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Abstract: The study aims to identify the characteristics of teachers of Arabic for non-native speakers, to reveal the
difficulties that teachers face in teaching Arabic to non-native speakers, to identify the theoretical literature that dealt with
the impact of employing Keegan’s strategy in learning Arabic for non-native speakers, and to identify the principles The
basics of Keegan's strategy, and its structures, the study relied on the experimental method and the descriptive analytical
approach. The study used a pre and post achievement test on non-Arabic speaking students in private schools in the State of
Qatar and preparing lessons according to Keegan's strategy. Their strength in the control group was four students and the
experimental group was four students, and it concluded The results of the study indicated that there were statistically
significant differences between the scores of the experimental group students who studied the Arabic language subject
before and after the achievement test, and there were statistically significant differences between the scores of the
experimental group students who studied the Arabic language according to Keegan’s structures attributed to the age group
variable, and the study recommended a group of The most important recommendations are: Work to reduce the difficulties
that educators and managers face For schools to employ new learning strategies to teach non-Arabic speaking students and
provide its requirements to achieve its desired goals, and to provide training and qualification courses for Arabic language
teachers in schools, whether governmental or private, to promote modern strategies in learning for non-Arabic speaking
students.
Keywords: Kagan strategy, Kagan structures, Cooperative learning, Non-Arabic speaking students.

ُّ َ
أثر توظيف استراتيجية كيجان في ت َعلم مادة اللغة العربية لدى الطالب غير الناطقين بها
رعد جمال الطلوحي
األكاديمية العربية الدولية || قطر
 والكشف عن الصعوبات التي تواجه، هدفت الدراسة إلى التعرف على خصائص معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها:املستخلص
 والوقوف على األدييات النررةة التي تناولت ثرر توييف اسرراتييية يييان ي ععل،امل علمين ي ععلي اللغة العربية لغير الناطقين هاا
 واعتمدت الدراسة على، وتراييباا، والتعرف على املبادئ األساسية السرراتييية يييان،مادة اللغة العربية لدى الطالب غير الناطقين هاا
 واستخدمت الدراسة اختبار تحصيل قبل وبعدي على الطالب غير الناطقين ياللغة العربية ي، املنهج التيرةبي واملنهج الوصفي التحليل
 وبلغ قوامه ي امليموعة الضايطة ثربعة طالب وامليموعة، وتحضير دروس وفق اسرراتييية يييان،بعض املدارس الخاصة يدولة قطر
 وخلصت تتائ الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية يين درجات تالميذ امليموعة التيرةبية الذين درسوا،التيرةبية ثربعة طالب
 وتوجد فروق ذات داللة إحصائية يين درجات تالميذ امليموعة التيرةبية الذين درسوا، مادة اللغة العربية قبل وبعد االختبار التحصيل
ُ
 العمل على التقليل: وثوصت الدراسة يميموعة من التوصيات ثهمها،مادة اللغة العربية وفق تراييب يييان ععزي ملتغير الفئة العمرةة
من الصعوبات التي تواجه املربيين ومديري املدارس ي توييف اسرراتيييات ععل جديدة لتعلي الطلبة غير الناطقين ياللغة العربية
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وتوفير املتطلبات يما يحقق ثهدافها املنشودة ،وإتاحة دورات تدرةبية وتأهيلية ملعلمي اللغة العربية ي املدارس سواء الحكومية ثو
الخاصة لتعزةز االسرراتيييات الحديثة ي التعل لدى الطالب غير الناطقين ياللغة العربية ،وترسيخ املعرفة الكاملة ي القطاع الرريوي
يأهمية التعل وفق اسرراتيييات مختلفة دون االعتيادية ودورها ي استمرار العملية التعليمية ،وعدم اتقطاعها بسبب ثي يروف ييئية
ثو صحية ععيق العملية التعليمية ،ياإلضافة إلى ععزةز معرفتا يالطرق التعليمية واملصادر التي نستطيع توييفها لتعلي مادة اللغة
العربية لغير الناطقين هاا ،ومدى مالئمة هذه الطرق لحاجات الطلبة غير الناطقين ياللغة العربية.
الكلمات املفتاحية :اسرراتييية يييان ،تراييب يييان ،التعل التعاوني ،الطالب غير الناطقين ياللغة العربية.

املقدمة.

من َ
املالحظ ثن ععلي اللغة العربية لغير الناطقين هاا ي غير حيزها التداول يمكنه ثن يتوقف على اإلقبال
الكبير ي ععل اللغة العربية ،إال ثن هناك إشكالية مفادها ثن معلمي اللغة العربية واملتخصصين من غير ييئة املتعل
تفسه ي األصل ،لهذا يلجؤون إلى توفير وحداتاا التقنية ً
بعيدا كل البعد عما يحدث ي محيط املتعل من الحرية
ً
ً
معرفيا يدون مراعاة الواقع الحركي للمتعل  ،وهو ما
تقديما
والنشاط ،حيث يسعون إلى تقدي ثنشطة اللغة العربية
ً
ييعل املتعل يشعر بش يء من الجمود ثرناء ععامله مع ما ععلمه ي فضاء القس الذي تمش ي يه األمور طبقا لضوايط
تربوةة والتي ال تلتقي مع من يبعث الحرية والنشاط ي الطالب تفسه ،وهو ما تت عنه محدودية فعل تحصيل التعل
للغة العربية مع فئة الطالب غير الناطقين هاا ،وهاذا فإن حقل التعلي الناجح هو الذي يخضع ي تأريره وتأرره
يالبيئات األخرى مع مراعاة الواقع الفعل للطالب.
ومفادها تقدي ثنشطة بشكل غير معري للمتعلمين؛ ثي ينبغ من فعل الحرية والنشاط لديا  ،حيث هو
ما ييب ثن يحرص عليه معلمو اللغة العربية للطالب غير الناطقين ياللغة العربية خالل تقدي وحداتا يآلية
ً
تويف لكل ما هو نشط ،ثو ما يثير هذا النشاط لدى الطالب ،والتي فياا من التفتح على الطالب تفسه ،هذا فضال
عن توييف املعل لكل ما يلفت اتتباه الطالب من حركات عن طرةق العمد مليرد لفت اتتباه الطالب ،واستخدام كل
ً
ً
ومالئما ملا ععيشه
منفتحا
ما يراه يدفع يالطالب إلى النشاط والحيوةة من وسائل وطرائق تيعل من الفعل التعليمي
هذا الطبقة من الطالب من حريية وعغيير ما يقدمه من معارف ي هذا امليال ،األمر الذي يررتب عليه تحقيق
عال تتيية توافق وانسجام البيئتين ي الطالب تفسه( .قادة)2018 ،
تحصيل وععلي
ٍ
ولهذا ععد اللغة من ثيرز وسائل االتصال يين البشر ،ومن ثه ثدوات التعبير عن الذات ومشاعر الفرد
العامل الحضاري للميتمع واملقوم الرئيس من مقومات الذاتية ،يما ثناا اإلتاء الذي يحتوي على رقافته وحضارته
َ
هاما ً
عنصرا ً
ً
رئيسا ي إيمال العملية التعليمية .وللغة العربية مقام يبير يين لغات العال ملا
للبشرةة ،ومن ر َّ كاتت
تتس يه من خصائص تنفرد هاا عن غيرها ،وقد دخلت اللغة العربية إلى اللغات الرسمية ي األم املتحدة لتكون ي
املرتبة السادسة من اللغات ي الستينات من القرن السايق ،وهذا بعد ما يين العرب ثهميتاا وجعله مشاريين ي
الحوار العالمي ،وما تتطلب على ثرره فتح ياب للعالقات العاملية والتمثيل الديلوماس ي معها ،ر ما كان ً
الحقا من
االعتداءات على عديد من البلدان األجنبية ،ال سيما اعتداءات الحادي عشر من ثيلول.
ً
كل هذه العوامل زادت اإلقبال على ععل اللغة العربية ،وهو األمر الذي ثفرز يحورا ودراسات متنوعة ي
طرائق ععلي اللغة العربية للناطقين بغيرها وثساليبا املختلفة ،وقد ثولى الباحثون معلمي اللغة العربية ي هذا
امليال جل االهتمام.
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مشكلة الدراسة:
يعد التعلي حجر األساس ي تقدم الشعوب ،لهذا تادف األم إلى تطوةر التعلي والتعل  ،وهذا من خالل
ً
االعتماد ي العديد من مراحل التعلي بشكل عام يدال من التعلي االعتيادي ،والذي يرمي العبء يأيمله على املعل ،
ً
وةرل دور املتعل سلبيا بشكل يبير ،لهذا عسعى العديد من املؤسسات التعليمية والرريوةة إلى تطوةر التعلي من
ً
ً
وإيياييا ،وثن يقتصر دور املعل
خالل توفير طرائق حديثة للتعلي تادف ي مكنوناا إلى ثن يكون دور املتعل نشاطا
على التوجيه واإلرشاد فحسب.
ولقد ثشارت العديد من الدراسات التي تناولت ثرر اسرراتييية يييان على ععل التالميذ لبعض املواد
الدراسية من خاللها ،مثل اآلعي)Hassan et, al., 2021( :؛ (العتيبي)2020 ،؛ ()Yunus & Chong, 2019؛ (العوض ي،
)2019؛ (آل عزام)2019 ،؛ ()Turgut & Turget, 2018؛ (سليمان)2018 ،؛ ()Farmer, 2017؛ (الشواهنة)2016 ،؛
()Langworthy, 2015؛ (عبد املنع  ،)2014 ،ي حين جاء املحور اآلخر االسرراتيييات املتنوعة ي ععلي اللغة العربية
لغير الناطقين هاا ،ي اآلعي( :البطري وبوشقفي)2020 ،؛ (آل يدم)2019 ،؛ (قادة)2018 ،؛ (سعيد والعيسوي
ورضوان)2017 ،؛ (الخوالدة)2015 ،؛ (ثسعد.)2015 ،
والحظ الباحث من خالل عمله ي ميال تدريس مادة اللغة العربية ي مدارس التعلي األساس ي للصفوف
األولى من التعلي القطري ثن الطرةقة االعتيادية ي التعلي ال ععزز تفكير التلميذ ،وتقلل من االستفادة ي قدراته
ً
العقلية ومهاراته الذهنية املتنوعة ،إذ يات حافرا للمعلومة يدون ثن يدريها ،حيث يعرض املعل  /ة املعلومة ثو
ً
املهارة الجديدة يطرةقة واحدة وإلشراك التالميذ ي عملية التعلي يطرح املعل سؤاال للكل وةييب التلميذ ي كل مرة
وةضع التالميذ ي مواجهة بعضه البعض ،وةتنافس التالميذ القتناص الفرصة لإلجاية عن عساؤالت املعل  ،والصف
الذي ينحصر فيه املنافسة يين التالميذ ذوي التحصيل العال الذي ال يعد املكان مناسب الستثارة الذهن هادف
التعل  ،إذ تولد ي ذهن التلميذ ي كل لحرة عشرات األفكار الجديدة ،ي حين يقوم املعل يالتحدث ي ثغلب األحيان
ً
متلقيا للمعلومات يدون السماح له ياملشارية الفعالة التي تزةد من ثفعاله وتيعله ً
قادرا على اإلدراك
وةبقي التلميذ
وربط الحروف الهجائية يالكلمات لتكوةن الجمل.
وقد يهر من واقع عمل الباحث يذلك يالرغ من الجهود املبذولة من القائمين بعملية التعلي ي قطر
لتطوةر وتحسين طرق التعلي والتعل والتوصيات التي تدعو إلى دم التعل اإللكرروني مع التعل االعتيادي هادف
تحسين عملية التعلي واالرتقاء يتعل اللغة ،إال ثن الطرةقة االعتيادية ي التعل ه املنتشرة ي ثغلب مؤسساتنا
الرريوةة ،األمر الذي دعا إلى التعرف على واقع استخدام معلمي اللغة العربية للتعل ياسرراتييية يييان للطالب غير
الناطقين هاا ي مرحلة التعلي األساس ي.
ولهذا تمحورت مشكلة الدراسة ي عساؤل رئيس ،ثال وهو" :ما ثرر توييف اسرراتييية يييان ي ععل مادة
اللغة العربية لدى الطالب غير الناطقين هاا؟" ،وتفرعت منه ميموعة من التساؤالت الفرعية ،ه :
 -1ما خصائص معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها؟
 -2ما الصعوبات التي تواجه املعلمين ي ععلي اللغة العربية لغير الناطقين هاا؟
 -3ما األدييات النررةة التي تناولت ثرر توييف اسرراتييية يييان ي ععل مادة اللغة العربية لدى الطالب غير
الناطقين هاا؟
 -4ما املبادئ األساسية السرراتييية يييان وتراييباا؟

الطلوحي

()34

أثر توظيف استراتيجية كيجان في تَ َعلُّم مادة اللغة العربية
لدى الطالب غير الناطقين بها

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة المناهج وطرق التدريس ــ المجلد األول ــ العدد السادس ــ مايو 2022م

 -5هل توجد فروق يين متوسط درجات تالميذ امليموعة التيرةبية الذين درسوا مادة اللغة العربية وفق تراييب
يييان ومتوسط درجات تالميذ امليموعة الضايطة الذين درسوا مادة اللغة العربية وفق الطرةقة االعتيادية
ي اختبار التحصيل البعدي؟
 -6هل توجد فروق يين متوسط درجات تالميذ امليموعة التيرةبية الذين درسوا مادة اللغة العربية وفق تراييب
ُ
يييان ععزى ملتغير السن؟
فرضيات الدراسة:
تفررض الدراسة اآلعي:
 .1ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يين متوسطات درجات تالميذ امليموعة التيرةبية
الذين درسوا مادة اللغة العربية وفق تراييب يييان  Kaganودرجات تالميذ امليموعة الضايطة الذين درسوا
مادة اللغة العربية وفق الطرةقة االعتيادية ي اختبار التحصيل البعدي.
 .2ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معين يين متوسطات درجات تالميذ امليموعة التيرةبية
ُ
الذين درسوا مادة اللغة العربية وفق تراييب يييان ،وععزى ملتغير الفئة العمرةة.
أهداف الدراسة:
عسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من ميموعة األهداف اآلتية:
 .1التعرف على خصائص معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها.
 .2الكشف عن الصعوبات التي تواجه املعلمين ي ععلي اللغة العربية لغير الناطقين هاا.
 .3الوقوف على األدييات النررةة التي تناولت ثرر توييف اسرراتييية يييان ي ععل مادة اللغة العربية لدى
الطالب غير الناطقين هاا.
 .4التعرف على املبادئ األساسية السرراتييية يييان ،وتراييباا.
 .5الكشف عما إذ كان هناك فروق يين متوسطات درجات تالميذ امليموعة التيرةبية الذين درسوا مادة اللغة
العربية وفق تراييب يييان  Kaganودرجات تالميذ امليموعة الضايطة الذين درسوا مادة اللغة العربية
وفق الطرةقة االعتيادية ي اختبار التحصيل البعدي.
 .6الكشف عما إذ كان هناك فروق يين متوسطات درجات تالميذ امليموعة التيرةبية الذين درسوا مادة اللغة
العربية وفق تراييب يييان ععزي ملتغير الفئة العمرةة.
أهمية الدراسة:
تتيلى ثهمية الدراسة الحالية ي جاتبين ،هما:
 األهمية العلمية:
 ععد هذه الدراسة األولى من توعها ي قطر (على حد عل الباحث واطالعه) ي التعرف على ثرر توييفاسرراتييية يييان ي ععل مادة اللغة العربية لدى الطالب غير الناطقين هاا.
 يؤدي التعلي وفق اسرراتييية يييان إلى االتتباه تحو األهداف الرريوةة ،حيث يساعد املصم على التمييز ييناألهداف العملية واألهداف العلمية.
ً
 استخدام هذا النوع من الدراسات ،قد يفيد عددا من املعلمين واملتعلمين للوصول إلى تتائ ثفضل ي ععليوععل اللغة العربية.
الطلوحي
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 إرراء املكتبة الرريوةة يمعلومات يحثية وال سيما حول تراييب اسرراتييية يييان (.)Kagan
-

األهمية العملية:
يناء اختبار يض مهارات التحدث والكتاية واالستماع ي مادة اللغة العربية لطالب الصفوف الثالرة األولى.
يناء ميتمع صفي يتمتع يالسالمة النفسية وحرةة الرثي ،واأله مناا تنمية مهارات التواصل مع اآلخرةن من
خالل تطويع عبارات التحية والررحيب والشكر واملدح.
مساعدة املتخصصين ي ميال الرريية على ايتشاف طرائق جديدة ي تدريس اللغة العربية لغير الناطقين هاا.

حدود الدراسة:
تقتصر تتائ الدراسة على الحدود اآلتية:
 الحد املوضوع  :ثرر توييف اسرراتييية يييان ي ععل مادة اللغة العربية لدى الطالب غير الناطقين هاا.
 الحد املكاني :حيث ت تطبيق الدراسة الحالية ي بعض املدارس الخاصة ي دولة قطر.
 الحد البشري :تالميذ الصفوف الثالرة األولى من التعلي األساس ي ي بعض املدارس الخاصة يدولة قطر.
 الحد الزماني :حيث ت تطبيق الدراسة ي الفصل األول ( 2022 -2021م).
هيكلية الدراسة:
سوف تتناول يالبحث والتعرةف ي مفهومين (اللغة -تراييب يييان):
 مفهوم اللغة :يقصد يمفهوم اللغة ي اللغة :يأناا فعلة من ثي تكلمت ،ثصلها لغوة ،وقيل ثصلها لغ ثو لغووالهاء عوض ويى الحك جمعها لغات ولغوه( .صليحة)2014 ،
ً
 من لغا ي القول لغو :ثي ثخطأ ،وقال ياطال ،وةقال ثلغى من العدد يذا :اسقطه ،واإللغاء ي النحو :إيطال عملً
ً
العامل لفرا ومحال ي ثفعال القلوب مثل ين وثخواتاا التي تتعدى إلى مفعولين ،واللغو ماال يعتد يه من يالم
وغيره وال يقع على منه فائدة( .الرازي)1979 ،
ً
اصطالحيا :ثناا ثصوات يعبر هاا كل قوم عن اغراضه (اين جني1412 ،هـ).
 عرفها اين جني وعرف آخرون اللغة يأناا :قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق يتكون من رموز اعتبارةة منطوقة يتواصل هاا ثفرادامليتمع ً
معا(( .)1صليحة ،ص )6
 يما عرفت يأناا :ثداه تواصل وععبير عما يتصوره اإلنسان ،ويشعر يه ،وه وعاء للمضامين املنقولة سواء كانمصدرها الوح  ،ثم الحس ،ثم العقل ،وثداة لتمحيص املعرفة الصحيحة ،وضبط قواتين التخاطب السلي (.)2
(كورت وثيو الهيياء والعتوم)2015 ،
 ذيرت يأناا :عبارة عن ترام من العالقات والروايط املعنوةة التي عستفاد من املفردات واأللفاظ اللغوةة بعد ثنيسند بعضها إلى بعض ،ويعلق بعضها يبعض ي ترييب لغوى قائ على ثساس اإلسناد(( .)3كورت وثيو الهيياء
والعتوم ،ص )133
 oولقد عرفها الباحث إجر ً
ائيا :يأناا ه الحروف والكلمات التي يستخدمها املعل للتواصل مع الطالب داخل نسق
العملية التعليمية (اللغة العربية).
( )1يتصرف :ععرةف اين خلدون.
( )2يتصرف :ععرةف اين تيمية.
( )3يتصرف :ععرةف عبد القاهر الجرجاني.
الطلوحي
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ً
ترييبا ،وضع بعضه على بعض ،فرريب وترايب.
مفهوم تراكيب :عرف مفهوم تراييب ي القاموس املحيط ريبه
(الفيروز آيادي )2005 ،يما جاء ي معج الوسيط :يتأليف الش يء من ثساسياته البسيطة ،وتقيضها التحليل.
(ميمع اللغة العربية يالقاهرة ،د .ت)
ً
اصطالحيا :ععددت التعرةفات فنيد تنوع الباحثين والعلماء بشأن مفهوم الرراييب ي
وجاء ععرةف تراييب
التال :
وعرفها ) )Kegan&Kegan,2008يأناا :عبارة عن ميموعة من االسرراتيييات التعليمية التدرةبية التي ععين
املعلمين على حسن تنري العملية التعليمية ،وذلك يما يتناسب مع ترام عمل الدماغ ،هذا ياإلضافة إلى ثناا
عسه ي تطوةر الذكاءات لدى الطالب املتعلمين وشخصيتا ومهارات التفكير لديا ( .حسن)2018 ،
ً
ً
ثسلوبا حديثا من ثساليب التعل التعاوني ،والذي يعتمد على النشاط املنر
عرفتاا (الديب :)2011 ،يأناا تمثل
ً
ً
لدى الطالب داخل الغرفة الدراسية ،وةتيح هذا األسلوب فرصة يبيرة للمشارية والتعل اإليياييين ،يما يساعد
على تقلص دور املعل  ،ياإلضافة إلى زةادة التحصيل الدراس ي لدى املتعلمينُ .ويعرف يذلك يأته اسرراتيييات
يقوم هاا املعل مع طاليه داخل الفصل ،لغرض تنشيط عقوله  ،واملشارية اإلييايية لجميع الطالب.
ُ
ُوةقصد هاا عند العتيبي :يأناا تمثل ميموعة من الرراييب التدريسية تبنى على ثساس التفاعل يين رالرة ثتواع
من محتوى الورارة ،ه ( :الورارة املعقدة ،الورارة البشرةة ،والورارة الجزةئية) .وطرةقة التدريس ،وعسه تلك
ٌ
الرراييب ي إتاحة الفرصة للتعل واملشارية الفعالة؛ مما ينت عنه زةادة ي مستوى التحصيل الدراس ي،
ياإلضافة إلى ايتساب مهارات التفكير العلمي ،واقرراح حلول ملختلف املشكالت( .العتيبي)2020 ،
وقد َّ
عرفتاا سليمان على ثناا ميموعة من الطرائق التي وضعها سبنسر يييان ،هادف استخدامها ي العملية
ً
تحقيقا لألغراض املنشودة من املوقف التدريس ي بشكل صحيح
التدريسية ملساعدة الطالب ي عملية التدريس؛
وسهل وجذاب ،هذا ياإلضافة إلى الدقة ي تنفيذ كل ما هو مطلوب من امليموعات بعد تحديد دور كل شخص
منت ٍ إلى كل ميموعة على حدة .وتقوم تلك الرراييب يذلك على الحرية والتمثيل وحب اللعب لدى املتعلمين.
(سليمان)2018 ،
ً
وه عند آل َّ
ً
عزام تمثل ثسوبا حديثا من ثساليب التعل التعاوني الذي يقوم على النشاط املنر داخل الفصل،
ويعمل على إتاحة الفرصة الكبرى للمتعلمين اليتساب التعل اإلييابي وزةادة التحصيل الدراس ي لديا  ،يما
تقلل من مشارية املعل ي املوقف التعليمي( .آل عزام)2019 ،
ُوةقصد هاا ي هذه الدراسة إجر ً
ائيا يأناا :ميموعة من الطرائق التي يعتمد علياا املعل لتحقيق الفه السلي ،
وعسهيل َّ
مهمة محددة للمتعلمين ،وةت تنفيذها ي العملية التعليمية من خالل رالث طرائق ،تتمثل ي  :الطاولة
املستديرة ،مكعب األسئلة ،وارس ما ثقول.

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
ا
أول -اإلطار النظري:
تتعدد ثدوار القائمين على العملية التعليمية ،ويعد دور املعل ثحد ثه هذه األدوار ي ععلي اللغة العربية
ً
ً
مناخا ً
وثساليبا جديدة يستطيع الطالب من التعل عن طرةقها،
مالئما
للناطقين بغيرها ،فاملعل الكفء يمكنه توفير
وال شك ثته ال يمكننا االستغناء عن دور املعل ي عملية التعلي  .فإذا اشتملت العملية التعليمية على رالرة مرتكزات
ً
دورا ً
رئيسا يمهاراته املهنية التعليمية والتقنية والتواصلية
ثساسية ثال وه  :املعل  ،واملتعل  ،واملنهج ،فيلعب املعل
الطلوحي
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مع الطالب يتمكن من التأرير على العنصرةن اآلخرةن ،وهذا عن طرةق التخطيط للدرس ،واإلملام يطرق التدريس
املتنوعة ،وإدارة الصف ،والتعامل مع الطالب ،وإدارة عمليات الحوار واملناقشة ،وطرح التساؤالت ،وبناء االختبارات،
وغيرها حتى يتمكن من تياح مهمته( .الفاعوري وثيو عمشة)2005 ،
يما يمر املعل الكفء والناجح بعمله يخبرات سايقة يوع وإتقان ،فينطلق من مبادئ وثهداف صحيحة
ً
وشاملة سليمة ،وةكون دقيقا ي التخطيط ولطرائق التدريس الناجحة ،ومهارات املعل الفعال .فليست مهمة املعل
ً
ً
ً
ومحببا للطالب للوصول إلى هدف
ممتعا
األساسية إنااء مقرر مادة ما ،وإتما مهمته األساسية ي جعلها ايتشافا
شخصا ً
ً
تافعا ي ميتمعه( .آل يدم)2019 ،
التعلي واإلملام ياملعارف واملهارات والسلوييات التي تيعله
وةتصف املعل يأته املحرك الرئيس ي عملية التطوةر الرريوي ،فهو املرشد واملوجه عن طرةق الدراسات
الحديثة ،لهذا اهتمت املؤسسات التعليمية ياملعل على وجه خاص من خالل إعداد الخطط الرريوةة ي ميال ععلي
اللغة العربية للناطقين بغيرها ،وهذا ثعى ي استياية لنتائ الدراسات والتقارةر وورقات العمل واملناقشات التي
ً
احتوت على املؤتمرات العاملية ،والتي ثربتت ثن هناك تدتيا ي ثداء املعلمين واملتخصصين يتدريس اللغة العربية
للناطقين بغيرها ،وهذا تتييته النقص ي اإلعداد املنهي والتقني والتواصل للمعل وعدم تلقيه التدرةب يالشكل الكاي
خالل تدريسه هذا امليال.
خصائص معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في ضوء املعايير العاملية
معايير امليلس الوطني األمرةكي ) )ACTFLللمعلمين( :ثيو عمشة واللبدي )2015 ،وه :
 -1اللغة واللغوةات "اللساتيات" والتقايل اللغوي ،املعرفة يأترمة اللغة الصوتية والصرفية والنحوةة والداللية،
وثوجه االتفاق واالختالف يين اللغة التي يت ععلمه واللغات األخرى.
 -2املعرفة األديية والثقافية ،يقصد دم العلوم األخرى مع اللغة العربية ،وباألخص العلوم األديية من خالل
العصور الثقافية ملفهوم األع عن العملية التعليمية.
 -3املوجهات النررةة التي ععل على إيساب اللغة وععلمها وتطبيقاتاا الرريوةة ،وهذا على الجاتبيين ،األول :الفه
هادف إنشاء البيئة الرريوةة الداعمة ،والثاني :مستوى التنفيذ عن طرةق تطوةر املمارسات الرريوةة.
 -4دم الضوايط ي األهداف واملنهج والتدريس ،ويشمل هذا املعيار رالرة ضوايط ،مستوى التخطيط طبقاً
للضوايط ،وتنفيذها ي عملية التدريس ،وععمي املواد التعليمية ي يلها.
 -5التقوة اللغوي والثقاي والرريوي ،من خالل معرفة ثتواع التقيي  ،وتطبيق التقيي التأمل يصورها الثالث:
ً
وثخيرا رفع التقارةر عن ثداء املتعلمين.
التأمل القبل  ،والتأمل خالل العملية التعليمية ،والتأمل البعدي،
 -6التنمية املهنية من خالل اإليمان يقيمة التطور الذاعي واملنهي الدائ  ،وفه قيمة ععلي اللغات األجنبية.
املعايير املهنية للمعلم في اململكة األردنية الهاشمية:
ً
مؤتمرا حول املعايير الوطنية لتنمية املعلمين
لقد عقدت وزارة الرريية والتعلي األردتية ي عام ()2006
ً
مهنيا ،والذي خلص يميموعة من املعايير اآلتية للمعل ه ( :آل يدم ،ص )405
 املعيار األول :يشمل إدراك لجميع العناصر ي النرام التعليمي ياألردن والخصائص األساسية الذي يتس يه
النرام واتياهات تطوةره.
 املعيار الثاني :املعرفة العلمية والتعليمية الخاصة ياملبحث ،ثو املباحث املتنوعة ،وييفية تبديل املحتوى إلى
محتوى قايل للتعل .
 املعيار الثالث :التخطيط لعملية التدريس وه مقدرة اليد ثن يمتلكها املعل الكفء ي التخطيط الفعال.
الطلوحي
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املعيار الرابع :تطبيق العملية التعليمية والخطط التدريسية بشكل فعال.
املعيار الخامس :ععمي عملية التعل على جميع الطلبة والتي تتضح من خالل فه املعل اسرراتيييات وطرائق
تقيي الطلبة وةويفها بشكل فعال.
املعيار السادس :التطوةر من ذات املعل وهذا يكون من خالل استخدام املصادر واملواد والوسائل التي عسهل
من تطوةر ذاته ً
مهنيا.
املعيار السابع :ثخالقيات مهنية التدريس وه التي تتضح من خالل سلوييات املعل داخل املؤسسة التعليمية
وخارجها من اخالقيات مهنة التعلي .

املشكالت التي تواجه معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها:
تتعدد املشكالت التي قد تواجه معلمي اللغة العربية عند إعداده للتدريس وععلي غير الناطقين يه ،وه
ضمن العوامل العلمية ،والثقافية ،واملهنية ،والتي نستطيع ثن نستخلصها فيما يل ( :العصيل )2002 ،
 .1تكمن ثولى املشكالت ي ارتباط ميدان ععلي اللغة العربية لغير الناطقين يه بعل اللغة التطبيقي وباألخص
ميدان ععلي اللغات األجنبية ي الغرب ،وهذا من الطبيع  ،وال يعتبر مشكلة ي حد ذاته ،ولكن املشكلة
اعتمادها على ما يقدموه املتخصصون ي ععلي اللغات األجنبية ي دول الغرب من تررةات بعضها ،ونستطيع
تطبيقه ي ميدان ععلي اللغة العربية ،وبعضها ال يمكن تطبيقه ثو يتطلب بعض التعديالت ملوايبة ميدان
اللغة العربية.
 .2جاءت املشكلة الثاتية ي ثن ثغلب معلمي اللغة العربية ال يمتلكون يياتباا لغة ثخرى مثل اللغة اإلتيليزية.
 .3تفاوت امللتحقين يبرام إعداد معلمي اللغة العربية ي خلفياتا الثقافية وفروعه وثهدافه .
 .4الفيوة الكبيرة يين النررةة والتطبيق ي العديد من يرام إعداد معلمي اللغة العربية ،لتنوع رقافاتا
وتخصصاتا وثهدافه .
 .5الفيوة يين النررةة والتنفيذ ي عدد من يرام إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها ،مما يقلل من
االستفادة مما يقدم ي هذه البرام من مواد وآراء.
 .6عدم توفير الفرص للمتخصصين ملمارسة مهنا وتطبيق ما ععلموه.
 .7عدم التكامل يين املواد املقدمة للمتعلمين وباألخص ي املواد التي ال ترتبط يبعضها البعض يـ :القواعد
اإلمالئية حين تكتب يأشكال متنوعة ً
طبقا للموقع اإلعرابي ي الجملة.
 -2-1-2استراتيجية كيجان في تعليم مادة اللغة العربية لغير الناطقين بها.
ارتبطت اسرراتييية يييان ياالهتمام يالتعل التعاوني والتفاعل داخل العملية التعليمية ي ثواخر
الستينات ،ويهرت دراسات تحلل التفاعل ي العملية التعليمية ،وعشجيع على املناقشة يين الطالب مع االهتمام
ياألسئلة التي يعرضها املعل خالل الشرح ،ياختالف توعية األسئلة ومستوةات التفكير املختلفة ،ودامت هذه
الدراسات وتطورت حيث جاءت دراسة ي الثماتينيات قام هاا فرةق من الباحثين ترثسه سبنسر يييان Spencer
) )Kaganيكلية الرريية جامعة كاليفورتيا ي الواليات املتحدة االمرةكية ،ولقد استعان يييان يـ (ً )50
ً
ومعلما
طالبا
خالل التدرةب امليداني ،والتي كاتوا يدرسون حوال ( )2000تلميذ/ة من الصف الثالث االيتدائي إلى الصف السادس،
واستخدم بعض الطالب املعلمين الطرةقة االعتيادية ،واستخدام البعض اآلخر اسرراتييية اعتمدت على التعاون يين
التالميذ ي عملية التعل  ،وخلصت تتائ الدراسة ايتساب التالميذ الذين ععاوتوا فيما يينا سلوك اجتماع هام
للغاية من خالل العملية التعليمية ،ياإلضافة إلى تفوقه ي التحصيل الدراس ي عن غيره ( .كوجك)2001 ،
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وعلى الرغ من طرةقة العمل إال ثته ينبغ تحسين مخرجات التعل التعاوني وال تتوقف عند هذا الحد ،إال
ً
متفردا من خالل ايتشاف ً
ً
عددا من الرراييب ،والجدير يالذير ثن يييان هو
ثن يييان ثعطى هذه املسيرة شكال
عال ثمرةكي متخصص بعل النفس ،وععاون مع زوجته املتخصصة يفن تربية الطفل وععليمه ي إخراج هذه
الرراييب هادف تحسين التعل التعاوني ،وعلى الرغ من ثن فكرة التعل التعاوني ترجع إلى عام  1980تيد ثناا
ً
واجهت ميموعة من الصعوبات والتحديات الكبيرة تتيية عدم اإلقبال على املدارس واستكشافها خوفا منا على
تتائيها يفكرة جديدة ،وتناقضت مع االتياه املنتشر والقائ على العمل الفردي والتنافس ي يين الطلبة.
ومنذ عام  1985سمحت الكثير من املدارس لكييان ثن ييرى الرراييب ي مياالت متنوعة مثل يتاية
الكلمات ،ومناا اتطلق إلى تنفيذ الدروس القائمة على هذه الرراييب يدون االيتفاء يررييبة واحدة ثو ارنتين فحسب.
(الديب)2011 ،
ورثى يييان ( )Kaganثن ثسلوبه ومنهجه يتباين وال يشبه ثحد ي التعل التعاوني؛ وةرجع هذا لرراييبه
البسيطة والسهلة والتي تولد من خاللها اإلرارة لدى املتعل وتتعامل مع كل مستوةات الطلبة فتعمل على يناء فرق
ععليمية قوةة ) ،)Team Buildingفيكون الصف على شكل شبكة متصلة يين ميموعة من الفرق ))Class Building
املكوتة للصف ،وععل التلميذ اإلدارة واإلتقان وععمل على تنمية مهارات التفكير العليا واملهارات االجتماعية ،وبرر
التباين والتنوع ً
تررا الختالف الويائف واألهداف الشخصية والعلمية ،والشكل التال يوضح تنوع الويائف العلمية
والشخصية)Kagan, S., & Kagan, M., 2009( .
املبادئ األساسية لكيجان (:)Basic Principles
صممت تراييب يييان لتطبيق املبادئ األساسية األربعة للتعل التعاوني ،وتتمثل هذه املبادئ للتعل
التعاوني ي اآلعي(Farmer, M. L., p. 3) :
 .1االعتماد اإلييابي على اآلخر (:)Positive interdependence
يضع االعتماد اإلييابي على اآلخر ،لهذا إذ ايتسب ثحده مبني عليه يسب الطرف اآلخر ،يما ثن املتعل
ال يحقق النياح يمفرده.
 .2املسؤولية الفردية (:)Individual Accountability
ً
وهذا من خالل توزيع األدوار حيث يعد ً
ضرورةا ينطوي على املتعل وال ييوز تخيره بعدم املشارية.
ثمرا
 .3املشارية العادلة (:)Equal Participation
ععتمد تراييب يييان ي التفاعل يين الطلبة حيث صممت بشكل خاص لتكون املشارية منصفة وعادلة ي
توزيع ثدوار املتعلمين.
 .4التفاعل املرزامن (:)Simultaneous Interaction
يتطلب هذا املبدث املشارية الثنائية التي تضاعف املشارية الفاعلة مقارتة مع مشارية امليموعة ذاتاا،
وةتضمن هذا تراييب يييان يمبدث املشارية الثنائية.
تراكيب كيجان للتعلم التعاوني (:)Kagan Cooperative Learning Structures
ل يكن التعل التعاوني فكرة حديثة العهد يل ثته قدي منذ القدم ،حيث يمثل العمل التعاوني القوة
الدافعة التي ثدت ً
دورا ً
هاما ي يقاء األتواع البشرةة ،ولقد وجد األفراد الذين يقومون يررتيب وتنسيق جهوده
لتنفيذ ثي جهد بشري ثو مسع  ،ولهذا يعد التعل التعاوني ثحد اهتمامات خبراء الرريية على سبيل املثال كوةنتليان
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( )Quintilianالذي ثشار إلى ثن الطالب يستطيعون تحقيق ثيبر إفادة من التعل حينما يقومون يتعلي بعضه
البعض( .جونسون وجونسون)1998 ،
ولقد اعتمدت الدراسة على رالرة تراييب من تراييب يييان للتعل التعاوني ،ه الطاولة املستديرة،
ومكعب األسئلة ،وقل ما ارسمه ،ي موضوعات مادة اللغة العربية للصفوف األولى من التعلي األساس ي ،وسنوجز
خطوات تكوةن الثالث تراييب ي اآلعي:
 ععتمد ترييبة مكعب األسئلة ( :)Questions Diceعلى عرض موقف محفز للتفكير ،ر توجيه ثسئلة ياستخدام
مكعب األسئلة ،على ثن يت توزيع األدوار يين ثعضاء الفرةق (رامي املكعب ،والسائل ،واملييب على السؤال،
ومصحح اإلجاية) ،وةت إعادة توزيع األدوار ي املرة األخرى ،وتتكون الخطوات من اآلعي :عرض مادة تحفز على
التفكير ،تحديد األدوار على الفرةق ،يما توص ي هذه الررييبة ياختبار تص رري يسمح ياستخدام الكلمات
املوجودة على املكعب ،وضوح األسئلة ودقتاا ،وتحديد األدوار ر تبادلها ي املرة األخرى.
 ترييبة الطاولة املستديرة :ه ثحد اسرراتيييات التعل النشط والتعاوني التي تقوم على عشكيل حلقة مغلقة من
التالميذ حول طاولة مستديرة لخلق جو من التعاون والتشارك فيما يينا  ،عن طرةق ميموعة من الخطوات
التي ععزز من التعاون يين التالميذ إلتياز املهام املطلوبة من املعل  ،ثو حل املشكالت وغيرها.
ً
موضوعا ثو فكرة ما ،وةوزع
 ترييبة قل ما ارسمه :ه ترييبة مبنية على قوة الخيال لدى التالميذ ،وةطرح املعل
الطالب على ميموعات رنائية ،ييلس فياا كل تلميذين بشكل متقايل ،يتخيل األول شكل املوضوع املطروح من
املعل  ،وةرس الثاني الصورة ثو الشكل الذي تخيله زميله.
الجذور النظرية للتعلم التعاوني:
يرجع تارةخ التعل التعاوني إلى رالرية األبعاد النررةة العامة التي وجهت البحوث واملتمثلة ي اآلعي :االعتماد
املتبادل االجتماع  ،والنمو اإلدراكي ،والبعد السلوكي .ففي عام  1900قال ييرت كافكا ( )Kurt Kafkaوهو ثحد
املساهمين ي تررةة الجشتلت ي عل النفس َّ
ثن" :امليموعات ه عبارة عن وحدات نشطة تكمل بعضها البعض،
وةتباين االعتماد يين األعضاء املتبادل" ،وقد قام ثحد زمالئه وهو ييرت ليفن ( )Kurt Lewinيتطوةر ثفكاره ي ثوائل
القرن العشرةن ،حيث قال ميموعة من الفرضيات ثهمها اآلعي( :ثيو النصر ومحمد)2005 ،
 يعد ثساس امليموعات هو االعتماد على اآلخر بشكل متبادل والتي يت تكوةنه ياألهداف املتشاهاة التي يررتبعليه ثن تكون امليموعة وحدة نشطة حيث ثن حدوث عغير ي حالة ما ألي عضو ثو ميموعة فرعية حيث
يطرث عغير ي حالة ثي عضو آخر ي ميموعة فرعية ثخرى.
 ثيد ثن حالة التوتر الداخل لدى يثير من األفراد ه التي تحفزه على العمل لكي يحققون ثهدافهاملشررية املنشودة.
ر قام ثحد طلبه مورتن دوةتش ( )Morton Deutschيصياغة تررةته عن التعاون والتنافس ي ثخر
األربعينيات ،ر طور ديفيد جونسون ( )David Johnsonوثخوه روجر ( )Rogerواجتاادات دوةتش لتصبح ي نااية
تررةة االعتماد االجتماع املتبادل.
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ا
ثانيا -الدراسات السابقة:
بعد االطالع على ميموعة من األدييات النررةة وامليالت العلمية والبحث للحصول على دراسات سايقة
عرضت اسرراتييية تراييب يييان للتعل التعاوني ،واسرراتيييات ععل مادة اللغة العربية لغير الناطقين هاا ،ت
الحصول على عدة دراسات سايقة قسمت إلى محورةن ،وعلى النحو اآلعي:
أ-
-

-

-

-

-

-

دراسات تناولت استراتيجية تراكيب كيجان للتعلم التعاوني:
جاءت دراسة (عبد املنعم )2014 ،هادف تحديد فاعلية استخدام اسرراتيييات يييان ي عالج بعض األخطاء
اإلمالئية لدى طالب الديلوم الرريوي يالجامعات العربية املفتوحة ،اعتمدت الدراسة على املنهج التيرةبي
مستخدمة االختبار القبل والبعدين على عينة يلغت (ً )60
طالبا ي املرحلة الجامعية ملادة اللغة العربية ،خلصت
تتائ الدراسة إلى فاعلية اسرراتيييات يييان ي عالج بعض األخطاء اإلمالئية التي يهرت لدى مفردات
الدراسة.
وسعت دراسة ) (Langworthy, 2015إلى التحقق من تأرير بعض اسرراتيييات التعل التعاوني الخاصة يرراييب
يييان وه الرؤوس املرقمة والتدوةر ،اعتمدت الدراسة على املنهج التيرةبي مستخدمة يطاقة املالحرة
للمعلمين الذي يلغ عدده ( )2قبل وبعد التطبيق ،واستمارة املقايلة ،وبلغ قوام العينة (ً )236
طالبا وطالبة من
الصفوف الخامس والسادس االيتدائي ملادة اللغة اإلتيليزية ،وثسفرت تتائ الدراسة عن ثن الطالب كاتوا ثيثر
ً
اتخراطا وثيثر دافعية عند استخدام تراييب يييان.
وأجريت دراسة (الشواهنة )2016 ،هادف التعرف على ثرر تدريس الهندسة ياستخدام اسرراتييية املكعب على
التحصيل الدراس ي واالتياه تحو مادة الرةاضيات ي قلقيلية فلسطين ،واعتمدت الدراسة املنهج التيرةبي وبلغ
عينة الدراسة ( )50طالبة ،خلصت تتائ الدراسة وجود فروق معنوةة لصالح امليموعة التيرةبية.
وفي دراسة ) (Farmer, 2017هدفت إلى تحديد ما إذا كان هناك ارتباط يين هياكل يييان للتعل التعاوني،
وإتياز الطالب واملشارية ي الرةاضيات ،وت جمع البياتات من خالل املنهج التيرةبي واملالحرة ،وت تطبيق هذه
ً
الدراسة ي فصل التعلي العام للصف الثالث للباحث املعل وتكوتت عينة الدراسة من ( )28طالبا منا (15
ً
ذكور) و ( 13إتاث) ترراوح ثعماره يين ( 9-8سنوات) وثشارت النتائ إلى ثن الطالب ثيثر تفاعال عند العمل ي
فرق ععاوتية ،يما لوحظ النمو من االختبارات املسبقة إلى االختبار البعدي ،وثيهر الذين ل يشاركوا ي
ً
ً
الرةاضيات قدرا ضئيال من النمو ثو ل يرهروا ثي تمو ي الرةاضيات مما يدل على ثته كلما زاد تفاعل الطالب مع
ععلمه ،زاد النمو ي األكاديميين.
ً
أما دراسة (سليمان )2018 ،فهدفت إلى التعرف على مفهوم وخصائص املراهقين ،والتعرف ثيضا على طرةقة
تراييب يييان للتعل التعاوني ،وتوييفها ي ععلي مبادئ العزف على آلة البياتو للمراهقين ،يلغ حج عينة
الدراسة ( )16تلميذة يمدرسة الشهيد محمد كامل اإلعدادية ينات يطنطا ت اختياره من ( )37تلميذة عن
طرةق اختبار عمل للقدرة املوسيقية ،واستخدمت الباحثة استبيان الستطالع رثى الخبراء تحو توات التعل
املستادفة ،وبطاقة مالحرة األداء ،واستخدمت الدراسة املنهجين (الوصفي ،وشبه التيرةبي) وثشارت النتائ إلى
ً
وجود فروق دالة احصائيا يين متوسطي درجات طالب امليموعة التيرةبية ي التطبيق القبل والبعدي لبطاقة
مالحرة األداء العزي (يكل) وعند كل مهارة من مهاراتاا لصالح التطبيق البعدي.
ً
وهدفت دراسة ) (Turgut, Turgut, 2018إلى الجمع يين تتائ الدراسات املستقلة وتقييمها إحصائيا من ثجل
فحص آرار التعل التعاوني على تحصيل الرةاضيات ي ترييا ،ياستخدام طرةقة التحليل التلوي والتي ععتمد على
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-

-

-

-

جمع البياتات من خالل الدراسات السايقة واألدييات النررةة التي تناولت موضوع التعل التعاوني ومادة
الرةاضيات من خالل ميموعة من محركات البحث املختلفة ،وتضمنت الدراسات السايقة ي الفررة ما يين عام
( )2017 -2000وتناولت ععل اللغة الرريية واللغة اإلتيليزية ،واعتمدت ثغلب الدراسات على املنهج التيرةبي
يميموعتين تيرةبية وضايطة ،وبلغ قوام الدراسات السايقة التي ت تناولها ( ،)47وثوضحت النتائ ثن آرار
التعل التعاوني على تحصيل الرةاضيات معتدلة وإييايية.
وفي دراسة (آل عزام )2019 ،هدفت إلى التعرف على ثرر استخدام تراييب يييان ي تحصيل طالب الصف
الثاني املتوسط ي مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية ،وت استخدام املنهج شبه التيرةبي ،وبلغت عينة
ً
الدراسة ( )60طالبا من الصف الثاني املتوسط يمتوسطة ميمع امللك فيصل يوادي الدواسر ،ت تقسيمه إلى
ميموعتين تيرةبية وضايطة ،واستخدمت االختبار التحصيل يأداة للبحث ،وثيهرت النتائ وجود فروق دالة
ً
إحصائيا يين متوسط استيايات طالب الصف الثاني املتوسط (امليموعة التيرةبية والضايطة) ي اختبار
ً
التحصيل لصالح امليموعة التيرةبية ،وجود فروق دالة إحصائيا يين متوسط درجات طالب (امليموعة
التيرةبية والضايطة) ي االختبار البعدي لصالح امليموعة التيرةبية ععزى إلى استخدام تراييب يييان.
وجاءت دراسة (العوض ي )2019 ،للتعرف على ثرر استخدام اسرراتييية التعل التعاوني على ثساس تراييب
يييان ي التفكير اإليداع ي الرةاضيات لطالبات الصف السادس األساس ي ،اعتمدت الدراسة على منهج شبه
التيرةبي معتمدة على اختبار التفكير اإليداع على عينة تكوتت من ( )60طالبة بشكل قصدي ي مدرسة األرق
ين ثبي األرق ي لواء سحاب ،وخلصت تتائ الدراسة إلى وجود فروق معنوةة يين متوسطات درجات اختبار
التفكير اإليداع للطالبات لصالح امليموعة التيرةبية ،يما ثوصت الدراسة يتدرةب معلمي الرةاضيات على
استخدام اسرراتييية التعل التعاوني على ثساس يييان ملا لها من ثرر واضح ي التفكير اإليداع ي الرةاضيات.
وفي دراسة ) (Yunus, Chong, 2019هدفت إلى استكشاف آرار هياكل التعلي التعاوني ي يييان ي
ً
تدريس ) )SAVيين متعلمي ساراواك الرةفيين ،وت اختيار ( )35طالبا من الفئة ( )4من مدرسة راتوةة ي مقاطعة
ييالعا ساراواك واستخدمت االستبياتات واملقايالت شبه املنرمة ،واستخدمت الدراسة التصمي املختلط،
وثيهرت النتائ ثن الطالب ثيهروا ردود فعل إييايية بعد تنفيذ التدخل ،ومن املأمول ثن توفر تتائ هذا البحث
رؤى راقبة لطالب املدارس الثاتوةة واملعلمين وامليتمع املحل ي ميال التعلي التعاوني وععل القواعد.
وهدفت دراسة (العتيبي )2020 ،إلى التعرف على ثرر التدريس ياستخدام تراييب يييان للتعل التعاوني ي
التحصيل الدراس ي والقدرة على حل املشكالت لدى عينة من طالبات مقرر األحياء  3يالتعلي الثاتوي – ترام
املقررات مسار العلوم الطبيعية يمدينة مكة املكرمة ،وبلغ حج العينة ( )45طالبة من مقرر ثحياء  3يمكة
املكرمة ،ت اختيار ثحد الفصلين يميموعة ضايطة ويشمل ( ،)22واألخر لتمثيل امليموعة التيرةبية ويشمل
ً
( )23طالبة ،وت إعداد دليل املعلمة متضمنا ثوراق النشاط وخطة إعداد الدروس وفق تراييب يييان ،وت
ً
تطبيق االختبار التحصيل  ،ومقياس حل املشكالت قبليا على امليموعتين بعد التأيد من صدقهما ورباتاما ،وت
التدريس لطالبات امليموعة التيرةبية ياستخدام تراييب يييان للتعل التعاوني ،وت تطبيق ثدوات الدراسة
بعديا على طالبات امليموعتين ،واستخدمت الدراسة املنهج شبه التيرةبي ،وثيهرت تتائ الدراسة وجود فروق
ً
دالة إحصائيا يين متوسط درجات امليموعة التيرةبية ،ومتوسط درجات امليموعة الضايطة ي التطبيق
ً
البعدي لالختبار التحصيل لدى طالبات مقرر ثحياء  3لصالح امليموعة التيرةبية ،ووجود فروق دالة إحصائيا
يين متوسط درجات امليموعة التيرةبية ومتوسط درجات امليموعة الضايطة ي التطبيق البعدي ملقياس حل
املشكالت لدى طالبات مقرر احياء  3لصالح امليموعة التيرةبية.
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 وفي دراسة) (Hassan et all , 2021هدفت إلى إيهار مستوةات اللغة ،وثهداف االتصال اللغوي ،ومراحلً
ايتساب اللغة وربطها بعملية االتصال ،فضال عن توضيح بعض اسرراتيييات التعلي االلكرروني ،واستخدمت
تموذج ثيسفورد ،وخلصت النتائ إلى ثن الفوائد التي ععود على املتعل عند استخدام اسرراتيييات التعل ،
وخاصة اسرراتييية التعلي االلكرروني عديدة ،تيملها ي اآلعي :زةادة القدرة على العمل الجماع  ،وتطوةر
مسؤولية الطالب عن إدارة عملية التعل يأتفسه  ،وايتساب الطالب الرضا الذاعي ي عملية التعل  ،وجعل
الطالب قاد ًرا على التوصل إلى حلول للمشاكل املصادفة ،وعغيير املفهوم القدي للطالب َّ
يأن املعل هو املصدر
الوحيد للمعرفة ،وععزةز رقة الطالب ينفسه ،وعشكل اسرراتيييات التعل احدى املهارات الضرورةة للدراسة.
ب-
-

-

-

دراسات ارتبطت باستراتيجيات التعلم مادة اللغة العربية لغير الناطقين بها:
هدفت دراسة (أسعد )2015 ،إلى تصمي يرتام تدريس ي مقررح لتدريس مهارات اللغة العربية لغير الناطقين هاا
ً
وييفيا ،وععرف دور الوييفية ي تدريس مهارات اللغة العربية لغير الناطقين هاا ،مقارتة مع الطرائق واألساليب
ً
املستخدمة حاليا ي تدريس اللغة العربية لغير الناطقين هاا ،وتقدي ميموعة من املقررحات التي عسه ي تطوةر
تدريس اللغة العربية لغير الناطقين هاا ،وت اختيار عينة البحث ياالعتماد على العينة املقصودة وبلغ عدده
( )24طالب وطالبة منا رماتية طالب من املستوى املبدئي من طالب معهد ععلي اللغة العربية لغير الناطقين
ً
هاا ،وستة عشر طالبا وطالبة من طالب املدرسة البايستاتية الخاصة ي الصبورة ،وت تقسيمه إلى ميموعتين
ً
ً
(تيرةبية ضمت  12طالبا وطالبة منا  7ذكور و  5إتاث) و (ضايطة ضمت  12طالبا وطالبة منا  7ذكور و 5
إتاث) ،ياستخدام املنهجين الوصفي التحليل والتيرةبي ،ياستخدام يرتام ععليمي مصم وفق الطرةقة
الوييفية لتدريس مهارات اللغة العربية لغير الناطقين هاا ،وميموعة اختبارات تحصيلية (قبل  ،وبعدي،
ومؤجل) لكل مهارة من املهارات اللغوةة (االستماع ،واملحادرة ،والقراءة ،والكتاية) ،ودراسة استطالعية ،وخلصت
الدراسة إلى تحسن وربات واضح ي ثداء طالب امليموعة التيرةبية ياملقارتة يين ثداء ثفرادها من جهة ي
التطبيق (القبل  ،والبعدي ،واملؤجل) ،وثداء طالب الضايطة من جهة ثخرى ي اختبارات مهارات العربية
(االستماع ،واملحادرة ،والقراءة ،والكتاية).
وهدفت دراسة (الخوالدة )2015 ،إلى الكشف عن مستوى استخدام اسرراتيييات ععل اللغة العربية لدى
ً
الطلبة املاليزيين ي جامعة اليرموك ،وما إذا كان هناك فروق دالة إحصائيا ي استخدامه هذه االسرراتيييات
ععزى ملتغيري التخصص والجنس ،وقد استخدم الباحث مقياس ثيسفورد السرراتيييات ععل اللغة األجنبية،
مكون من ( )50فقرة توزعت على اسرراتييية الذايرة ،واالسرراتيييات املعرفية ،وفوق املعرفية ،والتعوةضية،
والوجداتية ،واالجتماعية ،واستخدم املنهج الوصفي ،وبلغ حج عينة الدراسة ( )210من الطلبة املاليزيين
امللتحقين يبرتام البكالورةوس ي جامعة اليرموك ي تخصص ي اللغة العربية والشريعة ،وثيهرت تتائ الدراسة
ً
ثن مستوى استخدام الطلبة السرراتيييات ععل اللغة العربية ميتمعه جاء متوسطا ،وبمستوةات متفاوتة على
األبعاد كاآلعي :االسرراتيييات التعوةضية واالجتماعية يمستوى مرتفع ،وفوق املعرفية ،واملعرفية ،والذايرة،
ً
والوجداتية يمستوى متوسط ،وثيهرت النتائ يذلك وجود فروق دالة إحصائيا ي مستوى استخدامه هذه
االسرراتيييات ععزى ملتغير التخصص لصالح تخصص اللغة العربية ،وملتغير الجنس لصالح اإلتاث.
أما دراسة (سعيد وآخرون )2017 ،فهدفت إلى عسليط الضوء على االسرراتيييات الحديثة ي ععلي اللغة
العربية للناطقين بغيرها وتطبيقاتاا القرآتية ،واستخدمت املنهج الوصفي التحليل  ،وخلصت الدراسة إلى ععدد
االسرراتيييات الحديثة لتعلي اللغة العربية للناطقين بغيرها ي القرن الحادي والعشرةن ،ومن االسرراتيييات
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ً
الحديثة املفضلة لدى املعلمين واأليثر اتتشارا ي الدول العربية واإلسالمية اسرراتييية تمثيل األدوار،
واسرراتييية العصف الذهني ،ووجود تطبيقات لالسرراتيييات التعليمية الحديثة ي القران الكرة  ،وما على
الباحثين ي امليال التعليمي والرريوي إال البحث عناا وتيليتاا للمعلمين واملدرسين لالستفادة مناا.
 وفي دراسة (قادة )2018 ،هدفت إلى معرفة مدى تطايق املفهوم الرريوي للطرائق النشطة مع ييئة املتعل غيرالناطق ياللغة العربية ،وييف يمكن تفعيل وإجراء هذه الطرائق من القائ يالتعلي وباألخص ي نشاطي
(الشفوي والكتابي) ،واستخدمت الدراسة املنهج التحليل لألدييات النررةة ،وخلصت الدراسة إلى ثن تحقق
فعل التعلي اإلييابي مرهون يمراعاة واقع املتعل َّ ،
وثن مفهوم التوييف الواقع ملا يحيط ياملتعل ال يراد يه
ً
دوما تكييف املعارف ،يل ينبغ ثن يتعدى ذلك لبلوغ ما يعيشه ي ميتمعه ومحاولة إقحامه ي جو التدريس،
وتوييف الحريية ي ععلي ثنشطة اللغة العربية ياعتبارها سمة يارزة ي واقع ثفراد امليتمع غير الناطق يالعربية
وجزء من حياة هذه الفئة وهو يفيل يإحداث عغير ي املوقف التعليمي ،وتتبع جملة من الخطوات كاسرراتيييات
ععليمية ي نشاطي التواصل الكتابي والشفوي يإمكاناا ترقية فعله وتمكين متعلمي العربية غير الناطقين هاا من
التحصيل والتعل .
 وسعت دراسة (آل كدم )2019 ،إلى التعرف على ثرر استخدام موقع اليوتيوب ي رفع مستوى مهارعي االستماعوالكالم لدى طالبات معهد ععلي اللغة العربية للناطقات بغيرها ي جامعة األميرة تورة ينت عبد الرحمن
ياململكة العربية السعودية ،اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليل عن طرةق استمارة االستبيان على
عينة يلغت قوامها ( )42طالبة من طالبات معهد ععلي اللغة العربية للناطقات بغيرها ييامعة األميرة تورة ينت
عبد الرحمن ،وخلصت تتائ الدراسة إلى ثن مستوى استخدام طالبات اللغة العربية ملوقع اليوتيوب كان
ً
توسطا ،يما يتضح ثن مستوى الطالبات ي مهارعي االستماع والكالم متوسط ً
ثيضا ،ويشفت تتائ الدراسة
م
عن وجود ثرر هام ذي داللة إحصائية الستخدام موقع اليوتيوب ي رفع مستوى مهارعي االستماع والكالم لدى
طالبات اللغة العربية الناطقات بغيرها ييامعة األميرة تورة ينت عبد الرحمن ياململكة العربية السعودية.
 وهدفت دراسة (البطري وبوشقفي )2020 ،إلى الكشف عن اسرراتيييات املتعل ي ععلمه لألصوات العربيةالتي يعتمدها ي لغته ،واسرراتيييات ععليمية يعتمدها املدرس ي ععلي األصوات العربية للناطقين بغيرها ،وبيان
النقائص التي ععررياا ،وقصد معالجة األصوات اللغوةة العربية غير املوجودة ي لغات املتعلمين ،ياقرراح
اسرراتيييات يديلة ي ععليمه األصوات العربية للناطق بغيرها وتطبيقاتاا ،وذلك ياستخدام املنهج الوصفي
التحليل  ،وثشارت الدراسة إلى وجود صعوبة ي الجاتب الصوعي ي ععل األصوات العربية ،والتي يعود سبباا إلى
ثرر اللغة األم واختالف ثصواتاا عن ثصوات العربية ،ويذا خلفياتا اللغوةة واملعرفية.
تعقيب على الدراسات السابقة:
اتفقت الدراسات السايقة مع هدف دراستنا الحالية حيث سعت جميعها إلى معرفة ثرر استخدام تراييب
يييان ي ععلي املواد الدراسية ،وجاءت النتائ متشاهاة فيما ييناا حيث ثيدت جميع النتائ عن تأرير تراييب
يييان وتياحها ي العملية التعليمية ،ياستثناء دراسة (البطري ،وبوشقفي )2020 ،التي اختلفت ي الهدف والنتيية
حيث هدفت إلى معرفة اسرراتيييات املتعل ي ععلمه لألصوات العربية التي يعتمدها ي لغته واسرراتيييات ععليمية
يعتمدها املدرس ي ععلي األصوات العربية للناطقين بغيرها ومعالجة األصوات اللغوةة العربية غير املوجودة ي لغاتا
ياستخدام اسرراتيييات يديلة وثشارت تتييتاا إلى وجود صعوبة ي الجاتب الصوعي ي ععل األصوات وةرجع سبب
ذلك إلى اللغة األم واختالفها عن العربية ويذلك ثيضا خلفياتا اللغوةة واملعرفية ،ويذلك ثيضا دراسة (آل يدم،
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 )2019حيث هدفت إلى معرفة ثرر موقع يوتيوب ي رفع مهارعي االستماع والكالم لغير الناطقين ،وثيدت تتائ
الدراسة على وجود تأرير ملوقع يوتيوب ي رفع مهارعي االستماع والكالم.

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهجية الدراسة:
ععتمد الدراسة الحالية على املنهج التيرةبي وهو املنهج الذي يقوم على ايتساب املعلومات من خالل البحث
ثو الخبرة املباشرة ثو غير املباشرة ،والتي ععتمد على تحليل األدلة التيرةبية كالتيارب املباشرة سواء يمية ثو توعية،
يما يشير مصطلح املنهج التيرةبي ي االستخدام العلمي إلى جمع املعلومات ياالعتماد على املالحرة من خالل الحواس
ثو األدوات العلمية ،هادف صياغة النررةات واختبارها والوصول إلى استنتاجات.
يما اعتمدت الدراسة ً
ثيضا على املنهج الوصفي التحليل ي دراسة الراهرة موضوع الدراسة وه عدم قدرة
الطالب غير الناطقين ياللغة العربية على ععل مادة اللغة العربية ولقد وصفها الباحث ً
وصفا ً
جيدا ياإلطار النرري
للدراسة من خالل جمع وتحليل البياتات واستخالص ميموعة من النتائ التي تييب عن عساؤالت الدراسة والتحقق
ً
ثيضا من ثهدافها.
عينة الدراسة:
تكوتت عينة الدراسة من ( 8طالب) ي ثحد املدارس الخاصة يدولة قطر ،ي الفصل الدراس ي االول من
العام  ،2022ولقد ت تقسيمه إلى ميموعتين هما :الضايطة تتكون من ( 4طالب) ،والتيرةبية وتتكون من (4
طالب).
أدوات الدراسة :تتكون أدوات الدراسة من:
 االختبار التحصيل القبل  :وتكون االختبار من اختبار ملهارة القراءة من خالل سؤالين ،واختبار ملهارة الكتاية من
خالل سؤالين يذلك ،واختبار ملهارة االستماع من خالل سؤال ،واختبار ملهارة التحدث عن طرةق سؤال الطالب
عن رثيه ي صورة ثمامه ،واختت بسل تقيي لجميع املهارات األربعة ي مادة اللغة العربية.
 االختبار التحصيل البعدي لدراسة الحروف (د ذ ر ز) :تكون االختبار البعدي على الدروس األربعة من خالل ست
ثسئلة وفق تراييب يييان يـ ارس  ،..ضع دائرة حول ،..ايتب الحرف ،..ايتب شكل ،..ريب املقطع الصوعي،..
حلل الكلمات ،..مختت الباحث سل التقيي للطلبة.
 خطة تحضير درس واحد لحرف من الحروف السايق ذيرها وفق اسرراتييية يييان ياستخدام ميموعة من
الرراييب حددت ً
سايقا وه ترييبة الطاولة املستديرة ،وترييبة مكعب األسئلة ،وترييبة ارس ما اقول.
صدق األداة:
الصدق الراهري :للتأيد من صدق االداة ت استخدام الصدق الراهري ،حيث قام الباحث بعرضها على
ميموعة املحكمين من ذوي االختصاص والخبرة من املعلمين واملدراء العاملين ي املدارس والجامعات وعدده (.)4
واالخذ ياملالحرات السديدة والتوصيات التي اقررحها املحكمون ،وععد هذه الطرةقة املثل للحك على الصدق
الراهري لألدوات الدراسة ثن تقيس ما وضعت لقياسه.
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صدق التساق الداخلي :ت التحقق من صدق ثدوات الدراسة عن طرةق تحديد معامالت االرتباط ييرسون
يين كل عبارة ،والدرجة الكلية وذلك لتحديد مدى التيانس الداخل ألداة الدراسة حيث جاءت النتائ يما يل :
 -1اختبار التقييم التحصيلي القبلي
جدول ( )1معامالت الرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية
قيمة معامل الرتباط بيرسون
الدللة الحصائية
البند
مهارة القراءة
0.000
**0.644
1
0.000
**0.737
2
مهارة الكتاية
0.000
**0.808
3
0.000
**0.681
4
مهارة االستماع
0.000
**0.644
5
0.000
**0.766
6
0.000
**0.942
7
0.000
**0.807
8
** ذات داللة احصائية عند 0.010
يتبين من الجدول ( )1ثن جميع معامالت االرتباط لجميع عبارات اختبار التقيي التحصيل القبل كاتت
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.01وهذا يعني ثن األداة تتمتع يارتفاع معدل الصدق وه صالحة ألغراض
الدراسة.
 -2اختبار التحصيل البعدي لدراسة الحروف (د ذ ر ز)
جدول ( )2معامالت الرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية
قيمة معامل الرتباط بيرسون
الدللة الحصائية
البند
0.000
**0.629
1
0.000
**0.646
2
0.000
**0.672
3
0.000
**0.736
4
0.000
**0.714
5
0.000
**0.642
6
** ذات داللة احصائية عند 0.010
تالحظ ثن الجدول ( )2يأن جميع معامالت االرتباط لجميع عبارات اختبار التحصيل البعدي لدراسة
الحروف (د ذ ر ز) كاتت ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوةة ( ،)0.01وهذا يعني ثن األداة تتمتع يارتفاع معدل
الصدق وه صالحة ألغراض الدراسة.
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 -3خطة تحضير درس وفق استراتيجية كيجان
جدول ( )3معامالت الرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية
قيمة معامل الرتباط بيرسون
الدللة الحصائية
البند
0.000
**0.566
1
0.000
**0.627
2
0.000
**0.614
3
** ذات داللة احصائية عند 0.010
تبين من الجدول ( )3ثن جميع معامالت االرتباط لجميع تقاط خطة تحضير درس وفق اسرراتييية يييان
كاتت ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.01ويعني ثن األداة تتمتع يارتفاع معدل الصدق وه صالحة ألغراض
الدراسة.
ثبات أدوات الدراسة:
ت حساب ربات ثدوات الدراسة من االختبار التحصيل القبل  ،واالختبار التحصيل البعدي ،وخطة تحضير
درس وفق اسرراتييية يييان من خالل معادلة ثلفا يروتباخ من خالل الجدول ( ،)4وةوضح معامالت الثبات
املحسوبة.
جدول ( )4معامل الثبات ألدوات الدراسة
عدد العبارات
معامل الفا كورنباخ
األدوات
8
0.982
اختبار تحصيل القبل
6
0.990
اختبار التحصيل البعدي لدراسة الحروف ( د ذ ر ز )
3
0.991
خطة تحضير درس وفق اسرراتييية يييان
يتبين من الجدول ( )4ثن قيمة معامل الثبات ( )Alphaلالختبار التحصيل القبل يقيمة ( ،)0.982ي حين
جاء معامل الثبات يقيمة ( )0.990ي االختبار التحصيل البعدي ،يما جاءت خطة تحضير درس وفق اسرراتييية
يييان ينسبة ( ،)0.991وهذه النسب ععد ثيبر من ( )0.6لجميع ثدوات الدراسة ،مما يؤيد على إناا تمتاز يمستوي
مرتفع من الثبات وصالحة للتطبيق على عينة الدراسة.
األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة
قام الباحث ياستخدام البرتام اإلحصائي ( )SPSS23لتحليل البياتات التي يت الحصول علياا من خالل
ثدوات الدراسة ،وذلك ياستخدام األساليب اآلتية- :
 معامل ثلفا يروتباخ :لقياس الثبات ألدوات الدراسة
 معامل ارتباط ييرسون :لتحديد مستوى التيانس الداخل ألداة الدراسة وصدق ثدوات الدراسة
ّ
للتحقق من فرضيات ّ
الدر َ
اسة.
 اختبارات ))T-Test( ،(Kolmogorov-Smirnov - Shapiro-Wilk test
ِّ
 اختبار تحليل التباين ( :)ANOVAللتعرف على الفروق يين ثفراد عينة الدراسة التي ععزي ملتغير الفئة العمرةة.
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 -4نتائج البحث ومناقشتها.
بعد اتتااء الباحث من دراسته ،قد تحقق من ثهدافها ،والتي تتمثل ي  :التعرف على خصائص معلمي اللغة
العربية للطالب الناطقين بغيرها ،ومعرفة الصعوبات التي يواجهها معلمو اللغة العربية ثرناء تدريس اللغة للمتعلمين
الناطقين بغيرها ،ر الوقوف على األدييات النررةة التي عرضت ألرر توييف اسرراتييية يييان ي تدريس مادة اللغة
العربية للطالب غير الناطقين هاا ،وذلك من خالل التعرض للدراسات السايقة ،سواء العربية ثو األجنبية ،ياإلضافة
إلى التعرف على املبادئ األساسية السرراتييية يييان وتراييباا ،ر معرفة إذا ما كاتت هناك فروق يين متوسط
درجات طالب امليموعة التيرةبية الذين درسوا مادة اللغة العربية ً
تبعا لرراييب يييان  ،Kaganومتوسط درجات
طالب امليموعة الضايطة الذين درسوا تفس املادة ولكن ً
وفقا للطرةقة االعتيادية ي اختبار التحصيل البعدي ،ر
معرفة إذا ما كاتت هناك فروق يين متوسط درجات طالب امليموعة التيرةبية الذين درسوا مادة اللغة العربية ً
تبعا
ُ
لرراييب يييان  Kaganالتي ععزى ملتغير الفئة العمرةة ،ذلك مع اإلجاية على عساؤالت الدراسة من خالل اإلطار
النرري للدراسة.
وقد اهت َّ الباحث ياختبار الفرضيات الواردة ي دراسته ،حيث قام ياستخدام التصمي التيرةبي املوسوم يـ
"االختبار القبل والبعدي ياستخدام ميموعتين متكافئتين ،إحداهما تيرةبية واألخرى ضايطة" ،وكان ذلك ي ضوء
طبيعة الدراسة الحالية ،ويذلك الدراسات السايقة املمارلة ،وقد َّ
قس الباحث عينة الدراسة إلى ميموعتين ،هما:
امليموعة األولى التيرةبية ،والثاتية الضايطة.
التصميم التجريبي املستخدم في البحث:
 تطبيق ثدوات البحث ًّ
قبليا على امليموعتين قبل إجراء التيربة.
َّ
التيرةبية) فقط للمتغير املستقل ،وهو (تطبيق اسرراتييية يييان) ي حين ل تتعرض
 ععرض (امليموعة
(امليموعة الضايطة) لهذا البرتام .
 تطبيق ثدوات البحث ًّ
بعديا على امليموعتين.
 الفرضية األولى :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (𝟓𝟎  )𝒂 ≤ 𝟎.يين متوسطات درجات
تالميذ امليموعة التيرةبية الذين درسوا مادة اللغة العربية وفق تراييب يييان ( )Kaganودرجات تالميذ
امليموعة الضايطة الذين درسوا مادة اللغة العربية وفق الطرةقة االعتيادية ي اختبار التحصيل البعدي.
وللتحقق من صحة هذا الفرض ت استخدام اختبار ( )T-Testللمقارتة يين التيرةبية والضايطة ي ثرر
تطبيق اسرراتييية يييان وذلك قبل إجراء (االختبار القبل ) ،وبعد إجراء التيربة (االختبار البعدي) ،وكاتت النتائ
يما يل :
جدول ( )5املقارنة بين املجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق استراتيجية كيجان(الختبار القبلي)
مجموع الفرق بين قيمة مستوي
متوسط
العدد
املجموعة
الدللة
T
الرتب املتوسطين
الرتب
13.068
3.267
4
امليموعة الضايطة
0.448 0.770
0.400
11.468
2.867
4
امليموعة التيرةبية
يتضح من الجدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يين متوسطي درجات امليموعتين التيرةبية
ً
مساوةا ( ،)0.448وه قيمة
والضايطة قبل تطبيق اسرراتييية يييان (االختبار القبل ) حيث جاء مستوى الداللة
ثيبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يين متوسطي درجات امليموعتين التيرةبية
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والضايطة ي االختبار القبل مما يبين وجود تكافؤ يين امليموعتين قبل إجراء التيربة واملستوى الواحد ما يين رماتية
طالب.
جدول )(6املقارنة بين املجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق استراتيجية كيجان (الختبار البعدي)
مستوي
Eta
متوسط مجموع الفرق بين
قيمة T
العدد
املجموعة
الدللة Squared
الرتب الرتب املتوسطين
13.068 3.267
4
امليموعة الضايطة
0.941
0.000 21.039 6.600
39.468 9.867
4
امليموعة التيرةبية
ي حين جاءت املقارتة يين امليموعتين :التيرةبية والضايطة ي االختبار البعدي من تطبيق اسرراتييية
يييان من الجدول السايق رق ( )6يوجود فروق ذات داللة إحصائية يين متوسطي درجات امليموعتين التيرةبية
ً
مساوةا
والضايطة ي االختبار التحصيل بعد تطبيق اسرراتييية يييان (االختبار البعدي) ،حيث جاء مستوى الداللة
( )0.000وه قيمة ثقل من ( )0.05مما يدل عل وجود فروق ذات داللة احصائية وكان هذا الفارق لصالح امليموعة
التيرةبية يمتوسط رتب قدره ( )9.867مقايل متوسط رتب للميموعة الضايطة قدره ( ،)3.267ومناا نستنت وجود
فروق ذات داللة إحصائية يين متوسطي درجات امليموعتين التيرةبية والضايطة ي االختبار التحصيل بعد تطبيق
اسرراتييية يييان لصالح امليموعة التيرةبية ي االختبار البعدي ،وهو ما يوضح صحة فرض الدراسة األول والذي
ينص عل ثته توجد فروق ذات داللة إحصائية يين درجات تالميذ امليموعة التيرةبية الذين درسوا مادة اللغة
العربية قبل وبعد االختبار التحصيل .
يما يلغت قيمة معامل مربع إيتا ( )0.941وهو ما يوضح ثن ( )% 94.1من التغيرات الحادرة ي مستوى
التالميذ ي اللغة العربية ترجع إلى تأرير البرتام املقررح (تطبيق اسرراتييية يييان) وهو ما يوضح فاعلية البرتام
التدرةبي الذي يستخدم اسرراتييية يييان ي ععل الطالب غير الناطقين ياللغة العربية.
وهذا ما اتفق مع دراسة (ثسعد )2015 ،ي تحسن وربات واضح ي ثداء طالب امليموعة التيرةبية ياملقارتة
يين ثداء ثفرادها من جهة ي التطبيق (القبل  ،والبعدي ،واملؤجل) ،وثداء طالب امليموعة الضايطة من جهة ثخرى ي
اختبارات مهارات اللغة العربية (االستماع ،والتحدث ،والقراءة ،والكتاية).
وثيضا مع دراسة (العتيبي )2020 ،ي تأرير تراييب يييان ي مادة األحياء جاءت النتائ لصالح امليموعة
التيرةبية ي التحصيل الدراس ي والقدرة على حل املشكالت التي تواجهه ي مادة األحياء ،ودراسة ( Langworthy,
ً
 )2015التي ثسفرت عن ثن الطالب كاتوا ثيثر اتخراطا وثيثر دافعية عند استخدام تراييب يييان ي مقرراتا
الدراسية عن ععلمه يالشكل التقليدي االعتيادي.
والدراسات األخرى (الشواهنة( ،)Farmer, 2017( ،)2016 ،سليمان( ،)Turgut, Turgut, 2018( ،)2018 ،آل
عزام( ،)2019 ،العوض ي )Yunus, Chong, 2019( ،)2019 ،ثيدت على فاعلية تراييب يييان ي تنمية التعل لدى
الطالب ي ثي مقرر من مقررات الدراسية وباختالف الفئات العمرةة والنوع ،وعلى تنمية وترسيخ مفهوم التعل
التعاوني لديا يياتب املعل ي الصفوف الدراسية ،وهذا ما ثيدته تتيية الفرضية األولى للدراسة من هناك ثرر
لتوييف اسرراتيييات يييان ي ععل مادة اللغة العربية لدى الطالب غير الناطقين هاا.
 الفرضية الثانية :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوةة (𝟓𝟎  )𝒂 ≤ 𝟎.يين متوسطات
درجات تالميذ امليموعة التيرةبية الذين درسوا مادة اللغة العربية وفق تراييب يييان ععزى ملتغير الفئة
العمرةة.

الطلوحي

()50

أثر توظيف استراتيجية كيجان في تَ َعلُّم مادة اللغة العربية
لدى الطالب غير الناطقين بها

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة المناهج وطرق التدريس ــ المجلد األول ــ العدد السادس ــ مايو 2022م

وللتحقق من صحة الفرضية ت استخدام اختبار تحليل التباين ( )ANOVAللمقارتة يين درجات تالميذ
امليموعة التيرةبية الذين درسوا مادة اللغة العربية وفق تراييب يييان ععزى ملتغير الفئة العمرةة ،والنتائ يما يل :
جدول )( 7املقارنة بين درجات تالميذ املجموعة التجريبية الذين درسوا مادة اللغة العربية وفق تراكيب كيجان
تعزى ملتغير الفئة العمرية
الدللة اإلحصائية
قيمة F
املتوسط
الفئات
الصف األول
9.142
0.000
**11.779
9.463
الصف الثاني
9.942
الصف الثالث
وتالحظ من الجدول رق ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية يين درجات تالميذ امليموعة التيرةبية الذين
درسوا مادة اللغة العربية وفق تراييب يييان ععزى ملتغير الفئة العمرةة عند مستوى ( ،)0.01مما يوضح صحة
الفرضية الثاتية للدراسة ،وكاتت الفروق لصالح تالميذ الصف الثالث ،مما يوضح ثنا األيثر ً
تأررا يتطبيق
اسرراتييية يييان ي ععل الطالب غير الناطقين ياللغة العربية يليا تالميذ الصف الثاني ر تالميذ الصف األول،
ً
وهذا يرجع لكبر الفئة العمرةة ً
وععليميا ،مما ينبأ يضرورة تفعيل اسرراتيييات يييان املختلفة ي مادة اللغة
ذهنيا
العربية لجميع الطالب ياختالف ثجناسه .
وذلك اتضح من خالل الدراسات واألدييات النررةة التي ثيدت على التحصيل األعلى للطلبة وفق
اسرراتيييات ثو تراييب يييان املختلفة ،وهذا يالدراسات الواردة يـ (ثسعد ،)2015 ،ودراسة (الخوالدة)2015 ،
ً
والتي ثيهرت وجود فروق دالة إحصائيا ي مستوى استخدامه هذه االسرراتيييات ععزى ملتغير التخصص لصالح
تخصص اللغة العربية ،وملتغير الجنس لصالح اإلتاث ،ودراسة (سعيد ،والعيسوي ،ورضوان )2017 ،التي ثيهرت
ععدد االسرراتيييات الحديثة لتعلي اللغة العربية للناطقين بغيرها ي القرن الحادي والعشرةن ،ومن ثه هذه
ً
االسرراتيييات الحديثة املفضلة لدى املعلمين واأليثر اتتشارا ي الدول العربية واإلسالمية اسرراتييية تمثيل األدوار،
واسرراتييية العصف الذهني ،ووجود تطبيقات لالسرراتيييات التعليمية الحديثة ي القران الكرة  ،وما على
الباحثين ي امليال التعليمي والرريوي إال البحث عناا وتيليتاا للمعلمين واملدرسين لالستفادة مناا ،ودراسة (قادة،
 )2018التي خلصت إلى تحقق فعل التعلي اإلييابي املرهون يمراعاة واقع املتعل  ،وثن مفهوم التوييف الواقع ملا
ً
يحيط ياملتعل ال يراد يه دوما تكييف املعارف ،يل ينبغ ثن يتعدى ذلك لبلوغ ما يعيشه ي ميتمعه ومحاولة
إقحامه ي جو التدريس ،وتوييف الحريية ي ععلي ثنشطة اللغة العربية ياعتبارها سمة يارزة ي واقع ثفراد امليتمع
غير الناطق يالعربية ،وه جزء من حياة هذه الفئة وهو يفيل يإحداث عغير ي املوقف التعليمي ،وتتبع جملة من
الخطوات كاسرراتيييات ععليمية ي نشاطي التواصل الكتابي والشفوي يإمكاناا ترقية فعله وتمكين متعلمي اللغة
العربية غير الناطقين هاا من التحصيل والتعل  ،ودراسة (آل يدم )2019 ،التي يشفت عن وجود ثرر هام ذي داللة
إحصائية الستخدام موقع اليوتيوب ي رفع مستوى مهارعي االستماع والكالم لدى طالبات اللغة العربية الناطقات
بغيرها ييامعة األميرة تورة ينت عبد الرحمن ياململكة العربية السعودية ،ودراسة (البطري وبوشقفى )2020 ،التي
ثشارت إلى وجود صعوبة ي الجاتب الصوعي ي ععل األصوات العربية ،والتي يعود سبباا إلى ثرر اللغة األم واختالف
ثصواتاا عن ثصوات العربية ،ويذلك خلفياتا اللغوةة واملعرفية.

الطلوحي

()51

أثر توظيف استراتيجية كيجان في تَ َعلُّم مادة اللغة العربية
لدى الطالب غير الناطقين بها

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة المناهج وطرق التدريس ــ المجلد األول ــ العدد السادس ــ مايو 2022م

تشير نتائج الدراسة إلى التالي:
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية يين درجات التيرةبية الذين درسوا مادة اللغة العربية قبل وبعد االختبار
التحصيل  ،وبلغت قيمة معامل مربع ايتا ( ،)0.941وةوضح ثن ( )% 94.1من التغيرات الحادرة ي مستوى
التالميذ ي اللغة العربية ترجع إلى تأرير البرتام املقررح (تطبيق اسرراتييية يييان) وهو ما يبين صحة فرض
الدراسة األول وةوضح فاعلية البرتام التدرةبي الذي يستخدم اسرراتييية يييان ي ععل الطالب غير الناطقين
ياللغة العربية.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية يين درجات تالميذ امليموعة التيرةبية الذين درسوا مادة اللغة العربية وفق
تراييب يييان ععزي ملتغير الفئة العمرةة عند مستوى ( ،)0.01مما يوضح صحة الفرض الثاني للدراسة ،وكاتت
الفروق لصالح تالميذ الصف الثالث مما يوضح ثنا األيثر ً
تأررا يتطبيق اسرراتييية يييان ي ععل الطالب غير
الناطقين ياللغة العربية يليا تالميذ الصف الثاني ر تالميذ الصف األول.
 -3خلصت تتائ الدراسة إلى ثن خصائص معلمي اللغة العربية ي ععلي مادة اللغة العربية للطالب غير الناطقين
هاا اللغة واللغوةات "اللساتيات" والتقايل اللغوي ،واملعرفة يأترمة اللغة الصوتية والنحوةة والصرفية
والداللية ،وثوجه االتفاق واالختالف يين اللغة التي يت ععلمه واللغات األخرى ،واملعرفة األديية والثقافية،
يقصد دم العلوم األخرى مع اللغة العربية ،وباألخص العلوم األديية من خالل العصور الثقافية ملفهوم األع
عن العملية التعليمية ،واملوجهات النررةة التي ععل على إيساب اللغة وععلمها وتطبيقاتاا الرريوةة ،وهذا على
الجاتبيين ،األول :الفه هادف إنشاء البيئة الرريوةة الداعمة ،والثاني :مستوى التنفيذ عن طرةق تطوةر
املمارسات الرريوةة ،ودم الضوايط ي األهداف واملنهج والتدريس ،ويشمل هذا املعيار رالرة ضوايط ،مستوى
التخطيط ً
طبقا للضوايط ،وتنفيذها ي عملية التدريس ،وععمي املواد التعليمية ي يلها.
 -4يما يشفت تتائ الدراسة عن الصعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية ي ارتباط ميدان ععلي اللغة العربية
لغير الناطقين يه بعل اللغة التطبيقي وباألخص ميدان ععلي اللغات األجنبية ي الغرب ،وهذا من الطبيع  ،وال
يعتبر مشكلة ي حد ذاته ،ولكن املشكلة اعتمادها على ما يقدموه املتخصصون ي ععلي اللغات األجنبية ي دول
الغرب من تررةات بعضها نستطيع تطبيقه ي ميدان ععلي اللغة العربية ،وبعضها ال يمكن تطبيقه ثو يتطلب
بعض التعديالت ملوايبة ميدان اللغة العربية ،وجاءت املشكلة الثاتية ي ثن ثغلب معلمي اللغة العربية ال
يمتلكون يياتباا لغة ثخرى مثل اللغة اإلتيليزية ،وتفاوت امللتحقين يبرام إعداد معلمي اللغة العربية ي
خلفياتا الثقافية وفروعه وثهدافه  ،والفيوة الكبيرة يين النررةة والتطبيق ي العديد من يرام إعداد معلمي
اللغة العربية ،لتنوع رقافاتا وتخصصاتا وثهدافه  ،والفيوة يين النررةة والتنفيذ ي عدد من يرام إعداد
معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها ،مما يقلل من االستفادة مما يقدم ي هذا البرام من مواد وآراء.
 -5ثوضحت تتائ الدراسة َّ
يأن مبادئ تراييب يييان ه االعتماد اإلييابي على اآلخر ،املسؤولية الفردية،
واملشارية العادلة ،والتفاعل املرزامن ،يما اعتمدت الدراسة الحالية على رالرة تراييب من اسرراتيييات يييان
وه ترييبة الطاولة املستديرة ،وترييبة مكعب األسئلة ،وترييبة قل ما ارس .

التوصيات واملقترحات.

ً
يناء على النتائ التي ت التوصل إلياا يوص ي الباحث وةقررح اآلعي:
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إتاحة دورات تدرةبية وتأهيلية ملعلمي اللغة العربية ي املدارس سواء حكومية ثو خاصة لتعزةز االسرراتيييات
الحديثة ي التعل لدى الطالب غير الناطقين ياللغة العربية ،ورفع مستوى جاهزةتا للتعامل مع ثية صعوبات ثو
ثزمات مستقبلية عستطيع التأرير على القطاع الرريوي ييائحة كوروتا.
ترسيخ املعرفة الكاملة ي القطاع الرريوي يأهمية التعل وفق اسرراتيييات مختلفة دون االعتيادية ودورها ي
استمرار العملية التعليمية ،وعدم اتقطاعها بسبب ثي يروف ييئية ثو صحية ععيق العملية التعليمية ،ياإلضافة
إلى ععزةز معرفتا يالطرق التعليمية واملصادر التي نستطيع توييفها لتعلي مادة اللغة العربية لغير الناطقين هاا،
ومدى مالءمة هذه الطرق لحاجات الطلبة.
العمل على التقليل من الصعوبات التي تواجه املربيين ومديري املدارس ي توييف اسرراتيييات ععل جديدة
لتعلي الطلبة غير الناطقين ياللغة العربية وتوفير متطلباته يما يحقق ثهدافها املنشودة.
إجراء دراسة للتعرف على االحتياجات التعليمية والتدرةبية للعاملين يالقطاع الرريوي من معلمين ومشرفين
ومدراء فيما يرتبط يالتعامل مع الطلبة غير الناطقين ياللغة العربية ،مع تصمي يرام تدرةبية عستييب لهذه
االحتياجات.
إجراء ثيحاث ي املستقبل للتعرف على ثرر تطبيق بعض االسرراتيييات غير تراييب يييان ي تنمية وتطوةر مادة
اللغة العربية لدى الطالب غير الناطقين هاا ،وهذا هادف رفع مستوى تحصيله ومستوى دافعيتا تحو التعل .

قائمة املراجع.
ا
أول -املراجع بالعربية:
 اين جني ،ثيو الفتح عثمان1412( .هـ) .الخصائص .الجزء  .1ط  .4مصر :الهيئة املصرةة العامة للكتاب. ثيو النصر ،حمزة ومحمد ،جهاد جمل .)2005( .التعل التعاوني الفلسفة واملمارسة .ط  .1العين ،اإلمارات :دارالكتاب الجامع .
 ثيو عمشة ،خالد؛ واللبدي ،تزار .)2015( .من يصلح ثن يكون ًمعلما للعربية للناطقين بغيرها :دراسة ي معايير/
ً
تموذجا ومن وجهة ترر املعلمين
خصائص معل العربية للناطقين بغيرها ي ضوء املعايير الدولية اإلطار األوروبي
ثتفسه ومن وجهة الدارسين األجاتب وثساليب إعداد وتأهيله" .ورقة مؤتمر إسطنبول األول :الرؤى والتيارب،
ثعمال املؤتمر الدول األول -إسطنبول.126 -91 ،
ً
 ثسعد ،داليا .)2015( .تدريس اللغة العربية وييفيا لغير الناطقين هاا :دراسة ميداتية ي معاهد ععلي اللغةالعربية لغير الناطقين هاا رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة دمشق.
 آل عزام ،محمد .)2019( .ثرر استخدام تراييب يييان ي تحصيل طالب الصف الثاني املتوسط ي مقررالدراسات االجتماعية والوطنية .الجمعية املصرةة للقراءة واملعرفة.161-113 ،
 آل يدم ،مشاعل .)2019( .ثرر استخدام موقع اليوتيوب ي رفع مستوى مهارعي االستماع والكالم لدى طالباتمعهد ععلي اللغة العربية للناطقات بغيرها ي جامعة األميرة تورة ينت عبد الرحمن ياململكة العربية السعودية.
ميلة كلية الرريية األساسية للعوم الرريوةة واإلنساتية.412-401 ،)42( ،
 البطري ،حميد؛ وبوشقفى ،عبد الرحمن .)2020( .اسرراتيييات تيسير ععلي وععل األصوات العربية للناطقً
بغيرها -املستوى التمهيدي ث تموذجا .ميلة امليادين للدراسات ي العلوم اإلنساتية ،املؤتمر الدول االفرراض ي
مقررات اللغة العربية ي التعلي الجامع .36-17 ،)1( ،
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جونسون ،ديفيد؛ وجونسون روجر .)1998( .التعلي الجماع والفردي :التعاون والتنافس والفردية .ترجمة:
رفعت محمود يهجت .ط .1القاهرة ،مصر :عال الكتب.
حسن ،استقالل .)2018( .تصمي ععليمي-ععلمي وفق تراييب يييان ) (Keganوثرره ي تحصيل طالب الصف
األول املتوسط ومهاراتا ي توليد املعلومات ي مادة الرةاضيات ثطروحة ديتوراه غير منشورة ،جامعة بغداد،
كلية الرريية للعلوم الصرفة /اين الهيث .
الخوالدة ،محمد .)2015( .اسرراتيييات ععل اللغة العربية لدى الطلبة املاليزيين ي جامعة اليرموك وعالقتاا
يمتغيري التخصص والجنس .امليلة األردتية ي العلوم الرريوةة.186-169 ،)2(11 ،
الديب ،حسناء .)2011( .تراييب يييان (تطبيقات على ثحدث طرق التدريس) .ط .1اإلسكندرةة ،مؤسسة
حورس.
الرازي ،ثحمد ين فارس .)1979( .معج مقاييس اللغة .تحقيق :عبد السالم محمد هارون .الجزء  .5دار الفكر.
سعيد ،محمد ،والعيسوي ،هشام ،ورضوان ،زهاروم .)2017( .االسرراتيييات الحديثة ي ععلي اللغة العربية
للناطقين بغيرها وتطبيقاتاا القرآتية .املؤتمر الوطني للغة العربية وآداهاا للعام (.352-340 ،)2017
سليمان ،إيمان .)2018( .طرةقة مقررحة لتعلي مبادئ العزف على آلة البياتو للمراهقين ياستخدام تراييب
يييان للتعل التعاوني .ميلة علوم وفنون املوسيقى.190-137 ،38 ،
الشواهنة ،آالء غازي .)2016( .ثرر اسرراتييية املكعب ي تحصيل طلبة الصف السابع األساس ي ي مبحث
الرةاضيات ي محافرة قلقيلية واتياهاتا تحو ععلمها ،ماجستير منشورة ،جامعة النياح ،تايلس :فلسطين.
صليحة ،عشوش .)2014( .اللغة العربية التحديات والحلول رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة العربي ين
مهيدي-ثم البواق  ،الجزائر.
عبد املنع  ،خالد .)2014( .فاعلية اسرراتيييات يييان ي عالج بعض األخطاء اإلمالئية لدى طالب الديلوم
الرريوي يالجامعة العربية املفتوحة .ميلة دراسات عربية ي الرريية وعل النفس.)51( 2 ،
العتيبي ،مها .)2020( .ثرر التدريس ياستخدام تراييب يييان  Keganللتعل التعاوني ي التحصيل الدراس ي
والقدرة على حل املشكالت لدى عينة من طالبات مقرر ثحياء ( )3يالتعلي الثاتوي ترام املقررات مسار العلوم
الطبيعية يمدينة مكة املكرمة .امليلة األكاديمية لأليحاث والنشر العلمي.34-8 ،)17( ،
العصيل  ،عبد العزةز .)2002( .ثساسيات ععلي اللغة العربية للناطقين يلغات ثخرى .ط  .1مكة املكرمة :فهرسة
مكتبة امللك فهد الوطنية ثرناء النشر .متاح على الرايطhttps://bit.ly/32nS5Gw :
العوض ي ،منار .)2019( .ثرر استخدام اسرراتييية التعل التعاوني على ثساس تراييب ييغان ي التفكير اإليداع
ي الرةاضيات لدى طالبات السادس األساس ي ي لواء سحاب ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية العلوم الرريوةة،
جامعة الشرق األوسط ،األردن.
الفاعوري ،عوني؛ وثيو عمشة ،خالد .)2005( .ععلي العربية للناطقين بغيرها :مشكالت وحلول .الجامعة األردتية
ً
تموذجا .دراسات العلوم اإلنساتية واالجتماعية.497 -487 ،)3( 32 ،
الفيروز آيادي ،ميد الدين ثيو طاهر .)2005( .القاموس املحيط .تحقيق :مكتب تحقيق الرراث ي مؤسسة
الرسالة .ط  .8لبنان :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.
قادة ،قاس  .)2018( .توييف االسرراتيييات النشطة ي ععلي اللغة العربية لغير الناطقين هاا .األكاديمية
للدراسات االجتماعية واإلنساتية.66 -59 ،)20( ،
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. عال الكتب: مصر، القاهرة.2  ط. اتياهات حديثة ي املناهج وطرق التدريس.)2001( . كورر،كوجك
 وثسباب، اللغة العربية (نشأتاا ومكاتتاا ي اإلسالم.)2015( . محمد، ميران؛ والعتوم، تورت هللا؛ والهيياء،كورت
.170-125 ،)6( ، ميلة كلية الالهوت ييامعة يينيول.)يقائاا
. دار الدعوة.1  الجزء. املعج الوسيط.) ت. (د.ميمع اللغة العربية يالقاهرة
 ثرر توييف األنشطة اللغوةة ي تدريس النحو على تنمية بعض الرراييب النحوةة.)2019( . شيرين،معوض
ومهارات التفكير العليا لدى طالب الصف األول الثاتوي العام مستخلص يحث من رسالة ماجستير ي الرريية
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