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Abstract  

 The researcher has tried Jordan's model to assess the achievement of the female 

students of the second year of the intermediate school in Arabic grammar. The sample of the 

study has been divided into two groups the experimental group and the controlling one. 

 الملخص
حاولت الباحثة في بحثها الحالي تجريب )أثر أنموذج جوردن في تحصيل طالبـات الصـف الثـاني المتوسـط فـي مـادة 

 قواعد اللغة العربية(
 ولتحقيق هدف البحث وضعت الباحثة الفرضية الصفرية اآلتية: 

تحصـيل طالبـات المجموعـة التجريبيـة الالئــي  ( بـين متوسـط0.05لـيس هنـاك فـرق ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )
يدرســن مــادة قواعــد اللغــة العربيــة علــى وفــق أنمــوذج جــوردن ومتوســط تحصــيل طالبــات المجموعــة الضــابطة الالئــي يدرســن 

ن وللتحقق من ذلك اعتمدت الباحثة تصميمًا تجريبيًا ذا ضـبط جزئـي، للمجمـوعتين المتكـافئتي، المادة نفسها بالطريقة التقليدية
التجريبيــة والضــابطة، واختـــارت بطريقــة عشــوائية متوســـطة الســيدة زينــب )ع( للبنـــات فــي مركــز محافظـــة بابــل لتكــون عينـــة 

( طالبـة، وشـعبة )ب( تمثـل 29للبحث وبالطريقة نفسها اختارت الباحثة شعبة )أ( تمثـل المجموعـة التجريبيـة وعـدد طالباتهـا )
 بة.( طال28المجموعة الضابطة وعدد طالباتها )

كافــأت الباحثــة بــين طالبــات مجمــوعتي البحــث فــي متغيــرات عــّدة هــي: )العمــر الزمنــي لطالبــات مجمــوعتي البحــث 
محســوبًا بالشــهور، التحصــيل الدراســي للوالــدين، درجــات الفصــل الدراســي األول فــي مــادة قواعــد اللغــة العربيــة للعــام الدراســي 

 ، اختبار الذكاء(.2014-2015
(هـدفَا سـلوكيًا وأعـّدت خططـًا تدريسـية أنموذجيـة للموضـوعات المقـرر تدريسـها فـي 64بلغـت ) صاغت أهدافًا سلوكية

( 10( فقــرة مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد، و)20( فقــرة، )30مــدة التجربــة، وأعــّدت اختبــارًا تحصــيليًا موضــوعيًا تــألف مــنً )
ييزيــة لفقراتــه، ومعامــل الصــعوبة وفاعليــة البــدائل فقــرات مــن نــوع التكميــل، تثبتــت الباحثــة مــن صــدقه وثباتــه ومــن القــوة التم

 .الخاطئة
وباستعمال االختبار التائي لعينتين مسـتقلتين فـي معالجـة البيانـات، ظهـر فـرق ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة 

 ردن،( بين تحصيل طالبات مجموعتي البحث وكان لمصلحة المجموعة التجريبية التي دّرست على وفق أنموذج جو 0.05)
 واستكمااًل لجوانب البحث الحالي تقترح الباحثة: 

 .إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على عينة من الطالب 
 .إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على طلبة المرحلة االعدادية 
 تجاه نحو المادة.إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية وفي متغيرات تابعة أخرى مثل)االكتساب، الدافعية، واال 

 : )أنموذج جوردن، اللغة العربية، القواعد، التحصيل، الصف الثاني المتوسط(.الكلمات المفتاحية
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 الفصل األول 
 التعريف بالبحث
 مشكلة البحث

إذا ُأثيـــرت مشـــكلة صـــعوبة اللغـــة تبـــادر إلـــى الـــذهن صـــعوبة النحـــو فلـــم يكـــن الشـــعور بصـــعوبة المـــادة النحويـــة وليـــد 
ن مـا لـه فـي التـاريخ جـذور عميقـة فـالنحو فـي مـن المشـكالت التربويـة المعقـدة، إذ هـو مـن الموضـوعات التـي يشـتد عصرنا، وا 

نفــور المتعلمــين منهــا، ويضــيقون ذرعــًا بهــا، ويقاســون فــي ســبيل تعلمهــا، ففــي معظــم حــاالت نفــور المــتعلم ســببها عــدم مهــارة 
 (.2010: 137أذهان المتعلمين)زاير، وعايز، المدرس في إتباع الطريقة الناجحة لتوصيل القواعد إلى 

ولعــل ظــاهرة الضــعف فــي القواعــد النحويــة تكــاد تكــون مــن أعقــد المشــكالت التــي تواجــه القــائمين علــى تــدريس اللغــة 
العربية وقد يرجع هذا الضعف إلى كثرة القواعد النحوية والصرفية وتشعبها، وكثرة تفصيالتها، وعدم تحقق مبـدأ الوظيفـة مـن 

 (.2013: 106يس تلك القواعد وعدم تتابع أبواب منهج القواعد النحوية وتسلسلها بصورة منطقية ونفسية )إسماعيل، تدر 
فال بدَّ من إيجاد طرائق تدريسية فاعلة تتسم بالحداثة وتزيد من دافعية الطلبة نحـو الـدرس، فاختـارت الباحثـة أنمـوذج 

 أو يخفف من حدتها.جوردن عله يسهم في معالجة بعض جوانب المشكلة 
 اهمية البحث: 

ن اللغــة أداة التعلـــيم والــتعلم ولوالهـــا لمــا أمكـــن للعمليـــة التعليميــة التعُلميـــة أن تــتم وااّل انقطعـــت الصــلة بـــين المعلـــم ا 
حياتنــا والمـتعلم، إذن البــد أن تكــون هــذه الوســيلة ميســرة متينــة تــرتبط بواقــع الحيــاة، وذلــك ألننــا نواجــه اليــوم تطــورًا خطيــرًا فــي 

الفكرية، فنحتاج إلى اللغة السليمة القادرة على وصل األفكار بعضها ببعض ونقل المعرفة علـى وجـه الدقـة واإلتقان)شـحاته، 
كمــــا أنهــــا وســــيلته فــــي التعبيــــر عــــن آالم اإلنســــان وعواطفــــه، وعّمــــا يخــــالج الــــنفس مــــن الميــــول واالنفعــــاالت  (.2000: 68

اإلنسان وغيره من األحياء، وانطالقًا من الدور الذي تؤديه اللغـة اهتمـت األمـم بلغاتهـا والخواطر، تعد من أظهر الفوارق بين 
فهي لغة نامية، الرتكازها على عوامل جديدة للنمـو والتطـور 0منذ أقدم العصور، وحري بنا أن نهتم بلغتنا العربية أيما اهتمام
وتعــد القواعــد  0 ينمــو المجتمــع نمــوًا يواكــب العصــر وتحدياتــهواالزدهــار، تحتــل مكانــة بــارزة بــين اللغــات العالميــة، فبــدونها ال

النحوية من أهـم فـروع اللغـة ألنهـا تقـّوم اللسـان والقلـم وتجعـل الطالـب قـادرًا علـى االسـتماع والقـراءة بطريقـة صـحيحة، وتنمـي 
ن: تحـــدث، وكتابـــة، الشخصـــية اللغويـــة بجميـــع جوانبهـــا والســـيما إذا وظفـــت بشـــكل متميـــز فـــي تطـــوير المهـــارات األساســـية مـــ

 (.2011: 21واستماع، وقراءة )الهاشمي، وآخرون، 
اصــطلح علــى دروس النحــو والصــرف فــي المــدارس المتوســطة والثانويــة مصــطلح القواعــد ولمــا كانــت اللغــة نظامـــًا 

اللغويـة لتبيـان  عرفيًا، فإن هذا النظام يخضع إلى قوانين وضعها أهل اللغة لتحكم اللغة وتكون معيارًا تعـرض عليـه التراكيـب
صحيحها من فاسدها فالنحو هو ميزان اللغة والقاموس الذي يحكمها، وموقعه منها موقع القلب من الجسم، به يتضح الكـالم 

 وُيزال اللبس.
وقواعد اللغة العربية هي العمود الفقري لفروع اللغة، فاإلنشاء والمطالعة واألدب والبالغة والنقد تظل عاجزة عن أداء 

ا، ما لم تُقرأ وُتكتب بلغة سليمة خالية من األخطاء النحوية، أن للقواعد أهمية كبيـرة، إذ إنهـا تجّنـب الطلبـة الخطـأ فـي رسالته
الكالم والكتابة وتعودهم على استعمال المفردات سـليمة وصـحيحة، فضـاًل عـن صـقلها الـذوق األدبـي لـدى الطلبـة، وتعويـدهم 

 (.2009: 193يب )الدليمي، والوائلي، صحة الحكم ودقة المالحظة ونقد التراك
إن لتــدريس قواعــد اللغــة العربيــة طرائــق وأســاليب متنوعــة، وســبب هــذا التنــوع يعــزو إلــى تنــوع الموضــوعات واخــتالف 

فــال بــّد مــن البحــث عــن  0(1979: 59بعضــها عــن اآلخــر مــن حيــث طبيعتهــا ووعورتهــا وتناولهــا فــي التــدريس )أبــو مغلــي، 
 اليب الفضلى التي يمكن أن تحقق األهداف المنشودة.الطرائق المثلى واألس

وقد أولت الدراسـات الحديثـة الطريقـة التدريسـية أهميـة كبيـرة وعـدتها حجـر الزاويـة فـي العمليـة التدريسـية ألهميتهـا فـي 
عوامــل ترجمــة أهــداف المــنهج إلــى القــيم والمفــاهيم التــي تســعى إلــى تحقيقهــا، فهــي أســلوب ترجمــة المــنهج المدرســي وأحــد ال
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الرئيسـة فــي بلــوغ أهدافــه، وهــي جـزء مــن صــميم المــنهج المدرســي، وليســت مجـرد إضــافة آليــة، أو نشــاطًا يجــري بجــواره، وأن 
ن تهيــأت كــل اإلمكانــات يظــل مشــكوكًا مــا لــم يهيــأ لهــا طريقــة تدريســية توجههــا التوجيــه الصــحيح،  نجــاح العمليــة التربويــة وا 

يــرًا مـــن فســاد المــنهج وضــعف الطلبــة وصـــعوبة الكتــاب المدرســي، وغيــر ذلــك مـــن وتســتطيع الطريقــة الناجحــة أن تعــالج كث
 (.2013: 28مشكالت التعليم )عبد عون، 

وتبرز أهمية اسـتخدام النمـاذج فـي تطـوير التـدريس ورفـع فاعليـة األداء إلـى إسـهامات عـّدة منهـا: أنهـا تسـاعد الطلبـة 
وتســاعد المعلــم علــى تهيئــة البيئــة 0ج، ويحــدده الهــدف مــن تصــميمه علــى فهــم أنفســهم وبيئــتهم فــي إطــار تشــكله بنيــة النمــوذ

التعليمية المناسبة ألهدافه التدريسية، كما تسهم نماذج التدريس في تطـوير المنـاهج الدراسـية باعتبارهـا أدلـة عمـل استرشـادية 
 (.2011: 165)العدوان، والحوامدة، 

وأســاليب متنوعــة وعلــى المــدرس أن يجعــل التــدريس شـــيئًا  وتلخــص الباحثــة أن لتــدريس قواعــد اللغــة العربيــة طرائــق
مختلفــًا عــن المــألوف وأن يكــون فيــه شــيء جديــد يبعــث علــى المتعــة ويجلــب االنتبــاه و أن يختــار مــا يــتالءم وحاجــات الطلبــة 

مكاناتهم ويزيد من التفاعـل بـين المـدرس وطلبتـه والتفكيـر البنـاء، إن إعـداد اإلنسـان القـادر علـى الخلـق واإلبـداع  0وقدراتهم وا 
هــو هــدف تســعى لتحقيقــه معظــم أنظمــة التربيــة والتعلــيم فــي العــالم، وذلــك إلدراك العــاملين فــي تلــك األنظمــة بــدور اإلنســان 
يمــانهم الــذي ال يدانيــه أدنــى شــك، فــي أن مبــدعي األمــة ومفكريهــا هــم الثــروة  المبــدع فــي خلــق الثــروة والتغييــر والســعادة، وا 

أنمـوذج جــوردن هـو أحــد األسـاليب المهمــة الـذي يسـهم فــي إعـداد اإلنســان المبـدع المحقــق لذاتـه )زيــد، الحقيقيـة لألمـة، ويعــد 
139 :2011.) 

ويعتمد هذا األنموذج على المدخل االستعاري فباستخدام االستعارة )وسـيلة فّعالـة لتوليـد األفكـار( يمكـن تنميـة التفكيـر 
جديد بما يعرفوه بالفعل، أو لكي يستوعبوه فهم يربطوه بأنموذج أو صـورة اإلبداعي لدى األفراد، وذلك عن طريق ربط ما هو 

موجودة داخل عقولهم فاالستعارة تخلق مسافة كافية بين الشخص والمشكلة، أي أنها تشتت تفكيرهم بالطرق المألوفة بجعلهـم 
لوف، أي أن االسـتعارة تنمـي يفكرون في الشيء المـألوف بطـرق جديـدة، أو العكـس بتحويـل الشـيء الالمـألوف إلـى شـيء مـأ

قـــدرات التفكيـــر لـــدى األفـــراد وتســـتثيرهم لخلـــق صـــور ذهنيـــة فّعالـــة تـــربط بـــين مفهـــوم معـــين والخبـــرات التعليميـــة الســـابقة لهـــم 
 (.2009: 185)الزيات، 
ة وُيعــد مـــن النمـــاذج المهمـــة، إذ يمثـــل مركــز الثقـــل فيـــه اســـتخدام أشـــكال االســتعارة والمجـــاز والتمثيـــل بصـــورة منظمـــ 

 (.198: 2010للوصول إلى الحلول المبتكرة للمشكالت المختلفة )أبوجادو، ونوفل، 
 هدف البحث

يهدف البحث الحالي إلـى تعـرف: أثـر أنمـوذج جـوردن فـي تحصـيل طالبـات الصـف الثـاني المتوسـط فـي مـادة قواعـد 
 اللغة العربية.
 فرضية البحث 

 وضعت الباحثة الفرضية الصفرية اآلتية: 
( بــين متوســط تحصــيل طالبــات المجموعــة التجريبيــة الالئــي 0.05فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى)لــيس هنــاك 

يدرســَن مــادة قواعــد اللغــة العربيــة علــى وفــق أنمــوذج جــوردن، ومتوســط تحصــيل طالبــات المجموعــة الضــابطة الالئــي يدرســَن 
 مادة قواعد اللغة العربية بالطريقة التقليدية.

 حدود البحث 
 بحث الحالي على: يقتصر ال

مدرســة واحــدة مــن المــدارس المتوســطة أو الثانويــة النهاريــة للبنــات فــي مركــز محافظــة بابــل علــى أن يكــون الصــف  .1
 الثاني المتوسط فيها مكونًا من شعبتين فأكثر.

 عينة من طالبات الصف الثاني المتوسط. .2
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الثــاني المتوســط و للفصــل الدراســي عــدد مــن موضــوعات كتــاب قواعــد اللغــة العربيــة المقــرر تدريســه فــي الصــف  .3
 (.2015-2014الثاني للعام )

 تحديد المصطلحات
 اواًل: األنموذج: 

 (.1: 31والجمع نماذج )مصطفى، وآخرون، د ت، ج0األنموذج لغًة: األُنُموذج: المثال الذي ُيعمل عليه الشيءكالَنموذج
 األنموذج اصطالحًا: 

كمة ومعّدة بعنايـة لتصـميم منهـاج معـّين وتدريسـه فـي غرفـة الصـف وفـي عرفاه )الزغول والمحاميد( بأنه: خطة مح -أ 
 (.2010: 111األوضاع التعليمية األخرى )الزغول، والمحاميد، 

عرفاه )العدوان والحوامدة( بأنه: طريقة للتفكير تسمح بالتكامل بـين النظريـة والتطبيـق، وأنـه تمثيـل تخطيطـي تسـكن  -ب 
 (.2011: 163بصورة منطقية قابلة للفهم والتفسير)العدوان، والحوامدة، به األحداث والعمليات واإلجراءات 

عرفه )طالفحة( بأنه: تمثيل مبسط للمنهاج له وظـائف عـّدة ويقـوم بالمسـاعدة علـى فهـم المـنهج ويكـون علـى شـكل  -ج 
 (.2013: 225مخطط ويبين الفلسفة التي يعبر عنها )طالفحة، 

 ثانيًا: أنموذج جوردن
 اصطالحًا: 

)القواســمة وأبــو غزالــة( بأنــه: أســلوب يعتمــد اســتخدام األشــكال المختلفــة لالســتعارة والتمثيــل للوصــول إلــى الحلــول عرفــه  -أ 
اإلبداعيـــة للمشـــكالت وذلـــك ألن بعـــض المشـــكالت تكمـــن صـــعوبتها الشـــديدة بهـــا، فعنـــد اســـتخدام أســـلوب االســـتعارة 

شــكلة بصــورة جيــدة بحيــث تمكنــه مــن الوصــول إلــى والتمثيــل لمثــل هــذه المشــكالت، فهــذا يتــيح فرصــة للفــرد لرؤيــة الم
 (.2013: 191الحل اإلبداعي لها)القواسمة، وأبو غزالة، 

عرفتــه )الزيــات( بأنــه: أســلوب يهــدف إلــى مســاعدة الفــرد علــى اســتخدام كــل العناصــر الذهنيــة وغيــر العقالنيــة فـــي  -ب 
 (.2009: 182التفكير للوصول إلى استبصارات جديدة تساعد في حل المشكلة )الزيات، 

عرفــاه )أبــو جــادو، ونوفــل( بأنــه: أســلوب يمثــل مركــز الثقــل فيــه اســتخدام أشــكال االســتعارة والمجــاز والتمثيــل بصــورة  -ج 
 (.2010: 199منظمة للوصول إلى الحلول المبتكرة للمشكالت المختلفة )أبو جادو، ونوفل، 

إلـى زيـادة فهـم طالبـات المجموعـة التجريبيـة للمـادة  هـو أسـلوب تسـتخدمه الباحثـة يهـدفالتعريف اإلجرائي ألنموذج جوردن: 
 الدراسية عن طريق استعمال أشكال االستعارة والمجاز والتشبيه.

 ثالثًا: التحصيل: 
 : التحصيل لغةً  

حصل: الحاصل من كل شيء: مـا بقـي وثبـت وذهـَب سـواه، يكـون مـن الحسـاب واألعمـال ونحوهـا، وَحَصـل الشـيء يْحُصـل 
 (.2006: 245: تمييز ما يْحُصل، واالسم الحصيلة )ابن منظور، ُحصواًل والتحصيل

 :  التحصيل اصطالحاً  -2
عرفــه )الجــالد( بأنــه: اكتســاب أو تعلــم المعلومــات والخبــرات الجديــدة وتكــوين انطباعــات عنهــا فــي شــكل تصــورات  -أ 

 (.2004: 272تعرف بآثار الذاكرة )الجالد، 
المهــارات التــي اكتســبها المــتعلم نتيجــة خبــرات تربويــة محــددة )الســبيعي، عرفــه )الســبيعي( بأنــه: المعرفــة، والفهــم، و  -ب 

87 :2009.) 
عرفته )الجاللي( بأنه: مفهوم يتحدد من خالل مستوى األداء الفعلي للفرد في المجال األكاديمي النـاتج عـن عمليـة  -ج 

: 25بــارات )الجاللــي، النشــاط العقلــي المعرفــي للطالــب ويســتدل عليــه مــن خــالل إجاباتــه علــى مجموعــة مــن االخت
2011.) 
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هــو مــا تحصــل عليــه طالبــات عينــة البحــث مــن درجــات فــي االختبــار التحصــيلي لمــادة قواعــد التعريــف اإلجرائــي للتحصــيل: 
 0اللغة العربية في الصف الثاني المتوسط

ني والثالث، والتي تقع هو ثاني صفوف المرحلة المتوسطة التي تتألف من الصف األول والثارابعًا: الصف الثاني المتوسط: 
 بين المرحلة االبتدائية والمرحلة اإلعدادية.

 خامسًا: قواعد اللغة العربية: 
ُد البْيت ُأساُسـُه، وفـي التنزيـل القواعد لغًة:  ُد األساُس , َوَقَوْاع  َدُة: أْصُل اأُلسِّ , َواْلَقَوْاع  ـ " الَقْاع  ـَد م  يُم اْلَقَواع  َن َوا  ْذ َيْرفَـُع إ ْبـَراه 

يُل....  0(2006: 150، (، )ابن منظور127)البقرة , آية اْلَبْيت  َوا  ْسَماع 
 عرفها كل من: القواعد )اصطالحًا(: 

 (.1973: 203( بأنها: وسيلة لضبط الكالم، وصحة النطق والكتابة وليست غاية مقصودة لذاتها)إبراهيم، براهيم)إ
ئها وأنواعها ونظام ترتيبها وأثـر كـل جـزء منهـا فـي اآلخـر وعالقتـه بـه وأدوات ( بأنها العلم الذي يبحث في الجملة وأجزامطر)

 (.1985: 75الربط بينهم )مطر، 
 (.2000: 11بأنها: علم أصول تعرف به أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء )سليمان، سليمان( ) -ج

ية التي ستدرس لطالبات الصف الثاني المتوسط أثناء مدة التجربة هي القواعد النحو التعريف اإلجرائي لقواعد اللغة العربية: 
 (.2015-2014للعام الدراسي)

 
 الفصل الثاني
   مدخل نظري

ُتعد النظرية البنائية من النظريات الحديثـة التـي تعـالج الـتعلم والتعلـيم والعالقـة بـين هـذه البنـى، وتطـرح أن المعرفـة ال 
أو مـن المصـادر السـلطوية ولكـن يـتم بناؤهــا مـن األفـراد أو المجتمعـات بحيـث تجعـل مــن  يـتم تلقيهـا بصـورة سـلبية مـن العــالم

ــتعلم لــيس نتيجــة للتطــور فــالتعلم هــو التطــور ويتطلــب اإلبــداع  خبــراتهم فــي العــالم أمــرًا معقــواًل، وتــرى النظريــة البنائيــة َأّن ال
بطــرح أســئلتهم الخاصــة وتوليــد فرضــياتهم ونمــاذجهم والتنظــيم الــذاتي مــن جانــب الــدارس، وعلــى المدرســين الســماح للدارســين 

 (.2011: 207كاحتماالت والقيام باختيارها لمعرفة حيويتها )الخزاعلة، وآخرون، 
وعرِّفت بأنها عملية استقبال تقـوم علـى اعـادة بنـاء المتعلمـين لمعـاني جديـدة داخـل سـياق معـرفتهم اآلنيـة مـع خبـراتهم 

 (.Appleton,1976,p303السابقة وبيئة التعلم)
ُتعد المعرفة المسبقة من أهم العوامل المـؤثرة فـي تعلـم المتعلمـين المفـاهيم بصـورة صـحيحة وهـذه هـي النقطـة الرئيسـة 
ــائيون أّن معرفــة المــتعلم القبلية)المبســطة( شــرطًا أساســًا لبنــاء المعنــى، والمتعلمــون فــي ظــل  فــي الفلســفة البنائيــة إذ يــرى البن

ألنفســهم منظومــات معرفيــة يســتخدمونها فــي تفســير ظــواهر وأحــداث البيئــة التــي يعيشــون فيهــا، تلــك  األنمــوذج البنــائي يبنــون
المنظومـات تبنـى علـى مـرِّ الوقـت وتتـأثر بالعديـد مـن العوامـل وأهمهـا خبـرات المـتعلم والثقافـة السـائدة فـي مجتمعـه، والتفاعــل 

 (.2015: 68ات المهمة في عملية التعلم )الموسوي، بين معرفة المتعلم الجديدة ومعرفته المسبقة يعد أحد المكون
 أنموذج جوردن 

ـــــى أنمـــــوذج جـــــوردن تســـــميات عـــــدة منهـــــا: )أنمـــــوذج الســـــينكتك, اســـــتراتيجية المتشـــــابهات، اســـــتراتيجية   أطلقـــــت عل
 (.(Gordon,1961,p.6المترابطات، استراتيجية تآلف األشتات( 

عالقــة واضــحة، وقــد ظهــر هــذا المصــطلح ضــمن أنمــوذج تفكيــر وقصــد بــه ربــط العناصــر المختلفــة والتــي ال تــرتبط ب 
إبداعي في كتاب أّلفه ولـيم جـوردن بالتعـاون مـع أعضـاء هيـأة التـدريس مـن زمالئـه فـي جامعـة كـامبرج األمريكيـة وكـان ذلـك 

، وهدفـــه مســـاعدة الفـــرد علـــى التركيـــز الـــذهني فـــي الموضـــوع، والتأمـــل والتفكيـــر فـــي عمـــل يتصـــف بخصـــائص 1944عـــام 
و يعــّد النشــاط المجــازي ضــروريًا لإلبــداع لضــرورته 0داعيــة، والتوفيــق بــين العمليــات الذهنيــة التقليديــة والعمليــات االبداعيــةإب
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لتنميــة الخيــال والتصــّور اإلبــداعي وتوليــد األفكــار اإلبداعيــة وتجــاوز المنطــق والتقليــد المــؤطر للتفكيــر، والتحــرر مــن الواقــع 
 (.13-2008: 11التعود )قطامي واللوزي والحقيقة، والتخلص من األلفة و 

 ويرمي األنموذج إلى تحقيق األهداف اآلتية: 
 تطوير وحل المشكالت حاًل ابداعيًا. -1
 مساعدة الفرد على التركيز الذهني في الموضوع. -2
 التأمل والتفكير في عمل يتصف بخصائص ابداعية. -3
 (.2008: 11ية )قطامي، واللوزي، التوفيق بين العمليات الذهنية التقليدية والعمليات اإلبداع -4
تعميـق فهـم الطلبـة للمعلومـات وذلـك باسـتخدام النشــاطات المجازيـة إذ إّن هـذه النشـاطات تسـاعد الطلبـة علـى أن يكونــوا  -5

والمرونــةهي إحــدى ســمات العقــل المبــدع 0أكثــر مرونــة تجــاه مفــردات المــنهج التــي يدرســونها، ومواقــف الحيــاة مســتقبالً 
 األساسية.

م جوردن التقنيات اإلجرائية اآلتية الستخدامها في توجيه سير المناقشات واألفكار لحل المشـكالت ومـن شـأن وقد قدَّ  
هــذه التقنيــات أن تســهم فــي تطــوير مســتوى األفكــار المطروحــة والحالــة النفســية للمشــاركين مــن حيــث االقتــراب مــن المشــكلة 

 ل بالنسبة لألفكار المطروحة: واالبتعاد عنها أو من حيث الواقعية والجموح في الخيا
 تقنية التمثيل المباشر: -1

يقصـــد بهـــا التشـــبيه العـــادي حيـــث تـــتم مقارنـــة بســـيطة لشـــيئين أو مفهـــومين، وال يشـــترط أن تكـــون المطابقـــة فـــي كـــل 
رد النواحي، حيث أّن وظيفتها هي ببساطة تغيير شروط الموضوع الحقيقي أو الموقف المشكل إلى موقف آخر لكـي يقـدم الفـ

فكـرة جديــدة لحــل المشــكلة، وهــذا يتضــمن التطــابق مــع شـخص أو نبــات أو حيــوان أو جمــاد، وهــي أكثــر التقنيــات المســتخدمة 
 (.2005: 347وضوحًا، وتؤدي إلى إنتاج أفكار جديدة بصورة سريعة )الكناني، 

 تقنية التناظر الشخصي:  -2
أو األداة أو الموضـــوع المطـــروح للمناقشـــة، ومـــن يقصـــد بالتنـــاظر الشخصـــي أن يتخيـــل الفـــرد نفســـه مكـــان الشـــيء  

الواضـح أن الشـخص الصـارم أو المنغلــق أو المنطـوي يجـد صــعوبة فـي ممارسـة هـذه التقنيــة ألنهـا تثيـر قــدرًا كبيـرًا مـن القلــق 
ه أو التحليـق وعدم الشعور باألمن وبالتالي فأن استخدام هذه التقنية بفاعلية يتطلب من الفرد أن يكون قادرًا على نسـيان نفسـ

 فوقها ليتحول ذهنيًا إلى شيء آخر.
 تقنية التناظر الخيالي:  -3

تــرتبط هــذه التقنيــة بمــا يســمى التفكيــر القــائم علــى الرغبــات أو التمنــي، كمــا أنهــا تؤكــد أهميــة القــدرة علــى التخيــل فــي  
هــة ذهنيــة ترفيهيــة ولكنهــا عمليــة هادفــة العمليــة اإلبداعيــة، ان ممارســة األفــراد لهــذه التقنيــة لــيس مجــرد رياضــة عقليــة أو نز 

 (.223-2009: 220لتحفيز قوى الفرد العقلية والعاطفية في مواجهة المشكلة التي يراد حلها بطرق إبداعية )جروان، 
 خطوات األنموذج: 

ا عبـر تتكون الخطوات من سبع مراحل تهدف إلى زيادة فهم الطلبة للمادة العلمية وكشف الجوانب غير المألوفة فيه 
 آليات األنموذج، وخطوات األنموذج تتضمن ما يأتي: 

 عرض المعلومات األساسية: وفيها يقدم المدرس لطالبه معلومات مختصرة حول المفهوم الجديد. -1
 التماثل المباشر: وفيها يقترح المدرس تشبيهًا أو تماثاًل أو نظيرًا أو نظائر للمفهوم. -2
ه أن يفكـروا فـي األشـياء أو التشـبيهات غيـر الحيـة التـي يمكـن مقارنتهـا مـع التماثل الشخصي: يطلب المدرس مـن طالبـ -1

 المفهوم الجديد.
مقارنــة التمــاثالت المتشــابهة: وفيهــا يطلــب المــدرس مــن طالبــه توضــيح نقــاط االلتقــاء المتشــابهة بــين المعلومــات التــي  -3

 ُذكرت.
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توضـيح التمـاثالت المختلفـة التـي ُذكـرت والتـي ال  مقارنة التماثالت المختلفة: في هذه الخطوة يطلب المدرس مـن طلبتـه -4
 ( يدرك المدرس مدى فهم طالبه للموضوع.4، 5تصلح للتشبيه بينها وبين المفهوم، وبهاتين الخطوتين)

العـــودة إلـــى الموضـــوع األصـــلي: يطلـــب المـــدرس مـــن طالبـــه، التفكيـــر مـــرة أخـــرى بموضـــوعهم األصـــلي والتعبيـــر عنـــه  -5
 بمفرداتهم الخاصة.

تمــاثالت جديــدة: فــي هــذه الخطــو ة يقــدم الطــالب تمــاثالت مباشــرة شخصــية وجديــدة، واكتشــاف النقــاط المشــتركة توليــد  -6
 (.56-2008: 54والمختلفة في تماثالتهم والموضوع األصلي )قطامي، واللوزي: 

 ثانيًا: دراسات سابقة 
 المحور األول: دراسات تناولت أنموذج جوردن 

 (2006دراسة آل كريم ) -1
ابــن رشــد، جامعــة بغــداد فــي العــراق، ورمــت إلــى معرفــة أثــر اســتعمال أنمــوذجي  -يــت الدراســة فــي كليــة التربيــةأجر 

)جـوردن وبرســلي( فــي اسـتراتيجيات تعلــم ودراســة طـالب الصــف الثــاني المتوسـط وتحصــيلهم فــي مـادة التــاريخ، تكونــت عينــة 
مجموعة التجريبية األولى درست باستعمال أنموذج برسـلي، ( طالبًا وّزعوا بالتساوي على ثالث مجموعات، ال90البحث من )

المجموعة التجريبية الثانية درست باستعمال أنموذج جوردن، المجموعة الثالثة هي الضـابطة درسـت بالطريقـة التقليديـة، كافـأ 
نة، اسـتراتيجية الـتعلم الباحث بين المجموعات الثالث في المتغيرات اآلتية: )الـذكاء، درجـة مـادة التـاريخ المتحـان نصـف السـ

والدراســة، وفــر الباحـــث أداتــين لقيــاس المتغيـــرين التابعين)اســتراتيجيات الـــتعلم والدراســة والتحصــيل( ولتـــوفير هــاتين األداتـــين 
 اعتمد الباحث اإلجراءات اآلتية: 

 .( مجاالت8( فقرة، موزعة على )53مقياس استراتيجيات التعلم والدراسة، يحتوي هذا المقياس على ) -1
 ( فقرة تم التأكد من صدقه وثباته. 60االختبار التحصيلي، اعّد الباحث اختبارًا تحصيليًا تكّون من ) -2

أّما الوسائل اإلحصائية التي اعتمدها الباحث فهي: )تحليل التباين األحادي، معادلة شـيفيه، معامـل ارتبـاط بيرسـون، 
 وبة الفقرة ومعادلة تمييز الفقرة، وقد أسفرت النتائج عن: (، ومعادلة صعG.coopeeRمعامل )كروبناخ ألفا(، معادلة )

تفوق المجموعة التجريبية األولى علـى المجموعـة التجريبيـة الثانيـة والمجموعـة الضـابطة فـي مقيـاس اسـتراتيجيات الـتعلم  -1
 والدراسة وفي التحصيل الدراسي.

اســـتراتيجيات الـــتعلم والدراســـة وفـــي التحصـــيل تكـــافؤ المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة مـــع المجموعـــة الضـــابطة فـــي مقيـــاس  -2
 الدراسي.

 (: 2007دراسة األغا ) -2
فـــي كليـــة التربيـــة بالجامعـــة اإلســـالمية فـــي فلســـطين، ورمـــت إلـــى معرفـــة )أثـــر اســـتخدام اســـتراتيجية  الدراســـة أجريـــت

 المتشابهات في اكتساب المفاهيم العلمية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف التاسع األساسي(.
( تــم 2006-2005( طالبــة للعــام الدراســي )80اتبعــت الباحثــة مــنهج البحــث التجريبــي، تكونــت عينــة البحــث مــن )

( طالبـــة وكـــذلك المجموعـــة 40اختيــار المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة بشـــكل عشـــوائي، تألفــت المجموعـــة التجريبيـــة مـــن )
العمـر الزمنـي، التحصـيل، االختبـار القبلـي(، أعـّدت الباحثـة الضابطة، كافأت الباحثة بين مجموعتي الدراسة فـي متغيـرات: )

اختبــار المفــاهيم العلميــة، تــم تطبيــق االختبــار قبــل التجريــب علــى مجمــوعتي الدراســة وبعــد تطبيــق الدراســة، اعتمــدت الباحثــة 
عادلـة ألفـا كرونبـاخ، (، واختبار مـان وتنـي وطريقـة التجزئـة النصـفية، ومT-testعدد من الوسائل اإلحصائية منها: )اختبار)

وقـــد أســـفرت النتـــائج عـــن تفـــوق المجموعـــة التجريبيـــة التـــي تـــم تدريســـها باســـتعمال اســـتراتيجية المتشـــابهات علـــى المجموعـــة 
 ز(. -: ذ2007الضابطة )االغا، 
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 المحور الثاني: دراسات تناولت التحصيل 
 (2000دراسة السعيدي ) -1

بجامعـة بغـداد فـي العـراق، ، ورمـت إلـى معرفـة أثـر طريقـة االستكشـاف ابـن رشـد  -أجريـت الدراسـة فـي كليـة التربيـة 
الموجــه فــي تحصــيل طالبــات الصــف الثــاني المتوســط فــي مــادة قواعــد اللغــة العربيــة، اختــارت الباحثــة عينــة الدراســة عشــوائيًا 

ــــى تجريبيــــة تتكــــون مــــن )70وتكونــــت مــــن ) ــــى مجمــــوعتين: األول ــــة در 35( طالبــــة وزعــــن عشــــوائيًا عل ــــة ( طالب ســــت بطريق
( طالبــة أيضــًا درســت بالطريقــة التقليديــة )االســتقرائية( واعــدت الباحثــة 35االستكشــاف الموجــه والثانيــة ضــابطة تكونــت مــن )

اختبـــارًا تحصـــيليًا، واســـتعملت االختبـــار التـــائي للموازنـــة بـــين متوســـطي تحصـــيل المجمـــوعتين، وكانـــت نتيجـــة الدراســـة تقـــدم 
بطريقــة االستكشــاف الموجــه علــى المجموعــة الضــابطة التــي درســت بالطريقــة التقليديــة فــي المجموعــة التجريبيــة التــي درســت 

 (.62-2000: 28()السعيدي، 0.05التحصيل، وكان الفرق داالً  إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2003 دراسة )المولى( -2

عرفـة )أثـر اسـتخدام اســتراتيجية أجريـت الدراسـة فـي كليــة التربيـة بجامعـة الموصـل فــي العـراق، ورمـت الدراسـة إلــى م 
( تكونـت عينــة 0الـتعلم للـتمكن فـي تحصـيل طـال ب الصـف الثـاني المتوسـط فـي مـادة قواعـد اللغـة العربيـة واتجاهـاتهم نحوهـا

( طالبـــًا، اختـــار الباحـــث بطريقـــة قصـــدّية مدرســـتين واختـــار مـــن كـــل مدرســـة شـــعبة واحـــدة، مثلـــت إحـــداهما 56البحـــث مـــن )
اجــرى 0( طالبــاً 29( طالبــًا، ومثلــت األخــرى المجموعــة الضــابطة وعــدد أفرادهــا)27وكــان عــدد فرادهــا )المجموعــة التجريبيــة 

الباحـث تكــافؤًا إحصـائيًا بــين طــالب المجمـوعتين فــي متغيـرات: )اختبــار الــذكاء، العمـر الزمنــي محسـوبًا بالشــهور، التحصــيل 
ول المتوســــط(، واعتمــــد الباحــــث التصــــميم التجريبــــي ذا الدراســــي لآلبــــاء واألمهــــات، درجــــات مــــادة اللغــــة العربيــــة للصــــف األ

ن االختبــــار مــــن )0المجمــــوعتين المتكــــافئتين ( فقــــرة، ولقيــــاس 33أعــــّدالباحث ثالثــــة اختبــــارات تكوينيــــة واختبــــار ًا نهائيــــًا تكــــوَّ
عائشـة الكـالك  اتجاهات طالب المجموعتين نحو قواعد اللغة العربيـة اسـتفاد الباحـث مـن أداة قيـاس االتجاهـات التـي أعـدتها

 (.20 01عام )
اســـتخدم الباحـــث الوســـائل اإلحصـــائية اآلتيـــة: االختبـــار التـــائي لمعرفـــة داللـــة الفـــروق بـــين المجمـــوعتين فـــي التكـــافؤ 
ومتوسـط التحصـيل فـي االختبـار النهــائي، معامـل ارتبـاط بيرسـون لقيـاس ثبــات أداة االتجاهـات، معـادلتي صـعوبة الفقـرة وقــوة 

وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة تفـــوق المجموعـــة  ( لقيـــاس ثبـــات االختبـــار التحصـــيلي.20ريتشـــارد ديســـون)–درالتمييـــز، معادلـــة كـــو 
التجريبية الذين درسوا قواعد اللغـة العربيـة باسـتخدام الـتعلم للـتمكن، علـى طـالب المجموعـة الضـابطة، وعـدم وجـود فـرق بـين 

 (.2003: 52لى، اتجاهات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة نحو المادة )المو 
جراءاته  منهج البحث وا 

 منهج البحث: 
اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي، ألنه يتالءم وطبيعة بحثها، ويتميز من غيره من المناهج بـدور متعـاظم للباحـث ال 
يقتصـر فقـط علــى وصـف الوضـع الــراهن للحـدث أو الظــاهرة بـل يتعـداه إلــى تـدخل واضــح ومقصـود مـن لــُدن الباحـث بهــدف 

ادة تشكيل واقع الظاهرة أو الحـدث مـن خـالل اسـتخدام إجـراءات أو إحـداث تغييـرات معينـة ومـن ثـم مالحظـة النتـائج بدقـة إع
وتحليلهــا وتفســيرها، وهــو بهــذا المعنــى يشــمل استقصــاء العالقــات الســببية بــين المتغيــرات المســؤولة عــن تشــكيل الظــاهرة أو 

باشـر وذلـك بهـدف التعـرف علـى أثـر كـل متغيـر مـن هـذه المتغيـرات فـي هـذا الحدث أو التأثير فيهما بشكل مباشر أو غيـر م
 (.2013: 80المجال )عليان، 
 إجراءات البحث: 

 أواًل: التصميم التجريبي
يتوقف نوع التصـميم التجريبـي علـى طبيعـة مشـكلة البحـث ومتغيراتهـا وظـروف العينِّـة، لـذلك اعتمـدت الباحثـة واحـدًا  

 (.1ات الضبط الجزئي كونه مالئمًا للبحث الحالي فجاء التصميم على ما هو مبين في الشكل )من التصاميم التجريبية ذ



 م2016/ شباط           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  ةمجل        25العدد/

690 

 (1الشكل )
 التصميم التجريبي للبحث

 األداة المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
 اختبار في التحصيل التحصيل أنموذج جوردن التجريبية
 اختبار في التحصيل التحصيل ------- الضابطة

المجموعـة التجريبيـة هــي المجموعـة التــي سـتدرس طالباتهــا مـادة قواعـد اللغــة العربيـة علــى وفـق أنمــوذج جـوردن، أّمــا 
المجموعة الضابطة، فهي المجموعة التي ستدرس طالباتها مادة قواعد اللغـة العربيـة علـى وفـق الطريقـة التقليديـة أّمـا اختبـار 

إجــراؤه فــي نهايــة التجربــة علــى المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة لقيــاس تحصــيل  التحصــيل فهــو اختبــار تعــّده الباحثــة ويــتم
 المجموعتين.

 ثانيًا: مجتمع البحث وعينته: 
 مجتمع البحث:  -1

أما مجتمع البحث الحالي فيشمل المدارس المتوسطة والثانوية النهارية للبنات في مركز محافظة بابل للعام الدراسي  
ن البحـــث الحـــالي يتطلـــب تحديـــد إحـــدى المـــدارس لتكـــون ميـــدانًا لتجربـــة البحـــث، زارت الباحثـــة (، ولمـــا كـــا2014-2015)

الدراســات العليــا، لمعرفــة عــدد  –المديريــة العامــة لتربيــة محافظــة بابــل بموجــب الكتــاب الصــادر عــن كليــة التربيــة األساســية 
 تحتوي على شعبتين فأكثر. المدارس المتوسطة والثانوية النهارية للبنات في مركز المحافظة والتي

 عينة البحث: -2
 عينة المدارس -أ

اختارت الباحثة بطريقـة عشـوائية متوسـطة السـيدة زينـب )ع( النهاريـة للبنـات الواقعـة فـي حـي اإلسـكان إلجـراء بحثهـا 
 فيها.
 عينة الطالبات -ب

ة بابــل لتســهيل مهمتهــا، فوجــدت زارت الباحثــة المدرســة بموجــب الكتــاب الصــادر عــن المديريــة العامــة لتربيــة محافظــ 
فيها ثالث شعب للصف الثاني وهي )أ، ب، ج( وبطريقة عشوائيةاختارت الباحثـة شـعبتي )أ، ب( لتكونـا مجمـوعتي البحـث، 

( طالبـــة، 32فكانــت الشـــعبة )أ( هــي المجموعـــة التجريبيــة التـــي تُـــدرس طالباتهــا باســـتعمال أنمــوذج جـــوردن وعــدد طالباتهـــا )
( طالبـة، وقـد بلـغ المجمـوع 30لمجموعة الضابطة التي ُتدرس طالباتها بالطريقة التقليدية وعـدد طالباتهـا )والشعبة )ب( هي ا

( طالبــات مــن 3( طالبــات، )5( طالبــة، وبعــد اســتبعاد الطالبــات المخفقــات البــالغ عــددهن )62الكلــي لطالبــات المجمــوعين )
( طالبــة فــي 29( طالبــة بواقــع )57صــبح المجمــوع النهــائي )( طالبــة مــن المجموعــة الضــابطة، أ2المجموعــة التجريبيــة، و)
 ( طالبة في المجموعة الضابطة.28المجموعة التجريبية، و)

 ثالثًا: تكافؤ مجموعتي البحث: 
قبل البدء بالتجربة حرصت الباحثة على تكافؤ مجموعتي البحث إحصائيًا في المتغيرات التي ترى أنها قد تـؤثر فـي  

 ه المتغيرات هي: نتائج التجربة، وهذ
 العمر الزمني للطالبات محسوبًا بالشهور. -1
 التحصيل الدراسي لآلباء. -2
 التحصيل الدراسي لألمهات. -3
 (.2015-2014درجات الفصل الدراسي األول في مادة قواعد اللغة العربية للصف الثاني المتوسط للعام الدراسي ) -4
 درجات اختبار الذكاء. -5
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على البيانات عن تلك المتغيرات من الطالبات مباشـرة، اذ أعـّدت اسـتمارة لـذلك ومـن سـجل درجـات حصلت الباحثة  
 المدرسة، أّما درجات اختبار الذكاء فقد حصلت عليها الباحثة من تطبيق اختبار الذكاء على مجموعتي البحث.

 رابعًا: ضبط المتغيرات الدخيلة )غير التجريبية(
متغيرات الخارجية في التجربة واالقتصار على تأثير المتغير المستقل األصلي المراد بحثه يعني عزل وتقليل تأثير ال 

 ويعني استبعاد اثرها حتى ال تؤثر على نتائج البحث.0(2009: 225)النعيمي، وآخرون، 
 سادسًا: متطلبات البحث: 

 تحديد المادة العلمية:  -1
ات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في أثناء مدة التجربة وهي حددت الباحثة المادة العلمية التي ستدرس لطالب

 -2014عـــدد مـــن موضـــوعات كتـــاب قواعـــد اللغـــة العربيـــة المقـــرر تدريســـه لطلبـــة الصـــف الثـــاني المتوســـط للعـــام الدراســـي 
المدرسـات ( وقد حددت الباحثة الموضوعات بعد أن اطلعت علـى الخطـط السـنوية واليوميـة مستشـيرة بـذلك عـددًا مـن 2015

 ( يبين ذلك: 9آخذة بمالحظاتهن حول عدد الموضوعات التي يمكن أن تدرس خالل مدة التجربة، وجدول )
 (9جدول)

 الموضوعات المقرر تدريسها في أثناء مدة التجربة
 

 0صياغة األهداف السلوكية:  -2
وبعــد اطـــالع الباحثـــة علــى األهـــداف العامـــة لتــدريس مـــادة قواعـــد اللغــة العربيـــة للمرحلـــة المتوســطة ,اشـــتقت أهـــدافًا  

ة موزعـة علـى ( هـدفًا فـي ضـوء األهـداف العامـة و محتـوى المـادة المقـرر تدريسـها فـي أثنـاء مـدة التجربـ68سلوكية وعددها )
مستويات المجـال المعرفـي الثالثـة فـي تصـنيف بلوم)التـذكر، الفهـم، التطبيـق( وقـد عرضـت الباحثـة قائمـة األهـداف السـلوكية 
على نخبة من الخبراء والمتخصصين فـي اللغـة وطرائـق تدريسـها, وفـي العلـوم التربويـة لألخـذ بـآرائهم ومقترحـاتهم فيمـا يتعلـق 

دى تمثلها لموضوعات المحتوى الدراسي الـذي تشـمله التجربـة، وقـد تـم تعـديل تلـك األهـداف فـي بسالمة صياغة األهداف وم
 (هدفًا.64ضوء مالحظاتهم فحذفت منها أربعة أهداف، فأصبح عدد األهداف السلوكية بشكلها النهائي )

 : إعداد الخطط التدريسية -3
التخطيط المســـبق للـــدرس فقـــد أعـــدت الباحثـــة الخطـــط لمـــا كانـــت العمليـــة التدريســـية ال يمكـــن أن تســـير بنجـــاح إال بـــ 

التدريســـية المالئمـــة لموضـــوعات قواعـــد اللغـــة العربيـــة التـــي ســـتدرس فـــي التجربـــة وفـــي ضـــوء المحتـــوى التعليمـــي واألهـــداف 
الضابطة،  السلوكية للمادة الدراسية وفقًا ألنموذج جوردن لطالبات المجموعة التجريبية، والطريقة التقليدية لطالبات المجموعة

وقــد عرضــت الباحثــة خطتــين أنمــوذجيتين مــن تلــك الخطــط علــى مجموعــة مــن الخبــراء المتخصصــين فــي طرائــق التــدريس 
الســتطالع آرائهــم ومقترحــاتهم، وفــي ضــوء مــا أبــداه الخبــراء مــن مالحظــات أجــرت الباحثــة التعــديالت الالزمــة عليهــا حتــى 

 أصبحت جاهزة للتطبيق.
 
 

 الصفحة الموضوع ت
 104 - 98 الحال 1
 110 -105 النداء 2
 117 -111 النعت 3
 126 -118 العطف 4
 133 -127 البدل 5
 141 -134 التوكيد 6
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 سابعًا: أداة البحث: 
 :  اد االختبار التحصيليإعد

ولمــا كــان البحــث الحــالي يتطلــب إعــداد اختبــار تحصــيلي لقيــاس تحصــيل طالبــات مجمــوعتي البحــث لمعرفــة تــأثير 
المتغير المسـتقل )أنمـوذج جـوردن( فـي المتغيـر التابع)التحصـيل( أعـّدت الباحثـة اختبـارًا تحصـيليًا للموضـوعات التـي درَّسـتها 

 ية فيه الصدق والثبات والشمول والموضوعية.في أثناء مدة التجربة مراع
( فقـرة مـن نـوع االختيـار مـن 20( فقرة موزعة علـى سـؤالين، األول يتكـون مـن )30صاغت الباحثة ) صياغة فقرات االختبار

( فقرات من نوع التكميل، شملت الفقـرات الموضـوعات السـت التـي درسـتها الباحثـة وفـي ضـوء 10متعدد، والثاني تكون من )
 هداف السلوكية المعّدة.األ

 العينة االستطالعية: 
لغــرض معرفــة صــالحية االختبــار والتأكــد مــن وضــوح فقراتــه وصــعوبتها وقــوة تمييزهــا، ولمعرفــة الوقــت الــذي تســتغرقه 

( طالبـة مـن مدرسـة )متوسـطة 100اإلجابة عنه، طبقت الباحثة االختبار على عينة استطالعية اختيرت قصديًا مؤلفـة مـن )
نهارية للبنات( في مركز محافظة بابل، ُدّرسن المادة العلمية التي دّرسـتها الباحثـة لطالبـات مجمـوعتي البحـث وكانـت فضة ال

 الباحثة ترمي من ذلك إلى معرفة: 
 تحديد الزمن المستغرق لإلجابة.-1
 تحليل فقرات االختبار وحساب:  -2

 مستوى صعوبة الفقرات. -أ
 قوة تمييز الفقرات. -ب
 ية البدائل.فاعل -ج
 حساب معامل الثبات.-د

 الوسائل اإلحصائية: 
 استعملت الباحثة عددًا من الوسائل اإلحصائية منها: 

 االختبار التائي لعينتين مستقلتين: -1
استعملت الباحثة االختبار التائي ذا النهايتين لعينتين مستقلتين في التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  
 لمتغيراتبعض ا

 في التحصيل الدراسي للوالدين. استعمل في تكافؤ مجموعتي البحث(: 2مربع كاي )كا -2
 استعم ل لحساب معامل ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية.معامل ارتباط بيرسون:  -3
 استعملت الباحثة لحساب معامل صعوبة فقرات اختبار التحصيل. معادلة صعوبة الفقرة:  -4
 .دلة تمييز الفقرةمعا -5
 معادلة فاعلية البدائل غير الصحيحة. -6
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

عرضــًا لنتــائج البحــث عــن طريــق الموازنــة بــين متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة،  يتضــمن هــذا الفصــل
 على النحو اآلتي: ثّم تفسير النتائج، و ، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في التحصيل

   : أواًل: عرض النتائج
بعــد تطبيــق االختبــار التحصــيلي علــى مجمــوعتي البحــث التجريبيــة والضــابطة وتصــحيح إجابــات الطالبــات، أظهــرت 

(، أّمـا متوسـط 4.68(، واالنحـراف المعيـاري )20.93النتيجة أّن متوسط درجات تحصيل طالبات المجموعـة التجريبيـة بلـغ )
(، ولمعرفـــة داللـــة الفـــروق 4.12(، واالنحـــراف المعيـــاري )17.96البـــات المجموعـــة الضـــابطة فقـــد بلـــغ )درجـــات تحصـــيل ط

( ذا النهــايتين لعينتــين مســتقلتين، ظهــر أّن القيمــة التائيــة المحســوبة T-testاإلحصــائية، اســتعملت الباحثــة االختبــار التــائي)
وكانت هذه القيمة أكبر من القيمة التائية الجدوليـة البالغـة (، 55( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )2.535بلغت )

(، وقد دل هذا على تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالئي درسن قواعد اللغة العربية باستعمال أنموذج جـوردن، 2.000)
ة الصـفرية التـي نصـت على طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسـن المـادة نفسـها بالطريقـة التقليديـة، لهـذا تـرفض الفرضـي

( بين متوسط تحصيل طالبـات المجموعـة التجريبيـة الالئـي 0.05على أّن: ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )
درســن مــادة قواعــد اللغــة العربيــة باســتعمال أنمــوذج جــوردن، ومتوســط تحصــيل طالبــات المجموعــة الضــابطة الالئــي درســن 

 ( يبين ذلك.11ة والجدول )المادة نفسها بالطريقة التقليدي
 (11جدول )

 نتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في االختبار التحصيلي

عدد أفراد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجة  التباين المعياري

 الحرية
 مستوى الداللة القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة
دالة إحصائيًا عند 

 21.90 4.68 20.93 29 التجريبية (0.05ى )مستو 
55 2.535 2.000 

 16.97 4.14 17.96 28 الضابطة
 تفسير النتائج: 

يتضح من النتائج التي تم عرضـها أّن أنمـوذج جـوردن قـد أفـاد طالبـات المجموعـة التجريبيـة، إذ تفـوقن علـى طالبـات 
 المجموعة الضابطة، وترجع الباحثة سبب ذلك إلى: 

يعود سبب تفوق طالبات المجموعة التجريبية إلى أن أنموذج جوردن مـن النمـاذج الجديـدة وغيـر المألوفـة فـي تـدريس  قد -1
 قواعد اللغة العربية في مدارسنا لذا فمن غير المستبعد أن يالقي نجاحًا عند تطبيقه.

لـدى الطالبـات، وجعـل المعلومـات دور األنموذج في توليـد اسـتجابات إبداعيـة لحـل المشـكالت، و كسـر الجمـود الـذهني  -2
 (.2009: 231المجردة أكثر حسية، ساهم في تفوق طالبات المجموعة التجريبية )جروان، 

قــد تكــون الموضــوعات التــي ُدرســت فــي أثنــاء مــّدة التجربــة مــن الموضــوعات التــي يصــلح تدريســها علــى وفــق أنمــوذج  -3
 جوردن.

 بالنشاط والتفاعل بين المدِّرسة وطالباتها, فأثر ذلك في تحصيلهن. إّن التدريس وفق أنموذج جوردن أوجد درسًا مليئاً  -4
التشــبيهات المتنوعــة التــي قــدمتها الباحثــة والتشــبيهات التــي اقترحــت مــن قبــل الطالبــات أعطــت الــدرس شــيئًا مــن المتعــة  -5

 وبالتالي انعكس ذلك على تحصيلهن.
ــتعلم ال-6 -6 جديــد، واالســتفادة مــن الخبــرات الســابقة فــي اكتســاب الخبــرات إّن اســتثمار البنــى المعرفيــة الســابقة فــي بنــاء ال

 (.2015: 381الجديدة، منح طالبات المجموعة التجريبية فرصة للتفوق على طالبات المجموعة الضابطة )عطية، 



 م2016/ شباط           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  ةمجل        25العدد/

694 

قبـــول التشـــبيهات المجازيـــة التـــي قـــدمتها الطالبـــات دون مواجهتهـــا بنقـــد أو رفـــض ســـاعد فـــي الـــتخلص مـــن الخـــوف -7 -7
 مما أثر ايجابًا في التحصيل.والخجل، 
 االستنتاجات: 

إّن ألنموذج جوردن فاعلية في التدريس، في زيادة نسبة التحصيل الدراسي للطالبات في مادة قواعد اللغة العربية موازنة  -1
 بالطريقة التقليدية.

تفكيــر لــدى الطالبــات، وهــذا قــد إّن اســتعمال أنمــوذج جــوردن فــي تــدريس مــادة قواعــد اللغــة العربيــة يســاعد علــى تنميــة ال -2
 يؤدي مستقباًل إلى اعتماد الطالبات على أنفسهن في حل المشكالت التي تواجههن.

ســـاعد األنمـــوذج علـــى نقـــل الطالبـــة مـــن دور المســـتمعة المتلقيـــة للمعلومـــات إلـــى دور المشـــاركة الفّعالـــة المعتمـــدة علـــى  -3
 نشاطها الذاتي، أي جعلها محور العملية التعليمية.

 أتاح األنموذج فرصة للطالبات في اإلبداع وزيادة مساحة خيالهن في التشبيه. -4
 ساعد األنموذج الطالبات على التحرر من الرتابة والتعود، ودفع بهن إلى التأمل وتجاوز التقليد المؤّطر للتفكير. -5

 التوصيات: 
ريـق إقامـة دورات تدريبيـة ليتسـنى اإلفـادة منـه فـي تعريف مدرسي اللغة العربية ومدّرساتها بـأنموذج جـوردن وذلـك عـن ط -1

 تدريس فروع اللغة العربية األخر.
 استخدام أساليب وطرائق متنوعة وحديثة في تدريس قواعد اللغة العربية إلبعاد الملل عن نفوس الطلبة. -2
ي مجـال طرائـق التـدريس العمل على تزويد المكتبـات المدرسـية بالكتـب التـي تتضـمن النمـاذج واالسـتراتيجيات الحديثـة فـ -3

 التي يحتاج إليها المعلمون والمدرسون في إثناء الخدمة.
 المقترحات: 
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