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 ادللخص

لدى  القدًن  يرمي ىذا البحث اىل التعرف على اثر استخدام اسًتاتيجية دوائر االدب يف ربصيل مادة االدب              

جامعة بغداد ـ  طلبة قسم اللغة الكردية، ولتحقيق ىدف البحث اختارت الباحثة بصورة قصدية طلبة ادلرحلة الثالثة بكلية الًتبية

( طالباً وطالبة مت توزيعهم عشوائياً اىل 55لتكون ميدان لتطبيق ذبربتها، وقد بلغ عدد افراد العينة )، قسم اللغة الكردية ـ 

وطالبة ورلموعة ضابطة )درست ابلطريقة باً ( طال29رلموعتني، رلموعة ذبريبية )درست ابسًتاتيجية دوائر االدب( أتلفت)

درجات اختبار  العمر الزمين، )( طالباً وطالبة، كافأت الباحثة بني رلموعيت البحث يف متغري26وأتلفت من ) االعتيادية(

استغرقت التجربة فصاًل دراسياً كاماًل، اعدت الباحثة اختباراً ربصيلياً   درجات مادة االدب للعام الدراسي السابق( الذكاء ، 

التجزئة النصفية وقد اتسم ابلصدق واستخرج ثباتو بطريقة   ( ر من متعدد والتكميلاالختيا )  ( فقرة من نوع30مكوانً من ) 

تبني ان ىناك فرقاً ذا (T – test ألتاي وعند ربليل النتائج احصائياً ابستعمال االختبار   ( 0،86وبلغ معامل الثبات ) (
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اجملموعة الضابطة اليت درست ابلطريقة   االدب علىلصاحل اجملموعة التجريبية اليت درست ابسًتاتيجية دوائر داللة احصائية 

    .التقليدية

             .ا دب القاااااادًن    قساااااام اللغااااااة الكرديااااااة  ال حصاااااايل       دوائاااااار ا دب الكلمااااااات ادل  ا يااااااة  ة  ا ساااااارتاتيجية    

                                                                                      

Abstract 

         This research aims at identifying the effect of using strategy Literature Circles in The Collection of   

Literature students in the Kurdish Language Department. To achieve the aim of this study , the researcher 

has chosen randomly students at third stage, Kurdish language Dept. So as to apply the experiment . The 

total number of students is (55) male and female students distributed in two groups .The first group is the 

experimental group which is taught the Climbing the Hill strategy and it is (29) students. The Second 

group is the control group which is taught by the traditional method of teaching and it is (26) students 

.The researcher has matched between the two group by the following variables : the age , their 

achievement in literature in the last year, and the scores in Intelligence. The experiment lasted for one 

semester. The research has Constructed a test of (30) items of multiple choice test The reliability of the test 

has been calculated and it is (0,86) After processing the results statistically by the ( T-test) for two 

independent sample , it has been shown that there is a statistically significance difference infavour to the 

experimental g roup. 

 Key word : Strategy,  Literature Circles ,  Collection of   Literature , Kurdish Language Department . 

 

 ة مشكلة البحث

، وضعف الطلبة مادة االدبفروع اللغة الكردية ، وربديداً يف  يفضعفاً ملحوظاً  ادلرحلة اجلامعية  يشهد التعليم يف             

ان يلحظ  ىنا وىناك ،لقرن تتعاىل الصيحات بداية ىذا ا ذليس وليد الوقت احلاضر ، وامنا لو جذورُه فمنيف مادة االدب 
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يف مفرداهتا ، ويف غرضها  ةالطلبة غري ميالني يف حفظ النصوص وفهمها ، وقد تكون النصوص ادلختارة جافة تتسم ابلصعوب

 1.ها قد يسبب ذلم نفوراً من لوهبا وحىت االفكار اليت تناولتهاواس

صعوبة ادلادة وطرائق التدريس ادلتبعة يف عدة منها شلا تقدم ترى الباحثة ان ضعف الطلبة يف مادة االدب لو اسباب             

طرائق التدريس التقليدية مثل طريقة االلقاء واحملاضرة اليت على ويربز ذلك بوضوح ابعتماد العديد منهم ، مادة االدب تدريس 

فطرائق التدريس واساليبو اليت يستعملها كثري من التدريسني ،   2يكون زلورىا ادلدرس شلا يعيق يف عملية تنمية التفكري للطلبة  

كشف ذلم عما يفيض بو النص من يف عرضهم مادة االدب القدًن تقليدية وعقيمو ال تؤلف بني النصوص وقلوب الطلبة وال ت

 مادةاكدتو العديد من الدراسات اليت تناولت  ما وىذا  3 الوان الكمال الفين الذي يستميلهم وحيملهم على االقبال عليو .

 ( 2017( ) امحد ،  2017االدب ومنها دراسة ) علي ، 

االدبية ىي مشكلة حفظها ، اذ يشكو كثري من  واستنادًا شلا تقدم ترى الباحثة ان اىم مشكلة تواجهها النصوص        

التدريسني من انصراف الطلبة عن حفظ ىذه النصوص ، وال حيسنون النطق السليم ذلا ، وال يؤدوهنا ابلشكل ادلطلوب ، الن 

 النطق السليم يعتمد يف كثري من اشكالو على ما يستطيع الطالب حفظو من نصوص ادبية 

 ة   امهية البحث واحلاجة اليه

ادلميز الذي خص هللا سبحانو وتعاىل بو االنسان من بني فضائل سللوقاتو فعلمُو البيان وعلمُو تعد اللغة مظهر االنسانية         

       . 4ابلقلم ما مل يعلم ، وىي القوة الدافعة اليت وجهت االنسانية وفتحت امامها افاقاً للحضارة وادلعرفة 

                                                           
1
 ;<، ص @900تدرٌس اللغة العربٌة بٌن الطرائق واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة ، طه علً حسٌن الدلٌمً ، 
2
 :<، ص @900تدرٌس مهارات التفكٌر ، جودت احمد سعادة ،  
3
 :9، ص ?@@8جاسم دمحم عبد السالمً ، صعوبات تدرٌس االدب والنصوص فً المرحلة اإلعدادٌة ،  
4
حسن وامٌرة محمود اثر استراتٌجٌة مورنو وسالتر فً التحصٌل ونمٌة التفكٌر الناقد لدى طالبات الصف الرابع األدبً فً مادة االدب والنصوص ، هٌفاء حمٌد  

 <;:، ص9088خضٌر ، 
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فهو احملور  ،ذاهتا فاألدب يف نصوصو الشعرية والنثرية ما ىو اال تعبري اداتو اللغةوأتيت امهية االدب من امهية اللغة         

غايو واحدة ىي  االساسي الذي تدور حولو بقيو فروع اللغة وتؤلف مع غريه من ىذه الفروع وحدة متكاملة هتدف اليت ربقيق

 الفهم واالفهام 

ب فرع من فروع اللغة الكردية وركن من اركاهنا ، وان االساس الذي يبين عليو االدب ىو سبكني الطلبة من وان االد         

يستند اىل العمق والشمولية والتحليل واالستنباط والنقد والتأمل ، فضاًل عن  ألنوشعرًا ام نثرًا ذلك  تذوق الفن سواء كان

 . 5افية امهيتها يف تدريب الطلبة على حسن االداء وزايدة يف خرباهتم اللغوية والفنية والثق

اليت تشجع الطلبة اسًتاتيجيات التعلم النشط من وىي اسًتاتيجية دوائر االدب  احلديثة ىي ومن االسًتاتيجيات            

على النقاش واحلوار حول الشخصيات واالحداث والتفاعل االجيايب مع االقران ، شلا يسهم يف اعطائهم افكارًا  جديدة 

الطلبة روح التعاون فيما بينهم يف االجابة على االسئلة اليت توجو  ىكذلك تنمي لدو ويساعدىم على التأمل وتوسيع االفكار 

 اليهم . 

للحياة العملية ، وىي  مىالتعليم اجلامعي من ادلراحل التعليمية ادلهمة يف حياة الطالب ، اذ ترمي اىل إعدادوتعد مرحلة         

يعتمد الطالب على ذاتو اكثر فأكثر يف انتقاء اساليب التعلم ادلالئمة والطبيعة اذ  مرحلة سلتلفة عن ادلراحل التعليمية السابقة 

الدراسية اليت ربتاج اىل اساليب تعلم متباينة ، ابدلقارنة مع االساليب اليت كان الطالب يتبعها يف ادلراحل  اجلديدة للمواد

 الدراسية لتعلمو اجلامعي .

 وبعد كل ما ذكر ميكن ان جنمل امهية البحث ابلنقاط اآلتية ة 

العواطف وادلشاعر فهي اداة من ادوات تواصل األنسان امهية اللغة بوصفها وسيلة التفاىم والتقارب يف االفكار والتعبري عن ـ 1

 واداة االتصال بني ابناء اجملتمع يف العملية االجتماعية والسياسية  واالقتصادية .

                                                           
5
 ?;:، ص9088إسماعٌل عاٌز ، مناهج اللغة العربٌة وطرائق التدرٌس ، سعد علً زاٌر واٌمان  
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 .اليت ال تقل عن امهية اللغة ، ودورىا يف بناء شخصية االنسان وتكوين ميولوـ امهية االدب 2

احدى اسًتاتيجيات النظرية البنائية، وكون تطبيقها تعطي الفرصة للطلبة للمشاركة بوصفها اسًتاتيجية دوائر األدب امهية  ـ3

 يف الدرس مشاركة فعالة .

امهية ادلرحلة اجلامعية كوهنا ادلسؤولة عن اعداد ادلالكات التعليمية للغة الكردية يف ادلدارس االعدادية والثانوية وهتيئة ىؤالء ـ 4

 اً .ادلدرسني مهنياً وتربوايً وعلمي

 هدف البحث ة

 دًن لدى طلبة قسم اللغة الكردية دوائر االدب يف ربصيل مادة االدب الق  يرمي البحث اىل تعرف اثر اسًتاتيجية        

متوسط درجات اجملموعة التجريبية اليت  ( بني0،05) داللة فرق ذو داللة احصائية عند مستوى  ال يوجد  فرضية البحث ة

 نفسهاتدرس مادة االدب القدًن ابستعمال اسًتاتيجية دوائر االدب ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة اليت تدرس مادة 

 ابلطريقة التقليدية 

 يتحدد البحث احلايل ب :  دود البحث ة

رشد جبامعة بغداد للعام الدراسي الكردية يف كلية الًتبية  ابن  قسم اللغةـ طلبة ادلرحلة الثالثة الغري الناطقني ابللغة الكردية يف 1

(2017- 2018. ) 

( وادلوضوعات 2018 - 2017 ) ـ عدد من موضوعات مادة االدب القدًن ادلقرر تدريسها للمرحلة الثالثة للعام الدراسي2

 اباب ، کالسيکی شيعری ەتوکاىنڵخوس شيعری، دەقی نًتينۆک ، ئودەب رەکاىنۆج و ئودەب  انسوىێوىي) پ

 ( يیۆک قادريی حاجی ،   خانی امحد ، عوراين اتىريی
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 ـ تستمر التجربة كورساً دراسيا كامال )الكورس االول( .3

 حتديد ادلصطلحات ة

( " تغري حيدث نتيجة طريقة التدريس ويقاس بنواتج التعلم ادلعريف لدى الطالب من 2004عرفُو القريشي) ةة ا ثر و  أ

.6خالل الزايدة او النقصان يف درجة الطالب "   

الباحثة اجرائيًا : مقدار التغري الذي ربدثُو اسًتاتيجية دوائر االدب على طلبة اجملموعة التجريبية يف ربصيل مادة االدب  عرفتوُ 

 القدًن مقارنو مع طلبة اجملموعة الضابطة الذين يدرسون ادلادة نفسها على وفق الطريقة االعتيادية .

سياق من طرائق التدريس اخلاصة والعامة ادلتداخلة وادلناسبة ألىداف ( " 2008عرفُو الكبيسي ): ا سرتاتيجية اثنيًا ة

 7ادلوقف التدريسي ، اليت ديكن من خالذلا ربقيق اىداف ذلك ادلوقف أبقل االمكاانت ادلتاحة ، وعلى اجود مستوى شلكن " 

البحث )اجملموعة التجريبية ( لتدريس مادة  الباحثة اجرائيًا : رلموعة اخلطوات االجرائية اليت استعملتها الباحثة مع عينة عرفتوُ 

  االدب القدًن على وفق اسًتاتيجية دوائر االدب .

( " حلقة نقاشية تفاعلية بني رلموعة من االدوار يؤديها الطالب 2006اصطالحًا : عرفُو عطية ): ًً ة دوائر ا دباثلثا

 8من معان من اجل التوصل اىل فهم عميق دلا يشري اليو ذلك النص من معان ودالالت "  للتفكري فيما يتضمنُو النص ادلقروء

) عينة البحث ( تدور بني الطلبة وحوار شكل حلقات نقاش  عرفتُو الباحثة اجرائياً : ىي رلموعات نقاشية تفاعلية تقوم على

 من اجل التوصل اىل فهم عميق للنصوص االدبية .

                                                           
6
 <8، ص ;900اثر استخدام طرٌقة التعلٌم المبرمج على التحصٌل واالتجاه نحو الرٌاضٌات لدى طالب الصف العاشر فً االردن ، اعتماد دمحم القرٌشً ،  
7
 ?88، ص <900طرائق تدرٌس الرٌاضٌات واسالٌبه ، عبد الواحد حمٌد الكبٌسً ،  
8
 9:9،ص =900على مدخل الحلقات االدبٌة فً تنمٌة مهارات الفهم القرائً لدى طالب المرحلة الثانوٌة ،جمال ٌاسٌن عطٌة، فاعلٌة برنامج قائم 
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( " اجراء منظم على وفق معايري زلددة يرمي اىل قياس ما اكتسبُو الطلبة من احلقائق 2008عرفُو عطية )  : ة ال حصيلرابعاُ 

  9وادلفاىيم  والتعميمات وادلهارات بعد دراسة موضوع دراسي  او وحدة دراسية او مقرر تعليمي " .

البحث ( من درجات يف االختبار التحصيلي الذي تعدُه ) عينة لثة عرفتُو الباحثة اجرائيًا : ما حيصل عليو طلبو ادلرحلة الثا

 الباحثة ألغراض البحث احلايل .

( " ادلعاين الرقيقة ادلؤثرة اليت يتخذىا االديب تعبريًا عما جييش يف  2014) عايزاصطالحًا عرفُو زاير و : ة ا دبخامسًا 

 . 10 السامع " صدره من افكار او خواطر او عواطف ، دبا يًتك ااثراً يف القارئ او

الباحثة اجرائيًا : ادلادة االدبية ادلقرر تدريسها لعينة البحث واليت يتضمن خالصة ذبربة االديب ، وادلعرب عن افكاره  وُ عرفت 

 ( 2018ـ  2017ومشاعره ، وادلودع يف كتاب مادة االدب القدًن وادلقرر تدريسيو للعام الدراسي ) 

 ة  جوانب نظرية ودراسات سابقة

( تعتمد البنائية على 1980ـ  1896)  ىي احدى نظرايت التعلم ادلعرفية واشهر علمائها بياجيوو :  اوً  ة النظرية البنائية   

الفرد الذي سيبين معرفتو عن طريق مروره خبربات كثرية ، تؤدي اىل بناء ادلعرفة الذاتية يف عقلو ، اي ان منط ادلعرفة يعتمد على 

يتعلمو ُ الطالب من موضوع معني خيتلف عما يتعلمو طالب آخر يف ادلوضوع نفسو ، بسبب اختالف الشخص نفسو ، فما 

  .اخلربات اليت مرهبا كل من الطالبني ، وما ديتلكًو كل منها عن ادلوضوع نفسو

 اسرتاتيجية دوائر ا دب ة      

قرائية اىل عصر صدر االسالم عندما كانت تقام  ترجع اجلذور التارخيية السًتاتيجية دوائر األدب، كاسًتاتيجية تعلمية

حلقات العلم وحلقات القرآن الكرًن، فقد كانت طريقة فعالة يف التعليم والتحفيظ، أما بداايهتا يف العصور احلديثة فقد بدأت 
                                                           

9
 00:، ص ?900االستراتٌجٌات الحدٌثة فً التدرٌس الفعال ، محسن علً عطٌة ،  
10
 8<،ص;908مناهج  اللغة العربٌة وطرائق تدرٌسها ، سعد علً زاٌر واٌمان اسماعٌل عاٌز ، 
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لوين( يف العام من خالل زلاولة العامل )ىوتشونسن( الذي شكل اول حلقة نقاش اديب يف امريكا مث زلاولة )كو  1634يف عام 

 . .11 نفسو عندما حاولت دعوة النساء الجتماع مرتني يف االسبوع دلناقشات اخلطب 

 انواع دوائر ا دب ة         

يف طالب لقراءة مادة مناسبة دلستواىم القرائي ( 4ـ  3يتم اختيار ) يف ىذا النوع من دوائر االدبدوائر االدب ادلصغرة :  .1

 ، اذ يسمح ابختيار ادلادة اليت يدرسوهنا واختيار الدائرة اليت يريدون االنضمام ذلا غضون يوم او يومني 

االدب ابلتكنلوجيا ، وزبتلف عن دوائر االدبية االخرى  دوائر ىذا النوع من يستعنيدوائر االدب يف الفصول االفًتاضية :  .2

 ضية .مناقشة ادلقروء على االنًتنيت من خالل ادلنتدى االفًتا حيث مت 

ب ( طال3ـ 1ىذا النوع من دوائر االدب يتم تعديلها لتلبيو احتياجات بطئ التعلم فيتم اختيار من )دوائر االدب ادلعدلة :  .3

يتطلب مساعدة  ادلدرس او احد الوالدين ، لذا خيتارون اسهل الكتب واقصرىا ، االدب  يف الصف ، ىذا النوع من دوائر

 تكون القراءة بصوت عال لفصل او اثنني مع مناقشة االفكار ومعاين الكلمات و ، من االسبوع  يتطلب منهم قراءة كتاب واحد

اوالنصوص  الكتب( طالب جيتمعون لقراءة 6ـ 4) اختيار ىذا  النوع من دوائر االدب دوائر االدب التقليدية : فيتم  .4

 .  12  ومناقشتها

 ادوار الطلبة يف اسرتاتيجية دوائر ا دب ة

وكذلك يقوم بضبط تقدم كل عضو كل عضو يف اجملموعة او الدائرة االدبية   متابعة ادلسؤول عن ىوالطالب قائد النقاش : .1

 يف عملو ، كما يطور رلموعة من االسئلة اليت يتم مناقشتها مع رلموعتو حول الكتاب او ادلادة ادلقروءة .

امام الدائرة األدبية بصوت مسموع النص ادلقروء اليت يرغب بقراءهتا دور الطالب ىو تعيني بعض اجزاء ادلضيء االديب :   .2

 عض األجزاء احليوية او ادلهمة يف النص االديب . بحياول مساعدة اعضاء الدائرة وتذكريىم بو ،
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كل كلمة من تلك الكلمات يف يدون  مث غري ادلألوفة ادلوجودة يف النص االديب ،  ىو البحث عن الكلماتُمغين الكلمات : .3

 . ورقة العمل اخلاصة 

االبيات الشعرية ادلوجودة يف النص االديب، فيبدأ دبساعدة اعضاء الدائرة االدبية بشرح  الطالب بتسهيل شرح الشارح : يقوم .4

 االبيات ادلدونة يف ورقة العمل .

 وُ معلومات عن الشاعر او حياتو ، ونتاجاتبية مثل عن ادلعلومات ذات الصلة خبلفية ادلادة االد يبحثىو الباحث : .5

 .وابلرجوع اىل بعض ادلراجع واعمالو الشعرية 

 .ادلشاىد ادلوجودة يف النص االديب، ووصف ادلكان والزمان يف النص  يقوم بتعقيب سلتلف متعقب ادلشاىد : دورهُ  .6

 مكتشفات  الشخصيات : دوره ربديد الشخصيات ادلوجودة يف النص االديب ونشاطاهتم ودورىم يف القصيدة الشعرية . .7

 ادلهمة يف النص . وحيدد االفكارحول النص ادلقروء ونقدُه، االدبية االجابة عن االسئلة   هُ الناقد االديب : دور  .8

تقرؤه اجملموعة والعامل اخلارجي  ويعين ذلك الربط القراءة ابحلياة اخلاصة ىو الربط بني الكتاب الذي  هُ الرابط : دور  .9

 .واالحداثواالحداث يف ادلدرسة واجملتمع 

         . 13ادللخص : دورُه تقدًن ملخص سلتصر او معرفة الفكرة األساسية للنص االديب  او ربديد النقاط الرئيسة . 10

 دور ادلدرس يف اسًتاتيجية دوائر االدب : 

 أبدوارىم يف دوائر االدب . مرؤيو لكيفية القياللطلبة من خالل اعطائهم  وُ دورُه ادلوجو وادلرشد ، فيسهل عمل .1

 احلوار حول ادلادة الدراسية . النقاش و يدرب الطلبة على العصف الذىين واجراء.2
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 يوضح ادلهمة التعليمية اخلاصة بدور كل منهم يف الدائرة االدبية .ينظم ورقة العمل اخلاصة ابلدرس و  .3

  خلق جو من التعاون والتفاىم والتفاعل بني الطلبة يف الدائرة االدبية ، فيطلب من اجملموعات تقدًن ادلساعدة فيما بينهم.4
14  

 احملور الثاين ة دراسات سابقة 

السابقة ذات العالقة دبوضوع البحث وموازنتها ابلدراسة احلالية من حيث يتضمن ىذا احملور عرضًا للدراسات         

 ، ومت عرضها على النحو اآليت :  االىداف واالجراءات وجوانب االفادة منها

        والدراسة احلاليةة الدراسات السابقة وموازنة عرض 

 احلالية( موازنة الدراسات السابقة والدراسة   1جدول )  
 

اسم 
 البا ث

سنة 
 الدراسة

 مرمى الدراسة
مكان 
اجراء 
 الدراسة

جنس 
 العينة

ادلس وى 
 ال عليمي

ادلادة 
 الدراسية

 جم 
 العينة

اداة 
 البحث

 اهم الن ائج

 2017 الغرايب

اثر اسًتاتيجية دوائر االدب 
يف ربصيل مادة االدب 

 والنصوص
لدى طالبات الصف الرابع 

 االديب

االدب  اإلعدادية اانث العراق
 والنصوص

48 
طالباً 
 وطالبة

 بعدي

وجود فرق ذي داللة 
احصائية بني اجملموعة 

التجريبية والضابطة لصاحل 
اجملموعة  التجريبية  درست 

 ابسًتاتيجية دوائر االدب

 2009 اخلوالدة

اثر اسًتاتيجية دوائر االدب 
يف تنمية مهارات الفهم 

ادلقروء لدى طالب الصف 
التاسع االساسي واذباىهم 

 حنو القراءة

ذكور  االردن
القراءة  متوسطة واانث

 والفهم

64 
طالباً 
 وطالبة

 بعدي
تفوق طالب اجملموعة 
التجريبية على اجملموعة 

 الضابطة
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 ?=8، ص 9089الشدٌفان ، 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal ;@< 

Volume 6(8); September 2019 

 

 2016 مارشال

اثر استخدام دوائر االدب 
والنشاط القرائي ادلوجة يف 
فهم ادلقروء والتفاعل مع 
اسًتاتيجيات التدريس 

والتحصيل لكلي لدى طلبة 
 ادلتوسطة

 القراءة االبتدائية ذكور امريكا
18 

طالباً 
 وطالبة

اختبار  
 فلوريدا

استجابة طلبة ذوي 
التحصيل ادلرتفع 

السًتاتيجية دوائر االدب 
على طلبة ذوي التحصيل 

 ادلنخفض

 2016 علي
اثر امنوذج درايفر يف ربصيل 
مادة االدب القدًن لدى طلبة 

 قسم اللغة الكردية
 ذكور العراق

االدب  جامعية واانث
 والنصوص

61 
طالباً 
 وطالبة

اختبار 
 بعدي

وجود فرق ذي داللة 
احصائية بني اجملموعة 

التجريبية والضابطة لصاحل 
 اجملموعة التجريبية اليت 

 درست ابمنوذج درايفر.  
 

 ة  منهجية البحث واجراءاته

قامت الباحثة ابختيار التصميم التجرييب ذي اجملموعتني التجريبية والضابطة واالختبار البعدي وىو  اوً ة ال صميم ال جرييبة 

 . ( يوضح ذلك1ظروفو شكل )البحث و مناسبا لطبيعة  تصميم ذو ضبط جزئي اختارتو الباحثة كونوُ 

 التصميم التجرييب للبحث (1شكل )
 

 ا داة ادل غري ال ابع ادل غري ادلس قل اجملموعة

اسًتاتيجية دوائر  التجريبية
 التحصيل  االدب

 
 ار بعديباخت

 - الضابطة
 

 اثنياًة جم مع البحث وعين هة 

ار عينة بطريقة قصدية او ييتم منو اختمفردات او وحدات الظاىرة موضوع الدراسة الذي : اجملتمع ىو مجيع جم مع البحث

 .  15عشوائية 
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طلبة ادلرحلة الثالثة يف قسم اللغة الكردية بكلية الًتبية ــ ابن رشد / جامعة بغداد ليكون ميداان لتطبيق  اختارت الباحثة قصدايً 

 ذبربتها

 مادة طلبتها سيدرسموعة التجريبية اليت ( لتمثل اجملبشعبة ) بطريقة السحب العشوائي احدى الشعب وىي الباحثة اختارت 

اجملموعة الضابطة اليت سيدرس طلبتها مادة  لتمثل (أ( يف حني مثلت شعبة )دوائر االدب )اسًتاتيجية  االدب القدًن ابتباع

( طالبًا وطالبة يف 29وطالبة بواقع ) ( طالباً 55, وقد بلغ عدد أفراد عينة البحث )ابتباع الطريقة التقليديةاالدب القدًن 

( 4( طالبًا وطالبة واجملموعة الضابطة وبعد استبعدت الباحثة الطلبة الراسبني والبالغ عددىم )26وبواقع ) ،اجملموعة التجريبية 

 .وطالبة طالباً 

 ةاثنيا ةال كافؤ بني اجملموع ني 

)  اليت قد تؤثر يف نتائج التجربة وىذه ادلتغريات ىي :قامت الباحثة ابلتكافؤ بني اجملموعتني إحصائيًا يف بعض ادلتغريات     

 (العمر الزمين زلسواب ابلشهور ، الذكاء ، درجات مادة االدب للعام الدراسي السابق

( شهرا , وبلغ متوسط اعمار طلبة 262،75بلغ متوسط أعمار طلبة اجملموعة التجريبية )ة العمر الزمين حمسواب ابلشهور أ.

( لعينتني مستقلتني دلعرفة داللة الفروق T-testاالختبار التائي ) استعمال( شهرا , وعند  262،61) اجملموعة الضابطة

 ( 0،00( اذ كانت القيمة التائية احملسوبة )0،05أتضح أن الفرق ليس بذي داللة احصائية عند مستوى ) ،االحصائية 

يف  إحصائياىذا يدل على ان رلموعيت البحث متكافئتان ( و 53( وبدرجة حرية )2,000أصغر من القيمة التائية اجلدولية )

 ( يوضح ذلك2العمر الزمين واجلدول )
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 ( نتائج االختبار التائي للعمر الزمين لطلبة رلموعيت البحث زلسوابً ابألشهر2جدول )
 

حجم  اجملموعة
 العينة

ادلتوسط 
االحنراف  التباين احلسايب

 ادلعياري
درجة 
 احلرية

 القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة مستوى الداللة

غري دالة  2،000 0،00 53 35 5،916 262،75 29 ذبريبية
 33،44 5،782 262،61 26 ضابطة احصائياً 

( درجة ومتوسط ذكاء اجملموعة الضابطة 65،62: بلغ متوسط ذكاء اجملموعة التجريبية ) ب ا اخ بار مس وى الذكاء

دلعرفة الفرق يف درجات الذكاء  (T-test)( درجة وبعد معاجلة البياانت احصائيًا ابستعمال االختبار التائي 65،26)

( وىي اقل القيمة التائية اجلدولية البالغة 0،11( كانت القيمة التائية احملسوبة )0،05بينهما عند مستوى داللة )

 ( يوضح ذلك.3ا ادلتغري واجلدول )اجملموعتني يف ىذ( شلا يدل على تكافؤ 53( وبدرجة حرية )2،000)

 

 ( نتائج االختبار التائي لطلبة اجملموعتني التجريبية والضابطة يف درجة الذكاء3جدول )
 

حجم  اجملموعة
 العينة

ادلتوسط 
االحنراف  التباين احلسايب

 ادلعياري
درجة 
 احلرية

 اجلدولية احملسوبة مستوى الداللة القيمة التائية
 12،85 165،12 65،26 26 ضابطة غري دالة احصائياً  2،000 0،11 53 12،57 158،00 65،62 29 ذبريبية

( درجة وبلغ  36،06بلغ متوسط درجات اجملموعة التجريبية ) ة درجات مادة ا دب للعام الدراسي السابقج ا 

لعينتني مستقلتني دلعرفة  (T-test)درجة وعند استعمال االختبار التائي  ( 35،5سط درجات اجملموعة الضابطة )متو 

( اذ كانت القيمة التائية 0،05داللة الفروق االحصائية، اتضح ان الفرق ليس بذي داللة احصائية عند مستوى )
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ؤ اجملموعتني يف ىذا ( شلا يدل على تكاف53( وبدرجة حرية )2،000( اقل من القيمة التائية اجلدولية )0،28احملسوبة )

 ( يوضح ذلك.4ادلتغري و اجلدول )

 اجملموعتني التجريبية والضابطة لدى الطلبة للعام الدراسي السابق( نتائج االختبار التائي 4جدول )
 

حجم  اجملموعة
 العينة

ادلتوسط 
االحنراف  التباين احلسايب

 ادلعياري
درجة 
 احلرية

 اجلدولية احملسوبة مستوى الداللة القيمة التائية
 8،96 80،28 36،06 29 ذبريبية

غري دالة  2،000 9،28 53
 7،14 50،97 35،5 26 ضابطة احصائياً 

 
  رابعاًة حتديد ادلادة العلميةة

حددت الباحثة ادلادة العلمية اليت ستدرسها يف أثناء التجربة , وضمت ادلوضوعات الستة من مادة االدب القدًن للمرحلة 

 دەقی نرتينۆک   ئهدەب رەکاىنۆج و ئهدەب  انسهىێپ ( وىي)2018ــــ 2017الثالثة للعام الدراسي )

 ( يیۆ   اجی قادريی کاب اتهريی عوراین   امحد خانی  اب کالسيکی شيعری ەتهکاىنڵخهس   شيعری

 

 ةخامساًة صياغة ا هداف السلوكية

العامة للمادة واالفكار الرئيسية حملتواىا ودلستوايت تصنيف بلوم صاغت الباحثة اىدفًا سلوكية يف ضوء االىداف 

(Bloom( من اجملال ادلعريف , وقد بلغ عدد االىداف اليت صاغتها الباحثة )ىدفا سلوكياً 65 )  عرضت على عدد من

وعدل ويف ضوء تلك اآلراء وادلالحظات حذفت بعض االىداف ،ادلتخصصني يف طرائق التدريس والقياس والتقوًن 

 ( ىدفا سلوكيا .60بعضها االخر حىت اصبحت بشكلها النهائي )
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 ة سادساًة اخلطط ال دريسية

تدريسية للموضوعات ادلقرر تدريسها للمجموعتني التجريبية والضابطة على وفق اسًتاتيجية  اعدت الباحثة خططاً    

وقد عرضت منوذجًا منها على رلموعة من اخلرباء وادلتخصصني لإلفادة من آرائهم  ،( والطريقة التقليدية دوائر االدب)

 ت عليها واصبحت جاىزة للتطبيق . فعدت صاحلة بعد اجراء بعض التعديال ،ومالحظاهتم 

 ة ) اعداد ا خ بار (سابعاًة اداة البحث 

( فقرة 30مكوان من ) اعدت الباحثة اختباراً لذا ، من متطلبات البحث احلايل اعداد اختبار يف مادة االدب القدًن 

تغطية اجزاء كبرية  من متعدد والتكميل ( وذلك لقدرهتا على االختياروقد صيغت فقرات االختبار من ) نوع  ،اختبارية 

 من ادلادة . 

 اثمنًاة صدق ا خ بار

ادق ىو الذي يقيس ادلوضوعات يقصد ابلصدق ىو ان يقيس االختبار ما وضع لقياسو ، وىذ يعين ان االختبار الص 

وبغية التثبت من صدق االختبار فقد مت عرضو على عدد  ، 16  اليت وضع ابألساس لقياسها دون قياس شيء آخر منها

 ،ألبداء مالحظاهتم حول صالحية بناء تلك الفقرات  ،من اخلرباء وادلتخصصني يف اللغة الكردية وطرائق تدريسها 

 الصدق الظاىري لالختبار .ثبت من وبذلك فقد مت الت
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 ل حليل ا  صائي ل قرات ا خ باراتسعاًة ا

قامت الباحثة ابلتحليل االحصائي لفقرات االختبار الستخراج معادالت الصعوبة والقوة التميزية ذلا وللحكم على       

وطالبة  يف  ( طالباً 54من )ار عينة استطالعية من رلتمع البحث مكونة يمدى صالحيتها احصائيا للتطبيق , وذلك ابخت

ويعد تطبيق االختبار على ىذه  ،قسم اللغة الكردية الدراسة ادلسائية الذين درسوا ادلادة العلمية نفسها فی ادلرحلة الثالثة 

مت ترتيب الدرجات تنازليا من اعلى درجة اىل ادىن  ،العينة )االستطالعية( وتصحيح اجاابهتم دبوجب مفتاح التصحيح 

%( بوصفها افضل رلموعتني لتمثل العينة كلها وستوضح 27مث اختربت العينتان ادلتطرفتان العليا والدنيا بنسبة ) ،درجة 

 الباحثة اجراءات التحليل االحصائي لفقرات االختبار وكااليت : 

, وقد  : بعد ان حسبت الباحثة معامل صعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ادلوضوعية صعوبة ال قرات أ. مس وى

وتستدل من ذلك اىل ان فقرات االختبار مجيعها تعد مقبولة وصاحلة للتطبيق ( 0،68 -0،31تراوحت صعوبتها )

 ــــــ 0،20)      نسبة صعوبتها بني بار يعد جيداً اذا تراوحت فقراتُو يف اذ ان االختومعامل صعوبتها مناسب .

0،80)17 

: بعد ان حسبت الباحثة القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االختبار , وجدهتا تًتاوح بني  قوة متيز ال قراتب. 

 ( تعد فقرة جيدة0،20( اذ تشري االدبيات اىل ان الفقرات اذا حصلت على قوة سبيزية اكثر من )0،63 -0،33)

 كلما كانت قوة التمييز اعلى كلما كان افضل  18  ومقبولة 

: يقصد بثبات االختبار ىو استقرار النتائج عرب الزمن أي ان يعطي االختبار النتائج نفسها اذا ما اعيد ثبات ا خ بار

وحلساب ثبات االختبار استعملت الباحثة طريقة التجزئة النصفية  ، 19 تطبيقو على االفراد انفسهم يف الظروف نفسها 
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B Measuring class room Achievement , Brwon,F ,c, 1981,p; 40 
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، وىي تتاليف عيوب بعض الطرائق االخرى  ،االختبار  الن ىذه الطريقة ىي من اسرع وابسط الطرائق يف حساب ثبات

وىو معامل ( 0،81( وىو معامل ثبات جيد , اذ يعد معامل الثبات جيدا اذ بلغ )0،86بلغت قيمة معامل الثبات )

 . (0،80ــــ 0،60جيدا اذا كان معامل ثباتو يًتاوح )  االختبار يعداذ  ، ثبات جيد

 تطبيق ال جربة ة 

يوم  (  ولغاية2017/ 10/    12)  اخلميس طبق االختبار على طلبة رلموعيت البحث )التجريبية والضابطة( يف يوم   

 ( أي اهنا استغرقت ثالثة اشهر .2018/  1/    25)    اخلميس

: بعد تطبيق االختبار وربليل النتائج احصائيا تبني ان ىناك فرق ذو داللة  عرض الن يجة ةعرض الن يجة و ت سريها 

درجات اجملموعتني ودلصلحة اجملموعة التجريبية اليت درست ابستعمال  ي( بني متوسط0،05احصائية عند مستوى )

( واجلدول 2،000( اكرب من القيمة التائية اجلدولية )  3،44)  ( الن القيمة التائية احملسوبة دوائر االدباسًتاتيجية ) 

 . ( يوضح ذلك 5) 

 ( نتائج االختبار التائي لدرجات رلموعيت البحث يف االختبار البعدي 5جدول ) 

حجم  اجملموعة
 العينة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة  التباين
 احلرية

مستوى  القيمة التائية        
 احملسوبة الداللة

 
 اجلدولية

 53 20،88 4،57 21،75 29 التجريبية
 

3،44 
 
 

 دالة احصائيا 2،000
 26،52 5،15 17،96 26 الضابطة
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 اآلتية تعزو الباحثة تفوق طلبة اجملموعة التجريبية على طلبة اجملموعة الضابطة لألسباب  :  ت سري الن ائج

 ب اكثر حيوية وتفاعاًل يف الصف زلور العملية التعليمية شلا جيعل الطال يف جعل الطالب اسهام ىذه االسًتاتيجية .1

مهما من دعوات  ( يف تدريس مادة االدب بوصفها اسًتاتيجية بنائية تليب جانباً دوائر االدب فاعلية اسًتاتيجية ) .2

 استعمال االسًتاتيجيات البنائية احلديثة . و ادلختصني بضرورة التطور الًتبوي 

 ا س ن اجات ة

يف تدريس مادة االدب لطلبة ادلرحلة الثالثة اجيابيًا يف االرتقاء دبستوى ربصيلهم دوائر االدب   اسًتاتيجية  تؤثر .1

 ورفع كفاايهتم يف التعلم . 

( يف تدريس االدب يسهم يف رفع ادلستوى العلمي دوائر االدب   اكدت الدراسة ان استعمال اسًتاتيجية ) .2

 للطلبة .

 ال وصيات ة 

 بث الفاعلية يف درس االدب القدًن من طريق استعمال االساليب احلديثة يف التدريس .  .1

( يف تدريس مادة االدب للمرحلة الثالثة فضال عن استعماذلا يف ادلراحل دوائر االدب اعتماد اسًتاتيجية ) .2

 االخرى بعد ذبريبها فيها .
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 ادلقرت ات ة

( وبعض االسًتاتيجيات احلديثة االخرى دلعرفة ايهما اكثر دوائر االدباسًتاتيجية )اجراء دراسة موازنة بني  .1

 فاعلية يف رفع ربصيل الطلبة .

حنو ادلادة ، ربليل  ) االذباه  حبث شلاثل للبحث لتعرف اثر اسًتاتيجية دوائر االدب يف متغريات اخر مثل اجراء  .2

       النصوص االدبية (

 ادلصادر ة 

طريقة التعليم ادلربمج على التحصيل واالذباه حنو الرايضيات لدى طالب الصف العاشر يف االردن ،  اثر استخدام .1

 .  2004، لسنة  اعتماد دمحم القريشي ،  رللة مركز البحوث الًتبوية ، جامعة قطر ، العدد الرابع ، السنو الرابعة

طالب الصف التاسع االساس واذباىهم حنو القراءة ،  اثر اسًتاتيجية دوائر االدب يف تنمية مهارات فهم ادلقروء لدى .2

 .  2009دمحم علي اخلوالدة )اطروحة دكتوراه غري منشورة (كلية الًتبية  ، جامعة الريموك ، االردن ، 

اثر اسًتاتيجية مورنو وسالتر يف التحصيل وتنمية التفكري الناقد لدى طالبات الصف الرابع االديب يف مادة االدب  .3

  2011، لسنة  149، ىيفاء محيد حسن   وامرية زلمود خضري  حبث منشور يف رللة االستاذ ، ع والنصوص 

 .2002اساسيات تصميم التدريس ،  عبد احلافظ  سالمة ، دار اليازوردي للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، .4

والتوزيع ، عمان ، االردن ، االسًتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعال ، زلسن علي عطية  ، دار صفاء للنشر  .5

2008) 

 1987، جامعة صالح الدين ، بغداد ،  1وقيس سعيد الفهداوي ، ط كر السماىاصول البحث العلمي ، دمحم زا .6

.  
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برانمج تعليمي قائم على اسًتاتيجية دوائر االدب والكشف عن اثره يف تنمية فهم ادلقروء لدى تالميذ الصف   .7

  2012الرابع االساس يف االردن ، اشجان حامد الشديفان ،  رللة العلوم االسالمية للدراسات الًتبوية والنفسية ،

السالم مصطفى عبد السالم ،  مصر ، القاىرة ،  تدريس العلوم ومتطلبات العصر ، دار الفكر العريب ، عبد .8

2006 

 . 2009دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ، االردن، جودت امحد سعادة ،  ، 1تدريس مهارات التفكري، ط .9

اربد عامل الكتب طو علي حسني الدليمي ،  تدريس اللغة العربية بني الطرائق واالسًتاتيجيات التجديدية ، .10

 2009االردن ، احلديث ، عمان ، 

تطوير ادلناىج التعليمية ،  فوزي الشربيين وعفت الطناوي ، دار ادلسرية للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ،   .11

2011 

صعوابت تدريس االدب والنصوص يف ادلرحلة االعدادية  ، جاسم دمحم عبد السالمي ، ) رسالة ماجستري غري  .12

 جامعة بغداد .منشورة ( كلية الًتبية ، ابن الرشد ، 

طرائق تدريس الرايضيات واساليبو ، عبد الواحد محيد الكبيسي ، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ، عمان ،  .13

 . 2008االردن ، 

 فاعلية برانمج قائم على مدخل احللقات االدبية يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب ادلرحلة الثانوية ،   .14

 . 2006، رللة البحوث الًتبوية والنفسية مجال ايسني عطية ، 

القياس والتقوًن الًتبوي والنفسي يف العملية التدريسية ، صالح الدين زلمود عالم ، دار ادلسرية للنشر والتوزيع ،  .15

 . 2010عمان ، االردن ، 
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دلرتضى للكتاب ،  مؤسسة ا 1مناىج اللغة العربية وطرائق تدريسها ، سعد علي  زاير واديان امساعيل عايز ، ط .16

 . 2011العراقي للنشر ، بغداد ، العراق ، 

، دار صفاء للنشر والتوزيع ،  2مناىج اللغة العربية وطرائق تدريسها ، سعد علي  زاير واديان امساعيل عايز، ط .17
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