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Abstract
The use of the numbered heads strategy contributes to the
learning process, focus and retention of learning, and since the
problem of weakness that students suffer in the subject of
Arabic grammar still exists, so the researcher decided to use it
as it might contribute to overcoming some students' problems
in understanding the Arabic grammar material, and from Here
the importance of the current research is evident, to reveal the
effect of using the numbered heads strategy on the learning of
Arabic grammar among students of the fifth grade applied.
In order to achieve the aim of the research, the researcher
intended the General Directorate of Dhi Qar Education / AlRifai Education Department / Al-Allama Al-Amini
Preparatory School as a field for his research, as the sample
size reached (48) students, for the experimental and control
groups, and by (23) students for the experimental group and
(25) students for the control group. The researcher applied an
achievement test on the students of the two research groups
at the end of the experiment, and reached the results that
demonstrated the superiority of the students of the
experimental group that studied the Arabic grammar subject
according to the numbered headers strategy over the students
of the control group that were taught according to the
traditional method in the post achievement test. The
difference is statistically significant at the level of
significance (0.05).
In light of the results of the research, the researcher
recommended the necessity of using the numbered heads
strategy effectively in teaching different academic subjects
and for the various academic stages. Then he suggested
conducting similar studies on female gender and other
branches of the Arabic language
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المستخمَـــص
ُ

إف استعماؿ استراتيجية الرؤوس المرقمة يسيّـ في عممية التّعمُـ  ،والتّركيز
ّ
الضعؼ التي يعانييا الطمبة في مادة قواعد
أف مشكمة ّ
واالحتفاظ بالتّعمُـ  ،وبما ّ

يـ في التّغمب
المغة العربية ما ز ْ
الت قائمة  ،لذا ارتأى الباحث استعماليا عمّيا تُ ْس ُ
عمى بعض مشكبلت الطّمبة في فيـ مادة قواعد المغة العربية ،ومف ىنا تتجمى
أىمية البحث الحالي  ،لكشؼ أثر استعماؿ استراتيجية الرؤوس المرقمة في

تحصيؿ قواعد المغة العربية لدى طبلب الصؼ الخامس التطبيقي.
الباحث المديرية العامة لتربية ذي قار /قسـ تربية
وتحقيقاّ ليدؼ البحث قصد
ُ
حجـ
الرفاعي /اعدادية العبلمة االميني ميداناً لتكوف ميداناً لبحثو  ،اذ بمغ
ّ
ُ

الضابطة وبواقع ( )23طالباً
العينة ( )48طالباً  ،لممجموعتيف التّجريبية و ّ
الباحث اختبا اًر
لممجموعة التجريبية و ( )25طالباً لممجموعة الضابطة  ،اذ طبؽ
ُ
تحصيمياً عمى طبلب مجموعتي البحث في نياية التّجربة  ،وقد توصؿ إلى النتائج

التي اثبتت تفوؽ طبلب المجموعة التّجريبية التي درست مادة قواعد المغة العربية
الضابطة التي ُدرست
وفؽ استراتيجية الرؤوس المرقمة  ،عمى طبلب المجموعة ّ
الفرؽ ذا داللة
وفؽ الطّريقة التّقميدية في االختبار التّحصيمي البعدي  ،إذ كاف
ُ
إحصائية عند مستوى داللة( . )0.05
الباحث بضرورة استعماؿ استراتيجية
وفي ضوء نتائج البحث ،أوصى
ُ
الدراسية المختمفة ،ولمختمؼ
الرؤوس المرقمة بشكؿ فعاؿ في تدريس المواد ّ

الدراسية ومف ثـ اقترح إجراء دراسات مماثمة عمى جنس اإلناث ،وفروع
المراحؿ ّ
المغة العربية األخرى.

.
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الفصل األول
مشكمة البحث :
ىناؾ عدة اسباب تعود لصعوبة قواعد المغة العربية  ،وتشترؾ في ذلؾ
عوامؿ عدة منيا النظاـ التعميمي  ،وخصائص المنيج ألمقرر  ،وكيفية ادارة
الوقت ،وطريقة التدريس ،اضؼ الى ذلؾ اسموب المدرس وكيفية تقديمو لممادة
العممية ايضاً  ،اىو وفؽ اسموب مرغوب او استراتيجية مبلئمة  ،كفيمة بتحقيؽ
االىداؼ المرسومة ( شحاتة ) 206: 1993 ،
وىنا لمس الباحث بوصفو مدرساً لمادة المغة العربية مارس التدريس لثبلثة
عشر سنة  ،انو عمى الرغـ مف توافر االستراتيجيات الحديثة  ،التي تطرقت ليا
الدراسات واألدبيات السابقة والتي الزالت مستمرة الى يومنا ىذا  ،وأىمية
مواكبتيا إال اف واقع الحاؿ غير ذلؾ ،اذ الزالت االساليب التقميدية قائمة ومييمنة
عمى واقع التدريس  ،مما ينعكس سمباً عمى مدى اكتساب المفاىيـ والخبرات في
مادة قواعد المغة العربية ليخرج الطالب بتحصيؿ يكاد يكوف ضعيفاً  ،بؿ مأسوفاً
عميو  ،مما يصعب توظيفو في العموـ االخرى او في الحياة العامة بشكؿ عاـ.
يتحقؽ تجريبياً مف استعماؿ استراتيجية الرؤوس المرقمة
أف
لذا أراد
ُ
َ
الباحث ْ
ِ
ِ
في تحصيؿ قواعد المغة العربية  ،فتبمورت م ِ
اإلجابة َع ْف
البحث في
شكمة
ُ
السؤاؿ اآلتي:
ُ
ىؿ إلستراتيجية الرؤوس المرقمة أثر في تحصيؿ قواعد المغة العربية لدى طبلب

الصؼ الخامس التطبيقي؟
ّ
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أىمية البحث :
اف المغة العربية ىبة اهلل جؿ وعمى والتي خص بيا االنساف واكرمو عمى
كؿ المخموقات ،وتمتد اصمتيا بامتداد ذلؾ التكريـ  ،فيي شبلؿ النبض الحي
المتدفؽ في عروؽ أبنائيا  ،وىي ميوى قموب أبنائيا األوفياء  ،اذ يروف مؿء
الفؤاد في حروفيا وصورىا وكمماتيا وعباراتيا  ،والتي يطمح االنساف إلى إعادة
ماء المجد إلى محرابيا المقدس  ،ليفيء الجماؿ في اروقتيا  ،والعمـ والمعرفة في
ينابيعيا( .جمعة )7 ،2008،
اذ خص اهلل سبحانو وتعالى امتنا العربية بالمغة العربية عف سائر االمـ
وفضميا بفضائؿ ومزايا جعمتيا مشيورة بيف األمـ قبؿ االسبلـ وألتماـ ذلؾ
التفضيؿ والتشريؼ خصيا بالرسالة المحمدية وبما جاء بو النبي العربي مف
ِ
وف {
اعجاز قرآني  ،اذ قاؿ جؿ وعمى }إِنا أ َ
َنزْل َناهُ قُ ْرًآنا َع َربِيًّا ل َعم ُك ْـ تَ ْعقمُ َ

(يوسؼ)2:

مبيناً ما لمعربية مف دور كبير وعظيـ في ارشاد االمة االسبلمية عمى مر الزماف
(.الدليمي واخروف ) 15-11 : 1992 ،
فالمغة العربية لغة دقيقة شاعرة  ،إذ تمتاز بالوفرة اليائمة في صيغيا
التركيبية  ،كما تدؿ بوحدة طريقتيا في تكويف الجمؿ عمى درجة مف التطور،
لتظير مف طواعية األلفاظ لمداللة عمى المعاني لما تمتاز بو فالمغة العربية لغة
مرنة تطاوعؾ في اشتقاقتيا وتأويميا مف واحة الى واحة اجمؿ( .مدكور2000،
)36،
اذ أننا بقدر ما نعطي مف اىمية لقواعد المغة العربية  ،ووجوب االىتماـ
بدراستيا لحفظ السنتنا مف الزلؿ وأقبلمنا مف الخمؿ  ،البد لنا مف اختيار مالو
أىمية وظيفية وفائدة عممية مف قواعد المغة العربية في الكبلـ  ،ليتمكف المتعمـ
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مف توظيؼ تمؾ القواعد في حياتو اليومية  ،دوف الولوج في الشوارد المغوية  ،او
االختبلفات المذىبية لممدارس النحوية  ،وآراء العمماء حوؿ االرجح منيا  ،والتي
تجعؿ مف قواعد المغة العربية مادة جافة  ،غير محببة ،اذ ال تمفت انظار
القارئيف  ،وال تجذب اذىاف السامعيف(.الركابي .)135: 2009،
وفي ضوء ىذا يرى الباحث ضرورة االتجاه نحو االستراتيجيات الحديثة
والتي لـ يألفيا المتعمـ سابقاً لتكسر حاجز التقميد والرتابة  ،العتقاده أف ىذه
االستراتيجيات قد تسيـ في كيفية ترميز المادة العممية وخزنيا في بنيتيـ المعرفية
الستدعائيا عند الحاجة ليا في حؿ مشكمة معينة  ،اذ اف درجة تحصيؿ المتعمـ
تعتمد عمى فاعمية المعمـ في تحبيب المادة العممية وتمطيفيا مف خبلؿ اختيار
االستراتيجيات المبلئمة التي تجعؿ مف الدرس اكثر جذباً وتشويقاً  ،بما يرافقيا
مف تقنيات حديثة مف شأنيا ايضاح االبياـ واكساب المعمـ قدر كبير مف
المفاىيـ والمعمومات  ،مع ما يتمتع بو المعمـ مف اسموب في افياـ المادة العممية
لطمبتو.
وقد اختار الباحث استراتيجية الرؤوس المرقمة كأحدى استراتيجيات التعمـ
التعاوني لتطبيقيا عمى عينة البحث اذ يرى انيا مف االستراتيجيات الحديثة في
التدريس لما ليا مف تفعيؿ لدور الطالب في عرض المادة العممية ومشاركتو في
الموقؼ التعميمي .
وقد عمد الباحث لتحقيؽ اىداؼ بحثو وفؽ استراتيجية الرؤوس المرقمة عمى
عينة البحث المتمثمة بطبلب الصؼ الخامس التطبيقي لما ليذه المرحمة مف
خاصية في ترسيخ ما تعممو مف قواعد نحوية في موضوعات قد تناوليا في
المرحمة االعدادية وبتفصيؿ اكثر  ،ليتمكف مف ترسيخ اسس وقواعد نحوية تمكنو
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مف توظيفيا اذا ما تعرض ليا في الحياة العامة  ،لذا يرى الباحث اف مرحمة
االعدادية بشكؿ عاـ والصؼ الخامس التطبيقي بشكؿ خاص اكثر مبلئمة
ألىداؼ بحثو  ،ويأمؿ الباحث أف تسيـ نتائج بحثو ىذه في إعانة المعنييف
بتدريس المغة العربية عمى تحديد التوقيت المبلئـ لمتحضير وتوجيو مدرسي المغة
العربية لمعمؿ بموجبيا  ،وفي ضوء ما اورده الباحث تمكف أىمية البحث فيما
يأتي
 -1أىمية المغة  ،فيي مف أبمغ وسائؿ االتصاؿ  ،إذ ّأنيا أداة التّخاطب مع
اآلخريف  ،والتّفاىـ  ،وتبادؿ اآلراء والمشاعر معيـ ،فضبلً عف أنيا أداة
االنساف لمتّعميـ والتّعمُـ.

 -2أىمية قواعد المغة العربية ،بوصفيا عصباً ميماً حياة فروع المغة العربية
االخرى  ،فيي تأتي في مقدمة المواد البارزة بالنسبة لمغة العربية  ،اذ اف
القواعد النحوية ىي سبلح المغوي وعماده الببلغي وأداة الم ّشرع ووسيمة

المستعرب والمدخؿ إلى العموـ العربية كافة.

 -3أىمية استراتيجية الرؤوس المرقمة بوصفيا أحدى االستراتيجيات التّدريسية
تعد أوؿ بحث يستعمؿ الرؤوس المرقمة في تدريس مادة قواعد
الحديثة  ،إذ ّ
المغة العربية في العراؽ عمى حد عمـ الباحث

النضج ،
 -4أىمية المرحمة االعدادية ،بوصفيا مرحمة ميمة مف مراحؿ ّ
واالستقرار .فيي مرحمة ميمة في تقسيـ المتعمميف عمى االفاؽ الواسعة في

الجامعات والمعاىد العممية .
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ىدف البحث:
ييدؼ البحث الحالي إلى معرفة أثر إستراتيجية الرؤوس المرقمة في
ُ
تحصيؿ طبلب الصؼ الخامس
التطبيقي بمادة قواعد المغة العربية.

فرضية البحث:

الباحث الفرضية االتية
لتحقيؽ ىدؼ البحث صاغ
ُ

 -1ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05بيف
متوسط درجات طبلب المجموعة التّجريبية الذيف يدرسوف مادة قواعد
المغة العربية وفؽ استراتيجية الرؤوس المرقمة ومتوسط درجات طبلب

الضابطة الذيف يدرسوف المادة ذاتيا عمى وفؽ الطّريقة
المجموعة
ّ

التّقميدية في االختبار التّحصيمي .

حدود البحث:

البحث الحالي بػ:
يتحدد
ُ
ُ

في

الصؼ الخامس التطبيقي في المدارس االعدادية الحكومية
 -1طبلب ّ
الدراسي
الرفاعي  /لمعاـ ّ
المديرّية العامة لتربية محافظة ذي قار /قسـ تربية ّ
الدراسي الثاني .
( / )2019 – 2018الفصؿ ّ
 -2عدد مف موضوعات كتاب قواعد المغة العربية المقرر تدريسو لطبلب

الدراسي ( ، )2019 – 2018وىي (( :العطؼ ،
الخامس االدبي لمعاـ ّ
البدؿ  ،العدد  ،االسموب  ،اسموب الطمب(االمر  ،النيي  ،الدعاء ) ،
اسموب النداء ))

مصطمحات البحث :

الباحث المصطمحات الواردة في عنواف البحث  ،وىي :
سيحدد
ُ
ُ
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أوال :األثر:

 (أألثر) لغة ” -:جاء في لساف العرب  ":بالتّحريؾ  :ما َب ِق َي مف َر ْسـِ ال ّشيءإبقاء ِ
األثر في
أثير ُ
 ،والتّ ُ
ألشيء“ ( .ابف منظور ،مج )6 :4

النتيجة المترتبة عمى
عرفو الحفني ( )1978بأنو ّ ":
 (أألثر) إصطبلحاًّ :حادث ما  ،أو ظاىرة في
عبلقة سببية "(الحفني.)253 : 1978 ،
التعريؼ اإلجرائي -:النتيجة التي تتركيا استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيؿ
طبلب الصؼ الخامس التطبيقي(عينة البحث) بمادة قواعد المغة العربية .
ثانياً -:إستراتيجية الرؤوس المرقمة

عطية  -: 2006بأنيا " ىي احدى استراتيجيات التعمـ التعاوني التي يقسـ
فييا الطمبة الى مجموعات تتراوح بيف ( )6-3يعطى لكؿ فرد في المجموعة

رقـ مف ( )6-1اذ يقوـ المدرس بطرح سؤاؿ عمى الطمبة ثـ يطمب رقماَ
معيناً لبلجابة عمى السؤاؿ فينيض كؿ مف يحمؿ ذلؾ الرقـ في االستعداد
لبلجابة التي تمثؿ مجموعتو التي ينتمي الييا.
التعريؼ أإلجرائي - :-:وىي إستراتيجية تقوـ عمػػى تقسيـ الطبلب الى

مجموعات غير متجانسة تتراح بيف ( )6-3وتمنح كؿ طالب رقماً مف (-1

)6ليطرح بعد ذلؾ سؤاؿ ثـ يمنحيـ الوقت الكافي لمتداوؿ في اعطاء االجابة

الصحيحة وكبلً حسب مجموعتو  ،بعد اف يختار المدرس رقماً لينيض اصحاب
ىذا الرقـ مف كافة المجموعات ألسماع زمبلئيـ االجابات ثـ تناقش لموصوؿ الى

االجابة الصحيحة .
ثالثاً :ػ التحصيؿ :
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التحصػػيؿ ( لغ ػةً )" - :مػػف حصػػؿ  ،والحاصػػؿ مػػف كػػؿ شػػيء  ،مػػا بقػػي وثبػػت
وذىب سواه  ،والتحصيؿ تغيير

.) 654

مػػا يحصػػؿ واالسػػـ منػػو حصػػيمة" (ابػػف منظػػور : 1956 ،

التحصيؿ اصطبلحاً :بأنو " :درجة االكتساب التي يحققيا فػرد أو مسػتوى النجػاح
الذي يحرزه أو يصؿ اليو

فػي مػادة د ارسػية أو فػػي مجػاؿ تعميمػي أو تدريسػي معػػيف "(

عبلـ ) 305 : 2000 ،

التعريؼ اإلجرائي  -:ىو ما يحصؿ مف تغيير في مستوى الطبلب (عينة البحث

) ُمقاساً بالدرجات  ،التي

يحصموف عمييا في اختبار التحصيؿ البعدي.

رابعاً  :قواعد المغة العربية :

يقعػ ػػد
قعػ ػػد ّ
األس،والقواعػ ػػد األسػ ػػاس وجػ ػػذر قواعػ ػػد ّ
القواعػ ػػد لغةً":القاعػ ػػدة  :أصػ ػػؿ ّ
قواعد"(ابف منظور ،د.ت .)138 :

القواعد اصطبلحاً  :عرفيا العزاوي ( )1988بأنيا " :ما يشمؿ جوانب المغة كميػا
بمػػا فييػػا الصػػوت  ،والداللػػة  ،والصػػيغة  ،والتركيػػب ،وال ينظػػر إلػػى جانػػب منيػػا

عم ػػى أن ػػو الغاي ػػة والي ػػدؼ دوف غيػ ػره م ػػف الجوان ػػب األخ ػػرى" ( العػ ػزاوي 1988 ،

.)114:

التعريؼ أإلجرائي  -:ىي المادة النحوية والصرفية المراد تدريسيا لطبلب الصؼ
الخامس التطبيقي (عينة البحث) خبلؿ مدة التجربة.

الدراسة
السنة الثّانية مف سنوات ّ
الصؼ الخاس التطبيقي  " -:ىو ّ
خامساًّ -:
االعدادية المحددة بثبلث سنوات  ،وتعد مكممة لما يدرسو الطّالب في المرحمة

المتوسطة" ( .و ازرة ألتربية )403 :1984 ،
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الفصل الثّاني
خمفية نظرية ودراسات سابقة


التعمم التعاوني
اف لتعمـ التعاوني استراتيجية مف االستراتيجيات القائمة عمى أساس التعاوف
وتبادؿ المسؤولية في التعمـ بيف أفراد المجموعة التعاونية ليتمكف المتعمـ تحقيؽ

كؿ ما يصبوا اليو  ،مف احتياجات ورغبات  ،اذ أصبح مف الضروري أف يتعاوف
مع اآلخريف لتحقيؽ االىداؼ المشتركة مف خبلؿ العمؿ المشترؾ بتشكيؿ فريؽ

متعاوف ومنسجـ قاد اًر عمى أف يحقؽ تمؾ أألىداؼ (السيد  ،و الجمؿ 2012 ،

.)260:

لذا يعد التعمـ التعاوني مف االساليب الفاعمة في عممية التعمـ لما يحققو مف

نتائج ايجابية بيف افراد المجموعة الواحدة  ،عبر التفاعؿ والتكامؿ فيما بينيـ
لموصوؿ الى اليدؼ المنشود وىو التعمـ (.العطية .)145 : 2008 ،

استراتيجية الرؤوس المرقمة

اف استراتيجية الرؤوس المرقمة احدى ىياكؿ (سبنسر كاجاف) الذي عمؿ

عمى تطوير بنيتيا  ،اذانيا اظيرت نتائج ايجابية وممفتو لبلنتباه  ،اذ تساعد

عمى تعزيز االىتماـ الكامؿ تطوير والترابط والمناقشة أضؼ الى ما اشارت اليو

تمؾ الدراسة مف الود والوئاـ بيف الطمبة  ،لتضفي نتائجاً ايجابية في التحصيؿ
واالتجاه  ،كما وتسيـ بإزالة الحواجز الشخصية  ،وتشجيع االطفاؿ عمى التعاوف

والعمؿ الجماعي  ( .الحيمة .)340: 1999 ،

ففي استراتيجية الرؤوس المرقمة يقسـ المتعمموف الى مجموعات غير

متجانسة ذات مستويات متباينة تتألؼ كؿ مجموعة مف ( ) 6-3افراد تبعاً لعدد
الطمبة في الصؼ ،وتتسـ باإلثارة وشد انتباه المتعمميف وتحفيزىـ عمى المشاركة
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الفعالة في الموقؼ التعميمي  ،فيأخذ الدرس شكؿ االثارة والتفكير المشترؾ في

ايجاد االجابة عف االسئمة المطروحة لموضوع الدرس ،اذ يطرح سؤاؿ او
مجموعة وحدات يتطمب االجابة عمييا وايجاد الحموؿ الصحيحة ليا ،اما تسميتيا
بالرؤوس المرقمة  ،اذ يعطى كؿ طالب رقـ يشترؾ فيو مع المجموعات ذاتيا

والتي منحت ذات االرقاـ  ،واف كؿ رقـ يحممو فرد منكؿ مجموعة مف مجموعات

الموقؼ التعميمي  ،وعندما يعطي المدرس سؤاؿ فأنو يوجيو الى رقـ مف تمؾ
االرقاـ فينيض كؿ مف يحمؿ ذلؾ الرقـ مف تمؾ المجموعات  ،لبلجابة عف

السؤاؿ والتي تمثبلجابة مجموعتو التي توصمت الى الحؿ بعد جمع رؤوس



اعضائيا والتشاور حوليا ( العطية ) 385،2016 ،
خطوات تنفيذ إستراتيجية الرؤوس المرقمة

 -1اختيار الموضوع المراد تدريسو وتقسيمو إلى اىداؼ محددة  ،مع شرح موجز
لعممية التعمـ التي ستجري في الموقؼ التعميمي.
 -2تقسيـ الطبلب عمى مجموعات يطمؽ عمى كؿ مجموعة أسـ خاص بيا.
(الطناوي )316 :2011،
 -3الترقيـ يتـ منح كؿ فرد في المجموعة الواحدة رقماً وحسب عدد افراد المجموعة
مف ()6 -1
 -4طرح االسئمة بعد شرح موضوع الدرس يطرح المدرس االسئمة عمى مجموعات
الطبلب.
 -5جمع الرؤوس ليتأكد افراد المجموعة اف جميعيـ يعرؼ االجابة الصحيحة
لمسؤاؿ المطروح .
(اليماني )316 : 2011،
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اىمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة وفوائدىا  -:اف اىمية استراتيجية الرؤوس
المرقمة بوصفيا احدى استراتيجيات التعمـ التعاوني تساعد عمى فتح مساحة
واسعة مف تساؤالت المتعمميف  ،ومناقشة االفكار  ،لموقوؼ عمى الخطأ
وتصحيحو والصواب وتأييده ،وىناؾ جممة مف الفوائد وبخاصة لممتعمـ مف
اىميا.
 -1تسيـ في نمو عبلقات إيجابية بيف الطبلب تشعرىـ

بأنيـ شركاء في

النجاح.
 -2إكساب الطبلب ميارات االتصاؿ والتواصؿ مع اآلخريف وزيادة ثقة الطالب
بذاتو.
 -3تساعد في تحسيف قدرات التفكير وتزيد مف دافعية الطبلب نحو التعمـ .
 -4تنمية الرغبة في قبوؿ اآلخر  ،مما يسيـ في زيادة السموؾ االيجابي وخفض
السموؾ السمبي .
 -5ارتفاع معدالت التحصيؿ مف خبلؿ تكرار المعمومات أكثر مف مرة في
المجموعة( .سيد والجمؿ .)316 :2012 ،



دورالمعمم فــــي إستراتيجيــــة الرؤوس المرقمة  -:يتمث ػ ػػؿ دور المعمػ ػػـ في ما يأتي
-:
 -1تحديد األىداؼ اإلجرائية لمدرس وشرح األفكار الرئيسة وتقديميا في بداية
الحصة .

 -1تحديد نوع االسئمة التي ستطرح اثناء الحصة الدراسية .
 -1تحديد الوقت المخصص لكؿ سؤاؿ ضمف الحصة المقررة.
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 -1ينظـ مجموعات الطبلب  ،لتجنب الفوضى الناجمة عف تشكيؿ عمؿ تمؾ
المجموعات.
 -1منح كؿ طالب الرقـ الخاص بو في كؿ مجموعة مف تمؾ المجاميع.
 -1حث الطمبة عمى اليدوء خبلؿ مدة االنجاز والمناقشة كي ال يؤثر في عمؿ
المجموعة المجاورة .
 -1استخداـ طريقة القرعة او السحب عند استدعاء رقـ احد االعضاء لضماف
الحيادي و والعشوائية في االختيار (.صحراوي )20: 2011 ،
 -1يختتـ الدرس بخبلصة استنتاجية عف الدرس والمبلحظات العامة لعمؿ
المجموعات.



دور الطالب في استراتيجية الرؤوس المرقمة
لمطالب دور ميـ ايضاً في ىذه االستراتيجية بوصفو المحور االىـ في الموقؼ
التعميمي وتحدد مياـ كؿ طالب بما يأتي-:

 -1استدعاء الخبرات السابقة وتنظيميا لربطيا مع الخبرات الجديدة التي
سيتـ استنتاجيا.
 -2حسف االستماع واإلصغاء الجيد مف اساسيات نجاح الطالب في أداء
ميمتو .
 -3تقديـ الجيد المميز ليناؿ قبوالً بيف افراد مجموعتو مف خبلؿ المشاركة
المستمرة معيـ واإلسياـ في تنشيط المجموعة  (.قطامي 266 :1998،
)
 -4تقديـ ما تعممو  ،بشكؿ متميز يسيـ في اكساب زمبلئو جزءاً ميماً مف
موضوع الدرس .
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 -5اخذ دوره في الكبلـ والمناقشة بيف زمبلئو ،ليقدـ رسالة مفادىا نجاح
العمؿ التعاوني .
 -6االلتزاـ بالتعميمات المقدمة لو مف المعمـ  ،ليكوف عمؿ المجموعات وفؽ
سياقات واطر محددة  ،لتضفي صفة االلتزاـ بالنظاـ  ،وعدـ العشوائية
 (.الديب ) 67: 2006 ،



المغة العربية

اىمية قواعد المغة العربية
النحو في ِحفظ الّمغة العر ّبية وحمايتيا مف المحف ،ويرجع
أىمية ِعمـ ّ
تدور ّ
ِ
قافي لكبلـ العرب  ،دوف إفساد في معناه
ذلؾ إلى كونو عمماً يحفظ التّراث الثّ ّ
مما ُيحافظ عمى لغة العرب األوائؿ بعيداً عف الّمحف ،ويصوف الّمساف
ومقصدهّ ،
بي الفصيح .
بي عف الخطأ ،باإلضافة إلى التّم ّكف مف تصحيح ّ
النطؽ العر ّ
العر ّ
اذ إف أىمية القواعد النحوية تأتي مف أىمية المغة ذاتيا ،فيي تُعد نبض
الحياة بالنسبة الى فروع المغة العربية اآلخرى  ،إذ ليست قواعد المغة العربية
مجرد معمومات تضاؼ الى الذخيرة الذىنية  ،ولكنيا وسيمة الى غاية ىي
التوظيؼ الصحيح لقواعدىا في تنمية الذائقة االدبي (.الدليمي والوائمي 2009،
)193:
اضؼ الى وصفيا بأنيا العمود الفقري لمغة العربية لما ليا مف دور في
تقويـ السنة الطمبة وتمكينيـ مف استخداـ مفردات سميمة وصحيحة ونسج
االرتباط الداخمي بيف ىذه الكممات في نسؽ صوتي معيف  ،والعبلقة بيف
الكممات في الجممة الواحدة المكونة لمعبارات  ،اذ انيا تمثؿ المرتكز االساسي
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لمغة  ،بوصفيا احدى مقومات االتصاؿ الصحيح والسميـ  ،فالخطأ في ضبط
الكممات يؤثر في نقؿ المعنى المقصود ويسبب العجز في فيمو او تحميمو
التحميؿ الصائب (.عمي) 76: 2013 ،



اىداف تدريس قواعد المغة العربية
مف جممة االىداؼ التي تسعى قواعد المغة العربية لتحقيقيا ما يأتي-:
 -1إكساب المتعمـ القواعد النحوية التي تمكنو مف ضبط ما يمفظ وما يكتب
ضبطاً نحوياً دقيقاً.
 -2دقة المبلحظة  ،والموازنة  ،والربط  ،والتحميؿ  ،واالستنباط  ،مف االىداؼ
الميمة التي تسعى قواعد
المغة العربية الى ترسيخيا لدى ألمتعمـ  (.عطية ) 272 : 2006 ،
 -3تنمية قدرة المتعمـ وتطويرىا عمى ضبط القوانيف الصرفية المتعمقة بصياغة
الكممة وسبلمة بنائيا.
 -4تنمية الذائقة المغوية مف خبلؿ ادراؾ الضبط الصحيح لمكممات والتراكيب.
 -5اف تيسير ادراؾ المعاني  ،يجعؿ مف محاكاة المتعمـ لمغة قائـ عمى الفيـ
الصحيح لما يسمع أو يق أر ،
بدالً مف الحفظ الظاىري والمحاكاة االلية لمقواعد ألنحوية(.عاشور والحوامدة
) 153: 2010 ،



أسباب الضعف في قواعد ألمغة ألعربية
إف أبرز أسباب ضعؼ الطمبة في مادة قواعد المغة العربية يندرج فيما يأتي .
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اسـ الدراسة

اليدؼ
اثر استراتيجية الرؤوس

-1عبد جواد
2015
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المنيج

مجتمع البحث

التصميـ التجريبي

االعدادية العراقية التابعة

المرقمة ( )NHTفي تحصيؿ

بمجموعتيف

مادة االدب والنصوص لدى

( تجريبية-ضابطة)

لمديرية التربية محافظة

صبلح الديف لمعاـ الدراسي
2014- 2013

طبلب الصؼ الخامس
االعدادي

عينة الدراسة

االدوات المستعممة

الوسائؿ االحصائية

(  )48طالباً

االختبار التحصيمي

تحميؿ البيانات باستعماؿ

وجود فرؽ داؿ لمتوسط

مترابطتيف

المجموعة التجريبية التي

الخامس

االعدادي

االختبار التائي لعينتيف

النتائج
التحصيؿ لصالح طبلب
ُدرﹼست وفؽ استراتيجية
(الرؤوس المرقمة )

اسـ الدراسة

-2

النحال
2016

مجتمع البحث

اليدؼ

المنيج

أثر استراتيجية الرؤوس

المرقمة عمى تنمية ميارات

التصميـ التجريبي
بمجموعتيف

طالبات

التواصؿ ودافع االنجاز في

(تجريبية -ضابطة)

االساسية التابعة لو ازرة التربية

االساسي

الصؼ

بمدرسة

السابع

الرافديف

الرياضيات لدى طالبات

والتعميـ بمحافظة غزة لمعاـ

الصؼ السابع االساسي

الدراسي()2016-2015

عينة الدراسة

االدوات المستعممة

( )84طالبة

ميارات

اختبار

الوسائؿ االحصائية
التواصؿ

السابع

الرياضي وبطاقة المبلحظة

َاالختبار التائي  ،كيودر
ريتشارد  ،ألفا كرونباخ،

االساسي

ميارات التواصؿ الرياضي

التجزئة النصفية االنجاز

ومقياس دافع االنجاز.

كوبر
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النتائج
وجود

فرؽ

داؿ

لصالح

المجموعة التجريبية  ،في
اختبار

ميارات

التواصؿ

الرياضي  ،وبطاقة المبلحظة ،

ومقياس دافع االنجاز.
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اسـ الدراسة

اليدؼ
أثر استخداـ استراتيجية
الرؤوس المرقمة في تنمية

-3
العبيسات
2018

عينة الدراسة
()60
طالبة

لمصؼ
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التحصيؿ الدراسي في مبحث

المنيج
التصميـ شبو التجريبي
بمجموعتيف

(تجريبية-ضابطة)

مجتمع البحث
طالبات الصؼ السابع
االساسي في مدرسة الياشمية

الثانوية الشاممة لمبنات ،مديرية

المغة االنجميزية لدى طالبات

تربية محافظة العقبة االردف

الصؼ السابع االساسي

خبلؿ العاـ الدراسي
2018/2017

االدوات المستعممة

الوسائؿ االحصائية

اختبار تحصيؿ اعد مف قبؿ َاالختبار التائي  ،ومعادلة

الباحثة

السابع

 ،ألفا كرونباخ  ،معامؿ
الصعوبة  ،والتمييز،

معامؿ االرتباط بيرسوف

االساسي

النتائج
اظيرت النتائج وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية بيف

متوسطي عبلمات الطالبات
عمى اختبار التحصيؿ ولصالح
استراتيجية الرؤوس المرقمة

 -1فقداف الدافع لتعمـ مادة قواعد المغة العربية  ،لشعور المتعمـ بعدـ الحاجة
الييا  ،اذ اف كؿ خطاب في تقديـ المادة العممية بدا يندرج تحت مفيوـ
الميجة العامية  ،دوف الرجوع الى المغة الفصحى وقواعدىا.
 -2التدقيؽ في معرفة بناء الجمؿ وموقعيا مف االعراب  ،وضبط حركاتيا،
معرفة اصميا ادت الى جفافيا وسمب روحيا ( .العيسوي واخروف 2005 ،
) 93:
 -3التقديـ والتأخير الذي طاؿ مناىج القواعد النحوية وعدـ تسمسميا بصورة
منطقية ونفسية فترى المناىج العممية مضطربة غير متسمسمة مف خبلؿ
التقديـ والتأخير في موضوعاتيا  ،الذي بدا جمياً في مجمؿ المراحؿ الدراسية
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التي ادت الى تمزؽ تسمسؿ الموضوعات وعدـ امكانية االلماـ بيا( .حمدي
) 107 -106 :2013 ،

 -4استعماؿ طرائؽ التدريس التقميدية  ،وعدـ مواكبة االنفجار المعرفي والتطور
الحاصؿ في عمميات التدريس وظيور االستراتيجيات الحديثة القائمة عمى
االساليب التي يمكنيا ايصاؿ المادة الى مستوى ٍ
عاؿ مف الفيـ لدى المتعمـ
 (.زاير ،وداخؿ )65 : 2016 ،
مقترحات عالج ضعف استعمال قواعد المغة العربية
تناولت االدبيات المغوية طرقاً وأساليب متعددة كما واقترحت مجموعة مف الحموؿ
لعبلج الضعؼ الحاصؿ في قواعد المغة العربية والتي سنذكر منيا ما يأتي .

 -1الحرص عمى سبلمة المغة العربية بإلزاـ المدرس نفسو بيا  ،وكذلؾ طمبتو.
 -2أالىتماـ باختيار ما لو صمة بالحياة العامة مما يفيد المتعمـ في توظيفو في
العموـ االخرى بوجو عاـ

وفي الحياة اليومية بوجو خاص( .االلوسي،

وآخروف ) 62: 1990 ،
 -3التنويع في االستراتيجيات الحديثة في التدريس  ،وعدـ اعتماد طريقة تدريسية
واحدة وكذلؾ اعتماد االسموب الذي يجذب انتباه الطالب ويشوقو لمدرس .
 -4االستعانة بالوسائؿ والتقنيات التربوية الحديثة التي تسيـ في تدريس قواعد
المغة العربية  ،كمختبرات المغة واألجيزة التعميمية االخرى  .وكذلؾ
الميرجانات والمسابقات االدبية .
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 -5االىتماـ بتحقيؽ اىداؼ تدريس قواعد المغة العربية بنحو خاص ضمف
اىداؼ تدريس المغة العربية عامة  ،وترجمتيا في الحياة ،وتأكيد تمثميا في
اذىاف القائميف بتدريسيا (.العطية )189: 2008،
المحــــــــور الثــــــــاني  -:دراســـــــــــــات سابقــــــــــة
موازنة الدراسات التي تناولت استراتيجية الرؤوس المرقمة*
 -1األىداف -:
اختمفت االىداؼ التي مف اجميا جرت الدراسات التي اسمفنا الحديث عنيا اذ
ىدفت دراسة  ،عبد جواد  ، 2015العبيسات 2018الى معرفة اثر استراتيجية
الرؤوس المرقمة في التحصيؿ ،اما دراسة والنحاؿ  2016فيدفت الى تنمية
ميارات التواصؿ ودافع االنجازػ فيحيف ىدؼ البحث الحالي الى معرفة اثر
استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيؿ طبلب الصؼ الخامس التطبيقي بمادة
قواعد المغة العربية .
 -2المرحمة الدراسية
تباينت المراحؿ الدراسية التي اعتمدتيا الدراسات السابقة  ،فقدت اعتمدت
الدراسة االعدادية كؿ مف عبد جواد  2015و السابع االساسي لكؿ مف دراسة
النحاؿ ، 2016و دراسة العبيسات  ، 2018اما البحث الحالي فقد اختمؼ مع
باقي الدراسات السالفة الذكر  ،اذ طُبؽ عمى عينة مف طبلب الخامس
التطبيقي.
 -3عينة الدراسات
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رغـ االختبلؼ في اعداد الطمبة الذيف جرت عمييـ الدراسات السابقة لمعرفة
اثر تمؾ الدراسات اذ تراوحت بيف ( 48و  )84اذ اف عدد افراد العينة في
البحث الحالي كاف مف ضمنيا فبمغ ىو ( ) 48طالب .
 -4التصميم التجريبي
اتفؽ البحث الحالي مع الدراسات السابقة التي تمثمت عينتيا بمجموعتيف اثنتيف

( تجريبية  -ضابطة).
 -5موقع الدراسات

أجريت دراسة عبد جواد  2015في العراؽ  ،والنحاؿ  2016في فمسطيف ،
والعبيسات  2018في االردف اما الدراسة الحالية فقد أجريت في العراؽ-
محافظة ذي قار المديرية العامة لمتربية ذي قار /قسـ تربية الرفاعي  ،اعدادية
العبلمة االميني
 -6االدوات المستعممة
اتفؽ البحث الحالي مع الدراسات السابقة في استعماليا لنوعية االداة المناسبة
باستعماليا االختبار البعدي ماخبل دراسة النحاؿ  2016فقد اعتمد بطاقة
المبلحظة ،ومقياس االنجاز اضؼ الى قياس ميارة التواصؿ.
 -7الوسائل اإلحصائية
استعممت دراسة عبد جواد َ ، 2015االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف مترابطتيف،
ومعادلة ألفا كرونباخ ،وقد استعمؿ النحاؿ 2016االختبار التائي لعينتيف
مستقمتيف  ,ومعامؿ ارتباط بيرسوف ،والتجزئة النصفية لبلنجاز  ،وكوبر  ،اما
العبيسات  2018استعمؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ،ومعامؿ ارتباط
بيرسوف  ،والفا كرونباخ وقد اتفقت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة
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في استعماؿ الوسائؿ االحصائية ذاتيا كأستعماؿ االختبار التائي  ،والفا كرونباخ
 ،وفاعمية البدئؿ الخاطئة .
االفادة من الدراسات السابقة -:
 -1افادة الباحث بالمعمومات البلزمة حوؿ كيفية التعامؿ مع متغير التحصيؿ .
 -2التعرؼ عمى موقع البحث الحالي بيف الدراسات السابقة  ،اذ انو البحث االوؿ
الذي تناوؿ اثر استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيؿ قواعد المغة العربية لدى
طبلب الخامس التطبيقي  ،حسب عمـ الباحث .
 -3معرفة الوسائؿ االحصائية المستعممة في الدراسات السابقة  ،افاد الباحث
باختيار ما ىو مبلئـ منيا لبياناتو االحصائية  ،لموصوؿ الى اصدؽ النتائج .
 -4عزز البحث الحالي ميداف التربية  ،مف خبلؿ البحث في ايجاد الحموؿ المناسبة
لمشكمة مف مشاكؿ المواد العممية  ،اضؼ الى ما لمبحث مف اىمية بيف
الدراسات واالدبيات السابقة .
الفصل الثّالث
منيجية البحث واجراءاتو :
ّأوال  /التّصميم التّجريبي:
اتبع الباحث اإلجراءات البلزمة لتحقيؽ النتائج المرجوة في بحثو مف خبلؿ
الباحث تصميماً تجريبياً ذا ضبط جزئي  ،مبلئـ لظروؼ البحث الحالي  ،وكما

في الشكؿ االتي .
المجموعة

المتغير المستقؿ

المجموعة التّجريبية

إستراتيجية جيكسو

المتغير التابع
التحصيؿ
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الطريقة التقميدية
الشكل ()1التصميم التجريبي لمبحث

ثانيا /مجتمع البحث وعينتو:
اختار الباحث المرحمة طبلب الصؼ الخامس التطبيقي

لمعاـ الدراسي

( ) 2019 -2018مجتمعاً لبحثو  ،لذا اختار المديرية العامة لمتربية في
محافظة ذي قار قسـ تربية الرفاعي  ،والتي مثمت الدراسة االعدادية لمبنيف فييا
( ) 6مدارس
تـ اختيار اعدادية العبلمة االميني لمبنيف اختيا اًر قصدياً ؛ لتطبيؽ تجربتو فييا
؛ ذلؾ لتعاوف ادارة المدرسة في تسييؿ ميمة الباحث  .وبعد مجموعة مف
االجراءات االدارية  ،اختار الباحث بطريقة السحب العشوائي شعبة ( أ ) لتمثؿ
المجموعة التجريبية والتي سيدرس طبلبيا مادة قواعد المغة العربية وفؽ
استراتيجية الرؤوس المرقمة اذ بمغ عدد طبلبيا ( )23و اختيار شعبة (ب)
لتكوف المجموعة الضابطة والتي سيدرس طبلبيا مادة قواعد المغة العربية وفؽ
الطريقة التقميدية  ،وقد بمغ عدد طبلبيا ( )25وبذلؾ بمغ حجـ عينة البحث
( )48طالباً.
ثالثاً /تكافؤ مجموعتي البحث
حرص الباحث عمى اجراء مجموعة مف التكافأة االحصائية لطبلب مجموعتي
البحث قبؿ البدء بإجراء تجربتو  ،والتي يرى انيا قد تؤثر في سبلمة التجربة ،
وىذه المتغيرات ىي
-1

العمر الزمني لمطبلب محسوباً بالشيور .
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-2

التحصيؿ الدراسي لئلباء .

-3

التحصيؿ الدراسي لؤلميات .

-4

اختبار القدرة المغوية.

-5

درجات الطبلب في مادة المغة العربية لبلختبار النيائي في الصؼ
الرابع االعدادي لمعاـ الدراسي (.) 2018- 2017

اذ تفضمت االدارة المدرسة بتقديـ البيانات المتعمقة بالمتغيرات آنفة الذكر لمباحث
ليتسنى لو اجراء التجربة عمى اكمؿ وجو  ،وفيما يأتي توضيح لعمميات التكافؤ
االحصائي في المتغيرات بيف مجموعتي البحث.
شيور:
 -1العمر ّ
الزمني محسوباً بال ّ

اظير متوسط أعمار طبلب المجموعة التجريبية ( )167,125شي اًر  ،كما بمغ
متوسط أعمار طبلب المجموعػػة الضابطػ ػ ػػة ( )166,125شي ػ ػ ػ اًر  ،وبعد استعمػ ػػاؿ

االختبػ ػػار التائي )  ( t-testلعينتيف مستقمتيف ؛  ،ثبت اف الفرؽ ليس بذي داللة
احصائية عند مستوى الدالة( )0 .05اذ كانت القيمة التائية المحسوبة ()0,662
اصغر مف القيمة التائية الجدولية ( ، )2وبدرجة حرية ( ، )48مما اثبت اف
مجموعتي البحث  ،متكافئتاف احصائياً في العمر الزمني .
الدراسي لآلباء :
 -2التّحصيل ّ

أتضح اف مجموعتي البحث متكافئتاف إحصائياً في تك اررات التحصيؿ

الدراسي لآلباء  ،اذ بينت النتائج عند استعماؿ مربع كاي اف القيمة (كا)2
المحسوبة ( )0.265اصغر مف قيمة ( كا )2الجدولية ( ) 7.81عند مستوى
داللة ( ، )0 . 05وبدرجة حرية (. ) 3
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الدراسي لؤلميات :
 -2التّحصيل ّ

ثبت اف مجموعتي البحث انيما متكافئتاف أحصائياً في تك اررات التحصيؿ

الدراسي لؤلميات  ،اذ أظيرت النتائج عند استعماؿ مربع كاي اف القيمة (كا)2
المحسوبة ( ) 16165اصغر مف قيمة ( كا )2الجدولية ( )7.81عند مستوى داللة
( ، )0 . 05وبدرجة حرية (.) 3
 -3اختبار القدرة لمغوية
تبنى الباحث اختبار القدرة المغوية لرمزية الغريب في فيـ المعاني المغوية
المكوف مف ( )20فقرة مف نوع االختيار مف متعدد ،اذ حدد الباحث ( )1درجة
لكؿ اجابة صحيحة  ،و( صفر ) لكؿ اجابة غير صحيحة مف فقرات االختبار ،
وبعد تطبيقو عمى عينة البحث  ،تـ تصحيح االجابات  ،وبعد استعماػؿ االختبػار
التائي )  ( t-testلعينتيف مستقمتيف لحساب المتوسط الحسابي لمقدرة المغوية ،
بمغ المتوسط الحسابي لمقدرة المغوية في المجموعة التجريبية ( )10.77وبمغ
المتوسط الحسابي لمقدرة المغوية في المجموعة الضابطة ( ، )10.13اذ اف
القيمة التائية المحسوبة البالغة ( )0.965ىي اقؿ مف القيمة التائية الجدولية
البالغة ( ، ) 2وبدرجة حرية ( )58لذا نتج عف عدـ وجود فرؽ داؿ في القدرة
المغوية لمجموعتي البحث.
 -4درجات مادة المغة العربية في االختبار النيائي لمرابع االعدادي لمعام الدراسي
() 2018 – 2017
كافأ الباحث بيف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في درجات مادة
المغة العربية في االختبار النيائي في الصؼ الرابع االعدادي لمعاـ الدراسي
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(، ) 2018 – 2017اذ بمغ متوسط درجات المجموعة التجريبية ()59.37
درجة  ،وبمغ متوسط درجات المجموعة الضابطة ( )64.52درجة ،وعند
استعماؿ االختبار التائي )  (t-testلعينتيف مستقمتيف  ،لمعرفة داللة الفرؽ
تبيف اف الفرؽ ليس بذي داللة احصائية عند مستوى داللة ( ، )0.05اذ كانت
القيمة التائية المحسوبة ( )1.958اصغر مف القيمة التائية الجدولية ( )2
وبدرجة حرية (  ، ) 46لذا فأف مجموعتي البحث متكافئتاف احصائياً في ىذا
المتغير .
الدخيمة:
رابعاً :ضبط المتغيرات ّ

ايماناً منا عمى سبلمة البحث التجريبي وتفسير نتائجو وجب ضبط

المتغيرات الدخيمة غير التجريبية التي ُيعتقد أنيا قد تؤدي الى نتائج غير سميمة
،اذ يتعذر التمييز بيف تأثيرىا وتأثير المتغير المستقؿ في المتغير التابع (عباس

وآخروف، .)166 :2009 ،وعميو فبلبد مف عزؿ المتغيرات او العوامؿ التي مف
شأنيا اف تؤثر في سبلمة التجربة ودقة نتائجيا  ( ،ابو سؿ ,)54 :1998 ،
وفيما يأتي ادراج ليذه العوامؿ وكيفية ضبطيا .
الداخمية لمتّجربة ،وىي :
السالمة ّ
أ -العوامل التي تؤثر في ّ
 -1عامل ال ّنضج:
لـ يتبيف ليذه العمميات أثر في البحث الحالي وذلؾ لقصر مدة التجربة ،
اضؼ الى اف طبلب مجموعتي البحث يتعرضوف الى عمميات النضج ذاتيا.

 -2الفروق في اختيار المجموعتين:
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تفادى الباحث اثر ىذا المتغير مف خبلؿ االختيار العشوائي لمجموعتي البحث
 ،معز اًز ذلؾ بأجراء مجموعة مف التكافؤات االحصائية بيف طبلب مجموعتي
البحث  ،فضبلً عف انتمائيـ الى بيئة متشابية لحد ما مف الناحية االقتصادية
واالجتماعية والثقافية .
 -3الحوادث المصاحبة:
اجريت التجربة دوف اي حوادث أو ظروؼ طارئة تذكر ،مما أمكف مف تفادي
أثر ىذا العامؿ .
 -4أداة القياس:
أستعمؿ الباحث أداة لقياس التحصيؿ في مادة قواعد المغة العربية لطبلب
مجموعتي البحث وأحاطيا

بمجموعة مف الوسائؿ االحصائية  ،لمتثبت مف

صدؽ و موضوعية المقياس ،بعدما توج فقراتو  ،بخبرة المحكميف والخبراء في
طرائؽ التدريس ُ ،ليجري بعد ذلؾ اختبا اًر بعدياً في التحصيؿ .

 -5االندثار التّجريبي:

لـ تتعرض مجموعتي البحث لبلندثار التّجريبي  ،باستثناء حاالت الغياب

الفردية والتي تقاربت لحد ما في المجموعتيف  ،اذ تـ تفادي تأثير ىذا العامؿ .
 -6تعدد المتغيرات المستقمة :

تضمنت التجربة متغي اًر مستقبلً واحداً استراتيجية الرؤوس المرقمة في التحصيؿ ،
لذا لـ يثبت لعامؿ تعدد المتغيرات مف تأثير .
السالمة الخارجية لمتّجربة ،وىي :
ب -العوامل التي تؤثر في ّ
 -1المدرس:
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نظ اًر لمسمات الشخصية والقدرة عمى قيادة الموقؼ التعميمي بيف المدرسيف فقد
حرص الباحث عمى ابعاد نتائج ىذه التجربة عف اي تأثير ليذا المتغير ،لذا
درس مجموعتي البحث بنفسو  ،إلضفاء الدقة والموضوعية عمى النتائج.
سرية التّجربة:
ّ -2

حرص الباحث عمى سرية التجربة وسيرىا عمى الوجو االمثؿ  ،اذ اتفؽ مع

ادارة المدرسة ومدرسييا  ،بعدـ اخبار الطبلب عف اىداؼ بحثو ؛ كي ال
يتممكيـ شعو اًر يدفعيـ الى بذؿ جيد أضافي  ،مما يؤثر في سبلمة التجربة ،
ودقة نتائجيا.
ُ -3م ّدة التّجربة:

اجرى الباحث تجربتو عمى طبلب مجموعتي البحث بتاريخ واحد مف

( ) 2019/2/23وانتيى بتاريخ ( . )2019/5/3عمماً اف جميع اياـ العطؿ
والمناسبات التي وافقت سير التجربة تـ تعويضيا في اياـ اخر.
 -4توزيع الحصص:
ٍ
متساو لمدروس بيف مجموعتي البحث مف خبلؿ جدوؿ
تـ اجراء توزيع
الحصص  ،فقد كاف الباحث يدرس اربع حصص اسبوعياً وبواقع حصتيف لكؿ
مجموعة مف مجموعتي الدراسة عمى وفؽ منيج و ازرة التربية لحصص مادة المغة
العربية  ،مع مراعاة أوقات الدروس بيف المجموعتيف وتنظيمو بصورة عكسية بعد
شير مف التجربة لخمؽ التوازف بينيما .
 - 5بناية المدرسة :

111

Website: jedh.utq.edu.iq

Email: utjedh@utq.edu.iq

أُجريت التجربة في مدرسة واحدة  ،تتشابو فييا قاعات الدرس الى حد كبير
 ،كعدد المقاعد  ،وسعة الصؼ  ،وعدد النوافذ  ،وجودتيا  ،وانارة الصؼ  ،و
طبلء جدرانو .
خامساً :تحديد المادة العممية:
وفقاً لمقررات المنيج الدراسي المقرر لمعاـ الدراسي( )2019 -2018فقد
حدد الباحث المادة العممية
درس لمجموعتي البحث في اثناء التجربة ،والمتضمنة الموضوعات
التي ستُ َ

االتية -:

(العطؼ  ،البدؿ  ،العدد  ،االسموب  ،االمر والنيي والدعاء  ،النداء )
السموكية:
سادساً :صياغة األىداف ّ

اف االىداؼ السموكية تتطمب تحميؿ محتوى المادة الدراسية وتحويؿ االىداؼ

مف صياغتيا العامة الى اىداؼ سموكية تتأقمـ مع مستويات الطمبة لتحقيؽ
اىداؼ العممية التربوية  ،لذا وبعد اطبلع الباحث عمى االىداؼ العامة التي
وردت في منيج الدراسة االعدادية  ،فقد صاغ الباحث ( )67ىدفاً سموكياً  ،وقد
عرضيا الباحث عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في المغة العربية
وطرائؽ تدريسيا  ،اذ تـ تحميؿ استجابات الخبراء ليقوـ الباحث بتعديؿ صياغة
بعض االىداؼ دوف حذؼ أي منيا.

سابعاً :إعداد الخطط التّدريسية :
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اعد الباحث خططاً تدريسية لمادة قواعد المغة العربية التي ستدرس في التجربة
وفقاً لمحتوى المادة الدراسية  ،واألىداؼ السموكية المصاغة  ،منيا عمى وفؽ
استراتيجية الرؤوس المرقمة لممجموعة ( التجريبية )  ،وآخرى عمى وفؽ الطريقة
االعتيادية لممجموعة ( الضابطة ) ،وبعد اذ قاـ الباحث بعرض انموذجيف مف ىذه
الخطط عمى مجموعة مف المحكميف والخبراء المتخصصيف في طرائؽ تدريس المغة
العربية  ،اذ ُعدت صالحة بعدما اجرى الباحث عمييا مجموعة مف التعديبلت قد

اضفاىا الخبراء والمحكميف فيما وجدوه مبلئماً .
ثامناً :أداة البحث (االختبار التّحصيمي

اعد الباحث اختبا اًر اتبع في اعداده الخطوات اآلتية-:

 -1تحديد الغرض من االختبار  :ييدؼ اختبار التحصيؿ في ىذا البحث الى معرفة
اثر استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيؿ قواعد المغة العربية لدى طبلب
الصؼ الخامس التطبيقي .
 -2إعداد الخارطة االختيارية (جدول المواصفات) :
اعد الباحث خارطة إختبارية لمموضوعات التي ستدرس بمغت( ) 5

موضوعات  ،واألىداؼ السموكية التي يسعى االختبار إلى قياسيا وبحسب
األىمية النسبية لكؿ منيا  ،اضؼ الى أنيا مف متطمبات صدؽ المحتوى ،
وبحساب األىمية النسبية لؤلىداؼ السموكية عمى عدد االىداؼ السموكية البالغ

ت بيف خبليا
( ) 67ىدؼ سموكي فأصبح االختبار يتألّؼ مف (  ) 30فقرة ُوِّزَع ْ
مصفوفة جدوؿ المواصفات (الخريطة األختبارية).

 -3صياغة فقرات االختبار:

أختار الباحث اختبار اختيار مف متعدد  ،لما يتميز بو مف دقة عالية في أالجابة
ويقؿ فييا عامؿ المصادفة بدرجة كبيرة  ،فضبلً عف موافقة الخبراء والمحكميف
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الذيف عرضت عمييـ فقرات االختبار  ،وعميو أعد الباحث صورة أولية لبلختبار
البعدي تألفت مف ( ) 30فقرة  ،لتحقؽ نتاج ما رسمت مف اىداؼ سموكية سابقة
ضمف ىذه المستويات.
 -4صدق االختبار:
تحقؽ الباحث مف صدؽ االختبار الذي اعده عف طريؽ الخبراء والمحكميف
في المغة العربية وطرائؽ تدريسيا  ،بعد عرضو عمييـ ،إلبداء آرائيـ
ومبلحظاتيـ  ،في مدى صبلحية الفقرات مف عدميا  ،وقد حازت الفقرات عمى
صفة الصدؽ لدى المحكميف وبدرجة ( ) % 84اضؼ الى شيء مف
المبلحظات في طريقة عرض الفقرة دوف حذفيا  ،عمماً اف لمصدؽ مؤشراف
اخراف ىما :
أ -صدؽ المحتوى  -:تحقؽ الباحث مف صدؽ المحتوى وذلؾ بإعداد
جدوؿ مواصفات ،اذ بوساطتو
نستطيع حصر الموضوعات وتحديد االىمية النسبية لكؿ منيا  ،ليتـ
تمثيميا بما يتناسب مع اىميتيا  ( .عودة  ، 1998 ،ص ) 152
ب -صدؽ البناء  -:تـ التحقؽ مف صدؽ البناء عبر طريقيف ىما (حساب القوة
التمييزية لكؿ فقرة مف
فقرات االختبار  ،وايجاد عبلقة كؿ فقرة مف فقرات
االختبار بالدرجة الكمية) .
 -5تعميمات االختبار:
أ -تعميمات اإلجابة  :اورد الباحث مجموعة مف التعميمات في ورقة
االختبار التحصيمي وىي كاآلتي
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 -1اكتب اسمؾ  ،صفؾ  ،شعبتؾ عمى ورقة االجابة .

 -2اق أر فقرات االختبار بدقة وعناية  ،ثـ اجب عف ذلؾ .
 -3االجابة في ورقة االختبار ذاتيا .

 -4ليس ىناؾ ترؾ ضمف فقرات االختبار ،فاإلجابة عمى الفقرات جميعيا
 -5الوقت المستغرؽ لبلختبار ىو  45دقيقة .
ب-

تعميمات التّصحيح:

تـ تخصص درجة واحدةً لمفقرة التي اجابتيا صحيحة  ،وصف اًر لمفقرة التي

اجابتيا غير صحيحة  ،عمماً اف الفقرة تحمؿ اكثر مف اجابة ،او الميممة
منيا  ،فأنيا تعامؿ معاممة االجابة غير الصحيحة  ،وعميو فأف االجابة
التامة او العميا في االختبار ( )30الدرجة و الدرجة الدنيا (صف اًر ).
 -5التجربة االستطالعية :
لمعرفة المدة التي تستغرقيا االجابة عمى فقرات االختبار  ،ووضوح الفقرات
 ،وكشؼ الغامض منيا  ،ليتـ تعديميا في ضوء نتائج التجربة االستطبلعية،طبؽ
الباحث اختباره عمى عينة مف طبلب الصؼ الخامس التطبيقي في مجموعة مف
المدارس االعدادية  ،وكاف العدد الكمي ( )200طالب  ،لتحديد الغامض مف
فقرات أالختبار واالستفسار عنيا  ،اذ اتضح اف الفقرات واضحة وخالية مف
الغموض لدى الطبلب  ،فتراوح زمف االجابة مف ( )40 – 30دقيقة وبمتوسط
قدره (  )35دقيقة .
زمف االختبار = زمف اسرع طالب  +زمف أبطأ طالب  = 2 /النتيجة
 35 = 2 / 40 + 30دقيقة
-6التّحميل اإلحصائي لفقرات االختبار:
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لمتحقؽ مف تحقيؽ فقرات االختبار لميدؼ الذي صممت مف اجمو ،
اجرى الباحث التحميؿ االحصائي لفقرات االختبار  ،لتطابؽ كؿ فقرة مف فقرات
االختبار اليدؼ السموكي الذي تقيس مدى تحققو  ،وكذلؾ تحديد العبلقة بيف ما
تقيسو الفقرة وبيف استجابات الطبلب عمى ىذه الفقرة والذي يعتمد التحميؿ
االحصائي لدرجات الفقرة ( عبلـ  ، 1996 ،ص  ) 56وفيما يأتي عرض
إلجراءات التحميؿ االحصائي لفقرات االختبار-:
 -1معامل صعوبة فقرات االختبار التّحصيمي :

اجرى الباحث حساب معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ،فوجدىا

اعدت مقبولة  ،اذ اف فقرات االختبار اذا
تتراوح بيف (، ) 0،74 – 0،31وعميو ُ

كانت بيف( ) 0.80 –0.20تعد مقبولة حسب معيار بموـ.
 -2قوة تمييز فقرات االختبار التّحصيمي

اذ اجرى الباحث عممية حسابية لبياف معامؿ التمييز لكؿ فقرة أختبارية مف

فقرات االختبار فوجدىا
تتراوح بيف(  )0،70- 0،37لذا فأف فقرات االختبار تعد جيدة .
 -1ثبات االختبار
بمغ معامؿ الثبات ( )0،88عمماً اف حجـ العينة ( )30وىو معامؿ ثبات
مقبوؿ نسبة الى االختبارات غير المقننة  ،بعد حسابو وفؽ معامؿ كيودر
ريتشارد سوف  20لحساب معادلة ثبات االختبار  ،لما لو مف دقة وموضوعية ،
لذا اعد االختبار صالحاً وجاى اًز لمتطبيؽ بصورة نيائية .
االختبار بصيغتو ال ّنيائية
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بعد ما انيى الباحث مجمؿ االجراءات االحصائية لفقرات االختبار
التحصيمي  ،وأصبح بصورتو النيائية مؤلفاً مف ( )30فقرة  ،تستحؽ كؿ فقرة
درجة واحدة اذا كانت االجابة صحيحة  ،و(صف اًر ) اذا كانت االجابة خاطئة ،
وعميو فأف الدرجة القصوى ( )30والدرجة الصغرى ( صف اًر ) .
تاسعاً  :إجراءات تطبيق التّجربة :

ىناؾ مجموعة مف االجراءات اتبعيا الباحث لتطبيؽ التجربة منيا

 -1باشر بالتطبيؽ لتجربتو عمى طبلب مجموعتي البحث (التجريبية – والضابطة )
يوـ االحد الموافؽ  ، 2019 / 2 / 23وبواقع حصتيف دراسيتيف اسبوعياً لكؿ
مجموعة مف مجموعتي البحث  ،واستمرت التجربة طواؿ ( )11اسبوعاً ،
لتنتيي بتاريخ . 2019 / 5 /3
 -2قدـ الباحث مادتو العممية وفؽ الخطط التدريسية المعدة لمجموعتي البحث .
 -3بعد االنتياء مف تدريس الموضوعات المرسومة في الخطة الدراسية المحددة في
المقرر الدراسي لمفصؿ الثاني  ،طبؽ الباحث اختباره التحصيمي  ،عمى
مجموعتي البحث  ،في يوـ االحد الموافؽ  ، 2019 / 5 / 3اذ اشرؼ الباحث
بنفسو عمى تطبيؽ االختبار .
عاش ارً  :الوسائل اإلحصائية :
استعمؿ الباحث مجموعة مف الوسائؿ االحصائية منيا ( االختبار التّائي ( t-

الصعوبة  ،اختبار (كا)2
 )testلعينتيف مستقمتيف  ،ارتباط بيرسوف  ،معامؿ ّ
مربع كاي  ،معامؿ فعالية البدائؿ الخاطئة  ،معامؿ التّمييز  ،والفا كرونباخ ) ؛
تحقيقاً ألىداؼ التجربة في بحثو.
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الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرىا
أوالً  -:عرض النتائج ومناقشتيا
بعد اف اتـ الباحث االجراءات البلزمة كافة وعالج بياناتو بالوسائؿ االحصائية
المبلئمة  ،سيعرض ىنا نتائج
بحثو  ،ومناقشتو عمى وفؽ فرضية البحث  ،وكما يأتي .
 -1ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسط تحصيؿ
طبلب المجموعة التجريبية التي ُدرست عمى وفؽ استراتيجية الرؤوس المرقمة ،

ومتوسط تحصيؿ طبلب المجموعة الضابطة التي ُدرست عمى وفؽ الطريقة

االعتيادية  ،في االختبار البعدي.

ولمعرفة نتائج الفرضية  ،طبؽ الباحث االختبار التحصيمي البعدي عمى مجموعتي
البحث وبعد فرز درجات طبلب المجموعتيف (التجريبية  ،والضابطة )  ،أكدت نتائج
االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف اف ىناؾ فرقاً في التحصيؿ بيف متوسط درجات
المجموعتيف  ،ولصالح المجموعة التجريبية  ،اذ اف القيمة التائية المحسوبة (،146
 )2اكبر مف القيمة الجدولية ( )1،980وبدرجة حرية ( )46وبذلؾ نرفض الفرضية
الصفرية  ،ونقبؿ الفرضية البديمة  ،بداللة فرؽ التحصيؿ  ،وكما موضح في الجدوؿ
االتي -:
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الجدول ( ) 2
نتائج االختبار التائي لمتوسط درجات مجموعتي البحث في االختبار التحصيمي

المجموعة

عدد افراد المتوسط

االنحراف

درجة

القيمة التائية

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

العينة
التجريبية

23

20 ،043

3 ،007

الضابطة

25

18 ،160

3 ،043

مستوى الداللة
الجدولية ()0 .05
دالة احصائياً

46

2 ،146

1،980

ثانياً تفسير النتائج -:
 -1اف توظيؼ استراتيجية الرؤوس المرقمة بوصفيا احدى استراتيجيات التعمـ
التعاوني  ،نقمت الطبلب مف
حالة التمقي الى حالة المشاركة والتفاعؿ المشترؾ.
 -2اف تقديـ المادة العممية عمى وفؽ استراتيجية الرؤوس المرقمة بالشكؿ المبسط
 ،اكسب المتعمميف احاطة
تامة بموضوع الدرس  ،وكسر قيود الخوؼ والقمؽ داخؿ غرفة الصؼ .
 -3اف استراتيجية الرؤوس المرقمة بوصفيا استراتيجية جديدة في التدريس جذبت
انتباه الطبلب وزادت مف انتباىيـ وتفكيرىـ مما زاد في تحصيميـ الدراسي ،
السيما في تدريس مادة قواعد المغة العربية .
 -4ف تفوؽ استراتيجية الرؤوس المرقمة عمى الطريقة االعتيادية تعود الى العمؿ
التعاوني الذي ذابت فيو االنا
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لتتحوؿ الى اسموب المناقشة واإلصغاء لآلخريف وعدـ مقاطعتيـ  ،والذي حوؿ
الموقؼ التعميمي الى
خمية نحؿ ساعية الى تحقيؽ اليدؼ .
 -5شعور الطبلب بالطمأنينة كالراحة النفسية والمتعة أثناء تطبيؽ االستراتيجية,
مما أدى ذلؾ إلى زيادة الدافعية لدييـ.
ثالثاً  -:االستنتاجات
 -1تفوؽ استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيؿ مادة قواعد المغة العربية لدى
طبلب الصؼ الخامس التطبيقي مقارنةً بالطريقة التقميدية لمتدريس .
 -2اف استراتيجية الرؤوس المرقمة تعتمد عمى نشاط الطالب وتميزه والذي يضفي
بظبللو االيجابية  ،عمى الموقؼ التعميمي بشكؿ عاـ .
 -3منحت استراتيجية الرؤوس المرقمة مناخاً ديمقراطياً داخؿ الموقؼ التعميمي  ،اذ
فسحت المجاؿ لمطبلب بالمناقشة وتبادؿ اآلراء  ،لموصوؿ الى الفيـ التاـ
لمقاعدة .
 -4اف استراتيجية الرؤوس المرقمة اخذت منحى مع معظـ الدراسات واالدبيات
الحديثة التي جعمت الطالب المحور الرئيس في العممية التعميمية .
رابعاً  -:التوصيات
 -1ضرورة استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة أثناء التدريس ؛ لتحقيؽ التفاعؿ
والنشاط في البيئة الصفية واعطاء الطبلب

فرصة لمتعبير عف افكارىـ

وآرائيـ العممية  ،مف اجؿ ترسيخ المفاىيـ النحوية.
 -2ضرورة اىتماـ اإلشراؼ والتقويـ التربوي بنتائج االستراتيجيات الحديثة
ونتائجيا االيجابية عمى ارض الواقع وفي مجمؿ الدراسات واألدبيات ال سيما
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استراتيجية الرؤوس المرقمة  ،وكيفية استخداميا  ،وحث المبلكات التدريسية
عمى اتباعيا.
 -3بات مف الضروري مواكبة العالـ الخارجي في تييئة الصفوؼ والقاعات
الدراسية والتقنيات التربوية البلزمة لمساعدة الييئات التدريسية عمى التدريس
وفؽ االستراتيجيات الحديثة .
 -4مف الميـ جداً مراعاة الفروؽ الفردية لمطبلب اثناء تشكيؿ المجموعات
التعاونية عند تطبيؽ استراتيجية الرؤوس المرقمة.
 -5توجيو الكوادر التدريسية الى مزيد مف االطبلع والبحث عف االستراتيجيات
الحديثة لمتدريس  ،ومواكبة االنفجار المعرفي  ،الذي اصبح محط تنافس
البمداف .
خامساً  -:المقترحات
 -1إجراء دراسات مماثمة لمعرفة االسباب التي تكمف وراء ضعؼ الطبلب في
قواعد المغة العربية والعمؿ عمى عبلجيا .
 -2اجراء دراسة مماثمة باستعماؿ استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيؿ قواعد
المغة العربية لمراحؿ الدراسة المتوسطة .
 -3اجراء دراسة مماثمة لمعرفة اثر استراتيجية الرؤوس المرقمة في اكساب
المفاىيـ وتنميتيا في فروع المغة العربية االخرى.
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