػػتخداـ برنػػامج ( ،)SPSSوبعػػدىا توصػػؿ
الباحث إلى النتائج اذتية:
نتائ اإلجابة عن سؤال الدراسة األول ،وفرضيتل:
هل يوجدد فدرق و دتلدة إحصدائية فدي تحصديل طمبدة الصدف التاسدع األساسدي بمدادة النحدو فدي
المغددة العربيددة يعددز تسددتراتيجية التدددريس (اسددتراتيجيل التدددريس التقميديددة ،اسددتراتيجية التدددريس
التبادلي)؟
ولإلجابة عن السؤال تم اختبار فرضية الدراسة والتي نصدت عمدا مدا يد تي :ال يوجػد فػرؽ
ذو دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى الدالل ػػة ( )α = 0,05ب ػػيف متوس ػػطي تحص ػػيؿ ط ػػالب المجموع ػػة
الض ػػابطة والمجموع ػػة التجريبي ػػة ف ػػي اختب ػػار التحص ػػيؿ بم ػػادة النح ػػو ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة تع ػػزى إل ػػى
استراتيجية التدريس (استراتيجيو التدريس التقميدية ،استراتيجية التدريس التبادلي).
الختبػػار الفرضػػية تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية ،واالنح ارفػػات المعياريػػة ،لحسػػاب نتػػائج
اختب ػػار التحص ػػيؿ بم ػػادة النح ػػو ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة لك ػػؿ م ػػف المجم ػػوعتيف الض ػػابطة والتجريبي ػػة ف ػػي
االختبارات البعدية ،كما ىي مبينة في الجدوؿ رقـ ()4
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جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واتنحرافدات المعياريدة لعالمدات الطدالب فدي اتختبدارين القبمدي
والبعدي تبعا لمجوعتي الدراسة

اتمتحان القبمي

(العالمات المدرسية من )211

المجموعة

العدد

الضابطة

23

51096

التجريبية

23

61043

المتوسط

اتمتحان البعدي

(العالمات المدرسية من )31
اتنحراف

الحسابي

اتنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

17.89

8086

4021

24021

12

6072

تشػػير نتػػائج الد ارسػػة إلػػى أف المتوسػػطات الحسػػابية لالختبػػار التحصػػيمي فػػي المغػػة العربيػػة
لطالب الصؼ التاسع األساسي في االختبار القبمي لممجموعة الضابطة بمغت ( ،)51096أما نتائج
االختبار البعدي لممجموعة الضابطة فقد بمد متوسط نتائج االختبار( ،)8086في حيف بمػد المتوسػط
الحسابي لالختبار القبمي لممجموعة التجريبية ( )61043والمتوسػط الحسػابي لالختبػار البعػدي ()12
ولداللػػو الفػػروؽ بػػيف المجمػػوعتيف فػػي االختبػػار القبمػي والبعػػدي ،ولمتاكػػد مػػف صػػحة الفرضػػية األولػػى
لمدراسة ،فقد استخدـ الباحػث اختبػار (ت) ،لمجمػوعتيف مسػتقمتيف ،ونتػائج الجػدوؿ رقػـ ( ،)5يوضػس
ذلؾ.
جدددول ( :)6نتددائ اختبددار (ت) لفحددص دتلددة الفددروق بددين متوسددطي تحصدديل طددالب المجموعددة
الضددابطة والمجموعددة التجريبيددة والم د ان يخضددعان تسددتراتيجية التدددريس (اسددتراتيجية التدددريس

اتعتيادية ،واستراتيجيل التدريس التبادلي)

المتوسط

المجموعة

اتنحراف

الحسابي

المعياري

اختبار التحصيؿ في

الضابطة

8,9

4,21

المغة العربية

التجريبية

12,0

6,02

ت
2,04

مستو

الدتلة

*0,047

يتض ػػس م ػػف نت ػػائج الج ػػدوؿ رق ػػـ ( ،)5أف ق ػػيـ ت المحس ػػوبة لمف ػػرؽ ف ػػي القي ػػاس البع ػػدي
لممجموعة الضابطة والتجريبية قد بمغت ( )2,04بمستوى داللة ( ،)70747وىذه القيـ دالة إحصػائيا
عن ػػد مس ػػتوى الدالل ػػة ( )α = 0,05لص ػػالس المجموع ػػة التجريبي ػػة الت ػػي درس ػػت م ػػادة النح ػػو (الوح ػػدة
األولى مف كتاب العموـ المغوية).
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نتائ اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني ،وفرضيتل:
هدل يوجدد فدرق و دتلدة إحصدائية عندد ( )α=0, 05فدي دافعيدة طمبدة الصدف التاسدع األساسدي
نحدددو تعمدددم النحدددو يعدددز تسدددتراتيجية التددددريس (اسدددتراتيجيل التددددريس اتعتياديدددة ،اسدددتراتيجية
التدريس التبادلي)؟
وتدم اختبدار فرضدية الدراسددة والتدي نصدت عمدا مددا يمدي :ال يوجػد فػرؽ ذو داللػة إحصػػائية
عن ػػد مس ػػتوى الدالل ػػة ( )α = 0,05ب ػػيف متوس ػػطي دافعي ػػة ط ػػالب المجموع ػػة الض ػػابطة والمجموع ػػة
التجريبية بمادة النحو في المغة العربية تعزى إلى استراتيجية التدريس (استراتيجيو التػدريس التبػادلي،
استراتيجية التدريس االعتيادية).
جدول ( :)7المتوسطات الحسدابية واتنحرافدات المعياريدة لمدافعيدة نحدو تعمدم النحدو فدي المقيداس
البعدي لممجموعتين الضابطة والتجريبية
المجموعة

المتوسط الحسابي

اتنحراف المعياري

الضابطة

3,787

7,760

التجريبية

4,146

7,346

يتضس مف الجدوؿ ( ،)6أف مستوى الدافعية لممجموعػة الضػابطة فػي المقيػاس البعػدي كػاف
( ،)3,787أما بالنسبة لممجموعة التجريبية فػي المقيػاس البعػدي فقػد كػاف ( ،)4,146وىػذا يعنػي أف
لطريق ػػة الت ػػدريس باس ػػتخداـ اس ػػتراتيجيو الت ػػدريس التب ػػادلي فرقػ ػاً ظاىريػ ػاً ف ػػي رف ػػع مس ػػتوى الدافعي ػػة
لمطالب ،بما تقدمو ىذه االستراتيجيو مف مياـ حقيقية تجعؿ الطالب في تفاعؿ مستمر أثناء عمميػة
الػتعمـ ،ولمتاكػػد مػػف معنويػػة الفػػرؽ الظػػاىري والتاكػػد مػف أنػػو جػػوىري ،فقػػد تػػـ فحػػص الفرضػػية الثانيػػة
باختبار (ت) لمجموعتيف مستقمتيف ،ونتائج الجدوؿ( ،)7يوضس ذلؾ.

76

جدددول ( :)8نتددائ اختبددار (ت) لفحددص دتلددة الفددرق بددين متوسددطي دافعيددة طددالب المجموعددة

الضابطة والمجموعة التجريبية تعز إلا اسدتراتيجية التددريس (اسدتراتيجية التددريس اتعتياديدة،

واستراتيجيل التدريس التبادلي).

مقياس الدافعية في
المغة العربية

المجموعة

المتوسط

اتنحراف

الحسابي

المعياري

الضابطة

3,787

,760

التجريبية

4,146

,346

ت
2,02

مستو

الدتلة

*0,049

يتضػػػس مػػػف نتػ ػػائج الجػػػدوؿ رقػػػـ ( )7أف قػػػيـ ت المحس ػػوبة لمفػ ػػروؽ فػػػي القيػػػاس البعػ ػػدي
لممجموعػ ػػة الضػ ػػابطة والتجريبيػ ػػة ،قػ ػػد بمغػ ػػت ( )2,02بمسػ ػػتوى داللػ ػػة ( ،)70749وىػ ػػذه القػ ػػيـ دالػ ػػة
إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α = 0,05لصػػالس المجموعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت وحػػدة النحػػو
(الوحدة األولى مف كتاب العموـ المغوية) بطريقة التدريس التبادلي.
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الفصل الخامس

مناقشة النتائ والتوصيات
مناقشة النتائ المتعمقة بالسؤال األول ،وفرضيتل
مناقشة النتائ المتعمقة بالسؤال الثاني ،وفرضيتل
التوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائ والتوصيات
يقػػوـ الباحػػث فػػي ىػػذا الفصػػؿ بمناقشػػة النتػػائج التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا ،بعػػد تطبيػػؽ أدوات
الدراسة ،وتوصيات الدراسة.
مناقشة النتائ المتعمقة بالسؤال األول ،وفرضيتل:
هل يوجد فرق و دتلدة إحصدائية فدي تحصديل طدالب الصدف التاسدع األساسدي بمدادة النحدو فدي
المغة العربية يعز تسدتراتيجية التددريس (اسدتراتيجيل التددريس اتعتياديدة ،اسدتراتيجية التددريس
التبادلي)؟
ولإلجابة عن السؤال تم اختبار فرضية الدراسة ،والتػي نصػت عمػى عػدـ وجػود فػروؽ ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0,05بيف متوسطي تحصيؿ طالب المجموعة الضابطة
والمجموعػػة التجريبيػػة فػػي اختبػػار التحصػػيؿ بمػػادة النحػػو فػػي المغػػة العربيػػة تعػػزى إلػػى اسػػتراتيجية
التدريس.
وم ػػف خ ػػالؿ اإلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا السػ ػؤاؿ ،ت ػػـ اس ػػتخداـ المتوس ػػطات الحس ػػابية ،واالنح ارف ػػات
المعياريػػة ،لحس ػػاب نتػػائج اختب ػػار التحصػػيؿ بم ػػادة النحػػو ف ػػي المغػػة العربي ػػة لكػػؿ م ػػف المجم ػػوعتيف
التجريبيػ ػػة والضػ ػػابطة فػ ػػي االختبػ ػػارات البعديػ ػػة ،وتشػ ػػير نتػ ػػائج الس ػ ػؤاؿ األوؿ إلػ ػػى أف المتوسػ ػػطات
الحسابية لالختبار التحصيمي بمادة النحو في المغة العربية لدى طالب الصؼ التاسع األساسػي فػي
االختب ػػار البع ػػدي لممجموع ػػة الض ػػابطة بم ػػد ( )8,869درج ػػة ،أم ػػا ف ػػي االختب ػػار البع ػػدي لممجموع ػػة
التجريبية ،فقد بمد متوسط نتائج االختبار( )12درجة.
وىذا يعكس باف نتائج درجات اختبار مادة النحو في المغة العربية كاف في االختبار البعدي
لممجموعة التجريبيػة أعمػى منػو فػي المجموعػة الضػابطة ،ممػا يؤكػد أف اسػتراتيجية التػدريس التبػادلي
تمثؿ الػتعمـ البنػائي الػذي يؤكػد دور السػياؽ االجتمػاعي فػي عمميػة الػتعمـ ،ممػا يفػرض عمػى المػتعمـ
النشاط العقمي وتحمؿ مسؤولية التعمـ.
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ويعػػزو الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى فاعميػػة اسػػتراتيجيو التػػدريس التبػػادلي التػػي تػػـ اسػػتخداميا
لتطبيؽ ىذه الدراسة ،حيث إف ىذا االستراتيجية عممت عمى إفساح المجاؿ أماـ الطالب ،باف تكوف
ليـ المسؤولية الكاممة في تطبيؽ المياـ الموجية إلػييـ بمػادة النحػو فػي المغػة العربيػة ،وعممػت عمػى
تفاعؿ الطمبة وتعػاونيـ مػع بعضػيـ الػبعض مػف خػالؿ األدوار الموزعػة إلييـ،وعمػى تقويػة العالقػات
االجتماعيػػة والسػػموكية ،وكػػذلؾ تػػوفر ليػػـ التغذيػػة الراجعػػة حػػوؿ ميػػاـ الػػتعمـ ،أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف
الط ػػالب ت ػػوفر لي ػػـ المج ػػاؿ المناس ػػب ف ػػي القي ػػادة ،ودع ػػـ الشخص ػػية ،وتط ػػوير الجوان ػػب الس ػػموكية،
والمعرفيػػة ،واالجتماعي ػػة .األم ػػر ال ػػذي انعك ػػس عم ػػى نتػػائج ى ػػذه الد ارس ػػة ،وك ػػاف لص ػػالس المجموع ػػة
التجريبية التي درست باستراتيجيو التدريس التبادلي.
وتتف ػػؽ نت ػػائج ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػع الد ارس ػػات الت ػػي تطرق ػػت لمث ػػؿ ى ػػذه االس ػػتراتيجيو ،كد ارس ػػة
القطاون ػ ػػة ( ،)2007ود ارس ػ ػػة بن ػ ػػي خال ػ ػػد ( ،)2011ود ارس ػ ػػة ح ػ ػػرب ( ،)2011ود ارس ػ ػػة المش ػ ػػيداني
(.)2008
مناقشة النتائ المتعمقة بالسؤال الثاني ،وفرضيتل:
هدل يوجددد فدرق و دتلددة إحصدائية فددي دافعيدة طددالب الصدف التاسددع األساسدي بمددادة النحدو فددي
المغة العربية تعز تسدتراتيجية التددريس (اسدتراتيجيل التددريس اتعتياديدة ،اسدتراتيجية التددريس
التبادلي)؟
تددم اختبددار فرضددية الدراسددة والتػػي نصػػت عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد
مستوى الداللة ( )α =0,05بيف متوسػطي دافعيػة طػالب المجموعػة الضػابطة والمجموعػة التجريبيػة
بم ػػادة النح ػػو ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة تع ػػزى إل ػػى اس ػػتراتيجية الت ػػدريس (اس ػػتراتيجيو الت ػػدريس االعتيادي ػػة،
استراتيجية التدريس التبادلي).
ويتضس مف نتائج الد ارسػة أف المتوسػطات الحسػابية لمقيػاس الدافعيػة بمػادة النحػو فػي المغػة
العربيػػة لممجموعػػة الضػػابطة فػػي االختبػػار البعػػدي كػػاف ) ،)3,8أمػػا المتوسػػطات الحسػػابية لمقيػػاس
الدافعية لممجموعة التجريبية فقد كاف (.)4,1
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وىػػذا يعك ػػس أف نت ػػائج مقي ػػاس الدافعي ػػة ف ػػي المغػػة العربي ػػة لممجموع ػػة التجريبي ػػة أعم ػػى من ػػو
لممجموعة الضابطة.
قد يكوف السبب في نتيجة سؤاؿ الد ارسػة الثػاني بػاف اسػتراتيجيو التػدريس التبػادلي قػد عممػت
عمى زيادة الدافعية لمطالب في المغة العربية ،وخصوصا مادة النحو ،لدى المجموعة التجريبيػة ،أمػا
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية فربما انخفضت دافعتػييـ نحػو مػادة النحػو ،حيػث
إف استراتيجية التدريس التبادلي تؤكد عمػى دور المعمػـ كمحػور أساسػي فػي عمميػة الػتعمـ ،مػف حيػث
أنشطة التدريس التبادلي مف التساؤؿ ،والتوضيس ،والتنبؤ ،والتوقع ،والتصور الذىني.
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف استخداـ استراتيجيو التدريس التبادلي تسػاىـ فػي تحسػيف
دافعيػػة الطػػالب فػػي تعمػػـ المغػػة العربيػػة ،وتنميػػة الميػػارات الذاتيػػة ،واضػػافة شػػيء مػػف المػػرح عمػػييـ،
وزيادة التحصيؿ الدراسي ،وزيادة قدرتيـ عمى استنباط المعمومات الميمة مف النص ،وتنمية قػدراتيـ
عمى إدارة الحوار والمناقشة وابػداء الػرأي ،وتنميػة قػدراتيـ عمػى التمخػيص ،واسػتخالص المفػاىيـ مػف
النص المراد دراستو ،وتنمية القدرة عمى التنبؤ باألحداث ،وزيادة القدرة عمى صياغة األسئمة ،وتنمية
روح العمؿ في الجماعة ،مما يعكس بشكؿ واضس أىمية ىذه االستراتيجيو في عمميػات التػدريس ،إذ
بينت النتائج باف طريقة التدريس التبادلي رفعت مف انتباه الطالب في تعمـ المغة العربية.
وىذا ما كاف لو األثر اإليجابي في نتائج الدراسة لصػالس المجموعػة التجريبيػة ،التػي درسػت
باستراتيجيو التدريس التبادلي.
درسػة الزعبػي ( ،)2003ود ارسػة الػدويؾ وشػحادة ( ،)2010ود ارسػة
وتتفؽ ىذه الد ارسػة مػع ا
سامو وعبد اع ( ،)2011ودراسة الطحاينو ودانا (.)2013
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التوصيات والمقترحات المستقبمية:
في ظؿ ما أتت بو الدراسة مف نتائج ،فإف الباحث يوصي بما يمي:
 -1العمػػؿ عمػػى إدراج نصػػوص تعميميػػة أو د ارسػػية فػػي المنػػاىج الد ارسػػية ،تسػػاعد المعممػػيف عمػػى
استخداـ ،مثؿ ىذه االستراتيجيو داخؿ الغرؼ الصفية بنجاعة عالية.
 -2إجراء المزيد مف البحوث المتعمقة باستراتيجيو التدريس التبادلي ،عمى الميارات األخرى ،كميارة
التحدث ،والقراءة ،والكتابة في المغة العربية.
 -3اس ػػتخداـ مث ػػؿ ى ػػذه االس ػػتراتيجيو وتطبيقي ػػا عم ػػى مػ ػواد أخ ػػرى ،كالرياض ػػيات ،وم ػػادة الد ارس ػػات
االجتماعية.
 -4عم ػػؿ وعق ػػد ورش ػػات خاص ػػة لممعمم ػػيف بكاف ػػة التخصص ػػات ،لتعػ ػريفيـ بفاعمي ػػة ومميػ ػزات ى ػػذه
الطريقة ،وكيفية التخطيط ليا بطريقة جيدة.
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قائمة المصادر والمراجع
أوت :المراجع العربية:
القرآن الكريم.
 .1ابف جني ،أبو الفتس عثماف ( .)2006الخصائص ،دار اليدى لمطباعة والنشر ،بيروت،
لبناف.
 .2ابف منظور .)2003( ،لسان العرب ،الجزء الخامس ،الطبعة الثانية ،دار الحديث ،القاىرة،
مصر.
 .3أبو رياش ،حسيف والصافي ،عبد الكريـ وعمور ،أميمة وشريؼ ،سميـ ( .)2006الدافعية
وال كاء العاطفي( ،ط ،)1عماف ،دار الفكر.

 .4أحمد األدغـ ،رضا ( .)2004أثر التدريب عمى بعض إستراتيجيات فيـ المقروء لدى
طالب شعبة المغة العربية بكمية التربية واكتسابيـ استخداميـ ليا في تدريس القراءة ،مجمة
البحوث النفسية والتربوية ،كمية التربية ،جامعة المنوفية.18 ،)1( 27 ،
 .5أحمد ،محمد عبد القادر ( .)1996طرق تعميم المغة العربية ،ط ،6القاىرة ،مكتبة النيضة
المصرية.
 .6أحمد ،محي الديف ( .)1988الدافعية إلى االنجاز عند الجنسيف ،مجمة عمم النفس،
العدد(.)5
 .7أحمد ،نجاح أحمد ( .)2000العوامل المؤثرة عما تنمية الدافعية لد

الطمبة في

المدارس األساسية في منطقة عمان الكبر  .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
األردنية ،عماف ،األردف.

 .8األسدي ،بساـ عبد الخالؽ ( .)2004أثر استخدام الحقيبة التعميمية في تحصيل المرحمة
اإلعدادية في مادة قواعد المغة العربية ،جامعة بابؿ ،كمية التربية األساسية ،رسالة
ماجستير غير منشورة.
 .9إسماعيؿ ،زكريا ( .)1991طرق تدريس المغة العربية ،االسكندرية ،دار المعرفة
الجامعية.
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 .10إسماعيؿ ،زكريا ( .)1995طرق تدريس المغة العربية ،القاىرة ،دار المعرفة الجامعية.
 .11بني خالد ،عبد المنعـ ( .)2011بناء برنام تدريبي مستند إلا أسموب التعميم التبادلي
وقياس فاعميتل في تحسين اتستيعاب القرائي لد الطمبة ال ين يعانون من الديسمكسيا،
أطروحة دكتوراه ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،عماف.

 .12التميمي ،أيمف والمييبي ،إيماف ( .)2013أثر استراتيجيو المنظمات المتقدمة في اكتساب
المفاىيـ النحوية لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط ،مجمة الفتح بجامعة ديالا ،العراؽ،
.136-106 ،)55( 9
 .13التويـ ،عبداع سعد ( .)2000أثر استخدام الحاسوب عما تحصيل طالب الصف
السادس اتبتدائي في مقرر القواعد ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الممؾ سعود،
الرياض.
 .14الثعالبي ،أبو منصور ( .)1993فقل المغة وسر العربية ،تحقيؽ :فائز محمد ،إميؿ
يعقوب ،ط ،1دار الكتاب العربي.
 .15الجاحظ ،أبو عمرو عثماف بف بحر ( )1975البيان والتبيين( ،ط ،)1تحقيؽ وشرح عبد
السالـ ىاروف ،القاىرة ،مكتبة الخانجي.

 .16جاد ،محمد لطفي محمد ( .)2007استراتيجيات تنمية ميارات التفكير مف خالؿ المغة
العربية ،مجمة تواصل ممحق رسالة التربية ،ع (.53 – 28 ،)8
 .17جامعة المدينة العالمية.)2011( ،
 .18الجبوري ،عمراف جاسـ والسمطاني ،حمزة ىاشـ ( .)2014المناه وطرائق تدريس المغة
العربية ،ط ،2دار الرضواف لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 .19حرب ،ماجد ( .)2011أثر استراتيجيل التدريس التبادلي في الوعي القرائي لطالب
الصف العاشر األساسي في األردن ،دراسات.749 – 740 ،)5( 38 ،

 .20حسف ،ثناء ( .)2003أثر تدريس النحو بخرائط المفاىيـ عمى تنمية ميارات اإلنتاج المغوي
واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصؼ األوؿ اإلعدادي ،دراسات في المناه
التدريس.107 – 69 ،86 ،
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وطرق

 .21حسف ،محمود ( .)2006فاعمية استراتيجية التدريس التبادلي في التخفيف من قمق
الكالم لد عينة من أطفال المرحمة اتبتدائية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،
جامعة المنوفية.
 .22حسني ،عصر ( .)1999ت مالت في ظالل الموقف التربوي المصري (فصوؿ في النقد
التربوي) ،اإلسكندرية ،المكتب العربي الحديث.
 .23حسيف ،بيداء ( .)2011أثر استراتيجيل التدريس التبادلي في تحصيل طالبات الصف
الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ديالى،
كمية التربية ،األصمعي.
 .42حسيف ،مدحت سميـ ( .)2007التدريس التبادلي ،ورقة عمل مقدمة إلا ممتقا المعممين
األوائل الثقافة اإلسالمية والمجال األول بالمدارس الخاصة.
 .25الحموز ،محمد عواد ( .)2002الرشيد في النحو العربي ،ط ،1دار الصفا لمنشر والتوزيع،
عماف.
 .26خميفة ،عبدالمطيؼ محمد ( .)2000الدافعية لإلنجاز ،القاىرة ،دار غريب لمطباعة
والنشر.
 .42الخوالدة ،ناجس عمي ( .)2012فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجيو التدريس
التبادلي لتنمية ميارات الفيـ القرائي لذوي صعوبات التعمـ بالمرحمة األساسية في األردف،
المجمة الدولية التربوية المتخصصة. 145 – 127 ،)4( 1 ،
 .28الدبس ،ىناء ( .)2009فاعمية برنام

تدريسي قائم عما طريقتي المناظرة والتدريس

التبادلي في تنمية مهارات التفكير الناقد وأثر في التحصيل في مادة الفمسفة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشؽ.
 .29الدبور ،ختاـ ( .)2012أثر توظيف أنمو ج جانييل في اكتساب مفاهيم النحو لد
طالبات الصف السادس األساسي في محافظة شمال زة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة األزىر ،كمية التربية ،غزة.
 .30الدليمي ،طو ( .)2009تدريس المغة العربية بين الطرائق التقميدية واتستراتيجيات ،ط،1
عالـ الكتب الحديث ،اربيؿ.
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 .31الدليمي ،طو عمي حسيف والدليمي ،كامؿ محمد ( .)2004أساليب حديثة في تدريس
المغة العربية ،عماف األردف ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،ط.63 ،1
 .32الدليمي ،طو والوائمي ،عبد الكريـ ( .)2005اتجاهات حديثة في تدريس المغة العربية،
(ط ،)1عالـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ،أربد األردف.
 .33الدليمي ،طو ،الوائمي ،عبدالكريـ ( .)2003المغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها ،ط،1
دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 .34ذيابات ،محمد وعكور ،أحمد وشوكة ،نارت وأبو الكشؾ ،محمد ( .)2011تاثير أسموبي
التدريس التبادلي والتدريبي عمى تطوير بعض الصفات البدنية والمتغيرات الفسيولوجية لدى
طمبة كمية التربية الرياضية بجامعة اليرموؾ في التنس األرضي ،بحث منشور ،مجمة
التربية والرياضة الجماهيرية ،جامعة الجبؿ الغربي بالزاوية ،ليبيا.
 .35الرشداف ،عبداع واليمشري ،عمر أحمد ( .)2002المدخل إلا التربية والتعميم ،عماف،
دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.
 .36زايد ،فيد ( .)2013فن التغمب عما صعوبات المغة العربية ،دار يافا العممية لمنشر
والتوزيع ،عماف ،األردف.
 .37الزعبي ،دالؿ ( .)2003ضغوط العمل وعالقتها بالدافعية نحو العمل لد رؤساء األقسام
األكاديمية في الجامعات األردنية( ،أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة عماف العربية
لمدراسات العميا ،عماف ،األردف.

 .38الزعبي ،عمي وبني دومي ،حسف ( .)2012أثر استخداـ طريقة التعمـ المتمازج في
المدارس األردنية في تحصيؿ تالميذ الصؼ الرابع األساسي في مادة الرياضيات وفي
دافعتييـ نحو تعمموا ،مجمة جامعة دمشق.518 – 485 ،)1( 28 ،
 .39زيتوف ،حسف حسيف .)2001( ،مهارات التدريس (رؤية في تنفي التدريس) ،عالـ الكتب
الحديث لمنشر والتوزيع ،القاىرة.
 .40السامرائي ،عباس ومحمد ،عبد الكريـ ( .)1991كفايات تدريسية في طرائق تدريس
التربية الرياضية ،مطبعة دار الحكمة ،بغداد.79 ،
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 .41سامو ،روسني وعبداع ،إياد ( .)2011دافعية تعمـ المغة العربية االتصالية لدى طمبة
مرحمة التمييدي بجامعة العموـ اإلسالمية الماليزية :دراسة حالة .ورقة عمل مقدمة في
المؤتمر الدولي لتعميم المغة العربية :آفاق وتحديات ماليزيا والصين المنعقد في كمية
المغة العربية ،جامعة الدراسات األجنبية في الصين ببكين في الفترة مف  5-6ديسمبر
.309-287 ،2011
 .42الساموؾ ،سعدوف والشمري ،ىدى ( .)2005مناه المغة العربية وطرق تدريسها ،دار
وائؿ لمنشر ،عماف ،األردف ،ط.2248 ،1

 .43سميماف ،جماؿ وخمؼ اع ،محمود ( .)2012برنامج قائـ عمى أنموذج أبعاد التعمـ لتنمية
المفاىيـ النحوية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،دراسات في المناه

وطرق التدريس،

مصر ،ع (.136 ،93 ،)183
 .44السميري ،عمر عبداع .)2010( ،فاعمية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مهارات
فهم النص القرائي لد

طالب الصف األول المتوسط ،جامعة طيبة ،كمية التربية ،قسـ

المناىج وطرؽ التدريس.35 ،
 .45شاىيف ،عبد الصبور ( .)1984في عمم المغة العام ،ط ،4مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 .46شحاتو ،حسف ( ،)1993تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق( ،ط ،)2الدار
المصرية المبنانية ،القاىرة ،مصر.
 .47شحاتو ،حسف والنجار ،زينب ( .)2003معجم المصطمحات التربوية والنفسية( ،ط،)1
الدار المصرية المبنانية ،القاىرة.

 .48الشعيبي ،محمد ( .)2001أثر استخداـ التدريس التبادلي في تنمية بعض ميارات القراءة
الناقدة لدى طالب المغة العربية بكمية التربية بنزوى ،مجمة البحث في التربية وعمم
النفس ،ـ( ،)15ع(. 61 – 28 ،)1
 .49شمبي ،مصطفى رسالف .)2005( ،تعميم المغة العربية ،القاىرة ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع.
 .50طعمية ،رشدي ومناع ،محمد ( .)2000تعميم المغة العربية والدين بين العمم والفن،
القاىرة ،دار الفكر العربي.
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 .51عاشور ،والحوامدة ،محمد ( .)2003أساليب تدريس المغة العربية بين النظرية والتطبيق،
ط ،1دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف.
 .52عبد الباري ،ماىر شعباف ( .)2010استراتيجيات فهم المقروء أسسها النظرية وتطبيقاتها
العممية( ،ط ،)1دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

 .53عبد الحافظ ،فؤاد ( .)2005فاعمية أنموذج التعمـ البنائي في اكتساب طالب المرحمة
الثانوية لبعض المفاىيـ النحوية ،مجمة القراءة والمعرفة.46 – 18 ،49 ،
 .54عبد الحميد ،جابر ( .)1998أبعاد التعميم ،دليؿ المعمـ ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 .55عبد الحميد ،عائشة ( .)2013أثر استراتيجيو لعب األدوار في إكساب تمميذات الصؼ
الخامس االبتدائي المفاىيـ النحوية واستبقائيا لدييف ،مجمة جامعة تكريت لمعموم
اإلنسانية ،العراؽ.240-191 ،)2( 20 ،

 .56العزاوي ،حسف والتميمي ،ميسوف ( .)2012أثر دورة التعمـ وخرائط المفاىيـ في اكتساب
المفاىيـ النحوية وتنمية االتجاه نحو المادة لدى طالبات معاىد إعداد المعممات في بغداد،
مجمة كمية التربية لمبنات لمعموم اإلنسانية (جامعة الكوفة).34 -7 ،)10( 6 ،
 .57عطية ،محسف ( .)2008اتستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال ،دار الصفاء لمنشر
والتوزيع ،عماف.
 .58عالـ ،صالح الديف ( .)2000القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتل وتطبيقاتل
وتوجهاتل المعاصرة( ،ط ،)1دار الفكر العربي ،القاىرة.

 .59العالف ،سوسف ( .)2012أثر استخداـ طريقة التدريس التبادلي عمى التحصيؿ الدراسي
في مادة التربية القومية االشتراكية لتالميذ الصؼ الثامف مف مرحمة التعميـ األساسي،
رسالة دكتوراه ،مجمة جامعة دمشق ،)4( 8 ،كمية التربية ،جامعة دمشؽ ،سوريا.
 .60العموي ،ضحى ( .)2012أثر استراتيجيل التدريس في التحصيل وتنمية مهارات التفكير
ما وراء المعرفة لد

طالبات الصف الرابع األدبي لمادة عمم اتجتماع ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،جامعة بغداد ،كمية التربية ،أبف رشد.
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 .61عمي ،وليد و شريؼ ،عمار( .)2012أثر أسموبي تدريس األقران التبادلي الثالثي في
إكساب واستثمار وقت التعميم األكاديمي لبعض المهارات األساسية بالتنس ،كمية التربية
الرياضية ،جامعة الموصؿ.
 .62عمر ،حجاج ( .)2014األمف النفسي وعالقتو بالدافعية لمتعمـ ،مجمة العموم اإلنسانية
واتجتماعية ،16 ،جامعة غرداية (الجزائر).
 .63العمشاني ،حيدر حسيف حسف ( .)2011فاعمية التدريس التبادلي في تحصيل طالب
األول متوسط واتجاهاتهم نحو مادة عمم األحياء ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التربية ،ابف الييثـ ،جامعة بغداد.

 .64عوف ،فاضؿ ناىي ( .)2005أثر أسموب التعمـ التعاوني في تنمية ميوؿ طمبة الصؼ
الخامس األدبي نحو قواعد المغة العربية ،مجمة جامعة القادسية ،ـ ،3ع (.)4 -3
 .65العيساوي ،سيؼ طارؽ ( .)2011مفهوم الدافعية ،كمية التربية األساسية ،بابؿ ،العراؽ.
 .66غانـ ،ناصر ( .)2007أثر برنام

تدريبي في التعمم المنظم اتيا مستند إلا نظرية

التعمم المعرفي اتجتماعي في الدافعية الداخمية والفاعمية ال اتية لد

طمبة الصف

السابع .رسالة دكتوراه غير منشوره ،الجامعة األردنية ،عماف ،األردف.
 .67غباري ،ثائر أحمد ( .)2008الدافعية النظرية والتطبيق ،عماف ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع.
 .68الغالييني ،مصطفى ( .)1996جامع الدروس العربية ،ج ،1ط ،31المكتبة العصرية
لمطباعة والنشر ،بيروت.
 .69الفارسي ،سعيد عبد اع ( .)2009استراتيجيو التدريس الفعاؿ ،مجمة التطوير التربوي،
العدد ( ،)49ابريؿ.
 .70الفالس ،سمطانة بنت قاسـ ( .)2001فاعمية استراتيجيو التعمـ التعاوني اإلتقاني في تنمية
التحصيؿ الدراسي لوحدة الخمية والوراثة واالتجاه نحوىا لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي
بمدينة الرياض ،مجمة رسالة الخمي العربي ،ع( ،)79السنة ( ،)22كمية التربية لمبنات،
الرياض( ،ممخص أطروحة دكتوراه) ،موقعيا في شبكة االنترنت.
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 .71فضؿ اع ،محمد رجب ( .)1998اتتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس المغة العربية،
القاىرة ،عالـ الكتب.
 .72الفطايري ،سامي ( .)1996فعالية استراتيجيو ما وراء اإلدراؾ في تنمية ميارات قراءة
النص والميوؿ الفمسفية بالمرحمة الثانوية ،مجمة كمية التربية (جامعة الزقازيق)،)1( ،7 ،
.258 -223
 .73فندي ،أسماء وغيداف ،سياـ ( .)2011أثر أنموذج االنتقاء وفراير في اكتساب المفاىيـ
النحوية لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط ،مجمة الفتح بجامعة ديالا ،العراؽ7 ،
(.292-276 ،)47
 .74قطامي ،يوسؼ ( .)2005أسس عمم النفس التربوي( ،ط ،)3عماف ،دار الفكر لمطباعة
والنشر والتوزيع.
 .75قطامي ،يوسؼ وقطامي ،نايفة ( .)2000سيكولوجية التعمم الصفي ،األردف ،عماف ،دار
الشروؽ لمنشر والتوزيع.
 .76الكبيسي ،عبد الواحد حميد ( .)2008طرائق تدريس الرياضيات ،مكتبة المجتمع العربي،
عماف ،األردف.
 .77الكبيسي ،عبد الواحد حميد ( .)2011أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي عمى
التحصيؿ والتفكير الرياضي لطمبة الصؼ الثاني متوسط في مادة الرياضيات ،مجمة
الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) ،ـ( ،)19ع( ،)2ص(،)731 -687
يونيو.
 .78المخزومي ،ناصر ( .)2004أثر استخداـ بعض طرؽ تدريس النحو في اكتساب تالميذ
الصؼ التاسع األساسي لبعض المفاىيـ النحوية ،مجمة جرش لمبحوث والدراسات،)1( 8 ،
.34 – 9
 .79المخزومي ،ناصر ( .)2006أثر استخداـ الحاسوب التعميمي كطريقة تدريس النحو في
اكتساب المفاىيـ النحوية لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي األدبي ،دراسات في المناه
وطرق التدريس.182 -154 ،113 ،
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 .80مخمؼ ،محسف .)2010( ،أثر استراتيجيو الذكاءات المتعددة في اكتساب طالب الصؼ
االوؿ المتوسط مف العادييف وذوي صعوبات العمـ لممفاىيـ النحوية ،مجمة جامعة األنبار
لمعموم اإلنسانية.608-531 ،2 ،
 .81مدكور ،عمي أحمد ( .)1991تدريس فنون المغة العربية( ،د .ط) ،دار الشواؼ لمنشر
والتوزيع ،مصر,
 .82المشيداني ،شفاء إسماعيؿ إبراىيـ ( .)2008أثر استراتيجيل الخريطة الدتلية والتدريس
التبادلي في تنمية القراءة الجهرية لد طمبة الصف الخامس اتبتدائي ،أطروحة دكتوراه
غير منشورة ،كمية التربية ،ابف رشد ،جامعة بغداد.
 .83ممحـ ،سامي محمد ( .)2001سيكولوجية التعمم والتعميم :األسس النظرية والتطبيقية،
(ط ،)1عماف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
 .84ناجي ،محمد ( .)2006أثر استراتيجيل التدريس التبادلي في اتستيعاب اتستماعي
والتعبير الكتابي لد

طمبة المرحمة األساسية في األردن ،رسالة دكتوراه غير منشورة،

جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،األردف.
 .85نعيمة حسف ،أحمد ( .)2006فاعمية استراتيجيو التدريس التبادلي في تنمية الفيـ والوعي
القرائي لنصوص عممية واتخاذ القرار لمشكالت بيئية لدى طالبات المرحمة الثانوية ،الشعبة
األردنية ،المؤتمر العممي العاشر لمتربية العممية ،تحديات الحاضر ورؤ المستقبل30 ،
يوليو.250 -205،)1( ،
 .86النمري ،حناف سرحاف ( .)2001أثر استخدام الحاسب اآللي في إكساب الطالبات مهارات
تدريس المغة العربية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة.
 .87الياسري ،نداء وسناء ،الجمعاف ( .)2009أسباب انخفاض الدافعية لدى طمبة قسـ العموـ
التربوية والنفسية في كمية التربية ،جامعة البصرة ،مجمة العموم التربوية والنفسية،66 ،
(.406-380 ،)36
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ممحق ( :)4أسماء لجنة التحكيم عما أداتي الدراسة
الرقم

اتسم

الجامعة

-1

د .سييؿ صالحة

جامعة النجاح الوطنية

-2

د .سائدة عفونة

جامعة النجاح الوطنية

-3

د .فايز محاميد

جامعة النجاح الوطنية

د .فاخر خميمي

جامعة النجاح الوطنية

-5

د .محمود الشمالي

جامعة النجاح الوطنية

-6

د .فيصؿ غوادرة

جامعة القدس المفتوحة

-7

د.صالح ياسيف

جامعة النجاح الوطنية

-4

-8

أ.

معيف رفيؽ

مشرؼ تربوي -جنيف

-9

أ.

أيمف جرار

مشرؼ تربوي -جنيف

-17

أ -محمد طو

مشرؼ تربوي -نابمس

-11

عالـ اشتية

مشرؼ تروي – نابمس

أ.
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س :2ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة-:
.2

(مندفع) نوعها من المشتقات:

أ -صفة مشبية
.3

ج -افعؿ

ب -انفعؿ

ج -الفعؿ الالزـ والمتعدي د -ليس مما ذكر

ب -الفعؿ المتعدي

ج -األلؼ

ب -الياء

أ -األفعاؿ والحروؼ
ج -األسماء واألفعاؿ

د -فقط باألفعاؿ

قابمت الطالبات في المكتبة :حركة التاء في كممة (الطالبات) هي:

أ -الفتحة
.9

د -الواو

يكون المجرد والمزيد في:
ب -األسماء واألفعاؿ والحروؼ

.8

د -افتعاؿ

عالمة جر األسماء الخمسة هي:

أ -الفتحة
.7

ب -الفتحة

تشتق الصفة المشبهة من:

أ -الفعؿ الالزـ
.6

ج -الياء

د -ليس مما ذكر

وزن كممة (انقطع) هو:

أ -افتعؿ
.5

ب -اسـ فاعؿ

عالمة جر اتسم الممنوع من الصرف ،هي:

أ -الكسرة
.4

ج -اسـ مفعوؿ

د -صيغة مبالغة

ب -الضمة

ج -الكسرة

د -السكوف

تشتق الصيغة المبالغة من:

أ -الفعؿ الثالثي

ب -القعؿ الرباعي

ج -الفعؿ الخماسي
99

د -الفعؿ السداسي

.:

اسم التفضيل :اسم مشتق عما وزن:

أ -فعالف

ج -أفعؿ

ب -فعيؿ

د -جميع ما ذكر

 .21عالمة الرفع في الفعل المضارع المعتل اآلخر هي:
أ -الضمة المقدرة

ج -السكوف

ب -الضمة الظاىرة

د -الفتحة

 .22وزن كممة (انتصر) هو:
أ -أنفعؿ

ج -أنفعاؿ

ب -أفعؿ

د -أفتعؿ

 .23ترتد معظم الكممات في العربية إلا أصول:
أ -ثالثية

ب -رباعية

ج -خماسية

د -سداسية

 .24الفعل (أكرم) ،هو:
أ -اسـ مزيد

ب -فعؿ مزيد

ج -فعؿ مجرد

د -أ  +ب

 .25أسماء مزيدة تدل عما ما تدل عميل مجرداتها ،مع معان أخر اكتسبتها من الزيادة ،هي:
أ -الميزاف الصرفي

ب -الصفة المشبية

ج -المشتقات

د -أسـ التفضيؿ

 .26عالمة بناء حرف الواو في جممة :وليل دمشق ،فل دمشق ،هي:
أ -الفتس

ب -الكسر

ج -السكوف

د -الضـ

 .27عالمة اعراب الفعل (تدعون) ،في :وت تدعوا إلا اإليمان شعبا ،هي:
أ -الضمة المقدرة

ب -الضمة

ج -حذؼ النوف

د -الواو

 .28مررت بيوسف في المكتبة :حركة الفاء في كممة (بيوسف) ،هي:
أ -الكسرة

ب -السكوف

ج -األلؼ
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د -الفتحة

 .29عالمات الجزم في الفعل المضارع ،هي:
أ -السكوف

ب -حذؼ حرؼ العمة ج -حذؼ النوف

د -جميع ما ذكر

 .2:يكون البناء في:
أ -الفعؿ المضارع

ب -الفعؿ الماضي

ج -فعؿ األمر

د -ب +ج

 .31ما ت يوزن بالميزان الصرفي:
أ -األسـ المبني

ب -الفعؿ الجامد

ج -الحروؼ

د -جميع ما ذكر

 .32اسم الفاعل من الفعل الناقص (سعا) ،هو:
أ -ساعي

ب -ساع

ج -مسعى

د -ال شي مما ذكر

 .33لبناء اسم المفعول من الفعل الالزم يستعان:
أ -جار ومجرور

ب -ظرؼ

ج -فعؿ متعدي

د -أ  +ب

 .34ت تي صيغة فعيل:
أ -اسـ مفعوؿ

ب -صفة مشبية

ج -صيغة مبالغة

د -جميع ما ذكر

 .35من شروط الفعل ال ي يشتق منل اسم التفضيل:
أ -أف يكوف ثالثي

ب -منفي

ج -تاـ

د -أ  +ج

 .36األسماء المعربة بالحروف ،هي:
أ -األسماء الخمسة

ب -المثنى

ج -جمع المذكر السالـ د -جميع ما ذكر

101

ممحق ( :)6اختبار التحصيل بصورتل النهائية بمادة النحو في المغة العربية
اتسم:

الصف :التاسع األساسي.

المدرسة:

الزمن :خمس وعشرون دقيقة.

____________________________________________________________
عزيزي الطالب:
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتل وبعد:
ييدؼ ىذا االختبػار إلػى معرفػة أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجية التػدريس التبػادلي فػي تػدريس مػادة
النح ػػو ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة ،وانن ػػي أض ػػع ب ػػيف أي ػػديكـ ى ػػذا االختب ػػار م ػػال م ػػنكـ اإلجاب ػػة ع ػػف أس ػػئمتو
جميعيا.
ويتكوف االختبار مف ( )27فقرة مف نوع االختيار مف متعدد ،ولكػؿ فقػرة أربعػة بػدائؿ ،واحػد
منيػػا فقػػط صػػحيس ،فمػػا عميػػؾ إال وضػػع إشػػارة ( ) ،عمػػى حػػرؼ البػػديؿ الصػػحيس فػػي ورقػػة اإلجابػػة
المرفقة ،وفيما يمي مثاؿ عمى ذلؾ:
نور):
إعراب كممة (العمم) في جممة (العمم ٌ
ب -خبر

أ -مبتدأ

د -مفعوؿ بو

ج -فاعؿ

اإلجابة الصحيحة ليذه الفقرة ىي ذات الحرؼ(أ) ،لذا فإننػا نضػع إشػارة ( )xتحػت الحػرؼ (أ) عمػى
ورقة اإلجابة المرفقة ،وكما ىو مبيف كاذتي:
رقم الفقرة
اتجابة

البدائل
أ

ب

ج

د

X

واذف أرجػػو مػػنكـ اإلجابػػة عػػف جميػػع فق ػرات االختبػػار مػػف ( ،)27 – 1عمػػى ورقػػة اإلجابػػة
بيذه الطريقة).
الباحث :مراد أحمد خميمية
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س -2ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 -2ما المعنا الصرفي لكممة (مندفع)؟
أ -صفة مشبية

ب -اسـ فاعؿ

ج -اسـ مفعوؿ

د -صيغة مبالغة

 -3ما عالمة جر اتسم الممنوع من الصرف؟
أ -الكسرة

ب -الفتحة

ج -الياء

د -ليس مما ذكر

 -4ما الوزن الصرفي لكممة (انقطع)؟
أ -افتعؿ

ب -انفعؿ

ج -افعؿ

د -افتعاؿ

 -5مم تشتق الصفة المشبهة؟
أ -الفعؿ الالزـ

ب -الفعؿ المتعدي

ج -الفعؿ الالزـ والمتعدي د -ليس مما ذكر

 -6ما عالمة جر األسماء الخمسة؟
أ -الكسرة

ب -الياء

ج -األلؼ

د -الواو

 -7ما ا يشمل المجرد والمزيد؟
ب -األسماء واألفعاؿ والحروؼ

أ -األفعاؿ والحروؼ

ج -األسماء المعربة واألفعاؿ المتصرفة د -األفعاؿ فقط
 -8ما حركة التاء في كممة (الطالبات) في العبارة:قابمت الطالبات في المكتبة؟
أ -الفتحة

ب -الضمة

ج -الكسرة

د -السكوف

 -9مم تشتق صي المبالغة؟
أ -الفعؿ الثالثي

ب -الفعؿ الرباعي

ج -الفعؿ الخماسي
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د -الفعؿ السداسي

 -:ما وزن اسم التفضيل؟
أ -فعالف

ب -فعيؿ

د -جميع ما ذكر

ج -أفعؿ

 -21ما عالمة الرفع في الفعل المضارع معتل اآلخر؟
أ -الضمة المقدرة

ب -الضمة الظاىرة

د -الفتحة

ج -السكوف

 -22ما الوزن الصرفي لكممة (انتصر)؟
أ -انفعؿ

ب -أفعؿ

د -افتعؿ

ج -انفعاؿ

 -23ما هو أصل معظم الكممات في العربية؟
أ -ثالثي

ب -رباعي

د -سداسي

ج -خماسي

 -24ما نوع الفعل (أكرم)؟
أ -مزيد بحرؼ ب -مجرد رباعي

ج -مزيد بحرفيف

د -مجرد ثالثي

 -25ما هي األسماء المزيدة التي تدل عمدا مدا تددل عميدل مجرداتهدا ،مدع معدان أخدر اكتسدبتها
من الزيادة؟
أ -الميزاف الصرفي

ب -الصفة المشبية

ج -المشتقات

د -اسـ التفضيؿ

 -26ما عالمة بناء حرف الواو في جممة :وليل دمشق ،فل دمشق؟
أ -الفتس

ب -الكسر

ج -السكوف

د -الضـ

 -27ما حركة الفاء في كممة (يوسف) في:مررت بيوسف في المكتبة؟
أ -الكسرة

ب -السكوف

ج -األلؼ

د -الفتحة

 -28ما عالمات جزم الفعل المضارع؟
أ -السكوف

ب -حذؼ حرؼ العمة ج -حذؼ النوف
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د -جميع ما ذكر

 -29ما هي الكممات التي ت توزن بالميزان الصرفي؟
أ -االسـ المبني

ب -الفعؿ الجامد

ج -الحروؼ

د -جميع ما ذكر

 -2:من شروط الفعل ال ي يشتق منل اسم التفضيل؟
أ -أف يكوف ثالثيا

ب -منفيا

ج -تاما

د -أ  +ج

 -31ما هي األسماء التي تعرب بالحروف؟
أ -األسماء الخمسة

ب -المثنى

ج -جمع المذكر السالـ د -جميع ما ذكر
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ممحق ( :)7مقياس الدافعية قبل التعديل بمادة النحو في المغة العربية
عزيزي الطالب،
فيما يمي مقياس لمدافعية نحو تعمـ المغة العربية ،يرجى اإلجابة عف جميع عبا ارتػو بصػراحة
وذلؾ بوضع إشارة ( )xأماـ ما يعبر عف رأيؾ ،عمما أنو ليس ىناؾ إجابة صحيحة أو خاطئة.
الرقم
.1

دائما

العبارة
أبػػدأ فػػي مػػذاكرة المغػػة العربيػػة دوف أف يطمػػب منػػي

ذلؾ.

.2
.3

أعطي المغة العربية وقتاً كافياً لتعمميا.

أبذؿ جيدي لمتفوؽ في دراستي لمغة العربية.

.4

أبذؿ قصارى جيدي في دراسة المغة العربية.

.5
.6
.7
.8
.9
.17
.11

أح ػػب المش ػػاركة ف ػػي المس ػػابقات المدرس ػػية المتعمق ػػة
بالمغة العربية.
أحػػب المشػػاركة فػػي حػػؿ مسػػائؿ المغػػة العربيػػة التػػي
تحتاج إلى قدرات خاصة.
أحب أف أكوف مف المتفوقيف في المغة العربية.
أحػ ػػرص عم ػ ػػى حػ ػػؿ الواجب ػ ػػات المنزليػ ػػة ف ػ ػػي المغ ػ ػػة
العربية التي تطمب مني في الموعد المحدد.

أص ػػر عم ػػى الوصػػػوؿ إل ػػى ى ػػدفي ،إذا اعترضػػػنني
صعوبات أثناء دراستي لمغة العربية.

إذا اقتنعػػت بجػػودة فك ػرة فػػي المغػػة العربيػػة ال أتػػردد

في وضع خطة لتنفيذىا.

استمتع في تعمـ المغة العربية.

 .12أشعر أف دراسة المغة العربية ذات أىمية كبيرة.
 .13أشعر بالسعادة وأنا أحؿ تماريف المغة العربية.
.14

أشعر باني إنساف فاشؿ عند حصولي عمى درجػات
منخفضة في المغة العربية.
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الباً

أحياناً

أبداً

الرقم

العبارة

.15

أشعر باني جيد في المغة العربية مقارنة باذخريف.

.16

دائما

تػػزداد ثقتػػي بنفسػػي عنػػدما أكػػوف متمكن ػاً مػػف المغػػة

العربية.

.17

أعتقد أف المغة العربية ذات قيمة لي.

.18

أعتقد أف تعمـ المغة العربية مفيد لي.

.19

أعتقد أف تعمـ المغة العربية ميـ لمحياة.

.27
.21
.22

ػبور أثنػ ػ ػػاء ح ػ ػػؿ تمػ ػ ػػاريف المغ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة
أك ػ ػػوف ص ػ ػ اً
ومسائميا.

أممؾ الميارة في تعمـ المغة العربية.
أن ػػا أدرس المغ ػػة العربي ػػة م ػػف بداي ػػة الع ػػاـ الد ارسػػػي
بانتظاـ لتحقيؽ التفوؽ.

 .23أحرص عمى إثبات كفاءتي في المغة العربية.
.24

يرضيني إنجازي في المغة العربية.

.25

المغة العربية مممة لي.

.26

المغة العربية ىي متعة بالنسبة لي.

.27
.28
.29
.37
.31
.32

عن ػػدما أب ػػدأ ف ػػي ح ػػؿ مس ػػالة المغ ػػة العربي ػػة أح ػػرص
عمى إكماليا.
أحػاوؿ االسػػتعانة بم ارجػػع خارجيػػة عنػػدما أجػػد نقطػػة
غامضة في درس المغة العربية.
عن ػ ػػدما أحص ػ ػػؿ عم ػ ػػى درج ػ ػػة منخفض ػ ػػة ف ػ ػػإف ذل ػ ػػؾ
يدفعني إلى مزيد مف الجيد.
عن ػػدما يط ػػرح المعم ػػـ مس ػػالة ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة م ػػا
أحاوؿ قدر اإلمكاف التوصؿ لإلجابة عمييا.
عن ػػدما يكػػػوف لػػػدي امتحػ ػػاف لغػ ػػة عربيػ ػػة أبػػػذؿ كػ ػػؿ
جيدي في االستعداد لو.
أض ػ ػ ػػع ج ػ ػ ػػدوالً لد ارس ػ ػ ػػة المغ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة قب ػ ػ ػػؿ فتػ ػ ػ ػرة
االمتحانات وألتزـ بو.
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الباً

أحياناً

أبداً

الرقم

دائما

العبارة

.33
.34

أحاوؿ جاىداً في دراسة المغة العربية.
أضع طاقتي في تعمـ المغة العربية.

.35

ال تسترعي المغة العربية انتباىي عمى اإلطالؽ.

.36

م ػػف المي ػػـ بالنس ػػبة ل ػػي أف أتمك ػػف م ػػف م ػػادة المغ ػػة

العربية.
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الباً

أحياناً

أبداً

ممحق ( :)8مقياس الدافعية بعد التعديل بمادة النحو في المغة العربية

جامعة النجاح الوطنية
كمية الدراسات العميا
برنام المناه وأساليب التدريس

مقياس الدافعية نحو تعمم المغة العربية
عزيزي الطالب:
فيما يمي مقياس لمدافعية نحو تعمـ المغة العربية ،يرجى اإلجابة عف جميع عبا ارتػو بصػراحة
وذلؾ بوضع اشارة ( )Xأماـ ما يعبر عف رأيؾ ،عمماً أنو ليس ىنالؾ إجابة صحيحة أو خاطئة.
شاك ارً لكم حسن تعاونكم
الباحث :مراد خميمية

الشعبة

2

3
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الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

دائما

العبارة
أبدأ في مػذاكرة دروس المغػة العربيػة دوف
أف يطمب مني ذلؾ.
أعط ػػي دروس المغ ػػة العربي ػػة وقتػ ػاً كافيػ ػاً

لمراجعتيا.

أبػػذؿ قصػػارى جيػػدي لمتفػػوؽ فػػي د ارسػػتي
لمغة العربية.
أعتقد أف تعمـ المغة العربية ميـ لمحياة.
أحػػب المشػػاركة فػػي المسػػابقات المدرسػػية
المتعمقة بالمغة العربية.
أحػ ػػب المشػ ػػاركة فػ ػػي حػ ػػؿ مسػ ػػائؿ المغػ ػػة
العربية التي تحتاج إلى قدرات خاصة.
أحػػب أف أكػػوف مػػف المتفػػوقيف فػػي المغػػة
العربية.
أحػػرص عمػػى حػػؿ الواجبػػات المنزليػػة فػػي
المغة العربية.
أص ػ ػػر عم ػ ػػى الوص ػ ػػوؿ إل ػ ػػى ى ػ ػػدفي ،إذا

-9

-17
-11
-12
-13
-14

اعترضػػني صػػعوبات أثنػػاء د ارسػػتي لمغػػة

العربية.
اقتنع بجودة فكرة في المغة العربية وأضػع
خطة لتنفيذىا

استمتع في تعمـ المغة العربية.
أشعر أف دراسة المغة العربية ذات أىميػة
كبيرة.

أش ػػعر بالس ػػعادة وأن ػػا أح ػػؿ تم ػػاريف المغ ػػة
العربية.
أشعر بالفشؿ عند حصولي عمى درجػات
منخفضة في المغة العربية.
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الباً

أحياناً

ناد ارً

أبداً

الرقم
-15
-16
-17
-18
-19
-27
-21
-22
-23

دائما

العبارة
أشعر باني جيػد فػي المغػة العربيػة مقارنػة
باذخريف.
تدفعني ثقتي بنفسػي أف أتمكػف مػف المغػة

العربية.

أعتق ػػد أف تعم ػػـ المغ ػػة العربي ػػة ذات قيم ػػة
لي.
أتمك ػػف م ػػف م ػػادة المغ ػػة العربي ػػة بالنس ػػبة
لي.
أتمنى أف أصبس مدرسا لمغة العربية.
ػبور أثنػ ػػاء حػ ػػؿ تمػ ػػاريف المغػ ػػة
أكػ ػػوف صػ ػ اً
العربية ومسائميا.

أممؾ الميارة في تعمـ المغة العربية.
أدرس المغػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة مػ ػ ػػف بدايػ ػ ػػة العػ ػ ػػاـ

الدراسي بانتظاـ لتحقيؽ التفوؽ.

أح ػػرص عم ػػى إثب ػػات كف ػػاءتي ف ػػي المغ ػػة
العربية.

-24

يرضيني إنجازي في المغة العربية.

-25

دراسة المغة العربية مممة بالنسبة لي.

-26

دراسة المغة العربية ممتع بالنسبة لي.

-27
-28

أبدأ في حؿ مسالة المغة العربية وأحرص
عمى إكماليا.

أحاوؿ االستعانة بمراجع خارجية عندما أجػد
نقطة غامضة في درس المغة العربية.

عنػػد حصػػولي عمػػى درجػػة منخفضػػة فػػي
-29

المغ ػػة العربي ػػة ،ي ػػدفعني ذل ػػؾ إل ػػى المزي ػػد

مف الجيد.
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الباً

أحياناً

ناد ارً

أبداً

الرقم

دائما

العبارة
يطرح المعمـ مسالة ما في المغػة العربيػة،

-37

-31
-32

و أحػػاوؿ قػػدر اإلمكػػاف التوصػػؿ لإلجابػػة

عمييا.

عن ػػدما يك ػػوف ل ػػدي امتح ػػاف لغ ػػة عربي ػػة،
أبذؿ كؿ جيدي في االستعداد لو.
أضع جدوالً لدراسة المغة العربية قبؿ فترة
االمتحانات.

-33

أحاوؿ جاىداً دراسة المغة العربية.

-34

أضع طاقتي في تعمـ المغة العربية.

-35

ال تس ػػترعي المغ ػػة العربي ػػة انتب ػػاىي عم ػػى
اإلطالؽ.
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الباً

أحياناً

ناد ارً

أبداً

ممحق ( :)9الوحدة األولا من كتاب العموم المغوية لمصف التاسع األساسي ،الجزء األول
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114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

ممحق ( :):الدليل التعميمي المعد وفق استراتيجية التدريس التبادلي

جامعة النجاح الوطنية
كمية الدراسات العميا
برنام المناه وأساليب التدريس

الدليل التعميمي المعد وفق استراتيجية التدريس التبادلي

إعداد الباحث
مراد خميمية
الموضوع :الميزان الصرفي والمجرد والمزيد.
الميارات :التنبؤ ،وطرح األسئمة ،والتوضيس ،والتمخيص.
النتاجات الخاصة:


أف يعرؼ الطالب مفيوـ الميزاف الصرفي.



أف يزف الطالب الكممات في الميزاف الصرفي.



أف يميز الطالب بيف المجرد والمزيد.



أف يرد الطالب الكممات المزيدة إلى مجرداتيا.
125

المرحمة

النشاط

دور المعمم

دور الطالب

 -يكتب العنواف الميزاف الصرفي والمجرد والمزيد

قراءة األمثمة

عمى السبورة ثـ يطرح مجموعة مف األسئمة تساعد

التنبؤ

قراءة تصفس

الطالب عمى التنبؤ بمضموف النص.

صوغ

صوغ أسئمة

األسئمة

عف النص

 -يربط النص بنص خر شبيو بو مما يعرفو

االستماع إلى المعمـ في
أثناء عممية التنبؤ.

الطالب.
يصوغ المعمـ مجموعة مف األسئمة عف النص:
ترى ما عنواف الدرس؟

ما المقصود بالميزاف الصرفي؟

مالحظة المعمـ في أثناء
صياغتو لصسئمة.

ما الذي يوزف بالميزاف الصرفي؟
ما الذي ال يوزف بالميزاف الصرفي؟
 يكمؼ الطالب بقراءة األمثمة قراءة معبرة.يق أر األمثمة قراءة جيرية معبرة.

البدء بالقراءة
التوضيس

لتوضيس
النص

يكمؼ بعض المجيديف بقراءة المحاكاة.
 يوضس اليدؼ الرئيس مف الدرس.-يوضس معاني مفردات األمثمة.

يشرح التراكيب و األساليب الواردة في األمثمة.
يستعيف بالمعاجـ
يوضس مفيوـ الميزاف الصرفي.
يوضس مفيوـ المجرد والمزيد.

قراءة األمثمة قراءة صامتة.
االستماع إلى قراءة المعمـ.
قراءة األمثمة قراءة جيرية
سميمة.
مالحظة المعمـ أثناء
القراءة ،وشرح المفردات
والتراكيب.

تمييز الميزاف الصرفي ،مف
المجرد والمزيد.
تمييز المبني مف المعرب.

يكتب أىـ األفكار الواردة في الدرس.
يكتب تعريؼ الميزاف الصرفي.
يكتب تعريؼ المجرد والمزيد.
نستنتج أف معظـ الكممات في العربية ترتد ،إلى
التمخيص

تمخيص النص

أصوؿ ثالثية ،قوبمت عند الوزف بالفاء ،والعيف،
والالـ ،محركة بحركات الكممات الموزونة.

إذا حذؼ شيء مف أحرؼ الكممة المراد وزنيا،
حذؼ ما يقابمو في الميزاف.
االسـ المجرد ثالثة أنواع ،ىي :ثالثي ،رباعي،
خماسي.

الفعؿ المجرد ،نوعاف :ثالثي ،ورباعي,

التقويم:
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مالحظة المعمـ

س -2ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما ي تي:
 .2وزن كممة (سفرجل) ،هو:
أ .فعمؿ

ب .فعؿ

ج -فاعؿ

د .افعؿ

 .3نوع الفعل المجرد ،في زلزل ،هو:
أ .ثالثي

ب .رباعي

ج .خماسي

د .سداسي

 .4يوزن بالميزان الصرفي:
أ .األسماء المعربة

ب .األفعاؿ المتصرؼ ج .األسماء المعربة

د .أ+ب

س :3صنف الكممات اآلتية ،إلا مجرد ومزيد:
الكممة مجرد مزيد
كاف
يسعى
تفكير
س :4زن الكممات التالية:
 -1ليس -2 ----------- :ثـ -3 ---------- :جامعة--------------:
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الموضوع :المشتقات.
الميارات :التنبؤ ،وطرح األسئمة ،والتوضيس ،والتمخيص.
النتاجات الخاصة:


أف يعرؼ المشتقات.



أف يبيف الطالب نوع المشتؽ الذي تحتو خط.



أف يصوغ الطالب المشتقات ،مف أفعاؿ معطاة مراعيا الضبط.



أف يستخرج الطالب المشتقات مف أمثمة معطاة.
المرحمة

دور المعمـ

النشاط

دور الطالب

يكتب العنواف (المشتقات) عمى السبورة.
يتنبا أماـ الطالب بمضموف النص قائالً:

التنبؤ

قراءة األمثمة

قراءة تصفس.

أتوقع أف أجد في ىذا النص حديثاً عف:
-

المشتقات.

-

أنواع المشتقات.

-

صياغة المشتقات.

-

االستماع إلى المعمـ في
عممية التنبؤ.

أوزاف المشتقات.

يصوغ المعمـ مجموعة مف األسئمة عف النص:
-

ما المقصود بالمشتقات؟

-

ما ىي أوزاف الصفة المشبية؟

صوغ

صوغ أسئمة عف -

األسئمة

-

النص

-

مف يعدد أنواع المشتقات؟
ما ىي أوزاف الصيغة المبالغة؟

كيؼ يصاغ اسـ الفاعؿ مف الفعؿ الثالثي،
وفوؽ الثالثي؟

كيؼ يصاغ اسـ المفعوؿ مف الفعؿ الثالثي،

وفوؽ الثالثي؟

ما ىي أوزاف اسـ التفضيؿ؟
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االستماع إلى المعمـ في
طرحو لصسئمة،

ومالحظتو والتفكير في
إجابات عنيا.

المرحمة

النشاط

دور الطالب

دور المعمـ

 ق ػ ػ ػ ػراءة األمثمػ ػ ػ ػػة ق ػ ػ ػ ػراءةصامتة.

 يق أر األمثمة قراءة جيرية جيدة. يكمؼ بعض المجيديف بقراءة المحاكاة. -يوضس فكرة النص الرئيسة.

 يوضس معاني المفردات الواردة في األمثمة.البدء بالقراءة
التوضيس

وتوضيس

 يشرح التراكيب واألساليب الواردة فياألمثمة.

األمثمة.

 االس ػ ػ ػػتماع إل ػ ػ ػػى قػ ػ ػ ػراءةالمعمـ.

 ق ػ ػ ػ ػراءة األمثمػ ػ ػ ػػة ق ػ ػ ػ ػراءةجيرية.

 مالحظ ػ ػ ػػة المعم ػ ػ ػػـ ف ػ ػ ػػيأثن ػ ػ ػ ػػاء تحدي ػ ػ ػ ػػد الفكػ ػ ػ ػ ػرة

 -يشرح مفيوـ المشتقات.

 يعيد صياغة المشتقات التي مرت معو. يميز صيغة المبالغة مف الصؼ المشبية. -يبيف نوع المشتقات في الجمؿ المعطاه.

الرئيس ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ومفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػردات

النص.

 اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ مفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرداتالػ ػػدرس فػ ػػي جمػ ػػؿ مػ ػػف

إنشائو.

 -تمييز أنواع المشتقات.

تمخيص النص  -يعيد سرد النص بمغتو الخاصة.
التمخيص

 -مالحظ ػ ػػة المعم ػ ػػـ ف ػ ػػي

تمخيص ًا شفوياً  -يكتب فقرة (مف سطريف إلى ثالثة) توضس
فحوى النص.

وكتابياً

أثنػػاء تمخيصػػو الشػػفوي
والكتابي لمنص.

التقويم:
س :2ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 .2اسم الفاعل ،من الفعل (استخرج):
أ .مخروج

ج .مستخرج

ب .مستخرج

د .خارج

 .3ت تشتق الصفة المشبهة ،إت من الفعل:
أ .الرباعي

ج .الالزـ

ب .الثالثي

د .المتعدي

 .4صيغة المبالغة ،من الفعل (قرأ) ،هي:
أ .قارئ

ب .مقروء

ج .قراء
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د .جميع ما ذكر

س :3بين نوع المشتق ،ال ي تحتل خط ،فيما ي تي:
 -1أدركت أنو مصاب بالعمى:
 -2قاؿ تعالى :هماز مشاء بنميم :
 -3ال ترى عيناه حتى أبشع الجرائـ:
الموضوع :اإلعراب والبناء.
الميارات :التنبؤ ،وطرح األسئمة ،والتوضيس ،والتمخيص.
النتاجات الخاصة:


أف يعرؼ اإلعراب والبناء.



أف يستخرج الطالب الحروؼ المبنية ،مبينا عالمات بنائيا.



أف يميز الطالب بيف نوع اإلعراب ،وعالمات اإلعراب.



أف يستخرج الطالب األفعاؿ المبنية ،واألفعاؿ المعربة.



أف يعرب الطالب الكممات التي تحتيا خط.
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المرحمة
التنبؤ

النشاط

دور المعمم

قراءة النص قراءة
تصفس.

دور الطالب
يتصفس بشكؿ سريع نص

يسيؿ عممية تنبؤ الطالب بالنص،

(اإلعراب والبناء).

بعد كتابة العنواف عمى السبورة.

يسجؿ توقعاتو عف المحتوى
المقروء.

يكمؼ الطالب بقراءة النص قراءة

قراءة النص قراءة صامتة.

صامتة.

االستماع إلى قراءة المعمـ.

يق أر النص قراءة جيرية معبرة.

قراءة النص قراءة جيرية سميمة.

يكمؼ بعض المجيديف بقراءة النص

الحوار والمناقشة مع المعمـ

قراءة محاكاة.

لتحديد أفكار النص الرئيسة.

يوضس بمشاركة المعمـ فكرة النص
التوضيس

الرئيسة ،واألفكار الفرعية.

البدء بالقراءة لتوضيس

يوضس معاني مفردات النص.

النص.

يوضس الفرؽ بيف اإلعراب والبناء.

توظيؼ معاني المفردات في جمؿ

يوضس مفيوـ اإلعراب.
يوضس مفيوـ البناء..
يوضس أنواع اإلعراب.

يوضس عالمات بناء الكممة ،مع ذكر
مثاال عمى كؿ نوع.

يعبر عف النص مف خالؿ كتابة فقرة
مف سطريف

مف إنشائيـ.

توضيس الفرؽ بيف اإلعراب
والبناء ،مف خالؿ األمثمة.
إيراد أمثمة دالة عمى أنواع
اإلعراب.

إيراد أمثمة دالة عمى عالمات
بناء الكممة ،مد ذكر مثاال عمى
كؿ نوع.

االستماع إلى تمخيص المعمـ
التمخيص

تمخيص النص شفويا

الشفوي لمنص

وكتابيا

مناقشة المعمـ في المخطط
البياني الداؿ عمى النص.

التقويم:
س :2ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 .2يكون البناء ،في:
أ .الفعؿ الماضي

ب .فعؿ األمر

ج .فعؿ المضارع
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د .أ+ب

 .3الجر ،ت يكون إت في:
أ .األفعاؿ

ج .األسماء

ب .الحروؼ

د .ال شيء مما ذكر

 .4عالمة البناء في جممة :مضا عامان يا أمي ،هي:
أ .الفتحة

ج .الضـ

ب .السكوف

س :3عين األسماء المبنية فيما ي تي:
 .1ما أنا فحمة وال أنت فرقد:
 .2أييذا الشاكي وما بؾ داء:
 .3كيؼ تغدو إذا غدوت عميال:
الموضوع :عالمات اإلعراب في األسماء واألفعال.
الميارات :التنبؤ ،وطرح األسئمة ،والتوضيس ،والتمخيص.
النتاجات الخاصة:


أف يعيف الطالب عالمة اإلعراب فيما تحتو خط.



أف يستخرج الطالب كممات معربة بحركات فرعية.



أف يعرب الطالب األسماء واألفعاؿ المعربة.
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د .الكسر

المرحمة

التنبؤ

النشاط

دور المعمم

قراءة النص قراءة

يسيؿ عممية تنبؤ الطالب بالنص،

تصفس.

بعد كتابة العنواف عمى السبورة.
يشرؼ عمى األسئمة التي يقوـ

صوغ

صوغ أسئمة عف

األسئمة

النص

الطالب بصياغتيا.
يساعد الطالب الذيف يواجيوف
صعوبة في طرح األسئمة.

يكمؼ الطالب بقراءة النص قراءة
صامتة.

دور الطالب
يتصفس بشكؿ سريع نص (عالمات
اإلعراب في األسماء واألفعاؿ).

يسجؿ توقعاتو عف المحتوى المقروء.
يصوغ أسئمة عف النص:
ما معنى اإلعراب؟

ما ىو االسـ ،والفعؿ؟

ما ىي أنواع اإلعراب في األسماء؟
ما ىي أنواع اإلعراب في األفعاؿ؟

يق أر النص قراءة جيرية معبرة.

يكمؼ بعض المجيديف بقراءة النص
قراءة محاكاة.

التوضيس

البدء بالقراءة
لتوضيس النص.

قراءة النص قراءة صامتة.

يوضس بمشاركة المعمـ فكرة النص

االستماع إلى قراءة المعمـ.

الرئيسة ،واألفكار الفرعية.

قراءة النص قراءة جيرية سميمة.

يوضس معاني مفردات النص.

الحوار والمناقشة مع المعمـ لتحديد

يوضس أنواع اإلعراب :في األسماء،

أفكار النص الرئيسة.

واألفعاؿ.

توظيؼ معاني المفردات في جمؿ

مستعينا
يوضس مفيوـ اإلعراب
ً
بجمؿ وردت في النص.

مف إنشائيـ.

توضيس أتواع اإلعراب في األسماء،

سردا واألفعاؿ ،مع ذكر أمثمة توضس ذلؾ.
يعيد سرد النص بمغتو الخاصة ً
شفويا.
ً

يكتب أىـ أفكار النص ويربطيا
باسموب شخصي.

إيراد أمثمة دالة عمى عالمات

اإلعراب في األسماء ،واألفعاؿ.

يعبر عف النص مف خالؿ كتابة فقرة
مف سطريف

التمخيص

االستماع إلى تمخيص المعمـ الشفوي

تمخيص النص شفويا

لمنص

وكتابيا

مناقشة المعمـ في المخطط البياني
الداؿ عمى النص.
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التقويم:
س :2ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
 .2المؤمنون لن يتخموا عن مبادئهم ،عالمة نصب الفعل المضارع ،في ه الجممة:
أ .الفتحة الظاىرة

ج .حذؼ النوف

ب .الفتحة المقدرة

د .ثبوت النوف

 .3قابمت الطالبات في المكتبة .حركة الطالبات المناسبة ،لها:
أ .الضمة

ج .السكوف

ب .الفتحة

د .الكسرة

 .4عالمة جزم الفعل المضارع ،في :الصيادون لم يعودوا بعد من رحمة الصيد:
أ .حذؼ النوف

ب .ثبوت النوف ج .السكوف

د .حذؼ حرؼ العمة

 .5عالمة جر اتسم الممنوع من الصرف ،هي:
أ .الفتحة

ب .الكسرة

ج .الضمة

د .السكوف

 .6عالمة رفع الفعل المضارع ،في جممة :يسعا المؤمن لعمل الخير ،هي:
أ .الضمة المقدرة

ب .الضمة الظاىرة

ج .ثبوت النوف
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د .السكوف

ممحق ( :)21تحميل محتو الوحدة األولا من كتاب العموم المغوية لمصف التاسع
األساسي
 -1أف يعرؼ الطالب مفيوـ الميزاف الصرفي( .معرفة)
 -2أف يزف الطالب الكممات في الميزاف الصرفي( .تطبيؽ)
 -3أف يميز الطالب بيف المجرد والمزيد( .فيـ)
 -4أف يرد الطالب الكممات المزيدة إلى مجرداتيا( .تطبيؽ)
 -5أف يبيف الطالب نوع المشتؽ الذي تحتو خط( .فيـ)
 -6أف يصوغ الطالب المشتقات مف أفعاؿ معطاة ،مراعيا الضبط( .تطبيؽ)
 -7أف يستخرج الطالب المشتقات مف أمثمة معطاة( .تحميؿ)
 -8أف يستخرج الطالب الحروؼ المبنية ،مبينا عالمات بنائيا( .تحميؿ)
 -9أف يميز الطالب بيف نوع اإلعراب ،وعالمات اإلعراب( .فيـ)
 -17أف يستخرج الطالب الحروؼ األفعاؿ المبنية ،واألفعاؿ المعربة( .تحميؿ)
 -11أف يعرب الطالب الكممات التي تحتيا خط( .تطبيؽ)
 -12أف يعيف الطالب عالمة اإلعراب فيما تحتو خط( .تطبيؽ)
 -13أف يستخرج الطالب كممات معربة بحركات قصيرة( .تحميؿ)
 -14أف يعرب الطالب األسماء واألفعاؿ المعربة( .تطبيؽ)
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أوت :الميزان الصرفي والمجرد والمزيد
المفاهيم:
 -1الميزاف الصرفي.
 -2االسـ المجرد.
 -3االسـ المزيد.
 -4حروؼ الزيادة.
الحقائق:
 -1الميزاف الصرفي معيار لقياس أبنية الكممات في العربية.
 -2يوزف بالميزاف الصرفي األسماء المعربة ،واألفعاؿ المتصرفة.
 -3األس ػػماء المبني ػػة ،واألفع ػػاؿ الجام ػػدة ،وح ػػروؼ المعاني(االس ػػتفياـ ،والش ػػرط ،والعط ػػؼ) ،ال
توزف بالميزاف الصرفي.
 -4ترتد معظـ الكممات في العربية إلى أصوؿ ثالثية.
 -5إذا كانت الكممة التي يراد وزنيا ،أكثر مف ثالثية أصال ،نظر إلى األحرؼ الزائدة.
 -6إذا حذؼ شيء مف أحرؼ الكممة المراد وزنيا ،حذؼ ما يقابمو في الميزاف.
اإلجراءات:
 -1قراءة الكممة.
 -2تحديد نوعيا(اسـ أو فعؿ أو حرؼ).
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 -3تحديد نوع الفعؿ متصرؼ أو جامد.
 -4تحديد حاالتيا البنائية أو اإلعرابية.
 -5تجريد الكممة إلى أصميا.
 -6تطبيؽ قواعد الميزاف الصرفي.
المبادئ:
ال يوجد.
ثانيا :المشتقات
المفاهيم:
 -1االشتقاؽ.
 -2المشتقات.
 -3اسـ الفاعؿ.
 -4اسـ المفعوؿ.
 -5الصيغة المبالغة
 -6الصفة المشبية.
 -7اسـ التفضيؿ.
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الحقائق:
 -1االشتقاؽ ىو أخذ فرع مف أصؿ بينيما تشابو في المعنى والمفظ.
 -2المشػػتقات أسػػماء مزيػػدة تػػدؿ عمػػى مػػا تػػدؿ عميػػو مجرداتيػػا ،مػػع معػػاف أخػػرى اكتسػػبتيا مػػف
الزيادة.
 -3اسـ الفاعؿ :اسـ مشتؽ يدؿ عمى الحدث ومف قاـ بو أو اتصؼ بو.
 -4اسـ المفعوؿ :اسـ مشتؽ يدؿ عمى مف وقع عميو الحدث.
 -5الصفة المشبية :اسـ مشتؽ يدؿ عمى ما يدؿ عميو اسـ الفاعؿ.
 -6الصفة المشبية ثابتة.
 -7ال تشتؽ الصفة المشبية إال مف الفعؿ الالزـ.
 -8صيغة المبالغة :اسـ مشتؽ يدؿ عمى ما يدؿ عميو اسـ الفاعؿ.
 -9صيغة المبالغة تدؿ عمى معنى المبالغة.
 -17ال تشتؽ صيغة المبالغة إال مف الفعؿ الثالثي.
 -11اسـ التفضيؿ :اسـ مشتؽ عمى وزف أفعؿ.
اإلجراءات:
 -1تحديد نوع الفعؿ(ثالثي أو غير ثالثي)( ،الزـ أو متعدي).
 -2تطبيؽ قواعد االشتقاؽ حسب األوزاف.
 -3التمييز بيف المشتقات.
 -4تحديد وزف المشتؽ ومعناه ،وداللتو ،ونوعو.
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المبادئ:
ال يوجد.
ثالثا :اإلعراب والبناء
المفاهيم:
 -1اإلعراب.
 -2البناء.
 -3أنواع اإلعراب.
 -4أنواع البناء.
 -5عالمات اإلعراب.
 -6عالمات البناء.
الحقائق:
 -1اإلعراب ىو تغير حركة خر الكممة ،بسبب تغير وظيفتيا في الجممة.
 -2البناء لزوـ خر الكممة حركة واحدة.
 -3اإلعراب يكوف في األسماء ،واألفعاؿ المضارعة.
 -4البناء يكوف في الحروؼ ،بعض األسماء ،واألفعاؿ الماضية ،وأفعاؿ األمر.
 -5أنواع اإلعراب أربعة( :الرفع ،النصب ،الجر ،الجزـ).
 -6تكوف الكممة مبنية عمى(:السكوف ،الفتس ،الضـ ،الكسر).
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اإلجراءات:
 -1تحديد نوع الكممة مبنية أو معربة.
 -2تحديد عالمة البناء أو اإلعراب.
 -3تحديد وظيفة الكممة في الجممة.
 -4تحديد عالمة إعرابيا.
المبادئ:
ال يوجد.
رابعا :عالمات اإلعراب في األسماء واألفعال
المفاهيم:
 -1األسماء.
 -2األفعاؿ.
 -3عالمات اإلعراب.
 -4أنواع اإلعراب.
 -5الفعؿ المضارع.
 -6المثنى.
 -7جمع المذكر السالـ.
 -8جمع المؤنث السالـ.
 -9األسماء الخمسة.
 -17األفعاؿ الخمسة.
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 -11الممنوع مف الصرؼ.
 -12االسـ المقصور.
 -13االسـ المنقوص.
 -14الحركات الظاىرة.
 -15الحركات المقدرة.
اإلجراءات:
 -1تحديد نوع الكممة (اسـ أو فعؿ).
 -2تحديد وظيفة الكممة.
 -3تحديد نوع اإلعراب.
 -4تحديد عالمات اإلعراب.
الحقائق:
 -1أنواع اإلعراب ثالثة في االسـ ،وثالثة في الفعؿ.
 -2الجزـ عالمة إعراب خاصة بالفعؿ المضارع.
 -3الجر عالمة إعراب خاصة باالسـ.
 -4ىناؾ نوعاف مف عالمات اإلعراب (فرعية و أصمية).
المبادئ:
ال يوجد.
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ممحق رقم ( :)22جدول المواصفات لموحدة األولا
مستويات المعرفة:
الوحدة
األولا

النسبة
المئوية
%100

معرفة

فهم

تطبيق

تحميل

%7

%22

%43

%28

عدد األهداف 14 :هدف.
عدد أىداؼ المعرفة1= %7 = 100 * 14/1 :
عدد أىداؼ الفيـ3 = %22 = 100 * 14 /3 :
عدد أىداؼ التطبيؽ6= %43 = 100 * 14/ 6 :
عدد أىداؼ التحميؿ4 = %28 = 100 * 14/4 :
()%177
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Abstract
This study aimed to discuss the effectiveness of reciprocal teaching
strategy in basic ninth- grade student's achievement in Arabic syntax and
the motivation toward its learning in Jenin governorate. To achieve this the
study tried to answer the following questions:
1- Are there any statistical significant differences at )α=  7075) in the
achievement of the ninth grade students in Arabic syntax , due to
teaching strategy (reciprocal teaching strategy, the traditional way)?
2- Are there any statistical significant difference at )α=  7075) in the
motivation of the ninth grade students in Arabic syntax , due to
teaching method (reciprocal teaching strategy, the traditional way)?
The researcher used the quasi-experimental design and was applied
to a purposive sample from ninth grade students, in Jenin, which consisted
of (46) students, composed of (23)students in each group0
The study tools were, an achievement test in Arabic language, The
teacher's guide book for the lessons which were perviously prepared
according to the reciprocal teaching strategy and a measure tool to assess
their motivation toward Arabic language Learning. The validity of tools
b

study was examincd. The researcher used Cronbach alpha equation to
calculate The reliabity which was (0.83)for the questionnaire (0.76) for the
test
The major findings were that: there are statistically significant
difference between the means of the experimental group and control group,
in the achievement test of Arabic language, as well as students' motivation
towards it, and this difference is due to the experimental group that used
reciprocal teaching strategy0
The researcher recommended the following: conducting additional
researches on the use of reciprocal teaching strategy on the other skills such
as speaking, reading, and writing in Arabic language, in adition to that,
using this strategy and applying it in other materials.
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