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أثر انموذج ستيبانز في اكتساب المفاهيم البالغية عند طالبات الصف الخامس األدبي
وتنمية تفكيرهن المنطقي
*م .م زيدان خلف حمد علي الجميلي

تاريخ االستالم2022/04/22 :

م .م اسراء حسن علي صالح الجبوري

تاريخ القبول2022/08/24 :

المستخلص
يهدف البحث الحالي التــعرف (أثر انموذج ستيبانز في اكتساب المفاهيم البالغية عند طالبات الصف
الخامس األدبي وتنمية تفكيرهن المنطقي) اعتمد الباحثان التصميم التجريبي ذا المجموعتين المتكافئتين،
لتناسبه مع طبيعة البحث ،وتكونت عينة البحث من ( )50طالبة تم اختيارهم بصورة قصدية من ثانوية
الحكمة للبنات ،وقسمت هذه العينة عشوائيا ً على مجموعتين إحداهما تجريبية ،ضمت ( )25طالبة درسن
مادة البالغة بإنموذج ستيبانز ،وأخرى ضابطة تكونت من ( )25طالبة ،درسن المادة نفسها بالطريقة
التقليدية.
بنى الباحثان اختبارا ً الكتساب المفاهيم البالغية ضم ( )24فقرة اختبارية مـن نوع االختيـار مـن
متعدد ،أمـا األداة الثانية فكان مقياس التفكير المنطقي تكون بصورته النهائية مـن ( )40فقرة ،وبعد االنتهاء
مـن تطبـيق التجربة طبق الباحثان اداتي البحث (اختبار اكتساب المفاهيم ومقياس التفكير المنطقي البعدي)
عـلى مجمـوعتي البحث ،وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في اختبار
اكتساب المفاهيم البالغية ومقياس التفكير المنطقي.

كلمات مفتاحية :انموذج ستيبانز ،المفاهيم البالغية ،التفكير المنطقي.
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Abstract
The current research aims to identify (after the Stepans model in acquiring rhetorical
concepts among students of the fifth literary class and developing their logical thinking) The
two researchers adopted experimental design with two groups equal, to suit it with the nature
of the research, and the research sample consisted of (50) students who were intentionally
chosen from Al-Hikma Secondary School for Girls This sample was randomly divided into
two experimental groups, one of which was experimental. It included (25) female students who
studied rhetoric using the Stepans model, and another control group consisting of (25) female
students who studied the same subject in the traditional way. The two researchers built a test
for acquiring rhetorical concepts that included (24) test items of a multiple-choice type. As for
the second tool, the scale of logical thinking was in its final form of (40) paragraphs. After
completing the application of the experiment, the researchers applied the two research tools
(testing the acquisition of concepts and the logical thinking scale) Al-Baadi) over the two
research groups, and the results showed that the experimental group was superior to the control
group in the acquisition of rhetorical concepts and the logical reasoning scale.
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الفصل االول
التــعريف بالبحث
اوالً  /مشكلة البحث- :
إن تدريس البالغة يشوبه الكثير من القصور والجفاف ويعاني من صعوبات مختلفة في تعلمها وتعليمها ،ولقد بدأت
آثار تلك الصعوبات واضحة من خالل الضعف الظاهر في مستويات المتعلمين في مادة البالغة ،ويرجع السبب في ذلك إلى
عدة أمور منها أنصراف مدارسنا عما هو ضروري وعنايتها بتدريسها بأسلوب نظري جاف ومنها المادة البالغية نفسها إذ،
كأن تكون موضوعاتها كثيرة ومعقدة ولها تفرعات عدة وتفصيالت كثيرة تحتاج إلى المزيد من الشرح والتحليل ،أو قد يكون
الكتاب البالغي كتاب موجز إيجازمختصر ال يتناسب مع مستوى القدرة العقلية للطلبة فضال عن خلوه من التدريبات التي
تنمي ملكة التعبير لديهم (الخالدي.)72 :۱۹۹۳،
ويرى الباحثان خالل ممارستهم لمجال اختصاصهم في مجال طرائق التدريس َّ
أن ضعف الطلبة في مادة البالغة
يرجع الى تمسك الكثير من المدرسين بالطرائق التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين والتي يكون دور الطالب فيها متلقيا ً
سلبيا ً وذلك إما لجهلهم بالطرائق التدريسية الحديثة أو ألنها تحتاج الى الكثير من الوقت والجهد لتنفيذها أو لعدم توفر الوسائل
التعليمية التي يعتمد عليها تنفيذ أكثر الطرائق التدريسية الحديثة وهذا من شأنه إن يؤدي ألى ضعف في اكتساب المفاهيم
البالغية عند المتعلمين.
ولذلك أكدت الكثير من الدراسات التي أجريت على ضرورة االهتمام بالمفاهيم البالغية وطرائق تدريسها ومنها
دراسة (العبيدي( ،)2000،الحيدري( ،)2007،العزاوي( ،)2011،المجمعي.)2015،
و
تركــز فــي موقــف الطالــب ا يجــابي
ومــن خــالل إطــالع الباحثــان علــى االتجاهــات الحديثــة فــي التربيــة التــي
فــي التفكيــر المنطقــي ،وتــدعو إلــى إثــارة تفكيــره ،وفســح المجــال أمــام المــدرس عــداد مــادة الــدرس ،وبــذلك يــرى
الباحثــان ان ـهو قــد ال تنمــو عنــد الطالــب قابليــة البحــث والتنقيــب فــي التفكيــر المنطقــي فــي حالــة عــدم قدرتــه علــى التفكيــر
بطرائق تدريسية تجعله إيجابيا ً في تفاعله مع طرائق التدريس الحديثة.
لذا أرتأى الباحثان تجريب انموذج جديد في تدريس مادة البالغة ،وهو انموذج سـتيبانز لعله يسسـاهم في اكتسـاب المفاهيم
البالغية وتنمية التفكير لدى الطالبات ،وتتجلى مشـــكلة البحث الحالي بالســـؤال ا تي -:أثر انموذج ســـتيبانز في اكتســـاب
المفاهيم البالغية عند طالبات الصف الخامس األدبي وتنمية تفكيرهن المنطقي؟
ثانياً /أهمية البحث- :
تعد اللغة من أبرز السمات والظواهر البشرية ،فهي الرحم الذي يحمل لثقافة والفكر عند ا نسان ،فاللغة وا نسان
والحضارة عناصر مجتمعة ترتبط وتتفاعل مع بعضها البعض منذ ظهور ا نسان على وجه األرض ،وكلما زاد تمكن ا نسان
من مهارات اللغة زاد تقدمه وتفاعله مع جميع عناصر مجتمعه بوعي ومهارة عاليةّ ،
وأن أي مجتمع يهتم باللغة وأساليب
تطورها وتقدمها يقود أبناءه نحو تطوير وتحسين مستويات ا بداع واالبتكار وإحراز التقدم والنجاح في جميع نواحي رقيه
وازدهاره (الناقة)15 :1995،
وممــا الشــك فيــه َّ
أن الصــلة مــا بــين فــروع اللغــة العربيــة تعــد صــلة طبيعيــة وجوهريــة،ألنً هــذه الفــروع تعمــل
جميعهــا علــى تحقيــق الهــدف الرئيســي مــن اللغــة ،وأنً هــذا التــرابط بــين فــروع اللغــة العربيــة جعــل المــتعلم قــادرا
علــى ي
أن يســتخدم اللغــة اســتخداما ً صــحيحا ً للفهــم وا فهــام ،فالصــلة بــين اللغــة واألدب تتجلــى فــي ان األدب فــي اللغــة
العربية وفي اللغات األخرى هو العماد الرئيسي لحفظ اللغة العربية(الشيرازي)123 :1969،
َّ
إن للبالغـــة دورا ً كبيـــرا ً فـــي تعليــــم اللغـــة العربيــــة إذ أنً تعلمهـــا يعنـــي بـــه تعلـــم األســـلوب العربـــي الرفيـــع
واالهتمــام بتدريســها يعنـــي االهتمــام بتربيـــة األســلوب ،فالبالغــة زينــة تــاج اللغــة العربيــة ودليــل علــى ســالمة لســانها،
وزخرف كالمها  ،وجمال ألفاظها(دمياطي.)21 :2012،
ّ
إن المفــاهيم البالغيــة تســاعد المتعلمــين علــى ا حاطــة بالبنيــة المفاهيميــة لعلــوم البالغــة المختلفــة والتمييــز مــا
بــين مباحثهــا الرئيســة والفرعيــة وتحديــد مــا بينهــا مــن أوجــه التشــابه واالخــتالف وقــدرتهم علــى تصــنيفها التصــنيف
األمثــل الــذي ال يتســبب فــي إحــداي عــبء معرفــي علــى المــخ وإال واجــه المتعلمــين صــعوبة إذ يجــب علــيهم فــي كــل
األحـــوال ان يتعـــاملوا با لـــذاكرة مـــع كـــل مفهـــوم فرعـــي مـــن علـــوم البالغـــة علـــى انـــه حالـــة خاصـــة فرديـــة (عبـــد
الباري.)131 :2014،
وتمكــن المفــاهيم البالغيــة المــتعلم مــن معرفــة وســائل األديــب وأدواتــه التــي ســخرها نتــاج عملــه األدبــي
والتــي تمكنــه مــن تــذوق العمــل األدبــي وتمييــزه ،فهــي تســاعد المــتعلم علــى تــذوق األعمــال األدبيــة واالســتمتاع بهــا
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وتمييــز جيــدها مــن الــرديء وتوســع مــن أفــق خيــالهم األدبــي وواقعهــم الفنــي وترهــف حســهم فيستشــعرون الجمــال
ويدركون مواطن ا بداع ويقدرون ذلك جميعه (الجبوري والسلطاني.)330 :2013،
يـــرتبط نجـــاح العمليـــة التعليميـــة ارتباطـ ـا ً وثيقـــا بنجـــاح الطريقـــة ،ألن اســـتعمال الطريقـــة الصـــحيحة يعـــالج
الكثيــر مــن القصــور فــي المــنهج ،ونقــاط ضــعف المــتعلم وصــعوبة المقــرر الدراســي إضــافة علــى إســهامها الكبيــر فــي
إثارة دافعية المتعلم باتجاه المادة وتحبيبها للمتعلمين (عطية .)63 :2006،
ونظــرا لحــدوي نقلــة نوعيــة فــي العمليــة التربويــة الحديثــة ،فقــد أكــدت الكثيــر مــن البحــوي التربويــة علــى
وجــوب االهتمــام بــالمتعلم واحتياجاتــه ،وتقصــي أســاليب تعلمــه وخصائصــه ،فانتقــل بــذلك مســار العمليــة التربــوي مــن
البحـــث عـــن أفضـــل طريقـــة للتعلـــيم إلـــى تصـــميم نمـــاذج تعليميـــة مالئمـــة ألحـــداي الـــتعلم المرغـــوب لـــدى الفـــرد
(الحيلة.)267 :1999،
شــهدت ا ونــة األخيــرة ظهــور اســتراتيجيات ونمــاذج تدريســية حديثــة ومــن بــين هــذه النمــاذج الحديثــة التــي
ظهــرت أنمــوذج ســتيبانز الــذي يضــع الطلبــة المتعلمــين فــي بيئــة تعلميــة  -تعليميــة تشــجعهم علــى مواجهــة مفــاهيمهم و
مفــاهيم زمالئهــم الســابقة ثــم العمــل نحــو الحــل والتغيــر المفــاهيمي بطرائــق عــدة مــن أبرزهــا انــه يعــزز حمــاس
المتعلمــين للــتعلم ويعطــي لهــم الفرصــة للمشــاركة والــتعلم مــن بعضــهم بعضــا ويشــجع المشــاركة مــن قبــل الطلبــة ذوي
أنمــاط الــتعلم المختلفــة ويقــدم فرصــة فوريــة لهــم لمعالجــة خبــرات الــتعلم ويحقــق تغيــرات وتعــديالت وتهــذيبات كثيــرة
ذات معنـــى فـــي أفكـــارهم ومفـــاهيمهم الســـاذجة ،وبالتـــالي يزيـــد مـــن اتجاهـــاتهم للـــتعلم بدرجـــة أكبر(زيتـــون:2007،
)500
َّ
وإن التفكيـــر المنطقـــي هـــو القـــدرة علــى تحليـــل المشـــكالت التـــي يواجههـــا المتعلمـــون اســـتناداً إلـــى المنطـــق
والقــدرة علــى توليــد تخمينــات علميــة وتفحــل للقضــايا والمشــكالت بشــكل منهجــي ،وكــذلك القــدرة علــى التعامــل مــع
المســائل العقليــة ،ويالحــظ َّ
أن هــذا النــوع مــن التفكيــر متطــور لــدى العلمــاء والتجــار ومبرمجــي الكمبيــوتر وغيــرهم،
ويوجــد هــذا النــوع مــن التفكيــر فــي النصــف األيمــن مــن الــدمات وفــي االتجــاه الجبهــي األيســر ،ويتصــف المــتعلم ذو
التفكيــر المنطقــي َّ
بأن ـه :يحــب تصــنيف وعــد األشــياء ،ويحــل مشــكالته فــي خطــوات مرتبــة ،يجــري العمليــات العقليــة
بســرعة ودقــة أكبــر مــن أقرانــه ،ويســتطيع المــتعلم الــربط بــين األســباب والنتــائج ،يســتمتع بحــل األلغــاز و بالعمــل
بها(علي.)294 :2011،
من أهم العمليات التي يقوم بها هذا التفكير هي العملية التي تعرف على أنَّها المقدرة على تحديد عدد يرمز إلى شـيء
في مجموعة من الموضوعات ويحتاج استعمال منطق الرموز (جابر.)272:1997 ،
ثالثاً /هدفا البحث- :
يهدف البحث الحالي إلى التــع ّرف على- :
• أثر انموذج ستيبانز في اكتساب المفاهيم البالغية عند طالبات الصف الخامس األدبي.
• أثر انموذج ستيبانز في تنمية التفكيرالمنطقي عند طالبات الصف الخامس األدبي.
رابعاً /فرضيات البحث- :
في ضوء هدف البحث صات الباحثان الفرضيات الصفرية ا تية- :
• الفرضية الصفرية األولى :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط درجات طالبات
المجموعة التجريبية اللواتي دورسن مادة البالغة على وفق انموذج ستيبانز ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة
اللواتي دورسن المادة نفسها على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب المفاهيم البالغية البعدي.
• الفرضية الصفرية الثانية :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط درجات طالبات
المجموعة التجريبية اللواتي دورسن مادة البالغة على وفق انموذج ستيبانز ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة
اللواتي درسن المادة نفسها على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس التفكير المنطقي.
• الفرضية الصفرية الثالثة :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطي الفروق في درجات
طالبات المجموعة التجريبية االواتي دورسن مادة البالغة على وفق انموذج ستيبانز في المقياس القبلي والبعدي للتفكير
المنطقي.
خامساً /حدود البحث -
يقتصر البحث الحالي على:
• الحد البشري :عينة من طالبات الصف الخامس األدبي في المدارس ا عدادية والثانوية التابعة للمديرية العامة
لتربية محافظة صالح الدين ،الدراسة الصباحية.
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• الحد المكاني :إحدى المدارس ا عدادية لمحافظة صالح الدين قضاء العلم.
• الحد المعرفي :الموضوعات المقرر تدريسها في الفصل الدراسي األول (الكورس األول) في مادة البالغة
والتطبيق للصف الخامس األدبي (.)2020 – 2019
• الحد الزماني :الفصل الدراسي األول (الكورس األول) من العام الدراسي (.)2020-2019
سادساً /تحديد المصطلحات- :
• إنموذج ســــتيبانز :يعرف بأنه " - :أنموذج يضــــع الطلبة المتعلمين في بيئة تعلمية  -تعليمية تشــــجعهم على مواجهة
مفاهيمهم السابقة وكذلك مفاهيم زمالئهم السابقة ثم العمل نحو الحل والتغيير المفاهيمي" ()Stepans ,1994 :254
التعريف االجرائي:
خطوات منتظمة كل خطوة مرتبطة بالخطوات الالحقة تتضمن االلتزام بالنواتج ،عرض المعتقدات ،مواجهة المعتقدات،
تمثل المفهوم ،توسيع المفهوم ،الذهاب وراء المفهوم يتبعها الباحثان اثناء تدريسهما طالبات المجموعة التجريبية في
موضوعات مادة البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي ويسعان من خاللها اكساب الطالبات للمفاهيم البالغية وتنمية
التفكير المنطقي لديهن.
• االكتساب :يعرف بأنه " - :أولى مراحل التعلم التي يتم من خاللها تمثل الكائن الحي للسلوك الجديد ليصبح جزء من
حصيلته السلوكية (أبو جادو)424 :2003،
التعريف اإلجرائي لالكتساب
هو قـدرة طـالبـات (عينـة البحـث) على تمييز ،وتعريف ،وتطبيق المفـاهيم البالغيـة المجردة في البحـث الحـالي ،وتقـاس هـذه
القدرة بالدرجات التي يحصل عليها طالبات عينة البحث (التجريبية والضابطة) من خالل االختبار المعد لهذا الغرض.
• المفهوم :يعرف بأنَّه" - :فكرة او كلمة أو تصور عقلي ،محسوسا ً كان أو تجريدياً ،ويشير كل منهم إلى أشياء أو
أفكار أو أحداي أو أشخاص ـتجمع بينهم صفات مشتركة ،ويمكن الداللة عليها باسم أو برمز معين لتعطي معنى
معيناً"( .البرعي)399 : 2009،
التعريف اإلجرائي للمفاهيم البالغية
مجموعة من المعاني والمصطلحات المجردة في مادة البالغة والتطبيق للصف الخامس األدبي والتي تدرس لمجموعتي
البحث (التجريبية ،والضابطة) في التجربة تتميز بخصائل وصفات تميزها عن المفاهيم األخرى مما يساعد ويشجع
المتعلمين على اكتسابها لغرض تحقيق األهداف المقصودة 0
•

التفكير المنطقي :يعرف بأنه" - :نشـاط ذهني مركب مبني على التأمل والتدبر ،وا دراك الحسـي (المادي) والمعنوي،
والصـوري ،والمجردَّ ،
وإن أحكامه وتفسـيراته قائمة على المنطق بكافة صـوره ،وأشـكاله ،وقواعده ،ورموزه ،ودالالته
المبنية على السبب والبرهان (القادري.)17 :2002،

التعريف االجرائي للتفكير المنطقي
قدرة عقلية تمكن الفرد من إصـدار دليل على ما ينطق به أو يفكر به واسـتنتاج الصـائب من األحكام التي يصـدرها
أو يتعرض لها.
الفصل الثاني جوانب نظرية ودراستان سابقة
القسم األول جوانب نظرية
اوالً /انموذج ستيبانز- :
يعد نموذج ستيبانز من النماذج التي انبثقت من افكار النظرية البنائية واستعملت في التربية والتعليم في مجال التغير
المفاهيمي النماط الفهم الخاطئ لدى الطالب اذ قام العالم األمريكي الجنسية جوزيف ستيبانز بتصميم انموذج ضمن التغير
المفاهيمي اطلق عليه اسم(انموذج ستيبانز) ،وطور ستيبانز( )1994النموذج في التغير المفاهيمي باالعتماد على االتجاه
البنائي يضع عن طريقة المتعلمين في بيئة تعلمية  -تعليمية تشجعهم على مواجهة مفاهيمهم السابقة وكذلك مفاهيم زمالئهم
السابقة ،ثم العمل نحو الحل والتغير.
خصائص انموذج ستببانز
ويتميز هذه االنموذج بخصائل عدة منها:
 .1يعزز حماس المتعلمين للتعلم.
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 .2يعطي المتعلمين الفرصة للمشاركة والتعلم من بعضهم البعض.
 .3يشجع المشاركة من قبل المتعلمين ذوي أنماط التعلم المختلفة.
 .4يقدم فرصة فورية للمتعلمين لمعالجة خبرات التعلم.
 .5يحقق تغيرات وتعديالت وتهذيبات كثيرة ذات معنى في أفكار المتعلمين ومفاهيمهم الساذجة ،وبالتالي يزيد من
دافعيتهم للتعلم بدرجة أكبر (زيتون.)501 :2007،
مراحل التعلم في نموذج ستيبانز
 .1االلتزام بناتج التعليم - :ويطلق عليها مرحلة االلتزام وفيها يتم التركيز على وعي المتعلمين بمفاهيمهم السابقة ثم
عمل تنبؤات وااللتزام بالنواتج قبل البدأ بأي فعاليات او أنشطة علمية.
 .2عرض المعتقدات - :في هذه الخطوة تقوم على عرض الطالب لمعتقداتهم في مجموعات تعاونية واالستماع إلى
آراء ا خرين من الطالب.
 .3مواجهة المعتقدات - :تعد هذه المرحلة من المراحل المهمة وتعمل هذه الخطوة على توفير الخبرة للطالب وجعلهم
قادرين على تميز االمثلة المنتمية وغير المنتمية للمفهوم اذ يقوم المدرس بعرض هذه األمثلة وتدوينها على السبورة
والطلب منهم تميز المثال المنتمي وغير المنتمية.
 .4تمثل المفهوم - :فهي تمثل المفهوم اذ يقوم الطالب بدمج التعلم الجديد بالبنية المعرفية التي يمتلكها وتكوين معرفة
جديدة واعطاء تعريف أو تفسير للمفهوم من طريق الخطوات السابقة واالفادة من المعلومات التي يملكها الطالب
االخرين.
 .5توسيع المفهوم - :تؤكد هذه الخطوة على توسيع المفهوم من طريق توضيح المتعلق بالمفهوم في المادة التي تتم
دراستها وامكانية تطبيقه في حياتهم اليومية فيقوم الطالب بتوضيح افكارهم وعمل الروابط مع حاالت أخرى من
العالم الحقيقي.
 .6الـــبهاب ورال المفهـــوم - :تركـــز علـــى التوســـع والـــتعلم اكثـــر حـــول المفهـــوم وهـــذا يشـــجعهم لالستفســـار
والســؤال عــن الموضــوع والتفكيــر فــي الحصــول علــى المصــادر التــي تعيــنهم فــي اغنــاء معــارفهم(امبو
سعيدي)385 -383 :2018،
ويــرى الباحثــان الباحثــة ّ
إن األنمــوذج يعمــل علــى توســيع إدراك المــتعلم للتوصــل الــى الحقــائق العلميــة مــن
خــالل تحديــده ألوجــه الشــبه واالخــتالف بــين المشــبه والمشــبه بــه ،فضــال عــن انــه يســهم فــي تنميــة تفكيــر وخيــال
المتعلم من خالل الصور التي يتم رسمها في مخيلة المتعلم من اجل اكتشافه وتوصله للمفاهيم الجديدة.
ثانياً /اكتساب المفاهيم البالغية- :
لعبــت المفــاهيم البالغيــة دورا كبيــرا فــي تــاريخ العــرب مــن حيــث تخليــدها للبلغــاء وضــربهم للنــاس أمثلــة
يحتــذون بهــا ،ورفعهــا مــن شــأن المــتكلم أو الخطيــب أو الشــاعر بحســب قربــه أو التصــاقه بتلــك المفــاهيم وحســن
استعماله لها (الهاشمي)176 :2005،
َّ
إن المفـــاهيم البالغيـــة تســـاعد المتعلمـــين علـــى استحضـــار الصـــور البديعيـــة ،وربـــط المعـــاني المجـــردة
بالمحسوســات ،وذلــك مــن خــالل الصــور الخياليــة الموجــودة فــي التشــبيه ،واالســتعارة ،والكنايــة ،والتوريــة ،والمجــاز
والتــي تعبــر عــن المعنــى وتثيــر فــي الــذهن ذكريــات وتجــارب محسوســة ،ولعــل الغايــة األساســية الكتســاب هــذه
المفــاهيم تتضــح فــي كونهــا أداة لغايــة أســمى هــي تربيــة ملكــة التــذوق لــدى الطلبــة وتنميتهــا وتطويرهــا ،لتعيــنهم علــى
تــذوق األدب واالســـتمتاع بـــه ،وتمييــز غثـــه مـــن ثمينـــه ،وتوســع أفقهـــم الفنـــي وخيــالهم األدبـــي  ،وترهـــف حســـهم ،
وتصقل وجدانهم ،فيستشعروا الجمال  ،ويدركوا مواطن ا بداع(ع ّمار.)219 :2002،
وإذا كانــت البالغــة لهــا أهميتهــا فــي تعلــيم اللغــة العربيــة بوجــه عــام فــان طالــب المرحلــة الثانويــة فــي أشــد
الحاجــة الكتســاب المفــاهيم البالغيــة ،وان يــتمكن الطالــب منهــا لــيس بهــدف معرفتهــا فقــط ،ولكــن مــن أجــل توظيفهــا
فــي فهــم النصــوص األدبيــة ،وإظهــار جمالهــا وان تمكــن الطلبــة مــن المفــاهيم البالغيــة لــه أكبــر األثــر فــي مســاعدة
المــتعلم ان يتــذوق الشــعر ويشــعر بقيمتــه فــي حياتــه ،ويحــس برابطــة وجدانيــة عميقــة بــين النصــوص األدبيــة ،ويجعلــه
قادرا على استعمال ألفاظ اللغة بوضوح ويصل به الى ا بداع (عبد الحميد.)26 :2007،
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تصنيف المفاهيم البالغية:
صنف الحديبي ( )2012المفاهيم البالغية وفقا لعدة محاور ووزعها كا تي - :
أوالً /من حيث طبيعة المفهوم وتقسم الى- :
• مفاهيم خاصة المعاني مثل :األسلوب الخبري ،والمساواة ،والقصر 0
• مفاهيم خاصة بعلم البديع مثل :الجناس ،والتورية ،والمقابلة 0
• مفاهيم خاصة بعلم البيان مثل :التشبيه ،واالستعارة ،والكناية
ثانياً /من حيث األهمية- :
• مفاهيم أولية :وهي التي تمثل المفاهيم األساسية في علم البالغة العربية وال يمكن الحديث عن البالغة إال بذكرها
أي هي المفاهيم األكثر استخداما مثل التشبيه ،االستعارة.
ّ
• مفاهيم ثانوية :وهي التي يمكن االستغناء عنها ،بذكر المفهوم األعلى منها ،او ألنها ال تحظى بأهمية كبرى عند
البالغين أي التي يقل استخدامها ،مثل التشبيه الضمني ،والتشبيه المقلوب ،واالستعارة التصريحية ،واالستعارة
المكنية.
ثالثاً /التركيب- :
• مفاهيم مفردة وهي تتكون من كلمة واحدة فقط مثل :التشبيه ،والكناية ،والقصر ،والجناس ،والتورية.
• مفهوم مركب وهي التي تتكون من كلمتين مثل :علم البيان ،علم المعاني ،علم البديع ،االستعارة المكنية ،التشبيه
التمثيلي.
رابعاً /العالقات البينية- :
• مفهوم رئيس أو أعلى يمثله علم البالغة.
• مفهوم عالئقي أو نظير يمثله علم البيان ،علم البديع ،علم المعاني.
• مفهوم فرعي أو أدنى ويتمثل :بالتشبيه ،االستعارة ،الكناية ،الجناس وغيرها.
خامساً :اللفظ والمعنى- :
• مفاهيم خاصة باللفظ :وهي المفاهيم البالغية التي يكون لها صورة موجودة في الكالم مثل الجناس.
• مفاهيم خاصة بالمعنى :وهي المفاهيم البالغية التي تتعلق بإفهام معنى معين دون التصريح باللفظ الدال على هذا
المعنى أي با يماء إليه فقط مثل التوري(الحديبي)33 -31 :2012،
ويرى الباحثان ان التدريس يجب ان يستند على التشبيهات البسيطة التي ال تسبب ا رباك والقلق للطالب في تفكيره،
إذ يجب ان تتالءم التشبيهات مع بيئته ومستوى نضجه العقلي والمعرفي لكي تمكنه من اكتشاف مفاهيم جديدة بيسر وسهولة
وكذلك تعمل على انتقال اثر التعلم بأسرع وقت واقل جهد ،فنالحظ ان تصنيف وتقسيم وترتيب الموضوعات العلمية منذ القدم
يتم على أساس التشابه الترابط فيما بين تلك الموضوعات لتيسير حفظها وفهمها .وأنّه يجب العمل كساب الطلبة الكثير من
المفاهيم التي تكون أساسا ودليال لتعلم المفاهيم التي يتكون منها علم البالغة  ،فينبغي على المدرسين ان يلعبوا دورا فاعال
وحيويا من خالل استعمال الطرائق والنماذج الحديثة التي تعمل على فهم المادة العلمية وعلى تثبيت مفاهيمها بحيث تكون
أسهل حفظا وتذكرا ومنطلقا يشجع المتعلم على بناء المعرفة بنفسه معتمدا على خبراته السابقة ،إذ يجب التدرج في تعليم تلك
المفاهيم بحيث يبدأ من المفاهيم األساسية البسيطة ثم المفاهيم األكثر تفرعا وتعقيدا وبحسب المستوى العمري للمتعلم  ،فضال
عن ان إلمام المتعلمين بتلك المفاهيم ومعرفة خصائل كل مفهوم وتميزه عن غيره من المفاهيم يمكنهم من التواصل مع
المادة العلمية ومع المدرس.
ثالثاً /التفكير المنطقي
نــال التفكيــر المنطقــي عنايــة خاصــة مــن قبــل كثيــر مــن المــربين َّ
التفكيــر المنطقــي ال يتحــدد بمشــكلة
وإن
س
متخصصــة أو مجموعــة مشــكالت محــددة يعالجهــا العلمــاء ،وال يتحــدد بلغــة علميــة أو رمــوز معينــة ،بــل هــو تفكيــر
مــنظم يمكــن أن نســتعمله فــي حياتنــا اليوميــة عنــد ممارســة األعمــال المهنيــة المعتــادة ،وفــي التعامــل مــع العــالم المحــيط
بنــا ،فهــو تفكيــر مــنظم وهــادف ،مبنــي علــى مجموعــة مــن المبــادة والقواعــد تكــون حاضــرة عنــد المتخصصــين
وضمن نطاق شعورهم الواعيَّ ،إال أنَّه يكون عند الناس العاديين خارج هذا النطاق(زكريا.)5 :1988،
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.5

خصائص التفكير:
يتميز التفكير بخصائل عدة يمكن إبرازها من خالل ا تي:
وجودو هدف معين هو إدراك العالقات األساسية للموقف المشكل.
يتميز بوجود االختيار إذ يتم استعادة الخبرات السابقة واالختيار المناسب منها في ضوء الموقف المشكل.
يظهر فيه عنصـر االسـتبصـار حيث يتم إعادة تنظيم الخبرات المناسـبة في صـورة حل كامل ثم إدراك العالقة بينها في ضـوء
الهدف المراد الوصول إليه.
يحتوي على عنصر ا بداع حيث ينتج من تنظيم تلك الخبرات مركب جديد ،من شأنه أن يؤدي إلى الحل المناسب.
يحتوي على عنصر النقد حيث يتم تقويم مدى كفاية الحل الناتج (عودة.)19-18 :2005،
مراحل التفكير المنطقي:
تتم عملية التفكير المنطقي في أربع مراحل متكاملة هي:
 .1الشعور بالحاجة إلى التفكير من أجل التعامل مع القضية.
س
ي
 .2اسـتحضـار المعلومات والخبرات المختزنة لافادة منها في التعامل مع المسـألة التي طرأت من أجل التوصـل إلى حلول
مرضية.
 .3البحث عن أفكار أخرى مساندة ودراستها للتعرف على مدى ا فادة منها لتحقيق األهداف والوصول إلى النتائج.
 .4اختيار الحل المالئم واختباره للتأكد من صالحيته (محمود.)147 :2006،
قدرات التفكير المنطقي:
يتميز األفراد الذين يمتلكون التفكير المنطقي بالقدرات التالية:
 .1يهتم بالنشــــاطات التي تعتمـد على تطبيق القواعد ،واالهتمـام بإجراء التجـارب ،ويهتم باأللغـاز واألســــئلـة التي تتطلـب
التفكير.
 .2يختبر االحتماالت الممكنة للنتائج التي يحصل عليها من القدرات العقلية التي أجراها.
 .3يتميز بالتفكير المطول وبكونه كثير التساؤل ،ويحبب األلعاب التي تحتاج إلى التمعن والتفكير المنطقي ،ويهتم ببرامج
الكومبيوتر.
 .4يتميز بكونه محب لالسـتطالع والفضـول ،يحب تصـنيف األشـياء وتحليها ،ويهتم بوضـع عالقات بين األشـياء ،ويميل
إلى وضع حلوالً جديدة ً للمشكالت التي تواجهه.
 .5يستمتع بزيارة المعارض التي تختل بعرض االبتكارات والمخترعات الحديثة (حسين.)148 :2006،
القسم الثاني :دراستان سابقتان:
 .1دراســــة الفتالو  - :)2015والتي هـدفـت أثر انموذج ســــتيبـانز ( )Stepansفي اكتســــاب المفـاهيم التـاريخيـة
واسـتبقائها لدى طالب الصـف االول المتوسـط ،اجريت هذه الدراسـة في العراق ،واعتمد الباحث المنهج التجريبي ذا
المجموعتين التجريبية والضـابطة ذا الضـبط الجزئي اذ بلغ حجم العينة ( )64طالبا ً تم اختيارهم بصـورة عشـوائية،
أما ادوات التجربة فقد اســتخدم الباحث االختبار التحصــيلي ذو االختيار من متعدد والمكون من ( )60فقرة اختبارية
اما الوسـائل االحصـائية فقد اسـتخدم الباحث االختبار التائي لعينتين مسـتقلتين واختبار مربع ااي ومعامل الصـعوبة
ومعـامـل قوة التمييز ومعـامـل ارتبـاط بيرســــون ومعـامـل ارتبـاط ســــبيرمـان – براون ،وقـد اظهرت النتـائج تفوق
المجموعة التجريبية على المجموعة.
 .2دراسـة حيدر إبراهيم محمد العطار  - :)2015والتي هدفت التعرف على (فاعلية برنامج محوسـب بمادة ا حصـاء
التربوي في تنمية مهارات التفكير المنطقي لدى طلبة الجامعة) ،أجريت هذه الدراســة في العراق وطبقت على عينة
من طلبـة الجـامعـة من الـذكور وا نـاي للمرحلـة الثـانيـة مكونـة( )94طـالبـا ً وطـالبـةً ،بنى البـاحـث اختبـار التفكير المنطق
وبنى البرنامج المحوس ،واســـتعمل الوســـائل ا حصـــائية منها - :تمييز الفقرة ،صـــعوبة الفقرة االرتباط الثنائي،
بيرســــون ،اختبـار(ت) ،ألفـا*اختبـار مـان وتني ،واظهرت النتـائج - :وجود فرق دال بين القبلي والبعـدي في التفكير
المنطقي للتجريبية ولصــالح البعدي ،وكذلك عدم وجود فرق دال بين القبلي والبعدي الضــابطة في التفكير المنطقي،
وكذلك وجود فرق دال إحصـــائيا ً بين االختبارين القبلي والبعدي للتجريبية والضـــابطة ولصـــالح التجريبية ،وكذلك
وجود أثر للبرنامج في التفكير ولصالح التجريبية.
مؤشرات الدراسات السابقة ودالالتها
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بعد عرض الباحثان للدراستان السابقتان اجرى موازنة بين الدراستين مع البحث الحالي من حيث أوجه التشابه واالختالف
هدفت دراسـة الفتالوي ( )2015الى التعرف على أثر انموذج سـتيبانز ( )Stepansفي اكتسـاب المفاهيم التاريخية واسـتبقائها
لدى طالب الصــف االول المتوســط ،وهدفت دراســة حيدر إبراهيم محمد العطار( )2015الى التعرف على (فاعلية برنامج
محوســـب بمادة ا حصـــاء التربوي في تنمية مهارات التفكير المنطقي لدى طلبة الجامعة) بينما هدفت الدراســـة الحالية الى
التعرف على أثر انموذج سـتيبانز في اكتسـاب المفاهيم البالغية عند طالبات الصـف الخامس األدبي وتنمية تفكيرهن المنطقي،
أجريت جميع الدراسـات في العراق ،لقد تباينت الدراسـة السـابقة في ما بينها من حيث حجم العينة وجنسـها  ،فلقد بلغت دراسـة
العطار ( )94طالب وطالبة بينما بلغت العينة في دراسة الفتالوي ( )64طالبة اما عينة البحث الحالي فلقد بلغت ( )50طالبة،
اما من حيث جنس العينة فقد تباين جنس العينة فقد طبقت دراســـة الفتالوي العينة على الذكور اما دراســـة العطار فقد طبقت
على االناي والذكور اما الدراســــة الحالية فقد طبقت على االناي .في دراســــة الفتالوي والعطار تفوقت المجموعة التجريبية
على الضابطة اما البحث الحالي فسيعرض الباحثان النتائج في الفصل الرابع.
الفصل الثالث منهج البحث وإجرالاته
يتضــمن هذا الفصــل ا جراءات التي اعتمدها الباحثان لتحقيق هدف البحث وفرضــياته متمثلة بالتصــميم التجريبي،
وتحديد مجتمع البحث ،واختيار عينته وتكافؤ مجموعاته ،فضـــالً عن إعداد الخطط التدريســـية وإجراءات تطبيقها ،وإعداد
أدوات البحث وتهيئتها وتطبيق التجربة واعتماد الوسائل ا حصائية المناسبة لتحليل النتائج ،فيما يأتي تفصيل لذلك:
اوالً /منهج البحث-:
اتبع الباحثان المـنهج التجريبـي ،لتحقيق أهداف البحث.
ثانياً /التصميم التجريبي- :
هو مخطط وبرنامج عمل لكيفية تنفيذ التجربة ،ونعني بالتجربة تخطيط الظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة التي
ندرسها بطريقة معينة فكلما كان اختيار التصميم التجريبي معتمدا ً على أساس أهداف البحث ومتغيراته والظروف التي سيونفذ
في ظلها؛ كانت النتائج التي نحصل عليها من خالل تحليل البيانات ،أكثر دقة وأكثر موضوعية (رؤوف ،)179 :2001،لذا
اختار الباحثان تصميما ً تجريبيا ً جزئيا ً ذا المجموعتين المتكافئتين التجريبية والضابطة ،لمالئمةً ظروف البحث الحالي.
اذ تتعرض المجموعة األولى التجريبية للمتغير المستقل ،وهو انموذج ستيبانز ،بينما تتعرض المجموعة الثانية
الضابطة للطريقة التقليدية او االعتيادية في التدريس ،وتم اختيارهما بشكل عشوائي ،ويمكن توضيح التصميم التجريبي بالشكل
(.)1
المجموعة
التجريبية
الضابطة

االختبار القبلي
اختبار التفكير
المنطقي

المتغير التابع
المتغير المستقل
اكتساب المفاهيم
انموذج ستيبانز
البالغية
الطريقة االعتيادية
اختبار التفكير المنطقي
شكل  )1التصميم التجريبي

االختبار البعد
اختبار اكتساب المفاهيم
البالغية
واختبار التفكير المنطقي

ثالثًا /تحديـد مجتمع البحث- :
• مجتمع البحث - :يعرف المجتمع بأنَّه "األفراد أو األشــخاص الذين يشــكلون موضــوع مشــكلة البحث ،وهي العناصــر
ذات العالقة بمشــــكلة البحث التي يســــعى الباحث إلى أن يعمم عليها النتائج"(عباس وآخرون.)217:2009 ،ويتكون
مجتمع البحث مـــــن طالبات الصف الخامس االدبي فـــــي المدارس الثانوية واالعدادية النهارية فـــــي مركز محافظة
صالح الدين للعـــام الدراسي ( )2020- 2019اذ بلغ عدد الطالبات فـــيـــها ( )700طالبة فـــي الصف الخامس االدبي
بحسب االحـصائية التي قام بـها قسم التخطيط التـربوي فـي المديرية العـامة لتـربـية محافظة صالح الدين.
• اختيـار عينة البحث - :تعرف العينة بأنها" :عبارة عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة
وإجراء الدراســـة عليها ومن ثم اســـتخدام النتائج وتعميمها على كامل مجتمع الدراســـة األصـــلي(طايع،)32 :2007،
واختار الباحثان بصـورة قصـدية (ثانوية الحكمة) ،وهي إحدى المدارس التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة صـالح
الدين قضـاء العلم ،لتطبيق تجربتهما ،ووجد أنها تضـم شـعبتين للصـف الخامس االدبي للعام الدراسـي ()2020 -2019
وبالطريقة العشــــوائية اختار الباحثان شــــعبة (أ) (لتمثل المجموعة التجريبية) التي ســــتدرس مادة البالغية على وفق
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(انموذج ســتيبانز) ،ومثلت شــعبة (ب) (المجموعة الضــابطة) التي ســتدرس مادة البالغة وفق (الطريقة االعتيادية)،
وكان عدد طالبات العينة ( )50طالبة ،بواقع ( )25طالبة للمجموعة التجريبية ،و( )25طالبة للمجموعة الضابطة.
رابعًا /تكافؤ مجموعتي البحث- :
ً
من اجل ذلك حرص الباحثان قبل إجراء التجربة على تكافؤ طالبات مجموعتي البحث إحصائيا في بعض المتغيرات
التي أشارت األدبيات والدراسات السابقة والتي قد تؤثر في نتائج التجربة وهذه المتغيرات هي :العمر الزمني للطالبات
محسوبا باألشهر واختبار التفكير المنطقي القبلي.
• العمر الزمني للطالبات محسوبا ً بالشهور:
استعمل الباحثان االختبار التائي ( )t-testلعينتين مستقلتين ،وذلك لمعرفة داللة الفرق ا حصائي بين المجموعتين
التجريبية والضابطة ،أظهرت النتائج عـدم وجـود فـرق ذي داللـة إحصائية بيـن مجموعتي البـحث كما موضح في الجدول
رقم ( )1وهذا يدل على َّ
أن مجموعتي البحث متكافئتان في هذا المتغير.
جدول  )1المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار والقيمتان التائيتان المحسوبة والجدولية لدرجات العمر الزمني
العدد

المجموعة

25
25

التجريبية
الضابطة

الوسط
الحسابي
199,76
199,88

االنحراف
المعيار
3,47
2,91

درجة
الحرية
48

قيمة التائية
الجدولية
المحسوبة
2,00
0,133

الداللة
0.05
غيردالة

• درجات اختبار التفكير المنطقي:
أجرى الباحثان على عينة البحث قبل بدأ التجربة اختبار التفكير المنطقي من أجل التكافؤ بين مجموعتي البحث في هذا
االختبار ،واستعمل الباحثان االختبار التائي ( )T.Testلعينتين مستقلتين ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين
وبذلك تعد المجموعتان التجريبية والضابطة متكافئتين في اختبار التفكير المنطقي القبلي وكما موضح في جدول( )2
جدول  )2يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار والقيمتان التائيتان المحسوبة والجدولية لدرجات اختبار التفكير المنطقي القبلي
الداللة
قيمة التائية
درجة
االنحراف
الوسط الحسابي
العدد
المجموعة
0.05
الحرية
المعيار
الجدولية
المحسوبة
غير دالة
2.00
0,163
48
11,11
87,32
25
التجريبية
الضابطة

•

25

87,84

11,39

درجـات العـام المـاضي لمـادة اللغة العربـية:

لقد حـصل الباحثان عـلى معدل الطـالبات فـي مـادة اللغة العربـية للصف الرابع االدبي مـن سجالت المدرسة اذ بلغ
المتوسط الحسابـي للمجمـوعة التجريبـية ( )71.973درجة ،وبانحراف معيـاري( ،)14.05فـي حين بلغ المتوسط الحسابـي
للمجمـوعة الضابطة ( )67.24درجة ،وبانحراف معيـاري ( ،)14.28وللتعرف عـلى دالالت الفرق بـين المتوسطين،
استعملت الباحثة االختبار التائي ( )t-testلعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق ا حـصائية عند مستوى داللة ( )0.05اذ
كانت القيمة التائية الجدولـية تساوي ( )2.00أكبـر مـن القيمة التائية المحسوبة ( )1.13وبدرجة حرية ( ،)49وهذا يـدل
عـلى أن المجمـوعتين التجريبـية والضابطة متكافئتان احـصائيـا ً فـي معدل العـام المـاضي للصف الثالث متوسط والجدول
( )3يوضح ذلك .

جدول  )3المتوسط الحسابـي واالنحراف المعيـار والقيمة التائية لمجمـوعتي البحث فـي معدل العـام المـاضي لمـادة اللغة العربـية للصف
الرابع العـلمي
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المجمـوعة

العدد

الوسط
الحسابـي

االنحراف
المعيـار

التجريبـية

25

71.73

14.05

الضابطة

25

67.24

14.28

قيمة التائية

درجة
الحرية

49

الداللة

المحسوبة

الجدولـية

0.05

1.13

2.00

غير دالة

• المستوى الدراسي لإلبال
اعتمدت الباحثان فـي تكافؤ مجمـوعتي البحث فـي التحـصيل الدراسي لآلباء عن طريق البطـاقة المدرسية ،وجرى
التأكد ايضا مـن الطـالبات أنفسهن مباشرةس عن طريق استمـارة اعدها الباحثان ،وقد قسم الباحثان مستويـات تحـصيل ا باء
تبعـا إلى المستوى التعـلـيمي ،وعـلى وفق ثالي فئات ،وباستعمـال مربع كاي (كا ،)2وجد أن القيمة المحسوبة (،)0.071
وهي اقل مـن القيمة الجدولـية ( )5.99عند مستوى الداللة ( )0.05وبدرجة حرية ( ،)2وهذا يـدل عـلى التكافؤ بـين
مجمـوعتي البحث فـي التحـصيل الدراسي لآلباء ،والجدول ( )4يوضح ذلك.
الجدول  )4تكافؤ المستوى الدراسي إلبال طـالبات مجمـوعتي البحث وقيمة مربع كا )2المحسوبة والجدولـية ودرجة الحرية
ومستوى الداللة
قيمة كا

المستوى الدراسي لآلبال
المجمـوعة

اعدادية
فمـا دون

جـامعة

عـلـيـا فمـا
فوق

العدد

التجريبـية

10

9

6

25

الضابطة

10

10

5

25

درجة
الحرية

2

المحسوبة

0.071

الجدولـية

5.99

الداللة
0.05

غير دالة

• المستوى الدراسي لألمهات
اعتمد الباحثان فـي تكافؤ مجمـوعتي البحث فـي التحـصيل الدراسي لألمهات عن طريق البطـاقة المدرسية ،وجرى
التأكد ايضا مـن الطـالبات أنفسهن مباشرة ً عن طريق استمـارة اعدها الباحثان ،وقد قسم الباحثان مستويـات تحـصيل األمهات
تبعـا إلى المستوى التعـلـيمي لهن وعـلى وفق ثالي فئات  ،وباستعمـال مربع كأي (كا ،)2وجد أن القيمة المحسوبة
( ،)3.807وهي اقل مـن القيمة الجدولـية ( )5.99عند مستوى الداللة ( )0.05وبدرجة حرية ( ،)2وهذا يـدل عـلى التكافؤ
بـين مجمـوعتي البحث فـي التحـصيل الدراسي لألمهات والجدول ( )5يوضح ذلك .

الجدول  )5تكافؤ المستوى الدراسي ألمهات طـالبات مجمـوعتي البحث وقيمة مربع كا )2المحسوبة والجدولـية ودرجة الحرية ومستوى
الداللة
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ألن عدد التكرار اقل مـن خمس دمجت الخاليا:
(أمي يقرأ ويكتب ابتدائية) بـين اباء المجمـوعتين.
(متوسطة وثانوية) بـين اباء المجمـوعتين.
(معهد دبلوم بكلوريوس عـلـيـا) بـين اباء المجمـوعتين
ألن عدد التكرار اقل مـن خمس دمجت الخاليا.
(أمي يقرأ ويكتب ابتدائية) بـين امهات المجمـوعتين.
(متوسطة وثانوية) بـين امهات المجمـوعتين.
(معهد دبلوم بكلوريوس عـلـيـا) بـين امهات المجمـوعتين
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المستوى الدراسي لآلبال
المجمـوعة ابتدائية متوسطة عـلـيـا
فمـا دون واعدادية فمـا فوق
8
9
التجريبـية 12
6
11
8
الضابطة
•

•

•

•

العدد

25
25

درجة
الحرية
2

قيمة كا
الداللة
المحسوبة الجدولـية 0.05
3.807

5.99

غير
دالة

خامساً /مستلزمات البحث- :
تحديد المادة العلمية:
حدد الباحثان قبل بدء التجربة المادة العلمية التي سوف تدرس بها طالبات مجموعتي البحث ،وقد تضمنت موضوعات
من كتاب البالغة والتطبيق المقرر للصف الخامس األدبي للعام الدراسي ( )2020- 2019وهي علمي البديع والبيان.
تحديد المفاهيم البالغية:
تم تحديد المفاهيم البالغية المجردة من الوحدتين الواردة أعاله من مادة البالغة والتطبيق وهي (السجع ،الجناس ،الطباق،
المقابلة ،التشبيه ،االستعارة ،الكناية) ،ثم قام الباحثان بعرض جميع المفاهيم البالغية والبالغ عددها ( )8مفاهيم على مجموعة
من الخبراء والمختصين وقد أجريت بعض التعديالت المناسبة لعدد منها.
اشتقاق األهداف السلوكية:
أعد الباحثان أهداف سلوكية في ضوء المفاهيم الرئيسة التي حددها وهي ضمن الوحدتين األولى والثانية في الكورس
االول للعام الدراسي ( )2020- 2019لتدريس مادة البالغة للصف الخامس االدبي والبالغ عددها ( )8مفاهيم  ،وبما أن عمليات
اكتساب المفهوم تنحصر في ثالي عمليات هي(:تعريف المفهوم ،تمييز المفهوم ،تطبيق المفهوم)
وقد صات الباحثان األهداف السلوكية البالغ عددها ( )24هدفا ً لتلك المفاهيم الرئيسة ،وما يقابلها من مفاهيم ومستوى
اكتساب كل مفهوم ،فقد ت م عرضها على مجموعة من الخبراء والمختصين وبعد تحليل استبانات الخبراء قام الباحثان بتعديل
قسما ً من األهداف.
إعداد الخطط التدريسية:
ً
قام الباحثان بإعداد خططا تدريسية لتدريس مادة البالغة والتطبيق والتي سيدرس فيها اثناء التجربة ،على وفق انموذج
ستيبانز لتدريس طالبات المجموعة التجريبية ،وعلى وفق الطريقة االعتيادية لتدريس طالبات المجموعة الضابطة ،وقد
عرض الباحثان أنموذجين من هذه الخطط على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اللغة العربية وطرائق تدريسيها،
و العلوم التربوية والنفسية ،الستطالع آرائهم ومقترحاتهم ومالحظاتهم ،لغرض تحسين صياغة تلك الخطط ،وجعلها سليمة
وصالحة لضمان نجاح التجربة ،وفي ضوء ما أبداه الخبراء أجريت التعديالت الالزمة عليها وأصبحت بصورتها النهائية
جاهزة التنفيذ.
سادساً /اداتا البحث- :
سيقوم الباحثان بتوضيح أداتي البحث وكل أداة على حدة من أجل تحقيق األهداف المرجوة من البحث وفرضياته وتطلب
ذلك أداتين :اختبار المفاهيم البالغية وإعداد مقياس التفكير المنطقي وعلى النحو ا تي- :
• اختبار اكتساب المفاهيم:
ً
بنى الباحثان اختبار اكتساب المفاهيم البالغية ،لعدم وجود اختبار جاهز ،معتمدا على المفاهيم واألغراض السلوكية التي
تم تحديدها ،فكان االختبار من نوع االختيار من متعدد ألنَّه من أكثر االختبارات الموضوعية الذي تقل فيه فرص التخمين
بدرجة كبيرة فضالً عن أنه أكثر ثباتا ً في صدق األحكام ،واقتصادا ً في الوقت فضالً عن ذلك يمتاز هذا االختبار بالمرونة إذ
يمكن ان تستعمل في تقويم أهداف تعليمية من مستويات معرفية مختلفة ،وبنا ًء على ذلك بنى الباحثان االختبار المكون من
( )24فقرة ،تغطي المادة التي احتوتها التجربة ،وراعى في ذلك أن يكون لكل مفهوم ثالي عمليات تقيس (مستوى التعريف،
مستوى التمييز ،ومستوى التطبيق) ويتكون من ( )24فقرة في اكتساب المفاهيم البالغية البالغة( )8مفاهيم من نوع االختيار
من متعدد ،وأصبح االختبار جاهزا ً للتطبيق بصيغته النهائية مكون من ( )24فقرة بعد اجراء التحليالت ا حصائية الالزمة
لذلك.
• اختبار التفكير االستقرائي:
بعد اطالع الباحثان على العديد من الدراسات التي تخل التفكيراالستقرائي قام الباحثان بإعداد اختباراً استقرائيا
متكون( ) 40فقرة ،وقد راعى الباحثان فـي صيـاغتهما لتلك الفقرات وضوح الفقرة وأن تكون الفقرة قصيرة وتحمل فكرة
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واحدة وتكون الفقرة مثبتة كمـا اختار الباحثان ( )3بدائل لكل فقرة ولهذه البدائل اوزان تتـراوح مـن( )1.2.3فقد كانت البدائل
ي
هي :تـنطبق عـلـي بدرجة كبـيرة وتحـصل عـلى ( )3درجـات ،وتـنطبق عـلـي بدرجة قلـيلة ( )2درجة ،وال تـنطبق عـلـ ّ
وتحـصل عـلى( )1درجة.
سادساً /الوسائل اإلحصائية- :
استعمل الباحثان الحقيبة االحصائية ).(spss
الفصل الرابع عرض النتائج وتفسيرها
أوالً /عرض النتائج- :
الهدف األول هو - :أثر انموذج ستيبانز في اكتساب المفاهيم البالغية عند طالبات الصف الخامس األدبي ،والفرضية
التي تتعلق به هي- :
نتيجة الفرضية الصفرية األولى:
لغرض التحقق من الفرضية الصفرية األولى التي تنل على أنه (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
 )0.05بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي دُرسن مادة البالغة على وفق انموذج ستيبانز ومتوسط
درجات طالبات المجموعة الضابطة اللواتي دُرسن المادة نفسها على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب المفاهيم
البالغية البعد ) ،طبق الباحثان اختبار اكتساب المفاهيم البالغية على مجموعتي البحث ،وعند استعمال االختبار التائي (t-
 )testلعينتين مستقلتين ،لقياس داللة الفرق بين المتوسطين ،بلغت القيمة التائية المحسوبة( ،)3.05وهي أكبر من القيمة التائية
الجدولية البالغة ( ،)2.00عند مستوى ( )0.05وبدرجة حرية ( ،)48والجدول ( )6يوضح ذلك.
المجموعة

جدول )6
نتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في اختبار اكتساب المفاهيم البالغية
قيمة التائية
درجة
االنحراف
الوسط
العدد
الحرية
المعيار
الحسابي
الجدولية
المحسوبة

التجريبية

25

18,12

2.35

الضابطة

25

16,16

2.19

48

3.05

2,00

الداللة
0.05
دالة

مما يدل على وجود فرق ذي داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي درست على وفق انموذج
ستيبانز ،ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية ولصالح المجموعة التجريبية ،ووفقًا لذلك
ترفض الفرضية الصفرية وتقبل بديلتها.
الهدف الثاني هو- :أثر انموذج ستيبانز في تنمية التفكير المنطقي عند طالبات الصف الخامس األدبي .والفرضيات
المتعلقة به هي- :
أ -نتيجة الفرضية الصفرية الثانية:
لغرض التحقق من الفرضية الصفرية الثانية التي تنل على انه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
 )0.05بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي دُرسن مادة البالغة على وفق انموذج ستيبانز ومتوسط
درجات طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن المادة نفسها على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس التفكير
المنطقي)،استعمل الباحثان االختبار التائي ( )t-testلعينتين مستقلتين ،إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة ( ،)93,2وهي أكبر
من القيمة التائية الجدولية البالغة ( ،)2.00عند مستوى داللة ( )0.05وبدرجة حرية ( ،)48والجدول ( )7يوضح ذلك.

جدول )7
نتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في اختبار التفكير المنطقي البعد
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العدد

المجموعة

االنحراف
المعيار

الوسط الحسابي

التجريبية

25

93.88

10.18

الضابطة

25

85.20

10.76

درجة
الحرية
48

قيمة التائية
المحسوبة

الداللة
0.05

الجدولية
2 ,00

2,93

دالة

مما يدل على إن هناك فرقا ً ذا داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات مجموعتي البحث ولصالح المجموعة التجريبية،
ووفقا ً لذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل بديلتها.
ب -نتيجة الفرضية الصفرية الثالثة:
لغرض التحقق من الفرضية الصفرية الثالثة التي تنل على أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
 )0.05بين متوسطي الفروق في درجات طالبات المجموعة التجريبية االواتي دُرسن مادة البالغة على وفق انموذج
ستيبانز في المقياس القبلي والبعد للتفكير المنطقي) ،استعمل الباحثان االختبار التائي ( )t-testلعينتين مترابطتين إذ
بلغت القيمة التائية المحسوبة ( ،)7.156وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة ( )2.04بدرجة حرية ( ،)24وعند
مستوى داللة ( )0.05أي إن النتيجة دالة إحصائيًا ولمصلحة مقياس القيم االجتماعية البعدي .والجدول ( )8يوضح ذلك.
جدول )8
نتائج االختبار التائي لعينتين مترابطتين الخاصة بالتطبيق القبلي والبعد للتفكير المنطقي للمجموعة التجريبية
المجموعة

االنحراف
المتوسط الحسابي
المعيار

قبلي

87,32

11,11

بعد

93,88

10,18

متوسط
الفروق
6,56

انحراف
الفروق
4,58

درجة
الحرية
24

قيمة التائية
المحسوبة
7.156

الجدولية
2.04

الداللة
0.05
دالة

وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثالثة وتقبل بديلتها.
ثانياً :تفسير النتائج:
في ضوء نتائج البحث التي عرضت يتضح ا تي - :ظهر بعد تحليل النتائج أن طالبات المجموعة التجريبية قد تفوقت
على طالبات المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب المفاهيم البالغية ومقياس التفكير المنطقي ،ويرى الباحثان ذلك يعود
إلى األسباب ا تية- :
ً
• يعمل انموذج ستيبانز في جعل دور الطالبات إيجابيا وفعاال من خالل اكتسابهن مفاهيم جديدة غير معروفة سابقا لديهن
وموازنتها بالمفاهيم والمعلومات السابقة لديهن وكيفية االستفادة منهن.
• ان تدريس المفاهيم البالغية على وفق خطوات ستيبانز ساعد الطالبات على التعرف على كل مفهوم ومعرفة
خصائصه وتطبيقه بصورة صحيحة.
• المناخ التعليمي االجتماعي الذي عمل انموذج ستيبائز على إيجاده بين الطالبات بعضهم بعضا من جهة ،وبينهم
وبين المدرسة من جهة أخرى ،ولد تفاعال نشطأ أثناء دروس البالغة والتطبيق ،با ضافة إلى التعاون بين طالبات
المجموعة الجزئية الصغيرة بمختلف مستوياتها التحصيلية واندماجين معا ،كما يعد التأثير المتبادل بينهن عامال
مساعدا ً في تنمية التفكير المنطقي لدى الطالبات.
• إن استعمال انموذج ستيبانز قد اظهر طبيعة المفاهيم البالغية وبين عالقة هذه المفاهيم مع بعضها البعض ومع بقية
فروع اللغة العربية ،مما ساعد الطالبات على فهم هذه العالقات واكتسابها على النحو الصحيح ،وهذا يدل على ان
مادة البالغة من المواد الدراسية التي تتميز بترابط كبير بين موضوعاتها وعالقات واضحة بين مفاهيمها ،إذ
يصعب الفصل بينها.

ثالثاً /االستنتاجات- :
وفي ضوء النتائج التي توصل اليها الباحثان يمكن استنتاج التالي- :
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• إن أنموذج ستيبانز أكثر فاعلية في اكتساب المفاهيم البالغية من الطريقة االعتيادية.
• إن أنموذج ستيبانز يجعل من الطالبات محورا ً أساسيا ً في عملية التعليم ،إذ يؤدي إلى التفاعل ا يجابي بين الطالبات
والمشاركة الفعالة طوال مدة التجربة.
• ان نموذج ستيبانز له لقدرة على تطوير مهارات الطالبات المعرفية من خالل الخطوات المتسلسلة التي نمت لدى
الطالبات القدرة على التفكير المنطقي.
رابعاً /التوصيات- :
في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بما يأتي- :
• ضرورة تزويد المدرسين بكتاب يشمل الطرائق والنماذج التدريسية الحديثة ،ومن ضمنها أنموذج ستيبانز الختيار
المدرس منها ما يناسبه.
• ضرورة التأكيد على السمات المميزة للمفاهيم البالغية اثناء توضيح المدرسين لتلك المفاهيم.
• ضرورة توعية المدرسين بأهمية التفكير المنطقي وتدريبهم على كيفية تنميته لدى طالباتهم باستخدام النماذج
التعليمية.
خامساً :المقترحات:
استكماالً لهذا البحث يقترح الباحثان إجراء دراسات قادمة منها- :
• إجراء دراسة للتعرف على فاعلية انوذج ستيبانز في تحصيل طالب الثاني متوسط في مادة قواعد اللغة العربية
وتنمية تفكيرهن االستداللي.
• إجراء دراسة للتعرف على فاعلية انموذج ستيبانز في اكتساب المفاهيم األدبية عند طالب الصف الخامس األدبي
وتنمية قيمهن األخالقية.
• إجراء دراسة للتعرف على فاعلية انموذج ستيبانز في اكتساب المفاهيم النحوية عند طلبة الصف الرابع األدبي
وتنمية تفكيرهن المحوري.
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