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 مستخلص البحث :
تصاد /  يهدف البحث الحالي الى التعرف على اثر ستراتيجية  كلوزماير  و هيلدا تابا في اكتساب المفاهيم النحوية لدى طلبة كلية االدارة واالق

 جامعة بغداد ، ومن اجل تحقيق هدف البحث فقد وضع البحثان الفرضيات االتية :
1. ( داللة  مستوى  عند  احصائيا  داللة  ذو  فرق  يوجد  وفقا    0.05ال  درسوا  الذين  الطلبة  من  االولى  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسط  (بين 

 الستراتيجية كلوزماير و متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية  من الطلبة الذين درسوا وفقا الستراتيجية  هيلدا تابا 
2. ( داللة  مستوى  عند  احصائيا  داللة  ذو  فرق  يوجد  درجا  0.05ال  متوسط  وفقا  (بين  درسوا  الذين  الطلبة  من  االولى  التجريبية  المجموعة  ت 

 الستراتيجية كلوزماير و متوسط درجات المجموعة الضابطة  الذين درسوا وفقا للطريقة االعتيادية . 
3. ( ذو داللة احصائيا عند مستوى داللة  الذي  0.05ال يوجد فرق  الطلبة  الثانية  من  التجريبية  المجموعة  ن درسوا وفقا  (بين متوسط درجات 

 الستراتيجية هيلدا تابا  و متوسط درجات المجموعة الضابطة  الذين درسوا وفقا للطريقة االعتيادية .
- 2018واقتصر البحث الحالي علي عينة من طلبة المرحلة االولى  قسم االحصاء في كلية االدارة واالقتصاد جامعة  بغداد للعام الدراسي  

 م   2019
ق المجموعة التجريبية االولى التي درست باستراتيجية كلوز ماير على المجموعة التجريبية الثانية التي درست باستراتيجية  واظهرت النتائج تفو 

ن انه  هيلدا تابا, وعلى المجموعة الضابطة  التي درست بالطريقة االعتيادية  في االختبار البعدي الذي تم تطبيقه في نهاية التجربة . فضال ع
 ن درجات طالب المجموعة التجريبية االولى  والمجموعة الضابطة. توجد فروق بي

Summary of the research  

The current research aims to identify the effect of Clausmeier and Hilda Tapa's strategy on acquiring 

grammatical concepts among students of the College of Administration and Economics / University of 

Baghdad, and in order to achieve the goal of the research, the two researches put the following hypotheses: 

1  . There is no statistically significant difference at the level of significance (0.05) between the average scores 

of the first experimental group of students who studied according to the Clausmeyer strategy and the average 

scores of the second experimental group of students who studied according to the Hilda Tapa strategy. 

2  . There is no statistically significant difference at the level of significance (0.05) between the average scores 

of the first experimental group of students who studied according to Closmeier's strategy and the average 

scores of the control group who studied according to the usual method. 

3  . There is no statistically significant difference at the level of significance (0.05) between the mean scores of 

the second experimental group of students who studied according to the Hilda Tapa strategy and the average 

scores of the control group who studied according to the usual method. 

The current research was limited to a sample of students of the first stage, Department of Statistics, College 

of Administration and Economics, University of Baghdad, for the academic year 2018-2019 

The results showed the superiority of the first experimental group that was studied with the Close Mayer 

strategy over the second experimental group that studied with the Hilda Tapa strategy, and the control group 

that studied in the usual way in the post test that was applied at the end of the experiment. In addition, there 

are differences between the scores of students of the first experimental group and the control group . 
 التعريف بالبحث

 مشكلة البحث :
لك فقد ركز التربويين الجزء  االكبر من جهودهم البحثية ان طرائق التدريس كانت والزالت ذات اهمية خاصة لعملية التدريس الصفي ، لذ       

،  2007على طرائق التدريس المختلفة و فوائدها في تحقيق مخرجات تعليمية مرغوبة لدى الطالبات في المراحل التعليمية المختلفة ) قطاوي ،
لومات, والسيما في دراسة اللغة العربية , و ازدادت  ( ، ومن المشكالت المهمة التي برزت في الحقل التربوي هي الكم الهائل من المع116ص

الشكوى من جمود المادة وصعوبة فهمها , وضعف القدرة على استيعابها ، اذ لمس الباحثان هذا الضعف بوساطة عملهما الميداني في التدريس 
استرجاع هذه المعلومات ليست بالعملية السهلة    و لحظنا بعض الطالب يحفظون الحقائق والمعلومات دون فهم وادراك فيما بينها, لذا فعملية 

  فضاًل عن خلطهم بينها ، لقد عزا كثير من المربين هذا الضعف الى استعمال المدرسين للطريقة التقليدية في تدريس النحو والتي تقوم على 
( بوصفها عناصر لتنظيم المناهج ،    Conceptsحفظ وتلقين المعلومات والحقائق دون الربط فيما بينها مما دعا الى فكرة استعمال المفاهيم)  

وقلة    اذ ما تزال الطرائق التقليدية القائمة على الحفظ و التلقين واالستظهار تأخذ فعلها في تدريس المفاهيم النحوية في مدارسنا بشكل واسع
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ل الطالب يفكر تفكيرا عقليا مترابطا منطقيا محلال استعمال استراتيجيات ونماذج تعليمية حديثة  ، ان اعتماد استراتيجيات تدريس المفاهيم تجع
( ) شحاته ,  268,  1991االسباب والعالقات التي تربط بينها وبين النتائج ضمن اطار مفاهيمي يجعل التعلم اكثر فاعلية وثباتا  ، ) القاعود,  

1993 ,236 ) 
 اهمية البحث :

المجتمع وفلسفته  ومن حاجات أفراده الذين تتعهد بالعمل على تعايشهم مع المجتمع ان التربية عملية اجتماعية تشتق اهدافها من ثقافة       
( للتعلم الجامعي دور أساس في تقدم المجتمعات وتنميتها وذلك من خالل اعداد الكوادر والطاقات البشرية 7،  2004واالفادة منه ) الخطيب ،

النظرية منها والتطبيقية ، ويقترن وجود الجامعة دائمًا بالفكر والحضارة التي تتحكم في   والقيادات الفكرية المؤهلة وارساء قاعدة البحوث العلمية
( ان من ابرز اهداف التربية والتعليم هي رفع  239،  1997سياقات تطور المجتمع ونقالته النوعية من مرحلة الى اخرى أرقى منها ) الراوي ، 

من ممارسة عمليات التفكير المجرد, والتفكير كما يعرفه بعض التربويين هو استعمال معرفتنا  مستوى التفكير عند المتعلمين ليصلوا الى التمكن
ة السابقة في حل المشكالت التي تواجهنا . وبناء على هذا التعريف فان الفرد يحتاج الى المعرفة حتى يستطيع ان يفكر جيدا ويتعامل بطريق

يجيدون التفكير على الرغم من توافر المعرفة لديهم. ويعود السبب في ذلك الى عدم قدرتهم صحيحة مع المشكالت . ولكن كثيرا من الناس ال  
( ، ومن هنا برزت  الحاجة الى تعليم الفرد كيف يتعامل مع المعلومات 2,  1999على استعمال  مخزونهم المعرفي استعمااًل مناسبًا،) الحارثي ,  

ابقة , و على المدرسة تقع مسؤولية تهيئة الظروف للطالب لكي يتعلموا من خبراتهم ويستعملوا المخزونة في دماغه وكيف يتعلم من خبراته الس
عقولهم في التفاعل مع االنشطة و الخبرات التي تعرض لهم في مواقف تستدعي التفكير , الن التفاعل مع االشياء و االحداث و االشخاص 

راسة تنتمي التفكير هو حاجة تربوية ملحة , الن التفكير هو خط المسار الذي يسلكه يشكل احدى قواعد التفكير المهمة  ، ان وضع مناهج د
م  الفرد ليستطيع بوساطته مواجهة وحل ما يعترضه من مشكالت لما للمناهج من دور مهم في تنمية التفكير ومهاراته , اذ يتم عن طريقها تعلي

يتمكنوا من تطبيق ما تعلموه على مواقف متعددة سواء داخل المدرسة ام خارجها) وارد  الطلبة وتدريبهم على التنظيم والتسلسل في تفكيرهم حتى 
( ، ويمكن لمناهج اللغة العربية اذا ما طورت في هذا االتجاه ان تسهم في تخريج جيل من المتعلمين مزود بثقافة علمية لغوية وقدرة 2،   1990،

ية تسخير المنهج لتحقيق هدف التفكير في ان يختار االستراتيجية المناسبة لتحقيق  على مواجهة مشكالت الحياة . وتقع على المدرس مسؤول
ذلك, فكثيرا ما يعزى الضعف في معارف الطلبة وقدراتهم العقلية ومهاراتهم الى ان بعض المدرسين يالقون صعوبة في ايجاد االستراتيجية  

ذكر ان المنهج يتألف من مفاهيم متدرجة يتلقاها الطلبة في صفوفهم المختلفة ( ، و من الجدير بال 132,  1984المناسبة في التدريس،)محمود,  
، ويمكن بيان  على التوالي ، اذ ينمو المفهوم شيئًا فشيئًا ،او بمعنى اخر يزداد المفهوم تعمقًا وتجديدًا كلما تقدم الطالب في المستوى التعليمي   

 اهمية البحث الحالي من خالل ما يأتي:
ركز االهتمام المتزايد بعملية تعليم المفاهيم وتعلمها والتي تشكل االساس لفهم محتوى المادة التعليمية, وان تعلم المفاهيم وتعلمها هو م  -1

 اهتمام البحث الحالي. 
لدا تابا والمفاهيم يقدم البحث الحالي فائدة علمية كبيرة مستمرة من مدخله النظري الذي يتضمن استراتيجيات تدريسية   كلوز ماير و هي -2

 النحوية لبحوث ودراسات الحقة.
ضرورة اطالع اعضاء الهيأة التدريسية  على االستراتيجيات التعليمية وخطواتها في اكتساب المفاهيم النحوية وخاصة حينما يتطلب ذلك   -3

 تيجيتان  لتدريس المفاهيم . وضع معالجات للصعوبات التي يواجها الطلبة في اكتسابهم للمفاهيم والبحث الحالي يعرض  استرا
اثر  هدف البحث :  الى  معرفة  البحث  النحوية لدى طلبة كلية االدارة    تإستراتيجيا) يرمي  المفاهيم  اكتساب  تابا  في  كلوز ماير و هيلدا 

 واالقتصاد جامعة بغداد  ( 
لتجريبية االولى من الطلبة الذين درسوا وفقا (بين متوسط درجات المجموعة ا  0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائيا عند مستوى داللة ) .1

 الستراتيجية كلوزماير و متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية  من الطلبة الذين درسوا وفقا الستراتيجية  هيلدا تابا 
لطلبة الذين درسوا وفقا (بين متوسط درجات المجموعة التجريبية االولى من ا  0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائيا عند مستوى داللة ) .2

 الستراتيجية كلوزماير و متوسط درجات المجموعة الضابطة  الذين درسوا وفقا للطريقة االعتيادية . 
(بين متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية  من الطلبة الذين درسوا وفقا  0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائيا عند مستوى داللة ) .3

 ابا  و متوسط درجات المجموعة الضابطة  الذين درسوا وفقا للطريقة االعتيادية .الستراتيجية هيلدا ت
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 حدود البحث: يقتصر البحث احلالي على :
 م    2019- 2018عينة من طلبة المرحلة االولى  قسم االحصاء في كلية االدارة واالقتصاد جامعة  بغداد للعام الدراسي  -1
 م  2019  -2018كتاب اللغة العربية ) اسس البد منها ( المقرر تدريسه لطلبة المرحلة االولى  كلية االدارة واالقتصاد  للعام الدراسي   -2

 حتديد املصطلحات :
التحريك : ما بقي من االثر لغًة : ابن منظور : "االثر بقية الشيء والجمع آثار و أثور . وخرجُت في إثره اي بعده  واالثر ب اواًل : االثر :  

 رسم الشيء ، والتأثير:ابقاء االثر في الشيء ، وأثر في الشيء: ترك فيه أثرًا ".
 ( 25،  2005) ابن منظور ، مادة االثر ،

م تتحقق م : بأنه " قدرة العامل موضوع البحث على تحقيق نتيجة إيجابية لكن إذا أنتفت هذه النتيجة ول2009االثر اصطالحًا : عرفه ابراهيم ، 
 ، فأن العامل قد يكون من االسباب المباشرة لحدوث تداعيات سلبية " .  

 (    30،  2009) ابراهيم ، 
م :  بأنه " نتاج معرفي او نفس حركي يتولد نتيجة الفعل االنساني والمتمثل بموضوع البحث والمتأثر به بنحِو قصدي    2012وعرفه عيسى ،

 (  31،  2012". ) عيسى ،
كلوز ماير و هيلدا تابا لدى طلبة عينة البحث المجموعة التجريبية والضابطة     التعريف االجرائي لألثر : هو مقدار التغير الذي تحدثه استراتيجية

 نتيجة تعرضهم للمتغير المستقل ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة في االختبار اكتساب المفاهيم . 
 ثانيًا : االستراتيجية  : 

 ( 48,  1991م  بانها :" تتابع منتظم ومتسلسل من خطوات تدريس المعلم". )محمد, ومجيد , 1991عرفها  محمد , ومجيد  -1
,  1995م  بانها :" مجموعة التحركات واالنشطة التي يستخدمها المدرس عند التدريس " .) الخوالدة , 1995عرفها  الخوالدة , واخرون ,   -2

180 ) 
  اما التعريف االجرائي فهو: تحركات واجراءات تدريس المفاهيم وفق خطوات تعليم الفهوم المحدد في استراتيجيات  كلوز ماير و هيلدا تابا 

 وتهيئة االنشطة التعليمية بغية رفع مستوى اكتساب الطالب للمفاهيم النحوية.
 ثالثًا : اسرتاتيجية كلوز ماير : 

بانها " عملية تنظيم للشروط المناسبة للتعلم وهي شروط داخلية تخص الطالب وخارجية تخص المدرس   م  :1995عرفها  الخليلي,   -1
هم ان يعرفوه والمادة والبيئة التعليمية, تتضمن هذه الشروط التداخل اللفظي للمعلم مع الطلبة واختبارهم بما يعرفونه عن المواقف التعليمية ما علي 

 ( 35, 1995يقود تفكيرهم في خطط محددة ". ) الخليلي , , ثم يوجه اهتمامهم ونشاطهم و 
 ( بانها " عملية تنظيم للشروط الداخلية والخارجية الالزمة للتعليم على وفق االستراتيجيات االتية:1999عرفها ) الشمري ,  -2
 استراتيجية تحليل المفهوم - أ

 استراتيجية تحليل المثال -ب
 ( 18, 1999استراتيجية الدافعية ) الشمري ,  -ت

وية على  التعريف االجرائي : انها الخطوات المنظمة القائمة على اساس االستقراء التي تدرس بوساطتها المجموعة التجريبية االولى المفاهيم النح
 وفق الخطط النموذجية التي اعدها الباحثان لهذا الغرض . 

 رابعًا : اسرتاتيجية هيلدا تابا : 
بأنه " مجموعة من الخطوات واالنشطة القائمة على التجميع والتنظيم والتبويب لتحقق تعلم المفهوم ")العنبكي   م : 2002عرفها العنبكي ، -1
 ،2002  ،16  ) 
م : بانها " تلك االستراتيجية التي تعتمد نمط التفكير االستقرائي لتطوير العمليات العقلية المتصلة باالستقراء 1998عرفها الخفاجي ,   -2

اء النظريات باستخدام عمليات التجميع والتنظيم وتبويب البيانات والمعلومات لتحقيق االهداف في تدريس المفاهيم .  ) الخفاجي  واالستنتاج وبن
,1998 ,295 ) 
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ية على  و التعريف االجرائي: انها الخطوات المنظمة القائمة على اساس االستقراء التي تدرس بوساطته المجموعة التجريبية الثانية  المفاهيم النح
 وفق الخطط النموذجية التي اعدها الباحثان  لهذا الغرض . 

 خامسًا :االكتساب :
م : بانه " زيادة افكار الفرد ومعلوماته او تعلمه أنماطا جديدة لالستجابة او تغير أنماط استجابته القديمة   2003عرفه شحاتة والنجار ، -1

 (  57،  2003" )شحاته والنجار ،كما تعني نموا في مهارة التعلم او النضج او كليهما 
م بانه : " كمية المثيرات التي يمكن للمتعلم ان يكتسبها من خالل مالحظتها مرة واحدة , ويستعيدها بالصورة نفسها 1998عرفه قطامي ,   -2

 ( 106,  1998التي اكتسبها بها " ) قطامي , 
ز بين المفاهيم النحوية التي يتضمنها كتاب القواعد المقرر للصف  التعريف االجرائي :هو قدرة طالب مجموعات البحث الثالث على التميي

الخامس االدبي على اساس الصفات المشتركة بينها, وتقاس هذه القدرة بمجموعة الدرات التي يحصلون عليها في اختبار االكتساب الذي يتم 
 تطبيقه عليهم بعد انهاء تدريس الموضوعات المحددة للتجربة مباشرة .

 املفاهيم  : :سادسًا 
م : بأنه " مجموعة من االشياء أو الرموز أو الموضوعات أو العناصر أو االحداث الخاصة التي يتم تجميعها  2013عرفها  عطية ، -1

 (  68،  2013على أساس ما بينها من الخصائص المشتركة التي تتضمن فئة محددة بموجب معيار محدد " ) عطية ،
من المثيرات بينها خصائص مشتركة وهذه المثيرات قد تكون ايحاًء, او احداثًا, او اشخاصًا , وتستعمل   م :" فئة1998وعرفها  قطامي ,    -2

 ( 157,  1998االسماء للداللة على المفاهيم .) قطامي , 
واالقتصاد  جامعة بغداد     التعريف االجرائي للمفاهيم : انها فئة من المعلومات في مادة اللغة العربية العامة للمرحلة االولى في كلية  االدارة

 تشترك بخصائص معينة يتضمن ذلك عمليات التمييز والتصنيف .
 املدخل النظري

 ( : Klausmeiers Strategyاواًل : سرتاتيجية كلوز ماير )

وات من البحث التربوي م ،  استراتيجية قدم  فيها تعلم المفاهيم وتعليمها بشكل دقيق ، جاء نتيجة عدة سن  1971صمم هربارت كلوز ماير عام   
,    في هذا المجال ، والتعليم من وجهة نظر كلوز ماير عبارة عن عملية تنظيم الظروف الداخلية والخارجية والشروط واالنشطة الالزمة للتعلم

المفاهيم تمثل ، ويرى كلوز ماير ان    (Klausmeier & Goodwin ,1975 ,70)وان فاعلية التعلم تكمن في فاعلية التنظيم الخارجي له ،  
الحاصل فعاًل    اللبنات العقلية للفرد , وان االفراد الناضجين يكتسبون المفاهيم بناًء على خبراتهم التعليمية التي مروا بها من جهة , وانواع النضج 

زاء المعرفة لديه من خالل االدراك لديهم من جهة ثانية , ومن هنا فان عملية تعلمها تتطلب من المتعلم تنظيم وتبويب خبراته الذاتية المرتبطة باج 
( ، وقد بين كلوز ماير ان هناك  382, 1988العقلي للسمات المشتركة بين الموجودات , واطالق االسم او الرمز او العبارة اللفظية ) سعادة , 

 اربعة عوامل تؤثر في تشكيل المفاهيم ونموها هي :
 طبيعة الخصائص المكونة للمفهوم من حيث درجة تعقيدها  -1
 عدد الخصائص المكونة للمفهوم  -2
االسلوب الذي قدمت به االمثلة الموجبة المنتمية واال امثلة السالبة غير المنتمية عن المفهوم مثاًل اكانت مجردة ام محسوسة , مدعمة  -3

 ( 102, 1986ر مباشرة ) جراغ , برسوم واشكال ام غير مدعمة , تمثل خبرات مباشرة ان غب
 شروط تعلم المفهوم كما حددها كلوز ماير :   -4
 معلومات كثيرة ومتميزة ومنظمة  - أ

 ذات عالقة مباشرة  وثيقة بخبرات الفرد مباشرة  -ب
 ان المفهوم اذا تم اكتسابه في مستوى , او في اي مستوى له يكون وفق عمليات عقلية جديدة  -ت
 في ضوء الصفقات الخاصة به واالمثلة المنتمية وغير المنتمية . يجري تعريف المعلوم او تحديده -ث

(Klausmeier& Goodwin, 1975, 17)  
  لقد حدد كلوز ماير مستويات المفهوم عند الفرد حسب الزمن وهي كما يلي : 
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 فيكتسبها  –ثم يرمزها  –ويميز ذهنيا  –ان يدرك  وله عمليات عقليه وهي : (Concerte  Level)المستوى المحسوس  -1
ويعممها ثم   – ثم يميز ذهنيا    –ان يدرك كل ما واجهه سابقًا ) خبرة سابقة (   وعلمياتها العقلية هي:  (Identity Level)مستوى الذاتيى    -2

 ( 288- 387, 1988يرمزها فيكتسبها ) سعادة , 
ثم ذكر مثال  ثم تعميم لمثالين او اكثر  –ويميزه  –ه العقلية هي ان يدرك الشيء وعمليات (classifi Catory Level)مستوى تصنيف  -3

 ( Klausmeier ,1975, 165فيكتسبها ) –ثم تصنيف ثم يركزها  –متكافئين 
تعميم  ثم  –ثم تعميم المتشابهات  –وان يميز   –وعملياته العقلية ) الطالب الثانوية هي : ان يدرك  (Formal Level)مستوى التشكيل  -4

,  1988فاكتساب وكما و موضح بالمخطط .) سعادة ,    –فترميز    –ثم تصنيف    –ثم تعميم المتباينات    –ثم تعميم المتشابهات    –المتباينات  
384-386 ) 

 العوامل المؤثرة في عمليتي التعلم والتعليم : لقد اشار  كلوز ماير العوامل المؤثرة في عمليتي التعلم والتعليم كما ياتي : 
تتعلق بالنواحي الجسمية والنفسية والعقلية واالجتماعية والالنفعالية . مثل : االستعداد  واًل : العوامل الداخلية التي تخص الطالب نفسه وهي :  ا

او طاقة  , الدافع , الميل , الرغبة ... الخ . وقد يكون الطالب قادرا على السيطرة عليها . او قد تولد ضغط خارجي فتكون خارج حدود قدرته  
 تحمله .

 ثانيًا : العوامل الخارجية وتتضمن ما ياتي:
 خصائص الطالب التي تتوضح من خالل الفروق الفردية بين الطالب  - أ

 خصائص المدرس التي تتضح من اسلوبه وكفاءته وشخصيته   -ب
 التفاعل المستمر والمتبادل والمؤثر بين المدرس والطالب  -ت
 مدى مالئمتها لمستوى نضج الطالب   المادة الدراسية : -ث
 الصفات السايكوفيزيقية للمدرس وما يتوفر فيها من تقنيات تربوية  -ج
 ( 33,  1991البيئة الثقافية واالسرية التي لها اثرها في فاعلية التعليم  ، )االزيرجاوي ,  -ح

 البعد التربوي : يحدد كلوز ماير نوعين من االستراتيجيات لتعلم المفهوم وهما :
 ستراتيجية تحليل المفهوم : وتتضمن الخطوات االتية : ا - أ

 تعريف المفهوم  -1
 تميز وتمثيل الخصائص المميزة للمفهوم و وكذلك الخصائص غير ذات العالقة   -2
 تحديد االمثلة المنتمية وغير المنتمية التي سيتم استخدامها بالدرس  -3
 تحديد التصنيف الذي يشكل المفهوم جزءا منه مع االشارة للمفاهيم االخرى ضمن ذلك التصنيف -4
 تحديد المبادئ الممثلة التي يتم استخدام المفهوم من خاللها  -5
 ك المفهوم او المبدأ او كليهما معا تحديد عينة من المشكالت والحل الذي يتطلب استخدام ذل -6
 تحديد الكلمات المناسبة لخصائص المفهوم ثم اسم المفهوم و بذلك يكون المدرس قد سهل عملية اكتساب المفهوم من الطالب -7
ة معينة من استراتيجية تحليل االمثلة :  يتم القيام بمهارة تحليل االمثلة المحتملة من اجل تحديد مقدار الصعوبة التي تواجه مجموع -ب

 الطالب لتحديد االمثلة المنتمية وغير المنتمية للمفهوم وعلى وفق ما ياتي :
 تحديد المفهوم المراد تدريسه ثم تحديد تعريفه باستعمال  كلمات مناسبة -1
 تحديد عدد مناسب من االمثلة المنتمية وغير المنتمية وهنا يتم عرض المفهوم -2
يبدا المدرس بسؤال عن كل مثال منتم او غير منتم للمفهوم مع بيان سبب ذلك ، وعندها يصحح االجابة الخاطئة ويعزز الصحيحة منها   -3

 ، وفي الوقت نفسه يستطيع المدرس تحديد درجة صعوبة المفهوم من خالل اجابات الطالب  
 ( :  Hilda Tabs  Strategyثانيًا : ستراتيجية هيلدا تابا لتدريس المفاهيم )
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التدريس    Hilda Tabaتعد هليدا تابا)   المنطقة    (Teaching Strategy)( مسؤولة عن شيوع ما يسمى باستراتيجية  كما يمثل عملها في 
امل  اول مثال على استراتيجية التدريس التي يتم تصميمها لتحسين مقدرة الطلبة على التع  (Contra Costa)التعليمية المسماة بكونترا كوستا  

 مع المعلومات : 
د عمليات خطوات التفكير : لقد قامت هيلدا تابا بتحليل عملية التفكير من وجهة النظر النفسية والمنطقية وتوصلت الى نتيجة مفادها انه بينما تع

ية وتقويمها بوساطة قواعد المنطق التفكير نفسية وانه ال بد لها من تحليل نفسي فانه البد من تقدير نتائج التفكير ومحتواه عن طريق معايير منطق 
 .(Joyce 1980, 47-60) 

 وحددت هليدا تابا ثالث افتراضات او مبادئ اساسية حول التفكير تتمثل في االتي :
 يمكن تدريس التفكير . -1
نه في الجو الصفي , يمثل التفكير الميدان النشط للتعامل بين المتعلم من جهة والبيانات او المعلومات من جهة ثانية . ويعني  هذا ا  -2

فان مواد التدريس ستصبح متوفرة للفرد عندما ينتهي من تشكيل مجموعة من العمليات  العقلية مثل ترتيب الحقائق ضمن انظمة مفاهيمية , 
فرضيات والتنبؤ وربط النقاط ببعضها والوصول الى تعميات من  هذه العالقات واستخالص النتائج من الحقائق المعروفة لالنتقال الى تقديم ال

من وشرح القضايا او المشكالت غير المالوفة وال يمكن تدريس العمليات العقلية مباشرة عن طريق تقديمها من جانب المعلم او طريق اكتسابها 
لية معتمدة من افكار االخرين ومع ذلك يستطيع المعلم المساعدة في عمليات تشكيل المفاهيم بواسطة اثارة اهتمام الطلبة لتشكيل عمليات عق

 جهة وعن طريق التخفيف من التعليم المباشر من جهة ثانية .
تنشأ عمليات التفكير بشكل متتابع وقانوني , فقد افترضت هيلدا تابا من اجل اتقان مهارات تفكير محددة , فان مهارات اولية محددة   -3

لذا فان مقهوم التتابع القانوني لهذه العمات يتطلب استراتيجيات    اخرى يجب اتقانها قبل ذلك , وان هذا التتابع يجب ان ال يكون معكوسا .
تدريس يمكن عن طريق مالحظة هذه االمور المتتابعة  ، و بعبارة اخرى فان هليدا تابا قد ركزت على ضرورة تدرس مهارات التفكير عن طريق  

 عن استعمال  هذه االستراتيجيات بشكل متتابع الن احدى  استعمال استراتيجيات تدريس محددة ثم تصميمها خصيصا لتلك المهارات . فضالً 
 مهمات التفكير تبنى على االخرى 

التعليم االستقرائيا   (Inductive Thinking)ستراتيجية هيلدا تابا االستقرائية : لقد صممت هيلدا تابا استراتيجية تعليمية اسمتها استراتيجية 
)الفرحان    لتطوير العمليات العقلية المرتبطة باالستقراء وهذه االستراتيجية تساعد الطالب على تكوين المفاهيم وتفسير البيانات وتطبيق المبادئ،

ابه والثانية  ( ، تقوم استراتيجية هيلدا تابا لتدرس المفاهيم على عدد المسلمات اولى هذه المسلمات ان التفكير يمكن اكتس17,  1984، واخرون ,  
, ربطها   ان عملية التفكير تمثل الميدان النشط للتفاعل بين عثل المتعلم والمعلومات التي يتولى معالجتها )تصنيف معلومات , تمييزه , مقارنتها

 ,Joyce)يم المفاهيم .  , تحليلها.....( والمسلمة الثالثة ان عمليات التفكير المنظم تتابع في سياق منطقي معين ينبغي مراعاته في تنظيم تعل
وقد حددن هليدا تابا عدة مهمات للتفكير االستقرائي , واقترحت لكل مهمة من المهام استراتيجية تدريسية ووضعت لكل مهمة (42-43 ,1980

 من هذه المهام مرحلة من مراحل عملية التفكير ، وفيما ياتي ايضاح لهذه االستراتيجيات الفرعية : 
 ( Concept Formation Strategyفهوم ) ستراتيجية تكوين الم -أ

ى فئات تؤدي هذه المهمة الى استثارة الطلبة للقيام بتحديد المعلومات المنتمية للظاهرة وتعدادها وعمل قوائم وتوزيع البيانات والمعلومات ال  
شمل هذه االستراتيجية بثالث خطوات هي  ( ،  وت207، ص    2007وفقًا لمعيار تشابه معين ووضوح البيانات المصنفة في فئات ) السكران ،  

 كاالتي : 
 تحديد المعلومات او البيانات المرتبطة بالموضوع  -1
 تصنيف المعلومات او البيانات الى فئات وفقا لمعيار معين   -2
 وضع تسميات للفئات المصنفة  -3

د تأخذ  وقد اقترحت هيلدا تابا اسئلة لكل خطوة  من هذه الخطوات توجه الى المتعلم من اجل استثارته للقيام باألنشطة المطلوبة وهذه االسئلة ق 
 الشكل االتي . 

 ماذا تالحظ؟ -
 ما االشياء المشتركة بين مجموعة المعلومات او البيانات ؟ وفق اي معيار ؟  -
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 ما االسم المقترح ...؟  ماذا يمكن ان نسمي هذه الفئات -
ان هذه االستراتيجية تعمل على تحفيز الطالب على االستقراء لتوسيع النظام المفاهيمي لديهم , فهي تتطلب من الطالب التمييز بين   -

 ( 4,  1988خصائص الحاالت الخاصة  التي يالحظونها ومن ثم القيام بعملية التصنيف .)سعادة, 
 (Interpretation of Strategyلمعلومات )ستراتيجية تفسير البيانات او ا -ب

وتتم من خالل تحديد نقاط االختالف والتشابه والتميز بين خصائص المفاهيم وربط المعلومات بعضها ببعض وتحديد السبب والنتيجة )       
لة الستثارة المتعلم للقيام باألنشطة (، وتضم العمليات : التفسير، االستنتاج  ، التعميم وتقترح هيلد اتابا  اسئ49، ص2088زكريا واخرون ، 

 المطلوبة هذه االسئلة  تأخذ الشكل االتي : 
ماذا الحظت؟  ، ماذا يعني لك ذلك  ؟ لماذا حدث هذا ؟  ، ما الصورة التي تركها فذهنك ؟ ما الشئ الذي يمكن ان تسخلصه من ذلك ؟  )  

 ( 327, 1995الخوالدة, واخرون , 
 :    (Application Of Principles Strategyدئ والتعميمات ) استراتيجية تطبيق المبا -ج 

 (  176، 2008وتتضمن شرح الظواهر غير المالوفة ووضع الفرضيات وتوضيح التنبؤات وتبرير الفرضيات والتحقق منها ) سمارة والعدلي ، 
التنبؤ بتوابع االمور ،توضيح التنبؤات و الفرضيات ، التحقق من التنبؤات والفرضيات ، للقيام بهذه     تتضمن هذه االستراتيجية العمليات االتية :

 العمليات , فقد قدمت هيلدا تابا اسئلة مثل :
 ماذا يمكن ان يحدث لو ...؟  -
 لماذا تعتقد بان هذا يمكن ان يحدث ؟ -
 (  327, 1993ذلك ليكون صحيحا او محتمال بشكل عام؟ ) الخوالدة , واخرون ,  ما الذي يتطلبة -

 وحددت هيلدا تابا ثالث مسلمات او فرضيات اساسية حول التفكير تتمثل : 
 خرى . ان التفكير مهارة قابلة للتدريب ويمكن تدريسها ويمثل الميدان النشط بين الطلبة من جهة وبين البيانات او المعلومات من جهة ا -1
 ان التفكير تتابع في سياق منطقي على شكل مهمات ، اذ تتطلب مهمة عدد من االنشطة . -2
يتطلب كل نشاط عددًا من ستراتيجيات التدريس التي يقصد بها مجموعة من االسئلة المخططة الهادفة من المدرس والتي يتم من خاللها  -3

 (  190، ص  2011تنفيذ النشاط ) علي ،  
 رين كلوز وماير و وهيلدا تابا في المتغيرات ذات العالقة بالبحث الحالي مقارنة بين المنظ

 تابا –استراتيجية هيلدا  استراتيجية كلوز ماير
مستوى  تناسب  التي  المعلومة  ان   : االكتساب 
التعلم التكويني والتي تحفز عقول الطلبة  وتحمل 
التي   هي  نفسية  ومؤثرات  مثيرات  طياتها  بين 

 ن الطلبة اكثر من غيرها تبقى عالقة في ذه 

االكتساب : تؤكد هيلدا تابا اهمية عملية اكتساب المفهوم 
وتبين انها تشبه عملية تشكيلية من حيث كونهما وسيلتين 
انها  المفاهيم,  طبيعة  فهم  على  الطلبة  مساعدة  بها  يتم 
وطراق   التربية  لفالسفة  خصيصًا  صممت  استراتيجية 

 النشط التدريس ال يجاد نوع من التعلم 
يمثل معلومات منظمة من خصائص    المفهوم :

اي شيء   تجعل  عمليات  او  او حوادث  اشياء 
يرتبط  خاصة  اشياء  من  صنف  او  خاص 
ماير   كلوز  ويعد   ، نفسه  الصنف  او  بالشيء 
عملية تعلم عملية تعلم المفهوم عبارة عن عملية  

 وظيفية  

المفهوم: تبين هيلدا تابا ان اهم ما يميز المفهوم ظاهرتين 
هما بالصفات   اساسيتين  ويقصد   , والقواعد  الصفات   :

بها   التي يمكن  بالمفهوم  العالقة  ذات  المميزة  الخصائص 
اميز امثلة المفهوم ووضعها في  الصنف اما قواعد المفهوم 
بواسطتها صفاته   تنتظم  التي  المختلفة  الطرق  الى  فتشير 

 المميزة 
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مبائ تدريس المفهوم : يهتم كلوز ماير باألمثلة 
واال الشرح السالبة  بعد  والمراجعة  الموجبة  مثلة 

في  التفكير  المدرس  ويؤكد على عمليات  من 
 تحليل االمثلة يحدث شك ثم يقين 

مبادئ تدريس المفهوم : وضع التصنيف المناسب لتنمية 
المفهوم حيث صممت تابا هذه االستراتيجية لتنمية المفهوم 
يوجهها  الفرعية  االمثلة  من  سلسلة  شكل  على  وبناءه 

درس الستثارة طالبه نحو المهمات الرئيسة قبل اعداد  الم
 البيانات وتجميعها وتصميمه المفهوم

 

المعنى: يؤكد كلوز ماير انه كلما كانت المعلومة 
عواملها   بين  قوي  وترابط  وثيقة  صلة  ذات 
الخارجية بالداخلية , تكون اكثر استقبااًل او ثبتها  

جهة  الطالب بحيث تناسب موقفه الجديد  في موا
 اي مشكلة تعترض طريقه وحياته 

تؤكد تابا ان التنظيم والتتابع في اعطاء المعلومات للطالب 
بحياة   مرتبط  مغزى  ذات  وكونها  بينها  المنطقي  والترابط 
عملية  يسهل  بحيث  لديه  معنى  ذات  تكون  فهي  الطالب 

 ادراك المفهوم ادراكًا واضحًا وسليمًا 

 ( 310, 1988) سعادة , 

 ةدراسات سابق
اجريت هذه الدراسة في جامعة اليرموك , ترمي  الدراسة الى معرفة أثر المستوى التحصيلي واستعمال انموذجي  م :1986دراسة اليوسف   -1

تنسون التعليميين وطريقة القراءة والتسميع في اكتساب طالب الصف االول متوسط للمفاهيم الجغرافية ، تكونت عينة الدراسة من    جانيه وميرل
( شعب دراسية في ثالث مدارس حكومية تم اختيارها بالطريقة العشوائية   6( طالبا من الصف االول المتوسط موزعين عشوائيًا على ) 225)

 ( طالبا لكل مجموعة , اذ توصلت الدراسة الى النتائج االتية :75الث مجموعات رئيسية بواقع )وتم تقسيمها على ث
 تفوق المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة في اكتساب المفاهيم الجغرافية  -
 ( 62- 58,  1986تساوي اثر النموذجين في اكتساب المفاهيم الجغرافية )اليوسف ,  -
جامعة بغداد في العراق , وهدفت الى تعرف اثر انموذجي  م :اجريت هذه الدراسة في كلية التربية ) ابن رشد (2001دراسة المزوري   -2

( طالبة للمجموعة  27( طالبة بواقع )78جانيه وكلوز ماير في اكتساب المفاهيم النحوية لدى طالبات المرحلة االعدادية .كانت عينة مكونة من ) 
( طالبة للمجموعة التجريبية الثانية  التي درست النحو باستعمال  25النحو باستعمال انموذج جانيه التعليمي و )  التجريبية االولى التي درست

( طالبة للمجموعة الضابطة التي درست النحو باستعمال الطريقة التقليدية, وقد تمخضت الدراسة على  56انموذج كلوز ماير التعليمي و )
 النتائج االتية:

) هناك فرق ذو دال -1 المجموعة  0.01لة احصائية  االولى ومتوسط درجات طالبات  التجريبية  المجموعة  بين متوسط درجات طالبات   )
 الضابطة في اكتساب المفاهيم النحوية لمصلحة المجموعة  التجريبية االولى . 

الثانية ومتوسط درجات طالبات   ( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية0.01ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) -2
 المجموعة الضابطة في اكتساب المفاهيم النحوية .

( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية االولى ومتوسط درجات طالبات 0.05هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) -3
 ( 6- 5, 2001التجريبية االولى . ) المزوري ,   المجموعة التجريبية الثانية في اكتساب المفاهيم النحوية لمصلحة المجموعة

 اجراءات البحثالفصل الثالث 
 اوالً: التصميم التجريبي :    

 (التصميم التجريبي للبحث 1جدول )

 المتغير التابع  المتغير المستقبل  المجموعة 

 اكتساب المفاهيم النحوية   استراتيجية كلوز ماير  التجريبية االولى 

 استراتيجية هيلدا تابا  التجريبية الثانية 

 بالطريقة االعتيادية  الضابطة 
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 ثانيًا: جمتمع البحث والعينة :
 هي : من متطلبات البحث الحالي اختيار فيها عن شعبتين  , وقد اختار الباحثان  قصديًا جامعة بغداد كلية االدارة واالقتصاد  قسم االحصاء و 

د ( , وبطريقة السحب  -ج-ب–هي )أ    2019  - 2018ووجدا انه يضم اربعة  شعب  للعام الدراسي    وقبل البدء بالتدريس في قسم  االحصاء ,
 العشوائي اختيرت شعبة)أ( لتكون المجموعة الضابطة و )ب( لتثمل المجموعة التجريبية االولى التي سيتعرض طالبها للمتغير المستقل االول

( المجموعة التجريبية الثانية التي سيدرس طالبها باستعمال استراتيجية هيلدا تابا , والجدول  وهو استراتيجية كلوز ماير  , في حين مثلت شعبة )د
 ( يوضح ذلك 2) 

 (عدد طالب مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده 2الجدول )

قبل  الشعبة  المجموعة   الطالب  عدد 
 االستبعاد

الطالب   عدد 
 الراسبين  

عدد الطالب بعد  
 االستبعاد

المجموعة  
 الضابطة 

 27 2 29 أ

 25 2 27 ب التجريبية االولى 
 25 2 27 د التجريبية الثانية 

 77 6 63 المجموع
مجموعات البحث: حرص الباحثان قبل الشروع ببدء التجربة على تكافؤ طالب مجموعات البحث الثالث احصائيا في بعض   ثالثًا:  تكافؤ

 المتغيرات التي تعتقد انها قد تؤثر في سالمة التجربة , وهذه المتغيرات هي:
 العمر الزمني للطالب محسوبا باألشهر: -1

 الحسابي واالنحراف المعياري ألعمار طلبة مجموعاتي البحث  (المتوسط3الجدول )
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة

 6.867 224.8 المجموعة التجريبية االولى  
 8.851 227.9 المجموعة التجريبية الثانية

 7.561 225.5 المجموعة الضابطة 
 طلبة مجموعتي البحث  تحليل التباين ألعمار (نتائج4الجدول )

متوسط  القيمة الفائية مستوى الداللة 
 المربعات 

درجة  
 الحرية

مجموع  
 المربعات 

 مصدر التباين 
 المحسوبة  الجدولية 

داللة عند  بذي  ليس 
 0.05مستوى 

بين  147.138 2 73.569 1.2831 3.15
 المجموعات

داخل  4186.796 73 57.353
 المجموعات

 الكلي 4333.934 75 
 

 :2018/ 2017درجات مادة اللغة العربية النهائية للعام الدراسي السابق  -2
 الحسابي و االنحراف المعياري لطلبة مجموعتي البحث في درجات مادة اللغة العربية النهائية (المتوسط5الجدول )

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة
 11.056 80.92 المجموعة التجريبية االولى 
 13.955 79.33 المجموعة التجريبية الثانية
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  81.21 المجموعة الضابطة
 نتائج تحليل التباين لدرجات طالب مجموعات البحث الثالث في مادة اللغة العربية (6الجدول )

مصدر 
 التباين 

مجموع  
 المربعات 

درجة  
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

مستوى  القيمة الفائية
 الجدولية  المحسوبة الداللة 

بين 
 المجموعات

بذي   3.15 0.0364 59.755 2 119.511 ليس 
عند   داللة 

مستوى 
0.05 

داخل 
 المجموعات

11981.173 73 164.426 

  75 12100.684 الكلي
حدد الباحثان المادة العلمية التي ستدرس لطالب مجموعات البحث في اثناء التجربة على وفق  مفردات المنهج رابعًا: تحديد المادة العلمية : 

 المقرر, وهي الموضوعات االتية:
 العدد  -5العطف ،  -4النعت ، -3الحال  ،  -2 ، اسم الفاعل وعمله -1

( هدفًا سلوكيًا اعتمادًا على االهداف العامة ومحتوى الموضوعات التي ستدرس في 25صاغ الباحثان )خامسًا: صياغة االهداف السلوكية:  
وبغية التثبيت من   , والتطبيق, والتحليل , والتركيب, والتقويم( التجربة , موزعة على المستويات السنة في تصنيف بلوم ) المعرفة , والفهم  

لدراسية عرضت على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اللغة العربية وطرائق تدريسها و في العلوم  صالحيتها واستيفائها لمحتوى المادة ا
( اهدف سلوكية لم تبلغ نسبة االتفاق التي اعتمدتها الباحثة وهي  5النفسية ، وبعد تحليل استجابات الخبراء عدلت  بعض االهداف , وحذفت )

 ( هدفًا سلوكيًا .20االهداف السلوكية بشكلها النهائي )  ( من موافقة الخبراء. وبذلك اصبح عدد80%)
يقصد بالخطط التدريسية انها " تخطيط لفعاليات المدرس في المستقبل وكشف االهداف التي يريد المدرس   سادسًا: اعداد الخطط التدريسية:

ا كان اعداد الخطط التدريسية واحدا من متطلبات التدريس  ولم  ( 22,  1987تحقيقها بالطريقة التي سيسلكها , واالدوات التي سيستعملها) الكلزة ,
ف  الناجح فقد اعد الباحثان خططا تدريسية لموضوعات مادة قواعد اللغة العربية التي ستدرس في التجربة , و في ضوء محتوى الكتاب و االهدا

راتيجية كلوز ماير للمجموعة التجريبية االولى  , واستراتيجية السلوكية المصاغة , وعلى وفق االستراتيجيات المختار في الدراسة الحالية وهي است
 هيلدا تابا  للمجموعة التجريبية الثانية ، وقد عرضت نماذج من هذه الخطط على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اللغة العربية وطرائق 

خطط وجعلها سليمة تضمن نجاح التجربة , وفي ضوء ما  تدريسها , الستطالع آرائهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم لغرض تحسين صياغة تلك ال
 ابداه الخبراء اجريت بعض التعديالت الالزمة عليها , واصبحت جاهزة للتنفيذ. 

تعد االختبارات من وسائل التقويم التحصيلية التي تركز على تقويم تحصيل الطلبة  سابعًا: ادارة البحث ) اختبار اكتساب المفاهيم النحوية (:
تتطلب االختبارات وضع خريطة   ي او غير الدراسي . وقد اتبع الباحثان الخطوات االتية في اعداد االختبار اعداد الخريطة االختبارية:الدراس

كل اختبارية تضمن توزيع فقرات االختبار على االفكار الرئيسة للمادة, واالهداف السلوكية التي يسعى االختبار الى قياسها بحسب االهمية ل
( والجل ذلك اعد الباحثان خريطة اختبارية للموضوعات التي  122,  1999, فضاًل عن انها من متطلبات صدق المحتوى ) زاير ,  منها  

موضوع. وقد حسبت اوزان محتوى الموضوعات في ضوء اعداد الصفحات , وحسبت اوزان مستويات االهداف    5ستدرس في التجربة وشملت  
وكية في كل مستوى بحسب اهداف كل موضوع الى العدد الكلي لألهداف, وحدد عدد فقرات االختبار ب  اعتمادًا  على عدد االهداف السل 

 ( يوضح ذلك , 7( فقرة موضوعية وزعت على خاليا مصفوفة الخريطة االختبارية . والجدول )20)
 (جدول المواصفات )الخارطة االختبارية( 7جدول )

 االهداف 
 المحتوى 

االهمية   عدد الدروس
 النسبية

 المجموع فقرات االختبار التحصيلي
 تحليل  تطبيق  فهم  تذكر 

 4 1 1 1 1 %20 2 الموضوع االول
 4 1 1 1 1 %20 2 الموضوع الثاني
 4 1 1 1 1 %20 2 الموضوع الثالث 
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 4 1 1 1 1 %20 2 الموضوع الرابع 
 4 1 1 1 1 %20 2 الموضوع الخامس

 20 5 5 5 5 %100 10 المجموع
صاغ الباحثان فقرات االختبار , وقد جعلت عدد فقرات االختبار اكثر من العدد الذي حددته في الخريطة  صياغة فقرات االختبار : -1

االختبارية , وذلك للتحوط من عدم حصول بعض الفقرات على موافقة الخبراء والمحكمين او عدم حصولها على معامل صعوبة مالئم, او قوة 
( فقرة من 10( فقرة موزعة عل سؤالين : السؤال االول يضم ) 20تمييزية جيدة , لذلك اعدت صورة اولية الختبارها التحصيلي البعدي تكون من)

 ( فقرة من نوع اكمال الفراغات .10نوع االختيار من متعدد, والسؤال الثاني يضم )
دارة البحث , ويمكن تعريفه بانه " المدى الذي يقيس به االختبار ما وضع  ان الصدق من الشروط الواجب توافرها في ا صدق االختبار : -2

( ، وان الصدق من مواصفات 38,  2001من قياسه ويكون من ثم صدق البناء هو ا ن يقيس الهدف الذي وضع من اجل قياسه" ) الناشف, 
ى عدد من الخبراء والمتخصصين في اللغة العربية وطرائق االختبار الجيد, وبغية التثبيت من صدق االختبار الذي اعده الباحثان وعرض عل

تدريسها , والتربية وعلم النفس ال بداء آرائهم ومالحظاتهم في صالحية الفقرات من عدم صالحيتها في قياس ما وضعت ال جل قياسه, وبعد 
( فقرات ال نها لم تحصل  5ا االخر , وحذفت )ان حصل الباحثان على مالحظات الخبراء وآرائهم عدلت بعض الفقرات , واعيدت صياغة بعضه

 ( من مجموع الخبراء الكلي.%80على نسبة الموافقة التي حددها الباحثان ب)
 تعليمات االختبار : وضع الباحثان التعليمات االتية: -3
 تعليمات االجابة : - أ
 وشعبتك , في المكان المخصص لها في ورقة االجابة اكتب اسمك , -
 امامك اختبار يتكون من عدد من الفقرات , المطلوب االجابة عنها جميعها   -
 تكون االجابة على الورقة   -

تعليمات التصحيح: خصصت درجة واحدة للفقرة التي تكون اجابتها صحيحة , وصفرا للفقرة التي تكون اجابتها غير صحيحة  وتعامل  -ب
 لفقرة المتروكة او التي تحمل اكثر من اجابة معاملة الفقرة غير الصحيحة. ا

التجربة االستطالعية : لغرض معرفة المدة التي تستغرقها االجابة على االختبار , ووضوح فقراته , وكشف الغامض منها , طبق الباحثان  -4
ان الفقرات كانت واضحة وغير غامضة لدى الطلبة , وان    ( طالبا , فاتضح20على عينة من طالب الصف الخامس االدبي كان عددهم )

 ( دقيقة . 45وسط الوقت المستغرق في االجابة هو )
التحليل االحصائي لفقرات االختبار : يعد تحليل فقرات االختبار وسيلة لتحسين نوعيته من خالل معرفة قوة صعوبة الفقرات وقدرتها على   -5

( طالب وطالبة  من طلبة  100, لذلك طبق الباحثان االختبار على )  (Scannell, 1975, 211)لحة  التمييز , واستبعاد الفقرات غير الصا
 المرحلة االولى في قسم االحصاء  , ولتسهيل االجراءات االحصائية فقد رتب الباحثان الدرجات تنازليا من اعلى درجة الى ادنى درجة , ثم 

( بوصفها افضل مجموعتين لتمثيل المجتمع كله , وفيما يأتي توضيح إلجراءات  التحليل  %27سبة )اختيرت العينتان المتطرفتان العليا والدنيا بن
 االحصائي لفقرات االختبار 

 مستوى صعوبة الفقرات :  - أ
 معامالت صعوبة فقرات االختبار  (8الجدول )

 السؤال االول                                           السؤال الثاني 
الفقرة تسلسل   معامل الصعوبة تسلسل الفقرة  معامل الصعوبة 
1 0.45 1 0.50 
2 0.42 2 0.44 
3 0.50 3 0.58 
4 0.32 4 0.62 
5 0.50 5 0.40 
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6 0.45 6 0.55 
7 0.34 7 0.52 
8 0.55 8 0.65 
9 0.47 9 0.53 
10 0.55 10 0.50 

 قوة تمييز الفقرات :  - ب

القوة التمييزية لفقرات االختبار  (معامالت9الجدول )  

 قوة التمييز  تسلسل الفقرة  قوة التمييز  تسلسل الفقرة 
1 0.55 11 0.60 
2 0.35 12 0.44 
3 0.56 13 0.50 
4 0.62 14 0.55 
5 0.42 15 0.52 
6 0.40 16 0.50 
7 0.45 17 0.45 
8 0.55 18 0.40 
9 0.50 19 0.44 
10 0.52 20 0.50 

 فعالية البدائل الخاطئة: -أ

 فعالية البدائل الخاطئة لفقرات السؤال االول في االختبار (10الجدول رقم )

 فعالية البديل الخاطئ الثالث  فعالية البديل الخاطئ الثاني  فعالية البديل الخاطئ االول تسلسل الفقرة 
1 -3  -14  -22  
2 -34  -16  -10  
3 -23  -16  -1  
4 -13  -2  -2  
5 -2  -13  -11  
6 -4  -3  -10  
7 -13  -11  -10  
8 -9  -22  -16  
9 -16  -23  -2  
10 -16  -13  -13  

ثبات االختبار: لقد اختار الباحثان طريقة التجزئة النصفية في حساب ثبا االختبار والتي تعد من اكثر طرائق حساب الثبات شيوعا اذ   -6
يطبق االختبار مرة واحدة فيختصر الوقت والجهد ثم يتم حساب الثبات تجزئته الى نصفين او اكثر .واعتمد الباحثان درجات عينة التحليل 

,     (0.79)بلغ معامل الثبات      (Bearson)فسها, وبعد تصحيح االجابات , ووضع الدرجات  واستعمال معادلة ارتباط بيرسون  االحصائي ن
 وهو معامل ثبات مقبول بالنسبة الى االختبارات غير المقننة. (0.83)براون فبلغ معامل الثبات  –ومن ثم استعملت معادلة سبيرمان 
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( فقرة موزعة عل سؤالين : السؤال االول 20الصورة النهائية لالختبار:  بعد انهاء االجراءات االحصائية المتعلقة باالختبار وفقراته, من) -7
 ن نوع اكمال الفراغات .( فقرة م10( فقرة من نوع االختيار من متعدد, والسؤال الثاني يضم )10يضم )

 استعمل الباحثان الوسائل االحصائية االتية في اجراءات بحثهما وتحليل نتائجه: ثامنًا: الوسائل االحصائية :
 االختبار التائي لعينتين مستقلتين الستخراج نتائج البحث . -1
 ( 183,  1977استعملت هذه الوسيلة لحساب ثبات االختبار .) البياتي ,  : (Pearson)معامل ارتباط بيرسون  -2
 ( 77, 1999معامل الصعوبة : استعملت هذه الوسيلة لحساب معامالت صعوبة فقرات االختبار.)الظاهر ,  -3
 ( 128,  1998معامل قوة التمييز: استعملت هذه الوسيلة لحساب معامالت القوة التمييزية لفقرات االختبار .)عودة ’  -4
البدائل غير الصحيحة لفقرات االختبار من متعدد في السؤال االول من االختبار  -5 البدائل  استعملت هذه الوسيلة لقياس فعالية  فعالية 

 ( 125, 1998التحصيلي .)عودة ,
 نتائج البحث الفصل الرابع

 -حسب فرضيات البحث وكاالتي :يعرض الباحثان في هذا الفصل النتائج  التي توصال اليها بعد تطبيق االختبار , و  
(بين متوسط درجات المجموعة التجريبية االولى من الطلبة الذين درسوا وفقا    0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائيا عند مستوى داللة ) .1

 ا تابا .الستراتيجية كلوزماير و متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية  من الطلبة الذين درسوا وفقا الستراتيجية  هيلد
( ، بينما كان  3.17890(  واالنحراف المعياري )38.4815كان الوسط الحسابي لعينة المجموعة التجريبية  االولى في االختبار البعدي  )

( البعدي   االختبار  في  الثانية   التجريبية  المجموعة  لعينة  الحسابي  )35.4000الوسط  المعياري  ، وبعد تطبيق 2.04124( واالنحراف   )
( ودرجة حرية )    0.05( ،وهي ذات داللة معنوية عند مستوى )4.122تبار التائي لعينتين  مستقلتين  تبين ان القيمة التائية المحسوبة)االخ
سوا  (مما يشير إلى  ان هناك فروقا دالة بين المجموعة التجريبية االولى والثانية ولصالح المجموعة التجريبية االولى وهم الطالب الذين در 50

 يوضح ذلك  .  11بطريقة كلوزماير  وجدول 
 ة الفروق بين متوسطي العينة التجريبية االولى والثانية(االختبار التائي لدالل 11جدول  ) 

الوسط  العدد المجموعة 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

القيمة  

التائية  

 المحسوبة 

القيمة  

التائية  

 الجدولية 

مستوى  

0.05الداللة  

التجريبية  

 االولى 

72  ذات داللة  2.021 4.122 3.17890 38.4815 

التجريبية  

 الثانية 

25 35.4000 2.04124 

(بين متوسط درجات المجموعة التجريبية االولى من    0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائيا عند مستوى داللة )  .2
 و متوسط درجات المجموعة الضابطة  الذين درسوا وفقا للطريقة االعتيادية .  الطلبة الذين درسوا وفقا الستراتيجية كلوزماير

( البعدي   االختبار  في  االولى  التجريبية   المجموعة  لعينة  الحسابي  الوسط  المعياري 38.3600كان  واالنحراف    )
البعدي  )3.27719) االختبار  في  الضابطة   المجموعة  لعينة  الحسابي  الوسط  بينما كان   ، ( واالنحراف 32.9200( 

( ،وهي 6.504( ، وبعد تطبيق االختبار التائي لعينتين  مستقلتين  تبين ان القيمة التائية المحسوبة)2.97097المعياري )
(مما يشير إلى  ان هناك فروقا دالة بين المجموعة التجريبية 50( ودرجة حرية )    0.05ذات داللة معنوية عند مستوى ) 

يوضح    12االولى والعينة الضابطة  ولصالح المجموعة التجريبية االولى وهم الطالب الذين درسوا بطريقة كلوزماير  وجدول  
 ي لداللة الفروق بين متوسطي العينة التجريبية االولى والعينة الضابطة  (االختبار التائ 12ذلك  .جدول  ) 

الوسط  العدد  المجموعة 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

القيمة التائية 

 المحسوبة

القيمة التائية 

 الجدولية 

مستوى 

0.05الداللة  

التجريبية  

 االولى

 ذات داللة 2.021 6.504 3.17890 38.4815 27

 2.97097 32.9200 25 الضابطة  
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متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية  من الطلبة الذين درسوا وفقا  (بين 0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائيا عند مستوى داللة ) .3
 الستراتيجية هيلدا تابا  و متوسط درجات المجموعة الضابطة  الذين درسوا وفقا للطريقة االعتيادية .

( ، بينما كان 2.04124واالنحراف المعياري )(   35.4000كان الوسط الحسابي لعينة المجموعة التجريبية  الثانية  في االختبار البعدي  )
( ، وبعد تطبيق االختبار 2.97097( واالنحراف المعياري )32.9200الوسط الحسابي لعينة المجموعة الضابطة  في االختبار البعدي  )

(مما 48( ودرجة حرية )    0.05)  ( ،وهي ذات داللة معنوية عند مستوى 3.440التائي لعينتين  مستقلتين  تبين ان القيمة التائية المحسوبة)
ين درسوا  يشير إلى  ان هناك فروقا دالة بين المجموعة التجريبية االولى والعينة الضابطة  ولصالح المجموعة التجريبية الثانية  وهم الطالب الذ

 يوضح ذلك  .  13بطريقة هليداباتا  وجدول 
 عينة التجريبية الثانية  والعينة الضابطة  (االختبار التائي لداللة الفروق بين متوسطي ال 12جدول  ) 

المجمو

 عة

الع

 دد 

الوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

القيمة 

التائية  

المحس

 وبة

القيمة 

التائية  

الجدو 

 لية

مستوى 

0.الداللة

50  

التجري 

بية 

 الثانية  

2

5 

35.40

00 

2.041

24 

3.44

0 
 ذات داللة 2.021

الضابط 

 ة 

2

5 

32.92

00 

2.970

97 

لتي درست تفسير النتائج : اظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية االولى التي درست باستراتيجية كلوز ماير على المجموعة التجريبية الثانية ا
لتجربة .  باستراتيجية هيلدا تابا, وعلى المجموعة الضابطة  التي درست بالطريقة االعتيادية  في االختبار البعدي الذي تم تطبيقه في نهاية ا 

فضال عن انه توجد فروق بين درجات طالب المجموعة التجريبية االولى  والمجموعة الضابطة  , وهذه النتائج قد تعزى الى واحد او اكثرمن 
 االسباب االتية:

 فاعلية استراتيجية كلوز ماير  في التدريس لما لها من مميزات وفوائد فهو مثير للتشوق والمتابعة وتركيز االنتباه  -1
 وجود الحرية نوعا ما مع التوجيه لدى الطالب ساعد على تقبل المادة ككل واستمرار الشد نحو الدرس الى نهايته وبكل حيوية  -2
  واقع استراتيجية كلوز ماير , او من  خالل الحرية في طريقة تدريس القواعد , فقد غلبت المناقشة واالستنتاج في الدروس , وهو امر افضل  -3

 يدي كالتلقين وحشوا اذهان الطالب بالمعلومات من االسلوب التقل
شعور الطالب انهم موضع اهتمام واحساسهم بان المدرسة تسعى الى تقديم افضل االساليب التدريسية مستندة في ذلك الى مبدأ الحرية  -4

 بغية استيعابهم للمادة اضاف لهم شعورا بالثقة واالطمئنان وحب الدرس والمادة ككل 
 ي ضوء نتائج البحث يمكن للباحثين ان يستنتجا ما ياتي :ف  االستنتاجات :

 امكانية استعمال استراتيجية كلوز ماير في زيادة اكتساب المفاهيم النحوية لدى طلبة كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد .  -1
 هتم بالمادةتفاعل طلبة كلية االدارة واالقتصاد   جامعة بغداد مع  محاضرات النحوا عندما يكون االستاذ م -2
 الطلبة متحمسون الى التدريس بوساطة اساليب تدريسية حديثة لم يألفوها من قبل .  -3

 في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته فان الباحثين يوصيان بما يأتي : :التوصيات 
 التأكيد على استراتيجية كلوز ماير عند تدرس مادة النحو العربي لما في ذلك من اثر في زيادة اكتساب المفاهيم النحوية -1
التأكيد على االكثار من استعمال اساليب تدريسية جديدة في مادة النحو العربية والسيما الحديثة او اتباع اساليب تدريسية متنوعة في   -2

 لتزام بأسلوب واحد طوال العام الدراسي , الن لذلك اثرا في مادة النحو العربي . تدريس النحو  وعدم اال
 في ضوء النتائج التي تمخض عنها البحث الحالي فان الباحثين يقترحان ما يأتي:  :املقرتحات

 اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مراحل دراسية اخرى  -1
 لطلبة بحسب متغير الجنساجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على ا -2
 اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مواد دراسية اخرى   -3
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