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ملخص البحث
هدف البحث معرفة أثر أنموذج الشكل ( )Vيف حتصيل مادة األدب عند طالب

يب ،ولتحقيق مرمى البحث صاغ الباحث الفرضية الصفرية «ليس
الصف الرابع األد ّ

هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني متوسط درجات

التحصيل البعدي لطالب املجموعة التجريبية التي تدرس مادة األدب بأنموذج
الشكل ( )Vومتوسط درجات التحصيل لطالب املجموعة الضابطة التي تدرس
املادة نفسها بالطريقة االعتيادية يف االختبار التحصييل البعدي».

الدرايس  ،وكانت
وحدد الباحث مدراس االبتدائية النهارية يف بغداد للعام
ّ

الدرايس ،وحدد عدد من موضوعات
عينة البحث طالب الصف الرابع االديب للعام
ّ
األدب والنصوص لفصل درايس واحد ،وحدد الباحث اإلجراءات الالزمة إلمتام

بحثه فكانت عينة البحث ( )64طال ًبا  ،موزعني عىل شعبتني دراسيتني ،مثلت إحدى

التجريبية التي ُد ِر َس ْت عىل وفق أنموذج الشكل  ،بواقع ()32
الشعبتني املجموعة
ّ

طال ًبا ،ومثلت الشعبة األخرى املجموعة الضابطة التي ُد ِر َس ْت بالطريقة االعتياد ّية
بواقع ( )32طال ًباِ ،
التجريبي،
واخلارجية للتصميم
الداخلية
وحتقق من السالمة
ّ
ّ
ّ
وذلك بتحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر يف املتغري.

مكونة من ()10
واعدَّ الباحث مستلزمات البحث من خطط التدريس
ّ

موضوعات ،واالختبارات
والتكوينية والبعد ّية لكتاب االدب والنصوص ،واعدَّ
ّ

ويتكون
تكون من ( )40فقر ًة ،بحسب توزيع اخلارطة االختبارية،
ّ
الباحث اختبار ًا ّ
موضوعية من نوع االختيار من متعدد.
هذا االختبار من أسئلة
ّ
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واستعمل الباحث الوسائل اإلحصائية املناسبة إلمتام بحثه ،فاستعمل

التائي لعينتني مستقلتني ،ألجل التكافؤ ،وإجياد الفرق بني املجموعتني
االختبار
ّ
التجريبية والضابطة ،ومربع (كا )2يف حتصيل االباء واألمهات ،وألفا-كورنباخ
لثبات االختبار ،وأظهرت النتائج تفوق طالب املجموعة التجريبية الذين ُد ِر ُسوا
عىل وفق أنموذج الشكل ( )Vعىل طالب املجموعة الضابطة الذين ُد ِر ُسوا عىل وفق

الطريقة االعتيادية يف حتصيل مادة األدب والنصوص ،ويف ضوء النتجة التي توصل
إليه البحث احلايل استنتج الباحث عدد ًا من االستنتاجات منها :

1 .1إمكان تطبيق نامذج حديثة ُأخر تالئم املراحل الدراسية مجيعها دون احلاجة
إىل بناء نامذج تطبيقية جديدة  ،إذ َّ
إن هذه النامذج قد ُأعدت عىل أسس نظرية
وتعددت أساليبها ونجح تطبيقها.

ّ 2 .2
إن استعامل أنموذج الشكل  veeمن النامذج التي تذلل الصعوبات التي تواجه
املدرس وتقلل من جهده املبذول  ،و ّحتدُ من الوقت املهدور .

ويف ضوء ذلك وضع الباحث عدد ًا من التوصيات املتعلقة بنتيجة البحث،

منها :

1 .1فتح دورات تأهيلية وتطويرية للمدرسيني يف وزارة الرتبية  ،لرفدهم بالنامذج
التعليمي.
التدريسية احلديثة ومنها (أنموذج الشكل  )veeوتطبيقها يف املجتمع
ّ

2 .2فتح دورات تأهيلية وتطويرية للمدرسني يف وزارة الرتبية  ،لرتسيخ التوجهات
احلاصلة يف عمليات التدريس.
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ABSTRACT
The research aims at studying and establishing the impact of
V- model on literature - Arabic Literature - acquisition for fourth
secondary school pupils. In order to achieve the aim of the study,
the researcher uses the null hypothesis" assuming that there is no
significant statistical difference, that is to say, the significance level
of 0.05 between the subsequent educational acquisition of the experimental/study group and the control group that learn the same
topics by using the traditional method.
The researcher selects students from a secondary school in
Baghdad for the academic year 2011- 2012. Fourth year pupils are
chosen as a study sample, and a number of topics and texts of literature from one semester are selected, and the researcher takes appropriate procedures and methodology to complete the research. A
total sample of (64) students are chosen randomly, divided into two
groups. The experimental/study group of 32 students are taught according to the V- model, while the control group of 32 students as
well, are taught under the traditional way.
The researcher establishes the internal and external validity of
the evaluation by identifying the confounding factors of the study
design, identifying factors that can affect the variables and he prepares a teaching plan consisting of (10) subjects/topics and texts
from fourth year secondary school , Arabic literature text, and there
is a test having (40) items/questions. The test consists of objective
questions including, multiple-choice questions and complete the
blanks type of questions. The researcher uses appropriate statistical methods to complete the analysis of the results of the study and
control group.
The test reveals superiority of the experimental/study group
students who are taught under V- model over the students in the
control group who are taught under the traditional way. In the light
of the result of this research paper, the researcher concludes the
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following:
1. it is possible to apply different modern teaching models
that suit all the academic levels with no need to build new
applied models, as these teaching models prepared on theoretical bases with numerous successful applications.
2. The (V) models use can overcome the difficulties faced by
the teacher and reduce the efforts and time consuming.
In the light of the outcome of the search and the above conclusion, the researcher recommends the following:
1. providing appropriate training and development courses
for teachers in the official teaching institutions (Ministry of
Education) to equip them with the modern teaching models
such as V-model and to help to apply these models in the
educational community.
2. setting up training courses for teachers in Ministry of Education to establish the new trends in the educational process.
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الفصل األول
أمهية البحث واحلاجة إليه
أو ًال :مشكلة البحث

لكل ُا ٍ
إن ِّ
َّ
مة عناية خاصة بلغتها ،وقد نكون أحوج إىل بذل هذه العناية ،وينبغي

أن نعلم ذلك ،وأ ّ
ال نقرص يف واجبنا ،واملسؤولية واقعة عىل عاتق اجلميع ،ال عىل
ٍ
فرد دون آخر ،فالدولة ومؤسساهتا العلمية معنية يف توافر سياسة وفلسفة تربوية

اللغوي بنح ٍو عام ،أما الرتبية والتعليم فهام أول ما يتبادر إىل الذهن،
تنهض بالواقع
ّ
وأول ما تقع عليهام العني كوهنام املؤسستني العلميتني اللتني يقع عىل عاتقهام بناء

شخص املتعلم؛ فهام املسؤوالن عن بنائه من النواحي الرتبوية والعلمية والنفسية،
واملدرس هو ذلك الشخص الذي يمتلك املؤهالت العلمية لتعليم األفراد ،فلنعلم

كيف نختاره ،ونعده ،وكيف نمهد لدرسه وكيف نزوده بخربات طرائق التدريس.

كثري من الباحثني إىل ّ
أن اجتامع أسباب ضعف الطلبة يف مادة األدب
ذهب ٌ
ِ
وتدريسه ،وإنام يوعز
ليس قائ ًام عىل صعوبة األدب نفسه ،أو املناهج املتبعة يف تأليفه
كذلك إىل طرائق التدريس املستعملة يف داخل غرفة الصف التي طاملا تذمر الطلبة

من عدم فهمهم للامدة األدبية واستيعاهبم معانيها ،ويضيف الباحث سبب ًا آخر وهو

عدم تطور األدب منذ مرحلة التعقيد بام كان حيويه من كلامت صعبة حتتاج إىل من

يرشح ويوضح معناها ،مع أن اللغة كائن حي يصيبها التطور مثلام يصيب أي كائن
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حي ،ومهام تعددت األسباب التي تقف وراء تلك الصيحات فإ َّنه من الرضوري

تقريب مادة األدب إىل عقول الطلبة ،وغرس الدافع عندهم لتعلمه ،وهذا يتحقق
متكن املدرس من حتقيق أهدافه ،إ َّ
يف ضوء اتباع الطريقة الناجحة التي ّ
ال َّ
أن طرائق

تدريس األدب غالب ًا ما تكون جامدة غري مرنة ،وتعتمد عىل احلفظ والتلقني.

ِّ
وتشكل مشكلة تدريس مادة األدب والنصوص عقبة أمام الطالب التي يراها

أثقل الواجبات عليه ،وأقلها حظ ًا يف اهتامماته األخرى ،فرتاه يزهد هبا وكأنه يرى
نفسه أسري ًا مقيد ًا حمروم ًا من حقه يف احلرية واالنطالق (حلمداين 2007 ،ص،)153
كثري من الدراسات والبحوث التي أجراها املهتمون واملتخصصون
وهذا ما أكدته ٌ

يف طرائق تدريس اللغة العربية من وجود قصور أو ضعف يف طرائق تدريس األدب
والنصوص مثل :دراسة (كنعان 1995م) ودراسة (زقوت 2004م) ودراسة

(العبيدي 2004م) ودراسة (عبد املؤمن 2006م) ودراسة (جاسم 2009م) لذا
ّ

قد حتاول هذه الدراسة تذليل الصعوبات عند الطالب من طريق معرفة :أثر الشكل
اإلعدادي.
 veeيف حتصيل مادة األدب والنصوص عند طالب الصف الرابع
ّ

ثان ًيا :أمهية البحث

أصبحت الرتبية والتعليم اليوم الشغل الشاغل عند املنظامت الدولية كافة ،بل

املؤسسات التجارية واإلعالمية ،حفاظ ًا عىل الرقي والريادة والتنافسية ،بل تعدى
األمر ليشمل اهتامم الدول الصغرية أم ً
ال يف االلتحاق بركب التطور احلضاري ،أو
ُ

بدافع غريزة البقاء ،لقد أصبح سباق التعلم من أبرز مظاهر التنافس الدو ّيل إىل احلد

الذي أصبحت فيه نتائج املسابقات األوملبية األكاديمية لقياس مستوى التحصيل

الطبيعي أن تكون
القومي ،ومن
العلمي عند الصغار ضمن بنود أجندة األمن
ّ
ّ
ّ

288

الواليات املتحدة األمريكية من أشدِّ البلدان اهتام ًما بقضية التعلم ،من أجل احلفاظ
عىل ريادهتا العاملية ،وشحذ قدراهتا التنافسية إزاء أوربا واليابان ،ويف ذهن املخطط

األمريكي ارتباط وثيق بني التعلم وأمن أمريكا وهيمنتها العاملية ،األمر الذي
ّ
يكشف عنه تقرير حديث للجمعية األمريكية لتقدم العلم ورد فيهَّ :
إن مستقبل

أمريكا وقدرهتا عىل خلق جمتمع عادل حق ًا ،ومواصلة حيويتها االقتصادية وبقاءها

آمنة يف عامل متزقه العداوات يفرض علينا أن نكسب حرب التعلم كرشط يضمن لنا

تفوقنا يف ِّ
كل احلروب األخرى (عيل ،وحجازي ،2005 ،ص.)35

حتتاج الرتبية إىل أدوات تطبق أسسها ومبادئها ،أال وهي اللغة ،فهي اخلصيصة

ميز هبا اهلل اإلنسان من غريه من الكائنات ،فلوالها ملا ارتقت األمم
اإلهلية التي ّ

وتطورت ،وما وصل إلينا ارث املايض لنربطه باحلارض ونستفيد منه يف املستقبل،
فاللغة أكسبت اإلنسانية خربات املايض وصقلتها بتكنولوجيا احلارض وحداثته،

والبيئي بني املجتمعات
والعلمي
االجتامعي
فكانت هي أساس االنسجام
ّ
ّ
ّ
والشعوب قديام ً وحارض ًا ،ويف ذلك تفنيد آلراء (دارون) التطورية التي تقول َّ
إن
اإلنسان متطور من احليوان ،فإننا ما سمعنا وال رأينا ّ
أن لغة احليوان قد تطورت منذ
(الطائي ،2011،ص.)127
البداية وحتى اليوم
ّ

واللغة العربية واحدة من اللغات العاملية احلية التي تتميز من سائر اللغات

بوصفها اللغة الوحيدة التي ارتبطت بكتاب ساموي منزل وهو القرآن الكريم،

لتكون لغته وهذا ما أكدته اآليات التي نزلت عىل سيد البرش حممد بن عبد اهلل 
وح ِ
األمينْ ُ * َعلىَ َق ْلبِ ِ
ك لِ َتكونَ
إذ قال تعاىلَ :
﴿وإ َّن ُه َلت ْن ِز ْي ُل َر ِّب َ
الر ُ
العالمَ ِينْ َ * َنزَ َل بِ ِه ُّ
يب ُمبِينْ ٍ ﴾(الشعراء ،)195-192وقال تعاىلِّ :
ِم َن ا ُمل ْن ِذ ِر ْي َن* بِ ِل َس ٍ
﴿ل َسانُ ا ّل ِذي
ان َع َر ٍ

ُي ْل ِحدُ ونَ إِ َل ْي ِه َأ ْع َج ِم ٌّي َوهَ َذا لِ َسانٌ َع َر ٌّيب ُمبِينْ ﴾(النحل ،)103وإذا كانت اللغة هي
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املزية التي وهبها اهلل تعاىل إىل الكائنات ،فام كان للغة العربية من شأن عظيم فهي لغة

فخرا أن القرآن الكريم قد كرمها يف آيات ُكثر ،وكان لرسول
أنزل هبا القرآن وكفاها ً

اهلل  الدور الرائد يف صيانة العربية ،وكيف ال يكون له ذلك ،وهي لغة القرآن

اللغوي ،فقد قال الرسول الكريم  يف
الكريم املشهود له بالفصاحة واالقتدار
ّ

ٍ
((أحب العربية
حبه للعربية:
وكالم أهلِ اجلنة
يب،
ُ
ّ
لثالث :ألنيّ عربيِّ  ،والقرآنُ عر ّ
يب)) (ابن منظور،1999 ،ص.)6
عر ّ

ويقول اإلمام عيل سيد البلغاء يف وصف كالم العرب(( :إنّ كالم

ُّ
وأرق من
العرب كامليزان الذي يعرف فيه الزيادة والنقصان ،وهو أعذب من املاء
أشجار
فالعرب
اهلواء إنْ فسرّ َته بذاته استصعب ،وإنْ فرسته بغري معناه استحال،
ُ
ٌ
(الرازي،
ثامر ،يثمرون والناس جيتنون بقوهلِم ،وإىل علمهـم يصـريون))
ّ
وكالمهم ٌ
،1995ص.)74

ومتتاز العربية بكثرة املفردات ،واتساع طرائق التعبري ،وال توصف اللغة هذا

الوصف إ ّ
التطور والنضج ،فاللغات
ال إذا كانت لغة راقية أصابت حظ ًا كبري ًا من
ّ
بوجه عام يتسع ثراؤها ،وتتنوع أساليبها يف التعبري واألداء إذا ُأتيحت هلا ظروف
(العزاوي ،2004 ،ص.)40
تبعثها عىل النمو ،وتوفر هلا فرص الثراء
ّ

وشبه الدارسون اللغة العربية بالكائن احلي الذي ينمو ويتطور نتيجة التطور

الدال ّيل الذي حيصل يف كلامهتا ،و ُي َعدُّ هذا التطور سمة من سامت اللغة العربية الذي

يتم ضمن طبيعة اللغة اخلاصة فال يشء ثابت أو مستقر فيها عىل نح ٍو تا ٍمُّ ،
فكل
ٍ
ٍ
ال أو صور ًة متغري ًة ٍ
ٍ
ٍ
أسلوب ،يكون شك ً
ٍ
كلمة أو تعب ٍ
مرئية
وبقوة
ببطء
ري أو
صوت أو

ٍ
(الطائي ،2007 ،ص.)300
جمهولة ،وتلك هي حياة اللغة
أو
ّ
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ْ
إن كانت تلك أمهية اللغة العربية ،فال ُبدَّ لنا إذن من تدريسها وتعلمها

وتعليمها يف املدارس ،والوقوف عىل فروعها التي تكون مدخ ً
ال مه ًام يف تعلم

ألن تعلم ِّ
اللغة العربية؛ ّ
كل فرع من فروعها األربعة من (نحو ،ورصف ،وأدب،
وبالغة) جيعل تعلمها سه ً
ألن َّ
ال؛ َّ
كل فرع مكمل اآلخر فال يمكن االستغناء عن
النحو والتوجه إىل تعلم الفروع األخرى ،وال يمكن أن نستغني عن األدب ونتعلم

الفروع األخرى ،فيمكن ترتيب املعلومات بنح ٍو كيل من تعلم القواعد النحوية
واألدب ومها الركنان األساسيان اللذان يكونان مدخ ً
ال مهماً يف تعلم اللغة العربية،

أما األدب فلام حيمله من اإلرث اللغوي الكبري الذي جاءنا من مئات السنني حيمل
يف طياته الشعر والنصوص األدبية التي استعملها النحاة العرب للحفاظ عىل اللغة

من اللحن والوقوع يف اخلطأ.

وجد األدب تلبية حلاجة اإلنسان إىل التعبري عن عقله وحاجاته ،ويف ذلك

يشبه بقية الفنون كالرسم واملوسيقى والغناء ،إ ّ
ال َّ
أن األدب جيمع أكثر خواص
هذه الفنون ويزيد عليها اإلفصاح وسهولة التناول والشيوع ،وفض ً
ال عن أ َّن ُه ينامز
بإيصال املعارف إىل املتلقني يف ِّ
كل مكان ،وعىل هذا القول ال نستطيع أن نفهم

احلياة من مجيع جوانبها من دون أدب ،ولو فكرنا جيدً ا نجد أن أعقد ألوان النشاط

ألن َّ
يب؛ َّ
ً
كل تغيري يف بنية الكلامت أو يف نظام
ين وأشدّ ها
اإلنسا ّ
غموضا النشاط األد ّ

نتاج جديدٌ ذو داللة كامنة يف
الرتاكيب ،هو يف احلقيقة ينبغي أن ُينظر إليه عىل أنه ٌ

فالنص
قياسا عىل قوانني اللغة العامة واخلاصة،
ّ
يب الواردة به؛ لكن ً
العمل األد ّ

فالنص يسهم يف وضع
يب نسيج اللغة املوظفة يف اإلبداع واملنسقة تنسي ًقا مجال ًيا،
ُّ
األد ّ

اهلالة الروحية لإلبداع.
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و ُتعدُّ النصوص األدبية وعاء الرتاث األديب اجليد ،قديمه وحديثه ،نثره

وشعره ،ومادته التي من طريقها يتم إنامء مهارات املتعلمني :اللغوية ،والفكرية،
والتعبريية ،والتذوقية ،وهي بعبارة أخرى؛ قطع نثرية أو شعرية ختتار من الرتاث

والعاملي ،متثل تطور هذا الرتاث ومسريتهُ ،تعرض عىل
والقومي
والوطني
يب
األد ّ
ّ
ّ
ّ
الطالب عىل شكل فكرة واحدة أو جمموعة من األفكار ،متالمحة ومرتابطة تزيد يف

عدد أبياهتا ،أو فقراهتا عىل قطع املحفوظات ،وتتميز باحتوائها عىل نسبة معقولة
الفني ،إذ يمكن اختاذها منطل ًقا لتدريب املتعلمني عىل التذوق ،كام يمكن
من اجلامل ّ

أساسا للتمرن عىل إصدار األحكام النقدية األدبية ،واعتامدها بوابة لدراسة
عدها
ً

تاريخ األدب يف األزمنة املختلفة ،أو معاجلة فن من فنون األدب ،أو دراسة أديب
من أدبائه (البجة ،2005 ،ص.)306

لألدب أمهية متميزة بني فروع اللغة العربية املوجودة بني األدب واللغة من

جهة وبني األدب واحلياة من جهة أخرى ،فالصلة بني اللغة واألدب تتجىل يف كون

األدب رضورة حصول امللكة اللسانية ،فابن خلدون املتوىف سنة ( )#808يرى َّ
أن

امللكة اللسانية حتصل باحلفظ والسامع املستمرين ،واملحاكاة الدائمة لكالم العرب

القديم ،سواء أكان جار ًيا عىل أساليبهم من القرآن الكريم واحلديث الرشيف أم
حاد ًثا به قرائح فحول العرب من سائر فنوهنم الشعرية ،والنثرية ،واالرتواء منه،

والنسج عىل منواله ،فإ َّنه عىل قدر املحفوظ وكثرة االستعامل تكون جودة العقل
املصنوع نظماً
ونثرا ،وصلة األدب واحلياة تكمن يف َّ
أن األدب نقد للحياة وتوجيه
ً

هلاَّ ،
وإن دراسته لإلنسانية نفسها يف أجىل معانيها ،واألدب عامد مرصوص حلفظ

كيان اللغة وما دامت اللغة حمفوظة يبقى كيان األمة رصينًا ،وإذا اهنار كيان اللغة
والشمري ،2005 ،ص.)212-211
تنهار األمة بد ًدا ال جيمعها يشء(الساموك،
ّ
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إن األدب بنصوصه الشعرية والنثرية ما هو إ ّ
َّ
ال تعبري أداته اللغة ،وهو فن

حيمل القارئ والسامع عىل التفكري ،ويثري فيهام إحساس ًا خاص ًا ،وينقلها إىل األجواء
إن ّ
القريبة أو البعيدة من اخليال ،فالتخيل حاجة طبيعية إنسانية ،إذ َّ
كل إنسان يتخيل
وخريهم من نمى هذا اخليال بالنصوص األدبية املنتقاة ،والنصوص األدبية وسيلة

لتعريف الطلبة بمميزات اللغة العربية وخصائصها وتطورها ومجاليتها يف العصور
املختلفة ،فض ً
ال عن تنمية الثقافة األدبية (الدليمي ،وسعاد ،2003 ،ص.)227

وقد ظهرت دراسات متعددة تناولت موضوعات اللغة العربية وفروعها

(املخزومي ،)2001 ،ودراسة
(اللهيبي ،)2001 ،ودراسة
وتدريسها منها دراسة
ّ
ّ

(الكالك  ،)2001ودراسة (عاشور )2002 ،التي تناولت األسباب التي تؤدي

اإلسالمية عىل تكوين اجتاهات إجيابية
العربية والدراسات
إىل تشجيع طلبة اللغة
ّ
ّ
يب.
لدراسة األدب العر ّ

يب من توافر املنهاج
لذلك علينا أن نضع نصب أعيننا النهوض بالواقع األد ّ

واملحتوى اجليد والرشوع يف تنفيذه من خالل االسرتاتيجيات والطرائق واألساليب
املالئمة لذلك املنهاج ،والطريقة اجليدة يف تدريس األدب هي أن ُيرتك الطالب

ليعربوا عن آرائهم باإلنتاج األديب وإظهار إمكاناهتم اللغوية ،وينبغي أن يرى
يب اكتسبوه من املامرسة
حس أد ٍّ
املدرس يف طلبته اجتاهات معينة مستندين يف ذلك إىل ٍّ
ٍ
صاف اكتسبوه
والتدريب يف احلفظ واستعامل املعاين بنح ٍو سليم وواضح ،وإىل ذوق
من أسلوب املدرس األديب املتذوق.

ونتيجة التغريات احلاصلة يف هذا العرص يف املعارف واحلقائق العلمية ك ًام

ونوع ًا ،وتقدم املعرفة وتعدد أساليبها واسرتاتيجياهتا ،وتعدد النامذج ،وتنظيم

تعلمها ،أ ّدى إىل زيادة متطلباهتا ومتطلبات العلوم املعرفية ،ممّا استدعى بناء نامذج
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وتصاميم تعليمية أكثر مناسبة لطبيعة تلك املعرفة وتطويرها ،وقد تطلب ذلك أن

يتفهم مصممو التدريس تأثري هذا التقدم لكي تكون النامذج والتصاميم التدريسية

أكثر مالءمة للعرص ومعاجلة املعرفة التي بدأت تتطلب نامذج وتصاميم تدريسية
التقليدي الذي يفرتض أن التدريس هو موقف
أكثر تقدم ًا ،وبعيد ًا عن االجتاه
ّ

يتطلب أداء املدرس النشط الذي يتم االعتامد عليه كلي ًا فـي التدريس (أبو جابر،
 ،2006ص.)151

َّ
إن األنموذج خطة يمكن استعامهلا يف تنظيم عمل املدرس ومهامته من مواد

وخربات تعليمية وخربات تدريسية ،واملهامت التدريسية والتعليمية تتضمن

توافر الظروف البيئية التي تضم عنارص وأجزاء مرتابطة ومتكاملة ،كاملحتوى،
واملهارات ،واألدوار التعليمية والعالقات االجتامعية وألوان النشاط واإلجراءات

والتسهيالت املادية والبيئية ،التي تتفاعل فيام بينها لتحدد سلوك الطلبة واملدرسني،

ونامذج التدريس هي صورة إلجياد وتوافر هذه الظروف والبيئات التي حتدد

املواصفات التي يمكن توصيفها وحتقيق بيئات التعلم.

ومن وجهة نظر أخرى يقصد باألنموذج متثيل مبسط ملجال من جماالت
ٍ
بعدد من االستنباطات واالستنتاجات ،ويتضمن األنموذج
التدريس للخروج

عالقات بني جمموعة من العنارص التي يتألف منها املجال (موضوع التدريس
والدراسة) و ُي ِّعرف (جويس ويفل) أنموذج التدريس بأ َّنه :خطة توجيهية مقرتحة
اعتامد ًا عىل نظرية تعلم معينة ،واخلطة عبارة عن جمموعة نتاجات وإجراءات مسبقة

تسهل عىل املدرس عملية ختطيط نشاطاته التدريسية عىل مستوى األهداف والتنفيذ
التدرييس أن يامرس
والتقويم ،وطبق ًا هلذا املنحنى يرتتب يف حالة تبينه لألنموذج
ّ
نامذج سلوكية حمددة ،مثل استثارة اهتامم املتعلم وتوجيه انتباهه ،ورشح البنى
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املفاهيمية ،وتزويده بالتغذية الراجعة املثبتة عىل نظرية تعلم (سلوكية ،معرفية،

إنسانية ،واجتامعية...وسواها)؛ َّ
ألن النامذج تعتمد يف أصوهلا عىل نظريات نفسية

تعليمية (قطامي وآخرون  2008ص.)155

وهذا يعني ّ
أن بناء النامذج التدريسية واالعتامد عليها يف التدريس جاء من

منطلق َّ
أن التدريس مل يعد فن ًا وحسب كام كان ُيعتقد إىل وقت قريب ،بل أصبح

عل ًام ،بمعنى أ َّنه يتطلب معرفة منظمة بأصوله وأساليبه واسرتاتيجياته وكيفية

التخطيط له؛ ليحقق أهداف ًا حمددة ،وبدرجة عالية من اإلتقان ،وكيفيـة احلفاظ عىل

تفاعل نشط مع املتعلم ،وقياس تقدمه نحو حتقيق أهدافه وتعرف فاعلية عملية

التعليم من أجل حتسني ممارستها يف املستقبل ،وحتقيق التعلم لدى األفـراد (دروزه،
 ،1995ص.)7-6

لذلك علينا أن نجد النامذج املبنية عىل اخلرائط املفاهيمية واألشكال املنظمة،

ملا ترتكه من األثر يف عقل املتعلم .والشكل  Vمن تلك النامذج التي جتعل املتعلم

الباطني ،وينطلق إىل عوامل
متمكنًا من ربط املفاهيم واألفكار وسرب أغوار عقله
ّ
العلم واملعرفة ليبني املعرفة اخلاصة به وإظهارها.

وخريطة الشكل  Vبناء لوسائل برصية تربط النواحي اإلجرائية ألي نشاط

مثل العمل املعميل بالنواحي املفاهيمية املتضمنة فيه ،وبذلك يكتسب اجلانب العم ّ
يل

معنًى حينام يرتبط بالبنية املعرفية السابقة (.)Esiobu & Soyibo1995:p 972

ومن أبرز الطرائق التي تساعد املتعلم عىل فهم البنية املعرفية ومعرفة الطرائق

التي يتم من خالهلا بناء املعرفة وإعادة ترتيب معلوماته اجلديدة يف ضوء املعلومات

التي سبق له ْ
أن تعلمها من قبل هي أنموذج الشكل ( Vالطناوي  2009ص .)192
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يشجع هذا األنموذج املتعلم عىل ْ
أن يتخذ دوره يف عملية التعلم بشكل فعال،

وجعل املعلومات وظيفية يف حياته ،وعىل فهم العنارص املكونة للمعرفة ،فهم

التفاعل بني املعرفة السابقة واملعرفة اجلديدة ،التي حياول املتعلم دجمها يف بنيته املعرفية

ألن أنموذج الشكل  Vاملعر ّ
لديه بنح ٍو ذي معنىَّ ،
يف هو تطبيق ألفكار(أوزبل) يف
التعلم ذي املعنى ،التي تعمل عىل ربط اجلانب املعريف باجلانب العم ّ
يل ،فيام يتصل

بالتعامل مع الظواهر واألحداث املحيطة باملتعلم ،وبذلك يكتسب اجلانب
العم ّ
(اإلجرائي) معنًى حينام يرتبط بالبنية املعرفية السابقة للمتعلم (اخللييل
يل
ّ
وآخرون ،1996،ص ،)361وهذا األنموذج يصور أبرز األفكار الرئيسة الواردة
يف الكتاب املدريس بطريقة منظمة تتسلسل فيه املعلومات وقد ُيغني عن دراسة

املادة املكتوبة (دروزة ،1995 ،ص ،)183ويسهل املادة اجلديدة وجيعلها أكثر ثبا ًتا،
ويمكن املتعلم من استدعاء هذه املعلومات مستقب ً
ال وربطها باملعلومات السابقة،

ممّا يولد نتاجات جديدة.

ويعد هذا األنموذج من النامذج املعتمدة يف الواليات املتحدة االمريكية

ودول أوربا يف مجيع املراحل الدراسية ،وقد أثبت فاعليته يف العملية التعليمية،
وهذا ما أشار إليه عدد من الدراسات ومنها :دراسة ( ،)Germann1989ودراسة

( ،)Okebukola1992ودراسة ( ،)Michael1993، Roth wolfودراسة (Roehrig

 )etal2001فض ً
ال عن الدراسات العربية كدراسة (أبو جاللة  )1991ودراسة

(الغنام  )1997ودراسة (حسانني  )1999ودراسة (فراج  ،)2001لذا جاءت

يب يف ضوء
هذه الدراسة إلعداد خطط ملادة األدب والنصوص للصف الرابع األد ّ

أنموذج الشكل  ،Vنظر ًا لغنى هذه املادة باحلقائق واملفاهيم املختلفة ذات العالقة

الوثيقة باملادة التعليمية السابقة إذ َّ
إن التعلم السليم هو ما يقوم عىل أساس خربة
املتعلم السابقة التي يؤدي إدماجها مع اخلربة اجلديدة إىل تكوين بنية معرفية أكثر
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ارتقاء يف املرحلة اإلعدادية ،إذ تشكل قاعدة أساسية لالنطالق إىل املرحلة اجلامعية،

ملا متثله املرحلة اإلعداد ّية يف حياة الطلبة الدراسية ودورها يف حتديد اجتاهاهتم
وختصصاهتم الدراسية فهي حلقة وصل بني املرحلتني املتوسطة واجلامعية وفيها
يتقرر مستقبل الطلبة وتتبلور من خالهلا اجتاهاهتم نحو الدراسة اجلامعية ونوع املهنة

التي يستكملون هبا حياهتم (احلسو 2010ص.)9

يعتمد تدريس األدب يف املرحلة اإلعدادية يف غالبية الدول العربية عىل

الزمني
النصوص األدبية ،التي ترتتب يف الكتاب املقرر عىل أساس التسلسل
ّ
لألدب ،إذ يبدأ بدراسة نصوص األدب اجلاه ّ
والعبايس إىل العرص
واإلسالمي
يل
ّ
ّ
احلديث ،رشط أن ختتار من النصوص التي تفرس بوضوح روح العرص الذي قيلت

فيه ،فض ً
ال عن أن تكون اخلصائص الفنية لذلك العرص بارزة فيها ،عىل أن ال يغفل

يف اختيارها عن مالءمتها للقدرات العقلية للطالب ،وأن تكون صاحلة لتدريس
فروع الدراسات األدبية األخرى ،كتاريخ األدب والنقد والبالغةْ ،
وأن يكون

هاجس هذه النصوص أن تنمي يف الدارسني القدرة عىل الفهم ،والتذوق (البجة،
،2005ص ،)303التي تساعد يف هناية األمر عىل تنمية القدرات العقلية العليا

للطالب وهي غاية التعليم.

ثال ًثا :هـدف البحث
هيدف البحث إىل تعرف أثر أنموذج الشكل  Vيف حتصيل مادة األدب

يب.
والنصوص عند طالب الصف الرابع األد ّ
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فرضية البحث
ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني متوسط

البعدي لطالب املجموعة التجريبية التي تدرس مادة األدب
درجات التحصيل
ّ

والنصوص بأنموذج الشكل  ،Vومتوسط درجات التحصيل لطالب املجموعة
الضابطة التي تدرس املادة نفسها بالطريقة االعتيادية يف االختبار التحصي ّ
البعدي.
يل
ّ

رابع ًا :حدود البحث
حدود البحث ما يأيت:
الدرايس .2012 – 2011
 1 .1املدارس اإلعدادية النهارية يف بغداد للعام
ّ

الدرايس .2012 – 2011
يب ،للعام
 2 .2طالب الصف الرابع األد ّ
ّ

الدرايس
 3 .3عدد من موضوعات كتاب األدب والنصوص املقرر تدريسه للعام
ّ
.2012 – 2011

درايس .2012 -2011
 4 .4فصل
ّ

سادس ًا :حتديد املصطلحات

حدد الباحث عدد ًا من مصطلحات موضوع بحثه وكاآليت:

األنموذج لغ ًةُ :
األن ُْمو َذ ُج :امل ِ َث ُ
ال الذي ُي ْع َم ُل عليه اليشء ك َال َّن ُمو َذج ،وجيمع
عىل َنماَ ِذج (مصطفى وآخرون،2006 ،ص.)31
فه ٌّ
كل من:
األنموذج
عر ُ
ً
اصطالحاَّ :

1 .1الدريج :بأنه «أداة حتليلية أو أسلوب يف التحليل بقدر ما يساعد عىل التطور
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التقني للتعليم بنح ٍو عام ،ويساعد أيض ًا عىل إرساء دعائم علم التدريس»
ّ
(الدريج ،2004 ،ص.)32

2 .2أبو جادو :بأنه «عدد من االفرتاضات املستمدة من املعرفة النظرية املتعلقة
بطبيعة املعرفة واخلصائص النفسية للمتعلم ،واملبادئ والقوانني التي حتكم
عملية التعلم فض ً
ال عن اآلراء والتأمالت واخلربات التجريبية» (أبو جادو،
 ،2008ص.)75

األنموذج نظري ًا :جمموعة اخلطوات التعليمية املبنية عىل أسس نظرية ونفسية،

بقت عىل جمتمع ما ،وأضفت للمتعلم اخلربات واإلمكانات العقلية الفاعلة
قد ُط ْ

التعليمي ،ممّا تساعده عىل التمكن من الوصول إىل أعىل مستويات
داخل املجتمع
ّ

الفهم.

املدرس داخل
األنموذج إجرائي ًا :جمموعة اخلطوات التدريسية التي يتبعها ِّ

غرفة الصف ،التي متكن الطالب (عينة البحث التجريبية) من حتصيل موضوعات
األدب والنصوص املقرر تدريسها للصف الرابع األديب.
فه ٌّ
كل من:
عر ُ
الشكل َّ :V

1 .1جوان :بأنه أنموذج كاشف وموجه يسهم يف اكتساب املعرفة من معرفة أخرى
ويقوم عىل إحداث تفاعل نشط بني ما يمتلكه الفرد من معلومات سابقة
ومعلومات جديدة يرتتب عىل ذلك تعلم ذو معنى (.)GOWIN 1981 P. 77

2 .2دروزة :بأنه «منشطات عقلية تنتمي إىل اسرتاتيجيات التعلم الفراغية تصور
أبرز األفكار الرئيسة التي وردت يف املادة الدراسية» (دروزة  1995ص.)177

3 .3فراج :بأنه «شكل يتم بناؤه وتنفيذه بفرض الربط وبيان التفاعل بني اجلانبني

299

العميل واملفهومي يف إطار جمموعة من األحداث ذات الصلة بموضوع درايس

معني ،ويرمي إىل تأكيد تنمية مهارات التفكري وممارسة أساليب وعمليات
العلم يف التوصل إىل املعرفة العلمية» (فراج  2001ص.)113

4 .4أبو جاللة :بأنه «أنموذج لبناء املعرفة بطريقة تعتمد عىل الربط بني اجلانبني
والتطبيقي ،هبدف مساعدة الطالب عىل توضيح التفاعل بني البناء
النظري
ّ
ّ

اإلجرائية ألي فرع من فروع املعرفة» (أبو جاللة،
املفاهيمي واملامرسات
ّ
ّ
 ،2007ص.)99
املفهومي
ويعرف نظر ًيا :بأنه شكل يتم ختطيطه هبدف الربط بني اجلانبني
ّ
واإلجرائي يف ضوء طرح األسئلة املعرفية حول موضوع  Vومن خالل األحداث
ّ

واملعاين واألشياء التي تقع يف بؤرة شكل معني لبناء وحتصيل الطالب االجتاهات

العلمية.

الناس إىل
يأدب
األدب أدب ًا؛ أل َّن ُه
«س ِّمي
ُ
ُ
َ
األدب لغة :جا َء يف لسان العرب ُ

املَ َح ِ
امد ،وينهاهم عن القبائح ...وأدبه فتأدب ع َلمه» (ابن منظور،2003 ،
ص.)245

فه ٌّ
كل من:
األدب
عر ُ
ً
اصطالحاَّ :

موح عن
1 .1مدكور :بأنه «التعبري عن جتربة شعورية يف صورة موحية ،أو هو تعبري ٍ
قيم ينفعل هبا ضمري الفنان»( .مدكور،2002،ص)149
ٍ

2 .2البجة :بأنه «العلم الذي يبحث عن أحوال اللغة ،وما تنتجه قرائح أبنائها من
بليغ النظم والنثر يف خمتلف العصور ،وعماّ عرض هلام من أسباب الصعود

واهلبوط والدثور ،والناهبني من أهل الكتابة ،واللسن ،ونقد ملفاهتم ،وبيان
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تأثري بعضهم البعض ،بالفكرة والصناعة ،واألسلوب» (البجة،2005 ،

ص.)355

أثرا يف املستقبل
األدب نظر ًيا :الكالم الذي يناغي املشاعر واألحاسيس ويرتك ً

(الفرد) ليثري ما عنده من مكنون عاطفي وجيعله يغوص يف صور وعوامل من اخليال.

نص املتاع ِهلاَ :
جعل َب َ
عضه
النصوص لغة :جاء يف لسان العربَ :ر ُ
فع َك اليش َءّ ،
ِ
ُعىل ٍ
اإلسناد إىل الرئيس األكرب،
والنص:
اليشء وغايته،
النص أقىص
ُ
بعض ،وأصل ُ ِّ
ُّ
ٍ
ونص األم ِر شد ُت ُه (ابن منظور ،2003 ،ص-97
والنص :التعينيُ عىل
يشء ماُّ ،
ُّ
.)98

فه ٌّ
كل من:
النصوص
عر ُ
ً
اصطالحاَّ :

1 .1الدليمي :بأنه «مقطوعات أدبية ممتازة يتوافر عليها حظ من اجلامل الفني ،حتمل
يب ،ولدراستها قيمة تربوية كبرية ،فهي ترمي إىل هتذيب
الطلبة عىل التذوق األد ّ
الوجدان،وتصفية الشعور ،وصقل الذوق ،وإرهاف اإلحساس» (الدليمي،

،1999ص.)139

2 .2عطا :بأنه «وعاء الرتاث األديب اجليد ،قديمه وحديثه ،ومادته التي يمكن
بوساطتها تنمية مهارات الطالب اللغوية( :الفكرية والتعبريية والتذوقية)
تنمي ًة مبنية عىل التعمق واإلحاطة والنقد والتحليل» (عطا،2006 ،ص.)335
النصوص إجرائ ًيا :مقطوعات أدبية شعرية كانت أو نثرية ضمها كتاب األدب

يب ،تدرس ملجموعتي البحث التجريبية
والنصوص املقرر لطالب الصف الرابع األد ّ

والضابطة ،ومتثل جترب ًة شعورية لزيادة حتصيل املادة العلمية.
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يب ،يتوافر
عرفها إبراهيم بأهنا «قطع خمتارة من الرتاث األد ّ
النصوص األدبيةَّ :

فيها حظ من اجلامل الفني ،وتعرض عىل التالميذ فكرة متكاملة أو عدة أفكار

مرتابطة» (إبراهيم 1999م ص.)251

األدب والنصوص :نظر ًيا ،قطع خمتارة سواء كانت شعرية أم نثرية تكون عىل

الفني حتمل أفكار ًا وقي ًام نبيلة.
جانب كبري من اجلامل
ّ

األدب والنصوص :إجرائ ًيا ،الكتاب املقرر تدريسه عند طالب الصف الرابع

يب عىل وفق أنموذج الشكل  ،Vلتحقيق األهداف املرجوة من العملية التعليمية
األد ّ

يف تلك املرحلة.

يب :إجرائ ًيا :املرحلة الدراسية التي يقبل هبا الطلبة من محلة
الصف الرابع األد ّ

شهادة الدراسة املتوسطة ،وأوىل املرحلة اإلعدادية ،وتشمل الصفوف :الرابع

يب ،والسادس بفرعيه
والعلمي ،واخلامس بفرعيه
يب
العلمي واألد ّ
بفرعيه األد ّ
ّ
ّ
يب.
العلمي واألد ّ
ّ
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الفصل الثاين
جوانب نظرية ودراسات سابقة
األدب والنصوص

إن األدب سمة املجتمعات ،وديوان ُ
َّ
األمم والشعوب ،وكتاب حياة أية أمة،

يروي مآثرها ،وحيكي حضارهتا وهنضتها ورقيها أو ختلفها وانحطاطها ،فهو نتاج

احلياة التي حيياها األدباء وما يصورونه من حوهلم من أحداث وأشخاص عرب

الزمان واملكان.

قومها وزاد
فخرا أنهَّ ا اللغة التي ارتقت بعدما َّ
ويكفي لغة األدب العريب ً
﴿الرحمْ َُن َع َّل َم ُ
الق ْرآنَ
من علوها اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم ،قال تعاىل:
َّ
َخ َل َق ا ِ
إلن َْسانَ َع َّل َم ُه ال َب َيان﴾ (الرمحن ،)4-1وقال تعاىل﴿ :إ َّنا َأ ْنزَ ْلنَا ُه ُق ْرآ َن ًا َع َربِ َّي ًا﴾
َّ
وجل اإلنسان وعلمه البيان واإلفصاح وسالمة املنطق
عز
(يوسف ،)2خلق اهلل َّ

يب
يب مل يكن الوعاء الوحيد الذي احتوى الفكر العر ّ
ورجاحة العقل ،فالشعر العر ّ

ومل يكن الوسيلة الوحيدة للتعبري بل تعددت الفنون األخرى.

ومل تقترص اللغة العربية عىل حميط واحد ،ومل تتحدث هبا أمة واحدة وإنام

حتدثت هبا أمم كثرية واستعملته أقوام خمتلفة ،فهي أداة ِّ
كل ثقافة وحضارة ،ويف
املدى الواسع الذي انترش فيه العرب واختلطوا مع تلك األقوام.
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كلمة (األدب) من األلفاظ التي حتمل مدلوالت خمتلفة باختالف العصور التي

االصطالحي املتعارف عليه
التارخيي ،إىل أن أخذت املعنى
مرت هبا يف مسار تطورها
ّ
ّ
يف العرص الراهن وهو« :التعبري باللفظ اجلميل عن املعنى اجلميل» (طاهر2010م
ص )242ويطلق األدب عىل «كل ما أنتجه أصحاب القلم -شعراء وك ّتاب -من

صور الكالم التي تعرب عن العاطفة ،أو سحر الطبيعة ،بطريقة تثري يف نفس القارئ

أو السامع هز ًة ،مصدرها مجال التصوير ،وحسن التعبري ،وروعة اخليال» (زقوت

2004م ص.)44

وقد ُع ِّرف األدب بأنه :التعبري البليغ الذي حيقق املتعة واللذة الفنية ،بام فيه

من مجال التصوير ،وروعة اخليال ،وسحر البيان ،ودقة املعنى ،وإصابة الغرض.
أن أكثر التعريفات قبو ً
يب فقد ذكرت تعريفات كثرية له إ ّ
ال َّ
ال
وأ ّما كتب األدب العر ّ

لدينا هو« :ما أثر عن الشعراء والك ّتاب واخلطباء واحلكامء من بدائع القول املشتمل
عىل تصوير األخيلة الدقيقة واملعاين الرقيقة ممّا ِ
احلس ويثقف
هيذب النفس ويرقق
َّ
اللسان» (طاهر 2010م ص ،)243وال يمكن ألحد أن ينكر ما لألدب من فضل
يف إعداد النفوس واستنهاض اهلمم ،وهتذيب األخالق ،وتوجيه السلوك ،وتكوين

الشخصية عىل مستوى الفرد واملجتمع ويعدُّ من الفنون التي تعتمد يف إظهارها
وفهمها عىل التعبري واللغة التي تؤثر يف عواطف اآلخرين فليس هناك حدود تفصله

عن كسب املعرفة أو كسب املهارة ،فهو عند القارئ قد يكون للتذوق أو لكسب

املعرفة أو املهارة وهو عند الكاتب أو الشاعر قد يكون لكسب املهارة أو التذوق أو
االثنني مع ًا.

ممّا سبق ذكره فمن املفرتض أن يسعى تدريس األدب إىل حتقيق أهداف متعددة،

ومنها أن الطالب يستفيد من دراسة النصوص األدبية يف احلفاظ عىل قيمه ومبادئه
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ومثله التي يؤمن هبا ويتمسك هبا وتسعى دراسة النصوص األدبية إىل إحداث تغيري

وسلوكي يف نفوس الطالب وتكوين مهارات واجتاهات عندهم
ين
فكري ووجدا ّ
ّ
ّ

(النعيمي2004م ص.)103
ّ

ويرمي تدريس األدب والنصوص إىل توسيع خربات الطالب وفهمهم للحياة

والناس واملجتمع والطبيعة من حوهلم وتوسيع مدركات الطالب احلسية والروحية

وتعميق نظرهتم إىل األمور ،والغوص ملا وراء األلفاظ إىل املقاصد واملعاين وتنمية

يب ،ومن ثم زيادة قدرهتم عىل النقد والتحليل
الفني واألد ّ
قدرة الطالب عىل التذوق ّ

وإصدار األحكام عىل األعامل األدبية املختلفة وتنمي دراسة األدب املهارات

القرائية عند الطالب وتنمية مهارات الكتابة اإلبداعية عندهم من توظيف ما

اإلبداعي ،وزيادة قدرهتم عىل
تعلموه يف دروس األدب يف موضوعات التعبري
ّ
استعامل اخليال والصور اإلبداعية يف كتاباهتم ،ممّا يزيدها رونق ًا ومجا ً
ال وتنمية
ملكات الطالب اللغوية ومتكينهم من امتالك ناصية البيان والقدرة عىل اخلطابة
واالرجتال واكتشاف املواهب األدبية عند الطالب والعمل عىل صقلها وتنميتها

إىل جانب تلك املهارات َّ
فإن دراسة األدب تفيد الطالب يف شتى ميادين احلياة

وتضعهم يف الصورة الصحيحة لفهم األمور واملشكالت التي تظهر يف جمتمعهم،
ومتنحهم القدرة عىل التعامل معها يف ضوء دراستهم وفهمهم للمشكالت الكربى
مرت هبا الشعوب واحلضارات يف خمتلف العصور واألزمنة ،وتكوين اآلراء
التي ّ

الصحيحة حول تلك املشكالت وطرائق معاجلتها (مدكور 2010م ص-200

إن هذه األهداف بنح ٍو عام تعني تعلم خربات وقيم ومبادئ فض ً
َّ ،)201
ال عن

األلفاظ اجلميلة ،وهذا ُّ
يدل عىل إحداث تطو ٍر قد يكون ذلك يف الفكر أو املعتقدات
أو العادات والتقاليد.
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أهداف تعليم األدب والنصوص

َّ
إن تعليم النصوص األدبية غالب ًا ال يتم يف معزل عن تعليم التاريخ والرتاجم

والبحوث األدبية ،فجميعها تتضافر عند تعليم النصوص األدبية؛ لتحقيق مجلة من
األهداف العامة واخلاصة ،فاألهداف العامة تسعى إىل:

1 .1توسيع خربات الطالب وفهمهم للحياة والناس واملجتمع والطبيعة من
حوهلم.

ٍ
معان جديدة للحياة وحتسني حياهتم وجتميلها.
2 .2مساعدهتم عىل اشتقاق

3 .3زيادة معرفتهم بأنفسهم وفهمهم هلا بغية توجيه حياهتم توجيه ًا رشيد ًا.

يب للغتهم بام حيويه من قيم مجالية واجتامعية وخلقية
4 .4تعريفهم بالرتاث األد ّ
وظروف تارخيية (طاهر2010م ص.)243

5 .5مساعدهتم عىل تكوين نظرة سليمة نحو املشكالت الكربى التي مرت هبا
اإلنسانية واحللول التي اهتدت إليها يف خمتلف العصور.

6 .6إمدادهم بألوان جديدة من اخلربة واملعرفة وتوسيع آفاقهم الثقافية بنح ٍو عا ٍم.

7 .7إثارة وجداهنم وإرهاف مشاعرهم وأحاسيسهم وحتريك انفعاالهتم نحو
(العيسوي وآخرون 2005م ص.)303
األعامل العظيمة والغايات النبيلة
ّ
أ ّما األهداف اخلاصة فتسعى إىل:
1 .1متكني الطالب من جودة النطق وسالمة األداء وحسن متثيل املعاين وتصويرها.

2 .2توسيع قدراهتم عىل فهم النصوص األدبية وإدراك نواحي اجلامل فيها وكذا
حتليلها ونقدها واالستمتاع هبا.

يب عند الطالب.
3 .3تنمية الثروة اللغوية والتذوق األد ّ

4 .4استعامل الذاكرة يف احلفظ والتذكر والتصور والتخيل.
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يب وفهم تاريخ
5 .5متكينهم من االتصال بالشخصيات البارزة يف األدب العر ّ
األدب وفنونه وتياراته وخصائصه.

ٍ
صحيح (رسالن
بأسلوب
6 .6مساعدهتم يف التدريب عىل كتابة موضوعات أدبية
ٍ
2005م ص.)285

ويمكن للنصوص األدبية ْ
أن تدعم الرتبية الروحية الصحيحة بقوة للطالب،

كذلك تدعم بدورها بناء شخصية الفرد السوي وغري السوي ،وجتعله يتسم

بالصفات التي تدعم الفكر واالبتكار واحلفظ ،أي إنسان قارئ ،مفكر متأمل،
عامل جاد ،وصابر ومثابر ،واملدقق الذي يتقن عمله ،مجيع تلك األمور هي نتاج

حفظ النصوص األدبية واستبقائها ممَّا جتعل الطالب تتسم ترصفاته باملوضوعية

(النقري 2008م ص.)31

األنموذج
السلوكي،
منذ القدم كان هناك الطريقة التقليدية للتعلم تعرف باسم األنموذج
ّ

وهي تقوم عىل حتديد السلوك املرغوب فيه من الطالب وقياس سلوكه ،ومكافأة

السلبي ،هذا األنموذج يف التدريس القائم
يب أو معاقبة السلوك
السلوك اإلجيا ّ
ّ
عىل أساس فعال هو أنموذج وضعه عامل النفس (يب إف سكنر) ،وقد أصبح اليوم
أنموذج ًا بالي ًاّ ،
الدرايس اليوم أصبح مناخ ًا حافز ًا حيفل بالطالب
إن مناخ الفصل
ّ
ويدفعه ويشجعه نحو التفكري والنقد والتعبري.

أن يتعلم؛ َّ
إن النامذج اجلديدة تفرتض َّ
ّ
وأن التعليم يمكن ْ
أن الطالب يريد ْ
أن

يكون ممتع ًاْ ،
وأن تعلم كيفية التعلم والشغف بالتعليم أكثر أمهية من معرفة حقائق
جمردة وحتقيق نتائج جيدة يف االختبار (جنسن ،2006 ،ص ،)73وهذا ما يؤكد َّ
أن
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التطور احلاصل يف جماالت احلياة أدى إىل البحث عن سبل يف عملية التعليم التي

التعليمي ،وأجرب كثري ًا من العلامء والرتبويني عىل السري
تساعد عىل النهوض بالواقع
ّ
التعليمي للطلبة.
احلثيث من أجل تطوير النامذج التي ترفع من املستوى
ّ

لقد دار جدل حول رضورة تبني املدرس لنظرية تعلم ما ،يف أثناء تنفيذه

للعمليات التدريسية ،وملا كان تبني املدرس لنظرية تعلم حمددة وفهمها من

الصعوبة ،تطلب األمر أن يعتمد املنظرون الرتبويون عىل صياغة نامذج تدريس

مالئمة للتطور احلضاري؛ ّ
ألن املعرفة بنظريات التعلم ومبادئها ال يؤلف اهتامم ًا
للمدرس ،إذ ّ
إن ما هيمه هو تبني أحد النامذج التدريسية يف أثناء قيامه بإجراءات

التدريس ،لذا فاملنظرون الرتبويون املعنيون بمعرفة نظريات التعلم واجتاهاهتا
وافرتاضاهتا ومفاهيمها وفلسفتها ،يمكنهم حتديد اإلجراءات والتطبيقات الرتبوية

التي تصاغ عىل نحو نامذج تدريس ،تساعد املدرسني عىل زيادة فاعلية التدريس،

التطبيقي لنظريات التعلمْ ،
وإن
لذا فأمهية أنموذج التدريس تظهر يف أ َّن ُه اجلانب
ّ

كان خيتلف عنها بعض اليشء يف األهداف واملضمون ،إذ َّ
إن هدف األنموذج يتمثل
يف وصف اجتاه التعلم وتفسريه الذي يتم غالب ًا من طريق حتديد جمموعة منظمة من
اإلجراءات واألنشطة التي يمكن تطبيقها يف غرفة الصف (فهد ،2005 ،ص.)54
لذا ُّ
فكل أنموذج يقدم دليال ً لتسلسل األهداف والنشاطات ،ويؤسس تنظي ًام

هرمي ًا أو عالقة للمعرفة ،وكذلك يمتلك مميزات منفردة تساعد املدرس عىل اختيار

أن َّ
تعليمي ،وعىل الرغم من َّ
كل أنموذج يمتلك
ختطيطي ألي حمتوى
أنموذج
ّ
ّ
أسايسّ ،
إن املدرس كصانع
مصادر قوة داخلية ،فإنّه ال يوجد أنموذج أفضل بنح ٍو
ّ
قرار ينبغي أن خيتار األنموذج الذي يقدم له املساعدة عىل ختطيط الدرس وتنظيـمه
وتطبيـقه (دونالد وآخرون ،2003 ،ص.)256
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وعىل الرغم من األمهية احليوية لنامذج التدريس إ ّ
ال ّ
أن املالحظ هو عدم إفادة

املدرسني من النامذج يف أغلب األحيان ،وأدى هذا األمر إىل عدم مشاركتهم يف

تطوير نامذج التدريس يف أثناء ممارستها واكتشافاهتم ملثالبها ومزاياها يف أثناء
التطبيق ،وال شك من وجود عدد من الصعوبات التي حتول دون إفادة املدرسني
من هذه النامذج ،واملشاركة يف تطويرها ،ومن هذه الصعوبات:

1 .1افتقار املدرسني إىل اخلربة واملهارة يف إجراء البحوث التطبيقية.

2 .2تدين قدرة املدرسني يف أغلب األحوال عىل املامرسة واملالحظة العلمية
للعمليات واإلجراءات التعليمية الدقيقة.

الرتبوي للمدرسني يف هذا املجال.
3 .3عدم فاعلية التأهيل
ّ

4 .4زيادة أعباء املدرسني اليومية وطول جدوهلم (قطامي ،2008،ص-173
.)176

معايري األنموذج اجليد

أنموذجا تدريسي ًا مالئماً ينبغي أن يشتمل ذلك األنموذج
إذا أردنا أن نستعمل
ً

عىل معايري وخصائص معينة ّ
يمكن من طريق تطبيقه وحتقيق األهداف التي يروم

املدرس تثبيتها عند املتعلم ،ومن األنموذج اجليد للتدريس يمكن إنجاح أي عملية
تعليمية يراد تطبيقها يف الدراسة ،ومن هذه املعايري اآليت:

 )1األمهية :تتحدد أمهية األنموذج بقيمة األهداف التي يمكن حتقيقها بدقة

وبسهولة ،وإمكان استعامهلا وتوظيفها يف مواقف حمددة تساعد عىل حتقيق نواتج
مرغوبة ،كام تتحدد أمهية األنموذج بجدواه يف تسهيل عملية التعلم عىل أساس

خصائص املتعلم ،وتيسري أنشطة املدرس التدريسية ،والعمليات التعليمية عند
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الطلبة بكفاية وفاعلية.
 )2الدقة والوضوح :يتصف األنموذج بالدقة والوضوح إذا ما توافرت فيه

اخلصائص اآلتية:

•الفهم والوضوح وسهولة استيعاب خطواته وافرتاضاته ومسلامته
ومفاهيمه.

•اخللو من اللبس والغموض.

•الرتابط واالتساق بني عنارصه ومكوناته ترابط ًا واتساق ًا داخلي ًا.

•سهولة ربط اإلجراءات التدريسية بمفاهيم األنموذج االفرتاضية.
•دقة الفرضيات ووضع املفاهيم.

•سهولة املعاجلة والتنفيذ وربط اإلجراءات التدريسية.
 )3االقتصاد والبساطة :افرتض (برونر)( )1يف كتابه نحو نظرية تدريس ،أن

االقتصادي ،الذي يتطلب حد ًا أدنى من املفاهيم
األنموذج اجليد هو األنموذج
ّ
املفرسة إلجراءاته ومعارفه التوضيحية ،وهو األنموذج الذي ال يتطلب جهد ًا

كبري ًا من املدرس أو الباحث يف تنفيذ إجراءاته وأنشطته التدريسية(Bruner 1966

.)p.p130

 )4الشمول :يتصف األنموذج بالشمول واإلحاطة إذا استطاع أن يضم

جمموعة من العنارص املكونّة له يف عالقة ،إما أن تكون ترابطية أو سببية أو تفسريية،

ويمكن أن يكون شام ً
ال عىل أساس جمموعة من العنارص اآلتية:

•معاجلة أكرب عدد ممكن من متغريات العملية التعليمية.
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•خصائص الطلبة وأساليب تعليمهم.
•إعداد الطلبة املفاهيمية.
•أساليب التقويم.

•إسرتاتيجية التغذية الراجعة (أبو جابر وآخرون ،2008 ،ص-160
.)161

أنموذج الشكل :V
ُتعدُّ خريطة املفاهيم للشكل  Vعالمة إبداع صنعتها يد جوين (،)Gowin1977

وذلك لتوضيح العالقة بني املفاهيم املتضمنة يف املادة الدراسية ،إذ يرى جوين َّ
أن

خريطة الشكل  Vقد نجحت يف الدراسة العلمية ،إذ تعمل اخلريطة عىل جتميع

املفاهيم واملبادئ لبناء هيكل مفاهيمي ملا تم تعلمه ،فهو بذلك يعمل كجرس معريف
للمعلومات اجلديدة ويساعد الطالب عىل فهم طبيعة املعرفة وكيفية تنميته (ابو
جاللة ،2007 ،ص.)199

ولو دققنا يف هذا الشكل نجد أ َّن ُه إحدى تطبيقات أفكار (أوزبل) يف التعلم ذي

املعنى ،وتعود بدايات ظهور الشكل  Vإىل مرحلة السبعينيات من القرن املايض ،وقد

أوضح العامل (بوب جوين) لتمثل العنارص االبستمولوجية املتضمنة يف بنية املعرفة،

واالبستمولوجية تعني نظرية املعرفة أو علم املعرفة وهي فرع من فروع الفلسفة
التي تتعامل مع طبيعة املعرفة وبنيتها (سالمة واخرون ،2009 ،ص .)287

مفاهيمي عىل شكل ( )7باللغة العربية أو احلرف
والشكل  Vنوع من خمطط
ّ

 Vباللغة االنكليزية ،ليساعد املتعلم عىل الربط بني اجلانبني :العم ّ
والنظري فيام
يل
ّ
يتصل بالتعامل مع احلوادث والظواهر ،أي مساعدة املتعلمني عىل فهم عملية إنشاء
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(الكبييس ،2008 ،ص.)195
املعرفة
ّ

و ُيعدُّ أنموذج الشكل  Vبنا ًء لوسائل برصية يربط الناحية اإلجرائية ألي نشاط

العلمي بالنواحي املفاهيمية املتضمنة فيه ،وبذلك يكتسب اجلانب
مثل العمل
ّ
العلمي معنى حينام يربط بالبنية املعرفية السابقة للمتعلم (Esiobu &sogibo

)1995 p 992

مكونات أنموذج الشكل V

صمم جوين ( )Gowin 1981أنموذج الشكل  Vوكيفية تفاعل عنارصها عىل

النحو اآليت:

(تفكريي)
مفاهيمي
يتكون أنموذج الشكل ( )Vمن جانبني :أحدمها:
ّ
ّ
يل ،متمث ً
واآلخر :عم ّ
ال بالطريقة ،تكتب األحداث واألشياء يف أسفل الشكل Vعند

نقطة االلتقاء كالوسائل التعليمية التي سيتم استعامهلا يف الدرس كاملجهر أو اخلرائط

العلمي
أو الساليدات ،ويكتب عىل اجلهة اليمنى من الشكل  Vما يعرف باجلانب
ّ
الطرائقي( ،املتطلبات املعرفية املتطلبات القيمية والتسجيالت والتحويالت)
ّ

التفكريي (النظريات،
ويكتب عىل اجلهة اليرسى من الشكل  Vما يعرف باجلانب
ّ

املبادئ ،واملفاهيم اجلديدة) ويكتب إىل األعىل وسط الشكل  Vالسؤال أو األسئلة

املوجهة للمتعلم والتي تكون عىل األكثر غري مبارشة ويتم التفاعل بني اجلهة اليمنى

واليرسى من الشكل  Vيف ضوء السؤال أو األسئلة املوجهة (Novak & Gowin

 .)1984 p 55والشكل ( )1يوضح ذلك:
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السؤال الرئيس
يركز االنتباه يف
املتطلبات املعرفية
األحداث واألشياء
هي عبارات جتيب عن السؤال
موضوع الدراسة
الرئيس أو األنشطة الرئيسية بناء عىل
البينات التي متت معاجلتها يف جانب
املفاهيمي

املتطلبات القيمية
هي عبارات تقوم عىل املعارف
املستخلصة ويمكن استنتاجها من
مناقشة املتعلمني يف اجتاهاهتم نحو
الدرس
التحويالت
إعادة تنظيم البيانات واملالحظات
يف شكل جيعل هلا معنى يف صورة
جداول أو إحصائيات أو أي شكل
من األشكال التي تنظم املالحظات
التسجيالت
تدوين املالحظات لألحداث
واألشياء موضوع الدراسة

اإلجابة عن السؤال
تتطلب التفاعل
النشط بني اجلانبني

األشياء واألحداث
وصف لألحداث
واألشياء التي سوف
جتري لإلجابة عن
السؤال املحوري

اجلانب اإلجرائي اجلانب املفهومي
النظريات
عبارة عن النظرية التي تفرس
األحداث واألشياء التي نقوم
بمالحظاهتا
املبادئ
هي عبارات ذات طبيعة جتريدية هلا
صفة الشمول وإمكانية التطبيق
املفاهيم
هي جتريد للعنارص املشرتكة بني
عدة مواقف أو أشياء،ويعطي هذا
التجريد اس ًام أو عنوان ًا أو رمز ًا
وتشمل املفاهيم التي سبق تعلمها
واملفاهيم املتعلمة يف أثناء الدرس

الشكل ( :)1مكونات اسرتاتيجية الشكل V
(الطناوي  2009ص)190
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دراسات سابقة
دراسة الربيعي 2007
رمت الدراسة إىل معرفة أثر استعامل أنموذجي خريطة  Vو (وودز) يف

التحصيل لدى طالبات معهد إعداد املعلامت ،ومهاراهتن العملية يف مادة العلوم
العامة.

أجريت هذه الدراسة يف بغداد ،تكونت عينة الدراسة من ( )60طالبة تم

تقسيمهم عىل ( ،)3جمموعات بواقع ( )20طالبة ِّ
لكل جمموعة ،درست املجموعة
ود ِّر َس ْت املجموعة التجريبية الثانية
التجريبية األوىل بأنموذج خريطة الشكل ُ ،V

بأنموذج (وودز) ،يف حني ُد ِّر َس ْت املجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.

كوفئت املجموعات يف متغريات (الذكاء ،واملعلومات السابقة يف مادة العلوم

العامة ،والتحصيل الدرايس للصف األول يف مادة العلوم العامة) واستغرقت
التجربة الفصل الدرايس األول ،واستعملت الباحثة اختبار ًا حتصيلي ًا مكون ًا من

املوضوعي واملقا ّيل ،وتم قياس املهارات العملية من
( )60فقرة من نوع االختبار
ّ
خالل ( )8استامرات مالحظة ،وبعد معاجلة البيانات إحصائي ًا باستعامل حتليل

التباين األحادي واختبار توكي ( ،)H.S.Dأسفرت الدراسة عن تفوق املجموعة

التجريبية األوىل عىل املجموعة التجريبية الثانية واملجموعة الضابطة يف متغري

التحصيل ،وتفوق املجموعتني التجريبيتني األوىل والثانية عىل املجموعة الضابطة

(الربيعي ،2007،ص د– ر).
يف متغري املهارات العملية
ّ
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العيسوي 2008
دراسة
ّ
رمت الدراسة معرفة أثر اسرتاتيجية الشكل  Vالبنائية يف اكتساب املفاهيم

العلمية وعمليات العلم لدى طالب الصف السابع األسايس بغزة.

أجريت هذه الدراسة يف غزة ،تكونت عينة الدراسة من ( )78طالب ًا ،بواقع

( )40طالب ًا يدرسون باسرتاتيجية الشكل  Vالبنائية ،و( )38طالب ًا يدرسون بالطريقة
التقليدية ،كوفئت املجموعتان بالعمر الزمني والتحصيل السابق يف العلوم ،واختبار

املفاهيم العلمية القب ّ
يل املكون من ( )50فقرة من نوع االختيار من متعدد حسب

تصنيف بلوم (املعرفة ،والفهم ،والتطبيق ،والتحليل ،والرتكيب ،والتقويم) ،فض ً
ال

عن اختبار عمليات العلم القبيل املكون من ( )48بند ًا ،واستغرقت التجربة الفصل
الدرايس الثاين ،واستعمل الباحث اختبار املفاهيم العلمية واختبار عمليات التعلم
ّ

كاختبار بعدي ،وبعد معاجلة البيانات إحصائي ًا باستعامل اختبار ( )t-testأسفرت
الدراسة عن تفوق املجموعة التجريبية عىل املجموعة الضابطة يف اختبار اكتساب
(العيسوي،2008 ،ص ج -د).
املفاهيم العلمية واختبار اكتساب عمليات العلم.
ّ
دراسة البيضاين 2011
رمت الدراسة إىل معرفة أثر اسرتاتيجية الشكل  Vيف حتصيل مادة اجلغرافية

يب.
الطبيعية واالحتفاظ هبا لدى طالبات الصف اخلامس األد ّ

ولتحقيق ذلك اعتمدت الباحثة عىل تصميم جتريبي ذي ضبط جزئي وهو

تصميم (املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة ذات االختبار التحصي ّ
البعدي
يل
ّ
واختبار االحتفاظ بالتحصيل) ،واختارت الباحثة قصد ًيا طالبات الصف اخلامس

األديب من (ثانوية زهو العراق للبنات) التابعة ملديرية الرتبية -الرصافة األوىل/
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بغداد للعام الدرايس 2010ـ  ،2011وذلك لغرض تطبيق التجربة ،وتكونت

العينة من ( )66طالبة ،بواقع ( )33طالبة يف املجموعة التجريبية التي تدرس

عىل وفق اسرتاتيجية الشكل  ،Vو( )33طالبة يف املجموعة الضابطة التي تدرس
بالطريقة التقليدية ،وأعدت الباحثة خططا تدريسية للموضوعات املقرر تدريسها،
النهائي (اختبار التحصيل البعدي) واالحتفاظ هبا ،تكون من
وأعدت االختبار
ّ

( )35فقرة ( )32فقرة من نوع االختيار من متعدد ،و( )3فقرات من نوع املقالية،
تم استخراج معامل الصعوبة والقوة التمييزية لفقراته ،فض ً
ال عن بيان مدى فاعلية
البدائل ،وكذلك تم استخراج ثبات االختبار.

وتوصلت الباحثة إىل النتائج اآلتية :يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى

( )0.05يف متوسط حتصيل طالبات الصف اخلامس األديب يف مادة اجلغرافية بني
طالبات املجموعة التجريبية التي تدرس عىل وفق اسرتاتيجية الشكل  ،Vوبني

متوسط حتصيل طالبات املجموعة الضابطة التي تدرس املادة نفسها بالطريقة
التقليدية وملصلحة املجموعة التجريبية.

ويف ضوء نتائج البحث أوصت الباحثة بعدد من التوصيات ،واقرتحت عدد ًا

من املقرتحات (البيضاين ،2011 ،ص ل -ك).

املوازنة بني الدراسات السابقة
التجريبي واستعامهلا
اتفقت الدراسات السابقة يف اتباعها منهج البحث
ّ
التصميم املناسب للبحث .الدراسات السابقة كانت عيناهتا خمتلفة عىل التوايل.
ُأجريت دراسة (الربيعي )2007ودراسة (البيضاين )2011،يف العراق ،وأجريت

دراسة (العيسوي  )2008يف غزة.
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1 .1رمت الدراسات السابقة إىل تعرف أثر الشكل  Vيف حتصيل واكتساب مواد
متنوعة.

2 .2كانت أداة البحث يف الدراسات التي ُعرضت سابق ًا ،االختبار التحصي ّ
يل.

3 .3الوسيلة اإلحصائية املستعملة لتحليل البيانات واستخراج النتائج يف بعض
التائي لعينتني مستقلتني.
الدراسات السابقة كانت االختبار
ّ

4 .4اتفقت أغلب الدراسات السابقة يف نتائجها ،إذ أكدت تفوق أفراد املجموعة
التجريبية عىل أفراد املجموعة الضابطة.

5 .5كانت دراسة (البيضاينّ )2011 ،األقرب للبحث احلايل من خالل (جمتمع
البحث ،والتكافؤ ،والوسائل اإلحصائية).

جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة

1 .1اختيار املنهج املناسب للبحث احلا ّيل.

2 .2كيفية اختيار العينة وتوزيعها ،وضبط املتغريات الداخلية واخلارجية من طريق
االطالع املوسع للدراسات.

3 .3تنوع الطرائق واألساليب للدراسات التي استعملت الشكل .V

4 .4استعامل الوسائل اإلحصائية املناسبة لغرض التوصل إىل النتائج التي يرمي
إليها البحث.

 5 .5اطالع الباحث أدى إىل وضوح فكرته ونضوجها ،واكتامل اخلطة التي يسري
عليها يف إمتام بحثه.

6 .6زودت الباحث ٍ
بعدد من املصادر األخرى التي تم رجوعه إليها ،وإفادته منها.
إعداد أداة البحث وتطبيقها.
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الفصل الثالث
يضم هذا الفصل وصف ًا مفص ً
ال لإلجراءات املتبعة من الباحث يف تنفيذ هذا

البحث ،وسيعرض يف هذا الفصل اإلجراءات التي اتبعها ،للتثبت من هدف البحث
التجريبي ،واختيار العينة ،وتكافؤ جمموعتي البحث ،وإعداد
وفرضيته ،كالتصميم
ّ

أداة البحث ،وإعداد اخلطط التدريسية ،وصياغة األهداف السلوكية ،وإجراءات
تطبيق التجربة ،والوسائل اإلحصائية التي يعتمد عليها يف حتليل نتائج البحث.

منهج البحث
َّ
التجريبي ،إذ ّ
إن البحوث
إن اختيار املنهج املالئم لتحقيق ذلك هو املنهج
ّ

الكمي للظاهرة ،وترتقي إىل معاجلة متغريات
التجريبية تتجاوز حدود الوصف
ّ
معينة حتت رشوط مضبوطة للتثبت من كيفية حدوثها ،فالبحث التجريبي ليس

جمرد عرض حلوادث املايض ،أو تشخيص احلارض ومالحظته ووصفه ،وإ َّنام هو
ضبط للمتغريات والسيطرة عليها يف املواقف التجريبية ،ويتسم املنهج التجريبي

بالقدرة عىل التحكم يف العوامل املختلفة املؤثرة يف الظاهرة املراد دراستها (عبد
الرمحن و زنكنة 2007 ،ص.)487
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إجراءات البحث
التجريبي خمطط وبرنامج عمل لكيفية
التجريبي :التصميم
أو ًال  :التصميم
ّ
ّ

تنفيذ التجربة ،وملا كان هذا البحث يرمي إىل معرفة أثر أنموذج الشكل  Vيف

يب ،اختار الباحث
حتصيل مادة األدب والنصوص عند طالب الصف الرابع األد ّ

اجلزئي ،وهو تصميم املجموعة الضابطة الالعشوائية االختيار
أحد تصاميم الضبط
ّ
البعدي ،وجدول ( )1يوضح ذلك.
ذات االختبار
ّ

التجريبي للبحث
جدول ( )1التصميم
ّ

املجموعة

املتغري املستقل

املتغري التابع

التجريبية

الشكل V

الضابطة

---

حتصيل
مادة األدب
والنصوص

األداة
اختبار حتصييل
قي مادة األدب
والنصوص

ثاني ًا :جمتمع البحث وعينته :من متطلبات هذا البحث اختيار إحدى اإلعداديات

يف مدينة بغداد ومن مدارس البنني حرص ًا عىل ْ
أن ال يقل عدد شعب الصف الرابع
قصدي ،وهي إعدادية (أبو ذر
اإلعدادي هبا عن شعبتني ،وقد اختريت العينة بنح ٍو
ّ
ّ

الغفاري للبنني) التابعة للمديرية العامة لرتبية بغداد -الرصافة الثالثة– حي مجيلة،
ّ

وذلك ألسباب منها :إبداء إدارة اإلعدادية استعدادها التام للتعاون مع الباحث،

موقع اإلعدادية يف داخل حدود مدينة بغداد ،ممّا يسهل عملية االنتقال ،ودوام
اإلعدادي فيها ال يقل عن أربع شعب.
هناري ،وعدد شعب الصف الرابع
املدرسة
ّ
ّ
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يب
زار الباحث اإلعدادية املختارة ،ووجد أهنا تضم أربع شعب من الرابع األد ّ
عشوائي اختار الباحث شعبة
للعام الدرايس  2012/2011هي (أ – ب) ،وبنح ٍو
ّ

(أ) لتمثل املجموعة التجريبية التي سيتعرض طالهبا إىل املتغري املستقل (أنموذج
الشكل  )Vعند تدريس مادة األدب والنصوص ،واختريت شعبة (ب) لتمثل

املجموعة الضابطة التي سيدرس الطالب فيها مادة األدب والنصوص بالطريقة
االعتيادية من غري التعرض للمتغري املستقل ،إذ بلغ عدد طالب الشعبتني ()70
طالب ًا بواقع ( )36طالب ًا يف شعبة (أ) و( )34طالب ًا يف شعبة (ب) ،وبعد استبعاد
الطالب الراسبني البالغ عددهم ( )4طالب ،واستبعاد الطالب التاركني البالغ

عددهم ( )3طالب ،أصبح عدد أفراد العينة النهائي ( )63طالب ًا ،بواقع ( )31طالب ًا
يف املجموعة التجريبية و( )32طالب ًا يف املجموعة الضابطة.

ثالث ًا :تكافؤ جمموعتي البحث :للحصول عىل نتائج دقيقة ،وحتديد أثر املتغريات

الدخيلة التي قد تؤثر يف دقة نتائج التجربة ،وتعرضها لتأثري عوامل غري العامل
املستقل ،ينبغي للباحث تكوين جمموعات متكافئة يف املتغريات التي هلا عالقة

بالبحث (فان دالني ،)398 ،1985 ،لذا حرص الباحث عىل إجراء عملية التكافؤ

بني جمموعتي البحث (الضابـطة والتجريبية) إحصائي ًا يف املتغريات التي قد تؤثر يف
ِ
وهذه املتغريات هي:
نتائج التجربة،
–عينة البحث -بالشهور
1 .1العمر
الزمني حمسوب ًا بالشهورُ :ح ِس ْ
بت أعامر الطالب ّ
ّ
من والدة الطالب ،ولغاية  2011/ 11 / 1م ،جدول ( )2يوضح ذلك:
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جدول ( )2تكافؤ جمموعتي البحث – الضابطة والتجريبية -يف متغري العمر الزمني
املجموعة

املحسوبة

اجلدولية

الضابطة
التجريبية

3070

2

31

50187

976

درجة احلرية

32

188

046
61

حجم
العينة

املتوسط
يب
احلسا ّ

االنحراف
املعياري
ّ

القيمة التائية

مستوى
الداللة عند
()005

غري دالة
إحصائي ًا

2 .2املعلومات السابقة :كافأ الباحث بني جمموعتي البحث –الضابطة والتجريبية-
يف اختبار املعلومات السابقة ،وجدول ( )3يوضح ذلك:

جدول ( )3تكافؤ جمموعتي البحث – الضابطة والتجريبية -يف اختبار املعلومات السابقة
املجموعة
الضابطة

1240

التجريبية

املحسوبة

اجلدولية
2

32

54660

94712

درجة احلرية

32

15660

29512

62

حجم
العينة

املتوسط
يب
احلسا ّ

االنحراف
املعياري
ّ

القيمة التائية

مستوى
الداللة
عند
()005

غري دالة
إحصائي ًا
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الدرايس -2010
3 .3درجات اللغة العربية للصف الثالث املتوسط السابقة للعام
ّ

2011م :كافأ الباحث بني جمموعتي البحث –الضابطة والتجريبية -يف
درجات اللغة العربية للصف الثالث املتوسط للعام الدرايس -2010

2011م ،وجدول ( )4يوضح ذلك:

جدول ( )4يوضح تكافؤ جمموعتي البحث الضابطة والتجريبية يف درجات اللغة العربية
للصف الثالث املتوسط

املجموعة

املحسوبة

الضابطة
التجريبية

1890

2

32

19210 71862

62

32

25062

اجلدولية

6729

درجة احلرية

حجم
العينة

املتوسط االنحراف
املعياري
يب
ّ
احلسا ّ

القيمة التائية

مستوى
الداللة عند
()005

غري دالة
إحصائي ًا

الدرايس لآلباء
4 .4التحصيل الدرايس لآلباء :بعد مجع البيانات عن التحصيل
ّ

يف جمموعتي البحث (الضابطة والتجريبية) كانت مستويات التحصيل هي:

(أمية ،وابتدائية ،ومتوسطة ،وإعدادية ،ومعهد ،ودبلوم ،وكلية فام فوق وهي

عىل ثالث بكالوريوس وماجستري ودكتوراه) ،وكانت األعداد ِّ
لكل مستوى
من ِ
هذه املستويات عىل وفق ما موضح يف جدول رقم (:)5
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جدول ( )5تكافؤ جمموعتي البحث – الضابطة والتجريبية-يف
()2

املجموعة
الضابطة

التجريبية

9

اجلدولية

6

4

18

499

5

3

4

4

1

9

املحسوبة

12

5

7

2

5

2

3

9

قيمة (كا)2

720

9

5

4

أمية

ابتدائية

متوسطة

إعدادية

معهد

كلية فام
دبلوم
فوق

4

63

31

32

حجم
العينة

الدرايس
التحصيل
ّ

درجة احلرية

الدرايس لآلباء
متغري التحصيل
ّ

غري دالة
إحصائي ًا

مستوى
الداللة عند
()005
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املجموع

الدرايس لألمهات :بعد مجع البيانات عن حتصيل األمهات
5 .5التحصيل
ّ
ملجموعتي البحث –الضابطة والتجريبية -كانت مستويات التحصيل هي
(أمية ،وابتدائية ،ومتوسطة ،وإعدادية ،ومعهد ،ودبلوم ،وكلية فام فوق وهي

عىل ثالث بكالوريوس وماجستري ودكتوراه) وكانت األعداد ِّ
لكل مستوى
من ِ
هذه املستويات عىل وفق ما موضح يف جدول رقم(.)6
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املجموعة
الضابطة
التجريبية
63

31

32

حجم
العينة

5

2

3

أمية

9

4

5

10

5

5

9

4

5

11

6

5

ابتدائية متوسطة إعدادية معهد

الدرايس
التحصيل
ّ

6

4

13

6

2

7

كلية فام
دبلوم
فوق

3

درجة
احلرية

0.72

817

غري دالة
إحصائي ًا

مستوى
قيمة (كا)2
الداللة عند
املحسوبة اجلدولية ()005

جدول رقم ()6
()3
الدرايس لألمهات
تكافؤ جمموعتي البحث – الضابطة والتجريبية-يف متغري التحصيل
ّ
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املجموع

رابع ًا :ضبط بعض املتغريات الدخيلة :عىل الرغم من تطور العلوم الرتبوية

والنفسية ،وحماولتها اللحاق بالعلوم الطبيعية يف دقة املنهج إ ّ
ال ّ
أن املتخصصني يف

التجريبي يدركون متام ًا الصعوبات التي تواجههم يف عزل متغريات
جمال املنهج
ّ

الظواهر التي يدرسوهنا وضبطها؛ ّ
ألن الظواهر السلوكية ظواهر غري مادية،
(الرشيدي :2000 ،ص.)107
ومعقدة ،تتداخل فيها العوامل وتتشابك
ّ

وملا كان حرص العوامل املؤثرة يف أ ّية ظاهرة من الصعوبة بمكان ،فإننا نقدر
وجود متغريات متعددة تؤ ّثر يف الظاهرة يف أثناء إجراء التجربة ،وقد تكون ِ
هذه

التجريبي املستقل ،أو قد تعمل
سبب التغيريات يف املتغري التابع ،وليس املتغري
ّ
التجريبي بنح ٍو دقيقَّ ،
فإن الباحث حيتاج إىل
إىل جانبه ،وللحكم عىل قيمة املتغيرّ
ّ
ضبط املتغريات يف أثناء إجراء التجربة (ملحم ،)360 ،2002 ،ومن املتغريات

التي ُضبطت هي :اختيار عينة البحث ،والنضج ،والظروف واملتغريات املصاحبة،

التجريبي ،وأثر اإلجراءات التجريبية ،واملدرس ،والوسائل التعليمية،
واالندثار
ّ
وتوزيع احلصص ،ومدة التجربة ،ومل يطرأ عىل البحث أي من هذه املتغريات.

خامس ًا :حتديد األهداف السلوكية :يرى جانيه (َّ )Gange1977
أن اهلدف

التعليمي،
السلوكي يمثل القابلية أو القدرة التي يكتسبها الفرد نتيجة املرور باملوقف
ّ
ّ

والتي متكنه من القيام بأداء معني (زغلول واملحاميدّ )2007،51
وأن صياغة
أهداف تدريسية جيدة وواضحة وحمددة لعمليتي تعليم املناهج التعليمية وتعلمها،

(الفتالوي واهلال ّيل  ،2006ص.)77
ُتعدُّ مطلب ًا رضوري ًا يف العملية التعليمية
ّ

التعليمي املراد تدريسه من
ُحدِّ َد ْت األهداف السلوكية ملفردات املحتوى
ّ
الباحث البالغ عددها ( )10موضوعات ،وقد اتفقت وجهة نظر اخلرباء واملحكمني
عىل صالحيتها ،عدا عدد من امللحوظات يف صياغة عدد من األهداف السلوكية،
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وقد عدّ هلا الباحث يف ضوء تلك امللحوظات ،إذ بلغ عدد األهداف السلوكية التي

صاغها ( )90هدف ًا سلوكي ًاُ ،و ِّز َعت عىل املستويات الستة للمجال املعر ّ
يف لتصنيف

بلوم ( )Bloomلألهداف السلوكية ،بواقع ( )22هد ًفا للمعرفة ،و( )18هد ًفا

للفهم ،و( )8أهداف للتطبيق ،و( )20هد ًفا للتحليل ،و( )10أهداف للرتكيب
و( )12هدف ًا للتقويمِّ ،
التعليمي.
عت عىل املوضوعات الرئيسة ملفردات املحتوى
وز ْ
ّ
سادس ًا :إعداد اخلطط التدريسيةَّ :
إن املعلم الناجح والواعي يدرك أمهية إعداد

مثل هكذا خطة ويأخذها معه إىل الدرس ،زيادة عىل الوقت الثمني الذي خيصصه

ملراجعتها وإعادهتا وترتيبها وتطويرها ،إذ َّ
إن التخطيط عملية تنموية غري جامدة،

(الشمري والساموك ،2005 ،ص)89
وهي التي هتيئ أسباب النجاح للمعلم
ّ

ولتنفيذ خطة (أنموذج الشكل  )Vملوضوعات كتاب األدب والنصوص

يب ،أعدَّ الباحث خطة ِّ
لكل موضوع من املوضوعات
املخصص للصف الرابع األد ّ
ِ
هذه اخلطط
التعليمي ،وقد عرض الباحث
الـ( )10املوجودة يف املحتوى
ّ
عىل جمموعة اخلرباء واملتخصصني يف املناهج ،وطرائق تدريس اللغة العربية،
ملحق( ،)1الستطالع آرائهم ،لتحسني صياغة تلك اخلطط وجعلها سليمة تضمن

نجاح التجربة ،ويف ضوء ملحوظات اخلرباء وتوجيهاهتم أجرى الباحث عدد ًا من
التعديالت الالزمة عليها وأصبحت جاهزة للتنفيذ ،وأعد الباحث استبانة خلطط
ضت عىل اخلرباء
تدريسية لطالب املجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ُع ِر ْ

واملتخصصني أنفسهم.

سابع ًا :أداة االختبار :االختبار «طريقة منظمة لتحديد مستوى اكتساب املتعلم

ملعلومات ومهارات يف مادة دراسية كان قد تعلمها مسبق ًا ،وذلك من إجابات
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الدرايس» (اخلوالدة
عينة من األسئلة أو الفقرات التي متثل املحتوى
ّ
املتعلم عن ّ
وحييى ،2001 ،ص.)367

واشتمل االختبار التحصي ّ
يل ملادة األدب والنصوص عىل املوضوعات املوجودة

يب ،وهي عرشة موضوعات عىل وفق الوزن
يف الكتاب املقرر للصف الرابع األد ّ
النسبي(املئوي) ِّ
التعليمي ومستوى األهداف السلوكية لتحديد
لكل من املحتوى
ّ
الفقرات االختيارية ،وقد اتبع الباحث يف إعداد االختبار اخلطوات اآلتية:

بناء االختبار لألدب والنصوص

–عينة
ملا كان هذا البحث يتطلب إعداد اختبا ٍر لقياس حتصيل الطالب
ّ

البحث -ملعرفة أثر األنموذج الشكل  Vيف حتصيل مادة األدب والنصوص ،ولعدم
يب ،ومناسب
وجود اختبار جاهز يف مادة (األدب والنصوص) للصف الرابع األد ّ

التعليمي للامدة الدراسية،
للبحث احلا ّيل ،أعدّ الباحث اختبار ًا معتمد ًا عىل املحتوى
ّ
واألهداف السلوكية املحددة ،متس ًام بالصدق والثبات واملوضوعية ،إذ اعتمد

الباحث عىل االختبارات املوضوعية أساس ًا يف صياغة فقرات االختبار ،وقد صاغ

فقرات االختبار من نوع االختيار من متعدد؛ ألنهّ ا تعمل عىل حتديد ذاتية املصحح

عىل نتائج املتعلمني؛ وذلك بوضع معايري ثابتة للتقويم ،فاإلجابة عنها واضحة
وحمددة (اخلوالدة وحييى ،2001 ،ص.)376

وقد صاغ الباحث فقرات اختبارية ،فبلغ عدد فقرات االختبار الك ّ
يل ( )40فقر ًة

من نوع االختبارات املوضوعية (االختيار من متعدد) ،وترتيب فقرات االختبار،
واعتمد الباحث عىل ترتيب فقرات االختبار الذي أعده عشوائي ًا ،فجاءت فقرات

االختبار يف صيغاهتا النهائية .ملحق()3
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صدق االختبار
يمثل صدق االختبار أحد الوسائل املهمة يف احلكم عىل صالحيته ،وهو املعيار

األول حلسن بناء أداة التقويم فض ً
ال عن املوضوعية والثبات (الشب ّ
يل،2000 ،

ص ،)156فاالختبار الصادق هو إذا ما متكن من قياس مدى حتقيق األهداف
(العزاوي ،2007 ،ص.)93
الرتبوية املعرفية للامدة الدراسية التي وضع هلا بنجاح
ّ
وقد عرض الباحث فقرات االختبار عىل جمموعة من اخلرباء واملختصني يف

املناهج وطرائق التدريس واللغة العربية والقياس والتقويم ،عىل ما يف ملحق(،)1

هبدف معرفة آرائهم يف صالحية فقرات االختبار وسالمة صياغتها ،ومدى مالءمتها
عينة البحث -وحرص الباحث عىل أن يلتقي بغالبيةومستويات الطالب املرحلة ّ

اخلرباء واملحكمني ،ومناقشتهم بشأن فقرات االختبار ،وما ُسجل عليها من

ملحوظات ،ذلك َّ
أن االجتامع مع اخلرباء واملحكمني ،واالتفاق عىل التعديالت
جينب التحكيم أ ّية انتقادات يتعرض هلا مستقب ً
ال (منيس ،1999 ،ص ،)62ويشري

ايبل ( )Ebel1972إىل َّ
الظاهري لالختبار هو
أن أفضل وسيلة للتحقق من الصدق
ّ

ْ
أن يقرر عدد من اخلرباء واملحكمني مدى حتقيق الفقرات للصفة أو الصفات املراد

قياسها (.)Ebel 1972 pp566

واعتمد الباحث عىل نسبة ( )%80من اتفاق آراء املحكمني بشأن صالحية

الفقرة حد ًا أدنى لقبول الفقرة ضمن االختبار ،ويف ضوء ذلك ُعدِّ لت بعض فقرات
االختبار التي مل حتصل عىل نسبة اتفاق ( )%80من اآلراء ،وبذلك أصبح عدد

النهائي ( )40فقر ًة ،عىل ما يف ملحق( ،)3وبذلك متكن
الفقرات االختبارية بشكلها
ّ
الظاهري لفقرات االختبار وصالحيتها.
الباحث من التثبت من الصدق
ّ
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صياغة فقرات االختبار وحتديد تعليامته
بعد التثبت من صالحية فقرات االختبار وصدقها ،حدد الباحث التعليامت

الالزمة باالختبار ،وكيفية اإلجابة عن فقراته ليتسنى تقديمه لعينة التحليل
اإلحصائي ،فضمت تعليامت االختبار معلومات عامة عنه ،واهلدف منه ،وعدد

لكل فقرة يف ِّ
فقراته ،وتوزيع الدرجات ِّ
كل سؤال ،وأعدَّ الباحث إجابة أنموذجية

وثبت درجة كل فقرة ،فخصص درجتني
عن مجيع فقرات االختبار مفتاح تصحيحَّ ،

ِّ
لكل فقرة توزعت عىل النحو اآليت :االختبارات املوضوعية (درجتان) إذا كانت

اإلجابة صحيحة ،و(صفر) إذا كانت اإلجابة خاطئة أومن دون إجابة ،وتكون
الدرجة العليا لفقرات اإلجابة املوضوعية ( )80درج ًة ،والدرجة الدنيا للفقرات

هي (صفر) ،وبذلك أصبح االختبار جاهز ًا لتطبيقه عىل عينة التحليل اإلحصائي
ليتسنى للباحث حتليل فقراته إحصائي ًا والتثبت من ثباته ومدى صالحية فقراته من

حيث درجة صعوبة ِّ
كل فقرة ودرجة متييزها.

حتديد الزمن املناسب لالختبار
حتديد زمن االختبار من العوامل املهمة التي تؤثر يف ثبات االختبار ،وتشري

الدراسات التي أجراها ٌّ
كل من لينكوست وكوك ( )Lindquist and Cookإىل ّ
أن

معامل الثبات يزداد تبع ًا لزيادة الزمن املستغرق لإلجابة عن فقرات الثبات حتى

يصل إىل احلدِّ املالئم لإلجابة عن فقرات االختبار فيصل الثبات إىل هنايته العظمى،

ثم يقل الثبات تبع ًا لذلك كلام زاد الزمن عن ذلك احلد (ملحم ،2002 ،ص،)270
وتوصل الباحث إىل متوسط زمن اإلجابة عن فقرات االختبار من طريق حساب
متوسط زمن الطالب ،وذلك بتسجيل الوقت عىل ورقة إجابة ِّ
ٍ
طالب بعد
كل
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االنتهاء من اإلجابة ،واستعمل الباحث املعادلة اآلتية يف استخراج زمن اإلجابة(،)4
فكان متوسط زمن اإلجابة عن فقرات االختبار ( )42دقيقة.

حتليل فقرات االختبار
و ُتعدُّ عملية حتليل فقرات االختبار عىل درجة عالية من األمهية ،ملا تؤديه من

فوائد تساعد عىل اخلروج بأدوات قياس فعالة تعمل عىل قياس السامت قياس ًا دقيق ًا،

وتعمل عىل تطوير فقرات االختبار إىل احلدِّ الذي جيعلها تسهم إسهام ًا ذا داللة فيام
يقيسه ذلك االختبار (النبهان ،2004 ،ص.)188

وعاد ًة حُت ّلل الفقرات االختبارية عىل النحو اآليت:
ترتيب أوراق اإلجابة تصاعدي ًا أو تنازلي ًا بحسب الدرجة الكلية لالختبار.

تؤخذ فئتان من األوراق:

1 .1إذا كان عدد الطالب قلي ً
ال نسبي ًا (أقل من  )100فإ َّنه يمكن تقسم الطالب عىل
فئتني مها أعىل  % 50وهم الفئة العليا ،وأدنى  % 50وهم الفئة الدنيا.

2 .2إذا كان عدد الطالب كبري ًا نسبي ًا (أكثر من  )100فإ َّنه يمكن تقسم الطالب
عىل فئتني مها أعىل  % 27وهم الفئة العليا ،وأدنى  % 27وهم الفئة الدنيا.

3 .3تقدير درجة الصعوبة والسهولة لالختبار.
4 .4تقدير الدرجة التمييزية لالختبار ،بمعنى اختبار قدرة الفقرة عىل التمييز بني
(العزاوي ،2007 ،ص.)78
القوي والطالب الضعيف
الطالب
ّ
ّ

وبعد تصحيح إجابات الطالب ،رتب الباحث درجاهتم تنازلي ًا من أعىل درجة

إىل أدنى درجة ،ومن ثم قسم أوراق اإلجابة عىل فئتني(جمموعتني) ،واختار نسبة

331

( )%27من املجموعة العليا ،و( )%27من املجموعة الدنيا ،إذ بلغ عدد الطالب
يف املجموعتني ( )118طالب ًا ،وبلغ عدد الطالب يف ِّ
كل جمموعة العليا منها ()59

طالب ًا واملجموعة الدنيا ( )59طالب ًا ،ثم حسب مستوى الصعوبة ،وقوة التمييز،
وعىل النحو اآليت:

1 .1صعوبة فقرات االختبار:
إن حتديد مستوى صعوبة ِّ
َّ
كل فقرة من فقرات االختبار ُيعدُّ رضوري ًا؛ أل َّنه

للمدرس كيفية أداء الطالب يف املهمة التي تقيسها الفقرة واملستوى العام
يوضح
ّ
ألداء صف معني يف فقرات االختبار ،ويستطيع املدرس حتديد مدى حتقق األهداف
التعليمية التي تقيسها هذه الفقرات ،وأن معرفة مقدار معامل الصعوبة يساعد عىل

تعرف الفقرات التي تكون غاية يف الصعوبة أو السهولة ،ويمكن التعبري عن صعوبة
الفقرة بنسبة عدد الطالب الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة (عالم،2006 ،

ص.)113

وبعد حساب معامل الصعوبة ِّ
لكل فقرة من الفقرات االختبارية ،اتضح أنهَّ ا

ترتاوح بني ( )0.26و( ،)0.55وهذا ُّ
يدل ّ
أن الفقرات االختبارية مجيعها ُتعدُّ

مقبول ًة وصاحل ًة للتطبيق ،إذ تشري األدبيات إىل َّ
أن االختبار اجليد هو الذي يتضمن
(الكبييس.)170 ،2007 ،
فقرات ترتاوح نسبة صعوبتها بني ( )020و()080
ّ
2 .2متييز فقرات االختبار:
يقصد بتمييز الفقرة «قدرهتا عىل التمييز بني الطالب ذوي املستويات العليا

خيص الصفة أو القدرة التي يقيسها االختبار»
والطالب ذوي املستويات الدنيا فيام ُّ

(عالم ،2000 ،ص ،)277وبعد حساب قوة متييز ِّ
كل فقرة من فقرات االختبار،
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وجد الباحث أهنا ترتاوح بني ( )0.35و( ،)0.63وتعدُّ فقرات االختبار جيدة إذا

(الكبييس.)171 ،2007 ،
كانت قوة متييزها ( )030فأكثر
ّ
3 .3فعالية البدائل اخلاطئة:

َّ
إن احلكم عىل صالحية بديل ما جيري عىل وفق مقابلة أعداد املجيبني عن الفقرة

من أفراد الفئة الدنيا الذين اختاروا أعىل من أفراد الفئة العليا (الظاهر وآخرون،

 .)131 :1999وبعد حساب فاعلية البدائل ِّ
لكل فقرة من فقرات السؤال األول

من االختبار ،اتضح أنهَّ ا ترتاوح بني ( )1،0و( ،)31،0-وهذا ُّ
يدل َّ
أن الفقرات

االختبارية مجيعها ُتعدُّ مقبول ًة وصاحل ًة للتطبيق ،وقد جذبت إليها عدد ًا من طالب
املجموعة الدنيا أكرب من طالب املجموعة العليا ،لذا تقرر اإلبقاء عليها مجيعها من

دون حذف أو تعديل.

4 .4ثبات االختبار:
َّ
إن ثبات االختبار يعني دقة فقراته واتساقها فيام بينها يف قياس اخلاصية املراد

قياسها ( ،)Ebel 1972 pp409ويقصد بالثبات أيض ًاْ :
«أن ُيعطي االختبار النتائج

(العزاوي،2007 ،
نفسها إذا ما أعيد تطبيقه عىل األفراد أنفسهم يف الظروف نفسها»
ّ
ص ،)97استعمل الباحث طريقة ألفا كرونباخ للثبات ،وهي الطريقة التي اقرتحها

وطورها كرونباخ ( )Cronbachعام  ،1951ويشيع استعامل هذه الطريقة يف تقدير
ّ
ثبات مقاييس االجتاهات واستطالع الرأي ومقاييس الشخصية ويف االختبارات
التحصيلية ،وتعطي طريقة ألفا احلد األدنى للقيمة التقديرية ملعامل ثبات درجات
االختبار ،فإذا كانت قيمة معامل ألفا مرتفعة فهذا ُّ
يدل بالفعل عىل ثبات االختبار،

أما إذا كانت قيمة ألفا منخفضة فربام ُّ
يدل ذلك عىل َّ
أن الثبات يمكن أن تكون قيمته
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أعىل باستعامل الطرائق األخرى ،وتتمتع طريقة ألفا بأمهية خاصة؛ ألنهَّ ا تستعمل

يف حساب معامل ثبات االختبارات املوضوعية واملقالية عىل حدٍّ سواء (النبهان،

 ،2004ص ،)248استخرج الثبات للفقرات املوضوعية ،فبلغ ( )0.80وهو

معامل ثبات ٍ
عال جد ًا ،إذ ُيعدُّ معامل الثبات جيد ًا إذا بلغ ( )067فأكثر(النبهان،
،2004ص.)237

النهائي لالختبار:
5 .5التطبيق
ّ

البعدي عىل طالب املجموعتني (الضابطة والتجريبية)
طبق الباحث االختبار
ّ

عقب انتهائه من تدريس املوضوعات املحددة ،وذلك يف يوم االثنني املوافق 16
2012/1/م ،وقد حدد الباحث هلم موعد إجراء االختبار قبل أسبوع من موعد
إجرائه ،ليكون عند الطالب الوقت الكايف ملراجعة املادة ،وهنا يكون الباحث قد كافأ

يف هتيئة جمموعتي البحث (الضابطة والتجريبية) لالختبار ،وتم إجراء االختبار يف

قاعتني متجاورتني متشاهبتني يف إعدادية (أبو ذر الغفاري) للبنني ،وأرشف الباحث
نفسه عىل االختبار ،مستعين ًا بزميلني له( )5يف مراقبة الطالب يف أثناء االختبار ،ومل

صحح الباحث إجابات الطالب عىل
يطرأ عىل االختبار ما يؤثر يف سريه وبعدها ّ
العينة االستطالعية – املذكورة سابق ًا-
وفق املعيار املستعمل يف تصحيح إجابات ّ
ويف ضوئه ّ
فإن الدرجة العليا لالختبار هي ( )80درجة ،والدرجة الدنيا هي (صفر).

خطوات تنفيذ التجربة

1 .1طبق الباحث جتربة البحث معتمد ًا عىل مدرس آخر ،وبارش يوم األربعاء
 ،2011 /10/12وقد بدأ باحلديث عن أمهية اللغة العربية ،وبيان القيم

الرتبوية واألخالقية من تعلم اللغة العربية.

334

وعرفهم
2 .2حتدث الباحث لطالب املجموعة التجريبية عن أنموذج الشكل ّ V

واخلطوات التي يتعلمون من طريقها ،ومعرفة عملية تعليمهم للامدة

َّ
الدراسية؛ألن األنموذج جديد عليهم.

3 .3وضح الباحث لطالب املجموعة الضابطة خطوات الطريقة االعتيادية وإمكان
اإلفادة منها يف حتقيق األهداف.

4 .4اشتمل ُّ
كل موضوع اختبار ًا تكويني ًا ،للوقوف عىل مواطن القوة والضعف عند
الطالب ،وساعدهتم عىل تثبيت معلوماهتم.

النهائي لتحصيل مادة األدب والنصوص
5 .5طبق الباحث االختبار
ّ
 ،2012/1/16بعد إخبار الطالب بموعد االختبار قبل أسبوع ،واستعان
الباحث بزمالء له يف مراقبة الطالب وتوجيههم إلمتام االختبار.

التائي لعينتني مستقلتني T-Test For
ثامن ًا :الوسائل اإلحصائية :االختبار
ّ

التائي للتثبت من تكافؤ
 Independent Sampleاستعمل الباحث االختبار
ّ
الزمني ،ودرجات اختبار املعلومات
املجموعتني التجريبية والضابطة يف العمر
ّ
السابقة ،وإجياد الفرق بني الطالب يف اختبار األدب والنصوص:
س - 1س2
ت=-------
ع( 21ن + )1 – 1ع( 22ن1 1 )1 – 2
)----+----( -----(ن + 1ن )2 – 2ن 1ن2
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يب للمجموعة الضابطة
س=2الوسط احلسا ّ
ن = 2عدد طالب املجموعة الضابطة
ع = 22التباين للمجموعة الضابطة

يب للمجموعة التجريبية
س = 1الوسط احلسا ّ
ن = 1عدد طالب املجموعة التجريبية
ع = 21التباين للمجموعة التجريبية

(عطية)74 ،2001 ،
مربع (كا)Chi Square – X2( )2
استعمل الباحث مربع كآي يف تكافؤ املجموعتني (الضابطة والتجريبية) يف

الدرايس لآلباء واألمهات:
التحصيل
ّ
كا=2

(ل-ق)
ق

2

إذ متثل:

ل :التكرار املالحظ

ق :التكرار املتوقع( .عطية ،2001 ،ص)284
معامل الصعوبة:
استعمل يف حساب صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار التحصييل يف مادة األدب

والنصوص:
ص=

صع+ص
ك

د

إذ متثل :ص :معامل صعوبة الفقرة.
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ص ع :جمموع اإلجابات الصحيحة يف املجموعة العليا.

ص د :جمموع اإلجابات الصحيحة يف املجموعة الدنيا.

ك :عدد األفراد يف املجموعتني العليا والدنيا( .ملحم ،2000 ،ص)234

معامل متييز الفقرة:
استعمل يف حساب قوة متييز كل فقرة من فقرات االختبار املوضوعية:
ص ع -ص د
ت=
2/1ك
إذ متثل :ت :قوة متييز الفقرة.

ص ع :جمموعة اإلجابات الصحيحة للمجموعة العليا.

ص د :جمموعة اإلجابات الصحيحة للمجموعة الدنيا.

 2/1ك :نصف جمموع عدد األفراد يف ِّ
كل من املجموعتني العليا والدنيا.
(ملحم ،2002 ،ص)236
ت :قوة متييز الفقرة.
مج ع :جمموع (عدد اإلجابات احلاصلة عىل درجة صفر×صفر) ( +عدد

اإلجابات احلاصلة عىل درجة واحدة×( + )1عدد اإلجابات احلاصلة عىل درجتني
×  )2يف املجموعة العليا

مج د :جمموع(عدد اإلجابات احلاصلة عىل درجة صفر × صفر) ( +عدد

اإلجابات احلاصلة عىل درجة واحدة × ( + )1عدد اإلجابات احلاصلة عىل درجتني
×  )2يف املجموعة الدنيا.
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مج م :الدرجة الكلية للفقرة املقالية

2/1ك :نصف جمموع األفراد يف املجموعتني العليا والدنيا (الكبييس،2007 ،

ص.)180

فعالية البدائل املخطوءةEffectiveness Of Distractevs :

نعم–ندم

فعالية البديل = ----
ن

ن ع م :عدد الطالب الذين اختاروا البديل املخطوء من املجموعة العليا

ن ع د :عدد الطالب الذين البديل املخطوء من املجموعة الدنيا
ن :عدد أفراد إحدى املجموعتني.

معادلة ألفا  -كروبناخ Crounbach Alpha Equation

ن مج ع 2ف

معامل ---- 1 ---- = α
ن–1ع2س

إذ ّ
إن = α :معامل الثبات

ن = عدد فقرات االختبار (عطية ،2001 ،ص.)98
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الفصل الرابع
عرض النتيجة وتفسريها
يضم هذا الفصل عرض ًا لنتائج البحث التي توصل إليها الباحث عىل وفق

فرضية البحث املتضمنة أثر أنموذج الشكل  Vيف حتصيل مادة األدب ،والتفسري

العلمي هلذه النتيجة ،واالستنتاجات التي أمكن للباحث استنتاجها ،وعدد من
التوصيات ،واملقرتحات ،وعىل النحو اآليت:

أو ًال :عرض النتيجة:
تنص عىل أ َّن ُه :ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية
اختبار الفرضية الصفرية التي ُّ

البعدي لطالب
عند مستوى داللة ( )0.05بني متوسط درجات التحصيل
ّ
املجموعة التجريبية التي تدرس مادة األدب والنصوص بأنموذج الشكل ،V

ومتوسط درجات التحصيل لطالب املجموعة الضابطة التي تدرس املادة نفسها
بالطريقة االعتيادية يف االختبار التحصي ّ
البعدي.
يل
ّ

وتعرف داللة الفرق بني درجات االختبار
وللتثبت من هذه الفرضية الصفريةّ ،

التائي
التحصييل للمجموعتني (التجريبية والضابطة) ،استعمل الباحث االختبار
ّ
( )T–testلعينتني مستقلتني ،وأظهـرت النتـائج اإلحصائيـة وجود فرق بني متوسط
درجات الطالب يف املجموعة التجريبية البالغ ( )69.131ومتوسـط درجـات

الطالب يف املجموعة الضابطة والبالغ ( ،)60.358وجدول ( )7يوضح ذلك:
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جدول ()7

املعياري والقيمة التائية لدرجات الطالب
يب واالنحراف
ّ
الوسط احلسا ّ
يف االختبار التحصييل للمجموعتني التجريبية والضابطة

املجموعة
التجريبية

69.131
60.358

الضابطة

املتوسط
يب
احلسا ّ

املعياري
االنحراف
ّ
12.200

3.143

10.396

املحسوبة

اجلدولية
2

32

درجة احلرية

31

61

حجم
العينة

القيمة التائية

مستوى
الداللة عند
()0.05

دالة
إحصائي ًا

يتضح من اجلدول املذكور آنف ًا َّ
أن القيمة التائية املحسوبة كانت ()3.143

أكرب من القيمة التائية اجلدولية البالغة ( )2عند مستوى داللة ( )0.05وبدرجة
حرية ( ،)61وبذلك ترفض الفرضية الصفرية ،وهذا يعني تفوق طالب املجموعة
التجريبية الذين درسوا عىل وفق (أنموذج الشكل  )veeعىل طالب املجموعة
الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية يف حتصيل مادة األدب والنصوص.

ثاني ًا :تفسري النتيجة
أسفرت نتيجة البحث احلايل عن تفوق طالب املجموعة التجريبية الذين

التدرييس ،أنموذج الشكل  Vعىل طالب املجموعة
درسوا عىل وفق األنموذج
ّ
الضابطة الذين درسوا عىل وفق الطريقة االعتيادية يف حتصيل مادة األدب.
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ويرى الباحث َّ
أن هذا التفوق قد ُيعزى إىل األسباب اآلتية:
1 .1اهتم أنموذج الشكل  Vبركنني مهمني يف العملية التعليمية ومها( :املدرس

والطالب) فاملدرس كان خمطط ًا ومناقش ًا وموجه ًا داخل غرفة الصف،

وبحسب خطوات األنموذج التي تقوم عليها التجربة ،أما الطالب فهو حمور
ٌ
عملية التعليم داخل غرفة الصف فهو متلقٍّ
مشارك مطبق لقواعد الدرس

املوجه إليه.

2 .2تأثري األنموذج احلديث يف الطالب ،إذ ُيعدُّ األنموذج ّ
مكون ًا رئيس ًا من اخلرائط

املفاهيمية ،وما يقوم عليه هذا الشكل من اجلمع بني املبادئ والقيم ،هذه

العمليات كلها قائمة عىل أسس نظرية حققت كثري ًا من التقدم يف األوساط
وإن كانت الطرائق االعتيادية ال ختلو من املحاسن إ ّ
التعليميةْ ،
ال أنهَّ ا باتت ال

التعليمي.
تلبي حاجات املجتمع
ّ

ثالث ًا :االستنتاجات
يف ضوء النتيجة التي توصل إليها البحث استنتج الباحث ما يأيت:

1 .1إمكان تطبيق نامذج حديثة ُأخر تالئم املراحل الدراسية مجيعها من دون احلاجة
إىل بناء نامذج تطبيقية جديدة ،إذ َّ
إن هذه النامذج قد ُأعدت عىل أسس نظرية
وتعددت أساليبها ونجح تطبيقها يف كث ٍ
ري من امليادين التدريسية.

التعليمي لتدريس مادة األدب والنصوص ،إذ أصبح االهتامم
2 .2النهوض بالواقع
ّ

بالنامذج التدريسية أمر ًا ال ُبدَّ منه ،وذلك للتطور احلاصل يف مجيع األصعدة
التعليمية وصو ً
ال إىل إجياد أفضل االسرتاتيجيات والنامذج والطرائق الداعمة
للتعليم.
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َّ 3 .3
إن النامذج وطرائق التدريس املستعملة ُتيرس للمدرس ،تطبيق األهداف
التعليمية املوضوعة ،وتساعد املتعلمني عىل إمتام حاجاهتم التعليمية وفهمهم

هلا بحسب األنشطة املقدمة هلم.

ّ 4 .4
إن استعامل أنموذج الشكل  Vمن النامذج التي تذلل الصعوبات التي تواجه
املدرس وتقلل من اجلهد املبذول ،والوقت املهدور.

رابع ًا :التوصيات
يف ضوء النتيجة التي توصل إليها البحث ،يمكن للباحث أن يويص بام يأيت:
.1اعتامد أنموذج الشكل  Vأسلو ًبا فعا ً
ال يف تدريس مادة األدب والنصوص.
.2اإلفادة من النامذج احلديثة يف دعم عملية التدريس ،ورفد العملية التعليمية

بإمكانات هذه النامذج يف إيصال املواد الدراسية إىل أذهان الطالب.

املدرس
.3التوجه إىل إجياد نامذج تالئم مثلث العملية التعليمية ،إذ تشجع ِّ

عىل هتيئة األنشطة املالئمة للطالب ،وحتديد اخلطط املالئمة التي توضع للمنهاج،

وتفاعل الطالب للموضوع الذي طرح للتعليم.

.4فتح دورات تأهيلية وتطويرية للمدرسني يف وزارة الرتبية ،لرفدهم بالنامذج

التعليمي.
التدريسية احلديثة ومنها (أنموذج الشكل  )Vوتطبيقها يف املجتمع
ّ

.5فتح دورات تأهيلية وتطويرية للمدرسني يف وزارة الرتبية ،لرتسيخ

التوجهات احلاصلة يف عمليات التدريس.
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خامس ًا :املقرتحات

استكام ً
ال هلذا البحث يقرتح الباحث اآليت:

1 .1إعادة جتريب أنموذج الشكل  Vلتدريس مادة األدب عىل خمتلف اجلنس
ولصفوف خمتلفة للمرحلة اإلعداد ّية يف العراق.

2 .2تطبيق أنموذج الشكل  Vيف فروع اللغة العربية ُ
األخر كـ (النحو ،والتعبري،
واإلمالء ،والبالغة ،والنقد).

التدرييس ونامذج تدريسية ُأخر ،لتعرف
3 .3إجراء دراسة موازنة بني األنموذج
ّ
أفضليتها يف تدريس مادة األدب والنصوص.

.1

.2
.3
.4
.5

................................

1جريوم برونر  Jerome Brunerعامل نفس أمريكي ،ولد يف مدينة نيويورك يف  1أكتوبر
 ،1915وأكمل دراسته اجلامعية يف جامعة ديوك حيث حصل عىل بكالوريوس يف عام
،1937وحصل عىل املاجستري عام  ،1939ومع بداية احلرب العاملية الثانية حتولت اهتاممات
برونر إىل علم النفس االجتامعي وكتب أطروحة الدكتوراه (جامعة هارفرد  )1941وعمل
خبري ًا يف اإلرشاد النفيس وشؤون احلرب النفسية يف اجليش األمريكي ثم التحق بجامعة
هارفرد يف عام  1945وعمل أستاذ ًا لعلم النفس يف جامعتي ديوك وهارفرد من عام 1952
حتى عام  ،1972وأستاذ ًا لعلم النفس التجريبي يف جامعة أوكسفورد يف بريطانيا من عام
 1972إىل  1980وعمل كذلك معاون مدير مركز الدراسات املعرفية منذ عام .1961
2دجمت اخلليتان (متوسطة واعدادية) يف خلية واحدة واخلليتان (معهد ودبلوم) يف خلية
واحدة ،كون التكرار املتوقع هلام أقل من(.)5
3دجمت اخلليتني (أمي وابتدائي) واخلليتني (متوسط واعدادي) واخلليتني (معهد ودبلوم) يف
خلية واحدة ،كون التكرار املتوقع أقل من(.)5
4متوسط زمن اإلجابة = زمن الطالب األول  +زمن الطالب الثاين +زمن الطالب الثالث
........+الخ
 5العدد الكيل

343

 ...املالحق ...
ملحق ()1
أسامء اخلرباء (بحسب اللقب العلمي) واألحرف اهلجائية
الذين استعان هبم الباحث يف بحثه
ت

االسم

االختصاص

اسم الكلية

1

أ.د سعد عيل زاير

ط.ت /اللغة العربية

كلية الرتبية /ابن رشد

2

السامرائي
أ.د حممد أنور
ّ

قياس وتقويم

كلية الرتبية /ابن رشد

3

أ.د مقداد إسامعيل الدباغ

فلسفة تربية

كلية الرتيبة /ابن رشد

4

أ.م.د حسن خلباص الزاميل

ط.ت /اللغة العربية

كلية الرتبية /ابن رشد

5

أ.م.د حيدر زامل املوسوي

ط.ت /اللغة للعربية

كلية الرتبية /جامعة كربالء

6

أ.م.د داود عبدالسالم صربي

ط.ت /عامة

كلية الرتبية /ابن رشد

7

أ.م.د رحيم عيل صالح

ط.ت /اللغة للعربية

كلية الرتبية /ابن رشد

8

أ.م.د رهيف نارص عيل

ط.ت /اللغة العربية

كلية الرتبية /ابن رشد

9

أ.م.د شدى عادل فرمان

ط.ت /اللغة كردية

كلية الرتبية /ابن رشد

10

أ.م.د ضياء عبد اهلل أمحد

ط.ت/اللغة العربية

كلية الرتبية /ابن رشد

11

م.د منري راشد فيصل

ط.ت  /اللغة العربية

وزارة الرتبية  /مرشف

12

م.م عالء عبد احلسني شبيب

ط.ت  /اللغة العربية

وزارة الرتبية  /مدرس
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ملحق()2
بسم اهلل الرمحن الرحيم
جامعة بغداد
كلية الرتبية-ابن رشد
قسم العلوم الرتبوية والنفسية
م/استبانة آراء اخلرباء بشأن صالحية الدروس النموذجية
األستاذ الفاضل ...........................................املحرتم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
تعرف (أثر أنموذج الشكل  Vيف حتصيل
يروم الباحث إجراء دراسة ترمي إىل ّ

اإلعدادي) وملّا كان البحث يتطلب
مادة األدب والنصوص عند طالب الصف الرابع
ّ
إعداد دروس أنموذجية أنموذج الشكل  Vملوضوعات األدب والنصوص توضح

سري الدرس ،فقد أعدَّ الباحث دروس ًا أنموذجية لتدريس املوضوعات املحددة يف

ونظرا ملا تتمتعون به من خربة ودراية علمية يف
جتربة الدرس للمجموعة التجريبية،
ً
هذا املجال ،نضع هذه الدروس بني أيديكم راجي ًا إبداء مالحظاتكم القيمة بشأهنا
وبيان مدى صالحيتها.

ولكم فائق الشكر واالمتنان
					
					

الباحث :سامء تركي داخل
طرائق تدريس اللغة العربية
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درس أنموذجي عىل وفق الشكل  Vيف تدريس
مادة األدب والنصوص

الدرس :اليوم/ / :

املادة :األدب والنصوص املوضوع :امرؤ القيس

األهداف العامة:

قادرا عىل أن يعرف امرأ القيس .حيفظ
االهداف اخلاصة :أن يكون الطالب ً

أبيات ًا من قصيدة امرئ القيس .يميز بني معاين الكلامت .يفهم معنى أبيات القصيدة.
يكتب أبيات القصيدة مضبوطة بالشكل .حيلل القصيدة واملعاين املرجوة من

القصيدة .يعطي رأي ًا حول القصيدة.

الوسائل التعليمية :الكتاب املدريس .السبورة .أقالم املاجك.

التمهيد :أعزائي اليوم سنتحدث عن أحد شعراء املعلقات املشهورين ،بعدما
نموذجا منهم وهو(امرؤ
حتدثنا عن معنى املعلقات وأبرز شعرائها ،اليوم نأخذ ُأ
ً

القيس) ،وسندرس أبرز ألقابه والكنى ،ومعرفة خصال قصيدته ،وذلك من طريق
كتابة السؤال اآليت:

ً
أوال :السؤال الرئيس
س :من هو امرؤ القيس ،وما األلقاب التي لقب هبا ،وماذا أراد الشاعر يف

قصيدته؟

هو حندج بني حجر بن احلارث من شعراء كندة وامرؤ القيس لقب من ألقابه،

ينتهي نسبه إىل بيت عريق من بيوهتا ،ولد يف بني أسد فنال حظه من فصاحتها وشب
يف كنف قبيلة وفرت له أسباب النعيم وهيأت له عوامل الرباعة يف قول الشعر،

وم َليكة.
واشتهر الشاعر بأسامء كثرية منها حندج ،وعديُ ،
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ثاني ًا :األحداث واألشياء
األحداث :املدرس يوجه الطالب إىل تسجيل أبرز مميزات شعره :من أوائل

ناضجا مؤتلف األجزاء ً
ومعنى .تقرتب
لفظا
الشعراء الذين وصل إلينا شعرهم
ً
ً

أوصافه من بيئته وتعرب تشبيهاته عن احلقائق احلسية التي يراها .مل يرتك فن ًا من فنون
الشعر التي اقتضتها حياته إال ذهب إليه .ولج يف باب الغزل فأمعن فيه ،وكذلك
الوصف فقد كان له مذهب حسن ملا يثريه يف نفسه من ذكريات ،وتسجيل املجد يف

شعره.

األشياء :املدرس :ملاذا ظهرت هذا امليزات يف شعر امرئ القيس؟
طالب :وذلك لرحلة الشاعر الشاقة يف تسجيل املجد فكانت حالة أخرى التي

ظل ينشدها يف قصائده ويسعى إليها يف نزوعه الكبري الستعادة مآثر مملكته كندة
العربية.

ثالث ًا :اجلانب املفهومي التفكريي
املدرس :أي من الطالب يستطيع أن يبني الوصف املوجود يف القصيدة؟

طالب :يف وصفه الليل ،ورحلة الصيد.

املدرس :أحسنت ،ولو قرأنا القصيدة أين نجد ذلك الوصف؟
طالب آخر :أما الليل فنجده يف بيت الشعر:
سدوله
وليل كموج البحر أرخى
ُ

عيل بأنــــــــــــــواع ا ّهلموم ليبتيل

املدرس :أحسنت ،وأين نجد معنى الصيد يف القصيدة؟
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طالب آخر:
معا كجلمود صخر حطه السيل من علِ
مك ٍر مف ٍر مقبلٍ مدبـــــــــــــــ ٍر ً
َّ
يـــزل اللبد عن حال متنه
ُكميت

ِ
باملتنزل
كمـــــــــــــا زلت الصفــواء

واضحا يف أبيات قصيدته
املدرس :أحسنت ،لذلك مفهوم (الوصف) كان
ً

مجيعا ،وما قدمه الشاعر يف أوصاف وتشبيهات يف الوقوف عىل الطلل واستذكار
ً
الديار ووصف الليل ،وذكر احلبيب واملنزل وتسخري خياله الستنباط غريب املعنى

من املحسوس.

رابع ًا :اجلانب اإلجرائي العلمي:ويشمل هذا اجلانب ما يأيت:
 .١املتطلبات املعرفية:
املدرس :ويمكن أن نرجع إىل السؤال األول وهو من هو امرؤ القيس؟
طالب :هو حندج بني حجر بن احلارث من شعراء كندة وامرؤ القيس لقب

من ألقابه ،ينتهي نسبه إىل بيت عريق من بيوهتا ،ولد يف بني أسد فنال حظه من
فصاحتها وشب يف كنف قبيلة وفرت له أسباب النعيم وهيأت له عوامل الرباعة يف
وم َليكة.
قول الشعر ،واشتهر الشاعر بأسامء كثرية منها حندج ،وعديُ ،
املدرس :أحسنت ،وما هي أبرز الكنى التي محلها؟
طالب آخر :كني بأيب وهب ،وأيب احلارث ،بذي القروح ،و امللك الضليل،

وأشهر ألقابه امرؤ القيس و(القيس) صنم معروف باجلاهلية ،كانت العرب تعبده.
املدرس :ماذا أراد يف قصيدته؟
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طالب آخر :أراد الشاعر أن يصف لنا معاناته من خالل ذكره الليل الطويل

بسبب مهومه التي انتابته ،وكم متنى انجالءه ليكشف الصبح عن نفسه.
املدرس :أحسنت ،وبعد؟

طالب آخر :الصيد فهو موضوع يف نفسه طابع جيتمع يف الغدو املبكر واملباغتة

التي حتقق له الغاية ،وهي صورة حددت املعامل الفنية واإلطار الذي يتحرك فيه

كل الشعراء الذين يريدون أن يبارشوا الصيد ومنها املوجودة يف القصيدة (أمهية
الفرس ،وسيلة الصيد).
املدرس :أحسنتم.
 .٢املتطلبات القيمية:
املدرس :أبرز القيم التي يمكن أن تستفاد من املوضوع هي:
1 .1املفاخرة بالشعر العريب الذي ورثناه منذ القدم.

2 .2املجد الذي سجله الشاعر يف قصائده يف كونه ملك كندة العربية.

3 .3الوصف الذي استطاع الشاعر من خالله أن يسرب إىل روح البالغة وما فيها من
تشبيهات وحقائق دجمها ونقل لنا صورة مجيلة من صور احلياة اجلاهلية.

ٍ
معان بقيت إىل اآلن الشغل الشاغل
4 .4الرتاث اللغوي الذي تركه الشاعر لنا من
ألكثر اللغويني.

 .3التسجيالت :يقرأ املدرس القصيدة ويسجل املعاين التي حتتاج إىل توضيح

عىل السبورة ،ورشح األبيات الشعرية بنح ٍو تفصييل ليبني مقصدها ومعناها،
وتوجيه الطالب إذا كان لدهيم أسئلة عىل أي بيت أو معنى غري واضح.
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 .٤التحويالت
بعد هذه التسجيالت يبارش املدرس إعادة ترتيب املعاين التي رشحها يف

موضحا التسلسل الذي ُكتب يف حياة الشاعر والشعر والتعليق النقدي
القصيدة
ً
والربط بني هذه املعطيات الثالثة فمثلاً :

ناضجا
املدرس :كان امرؤ القيس من أوائل الشعراء الذين وصل إلينا شعرهم
ً

مؤتلف األجزاء وهذا ما وجدناه يف أبياته:
وليل كموج البحر أرخى سدول ُه

عيل بأنواع ا ّهلموم ليبتيل وأردف

أال أهي��ا الليل الطويل أال انجل

وم����ا اإلص����ب����اح م��ن��ك ب��أم��ث��ل

ف��ق��ل��ت ل����ه مل����ا مت���ط���ى ب��ص��ل��ب��ه
ف��ي��ا ل���ك م���ن ل��ي��ل ك���أن نجومه

ً
أع���ج���ازا ون����اء ب��ك��ل��ك��ل بصبح
بكل ُم��غ��ار الفتل ش��دت بيذبلِ

بعد ما وصف الليل وما متناه يف انجالئه ،حتى أنه تصور أن نجومه ربطت

إىل جبل حمكم الفتل فكانت واقفة ال هتجر مكاهنا ،وهذا يعني أن الشاعر أراد يف

وصف الليل توضيح معنيني أساسيني:
1 .1استمرار الليل وطوله دون انتهاء.

2 .2كثرة اهلموم واألحزان التي تالزمه دائماً .
وكان من مجلة مفاخره الصيد ووجه من وجوه اهتاممه يسوقه يف مجلة من أبيات

شعره ،وهذا ما وجدناه يف أبياته:
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ك���أن ال��ث��ري��ا ُع��ل��ق��ت يف مصامها

ب��أم��راس ك��ت��ان إىل ُص���م ج��ن ِ
��دل

م��ع��ا
م��ك�� ٍر م��ف�� ٍر م��ق��ب��لٍ م���دب��� ٍر ً

كجلمود صخر حطه السيل من ِ
عل
ِ
ب��امل��ت��ن��زل
ك�م�ا زل����ت ال���ص���ف���واء

وق��د أغ��ت��دي وال��ط�ير يف وكناهتا
َّ
ي��زل اللبد ع��ن ح��ال متنه
ُكميت

ِ
هيكل
ب��م��ن��ج��رد ق��ي��د األواب������د

قد أصبحت عبارة (وقد أغتدي) النغم الشعري الذي يفتح هبا الشاعر قصائد

الطرد؛ ألهنا املدخل املبكر للمعاين املبارشة التي تعطي أمهية الفرد وسيلة الصيد

رائعا وقف عند رسعته فكان قيدً ا ألوابد الوحش إذا
فالشاعر يصف الفرس وص ًفا ً

انطلقت يف الصحراء ،وأهنا ال تستطيع إفال ًتا منه كأنه قيد لألوابد ،ولشدة رسعته
خييل إليك كأنه يفر ويكر يف الوقت نفسه ويقبل ويدبر يف آن واحد.
 .5التقويم
يويص املدرس الطالب قراءة القصيدة وحفظ األبيات الثامنية األوىل كواجب

بيتي ،ويتم توجيه األسئلة شفه ًيا يف الدرس اآلخر.
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

املصادر العربية
1إبراهيم زكريا .طرق تدريس اللغة
العربية ،دار املعرفة اجلامعية القاهرة
مرص 1999م.
2ابن منظور ،مجال الدين أبو الفضل حممد
بن مكرم (ت ،)#711لسان العرب،
منشورات دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان1999 ،م.
 ،--3لسان العرب ،حتقيق :عامر أمحد
حيدر ،مج ،15-7 -5-4-1ط  ،1دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان2003 ،م.
4أبو جابر ،ماجد عبد الكريم ،وآخرون،
تكنولوجيا التعليم املبادئ واملفاهيم ،دار
زيد للنرش والتوزيع ،عامن2008 ،م.
5أبو جادو ،صالح حممد عيل ،علم النفس
الرتبوي ،دار املسريللنرش والتوزيع عامن،
األردن 2008 ،م.
6أبو جاللة صبحي محدان تدريس جتارب
العلوم يف ضوء اسرتاتيجيات التدريس
املعارص مكتبة الفالح الكويت 2007م.
7البجة عبد الفتاح حسن أساليب تدريس
مهارات اللغة العربية وآداهبا دار الكتاب
اجلامعي ،العني2005 ،م.
8البيضاينّ ،زينب عبد بدن ،أثر إسرتاتيجية
الشكل  Vيف حتصيل مادة اجلغرافية
الطبيعية واالحتفاظ هبا لدى طالبات
الصف اخلامس األديب ،رسالة ماجستري

352

غري منشورة ،جامعة بغداد ،ابن رشد،
العراق.2011 ،
9 .9جنسن ،إيريك ،التدريس الفعال ،مكتبة
جرير ،السعودية2006 ،م
1010احلسو ثناء حييى قاسم  2010أثر
اسرتاتيجية الذكاءات املتعددة يف
اكتساب املفاهيم اجلغرافية وتنمية
التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف
الرابع األديب جملة جامعة األنبار العدد
الثاين .2010
1111احلمداين محيد ،القراءة وتوليد الداللة
يب املركز
تغيري عاداتنا يف قراءة النص األد ّ
الثقايف العريب الدار البيضاء املغرب ط2
2007م.
1212اخلوالدة ،حممد حممود وآخرون ،طرائق
التدريس العامة ،مطابع وزارة الرتبية
والتعليم ،اجلمهورية اليمنية1997 ،م.
1313دروزه ،أفنان نظري ،علم التصميم
القلم والنظرية والقياس والتقويم ،جملة
التقويم والقياس النفيس والرتبوي،
العدد1995 ،4م.
1414الدريج ،حممد ،التدريس اهلادف (من
نموذج التدريس باألهداف إىل نموذج
التدريس بالكفايات) ،دار الكتاب
اجلامعي ،العني ،اإلمارات العربية
املتحدة2004 ،م.
الدليمي ،طه عيل حسني ،وسعاد الوائ ّ
يل،
1515
ّ

الطرائق العملية يف تدريس اللغة كلية
العلوم الرتبوية اجلامعة اهلاشمية .2003
1616دونالد اورنيخ ورتشارد كالهان،
اسرتاتيجيات التعليم ،مكتبة الفالح،
كويت2003،م.
الرازي ،أمحد بن محدان (ت،)#322/
1717
ّ
الزينة يف كلامت العربية اإلسالمية ،تعليق
حسني فيض اهلل اهلمذاين ،القاهرة ،مرص،
1995م.
الربيعي نجلة حممود حسني ( أثر استعامل
1818
ّ
نموذجي خريطة  Vيف التحصيل لدى
طالبات معهد إعداد املعلامت ومهاراهتن
العملية يف مادة العلوم العامة) أطروحة
دكتوراه،جامعة بغداد ،كلية الرتبية ،ابن
اهليثم2007،م.
1919رسالن مصطفى .تعليم اللغة العربية دار
الثقافة للنرش والتوزيع القاهرة 2005م.
الرشيدي ،بشري صالح ،مناهج البحث
2020
ّ
الرتبوي رؤية تطبيقية مبسطة دار الكتاب
احلديث 2000م.
2121زغلول ،عامد عبد احلليم ،شاكر عقلة
املحاميد سايكولوجية التدريس الصفي
دار املسرية للطباعة والنرش عامن
2007م.
2222زقوت حممد شحادة .صعوبات حفظ
النصوص األدبية لدى طلبة الصف
التاسع األسايس يف حمافظة غزة من
وجهة نظر املعلمني والطلبة غزة فلسطني
رسالة ماجستري 2004م.

2323سالمة عادل أبو العز وسامل أبو
اخلريسات وليد عبد الكريم غسان
يوسف قطيط طرائق التدريس العامة دار
الثقافة الطباعة والنرش  2009م.
2424الشب ّ
يل ،إبراهيم مهدي ،املناهج بناؤها،
تنفيذها ،تقويمها ،تطويرها باستخدام
النامذج ،ط ،2دار األمل للنرش والتوزيع،
أربد ،عامن2000 ،م.
الشمري ،هدى جواد ،وسعدون حممود
2525
ّ
الساموك ،مناهج اللغة العربية وطرق
تدريسها ،دار وائل للطباعة والنرش،
األردن2005 ،م.
2626الطائي نعمة دهش فرحان البحث
الداليل يف تفسري األمثل رسالة ماجستري
غري منشورة كلية الرتبية-ابن رشد،
جامعة بغداد العراق2007م.
 ،--2727هنج البالغة يف ضوء علم اللغة
االجتامعي أطروحة دكتوراه غري منشورة
جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد،
2011م.
2828طاهر،علوي عبد اهلل .تدريس اللغة
العربية وفق ًا ألحدث الطرائق الرتبوية،
دار املسرية ،عامن 2010م.
الطناوي عفت مصطفى التدريس
2929
ّ
الفعال :ختطيطه مهارته اسرتاتيجيته
تقويمه دار امليرسة عامن األردن 2009م.
العزاوي رحيم يونس كرو القياس
3030
ّ
والتقويم يف العملية التدريسية دار دجلة
للنرش والتوزيع عامن 2007م.
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العزاوي ،نعمة رحيم ،فصول يف اللغة
3131
ّ
والنقد املكتبة العرصية ،بغداد2004 ،م.
3232عطا ،إبراهيم حممد ،املرجع يف تدريس
اللغة العربية ،القاهرة2006 ،م.
3333عالم ،صالح الدين حممود ،االختبارات
واملقاييس الرتبوية والنفسية ،دار الفكر
األردن2006 ،م.
 ---3434القياس والتقويم الرتبوي والنفيس،
أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعارصة،
يب ،القاهـرة2000 ،م.
دار الفكر العر ّ
حجازي الفجوة الرقمية
3535عيل ،نبيل ونادية
ّ
رؤية عربية ملجتمع املعرفة عامل املعرفة،
العدد  318املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب الكويت  2005م.
العيسوي توفيق إبراهيم أثر اسرتاتيجية
3636
ّ
الشكل  Vالبنائية يف اكتساب املفاهيم
العلمية وعمليات العلم لدى طالب
السابع األسايس بغزة رسالة ماجستري
اجلامعة اإلسالمية غزة2008م.
العيسوي مجال مصطفى وآخرون ،طرق
3737
ّ
تدريس اللغة العربية بمرحلة التعليم
األسايس بني النظرية والتطبيق دار
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