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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران يف حت�صيل طالب
ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يف قواعد اللغة العربية يف الأردن ،تكونت عينة الدرا�سة من ()70
طالب ًا من طالب ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ،مق�سمني �إىل جمموعتني �إحداهما جتريبية مكونة
من ( )35طالبا ،والأخرى �ضابطة عددها ( )35طالب ًا �.أعد الباحثان اختباراً حت�صيلي ًا يف
مادة قواعد اللغة العربية يف املو�ضوعات التي در�ست خالل مدة التجربة يف �ضوء حمتوى
الكتاب ،والأهداف ال�سلوكية املعدة لقيا�س �أثر ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران يف حت�صيل عينة
الدرا�سة .
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التجريبي ،كما ا�ستخدمت �أ�سلوب حتليل التغاير
( )ANCOVAللك�شف عن داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد
العينة على االختبار .و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط
درجات طالب املجموعة التجريبية ،ومتو�سط درجات طالب املجموعة ال�ضابطة يف اختبار
قواعد اللغة العربية التح�صيلي البعدي ل�صالح طالب املجموعة التجريبية الذين تعلموا
با�سرتاتيجية التعلم بالأقران ( .الكلمات املفتاحية :التعلم بالأقران ،قواعد اللغة العربية،
حت�صيل الطلبة) .
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The impact of strange learning peers in the collection of fifthgraders in the subject of literary Arabic grammar in Jordan

Abstract:
This research aims to know the impact of strategy learning peers in the
performance of fifth grade students in Arabic grammar .The sample consisted
of (70) male students, divided equally into an experimental group (35) and
control group of (35) .Researchers prepared achievement test in the subject
to be studied during the period of the experiment in light of the content of the
book and behavioral objectives to measure learning peers in the performance
of the sample .
The study used the experimental method and (ANCOVA) to detect
signs of the differences between the averages of the performance of
the sample on the test .The study found that there were statistically
significant between difference in the achievements of the two groups
at (a .05>=a) in a favor of the experimental group .
Keywords: learning peers, grammar, Arabic language, achievement
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مقدمة:
ت�ؤدي اللغة العربية دوراً كبرياً يف حياة الفرد واملجتمع ،فهي �أداة ات�صال بني الأفراد
واجلماعات ،وو�سيلة للتفاهم فيما بينهم ،وو�سيلة لتعبري الفرد عن عواطفه ،وم�شاعره،
و�أفكاره ،ونقل جتاربه �إىل الآخرين ،واال�ستفادة من جتارب الآخرين ،كما �أنها بالن�سبة
للمجتمع من �أقوى الروابط التي تربط بني �أفراده ،ومما زاد  لغتنا العربية �رشف ًا ورفعة،
وعلو مكانة ،نزول القر�آن بها؛ ف�أ�صبحت من �أهم و�سائل االرتباط الروحي ،وتقوية املحبة،
وتوحيد الكلمة بني �أبناء العروبة� ،إذ لوال ذلك الكالم العربي املبني الذي نزل به الروح
الأمني على قلب الر�سول العربي الكرمي �آية لنبوته ،وت�أييداً لدعوته ،ود�ستوراً لأمته ،لكان
العرب بدداً .
و�إذا كانت اللغة �أداة توا�صل وتفاهم كما �أ�سلفنا ،والهدف من تدري�سها هو ت�سهيل
عملية التوا�صل والتفاهم االجتماعي ،ف�إن اكت�ساب القواعد اللغوية يعد �أمراً �رضوري ًا لإتقان
هذا التوا�صل �إذ ي�ستطيع املتعلم من خالل تعلمه اللغة �أن يكت�سب مهارات التوا�صل اللغوي
ال�سليم ا�ستماع ًا وحتدث ًا وقراءة وكتابة� ،إ ّال �أنه لن ي�ستطيع حتقيق ذلك بدقة �إ ّال من خالل
�إملامه بقواعد اللغة« ،فهي م�صدر �أ�سا�سي جلمال الأ�سلوب ،وطالقة الل�سان ،و�صحة النطق،
و�سالمة الكتابة من اخلط�أ ،كما �أن لها دوراً كبرياً يف تكوين اجتاهات عقلية وذهنية لدى
املتعلمني ،وتنمية عقولهم و�صقلها» (ال�سليطي. )283 :2002
تعد قواعد النحو �أحد فروع اللغة العربية املهمة ،فهي التي ت�ضمن لنا �سالمة التعبري
و�صحة الأداء اللغوي و�إفهام املعنى ,وهي من مقومات االت�صال ال�صحيح ال�سليم ,فاخلط�أ
يف الإعراب يف لغتنا العربية ,ويف �ضبط الكلمات قد ي�ؤثر يف نقل املعنى املق�صود متاماً،
مما ي�ؤدي �إىل العجز عن فهمه (طعيمة ومناع. )53 :2001 ،
وتنبع �أهمية درا�سة النحو من �أنه الع�صب الناب�ض للغة وقطب رحاها ،واحل�صن املنيع
الذي ال غنى عنه يف �صون الل�سان من الهنات ،و�إقالته من العرثات ،وهو الإطار التنظيمي
الذي يحكم قوانني اللغة وفق نظام لغوي موحد ،وله ق�صب ال�سبق بني فنون اللغة الأخرى،
�إذ �إن تعليم القواعد النحوية ي�ستهدف �إتقان املهارات الأ�سا�سية للغة العربية؛ مما ميكن
ا�ستخدامها ا�ستخدام ًا �صحيح ًا يف املواقف املختلفة (اجلوجو. )2001 ،
وميكن اال�ستنتاج مما �سبق �أن لتدري�س قواعد النحو منزلة كبرية ومتانة عالية بني
خمتلف العلوم ملا له من دور يف ع�صمة الل�سان من اخلط�أ والأيدي من الزلل يف الكتابة،
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ومتييز ما ت�سمعه الأذن والقدرة على الفهم ب�شكل وا�ضح ودقيق ،لأجل ذلك اكت�سبت القواعد
النحوية مكانتها وف�ضلها و�رضورتها امللحة .
وملا كانت قواعد النحو مهمة بني فروع اللغة العربية الأخرى؛ فقد تعددت طرائق
وا�سرتاتيجيات تدري�سها ا�ستجابة ملتطلبات وزارة الرتبية والتعليم الأردنية املوجهة نحو
اقت�صاد املعرفة ،الذي �أو�صى ب�إدخال ا�سرتاتيجيات جديدة يف جمال التدري�س كتعلم
الأقران ،والتعلم التعاوين ،والتعلم القائم على الن�شاط لت�ساعد الطالب على حتقيق �أهداف
تعليمية تتجاوز حفظ املعلومات ،وتركز على القدرات العقلية العليا (الإطار العام للمناهج
والتقومي ، )2003 ،كما عقدت العديد من امل�ؤمترات والندوات دعت جميعها �إىل تب�سيط
قواعد اللغة العربية وتي�سريها ،وتطويرها ،كالندوة الإقليمية حول تطوير التعلم التي عقدت
يف عمان �سنة (. )2000وم�رشوع التطوير من �أجل االقت�صاد املعريف عام (. )2003
وبالرجوع �إىل الطرق امل�ستخدمة يف تدري�س قواعد اللغة العربية يف القرن املا�ضي،
�سنجد �أنها انتقلت ثالثة انتقاالت مهمة ،ففي بداية القرن �سادت الطريقة القيا�سية ،وتقوم
هذه الطريقة على �أ�سا�س البدء بذكر القاعدة ثم �إتباعها بذكر الأمثلة وال�شواهد املو�ضحة
وامل�ؤكدة لها .ثم ناف�ستها ب�شدة منذ منت�صف القرن املا�ضي وبت�أثري الرياح التي هبت من
الغرب ،الطريقة اال�ستقرائية اال�ستنباطية ومبد�ؤها مغاير متام ًا للأوىل ،حيث يتم فيها
االنتقال من الأمثلة �إىل القاعدة ،ثم حلت حملهما الطريقة املعدلة ،وهي ا�ستقرائية من حيث
املبد�أ ،ولكن التعديل الذي طر�أ عليها تناول مادة الأمثلة ،حيث دعا �أن�صار هذه الطريقة �إىل
تناول الأمثلة من خالل ن�صو�ص متكاملة ُتختار لهذا الغر�ض .لكن هذه االنتقاالت التي
متت لطريقة تدري�س قواعد اللغة؛ من طريقة تعتمد على التلقني وحفظ القاعدة� ،إىل طريقة
تعتمد على ا�ستنباط القاعدة من الأمثلة والن�صو�ص املتكاملة مل تكن لتحل م�شكلة تدين
م�ستوى حت�صيل الطلبة (�شحاتة1993 ،؛ عمار2005 ،؛ البجة. )2005 ،
ومع تعدد ا�سرتاتيجيات التدري�س وتنوعها يف ظل االنفجار املعريف الهائل ،بات من
ال�صعب القول ب�أن ا�سرتاتيجية معينة �أف�ضل من غريها ب�شكل مطلق ،بل توجد ا�سرتاتيجية
معينة �أن�سب لتحقيق �أهداف حمدودة يف جمال معني مع متعلمني معينني من قبل معلم
معني ،كما ي�ؤخذ باحل�سبان وجود عوامل �أخرى ت�ؤثر يف اختيار ا�سرتاتيجية معينة من �أهمها
طبيعة الأهداف واملادة التعليمية وطبيعة املتعلمني (عواد ، )2006 ،وهناك جمموعة من
الأ�ساليب ت�ستخدم من قبل املعلم ي�ؤدي ا�ستخدامها �إىل متكني املتعلمني من الإفادة من
اخلربات التعليمية املخططة وبلوغ الأهداف الرتبوية املن�شودة (جامل. )2002 ،
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ومن �أبرز �أ�ساليب التدري�س احلديثة ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران ،التي تركز على دور
املعلم القرين يف امل�شاركة الفعالة يف حت�سني العملية التعليمية داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية،
وقد عرف (عثمان )2007 ،ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران� :أنها نظام تعليمي يقوم فيه
املتعلمون بالتعاون مع بع�ضهم بع�ضا ،حيث يقوم �أحدهم (القرين /املعلم) بنقل املعارف
واخلربات العلمية والعملية التي يتقنها للآخرين (الأقران /املتعلمني) الأقل كفاءة يف
�إتقانها ،وذلك حتت �إ�رشاف وتوجيه املعلم .يف حني ترى (�سيف� : )2004 ،أنه �أ�سلوب
يعتمد على قيام املعلم بال�رشح املخت�رص للموقف التعليمي ثم ا�شرتاك الطالب فى ثنائيات
للتطبيق والتدريب على املهارات املت�ضمنة فى املوقف التعليمي .وعرفها (�إبراهيم)2004 ،
ب�أنها اال�سرتاتيجية التي يقوم فيها الأفراد بتعليم بع�ضهم بع�ض ًا ك�أن يقوم بع�ض الطالب
بتعليم من هم �أقل منهم عمراً� ،أو �أقل منهم حت�صي ًال يف بع�ض جوانب املادة الدرا�سية وفهم
�أ�سا�سياتها .كما تعرفها ( )John, 2004ب�أنها ات�صال يتم بني طالب �أنهى املقرر بنجاح
�أو ي�سري فيه جيداً ،وطالب يواجه �صعوبات يف املقرر نف�سه .
ي�أخذ تعليم الأقران �أ�شكاال متعددة فقد يكلف القرين /املعلم مب�ساعدة القرين/
املتعلم عن طريق القيام باملالحظة الواعية والدقيقة وتقدمي التوجيه والتغذية الراجعة،
املهمات وقدرات الأقران /املعلمني والأقران/
وهذه امل�ساعدة تختلف باختالف طبيعة
َّ
املتعلمني ،فهناك �أ�شكال عدة لأنواع عدة من تعليم الأقران ،منها:

● ●�أوالً� -أ�شكال تعليم الأقران وفقا للعمر ،وهي:
1.1تعليم الأقران من العمر نف�سه :وفيه ي�ساعد الطالب القرين /املعلم من العمر نف�سه،

ويف املرحلة التعليمية نف�سها ال�صف الدرا�سي كل الطالب الآخرين (قرين متعلم) يف عملية
التعلم .
 2.2تعليم الأقران عرب الأعمار :وفيه ي�ساعد الطالب الأكرب �سن ًا والأكرث تقدم ًا يف التعلم
الطالب الأ�صغر �سناً ،وعادة يكون الفرق يف ال�سن بني من �سنة �إىل ثالث �سنوات تقريب ًا .

● ●ثانياً� -أ�شكال تعليم الأقران وفقا لعدد الأقران امل�شرتكني يف التعلم ،وهي:
1.1تعليم الأقران من فرد لآخر (الثنائي)  :وفيه ي�شرتك طالب (قرين /معلم) �أكرث

مهارة مع طالب �آخر (قرين /متعلم) �أقل يف م�ستوى املهارة ويحتاج �إىل تعلمها وتنميتها .
2.2تعليم الأقران من خالل املجموعات ال�صغرية :وفيه ت�شرتك جمموعة �صغرية من
الطالب مرتفعي ومتو�سطي ومنخف�ضي الأداء معا يف تنفيذ بع�ض املهام يف جمموعات
تعاونية .
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● ●ثالثاً� -أ�شكال تعليم الأقران وفقا لدور كل من القرين ،املعلم والقرين ،املتعلم،
وهي:
1.1تعليم الأقران �أحادي الإجتاه (ثابت)  :وفيه يقوم القرين /املعلم بالتدري�س طوال

الوقت ويظل القرين /املتعلم كم�ستمع لقرين .
2.2تعليم الأقران ثنائي الإجتاه (التباديل)  :وهو عبارة عن ثنائي من الأقران (قرين/
معلم وقرين /متعلم) وكالهما يتبادالن الأدوار بني معلم ومتعلم وفقا لكل مهارة (كل
ح�صة �أو كل �أ�سبوع �أو كل وحدة ح�سب ما يرى املعلم) (عثمان2007 ،؛ ال�سيا�سي. )2006 ،
يرى الرحاوي (� )2006أن ا�سرتاتيجية تعليم الأقران تعزز عمل الطالب معا ،وتدربهم
على التعاون الذي �أ�صبح من ال�رضوريات االجتماعية والتعليمية ،نظراً لت�أثري ذوي املعرفة
واملقدرة العالية على �أقرانهم .
�أ�شار كلوارد (� )Cloward, 1976إىل �أن ا�ستخدام تعليم الأقران ،ي�سهم يف ارتفاع
امل�ستوى التح�صيلي للطالب ،و�أنه ميكن �أن يكون بالفاعلية نف�سها بالن�سبة للطالب الذين
لديهم نواحي عجز ،والطالب الذين لي�س لديهم هذه النواحي ،فتعليم الأقران ي�ضع امل�س�ؤولية
على عاتق املتعلم ،وهذا تغيري قوي له �أثره بالن�سبة للطالب الذين يكونون متعلمني �سلبيني،
فعندما يتوافر للطالب معلم خ�صو�صي من �أقرانهم ،يندجمون على نحو مبا�رش يف تعلمهم
.ويوفر تعليم الأقران تعليم ًا فردياً ،كما �أنه يوفر الفر�ص للمناق�شة والت�سا�ؤل واملمار�سة
وتقومي التعلم مع تغذية راجعة مبا�رشة ،و�أن تعليم الأقران يح�سن من �سلوكيات املتعلم يف
ال�صف ف�ضال عن حت�سني مفهوم الذات لديه (ال�رسطاوي2000 ،؛ . )Schnk, 1987
ي�ستجيب تعليم الأقران لالحتياجات التي مييل التعليم التقليدي �إىل جتاهلها ،ف�ضال
عن �أن التعليم للعمر نف�سه فاعل بفعالية التعليم للعمر املختلف ،وهناك دليل على �أن تعليم
الأقران قد ح�سن من �سلوكيات التعلم داخل ال�صف (�إبراهيم  ، )2004 ،و�أكد نزال (Na z
� )zal, 2002أن عالقة الأقران بع�ضهم ببع�ض ،غالب ًا ما تكون �أكرث مرونة من عالقة
الطالب باملعلم يف املدر�سة ،وقد �أظهر تعليم الأقران املزيد من تعزيز املهارات االجتماعية
والأكادميية للطالب العاديني وذوي االحتياجات اخلا�صة .

الدراسات السابقة:
جاءت هذه الدرا�سة لت�سلط ال�ضوء على ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران وبيان �أثرها يف
تنمية القواعد النحوية ،حيث يويل الباحثون والدار�سون اهتمام ًا كبرياً يف تنمية القواعد
النحوية يف خمتلف املراحل الدرا�سية ،ولدى مراجعة الباحثني للعديد من الدرا�سات ،خا�صة
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ما تناول منها �أثر هذه اال�سرتاتيجية على القواعد النحوية مقابل الطرق واال�سرتاتيجيات
التدري�سية الأخرى تبني لهما قلة الدرا�سات يف هذا املجال ،ولذلك �سيتم عر�ض الدرا�سات
التي تناولت �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران يف تنمية فروع اللغة العربية �أو يف
املوا�ضيع املختلفة ،والدرا�سات التي تناولت �أثر ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات وطرائق التدري�س
يف تنمية القواعد النحوية .
♦ ♦�أوالً -الدرا�سات التي تناولت �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران يف تنمية
فروع اللغة العربية �أو يف املوا�ضيع املختلفة ،فقد قام احلاوي ( )2006بدرا�سة هدفها
الك�شف عن �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران يف التح�صيل الدرا�سي املعريف ملادة
طرائق التدري�س لطالب ال�سنة الدرا�سية الثالثة يف كلية الرتبية الريا�ضية .ا�شتملت عينة
الدرا�سة على ( )44طالباً ،ق�سموا جمموعتني الأوىل :ا�ستخدمت ا�سرتاتيجية تدري�س الأقران
والثانية :وهي ال�ضابطة ا�ستخدمت الطريقة االعتيادية ،ا�ستخدم الباحث الت�صميم التجريبي
للعينات املتكافئة ذات االختبار البعدي ،وا�ستخدم االختبار التائي لفروقات العينات غري
املرتابطة ،وكانت النتائج ت�شري �إىل تفوق تدري�س الأقران على الأ�سلوب التقليدي يف حت�صيل
الطلبة املعريف ،وتفوقهم يف االحتفاظ املعريف للمادة .
كما �أجرى احليايل وهندي ( )2011درا�سة هدفها التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
تعليم الأقران يف تنمية بع�ض مهارات القراءة اجلهرية لدى طالب الرتبية اخلا�صة يف
مادة القراءة .واقت�رصت عينة البحث على تالميذ الثالث االبتدائي (تربية خا�صة)  ،من
كال اجلن�سني ،وا�ستخدم الباحث الت�صميم التجريبي ،تكونت املجموعة التجريبية من ()11
طالبا وطالبة� ،أما املجموعة ال�ضابطة فتكونت من ( )9طالب وطالبات ،وقد راعى الباحثان
التكاف�ؤ بني املجموعتني ،و�أظهرت نتائج البحث وجود فروق دالة �إح�صائيا ل�صالح
املجموعة التجريبية يف تنمية مهارة �رسعة القراءة ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف
تنمية مهارتي �صحة القراءة ودقة القراءة �.أما نتائج اختبار االحتفاظ فقد كانت ل�صالح
املجموعة التجريبية يف مهارات �صحة القراءة ودقة القراءة ،و�رسعة القراءة .
وهدفت درا�سة �أبو النور وعبد الفتاح وحممود وفرحات ( )2012الك�شف عن فاعلية
ا�ستخدام تدري�س الأقران يف تنمية مهارات القراءة والكتابة واال�ستماع والتحدث يف اللغة
العربية لدى طالب كلية الرتبية غري املتخ�ص�صني واجتاهاتهم نحو ا�ستخدام اال�سرتاتيجية
.ولتحقيق الهدف اختريت عينة قوامها ( )62طالبا وطالبة من طالب كلية الرتبية غري
املتخ�ص�صني يف اللغة العربية ،وا�ستخدم الباحثون يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي واملنهج التجريبي ،ولتحقيق �أهدافها فقد �أعدوا اختبارا للمهارات الأ�سا�سية يف
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اللغة العربية ،كما �أعدوا مقيا�س ًا الجتاه الطالب نحو ا�ستخدام اال�سرتتيجية .وتو�صلت نتائج
البحث �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات الطالب عينة البحث يف
التطبيقني :القبلي والبعدي الختبار مهارات القراءة والكتابة ،واختبار مهارات اال�ستماع
والتحدث ل�صالح التطبيق البعدي .و�أظهرت الدرا�سة �أي�ضا وجود اجتاه ايجابي لدى الطالب
نحو ا�ستخدام اال�سرتاتيجية .
�أما درا�سة عطية ( )2004فقد هدفت تق�صي �أثر اتباع ا�سرتاتيجية التدري�س بالأقران
على تنمية مهارات القراءة اجلهرية لدى طالب ال�صف الرابع باملرحلة الإبتدائية ،وقد
تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل حت�سني م�ستوى �أداء طالب املجموعة التجريبية التي ُدر�ست
با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س بالأقران عن م�ستوى طالب املجموعة ال�ضابطة يف نطق
الأ�صوات والكلمات نطق ًا �صحيحاً ،ونطق احلركات الق�صار واحلركات الطوال نطق ًا �صحيحاً،
مع التمييز بني الظواهر ال�صوتية املختلفة من التنوين والت�شديد ،كما �أن طالب املجموعة
التجريبية قد حت�سن �أدا�ؤهم يف القواعد النحوية املرتبطة مبادة القراءة ،كما حت�سن �أدا�ؤهم
�أي�ضا يف مهارات مراعاة ا�ستخدام عالمات الرتقيم يف القراءة وح�سن الوقوف عند متام
املعنى ،ومتثيل املعنى املت�ضمن من الن�ص املقروء .
ويف درا�سة �أجرتها عثمان ( )2007هدفت �إىل بيان �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س
بالأقران على تنمية الأداءات املهارية لدى طالب �شعبة املالب�س اجلاهزة بكلية الرتبية
بجامعة حلوان .وقد تكونت عينة الدرا�سة من جميع طالبات الفرقة الثانية �شعبة املالب�س
اجلاهزة وعددهن ( )32طالبة ،ق�سمن �إىل جمموعتني �إحداهما �ضابطة ومكونة من ()16
طالبة ُد ِّر�ست بالطريقة املعتادة ،و�أخرى جتريبية مكونة من ( )16طالبة و ُد ِّر�ست باتباع
ا�سرتاتيجية التدري�س بالأقران ،وقد تو�صلت الباحثة يف نتائج درا�ستها �إىل فاعلية اتباع
اال�سرتاتيجية يف تنمية الأداءات املهارية للجونة ككل لدى طالبات �شعبة املالب�س اجلاهزة،
وكذلك �إىل فاعلية اتباع ا�سرتاتيجية التدري�س بالأقران يف تنمية الأداءات املهارية (�أخذ
القيا�سات ،ر�سم الباترون الأ�سا�سي للجونة ،وو�ضع املوديل على الباترون الأ�سا�سي ،و�إعداد
القما�ش للق�ص ،ق�ص قما�ش اجلونة ،حياكة اجلونة ،ت�شطيب اجلونة) لدى طالبات �شعبة
املالب�س اجلاهزة .
يف حني قام كل من كايث توبنج وجيليان و�سيرثالند وجينيفر وفيونا (Topping,

 )Keith, Jillian, Sutherland, Jennifer & Yarrow, Fiona 2000بدرا�سة ا�ستهدفت
التعرف �إىل فعالية التدري�س بالأقران يف تنمية مهارات الكتابة لدى الطالب املعلمني،
وقد تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل فاعلية التدري�س بالأقران يف تنمية مهارات الكتابة من
243

أثر استخدام استراتيجية التعلم باألقران في حتصيل طالب
الصف اخلامس األساسي في قواعد اللغة العربية في األردن

د .فراس محمود مصطفى السليني
د .فؤاد فالح محمد مقدادي

التخطيط للكتابة ،وعملية الكتابة ،وتقوميها ،كما �أن التدري�س بالأقران يزيد من االجتاهات
الإيجابية للطالب املعلمني واملتعلمني نحو الكتابة .
كما �أجرت عبد احلق ( )Abdel Hack, Iman, 2002درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل
فعالية التدري�س بالأقران يف تنمية مهارات التحدث لدى الطالب املعلمني للغة الإجنليزية
بجامعة امللك في�صل يف ال�سعودية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن التدري�س بالأقران قد �أ�سهم
يف تنمية مهارات التحدث لدى طالب املجموعة التجريبية وخا�صة ما يرتبط بالطالقة،
واملفردات ،والداللة ،والنطق .

يف حني ا�ستهدفت درا�سة تايلور ولوري نك�س

()Taylor& Lorie Knox, 2002

تعرف �أثر ا�سرتاتيجية التدري�س بالأقران يف تنمية الهجاء والطالقة يف القراءة والفهم
القرائي لدى طالب ال�صف الثالث االبتدائي ،ولتحقيق هذا الهدف اختريت جمموعتان من
طالب ال�صف الثالث �إحداهما متثل املجموعة التجريبية تدر�س باتباع ا�سرتاتيجية التعلم
بالأقران ،و�أخرى متثل املجموعة ال�ضابطة ُد ِّر�ست بالطريقة االعتيادية ،وقد تو�صلت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن الطالب الذين در�سوا باتباع ا�سرتاتيجية التدري�س بالأقران قد ح�صلوا على
درجات مرتفعة يف الهجاء والطالقة يف القراءة والفهم القرائي ،مما �أظهر حت�سن م�ستوى
�أدائهم عن م�ستوى املجموعة ال�ضابطة ،كما بينت النتائج �أي�ضا �أن اجتاهات الطالب الذين
در�سوا باتباع ا�سرتاتيجية التدري�س بالأقران قد �أ�صبحت �أكرث �إيجابية نحو الهجاء والقراءة
.

♦ ♦ثانيا :الدرا�سات التي تناولت �أثر اال�سرتاتيجيات وطرائق التدري�س قي تنمية
القواعد النحوية ،فقد �أجرى الكخن وهنية ( )2009درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر التدري�س
با�ستخدام �أ�سلوب الدراما التعليمية يف حت�صيل طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف قواعد
اللغة العربية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )120طالبة موزعات على �أربع �شعب .ومت تق�سيم
الطالبات �إىل جمموعتني :جمموعة جتريبية بلغ عدد �أفرادها ( )60طالبة در�سن ب�أ�سلوب
الدراما ،وجمموعة �ضابطة تكونت من ( )60طالبة در�سن بالطريقة االعتيادية .ا�ستخدم
الباحثان يف درا�ستهما �أ�سلوب حتليل التغاير ،وك�شفت نتائج الدرا�سة وجود فرق ذي داللة
�إح�صائية بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة يعزى لطريقة التدري�س ول�صالح
املجموعة التجريبية التي در�ست ب�أ�سلوب الدراما .
�أما مقابلة والفالحات ( )2010فقد هدفت درا�ستهما ا�ستق�صاء فاعلية ا�سرتاتيجية
خرائط املفاهيم يف حت�صيل طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف مادة قواعد اللغة العربية ،وقد
تكونت عينة الدرا�سة من ( )123طالب ًا وطالبة موزعني على جمموعتني :الأوىل� ،ضابطة
244

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )12تشرين األول

2015

در�ست بالطريقة االعتيادية وتكونت من �شعبتني ،والثانية جتريبية در�ست با�ستخدام
ا�سرتاتيجية خرائط املفاهيم وتكونت من �شعبتني ،وا�ستخدمت الدرا�سة حتليل التباين
الثنائي ،كما ا�ستخدمت �أداتني ،الأوىل :مادة تعليمية منظمة با�ستخدام اخلرائط املفاهيمية،
والثانية :اختبار حت�صيلي �.أو�ضحت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح
املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام ا�سرتاتيجية املفاهيم ،وعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى للنوع االجتماعي ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية للتفاعل
بني النوع االجتماعي والطريقة .
وهدفت درا�سة بني ذياب (� )2013إىل معرفة �أثر ا�ستخدام طريقة الع�صف الذهني يف
تدري�س قواعد اللغة العربية ،واختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الطبقية ،متثلت
يف �أربع مدار�س ،مدر�ستني للذكور ومدر�ستني للإناث ،و ِّزعوا �إىل جمموعتني (جتريبية
و�ضابطة)  ،وقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اختبار التح�صيل
يف مادة النحو وال�رصف ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما بينت النتائج وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث يف اختبار التح�صيل ل�صالح الإناث .
و�أجرت اجلوجو ( )2011درا�سة هدفت الك�شف عن فعالية تدري�س النحو يف �ضوء
نظرية الذكاءات املتعددة يف تنمية بع�ض املفاهيم النحوية لدى طالبات ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي �ضعيفات التح�صيل ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )70طالبة من طالبات ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي ،مق�سمة �إىل جمموعتني� :إحداهما جتريبية عددها ( )35طالبة ،والأخرى
�ضابطة عددها ( )35طالبة ،وا�ستخدمت الباحثة املنهجني :التحليلي و�شبه التجريبي ،كما
ا�ستخدمت يف �أدوات درا�ستها� ،أداة حتليل املحتوى ،واختبار املفاهيم النحوية ،ومقيا�س
الذكاءات املتعددة لـ “ ماري �آن كري�ستني” ،ودليل املعلم .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات طالبات املجموعة التجريبية،
ومتو�سط درجات طالبات املجموعة ال�ضابطة يف اختبار املفاهيم النحوية البعدي ل�صالح
املجموعة التجريبية .
كما هدفت درا�سة العنزي ( )2007التعرف �إىل فاعلية ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين
يف تنمية بع�ض املهارات النحوية لدى الطالب املعوقني �سمعي ًا يف ال�صف الأول الثانوي
مبدينة الريا�ض ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )35طالبا ُق�سموا �إىل جمموعتني الأوىل
�ضابطة وعددها ( )17طالباً ،والثانية جتريبية عددها ( )17طالباً ،ولتحقيق ذلك ا�ستخدم
الباحث الت�صميم التجريبي ،و�أعد اختباراً لقيا�س التح�صيل يف املو�ضوعات املختارة،
وبينت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني حت�صيل املجموعة التجريبية
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وحت�صيل املجموعة ال�ضابطة يف مهارة (التحليل) ل�صالح املجموعة التجريبة ،كما �أظهرت
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني حت�صيل املجموعة التجريبية وبني حت�صيل
املجموعة ال�ضابطة يف مهارة (التعرف ،الفهم ،التطبيق ،التكوين ،الت�صويب) .

تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة تبني �أن ال�سرتاتيجية تعلم الأقران دوراً
�إيجابي ًا وفعا ًال يف حت�سني عمليتي التعلم والتعليم ،كما �أن لها دوراً يف تنمية العديد من
املجاالت الأخرى ،وظهر �أن معظم نتائج الدرا�سات �إن مل يكن جميعها اجتاهات �إيجابية
نحو ا�ستخدامها ،حيث تفوقت املجموعات التجريبية على املجموعات ال�ضابطة .و�أو�صت
جميع الدرا�سات ب�رضورة اتباع ا�سرتاتيجية التدري�س بالأقران يف تعليم املواد املختلفة .
ويالحظ �أن هناك تباين ًا يف الدرا�سات من حيث املهارات التي تناولتها اال�سرتاتيجية
يف املعاجلة؛ فبع�ضها تناول �أثر التعلم بالأقران يف تنمية مهارات القراءة اجلهرية كدرا�سة
احليايل وهندي ( )2011ودرا�سة عطية ( )2004ودرا�سة تايلور ولوري نك�س (&Taylor
 ، )Lorie Knox, 2002يف حني تناولت درا�سة احلاوي (� )2006أثر اال�سرتاتيجية يف
التح�صيل الدرا�سي ملادة طرائق التدري�س� ،أما درا�سة �أبو النور و�آخرون ( )2012فتناولت
�أثرها على مهارات اللغة الأ�سا�سية ،وتناولت درا�سة عبد احلق (Abdel Hack, Iman,
� )2002أثرها يف مهارة التحدث .
وتكاد الدرا�سات ال�سابقة جتمع على ا�ستخدام الأ�سلوب التجريبي ،وا�ستخدام جمموعة
�ضابطة �أو �أكرث و�أخرى جتريبية ،با�ستثناء درا�سة �أبو النور و�آخرون ( )2012حيث
ا�ستخدموا املنهج الو�صفي التحليلي .كما يالحظ اختالف عينات الدرا�سات ح�سب الهدف
من القيام بها ،فمنها ما قامت على عينة من الطالب املعلمني كدرا�سة احلاوي ()2006
و�أبو النور و�آخرون ( )2012وعثمان ( ، )2007ومنها على عينات طلبة املراحل الأ�سا�سية
كدرا�سة احليايل وهندي ( )2011و تايلور ولوري ونك�س (Taylor& Lorie Knox,
 )2002وعطية (. )2004
ويف �إطار الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بقواعد النحو بدا وا�ضح ًا وجود ال�ضعف عند
الطلبة ،مما حفز الباحثينْ لإجراء هذه الدرا�سة ،وهناك تباين يف الدرا�سات من حيث
تنوعها يف الأ�ساليب والطرائق ملعاجلة هذا ال�ضعف؛ فبع�ضها تناول �أ�سلوب الدراما الكخن
وهنية ( ، )2009وبع�ضها تناول ا�سرتتيجية خرائط املفاهيم كدرا�سة املقابلة والفالحات
( )2010وبع�ضها تناول طريقة الع�صف الذهني كدرا�سة بني ذياب ( )2013والبع�ض بحث
يف نظرية الذكاءات املتعددة كدرا�سة اجلوجو ( ، )2011وا�ستخدم بع�ضها ا�سرتاتيجية
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التعلم التعاوين كدرا�سة العنزي (. )2007
واختلفت املناهج امل�ستخدمة يف الت�صاميم واملعاجلات االح�صائية ،ويف العينات
امل�ستخدمة فمنها ما كان لدى طالب املراحل الأ�سا�سية كدرا�سة الكخن وهنية ()2009
واملقابلة والفالحات ( )2010واجلوجو ( ، )2011ومنها ما كان لدى طلبة املراحل
الأ�سا�سية كدرا�سة بني ذياب ( ، )2013والعنزي (. )2007وقد ا�ستفاد الباحثان من هذه
الدرا�سات يف تطوير درا�ستهما احلالية من حيث �إغناء الأدب النظري ،وبلورة امل�شكلة،
وتطوير �أدوات الدرا�سة وا�ستخدام املنهج �شبه التجريبي .ومتيزت الدرا�سة احلالية بكونها
الدرا�سة الأوىل التي تبني �أثر ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران يف تنمية قواعد النحو يف التح�صيل
الدرا�سي ،الذي يوفر للطلبة التعاون والعمل ،مما يتيح لهم التفاعل والعمل بروح اجلماعة
�سواء بني الأقران ككل� ،أم بني الأقران داخل املجموعة الواحدة .

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
بالرغم من كل هذا االهتمام بقواعد النحو الحظ الباحثان تدين م�ستوى الطلبة يف
التح�صيل النحوي �أثناء تدري�سه ملادة اللغة العربية لطلبة املرحلة الأ�سا�سية من خالل
النظر يف كتاباتهم ،واطالعه على �أوراق �إجاباتهم ونتائج امتحاناتهم ،ومن املالحظ �أن
هناك �شيوع ًا لأخطاء قواعد اللغة يف معظم الدرو�س املقررة مثل( :اجلملة اال�سمية ،وكان
و�أخواتها ،و�إن و�أخواتها ،وك�رس همزة �إن وغريها من قواعد اللغة العربية) .
كما بينت نتائج العديد من الدرا�سات �ضعف الطلبة يف قواعد اللغة العربية كدرا�سة
(طقاطق )2000 ،التي �أجراها الكت�شاف م�ستوى املعرفة النحوية لدى طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي ،وبينت نتائجها �أن م�ستوى حت�صيل الطلبة للمعرفة النحوية كان متدني ًا على
جميع امل�ستويات .وجاءت نتائج درا�سته �شبيهة لنتائج درا�سات �أخرى يف هذا املجال مثل
درا�سة (زايد )2005 ،ودرا�سة (العزام. )1999 ،كما بينت نتيجة بع�ض الدرا�سات �أن من
�أهم �أ�سباب �ضعف الطلبة يف قواعد اللغة العربية جفاف املادة النحوية وانخفا�ض عن�رص
الت�شويق يف مواد القواعد� ،إ�ضافة لطرائق التدري�س املتبعة لدى كثري من املعلمني من حيث
اهتمامها باحلفظ دون الفهم ،حيث ي�سهم يف تدين م�ستوى الطلبة ويولد لديهم اجتاهات
�سلبية تدفعهم �إىل النفور من ح�صة القواعد النحوية كدرا�سة (طقاطق ، )2000 ،ودرا�سة
(العبابنة ، )2003 ،ودرا�سة (اخلطيب. )1990 ،
وعلى الرغم من املحاوالت امل�ستمرة لتي�سري قواعد النحو العربية وتذليل �صعوباته
ف�إنها مل ت�ؤد الغاية املرجوة منها حيث بقي التذمر م�ستمرا من �ضعف الطلبة وكرثة �أخطائهم
.وقد اجتهت الأنظار يف العقود الأخرية من القرن املا�ضي �إىل طرائق وا�سرتاتيجيات التدري�س
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احلديثة التي جتعل الطالب حموراً لعملية التعلم والتعليم ,ومن هذه اال�سرتاتيجيات التعلم
بالأقران ,والتعلم بالأقران هو� :إحدى ا�سرتاتيجيات التدري�س التي جاءت بها احلركة
الرتبوية املعا�رصة التي �أثبتت البحوث والدرا�سات �أثرها الإيجابي يف التح�صيل الدرا�سي
للطلبة .

و�ستحاول الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:

هل يختلف �أداء طالب ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي الذين تعلموا مادة
القواعد با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران عن الطالب الذين تعلموها
بالأ�سلوب التقليدي؟
هدف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل:
1.1تق�صي �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران يف تنمية قواعد النحو العربي لدى

طلبة ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يف الأردن .
2.2الو�صول �إىل نتائج مو�ضوعية تتوافق والواقع الرتبوي التعليمي فيما يتعلق
مب�ستوى حت�صيل الطالب يف مادة قواعد اللغة العربية .

أهمية الدراسة:
ترجع �أهمية الدرا�سة �إىل الآتي:
1.1من املتوقع �أن ت�ساعد الطالب علي تنمية املهارات الأ�سا�سية لقواعد النحو يف اللغة

العربية ب�صورة وظيفية .
2.2من املتوقع �أن تقدم منوذجا �إجرائيا لكيفية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تعليم الأقران يف
جمال قواعد النحو يف اللغة العربية .
3.3قد تفيد املعلمني معرفة بع�ض اال�سرتاتيجيات والأ�ساليب التدري�سية التي ت�ساعد
يف حتقيق بع�ض �أهداف تدري�س قواعد النحو يف اللغة العربية وتطوير �أ�ساليبهم التدري�سية .
4.4توجه اهتمام املعلمني وامل�رشفني الرتبويني و�صناع القرار �إىل �أهمية ا�سرتاتيجية
التعلم بالأقران و�أثرها يف حت�صيل الطلبة ،كما تقدم �أدوات ميكن اال�ستفادة منها يف البحث
الرتبوي والنف�سي ،ومتهد لإجراء املزيد من الدرا�سات يف ميدان تنمية املهارات النحوية .
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حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة احلالية على طالب ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يف مدار�س مديرية
تربية �إربد الأوىل ،يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي . 2014 | 2013كما
اقت�رصت على تدري�س مو�ضوعات قواعد النحو من كتاب اللغة العربية لل�صف اخلام�س
الأ�سا�سي .

التعريفات اإلجرائية:
◄◄ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران :عرفها الطنطاوي ( )214 :2009ب�أنها� « :أ�سلوب
تعليمي يقوم على تنظيم ال�صف ،وتق�سيم الطلبة �إىل جمموعات �صغرية ،يتعاون بع�ضهم
مع بع�ض ،ويكون كل طالب يف املجموعة م�سئوال عن تعلم زمالئه ،ويتحدد دور املعلم
بالتوجيه واالر�شاد»
و�إجرائيا :هي ا�سرتاتيجية تدري�س تعليمية تعلمية ثنائية م�شرتكة بني طالبني �أو
�أكرثُ ،تعلَّم فيها قواعد اللغة العربية لطالب ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ،بحيث يعمل بع�ضهم
مع بع�ض داخل جمموعات �صغرية ترتاوح بني ( )8 6-طالب يف كل جمموعة ،وي�ساعد
فيها كل طالب متميز عدداً من �أقرانه ال�ضعفاء يف كل جمموعة يف تعليم وفهم قواعد اللغة
العربية ،ويجري تقومي �أداء املجموعة وفق اختبار معد م�سبقا .
◄◄قواعد اللغة العربية :عرفها احلموز ( )14 :2002ب�أنها علم يخت�ص بدرا�سة
الكلمة ،وما يطر�أ عليها من تغريات �ضمن الرتكيب� ،أو ما ي�سمى باجلملة املفيدة .
و�إجرائيا :هي املو�ضوعات النحوية التي يت�ضمنها كتاب قواعد اللغة العربية ،املقرر
تدري�سها لطالب ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي للعام الدرا�سي . 2014 |2013
◄◄املنهج التجريبي :يعرفه عبد الهادي ( )29 :2005ب�أنه تغري متعمد وم�ضبوط
لل�رشوط املحددة للواقعة �أو الظاهرة التي تكون مو�ضوع للدرا�سة ،ومالحظة ما ينتج عن
هذا التغري من �آثار يف هذا الواقع والظاهرة� ،أومالحظة تتم حتت ظروف م�ضبوطة لإثبات
الفرو�ض ومعرفة العالقة ال�سببية ،ويق�صد بالظروف امل�ضبوطة �إدخال املتغري التجريبي
�إىل الواقع و�ضبط ت�أثري املتغريات الأخرى �.أي ا�ستخدام التجربة يف �إثبات الفرو�ض� ،أو
�إثبات الفرو�ض عن طريق التجريب .
◄◄ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي� :أحد �صفوف احللقة الثانية من حلقات التعليم الأ�سا�سي،
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الذي اُعتمد من وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة الأردنية الها�شمية ،وطلبته الذين در�سوا
خم�س �سنوات يف املدار�س .

عينة الدراسة:
طبقت الدرا�سة على ( )70طالب ًا من طالب ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ،موزعني على
�أربع �شعب اختريت من مدر�ستني تابعتني لوزارة الرتبية والتعليم الأردنية ،واختريت
املدر�ستان ب�شكل ق�صدي ،حيث �إنهما واقعتان يف منطقة /لواء بني كنانة .

أداتا الدراسة:
1.1املادة التعليمية:
Ú Úاختريت وحدات الف�صل الأول من كتاب لغتنا العربية لل�صف اخلام�س (2014-
. )2013
�Ú Úأُعدت وحدات القواعد على �شكل خطط تدري�سية ،وت�ضمنت� :أ -الأهداف التعليمية،
ب -الو�سائل والأدوات الالزمة ،ج -خطوات �سري الدر�س ،د -الن�صو�ص ذات العالقة مبادة
الدر�س .
Ú Úمتت اال�ستعانة يف �إعداد تلك اخلطط بالآتي -1 :اخلربة يف تدري�س مادة اللغة
العربية لل�صف اخلام�س الأ�سا�سي -2 ،عر�ض املادة على عدد من املعلني املتميزين يف
اللغة العربية الذين �أفادوها مبالحظاتهم القيمة .

2.2اختبار قواعد اللغة العربية:
�ُ Ú Úص ِّمم اختبار قواعد اللغة العربية لقيا�س درجة حت�صيل طالب ال�صف اخلام�س
الأ�سا�سي عينة الدرا�سة بعد تعلمهم املادة التعليمية ،وذلك للمقارنة بني املجموعتني
ملعرفة �أثر ا�سرتاتيجية التدري�س يف حت�صيل قواعد اللغة العربية .
Ú Úتكون االختبار من ( )20فقرة من نوع االختيار من متعدد ،لكل فقرة ( )4بدائل،
واحد منها �صحيح فقط .

اتبع الباحثان يف �إعداد االختباراخلطوات الآتية:
 حتديد الأهداف التعليمية اخلا�صة بوحدات املادة التعليمية من كتاب قواعد اللغة
العربية لل�صف اخلام�س الأ�سا�سي باال�ستعانة بدليل املعلم .
 �إعداد جدول موا�صفات يت�ضمن الدرو�س املختارة ،ووزن كل منها قيا�س ًا لعدد
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احل�ص�ص التي يحتاجها كل در�س ،وراعى جدول املوا�صفات م�ستويات بلوم ،ويف �ضوئه
�صيغت �أ�سئلة االختبار التح�صيلي وفقراته .
 عر�ض االختبار يف �صورته الأولية على جمموعة من املحكمني ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص؛ للت�أكد من �صدق املحتوى .
 تعديل فقرات االختبار بناء على �أغلبية ما �أ�شار �إليه املحكمني .
 و�ضع االختبار يف �صورته النهائية .
صدق االختبار:
للتحقق من �صدق االختبار مت عر�ضه على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني باللغة
العربية؛ �إذ عدل الباحثان االختبار بناء على مالحظات املحكمني ،وكان من �أبرزها :تعديل
�أرومة بع�ض الأ�سئلة ،تغيري بع�ض الأ�سئلة لعدم مالءمتها �أو و�ضوحها ،و�إعادة �صياغة
بع�ض اال�سئلة لتكون �أكرث و�ضوحا .
ثبات االختبار:
للت�أكد من ثبات االختبار ،طبق على عينة ا�ستطالعية من طالب جمتمع الدرا�سة ،ومن
خارج عينة الدرا�سة ،حيث بلع عدد �أفرادها ( )25طالب ًا من طالب ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي
يف �إحدى املدار�س التعابعة للواء بني كنانة ،ثم �أعيد على العينة نف�سها بعد �أ�سبوعني يف
ظروف م�شابهة .واخترب ثباته با�ستخدام معامل االرتباط (بري�سون) بني التطبيقني ،وبلغ
( ، )0,86وهذا ما ي�شري �إىل معامل ثبات منا�سب ،ويفي ب�أغرا�ض الدرا�سة احلالية .

إجراءات الدراسة:
لتحقيق هدف الدرا�سة مت القيام باخلطوات الآتية:
1.1احل�صول على كتاب من مديرية الرتبية والتعليم يف لواء بني كنانة؛ لت�سهيل مهمة

�أحد الباحثني يف تطبيق �أدوات الدرا�سة .
2.2زيارة مديري املدر�ستني اللتني مت اختيارهما ،وذلك للح�صول على موافقتهما .
3.3توزيع جمموعات الدرا�سة �إىل جمموعتني واحدة جتريبية ،و�أخرى �ضابطة .
4.4قبل بدء التجربة �أجري اختبار للت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتني ،ومت القيام بالتحليل
االح�صائي لنتائج االختبار ،والت�أكد من �أن املجموعتني متكافئتان .
5.5ا�ستغرق تطبيق الدرا�سة �شهرين اعتباراً من . 2013 /12 /1 – 10 /1
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6.6بعد االنتهاء من احل�ص�ص املقررة� ،أجري االختبار التح�صيلي للمجموعتني
التجريبية وال�ضابطة .
�صححه الباحثان كل على حدة ،وكانت النتائج متقاربة ،ما دل
7.7بعد �إجراء االختبار َّ
على �صدق الت�صحيح ،ثم ر�صدت النتائج .

نتائج الدراسة:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة ح�سبت املتو�سطات الدرا�سية للأختبارين القبلي والبعدي
لدى املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ،حيث بني اجلدول ( )1ذلك:
الجدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أداء الطالب
على االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية

االختبار القبلي
املجموعة

االختبار البعدي

عدد الطالب

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ال�ضابطة

35

35.71

4.33

69.58

6.84

التجريبية

35

34.98

4.76

87.89

6.10

يظهر اجلدول (� )1أن املتو�سط احل�سابي القبلي للمجموعة ال�ضابطة ()35.71
بانحراف معياري ( )4.33وبلغ املتو�سط احل�سابي القبلي للمجموعة التجريبية ()34.98
بانحراف معياري (.)4.76وبلغ املتو�سط احل�سابي البعدي للمجموعة ال�ضابطة ()69.58
بانحراف معياري (.)15.14وبلغ املتو�سط احل�سابي البعدي للمجموعة التجريبية ()87.89
بانحراف معياري (.)6.10
ومما �سبق يتبني �أن هناك فرق ًا ظاهري ًا يف متو�سطات املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة بعد �إجراء تطبيق ا�سرتاتيجية التدري�س املعتمدة يف الدرا�سة ،والختبار �أثر
ا�سرتاتيجية التدري�س (التعلم بالأقران) يف تنمية طالب ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يف قواعد
اللغة العربيةُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية املعدلة للمجموعتني :التجريبية ،وال�ضابطة
على االختبار البعدي.
بلغ املتو�سط احل�سابي البعدي املعدل لدرجات املجموعة التجريبية ()61.44
واملتو�سط احل�سابي البعدي املعدل لدرجات املجموعة ال�ضابطة بلغ (.)52.65وهو ما دل
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على حت�سن ملحوظ يف درجات طالب املجموعة التجريبية ،الأمر الذي قد يعود �إىل �أثر
ا�سرتاتيجية التدري�س الذي �أدى �إىل �إرتفاع درجات طالب ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي مقارنة
مع درجات الطالب الذين در�سوا ب�أ�سلوب التدري�س التقليدي.
ولفح�ص داللة الفروقات بني هذين املتو�سطني ،ا�ستخدم الباحثان حتليل
( )ANCOVAحيث يظهر اجلدول ( )2النتائج:
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية المعدلة لعالمات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة
على االختبارين القبلي والبعدي

درجات
احلرية

جمموع
املربعات

متو�سط
املربعات

قيمة

F

م�ستوى
الداللة

حجم الأثر

االختبار القبلي

1

160.272

160.272

8.847

*0.000

0.395

املجموعة

1

217.503

217.503

*12.006

*0.000

اخلط�أ

67

1213.772

18.116

م�صدر التباين

املجموع

69

يظهر اجلدول ( )2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )a=0.05
بني املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية يف درجات �أداء الطالب.و�أن هذا الفرق ل�صالح
املجموعة التجريبية ،وهذا يدلل على �أثر ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران يف م�ستوى �أداء طالب
ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يف قواعد اللغة العربية مقارنة بالذين تعلموا بالطريقة التقليدية.

مناقشة النتائج:
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )a=0.05
يف الأداء بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ول�صالح املجموعة التجريبية.
وبعد مقارنة املتو�سطات احل�سابية لوحظ تفوق طالب املجموعة التي در�ست املادة
نف�سها با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران على املجموعة التي در�ست املادة ب�أ�سلوب
الطريقة التقليدية ،مما يدلل على �أثر ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران يف تنمية احل�صيلة
القواعدية لدى طالب ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي.
وك�شفت النتائج م�ستوى الداللة (� )0.000أن الفرق الإح�صائي كان ل�صالح ا�سرتاتيجية
التعلم بالأقران ،مما يدلل على �أثر هذه اال�سرتاتيجية يف تنمية قواعد اللغة العربية ،وتتفق
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هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (مقابلة والفالحات.)2010 ،
وقد يعزى تفوق طالب املجموعة التجريبية على طالب املجموعة ال�ضابطة يف تنمية
قواعد اللغة العربية �إىل فاعلية ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران ،حيث �أظهر الطالب تعاون ًا
فكري ًا وثقة بالنف�س ،و�أدواراً تعليمية ،مما �ساعد على اكت�ساب كل منهم من زميله طريقته
يف تعلم القواعد (ابراهيم�.)2004 ،أ�ضف �إىل ذلك �أن ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران ا�ستثارت
قدرات الطالب ،وعززت العالقة التفاعلية بني املعلم والطالب ،وبني الطالب �أنف�سهم؛ مما
انعك�س �إيجاب ًا على م�ستواهم يف مادة قواعد اللغة العربية.
وقد يرجع ال�سبب يف تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة ال�ضابطة �إىل �أن
ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران �ضمنت ا�شرتاك الطالب جميعهم يف العمل ال�صفي ،و�شجعتهم
على االعتماد على �أنف�سهم يف العمل ،وعلى حرية التعبري عن �أفكارهم و�أرائهم عرب املحاورة
واملحادثة ،وهذا ما اتفق مع درا�سة (�أبو النور وعبد الفتاح وحممود وفرحات.)2012 ،
ورمبا يعزى الفرق يف الأداء بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة �إىل �أن
ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران تنمي لدى الطالب الن�شاط الذاتي ،وت�صقل �شخ�صياتهم ،وهو ما
�أكده كثري من الباحثني� ،إذ الحظوا �أن الطالب �أكرث ما يتعلمون باخلربة واملمار�سة (عطية،
.)2008

التوصيات واملقرتحات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة ،ميكن تقدمي املقرتحات الآتية:
1.1الدعوة �إىل تبني ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران يف تدري�س مادة قواعد اللغة

العربية يف املرحلة الأ�سا�سية الدنيا ،ملا لها من فوائد عدة يف حت�سني �أداء الطالب.
2.2الدعوة �إىل تدريب معلمي اللغة العربية على كيفية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم
بالأقران.
3.3الدعوة �إىل �إجراء درا�سات للمقارنة بني ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران ،وا�سرتاتيجيات
التدري�س الأخرى يف مادة اللغة العربية بفروعها املتعددة ،ويف �صفوف درا�سية خمتلفة.
4.4الدعوة �إىل تبني ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم بالأقران يف تدري�س املواد الدرا�سية
املختلفة ،لأنها جتعل من الطالب حمورا للعملية التعليمية التعلمية ،كما جتعله �أكرث تفاع ًال
مع املعلم.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
�1 .1إبراهيم ،جمدي عزيز (. )2004ا�سرتاتيجيات التعليم و�أ�ساليب التعلم .القاهرة :دار
الأجنلو للن�رش .
�2 .2أبو النور ،حممد و عبد الفتاح� ،آمال و حممود� ،سامية حممد و فرحات ،جمال ()2012
.فاعلية ا�ستخدام تدري�س الأقران يف تنمية املهارات الأ�سا�سیة يف اللغة العربیة لدي
طالب كلیة الرتبیة غری املتخ�ص�صنی واجتاهاتهم نحو ا�ستخدام الإ�سرتاتیجیة ،بحث
غري من�شور ،جامعة حلوان .
�3 .3أبو جامو�س ،عبد الكرمي وطقاطق ،حممد �صبحي (. )2012بناء برنامج تعليمي وقيا�س
�أثره يف املعرفة النحوية ويف الأداء النحوي بالكتابة العربية لدى طالب ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف الأردن ،جملة جامعة النجاح. )8( 26 ،
4 .4البجة ،عبد الفتاح ح�سن (�. )2005أ�ساليب تدري�س مهارات اللغة العربية و�آدابها .العني:
دار الكتاب اجلامعي .
5 .5بني ذياب ،حممود عو�ض (�. )2013أثر ا�ستخدام طريقة الع�صف الذهني يف تنمية
التح�صيل الدرا�سي يف مادة قواعد اللغة العربية ،بحث من�شور يف �أكادميية العلوم
ال�رشطية ،ال�شارقة .
6 .6جامل ،عبد الرحمن عبد ال�سالم (. )2002طرق التدري�س العامة ومهارات تنفيذ وتخطيط
عملية التدري�س .ط ،3عمان :دار املناهج للن�رش والتوزيع .
7 .7اجلوجو� ،ألفت حممد (. )2011فعالية تدري�س النحو يف �ضوء نظرية الذكاءات املتعددة
يف تنمية بع�ض املفاهيم النحوية لدى طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي �ضعيفات
التح�صيل ،جملة جامعة الأزهر بغزة. )1( 13 ،
8 .8احليايل� ،أحمد حممد نوري و هندي ،عمار يلدا (�. )2011أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تعليم
الأقران يف تنمية بع�ض مهارات القراءة اجلهرية واالحتفاظ بها لدى تالميذ الرتبية
اخلا�صة يف مادة القراءة ،جملة �أبحاث كلية الرتبية الأ�سا�سية. )2( 11 ،
9 .9اخلطيب ،رغد عادل عبداهلل (. )1990طرائق تدري�س اللغة العربية ال�شائعة يف املرحلة
الإعداية وعالقتها بامل�ؤهل واخلربة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية،
عمان .
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1010الرحاوي ،عبد ال�سالم عبد اجلبار حامد (. )2006ت�أثري ا�سرتاتيجية تدري�س
الأقران يف التح�صيل الدرا�سي املعريف واالحتفاظ مبادة طرائق التدري�س لدى طالب
كلية الرتبية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة املو�صل .
1111زايد ،فهد خليل عبداهلل (. )2005الأخطاء النحوية وال�رصفية الكتابية والأخطاء
الإمالئية ال�شائعة عند تالمذة ال�صفوف الأ�سا�سية العليا يف مدار�س وكالة الغوث
الدولية يف منطقة عمان وطرائق معاجلتها� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة
القدي�س يو�سف كلية الآداب والعلوم الأن�سانية ،معهد الأداب ال�رشقية ،بريوت ،لبنان .
1212ال�رسطاوي ،زيدان (. )2000املجمع ال�شامل لذوي االحتياجات اخلا�صة وتطبيقاته
الرتبوية .العني :دار الكتاب اجلامعي .
1313ال�سليطي ،ظبية �سعيد فرج �صالح (. )2002تدري�س النحو العربي يف �ضوء
االجتاهات احلديثة .القاهرة :الدار امل�رصية اللبنانية .
1414ال�سيا�سي ،مها �سيد عو�ض حممد علي (�. )2006أثر التدري�س بالأقران على بع�ض
خمرجات تعليم الأقت�صاد املنزيل لدى طالبات املرحلة الإعدادية ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة حلوان .
�1515سيف ،خريية رم�ضان (. )2004فعالية ا�سرتاتيجية التدري�س بالأقران يف تنمية
مهارات الطرح ولإجتاه نحو الريا�ضيات لدى تالميذ املرحلة الإبتدائية لدولة الكويت،
املجلة الرتبوية ،املجلد الثامن ع�رش .
�1616شحاته ،ح�سن (. )1993تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ( .ط، )2
القاهرة :الدار امل�رصية اللبنانية .
1717طعيمة ،ر�شدي �أحمد ومناع ،حممد ال�سيد (. )2001تعليم العربية والدين بني العلم
والفن .القاهرة :دار الفكر للطباعة والن�رش .
1818طقاطق ،حممد �صبحي (. )2000م�ستويات املعرفة النحوية لدى طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي وبرنامج عالجي مقرتح لبع�ضها ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة الريموك ،اربد .
1919عبابنة ،جعفر (. )2003التحديات الداخلية التي تواجه اللغة العربية يف الع�رص
احلديث من نحوها و�رصفها و�إمال�ؤها .املو�سم الثقايف احلادي والع�رشون ملجمع اللغة
العربية الأردين ( .ط ، )1عمان :الأردن .
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2020عبد الهادي ،حممد فتحي (. )2005البحث ومناهجه يف علم املكتبات واملعلومات
.القاهرة :الدار امل�رصية اللبنانية .
2121عثمان ،عبري كمال حممد (. )2007فعالية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تعليم الأقران
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