
101

أثر تدريس التدريبات اللغوية باسرتاتيجية
)حماكاة األمنوذج( يف حتصيل القواعد اللغوية األساسية 

الالزمة لطلبة قسم الدراسات العربية 

د.سعاد سامل السبع

   تاريخ التسليم: 2016/6/4م، تاريخ القبول: 2016/10/5م.
      أستاذ مشارك/ جامعة صنعاء/ اليمن.



102

د. سعاد سالم السبعأثر تدريس التدريبات اللغوية باستراتيجية )محاكاة األمنوذج( في حتصيل القواعد اللغوية األساسية الالزمة لطلبة قسم الدراسات العربية 

ملخص:
ا�سرتاتيجية حماكاة  اأثر  اإىل معرفة  البحث احلايل   يهدف 
الأمنوذج يف تدري�س مقرر التدريبات اللغوية رقم )1( يف حت�سيل 
ا�ستخدام  لهم.ومت  الالزمة  الأ�سا�سية  العربية  اللغة  لقواعد  الطلبة 
املنهجني الو�سفي و�سبه التجريبي لتنفيذ البحث، ومتثلت عينة 
البحث يف طلبة امل�ستوى الثالث يف ق�سم الدرا�سات العربية بكلية 
2015(؛   -  2014( اجلامعي  للعام  �سنعاء  جامعة   - الرتبية 
من   %  26 وميثلون  وطالبة،  طالبا   )167( عددهم  والبالغ 
طالباً   )567( عددهم  البالغ  الق�سم(  )طلبة  الأ�سلي  املجتمع 
لأن  نظراً  الق�سدية  بالطريقة  البحث  عينة  اختريت  وقد  وطالبة. 
مقرر التدريبات اللغوية )1( ينزل �سمن مقرراتهم للف�سل الدرا�سي 
الأول من كل عام. وق�سمت العينة اإىل جمموعتني؛ جتريبية در�ست 
در�ست  �سابطة  وجمموعة  الأمنوذج،  حماكاة  با�سرتاتيجية 
التدريبات  الدرا�سة يف كتاب  اأدوات  املعتادة، ومتثلت  بالطريقة 
اللغوية القائم على منذجة القواعد اللغوية - اأعدته الباحثة - و 
هذه  يف  الطلبة  م�ستوى  لقيا�س  متكافئني  حت�سيليني  اختبارين 
ملدة  التدري�س  بعد  بعدياً،  والآخر  قبلياً،  طبق  اأحدهما  القواعد، 
التح�سيليني  الختبارين  نتائج  وحللت  كامل،  درا�سي  ف�سل 
با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية وح�ساب 

.)T( قيمة
التح�سيل  لختبار  البعدي  التطبيق  نتائج  ك�سفت  وقد 
اللغوي عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة 
)0.05( بني متو�سطي درجات طلبة املجموعة التجريبية وطلبة 
الختبار  يف  التجريبية  املجموعة  ل�سالح  ال�سابطة  املجموعة 
ككل، ويف كل جمال من جمالت القواعد اللغوية )الإمالء والنحو 

وال�رسف( على حدة.
الكلمات♦املفتاحية: ا�سرتاتيجية – حماكاة – الأمنوذج - 

التدريبات اللغوية - القواعد الأ�سا�سية

The Impact of Teaching Linguistic Exercises 
Based on Simulation Strategy Model in Students’ 
Achieving Linguistic Rules at Faculty of Education 

- Sana’a University.

Abstract:

This study aimed to investigate the impact 
of teaching linguistic exercises course based on 
simulation strategy model in achieving linguistic 
rules necessary enough for students at Faculty of 
Education, Sana’a University, Republic of Yemen.

To achieve the goals of the study, level 3 
students were chosen purposefully, during the second 
semester of the year 2014 - 2015, to be the sample of 
the study.They were 167 students, who represented 

about 26 % of students in the department (567 
students).The sample was divided into two groups 
randomly.The first one is experimental, which has 
been taught by the simulation model method, and 
the second one was taught by the normal method.

The researcher developed a textbook for 
linguistic rules exercises based on Simulation 
Strategy Model to be used in teaching the 
experimental group, while the control group used 
the ordinary textbook.In addition, two equivalent 
tests were developed to measure students to measure 
students linguistic rules achievement.After being 
assured that the tests have the acceptable levels 
of validity and reliability, the first one was used 
as a pretest for the two groups in the beginning of 
the semester.The second used as posttest for the 
two groups at the end of the semester done before 
the research experiment was conducted, and the 
other was after.Data of the two tests was analyzed 
statistically using the SPSS program.

The results showed that there are statistically 
significant differences, at the level of (0.05), between 
the mean of the experimental group simulation 
strategy model and the mean of control group, 
which was taught by the ordinary way of teaching.
The differences were in the means of the whole test 
and in each field in it.The differences were in favor 
of the experimental group.

Keywords: strategy, simulation model, 
linguistic exercises, basic rules.

 مقدمة:
اللغوية  القواعد  فهم  اإىل  العربية  باللغة  املتحدث  يحتاج 
الأ�سا�سية التي متكنه من ال�ستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة 
الآخرون،  ينتجه  ما  اإليه  تو�سل  �سليمة  بطريقة  وا�ستيعابها، 
ي�ستطيع  فال  �سحيح؛  ب�سكل  الآخرين  اإىل  هو  ينتجه  ما  وتو�سل 
املرء اأن ميار�س اللغة العربية وهو يجهل قواعد الإمالء و النحو 
�سورة  يعك�س  اأن  ميكن  ل  كما  اللغة،  لهذه  الأ�سا�سية  وال�رسف 

ح�سنة عن نف�سه وهو يقراأ ويكتب ب�سورة غري �سحيحة.
تعليمها  ب�سالمة  مرتبط  العربية  اللغة  ا�ستعمال  وح�سن 
يف  خلل  وجود  اإىل  الدرا�سات  من  العديد  اأ�سارت  وقد  وتعلمها، 
وواقع  ا�ستعمالها،  واقع  على  انعك�س  مما  العربية،  اللغة  تعليم 
تعليمها وتعلمها ول �سيما يف الع�رس احلديث؛ فقد �سارت حالة 
ال�سعف يف ا�ستعمال اللغة العربية ظاهرة �سائعة يف كل جمالت 
التعليمية  املراحل  ويف  تعليمها،  موؤ�س�سات  ويف  ا�ستعمالها، 
املختلفة، وو�سل ال�سعف اللغوي اإىل موؤ�س�سات التعليم اجلامعي؛ 
يفهمون  ل  اجلامعي  التعليم  مرحلة  يف  الطلبة  اأن  تبني  حيث 
القواعد اللغوية الأ�سا�سية فهماً عميقاً، ول يربطونها باملهارات 
دون  ومفاهيمها  اللغوية  امل�سطلحات  يحفظون  واأنهم  اللغوية، 
ا�ستيعاب ودون تطبيق، واأن دافعيتهم �سعيفة لتعلم قواعد اللغة 
بينها  والتكامل  اللغوية،  املهارات  طبيعة  يدركون  ول  العربية، 
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وبني القواعد اللغوية.)درا�سات عن ال�سعف اللغوي ب�سورة عامة 
واأ�سبابه من 2006 - 2013م( 

وتوؤكد نتائج تلك الدرا�سات ما نالحظه نحن اأع�ساء هيئة 
التدري�س - من تدن يف م�ستويات الطلبة يف اللغة العربية اأثناء 
التدري�س، وعند ت�سحيح الختبارات النهائية جلميع امل�ستويات 

يف كل الأق�سام. وهذا ما اأكدته الدرا�سات يف هذا املجال.
اللغة  يف  ال�سعف  م�سكلة  الدرا�سات  بع�س  اأعادت  وقد 
التدري�س  اأ�ساليب  اإىل  بالذات(  )اجلامعيني  الطلبة  لدى  العربية 
الواحد؛  الجتاه  ذو  التقليدي  الإلقاء  اأ�سلوب  �سيما  ول  املتبعة، 
اأ�سار عدد من الباحثني اإىل اأن �سيوع الجتاه التقليدي يف  حيث 
املدر�س،  التلقني من جانب  على  يعتمد  الذي  اجلامعي  التدري�س 
لكنه  م�سكلة،  ميثل  املتعلم  قبل  من  وال�ستذكار  احلفظ  وعلى 
ميكن تف�سريه يف �سوء م�سكلة الأعداد الكبرية من املتعلمني يف 
ن�ساب  وزيادة  الكبرية،  الدرا�سية  والقاعات  العربية،  اجلامعات 
جتهيزات  و�سعف  الدرا�سية،  املراجع  وقلة  اجلامعي،  الأ�ستاذ 
هذه  يف�سل  املدر�س  جتعل  العوامل  هذه  فكل  الفنية؛  املختربات 
الطريقة؛ ذات الجتاه الواحد، لأنها جتعله �سيد املوقف التعليمي، 
من  الأخرى  باجلوانب  الهتمام  دون  للمعرفة  الوحيد  وامل�سدر 
املهارات  املتعلمني  اإك�ساب  وهي  األ  التعليمية،  العملية  هذه 
املختلفة، ول�سيما املهارات اللغوية، وتنمية ميولهم، واجتاهاتهم 
وقدراتهم على التعلم الذاتي مما يزيد من تفاقم ال�سعف اللغوي 

لدى طلبة اجلامعة 
ورمبا العالج الأمثل مل�سكلة ال�سعف اللغوي يف اجلامعات 
يكمن يف التفكري يف طريقة لتقدمي اللغة العربية للطلبة باأ�سلوب 
التعليم  حوا�س  وتن�سط  املتعلمني،  دور  تفعل  وا�سرتاتيجيات 
التعليم  وطبيعة  الطالبية  الكثافة  ظل  يف  حتى  لديهم  والتعلم 

اجلامعي.
بوجه  الطلبة  لدى  اللغوي  الأداء  يف  الوا�سح  الرتدي  اإن   
حتقق  التعلم  يعرقل   - خا�س  بوجه  اجلامعيني  والطلبة   - عام 
ل  العربية  اللغة  لأن  ويعيقه؛  اجلامعي  للتعليم  الأ�سا�سي  الهدف 
تزال هي الأداة الرئي�سة للتح�سيل الدرا�سي يف كثري من اجلامعات 
العربية، مما  للدول  الر�سمية  اللغة  لأنها  كذلك  و�ستبقى  العربية، 
يوؤكد اإجمال على وجود حاجة ملحة لتح�سني الطرائق والأ�ساليب 
يف  ومهاراتها  بقواعدها  العربية  اللغة  تدري�س  يف  امل�ستخدمة 

مرحلة التعليم اجلامعي مبا يتفق والإمكانات املتاحة.
املتعلم  حمورها  التي  التدري�س  ا�سرتاتيجيات  اأن  ول�سك 
هي التي متكنه من تطبيق ما يتعلمه يف مواقف احلياة املختلفة، 
ولكن هذه الطرائق تتطلب �رسوطا معينة لنجاحها؛ ومن اأهمها اأن 
يكون عدد املتعلمني معقول، بحيث متكن املعلم من متابعة تعلم 

كل تلميذ يف الف�سل الدرا�سي متابعة فردية.
ولأن هذا ال�رسط ل يتوفر يف التعليم اجلامعي – ول�سيما 
يف اجلامعات اليمنية نتيجة قلة الإمكانات والكثافة الطالبية - 
فاإنه ينبغي التفكري يف ا�سرتاتيجيات تدري�س، تفعل دور الطالب 
يف  لغوية  قواعد  من  يتعلمه  ما  تطبيق  من  ومتكنه  اجلامعي، 
ممار�ساته اللغوية داخل القاعة الدرا�سية يف الو�سع الذي هو فيه 
من حيث الكثافة الطالبية وقلة الإمكانات املتاحة، ويف املواقف 

اللغوية احلياتية الأخرى خارج القاعة الدرا�سية.
التدري�س  وا�سرتاتيجيات  التعلم  نظريات  تتبع  خالل  ومن 
واخلربات العملية يف التدري�س اجلامعي للمجموعات الكبرية؛ ترى 
الباحثة اأن ا�سرتاتيجية )حماكاة الأمنوذج( ا�سرتاتيجية منا�سبة 
حيث  اللغات؛  تعليم  جمال  يف  �سيما  ول  الغر�س  هذا  لتحقيق 
ميكن من خالل هذه ال�سرتاتيجية ا�ستثمار دور الأ�ستاذ اجلامعي 
ما  تطبيق  بتمكينه من  اجلامعي  الطالب  دور  وتفعيل  الأمنوذج، 
عن  متنوعة  لغوية  مواقف  معاجلة  يف  لغوية  قواعد  من  يتعلمه 
طريق حماكاة الأمنوذج، كما ميكن من خالل )حماكاة الأمنوذج( 
اجلامعيون  الطلبة  منه  يعاين  الذي  اللغوي  ال�سعف  معاجلة 
ب�سكل خا�س؛ لأن ا�سرتاتيجية )حماكاة الأمنوذج( تقدم للمتعلم 
يف  الأمنوذج  هذا  تطبيق  اإىل  وتدفعه  للتعلم،  ال�سحيح  الأمنوذج 
مواقف جديدة بالعتماد على نف�سه، وحتقق مبداأ التعلم بالعمل، 
جني  ابن  تعريف  من  بداية  اللغة  تعلم  �رس  هي  املحاكاة  وهذه 
1997م(:  للنحو باأنه: )انتحاء �سمت الكالم العربي...( )ابن جني، 
املحاكاة  اإىل  بالعودة  اليوم  املتخ�س�سني  نداءات  اإىل  وو�سولً 
حني نرغب يف تعليم اللغة وتعلمها؛ حيث يرون اأن اللغة حماكاة 
وتقليد، ولي�ست درا�سة وتقعيداً )من القواعد(، لأن تعلم اأي لغة - 
مبا يف ذلك لغتنا العربية - ل يتم من خالل تعلم قواعد اللغة، بل 
بطريقة  وكتابتها  واجلمل  الكلمات  ونطق  )املحاكاة(  خالل  من 

�سليمة و�سحيحة( )الأحمدي، 2013م( 
اأو نظام، يتيح  فاملحاكاة عبارة عن تقليد حمكم لظاهرة 
للمتعلم فر�سة ملتابعة تعلمه خطوة بخطوة؛ وعن طريق املحاكاة 
ي�ستطيع املتعلم التدرب على مهارات حمددة دون احلاجة مل�ساعدة 
للمتعلمني  الواقع  فهم  املحاكاة  تقرب  حيث  الخت�سا�سيني؛ 
وتتيح لهم اإمكانية التجريب واملمار�سة، وبالتايل امتالك امللكة 
اللغوية...وهذا ما اأ�سارت اإليه الدرا�سات يف هذا املجال )درا�سات 

عن فاعلية املحاكاة يف التعلم من 2003 � 2015(.
هذا  يكون  وقد  موجود،  لأمنوذج  اإل  تتم  ل  واملحاكاة 
مبا�رسة  املعلم  من  مقدما  اأو  احلا�سوب،  على  مقدما  الأمنوذج 
اأ�سلوب تعلم يقوم على مبداأ  يف قاعة الدر�س.وحماكاة الأمنوذج 
)فكر كما تراين اأفكر( وهو اأقوى من مبداأ )اعمل ما اأقوله(، كما اإن 
الطلبة يتعلمون كثريا عن طريق التقليد، لذلك كان من الأجدى اأن 
واجتاهاته  تفكريه  اأمنوذجا جيدا يف  يكون  اأن  املدر�س  يحر�س 

لكي يكون قدوة لطلبته ) رزوقي ومولود، 2012(
تدري�س  يف  الطويلة  خربتها  خالل  من   - الباحثة  وجتزم 
اللغة العربية لأكرث من ع�رسين عاما - اأن ا�سرتاتيجية )حماكاة 
من  املعلم  ي�ستطيع  تفاعلية،  تدري�س  ا�سرتاتيجية  الأمنوذج( 
الطالبية  الكثافة  ظل  يف  حتى  املتعلم  دور  يفعل  اأن  خاللها 
من  اجلامعي  الطالب  متكني  وبالتايل  اجلامعات،  يف  املوجودة 
تنفيذ  يف  حماكاته  ثم  املعلم،  مع  ومناق�سته  الأمنوذج  مالحظة 
تطبيق  اإىل  يوؤدي  مما  لالأمنوذج،  امل�سابهة  اللغوية  التدريبات 
القواعد اللغوية يف مواقف احلياة املختلفة، ورمبا كل ذلك ي�سهم 
يف رفع م�ستوى الطلبة يف القواعد اللغوية الأ�سا�سية الالزمة لهم 

يف الإمالء و النحو وال�رسف.
لكن  كثريا،  احلا�سوبية  باملحاكاة  الباحثون  اهتم  وقد 
الدرا�سات نادرة يف املحاكاة املبا�رسة للمعلم، وهذا ما ي�ستدعي 
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ملعرفة  املبا�رس(  الأمنوذج  )حماكاة  ال�سرتاتيجية  هذه  جتريب 
اأثرها يف حت�سني م�ستوى الطلبة املعلمني بكلية الرتبية –جامعة 

�سنعاء يف القواعد اللغوية الأ�سا�سية الالزمة لهم.

حتديد مشكلة البحث: 
اللغوي  ال�سعف  ظاهرة  اأن  ال�سابقة  الدرا�سات  اأثبتت 
املتف�سية يف املوؤ�س�سات التعليمية تتطلب ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات 
التغلب على ال�سعوبات التي يعانون  تدري�س ت�ساعد الطلبة على 
منها يف تعلم اللغة العربية، ول�سيما يف ا�ستيعاب القواعد اللغوية 
القواعد  وتطبيق  ال�سليم،  اللغوي  الفهم  واكت�ساب  ومناق�ستها، 

اللغوية، وتوظيفها يف ممار�ساتهم اللغوية.
البحث  �سعى  فقد  والتقليد؛  باملحاكاة  تكت�سب  اللغة  ولأن 
تدري�س  يف  الأمنوذج(  )حماكاة  ا�سرتاتيجية  جتريب  اإىل  احلايل 
العربية  الدرا�سات  ق�سم  لطلبة   )1( رقم  اللغوية  التدريبات  مقرر 
اأثر هذه ال�سرتاتيجية يف  بكلية الرتبية بجامعة �سنعاء ملعرفة 

حت�سيل الطلبة لقواعد اللغة العربية الأ�سا�سية الالزمة لهم.
ومتت♦معاجلة♦م�صكلة♦البحث♦من♦خالل♦الإجابة♦عن♦الأ�صئلة♦

التالية:
والنحوية ♦◄ )الإمالئية  الأ�سا�سية  اللغوية  القواعد  ما 

وال�رسفية( الالزمة لطلبة ق�سم الدرا�سات العربية يف كلية الرتبية 
بجامعة �سنعاء؟

كلية ♦◄ يف  العربية  الدرا�سات  ق�سم  طلبة  م�ستوى  ما 
الرتبية بجامعة �سنعاء يف القواعد الإمالئية والنحوية وال�رسفية 

الأ�سا�سية الالزمة لهم؟
ما �سورة مقرر يف التدريبات اللغوية )1( م�سمم وفق ♦◄

اللغوية  القواعد  على  للتدريب  الأمنوذج(  )حماكاة  ا�سرتاتيجية 
ق�سم  لطلبة  الالزمة  الأ�سا�سية  وال�رسفية(  والنحوية  الإمالئية   (

الدرا�سات العربية يف كلية الرتبية بجامعة �سنعاء؟
ما  اأثر تدري�س مقرر التدريبات اللغوية )1( با�سرتاتيجية ♦◄

العربية  الدرا�سات  ق�سم  طلبة  حت�سيل  يف  الأمنوذج(  )حماكاة 
الأ�سا�سية  اللغوية  للقواعد   - �سنعاء  جامعة   - الرتبية  بكلية 

)الإمالئية والنحوية وال�رسفية( الالزمة لهم؟

حدود البحث:
التزم♦البحث♦باحلدود♦التالية:♦

1♦ احلد♦الب�رضي: اختيار عينة ق�سدية من طلبة ق�سم الدرا�سات .
العربية بكلية الرتبية –جامعة �سنعاء؛ وهم طلبة امل�ستوى 
 -  2014 اجلامعي  للعام  العربية  الدرا�سات  بق�سم  الثالث 

2015م. وعددهم )167( طالباً وطالبة.
2♦ اجلامعي . العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل  الزمني:  احلد♦

2015م( يف كلية الرتبية بجامعة �سنعاء.  - 2014(
3♦ اللغوية رقم )1( املعتمد . التدريبات  مقرر  املو�صوعي:♦ احلد♦

كلية  يف  العربية  الدرا�سات  بق�سم  الثالث  امل�ستوى  لطلبة 
التدريبات  على  يركز  مقرر  وهو  �سنعاء،  بجامعة  الرتبية 
التي يفرت�س  الإمالء والنحو وال�رسف،  اللغوية على قواعد 

اأن الطلبة قد تعر�سوا لها يف املقررات الأكادميية املختلفة.

أهداف البحث:
�صعى♦البحث♦اإىل♦حتقيق♦الأهداف♦التالية:

1♦ اإعداد قائمة بالقواعد اللغوية الأ�سا�سية )الإمالئية والنحوية .
بكلية  العربية  الدرا�سات  ق�سم  لطلبة  الالزمة  وال�رسفية( 

الرتبية يف جامعة �سنعاء.
2♦ )حماكاة . ا�سرتاتيجية  وفق  م�سمم  درا�سي  كتاب  اإعداد 

الأمنوذج( لتدريب الطلبة )عينة البحث( على القواعد اللغوية 
الأ�سا�سية )الإمالئية والنحوية وال�رسفية( الالزمة لهم.

3♦ تقدمي اإطار نظري واإجرائي ل�سرتاتيجية التدري�س بـ)حماكاة .
الأمنوذج(.

4♦ يف . الأمنوذج(  )حماكاة  ا�سرتاتيجية  تطبيق  اأثر  معرفة 
الأ�سا�سية  اللغوية  للقواعد  البحث(  )عينة  الطلبة  حت�سيل 
مقارنة  لهم  الالزمة  وال�رسفية(  والنحوية  )الإمالئية 

بالطريقة املعتادة.

أهمية البحث:
اأهمية ملوؤ�س�سات التعليم العايل، ملا قد  يعد هذا البحث ذا 
ي�سيفه من معلومات جديدة حول ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س 
ت�سهيل  يف  واأثرها  اجلامعي،  التعليم  يف  الأمنوذج  مبحاكاة 
اأهمية بالن�سبة لالأ�ستاذ  البحث  اأن لهذا  الالحق.ف�سال عن  التعلم 
من  متكنه  ومنظمة  فّعالة،  تدري�س  بطريقة  تزوده  اإذ  اجلامعي؛ 

تفعيل دور الطالب يف ظل م�سكلة الكثافة الطالبية.
اأما بالن�سبة للطالب فمن املتوقع اأن تك�سف له ا�سرتاتيجية 
املعرفية  بنيته  يف  اخلاطئ  فهمه  جوانب  الأمنوذج(  )حماكاة 
اللغوية ال�سابقة، وت�ساعده يف التعلم الالحق، وتعمل على زيادة 
اأثر التعلم لديه، وبالتايل رفع حت�سيله الدرا�سي، وتنمية اجتاهاته 

اليجابية نحو قواعد اللغة العربية.
ومن املتوقع اأن ت�سهم نتائج هذا البحث يف ت�سليط ال�سوء 
اللغة  قواعد  تدري�س  يف  ال�سرتاتيجية  هذه  فعالية  مدى  على 
لدرا�سات  جمالً  البحث  هذا  يفتح  ورمبا  عامة،  ب�سورة  العربية 
على  قائمة  خمتلفة  تدري�سية  مناذج  تطوير  اإىل  تهدف  اأخرى 
العملية  حت�سني  يف  امل�ساعدة  بهدف  للمعلم  املبا�رسة  املحاكاة 
التعليمية التعلمية يف ظل قلة الإمكانات وكثافة الطلبة يف الدول 

الفقرية، ول�سيما يف اليمن.

جمتمع البحث وعينته:
يف  العربية  اللغة  ق�سم  طلبة  كل  البحث  جمتمع  ميثل 
امل�ستويات الأربعة للعام اجلامعي )2014 - 2015(؛ اأما عينته 
نف�سه،  اجلامعي  للعام  منهم  الثالث  امل�ستوى  بطلبة  متثلت  فقد 
والبالغ عددهم )167( طالباً وطالبة يف اإح�سائية �سوؤون الطلبة؛ 
البحث  134( طالبة. وقد اختريت عينة  33 ( طالباً، و)   ( منهم 
ينزل   )1( اللغوية  التدريبات  مقرر  لأن  نظرا  الق�سدية  بالطريقة 
عن  ف�سالً  عام،  كل  من  الأول  الدرا�سي  للف�سل  مقرراتهم  �سمن 
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الدرا�سات العربية ي�سند تدري�س هذا املقرر للباحثة منذ  اأن ق�سم 
اأكرث من خم�س �سنوات، فجاء اختيار العينة مالئماً لهذه الظروف، 

ومنا�سباً لإجراء البحث احلايل يف الوقت املنا�سب.

منهج البحث:
اعتمدت الباحثة املنهج الو�سفي يف بناء الأدوات، والتاأطري 
النظري للبحث؛ كما ا�ستخدمت املنهج �سبه التجريبي يف تطبيق 
ا�سرتاتيجية )حماكاة الأمنوذج(، وذلك ملالءمة هذين املنهجني 
جمموعتني  اإىل  العينة  تق�سيم  مت  وقد  البحث؛  اأهداف  لتحقيق 
يف  ومتكافئتني  العدد،  يف  مت�ساويتني  و�سابطة(  )جتريبية 
امل�ستوى التح�سيلي، وفق نتائج الختبار القبلي.وقد مت تدري�س 
التجريبية با�سرتاتيجية حماكاة الأمنوذج، ومت تدري�س ال�سابطة 

بطريقة املحا�رسة املعتادة، وكما يو�سحه اجلدول )1(: 
جدول )1(

التصميم التجريبي لمنهج البحث

املتغري♦التابعاملتغري♦امل�صتقلالعدداملجموعة

التح�سيل الدرا�سي يف حماكاة الأمنوذج75التجريبية
القواعد اللغوية 

التح�سيل الدرا�سي يف الطريقة املعتادة74ال�سابطة
القواعد اللغوية

أدوات البحث:
اعتمد♦البحث♦احلايل♦على♦الأدوات♦التالية:

1♦ والنحو . )الإمالء  يف  الأ�سا�سية  اللغوية  بالقواعد  قائمة 
وال�رسف( الالزمة للطلبة عينة البحث.

2♦ لالإمالء . الأ�سا�سية  القواعد  يف  اللغوية  التدريبات  كتاب 
والنحو وال�رسف؛ الذي اأّلفته الباحثة لتحقيق اأهداف البحث.

3♦ يف . البحث  عينة  الطلبة  م�ستوى  لقيا�س  حت�سيلي  اختبار 
القواعد اللغوية املحددة يف القائمة.

مصطلحات البحث:
ياأتي♦ وفيما♦ امل�صطلحات،♦ من♦ عدد♦ البحث♦ هذه♦ يف♦ ورد♦

التعاريف♦الإجرائية♦لها:
اأثر:♦♦◄

فيه  مرغوب  تغيري  )حم�سلة  باأنه  ا�سطالحاً  الأثر  يعرف 
والنجار،  )�سحاته  التعليم(  لعملية  نتيجة  املتعلم  يف  يحدث 
بعد   - حدوثه  يتوقع  الذي  التغيري  هو:  اإجرائياً  والأثر   ،)2003
الأمنوذج - يف متو�سط درجات  با�سرتاتيجية حماكاة  التدري�س 
لهم،  الالزمة  الأ�سا�سية  اللغوية  القواعد  حت�سيل  يف  الطلبة 

امل�سمنة يف مقرر التدريبات اللغوية )1( .
ا�صرتاتيجية:♦◄

من  عامة  )جمموعة  ا�صطالحاً:♦ بال�صرتاتيجية♦ املق�صود♦
الفرد يف حتقيق مهمته( )عبد  ت�ساعد  التي  اأو اخلطوات  الأحكام 

احلق، 2009، 190( 

ويف البحث احلايل يق�سد بال�سرتاتيجية: اإجراءات التدري�س 
بهدف  وخارجها  الدرا�سية  القاعة  داخل  الأ�ستاذ  يتبعها  التي 
الطلبة  بها  يقوم  التي  املهام  وكذلك  طلبته،  لدى  التعلم  اإحداث 

اأثناء التدري�س وبعده بهدف حتقيق اأهداف التعلم املر�سومة.
املحاكاة:♦♦◄

تنظر النظرية املعرفية اإىل املحاكاة على اأنها ا�سرتاتيجية 
تعليمية لتكوين املعرفة العقلية لدى املتعلمني من خالل املرور 
النمذجة(،  )�سياق  يف  التعليمي  للموقف  وترميز  ت�سفري  بعملية 
اإبراز  على  والرتكيز  املعلومات؛  ملعاجلة  طريقة  اإىل  وحتويله 

طرائق املعلم واملتعلم يف التفكري والتعلم )توفيق، 2003(.
لطرق  مبا�رس  توجيه  هناك  يكون  املدر�س  منذجة  ففي 
التفكري وجت�سيد لالجتاهات واإدارة العمل املعريف وتنظيمه للتعلم 
الذاتي وعمق للتعلم؛ ويف املحاكاة يتم العتماد على النماذج يف 
اأفراد وهي اإحدى فنيات  اأو جمموعة  نقل فكرة او خربة اإىل فرد 
اأي�سا  واملحاكاة  ال�سحيح،  ال�سلوك  اأمناط  الأفراد  اإك�ساب  وطرق 
فنية عالجية لتعديل اأمناط ال�سلوك اخلاطئ وغري املرغوب لدى 

الأفراد )�ستيتية و�رسحان، 2007(.
الدقيقة  املالحظة  البحث:  هذا  يف  باملحاكاة  واملق�سود 
لالأمنوذج )الأ�ستاذ( من الطلبة، ثم تقليد الأداء الذي متت مالحظته؛ 
التي ر�سمت  بحيث يوؤدي الطلبة يف حماكاتهم الأدوار املختلفة 
يف الأمنوذج املحاكى، ويحللون من خاللها امل�سكالت، ويتخذون 

القرارات ب�ساأن القواعد اللغوية التي يتدربون عليها.
الأمنوذج:♦◄

باأنها:  عرفت  التي  )النمذجة(  من  )اأمنوذج(  م�سطلح  جاء 
اأن يقوم  عملية مالحظة الفرد لالآخرين بحيث ميكن من خاللها 
بتجريد القوانني العامة التي تكمن وراء ال�ستجابة املحددة لذلك 
باأنها   )Quinn, 1985( وعرفها   .)Bandura & Walter,1977(
وحماكاتهم. الآخرين  مالحظة  نتيجة  يحدث  التعلم  من   �رسب 
وعرفها )التميمي، 2004م( باأنها العملية التي يتعلم فيها الطالب 
رمزي. اأو  حي  لنموذج  م�ساهدتهم  خالل  من  جديداً   �سلوكاً 

ويعني الأمنوذج اإجرائيا يف البحث احلايل: « تقدمي مثال تدريبي 
يف  املعتمدة  الأ�سا�سية  اللغوية  القواعد  من  قاعدة  لكل  ُمعاَلج 
البحث احلايل، ويقدم املثال مكتوبا للطالب، ويناق�س كل مثال 
املدر�س  بوا�سطة  حية  اإجرائية  معاجلة  اللغوية  القاعدة  جوانب 
يف قاعة الدر�س �سفهيا، ويعد اأمنوذجا للطالب/الطالبة يتابعان 
هذا  مبحاكاة  يقومان  ثم  تدريب،  كل  معاجلة  طريقة  خالله  من 
الأمنوذج )املثال( عند الإجابة عن الأ�سئلة ال�ستيعابية التي يتم 
تقدميها للتاأكد من ا�ستيعاب الطلبة و حت�سن م�ستواهم يف القاعدة 

اللغوية امل�ستهدفة.

اسرتاتيجية التدريس بـ )حماكاة األمنوذج(:
مبحاكاة♦ التدري�س♦ ا�صرتاتيجية♦ احلايل♦ البحث♦ يعرف♦ ♦
الدر�س،  قاعة  داخل  املنظمة  املعلم  حتركات  باأنها:♦ الأمنوذج♦
الطلبة،  اأمام  ومت�سل�سل  منتظم  ب�سكل  بها  يقوم  التي  واأفعاله 
القواعد  فيها  امل�سمنة  التدريبات  من  مناذج  معاجلة  بهدف 
باأ�سلوب  وال�رسفية(  والنحوية  )الإمالئية  الأ�سا�سية  اللغوية 
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د. سعاد سالم السبعأثر تدريس التدريبات اللغوية باستراتيجية )محاكاة األمنوذج( في حتصيل القواعد اللغوية األساسية الالزمة لطلبة قسم الدراسات العربية 

يت�سف بالتفكري العميق وباحليوية والن�ساط، وبا�ستعمال الكتابة 
تغيري  طريق  عن  للمعاين  املمثل  ال�سفهي  بال�رسح  امل�سحوبة 
والنتقال  اجل�سدية،  والإ�سارات  التحدث،  اأثناء  ال�سوت  طبقات 
بني مراكز الرتكيز احل�سية )ا�ستعمال لغة اجل�سد( حلث الطلبة على 
دقة املالحظة والفهم وحماكاة التدريب )الأمنوذج( عند معاجلة 

التدريبات اللغوية ال�ستيعابية.

 التدريبات اللغوية:
الأن�سطة  احلايل:  البحث  يف  اللغوية  التدريبات  تعني   
)الإمالئية  الأ�سا�سية  بالقواعد  املت�سلة  التعلمية  التعليمية 
والنحوية وال�رسفية( التي تركز على ن�ساط املتعلم عند ممار�سته 
قدراته  ا�ستثمار  له  تتيح  وكتابية(  )�سفهية  لغوية  لأداءات 
اللغوية  القواعد  ا�ستيعاب  يف  ال�سابقة  املعرفية  ومكت�سباته 
وتطبيقها من خالل البحث عن اأجوبة وحلول منا�سبة للم�سكالت 
اللغوية املطروحة وفق توجيهات معينة من الأ�ستاذ جتعل املتعلم 

ي�سري يف اجتاه بلوغ الأهداف املق�سودة من الدر�س اللغوي.

التحصيل الدراسي: 

ما  مقدار  احلايل:  البحث  يف  الدرا�سي  بالتح�سيل  يق�سد 
القواعد  يف  ومهارات  معارف  من  الطالبة  الطالب/  يح�سله 
 )1( رقم  اللغوية  التدريبات  مقرر  امل�سمنة  الأ�سا�سية  اللغوية 
على  الطالبة  الطالب/  عليها  يح�سل  التي  بالدرجات  مقدرا 

الختبار التح�سيلي املعد لهذا الغر�س.

الدراسات السابقة: 
مل تتمكن الباحثة من احل�سول على درا�سات �سابقة حول 
العربية،  اللغة  تعليم  يف  للمعلم  املبا�رسة  واملحاكاة  النمذجة 
الدرا�سية  املواد  بع�س  تدري�س  يف  الدرا�سات  بع�س  ووجدت 

الأخرى، ومنها الدرا�سات التالية: 
 :)Donald Anthon De Rose,  2001( دونالد  درا�سة 
على  كدليل  الذهنية  النماذج  ا�ستخدام  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
وبنائي(  )انتقايل  تعليميتني  طريقتني  اإطار  يف  العلمي  التفكري 
اخللية  اأنيميا  يف  اجلزيئي  اأو  النووي  الأ�سا�س  مو�سوع  حول 
مت  وقد  الهيموجلوبني،  حل  يف  الكهربائية  الهجرة  ئ  ومباد 
قيا�س اأمناط النماذج الذهنية mertal modals )تكرار املعلومات 
التف�سريية( ودرجات حل امل�سائل وحتويل الأ�سئلة مع مقارنتها 
بيئة  كل  يف  الأحياء  ق�سم  يف  ثانوي  الثانية  ال�سنة  طالب  لدى 
تعليمية يف جامعة بو�سطن بالوليات املتحدة. وا�ستخدمت اأداة 
تقييم  )جمموعة   Group Assessment of Logical Thinking«
 التفكري املنطقي( وقد اأو�سحت النتائج ميل الطلبة الذين تعلموا

قوالب  اأو  للتفكري  كاملة  مناذج  ا�ستخدام  اىل  البنائية  بالطريقة 
النتقالية،  بالطريقة  تعلموا  الذين  الطالب  يفوق  ب�سكل  ذهنية 
وقد اأظهر )52 %(من جمموعة الطريقة البنائية، و )44%( من 
القوالب  اأو  الذهنية  النماذج  النتقالية مظاهر  الطريقة  جمموعة 
ذات  فروق  هناك  تكن  مل  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  املنا�سبة،  الذهنية 
التي  ال�سارحة  التف�سريية  املعلومات  تكرار  يف  اإح�سائية  دللة 

عرب بها اأفراد املجموعتني.

اأثر  اإىل معرفة  )2007م(: هدفت  الروؤوف  عبد♦ عزت♦ درا�سة 
البيولوجي  تعليم  يف  املفاهيمية  النمذجة  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام 
الناقد  التفكري  مهارات  وتنمية  املفاهيمي  التغيري  على 
الثانوي  الأول  ال�سف  لدى طالب  التقومي(  التحليل،  )ال�ستنتاج، 
النمذجة  ا�سرتاتيجية  فعالية  النتائج  واأو�سحت  باملنوفية، 
املفاهيمية يف التغيري املفاهيمي لدى طالب عينة التجربة حيث 
ظهر حت�سن يف اأدائهم مقارنة باملجموعة ال�سابطة يف الختبار 
اخلطاأ  املفاهيم  حمل  ال�سحيحة  املفاهيم  اإحالل  ومت  البعدي، 
الطالب على تطوير  وغري املقبولة علمياً؛ مما يعني زيادة قدرة 
بنيته املفاهيمية، كما اأو�سحت فعالية ال�سترتاتيجية يف تنمية 

مهارات التفكري الناقد ل�سالح املجموعة التجريبية.
فعالية  معرفة  اإىل  وهدفت  )بنتني:2011م(:  درا�سة 
عمليات  على  القراآنية  لالآيات  املفاهيمية  النمذجة  ا�سرتاتيجية 
لدى  الكيمياء  مبنهج  احلديثة  الذرية  النظرية  تدري�س  يف  العلم 
الدرا�سي. للعام  الثانوية  ثانوي باملدر�سة  الأول  ال�سف  طالبات 
طالبة،   )163( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  1435هـ(   �  1434(
و  طالبة،   )83( وبلغت  )جتريبية  جمموعتني  اإىل  تق�سيمها  مت 
�سابطة بلغت )80( طالبة(، وقامت معلمة كيمياء متدربة على 
تدري�س النظرية الذرية احلديثة با�سرتاتيجية النمذجة للمجموعة 
التجريبية، ويف الوقت نف�سه قامت معلمة كيمياء اأخرى بتدري�س 
النتائج  واأظهرت  املحا�رسة،  با�سرتاتيجية  ال�سابطة  املجموعة 
التجريبية،  املجموعة  ل�سالح  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
لالآيات  املفاهيمية  النمذجة  ل�سرتاتيجية  اأثر  وجود  يوؤكد  مما 
الذرية  النظرية  تدري�س  يف  العلم  عمليات  بع�س  على  القراآنية 

احلديثة مبنهج الكيمياء لل�سف الأول ثانوي.
فاعلية  اكت�ساف  اإىل  وهدفت  )اخلفاجي:2011م(:  درا�سة 
التح�سيل  يف  التباديل(  والتدري�س  )النمذجة  ا�سرتاتيجيتي 
والدافعية  العملي،  الهند�سية  الب�رسيات  ملادة  العملي  والأداء 
عينة  وتكونت  العراق،  يف  الطلبة  من  عينة  لدى  املادة  لتعلم 
البحث من ثالث جمموعات مت�ساوية؛ التجريبية الأوىل يدر�سون 
املادة املقررة وفق ا�سرتاتيجية )النمذجة( واملجموعة التجريبية 
الثانية يدر�سون املادة املقررة با�سرتاتيجية )التدري�س التباديل( 
املادة  يدر�سون  ال�سابطة،  املجموعة  متثل  الثالثة  واملجموعة 
بعديا  اختبارا  الباحثة  ا�ستخدمت  وقد  التقليدية،  الطريقة  وفق 
واحدا للمجموعات الثالث، وتو�سلت النتائج اإىل فاعلية ا�ستخدام 
ا�سرتاتيجيتي ) النمذجة والتدري�س التباديل( يف التح�سيل والأداء 
لتعلم  والدافعية  )العملي(  الهند�سية  الب�رسيات  ملادة  العملي 

املادة بفروق ذات دللة اإح�سائية ل�سالح ا�سرتاتيجية النمذجة.
درا�سة رزوقي♦ومولود )2012م(: هدفت الدرا�سة اإىل مقارنة 
اأثر ا�ستخدام كل من ا�سرتاتيجية التدري�س بخرائط التفكري القائمة 
اللفظي  الت�سال  مهارات  يف  النمذجة  وا�سرتاتيجية  الدمج  على 
والقدرة القرائية يف مادة الريا�سيات لدى طالب الثالث الثانوي 
جمموعتني  الباحثان  واختار  بغداد،  يف  املعلمني  اإعداد  مبعهد 
التفكري  خرائط  با�سرتاتيجية  تدري�سها  مت  اأحدهما  جتريبيتني؛ 
القائمة على الدمج، والأخرى مت تدري�سها با�سرتاتيجية النمذجة، 
الباحثني، اختبار  اإعداد  العينتني من  ومت تطبيق اختبارين على 
مادة  يف  القرائية  القدرة  واختبار  اللفظي  الت�سال  مهارات 
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رفع  يف  ال�سرتاتيجيتني  فاعلية  الدرا�سة  واأثبتت  الريا�سيات، 
ل�سالح  اإح�سائيا  دالة  فروق  ووجود  ككل،  الطالب  م�ستوى 
املجموعة التي در�ست با�سرتاتيجية خرائط التفكري القائمة على 

الدمج.
ا�ستعمال  اأثر  قيا�س  اإىل  وهدفت   :)2015( الأ�صدي  درا�سة 
الإبداعي  والتفكري  التح�سيل  يف  الفكرية  النمذجة  ا�سرتاتيجية 
لدى طالبات ال�سف الثاين املتو�سط يف مادة الكيمياء يف ق�ساء 
قوامها  عينة  على  الدرا�سة  وطبقت  العراق،  يف  بكربالء  الهندية 
اإىل جمموعتني؛ جمموعة جتريبية مت  تق�سيمها  )66( طالبة، مت 
تدري�سها  مت  �سابطة  واأخرى  النمذجة،  با�سرتاتيجية  تدري�سها 
ا�سرتاتيجية  اعتماد  اأن  الباحثة  وا�ستنتجت  املعتادة،  بالطريقة 
التح�سيل  م�ستوى  رفع  يف  اإيجابي  تاثري  لها  املعرفية  النمذجة 

الدرا�سي ويف تو�سيع تفكريهن البداعي.

تعليق على الدراسات السابقة:
ا�ستخدام  فعالية  ال�سابقة  الدرا�سات  يف  النتائج  اأظهرت 
اأو حية  ورقية  اأكانت مناذج  �سواء  للنماذج؛  املبا�رسة  املحاكاة 
يف  لتجريبها  الفر�سة  يتيح  مما  املختلفة،  الدرا�سية  املواد  يف 
تدري�س اللغة العربية، وهذا ما �سعى اإليه البحث احلايل ول �سيما 
اأن مهارات التفكري الناقد )ال�ستنتاج، التحليل، التقومي( هي من 
الدرا�سات  يف  املفاهيمية  النمذجة  بعملية  املرتبطة  املهارات 
اأن  ميكن  التي  العقلية  العمليات  تكون  وهي  املذكورة،  ال�سابقة 

ي�ستعملها الطلبة يف حل التدريبات اللغوية يف البحث احلايل.
ا�ستخدام  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  تلك  من  الإفادة  وميكن 
الن�سو�س ال�سارحة كاأ�سلوب لتقومي املعرفة ال�سابقة يف القواعد 
حماكاة  ا�سرتاتيجية  با�ستخدام  التعلم  لتعزيز  وكذلك  اللغوية، 
الدرا�سات  يف  النماذج  ا�ستخدام  يف  التنوع  ورمبا  الأمنوذج، 
ال�سابقة يفيد يف تنويع مناذج البحث احلايل ومناذج التدريبات 
تعلم  بهدف  البحث(  )عينة  الطلبة  لدى  العقلية  العمليات  لتفعيل 

القواعد اللغة العربية الالزمة لهم.
القائمة على حماكاة الأمنوذج  الدرا�سات  وقد لوحظ ندرة 
احلديث  الع�رس  �سهده  ما  اإىل  ذلك  يرجع  ورمبا  املبا�رس؛  احلي 
تقدمي  يف�سلون  بالتعليم  املهتمني  جعل  تكنولوجي  تقدم  من 
اإىل  املتعلمني  وتوجيه  احلا�سوب،  عرب  التعليمية  النماذج 
حمو�سبة  التعليمية  النماذج  تقدمي  لأن  احلا�سوبية؛  املحاكاة 
اأكرث دقة واإبهارا للمتعلم مما �سجع الباحثني اإىل القيام بع�رسات 
ولكن  واأثرها،  احلا�سوبية  واملحاكاة  النمذجة  حول  الدرا�سات 
اإىل  وتفتقد  اقت�ساديا،  مكلفة  احلا�سوبية  واملحاكاة  النمذجة 
اأي وقت  التفاعل معها يف  واإمكانية  املبا�رس  الإن�ساين  التوا�سل 
الفردية بني املتعلمني، ناهيك عن  الفروق  للمتعلم بح�سب  يتاح 
اأن الإمكانات التعليمية يف البلدان الفقرية - ومنها اليمن - ل 
اأن كثريا من  تتيح ا�ستخدام احلا�سوب لكل املتعلمني، ف�سال عن 
املعلمني واملتعلمني ل ميتلكون مهارات ا�ستخدام احلا�سوب، مما 
يجعل هذه التجارب مق�سورة على مدار�س حمددة، وعلى بيئات 
احلايل  البحث  اإجراء  اإىل  الباحثة  دفع  ما  تعليمية خا�سة، وهذا 
الذي يهتم بتجريب ا�سرتاتيجية حماكاة الأمنوذج احلي املبا�رس؛ 
نوعية  لرتتيبات  حتتاج  ول  اقت�سادية،  ال�سرتاتيجية  فهذه 

خا�سية  واملعلم  للمتعلم  وتوفر  والأجهزة،  كالكهرباء  لتطبيقها 
التفاعل الإن�ساين املبا�رس، وبالتايل تتيح الفر�سة لرتبية القدوة 

احل�سنة.

خلفية نظرية عن التعليم والتعلم بالنمذجة 
واحملاكاة

احملاكاة يف التعليم )املفهوم والنشأة(:

اأول حماكاة يف التاريخ هي ما حدث مع قابيل بعد قتله 
لأخيه هابيل، اإذ تعذر عليه مواراة �سوءة اأخيه؛ فبعث اهلل غرابني 
فاقتتال اأمام قابيل فقتل اأحدهما الآخر، فعمد اإىل الأر�س يحفر 
له مبنقاره فيها، ثم األقاه ودفنه، وجعل يحثي عليه الرتاب حتى 
واراه، وعندها حاكى قابيل ما قام به الغراب ووارى �سوءة اأخيه.
ويف �رسد القراآن الكرمي ق�سة هابيل وقابيل يف �سورة )املائدة؛ 
الآيات من 28 - 31( وتعد هذه الق�سة من اأو�سح الأمثلة على 

حماكاة الأمنوذج احلي حماكاة مبا�رسة.
اليونان  الفال�سفة  عند  املحاكاة  مفهوم  وا�ستعمل 
مرت  وقد  منهم؛  لكل  الفل�سفية  للروؤية  تبعًا  خمتلفة  مبعان 
حيث  من  رئي�سة  مراحل  بثالث  اليوناين  الفكر  يف  املحاكاة 
والثالثة  اأر�سطو،  عند  والثانية  اأفالطون،  عند  الأوىل  تف�سريها؛ 
على  تركز  كانت  الثالثة  عند  املحاكاة  اأن  اإل  اأفلوطني،  عند 
الو�سول  بهدف  وجوهره  مظهره  يف  للواقع  الفني  الت�سوير 
الرومان  من  بعدهم  من  نهجهم  على  و�سار  وفهمها،  حلقيقته 

2009م). والإيطاليني )عزت، 
املحاكاة  ونقادهم  امل�سلمني  وفال�سفة  العرب  تناول  وقد 
اللغة  يف  موجودان  وحاكى(  )حكى  فالفعالن  خمتلفة،  مبعان 
وا�ستخدمت  بعيد،  بزمن  لأر�سطو  ال�سعر  كتاب  نقل  قبل  العربية 
اأقواله تقليدا كامال؛  اأو  اأعمال الإن�سان  احلكاية التي تعني تقليد 
اأو املماثلة ول  فنجد الفارابي يرى اأن املحاكاة تعني امل�سابهة 

تعني املطابقة اأو التقليد )اجلوزو، 1988(.
بتنوع  املحاكاة  تنوعت  فقد  احلديث؛  الع�رس  يف  اأما   
احتياجات الإن�سان، فاأ�سبحت هناك حماكاة للتعبري عن النف�س؛ 
وهناك حماكاة  والنحت،  والر�سم  كال�سعر  الفنية  املحاكاة  وهي 
به  والقتداء  ال�سف،  يف  للمعلم  املحاكاة  وهي  والتعليم؛  للتعلم 
خارج ال�سف، وكذلك املحاكاة احلا�سوبية يف الف�سول الدرا�سية 
املحاكاة  وكذلك  التكنولوجي،  التقدم  بفعل  ازدهرت  التي 
ال�سائغ  احلرف كمحاكاة  لتعلم  امليدان  للحرفيني يف  املبا�رسة 
والنجار واحلداد واخلباز واخلطاط وغريهم بهدف اكت�ساب اخلربة 

املبا�رسة، وكذلك حماكاة املعلمني بهدف التح�سيل املعريف.
اأن حماكاة الأمنوذج بداأت  اأن ن�ستخل�س مما �سبق  وميكن 
املا�سي  يف  كانت  واأنها  مبا�رسة،  حية  مناذج  بتقليد  وتطورت 
تقت�رس على النجباء والفنانني والأدباء، ومل تكن لعامة النا�س، 
واأنها بداأت بهدف التعلم –كما فعل قابيل - وتطورت اإىل التعلم 
منها  ويتعلم  العامل،  الإن�سان  بها  يفهم  جديدة  لنماذج  والإبداع 
والفنانون  الفال�سفة  فعل  كما   - بجمالها  وي�ستمتع  الأخالق 
الع�سور؛  عرب  جنحت  الأمنوذج  حماكاة  بعد.ولأن  فيما  والأدباء 
من  الطلبة  ميكن  رمبا  والتعلم  التعليم  جمال  يف  تفعيلها  فاإن 
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املحاكاة  اأن  عن  ف�سال  واملهارة،  واملعرفة  العلم  اكت�ساب 
القدوة  احلي  الأمنوذج  توفر  ال�سف،  غرفة  يف  للمعلم  املبا�رسة 
الذي ينمي القيم الإيجابية لدى الطلبة، ورمبا يرفع من حت�سيلهم 
يف  تعلمونه  ما  تطبيق  يف  ومهاراتهم  قدراتهم  ويفعل  العلمي، 

�سائر حياتهم.

 األساس الفلسفي للتدريس مبحاكاة األمنوذج: 
ب�سورة  الأمنوذج  مبحاكاة  التدري�س  ا�سرتاتيجية  ت�ستند 
 Social Learning( الجتماعي  التعلم  نظرية  على  اأ�سا�سية 
اأجزاء هي:  يتكون من ثالثة  التعلم  اأن  توؤكد على  التي   )Theory

املالحظة، والتقليد، والتعزيز )دروزة، 2000م، 150( كما يرى رواد 
هذه النظرية اأن تاأثري ال�سلوك يلعب دورا يف دفع املرء اإىل اتخاذ 
اإجراء جتاه هذا ال�سلوك؛ فالنا�س تنفر من النتائج ال�سلبية، بينما 
ترغب يف الإيجابية، فاإن توقع املرء اأن يعود �سلوك معني بنتائج 
اإيجابية - تزداد قابلية م�ساركته الآخرين يف هذا ال�سلوك.اأي: اإن 
تعزيز ال�سلوك بالنتائج الإيجابية يقود املرء اإىل تكرار انتهاجه 

)غازدا، 1986(.
الجتماعي  التعلم  نظرية  لكتمال  اجلهود  هذه  ومهدت 
 Bandura � )باندورا   يد )1(  على  الأمنوذج(  مبحاكاة  )التعلم 
تعلمـه  اأو  الفرد  )اكت�ساب  الجتماعي  بالتعلم  ق�سد  الذي   )1977

اإطار  اأو  موقف  خالل  من  جديدة  �سلوكية  اأمناط  اأو  ل�ستجابات 
فالتعلم  والإدراكي؛  ال�سلوكي  التعلم  نظريته  و�سملت  اجتماعي( 
ال�سلوكي يعني اأن بيئة ال�سخ�س املحيطة تدفعه للت�رسف بطريقة 
معينة؛ اأما التعلم الإدراكي فريى فيه باأن العوامل النف�سية مهمة 
يف التاأثري على �سلوك املرء، ولذا جمعت )نظرية التعلم الجتماعي( 
بني العوامل البيئية والعوامل النف�سية.)اأجنلز، 1991م(. وا�ستفادت 
التاأكيد  يف  النظرية  هذه  من  الأمنوذج  حماكاة  ا�سرتاتيجية 
مثال  اأو  اأمنوذج  باتباع  متعلم  الإن�ساين  ال�سلوك  معظم  اأن  على 
اأو  الكال�سيكي  الإ�رساط  عمليات  خالل  من  ولي�س  وواقعي  حي 
الإجرائي؛ فبمالحظة الآخرين تتطور فكرة عن كيفية تكون �سلوك 
اخلا�سة  لت�رسفاتنا  موجه  اأو  كدليل  املعلومات  وت�ساعد  حمدد، 
جتاه ال�سلوك، وميكننا من جتنب عمل اأخطاء فادحة، ولذلك فاإن 
معظم �سلوك الب�رس متعلم من خالل املالحظة �سواء بال�سدفة اأو 
بالق�سد؛ فالطفل ال�سغري يتعلم احلديث با�ستماعه لكالم الآخرين 
وتقليدهم فلو اأن تعلم اللغة كان معتمدا بالكامل على التطويع اأو 
لن نحقق هذا  اأننا  ذلك  الإجرائي فمعنى  اأو  الكال�سيكي  الإ�رساط 

التعلم ) اإبراهيم، 1993(.
)املتعلمني(  املالحظني  اأن   )Bandura  - )باندورا  ويرى 
قادرين على حل امل�سكالت بال�سكل ال�سحيح حتى بعد اأن يكون 
فاملالحظ  نف�سها؛  امل�سكالت  حل  يف  فا�سال  القدوة  اأو  الأمنوذج 
جناحاته  من  يتعلم  مثلما  )املعلم(  القدوة  اأخطاء  من  يتعلم 
على  ي�ستمل  اأن  ميكن  املالحظة  خالل  من  والتعلم  واإيجابياته، 
ي�ستنتجوا  اأن  للمالحظني  وميكن  وجتديدية،  اإبداعية  �سلوكيات 
من  قوانني  وي�سفون  خمتلفة  ا�ستجابات  من  مت�سابهة  �سمات 
ال�سلوك ت�سمح لهم بتجاوز ما قد راأوه اأو �سمعوه، ومن خالل هذا 
اأمناط جديدة من  التنظيم جندهم قادرين على تطوير  النوع من 
اأن تكون خمتلفة عن تلك التي لحظوها بالفعل  الت�رسف ميكن 

)عبد الهادي، 2007، 78( ومن هنا فاإن نظرية التعلم الجتماعي 
عند )باندور Bandura(، تقوم♦على♦مكونات♦تتمثل♦فيما♦ياأتي: 

القوة♦ال�صلوكية:♦وتعرف على اأنها احتمالية امل�ساركة ♦♦
يف �سلوك معني يف ظرف معني؛ اأي ما مدى احتمالية اأن يت�رسف 
الإن�سان بطريقة معينة يف ظرف من الظروف.فقد يتوفر لالإن�سان 
عدة خيارات �سلوكية عندما يو�سع حتت ظرف من الظروف، ولكل 
اإىل  الإن�سان مييل  ال�سلوكيات طاقة كامنة جتعل  خيار من هذه 

تلك التي حتوى اأكرب طاقة منها )غازدا، 1986(.
نتائج ♦♦ من  الإن�سان  يتوقعه  ما  وهي  التوقع:♦ قوة♦ ♦

على  التوقع  ويتوقف  عليه،  معني  �سلوك  بها  يعود  اأن  يحتمل 
حيث  اإيجابية؛  نتائج  ال�سلوك  هذا  عن  ينتج  اأن  احتمالية  مدى 
تعتمد ثقة الإن�سان يف انتهاج �سلوك معني على مقدار احتمالية 
اإيجابية عنه، فاإن كان هذا الحتمال عاليا، زادت  ظهور نتائج 
التوقعات بح�سول التعزيز بناء على هذا ال�سلوك؛ اأما عن م�سدر 
التنبوؤ بح�سول التعزيز، فهو خربات الإن�سان ال�سابقة، ولهذا نراه 
املنطق  اإىل  اأحيانا  بها  يفتقر  لدرجة  لآخر  �سخ�س  من  يختلف 

)فطيم، 1996(. 
قيمة♦التعزيز: والتعزيز هو الناجت الذي يعود به �سلوك ♦♦

رغبة  مقدار  اإىل  فت�سري  التعزيز  قيمة  اأما  �ساحبه،  على  معني 
فيها  ونرغب  نحبها،  التي  فالأ�سياء  النتائج؛  هذه  يف  الإن�سان 

حتظى بقيمة تعزيز عالية )حممد، 2009(. 
احلالة♦النف�صية: فاملوقف ذاته قد يعني اأ�سياء خمتلفة ♦♦

�سخ�س  من  تختلف  اأي�سا  النف�سية  فاحلالة  لذلك  و  �سخ�س،  لكل 
لآخر، وتوؤثر على �سلوكهم )خطاب، 2009(.

أهمية اسرتاتيجية التدريس مبحاكاة األمنوذج: 
التعلم  عملية  يف  عنه  غنى  ل  اأ�سا�س  عن�رس  املحاكاة  اإن 
اللغوي؛ فنحن نعلم اأبناءنا الكتابة والقراءة عن طريق مطالبتهم 
)عينة  الطلبة  توجيه  مت  ما  والكتابة...وهذا  النطق  يف  بتقليدنا 
اإىل تقليد الأ�ستاذ يف تنفيذ  اإذ مت توجيههم  اإليه؛  البحث احلايل( 
التدريبات اللغوية، وبالتايل قيا�س مدى جناحهم يف هذا التقليد، 

واآثاره على م�ستوى التح�سيل.
ب�سلوك  يتاأثرون  التالميذ  اأن  عديدة،  درا�سات  بينت  وقد 
ون�سائحهم،  باأقوالهم  تاأثرهم  من  اأكرث  وت�رسفاتهم،  معلميهم 
لكن  بها،  القتداء  يتم  �سلوكية  مناذج  مبثابة  يعتربوهم  حيث 
انتقائي وتتاأثر  املحاكاة ل تتم ب�سكل تلقائي بل تتم على نحو 
املالحظ؛  لدى  املعرفية  العمليات  من  بالعديد  كبرية  درجة  اإىل 

مثل ال�ستدلل و التوقع والق�سد والإدراك )العتوم، 2004(.
ولقد اأدرك علماء النف�س ال�سلوكيون اأهمية التعلم مبحاكاة 
مفاهيم  من  وتقدميه  مالحظته  يتم  ما  خالل  من  الأمنوذج 
وتطبيقات حول الأمنوذج ال�سلوكي الذي ميكن اأن يعدل اأو يطور 
العزيز،  )عبد  الق�سور  نواحي  بع�س  يعاين من  الذي  الفرد  �سلوك 

.)1992

تت�سمن  الأمنوذج  حماكاة  با�سرتاتيجية  التدري�س  اإن 
ذات  فهي   ،"Learning by Doing بالعمل  "التعلم  قاعدة 
املظاهر  جميع  يف  ال�ستخدام  ووا�سعة  عاٍل  علمي  جمال 
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عن  الإجابة  ميكن  املحاكاة  وبوا�سطة  اجلامعة؛  يف  حتى 
ميكن  كما   "What � If"،"لو  - "ماذا  نوع  من  املهمة  الأ�سئلة 
املتمثلة  التعليمية  العملية  عنا�رس  حتقيق  اأي�سا  خاللها  من 
ا�ستخدام  كيفية  اإىل  الطالب  وتوجيه  املعلومات  عر�س  يف: 
)من�سور،2001م(. الطالب  وتقومي  وا�ستيعابها   املعلومات 
اأخرى  جوانب  حتقيق  ميكن  املحاكاة  ا�سرتاتيجية  وبا�ستخدام 
امل�سكالت  وحل  القرارات  اتخاذ  على  الطالب  قدرة  تنمية  منها: 
الدافعية  وزيادة  فاعل،  ب�سكل  الآخرين  مع  التعامل  ومهارات 
يف  املتعلم  و�سع  خالل  من  وذلك   ،Motivation للتعلم  والإثارة 
موقف �سبه حقيقي، وتوجيهه حلل امل�سكالت ومعاجلتها )�رسايا، 

.)2007

التكرار  خالل  من  باملحاكاة  التعلم  فاعلية  تزداد  كما 
التمارين، وتعزيز  القيام ببع�س  الطلبة على  اإىل تدريب  الهادف 
بالأهداف  عالقة  ذات  متكررة  با�ستجابات  القيام  على  الطلبة 
التعليمية التي تكون يف الغالب اأهدافاً معرفية ذات م�ستوى عال 
)عبد الهادي، 2004(. ويحدث من خالل املحاكاة اأي�سا انتقال اأثر 
التعلم، اإذ ميكن من خاللها نقل ما تعلمه الطالب يف موقف ما، 
وتطبيقه على مواقف م�سابهة يف احلياة العملية، وهذا يعني اأن 
فكرة نقل وتطبيق التعلم ت�ساعد املتعلم على قيا�س مدى فاعلية 
املعرفة واملهارة وتطبيق املعلومات املكت�سبة يف مواقف جديدة 

)�ستيتية، و�رسحان، 2007(. 

أنواع حماكاة األمنوذج يف التدريس:
هما♦ رئي�صن♦ ق�صمني♦ اإىل♦ التدري�س♦ يف♦ املحاكاة♦ تنق�صم♦

)ميلر،♦1994، 212(:
Simulation أ.   ( الأ�صياء:  عن♦ للتعلم♦ التدري�س♦ حماكاة♦

لتعلم  حماكاة  اأنها  اأي   :)That Teaches about Something

خ�سائ�س الأ�سياء؛ كاأن تتعلم �سفة معينة من م�ساهدة �سخ�س 
اأخر يوؤديها، ويندرج حتت هذا الق�سم املحاكاة املادية والعملية 

للمعارف ونقل املعلومات عن الأ�سياء.
Simulation ب.   ( الأ�صياء:  عمل♦ لتعلم♦ التدري�س♦ حماكاة♦

تعُلّم  يعني  وهذا   )That Teaches How To Do Something

كيفية عمل الأ�سياء؛ اأو كيف يتم التعُلّم من م�ساهدة �سخ�س اأخر، 
قيادة  تعلم  مثل:  مالحظته،  متت  ما  مبمار�سة  التعلم  اإحداث  اأي 
احلروف  ر�سم  تعلم  اأو  احلا�سوب  جهاز  تركيب  تعلم  اأو  ال�سيارة 
العربية يف اأماكن خمتلفة يف الكلمة؛ و يندرج حتت هذه املحاكاة 
مبحاكاة  جديدة  مواقف  يف  اللغوية  القواعد  تطبيق  كيفية  تعلم 

الأمنوذج.

مراحل التعلم مبحاكاة األمنوذج وخصائصه:

مير التعلم مبحاكاة الأمنوذج باأربع مراحل هي
)Bandura، 1969، 115(:

1♦ ويتاأثر . التعلم،  حلدوث  اأ�سا�س  �رسط  وهي  النتباه؛  مرحلة♦
والن�سج  النمو  وم�ستوى  الأمنوذج،  بخ�سائ�س  النتباه 

للمتعلمني، و الدافعية واحلوافز واحلاجات لديهم.
2♦ مرحلة♦الحتفاظ، اأو متثيل الأداء يف الذاكرة؛ ويعتمد الحتفاظ .

على التوا�سل بوا�سطة التدرب وتكرار �سلوك الأمنوذج لإجراء 
املطابقة بني �سلوك املتعلم و�سلوك الأمنوذج.

3♦ الراجعة . التغذية  اأهمية  تظهر  وهنا  الإنتاج؛♦ اإعادة♦ مرحلة♦
الت�سحيحية يف ت�سكيل ال�سلوك املرغوب فيه، حيث  يحتاج 

املتعلم اإىل مراقبة دقيقة من املدر�س اأو الأمنوذج.
4♦ مرحلة♦الدافعية؛♦وهي تت�سابه مع نظرية ال�سرتاط الإجرائي .

وذلك لأهمية التعزيز والعقاب، وتاأثريهما على الدافعية يف 
املثاب  ال�سلوك  تكرار  اإىل  املتعلم  مييل  وهنا  ال�سلوك؛  اأداء 

عليه، وجتنب ال�سلوك املعاقب عليه.

خطوات البحث وإجراءاته: 
�صار♦البحث♦احلايل♦وفق♦اخلطوات♦والإجراءات♦التالية:

اخلطوة♦الأوىل:♦اإعداد قائمة بالقواعد اللغوية الأ�سا�سية ♦♦
يف الإمالء والنحو وال�رسف الالزمة لطلبة ق�سم الدرا�سات العربية 
بكلية الرتبية - جامعة �سنعاء، وذلك باتباع الإجراءات التالية:

1♦ و�صع♦قائمة♦بالقواعد♦الأ�صا�صية♦يف♦الإمالء♦والنحو♦وال�رضف .
العام  التعليم  يف  العربية  اللغة  مناهج  م�سح  خالل  من 
اليمني، وم�سح املقررات التخ�س�سية لق�سم الدرا�سات العربية 
املوجودة يف دليل كلية الرتبية جامعة �سنعاء )املخاليف، 
ال�سابقة فيما يخ�س  الأدبيات  اإىل  55( والرجوع  2003م، 
اللغة  املهارات  ملمار�سة  الالزمة  الأ�سا�سية  اللغوية  القواعد 
العربية بدون اأخطاء.وقد تكونت القائمة يف �سورتها الأوىل 

من )60( قاعدة يف الإمالء والنحو وال�رسف.)2(
2♦ حتكيم♦القائمة♦املعدة♦للتاأكد♦من♦�صدقها♦واأهميتها♦كقواعد .

اأ�سا�سية ولزمة للعينة ملمار�سة اللغة العربية بطريقة �سليمة، 
وقد مت عر�سها يف �سورتها الأوىل على عدد من املحكمني 
)3(؛ لتحديد مدى اأهمية القواعد امل�سمنة فيها لعينة البحث، 
اللغوية  القواعد  اأن  %( من املحكمني على   85( اأجمع  وقد 
الأهمية،  بالغة  الأوىل  �سورتها  يف  القائمة  ت�سمنتها  التي 
اأنها  منهم   )%  2( وراأى  اأنها مهمة،  منهم   )%  13( وراأى 
مراحل  يف  تقدميها  مت  باأنه  ذلك  وبرروا  الأهمية،  متو�سطة 
اأن عينة البحث قد اكت�سبنها، وهذا  التعليم العام، ويفرت�س 
ما نفته الدرا�سات ال�سابقة حول عموم ال�سعف اللغوي لدى 
الطلبة حتى يف القواعد اللغوية الأ�سا�سية...وقد قدم عدد من 
القواعد  املحكمني بع�س املالحظات حول �سياغة عناوين 
اللغوية، ومت الأخذ بها، ومل ي�رس اأي حمكم اإىل عدم اأهمية اأي 
قاعدة من القواعد التي ت�سمنتها القائمة وقد اقرتح بع�س 
املحكمني اإ�سافة )7( قواعد لغوية يف النحو وال�رسف التي 
يرونها اأ�سا�سية للعينة، لكن الباحثة مل ت�ستطع اإ�سافة هذه 
القواعد ملقرر التدريبات اللغوية رقم )1( لأن وقت التطبيق 
ما  اأن  عن  ف�سال  املقرر،  يف  املفردات  من  ملزيد  يت�سع  ل 
اأ�سافوه من قواعد م�سمنة يف مقرر التدريبات اللغوية رقم 
مت  الرابع.وقد  امل�ستوى  يف  الطلبة  له  �سيتعر�س  الذي   )2(
القائمة يف �سورتها  اإخراج  الأخذ باملالحظات املهمة ومت 
النهائية، حيث �سملت )67( قاعدة لغوية يف الإمالء والنحو 

وال�رسف )4(.
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♦♦ )1( اللغوية  التدريبات  مقرر  ت�سميم  الثانية:  اخلطوة♦
وفق ا�سرتاتيجية حماكاة الأمنوذج باتباع الإجراءات التالية:

1♦ اعتماد قائمة القواعد الأ�سا�سية يف الإمالء والنحو وال�رسف .
التي مت حتكيمها مو�سوعات للمقرر.

2♦ كل . حتت  املعتمدة  الأ�سا�سية  القواعد  ن�سو�س  عر�س 
مو�سوع، وتقدمي �رسوح موجزة وتو�سيحات خمت�رسة لهذه 
والتدريب  القاعدة  ا�سرتجاع  على  الطالب  مل�ساعدة  القواعد 

والتدرب على تطبيقها .
3♦ واحلديث . الكرمي  القراآن  من  متنوعة  لغوية  ن�سو�س  اختيار 

حمتوى  وو�سعها  العربيني،  والنرث  ال�سعر  ومن  ال�رسيف 
درا�سيا للتدريب على تطبيق القواعد اللغوية املحددة يف كل 
مو�سوع من خاللها، وقد حر�ست الباحثة اأن تكون الن�سو�س 
املختارة متنوعة، وتتت�سمن اأمثلة للقواعد املطلوب التدريب 
عليها يف كل مو�سوع، ومت �رسح معاين املفردات التي تبدو 
جديدة على الطلبة يف الن�سو�س املختارة لفهم الن�س قبل 

التدرب على القواعد اللغوية من خالله.
4♦ ا�ستقاق اأ�سئلة ومهام لغوية من الن�سو�س املختارة ملعاجلة .

تدريبات  �سكل  يف  وو�سعها  الأ�سا�سية،  اللغوية  القواعد 
على  والتدرب  للتدريب  ا�ستيعابية  وتدريبات  اأمنوذجية 

تطبيق القاعدة مو�سوع الدر�س.
5♦ يف . وعر�سها  الباحثة،  من  الأ�سئلة  هذه  بع�س  عن  الإجابة 

ليتمكنوا من  الأمنوذجية(  )التدريبات  للطلبة  �سورة مناذج 
عند  النماذج  حماكاة  طريق  عن  وتطبيقها  القاعدة،  فهم 
التي  التدريبات  ومعاجلة  ال�ستيعابية  الأ�سئلة  عن  الإجابة 

تليها يف كل مو�سوع.
6♦ �سورة . يف  واإخراجها  اإجراءات،  من  �سبق  ما  نتائج  تنظيم 

كتاب بعنوان: )التدريبات اللغوية يف قواعد الإمالء والنحو 
اعتماده  مت  وقد  2014م(،  )ال�سبع،  الأول  اجلزء  وال�رسف( 

ككتاب اأ�سا�س يف مقرر التدريبات اللغوية )1(.يف الكلية.
الثالثة: بناء اختبار حت�سيلي لقيا�س م�ستوى ♦♦ اخلطوة♦

الطلبة يف القواعد امل�ستهدفة يف )الإمالء والنحو وال�رسف( وقد 
للتطبيق  اإحداهما  متكافئتني؛  �سورتني  يف  الختبار  بناء  مت 
باتباع  الختبار  بناء  مت  وقد  البعدي،  للتطبيق  والأخرى  القبلي 

الإجراءات التالية:
1♦ حتديد الهدف من الختبار..
2♦ التح�سيلي؛ . لإعداد �سورتني متكافئتني لالختبار  التخطيط 

العينة  م�ستوى  لتحديد  قبلي  كاختبار  تطبيقها  يتم  �سورة 
يف القواعد الأ�سا�سية امل�سمنة يف القائمة، وال�سور الثانية 
لتطبيقها كاختبار بعدي للعينة يف هذه القواعد ملعرفة اأثر 
الطلبة  حت�سيل  م�ستوى  يف  الأمنوذج  حماكاة  ا�سرتاتيجية 

)عينة البحث(.
3♦ التزاما . متكافئتني  ن�سختني  اإعداد  اإىل  الباحثة  عمدت  وقد 

بنظام الكلية الذي ل ي�سمح بك�سف الختبار النهائي للطلبة 
ب�رسية  الحتفاظ  على  وحر�سا  الأحوال،  من  حال  اأي  يف 
ن�سخة الختبار النهائي اإىل حني تطبيقه يف موعده الر�سمي 

النظامي يف الكلية، وهو نهاية الف�سل الدرا�سي الثاين للعام 
اجلامعي 2013 - 2014م.

4♦ �سياغة اأ�سئلة الختبار ب�سورة تعتمد على قدرة الطلبة على .
اللغوية  القواعد  اللغوية وحتليلها، وتطبيق  الن�سو�س  قراءة 
من خاللها؛ حيث مت اختيار ن�سو�س لغوية جديدة )من غري 
عليها  تطبيقية  اأ�سئلة  و�سع  ومت  املقرر(،  الكتاب  حمتوى 
تت�سمن ما ت�سمله من قواعد اإمالئية ونحوية و�رسفية، مما 
ت�سمنتها القائمة املعدة �سلفا، وتدرب عليها الطلبة يف مقرر 
تكاملية؛  ب�سورة  الأ�سئلة  بناء  ومت  اللغوية)1(،  التدريبات 
بحيث و�سع على كل ن�س اأ�سئلة يف الإمالء والنحو وال�رسف، 

ومت تنويع ن�سو�س الختبار، ف�سملت القراآن وال�سعر والنرث 
5♦ تنظيم الختبار واإخراجه يف �سورته الأوىل؛ وقد ت�سمن �ستة .

ن�سو�س؛ ن�سني من القراآن الكرمي، ون�سني من ال�سعر العربي، 
ون�سني من النرث العربي، وو�سع على كل ن�س جمموعة من 
الأ�سئلة ال�ساحلة لتق�سيمها اإىل جمموعتني متكافئتني فيما 
بعد التحكيم؛ لو�سع �سورتني متكافئتني من الختبار؛ وتعد 
التح�سيلية  لالختبارات  املالئمة  الطرق  من  الطريقة  هذه 
يف  الختبار  �سورتا  ت�ساوت  وقد  املتكافئة،  ال�سور  ذات 
وال�رسفية  والنحوية  الإمالئية  القواعد  قا�ستا  فقد  الهدف؛ 
عدد  ويف  املحتوى  نوع  ويف  ال�سياغة  يف  وت�ساوتا  ذاتها، 
يف  ال�سوتان  هاتان  واتفقت  �سعوبتها،  وم�ستوى  الأ�سئلة 
وال�سكل  والأمثلة  التعليمات  مثل  الأخرى  املظاهر  جميع 

العام ووقت التنفيذ. )5(·
التاأكد♦من♦�صدق♦الختبار:♦

�سورته  عر�س  طريق  عن  الختبار  �سدق  من  التاأكد  ومت 
الأوىل على عدد من املخت�سني يف مناهج اللغة العربية، وبع�س 
الأكادمييني املتخ�س�سني يف اللغة العربية )6(، وطلب منهم اإبداء 
راأيهم يف و�سوح ن�سو�س الختبار واأ�سئلته، من حيث ال�سياغة 
يف  املحددة  اللغوية  للقواعد  الختبار  اأ�سئلة  و�سمول  اللفظية، 
للتطبيق.وقد  الختبار  �سالحية  يف  راأيهم  اإبداء  وكذلك  القائمة، 
راأى بع�س املحكمني اأن الختبار طويل ل ي�ستطيع الطلبة تطبيقه 
يف الزمن املحدد؛ فتم حذف الأ�سئلة املكررة، والكتفاء بن�سو�س 
اأ�سئلة  على  التعديالت  بع�س  الباحثة  اأجرت  وقد  والنرث،  ال�سعر 
وتعديالتهم  املحكمني  اقرتاحات  �سوء  يف  ون�سو�سه  الختبار 
الختبار  م�ستوى  اأن  املحكمني  بع�س  راأى  كما  ال�سياغة،  يف 
يتطلب اأن يجيد الطلبة مهارات القراءة التحليلية الفاهمة، ورمبا 
ل ميتلك الطلبة كلهم هذه املهارة، ولكن الباحثة اعتمدت القدرة 
ال�سحيحة عن  الإجابة  التحليلية �رسطا من �رسوط  القراءة  على 
للحكم  لزمة  اأداة  الفاهمة  التحليلية  القراءة  تعد  حيث  الأ�سئلة؛ 
ينبغي  ول  وال�رسف،  والنحو  الإمالء  يف  الطلبة  م�ستوى  على 
القراءة  اأجاد  اإذا  اإل  ي�ستمر فيها  اأو  الطالب يف اجلامعة  اأن يقبل 
التحليلية الفاهمة ملا يتعلمه من حمتويات درا�سية.وعلى ذلك مت 
تعديل الختبار واإخراجه يف �سورته النهائية؛ وبلغ عدد ن�سو�س 
الختبار يف �سورته النهائية اأربعة ن�سو�س، وعليها )38( �سوؤال، 
)ن�سان  الأوىل  ال�سورة  �سورتني؛  على  الختبار  توزيع  مت  وقد 

عليهما ) 19( �سوؤال )7( ، وال�سورة الثانية مثلها )8(.
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حتديد♦معامل♦ال�صعوبة♦والتمييز♦لالختبار:
ثم تطبيق �سورتي الختبار على عينة ا�ستطالعية مكونة 
من )50( طالبا وطالبة من طلبة امل�ستوى الرابع بق�سم الدرا�سات 
العربية بكلية الرتبية جامعة �سنعاء، وهم من غري عينة البحث، 
الفردية  الأرقام  بح�سب  جمموعتني  اإىل  الطلبة  تق�سيم  مت  حيث 
تطبيق  ثم  وطالبة،  طالبا   )25( جمموعة  كل  قوام  والزوجية، 
ال�سورة الأوىل لالختبار على جمموعة الأرقام الفردية، وال�سورة 
عوامل  حتديد  ومت  الزوجية،  الأرقام  جمموعة  على  الثانية 
ال�سعوبة والتمييز لأ�سئلة الختبار، وح�سبت معامالت ال�سعوبة 
والتمييز لفقرات الختبار على عالمات الطلبة يف التطبيق على 
لفقرات  ال�سعوبة  معامل  قيم  تراوحت  وقد  ال�ستطالعية،  العينة 
التمييز  معامل  قيم  ما   )0.73 و)   ،)0.33  -( بني  الختبار 
منا�سبة  تكون  بذلك  وهي   )0.35( و   )0.69( بني  تراوحت  فقد 

لأغرا�س البحث احلايل.
♦التاأكد♦من♦ثبات♦الختبار:

وللتاأكد من ثبات الختبار مت ت�سحيح �سورتي الختبار، 
الرتباط  معامل  حل�ساب  الن�سفية  التجزئة  طريقة  اعتماد  ومت 
بني درجات الأ�سئلة الفردية، وبني درجات الأ�سئلة الزوجية يف 
�سورتي الختبار، ومت تقدير معامل ثبات الختبار بهذه الطريقة 
معامل  اأن  على  تن�س  التي  براون  �سيربمان  معادلة  بتطبيق 

الرتباط بني الن�سفني، ميكن تقديره باملعادلة التالية:
ر11=♦2♦ر♦�س♦÷♦1♦+ر�س♦

هي  )ر�س(  و  كله،  الختبار  ثبات  معامل  هي  ر11  حيث 
معامل الرتباط بني ن�سفي الختبار.)اأبو عالم، 2001م، 267(.
الختبار  �سورتي  على  ال�سابقة  املعادلة  وبتطبيق 
الثبات بني  قيمة معامل  اأن  احلايل، وجد  البحث  التح�سيلي يف 
يخ�س  فيما  مقبول  ثبات  معامل  وهو   ،)0.83( هي  ال�سورتني 
وعدت  2007م(  )العبيدي،  املقننة  غري  لالختبارات  الإجابات 

هذه القيمة مقبولة لأغرا�س البحث احلايل.
تطبيق ال�سورة الأوىل من الختبار تطبيقا قبليا على عينة 
البحث )كاملة (، وقد مت التطبيق بتاريخ 17 /9 /2014م، وقد 
وطالبة  طالبا   )149( الختبار  اأدوا  الذين  الطلبة  عدد  اأن  تبني 
)18( طالبا  الختبار  اأنه غاب عن  اأي  الكلي؛  العدد   )167( من 

وطالبة.
مقرر ♦♦ البحث(  )عينة  الطلبة  تدري�س  الرابعة:  اخلطوة♦

التدريبات اللغوية )1( ومت اتباع الإجراءات التالية:
اأول:♦حتقيق♦التكافوؤ♦بني♦املجوعتني♦)التجريبية♦وال�صابطة(:
مت تق�سيم الطلبة )عينة البحث( اإىل جمموعتني متكافئتني 
يف امل�ستوى والعدد؛ الأوىل جتريبية: ومت تدري�سها با�سرتاتيجية 
بالطريقة  تدري�سها  ومت  �سابطة؛  والثانية  الأمنوذج،  حماكاة 
التدري�س  قبل  املجموعتني  بني  التكافوؤ  اإحداث  مت  املعتادة.وقد 
الباحثة  قامت  حيث  القبلي؛  الختبار  نتائج  على  بالعتماد 
والزوجية  الفردية  الأرقام  ح�سب  جمموعتني  اإىل  الطلبة  بتق�سيم 
جمموع  مقارنة  متت  ثم  الكلية،  اإح�سائية  ك�سف  يف  للطلبة 
الدرجات  فكانت  جمموعة،  كل  عليها  ح�سلت  التي  الدرجات 

بني املجموعتني غري متقاربة، فاأعادت الباحثة التوزيع بتكرار 
الدرجات  تقاربت  اأن  اإىل  املجموعتني  مفردات  بني  التبديل 
احل�سابي  واملتو�سط  والدرجات  العدد  يف  املجموعتان  وتكافاأت 

والنحراف املعياري، كما يو�سحه اجلدول )2(: 
 جدول )2(

يوضح تكافؤ المجموعتين )التجريبية والضابطة( في االختبار القبلي للقواعد األساسية 
)اإلماء والنحو والصرف( لطلبة المستوى الثالث بقسم اللغة العربية بكلية التربية –

جامعة صنعاء 

النحراف♦
املعياري

اأقل♦
درجة

اأعلى♦
درجة

جمموع♦
الدرجات

املتو�صط♦
احل�صابي

عدد♦
الطلبة املجموعة

9.36972 0.00 45.00 2009.00 26.7867 75
املجموعة 

ال�سابطة

9.68715 5.00 50.00 2106.00 28.4595 74
املجموعة 
التجريبية

العدد  يف  املجموعتني  تقارب   )2( اجلدول  ويو�سح 
واملتو�سط احل�سابي ويف جمموع الدرجات، وهذا يدل على تكافوؤ 

املجموعتني قبل التدري�س.
ثانيا:♦تنفيذ♦عملية♦التدري�س:

وال�سابطة(  اجلريبية  املجموعتني)  تدري�س  الباحثة  تولت 
بنف�سها كونها املعنية بتدري�س املقرر يف الكلية؛ وقد بداأت عملية 
)التجريبية  للمجموعتني  2014م   /9/  24 بتاريخ  التدري�س 
نف�سه  اليوم  يف  حما�رستني  بتنفيذ  واحد؛  وقت  يف  وال�سابطة( 
اأ�سبوع، وبعدد  )حما�رسة لكل جمموعة(؛ بواقع �ساعتني يف كل 
�ساعة   )36( وبواقع  تقريبا،  اأ�سهر  ثالثة  يف  حما�رسة،   )18(
الن�سفي )ن�سف  اإىل �ساعتني لتطبيق الختبار  اإ�سافة  تدري�سية، 

الف�سل الدرا�سي للمجموعتني(.
معا  املجموعتني  على  الن�سفي  الختبار  تطبيق  مت  وقد 
بتاريخ 24/ 12/ 2014م، وكان الختبار �سامال للمو�سوعات التي 
مت تناولها بح�سب النظام املتبع يف الكلية.وقد متثل هذا الختبار 
اأكمل  التي  باملو�سوعات  تت�سل  التي  الأ�سئلة  بع�س  اختيار  يف 
بها  ختم  التي  ال�ساملة  التدريبات  من  عليها  التدريب  الطلبة 
الطلبة لالإجابة عنها، ومت احت�ساب درجات  الكتاب؛ ومت توجيه 

الختبار الن�سفي �سمن حم�سلة الطلبة لأعمال ال�سنة...
عمليات  مراعاة  على  التدري�س  عند  الباحثة  حر�ست  وقد 
التعلم باملالحظة يف نظرية )باندورا - Bandura( املتمثلة فيما 

ياأتي:
Ú♦ :Attentional processes الق�صدي♦ النتباه♦ عملية♦

ونفذت  و  حماكاته؛  اأو  بالأمنوذج  القتـداء  مـن  املتعلم  لتمكني 
الباحثة هذه العملية عن طريق اإلقاء تعليمات للطلبة قبل عر�س 
املعلومات  ل�ستيعاب  الرتكيز  اإىل  لتوجيههم  الأ.0¿منوذج 
التدريبات  معاجلة  عند  الأ�ستاذ  اأداء  مالحظة  و  املعرو�سة 

الأمنوذجية.
Ú♦ تخزين اأو   :Retention processes الحتفاظ♦ عملية♦

املعلومات بتوجيه الطلبة اإىل املتابعة الدقيقة خلطوات معاجلة 
التدريب اللغوي )لغة واأداء(، وتخيل اخلطوات كما متت مالحظتها 
تقليد  عند  لتطبيقه  التخيل  بهذا  والحتفاظ  الأمنوذج،  اأداء  يف 

الأمنوذج يف معاجلة التدريبات ال�ستيعابية.
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Ú♦Behavioral or Motor Re� احلركي الإنتاج♦ ♦إإعادة♦
جرى  التي  للرموز  الفرد  ترجمة  وهي  production processes؛ 

ترميزها وتخزينها اأو الحتفاظ بها يف الذاكرة املتعلقة بالأمناط 
اأو  ا�ستجابية  اأمناط  اإىل  الأمنوذج  عن  �سدرت  التي  الـ�سلوكية 
�سلوكية جديدة )�سادق و اأبو حطب، 2010م( وتتمثل يف البحث 
كتابيا  التدريبات  ومعاجلة  اللغوي،  النتاج  قراءة  يف  احلايل 

وت�سويبها واإثرائها بني الزمالء.
Ú♦ ومتثل  :Motivational processes الدافعية:♦ عمليات♦

والداخلية  اخلارجيـة  التعزيـز  اأ�سـكال  كافـة  الدافعية  عمليات 
لالقتداء بالأمنوذج وحماكاته، وتظهر هذه العمليات يف اأ�ساليب 
الأ�ستاذ، ومن زمالئهم  الطلبة من  يتلقاها  التي  الفورية  التعزيز 

يف البحث احلايل.
الأمنوذج  حماكاة  با�سرتاتيجية  التدري�س  تنفيذ  مت  وقد   

وفق الإجراءات التالية: 
اإجراءات♦التدري�س♦با�صرتاتيجية♦حماكاة♦الأمنوذج:♦

اإجراءات  حتديد  مت  باملالحظة  التعلم  عمليات  على  وبناء 
التدري�س با�سرتاتيجية )حماكاة الأمنوذج(، كما يلي:

1♦ التعريف باملقرر عن طريق تقدمي تو�سيف خمت�رس لأهداف .
املقرر،  يف  املعتمدة  التقومي  واأ�ساليب  ومفرداته،  املقرر، 
والختبار  الإجناز،  وملفات  ال�سفي،  التفاعل  ت�سمنت  التي 

الن�سفي، والختبار النهائي.
2♦ خالل . من  الأمنوذج(  )حماكاة  با�سرتاتيجية  التعريف 

التعريف بدور الأ�ستاذ ودور الطلبة عند تدري�س املقرر بهذه 
ال�سرتاتيجية، والتنبيه اإىل اأهمية تنفيذ املهام التعليمية يف 
قاعة الدر�س، وبعد الدر�س، وجتهيز مهام ملف الإجناز اأول 

باأول، وعر�سه على اأ�ستاذ املقرر يف كل حما�رسة.
3♦ بالقاعدة . الطلبة  بتذكري  الدر�س  مو�سوع  للقاعدة  التمهيد 

من  القاعدة  هذه  تطبيق  وباأ�سا�سيات  امل�ستهدفة،  اللغوية 
حيث؛ توجيه الطلبة اإىل قراءة ما قدم من �رسوح لكل قاعدة 
امل�ساعدة  املراجع  اإىل  والرجوع  املقرر،  الكتاب  يف  لغوية 
ومناق�سة  التف�سيلية  وا�ستيعاب كل جوانبها  القاعدة  لتذكر 
واملحاكاة،  التطبيق  لي�سهل  املقرر  اأ�ستاذ  مع  غمو�س  اأي 
وتوجيه الطلبة اإىل اأهمية املالحظة الدقيقة لالأ�ستاذ بهدف 
ال�ستعداد لتقليد الأمنوذج وحماكاته عند معاجلة التدريبات 
اللغوية ال�ستيعابية، والتعريف مبو�سوع التدريب الأمنوذج 

جلذب انتباه الطلبة ملالحظة الأ�ستاذ وتقليده.
4♦ الطلبة . للتدري�س من حيث؛ قدرة  البيئة  التاأكد من �سالحية 

الب�رسية  واملالحظة  لالأمنوذج،  الدقيق  ال�ستماع  على 
لالأمنوذج  املحاكاة  اأدوات  وجود  من  والتاأكد  بو�سوح، 

كالأوراق والأقالم ب�سحبة كل طالب وطالبة.
5♦ اأمام . ومعاجلته  القاعدة،  حول  الأمنوذج  التدريب  عر�س 

اإىل  الطلبة  توجيه  مع  )الأ�ستاذ(،  الأمنوذج  قبل  من  الطلبة 
يف  املحاكاة  بهدف  التدريب  معاجلة  عند  اأدائه  مالحظة 

التدريب ال�ستيعابي.
6♦ القاعدة . حول  اأ�سئلتهم  لتقدمي  للطلبة  املناق�سة  باب  فتح   

والتدريب الأمنوذج بهدف ا�ستيعاب القاعدة وطريقة معاجلة 
التدريب بهدف حماكاتها فيما بعد.

7♦ بع�س . عن  بالإجابة  الأمنوذج  حماكاة  اإىل  الطلبة  توجيه 
طالب  بكل  خا�سة  اأوراق  على  ال�ستيعابي  التدريب  اأ�سئلة 
ثم  فقط(،  �سوؤالني  اأو  �سوؤال   ( املحا�رسة  قاعة  يف  وطالبة 
التوجيه بتبادل اأوراق الطلبة فيما بينهم لإجراء تقومي اأويل 
وقيا�س  اإجاباتهم،  بني  الختالفات  مدى  ملعرفة  للزمالء 

قدرتهم على حماكاة الأمنوذج.
8♦ الطلبة . وتوجيه  الطلبة،  اأوراق  من  ع�سوائية  مناذج  اختيار 

اأمام الأ�ستاذ والطلبة )الزمالء(، وت�سجيل الأخطاء  لعر�سها 
ال�سائعة التي وقع فيها الطلبة على ال�سبورة كما هي؛ �سواء 

اأكانت اأخطاء لغوية اأم اأخطاء يف اأ�سلوب املحاكاة.
9♦ اأوراقهم.ثم . اكت�ساف اخلطاأ وت�سويبه يف  اإىل  الطلبة  توجيه 

الدرجة  وو�سع  الإجابات،  ملراجعة  للزمالء  الأوراق  اإعادة 
التي يرون اأنهم ي�ستحقونها يف التدريب على اأوراقهم ) كل 
زميل ي�سع درجة لزميله، ويكتب ا�سمه يف ورقة زميله(.ويتم 
اتباع هذا الإجراء يف كل حما�رسة؛ بحيث يتم توزيع الأوراق 
بل  لنف�سه،  الطالب  ي�سوب  األ  على  احلر�س  ويتم  بالتدوير، 
ي�سوب له زميله، على اأن يتم يف كل در�س تغيري اختيارات 
الذي  الطالبة م�سبقا زميله  الطالب/  الزمالء حتى ل يعرف 
ل�سمان  الباحثة  اتخذتها  الإجراءات  ورقته.وهذه  �سي�ستلم 
الطلبة من قبل زمالئهم، وحتى  اأداء  مو�سوعية احلكم على 
يتم تبادل اخلربات بني الطلبة، وي�ستفيدوا من جوانب القوة 

وال�سعف يف اأدائهم.
اإعادة الأوراق لالأ�ستاذ لفح�س عينة منها مرة اأخرى بهدف .♦10

ومو�سوعيتهم  اأخطائهم،  متابعة  يف  الطلبة  دقة  معرفة 
حتدد  التي  الأ�ستاذ  درجة  و�سع  ثم  اأدائهم،  على  احلكم  يف 
للقاعدة  ال�ستيعابي  التدريب  يف  الطالب/الطالبة  م�ستوى 

اأول باأول كتعزيز فوري لرفع دافعيتهم للمحاكاة القادمة.
توجيه الطلبة اإىل الإجابة عن بقية اأ�سئلة التدريب ال�ستيعابي .♦11

ثم  الأمنوذج،  اأداء  يف  لحظوها  التي  بالطريقة  املنزل  يف 
املحا�رسة  قاعة  تناوله يف  املنزيل، وما مت  الواجب  و�سع 
املحا�رسة  مو�سوع  عنوان  و�سع  مع  ملف،  اأو  رزمة  يف 
لكل  يخ�س�س  اإجناز  ملف  �سمن  النتاج  ويودع  وتاريخها، 
نهاية  الإجناز  ملف  ح�سيلة  تقدمي  ويتم  وطالبة،  طالب 

الف�سل الدرا�سي لي�سم اإىل اأن�سطة اأعمال ال�سنة.
كل .♦12 يف  اإجنازهم  ملفات  باإح�سار  الطلبة  على  التنبيه 

يف  التدريبات  وتنفيذ  الأداء،  متابعة  من  للتاأكد  حما�رسة 
موعدها املحدد؛ ويتم التاأكد من املتابعة باإجراءات متنوعة؛ 
ملفاتهم،  على  لالطالع  ع�سوائية  عينة  باختيار  مرة  مثال: 
وثالثة  اإجنازهم،  يف  �سفهيا  الطلبة  بع�س  مبناق�سة  واأخرى 
اآخر  والتوقيع يف  الإجناز  تبادل ملفات  اإىل  الطلبة  بتوجيه 
ورقة مكتوبة يف امللف، وت�سجيل ال�سم، وتاريخ التوقيع،...

وهكذا .
تطبيقا ♦♦ التح�سيلي  الختبار  تطبيق  اخلام�صة:  اخلطوة♦

بعديا:وت�سمنت هذه اخلطوة الإجراءات التالية: 
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1♦ الختبارات . �سمن  للمجموعتني  التطبيق  اإجراءات  جتهيز 
اجلامعي  للعام  الكلية  يف  الأول  الدرا�سي  للف�سل  الر�سمية 

.)2015  - 2014(
2♦ البحث( . الثالث)عينة  امل�ستوى  طلبة  على  الختبار  تطبيق 

وعددهم ) 149( طالبا وطالبة ومت التطبيق بتاريخ 24/1/ 
2015 للمجموعتني يف قاعة واحدة، وقد حر�ست الباحثة 
على اأن تكون �سمن جلنة الرقابة على الطلبة ل�سمان جدية 

التطبيق ومنع حماولت الغ�س.
3♦ )القبلي . التطبيقني  بني  النتائج  ومقارنة  الختبار  ت�سحيح 

والبعدي( للمجموعتني )التجريبية وال�سابطة(.
4♦ وتف�سريها . احلايل  البحث  اإليها  تو�سل  التي  النتائج  حتليل 

ومناق�ستها وتقدمي التو�سيات واملقرتحات.

نتائج البحث )عرضها ومناقشتها(: 

♦وتو�صل♦البحث♦اإىل♦النتائج♦التالية:
♦اأول(♦فيما♦يخ�س♦الإجابة♦عن♦ال�صوؤال♦الأول:

وال�رسفية( ♦◄ والنحوية  )الإمالئية  اللغوية  القواعد  ما 
الأ�سا�سية الالزمة لطلبة ق�سم الدرا�سات العربية يف كلية الرتبية 

بجامعة �سنعاء؟
الأ�سا�سية  اللغوية  بالقواعد  قائمة  اإىل  التو�سل  مت  فقد 
الدرا�سات  بق�سم  البحث(  الثالث)عينة  امل�ستوى  لطلبة  الالزمة 
العربية يف كلية الرتبية �سنعاء، وت�سمنت القائمة )60( قاعدة 
 )14( التايل:  النحو  على  موزعة  وال�رسف،  والنحو  الإمالء  يف 
يف  قاعدة  و)18(  النحو،  يف  قاعدة  و)28(  الإمالء،  يف  قاعدة 

ال�رسف.)9(  وبهذا متت الإجابة عن ال�سوؤال الأول..
ثانيا♦(♦وبالن�صبة♦لالإجابة♦عن♦ال�صوؤال♦الثاين:♦

كلية ♦◄ يف  العربية  الدرا�سات  ق�سم  طلبة  م�ستوى  ما 
الرتبية بجامعة �سنعاء يف القواعد الإمالئية والنحوية وال�رسفية 

الأ�سا�سية الالزمة لهم؟
يف  التح�سيل  لختبار  القبلي  التطبيق  نتائج  اأظهرت  فقد 
القواعد اللغوية الأ�سا�سية )10( على عينة البحث )امل�ستوى الثالث( 
الـ  م�ستواهم  يتجاوز  مل  حيث  �سعيف؛  العام  الطلبة  م�ستوى  اأن 
)30 %(، وهذا يعني اأن )70 %( من القواعد اللغوية الأ�سا�سية 
ح�سل  التي  الدرجات  تراوحت  فقد  البحث،  عينة  اأداء  يف  غائبة 
من   )%  50  - )�سفر  بني  ما  القبلي  التطبيق  يف  الطلبة  عليها 
عامة  ب�سورة  البحث  عينة  اأن  وتبني  لختبار،  الكلية  الدرجة 
�سعيفة يف تطبيق القواعد اللغوية الأ�سا�سية، ولو اأن لديها بع�س 
املعرفة النظرية لبع�س القواعد النحوية والإمالئية، ولكنها غابت 
هذه املعرفة النظرية والتطبيقية يف القواعد ال�رسفية متاما؛ فلم 

يجب اأي فرد من العينية على اأ�سئلة ال�رسف.
وبح�سب اخلربات ال�سابقة للطلبة؛ فقد كان يتوقع اأن يكون 
الختبار  ك�سفه  عما  متقدما  الأ�سا�سية  القواعد  يف  م�ستواهم 
التعليمية  م�سريتهم  يف  القواعد  لهذه  تعر�سوا  قد  بو�سفهم 
اإىل  تاأثريه  �سحب  امللحوظ  العام  التعليم  �سعف  ولكن  ال�سابقة، 
اجلامعة، ف�سال عن عدم وجود اختبارات قبول للغة العربية يف 

الأ�سا�سية  اللغوية  القواعد  من  متمكنة  ت�سمن مدخالت  اجلامعة 
التعليم  اأن  عن  ناهيك  العام،  التعليم  مناهج  ت�سمنتها  التي 
اجلامعي ملواد التخ�س�س ل يزال يعتمد على الأ�ساليب التقليدية، 
ويهتم با�ستظهار القواعد اللغوية ولي�س بتطبيقها نتيجة الكثافة 
الطلبة مما  الأ�ساتذة، و�سعفتلمتابعة  اأن�سبة  وازدحام  الطالبية، 
ا�ستدعى اإعادة تذكري الطلبة بهذه القواعد وتدريبهم على تطبيقها 

يف مقرر التدريبات اللغوية.
ثالثا(♦فيما♦يخ�س♦الإجابة♦عن♦ال�صوؤال♦الثالث:♦

وفق ♦◄ م�سمم  اللغوية  التدريبات  يف  مقرر  �سورة  ما 
اللغوية  القواعد  على  للتدريب  الأمنوذج(  )حماكاة  ا�سرتاتيجية 
ق�سم  لطلبة  الالزمة  الأ�سا�سية  وال�رسفية(  والنحوية  )الإمالئية 

الدرا�سات العربية يف كلية الرتبية بجامعة �سنعاء؟
باتباع  الباحثة  قامت  فقد  ال�سابق؛  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 
حيث  من  واإجراءاته  البحث  خطوات  يف  املذكورة  الإجراءات 
اعتماد قائمة املهارات املحكمة اأهدافا للمقرر التدريبات اللغوية 
رقم)1(، ومن حيث اختيار املحتوى اللغوي ومعاجلته، ومن ثم 
بعنوان:  جامعي  كتاب  �سورة  يف  الدرا�سي  املحتوى  اإخراج  مت 
اجلزء  وال�رسف(  والنحو  الإمالء  قواعد  يف  اللغوية  )التدريبات 
الأول، ومت اعتماده كتابا اأ�سا�سيا ملقرر التدريبات اللغوية )1(؛ و 
متت طباعته يف مركز الرتبية للطباعة والن�رس والتوزيع، �سنعاء، 

. )11( 2014م 
رابعا(♦وبالن�صبة♦لالإجابة♦عن♦ال�صوؤال♦الرابع:♦♦

ما اأثر تدري�س مقرر التدريبات اللغوية )1( با�سرتاتيجية ♦◄
العربية  الدرا�سات  ق�سم  طلبة  حت�سيل  يف  الأمنوذج(  )حماكاة 
الأ�سا�سية  اللغوية  للقواعد   - �سنعاء  جامعة   - الرتبية  بكلية 

)الإمالئية والنحوية وال�رسفية( الالزمة لهم؟
مقرر  تدري�س  مت  فقد  ال�صابق؛♦ ال�صوؤال♦ عن♦ ولالإجابة♦
التدريبات اللغوية )1( با�سرتاتيجية حماكاة الأمنوذج للمجموعة 
للمجموعة  املعتادة  املحا�رسة  وبا�سرتاتيجية  التجريبية، 
التح�سيل  البعدي لختبار  التطبيق  نتائج  ال�سابطة؛ وقد ك�سفت 
ب�سورة  الطلبة  م�ستوى  ارتفاع  املجوعتني  على  اللغوي)12( 
بني  اإح�سائية  دللة  ذات  بفروق  وال�سابطة(  )التجريبية  عامة 
الختبارين )القبلي والبعدي(؛ فقد جنح )96 %( من العدد الكلي 
�سعيفا؛  القبلي  الختبار  يف  الطلبة  م�ستوى  كان  بينما  للعينة؛ 
حيث مل ينجح يف الختبار �سوى )30 %(، وبدرجات متدنية؛ فقد 
50 درجة(  القبلي بني )�سفر -  الطلبة يف الختبار  اأداء  تراوح 
لكن اأداءهم يف الختبار البعدي تراوح ما بني )15 - 94 درجة(، 
وهذا ما يو�سحه التقرير امل�ساحب للنتيجة الذي مت تقدميه للق�سم.
وقد ترجع هذه النتيجة اإىل اجلهد املبذول يف تدري�س املقرر، واإىل 
متابعة الطلبة للمحا�رسات، وتنفيذ التكاليف الدورية اأول باأول؛ 
حيث مت تزويد املجموعتني )التجريبية وال�سابطة( بكم كبري من 
التدريبات اللغوية التطبيقية بعد كل حما�رسة، ف�سال عن اأنه مت 
تكليف املجموعتني مبلفات اإجناز لأعمالهم ومتابعتها اأول باأول، 
ومل يكن هناك فرق بني الأداء يف املجموعتني �سوى يف طريقة 
املجموعتني  يف  الطلبة  اأداء  حت�سن  اإىل  اأدى  مما  فقط،  التدري�س 

بفروق كبرية بني الختبارين القبلي والبعدي.
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د. سعاد سالم السبعأثر تدريس التدريبات اللغوية باستراتيجية )محاكاة األمنوذج( في حتصيل القواعد اللغوية األساسية الالزمة لطلبة قسم الدراسات العربية 

مقارنة  الأمنوذج  حماكاة  ا�سرتاتيجية  اأثر  وملعرفة 
البعدي  التطبيق  نتائج  مقارنة  متت  فقد  املعتادة؛  بالطريقة 
ككل،  الختبار  يف  وال�سابطة(  )التجريبية  املجموعتني  على 
ويف كل فرع من القواعد اللغوية الأ�سا�سية )الإمالئية والنحوية 

وال�رسفية( على حدة، وكانت♦النتائج♦كما♦يلي:
اأثر♦ا�صرتاتيجية♦حماكاة♦الأمنوذج♦يف♦اأداء♦الطلبة♦على♦♦●

الختبار♦ككل:
م�ستوى  يف  الأمنوذج  حماكاة  ا�سرتاتيجية  اأثر  وملعرفة 

على  املجموعتني  اأداء  بني  الفروق  ح�ساب  مت  ككل؛  الطلبة 
لعينتني   )T. Test( التائي  الختبار  با�ستخدام  البعدي،  الختبار 
م�ستقلتني بوا�سطة برنامج )spss(؛ حيث مت ا�ستخراج املتو�سطات 
لدرجات   T( قيمة  وح�ساب  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية، 
مفردات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف الختبار البعدي( 
يو�سح  التايل  واجلدول  كلية،  ب�سورة   )1( اللغوية  للتدريبات 
الفروق بني نتائج الختبار البعدي الكلي للمجموعتني )التجريبية 

وال�سابطة( يف مقرر التدريبات اللغوية)1( .
جدول )3(

القيمة التائية )t( لداللة الفرق بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين )التجريبية والضابطة( في االختبار البعدي الكلي في مقرر التدريبات اللغوية )1( 

حجم♦التاأثريالدللة♦اللفظيةم�صتوى♦الدللة♦درجة♦احلريةT♦املح�صوبةالنحراف♦املعيارياملتو�صط♦احل�صابيالعدداملجموعة

7569.013314.00627التجريبية
0.6513دالة9.919740.001

7458.346712.58860ال�سابطة

دللة  ذات  فروق  توجد  اأنه   )3( اجلدول  من  يت�سح 
درجات  متو�سطي  بني   )0.001( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
 )1( اللغوية  التدريبات  در�ست  التي  التجريبية  املجموعة  طلبة 
ال�سابطة  املجموعة  وطلبة  الأمنوذج،  حماكاة  ا�سرتاتيجية  وفق 
الختبار  يف  املعتادة  باملحا�رسة  املهارات  تلك  در�ست  التي 
حيث  التجريبية،  املجموعة  ل�سالح  اللغوية  للتدريبات  البعدي 
 ،)69.0133( التجريبية  للمجموعة  احل�سابي  املتو�سط  بلغ 
املتو�سط  كان  بينما   ،)14.00627( املعياري  والنحراف 
والنحراف   ،)58.3467( ال�سابطة  للمجموعة  احل�سابي 
 )9.919( املح�سوبة   )t) قيمة  وبلغت   ،)12.58860( املعياري 

عند درجة حرية )74(.
التابع؛  املتغري  يف  امل�ستقل  للمتغري  الأثر  حجم  ولبيان 
 )d( الأثر  حجم  ا�ستخراج  يف  )اأيتا(  معادلة  الباحثة  ا�ستخدمت 
للمتغري امل�ستقل يف املتغري التابع، وبلغ حجم التاأثري )0.6513(.
اإذ  كبري،  تاأثري  وهو  التاأثري،  حجم  لتف�سري  منا�سبة  قيمة  وهي 
 )%  65( يقارب  ما  اأن  )100( جند  املقدار يف  اأنه عند �رسب 
البعدي  الختبار  يف  التجريبية  املجموعة  اأداء  يف  التباين  من 
يعزى اإىل ا�سرتاتيجية حماكاة الأمنوذج وفق التدرج الذي و�سعه 

كوهني)Cohen( )البياتي، 2008م(. 
اأكرب  التجريبية  للمجموعة  احل�سابي  املتو�سط  كان  وملا 
اأداء  من املتو�سط احل�سابي للمجموعة ال�سابطة - وذلك ل�سالح 
املجموعة التجريبية يف الختبار البعدي ككل، فهذا يدل على اأن 
تدري�س التدريبات اللغوية)1( وفق ا�سرتاتيجية حماكاة الأمنوذج 
ككل  الأ�سا�سية  القواعد  حت�سيل  م�ستوى  رفع  يف  �ساعدت  قد 
)الإمالء والنحو وال�رسف( لدى طلبة املجموعة التجريبية.وهذه 
النتيجة تتفق مع نتائج الدرا�سات التي اأجريت يف جمال التدري�س 
مبحاكاة الأمنوذج املبا�رس، واأثبتت فاعليتها كدرا�سة )اخلفاجي: 
2015( مما يعني اأن الأمنوذج احلي  )الأ�سدي:  2011(، ودرا�سة 

الأمنوذج  مقام  يقوم  اأن  ميكن  النمذجة  من  املتمكن  املبا�رس 
الإمكانات  قليلة  التعليمية  البيئة  يف  الهدف  ويحقق  املحو�سب، 

التكنولوجية.
املبا�رس  امل�ستمر  التفاعل  اإىل  النتيجة  اإرجاع هذه  وميكن 
حماكاة  با�سرتاتيجية  التدري�س  اأثناء  والطلبة  الأ�ستاذ  بني 
املحاكاة  اإجراءات  لتنفيذ  الأ�ستاذ  متابعة  عن  ف�سال  الأمنوذج؛ 
بدقة، و تقومي الطلبة امل�ستمر لأداء بع�سهم طوال فرتة التدري�س، 
وهذا خلق لدى املجموعة التدريبية حما�سا تناف�سيا اأدى اإىل تقدم 
م�ستواهم يف الختبار البعدي مقارنة باملجموعة ال�سابطة التي 
وفق  اللغوية  التدريبات  مع  وتتعامل  املحا�رسات  تتلقى  كانت 

جهود ذاتية..
الطلبة♦يف♦♦● اأداء♦ الأمنوذج♦يف♦ ا�صرتاتيجية♦حماكاة♦ اأثر♦

كل♦جمال♦على♦حدة:♦

جمال  كل  يف  الأمنوذج  حماكاة  ا�سرتاتيجية  اأثر  وملعرفة 
على حدة ) الإمالء والنحو وال�رسف( متت مقارنة اأداء املجموعة 
وكانت  البعدي،  الختبار  يف  ال�سابطة  باملجموعة  التجريبية 

النتيجة كما ياأتي: 
املجموعة أ.  اأداء  مقارنة  متت  الإمالء؛  يخ�س♦ فيما♦

اأ�سئلة  التجريبية باملجموعة ال�سابطة يف الختبار البعدي على 
املجموعة  طلبة  م�ستوى  ارتفاع  عن  املقارنة  فك�سفت  الإمالء؛ 
الإمالء. قواعد  يف  ال�سابطة  باملجموعة  مقارنة  التجريبية 
املتو�سطات  ا�ستخراج  املجموعتني مت  الفرق بني  وملعرفة دللة 
احل�سابية، والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد عينة املجموعة 
للقواعد  البعدي  الختبار  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية، 
الختبار  با�ستخدام  املتو�سطني  بني  املقارنة  ومتت  الإمالئية، 
الأثر.و  حجم  ح�ساب  ومت  م�ستقلتني،  لعينتني   )T.Test( التائي 

يو�سح اجلدول )4( نتائج ح�ساب الفروق.
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دللة  ذات  فروق  توجد  اأنها   )4( اجلدول  من  يت�سح 
درجات  متو�سطي  بني   )0،05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
اللغوية)1(  التدريبات  در�ست  التي  التجريبية  املجموعة  طلبة 
وفق ا�سرتاتيجية حماكاة الأمنوذج وطالبات املجموعة ال�سابطة 
التي در�ست التدريبات اللغوية باملحا�رسة املعتادة يف الختبار 
البعدي للتدريبات اللغوية )1( يف قواعد الإمالء ل�سالح املجموعة 
التجريبية  للمجموعة  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حيث  التجريبية؛ 
كان  بينما   ،)12.80097( املعياري  والنحراف   ،)71.4000(
املتو�سط احل�سابي للمجموعة ال�سابطة )60.8400(، والنحراف 
 )9.999( املح�سوبة   )t( قيمة  وبلغت   ،)11.97073( املعياري 
عند درجة حرية )74(، وبلغ حجم التاأثري )0،6361(.وهو تاأثري 
كبري اأي�سا، اإذ اأنه عند �رسب املقدار يف )100( جند اأن ما يقارب 

التجريبية يف الختبار  اأداء املجموعة  التباين يف  %( من   63(
البعدي يعزى اإىل ا�سرتاتيجية حماكاة الأمنوذج، و هذا يدل على 
اأن تدري�س التدريبات اللغوية وفق ا�سرتاتيجية حماكاة الأمنوذج 
قد �ساعد يف رفع م�ستوى القواعد الأ�سا�سية يف الإمالء لدى طلبة 

املجموعة التجريبية.
ويف♦جمال♦القواعد♦النحوية؛ مت ا�ستخراج املتو�سطات ب. 

احل�سابية، والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد عينة املجموعة 
للقواعد  البعدي  الختبار  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية، 
الختبار  با�ستخدام  املتو�سطني  بني  املقارنة  ومتت  النحوية، 
التائي )T.Test( لعينتني م�ستقلتني، ومت اأي�سا ح�ساب حجم الأثر 

كما يو�سح ذلك اجلدول التايل.

جدول )4(
 القيمة التائية ) T( لداللة الفرق بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين في االختبار البعدي للتدريبات اللغوية في قواعد )اإلماء(

حجم♦التاأثريالدللة♦اللفظيةم�صتوى♦الدللة♦درجات♦احلرية♦T♦املح�صوبةالنحراف♦املعيارياملتو�صط♦احل�صابيالعدداملجموعة

7571.400012.80097التجريبية
9.999740.000

دالة عند 
)0.05(

0.6361
7460.840011.97073ال�سابطة

جدول )5(
 القيمة التائية )T( لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين في االختبار البعدي للتدريبات اللغوية )1( مجال )النحو(

tالنحراف♦املعيارياملتو�صط♦احل�صابيالعدداملجموعة
حجم♦التاأثريالدللة♦اللفظيةالدللة♦الإح�صائيةدرجة♦احلريةاملح�صوبة

7568.906714.20142التجريبية
5.079740.000

عند مستوى 
0.05

0.6712

7459.800013.03530ال�سابطة

 )5.079( املح�سوبة   )t) قيمة  اأن   )5( اجلدول  من  يت�سح 
اأن هناك  )0،05(، مما يعني  الدللة  اإح�سائياً عند م�ستوى  دالة 
فروقاً بني متو�سط درجات طلبة املجموعة التجريبية، ومتو�سط 
طلبة املجموعة ال�سابطة يف التدريبات اللغوية يف النحو؛ حيث 
 ،)68.9067( التجريبية  للمجموعة  احل�سابي  املتو�سط  بلغ 
املتو�سط  كان  بينما   ،)14.20142( املعياري  والنحراف 
والنحراف   ،)59.8000( ال�سابطة  للمجموعة  احل�سابي 
لأداء  احل�سابي  املتو�سط  كان  وملا   ،)13.03530( املعياري 
طلبة املجموعة التجريبية اأكرب من املتو�سط احل�سابي لأداء طلبة 
املجموعة ال�سابطة - وذلك ل�سالح اأداء طلبة املجموعة التجريبية 
يف الختبار البعدي، فقد اأ�سبح م�ستوى )النحو( لديهم اأعلى من 
م�ستواه لدى طلبة املجموعة ال�سابطة بعد تطبيق ال�سرتاتيجية 
- وبلغ حجم التاأثري )0.6712(، وهو تاأثري كبري جداً، اإذ اإنه عند 

�رسب املقدار يف )100( جند اأنه يوجد ما يقارب )67 %( من 
البعدي للتدريبات النحوية،  اأداء الطلبة يف الختبار  التباين يف 
وهذا يدل على اأن ا�سرتاتيجية حماكاة الأمنوذج لها تاأثري كبرييف 

تنمية قواعد النحو لدى الطلبة عينة البحث.
وبالن�صبة♦لقواعد♦ال�رضف؛ فقد لوحظ اأن م�ستوى طلبة ت. 

بال�سابطة؛  مقارنة  ال�رسف  يف  ارتفع  التجريبية  املجموعة 
املتو�سطات  ا�ستخراج  املجموعتني مت  الفرق بني  وملعرفة دللة 
احل�سابية، والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد عينة املجموعة 
للقواعد  البعدي  الختبار  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية، 
الختبار  با�ستخدام  املتو�سطني  بني  املقارنة  ومتت  ال�رسفية، 
كما♦ الأثر  حجم  ح�سب  ومت  م�ستقلتني،  لعينتني   )T.Test( التائي 

يو�صح♦ذلك♦اجلدول♦)6(.

جدول )6( 
القيمة التائية )T( لداللة الفرق بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين في االختبار البعدي للتدريبات اللغوية في قواعد )الصرف(

حجم♦التاأثريالدللة♦اللفظيةالدللة♦الإح�صائيةدرجات♦احلريةT♦املح�صوبةالنحراف♦املعيارياملتو�صط♦احل�صابيالعدداملجموعة

7565.826714.55035التجريبية
5.881740.000

عند مستوى 
0.05

0.6419
7455.826712.67406ال�سابطة

املجموعة  متو�سطي درجات طلبة  )0،05( بني  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  اأنها   )6( اجلدول  يت�سح من 
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د. سعاد سالم السبعأثر تدريس التدريبات اللغوية باستراتيجية )محاكاة األمنوذج( في حتصيل القواعد اللغوية األساسية الالزمة لطلبة قسم الدراسات العربية 

ا�سرتاتيجية  وفق  اللغوية  التدريبات  در�ست  التي  التجريبية 
حماكاة الأمنوذج وطلبة املجموعة ال�سابطة التي در�ست بطريقة 
اللغوية  للتدريبات  البعدي  الختبار  يف  املعتادة  املحا�رسة 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حيث  التجريبية؛  املجموعة  ل�سالح   )1(
املعياري  والنحراف   ،)65.8267( التجريبية  للمجموعة 
للمجموعة  احل�سابي  املتو�سط  كان  بينما   ،)14.55035(
 ،)12.67406( املعياري  والنحراف   ،)55.8267( ال�سابطة 
 ،)74( حرية  درجة  عند   )5.881( املح�سوبة   )t) قيمة  وبلغت 
اأنه  اإذ  جداً،  كبري  تاأثري  )0،6419(.وهو  التاأثري  حجم  وبلغ 
من   )%  64( يقارب  ما  اأن  جند   )100( يف  املقدار  �رسب  عند 
اأداء املجموعة التجريبية يف الختبار البعدي يعزى  التباين يف 
املتو�سط احل�سابي  الأمنوذج، وملا كان  ا�سرتاتيجية حماكاة  اإىل 
للمجموعة  احل�سابي  املتو�سط  من  اأكرب  التجريبية  للمجموعة 
ال�سابطة - وذلك ل�سالح اأداء املجموعة التجريبية يف الختبار 
وفق  اللغوية)1(  التدريبات  تدري�س  اأن  على  يدل  فهذا  البعدي، 
ا�سرتاتيجية حماكاة الأمنوذج قد �ساعد يف زيادة تنمية القواعد 

الأ�سا�سية يف ال�رسف لدى طلبة املجموعة التجريبية.
وما �سبق يدل على فاعلية ا�سرتاتيجية ) حماكاة الأمنوذج( 
يف رفع م�ستوى التح�سيل الطلبة عينة البحث ب�سورة عامةعلى 
من  جمال  كل  ويف  ككل،  اللغوية)1(  التدريبات  مقرر  اختبار 
جمالت الختبار على حدة ) الإمالء والنحو وال�رسف(، وذلك يف 

التطبيق البعدي لختبار التح�سيل.
املجموعتني  متو�سطي  بني  الفروق  هذه  تف�صري  وميكن♦
هذه  فاعلية  اإىل  حدة  على  جمال  كل  ويف  ككل،  الختبار  يف 
متنوعة  اأ�ساليب  من  حتتويه  ملا  وذلك  التعلُّم،  يف  ال�سرتاتيجية 
ون�ساطات تثري انتباه الطلبة، وتدريبات جتعلهم اأكرث فاعلية يف 
اإجراءات  من  الأمنوذج  حماكاة  ا�سرتاتيجية  ت�سمنته  التعلم.وما 
تدريبية؛ حيث مت من خاللها مت تدريب الطلبة على مناذج متنوعة 
�ساعدهم  مما  الن�سو�س  حتليل  يف  وتوظيفها  القواعد  لتطبيق 
التي تدربوا  القواعد  لديهم وتثبيت  ال�سابقة  تن�سيط املعرفة  على 
عليها واإتقانها.وكذلك ما ت�سمنته هذه ال�سرتاتيجية من مراقبة 
لالأداء وتقوميه اأول باأول وباأكرث من اأ�سلوب؛ كالتقومي الذاتي ثم 
ال�سعوبات  تذليل  اإىل  اأدى  املدر�س مما  تقومي  ثم  الزمالء  تقومي 
اللغوية ومعاجلة ال�سعف الذي كان يعاين منه الطلبة اأول باأول 

وباأ�ساليب خمتلفة.
ما مت ا�ستخدامه من و�سائل حلث الطلبة على دقة املالحظة 
املدر�س  ملحاكاة  الدافعية  عندهم  خلق  �سك  ل  عر�س  كل  يف 
عند  حماكاته  اإىل  التعلم  اأثر  انتقال  وبالتايل  دقيقة،  حماكاة 
على  �ساعد  مما  واإجادة  بدقة  ال�ستيعابية  التدريبات  معاجلة 

ارتفاع م�ستوى حت�سيلهم اللغوي يف القواعد مو�سوع الختبار.

التوصيات: 
♦ويف♦�صوء♦النتائج♦تقدم♦الباحثة♦التو�صيات♦التالية:

1♦ فروع . تدري�س  الأمنوذج( يف  ا�سرتاتيجية )حماكاة  جتريب 
احلايل  البحث  ك�سف  فقد  الأخرى،  واملواد  املختلفة  اللغة 
يف  الطلبة  دور  تفعيل  يف  ال�سرتاتيجية  هذه  فاعلية  عن 
بيئة درا�سية ل تتوفر فيها الإمكانات ال�رسورية للتدري�س 

احلديث.
2♦ اأمنوذجا . يقدم  الذي  اللغوي  الأداء  يف  القدوة  املعلم  اإعداد 

با�سرتاتيجية  اللغوية  القواعد  تدري�س  للطلبة عند  �سحيحا 
تتطلب  ال�سرتاتيجية  هذه  اإن  حيث  الأمنوذج(،  )حماكاة 
برامج  دقة  مب�ستوى  الأداء  يف  دقيقا  يكون  اأن  املعلم  من 

املحاكاة امل�سممة على احلا�سوب.
3♦ التدريبات . ملقرري  املعتمدة  ال�ساعات  يف  النظر  اإعادة 

يف  �ساعتان  تكفي  فال  الكلية،  دليل  يف   )2  +  1( اللغوية 
الأ�سبوع لكل مقرر لتدريب الطلبة على جميع القواعد التي 
التدريبات  مقررا  يعد  حيث  اجلامعة؛  يف  نظريا  در�سوها 
اللغوية )1 + 2( املح�سلة العملية لكل مقررات التخ�س�س 
التي  امليدانية،  العملية  الرتبية  مثل  مثلهما  الأكادميي، 
تو�سي  الرتبوية.وعليه؛  املقررات  لكل  عملية  حم�سلة  تعد 
الباحثة برفع �ساعات مقرر التدريبات اللغوية )1( اإىل اأربع 

�ساعات اأ�سبوعيا، ومثله مقرر التدريبات اللغوية )2(.
4♦ تدري�سها . عند  اللغوية  للقواعد  العملي  بالتطبيق  الهتمام 

يف جميع امل�ستويات اجلامعية، لكي ل يقت�رس تعلم القواعد 
املمار�سات  يف  تطبيقها  عن  والعجز  القاعدة  تذكر  على 

اللغوية املختلفة.
كما♦تقرتح♦الباحثة♦اإجراء♦البحوث♦التالية:

1♦ تنمية . يف  الأمنوذج(  )حماكاة  با�سرتاتيجية  التدري�س  اأثر 
كلية  يف  العربية  اللعة  ق�سم  طلبة  لدى  العرو�س  قواعد 

الرتبية بجامعة �سنعاء.
2♦ تنمية . يف  الأمنوذج(  )حماكاة  با�سرتاتيجية  التدري�س  اأثر 

قواعد التالوة لدى طلبة ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية يف كلية 
الرتبية بجامعة �سنعاء.

3♦ تنمية . يف  الأمنوذج(  )حماكاة  با�سرتاتيجية  التدري�س  اأثر 
اجلامعات  يف  الرتبية  كليات  طلبة  لدى  التدري�س  مهارات 

اليمنية 

اهلوامش:
1♦ التعلم . لنظرية  الأ�سا�سية  الرموز  اأحد  باندورا  األربت  يعد 

ال�سلوك؛  تعديل  رواد  ومن  باملالحظة(،  )التعلم  الجتماعي 
يف  دي�سمرب 1925م،  من  يف 4  )وِلَد   )Albert Bandura(
النف�س  علم  يف  واأ�ستاذ  نف�س،  هوعامل  األربتا،كندا(  موندرا، 
الف�سل  له  كان  وقد  �ستانفورد.  يف جامعة  الجتماعي 
النف�س  علم  يف  املجالت  من  كثرٍي  يف  اإ�سهامات  تقدمي  يف 
الجتماعي على مدار العقود ال�ستة املا�سية فقد ن�رس كتابا 
عن مبادئ تعديل ال�سلوك عام )1969(، وكتابا عن نظرية 
التعلم الجتماعي عام )1971(، واأعاد ن�رسه عام )1977( 
الجتماعي  التعلم  لنظرية  دقيقا  نظريا  ت�سورا  فيه  تناول 

املعريف.
2♦ قائمة القواعد اللغوية الأ�سا�سية  يف �سورتها الأوىل لعر�سها .

للتحكيم، ملحق رقم )1(.
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3♦ الأكادمييني . التدري�س   اأع�ساء هيئة  القائمة على  مت عر�س 
الطلبة  بع�س  وعلى  العربية  الدرا�سات  ق�سم  يف  والرتبويني 

من امل�ستويني الثالث والرابع يف الق�سم : ملحق رقم )2(.
4♦ بعد . النهائية  �سورتها  يف  الأ�سا�سية  اللغوية  القواعد  قائمة 

التحكيم ملحق رقم )3(.
5♦ يف . وال�رسف  والنحو  الإمالء  يف  اللغوي  التح�سيل  اختبار 

�سورته الأوىل؛ ملحق رقم )9(.
6♦ مت عر�س الختبار على الزمالء الرتبويني والأكادمييني يف .

ق�سم مناهج اللغة العربية بكلية الرتبية – جامعة �سنعاء.
7♦ الن�سخة رقم . النهائية  5( الختبار يف �سورته   ( ملحق رقم 

)1(
8♦ الن�سخة رقم . النهائية  6( الختبار يف �سورته   ( ملحق رقم 

)2(
9♦ النهائية  . �سورتها   يف  الأ�سا�سية  اللغوية  القواعد  قائمة 

ملحق رقم ) 3(
الن�سخة .♦10  )1( اللغوية  التدريبات  مقرر  يف  التح�سيل  اختبار 

رقم )2( ملحق رقم )6(
مناذج ل�سور من الكتاب املقرر) تدريبات لغوية يف الإمالء .♦11

والنحو وال�رسف( ملحق رقم )7(
للم�ستوى .♦12  )1( اللغوية  التدريبات  لنتيجة  النهائي  التقرير 

الثالث ق�سم الدرا�سات العربية، الف�سل الدرا�سي الأول، العام 
اجلامعي 2014 - 2015م، ملحق رقم )8(
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