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أثر انموذج ايزنكرافت في اكتساب المفاىيم النحوية عند طالب الصف
الثاني المتوسط وتنمية ميميم نحوىا
أ.د نضال مزاحم رشيد العزاوي
رئيس قسم العموم التربوية والنفسية في كمية التربية االنسانية  /جامعة تكريت

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

ممخص البحث

ىدف البحث أثر انموذج ايزنكرافت في اكتساب المفاىيم النحوية عند طالب الصف

الثاني المتوسط وتنمية ميميم نحوىا ،ولتحقيق ىدف البحث وضع الباحث ثالث فرضيات،
ولمتحقق منيما تم اختيار عينة من طالب الصف الثاني المتوسط في مركز محافظة

تكريت لمسنة الدراسية ( )2017- 2016وبمغ مجموع أفرادىا ( )79طالبا من طالب

الصف الثاني المتوسط في ثانوية ابن المعتم ،توزعت العينة عمى شعبتين إحداىما تمثل
المجموعة التجريبية وبواقع ( )40طالبا درست عمى وفق انموذج ايزنكرافتواألخرى

المجموعة الضابطة وبواقع ( )39طالبا  ،درست بالطريقة االعتيادية .

وتطمب تحقيق ىدف البحث إعداد أداتين ،األولى كانت في اكتساب المفاىيم النحوية

حيث أصبحت األداة بصيغتيا النيائية مكونة من ( )33فقرة اختبارية موضوعية من نوع
االختيار من متعدد ،وقد اتسم االختبار بالصدق والثبات.أما األداة الثانية كانت مقياس

الميل نحو القواعد وتكون من( )32فقرة وقد تم التحقق من صدقيا وثباتيا وقوة تمييز

فقراتيا.

وبعد جمع البيانات وتحميميا إحصائياً باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين

أظيرت النتائج ما يأتي :
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يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية

وطالب المجموعة الضابطة في اكتساب المفاىيم النحوية ولصالح المجموعة
التجريبية.

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية

وطالب المجموعة الضابطة في مقياس الميل البعدي ولصالح المجموعة

.3

التجريبية.

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي نمو ميل طالب المجموعة التجريبية

وطالب المجموعة الضابطة نحو مادة القواعد ولصالح المجموعة التجريبية .

وقد خرج الباحث بعدة استنتاجات منيا إن انوذج ايزنكرافت االستقصائي كان فعاال
في اكتساب طالب المجموعة التجريبية المفاىيم النحوية مما انعكس في رفع مستوى

تحصيميم  ،فضالً عن ذلك اسيم االنموذج في تغيير ميل الطالب نحو القواعد وبشكل

ايجابي .وقد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات فضالً وأقترح مجموعة من

المقترحات.

مشكمة البحث:
ومن األمور التي أشغمت اىتمام التربويين والمغويين ىي تدريس المغة العربية بشكل
عام وقواعدىا بشكل خاص ومحاولة إيجاد الحمول الناجعة لمعالجة الضعف الحاصل في

تدريس ىذه المادة وىذا ما أكدت عميو األدبيات والدراسات السابقة في ىذا المجال كدراسة
عاشور ومحمد( )2003ودراسة زاير وسماء(.)2013
لذا لمس الباحث

ىذا الضعف من خالل لقائو عدد من مدرسي المغة العربية

ومدرساتيا فضالً عن المشرفين االختصاصيين في مجال المغة العربية الذين اكدوا ان

الطالب يحفظون القواعد النحوية دون استعماليا استعماالً صحيحاً.

ويرى الباحث أن ىناك عوامل عدة تقف حائالً دون تحقيق المستوى المطموب في

إكساب الطالب المفاىيم النحوية وغرس في نفوسيم الميل والرغبة نحو تعمم قواعد المغة
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العربية ،فالجزء األكبر ربما يقع عمى الطريقة التدريسية التقميدية المتبعة من قبل المدرس

وقمة االىتمام بالجانب الوجداني الذي ال يقل أىمية عن الجانبين المعرفي والمياري َّ
ألنو
يحمل في طياتو الميول واالىتمامات والتي تعد ذات حاجة ماسة في الميدان التربوي .

لذا يعتقد الباحث ان استعمال انموذج ايزنكرافت االستقصائي قد يسيم في تحسين أو

معالجة مشكمة الضعف في قواعد المغة العربية  ،وتجريب ىذا االنموذج لمتعرف عمى أثرىا

في إكساب المفاىيم النحوية عند تدريس طالب الصف الثاني المتوسط لمادة القواعد

.وفي ضوء ذلك يمكن تمخيص مشكمة البحث بالسؤال اآلتي:

" أثر انموذج ايزنكرافت في اكتساب المفاىيم النحوية عند طالب الصف الثاني

المتوسط وتنمية ميميم نحوىا" ؟

أىمية البحث:

تعد المغة العربية من اىم المغات واجمميا لما ليا من صفات كثيرة  ،فيي لغة فنية

دقيقة شاعرة تمتاز بالوفرة اليائمة من الصيغ كما تدل بوحدة طريقتيا في تكوين الجممة

عمى درجة من التطور وىي لغة مرنة ويظير ذلك في طواعية األلفاظ لمداللة عمى
المعاني( .العبداهلل )168 : 2013 ،

ويعد النحو بالقياس إلى فروع المغة العربية األخرى أىميا وأكثرىا اعتمادا عمى العقل

والتفكير واذا ما نحن قسناه بيا وجدناه بالفعل يرتكز عمى قواعد وأسس ينطمق منيا الطالب

أو المدرس إلى بقية فنون الكالم وفروعو وبدون ذلك يبقى المتعاممون بالنحو يتخبطون في

متاىاتو دون الوصول إلى جزيئاتو وبيذا يكون أىم الفروع إذ أنيم يتمكنون بو من القراءة

السميمة والكتابة الصحيحة واألداء القويم( .المبدي . )81 :1999،وان النحو العربي

بقواعده واعرابو ضروري لمعرب جميعيم متكمميم ودارسيم ،فمن يستطيع أحد منا قراءة
القرآن ،وفيم معانيو وكذلك السنة النبوية ثم الشعر والنثر إال عن طريق إتقان عمم النحو.

(الكريم )8 :2002 ،

لذا تأتي أىمية القواعد من أىمية المغة نفسيا،فال تكتب المغة كتابة صحيحة إال

بمعرفة قواعدىا األساسية فالقواعد المغوية الدرع الذي يصون المسان من الخطأ،ويد أر الزلل
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عن العمم ،فيي تضبط قوانين المغة الصوتية وتراكيب الكممة والجممة،وكمما نمت المغة

ومفاىيميا النحوية واتسعت زادت الحاجة إلى دراسة ىذه القواعد (.زاير ورائد:2012،

)110

وتعد المفاىيم مسألة بالغة األىمية لدى معظم الميتمين في الميدان التربوي ألن

جميع أنواع التعمم والتفكير تتضمن المفاىيم التي توسع آفاق المعرفة وتسيل عممية

االتصال وتبادل المعمومات مع اآلخرين بشكل سريع وفعال( .نزال)37 :2002 ،

لذا يرى الباحث أن الضعف في اكتساب المفاىيم النحوية قد يعزى إلى ضعف

اإلستراتيجية او األسموب المتبع في تعميم المفاىيم،أو إلى الطريقة التقميدية المألوفة
المستخدمة داخل الصف القائمة عمى الحفظ والتمقين التي تركز عمى المحتوى المعرفي

وتيمل باقي اىتمامات الطمبة ودافعيتيم لمتعمم وال تحقق التعمم المطموب.

وىذا يتطمب من المدرس أن يكون عمى اطالع تام بالنماذج التعميمية واالستراتيجيات

أو نظريات التعميم التي تؤكد كيفية تعمم المفيوم التي تعطي دو اًر ميماً لمطمبة وتجعل

إسياماتو فاعمو في تعمم المفيوم خالل الدرس( .االزيرجاوي)312 :1991 ،

من ىنا يقع عمى مدرسي ومدرسات المغة العربية مسؤولية كبيرة في مدى إفيام

الطمبة لقواعد النحو وقدرتيم عمى توظيفيا وتطبيقيا واذا كان من العدل أن يعفى مدرس
المغة من مسؤولية الضعف الموروث فميس من المنطق أن يعفى من مسؤولية عالج ىذا

الضعف ووضع الخطط الذكية لتعرف مواطن الضعف والطرائق العالجية الحديثة التي
تمكنو من الوصول إلى أذىان طالبو بالتخمص من الطرائق التقميدية (.المبدي:1999،

)85

لذا يرى الباحث ان استعمال إستراتيجيات ونماذج جيدة في التدريس قد يؤدي إلى

نجاح المدرس في عممو وتأثيره في طالبو تأثي اًر يجعميم يتفاعمون مع موضوع

الدرس،ويفكرون ويترجمون أفكارىم فيما بعد إلى نشاط لغوي داخل الصف وخارجو.

ومن ىذه النماذج انموذج ايزنكرافت االستقصائي الذي يعد تطوي ار الى انموذج بايبي

لمتعمم باالستقصاء الخماسي ،فق اضاف ايزنكرافت مرحمتين عمى خطوات بايبي وىما ((
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مرحمة االستثارة)) وتمثل المرحمة االولى في النموذج ،و(( مرحمة التوسع)) وتمثل المرحمة

السابعة واالخيرة  ،كما اضاف بعض االداءات التدريسية لممدرس في كل مرحمة من

مراحل النموذج ،وكذلك ادوار المعمم من خالليا.

ويستند ىذا النموذج عمى اساسيات النظرية البنائية  ،التي تؤكد ان المعرفة تعد

مطمبا سابقا يبني من خاللو الفرد المتعمم خبراتو ،وتفاعالتو مع عناصر العالم ومتغيراتو
من حولو ،كما انو يصل الى المعرفة من خالل بناء منظومة معرفية تنظم وتفسر صالتو
مع متغيرات حولو ،يدرجيا من خالل جيازه المعرفي ،بما يؤدي الى تكوين معنى ذاتي،

ويستمر ذلك بمرور المتعمم بخبرات تمكنو من ربط المعمومات الجديدة بما لديو من معنى

جديد.

))Judson and Lawson,2007,491-492

وتعد الميول من جوانب الشخصية الميمة التي اىتم بيا المربون والمختصون لرعاية

الطمبة وتوجيييم تربوياً ومينياً وعممياً،ويرجع ىذا االىتمام من مالحظة المربين بان أكثر

الطمبة تحمساً لعمميم المدرسي ىم أكثرىم ميالً ألوجو النشاطات المختمفة( .الشيباني،
)81 :1983

فاالىتمام بالميول الدراسية لمطمبة وتنميتيا وخاصة في المرحمتين المتوسطة

واإلعدادية،تعد جزءاً أساسياً في تقويم العممية التعميمية ،ومدى تحقيقيا ألىدافيا.

(زيتون)195 :1987،

وقد الحظ الميتمون بالتعميم والتوجيو التربوي أن أكثر الطمبة تحمساً ونشاطاً ىم

الذين يدرسون تخصصات تقع في دائرة اىتماميم وميوليم وعمى الرغم من أىمية القدرات
العقمية في حياة الطالب إال انو ال قيمة لمقدرات إذا فقدت الدوافع التي تحدد اتجاه عممو

من اجل ذلك كان االىتمام باالتجاىات من بين اىتمامات المتخصصين في التربية( .عبد

السالم واحمد)99 :1993،
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لذا فأن أىمية البحث تكمن فيما يأتي:
.1

أىمية المغة العربية بكل فروعيا بوصفيا لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

.2

أىمية مادة قواعد المغة العربية بوصفيا األساس لجميع فروع المغة العربية والغاية

.3

أىمية استراتيجيات ونماذج وطرائق وأساليب تدريس المغة العربية الحديثة بشكل

و َّ
ألنيا لغة الموروث الحضاري لألمة العربية ،والمغة الروحية لألمة اإلسالمية.
من تدريسيا.

عام وقواعد المغة العربية بشكل خاص كونيا وسيمة تربوية لتوصيل المعارف

واألفكار إلى أذىان الطمبة بأقصر وقت واقل جيد و السيما انموذج ايزنكرافت
.4

االستقصائي .

أىمية الميول ودورىا المؤثر في العممية التعميمية وضرورة تكوينيا وتنميتيا لدى

طمبة المرحمة المتوسطة .

ىدف البحث.

ييدف البحث الحالي إلى معرفة أثر انموذج ايزنكرافت االستقصائي في اكتساب

المفاىيم النحوية عند طالب الصف الثاني المتوسط وتنمية ميميم نحوىا.

رابعاً :فرضيات البحث.

لغرض تحقيق ىدف البحث تم صياغة الفرضيتين اآلتيتين :

 .1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية
الذين درسوا عمى وفق انموذج ايزنكرافت االستقصائي و طالب المجموعة الضابطة
الذين درسوا عمى وفق الطريقة االعتيادية في اكتساب المفاىيم النحوية.

 .2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية
الذين درسوا عمى وفق انموذج ايزنكرافت االستقصائي و طالب المجموعة الضابطة

الذين درسوا عمى وفق الطريقة االعتيادية في مقياس الميل البعدي.
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 .3ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي نمو ميل طالب المجموعة التجريبية
الذين درسوا عمى وفق انموذج ايزنكرافت االستقصائي وطالب المجموعة الضابطة

الذين درسوا عمى وفق الطريقة االعتيادية نحو مادة القواعد.

حدود البحث:

تحدد البحث الحالي بما يأتي :
 .1طالب الصف الثاني المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية الصباحية في مدينة
تكريت لمسنة الدراسية( 2017-2016م).

 .2المفاىيم النحوية في كتاب قواعد المغة العربية المقرر لمصف الثاني المتوسط لمسنة
الدراسية( 2017-2016م).

تحديد المصطمحات:

أوال :انموذج ايزنكرافت :ىو انموذج تدريسي مطور عن نموذج بايبي البنائي ويتكون من
سبع مراحل لمتدريس ىي( االستثارة ،واالنيماك ،واالستكشاف ،والتفسير ،والتفضيل،
والتقويم ،والتوسع ،تقدم المادة العممية لمطمبة عمى شكل منظومة معرفية ،تنظم،

وتفسرصالتيم المعرفية مع متغيرات حوليم ،يدرجوىا من خالل اجيزتيم المعرفية ،مما
يؤدي تكوين معنى ذاتي ،ويستمرون الطمبة بيذا االمر ويمكنيم النموذج من ربط

معموماتيم الجديدة بما لدييم من معان جديدة.

ثانيا :االكتساب:

" أولى مراحل التعميم يتم خاللو تمثل الفرد لمسموك الجديد ليصبح جزء من حصيمتو

السموكية" ( .أبو جادو ) 468:2000 ،
ويعرف الباحث االكتساب إجرائيا بأنو :

قدرة طالب الصف الثاني المتوسط عمى تعريف المفاىيم النحوية وتمييزىا وتطبيقيا

ممثمة بالدرجات التي تحصل عمييا في االختبار المفاىيمي المعد ليذا الغرض البحث.
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ثالثــاً :المفيوم النحوي :

"مجموعة الصفات والخصائص التي تحدد الموضوعات التي ينطبق عمييا المفظ

تحديدا يكفي لتمييزىا عن الموضوعات األخرى"( .غانم وآخرون) 31 :2008،

ويعرف الباحث المفيوم النحوي إجرائيا بأنو :

مجموعة مفاىيم مجردة من مادة قواعد المغة العربية تتكون عند عينتي البحث

طالب الصف الثاني المتوسط نتيجة التفاعل بين العناصر المشتركة أو الخصائص
المعينة الخاصة بموضوعات القواعد

رابعاً  :الميـــل:

"اىتمامات تعبر عن شعور الفرد او الطالب من فعاليات ونشاطات تولد الميول

وعن طريقة مالحظة ىذه االىتمامات يمكن قياس الميول "( .عطاهلل)104 : 2010،
ويعرف الباحث الميل إجرائيا بأنو :

تنظيم وجداني يقاس بالدرجة التي تحصل عمييا الطالب من خالل استجابتو عن

مقياس الميل نحو مادة القواعد المعد إلغراض البحث.
(جوانب نظرية ودراسات سابقة)

الفصل الثاني

جوانب نظرية:

انموذج ايزنكرافت:يعد انموذج ايزنكرافت من النماذج التدريسية الحديثة ،ويتحدد بمجموعة

مراحل او خطوات تدريسية ىي:
-1االستثارة:

وتيدف ىذه المرحمة الى تحفيز المتعممين واثارة فضوليم ،ويقوم الطمبة في ىذه

المرحمة بإظيار االىتمام حول موضوع الدرس عن طريق التساؤل الذاتي ،وان يسأل
الطمبة انفسيم ىذه االسئمة :لماذا حدث ىذا؟ ماذا اعرف بالفعل عن ىذا؟ ماذا استطيع ان

اكتشف عن ىذا الموضوع؟ ..ويبقى الطمبة في مرحمة تساؤل تستثيرىم وتييئيم لمدرس
عمى ىذا النحو .ويكون دور المدرس بتوجيو بعض االسئمة لمعرفة خبراتيم السابقة،
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وتشجيعيم عمى استخراج افكار ما يعرفون واتجاه كيفية ما يفكرون ،وتجميع خبرات الطمبة

السابقة وتصنيفيا وتحميميا.

-2االنشغال:

يتعرض ىنا المتعممون لموقف او مشكمة ،او حدث او ظاىرة ،او سؤال يستثير

تفكيرىم ،ويتطمب منيم حل التناقض المعرفي الحاصل بين الخبرات الجديدة التي
يتعرضون ليا وخبراتيم السابقة .ويكون دور المعمم ىنا عرض الوسائل التعميمية والمعينات

البصرية  ،الستثارة اىتمام المتعممين ودافعيتيم نحو تعمم موضوع الدرس ،ومساعدة

المتعممين في حل التناقض المعرفي بين معموماتيم وخبراتيم السابقة والجديدة.

-3االستكشاف:

وىي اىم خطوة في انموذج ايزنكرافت حيث يقوم الطمبة بعممية استكشاف الخبرات

والمعارف الجديدة بأنفسيم من خالل اجراء التجارب ،واالنشطة االستقصائية ،فيمارسون
العديد من ميارات التفكير من اجل التوصل الى نتائج سميمة ليذه االنشطة ،ويقومون

بتدوين المالحظات واالفكار كافة ،واختبار صحة توقعاتيم عن االنشطة االستقصائية.
وبذلك يمكن تحديد دور المتعممين باالستقصاء والبحث إلرضاء فضوليم نحو الموضوع،

والتفكير بحرية في حدود النشاط الذي يقومون بو ،وتبادل المناقشات فيما بينيم مع تسجيل

المالحظات واالفكار والتعميق عمييا.

اما دور المدرس ىنا ىو التشجيع وتشكيل مجموعات تعاونية  ،مع اشرافو وتوجييو

ومراقبة الطمبة ومتابعة اسموبيم االستقصائي ،وجمع البيانات ألدائيم ،وتوجيو االسئمة

ليعرف مدى فيميم لألفكار التي توصموا الييا.

-4الشرح والتفسير:

اليدف من ىذه المرحمة توضيح المفاىيم وتفسير المعمومات الجديدة فييا يقوم الطمبة

بعممية التفكير والتأمل والنقد بيدف االجابة عن السؤال المحدد او تفسير الحدث او

الظاىرة المستقاة حيث يقيمون بتحميل البيانات والمعمومات وتفسيرىا واالستنتاج المبني
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عمى مالحظات دقيقة واكتشاف مفاىيم جديدة وشرح االجابات او الحمول الممكنة وعرض

االسئمة حول شروح االخرين واستعمال المالحظات المدونة في عممية الشرح.
-5التفضـــيل:

وفييا يبدأ الطمبة في االطالع عمى مصادر اخرى ترتبط بموضوع الدرس وفحصيا

بشكل دقيق كما يتم التأكيد عمى ما تم استقصاؤه وتعممو خالل الدرس  ،وذلك من خالل
تعبير الطمبة لفظيا عما تعمموه من مفاىيم ومعمومات وتعميمات وذكر بعض التطبيقات

العممية البسيطة عمى ىذه المفاىيم ،اما دور المعمم فيتحدد؛ بإتاحة الفرص المناسبة

لممتعممين لمتعبير عما تعمموه في صورة لفظية ،ومالحظة المتعممين خالل عرضيم

لممفاىيم والمعارف والميارات الجديدة ومساعدة المتعممين عمى عرض بعض االمثمة

والتطبيقات البسيطة لممفاىيم والميارات المتعممة.

-6التقـــــــــــويم:

يتم التقويم ىنا من خالل مراحل عممية االستقصاء واليقتصر عمى نياية الدرس

فيتعرف المدرس من خاللو عمى كيفية تعمم المتعممين وكيفية سير الدرس كما ىو مخطط

لو ،وذلك لتصحيح االخطاء مبك ار وقد يكون التقويم في صورة اسئمة مفتوحة تقدم لممتعممين
أو يكون في صورة تقويم ذاتي يقوم بو المتعممون في شكل مناقشات استقصائية بينيم

لمقارنة مستواىم ببعضيم البعض ،كما يمكن ان يكون في صورة اسئمة مثيرة لعمميات
التفكير اما دور المعمم فيتحدد؛ تقييم المعارف والمفاىيم والميارات الجديدة التي تعمميا

المتعممون في المراحل السابقة والتأكد من حدوث تحسن ممحوظ في تفكير المتعممين
وسموكيم والسماح لممتعممين بتقييم تعمميم وتعمم زمالئيم وتوجيو اسئمة مفتوحة النياية

لممتعممين بينما دور المتعمم فيتحدد؛ االجابة عن االسئمة مفتوحة النياية باستخدام
المالحظات واالدلة والتفسيرات السابقة والمقبولة واظيار الفيم او المعرفة لممفيوم او
الميارة او المعمومات وتقييم تقدميم ومعرفتيم العممية واستخدام التقييم البديل وذلك لمبرىان

عن فيميم لمموضوع.
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-7التوســــــــــع:

وفي ىذه المرحمة يقوم المتعممون بعممية تطبيق المفاىيم والميارات المتعممة في

مواقف وسياقات جديدة وبصورة متعمقة اما دور المعمم فيتحدد؛ اتاحة الفرصة المناسبة
لممتعممين وتييئة مواقف جديدة لتطبيق ما تعمموه بيا ومتابعة المتعممين خالل تطبيقيم

لممعارف والمفاىيم الجديدة( Eisenkraft, 2003, 57).
ثانيا :دراسات سابقة

قام الباحثان بعممية مسح لمدراسات ذات العالقة بموضوع البحث الحالي فوجدا أن

ىناك عدداً من الدراسات التي تناولت ىذه المتغيرات وبشكل مستقل ،وسيقتصر الباحثان
ىنا في عرض الدراسات السابقة التي استفادا منيا بما يتناسب مع متغيرات بحثيما حيث

قسما ىذه الدراسات إلى محورين ىي :

المحور األول :الدراسات التي تناولت انموذج ايزنكرافت.

المحور الثاني  :الدراسات التي تناولت الميل .

جدول ()1

عينات الدراسات السابقة من حيث عدد افراد العينة والجنس والصف والمادة الدراسية
المحورين

ت

عدد افراد العينة

الجنس

الصف

2006

78

طالبات

االول ثانوي

الفيزياء

2010

80

طالب

الخامس االدبي

الفيزياء

ايزنكرافت

3

عمران

1012

53

طالب

الثالث االعدادي الدراسات االجتماعية

(الثاني)

1
(األول)

انموذج

الميل

2

الدراسة
جوفين

واخرون

جونين

وكوكاكايا

السنة

المادة الدراسية

5

النعيمي

2006

64

طالب

الرابع العام

المغة العربية

6

حنش

2012

69

طالب

الخامس األدبي

المغة العربية

7

الطالب

2012

70

طالب

الخامس األدبي

المغة العربية

711

العدد ()62

مركز البحوث النفسية

ويتضح من الجدول( )1ان الدراسات السابقة تباينت في محورييا من حيث أعداد

أفراد العينة وجنسيا والمادة العممية بحسب ىدف الدراسة بين دراسة تجريبية ودراسة
وصفية ،في حين يبمغ عدد أفراد عينة البحث الحالي( )82طالبا من طالب الصف الثاني
المتوسط .أما عينة البحث الحالي فيي الطالب في المرحمة المتوسطة وضمن تخصص

المغة العربية.

اما فيما يخص التصمييم التجريبياعتمدت اغمب الدراسات مجموعتين األولى تجريبية

والثانية ضابطة وثمة دراسات أخرى اعتمدت عمى ثالث مجموعات ،اثنتان منيا تجريبية
واألخرى ضابطة  ،أما البحث الحالي فقد اعتمد عمى مجموعتين األولى تجريبية والثانية

ضابطة.

وفيما يخص ادوات البحث لقد استخدمت في الدراسات السابقة أدوات متباينة

كمستمزمات لتحقيق أىدافيا البحثية من حيث نوعيا وعدد فقراتيا  ،أما البحث الحالي
فسيعتمد عمى اختبا ار لقياس اكتساب المفاىيم النحوية ومقياس الميل نحو مادة القواعد .

مجال اإلفادة من الدراسات السابقة.

بعد أن تم عرض الدراسات السابقة التي تيسر لمباحث اإلطالع عمييا  ،فقد استفاد

منيا في منيجية البحث التي أتبعتيا،السيما في بمورة مشكمة البحث وتحديدىا وفي مجال
األىداف والفرضيات،و تحديد حجم العينة،واختيار التصميم التجريبي المناسب،والمعالجات

اإلحصائية،وطريقة تحميل النتائج واعداد وتنظيم الجداول والمالحق والمصادر الخاصة
بالبحث والوقوف عند التوصيات والمقترحات.

(إجراءات البحث)

الفصل الثالث

اوال :منيج البحث /استعمل الباحث منيج البحث التجريبي ألنو يالئم اىداف بحثو
وطبيعتو.
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ثا ًنيا  :التصميم التجريبي /لتحقيق ىدف البحث اعتمد الباحث التصميم التجريبي تصميم
المجموعات المتكافئة إذ يتضمن ىذا التصميم مجموعتين متكافئتين في عدد من المتغيرات

وكما موضح في الشكل(.)1
المجموعة
التجريبية
الضابطة

االختبار القبمي
الميل

المتغير المستقل
انموذج ايزنكرافت االستقصائي

االختبار البعدي
 -اكتساب المفاىيم

الطريقة االعتيادية

النحوية

 -الميل

الشكل ( )1يبين التصميم التجريبي لمبحث
ثانياً  :تحديد مجتمع البحث واختيار عينتو :

أ .تحديد مجتمع البحث /تحدد مجتمع البحث من جميع طالب الصف الثاني المتوسط في
المدارس النيارية المتوسطة والثانوية في مدينة تكريت لمسنة الدراسية (2017 - 2016
.

طالبا ،وبواقع( )17متوسطة و ( )14ثانوية لمبنين
م) والبالغ عددىم (ً )2620
ب .اختيار عينة البحث.

تم اختيار عينة البحث قصدياً من ثانوية ابن المعتم لمبنين وذلك لتعاون إدارة المدرسة في
تنفيذ تجربة البحث  ،إذ تم اختيار مجموعتين تجريبية وضابطة باالسموب العشوائي من

شعب المدرسة الثالث وباالسموب نفسو وزعتا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة عدد أفراد
العينة بعد استبعاد الطالب الراسبين بمغ ()79طالبا ،وبواقع()40طالبا في المجموعة

التجريبية و()39طالبا لممجموعة الضابطة وكما موضح في الجدول()2
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جدول ()2

عينة الطالب قبل االستبعاد وبعده وتوزيعيم عمى مجموعتي البحث
المجموعة

عدد الطالب قبل االستبعاد

عدد الطالب الراسبين

عدد الطالب بعد االستبعاد

التجريبية

42

2

40

الضابطة

40

1

39

المجموع

82

3

79

ثالثا  :تكافؤ مجموعتي البحث /من اجل الحصول عمى مجموعتين متكافئتين في عدد من
المتغيرات كافئ الباحث مجموعتيالبحث بالمتغيرات اآلتية الجدول( )3يوضح ذلك.
المجموعة
المتغيرات

التجريبية
المتوسط

الضابطة

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

القيمة التائية
االنحراف

الحسابي

المعياري

المحسوبة

درجة الذكاء

452275

52583

442820

42339

02403

العمر الزمني

162

32170

160

42019

12293

752600

32170

742717

92525

02411

772200

92463

762230

92903

02445

722350

102402

702794

112713

02623

درجات المغة
العربية

المعدل العام
اختبار الميل
القبمي

الداللة

12998

77

درجة الحرية
مستوى

الجدولية

غير دال إحصائيا عند مستوى داللة()0205

يتضح من الجدول()3ان جميع القيم التائية المحسوبة اقل من القيمة التائية
الجدولية( )12998عند مستوى داللة()0205ودرجة حرية()77وىذا يدل عمى انو ال يوجد
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فرق بين متوسطي المجموعتين عند المتغيرات المذكورة أعاله وبذلك عدتا متكافئتان فيما

بينيما .

رابعاً .الخطط التدريسية :

أعد الباحث الخطط التدريسية لكل من مجموعتي البحث التجريبية والضابطة،بحسب

الخطوات التدريسية المحددة ألنموذج ايزنكرافت االستقصائي والطريقة االعتيادية إذ تم
تحميل المادة العممية المحددة لمتجربة فضالً عن صياغة عدد من األغراض السموكية .ثم

تم عرض أنموذجاً من كل خطة تدريسية لكل مجموعة مع األغراض السموكية عمى
ِّ
وعدلت وفقاً لما اقترحو الخبراء والمحكمون وقد أخذت
مجموعة من الخبراء والمحكمين
صيغتيا النيائية ،واُعد باقي الخطط التدريسية اليومية وفق األنموذجين المعدلين.

خامساً :أداتا البحث:

تطمب البحث أداتين األولى اختبار لممفاىيم النحوية والثانية مقياس لمميل نحو

القواعد وكما موضح عمى النحو اآلتي:

أ.اختبار المفاىيم النحوية:

وفي ضوء األطر النظرية وأدوات الدراسات السابقة التي تناولت اختبارات المفاىيم

النحوية ،أعد الباحث االختبار الذي يقيس عناصر المفيوم الثالث (التعريف ،المثال،
التطبيق)لممفاىيم المحددة.وقد حدد الباحث( )11مفيوماً نحوياً وصاغ لكل مفيوم()3
فقرات لتقيس كالً منيا مستوى(التذكر ،الفيم ،التطبيق)وبذلك بمغ عدد فقرات االختبار()33
فقرة من االختبارات الموضوعية وبنوعين المطابقة لمتعاريف واالختيار من متعدد ثالثي

البدائل لمستويين المثال والتطبيق.وقد تحقق الباحث من صدقو وثباتو وخصائصو

السايكومترية.

ب .مقياس الميل نحو مادة قواعد المغة العربية :
يتطمب البحث الحالي مقياسا لمميل نحو مادة القواعد لمجموعتي البحث يعتمده

الباحث لقياس الميل نحو القواعد ،وان المقاييس التي اطمع عمييا الباحث من األدبيات

والبحوث في ىذا المجال لم تف بالغرض الختالف المادة الدراسية وخصائص العينة لذلك
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أعد الباحث ىذا المقياس وبما يتالئم مع مستوى الطالب ومادة قواعد المغة العربية وقد
أعد الباحث المقياس في ضوء اطالعيما عمى األطر النظرية والدراسات السابقة وبمغ عدد

فقرات المقياس بصيغتو النيائية من( )32فقرة اتسمت بالصدق والثبات والقوة التميزية.،
سادساً :إجراءات تنفيذ التجربة.

بعد أن تحقق الباحث من اختيار عينة البحث وتقسيميا إلى مجموعتين متكافئتين

(تجريبية وضابطة) في عدد من المتغيرات فضالً عن تييئة األداتين ومجموعة الخطط

التدريس ية عمى وفق انموذج ايزنكرافت االستقصائي والطريقة االعتيادية ومراعية السالمتين
الداخمية والخارجية في عدد من المتغيرات ،بدأت بتنفيذ التجربة وعمى النحو اآلتي:

بدأ إجراءات البحث في الفصل األول لمسنة الدراسية ( 2017 – 2016م) إذ باشر

الباحث بالتييئة لمتجربة في ثانوية ابن المعتم لمبنين من خالل تطبيق اختبار الميل القبمي
نحو مادة القواعد عمى مجموعتي البحث في يوم األثنين الموافق ( 2016/10/17م) تاله

تطبيق اختبار الذكاء عمى المجموعتين في يوم الثالثاء الموافق ( 2016 /10/18م).

بدأ تطبيق التجربة في يوم األحد الموافق ( 2016/10/23م) واستمر لغاية يوم

الثالثاء الموافق ( )2017/1/10أي استغرق تطبيق التجربة ( )12أسبوع بواقع ()3

دروس أسبوعياً ليكون المجموع الكمي لمدروس ( )33درسا لكل مجموعة.
سابعاً :تطبيق أداتي البحث.

بعد انتياء التجربة طبق الباحث مقياس الميل نحو مادة قواعد المغة العربية بعدياً

يوم االثنين الموافق( )2017/1/9وطبقا اختبار المفاىيم النحوية يوم الثالثاء الموافق

()2017/1/10عمى أفراد العينة األساسية وبمساعدة بعض مدرسين المدرسة ومدرساتيا.
بعد أن تم إخبارىم بموعد االختبار قبل ثالثة أيام لغرض التحضير والتييؤ ألداء االختبار.

ثامناً :تصحيح أداتي البحث.

تم تصحيح أداتي البحث عمى النحو اآلتي :

أ.اختبار اكتساب المفاىيم النحوية  /بما أن االختبار ىو اختبار موضوعي ،فقد ُوضع

مفتاحاً لتصحيح فقرات االختبار وحدد بموجبو درجة ( )1لإلجابة الصحيحة و( )0لإلجابة
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الخاطئة أو المتروكة أو المؤشرة بأكثر من بديل ،وبذلك تراوحت درجة االختبار التحصيمي

من ( )33 – 0درجة.

ب .تكميم مقياس الميل /بما أن المقياس يحتوي ثالثة بدائل بدرجة(كبيرة ،متوسطة ،قميمة)
فقد أعطى الباحث الدرجات( )1 ،2 ،3عمى التوالي وبذلك أصبحت الدرجة محصورة

بين(32الى.)96

تاسعاً :الوسائل اإلحصائية.

استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :

.1االختبار التائي لعينتين مستقمتين إلغراض التكافؤ وتحميل نتائج البحث.
.2معادلة ارتباط بيرسون  :لحساب معامالت الثبات ألدوات البحث
 .3معامل الفا -كرونباخ .
.4معامل الصعوبة :استخدمت لحساب معامل صعوبة فقرات االختبار التحصيمي.
.5معادلة التمييز :استخدمت إليجاد تمييز فقرات االختبار.

(عرض النتائج وتفسيرىا)

الفصل الرابع

(النبيان )199-194: 2004 ،

 عرض النتائج /يتضمن عرضاً لنتائج البحث التي تم التوصل إلييا وفقاً لفرضياتووتحقيقاً ألىدافو،ومن ثم تفسير النتائج ،وعمى النحو اآلتي :

أوالً  :النتائج المتعمقة بالفرضية األولى والتي تنص عمى انو.

"ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية

الذين درسوا عمى وفق انموذج ايزنكرافت االستقصائي وطالب المجموعة الضابطة الذين

درسوا عمى وفق الطريقة االعتيادية في اكتساب المفاىيم النحوية"

ولمتحقق من ىذه الفرضية استخرج الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

لممجموعتين وطبق االختبار التائي ( )t-testلعينتين مستقمتين وأدرجت النتائج في الجدول

( )4اآلتي:
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جدول ()4

نتائج االختبار التائي لمتوسط درجات الطالب في اكتساب المفاىيم النحوية
بين المجموعتين التجريبية والضابطة

المجموعة

عدد

المتوسط

االنحراف

الطالب

الحسابي

المعياري

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

الدالة
اإلحصائية
دالة

التجريبية

40

262650

42828

الضابطة

39

222410

102376

22338

12998

عند

إحصائياً
مستوى

()0205

يتضح من الجدول ( )4نجد أن القيمة التائية المحسوبة بمغت ( )22338اكبر من

القيمة التائية الجدولية والبالغة ( )12998عند مستوى داللة ( )0205ودرجة حرية ()77
وىذا يدل عمى وجود فرق دال إحصائيا في اختبار اكتساب المفاىيم النحوية بين طالب

المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية  ،وبيذا ترفض الفرضية
الصفرية وتقبل بديمتيا  ،واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ((جوفين واخرون ،2006وجونين

وكوكاكايا ،2010وعمران

))1012

أن التدريس عمى وفق انموذج ايزنكرافت

ويعزي الباحث تمك النتيجة إلى

االستقصائي لو األثر الكبير في جذب انتباه الطالب إلى موضوع الدرس  ،إذ يضفي عميو

الحيوية والنشاط فضالً عن ذلك فأنو يحفز الطالب لممشاركة الجادة في الدرس ويزيد من
فاعميتيم عمى الفيم وعمى نحو جيد ،في حين أن الطريقة االعتيادية تركز عمى حفظ

الطالب لممعمومات والحقائق التي غالباً ما تكون عرضة لمتشتت والنسيان ،ألنيا في غالب
األحيان ال تحفز الطالب عمى استيعاب

تمك المفاىيم والمعمومات والحقائق وانما

استظيارىا من دون االىتمام بيا .

ثانياً :النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية والتي تنص عمى انو.

"ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي نمو ميل طالب المجموعة التجريبية

الذين درسوا عمى وفق انموذج ايزنكرافت االستقصائي وطالب المجموعة الضابطة الذين

درسوا عمى وفق الطريقة االعتيادية نحو مادة القواعد".
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ولمتحقق من ىذه الفرضية استخرج الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

وطبق االختبار التائي ( )t-testلعينتين مستقمتين وأدرجت النتائج في الجدول ( )5اآلتي:
جدول ()5

نتائج االختبار التائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار الميل نحو مادة
القواعد

المجموعة

عدد

المتوسط

االنحراف

الطالب

الحسابي

المعياري

التجريبية

40

142300

122714

الضابطة

39

12256

162702

القيمة التائية
المحسوبة
32912

الجدولية
12998

الدالة اإلحصائية
دالة

إحصائياً

عند

مستوى داللة ()0205

يتضح من الجدول()5ان القيمة التائية المحسوبة بمغت()32912وىي اكبر من القيمة
التائية الجدولية والبالغة()12998عند مستوى داللة ()0205ودرجة حرية()77وىذا يعني انو
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة

في تنمية الميل نحو مادة القواعد ولصالح المجموعة التجريبية وبذلك تقبل ىذه الفرضية
وترفض بديمتيا،واتفقت ىذه النتيجة مع دراسات النعيمي()2006وحنش() 2012والطالب

(. )2012

ويعزي الباحث ىذه النتيجة إلى أن انموذج ايزنكرافت االستقصائي كان لو اثر

وفاعمية في تدريس مادة قواعد المغة العربية حيث أنو جعمت الطالب محو اًر لمعممية

التعميمية -التعممية ،انطالقاً من دورىم في المشاركة في األمثمة ،والالأمثمة ،واعادة صياغة
المادة العممية ،وتنظيميا عن طريق المشاركة الفاعمة في موضوع الدرس ،فيي تتطمب

عمميات عقمية كالوصف ،والتمييز ،والتعميم ،مما ترك أث اًر إيجاباً عمى تنمية تفكيرىم
وميميم نحو مادة قواعد المغة العربية والذي كان لو دور في تنمية القدرات العقمية عند

الطالب  ،وأثار تفكيرىم لمتوصل إلى الحمول الصحيحة ،ففي أثناء تطبيق االنموذج يتطمب

من الطالب إجابات تتعدى حدود التذكر لمحقائق ،فيم يقارنون بين المفيوم الذي ُعرض
ويقومون األدلة والشواىد من
عمييم ،وبين األمثمة والال امثمة الستنباط اسم المفيومّ ،
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ويعممون ذلك عمى مواقف مشابية أخرى  ،ويربطون
األمثمة ،ويثبتون صحة ما افترضوهّ ،
بين األمثمة والتعريف ،بحيث يدركون العالقات بينيما ،واعادة صياغة المفيوم بأسموبيم
الخاص ،كل ذلك أدى إلى تنمية قدراتيم وميوليم نحو موضوعات القواعد.

االستنتاجات.

في ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث الحالي يمكن استنتاج ما يأتي :
 .1إن انموذج ايزنكرافت االستقصائي كان فعال في رفع مستوى اكتساب الطالب
لممفاىيم في مادة قواعد المغة العربية لمصف الثاني المتوسط في مستويات المعرفة

والفيم والتطبيق.

 .2إكساب طالب الصف الثاني المتوسط مفاىيم نحوية جديدة عن طريق استعمال
انموذج ايزنكرافت االستقصائي.

 .3أسيم انموذج ايزنكرافت االستقصائي في تغيير ميل طالب الصف الثاني المتوسط
نحو مادة قواعد المغة العربية وبشكل ايجابي وممحوظ.

التوصيات.
في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي ،يوصي الباحث بما يأتي:
 .1أن تتولى مديرية اإلعداد والتدريب في مديريات التربية العامة تدريب مدرسي المغة
العربية ومدرساتيا عمى استعمال انموذج ايزنكرافت االستقصائي .

 .2تأكيد إدارات المدارس عمى مدرسي المغة العربية ومدرساتيا ،ضرورة اعتماد
التدريسي بالنماذج الحديثة ومنيا انموذج ايزنكرافت لدروس المغة العربية ،واعطاء
أىمية أكبر لدروس قواعد المغة العربية وذلك ألن القواعد وسيمة لصون المسان والقمم

من الخطأ وليست غاية بذاتيا.

 .3مراعاة تنمية ميول الطمبة نحو مادة المغة العربية بكافة فروعيا.
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المقترحات.

إستكماالً لمفائدة المتوخاة من البحث يقترح الباحث إجراء البحوث المستقبمية

وكاالتي:

 .1اثر انموذج ايزنكرافت االستقصائي في إكساب طالب الصف الثاني المتوسط
المفاىيم النحوية وتنمية دافعيتيم نحوىا .

 .2أثر انموذج ايزنكرافت االستقصائي في تحصيل طالب الصف الرابع األدبي المفاىيم
البالغية وتنمية اتجاىاتيم نحو البالغة .

 .3أثر انموذج ايزنكرافت االستقصائي في تحصيل طالبات الصف األول المتوسط
لممفاىيم النحوية وتنمية تفكيرىن الناقد .
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