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 مستخلص

 
في التحصيل الدراسي لدى  4Mat يهدف البحث الحالي إلى معرفة اثر أنموذج مكارثي

طالبات الصف الرابع العلمي في مادة قواعد اللغة العربية، وقد اختارت الباحثة التصميم التجريبي 

( طالبة في المجموعة التجريبية 25( طالبة بواقع )50ذو الضبط الجزئي، تألفت عينة البحث من )

لضابطة التي تدرس وفق الطريقة ا ( طالبة في المجموعة25(، و)(4Matالتي تدرس وفق أنموذج 

, مهاتباء واألعمر الزمني، والتحصيل الدراسي لألالتقليدية، كوفئت المجموعتان في متغيرات ال

. وقد صاغت الباحثة األهداف السلوكية لغة العربية للصف الثالث المتوسطوالذكاء، ودرجات ال

على الخبراء،  وتم عرضها جميعا   ،دراسية ، واعدت خططا  قواعد اللغة العربية صة بمواضيعالخا

تبين وجود فرق ذو داللة إحصائية  وتم التحقق من الصدق والثبات. وبعد معالجة البيانات إحصائيا  

في اختبار التحصيل النهائي ولصالح المجموعة التجريبية التي درست وفق انموذج مكارثي 

4Mat).) 

Abstract 

 The research aims at identifying the Effect of 4 Mat in Motivating the 

Mentality of the Female Fourth Preparatory Scientific Class in the Lesson 

of Arabic Grammar  

 The researcher has chosen the experimental design of the partial 

control. The sample is composed of (50) female students; (25) in the 

experimental group which studies according the (4Mat) model, and (25) in 

the control group which studies according to the traditional method.  
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 مادة ( في تحصيل 4Matاثر انموذج مكارثي الفورمات) 

... 

إال أن مشكلة صعوبة  ،العالم اليوم على الرغم من التقدم العلمي الذي يشهده :مشكلة البحث :اولا 

والشكوى منها مستمرة ويكاد  ا زالت قائمة، فهي ما زالت صعبةدراسة قواعد اللغة العربية م

فهو ال يتحدد بمرحلة دراسية دون أخرى أو صف دراسي دون  ،ضعف الطلبة فيها يكون شامل  

 آخر.

وعـدم  احل التعليميةد النحوية في كثرة أخطاء طلبة المرواتضحت صعوبة القواع

استطاعتهم اإلعراب الصـحيح للكلمات والجمل وعدم ضبط بنية الكلمة ضبطا  صـحيحا ، فكثير 

منهم يحفـظون ولكن أسـلوبهم ركـيك وعبـاراتهم مفكـكة، وانشاؤهم ضعيف إلى جانب انخفاض 

حياة المختلفة مستوى تحصيلهم في المادة وضعف قدراتهم على توظيف تلك القواعد في مجاالت ال

 (.198ص  :2007)أبو الضبعات, 

المدرسون على تلقين الطلبة  عدادية هي المؤهل لدخول الجامعة، لذلك ركز  مرحلة اإل وتعد  

عداد مواطنين لهم إالهدف من التعليم هو  ن  أذهانهم أغاب عن كبر قدر ممكن من المعلومات، وأ

لى وضع إم ليعرفوا كيف يتعلمون ويتوصلون تنمية تفكيره عن طريقالقدرة على قيادة المجتمع 

 حلول للمشكلت التي تواجههم وتواجه مجتمعهم. 

نماط أريس حديثة تؤكد على مراعاة تنوع نماذج تد تعماللى اسإا ظهرت الحاجة الماسة ولذ

 وماذج وهمن تلك النمهم  لى اختيار نوعإلذلك سعت الباحثة ، وتعلم الطالبات وتسريع تفكيرهن  

لكليات االدبية دات مادة طرائق التدريس لألقسام اطلعت الباحثة على مفر ن  أ( بعد 4Matانموذج )

لى ما يشير إفلم تجد  بغداد،عداد المعلمين والمعلمات في محافظة إساسية ومعاهد التربية والتربية األ

رفع تحصيل طالبات الصف  في لتدريس، كمحاولة منها لتثبت دورهفي ا االنموذج الى اعتماد هذإ

 تي: جابة عن السؤال اآل، ومن ثم تبلورت مشكلة البحث باإلالرابع العلمي

( في تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي  4MATما أثر انموذج مكارثي ) الفورمات

 ؟ لمادة قواعد اللغة العربية

ا  من سائر المخلوقات بلغتِه، فعلّمهُ  لقد خص  هللا سبحانه وتعالى اإلنسان وميزه - :: أهمية البحثثانيا

البيان، وعلّمهُ بالقلم ما لم يعلم , فكانت اللغة من أعظم النعم التي أسبغها هللا سبحانه وتعالى على 

وأّن اإلنسان وحده القادر على استعمال اللغة منطوقة ومكتوبة لتحقيق المهمة التي خلق  ،اإلنسان

 ،لغة وسيلة اإلنسان إلى كل ما أنجزه من تراث وحضارةفال ،وهي خلفته في األرض ،من أجلها

 (.6: ص2001 ،)العزاويفلوالها لما كانت حضارة وال رقـي وال عمـران 

فاللغةُ مظهر من مظاهر السلوك البشري وشأن من شؤون المجتمع فيها يتواصل األفراد 

مجتمعٍ إلى مجتمع، ومن  والجماعات وتنتقل المعلومات والخبرات من فرٍد إلى فرد أو أفراد، ومن

جيٍل سابق إلى جيٍل الحق، وبها يتم تبادل المشاعر واألحاسيس وبها يتم اإلقناع والفهم واإلفهام، 

ويعدل السلوك، ولوال اللغة ما استطاع اإلنسان حفظ تراثه وتسجيله ونقله إلى اآلخرين مّمن يفصله 

راث اإلنساني ونقله وأكثرها قدرة على عنهم المكان أو الزمان فهي تعد  أفضل وسائل حفظ الت

 .(25 -16: ص2008)العطية،  استيعابِه فهي مرآة األمة وحافظ تراثها ودليل ُرقي ها

وتعد  اللغةُ من الظواهر االجتماعية المهمة التي أغنت التفكير البشري وكانت ثمرة من 

مجاهله وغاياته إال  سرار الكون، مستجلبا  ثمارِه، فاإلنسان ال يفكر منطلقا  في آفاق الحياة متعمقا  في أ

)عبد الرحيم،  إال بها وآالمهِ  ال يبدع إال من طريقها، وال يعبر بصدق عن مشاعره وآمالهِ  بلغتِه، وهو

1998 :2). 

 نسان بالعمليات التفكيرية من تفسير,مرات التفكير فعن طريقها يقوم اإلثمرة من ث فهي

نسان وتعميم ولكي يعبر اإل وتجريد, ,ائجات, واستخراج النتوادراك للعلق وموازنة, وتحليل,
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بوضوح البدّ من أن تكون الفكرة واضحة في ذهنه ألن وضوح الفكرة يؤدي إلى وضوح التعبير 

,ولذلك يمكن القول  عملية تستند إلى اللغة-وضوح الفكرة في الذهن ووضوح التعبير-وكل االمرين

  (.30: 2013 بأن اللغة هي التفكير )اسماعيل,

لى مساعدة الفرد على اكتساب السلوك إساسية التي تهدف تلك العملية األ التربيةُ  وتعد  

، 2005خرون، آوعلى مجتمعه بالفائدة )جرادات و يعود عليه إذتوقع منه ممارسته في المجتمع الم

لجماعي داخل الصفوف لى التعليم اإم تتزايد في ظل الدعوة نماط التعلّ أالحاجة لفهم  (، لذلك فان  17

ظهرت أ(، وهنالك العديد من النظريات المعرفية التي 31، 2004)جابر وقرعان،  غير المتجانسة

 ن  أوخاصة نماط تعلم الطلبة، أختلفات في فروق الفردية بين الطلبة وبين االال أعلى مبداعتمادها 

عاتها سس التربوية بضرورة مرااألفروق الفردية التي تنادي جميع جوانب ال حدىأم هي نماط التعلّ أ

 :هان  أب Zhang&Sternbeg,2005)فها )ساليب التعلم كما عر  أ ن  أ(. لذلك ف43، 1995)عفانة، 

ساليب الخاصة التي يتبعها كل لمعلومات بالنسبة لكل فرد، أي األمصطلح يطلق على كيفية معالجة ا

( بعدة تسميات منها Learning styleساليب التعلم)أجهة، وقد جاءت فرد لحل المشاكل المو

 ساليب العقلأ، وThinking Style)ساليب التفكير)أ(، وCognitive Styleساليب المعرفية )األ

(Mind Styleو ،)أ( ساليب المزاجMode Styleو ،)أ( ساليب التعليمTaeching Style .)

((Zhang&Sternbeg,2005,35 

 Gordon( من قبل عالم النفس )1937ول مرة عام )رف هذا المصطلح ألوقد عُ 

Allport( بمصطلح يعرف )Styles of Life ) ساليب التعلم أوقد تعددت النظريات التي تناولت

 .Zhang&Sternbeg, 2009, 172)( نظرية )71لى )أحتى وصلت 

نماط تعلم أعلى  ت العديد من النماذج التعليمية بالظهور تركز اساسا  أبد 1940ومنذ عام 

( Model 4Mat( و)Kolb Model( و)Model Dunnو) ) Gregorc Modelمثل )الطلبة 

(، ومن النماذج التي تبنتها الباحثة Cohen,1983,39) ولكل من هذه النماذج خطواته الخاصة به

يشمل جميع  مناسبا   بناء   ( والذي يعد  4Matمكارثي ) نموذجالتي تعنى بانماط تعلم الطلبة هو وا

يركزوا  ن  أالطلبة، وكذلك وجه المدرسين على الخاصة بتصنيف بلوم الخاص بهداف المعرفية األ

 تنظيم البيئةفضلَ عن نماط التعلم المختلفة للطلبة أفي المواد الدراسية مراعين فيها على المفاهيم 

 (.McCarthey& McCarthey,2003,12) التعليمية

للفرد مجموعة من الصفات البيولوجية  ن  أساس أ( يقوم على 4Matنموذج مكارثي ال)او

والخصائص التطورية التي ينفرد بها كل طالب عن غيره، وتؤثر هذه الخصائص على كيفية تعلم 

القوة  تصميم الظروف التعليمية بطريقة تعزز مراكز ذا تم  إه ن  أد لمعلومات ومهارات جديدة، والفر

 (.16، 2004تتحسن)جابر وقرعان،  نوعية التعلم سوف ن  أفي التعلم لدى كل طالب، ف

 Ovez,2012)( وهي دراسة )4Matانموذج )عمال جريت باستأُ بتت الدراسات التي ثأو

 Dante et، ودراسة ))(Silva&Sabino ,2011(، ودراسة )2012ودراسة )الناجي، 

al,2011 ،الدليمي( (، ودراسة )2010، ودراسةMcCarthey,2006, )نموذج ساهم في ن االأ

خرين ء اآلآرأنفتاح واحترام مستوى التحصيل وظهور عادات تفكير جيدة واتجاهات كاالرفع 

مل فيها يؤدي أجراء التجارب في العقل والتأ ن  أكدته الدراسات أ، وهذا ما جازنبداع وسرعة االواأل

  (.11، 2011)الفقي،  لنفس والتغلب على الخوف والترددها تعزز الثقة بان  أ إذ،ى نجاحها عمليا  إل

مية وتركيزه على ( من النماذج الموضحة والملخصة للمواد العل4Matنموذج )إ ويعد  

مور التي تحسن قدرات يص من خطوات االنموذج، وهي من األن التركيز والتلخأالمفاهيم وخاصة 

 (.77، 2009الطلبة العقلية واللغوية )مازن، 
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 مادة ( في تحصيل 4Matاثر انموذج مكارثي الفورمات) 

... 

نماط التعلم المختلفة أد على النماذج التي تؤكه من نت الباحثة تطبيق هذا االنموذج ألألذا ارت

ربعة مراحل وكل مرحلة أاالنموذج ذو  أن   يف جانبي الدماغ بالتعلم، وخاصةلى توظإضافة باإل

 يسر.يمن واألجانبي الدماغ بنصفيه األ تعالج وظائف

اوات ى التفكير في ملكوت السملإنسان اإل الحكيم ) القرآن الكريم( ويدعو هللا في كتابهِ 

 والنهار آلياتٍ  ختلف الليلِ ارض وواأل السماواتِ  في خلقِ  ن  إية الكريمة )ومنها هذه اآل ،رضواأل

 السماواتِ  وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلقِ  وقعودا   لباب. الذين يذكرون هللا قياما  ولي األأل

 (191:ل عمران)آقنا عذاب النار( فَ  سبحانكَ  هذا باطل   خلقتَ  نا مارض رب  واأل

ا   -: هدف البحث: ثالثا

في تحصيل مادة قواعد  MAT 4الفورمات  ثر انموذجأ: تعرف لىإيهدف البحث الحالي 

 .العلمي اللغة العربية لدى طالبات الصف الرابع

ا   : الباحثة الفرضيات الصفرية االتيةجل تحقيق هدف البحث، تضع أل -: فرضيات البحث: رابعا

ين متوسط تحصيل درجات ب( 0,05" ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )

 4نموذج )إل مادة قواعد اللغة العربية وفقا   طالبات المجموعة التجريبية اللواتي يدرسن  

MAT  المادة نفسها  (ومتوسط درجات تحصيل طالبات المجموعة الضابطة اللواتي يدرسن

 قرائية( ".بالطريقة التقليدية )االست

ا   التزمت الباحثة اثناء بحثها بالحدود االتية: : : حدود البحثخامسا

طالبات الصف الرابع العلمي في المدارس الثانوية واالعدادية النهارية التابعة للمديرية العامة  -1

 .لتربية محافظة بغداد

المديرية العامة للمناهج  -من قبل وزارة التربية للصف الرابع العلمي والمقررّ  كتاب االقواعد -2

 (م.2019-2018وحسب الطبعة المقررة للعام الدراسي )

ا   - :: تحديد المصطلحاتسادسا

 :ه كل من( عرف  Model MAT 4نموذج الفورمات )إ: أوال  

ساس أشكال تصميم التعليم وتخطيطه على من ا نموذج يمثل شكل  إبأنه:) (2016) عطية ,  -1

لى رفع مستوى التعلم والتحصيل وتنمية إوهو يؤدي  المتعلم رات ذوات معنى شخصي عندخب

 (139: 2016االتجاهات االيجابية لدى الطلبة نحو التعلم () عطية , 

ج تعليمي يقوم على الجمع بين انماط التعلم وانماط التعليم مبرنانه أ( ب2000)قطامي ونايفة،  -2 

تكامل الخبرة مع الذات،  )ل هيربعة مراحأي الدماغ، ويتضمن وطرائق التدريس لجانب

 (.370 -368، 2000قطامي ونايفة، وتشكيل المفهوم، والتجربة العملية، واالكتشاف الذاتي( )

3- (McCarthey,2002ب )شتق من أتتابعي يتكون من ثمانية خطوات،  نموذج تعليميإنه: )أ

االتصال  -1)): وات هيساليب التعلم، ومفهوم جانبي الدماغ، والخطأنموذج كولب في إ

ربة تج-5م تحديد المفاهي -4 المفاهيم، التأمل في -3 ل التجربة،تحلي -2 بتجارب سابقة،

 ((دمج التجارب مع الحياة اليومية -8 يقيم الطلبة التجارب، -7التعلم,  توسيع -6 المفاهيم،

(McCarthey,2002,25)  

 (2000التعريف النظري: تتبنى الباحثة تعريف )قطامي ونايفة،  -

مجموعة من المراحل التي  :إجرائي ا بأنه (MAT 4)نموذج مكارثي إيُعّرف  :التعريف االجرائي -

، وتتمثل بالترتيب في ا  م األربعة ووظائف نصفي الدماغ معتعتمد على دمج أساليب التعل

ق الملحظة التأملية وبلورة المفهوم والتجريب النشط والخبرات المادية المحسوسة والتي تطب

 على المجموعة التجريبية )مجموعة البحث(. 
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 :Achieuementالتحصيل  ا :ثاني

"َحُصَل الحاصل من كُّلِ شيٍء ما بقي , بن منظور:نى اللغوي: جاء في لسان العرب أل: المعلغةا  -أ

يكون من الحساب واألعمال ونحوها حصل الشيء ما بقي يُحصل ُحُصوال   ،وثَبَت وذَهَب ما سواه

ومحُصوله بقّيتُهُ  حصاِئُل , البقايا و)حاصل الشيء(تمييز ما يحصل واالسم حصيلة وال ،والتحصيل

 (260، 2005 ،بن منظورأ)" 

ا: عّرفه كل من: -ب  اصطالحا

أو مستوى النجاح الذي يحرزه  ،كتساب التي يحققها الفرد"درجة األ :بأنّه (:2000)عالم،  .1

 (305:ص:2000عالم,أو مجال تعليمي أو تدريب معين ") ،أو يصل إليه في مادة دراسية

"ذلك المستوى الذي وصل إليه الطالب في تحصيله للمواد (: بأنّه 2001)عبادة,  .2

 (.146:ص: 2001 ،)عبادة الدراسية"

"مقدار ما يحصل عليه الطالب من معلومات أو معارف أو (: بأنّه: 2003 ،) شحاته .3

معبرا  عنها بدرجات في االختبار المعد بنحو يمكن معه قياس المستويات المحددة  ،مهارات

 (.89: ص:2003)شحاته،  "

حصيلة من المعرفة  :وتعّرف الباحثة التحصيل إجرائيا  بأنّهالتعريف اإلجرائي للتحصيل: 

بالدرجات  سةوالمعلومات النحوية لطالبات الصف الرابع اإلعدادي )العلمي( )عينة البحث( والمقا

 التي يحصْلَن عليها من تطبيق االختبار التحصيلي البعدي.

ا   The rules of Arabic Languge  قواعد اللغة العربية: :ثالثا

وقواعدُ  ،أصل األس والقواعد األساسُ  :القاعدة :"مفردها :( 1995بن منظور , أ)عرفّها لغة:  -أ

قواعدُ السحاِب أصولها المعترضة في آفاق السماء شُبِهت بقواعد  :البيِت أساسهُ وقال أبو عبيد

وسلم( حين سُئَِل عن  وآله وقال ذلك في تفسير حديث النبي محمد )صلى هللا عليه ،البناء

أراد قواعد ما اعترض األثير()كيف تََرون قواعدها وبواسقها( وقال )ابن  :فقال ،سحابٍة مرت

 (. 316:ص4,ج1995بن منظور,أ) ناءمنها وسفل تشبيها  بقواعد الب

ا: عّرفّها كل من: -ب  اصطالحا

"مجموعة من القوانين والضوابط اللغوية التي تعد مظهرا  من (: أنّها: 2000) البجة،  .1

)البجة، مظاهر رقي اللغة ودليل  على حضارتها وبلوغها مرحلة النضج واالكتمال" 

 (.497:ص: 2000

إلى النطق الصحيح، والتعبير الدقيق وفهم الكلم المقروء "وسيلة (: بأنّها: 2000)عامر،  .2

 (.237، ص2000)عامر،  فهما  واضحا "

"القاعدة األساس التي تحتوي على األحكام الكاملة وتساعد الطالب (: بأنّها: 2006) عطا،  .3

 (268:ص 2006)عطا،  على التمييز بين التركيب الصحيح والمنحرف: صرفيا  ونحويا "

 نظريةالخلفية ال

 (4Mat Modelنموذج الفورمات )إ: اولا 

، سمي هذا االنموذج Mc carthyهو انموذج من نماذج انماط التعلم لبيرنس مكارثي 

 matألنه يركز على اربعة انماط للمتعلمين متداخلة مع بعضها البعض كالنسيج )ان كلمة  4matب

( أي 4Mode Application Techniquesباللغة االنكليزية تعني حصيرة( وكذلك تعني )

 .نماط االربعة االليات التطبيقية لأل
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، يقوم 1987وانتهت منه عام  1970نموذجها منذ عام إوقد بدأت مكارثي بالتفكير في 

ر ، طو  Mc carthy,2011,23)بحاث جانبي الدماغ )أنموذج ديفيد كولب وإعلى  4Matنموذج إ

، بذلك على دراسات ديوي، وبياجيه معتمدا   1984نموذجه في التعلم التجريبي عام إكولب 

 36رتباط ذي معنى بين النظرية والتطبيق)أسيس ألى تإوفيجوتسكي، وبرونر، وهدف كولب 

kolb,1984,أ(، و( وضحkolb,1981,  )لى إ ساليب استنادا  أربعة أمن  واحدا   لُ يفض   فردٍ  ن كل  أ

 ربعة انواع من المتعلمين هي: أدراك والمعالجة، وينتج عن ذلك تفضيلته المرتبطة ببعدي األ

ملية وتحديد المفاهيم، أم خطوات التعلم من الملحظة التيض  : assimilatingستيعابي األ-1

مدى واسع من المعلومات، ويركزون فضل في فهم هم األلمتعلمون )النظريون( في هذا النمط وا

كبر من الجانب العملي، وفي أللنظرية قيمة  ن  أفكار المجردة، ويجدون كثر على المفاهيم واألأ

للتفكير، ويهتم هؤالء باإلجابة عن  كافٍ  وقتٍ أخذ و لون المحاضرات والقراءةم يفضّ حاالت التعلّ 

 (.؟ السؤال )ماذا

خطوات التعلم من المفاهيم المجردة والتجريب العملي،  مُ يضّ : convergingالتقاربي -2

يجاد استخدامات خاصة لألفكار والنظريات، وتكون لديهم أفضل في علمون في هذا النمط األالمتو

يجاد الحلول لألسئلة والمشاكل، وفي حالة إعلى  المشاكل وصناعة القرارات معتمدا   القدرة على حل

الجديدة والمهام المختبرية والتطبيقات العملية، ويهتم هؤالء  فكارباستخدام اإلفضل التجريب م يُ التعلّ 

 (. ؟باإلجابة عن )كيف يمكن تطبيق الجانب النظري عمليا  

خطوات التعلم من التجريب النشط العملي والتجربة  يضم  :accommodatingالتواؤمي  -3

ن التجارب الشخصية بشكل التعلم مالمادية، فالمتعلمون)العمليون( من هذا النمط لهم القدرة على 

نفسهم في تجارب جديدة تحمل التحدي، يبحثون عن أقحام إاسي، ويستمتعون في تنفيذ الخطط وسأ

مور المعقدة وقادرون يعون القيام به وجيدون في فهم األمعنى للتجربة العملية ويفكرون بما يستط

 على فهم العلقات بين مظاهر النظام.

ملة، أالتجربة المادية والملحظة المت خطوات التعلم من يضم  : divergingالتباعدي -4

التي تستدعي توليد الكثير من  ملون( من هذا النمط يكونون مستمتعين في الحاالتأفالمتعلمون )المت

ن ياخذوا أويهتمون بمعرفة السبب، ويفضلون  فكار والمفاهيم مثل جلسات العصف الذهني،األ

، 2010بطريقة تفصيلية تنظيمية وبأسلوب منطقي. نقل عن )شاهين، ليهم إم المعلومات التي تقد  

91-96) 

من نظرية  نموذجها فهي جزءا  إنتاج أعتمدتها مكارثي في أبحاث جانبي الدماغ التي أا م  أ

ال  للدماغ البشري مهماتٍ  ن  أذ إ ،مهتمت بشكل كبير بعقل المتعلّ ألى الدماغ، التي إالتعلم المستند 

 (، وكلّ 27، 2009)سوسا،  رادته الخاصة بهِ إكان ذاكرته و يعمل كما لو نصفٍ  كلّ  ن  أتحصى، و

والتعلم  –لعمل عملية التعليم  طارٍ أر، وهو يوفر خفضل من النصف اآلأحدهما بشكل أ عمليست فردٍ 

 (108، 2009ويساعد في تفسير سلوكيات الطالب )الريماوي، 

ج مكارثي سمي عدة تسميات نموذإ ن  أعلى المصادر،  طلعهاإ عن طريقوقد وجدت الباحثة 

 تي: وهي كاآل

 Mc carthy strategy استيراتيجية مكارثي -1

 cycle Mc carthyدائرة مكارثي -2

 model 4Mat نموذج الفورماتإ -3

 وراء المفهوم نموذج ماإ -4

 learning cycle(Mc carthy,kolb) دورة تعلم )كولب، مكارثي( -5
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  Mc carthy wheel مكارثيعجلة  -6

 system 4Mat نظام الفورمات -7

 model Mc carthy انموذج مكارثي -8

مرحلة الخبرات نتقال من )أي األ 4Matنموذج إول من كيفية التدريس بالنسبة للربع األ

(، والتدريس في هذا whyملية(: ويتعلق ذلك بالسؤال لماذا)ألى المرحلة التإالمادية المحسوسة 

  :الربع يتضمن

 ربط المعاني المبنية على التجربة. -1

 رواية القصص لخلق المعنى. -2

 المشاركة بالمحادثات والنقاشات والجداالت. -3

 uyangor,2012,46)) بناء العلقات. -4

 شياء(.األ اآلخرون )كيف يرون تجريب التنو -5

 خلق اهتمام عالي بالمادة الدراسية. -6

 بناء الثقة. -7

 التركيز على فهم الماضي والحاضر. -8

 Mcكثر( )أعرف أن أريد أو عن هذا يءالقائل)انا اعرف ش البخلق حس لدى الط -9

carthey,2006,45) 

 ربطأيمن من الدماغ: بالنسبة للجانب األ -

 للطالب حتى يبني عليه ما كثر الفة  أمن الموضع الذي تكون فيه المادة يتم البدء بالمادة الدراسية  -1

 يعرفه.

حسب طريقته، مع جذب انتباه الطلبة بواسطة  يربط الطلبة بصورة مباشرة مع المفهوم وكلّ  -2

 عطاؤهم المعلومات.أطات حل المشكلت، وهذا يجري قبل نشا

 (Mc carthy&mc carthy,2003,124) جراء المناقشات بين الطلبة.أ -3

 يسر من الدماغ: تحضيرا بالنسبة للجانب األم  أ -

 يتم ارشاد الطلبة لتحليل التجربة. -1

 ختلفات.ظهار التشابهات واألعن طريق أجراء المقارنات أتلخيص و -2

 يجابية نحو تنوع تجارب الطلبة المختلفة.تجاهات االتكوين اال -3

 (mc carthy&Leflar,1983,56) م.يضاح السبب من التعلّ إ -4

لى إملية أنتقال من المرحلة التاأل )أي 4Matنموذج إلتدريس بالنسبة للربع الثاني من كيفية ا -

 (ويتضمن: whatمرحلة بلورة المفاهيم(: ويتعلق ذلك بالسؤال ماذا)

 ربط الخيال بالحقائق. -1

 ستيعاب التعلم. -2

 بناء رابط بين التجربة الذاتية ومعرفة الهدف. -3

 لتركيز على المفاهيم الرئيسة والتفاصيل الساندة.ا -4

 mc carthy) 1987,61,) التنظيم. -5

 فكار المتشابهة والتصنيف والمقارنة.ربط األ -6

 دمج التجارب الشخصية مع المعرفة العلمية. -7

 سئلة التفاعلية.شتراك في طرح األاال -8
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 & Uyangör) كثرأالتي تعطي ارضية قوية لفهم  خلق وتكوين المعرفة-9

Dikkartın,2009,188) 

 تخيل للدماغ:يمن ألالجانب ا -

 وسع للمفهوم.ألوف وتزويدهم بمديات أعلى من المأ تزويد الطلبة بنظرةٍ  -1

م خرى غير القراءة والكتابة وذلك لربط معرفة الطلبة الشخصية بالمفهوأوسائط  عماليتم است -2

 الفنون البصرية كالصور والرسومات البيانية. عمالالمراد تعلمه، مثال ذلك است

 (Mc Carthey,2007,3-6لعاطفة وبين المعرفة. )الدمج بين ا -3

 و التجربة.ألى الخيال إنقل المفهوم حالما يتم تعلمه  -4

 تعميق االرتباط بين المفهوم وبين حياة الطالب الواقعية. -5

 Ovez,2012,2199)) الطالب وبين الخبرة التي زود بها. هتعلم انشاء علقة بين ما -6

 التزويد بالمعلومات :الدماغيسر من الجانب األ -

 عطاء المعلومات التي تساعد على االرتباط مع المفهوم.إ -1

 كثر ميزة للمفهوم.كيد على النواحي األأالت -2

 (Delaney,2002,11) الطلبة بالتواصلية واالستمراريةتقديم المعلومات بالتعاقب لكي يشعر  -3

 يتم عرض الحقائق الكثيرة. مميزة والنتباه الطلبة الى التفاصيل المهمة والأجذب  -4

الكتب المنهجية،  ،يصال المعلومات للطلبة مثل المحاضرات التفاعليةإلى التنوع في إاللجوء  -5

  Morris& (mc carthy (1998,6,فلم التعليمية. األ

رة المفهوم )أي االنتقال من المرحلة بلو 4Matنموذج إلتدريس بالنسبة للربع الثالث من كيفية ا -

 (ويتضمن: howلى مرحلة التجريب النشط(: ويتعلق ذلك بالسؤال كيف)إ

 تقانها.إتعلم مهارات مهمة و -1

  mc carthy) (1996,13, التمرن والتجريب. -2

 بناء الرابط بين النظرية والتطبيق. -3

 ف على كيفية عمل االشياء.التعر   -4

 التنبؤ. -5

 (Morley,2000,12) لى االستنتاجات.إلغرض التوصل  تتسجيل التفاصيل والتساؤال -6

 تمرن :يسر من الدماغالجانب األ -

 تزويد الطلبة بالنشاطات والتمرن عليها ببراعة. -1

 .المواد الدراسية المناسبة عماللمفاهيم والمهارات بواسطة استالتحقق من فهم الطلبة ل -2

والتمارين التي يحضرها المدرس. حل المشكلت والمسائل في الكتب المنهجية -3

(Jackson,2001,48) 

 يمن من الدماغ: التوسعالجانب األ -

 يجاد العلقات واالرتباطات.إو ،فكارتشجيع التعامل مع اال -1

  (mc carthy,1990,34) عطاء الفرصة للطالب ليصمم االكتشافات المفتوحة النهاية.أ -2

نتقال من مرحلة التجريب النشط اال اي 4Mat)نموذج )إمن الرابع  كيفية التدريس بالنسبة للربع -

 ( ويتضمن: what ifملية(: ويتعلق ذلك بالسؤال ماذا لو )ألمرحلة التإلى ا

 التحقق من الفائدة. -1

 التلخيص. -2

 خلق اسئلة جديدة. -3
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 غراض مستقبلية.بناء الفائدة أل -4

 عادة التركيز.إ -5

 mc carthy,2000,16) ) المشاركة في التعلم. -6

 يسر للدماغ: التنقيحالجانب األ -

ومساعدتهم على ان يكونوا هم غذية الراجعة لخطط الطلبة وتشجيععطاء االرشادات والتإ -1

 مسئولين عن تعلمهم.

 للتعلم. ا  ن تصبح هذه االخطاء فرصأخطاء التي يقع فيها ون يستفاد الطالب من األأ -2

(mc carthy&Morris,1999,31)  

 يمن من الدماغ: االداء الجانب األ -

 مساندة الطلبة في التعلم والتدريس القائم على المشاركة الجماعية. -1

 م الجديد.عطاء الفرص للطلبة ليتمرنوا على التعلّ إ -2

 ما جعل غاية التعلم المثلى هي للمجتمع.ن  إو جعل تعلم الطالب ليس للطالب فحسب -3

عبارة )ماذا لو( في هذا الجزء من االنموذج تعني التطبيقات العلمية للمادة المدروسة  ن  إ -4

 (,Mc carthy& mc carthy,2003وتوقعاتها للمستقبل. )

 4Mat مراحل أنموذج

 وهي: أربعة مراحل األنموذج يضم 

يقوم المدرس في هذه  :Reflective Observationالملحظة التأملية  :ولىالمرحلة األ -1

النتقال من الخبرات المادية المحسوسة إلى الملحظة للطالب باالمرحلة بتوفير الفرصة 

يفضل البدء معهم ببيان قيمة خبرات التعلم ومن ثم منحهم الوقت الكتشاف المعنى و التأملية

رس في يتلخص ما يقوم به المدو المتضمن في هذه الخبرات، وفي ذلك ما يبرر سبب التعلم

 هذه المرحلة بالنقاط اآلتية: 

  .بيان قيمة خبرات التعلم التي ستتم في الدرس 

   للدرس أهمية شخصية بالنسبة للطالب. التأكد من أن 

 كتشاف األفكار دون أن يتم تقويمهم. أطلبة في إيجاد بيئة تعلم تعين ال 

ينتقل الطالب من الملحظة التأملية : Concepts Formation بلورة المفهوم: المرحلة الثانية -2

ويتم التدريس في هذه المرحلة بالشكل التقليدي لما  ملحظاتهعن طريق إلى بلورة المفهوم 

  :يمكن تلخيص ما يقوم به المدرس في هذه المرحلة بالنقاط اآلتيةو يقوم به المدرس ,

 .تزويد الطلبة بالمعلومات الضرورية 

 ة.تقديم المفاهيم بطريقة منظم 

 تكوين المفاهيم.و تشجيع الطلبة على تحليل البيانات 

ينتقل الطالب من مرحلة بلورة  :Active Experimentation التجريب النشطالمرحلة الثالثة:  -3

وهي  ويفلح الطلبة العاديون في هذه المرحلة كثيرا   الممارسة اليدويةو المفهوم إلى التجريب

المواد الضرورية و المدرس في هذه المرحلة هو تقديم األدواتدور و تمثل الوجه العملي للعلم

يتلخص ما يقوم به المدرس في هذه و إعطاء الفرص للطلبة كي يمارسوا العمل بأيديهمو ,

  :المرحلة بالنقاط اآلتية

 .فسح المجال للطلبة بالقيام بالنشاطات 

 توجيههم.و متابعة أعمال الطلبة 
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ينتقل الطالب في هذه : Concrete Experience لمادية المحسوسةالخبرات ا :المرحلة الرابعة -4

المرحلة من التجريب النشط إلى الخبرات المحسوسة ويدمج الطالب المعرفة مع خبراته 

 عمله المفاهيم بصورة جديدة , ويستالذاتية وتجاربه , فيوسع مفاهيمه السابقة ويطور هذ

 وم به المدرس في هذه المرحلة بالنقاط اآلتية: األفكار في أشكال مختلفة ويمكن تلخيص ما يق

 المفاهيم بالعمل.و السماح للطلبة باكتشاف المعاني 

  .تحدي الطلبة بمراجعة ما قد حدث 

 ( 58-57 ،2007الملءمة. )راجي، و تحليل الخبرات بمعايير األصالة 

 منهجية البحث واجراءاته

التجريبي بأنه أولى الخطوات التي ينفذها الباحث، فلبد يعّرف التصميم  :التصميم التجريبي :أول 

من أن يكون لكل بحث تجريبي تصميم خاص به، لضمان سلمته، ودقة نتائجه، ويتوقف نوع 

التصميم التجريبي على طبيعة المشكلة وظروف العينة، فاختيار التصميم التجريبي هو مخطط أو 

 (487، ص2007حمن، وعدنان، عبد الر) برنامج عمل لكيفية تنفيذ التجربة

عتمـدت الباحثة واحدا  من التصاميم التجريبية ذات الضبط الجزئي، ووجدته ملئما  أوعليـه  

 (.6لظروف بحثها وجاء التصميم التجريبي على ما يوضحه الشكل) 

 األداة المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

 انموذج مكارثي  التجريبية
 التحصيلي االختبار تحصيل

 الضابطة
 

 (التصميم التجريبي لمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة (6شكل )

ا: عينة البحث  يتطلب البحث الحالي اختيار مدرسة واحدة من : Research of sampleثانيا

على أن ال يقل عدد شعب الصف الرابع  ،المدارس الثانوية في مدينة بغداد ومن مدارس البنات فقط

العلمي فيها عن شعبتين، تم اختيار )ثانوية المتميزات للبنات( أحدى المدارس الثانوية التابعة 

لمديرية تربية بغداد/ الكرخ الثانية إلجراء التجربة فيها، وقد تم اختياره قصديا  لتطبيق تجربة 

  عن األسباب اآلتية:البحث بسبب قرب المدرسة من سكن الباحثة فضل  

 إبداء إدارة المدرسة رغبتها الجادة في التعاون. -1

 تقارب طالبات المدرسة من حيث الشريحة االجتماعية واالقتصادية والثقافية. -2

 تضم المدرسة شعبتين للصف الرابع العلمي. -3

التي  يةوبطريقة السحب العشوائي اختارت الباحثة شعبة )ب( لتمثل المجموعة التجريب 

ومثلت شعبة ) أ ( المجموعة انموذج الفورمات ستدرس مادة قواعد اللغة العربية على وفق 

التي ستدرس مادة قواعد اللغة العربية بالطريقة التقليدية )االستقرائية( بلغ عدد طالبات  الضابطة

المجموعة ( طالبة في 30و) طالبة في المجموعة التجريبية. (27طالبة بواقع ) (57الشعبتين )

 طالبتين في المجموعة استبعدت الباحثة الطالبات الراسبات, وعددهّن سبع طالبات منهن   .الضابطة

( 50, وبذلك أصبح عدد أفراد العينة النهائية )وخمس طالبات في المجموعة الضابطة, التجريبية

لضابطة, والجدول ( طالبة في المجموعة ا25( طالبة في المجموعة التجريبية, و)25طالبة بواقع )

 ( يوضح ذلك. 1)

 (1جدول )

 عدد طالبات مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( قبل الستبعاد وبعده

 الشعبة المجموعة
عدد الطالبات قبل 

 الستبعاد

عدد الطالبات 

 الراسبات

عدد الطالبات بعد 

 الستبعاد
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 25 2 27 ب التجريبية

 25 5 30 أ الضابطة

  57 7 50 

ا: التكافؤ بين مجموعتي البحث  :The Equivalent Between Experiment ثالثا

حرصت الباحثة قبل الشروع بالتجربة على تكافؤ طالبات مجموعتي البحث )التجريبية 

والضابطة( إحصائيا  في بعض المتغيرات التي تعتقد أنها قد تؤثر في نتائج التجربة وهذه المتغيرات 

 هي:

ا الشهور.العمر الزمني  -1  للطالبات محسوبا

درجات مادة اللغة العربية في المتحان النهائي للعام الدراسي السابق )الصف الثالث  -2

 م.2014م/ 2013للعام الدراسي  المتوسط(

 التحصيل الدراسي لآلباء. -3

 التحصيل الدراسي لألمهات. -4

 اختبار الذكاء. -5

صائي في المتغيرات المذكورة آنفا  بين طالبات وفيما يأتي توضيح إلجراءات التكافؤ اإلح 

 مجموعتي البحث.

ا بالشهور: -1 استعانت الباحثة بالبطاقات المدرسية للحصول على  العمر الزمني للطالبات محسوبا

( إذ بلغ متوسط أعمار 3فيما يخص العمر الزمني )الملحق/  المعلومات المطلوبة عن أفراد العينة

( شهـرا ، ومتوسط أعمار طالبات المجموعة الضابطة 184,24طالبات المجموعة التجريبية )

 ( لعينتين مستقلتين، لمعرفة داللة الفرق بينt- test( شهرا ، وباستعمال االختبار التائي )184,12)

( إذ 0,05الفرق ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )طالبات مجموعتي البحث، اتضح أن 

( 48(, وبدرجة حرية )2,13( أقل من القيمة التائية الجدولية )0,161كانت القيمة التائية المحسوبة )

 (, 2يدل على أن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائيا  في العمر الزمني، والجدول ) مما
 (2جدول )  

 ي البحث في العمر الزمني محسوبا  بالشهور باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتينتكافؤ طالبات مجموعت

 المجموعة

عدد 

أفراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 التباين

درجة 

 الحرية

 القيمة التائية
الدللة اإلحصائية 

 الجدولية المحسوبة 0,05عند مستوى 

 6,693 2,587 184,24 25 التجريبية
 غير دالة إحصائيا   2,13 0,161 48

 7,193 2,682 184,12 25 الضابطة

درجات مادة اللغة العربية في المتحان النهائي للعام الدراسي السابق )الصف الثالث متوسط(  -2

 م.2018 /2017 للعام الدراسي

العربية في الصف حصلت الباحثة على درجات طالبات مجموعتي البحث في مادة اللغة  

م من سجلت الدرجات التي أعدتها إدارة المدرسة، 2018 /2017الثالث المتوسط للعام الدراسي 

(, إّما المتوسط 72,76(، إذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجات افراد المجموعة التجريبية )4)الملحق/ 

مال االختبار التائي ( درجة، وعند استع70,72الحسابي لدرجات افراد المجموعة الضابطة فهو )

(T -Test لعينتين مستقلتين، لمعرفة داللة الفرق في درجات مادة اللغة العربية بين طالبات )

( إذ كانت 0,05مجموعتي البحث، أتضح أن الفرق ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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(، 48( وبدرجة حرية )2,13( أصغر من القيمة التائية الجدولية )0,950القيمة التائية المحسوبة )

 ( 3وهذا يدل على أن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائيا  في هذا المتغير، والجدول )
 تكافؤ طالبات مجموعتي البحث في مادة اللغة العربية في االمتحان النهائي للعام الدراسي( 3جدول ) 

 .التائي لعينتين مستقلتين( )الصف الثالث المتوسط( باستعمال االختبار 2018 /2017السابق)

 المجموعة

عدد 

أفراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 التباين

درجة 

 الحرية

 القيمة التائية
مستوى الدللة عند 

 الجدولية المحسوبة (0,05)

 44,529 6,673 72,76 25 التجريبية
 غير دالة إحصائيا   2,13 0,950 48

 70,795 8,414 70,72 25 الضابطة

( إن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائيا  في 4يتضح من الجدول ) التحصيل الدراسي لآلباء: -3

( 2تكرارات التحصيل الدراسي لآلباء، إذ ظهرت نتائج البيانات باستعمال مربع كاي، إن قيمة )كا

(, وبدرجة حرية 0,05داللة )( عند مستوى 7,815( الجدولية )2( أصغر من قيمة )كا0,42المحسوبة )

(3.) 

 *( المحسوبة والجدولية2(تكرارات التحصيل الدراسي آلباء طالبات مجموعتي البحث وقيمة )كا4جدول )

 المجموعة
حجم 

 العينة

 التحصيل الدراسي
درجة 

 الحرية

الدللة  (2قيمة )كا

اإلحصائية 

 معهد إعدادية متوسطة ابتدائية (0,05عند )
بكالوريوس 

 فوقفما 
 الجدولية المحسوبة

 7 5 5 5 3 25 التجريبية

 6 6 5 4 4 25 الضابطة غير دالة 7,815 0,42 3

 13 11 10 9 7 50 المجموع

صائيا  في ( أن مجموعتي البحث متكافئتان إح5التحصيل الدراسي لألمهات: يتضح من الجدول ) -4

( 2ة )كان قيمتكرارات التحصيل الدراسي لألمهات، إذ ظهرت نتائج البيانات باستعمال مربع كاي، أ

 بدرجةو( 0,05( عند مستوى داللة )7,815( الجدولية )2( أصغر من قيمة )كا0,411المحسوبة )

 (.3حرية )
 

 

 

 

 (5جدول )
 *( المحسوبة والجدولية2تكرارات التحصيل الدراسي ألمهات طالبات مجموعتي البحث وقيمة )كا

 المجموعة
حجم 

 العينة

 التحصيل الدراسي

درجة 

 الحرية

الدللة  (2قيمة )كا

اإلحصائية 

عند 

(0,05) 
 معهد إعدادية متوسطة ابتدائية

بكالوريوس 

 فما فوق
 الجدولية المحسوبة

 7 6 5 4 3 25 التجريبية
 غير دالة 7,815 0,411 3

 6 5 6 4 4 25 الضابطة
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 13 13 11 8 7 50 المجموع

يعدّ اختبار الذكاء )رافن( للمصفوفات من أشهر اختبارات الذكاء المقننة )الفرج،  اختبار الذكاء: -5

استعملت الباحثة هذا االختبار عن طريق استشارة عدد من الخبراء والمحكمين (، قد 87، 2013

( فقرة، مقسمة على خمس مجموعات )ا، ب، ج، د، هـ( 60(، ويتكون االختبار من )5)الملحق/

( بندا ، ويتكون كل بند من شكل أصلي، اقتطع منه جزء معين، وتحته ستة 12شمل كل قسم )

 ،ينها الجزء الذي يمكن أن يكمل الشكل األصلي )الدباغ، وآخرونأجزاء، تختار الطالبة من ب

( وتحصيل الطالبة على درجة واحدة من كل إجابة صحيحة، لذا فإن الدرجة القصوى 27، 1983

( درجة، وقد أعدت الباحثة استمارة خاصة لإلجابة عن المصفوفات، وزعت على 60للختبار )

طالبات مجموعتي البحث، وبعد تطبيق االختبار، والحصول على درجات اختبار الذكاء لطالبات 

( درجة, في حين 30,60, بلغ المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة التجريبية ) عينة البحث

( درجة, وباستعمال االختبار 29,52بلغ المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعة الضابطة )

بين طالبات مجموعتي  ( لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق في اختبار الذكاءt-testالتائي )

( إذ كانت القيمة التائية 0,05ح أن الفرق ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )البحث،أتض

(. وهذا يدل على 48(، وبدرجة حرية )2,13( أقل من القيمة التائية الجدولية )0,680المحسوبة )

 ( 6والجدول ) ،إن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائيا  في هذا المتغير

 

 

 (6جدول )

 مجموعتي البحث في اختبار الذكاء باستعمال الختبار التائي لعينتين مستقلتين تكافؤ طالبات

 التحصيل

 المجموعة

عدد 

أفراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 التباين

درجة 

 الحرية

 القيمة التائية
مستوى الدللة 

 الجدولية المحسوبة (0,05عند )

 37,663 6,137 30,60 25 التجريبية
 غير دالة 2,13 0,680 48

 25,432 5,043 29,52 25 الضابطة

ا: ضبط المتغيرات الدخيلة:   ،التجريبية تهدف عملية ضبط بعض المتغيرات في الدراسات رابعا

والسيما منها البحوث التربوية والنفسية إلى إزالة أي تأثير ألي متغير غير المتغير المستقل. ألن 

المتغير التابع يتأثر بعوامل كثيرة غير العامل التجريبي وهذا يعني عزل العوامل أو المتغيرات 

 (.109،ص 1997األخرى التي قد تؤثر في السلوك وأبعادها من التجربة )عويس، 

دة على ما تقد م من إجراءات التكافؤ اإلحصائي بين طالبات مجموعتي البحث في وزيا

خمسة من المتغيرات ذات التأثير في المتغير التابع، حاولت الباحثة قدر اإلمكان تفادي أثر بعض 

المتغيرات الدخيلة في سير التجربة ألن ضبطها يؤدي إلى نتائج دقيقة، وفيما يأتي هذه المتغيرات 

 ية ضبطها:وكيف

 ظروف التجربة والحوادث المصاحبة: -أ

 الندثار التجريبي: -ب

 الفروق في اختيار أفراد العينة: -ج

 العمليات المتعلقة بالنضج: -د

 أداة القياس: -هـ

ا: متطلبات البحث:  يتطلب البحث الحالي إجراء ما يأتي: خامسا
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التي ستدرسها طالبات مجموعتي البحث في حددت الباحثة المادة العلمية تحديد المادة العلمية: -1

أثناء التجربة وهي الموضوعات اآلتية من كتاب قواعد اللغة العربية المقرّر تدريسه لطالبات الرابع 

  ( يوضح ذلك.8والجدول ) 2019 /2018العلمي للعام الدراسي 

   

 

 

 

 التجربة موضوعات مادة اللغة العربية للصف الرابع العلمي المحدد في (8جدول ) 

 عدد الصفحات الموضوعات ت

 20 -10 الفعل الماضي 1

 30 -21 رفع الفعل المضارع 2

 44 -31 نصب الفعل المضارع 3

 55 -45 جزم الفعل المضارع 4

 74 -56 األدوات التي تجزم فعلين 5

 88 -75 بناء الفعل المضارع 6

 97 -89 بناء فعل األمر 7

 

أن صياغة األهداف السلوكية ليست عملية عشوائية أو اجتهادا   صياغة األهداف السلوكية: -2

شخصيا  بل هي عملية تتم في ضوء دراسة محاور هذه األهداف، والهدف السلوكي هو عبارة عن 

السؤال اآلتي: ما الذي يجب على الطالب حتى يكون قادرا  على عمل يدّل على أنّه قد تعلّم ما نريد 

 (.154، ص2001، أن يتعلّمه )عبيد, وآخرون

وعند إطلع الباحثة على أهداف تدريس مادة قواعد اللغة العربية التي أعدتها وزارة 

( وال تشير إلى األنماط السلوكية المراد تنميتها لدى الطلبة, 7التربية وجدتها أهدافا  عامة )الملحق/

ة لموضوعات كتاب وصعبة القياس، لذلك تّم تجزئة األهداف العامة والخاصة إلى أهداف سلوكي

( هدفا  80قواعد اللغة العربية للصف الرابع العلمي وبلغ عدد األهداف السلوكية بصيغتها األولية )

( () المعرفة، والفهم، Bloomموزعا  على المستويات الثلثة في المجال المعرفي لتصنيف بلوم )

وبناء أداة البحث، ألن مستويات والتطبيق( التي اعتمدتها الباحثة في صياغة األهداف السلوكية، 

هذا المجال تلئم الطلبة في مرحلة الدراسة المتوسطة، ويمكن ملحظتها وقياسها بسهولة 

(Bloom, 1971, p:177) 

وبغية التثبت من صلحيتها واستيفائها لمحتوى المادة الدراسية عرضتها الباحثة على 

وطرائق التدريس، والقياس والتقويم  مجموعة من الخبراء، والمتخصصين في اللغة العربية

 ( 6ومدرسات اللغة العربية )الملحق/ 

أجريت التعديلت اللزمة، وحذفت األهداف التي لم تبلغ نسبة  ،وبعد اطلعها على آرائهم

( في الخبراء، وهي النسبة التي اعتمدتها الباحثة أساسا  إلبقاء األهداف %80االتفاق عليها )

( فما فوق %80أبقي على األهداف السلوكية التي حصلت على نسبة موافقة )السلوكية، لذا فقد 

( 30( بواقع )8( هدفا  سلوكيا  )الملحق/76وبذلك أصبح عدد األهداف السلوكية بصيغتها النهائية )

 ( هدفا  لمستوى التطبيق.21( هدفا  لمستوى الفهم و)25هدفا  لمستوى المعرفة و)

يقصد بالخطط التدريسية تصورات مسبقة للمواقف واإلجراءات  إعداد الخطط التدريسية: -3

التدريسية التي تشترك بها المدرسة وطلبتها؛ لتحقيق أهداف تعليمية معينة، وتضم هذه العملية تحديد 

.ولعملية التخطيط في (24، ص2002)جامل،  األهداف واختيار الطرائق التي تساعد على تحقيقها
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جعلها عملية منظمة وواضحة ودقيقة، ويساعد على تحقيق أكبر قدر التدريس أهمية كبيرة، إذ ت

 .(417،ص 2003)أبو جادو، ممكن من األهداف بأقل عدد من األخطاء 

ولما كانت الخطط التدريسية أساس التدريس الناجح إذ يهتدي بها المدّرس للسير على وفق 

تبعها، أعدّت الباحثة خططا  خطواته المرسومة من اجل تحقيق أهداف الدرس بالطريقة التي ي

تدريسية لموضوعات قواعد اللغة العربية التي ستدّرس في التجربة، على وفق محتوى الكتاب 

واألهداف السلوكية المصاغة، وعلى وفق انموذج مكارثي الفورمات بالنسبة إلى طالبات المجموعة 

إلى طالبات المجموعة الضابطة, وقد التجريبية ,وعلى وفق الطريقة التقليدية )االستقرائية( بالنسبة 

عرضت نماذج هذه الخطط على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اللغة العربية وطرائق 

الستطلع آرائهم وملحظاتهم مقترحاتهم لغرض تحسين صياغة  تدريسها ومدرسات اللغة العربية

الخبراء أجريت التعديلت  تلك الخطط، وجعلها سليمة تضمن نجاح التجربة، وعلى وفق ما ابداهُ 

 .اللزمة عليها

"هو مجموعة من بنود :يقصد باالختبار التحصيلي أعداد أداة البحث )الختبار التحصيلي( -4

االختبار أو فقراته يتم ترتيبها في سياق معين بحسب صعوبتها وتطبق على الطلبة لتحديد مستوى 

ختبارات بأنواعها المختلفة من أكثر أساليب (. وتعد اال25، ص2006أدائهم التدريسي" )القيسي، 

التقويم وأدواته أهمية وشيوعا  في تقويم نتاجات التعلّم المعرفي سواء أكان في التعلم المدرسي أم في 

  (.500:2001التعليم الجامعي،وذلك لسهولة إعدادها وتطبيقها)زيتون,

وضوعات السبعة من كتاب ولعدم توافر اختبار تحصيلي يتصف بالصدق والثبات ويغطي الم 

قواعد اللغة العربية للصف الرابع العلمي، أعدت الباحثة اختبارا  تحصيليا  لقياس اثر انموذج 

الفورمات في تحصيل طالبات المجموعة التجريبية على وفق األهداف السلوكية ومحتوى المادة 

 ي أعدته الباحثة لهذا الغرض.العلمية المحددة للتجربة، ولقد استعملت في ذلك جدول المواصفات الذ

يعدّ جدول المواصفات جدوال  يربط األهداف بالمحتوى، ويبين الوزن  :إعداد جدول المواصفات -أ

والغرض من جدول المواصفات هو تأكيد أّن االختبار يقيس  ،النسبي لكل جزء من األجزاء المختلفة

عينة ممثلة ألهداف التدريس، ولمحتوى المادة الدراسية التي نريد قياسها )الروسان , وآخرون، 

( ألجل ذلك أعدّت 43، ص1989( فهو بمنزلة مرشد لعملية بناء االختبار )عدس، 51، ص1992

مادة المقررة، واألهداف السلوكية للمستويات الثلثة الباحثة جدول مواصفات اشتمل مفردات ال

األولى من المجال المعرفي لتصنيف بلوم )المعرفة، والفهم، والتطبيق( وقد حددت الباحثة نسبة 

أهمية الموضوعات على وفق عدد األهداف الكلية للموضوع، أما أهمية مستويات األهداف فُحدّدت 

 توى الواحد على العدد الكلي لألهداف.على وفق عدد األهداف السلوكية للمس

واستخرجت عدد فقرات  ،( فقرة أختبارية30كما حدّدت الباحثة عدد الفقرات للختبار التحصيلي ) 

 ،كل مستوى من مجموع فقرات االختبار على وفق الوزن النسبي للمستوى في الخارطة االختبارية

األهمية النسبية للموضوع والعدد الكلي  وحددت فقرات االختبار التحصيلي لكل موضوع على وفق

 للفقرات.

ألجل االبتعاد عن األحكام الذاتية في التصحيح فقد اختارت الباحثة أحد  صياغة فقرات الختبار: -ب

( الذي يتصف بمزايا Multiple choiceأنواع االختبارات الموضوعية وهو االختيار من متعدد )

من مخرجات التعلم  يز بها هذا االختبار وقدرته على قياس كثيرعدة منها المرونة الكبيرة التي يتم

 (17، ص1999)محمد،  ويتميز بأنه من االختبارات الصادقة والموضوعية والثابتة

فضل  عن أن هذا النوع من االختبارات يقيس عمليات عقلية عليا يصعب على االختبارات 

 (.108، ص1999الموضوعية األخرى قياسها )الظاهر، 
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( فقرة اختبارية من نوع 30حدّدت الباحثة عدد فقرات االختبار التحصيلي البعدي بـ)

االختيار من متعدد وبأربعة بدائل وقد وزع موضوع اإلجابة الصحيحة عشوائيا  بين فقرات 

 االختبار.

ا: الوسائل اإلحصائية: استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية في إجراءات البحث  سابعا

 ليل نتائجه:وتح

 التكافؤ بين مجموعتي البحث جراءلعينتين مستقلتين إل( t-testالختبار التائي ) -1

يستعمل لمعرفة داللة الفروق في التحصيل الدراسي آلباء  (:chi- squareمربع كاي ) -2

 وأمهات المجموعتين التجريبية والضابطة.

لحساب صعوبة كل فقرة من  يستعمل (:Difficulty Equationمعادلة معامل الصعوبة ) -3

 فقرات االختبار التحصيلي البعدي.

يستعمل في حساب قوة تمييز  (:Disoimination powerمعادلة معامل تمييز الفقرة ) -4

 فقرات االختبار التحصيلي البعدي.

فعالية يستعمل لحساب  ( Effecivenesse of distracters ( معادلة فعالية البدائل الخاطئة -5

 .البدائل غير الصحيحة لفقرات االختيار من متعدد

استعملتها الباحثة  (Kuder- Richardson,K.R. 20) ريتشاردسون  -معادلة كيودر -6

 .لحساب ثبات االختبار التحصيلي البعدي

ا: تفسير النتيجة: يمكن تفسير النتيجة التي تمخض عنها البحث على وفق فرضيته وعلى النحو  ثانيا

أسفرت النتيجة عن رفض الفرضية الصفرية، وهذا يعني تفوق طالبات المجموعة  -اآلتي:

على انموذج مكارثي الفورمات التجريبية في االختبار التحصيل البعدي التي درست باستعمال 

 رست باستعمال الطريقة التقليدية )االستقرائية(طالبات المجموعة الضابطة التي د

 وترى الباحثة أن هذه النتيجة تعود إلى األسباب اآلتية:

ترّكز على فهم الطالبة والتأكد من امتلكها المعرفة  ن انموذج مكارثي من النماذج الجديدة التيإ -أ

 الذي يعتمد الحفظ. سلوب التقليديالمقصودة وتدريبها على استعمالها وتطبيقها خلفا  لأل

ن التدددريس بددانموذج مكددارثي يعطددي للمدّرسددة مجدداال  واسددعا  بتقددديم األسددئلة وتبددادل اآلراء مددع إ -ب

الطالبات، فتنمي التفكير المشترك، والتحصيل، واالستدالل، وتضدفي علدى أجدواء الددرس روح 

جداح أكبدر فدي عمليدة التفاعل اإليجابي بين المدرسة والطالبات، وهذا بدوره يؤدي إلدى تحقيدق ن

 اكتساب المعرفة.

نموذج مكارثي الذي قدم لهن  المادة مجزأة ومبسطة مما قد إتفاعل الطالبات بشكل ملحوظ مع  -ج

يكون أتاح لهن  فرصة الفهم الحقيقي لتفاصيل الدروس وإمكانية التجريب والمحاولة لوصول 

 لتدريس.إلى النتائج األمر الذي قد تفقده الطريقة األخرى في ا

 ذيجديد وال نموذجدافعية الطالبات للتعلّم لكونهن  يتعلّمن  استعمال إ حفزانموذج مكارثي إن  -د

سعى لجعلها خبيرة في المادة التي تتعلمها خاصة وأن  مادة قواعد يركز على دور الطالبة وي

حين ال تتاح هذه اللغة العربية تواجه فيها الطالبات صعوبة في فهمها وتطبيق تمارينها في 

 الفرصة في الصفوف التي تتعلم بالطرائق التقليدية.

ّن موضوعات مادة قواعد اللغة العربية التي تّم إعدادها على وفق ما يتطلبه انموذج مكارثي إ -هـ

 ،وما ينطوي عليها من أسس ترتبط بالتعلّم النشط ،من خطوات ذات فاعلية في عملية التعلّم

نشطة القواعد التي كانت تدرب المجموعة التجريبية على توليد األسئلة احتوى على كثير من أ
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ذاتيا  على وفق ما تتضمنه موضوعات القواعد من مهارات التفكير، مما أدى إلى نمو الجوانب 

 المعرفية من التفكير.

أجل  والتعاون فيما بينهن  من ،إن  التعلّم ضمن مجموعات صغيرة يمنح الطالبات الثقة بالنفس -ز

 والتبادل بالمعلومات بين الطالبات إذ يتيح التدريس بهذا االنموذج ،اكتشاف اإلجابة الصحيحة

 توظيف التعلّم التعاوني واللغة والحوار.

 حجم تأثير انموذج مكارثي ) الفورمات (في التحصيل:

في التحصيل بين طالبات  انموذج مكارثي ) الفورمات حسبت الباحثة حجم تأثير تأثير

 ( يوضح ذلك.11، والجدول ) 2لمجموعتين التجريبية والضابطة مستعملة حساب مربع أيتا ا

 ( 11الجدول ) 

 حجم التأثير )أيتا( إلستراتيجية التلمذة المعرفية في التحصيل

 حجم التأثير 2 المتغير التابع المتغير المستقل

 كبير 0,216 التحصيل انموذج مكارثي

 

الفورمات في تحصيل المجموعة  ( أن حجم تأثير انموذج مكارثي11 يتضح من الجدول )

انموذج مكارثي ) الفورمات ( الطالبات في المجموعة  التجريبية كان كبيرا ، ومن المحتمل أن شجع

ويعزى ذلك إلى تيسير عملية  ،التجريبية على نزع حالة الخوف والخجل وجعلهَن يفهمَن دراستهنّ 

 وتنمية روح المنافسة الشريفة بينهّن. ،االتصال والتواصل مع بعضهّن البعض ومع الباحثة

ا  سفرت عنها أمرت بها الباحثة والنتائج التي  في ضوء الظروف التجريبية التي-:الستنتاجات :ثالثا

  :هذه الدراسة تم التوصل الى االستنتاجات اآلتية

  4ج نموذإاعتمادMat   للدرس.  وتشوقا   مع اوراق العمل جعل الطالبات أكثر استمتاعا 

  4وراق العمل في انموذجأمساهمة الطالبات في مناقشةMat  ساعدت الطالبات على تنظيم

 المعلومات والقدرة على تذكرها. 

 وة ذر نَ في هذه المرحلة العمرية يعشْ  عدادية ذوات خصوصية، كونهن  طالبات المرحلة اإل

يجابي تجاه األنحو األ الطالبات والتأثير عليهن   س, وبذلك يمكن تطبيق التجربة علىالحما

بها مع المادة  به من بنى معرفية يتعاملنَ  لما يتمتعنَ  لسلوك الطالبات ما انعكس على ادائهن  

 ه من مهارات عقلية داخلية.العلمية, وما يمتلكن  

ا   ليها هذا البحث توصي الباحثة بما يأتي: إالنتائج التي توصل  عن طريق-:التوصيات :رابعا

 عدادية. عد اللغة العربية في المراحل اإلقوا بتدريس مادة 4Mat موذج مكارثيإنعتماد ا .1

ضرورة تركيز منظمي مناهج اللغة الغربية في وزارة التربية على اعتماد النماذج  .2

  (. (4Matالتدريسية الحديثة في التدريس ومنها انموذج 

  4Matلنماذج التدريسية الحديثة ومنهالاللغة العربية تضمين الدورات التدريبية لمدرسي  .3

بوصفها مواد ومفردات منهجية ضمن مادة طرائق التدريس في  4Mat اعتماد انموذج .4

ساسية ومعاهد اعداد المعلمين مع االشارة الى االطار ليات التربية وكليات التربية األك

 اص بكل منها وبناء الخطوات االجرائية لهما.النظري الخ
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رسين لقائمين على العملية التعليمية والمداعقد المؤتمرات وعمل ندوات تدريسية لتدريب  .5

التدريس لمساعدتهم على تحقيق  هذه النماذج الحديثة في عمالوالمعلمين على كيفية است

 هداف التربوية في ادارة المواقف التعليمية داخل الصف.األ

ا    : إجراء للبحث الحالي تقترح الباحثة ستكماال  ا-:المقترحات :خامسا

في متغيرات غير التي وردت في هذه  4Mat جراء بحوث ودراسات لبحث اثر انموذجإ –1

المتعددة وفي  وراء المعرفة، والذكاءاتو الدراسة مثل اكتساب المفاهيم وتنمية مهارات ما

 .أنواع التفكير )الرياضي, المنطقي, الناقد, التباعدي, حل المشكلت....(

 دراسات مماثلة لهذه الدراسة في مراحل دراسية أخرى.  -2

 في مدارس الموهوبين والمتميزين.  4Matدراسة فاعلية انموذج -3

 .دراسات مماثلة لهذه الدراسة على مواد دراسية اخرى -4

 وأثره في تحصيل طلبهم  4Matرنامج تدريبي للمدرسين والمعلمين في ضوء انموذجيبناء ب -5
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