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 نتًُُت انًفاهُى انُحىَت وانًؼتمذاث انًؼشفُت 

 نتاليُز انًشحهت اإلػذادَت
 دادـإع

 د/ ياهش شؼباٌ ػبذ انباسٌ
أعتار انًُاهح وطشق تذسَظ انهغت انؼشبُت 

 انًغاػذ
 خايؼت بُها –كهُت انتشبُت

 صـــــانًغتخه

استيدفت الدراسة بناء برنامج قائـ عمى نظرية المخططات لتنمية المفاىيـ النحوية 
والمعتقدات المعرفية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية؛ ولتحقيؽ اليدؼ السابؽ أعد الباحث قائمة 

بطة بيذه بالمفاىيـ النحوية الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية, والمعتقدات المعرفية المرت
المفاىيـ, كما تـ بناء اختبار لقياس المفاىيـ النحوية, ومقياس لممعتقدات المعرفية المرتبطة 
بالمفاىيـ النحوية, وتـ تصميـ وبناء برنامج قائـ عمى نظرية المخططات العقمية وتـ توظيؼ 

تيجية تنشيط إستراتيجتيف مف اإلستراتيجيات المنبثقة مف نظرية المخططات العقمية وىما: إسترا
ستراتيجية تحميؿ السمات الداللية, وطبقت الدراسة عمى مجموعة مف تالميذ  المعرفة السابقة, وا 

( تمميًذا وتمميذة قسمت إلى مجموعتيف: تجريبية تدرس 90الصؼ األوؿ اإلعدادي, بمغ عددىـ )
ائج الدراسة عف باستخداـ برنامج الدراسة الحالية, وضابطة تدرس بالطريقة التقميدية, وكشفت نت

فاعمية برنامج الدراسة في تنمية المفاىيـ النحوية ككؿ لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي, 
وتنمية المفاىيـ النحوية الفرعية, وتنمية المعتقدات المعرفية المرتبطة بالمفاىيـ النحوية عمى 

ما أظيرت نتائج بعاد الفرعية لممعتقدات المعرفية, كمستوى المقياس ككؿ, وعمى مستوى األ
الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف تنمية المفاىيـ النحوية وتنمية المعتقدات المعرفية لدى 
تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي, وأوصت الدراسة بضرورة تدريب معممي المغة العربية عمى 

الميذىـ, وضرورة اإلستراتيجيات الحديثة لتنمية المفاىيـ النحوية والمعتقدات المعرفية لدى ت
مراعاة التسمسؿ والتدرج في عرض المفاىيـ النحوية, وكذلؾ تضميف المعتقدات المعرفية في 

 مناىج تعميـ المغة بمراحؿ التعميـ العاـ. 
: المفػػاىيـ النحويػػة, المعتقػػدات المعرفيػػة, نظريػػة المخططػػات العقميػػة, برنػػامج انكهًاااث انًفتاحُاات

 ية, تالميذ المرحمة اإلعدادية.قائـ عمى نظرية المخططات العقم
 : تــــــــــانًمذي
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النحػػو العربػػي عمػػـ ميػػـ مػػف عمػػـو العربيػػة يسػػيـ فػػي شػػحذ العقػػؿ وصػػقؿ الػػذوؽ وتقػػويـ  
فػػي  عنػى, فػالنحو وسػػيمة لضػبط الكػالـ وتصػحيي األسػػاليب, ويبحػث ىػذا العمػـالمسػاف وتيسػير الم

مواضػػػػك الكممػػػػات ووظيفتيػػػػا )النحويػػػػة أصػػػػوؿ تكػػػػويف الجممػػػػة العربيػػػػة وقواعػػػػد إعرابيػػػػا, وتحديػػػػد 
والدالليػػػة( داخػػػؿ الجممػػػة, كمػػػا يحػػػدد الخصػػػائص التػػػي تكتسػػػبيا الكممػػػة مػػػف ذلػػػؾ الموضػػػك سػػػواء 
أكانػػػػت خصػػػػائص نحويػػػػة كاالبتػػػػداء والفاعميػػػػة والمفعوليػػػػة أـ أحكاًمػػػػا نحويػػػػة كالتقػػػػديـ والتػػػػ خير 

 والبناء. واإلعراب
يمارسيا مستخدـ المغة عندما يريد التواصؿ  نحو عمى أنو عممية عقميةوينظر إلى عمـ ال 

مػػك ارخػػريف, حيػػث يوظػػؼ مسػػتخدـ المغػػة العديػػد مػػف العمميػػات العقميػػة فػػي أثنػػاء دراسػػتو ومنيػػا: 
, والتعميػػؿ, واإلعػػراب, وتتجمػػى ىػػذه العمميػػة كػػذلؾ الفيػػـ, والتحميػػؿ, والقيػػاس, واالسػػتقراء, والتطبيػػؽ

في أف بنية ىذا العمـ كميا عبارة عف مفاىيـ وقواعد، وما المفاىيـ إال تصورات عقمية مجردة، أو 
ىو الصورة الذىنية لموظيفة التي تؤدييا الكممة بمعناىا المعجمي أو الداللي في الجممة صرًفا أو 

ي مصػطمي نحػوي لػو تعريػؼ يحػدد المعنػى الػوظيفي لمكممػة، ومػػف تركيًبػا، ويتحػدد ىػذا المفيػوـ فػ
داخؿ التعريؼ توجد القرائف أو الضوابط التي يتعيف توافرىا لممصطمي حتى ينطبؽ عميو المفيـو 

 .(300, 1994المراد )عصر, 
( بػػػ ف تػػػدريس النحػػو العربػػػي لػػػيس ىػػدًفا فػػػي حػػػد 433, 2011ويػػرى )طعيمػػػة و,خػػروف, 

نمػػػػا ىػػػػو وسػػػػيمة لتقػػػػويـ القمػػػػـ والمسػػػػاف مػػػػف االعوجػػػػاج والزلػػػػؿ، فخمػػػػو التعبيػػػػريف الشػػػػفوي  ذاتػػػػو، وا 
والتحريػػري مػػف األخطػػاء متوقػػؼ عمػػى معرفػػة القواعػػد النحويػػة، باإلضػػافة إلػػى فيػػـ المعنػػى سػػواء 
دراؾ وظيفػة الكممػة فػي الجممػة  عف طريؽ القراءة أو االستماع والمحادثة عمػى الوجػو األفضػؿ، وا 

 ؼ عمى معرفة النحو. ودورىا فيو، كؿ ذلؾ متوق
ب ف اكتساب الطالب بمراحؿ التعميـ العاـ  (202, 2008وفي ىذا السياؽ يؤكد )شحاتو, 

لممفػػاىيـ النحويػػة يسػػيـ بدرجػػة كبيػػرة عمػػى إعمػػاؿ عقػػوليـ, وتنميػػة قػػدراتيـ عمػػى التفكيػػر كالقيػػاس 
كيػػػنيـ مػػػف التحميػػػؿ واالسػػػتقراء واالسػػػتدالؿ والتعمػػػيـ والموازنػػػة وقػػػوة المالحظػػػة, باإلضػػػافة إلػػػى تم

الصحيي لألساليب العربية في مواقؼ االستماع والتحدث والقراءة والكتابػة, وتقػد التراكيػب المغويػة 
 وفًقا لقواعد المغة ومفاىيميا.  

أنيا تقـو عمػى إحػداث نػوع وتبرز أىمية تعميـ المفاىيـ النحوية لتالميذ المرحمة اإلعدادية في 
فػتعمـ المفػاىيـ لػو مبػررات يـ النحويػة الرئيسػة والفرعيػة فػي كػؿ متكامػؿ, المفاىمف التكامؿ والربط بيف 

التالميػذ لممفػاىيـ  نتقػاؿ أثػر تعمـػا فػيتسػيـ لبنيػة النحػو العربػي, و كثيرة مف أىميا تعميؽ فيـ التالميذ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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ة تمييػز أمثمػة جديػدة وتفسػير مواقػؼ عديػد فػييسػتخدمو  معرفػيألنيا تزود الفرد ببناء  النحوية التالية؛
تبسػػيط المعرفػػة مػػف خػػالؿ تجميػػك , كمػػا أف تعمػـػ المفػػاىيـ النحويػػة يعػػيف بدرجػػة كبيػػرة فػػي مرتبطػػة بيػػا

األشػػياء واألحػػداث واألفكػػار عػػف طريػػؽ خصائصػػيا المشػػتركة وتصػػنيؼ المعػػارؼ وتسػػييؿ تفسػػيرىا 
سػػبؽ تعمميػػا، وتعػػد خطػػوة ضػػرورية لػػتعمـ  التػػيلممواقػػؼ  مشػػابيةعنػػد التطبيػػؽ عمػػى مواقػػؼ جديػػدة 

 .والقوانيف والمبادئلتعميمات والنظريات ا
( أىميػػػة تعمػػػـ المفػػػاىيـ النحويػػػة بقولػػػو: إف تعمػػػـ المفػػػاىيـ 72, 2003ويؤكػػػد )عبػػػد ا , 

النحويػػة يسػػيـ فػػي فيػػـ التمميػػذ واسػػتيعابو ألساسػػيات النظػػاـ المغػػوي, ويمكنػػو مػػف امػػتالؾ جوانػػب 
تسػػيـ دراسػػة المفػػاىيـ النحويػػة فػػي  السػالمة المغويػػة, ومػػف ثػػـ يسػػتطيك ضػػبط حديثػػو وكتابتػػو, كمػػا

تذليؿ بعض صعوبات التعمـ, حيث يتـ بناؤىا بطريقة تراكمية, فمػا يدرسػو التالميػذ فػي الصػفوؼ 
الدنيا يكوف نقطة انطالؽ لما يدرس فيما بعد في الصفوؼ العميا؛ لذا يمثؿ فيـ التالميػذ لممفػاىيـ 

 وية إلى تحقيقييا. النحوية أحد األىداؼ التي يسعى تدريس القواعد النح
ونظًرا ألىمية المفاىيـ النحوية لتالميذ المرحمة اإلعدادية فقد وضعت ليا )الييئة القومية 

( مجموعػة مػف 51 – 50, 2009لضماف جودة التعميـ واالعتماد التابعة لرئاسة مجمػس الػوزراء, 
, ويتعػػػرؼ التراكيػػػب المعػػػايير المرتبطػػػة بػػػالنحو العربػػػي, ومنيػػػا: يتعػػػرؼ المػػػتعمـ الجممػػػة العربيػػػة

 الجزئية, يتعرؼ األساليب المغوية المختمفة, وأيًضا يتعرؼ التغيرات التي طرأت عمى بنية الكممة.
كمػػػا حظيػػػت المفػػػاىيـ النحويػػػة باالىتمػػػاـ مػػػف قبػػػؿ البػػػاحثيف, ف جريػػػت فييػػػا العديػػػد مػػػف 

اتيجيتى سػػػػتر إفعاليػػػػة  ( التػػػػي اسػػػػتيدفت التحقػػػػؽ مػػػػف2004الدراسػػػػات,  ومنيػػػػا دراسػػػػة )سػػػػالماف, 
تنميػػة بعػػض المفػػاىيـ النحويػػة والتفكيػػر الناقػػد واالتجػػاه  فػػي  التوصػػيؼ التمثيػػؿ ومػػا وراء الػػذاكرة

فعاليػػة اسػػتراتيجيتي التوصػػيؼ الثػػانوي؛ وأظيػػرت الدراسػػة نحػػو المػػادة لػػدى طػػالب الصػػؼ األوؿ 
اه نحو المادة لدى تنمية بعض المفاىيـ النحوية والتفكير الناقد واالتج فيوما وراء الذاكرة  التمثيؿ

ف تفوقػػػػت اسػػػػتراتيجية الثػػػػانويطػػػػالب الصػػػػؼ األوؿ  بعػػػػض مسػػػػتويات  فػػػػي  مػػػػا وراء الػػػػذاكرة  وا 
ف كػاف إ وبعػض ميػارات التفكيػر الناقػد عمػػى التحصػيمياالختبار  ستػػراتيجية التوصػيؼ التمثيػؿ وا 

  .تقدًما وتفوًقا طفيًفا
أثػػر اسػػتخداـ نمػػوذج الػػتعمـ عػػرؼ ( التػػي ىػػدفت إلػػى ت2007ومنيػػا دراسػػة )سػػامية عبػػد ا , 
  مف التعميـ األساسي بعض المفاىيـ النحوية واتجاىاتيـ البنائي في اكتساب تالميذ الحمقة الثانية

, وكشػػفت نتػػائج الدراسػػة عػػف فاعميػػة نمػػوذج الػػتعمـ البنػػائي فػػي النمػػوذج نحػػو اسػػتخداـ
 حوية.اكتساب تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي لممفاىيـ الن
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قيػػػاس فاعميػػة حقيبػػة تعميميػػػة محوسػػبة فػػػي ( دراسػػػة اسػػتيدفت 2010وأعػػدت )الكمبػػاني, 
ػػرؼ واألداء المغػػوي واالتجػػاه لػػدى طالبػػات الصػػؼ العاشػػر فػػي  تنميػػة بعػػض مفػػاىيـ الّنحػػو والصا

فػػػرؽ داؿ إحصػػػائًيا بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات وأسػػػفرت نتػػػائج الدراسػػػة عػػػف وجػػػود  سػػػمطنة عمػػػاف،
رفية في مسػتويات )التػذكر،  طالبات المجموعتيف: الضابطة والتجريبية في المفاىيـ الّنحوية والصا

جمػػالي الدرجػػة( فػػي التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار  والفيػػـ، والتطبيػػؽ، والتحميػػؿ، والتقػػويـ، واإلبػػداع، وا 
رفية،  .ولصالي المجموعة التجريبية المفاىيـ الّنحوية والصا
كشػػؼ عػف فعاليػػة تػػدريس النحػو فػػي ضػػوء ( دراسػة اسػػتيدفت ال2011وأجػرت )الجوجػػو, 

نظريػػػة الػػػذكاءات المتعػػػددة فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ النحويػػػة لػػػدى طالبػػػات الصػػػؼ السػػػابك األساسػػػي 
بػػيف  0005ضػعيفات التحصػيؿ؛ وأظيػرت النتػائج وجػود فػػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى 

فػي  الضػابطة موعػةالمج طالبػات درجػات ومتوسػط التجريبيػة، المجموعػة طالبػات درجات متوسطي
 التجريبية    المجموعة لصالي البعدي النحوية المفاىيـ اختبار

أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجية الػتعّمـ التوليػدي ( دراسة ىدفت إلى تعرؼ 2014وأعد )النواس, 
, في اكتساب المفاىيـ النحوية لدى طمبة الصؼ الخامس األساسػي، واتجاىػاتيـ نحػو تعمّػـ النحػو

داللة إحصػائية بػيف متوسػطي المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة  يفرؽ ذجود وأظيرت الدراسة و 
فػػػي اختبػػػار التحصػػػيؿ البعػػػدي فػػػي مػػػادة القواعػػػد النحويػػػة، وىػػػذا الفػػػرؽ يعػػػود لصػػػالي المجموعػػػة 

  .التجريبية التي درست باستخداـ إستراتيجية التعمـ التوليدي

مػا لػدييـ مػف معتقػدات حػوؿ معرفػة ويت ثر التالميػذ فػي أثنػاء دراسػتيـ لممفػاىيـ النحويػة ب
ىػػػػػػػذه المفػػػػػػػاىيـ مػػػػػػػف جيػػػػػػػة وعمميػػػػػػػة تعمميػػػػػػػا مػػػػػػػف جيػػػػػػػة أخػػػػػػػرى, وتػػػػػػػؤثر المعتقػػػػػػػدات المعرفيػػػػػػػة 

Epistemological Beliefs  تػػػ ثيًرا فػػػي أحكػػػاـ التالميػػػذ, وفػػػي األىػػػداؼ التػػػي يسػػػعوف إلػػػى
فػاىيـ, وتػؤثر تحقيقيا, وكذلؾ تؤثر في اختيار اإلسػتراتيجيات التػي يمكػف توظيفيػا لتنميػة ىػذه الم

 في أنماط التفكير النحوي المختمفة التي يمارسونيا. 
ويمثؿ مفيوـ المعتقدات المعرفية مكوًنا ميًمػا وعنصػًرا رئيًسػا مػف عناصػر عمميػة الػتعمـ, 
حيػػث تتعػػدد جوانػػب ىػػذا المفيػػـو ليشػػمؿ مجموعػػة مػػف التصػػورات واألفكػػار حػػوؿ معنػػى المعرفػػة, 

فػػة ومػػدى صػػحتيا واكتسػػابيا وسػػرعة ىػػذا االكتسػػاب, وذلػػؾ وطبيعتيػػا ومصػػدرىا وشػػروطيا المختم
لتحقيػػؽ فيػػـ أعمػػؽ لسػػموؾ المػػتعمـ, وقػػد زاد االىتمػػاـ بالمعتقػػدات المعرفيػػة؛ ألنيػػا تقػػدـ تفسػػيرات 
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لبعض الظواىر التي يواجييا المعمـ في أثناء عممو, كما أف ىذه المعتقدات تؤثر كػذلؾ فػي تعمػـ 
 .  (Schommer,2004,22 – 27)طالبو 

مػػف الػػرواد األوائػػؿ الػػذيف درسػػوا مفيػػـو المعتقػػدات  William Perryويعػػد ويميػػاـ بِػػري 
المعرفيػػة باسػػتخداـ المقػػابالت واالسػػتبانات؛ لمتعػػرؼ عمػػى ,راء الطػػالب حػػوؿ صػػواب المعرفػػة أو 
خطئيا, وتعد المعتقدات المعرفيػة أحػد مسػتويات مػا وراء المعرفػة, وىػو مػا يطمػؽ عميػو معرفػة مػا 

, إضػػػافة إلػػػى المسػػػتوييف  Epistemological Metacognitiveعتقػػػدات المعرفيػػػة وراء الم
ارخػػريف: معرفػػة مػػا وراء المعرفػػة ومعرفػػة مػػا وراء اإلسػػتراتيجية, حيػػث تعمػػؿ المعتقػػدات المعرفيػػة 

 &Kuhn, 2000, 178)كرابط لممسػتوييف السػابقيف, وتتضػمف المراقبػة والػوعي لحػدود المعرفػة 

Kitchener, 2002, 95). 
إلػى أف المعتقػدات المعرفيػة ىػي البنيػة السػيكولوجية  (Hofer, 1994, 4)ويشػير ىػوفر 

التػػي تشػػير إلػػى مفػػاىيـ التالميػػذ حػػوؿ طبيعػػة المعرفػػة وكيفيػػة اكتسػػابيا, وتختمػػؼ ىػػذه المعتقػػدات 
وفقًػػا لممجػػاؿ المعرفػػي, كمػػا تختمػػؼ بػػاختالؼ المتعممػػيف, ونػػوع العمػػؿ الػػذي يقومػػوف بػػو؛ إلنجػػاز 

التي يكمفوف بيػا, وتتضػمف ىػذه المعتقػدات أربعػة أبعػاد ىػي: طبيعػة المعرفػة, والتػي تعنػي  المياـ
 بساطة أو تعقيد المعرفة, ومصدر المعرفة, ويقينيتيا, وثبات ىذه المعرفة.

وتبػػرز أىميػػة دراسػػة المعتقػػدات المعرفيػػة فػػي أنيػػا تػػؤثر بدرجػػة كبيػػرة فػػي عمميػػة الػػػتعمـ 
المعرفػػػة المتعممػػػة بصػػػفة خاصػػػة, كمػػػا تتضػػػمف المعتقػػػدات  بصػػػفة عامػػػة, وفػػػي المعتقػػػدات حػػػوؿ

المعرفية التقييمات اإليجابية والسػمبية التػي يقػوـ بيػا التالميػذ نحػو األشػياء والتػي قػد تكػوف أشػياء 
ممموسة أو أشخاًصا أو أفكاًرا مجردة, أو مواقؼ ووجيػات نظػر حػوؿ شػيء معػيف, كمػا تعػد ىػذه 

ساسػػية لالتجاىػػات نحػػو المػػواد الدراسػػية المختمفػػة, بمعنػػى أف المعتقػػدات بمثابػػة وحػػدات البنػػاء األ
 (Dole &Sintra,1994, 248-249)مجموع المعتقدات تشكؿ اتجاىات الفرد نحو التعمـ 

إلى أىمية المعتقػدات المعرفيػة لمطػالب فػي  (Pintritch, 2002, 220)ويشير بنترتش 
لميػػػاـ األكاديميػػػة التػػػي ير بػػػوف فػػػي مراحػػػؿ التعمػػػيـ العػػػاـ, وخاصػػػة عنػػػد أدائيػػػـ لمجموعػػػة مػػػف ا

مواصػػػمة أداءىػػػا, فػػػاألداء األكػػػاديمي يتػػػ ثر بمعتقػػػدات الطػػػالب والتػػػي تػػػدور حػػػوؿ درجػػػة ذكػػػائيـ, 
ومعرفتيـ لما يقوموف بو وتعمميـ إياه, فالطالب الذيف يؤمنوف بالقػدرات الثابتػة والمعرفػة البسػيطة 

ومػػف ثػػـ نجػػدىـ يسػػتخدموف إسػػتراتيجيات والػػتعمـ  يػػر الفعػػاؿ يميمػػوف عػػادة إلػػى تجنػػب العقبػػات, 
 ير فعالػة ألداء ىػذه الميػاـ, كمػا أنيػـ يظيػروف أنماًطػا سػموكية  يػر قػادرة عمػى التكيػؼ مػك مػا 
يػػػواجييـ مػػػف صػػػعوبات أو تحػػػديات, بعكػػػس الطػػػالب الػػػذيف يمتمكػػػوف معتقػػػدات معرفيػػػة عميقػػػة 
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لتػػػي تتحػػػدى تفكيػػػرىـ, ممػػػا ومعقػػػدة وناضػػػجة, ويؤمنػػػوف بحػػػاجتيـ الػػػدائـ إلػػػى المعرفػػػة المتجػػػددة ا
 يدفعيـ لمواجية ما يعترضيـ مف صعاب وعقبات ويسعوف لمتغمب عمييا والتكيؼ معيا.       

وتتعػػدد أنػػواع المعتقػػدات المعرفيػػة, فمنيػػا مػػا يتصػػؿ بالطالػػب ذاتػػو ومنيػػا مػػا يتعمػػؽ بالمعرفػػة 
حرجػة التػي يتصػؼ بيػا النحوية مف حيػث طبيعػة المفيػـو النحػوي, وبينتػو, ومصػدر تكوينػو وسػماتو ال

, ومنيػػا مػػا يػػرتبط بعمميػػة تعمػـػ المفػػاىيـ النحويػػة مػػف حيػػث الطرائػػؽ المختمفػػة التػػي يتبعيػػا  كػػؿ مفيػػـو
, ومف ثـ تؤثر عمى درجة تعممو لو, فضػاًل عػف أف المعتقػدات اإليجابيػة  المتعمـ الكتساب ىذا المفيـو

 المفاىيـ أو تمؾ.والسمبية لدى التالميذ تؤثر بدرجة كبيرة في اكتسابو ليذه 
ونظُرا ألىمية المعتقدات المعرفية فقد أجريت العديد مف الدراسػات التػي تكشػؼ عػف ىػذه 
المعتقػػػػػػدات فػػػػػػي عالقتيػػػػػػا مػػػػػػك العديػػػػػػد مػػػػػػف المتغيػػػػػػرات ومنيػػػػػػا الدراسػػػػػػة التػػػػػػي أجرتيػػػػػػا شػػػػػػومر 

(Schommer,1993)  التػػػي اسػػػتيدفت التحقػػػؽ مػػػف معرفػػػة أثػػػر نمػػػو المعتقػػػدات المعرفيػػػة عمػػػى
كػػػاديمي لطػػػالب المرحمػػػة الثانويػػػة, وكشػػػفت النتػػػائج أف االعتقػػػاد فػػػي المعرفػػػة البسػػػيطة األداء األ

والمؤكػػػدة والػػػتعمـ السػػػريك يتنػػػاقص مػػػك العمػػػر, وكانػػػت الطالبػػػات أقػػػؿ اعتقػػػاًدا فػػػي الػػػتعمـ والقػػػدرة 
 الثابتة, وىذا يؤدي إلى زيادة معدليف في األداء األكاديمي. 

الكشػػػػػؼ عػػػػػف عالقػػػػػة المعتقػػػػػدات المعرفيػػػػػة (: دراسػػػػػة اسػػػػػتيدفت 2006وأجػػػػػرى )زايػػػػػد, 
بالتحصيؿ الدراسي لتالميذ الصفيف األوؿ اإلعدادي والثالث اإلعدادي, وقػد أظيػرت نتػائج وجػود 
فػػرؽ حسػػب متغيػػر الصػػؼ الدراسػػي فػػي جػػانبيف ىمػػا: سػػرعة الػػتعمـ وبنيػػة المعرفػػة, كمػػا تػػـ التنبػػؤ 

مػػف جوانػػب المعتقػػدات المعرفيػػة بالتحصػػيؿ الدراسػػي لتالميػػذ الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي فػػي جانػػب 
وىػو جانػب سػرعة الػتعمـ, ولتالميػػذ الصػؼ الثالػث اإلعػدادي فػي جػػانبيف ىمػا: القػدرة عمػى الػػتعمـ 

 وسرعة التعمـ. 
التػػي ىػػدفت إلػػى تحديػػد  (Topkaya et al., 2011)ومنيػػا دراسػػة توبكايػػا و,خػػريف 

ؿ الػػػتعمـ الدراسػػػة والتحصػػػيؿ العالقػػػة بػػػيف المعتقػػػدات المعرفيػػػة ومعتقػػػدات فاعميػػػة الػػػذات ومػػػداخ
الدراسػي, وأظيػرت النتػػائج أف المعتقػدات المعرفيػػة تػؤثر عمػى مػػداخؿ الػتعمـ والدراسػػة بشػكؿ  يػػر 
مباشر, وذلؾ مف خالؿ معتقدات فاعمية الذات, وأظيرت النتائج كذلؾ بػ ف االعتقػاد حػوؿ يقينيػة 

 المعرفة ىو الذي تنب  فقط بالتحصيؿ الدراسي.  
مخططػػات العقميػػة مػػف نظريػػات عمػػـ الػػنفس المعرفػػي والتػػي ترجػػك جػػذورىا وتعػػد نظريػػة ال

كانػت يعػد مػف  ؿإلي أفكار فالسفة اليوناف وأفالطوف وأرسطو, بيد أف الفيمسػوؼ الفرنسػي إيمانويػ
أوؿ مف تحدث عف المخططات المعرفية باعتبارىا عممية تنظيـ لممعرفة والتراكيب والتي يستطيك 
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العػالـ, كمػا تعػود إلػى أعمػاؿ بياجيػو باعتبػاره منظػًرا لعمػـ الػنفس المعرفػي الفرد مف خالليا تفسير 
وخاصة حديثو عف التمثؿ والمواءمة, وترجك كذلؾ إلى جيػود أوزوبػؿ وتفسػيره لمػتعمـ ذي المعنػى 
مػػف جيػػة أخػػرى, وىػػي أعمػػاؿ يقػػـو بيػػا الػػدماغ مػػف أجػػؿ تفسػػير وتنظػػيـ واسػػترجاع المعمومػػات, 

عمااًل, ومفاىيـ, ومواقؼ والعالقة المشػتركة بينيمػا مػف خػالؿ وضػعيما فنحف نحتفظ في الذاكرة أ
وتنظيميػػػا فػػػي أطػػػر معرفيػػػة, ىػػػذه األطػػػر تػػػنظـ خبراتنػػػا, وتمكننػػػا مػػػف اسػػػترجاع المعمومػػػات عنػػػد 
الحاجػػػة , وتعػػػد الخبػػػرات السػػػابقة مػػػف أىػػػـ العناصػػػر التػػػي تػػػؤثر عمػػػي األطػػػر المعرفيػػػة , فيػػػذه 

 .McVee, M)وعمى استيعاب المفاىيـ الموجودة داخؿ النص  الخبرات تؤثر عمي تعمـ القراءة,

B., Dunsmore, K. & Gavelek, 2005,535) 

ب نيػػػا تنظػػػيـ  (Howard, 1986, 30)فالمخططػػات العقميػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػر ىػػػوارد 
, وىي تمثيؿ لبعض األجزاء التي تعد  Mental Structureلممعمومات, أو تركيب أو بنية عقمية

و أف المخطػػط العقمػػي شػػ نو شػػ ف المفػاىيـ, ىػػي عبػػارة عػػف تمثػػيالت مجػػردة لمخبػػرة, مثيػرة لمفػػرد, أ
 والتي تستخدـ لفيـ العالـ الذي نتفاعؿ معو.
 Cognitive مػف جوانػب العمػـو المعرفيػة ميًمػا اجانًبػومػف ثػـ تعػد المخططػات العقميػة 

Sciences ، عمي الفرد  وؿكيفية حصتدور حوؿ  نظريةحيث إف نظرية المخططات العقمية ىي
 وفىو مصطمي فني يستخدمو العمماء المعرفيػالعقمي مخطط , فالالمعرفة، ومعالجتيا، واستردادىا

 وتنظػػػػيـالعمميػػػػات العقميػػػػة التػػػػي يمارسػػػػيا األفػػػػراد فػػػػي أثنػػػػاء أداءىػػػػـ لمميػػػػاـ المختمفػػػػة, لوصػػػػؼ 
نظـ تػػ ة التػيثوابػت المعرفيػال مػف فػي رؤوسػيـ، وينظػر إلييػػا عمػى أنيػايـ ليػا ، وتخػزينالمعمومػات
تمثػػػؿ شػػػبكات معقػػػدة مػػػف المعمومػػػات التػػػي , كمػػػا أنيػػػا الػػػذاكرة طويمػػػة المػػػدىداخػػػؿ المعمومػػػات 

 .(Vacca & Vacca, 2013,15)الجديدة  يستخدميا الناس لفيـ األحداث والمواقؼ
إلى الدور الكبيػر الػذي تؤديػو المعرفػة السػابقة  (Rumelhart,1980,45)ويشير رومميارت 

الػػتعمـ, حيػػث إف البنيػػة المعرفيػػة لممػػتعمـ تػػؤثر فػػي عمميػػة تعممػػو لممعمومػػات الجديػػدة  فػػي تسػػييؿ عمميػػة
ويقصػػد  Accretionالمكتسػػبة, وتػػرتبط بنظريػػة المخططػػات ثالثػػة أنمػػاط مػػف الػػتعمـ وىػػي: اإلضػػافة 

بيا قدرة المتعمـ عمى ترميز المعمومات الجديدة في حدود ما لديو مف معمومات ومعػارؼ سػابقة تػرتبط 
وىي عمميػة تطػوير بطػيء لمبينػة المعرفيػة وتعديمػو ليػا بنػاء  Tuningموضوع المدروس, والتوليؼ بال

وىػػي عمميػػة إنشػػاء أو  Restructuringعمػػى معالجتػػو الجديػػدة لموضػػوع الػػتعمـ, وأخيػػًرا إعػػادة البنػػاء 
مػػى تكػويف المخططػات العقميػػة الجديػدة المرتبطػػة بالموضػوع, وذلػػؾ مػف خػػالؿ إجػراء بعػػض التعػديؿ ع

 معموماتو السابقة المرتبطة بالموضوع. 
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( إلي أىمية المخططات العقمية في أنيا تساعد المػتعمـ عمػي 34, 2004وتشير )دروزة, 
فيػػـ مػػا يقػػرأ أو مػػا يػػتعمـ, وتسػػاعده فػػي التركيػػز عمػػي األشػػياء الميمػػة, وعمػػي اسػػتنتاج المعمومػػات 

ا لمػػذاكرة لمعرفػػة مػػا يجػػب أف يقػػرأه ومعرفػػة المعػػاني الكامنػػة وراء السػػطور, فضػػاًل عػػف مسػػاعدتي
المتعمـ في المستقبؿ؛ كي تعوض الػنقص فػي المعرفػة الحاليػة, والتقػاط األفكػار الرئيسػة المجػردة, 
وتخزينيػػا فػػي الػػذاكرة طويمػػة األمػػد, ومػػؿء الفجػػوات الفار ػػة فػػي الػػذاكرة بمعمومػػات جديػػدة عنػػدما 

عػادة بنائيػا, تكوف المعرفة ناقصة, فضػاًل عػف مسػاعدة المػتعمـ فػي بنػ اء المعمومػات وتنظيميػا, وا 
 وفيميا, وتخزينيا بمستويات مختمفة في الذاكرة. 

ولقػػد نبػػك مػػف نظريػػة المخططػػات العقميػػة العديػػد مػػف اإلسػػتراتيجيات ومنيػػا: إسػػتراتجيات 
تنشػػيط المعرفػػة السػػابقة والتػػي تقػػـو عمػػى اسػػتثمار المعمومػػات والمعػػارؼ السػػابقة لممػػتعمـ فػػي بنػػاء 

الجديػػدة, وذلػػؾ بتحديػػد مػػا يعرفػػو المػػتعمـ عػػف الموضػػوع, وربطػػو بػػيف معموماتػػو الجديػػدة  المعرفػػة
ومعموماتو المخزنة في بنيتو المعرفية؛ فالمتعمـ الذي يمتمؾ معمومات ثرية عػف الموضػوع المػتعمـ 
كمػػاؿ أوجػػو الػػنقص الموجػػودة فيػػو مقارنػػة بػػالمتعمـ الػػذي  يكػػوف أكثػػر قػػدرة عمػػى مػػؿء الفرا ػػات وا 

 لديو معمومات بسيطة عف ىذا الموضوع.توجد 
إلػػػػػى أىميػػػػػة  (Jensen & Nicklsen,2008,74)ويشػػػػػير جينسػػػػػف, ونيكمسػػػػػيف 

إستراتيجيات تنشيط المعرفة السابقة في أنيا تحسػف مػف ذاكػرة المػتعمـ وتعينػو عمػى تعمػـ المفػاىيـ 
والبنيػة المفاىيميػة  والميارات المختمفة, كما أنيا تقوـ بالربط العميؽ بيف عناصر المحتػوى المقػدـ
 Scaffoldingلممػػتعمـ, فضػػاًل عػػف أف تنشػػيط المعرفػػة السػػابقة تعمػػؿ كػػدعامات لعميػػة الػػتعمـ 

Learning ,؛ لبنػػػاء المحتػػػوى الجديػػػد, عػػػالوة عمػػػى تصػػػحيي أنمػػػاط الفيػػػـ الخطػػػ  لػػػدى الطػػػالب
الطػػالب  وتكػػويف خطػػة معرفيػػة واضػػحة لممفيػػوـ المغػػوي المػػراد تعممػػو, وأخيػػًرا ف نيػػا تراعػػي ميػػوؿ

 ودافعيتيـ لمتعمـ, وتشجعيـ لتحقيؽ مزيد مف النجاحات. 
ومػػف اإلسػػتراتيجيات النابعػػة مػػف نظريػػة المخططػػات العقميػػة إسػػتراتيجية تحميػػؿ السػػػمات 
الدالليػػة, وىػػي مػػف اإلسػػتراتيجيات التػػي تعػػػزز تعمػػيـ المفػػاىيـ, وىػػذه اإلسػػتراتيجية تسػػعى لتزويػػػد 

مفيػػوـ النحػوي, فيػػي بمثابػة إطػار تنظيمػػي تسػاعدىـ عمػػي الطػالب بشػبكة مػػف السػمات المميػزة لم
تنظػػػيـ معمومػػػاتيـ ومفػػػاىيميـ بشػػػكؿ أفقػػػي ورأسػػػي طبقًػػػا لمسػػػمات المميػػػزة ليػػػذا المفيػػػوـ أو ذاؾ, 
واليػػدؼ األساسػػي مػػف اسػػتخداـ ىػػذه اإلسػػتراتيجية معاونػػة الطػػالب فػػي توسػػيك معػػارفيـ المرتبطػػة 

يس بغيره مف المفاىيـ الفرعية المنبثقة منو مػف جيػة, بالمفاىيـ, وذلؾ مف خالؿ ربط المفيـو الرئ
وربػػط ىػػذه الموضػػوعات بسػػابؽ خبػػرتيـ مػػف جيػػة ثانيػػة, كمػػا أنيػػا تعػػيف الطػػالب عمػػي اسػػتيعاب 
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 & ,.Anders, P.L)الموضوع بناء عمي مػا يػتـ مػف مناقشػات بػيف الطػالب وبعضػيـ الػبعض 

Bos, C.S, 1986, 610). 
جيتيف قػػد أجريػػت فييمػػا العديػػد مػػف الدراسػػات منيػػا دراسػػة ونظػػًرا ألىميػػة ىػػذيف اإلسػػتراتي 

(Smith, Lynn C.; And Others, 1983)   والتػي ىػدفت إلػى فاعميػة إسػتراتيجية تنشػيط
المعرفػػػػة السػػػػابقة لتنميػػػػة ميػػػػارات االسػػػػتيعاب لمنصػػػػوص النثريػػػػة لػػػػدى تالميػػػػذ الصػػػػؼ السػػػػادس 

بقة لمتالميذ المجموعػة التجريبيػة قػد أتػاح االبتدائي, وكشفت نتائج الدراسة أف تنشيط المعرفة السا
 ليـ مزيًدا مف اإلحاطة والفيـ لمضموف النص المقروء مقارنة ب داء المجموعة الضابطة.     

دراسػة اسػتيدفت التحقػؽ مػف فاعميػة إسػتراتيجية  (Spires & Donley 1998)وأجػرى 
ب الصػػؼ التاسػػك, وأظيػػرت تنشػػيط المعرفػػة السػػابقة لتنميػػة ميػػارات االسػػتيعاب القرائػػي لػػدى طػػال

نتائج الدراسة فاعمية إستراتيجية تنشيط المعرفة السابقة في تحسيف ميارات تحديد الفكرة الرئيسػة, 
 وعمؿ روابط بيف معموماتيـ وبيف ما تمقوه مف معمومات جديدة في النص القرائي.

ف دراسػة ىػدفت إلػى التحقػؽ مػ (Anders, P.L.; Bos, C.S., 1986)وأعػد كػَؿٌ  مػف 
فاعمية إستراتيجية تحميػؿ السػمات الدالليػة لتنميػة المفػردات المغويػة وفيػـ الػنص القرائػي؛ وكشػفت 
نتػػػػائج الدراسػػػػة عػػػػف فاعميػػػػة ىػػػػذه اإلسػػػػتراتيجية فػػػػي تعمػػػػـ مفػػػػردات لغويػػػػة جديػػػػدة, وتحديػػػػد أىػػػػـ 

 خصائصيا الداللية وتنمية الفيـ القرائي لدى الطالب بمراحؿ التعميـ العاـ. 
( دراسػة (Rider, Wright, Marshall, & Page, 2008سػو فقػد أعػد وفي السياؽ نف

استيدفت استخداـ إستراتيجية تحميؿ السمات الداللية لتحسيف الخطاب لػدى الكبػار الػذيف يعػانوف 
مف الحبسة, وأسػفرت النتػائج عػف تحسػف أداء جميػك المشػاركيف, حيػث زادت قػدرتيـ عمػى تسػمية 

 زيادة أعداد المشاركيف في ىذه التجربة.الكممات بطريقة صحيحة, فضاًل عف 
 اإلحغاط بانًشكهت:  

بػػالر ـ مػػف أىميػػة المفػػاىيـ النحويػػة لطػػالب التعمػػيـ العػػاـ, ومػػا يقابػػؿ ىػػذه األىميػػة مػػف 
اىتماـ إال اف الواقك المغػوي يشػير بجػالء إلػى وجػود ضػعؼ واضػي لػدى الطػالب بمراحػؿ التعمػيـ 

, الخطيب 58, 2005الدراسات ومنيا دراسة )الخطيب,  العاـ, وىذا الضعؼ قد أكدتو العديد مف
( إذ تشير نتائج ىاتيف الدراستيف إلى عدـ تمكف الطػالب مػف المفػاىيـ 496, 2011وعبد الحؽ, 

 النحوية والصرفية فضال عف عدـ الوعي باألنماط المغوية المقررة عمييـ في منيج المغة العربية. 
يف تخصػػػص المغػػػة العربيػػػة بكميػػػة التربيػػػة, وينسػػػحب ىػػػذا الضػػػعؼ عمػػػى الطػػػالب المعممػػػ

( إلػػى عػػدـ تمكػػف طػػالب وطالبػػات 23 – 22, 2012حيػػث أشػػارت نتػػائج )عثمػػاف وعبػػد الحػػي, 
قسػػػـ المغػػػة العربيػػػػة مػػػف المفػػػاىيـ النحويػػػػة والصػػػرفية, إذ بمغػػػت نسػػػػبة تمكػػػنيـ لممفػػػاىيـ النحويػػػػة 
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وىاتػػاف  37040ية فكانػػب % وىػػي نسػػبة متدنيػػة لمغايػػة, أمػػا تمكػػنيـ مػػف المفػػاىيـ الصػػرف38080
النسػبتاف تشػيراف بجػالء إلػى مػا يعانيػو الطػالب مػف قصػور فػي المفػاىيـ النحويػة والصػرفية عمػى 

 حد سواء. 
فقػػد كشػػفت  ةأمػػا عػػف أبػػرز مظػػاىر الضػػعؼ التػػي يعػػاني منيػػا تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػ

ضػػػػمائر ( والتػػػػي تجمػػػػت فػػػػي الضػػػػعؼ الواضػػػػي فػػػػي: ال84, 1996عنيػػػػا نتػػػػائج دراسػػػػة )عمػػػػي, 
, واألفعاؿ الخمسة, والعدد وتمييزه, وال  المنفصمة, والنعت, والتوكيد, والمفعوؿ ألجمو, والفعؿ الالـز

 النافية لمجنس, والمستثنى باألدوات المختمفة, واألسماء الموصولة, وكاف واسميا وخبرىا.
 وقػػػد يعػػػزى أحػػػد أسػػػباب ىػػػذا الضػػػعؼ إلػػػى إسػػػتراتيجيات التػػػدريس المسػػػتخدمة مػػػك تعمػػػيـ

, والخيػػاط, 177, 1998وتعمػػـ المفػػاىيـ النحويػػة, وىػػذا مػػا أكدتػػو نتػػائج دراسػػة )فضػػؿ ا  وسػػعد, 
( حيػػػػػػث كشػػػػػػفت ىػػػػػػاتيف الدراسػػػػػػتيف عػػػػػػف اتبػػػػػػاع معممػػػػػػي المغػػػػػػة العربيػػػػػػة لطرائػػػػػػؽ 223, 2000

سػػػػتراتيجيات تػػػػدريس تقميديػػػػة تعتمػػػػد عمػػػػى التمقػػػػيف والحفػػػػظ واالسػػػػتظيار النحويػػػػة دوف الػػػػوعي  وا 
ال تفػػػي بكػػػؿ  –ر ػػػـ مػػػا تحققػػػو مػػػف بعػػػض أىػػػداؼ تػػػدريس النحػػػو  –الطريقػػػة بمفاىيميػػػا, وىػػػذه 

األ ػػػػراض التعميميػػػػة ليػػػػذا الػػػػدرس, والتػػػػي تجعػػػػؿ النحػػػػو وسػػػػيمة لصػػػػحة الكػػػػالـ والكتابػػػػة, ويظػػػػؿ 
 استخداميا في ظؿ النظاـ العادي لمفصؿ سبًبا مف أسباب نفور الطالب مف دروس النحو.

العمميػات العقميػة التػي يتطمبيػا عمػـ النحػو مػف  كما أف ىػذه الطريقػة ال تسػيـ فػي اسػتثارة
عراب وضبط لغوي, كما أنيا ال تسيـ في توضيي السػمات  فيـ وتحميؿ وقياس واستقراء وتقويـ وا 

الحرجة المميزة لكؿ مفيـو نحوي عمى حدة, حيث يركز معممو المغة  Critical Traitالت سيسية 
يػا دوف إعمػاؿ لمعقػػؿ ودوف الوقػوؼ عمػى مػػا وراء العربيػة عمػي حفػػظ القاعػدة والشػواىد الدالػػة عمي

القاعدة أو ما وراء التركيب, وىو جانب ميـ عند تعميـ وتعمـ النحو العربي يرتبط بعممي المعاني 
 والداللة.

أمػػا عػػف عالقػػة المعتقػػدات المعرفيػػة بالمفػػاىيـ النحويػػة فتتضػػي فػػي أف عمميػػة الػػتعمـ فػػي 
 (Hofer& Pintrich 1997, 121)تعمـ, حيػث يفتػرضجوىرىا عممية دافعية تنبك مف ذات المػ

أف التالميػػذ سػػوؼ يطػػوروف مػػف إدراكيػػـ لممعرفػػة مػػف منطمػػؽ كونيػػا صػػواًبا أو خطػػ  إلػػى كونيػػا 
نسػػػبية تسػػػمي ليػػػـ بالقيػػػاـ بالبنػػػاءات المعرفيػػػة النشػػػطة, وبتحميػػػؿ المنظػػػريف لمخصػػػائص المميػػػزة 

يـ بتكويف فكرة ثنائية عف المعرفة مف منطمؽ لممعتقدات المعرفية ف ف التالميذ يبدأوف عممية تعمم
أنيػػا مؤكػػدة وموضػػوعية, ثػػـ ينمػػو المعتقػػد ويتطػػور مػػك الدراسػػة إلػػى أف المعرفػػة متعػػددة ونسػػبية, 
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وعمى المتعمـ في النياية أف يقوـ بعممية تنسػيؽ لألفكػار المتعػددة, وبنػاء أفكػار نسػبية عػف سػياؽ 
 التعمـ.

( إلػػى وجػػود عالقػػة دالػػة إحصػػائًيا بػػيف 157, 2009وقػػد أشػػارت نتػػائج دراسػػة )ناصػػؼ, 
المعتقػػدات المعرفيػػة واإلسػػتراتيجيات الدافعػػة لمػػتعمـ وكػػذلؾ وجػػود عالقػػة بػػيف المعتقػػدات المعرفيػػة 
والتحصيؿ الدراسػي المرتفػك. كمػا أف تعػرؼ المعتقػدات المعرفيػة يزيػد وُيحسػف مػف اإلسػتراتيجيات 

 الدافعة لمتعمـ التي يستخدميا التالميذ.
( إلػػػى أف معممػػػي المغػػػة 60, 2011مػػػا كشػػػفت نتػػػائج دراسػػػة )فضػػػؿ ا  وقنػػػاوي وطػػػو, ك

العربية يعانوف مف انخفاض حاد في معتقداتيـ المعرفية, إذ بمغت نسبة المعتقػدات المعرفيػة لػدى 
% وىػػػػي نسػػػػبة متدنيػػػػة جػػػػًدا ليػػػػذه المعتقػػػػدات؛ ممػػػػا يعنػػػػي شػػػػيوع  26046معممػػػػي المغػػػػة العربيػػػػة 

النمطيػػة, وسػػيادة التفكيػػر الجامػػد لػػدى أفػػراد العينػػة فػػي مقابػػؿ ضػػمور مرونػػة  المعتقػػدات المعرفيػػة
التفكيػػر وانحسػػار حداثػػة الفكػػر, وىػػذا بػػال شػػؾ يػػؤثر سػػمبًيا فػػي تالميػػذىـ وال سػػيما عنػػد تدريسػػيـ 

 لمنحو العربي وما يرتبط بو مف مشكالت تعميمية متعددة. 
, عبػػػد البػػػاري, 161, 2008 ولػػػذا فقػػػد أوصػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات بضػػػرورة )الشػػػمري,

( االىتماـ بالمفاىيـ النحوية وما يرتبط بيا مف عمميات عقمية عميا مثؿ: االستنتاج 404, 2012
النحػػػػوي, واالسػػػػتدالؿ, والقػػػػرائف النحويػػػػة, والتصػػػػنيؼ, والتفسػػػػير, والتقػػػػويـ, مػػػػك ضػػػػرورة االىتمػػػػاـ 

ايا النحويػػة, والت كيػػد عمػػي الحػػوار ب سػػتراتيجيات الػػتعمـ التػػي تػػدعـ فيػػـ المػػتعمـ, وتفكيػػره فػػي القضػػ
والمناقشة وحؿ المشكالت بػيف الطػالب مػك ضػرورة إعطػاء المػتعمـ الفرصػة لتقػديـ وجيػات نظػره 
حوؿ القضايا المغوية المطروحة, وضرورة الكشؼ عف البنية المعرفية لمطالب, وما تتضػمنو مػف 

دة, وضػرورة تػدريبيـ عمػي بنػاء معمومات ومعارؼ سابقة قبػؿ البػدء فػي تػدريس مػادة الػتعمـ الجديػ
معػارفيـ ب نفسػػيـ مػػف خػػالؿ المشػػاركة فػػي ميػػاـ الػتعمـ, والتػػي تجعمػػو تعمًمػػا ذا معنػػى, فضػػاًل عػػف 

 ضرورة الكشؼ عف المعتقدات المعرفية المرتبطة بعممية تعمـ النحو العربي وتعميمو.
فػي  –لباحػث وبالنظر إلى فاعمية بعػض إسػتراتيجية نظريػة المخططػات العقميػة لػـ يجػد ا

دراسػػة اىتمػػت بتنميػػة المفػػاىيـ النحويػػة والمعتقػػدات المعرفيػػة لػػدى تالميػػذ المرحمػػة  -حػػدود عممػػو 
 اإلعدادية, ومف ىنا نبعت فكرة ىذا البحث. 

 ت: ـــــت انذساعـــــيشكه

تتمثؿ مشكمة الدراسة الحالية في تدني مستوى تالميذ المرحمة اإلعدادية في المفاىيـ النحوية 
معتقداتيـ المعرفية نحو تعمـ ىذه المفاىيـ وتعميميا, مما يستمـز بناء برنامج لتنمية المفاىيـ  وضعؼ

 النحوية والمعتقدات المعرفية؛ ولحؿ ىذه المشكمة يطرح الباحث التساؤالت التالية: 
 ما المفاىيـ النحوية الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية؟ (1
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 المفاىيـ النحوية لتالميذ المرحمة اإلعدادية؟ما المعتقدات المعرفية المرتبطة ب (2

ما البرنامج القائـ عمى نظرية المخططات العقمية لتنمية المفاىيـ النحوية والمعتقدات  (3
 المعرفية لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي؟

ما فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية المخططات العقمية في تنمية المفاىيـ النحوية  (4
 ألوؿ اإلعدادي؟لتالميذ الصؼ ا

ما فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية المخططات العقمية في تنمية المعتقدات المعرفية  (5
 المرتبطة بالمفاىيـ النحوية لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي

ما العالقة بيف تنمية المفاىيـ النحوية والمعتقدات المعرفية لدى تالميذ الصؼ األوؿ  (6
 اإلعدادي؟   

 ت:  ــــاعذود انذســـح

 تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدود اآلتية: 
  ألنيـ في ىذا الصؼ يصموف إلي مستوى مجموعة مف تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي؛

مف النضج العقمي والمغوي يؤىميـ لتكويف مجموعة مف التصورات العقمية حوؿ المفاىيـ 
ية الحقيقية لتكويف معتقدات النحوية التي تقدـ ليـ, فضاًل عف كوف ىذا الصؼ ىو البدا

 معرفية حوؿ طبيعة النحو العربي مف جية وطبيعة تعميمو وتعممو مف جية أخرى.

  بعض المفاىيـ النحوية, ألنو يصعب عمي أية دراسة تنمية جميك المفاىيـ النحوية في
ا دراسة واحدة, لذا سيكوف الوزف النسبي معياًرا لالختيار المفاىيـ النحوية التي ستنميي

 الدراسة الحالية.

  استراتيجيتي تنشيط المعرفة السابقة وتحميؿ السمات الداللية الرتباطيما بطبيعة المفاىيـ
  النحوية والمعتقدات المعرفية.

 ت: ــــاث انذساعــــيصطهح

 تمتزم الدراسة الحالية بالمصطمحات االتية:  
 :Grammatical conceptsانًفاهُى انُحىَت  (5

مجموعة معمومات معينة ومنظمة حوؿ خصائص األشياء أو عامة ب نيا  تعرؼ المفاىيـ  
الحوادث أو العمميات, تجعؿ شيًئا حاًصا أو صنًفا مف أشياء خاصة مرتبطة بالشيء أو الصنؼ 

 , Merrillنفسو, بحيث يختمؼ عف أشياء أخرى أو أصناؼ أخرى باختالؼ الخصائص )

David , Tennyson, Robert D. & Posey, Larry O.   ,1992 ,6.) 
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( ب نيا التصور العقمي الذي يكونو 57, 2005أما المفاىيـ النحوية فقد عرفيا )محمود,   
المتعمـ عف كممة أو مصطمي ذي داللة لفظية ولغوية تتعمؽ بنظـ الكالـ وتركيبو, والتي تحدد 

يا إلى حيز معناه, وبعض خصائصو وسماتو وقاعدتو التي تضبط ىذه السمات, وذلؾ لينتقؿ ب
 التعبير السميـ حديثًا وكتابة.

ويعرؼ المفيوـ النحوي إجرائًيا ب نو تصور عقمي مجرد يكونو تالميذ الصؼ األوؿ   
اإلعدادي في شكؿ كممة أو جممة أو رمز لبعض الموضوعات المرتبطة بتركيب الكالـ تركيًبا 

يزة لو ويكوف ذا داللة صحيًحا حديثًا وكتابة, ويتسـ بمجموعة مف السمات الحرجة المم
اصطالحية متفؽ عمييا بيف النحوييف, ويقاس ىذا التصور إجرائًيا مف خالؿ اختبار المفاىيـ 

 النحوية الذي يعده الباحث ليذا الغرض.
 :Epistemological Beliefsانًؼتمذاث انًؼشفُت  (2

شياء, والتي قد عرفت ب نيا التقييمات اإليجابية أو السمبية التي يقوـ بيا الناس نحو األ
تكوف أشياء ممموسة أو أشخاًصا أو أفكاًرا مجردة, أو مواقؼ ووجيات نظر حوؿ شيء معيف, 
وتعد ىذه المعتقدات وحدات البناء لالتجاىات, أي أنيا تمثؿ اتجاىات الفرد نحو شيء 

 .(Dole & Sinatra,1994, 248- 249)معيف
المعرفػػػػة وتنظيميػػػػا وثباتيػػػػا وسػػػػرعة  أو ىػػػػي مجمػػػػوع األفكػػػػار أو اعتقػػػػادات المتعممػػػػيف حػػػػوؿ

اكتسابيا, والتحكـ فييا, وتتحدد إجرائًيا بمجموع الػدرجات التػي يحصػؿ عمييػا المػتعمـ فػي كػؿ بعػد مػف 
أبعػػػاد المعتقػػػدات المعرفيػػػة والتػػػػي تتضػػػمف سػػػرعة اكتسػػػاب المعرفػػػػة, بنيػػػة المعرفػػػة, وتفسػػػير المعرفػػػػة 

  0  (Wood & Kardash, 2002 259)وخصائص الطالب الناجيف , وتعديميا
ويعرفيا الباحث إجرائًيا ب نيا التصورات الذىنية التي يكونيا تالميذ الصؼ األوؿ 
اإلعدادي حوؿ عممية تعمميـ لممفاىيـ النحوية, وتتضمف بعدي: )فطرية القدرة عمى التعمـ, 

لمعرفة, وسرعة التعمـ( وتصوراتيـ حوؿ طبيعة ىذه المفاىيـ وتشمؿ ثالثة أبعاد ىي: )يقينية ا
مصدرىا, وبساطتيا(, وتقاس األبعاد السابقة بالدرجة التي يحصؿ عمييا التالميذ في مقياس 

 المعتقدات المعرفية المرتبطة بالمفاىيـ النحوية والذي سيعد ليذا اليدؼ.
 :Schema Theoryَظشَت انًخططاث انؼمهُت  (3

ـز مف الح مجموعة ب نيا (Cohen et al., 1993, 28) عرفيا كوىيف و,خروف  
تمثؿ المعرفة العامة حوؿ الكائنات، ية التي يكونيا الفرد في بنيتو المعرفية, والتي المعمومات

 والحاالت، واألحداث، أو اإلجراءات.
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لتمثيؿ المفاىيـ العامة المخزنة في  موجودة لدى الفرد بنية عقمية افتراضية يىأو   
ف خالؿ , التي يتـ تكوينيا مبرنامجالأو  اضيةاالفتر  خطةالنيا نوع مف اإلطار، أو إ ,الذاكرة

 .(Ajideh, 2003,4) التجربة مك الناس واألشياء واألحداث في العالـ
مف خالؿ التعريفيف السابقيف يعرفيا الباحث إجرائًيا ب نيا تركيب تالميذ الصؼ األوؿ   

بالمفاىيـ النحوية, وتحديد  اإلعدادي لمبيانات والمعمومات والمعرفة واإلجراءات والمعتقدات المرتبطة
العالقات القائمة بينيا؛ وذلؾ بتحديد السمات المميزة ليذه المفاىيـ بحيث تصبي ذات معنى, وتحديد 

 مجموعة العالقات المتكاممة والمنظمة ليا بناء عمى سماتيا الت سيسية المميزة ليا.
 Theالبزناهج القائن على نظزٌة الوخططات العقلٍة  (4

Program Based on The Schema Theory: 

منظومة تعميمية شاممة يؤسس عمى منطمقات نظرية المخططات العقمية أو )األطر ىو   
المعرفية( لتنمية المفاىيـ النحوية والمعتقدات المعرفية لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي, 

مى ىذا البرنامج ويتكوف ىذا البرنامج مف أىداؼ ومحتوى وأساليب تقويـ, ويتـ تدريب الطالب ع
 إستراتيجيتي تنشيط المعرفة السابقة وتحميؿ السمات الداللية.مف خالؿ 

 ت: ــــــت انذساعــــــأهًُ

 تبرز أهمية الدراسة الحالية فيما يمكن أن تسهم به في إفادة الفئات اآلتية:   
لمعتقػػدات : وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تزويػػدىـ بقائمػػة المفػػاىيـ النحويػػة وامخططييي المهيياهط ومطوريهييا (1)

 المعرفية التي يمكف تضمينيا في مناىج تعميـ المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية.

: وذلؾ مف خالؿ تزويدىـ بقائمة المفاىيـ النحوية والمعتقدات المعرفية المعممين والموجهين (2)
والتي يمكف االستعانة بيا لتنمية كؿ منيمػا لػدى تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة, وكػذلؾ تزويػدىـ 

اختبػار لقيػاس المفػاىيـ النحويػة, ومقيػاس المعتقػػدات المعرفيػة, ويمكػف االسترشػاد بيمػا عنػػد ب
 قياس ىذيف المتغيريف لدى ىؤالء التالميذ.

: وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ تػػػػدريبيـ عمػػػػى توظيػػػػؼ العديػػػػد مػػػػف تالميييييص الصييييإل ااوي ا عييييداد  (3)
ستراتيجي ة تحميػؿ السػمات الدالليػة( إستراتيجيات التعمـ )إستراتيجية تنشيط المعرفة السابقة, وا 

وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ ربطػػػو لمعارفػػػو السػػػابقة بمعارفػػػو الجديػػػدة, مػػػك تحديػػػدىـ لمسػػػمات الحرجػػػة 
المميزة لكؿ مفيوـ نحوي, وكذلؾ تنمية معتقداتيـ المعرفية حوؿ طبيعة ىذه المفاىيـ وكيفيػة 

 تعمميا. 

مػػػف الدراسػػػات لتنميػػػة المفػػػاىيـ وتتمثػػػؿ فػػي فػػػتي المجػػػاؿ أمػػػاـ البػػػاحثيف إلجػػراء مزيػػػد )ب( البييياح:ين: 
 النحوية والمعتقدات المعرفية باستخداـ العديد مف المداخؿ واالستراتيجيات الحديثة. 
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 اإلطاس انُظشٌ نهذساعت انحانُت: 

يتناوؿ البحث الحالي عدة متغيرات ىي: المفاىيـ النحوية, والمعتقدات المعرفية, ونظريػة   
المنبثقػػة منيػا, ولمزيػػد مػػف إلقػػاء الضػوء عمػػى ىػػذه المتغيػػرات المخططػات العقميػػة واإلسػػتراتيجيات 

 سيتناوؿ الباحث ما يمي: 
 أوالً: انًفاهُى انُحىَت نتاليُز انًشحهت اإلػذادَت: يفهىيها, أهًُتها, يكىَاتها:

اختمفت الداللة االصطالحية لكممة المفيـو باختالؼ الحقؿ العممي أو مجاؿ التخصص   
دنا تصورات متعددة حوؿ داللة كممة مفيـو مف قبؿ أىؿ المنطؽ, في كؿ عمـ, ومف ثـ وج

وعمماء األصوؿ, والتربوييف, وعمماء النفس و يرىـ, ولمزيد مف إلقاء الضوء عمى ىذه الجوانب 
 يتناوؿ الباحث تعريؼ المفيـو النحوي كما يمي: 

 : تعزٌف الوفهىم النحىي لتالهٍذ الوزحلة اإلعذادٌة (5
ب نػػو قػػدرة المػػتعمـ عمػػى إصػػدار  (Ellis, 1983,131)ـو بصػػفة عامػػة يعػػر ؼ إيمػػيس المفيػػ

اسػػتجابة واحػػدة لمجموعػػة مػػف المثيػػرات التػػي تشػػترؾ مػػك بعضػػيا الػػبعض بخصػػائص متشػػابية, وىػػو 
والتػي تقػـو عمػى التفريػؽ بػيف  عمميية التميييزنشاط عقمػي تصػنيفي يتضػمف عمميتػيف أساسػيتيف ىمػا: 

عممييية التفريػػؽ بينيػػا مػػف خػػالؿ تحديػػد أوجػػو الشػػبو واالخػػتالؼ, ثػـػ األشػػياء والمواقػػؼ واألحػػداث ويػػتـ 
والتػي تشػير إلػى إطػالؽ المفيػـو عمػى أشػياء متعػددة ولػيس شػيًئا مفػرًدا, ويػرى إيمػيس أف قػدرة  التعميم

, ووضػعيا فػي فئػات أو حقػوؿ دالليػة فئويػة, واسػتثناء  المتعمـ عمى تجميػك األمثمػة الدالػة عمػى المفيػـو
. الالأمثمة )أي  األمثمة  ير المنتمية( دليؿ عمى تعممو لممفيـو

( 75. 2005أما عف تعريؼ المفيـو النحوي فقد تعددت تعريفاتيا ومنيا تعريؼ )أحمد, 
فػػو ب نػػػو  النحػػوي ذو الداللػػػة المفظيػػة المتفػػؽ عمػػػى معنػػاه، وأحكامػػو، وشػػػروط المصػػطمي الػػذي عرا

 نػو تمثيػؿ داخمػي لمجموعػة مػف القواعػد ( الذي أشػار ب330, 2005عممو, ومنيا تعريؼ )الفرخ, 
 النحوية التي ليا مدلوؿ خارجي مرتبط بالمادة النحوية ".

مصػطمحات محػددة ( بػ ف المفيػوـ النحػوي عبػارة عػف 364, 2009بينما ترى )الخالدي, 
الداللػػػة تػػػدؿ عمػػػى معػػػاف معينػػػة بموضػػػوعات كتػػػاب قواعػػػد المغػػػة العربيػػػة المقػػػرر لمصػػػؼ الثالػػػث 

وبنػػاًء والتػػي تتوصػػؿ طالبػػات عينػػة  اعراًبػػإواخػػر الكػػالـ أحػػواؿ أف عػػبحػػث فييػػا المتوسػػط التػػي ي
ممػا يسػاعد  ,ف يربطف بيف مجموعػة الحقػائؽ والمعمومػات المقدمػة عنيػاأالبحث الى معرفتيا بعد 

دراؾ مقاصػػده مػػف خػػالؿ فيميػػف لمػػا يسػػمعف أو ا  اكتسػػابيف ليػػا عمػػى تجنػػبيف المحػػف فػػي الكػػالـ و 
 .اصحيحً  ًمايقرأف او يكتبف في
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مػػػف خػػػالؿ التعريفػػػات السػػػابقة يمكننػػػا تصػػػنيؼ ىػػػذه التعريفػػػات فػػػي مدرسػػػتيف ىمػػػا: المدرسػػػة 
النفسية التي ترى أف المفاىيـ النحويػة مػا ىػي إال تصػور ذىنػي أو فكػرة عقميػة يكونيػا المتعممػوف عػف 

رسػة الثانيػة ىػي مادة النحو بحيث يػتـ ربػط المفػاىيـ الفرعيػة بػالمفيـو الػرئيس الػذي ينػدرج تحتػو, والمد
 Criticalالمدرسػػة المنطقيػػة التػػي تػػرى أف المفيػػـو النحػػوي ىػػو مجموعػػة مػػف الخصػػائص الحرجػػة 

Trait  التػػي تميػػز ىػػذا المفيػػـو عػػف  يػػره مػػف المفػػاىيـ األخػػرى ويكػػوف التمييػػز بتفػػرد المفيػػـو النحػػوي
 بخاصية أو أكثر ال تتوافر في  يره مف المفاىيـ األخرى.

ؼ الباحث المفيوـ النحوي ب نو: تصور عقمي مجرد يكونو تالميذ في ضوء ما سبؽ يعر 
الصؼ األوؿ اإلعدادي في شكؿ كممة أو جممة أو رمز لبعض الموضوعات المرتبطة بتركيب 
الكالـ تركيًبا صحيًحا حديثًا وكتابة, ويتسـ بمجموعة مف السمات الحرجة المميزة لو ويكوف ذا 

نحوييف, ويقاس ىذا التصور إجرائًيا مف خالؿ اختبار داللة اصطالحية متفؽ عمييا بيف ال
 المفاىيـ النحوية الذي يعده الباحث ليذا الغرض.

 :أهوٍة الوفاهٍن النحىٌة لتالهٍذ الوزحلة اإلعذادٌة (2
ألنيػػا تقػػـو  ؛بيػػا االىتمػػاـيجػػب  التػػيمػػف الجوانػػب التعميميػػة  النحويػػة تعمػػـ المفػػاىيـ ديعػػ

فتعمـ المفاىيـ النحوية الرئيسة والفرعية في كؿٍّ متكامؿ, ط بيف عمى إحداث نوع مف التكامؿ والرب
بط المفاىيـ تحيث تر  لبنية النحو العربي,المفاىيـ لو مبررات كثيرة مف أىميا تعميؽ فيـ التالميذ 

والسػػيما مػػك النحػػو  نتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـا فػػيكػػؿ موحػػد لػػو معنػػاه ومغػػزاه، كػػذلؾ تسػػيـ  فػػي فيمػػا بينيػػا
الضػابط األساسػي لتقػويـ اليػد والمسػاف, ووسػـ األداء المغػوي بسػمة الجمػاؿ والدقػة  العربي باعتباره

تمييػػز  فػػييسػػتخدمو  معرفػػيببنػػاء  المػػتعمـتػػزود  فالمفػػاىيـ النحويػػة وحسػػف التعبيػػر عػػف المعنػػى؛
مػػف  النحويػة تبسػيط المعرفػة, كمػا أنيػا تسػيـ فػي أمثمػة جديػدة وتفسػير مواقػؼ عديػدة مرتبطػة بيػا

مػػػف جيػػػة وتحديػػػد  ألشػػػياء واألحػػػداث واألفكػػػار عػػػف طريػػػؽ خصائصػػػيا المشػػػتركةخػػػالؿ تجميػػػك ا
السػػػمات الخالفيػػػة مػػػػف جيػػػة أخػػػػرى, فضػػػاًل عػػػػف أف ىػػػذه المفػػػػاىيـ تكسػػػب المػػػػتعمـ القػػػدرة عمػػػػى 

 مشػػػابية يا فػػػي مجػػاالت دالليػػػة مختمفػػػة يسػػيؿ عميػػػو تعمميػػا وتطبيقيػػػا فػػػي مواقػػؼ جديػػػدةصػػنيفت
 .والقوانيف والمبادئضرورية لتعمـ التعميمات والنظريات  سبؽ تعمميا، وتعد خطوة التيلممواقؼ 

 : هكىنات الوفهىم النحىي (3
بنػػػاء عقمػػػي يكونػػػو المػػػتعمـ نتيجػػػة إدراؾ )العالقػػػات أو الخػػػواص أو المفيػػػوـ النحػػػوي ىػػػو 

السمات( المشتركة بيف مجموعة مف المثيرات، وُيمّكف المتعمـ مف تصنيؼ مجموعة المثيرات في 
ة, ولذا فقد رأى بعض الباحثيف أف المفيػـو نيا بمصطمي معيف لو داللتو المفظيفئة معينة يعبر ع
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, 79, 1998بناًء عقمًيا يتكوف مف عدة مكونػات ىػي )إبػراىيـ والشػيم, وموسػى, جبريػؿ,  هباعتبار 
 (:69, 2011, طعيمة و,خروف, 131, 2007دروزة, 

, أو ىو الذي ينتمي إليو المفيوـ : ويشير االسـ إلى النوع أو الصنؼNameأواًل: اسم المفهوم 
كممة او مصطمي تـ تقديمو لفئة معينة مثؿ: المرفوعات, المنصوبات, المصدر, الصفة, 

 الفعؿ, االسـ, الحرؼ.  

: الممثمة و ير الممثمة لممفيوـ: أي تقديـ أمثمة لممفيوـ فمثاًل إذا كاف Example:اهًيا: اام:مة 
مة اإليجابية عميو ىي: الفاعؿ, المبتدأ والخبر, اسـ كاف, المفيـو ىو المرفوعات تكوف األمث

خبر إف, أو إذا كاف المفيـو ىو المفعوؿ بو ف ف المبتدأ والخبر واسـ كاف وخبر إف ليست 
 أمثمة عميو, أو أنيا أمثمة سمبية أو  ير منتمية. 

ة أو الصفات التي : المميزة و ير المميزة لو, أو ىي المظاىر العامAttributes:ال:ًا: السمات 
نا نضك األمثمة ضمف فئة معينة, أو مجموعة محددة, ففي مفيوـ الفاعؿ مثاًل: يكوف تجعم

 الفاعؿ اسًما ال فعاًل, أو يكوف ضميًرا مستتًرا أو ظاىًرا ويكوف مرفوًعا. 

وتشمؿ كؿ ما ىو م لوؼ في المفيوـ أما  ير  :Attribute Valueرابًعا: القيمة المميزة 
فيو خارج القيمة, أو أنيا القيمة التي تميز المفيوـ عف  يره مف المفاىيـ التي  الم لوؼ

تشاركو في بعض الصفات, وىناؾ بعض المفاىيـ التي ال يوجد لخصائصيا أو صفاتيا 
معدؿ لمقيـ, والقيمة المميزة لمفاعؿ ىنا عف  يره أنو قد ي تي مستتًرا في جممة محمد جاء 

 جاء ضميًرا مستتًرا . مسرًعا, ف ف الفاعؿ ىنا 

وىي العبارة التي تحدد المفيـو مثؿ: الفاعؿ ىو اسـ مرفوع  خامًسا: قاعدة المفهوم أو القاهون:
يدؿ عمى مف قاـ بالفعؿ أو وصؼ بو او أسند إليو, أو ما يسمى بالتصورات الخط  

 لممفاىيـ النحوية. 

راسة, وذلؾ ب براز ىذه وسوؼ يراعي الباحث ىذه المكونات عند إعداده لبرنامج الد
المكونات, والربط بيف ما يعرفو التالميذ وبيف ما تعممونو مف مفاىيـ نحوية جديدة, وتحديد 

 السمات المميزة لكؿ مفيوـ حتى ال يحدث خمط أو لبس بيف المفاىيـ النحوية المختمفة.
الذراسات والبحىث السابقة الوزتبطة بالوفاهٍن  (4

 :النحىٌة
لدراسات التي اىتمت بتنمية المفاىيـ النحوية ومنيا دراسة )زينب أجريت العديد مف ا

( التي استيدفت التحقؽ مف فاعمية نموذج كاريف لتدريس القواعد النحوية في 2003بيومي, 
تنمية اكتساب تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي لممفاىيـ النحوية؛ ولتحقيؽ اليدؼ السابؽ أعدت 
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ية واختباًرا لقياسيا, كما قامت بتصميـ وحدة مقترحة في ضوء الباحثة قائمة بالمفاىيـ النحو 
كاريف في تنمية المفاىيـ النحوية عمى  جنموذج كاريف, وتوصمت الدراسة إلى فعالية نموذ

 مستوى الفيـ والتطبيؽ والتركيب لتمؾ المفاىيـ لدي تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي. 
-إلى تعرؼ أثر استخداـ نموذج ميرؿ تىدف( التي 2004ومنيا دراسة )عبد القادر, 

تدريس المفاىيـ النحوية عمى التحصيؿ واالحتفاظ بالمادة المتعممة لدى تالميذ  فيتنيسوف 
اإلعدادي؛ ولتحقيؽ اليدؼ السابؽ أعد الباحث اختباًرا لقياس المفاىيـ النحوية,  الثانيالصؼ 

ة باستخداـ نموذج ميرؿ وتينسوف, وتـ تطبيؽ وكتاًبا لمتمميذ ودلياًل لممعمـ لتدريس المفاىيـ النحوي
( تمميًذا وتمميذة, قسمت إلى مجموعتيف: 82الدراسة عمى مجموعة مف التالميذ بمغ عددىا )
درجات  متوسطيد فرؽ داؿ احصائيا بيف و وجتجريبية وضابطة, وكشؼ نتائج الدراسة عف 

إستراتيجيات حديثة لتنمية  وأوصت الدراسة بضرورة توظيؼالمجموعتيف التجريبية والضابطة، 
 المفاىيـ النحوية.
دراسة استيدفت تعرؼ فاعمية األمثمة السالبة  (Moor & Charles, 2005)وأعد 

والموجبة في تعميـ المفاىيـ النحوية؛ ولتحقيؽ اليدؼ السابؽ قاـ الباحثاف بتطبيؽ البحث عمى 
مثمة السالبة, والثانية تدرس ثالث مجموعات: األولى تدرس المفاىيـ النحوية باستخداـ األ

باألمثمة الموجبة, والثالثة تجمك بيف األمثمة السالبة والموجبة, وكشفت نتائج الدراسة عمى أف 
الجمك بيف األمثمة السالبة والموجبة أثناء تدريس المفاىيـ النحوية يعمؿ عمى تعمميا بشكؿ جيد, 

 أثناء عممية تعمميـ لممفاىيـ النحوية.وأف التالميذ يتجنبوف المفاىيـ السالبة أو الخاطئة 
أثر استخداـ ( دراسة استيدفت تعرؼ 2008وفي السياؽ نفسو فقد أعد )ىطيؼ, 

إستراتيجية المنظمات المتقدمة لتدريس النحو في اكتساب طمبة المرحمة الثانوية لممفاىيـ 
حوية لطالب الصؼ ؛ ولتحقيؽ اليدؼ السابؽ أعد الباحث اختباًرا لقياس المفاىيـ النالنحوية

الثاني الثانوي, وتـ إعداد دليؿ لممعمـ في ضوء الخطوات اإلجرائية إلستراتيجية المنظمات 
المقدمة, وكشفت نتائج الدراسة عف فاعمية اإلستراتيجية في تنميتيا لممفاىيـ النحوية لدى طالب 

النحوية في المقررات بتنظيـ المفاىيـ  الصؼ الثاني الثانوي, وأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ
 الدراسية, بحسب التسمسؿ المنطقي لممادة وفؽ بنية ىرمية متدرجة مف األكثر عمومية وشموالً 

 .النحوية فاألقؿ واألقؿ عمومية وشمواًل وانتياء بالمفاىيـ الخاصة والشواىد

قائـ عمى  الكشؼ عف فاعمية برنامج حاسوبي ( دراسة استيدفت2013وأجرى )طمبة, 
تنمية بعض المفاىيـ النحوية، وميارات التفكير الناقد لدى تالميذ جية خرائط المفاىيـ لإستراتي



2016  (2ج)َُاَش ( 505)انؼذد   بُهايدهت كهُت انتشبُت ب  

 

 343 

؛ ولتحقيؽ اليدؼ السابؽ تـ إعداد قائمة بالمفاىيـ النحوية, وقائمة الصؼ األوؿ اإلعدادي
بميارات التفكير الناقد, وتـ بناء اختباريف لقياسيما, وقاـ الباحث بتصميـ البرنامج الحاسوبي 

مقترح, وأسفرت نتائج الدراسة عف فاعمية البرنامج في تنمية المفاىيـ النحوية وميارات التفكير ال
ضرورة تدريب المعمميف عمى الناقد لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي, وأوصت الدراسة ب

ستراتيجيات ؽ ائاستخداـ طر   لتنمية المفاىيـ النحوية.التدريس الحديثة وا 
الكشؼ عف فعالية إستراتيجية  إلى تىدف( ب جراء دراسة 2014وقامت )نورة فرج, 

تصويب التصورات البديمة لممفاىيـ النحوية لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ  فيمقترحة 
القواعد النحوية المقررة  في اتشخيصيً  اختبارً ؛ ولتحقيؽ اليدؼ السابؽ أعدت الباحثة ااألساسي

وتـ التصورات البديمة لممفاىيـ النحوية؛  ا لتحديدواختبارً  دي,اإلعدا الثانيعمى تالميذ الصؼ 
تصميـ وبناء اإلستراتيجية المقترحة لتصويب التصورات البديمة لممفاىيـ النحوية, وتـ تطبيؽ 

 تـ تقسيميا إلىاإلعدادي,  الثانيوتمميذة مف تالميذ الصؼ  اتمميذً الدراسة عمى سبعيف 
تصويب  فيمية اإلستراتيجية المقترحة عصمت الدراسة إلى فاتو : تجريبية وضابطة, و مجموعتيف

 .التصورات البديمة لممفاىيـ النحوية
( دراسة استيدفت التحقؽ مف فاعمية نموذج التعمـ التوليدي لتنمية 2015وأعد )العنزي, 

المفاىيـ النحوية واالتجاه نحو استخداـ ىذا النموذج لدى تالميذ الصؼ الثاني المتوسط؛ 
يؽ ىذا اليدؼ أعد الباحث اختباًرا لقياس المفاىيـ النحوية ومقياًسا التجاه التالميذ نحو ولتحق

استخداـ النموذج, كما أعد دليال لممعمـ لتنمية المفاىيـ النحوية باستخداـ النموذج, وأسفرت نتائج 
ميذ نحو الدراسة عف فاعمية نموذج التعمـ التوليدي في تنمية المفاىيـ النحوية, واتجاه التال

 استخدامو. 
في ضوء العرض السابؽ لمدراسات والبحوث التي تناولت المفاىيـ النحوية يتضي أنيا 
حددت بعض المفاىيـ التي يمكف االستفادة منيا في بناء قائمة المفاىيـ الالزمة لتالميذ المرحمة 

ا ذيوًعا االختيار مف اإلعدادية, كما أعدت اختبارات متعددة لقياس المفاىيـ النحوية, وكاف أكثرى
متعدد وسوؼ يسترشد الباحث بيذه االختبارات عند بنائو الختبار المفاىيـ النحوية لتالميذ 
المرحمة اإلعدادية, وقد استعانت دراسات ىذا المحور بالعديد مف اإلستراتيجيات والبرامج 

والبرامج الحاسوبية,  والمداخؿ ومنيا: نموذج كاريف ونموذج ميرؿ وتينسوف, والمنظمات المتقدمة,
ستراتيجية خرائط المفاىيـ ولـ يكف مف بينيا برنامج قائـ عمى نظرية المخططات العقمية, وىذا  وا 
مدعاة إلجراء الدراسة الحالية, كما أوصت العديد مف الدراسات بضرورة توظيؼ مداخؿ 
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ستراتيجيات وبرامج حديثة لتنمية المفاىيـ النحوية والبحث الحالي يعد ا ستجابة ليذه وا 
 التوصيات.    

 :ثاًَُا: انًؼتمذاث انًؼشفُت نتاليُز انًشحهت اإلػذادَت: يفهىيها, أهًُتها, أبؼادها
 طبيعة حوؿ المتعمميف مفاىيـ إلى تشير التي السيكولوجية البنية ىي المعرفية المعتقدات

 وتجارب لممجاؿ، ًقااكتسابيا مف جية أخرى, وتختمؼ ىذه المعتقدات وف المعرفة مف جية وكيفية

 بيا. المكمؼ المياـ إلنجاز الالـز العمؿ ونوع المتعمميف،

 :هفهىم الوعتقذات الوعزفٍة (5

اختمػػؼ البػػاحثوف فػػي تعػػريفيـ لممعتقػػدات المعرفيػػة ومػػدى تنػػاوليـ ودراسػػتيـ ليػػذا المتغيػػر 
ف, ومػنيـ مػف فمنيـ مف نظر إلييا عمى أنيا بنية معرفية نمائية تنمو وتتدرج بمػرور العمػر والػزم

نظر إلييا عمى أنيا مجموعة مف العمميات المعرفية في حد ذاتيا, وأخيًرا منيـ مػف أشػار إلػى أف 
المعتقدات المعرفية مجموعة مف التصورات أو األفكػار أو االتجاىػات أو االفتراضػات التػي تػؤثر 

 (Hofer& Pintrich 1997, 111)في العمميات المعرفية 
كثير مف الباحثيف العديد مف التعريفات التي تناولت المعتقدات وعمي أية حاؿ فقد وضك 

 التي عرفتيا ب نيا مجموعة مػف تصػورات (Schommer, 1998, 552)المعرفية ومنيـ شومر 

القطػب وىػي القػدرة عمػى الػتعمـ,  ثنػائي منيػا كػؿ أبعػاد أربعػة وتشػمؿ والمعرفػة الػتعمـ األفػراد حػوؿ
 نية المعرفة.وسرعة التعمـ, وثبات المعرفة, وب

فالمعتقػػػدات اإلبسػػػتمولوجية أو المعرفيػػػة ىػػػي تمػػػؾ التصػػػورات التػػػي تتصػػػؿ بكيفيػػػة إدراؾ 
المتعمـ ومعرفتو الواعية لطبيعة المعرفة وعممية تحصيميا, وىي عبارة عف نظاـ معقػد يتػ لؼ مػف 
ر عػػػدد مػػػف المكونػػػات المسػػػتقمة وىػػػي: مصػػػدر المعرفػػػة, ويقينيػػػة المعرفػػػة, ونمػػػو المعرفػػػة, وتبريػػػ

 . (Kitchener, & King, 1990, 63)المعرفة 
وتعرؼ المعتقدات المعرفيػة ب نيػا نظػاـ لمعتقػدات أو افتراضػات ضػمنية يعتنقيػا الطػالب 
حػػوؿ طبيعػػة المعرفػػة العمميػػة وكيفيػػة اكتسػػابيا, ويتكػػوف ىػػذا النظػػاـ مػػف عػػدة جوانػػب ىػػي: القػػدرة 

 & Marzooghi)ـ البسػيط, ويقينيػة المعرفػة عمى التعمـ, والقدرة الفطرية, والتعمـ السريك, والتعم

et al., 2008, 4699) 

فػػػي ضػػػوء التعريفػػػات السػػػابقة لمفيػػػـو المعتقػػػدات المعرفيػػػة يعػػػرؼ الباحػػػث المعتقػػػدات   
المعرفية ب نيا التصورات الذىنية التي يكونيا تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي حوؿ عممية تعمميػـ 

ريػػة القػػدرة عمػػى الػػتعمـ, وسػػرعة الػػتعمـ( وتصػػوراتيـ حػػوؿ لممفػػاىيـ النحويػػة, وتتضػػمف بعػػدي: )فط
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طبيعػػػة ىػػػذه المفػػػاىيـ وتشػػػمؿ ثالثػػػة أبعػػػاد ىػػػي: )يقينيػػػة المعرفػػػة, مصػػػدرىا, وبسػػػاطتيا(, وتقػػػاس 
األبعػػاد السػػابقة بالدرجػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا التالميػػذ فػػي مقيػػاس المعتقػػدات المعرفيػػة المرتبطػػة 

 يدؼ.بالمفاىيـ النحوية والذي سيعد ليذا ال
أهوٍة الوعتقذات الوعزفٍة لتالهٍذ الوزحلة  (2

 :اإلعذادٌة

تتجمى أىمية المعتقدات المعرفية في ارتباطيا الواضي باألداء األكاديمي ودرجة اإلنجاز 
التػػي يمكػػف لمطػػالب والتالميػػذ أف يحققوىػػا لػػو تػػـ االىتمػػاـ بيػػا والكشػػؼ عنيػػا, وفػػي ىػػذا السػػياؽ 

ػػرنا بالمعتقػػدات المعرفيػػة يسػػيـ بػػ (Schommer, 1990, 503)تؤكػػد شػػومر  ف معرفتنػػا وتُبص 
بدرجة كبيرة في فيـ التعمـ اإلنساني, وذلؾ مف خالؿ الكشؼ عف أىمية المخططات التػي يبنييػا 
المتعمـ عف المعرفة, ومار وراء المعرفة, فكؿ مف المخططات العقمية يعوزىػا القصػور فػي تفسػير 

ك أف تقػػدـ لنػػا تفسػػيرات مقنعػػة حػػوؿ فشػػؿ بعػػض عمميػػة الػػتعمـ, حيػػث إف المخططػػات ال تسػػتطي
الطالب وقدرتيـ عمى إحداث تكامؿ بيف عناصر المعرفة الواحدة وما وراء المعرفة, وال تفسر لنػا 
فشػػػؿ الطػػػالب فػػػي مراقبػػػة ذواتيػػػـ ومراقبػػػة فيميػػػـ لمػػػادة معينػػػة, بينمػػػا يمكننػػػا مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة 

 الجوانب.    المعتقدات المعرفية أف نجد بعض التفسيرات عف ىذه

ولممعتقػػػدات المعرفيػػػة أىميػػػة كبيػػػرة ألولئػػػؾ الطػػػالب الػػػذيف ير بػػػوف فػػػي مواصػػػمة الميػػػاـ  
المرتبطة باألداء األكاديمي, حيث إف ىذا األداء يت ثر بدرجة كبيرة بمعتقدات المتعمـ حػوؿ درجػة 

ؾ معرفتػػو ذكائػػو مػػف جيػػة, ومعرفتػػو بطبيعػػة المعرفػػة المقدمػػة لػػو ومعموماتػػو السػػابقة عنيػػا, وكػػذل
بطريقػػة تعممػػو, فػػالطالب الػػذيف يؤمنػػوف بالمعرفػػة البسػػيطة والقػػدرات الثابتػػة والػػتعمـ  يػػر الفعػػػاؿ 
يميموف إلػى تجنػب العقبػات التػي قػد تػواجييـ فػي أثنػاء عمميػة الػتعمـ, كمػا أنيػـ يتجنبػوف توظيػؼ 

ـ قػػدرتيـ عمػػى إسػػتراتيجيات أكثػػر فاعميػػة ألداء الميػػاـ العمميػػة التػػي يكمفػػوف بيػػا, فضػػاًل عػػف عػػد
التكيػػػؼ مػػػك مػػػا يػػػواجييـ مػػػف تحػػػديات أو مشػػػكالت, وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ إظيػػػار بعػػػض األنمػػػاط 
السموكية التي تكشؼ عف ذلؾ, بخػالؼ الطػالب الػذيف لػدييـ معتقػدات معرفيػة عميقػة وناضػجة, 
فػػػ نيـ يؤمنػػػوف بحػػػاجتيـ لممعرفػػػة؛ ممػػػا يػػػدفعيـ لبػػػذؿ أقصػػػى الجيػػػود لمواجيػػػة العقبػػػات والتغمػػػب 

 وذلؾ مف خالؿ أفضؿ اإلستراتيجيات التي يمكف مف خالليا تجاوز ىذه العقبات.عمييا, 
أبعاد الوعتقذات الوعزفٍة لتالهٍذ الوزحلة  (3

 :اإلعذادٌة
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توجػػػػػػػػد العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف التصػػػػػػػػنيفات التػػػػػػػػي تناولػػػػػػػػت المعتقػػػػػػػػدات المعرفيػػػػػػػػة ومنيػػػػػػػػا تصػػػػػػػػنيؼ  
حتيػا اثنػا الذي تضمف خمسػة أبعػاد رئيسػة ينضػوي ت  (Schommer,1990, 498-504)شومر

عشػػر بعػػًدا وىػػي: مصػػدر المعرفػػة, يقينيػػة المعرفػػة, بنيػػة المعرفػػة وتنظيميػػا, الػػتحكـ فػػي اكتسػػاب 
 المعرفة, سرعة اكتساب المعرفة. 

إلػى أف المتعقػدات  (Hofer & Pintrich, 1997, 119 – 120)وأشػار ىػوفر وبنتػرتش 
 المعرفية تتضمف بعديف رئيسيف ىما:

: وىػػي التصػػور الػػذي يػػدور حػػوؿ ماىيػػة المعرفػػة وطبيعتيػػا, وىػػو ةالبعييد ااوي: طبيعيية المعرفيي
تصػػور ينتقػػؿ بالمعرفػػة مػػف درجػػة اليقينيػػة المطمقػػة ليػػا, إلػػى أف المعرفػػة نسػػبية  يػػر مؤكػػدة, إلػػى 
النظػػرة السػػياقية لممعرفػػػة بمعنػػى اختالفيػػػا بػػاختالؼ السػػػياؽ الػػذي تػػػرد فيػػو, ثػػػـ الموقػػؼ البنػػػائي, 

عرفػة ىمػا: يقينيػة المعرفػة, وىػي الدرجػة التػي يػرى فييػا المػتعمـ اف ويتضمف ىذا البعد جانبيف لمم
المعرفػة ثابتػة, وبسػاطة المعرفػة, والتػي ينظػر إلػػى المعرفػة عمػى أنيػا تجميػك لمحقػائؽ أو المفػػاىيـ 

 بدرجة كبيرة.   
ويبحث ىذا البعد في ,لية اكتساب المعرفة, ويتضمف ىػذا البعد ال:اهي: طبيعة اكتساب المعرفة: 

  بعد مصدر المعرفة, وتبرير اكتساب المعرفة.ال
( إلػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف أبعػػػػاد Ormrod  ,2016 ,533 – 534 كمػػػػا أشػػػػارت )أورمػػػػرود 

المعتقػػػدات المعرفيػػػة وىػػػي: معتقػػػدات تتعمػػػؽ بيقينيػػػة المعرفػػػة, وبسػػػاطتيا, وبناءىػػػا, ومصػػػدر ىػػػذه 
ة الػػػتعمـ, ومعتقػػػدات المعرفػػػة, ومعتقػػػدات تتعمػػػؽ بمعيػػػار تحديػػػد الحقيقػػػة, ومعتقػػػدات تتصػػػؿ بسػػػرع

 ترتبط بطبيعة قدرة التعمـ. 
األبعػاد الخمسػة لممعتقػدات  (Jihn- Chang & et al. . 1993, 26)بينمػا يصػنؼ  

المعرفية في بعديف فقط ىما: المعتقدات حوؿ المعرفة وتشمؿ )يقينية المعرفػة, ومصػدر المعرفػة, 
ف بعػػػديف فػػػرعييف ىمػػػا)التحكـ فػػػي وتنظػػػيـ المعرفػػػة(, والمعتقػػػدات حػػػوؿ عمميػػػة الػػػتعمـ و ويتضػػػم

 التعمـ, وسرعة التعمـ(.
وسوؼ يستعيف الباحث بالتصنيؼ األخير لبناء قائمة أبعاد المعتقدات المعرفية لممفػاىيـ  

 النحوية, ولبناء المقياس الذي يكشؼ عف ىذه األبعاد لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. 
قذ (4 طة بالوعت سابقة الوزتب حىث ال سات والب ات الذرا

 :الوعزفٍة
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أجريت العديد مف الدراسات التػي تناولػت المعتقػدات المعرفيػة ومػف ىػذه الدراسػات دراسػة 
أثػػر نمػػوذج الػػتعمـ البنػػائي فػػي مػػادة العمػػـو ( التػػي ىػػدفت إلػػى التحقػػؽ مػػف 2007)والء الحبشػػي, 

 ؛ ولتحقيػػػؽعمػػػى المعتقػػػدات المعرفيػػػة والتحصػػػيؿ الدراسػػػي لػػػدى تالميػػػذ الصػػػؼ الثػػػاني اإلعػػػدادي
أعػػدت الباحثػػػة اختبػػاًرا تحصػػػيمًيا فػػي مػػػنيج العمػػوـ, وقامػػػت بتعريػػب مقيػػػاس المعتقػػدات المعرفيػػػة 

درجػػػات  يداللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط يفػػػرؽ ذلشػػػومر,  وأسػػػفرت نتػػػائج الدراسػػػة عػػػف وجػػػود 
الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس المعتقدات المعرفية لصالي المجموعة و المجموعة التجريبية 

 .ةالتجريبي
كػػػؿ مػػػف المعتقػػػدات  فػػػيإلػػػى تعػػػرؼ الفػػػروؽ ( دراسػػػة ىػػػدفت 2010وأعػػػد )أبػػػو ىاشػػػـ, 

 –)األوؿ  الدراسػيإنػاث (، والمسػتوى  –المعرفية والتوجيات الدافعية وفقًا لمتغيرات النوع )ذكػور 
العالقػػػة بػػػيف باإلضػػػافة إلػػػى تعػػػرؼ , مػػػنخفض( –)مرتفػػػك  الدراسػػػيالرابػػػك(، ومسػػػتوى التحصػػػيؿ 

سػػػػياـ كػػػػؿ منيػػػػا المعتقػػػػدات المعر  التحصػػػػيؿ  فػػػػيفيػػػػة والتوجيػػػػات الدافعيػػػػة الداخميػػػػة والخارجيػػػػة، وا 
اسػػػتبياف المعتقػػدات المعرفيػػػة، ومقيػػػاس التوجيػػػات الدراسػػي؛ ولتحقيػػػؽ اليػػػدؼ السػػابؽ أعػػػد الباحػػػث 

وتكونػػػت العينػػػة مػػػف لػػػدى طػػػالب كميػػػة التربيػػػة جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعود,  الدافعيػػػة الداخميػػػة والخارجيػػػة
عدـ وجود فػروؽ دالػة عف النتائج وكشفت  بكمية التربية جامعة الممؾ سعود، وطالبة طالب( 380)

المعتقػدات المعرفيػة ب بعادىػا المختمفػة، مػا عػدا بعػد بنيػة المعرفػة  فػيإحصائيًا بػيف الػذكور واإلنػاث 
بػػػيف المعتقػػػدات  اوجػػػود عالقػػػات ارتباطيػػػو موجبػػػة دالػػػة إحصػػػائيً , و فكانػػػت الفػػػروؽ لصػػػالي اإلنػػػاث

يمكػف التنبػؤ بالتحصػيؿ , كمػا أنػو بعادىا المختمفة والتوجيات الدافعية الداخميػة والخارجيػةالمعرفية ب 
مف التوجيات الدافعية الداخميػة فقػط، بينمػا لػـ تنبػ  كػؿ مػف المعتقػدات المعرفيػة والتوجيػات  الدراسي

 .لدى طمبة كمية التربية الدراسيالدافعية الخارجية بالتحصيؿ 
يحكـ مسار العالقػات بػيف  بنائيالتوصؿ لنموذج استيدفت  ( دراسة2010وأعد )حسف, 

 فػػػيمعتقػػػدات الطػػػالب المعرفيػػػة وتوجيػػػات أىػػػدافيـ وأسػػػاليب تعمميػػػـ واسػػػتراتيجياتيـ المسػػػتخدمة 
التحصػيؿ  ومنخفضػي مرتفعػيمواجية الضغوط األكاديمية، وذلؾ لدى عينة مف طالب الجامعة 

مقيػػػػاس مواقػػػػؼ الحيػػػػاة ث عػػػػدة أدوات منيػػػػا: الدراسػػػػي؛ ولتحقيػػػػؽ اليػػػػدؼ السػػػػابؽ اسػػػػتخدـ الباحػػػػ
أمػػػؿ عبػػػد و محمػػػود عػػػوض ا ، ل المعرفيػػػةزينػػػب محمػػػود شػػػقير، ومقيػػػاس المعتقػػػدات لالضػػػا طة 
رجمػػة: وليػػد القفػػاص، كمػػا أعػػد الباحػػث ت نتويسػػتؿال وقائمػػة ميػػارات ومػػداخؿ الدراسػػة ,المحسػػف

, وقد طبقت غوط األكاديميةمقياسيف لتعرؼ توجيات أىداؼ اإلنجاز، واستراتيجيات مواجية الض
مف طالب الفرقة األولى بكميػة العمػوـ جامعػة بنيػا،  ةوطالب ب( طال293)الدراسة عمى عينة بمغ 
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وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى التحقػػػؽ مػػػف مؤشػػػرات جػػػودة المطابقػػػة لبيانػػػات النمػػػوذج المفتػػػرض لػػػدى 
   .الدراسة مجموعتي

 والحاجػة المعرفيػة المعتقدات يفب العالقة بحث إلى ( دراسة ىدفت2013وأجرى )بقيعي, 

الجامعػة؛ ولتحقيػؽ اليػػدؼ السػابؽ اسػتعاف الباحػػث بمقيػاس المعتقػػدات  طمبػػة لػدى المعرفػة إلػى
المعرفيػػة لشػػومر وتكػػوف مػػف خمػػس وخمسػػيف مفػػردة, ومقيػػاس الحاجػػة لممعرفػػة لكاسػػيوبو و,خػػريف 

Cacioppo, et al.( طالب وطالبة مف طالب كم142, وتكونت الدراسة مف ) ية العمـو التربوية
 إلػى الحاجػة فػي مرتفػك لمسػتوى الطػالب وارداب الجامعيػة األونػروا, وأظيػرت النتػائج امػتالؾ

 إحصػائياً  دالػة فػروؽ وجػود النتػائج أظيػرت كمػا المعتقدات المعرفيػة, في متوسط ومستوى المعرفة،

 ولصالي الجنس لمتغير تبعاً  الفطرية القدرة المطمقة، السمطة السريك، المعرفية التعمـ المعتقدات في

الطػالب بمراحػؿ  لػدى المعتقػدات المعرفيػة لتطػوير تدريبيػة بػرامج ببنػاء الدراسػة الػذكور, وأوصػت
 التعميـ العاـ.

في ضوء العرض السابؽ لمدراسات والبحوث التي تناولت المعتقدات المعرفية يمحظ 
المعرفية, وسوؼ يستعيف الباحث الباحث أنيا قد حددت مجموعة مف األبعاد العامة لممعتقدات 

بيذه األبعاد إلعداد قائمة ب بعاد المعتقدات المعرفية المرتبطة بالمفاىيـ النحوية, واستعانت 
الدراسات بمجموعة مف المقاييس لمكشؼ عف ىذه األبعاد, التي سيستعيف الباحث بيا إلعداد 

اسات بضرورة تنمية أبعاد مقياس المعتقدات المعرفية لممفاىيـ النحوية, كما أوصت الدر 
المعتقدات المعرفية وضرورة بناء برامج تنموية لتطويرىا لدى الطالب بمراحؿ التعميـ العاـ, 

 والبحث الحالي يعد استجابة ليذه التوصيات. 
ثالًثا: نظزٌة الوخططات العقلٍة, هفهىهها, خصائصها, 

قذات  ٌة والوعت فاهٍن النحى ها بالو ها, عالقت أنىاع

 :, إستزاتٍجٍاتهاالوعزفٍة
أف ىػػذا يعتقػػد و  فػػي األصػػؿ مصػػطمي فػػي عمػػـ الػػنفس المعرفػػي،Schemata لمخطػػط ا

, وقػػد أسػػس ىػػذا المصػػطمي بنػػاء عمػػى 1932سػػنة  Bartlettالمصػػطمي وضػػك مػػف قبػػؿ بارتمػػت 
أفكػػار نظريػػة الجشػػطمت فػػي تفسػػيرىا لعمميػػة التعمػػيـ والػػتعمـ, أمػػا عػػف نظريػػة المخططػػات العقميػػة 

سػنة  Rumelhart, ورومميػارت Minskyمك منسكي  1970إلى منتصؼ سنة  الحديثة فترجك
في مجاليف لغوييف ىمػا: التحػدث والقػراءة, أمػا ارف فيشػير البػاحثوف نظرية التـ تطبيؽ , و 1980
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إلػػى أف نظريػػة المخططػػات العقميػػة تعػػد واحػػدة مػػف أىػػـ المفػػاىيـ فػػي مجػػاؿ العمػػـو المعرفيػػة عمػػى 
 .(Xie, 2015,67)اإلطالؽ 

 مفهوم هظرية المخططات العقمية:   (5
يرى عمماء الػنفس أف البنيػة المعرفيػة ىػي خالصػة خبػرات الفػرد الناتجػة عػف تفاعمػو مػك 
العوامػؿ البيئيػة والوراثيػة والبيولوجيػة, مػف خػالؿ نمػػوه وتكيفػو فػي مراحػؿ العمػر المختمفػة, ويػػرتبط 

حػػدات المعرفيػػة والعمميػػات والوظػػائؼ بنمػػو البينػػة المعرفيػػة لػػدى الفػػرد نمػػو التكوينػػات الجديػػدة لمو 
المعرفيػػة المختمفػػة وتطورىػػا, فكممػػا تعقػػدت ىػػذه الوظػػائؼ دلػػت عمػػى تطػػور البنػػى المعرفيػػة لمفػػرد؛ 
ألف البنيػػػة المعرفيػػػة تشػػػكؿ أحػػػد األسػػػس الميمػػػة التػػػي تقػػػوـ عمييػػػا نػػػواتج تمثيػػػؿ المعرفػػػة )محمػػػد 

 (. 237, 2011وعيسى, 
بػ ف مصػطمي المخططػات العقميػة مػف   (Rumelhart, 1980, 35)ويشػير رومميػارت

ويشػػػير إلػػػى اسػػػتخداـ المصػػػطمحات التػػػي تسػػػتخدـ حالًيػػػا فػػػي خػػػارج نطػػػاؽ عمػػػـ الػػػنفس المعرفػػػي, 
المعمومات وتنظيميا وتػذكرىا, فالمخططػات العقميػة مػا ىػي إال  تمثيؿ, بيدؼ طار عقميإلالبشر 

بػػػػيف المعمومػػػػات الجديػػػػدة لبنػػػػات لمبنػػػػاء اإلدراكػػػػي لػػػػدى الفػػػػرد, وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ عمميػػػػة الػػػػربط 
بالمعمومات المخزنة في ذاكرتو, بحيث يمكننا التنبؤ بالنتائج التي يمكف أف تحدث مف خالؿ ىذا 

  الربط.
أف عقػػػؿ اإلنسػػػاف مكػػػوف مػػػف أبنيػػػة افتراضػػػية يختػػػزف فييػػػا وتػػػرى كػػػؿي مػػػف بيكػػػا ومػػػارليف  

ىػذه األبنيػة تشػكؿ شػبكات المعمومات والمعػارؼ واألفكػار, ومػا بػتـ تعممػو مػف معمومػات جديػدة, و 
 &Bar)مف المعرفة, كؿ  شبكة تمثُؿ مجااًل معيًنا مف مجاالت المعرفة يطمؽ عمييػا المخططػات

Sadow, 1985, 125)  
أو ىي عبارة عػف عمميػات عقميػة يسػتخدميا الفػرد وتسػاعده عمػي إعطػاء العػالـ واألشػياء  

امؿ لممعرفػػػػة البنائيػػػػة وخواصػػػػيا قسػػػػمة ومعنػػػػى, وينظػػػػر أوزوبػػػػؿ إلييػػػػا عمػػػػي أنيػػػػا المحتػػػػوى الشػػػػ
التنظيمية التي تميز المجاؿ المعرفي لمفرد, وتسمي السكيما األفػراد بػربط المعمومػات مػك بعضػيا 
الػػبعض, وتحويميػػا إلػػي حػػـز ذات معنػػى, بحيػػث تشػػغؿ حيػػًزا أقػػؿ ذاكػػرة؛ ممػػا يسػػمي ليػػا لمعالجػػة 

 .(191, 2007عناصر معرفية أكثر, وبالتالي تعمـ أوسك )أبو رياش, 
وتعػػرؼ ب نيػػا العمميػػة التػػي يقػػـو المػػتعمـ مػػف خالليػػا الحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة ومعالجتيػػا,  

كمػػػا أنيػػػا تتعامػػػؿ مػػػك المعرفػػػة الموجػػػودة مسػػػبًقا فػػػي الػػػذاكرة اإلنسػػػانية, ومصػػػطمي المخطػػػط ىػػػو 
مصػػطمي تقنػػي اسػػتخدـ مػػف قبػػؿ أنصػػار عمػػـ النفسػػي المعرفػػي؛ ليصػػؼ ىػػذا المصػػطمي العمميػػة 



د/ ياهش شؼباٌ ػبذ 
 انباسٌ

فاهُى انُحىَت  ُت اًن خططاث انؼمهُت نتًُ فاػهُت بشَايح لائى ػهً َظشَت اًن

ؼشفُت ؼتمذاث اًن  واًن
 

 350 

الؿ الفرد المعمومات, وكيفية ترتيبو ليا, وتخزينو إياىا في الػذاكرة طويمػة األمػد التي يعالج مف خ
 . (Al-Issa, 2006, 42)متى اقتضت الضرورة ذلؾ  توقدرتو عمى استدعاء معموما
( ب ف المخطط العقمي ما ىو إال تمثيؿ عقمي يسػمي 204, 2014بينما يشير )العتوـ, 

الحسية مف خالؿ إضفاء قالب معػيف عمييػا, كمػا أنػو تمثيػؿ لمفرد التعرؼ واالستجابة لممثيرات 
لممعرفػػػة التصػػػنيفية حػػػوؿ األحػػػداث واألشػػػياء تسػػػاعدنا فػػػي تعػػػرؼ المثيػػػرات وتحديػػػد عناصػػػرىا 

 وطبيعتيا.  
في ضوء العرض السابؽ لمفيوـ نظرية المخططات العقمية يعرفيػا الباحػث إجرائًيػا ب نيػا  

لمبيانػػػات والمعمومػػػات والمعرفػػػة واإلجػػػراءات والمعتقػػػدات تركيػػػب تالميػػػذ الصػػػؼ األوؿ اإلعػػػدادي 
المرتبطػػة بالمفػػاىيـ النحويػػة, وتحديػػد العالقػػات القائمػػة بينيػػا؛ وذلػػؾ بتحديػػد السػػمات المميػػزة ليػػذه 
المفاىيـ بحيث تصبي ذات معنى, وتحديػد مجموعػة العالقػات المتكاممػة والمنظمػة ليػا بنػاء عمػى 

 سماتيا الت سيسية المميزة ليا.
 :خصائص الوخططات العقلٍة (2

تتسػػػػػـ المخططػػػػػات العقميػػػػػة بمجموعػػػػػة مػػػػػػف الخصػػػػػائص والسػػػػػمات المميػػػػػزة ليػػػػػا وىػػػػػػي 
(Rumelhart, 1994, 169)  يمكػػف تضػػميف : أف المخططػػات العقميػػة ليػػا متغيػػرات, وأنػػو

في مخطط ,خر, وأف المخطط العقمي ىو تمثيؿ لممعرفة عمى جميك مسػتويات التجريػد,  المخطط
مثيؿ لممعرفة بداًل مف تعريفيا, وأف المخططات ىي مجموعة مف العمميات العقمية وأف المخطط ت

النشػػػطة, كمػػػا أنػػػو عبػػػارة عػػػف أجيػػػزة التعػػػرؼ التػػػي تقػػػيـ جوانػػػب القػػػوة أو القصػػػور فػػػي العمميػػػات 
 العقمية.  

( إلػى مجموعػة مػف 216, 2013, طمبػة, 255-254, 2011بينما يشير )محمد وعيسى, 
ططات العقميػة: توليػد وتجريػد لممعرفػة بصػورة منظمػة ومختصػرة تسػاعدنا الخصائص وىي أف المخ

عمػػى تحديػػد الخصػػائص الجانبيػػة التػػي يمكػػف االسػػتدالؿ مػػف خالليػػا عمػػى النػػوع أو الصػػنؼ, وفػػي 
حالػػة عػػدـ تػػوفر ىػػذه الخصػػائص فػػ ف المخطػػط يسػػاعد عمػػى تكممػػة الفرا ػػات لمخصػػائص الناقصػػة 

ؿ مػػك كػػـ ىائػؿ مػػف المعمومػػات وقػػت التعػػرض لمثيػػر أو موقػػؼ كعمميػة إدراكيػػة, وتػػوفر عمينػػا التعامػػ
يػػدور حػػوؿ المخطػػط, وتػػوفر لنػػا القػػدرة كػػذلؾ عمػػى إعطػػاء أحكػػاـ سػػريعة نحػػو موضػػوع المخطػػط 
العقمػػػي, كمػػػا أف المخططػػػات العقميػػػة تزودنػػػا بمعمومػػػات ومحتػػػوى يسػػػاعدنا عمػػػى تفسػػػير األحػػػداث 

يػػر مػػف حالػػة إلػػى أخػػرى, وتتبػػايف المخططػػات والمثيػػرات مػػف حولنػػا إال أف ىػػذه المعمومػػات قػػد تتغ
العقمية في درجة تجريدىا, باإلضافة إلى انيا تعكس توقعات النػاس أو احتمػاالت حػدوث سػموؾ أو 
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موقػػؼ معػػيف, كمػػا أف المخططػػات العقميػػة مكتسػػبة مػػف الخبػػرة, ولكػػف قػػد يشػػترؾ بيػػا أكثػػر مػػف فػػرد 
مف الثبات النسبي إال أنيا ديناميكيػة وقابمػة  نتيجة تشابو الخبرات, وتتسـ المخططات العقمية بدرجة

 لمتطور والتغير بمرور الزمف وبتطور الخبرة.   
 :أنىاع الوخططات العقلٍة (3

توجد العديد مف المخططات العقمية داخؿ العقؿ البشري, حيث تصنؼ ىذه المخططات   
بط بػػيف األشػػياء أو تبًعػػا لممجػػاالت الدالليػػة التػػي تنتمػػي إلييػػا, وتقػػوـ ىػػذه المخططػػات عمػػى الػػر 

 ,An)المعػػارؼ الجديػػدة بمػػا ىػػو مخػػػزف فػػي ذاكػػرة المػػتعمـ مػػػف أجػػؿ تحقيػػؽ مزيػػد مػػف الفيػػػـ 

Shuying, 2013,130)  
 المخططات العقمية في فئتيف ىما:  (32, 2004)دروزة, ولذا فقد صنفت  

ارة , وىذا النوع ىو عبData Schemataيسمى سكيما المعمومات أو المعرفة : القسم ااوي
عػػػف بنػػػاء معرفػػػي يتكػػػوف مػػػف المعمومػػػات المخزونػػػة فػػػي الػػػذاكرة مػػػف حقػػػائؽ, ومفػػػاىيـ, 
جػػػػػػراءات, وبقيػػػػػػة المعرفػػػػػػة المتعمقػػػػػػة باألشػػػػػػياء والموضػػػػػػوعات واألشػػػػػػخاص,  ومبػػػػػػادئ, وا 

 واألحداث, والمواقؼ.
وىػو عبػارة  Processes Schemataالقسم ال:اهي: ويسمى سيكيما العممييات أو ا جيرا ات 

فػػي  ااسػػتراتيجيات لتخػزيف المعمومػػات فػي البنػػاء المعرفػي, وكيفيػػة تنظيميػعػف طرائػؽ أو 
الػػػذاكرة وفػػػؽ مبػػػدأ معػػػيف, بمعنػػػى ,خػػػر فسػػػكيما العمميػػػات تحػػػاوؿ تعػػػرؼ كيفيػػػة معالجػػػة 

 المعمومات وتنسيقيا, وبرمجتيا, وترميزىا, وتخزينيا في البناء المعرفي.
جاالت ثالثة ىي: أما عف المخططات العقمية في مجاؿ المغة فتصنؼ في م 

(Mohammadi & Abidin, 2013, 238-239): 
وىػػي تشػػير إلػى معرفػػة المػػتعمـ لمحػػروؼ : Linguistic Schemaأواًل: المخططييات الميوييية 

المغويػػة واألصػػوات الدالػػة عمييػػا, سػػواء أكانػػت حروفًػػا مفػػردة أو مرتبطػػة بغيرىػػا, وقدرتػػو 
وتحديد نمط الكممات التػي يمكػف أف تػرد كذلؾ عمى التنبؤ ببناء الجممة وتركيبيا المغوي, 

 في ىذا التركيب.
إلػػى ويشػػير ىػػذا الػػنمط مػػف المخططػػات : Formal Schema:اهًيييا: المخططييات الةييكمية 

يتضػمنيا ألشكاؿ التنظيمية التػي المتعمـ أنماط الخطاب المتعددة, وكذلؾ معرفتو ا معرفة
 قي.النص المغوي, ومعرفتو ت ثير التركيب المغوي عمى المتم

ويعنػي ىػذا بالمعمومػات والمعػارؼ السػابقة : Content Schema:ال:ًيا: مخططيات المحتيو  
المخزنة في البنيػة المعرفيػة لممػتعمـ حػوؿ الػنص المػدروس مػف جيػة, وتحديػد المعمومػات 

  الجديدة المتضمنة في الموضوع ومدى وعي المتعمـ بيا ومعرفتو إياىا.
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لعقمية, ف ف الباحث سيعمؿ عمى تضمينيا في برنامج والمت مؿ في ىذه أنواع المخططات ا 
الدراسة الحالية, متمثمة في مخططات المعرفة أو المحتوى والتي تتصؿ بالمفاىيـ النحوية 
والمعتقدات المعرفية مف حيث ماىية كؿ منيما وخصائصيما, وكذلؾ المخططات المغوية والمتمثمة 

تركيب مف خالؿ دراستو لممفاىيـ النحوية, وكيفية توظيفيا في كيفية تركيب الجممة العربية والتنبؤ بال
مف خالؿ سياقات لغوية مفيدة )المخططات الرسمية(, وأخيًرا مف خالؿ توظيؼ إستراتيجيتي تنشيط 
المعرفة السابقة وتحميؿ السمات الداللية؛ لمعاونة تالميذ المرحمة اإلعدادية عمى تمييز السمات 

 وتخزينيا في الذاكرة طويمة المدى. المميزة لممفاىيـ النحوية,
 : األساس العلوً لنظزٌة الوخططات العقلٍة (4

ترجك نظرية المخططات العقمية إلى النظرية المعرفية في عمـ النفس, وخاصة جيود 
بياجيو في التعمـ المعرفي وحديثو عف عمميتي التمثيؿ واالستيعاب والتكيؼ والمواءمة, وكذلؾ 

البنية المعرفية التي تتكوف مف جانبيف ىما: المحتوى, والتنظيـ, جيود أوزوبؿ وحديثو عف 
ويشمؿ المحتوى الحقائؽ والمفاىيـ والمبادئ واألفكار والمعرفة اإلجرائية والمعرفة التقريرية, أما 

 . (Haberlandt, 1997,229)التنظيـ فيشمؿ العالقات والترابطات األساسية والثانوية 
, 2013لمنظريػػػة المعرفيػػػة فػػػي الػػػتعمـ مػػػا يمػػػي )قطػػػامي,  ومػػػف أبػػػرز الخصػػػائص المميػػػزة

(: التركيػػز عمػػى التمثػػيالت الذىنيػػة التػػي تتحػػدد فييػػا الصػػورة التػػي تتخػػذىا األشػػياء فػػي 19-21
الػػذىف, واالعتمػػاد عمػػى خػػواص الكمبيػػوتر بعػػد تحميمػػو لمكونػػات الػػدماغ البشػػري, مػػك األخػػذ فػػي 

نيػة والفػروؽ الفرديػة, والمػتعمـ المعرفػي نشػط وفعػاؿ االعتبار األىمية التػي تعطػى لمجوانػب الوجدا
في مواقؼ التعمـ, حيث يولد الطفؿ منظًما ذاتًيا ومعرفًيػا ويتطػور بفعػؿ متغيػرات ومنبيػات بيئيػة, 
سػػقاط  ويسػػتجيب لمواقػػؼ ومػػدخالت إثرائيػػة, كمػػا أف الػػتعمـ المعرفػػي مػػرادؼ السػػتيعاب خبػػرات وا 

 ة سابًقا وتكيفيا؛ لتصبي أكثر مالءمة لواقك الخبرة.   الخبرات المشوىة بفعؿ الخبرات المندمج

عالقة نظزٌة الوخططات العقلٍة بالوفاهٍن النحىٌة  (5

 :والوعتقذات الوعزفٍة
ترتبط المفاىيـ النحويػة بنظريػة المخططػات العقميػة حيػث إف المفيػوـ النحػوي مػا ىػو إال 

ات أو األشػكاؿ المتشػابية تصور عقمي مجرد في شكؿ رمز أو كممة أو جممػة, وىػو يجمػك الصػف
بيف األشياء عف طريؽ تعميميا, ولذلؾ يستخدـ لمداللػة عمػى شػيء أو موضػوع أو ظػاىرة نحويػة 
بعينيػػا, وىػػو يعنػػي كػػذلؾ تجريػػد عقمػػي لمصػػفات المشػػتركة لمجموعػػة مػػف األشػػياء أو الخبػػرات أو 

 الظواىر أو الترتيبات.
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فػػػاىيـ النحويػػػة تتجمػػػى فػػػي أف ىػػػذه كمػػػا أف العالقػػػة بػػػيف نظريػػػة المخططػػػات العقميػػػة والم
النظريػة تقػوـ عمػى تصػنيؼ المعمومػات والبيانػات التػي يػتـ اسػتدخاليا فػي البينػة المعرفيػة لممػػتعمـ 
بنػػاًء عمػػى مػػا بينيػػا مػػف سػػمات أو خصػػائص مشػػتركة, وىػػو مػػا يػػرتبط بالمفػػاىيـ النحويػػة إذ إف 

السمات أىميا التجريد, والتعميـ  المفيـو النحوي يرتبط بغيره مف المفاىيـ مف خالؿ مجموعة مف
والتصػػػنيؼ التػػػي تجمػػػك المفػػػاىيـ النحويػػػة المتشػػػابية فػػػي كػػػؿ متكامػػػؿ, أي أنيػػػا تصػػػنؼ المفيػػػـو 

 النحوي الفرعي بناء عمى درجة عالقتو بالمفيوـ العاـ

( وضػػػوح ىػػػذه العالقػػػة بػػػيف المفػػػاىيـ 151, 2010وفػػػي ىػػػذا السػػػياؽ يؤكػػػد )أبػػػو عػػػالـ, 
قمية؛ لكوف ىذه المخططػات عبػارة عػف رـز مػف المعمومػات, التػي تتعمػؽ النحوية والمخططات الع

, وكيؼ يؤدي ىذا التمثيؿ إلى تسييؿ استخداـ المعمومات بطرائؽ معينػة,  بكيفية تمثيؿ ىذه الرـز
ولػػذا نجػػد أف المخططػػات العقميػػة تمثػػؿ كػػؿ معموماتنػػا عػػف المفػػاىيـ, منيػػا المفػػاىيـ عػػف األشػػياء 

 تابك األحداث واألفعاؿ و,ثار األفعاؿ.والمواقؼ واألحداث, وت
كمػػا أف البنيػػة المعرفيػػة لممفػػاىيـ النحويػػة تػػرتبط بعضػػيا بػػبعض بعالقات)وفاقيػػة أو خالفيػػة( 
أي تحديػػد درجػػة التشػػابو أو االخػػتالؼ بػػيف المفػػاىيـ, ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحديػػد عػػدد السػػمات التػػي 

لطالػػػػب تعمػػػـػ مفيػػػػـو المرفوعػػػػات مػػػػثاًل أو يتسػػػـػ بيػػػػا كػػػػؿ مفيػػػػـو نحػػػػوي عػػػػف ارخػػػػر, ولػػػػذا فػػػػ ذا أراد ا
المنصػػوبات, البػػد عميػػو أف يػػتعمـ العناصػػر المختمفػػة التػػي تكػػوف كػػاًل مػػف المفيػػوميف السػػابقيف ويحػػدد 
درجة العالقة التي تربط بيف مجموع األجػزاء, وذلػؾ حتػى يمكنػو أف يػتعمـ الكػؿ, وخصوًصػا إذا عممنػا 

ذا درس الطالػب  أف الكؿ ىو حاصؿ مجموع األجزاء المكونة لو إضافة إلى العالقػات القائمػة بينيػا, وا 
 العناصر المختمفة المكونة لممفيـو أمكنو إدراكو وفيمو.

وتبرز العالقة كذلؾ بيف المفاىيـ النحوية ونظرية المخططات العقمية في أف الثانية تقـو 
جديػد لممفػاىيـ؛  ونظػًرا عمى فكرة مؤداىا استثمار المعارؼ السابقة لدى المػتعمـ وربطيػا بػالتعمـ ال

لكوف النحو العربي عمـ بنائي تراكمي تبنى مباحثو بعضيا عمى بعض, وذلؾ مػف خػالؿ تسمسػؿ 
موضوعاتو تسمسال ىرمًيا, فحيف نقػوؿ مػثاًل إف الفاعػؿ ونائػب الفاعػؿ والمبتػدأ والخبػر واسػـ كػاف 

ى ذلػػػػؾ أف ىػػػػذه وخبػػػػر إف والفعػػػػؿ المضػػػػارع المرفػػػػوع كميػػػػا عناصػػػػر لمفيػػػػـو المرفوعػػػػات, فمعنػػػػ
العناصر تندرج أسػفؿ المفيػـو العػاـ, ويتطمػب تعمػـ المفيػـو العػاـ تعمػـ بعػض العناصػر الصػغرى 

 المكونة لممفيـو الرئيس.
أما عف العالقة بيف المعتقدات المعرفية بنظريػة المخططػات العقميػة فتبػرز فػي أف المعتقػدات 

ؿ معنػػػى المعرفػػػة وطبيعتيػػػا ومصػػػدرىا المعرفيػػػة مػػػا ىػػػي إال مجموعػػػة مػػػف التصػػػورات أو األفكػػػار حػػػو 
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وشروطيا ومدى صحتيا واكتسػابيا وسػرعة ىػذا االكتسػاب, وذلػؾ ليعطػي فيًمػا أعمػؽ لسػموؾ المػتعمـ 
(Schommer, 2004, 22- 27) وتتطمب ىذه التصورات واألفكار مف المػتعمـ قدرتػو عمػى تسػجيؿ ,

لمعمومػػات عمػػى شػػكؿ صػػور أو المعمومػػات وتخزينيػػا فػػي الػػذاكرة طويمػػة المػػدى, حيػػث تسػػجؿ بعػػض ا
رسومات أو مخططات, أو أشػكاؿ ألشػياء حسػية, أو عمػى صػورة كممػات أو جمػؿ, وخطػوط عريضػة 
أو رؤوس أقػػالـ, وىػػو مػػا أسػػماه نظريػػة التشػػفير الثنػػائي لممعمومػػات, وىػػي نظريػػة تشػػير إلػػى امػػتالؾ 

بمػا تكػوف خبػرات لغويػة الفرد بصػفة عامػة لمجموعػة مػف الخبػرات الخارجيػة المكتسػبة، ىػذه الخبػرات ر 
 (.224, 2014أو  ير لغوية )قطامي, 

االستتتزاتٍجٍات الونبثقتتة هتتة نظزٌتتة الوخططتتات  (6

 : العقلٍة
نبعت مف نظرية المخططات العقمية العديد مف إستراتيجيات التعمـ منيا إسػتراتيجيات مػا 

أو المعرفػػة حػػوؿ المعرفػػة, والتػػي تقػػـو عمػػى فيػػـ  Metacognitive Strategiesوراء المعرفػػة 
المػػتعمـ لدرجػػة فيمػػو لمعرفتػػو الذاتيػػة ووعيػػو بيػػا ومراقبتػػو ليػػا, وتقويمػػو لذاتػػو عقػػب االنتيػػاء مػػف 

ستراتيجيات تنشيط المعرفة السابقة   Activating prior Knowledge strategiesالميمة, وا 

تنبػػؤ بػػالنص الجديػػد, ومػػا يتضػػمنو مػػف أفكػػار, , وىػػي تقػػـو عمػػى اسػػتثمار المعمومػػات السػػابقة لم
, وىػي إسػتراتيجية Analysis Semantic Featureومنيػا إسػتراتيجية تحميػؿ السػمات الدالليػة 

 أوجو الشبو واالختالؼ بيف مجموعة مف األحداث، والناس، واألشياء أو األفكارتقوـ عمى تمييز 
سػتراتيجيتي تنشػيط المعرفػة السػابقة وتحميػؿ أو المفاىيـ, وسيمقي الباحث مزيًدا مف الضػوء عمػى إ

 السمات الداللية كما يمي:
 أوالً: إستراتيجية تنشيط المعرفة السابقة: 

تتنػػػوع إسػػػتراتيجيات تنشػػػيط المعرفػػػة السػػػابقة حتػػػى أف البػػػاحثيف قػػػد أحصػػػوا ليػػػا اثنتػػػيف 
, Carousel Brainstormingوعشريف إسػتراتيجية منيػا: إسػتراتيجية العصػؼ الػذىني الػدائري 

ستراتيجية الكممة األولى Think-Pair-Shareشارؾ  –زاوج  –إستراتيجية فكار   The First, وا 

Word فػػي المقعػػد السػػاخف ,In the Hot Seat إسػػتراتيجية مراجعػػة الكتػػب المدرسػػية ,A 

Strategy for Previewing Textbooks (T.H.I.E.V.E.S)  .و يرىا الكثير 
 المعرفة السابقة:مفهوم إستراتيجية تهةيط  - أ

( ب نيػا إسػتراتيجية مػف إسػتراتيجيات مػا وراء المعرفػة, تقػـو 188, 2004يعرفيا )بيمػوؿ, 
عمػػى جعػػؿ الطػػػالب مسػػتقميف فػػي تنشػػػيط معػػارفيـ السػػابقة, وذلػػػؾ مػػف خػػالؿ عمميػػػة الػػربط بػػػيف 
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المعرفػػة الجديػػدة ومػػا لػػدييـ مػػف معمومػػات ومعػػارؼ سػػابقة, وتعػػرؼ ب نيػػا استحضػػار المتعممػػيف 
لخبػػراتيـ الحياتيػػة السػػابقة, واسػػتدعاؤىـ ليػػا عنػػد تعمميػػـ لمحتػػوى جديػػد فػػي بيئػػة الصػػؼ, وتسػػيـ 
ىػػػػػذه اإلسػػػػػتراتيجية فػػػػػي إحػػػػػداث تكامػػػػػؿ وتػػػػػرابط بػػػػػيف المعمومػػػػػات الجديػػػػػدة المتعممػػػػػة والخبػػػػػرات 

 (.       (Jensen & Nickelsen,2008, 74السابقة
ـ بعمػػؿ روابػػط ذات معنػػى بػػيف مػػا ( ب نيػػا قيػػاـ المػػتعم157, 2010ويعرفيػػا )أبػػو عػػالـ, 

يعرفونو وبيف ما ىـ عمى وشؾ تعممو إال أف امتالؾ المتعمـ لمعمومات سابقة مرتبطة بالموضػوع 
 ال يتضمف أنيـ سينشطونيا ويستخدمونيا بشكؿ مناسب.

مػػف خػػالؿ التعريفػػات السػػابقة يعرفيػػا الباحػػث ب نيػػا مجموعػػة مػػف اإلجػػراءات التػػي يتبعيػػا 
وؿ المتوسػػط عنػد دراسػتيـ لممفػػاىيـ النحويػة المقػررة عمػػييـ, وتحديػدىـ لمسػػمات تالميػذ الصػؼ األ

المميػػػزة لكػػػؿ مفيػػػوـ, وربطػػػو لمػػػا يعرفػػػو عػػػف المفيػػػوـ النحػػػوي بالمعمومػػػات الجديػػػدة, فضػػػاًل عػػػف 
 معتقداتيـ عف ذواتيـ, ومعتقداتيـ بطبيعة المفاىيـ النحوية وبطبيعة تعمميا.

 Strategy for Previewingالمدرسيييية  إجيييرا ات إسيييتراتيجية مراجعييية الكتييييب - ب

Textbooks (T.H.I.E.V.E.S)  : 

 A Strategy forسػػػيعتمد الباحػػػث عمػػػى إسػػػتراتيجية مراجعػػػة الكتػػػب المدرسػػػية 

Previewing Textbooks (T.H.I.E.V.E.S) وىػػػي إسػػػتراتيجية ابتكارتيػػػا سػػػوزاف ليػػػؼ ,
لمجتمػػك بواليػػة نيويػػورؾ سػػنة , إخصػػائية العػػالج التعميمػػي بكميػػة اSuzanne Liff Manzمػانز

, The Reading Teacher, وتـ نشر إجراءات ىذه اإلستراتيجية في مجمة معمـ القراءة 2002
فػػي المجمػػد الثػػاني والعشػػريف, وىػػي مػػف اإلسػػتراتيجيات التػػي تعػػيف الطػػالب عمػػى فيػػـ الػػنص مػػف 

حػوؿ الموضػوع خالؿ معاينة بنيتو بطريقة منظمة, واستحضار مػا لػدييـ مػف معمومػات ومعػارؼ 
 (  (Al faki & Siddiek, 2013,42الذي يدرسونو 

 :  (Manz, 2002, 434-435) وتسير إجراءات ىذه اإلستراتيجية في ضوء الخطوات ارتية 
: وتتمثؿ ىذه المرحمة في ت مؿ الطالب لعنواف الدرس Titleاختصار كممة  Tحرإل : أوالً 

ذي أعرفو بالفعؿ عف موضوع الدرس؟ وطرح مجموعة مف األسئمة حولو مف قبيؿ: ما ال
كيؼ يمكف ربط معموماتي عف الموضوع السابؽ بيذا الموضوع؟ كيؼ يمكنني تحويؿ ىذا 

 العنواف إلى سؤاؿ لمتركيز عميو في أثناء قراءة الموضوع؟
: والعناويف تشير إلى األقساـ الرئيسة في الموضوع Headingاختصار لكممة  Hثانًيا: حرؼ 

العناويف تساعد الطالب في تغطية العناصر واألفكار الرئيسة في  المدروس, وىذه
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كيؼ يعاونني : الموضوع المدروس, ويمكف أف تتحوؿ ىذه العناويف إلى أسئمة مف قبيؿ
ىذا العنواف في قراءة أجزاء معينة في الموضوع؟ ما الموضوع الفرعي الذي سيناقش في 

نواف كسؤاؿ يمكف االسترشاد بو في النقطة النقطة التالية؟ كيؼ يمكنني استخداـ ىذا الع
 التالية؟   

: حيث توفر المقدمة لمحة عامة عف طبيعة Introduction, اختصار لكممة Iحرإل  :ال:ًا:
الموضوع, وعادة ما يتـ تضميف أىداؼ الموضوع في مقدمتو, وفي المقدمة يمكف لممتعمـ 

أو تحديد موضك معمومة في  استخداـ بعض الفنيات أو اإلجراءات ومنيا: وضك عالمة
الموضوع, ىؿ تتضمف الفقرة األولى لمموضوع تقديًما لو؟ ما أىـ المعمومات المضمنة في 

 مقدمة الموضوع؟ ىؿ أعرؼ كؿ شيء ورد في المقدمة؟ 
: عادة ما Every first sentence in a paragraphاختصار لجممة  Eحرإل : رابًعا

ضوع الدرس, أي أف ىذه الجممة بمثابة الكممة تتضمف الجممة األولى في الفقرة مو 
 المفتاحية لمموضوع.

: فيجب عمى الطالب Visuals and Vocabularyاختصار لكممتي  Vحرإل : خامًسا
الواردة في  األشكاؿو , والخرائط ,والجداوؿ ,والرسوـ البيانيةالنظر في جميك الصور 

رىا, ويوظؼ المتعمموف مجموعة الموضوع, ومعرفة أسمائيا وسماتيا التي تميزىا عف  ي
مف األسئمة في ىذه المرحمة مف قبيؿ: كيؼ ترتبط ىذه الصور واألشكاؿ بمضموف 

ما الذي يمكف تعممو مف ىذه األشكاؿ؟ كيؼ تساعدني ىذه الصور عمى فيـ  الدرس؟
الموضوع؟ أما عف المفردات فيي التي تضفي المعنى العاـ لمموضوع وذلؾ بتحديد 

المفردات أىمية كبرى؛ ألنيا تعيف التالميذ عمى فيـ الموضوع فيًما دقيًقا,  داللتو, وليذه
ويمكف ليـ طرح مجموعة مف األسئمة حوؿ المفردات مثؿ: ما المفردات أو المفاىيـ 
الرئيسة الواردة في الموضوع؟ وىؿ ب مكاني إعداد مسرد صغير لمكممات المفتاحية أو 

وجد كممات ميمة مكتوبة بحروؼ بارزة أو مائمة في لممفاىيـ الواردة في الموضوع؟ ىؿ ت
 الموضوع؟ ىؿ أعمـ المفردات الميمة؟ ىؿ توجد كممات ال أعرؼ معناىا في الموضوع؟    

: أي نياية أسئمة الفصؿ أو End-of-Chapter Questionsإلى  Eويةير حرإل : سادًسا
ويمكف االسترشاد الموضوع, وىذه األسئمة تشير إلى النقاط الميمة في الموضوع, 

بمجموعة مف األسئمة مثؿ: عالـ تس ؿ؟ ما المعمومات الميمة أو الرئيسة في الموضوع؟ 
 كيؼ يتسنى لي تحديد المعمومات الميمة في الموضوع؟   
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: وىي تقدـ ممخًصا لممفاىيـ الرئيسة الواردة في Summaryاختصار لكممة  Sحرإل : سابًعا
 رؼ مرتبطة بيا. الموضوع, وتنشيط ما لدييـ مف معا
 : Semantic Feature Analysisثانيًا: إستراتيجية تحليل السمات الداللية 

 مفهوم إستراتيجية تحميي السمات الداللية:  - أ

عرفت ىذه اإلستراتيجية ب نيا مجموعػة مػف الخطػوات أو التحركػات التػي تقػدـ الموضػوع 
لجانػػب اإليجػػػابي لمموضػػػوع, المػػدروس وتحديػػػد أىػػـ سػػػماتو وخصائصػػو, وذلػػػؾ بتمييػػز أمػػػريف: ا

 ,Paratore & McCormack) , بينمػا يعرفيػا(Brinton, 2000, 139)والجانػب السػمبي 

ب نيػػا مػػف إسػػتراتيجيات تعمػػيـ المفػػردات المغويػػة والمفػػاىيـ, وتػػتـ عػػف طريػػؽ تقػػديـ  (23 ,2005
ليػا, عمػى أف مجموعة مف المياـ التي يكمؼ الطالب بالتفكير فييا, وتحديد أىـ سػماتيا المميػزة 

 تتضمف ىذه السمات كال الجانبيف لممفيـو )اإليجابي والسمبي(.   

ب نيػػا  (Richardson, Morgan & Fleener, 2012, 191) وعرفيػػا كػػٌؿ مػػف
إسػػتراتيجية مػػف اإلسػػتراتيجية المعينػػة عمػػى الفيػػـ العميػػؽ , ويػػتـ ذلػػؾ بتزويػػد الطػػالب بمصػػفوفة 

Matrix مػػػا تسػػتيدؼ تزويػػػد الطػػػالب بتوسػػيك نطػػػاؽ معػػػارفيـ مػػف السػػػمات المميػػزة لممفػػػاىيـ, ك
 وخبراتيـ عف الموضوع المدروس. 

مػػف خػػالؿ التعريفػػات السػػابقة يعرفيػػا الباحػػث إجرائًيػػا ب نيػػا إطػػار تنظيمػػي يقػػدـ لتالميػػذ 
الصػػػؼ األوؿ اإلعػػػدادي وذلػػػؾ بتقػػػديـ المفػػػاىيـ النحويػػػة بشػػػكؿ أفقػػػي ورأسػػػي )مصػػػفوفة( طبقًػػػا 

, بحيػػػث تسػػػاعدىـ عمػػػي تنظػػػيـ معمومػػػاتيـ ومعػػػارفيـ حػػػوؿ طبيعػػػة لمسػػػمات لمميػػػزة لكػػػؿ مفيػػػوـ
 المفاىيـ النحوية, وطبيعة تعمميا. 

 إجرا ات إستراتيجية تحميي السمات الداللية: - ب

لكػػي تحقػػؽ ىػػذه اإلسػػتراتيجية فاعميتيػػا البػػد مػػف اشػػتراؾ الطػػالب فػػي تنفيػػذىا, ولػػذا فػػ ف 
يفػي, الخطوات اإلجرائية ليذه اإلستراتيجية تتمثؿ فيما ي  225, 2009مي )فيشر وبروزو وفراي وا 

– 226  :) 
  يبدأ الطالب بناء شبكة مف المفاىيـ المتقاطعة,  يػر المعقػدة لتكػوف نموذًجػا يحتػذي فػي

 كيفية بناء الشبكات المتقاطعة واستخداميا.

  أفضؿ طريقة إلعداد ىذا النموذج يكوف أواًل بتبني شبكة كممات متقاطعة جاىزة, وفار ة
محتوى , وتوضك ىذه الشػبكة عمػي جيػاز العػرض فػوؽ الػرأي أو عمػي شػريحة مف أي 

أو يػتـ رسػميا عمػي  Power Pointيتـ عرضيا مف خالؿ برنامج العروض التقديميػة 
 السبورة.
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  يقػـو المعمػػـ بطػػرح مفيػػـو مػف المفػػاىيـ, أو موضػػوع مػػف الموضػوعات عمػػي الطػػالب, ثػػـ
 المفيـو أو الموضوع.  يطمب منيـ اقتراح مصطمحات ذات ارتباط بيذا

  حػيف ينتيػػي المعمػـ مػػف كتبػػة الكممػات المرتبطػػة بالموضػػوع أو المفيػـو فػػي العمػػود األوؿ
مػػػػػف الشػػػػػبكة, يقػػػػػـو ب ضػػػػػافة مجموعػػػػػة مػػػػػف السػػػػػمات أو الخصػػػػػائص األخػػػػػرى أو أيػػػػػة 

 معمومات تعريفية ومحددة ليا بالفرا ات في الشبكة المعدة.

 حيث يقـو بوضك العالمة المميػزة لمكممػة )نعػـ, المعمـ في تعبئة الشبكة بمعاونة الطال ,
 أو ال( .

  يقوـ الطالب بتحديػد السػمات أو الخصػائص المشػتركة بػيف كػؿ كممتػيف فمػثاًل مػا السػمة
 المشتركة بيف المبتدأ والخبر؟ 

 .يقوـ الطالب ببناء شبكة داللية أخرى عمي  رار الشبكة المقدمة ليـ سابًقا 

 عػد االنتيػاء مػف تكػويف الشػبكة الدالليػة, وتحديػد أوجػو الشػبة تقويـ المعمـ عمؿ الطالب ب
 أو االختالؼ بيف الكممات المتضمنة فييا.

إجزاءات اإلستزاتٍجٍة التىلٍفٍة القائوة على  (7

 :  نظزٌة الوخططات العقلٍة

مف خالؿ عرض إجراءات إستراتيجيتي تنشيط المعرفة السابقة وتحميؿ السمات الداللية 
ت اإلستراتيجية المقترحة القائمة لتنمية المفاىيـ النحوية والمعتقدات المعرفية يمكف تحديد خطوا

 لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي عمى النحو ارتي:
  استكشػػػاؼ تالميػػػذ الصػػػؼ األوؿ اإلعػػػػدادي لممفيػػػوـ النحػػػوي المقػػػػدـ ليػػػـ وتحديػػػد معػػػػارفيـ

 السابقة عنو.

 عميمػو وتعممػو مػف خػالؿ طػرح مجموعػة تحديد اعتقاداتيـ عف المفيـو النحوي وعف طبيعػة ت
 مف األسئمة عمى ذاتو.

 .تحديد المفاىيـ الفرعية المتصمة بالمفيـو الرئيس 

 .تحديد المعارؼ السابقة عف المفيـو النحوي وما يرتبط بو مف مفاىيـ فرعية 

  قراءة األشكاؿ والمخططات وتحديد العالقػات القائمػة بػيف المفيػوـ النحػوي الػرئيس والمفػاىيـ
 لفرعية المندرجة تحتو.ا

  تحديد السمات األساسية المميػزة لكػؿ مفيػـو رئػيس ومفيػـو فرعػي مػف خػالؿ دراسػة المقدمػة
 واألمثمة الواردة عف المفيـو النحوي.
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 . إجراء مناقشات بيف المعمـ وطالبو حوؿ السمات المميزة 

 .بناء مصفوفة مف الخصائص والسمات التي يتضمنيا المفيـو النحوي 

  المصػػفوفة ترميػػزCode Matrix ويػػتـ فػػي ىػػذه المرحمػػة تحديػػد مجموعػػة مػػف العالمػػات :
 أو أي عالمة أخرى يراىا صالحة لذلؾ.  -المميزة لمشبكة الداللية مف قبيؿ + , أو 

  .ت مؿ اعتقاداتو عف طبيعة المفاىيـ النحوي وعف طبيعة تعمميا وتعميميا 

  اردة فػػػي الػػػدرس, بتوضػػػيي عالقاتػػػو مػػػك تقػػػديـ ممخػػػص عػػػاـ لممفػػػاىيـ الرئيسػػػة والفرعيػػػة الػػػو
.  المفاىيـ الفرعية األخرى والسمات الحرجة لكؿ مفيـو

  تقويـ المعمـ الكتساب التالميذ لممفاىيـ النحوية الواردة في الدرس والمعتقدات المعرفية حوؿ
.  كؿ مفيـو

الذراسات والبحىث السابقة الوزتبطة بنظزٌة  (8

 : الوخططات العقلٍة
الدراسات والبحوث التي تناولت بنظرية المخططػات العقميػة )السػكيما(  أجريت العديد مف
( التػػي ىػػدفت إلػػى التحقػػؽ مػػف أثػػر اسػػتخداـ نظريػػة السػػكيما عمػػى 2001ومنيػػا دراسػػة )عبابنػػة, 

االسػػتيعاب القرائػػي لػػدى طػػالب الصػػؼ التاسػػك األساسػػي فػػي لػػواء بنػػي كنانػػة, ولتحقيػػؽ اليػػدؼ 
الستيعاب القرائػي, وبرنامًجػا قائًمػا عمػى نظريػة المخططػات وتػـ السابؽ أعد الباحث اختباًرا في ا

( طالًبػػا قسػػمت إلػػى ثػػالث مجموعػػات فرعيػػة, وأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة 65تطبيػػؽ الدراسػػة عمػػى )
فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية المخططات في تنمية ميارات االسػتيعاب القرائػي لػدى طػالب 

 الصؼ التاسك باألردف.
دراسػػػة اسػػػتيدفت تطبيػػػؽ نظريػػػة المخططػػػات العقميػػػة ومػػػا وراء  (Pan, 2005)وأعػػػد 

المعرفػػػة والمنظمػػػات الرسػػػومية لتنميػػػة االسػػػتيعاب القرائػػػي بالمغػػػة اإلنجميزيػػػة لػػػدى طػػػالب الكميػػػة 
التقنية بتايواف؛ ولتحقيؽ اليدؼ السابؽ استخدـ الباحث اختباًرا لالسػتيعاب القرائػي لجػاف جػوداؿ 

Jane Goodall لتحديػػػد إسػػػتراتيجيات القػػػراءة, وكشػػػفت نتػػػائج الدراسػػػة عػػػف فاعميػػػة , واسػػػتبانة
 نظرية المخططات العقمية في تنمية ميارات الفيـ القرائي. 

تنمية ميارات الفيـ القرائػي لمقػر,ف الكػريـ ( ب جراء دراسة ىدفت إلى 2006وقاـ )الزيني, 
؛ العربيػة والدراسػات اإلسػالميةوميارات تدريسو لدى الطالب المعمميف بكميػة التربيػة شػعبة المغػة 

ولتحقيؽ اليدؼ السابؽ أعد الباحث قائمة بميارات الفيػـ القرائػي لمقػر,ف الكػريـ, واختبػاًرا لقياسػو, 
كمػػا أعػػد قائمػػة بميػػارات تػػدريس الفيػػـ القرائػػي لمقػػر,ف الكػػريـ, وأعػػد برنامًجػػا قائًمػػا عمػػى نظريػػة 

مػػف طػػالب وطالبػػات الفرقػػة طالًبػػا ( 35)ينػػة بمغػػت المخططػػات العقميػػة, وطبقػػت الدراسػػة عمػػى ع
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الثالثة شعبة المغة العربية والدراسات اإلسػالمية بكميػة التربيػة جامعػة المنصػورة. وتوصػؿ البحػث 
إلػى نتػائج مػف أىميػا وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف أداء الطػالب المعممػيف قبميػا وبعػديا 

 ف الكريـ لصالي التطبيؽ البعدي. ( عمى اختبار الفيـ القرائي لمقر,0001عند مستوى )
دراسػػة اسػػتيدفت تنميػػة ميػػارات الفيػػـ االسػػتنتاجي  (Al Adl, 2008)وأجػػرى العػػدؿ 

لمنصوص األدبية لطالب المرحمة الثانوية في ضوء نظرية المخططات العقميػة؛ ولتحقيػؽ اليػدؼ 
لثالػث الثػانوي, السابؽ أعد الباحث قائمة بميارات الفيػـ االسػتنتاجي فػي القصػة لطػالب الصػؼ ا

وكشػفت واختباًرا لقياس ىذه الميارات, كما أعد اإلستراتيجية القائمة عمى تنشيط المعرفة السابقة, 
الفيػػـ القرائػػي االسػػتنتاجي, وعػػاونتيـ  المجموعػػة التجريبيػػة قػػد تحسػػنت ميػػارات طػػالب النتػػائج أف

راسػة نصػوص أخػرى, وقػد األدبية, وتحفيػزىـ لدفيـ المعاني الضمنية لمنصوص اإلستراتيجية في 
 أوصت الدراسة بضرورة توظيؼ نظرية المخططات العقمية في تنمية بعض الفروع المغوية.

مػػػػف خػػػػالؿ العػػػػرض السػػػػابؽ يتضػػػػي أف جػػػػؿ الدراسػػػػات والبحػػػػوث التػػػػي وظفػػػػت نظريػػػػة 
المخططػػات العقميػػة قػػد تػػـ اسػػتخداميا مػػك فػػف القػػراءة, ولػػـ توظػػؼ فػػي مجػػاؿ النحػػو وىػػذا مبػػرر 

سة, كما وظفت الدراسات بعض اإلستراتيجيات النابعة مف نظرية المخططات العقميػة إلجراء الدرا
ولـ يتـ المػزج بػيف إسػتراتيجتي تنشػيط المعرفػة السػابقة وتحميػؿ السػمات الدالليػة مًعػا, وىػذا أيًضػا 
مبرر إلجراء الدراسة الحالية, كما أوصت بعض الدراسػات بضػرورة اسػتخداـ بعػض إسػتراتيجيات 

 خططات في تنمية بعض المجاالت المغوية, والدراسة الحالية تعد استجابة لذلؾ. نظرية الم
 : فزوض الذراسة (9

 تسعى الدراسة الحالية لمتحقؽ مف صحة الفروض ارتية: 
  يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة والتجريبية

فاىيـ النحوية ككؿ لدى تالميذ الصؼ األوؿ في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار الم
 اإلعدادي لصالي التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية.  

  يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ الضابطة والتجريبية في
التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار المفاىيـ النحوية في كؿ مفيوـ عمى حدة لدى تالميذ 

 اإلعدادي لصالي التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية.  الصؼ األوؿ 

  يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ الضابطة والتجريبية في
التطبيقيف القبمي والبعدي في مقياس المعتقدات المعرفية ككؿ لدى تالميذ الصؼ األوؿ 

 اإلعدادي لصالي التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية.  
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 وجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ الضابطة والتجريبية في ي
التطبيقيف القبمي والبعدي في األبعاد الفرعية لمقياس المعتقدات المعرفية لدى تالميذ الصؼ 

 األوؿ اإلعدادي لصالي التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية.  

 النحوية وبيف أبعاد المعتقدات المعرفية لدى  ال توجد عالقة ارتباطية بيف تنمية المفاىيـ
 تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي. 

 سابًؼا: إخشاءاث انذساعت: 

تسػػعى الدراسػػة الحاليػػة لبنػػاء برنػػامج قػػائـ عمػػى نظريػػة المخططػػات العقميػػة لتنميػػة المفػػاىيـ  
يتنػاوؿ الباحػث  النحوية والمعتقدات المعرفية لتالميذ المرحمػة اإلعداديػة؛ ولتحقيػؽ اليػدؼ السػابؽ

 اإلجراءات ارتية:  
 :  لائًت انًفاهُى انُحىَت انالصيت نتاليُز انًشحهت اإلػذادَت (5

تيػػػدؼ ىػػػذه القائمػػػة تحديػػػد المفػػػاىيـ النحويػػػة الالزمػػػة لتالميػػػذ المرحمػػػة اإلعداديػػػة؛ ولتحقيػػػؽ  
عربيػػة اليػػدؼ السػػابؽ اسػػتعاف الباحػػث بالعديػػد مػػف المصػػادر وىػػي: الدراسػػات والبحػػوث السػػابقة ال

األدبيات المتصمة بالمفاىيـ النحوية, وأىداؼ تعميـ النحو , وواألجنبية المرتبطة بالمفاىيـ النحوية
بالمرحمػػة اإلعداديػػة, عػػالوة عمػػى طبيعػػة تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة, وتػػـ حصػػر المفػػاىيـ النحويػػة 

يـ رئيسػة, وتتضػمف , وتػـ وضػعيا فػي قائمػة تضػـ ثمانيػة مفػاىةالالزمة لتالميػذ المرحمػة اإلعداديػ
 ىذه المفاىيـ أحد عشر مفيوًما فرعًيا.

ولمزيد مف ضبط القائمة تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبػراء والمحكمػيف فػي ميػداف تعمػيـ  
المغػػػة العربيػػػة, ومعممػػػي المغػػػة العربيػػػة بالمرحمػػػة اإلعداديػػػة,  وبمػػػغ عػػػددىـ خمسػػػة عشػػػر محكًمػػػا؛ 

سػاؽ التعريػؼ اإلجرائػي لممفيػـو النحػو, والتحقػؽ مػف إلبداء الرأي حوؿ القائمػة مػف حيػث مػدى ات
مناسبة المفيوـ النحوي لتالميذ المرحمة اإلعدادية, وأىمية المفاىيـ المتضمنة فػي القائمػة لتالميػذ 
ضػػػافة أو حػػػذؼ أو تعػػػديؿ مػػػا يرونػػػو مناسػػػًبا لمزيػػػد مػػػف ضػػػبط ىػػػذه  الصػػػؼ األوؿ اإلعػػػدادي, وا 

 القائمة .

بي لقائمػػػة المفػػػاىيـ النحويػػػة الالزمػػػة لتالميػػػذ المرحمػػػة بحسػػػاب الػػػوزف النسػػػ وقػػػاـ الباحػػػث
اإلعداديػػة, وذلػػؾ الختيػػار الميػػارات التػػي حظيػػت بنسػػب اتفػػاؽ تصػػؿ نسػػبتيا بػػيف المحكمػػيف مػػف 

وقػػد توصػػؿ الباحػػث إلػػى صػػالحية جميػػك المفػػاىيـ النحويػػة الرئيسػػة والفرعيػػة %(,  100 – 80)
 %.  100إلى  86066بيف  الواردة في القائمة, حيث تراوحت نسبيا المئوية

 :لائًت انًؼتمذاث انًؼشفُت انًشتبطت بانًفاهُى انُحىَت نتاليُز انًشحهت اإلػذادَت (2
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تيدؼ ىذه القائمة إلى تحديد أبعاد المعتقدات المعرفية المرتبطة بالمفاىيـ النحوية 
: الدراسات لتالميذ المرحمة اإلعدادية؛ ولتحقيؽ اليدؼ السابؽ تـ االستعانة بعدة مصادر وىي

والبحوث السابقة العربية واألجنبية المرتبطة بالمعتقدات المعرفية, واألدبيات المتصمة بالمعتقدات 
المعرفية, وطبيعة النحو العربي في المرحمة اإلعدادية, وأخيًرا طبيعة تالميذ المرحمة اإلعدادية, 

مف األبعاد الفرعية وقد تضمنت القائمة عمى بعديف رئيسيف وينضوي تحت كؿ بعد مجموعة 
وتشمؿ يقينية المعرفة النحوية, وبساطة المعرفة النحوية, معتقدات حوي المعرفة الهحوية, وىما: 

ويحوي بعديف فرعييف ىما: معتقدات حوي التعمم,  ومصدر المعرفة النحوية, والبعد الثاني ىو:
 فطرية المعرفة النحوية, وسرعة التعمـ.

مف الخبراء والمحكميف, وذلػؾ إلبػداء الػرأي حػوؿ مػدى  وتـ عرض القائمة عمى مجموعة
اتساؽ التعريؼ اإلجرائي ألبعاد المعتقدات المعرفية, ومناسبة المعتقػد لتالميػذ المرحمػة اإلعداديػة, 
ضػافة  والتحقؽ مف أىمية األبعاد المختمفة لممعتقدات المعرفية لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعػدادي, وا 

مناسػػػًبا لمزيػػػد مػػػف ضػػػبط ىػػػذه القائمػػػة, وبعػػػد حصػػػر ,راء الخبػػػراء أو حػػػذؼ أو تعػػػديؿ مػػػا يرونػػػو 
والمتخصصػػيف توصػػؿ الباحػػث إلػػى صػػالحية البعػػديف الرئيسػػيف لممعتقػػدات المعرفيػػة )المعتقػػدات 

 حوؿ المعرفة النحوية, والمعتقدات حوؿ تعمميا( وما يشتمالف عميو مف أبعاد فرعية.
 :اإلػذادٌ اختباس انًفاهُى انُحىَت نتاليُز انصف األول (3

اسػػػتيدؼ ىػػػذا االختبػػػار قيػػػاس المفػػػاىيـ النحويػػػة الالزمػػػة لتالميػػػذ الصػػػؼ األوؿ اإلعػػػدادي؛ 
قائمػة المفػاىيـ النحويػة التػي تػـ التوصػؿ إلييػا, والدراسػات ولتحقيؽ اليدؼ السػابؽ تػـ االسػتعانة ب

صػػػػمة بقيػػػػاس والبحػػػػوث السػػػػابقة العربيػػػػة واألجنبيػػػػة المرتبطػػػػة بالمفػػػػاىيـ النحويػػػػة, واألدبيػػػػات المت
المفػػاىيـ النحويػػة لتالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة, وأىػػداؼ تعمػػيـ النحػػو بالمرحمػػة اإلعداديػػة, وطبيعػػة 
تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة, وقػػد تكػػوف االختبػػار مػػف أربعػػة وخمسػػيف سػػؤااًل وضػػعت لقيػػاس ثمانيػػة 

ضػمائر, واألفعػاؿ مفاىيـ نحوية ىي: الخبر, وأنػواع الخبػر, والفعػؿ مػف حيػث المػزـو والتعػدي, وال
 الصحيحة والمعتمة, والتمييز وأنواعو والتوكيد. 

 : تحكٍن اختبار الوفاهٍن النحىٌة -أ 
تػػـ عػػرض االختبػػار عمػػي خمسػػة عشػػر محكًمػػا مػػف المتخصصػػيف فػػي طرائػػؽ تعمػػيـ المغػػة  

مناسػػبة األسػػئمة لقيػػاس المفػػاىيـ النحويػػة الالزمػػة العربيػػة؛ إلبػػداء رأييػػـ حػػوؿ االختبػػار مػػف حيػػث 
ميػذ  الصػؼ األوؿ اإلعػدادي, ومناسػػبة عػدد األسػئمة الموضػوعة لكػػؿ مفيػـو فرعػي, والتحقػػؽ لتال

مف صحة البدائؿ االختبارية الموضوعة لكػؿ سػؤاؿ, وسػالمة الصػيا ة المغويػة لألسػئمة ولمبػدائؿ, 
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ضػػػافة أو حػػػذؼ أو  ومناسػػػبة تعميمػػػات االختبػػػار ومناسػػػبتيا لتالميػػػذ الصػػػؼ األوؿ اإلعػػػدادي, وا 
ترونػػػو مناسػػػًبا لمزيػػػد مػػػف ضػػػبط ىػػػذا االختبػػػار, وقػػػد أشػػػار بعػػػض المحكمػػػيف إلػػػى أف تعػػػديؿ مػػػا 

االختبػػار يتسػػـ بػػالطوؿ الشػػديد, والسػػبب فػػي ذلػػؾ أف االختبػػار يقػػيس ثمانيػػة مفػػاىيـ رئيسػػة وىػػذه 
المفاىيـ تتضػمف أحػد عشػر مفيوًمػا فرعًيػا أي يقػيس تسػعة عشػر مفيوًمػا نحوًيػا, عػالوة عمػى أف 

 ط بعضيا ببعض. ىذه المفاىيـ يرتب

ضبط اختبار الوفاهٍن النحىٌة لتالهٍذ الوزحلة  -ب 

 :اإلعذادٌة

لمزيد مف ضبط اختبار المفاىيـ النحوية لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي, قاـ الباحث  
بتطبيقو تطبيًقا استطالعًيا عمى خمسة وأربعيف تمميًذا مف تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة 

 2015 ةيـ األساسي, وذلؾ يـو األحد الموافؽ السابك والعشروف مف سبتمبر سنالعمار الكبرى لمتعم
 ىػ، وذلؾ لحساب ما يمي: 1436ـ, الموافؽ الرابك عشر مف ذي الحجة سنة 

 :  أوالً: حغاب صيٍ االختباس
تـ حساب زمف االختبار مف خالؿ حساب متوسط الزمف الذي استغرقو الخمسة طالب  

ابة عف االختبار, والخمسة طالب األبط ، وقد بمغ متوسط الزمف المستغرؽ األسرع أداًء في اإلج
 حوالي خمسة وثالثيف دقيقة أي ما يعادؿ حصة دراسية.

 :ثاًَُا: حغاب يؼايم انغهىنت وانصؼىبت الختباس انًفاهُى انُحىَت
ابوا لمتحقؽ مف سيولة وصعوبة مفردات اختبار المفاىيـ النحويػة تػـ حصػر التالميػذ الػذيف أجػ

عف كؿ مفردة إجابة صحيحة أو أجابوا عنيا إجابة خطػ , وقػد تػرواح معامػؿ السػيولة والصػعوبة 
صػػػعوبة مػػػا عػػػدا السػػػؤاؿ الثالػػػث عشػػػر, الخػػػامس   0033سػػػيولة إلػػػى  0062فػػػي االختبػػػار بػػػيف 

والعشػػريف، وتػػـ تعػػديؿ ىػػذه األسػػئمة لتتسػػؽ مػػك المعيػػار المتعػػارؼ عميػػو لمسػػيولة والصػػعوبة وىػػو 
 .   0080 إلى 0030

 :ثانثًا: حغاب يؼايم انتًُُض الختباس انًفاهُى انُحىَت
 (:  218, 2006تـ حساب معامؿ القوة التمييزية مف خالؿ المعادلة ارتية )مراد وسميماف, 

عدد ا جابات  -عدد ا جابات الصحيحة في المجموعة العميا )ص .ع(   معامؿ التمييز =
 . د(الصحيحة في المجموعة الدهيا )ص 

هصإل عدد الطمبة الصين أجابوا عن السؤاي في المجموعتين                                  
 )ن(

وىػػو معامػػؿ تمييػػز قػػوي  0082وقػػد بمػػغ معامػػؿ القػػوة التميزيػػة الختبػػار المفػػاىيـ النحويػػة 
 يطمئف عمي القوة التمييزية لالختبار.
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 :  سابًؼا: حغاب يؼايم ثباث اختباس انًفاهُى انُحىَت

تػػـ حسػػاب معامػػؿ ثبػػات االختبػػار باسػػتخداـ طريقػػة إعػػادة تطبيػػؽ االختبػػار بعػػد مضػػي 
خمسة عشر يوًما مف التطبيؽ األوؿ, وتـ ذلؾ يوـ االثنيف الموافؽ الثاني عشػر مػف أكتػوبر سػنة 

ىػ, وتـ حساب الثبات مف خالؿ  1436ـ, الموافؽ التاسك والعشروف مف ذي الحجة سنة  2015
 ,SPSSبيرسػوف، وذلػؾ مػف خػالؿ االسػتعانة ببرنػامج حزمػة البػرامج اإلحصػائية معامؿ ارتباط ل

V. 22 وىػو معامػؿ ارتبػاط مرتفػك  0084، وقد بمغ معامػؿ االرتبػاط بػيف التطبيقػيف األوؿ والثػاني
 .يشير إلي إعطاء اختبار المفاىيـ النحوية النتائج نفسيا إذا أعيد تطبيقو مرات متتالية

ؼشفُاات انًشتبطاات بانًفاااهُى انُحىَاات نتاليُااز انصااف األول يمُاااط انًؼتمااذاث انً (4

 : اإلػذادٌ

استيدؼ ىذا المقياس قياس المعتقدات المعرفية المرتبطة بالمفاىيـ النحوية وتعمميا لدى 
تالميػػذ الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي؛ ولتحقيػػؽ اليػػدؼ السػػابؽ تػػـ االسػػتعانة بمجموعػػة مػػف المصػػادر 

لمعرفية المرتبطة بالنحو العربي لتالميػذ الصػؼ األوؿ اإلعػدادي, قائمة المعتقدات البنائو وىي:  
والدراسػػات والبحػػوث السػػابقة العربيػػػة واألجنبيػػة المرتبطػػة بالمعتقػػػدات المعرفيػػة عامػػة, واألدبيػػػات 
المتصػػػمة بقيػػػاس المعتقػػػدات المعرفيػػػة لتالميػػػذ المرحمػػػة اإلعداديػػػة, وأخيػػػًرا طبيعػػػة تالميػػػذ المرحمػػػة 

ف المقيػػاس مػػف خمسػػة وعشػػػريف عبػػارة تقػػيس بعػػد المعتقػػدات حػػوؿ المعرفػػػة اإلعداديػػة, وقػػد تكػػو 
بجوانبػػػو الثالثػػػة )بسػػػاطو المعرفػػػة, ويقينيتيػػػا, ومصػػػدرىا(, وبعػػػد المعتقػػػدات حػػػوؿ الػػػتعمـ ببعديػػػو 
)فطريػػة القػػدرة, وسػػرعة الػػتعمـ( وقػػد خصػػص لكػػؿ بعػػد فرعػػي خمسػػة أسػػئمة, ويػػتـ تصػػحيي جميػػك 

يػث يعطػى المفحػوص درجػة عنػد اختيػار البػديؿ )أ(، وُيعَطػى مفردات المقياس بطريقة ليكػرت، ح
درجتاف عند اختيار البديؿ )ب(، ويعطى ثػالث درجػات عنػد اختيػار البػديؿ )ج(, أي أف درجػات 

 درجة(. 75درجة إلى  25المقياس تقك بيف متصؿ مف درجة )

تحكٍن هقٍاس الوعتقذات الوعزفٍة لتالهٍذ الصف  -أ 

 : األول اإلعذادي

مقيػػاس فػػي صػػورتو األوليػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المتخصصػػيف فػػي المنػػاىج تػػـ عػػرض ال
وطرائػػؽ التػػدريس وأسػػاتذة عمػػـ الػػنفس التربػػوي؛ وذلػػؾ إلبػػداء رأييػػـ حػػوؿ مناسػػبة األسػػئمة لقيػػاس 
المعتقػػػػدات المعرفيػػػػة الرئيسػػػػة الالزمػػػػة لتالميػػػػذ  الصػػػػؼ األوؿ اإلعػػػػداد, ومناسػػػػبة عػػػػدد األسػػػػئمة 

د المعتقػػػدات المعرفيػػػة, وسػػػالمة الصػػػيا ة المغويػػػة لألسػػػئمة الموضػػػوعة لكػػػؿ بعػػػد فرعػػػي مػػػف أبعػػػا
ضافة أو حذؼ  ولمبدائؿ, ومناسبة تعميمات المقياس ومناسبتيا لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي, وا 
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أو تعديؿ ما يرونو مناسًبا لمزيد مف ضبط ىػذا المقيػاس, وقػد أقػر المحكمػوف بصػالحية المقيػاس 
لممعتقػػدات المعرفيػػة المرتبطػػة بالمفػػاىيـ النحويػػة لتالميػػذ الصػػؼ لقيػػاس األبعػػاد الرئيسػػة والفرعيػػة 

 األوؿ اإلعدادي.
ضبط هقٍاس الوعتقذات الوعزفٍة لتالهٍذ الصف األول  -ب 

 :اإلعذادي

لضبط ىذا المقياس تـ تطبيقو عمى مجموعة مف تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي بمغ  
وذلؾ يوـ األحد الموافؽ  لمتعميـ األساسي,عددىـ أربعيف تمميًذا وتمميذة بمدرسة العمار الكبرى 

 1436ـ, الموافؽ الرابك عشر مف ذي الحجة سنة  2015 ةالسابك والعشروف مف سبتمبر سن
 ىػ، ذلؾ لحساب ما يمي:

 أواًل: حساب زمن المقياس:  
تـ حساب زمف االختبار مف خالؿ حساب متوسط الزمف الذي استغرقو التالميذ في  

المقياس، وقد بمغ متوسط الزمف المستغرؽ حوالي أربعيف دقيقة أي ما  اإلجابة عف مفردات
 يعادؿ حصة دراسية.

 :  ثاًَُا: حغاب يؼايم ثباث يمُاط انًؼتمذاث انًؼشفُت
مػػػف تػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ ثبػػػات المقيػػػاس عػػػف طريقػػػة إعػػػادة تطبيقػػػو بعػػػد مضػػػي أسػػػبوعيف 

ـ, الموافػػؽ  2015فػػؽ الثػػاني عشػػر مػػف أكتػػوبر سػػنة التطبيػػؽ األوؿ, وتػػـ ذلػػؾ يػػـو االثنػػيف الموا
ىػػػ, وتػػـ حسػػاب الثبػػات مػػف خػػالؿ معامػػؿ ارتبػػاط  1436التاسػػك والعشػػروف مػػف ذي الحجػػة سػػنة 

، وقػػد SPSS, V. 22لبيرسػوف، وذلػؾ مػف خػالؿ االسػػتعانة ببرنػامج حزمػة البػرامج اإلحصػػائية 
( وىػو 0072يف األوؿ والثػاني مػا بػيف )تراوحت قيـ معامالت االرتباط لألبعاد الفرعية في التطبيقػ

 معامؿ ارتباط يقوي لمقياس المعتقدات المعرفية.
بُااااء بشَاااايح لاااائى ػهاااً َظشَااات انًخططااااث انؼمهُااات نتًُُااات انًفااااهُى انُحىَااات  (5

 : وانًؼتمذاث انًؼشفُت نتاليُز انًشحهت اإلػذادَت
يػػة لػػدى تالميػػذ الصػػؼ اسػػتيدؼ ىػػذا البرنػػامج تنميػػة المفػػاىيـ النحويػػة والمعتقػػدات المعرف

و ولقد استند ىذا البرنػامج عمػى مجموعػة مػف المصػادر وىػي: الدراسػات والبحػوث األوؿ اإلعدادي
السػػػابقة المرتبطػػػة بالمفػػػاىيـ النحويػػػة والمعتقػػػدات المعرفيػػػة, واألدبيػػػات التربويػػػة حػػػوؿ المتغيػػػريف 

وطبيعة تالميذ الصؼ األوؿ السابقيف, ونظرية المخططات العقمية واإلستراتيجيات المنبثقة منيا, 
اإلعػػدادي, ولقػػد تكػػوف ىػػذا البرنػػامج مػػف ثمانيػػة دروس ىػػي: الخبػػر, وأنػػواع الخبػػر, الفعػػؿ الػػالـز 
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سناد الفعؿ إلى الضمائر, والتمييز  والفعؿ المتعدي, والضمائر, والفعؿ الصحيي والفعؿ المعتؿ, وا 
فيػة وىمػا: المعتقػدات حػوؿ المعرفػة وأنواعو, والتوكيد, عالوة عمى تضميف بعدي المعتقدات المعر 

 النحوية, والمعتقدات حوؿ تعمميا. 
 التطبيق القبمي الختبار المفاهيم الهحوية ومقياس المعتقدات المعرفية:  -أ 

قػػاـ الباحػػث بػػالتطبيؽ القبمػػي الختبػػار المفػػاىيـ النحويػػة ومقيػػاس المعتقػػدات المعرفيػػة عمػػى 
إلعداديػػػة لمتعمػػػيـ األساسػػػي التابعػػػة إلدارة طػػػوخ تالميػػػذ الصػػػؼ األوؿ اإلعػػػدادي بمدرسػػػة إميػػػاي ا

 13التعميمية, وقد بمغ عددىا خمسة وأربعػيف تمميػًذا, وتػـ ذلػؾ يػومي الثالثػاء واألربعػاء المػوافقيف 
ىػػػ, وقػػد  1437مػػف ذي الحجػػة و ػػرة محػػـر سػػنة  30ـ, المػػوافقيف2015مػػف أكتػػوبر سػػنة  14 –

ناتيـ الشخصية في األماكف المخصصة لذلؾ, حث الباحث التالميذ بضرورة تسجيؿ الطالب لبيا
واإلجابة عػف جميػك األسػئمة التػي يتضػمنيا كػؿ مػف اختبػار المفػاىيـ النحويػة ومقيػاس المعتقػدات 

 المعرفية, مك ضرورة االلتزاـ بالوقت المخصص لكؿ منيما.
 قائم عمى هظريية المخططيات العقميية لتهميية المفياهيم الهحويية والمعتقيداتتطبيق برهامط  -ب 

 :المعرفية لتالميص المرحمة ا عدادية

تػػػـ تطبيػػػؽ برنػػػامج الدراسػػػة الحاليػػػة عمػػػي مجموعػػػة مػػػف تالميػػػذ الصػػػؼ األوؿ اإلعػػػدادي   
بمدرسػػػة سػػػعد ز مػػػوؿ اإلعداديػػػة بمدينػػػة بنيػػػا التابعػػػة إلدارة بنيػػػا التعميميػػػة وبمػػػغ عػػػددىا خمسػػػة 

ـ,  2015شػػػر مػػػف أكتػػػوبر سػػػنة وأربعػػػيف تمميػػػًذا, وذلػػػؾ ابتػػػداًء مػػػف يػػػوـ األحػػػد الموافػػػؽ الثػػػامف ع
ىػػ, واسػتمر التطبيػؽ لمػدة شػيريف متتػابعيف بواقػك  1437الموافؽ الخامس مف شير المحػـر سػنة 

حصػػتيف أسػػبوعًيا, وقػػد اعتمػػد الباحػػث عمػػى التصػػميـ التجريبػػي المجموعػػة الضػػابطة والمجموعػػة 
 التجريبية, والقياس القبمي البعدي لكؿ منيما.

 المفاهيم الهحوية ومقياس المعتقدات المعرفية: التطبيق البعد  الختبار  -ج 

تػػػػػـ التطبيػػػػػؽ البعػػػػػدي الختبػػػػػار المفػػػػػاىيـ النحويػػػػػة , ومقيػػػػػاس المعتقػػػػػدات المعرفيػػػػػة عمػػػػػى  
مػػف  21 -20مجمػػوعتي الدراسػػة )الضػػابطة والتجريبيػػة(, وذلػػؾ يػػومي األحػػد واالثنػػيف الموافقػػاف 

 ىػ.  1437سنة ـ, التاسك والعاشر مف ربيك األوؿ  2015شير ديسمبر سنة 
 التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة:  -د 

قاـ الباحث باختيار مجموعػة مػف تالميػذ وتمميػذات الصػؼ األوؿ اإلعػدادي, وبمػغ عػددىا  
تسعيف تمميًذا وتمميذة, تـ اختيار تالميذ المجموعة الضابطة  مف مدرسة إميػاي لمتعمػيـ األساسػي 
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موعػة التجريبيػة فػتـ اختيارىػا مػف مدرسػة سػعد ز مػوؿ التابعة إلدارة طػوخ التعميميػة, أمػا عػف المج
اإلعداديػػػة التابعػػػة إلدارة بنيػػػا التعميميػػػة, وتػػػـ تطبيػػػؽ اختبػػػار المفػػػاىيـ النحويػػػة عمػػػى مجمػػػوعتي 

ـ, الموافػػػػؽ  2015الدراسػػػة, وذلػػػػؾ يػػػػـو الثالثػػػػاء الموافػػػؽ الثالػػػػث عشػػػػر مػػػػف شػػػير أكتػػػػوبر سػػػػنة 
 دوؿ التالي يوضي مدى تكافؤىما:ىػ, والج 1436الثالثوف مف شير ذي الحجة سنة 

 (1اندذول )
َتائح اختباس )ث( نهفشق بٍُ يتىعطٍ دسخاث تاليُز انصف األول اإلػذادٌ فٍ انتطبُك انمبهٍ 

 نهًدًىػت انتدشَبُت وانضابطت فٍ اختباس انًفاهُى انُحىَت

 المتوسط العدد المجموعة
االهحراإل 
 المعيار 

 قيمة )ت( درجة الحرية
مستو  
 الداللة

 الضابطة
90 

52.02 5.95 
 غير دالة 5.48 88

 2.04 55.40 التجريبية

بقراءة الجػدوؿ السػابؽ يتضػي عػدـ وجػود فػرؽ ذي داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات 
تالميذ  المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبار القبمي الختبار المفاىيـ النحوية, حيث بمغت 

,  وىػػذا يػػدؿ عمػػى تكػػافؤ مجمػػوعتي 0005يػػر دالػػة عنػػد مسػػتوى , وىػػي قيمػػة  1048قيمػػة )ت( 
 الدراسة, مما يطمئف الباحث لصحة اختيار عينة الدراسة التي سيطبؽ عمييا البحث الحالي.

 ت: ـــــنذساعاح ـــــخايًغا: َتائ

بعد تطبيؽ برنامج الدارسة الحاليػة وتطبيػؽ اختبػار المفػاىيـ النحويػة ومقيػاس المعتقػدات  
 ية عمى تالميذ المجموعتيف الضابطة والتجريبية, تـ التوصؿ إلى النتائج ارتية: المعرف

بيان فاعمية البرهامط القائم عميى هظريية المخططيات العقميية فيي تهميية المفياهيم الهحويية  (5
 لتالميص الصإل ااوي ا عداد  ككي: 

ميػػذ يػنص الفػػرض األوؿ عمػػى وجػود فػػرؽ ذي داللػػة إحصػػائية بػيف متوسػػطي درجػػات تال
المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار المفػاىيـ النحويػة ككػؿ لػدى 
تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي لصالي التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية؛ ولمتحقػؽ مػف صػحة 

طة الفػػرض السػػابؽ قػػاـ الباحػػث بمعالجػػة البيانػػات إحصػػائًيا مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ اختبػػار )ت( بواسػػ
 , والجدوؿ التالي يوضي ذلؾ: SPSS, V. 22برنامج 

 (2اندذول )
َتائح اختباس )ث( نهفشق بٍُ يتىعطٍ دسخاث تاليُز انصف األول اإلػذادٌ فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ 

 وانبؼذٌ نهًدًىػت انتدشَبُت وانضابطت فٍ اختباس انًفاهُى انُحىَت ككم
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 المتوسط العدد المجموعة
االهحراإل 
 المعيار 

رجة د
 الحرية

 مستو  الداللة قيمة )ت(
حجم 
 اا:ر

 الضابطة
90 

52.02 5.95 
88 65.90 

دالة عهد 
 0.05مستو  

 4.23 54.88 التجريبية 0.97

بقراءة الجدوؿ السابؽ يتضي فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية المخططات العقمية في  
وؿ اإلعدادي, حيث أظيرت النتائج وجود تنميتو لممفاىيـ النحوية ككؿ لدى تالميذ الصؼ األ

وىو معدؿ ت ثير  0097, وبمغ حجـ ت ثير البرنامج ككؿ  0001فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى 
قوي يدؿ عمى فاعمية ىذا البرنامج, وتتسؽ النتيجة السابقة مك ما ورد مف إطار نظري حوؿ 

مثيالت تمثيؿ لممفاىيـ  النحوية متغيري الدراسة حيث إف نظرية المخططات العقمية ما ىي إال ت
في البنية العقمية لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي عمى مستوى عاٍؿ مف التجريد, وتتسؽ ىذه 

, (Pan, 2005)ـ, ودراسة  2003النتيجة مك نتائج بعض الدراسات منيا دراسة بيومي سنة  
 يجة السابقة كما يمي: , ويفسر الباحث النت2013ـ, ودراسة طمبو سنة 2008ودراسة ىطيؼ سنة 

  ت سيس برنامج الدراسة الحالية عمى نظرية المخططات العقمية وىي نظرية مف نظريات
التعمـ, تشير إلى تكويف التالميذ لمجموعة مف التمثيالت الذىنية عف المفاىيـ النحوية 

 أي إنيا لبنات لمبناء اإلدراكي عف ىذه المفاىيـ لدى التالميذ. 

 يف مف إستراتيجيات المخططات العقمية وىما: إستراتيجية تنشيط توظيؼ إستراتيجيت
المعرفة السابقة التي أسيمت في استحضار المعارؼ والتصورات السابقة عف المفيـو 
النحوي وربط ىذه التصورات بالمعمومات الجديدة المتضمنة في الدرس الجديد, 

لية وىي إستراتيجية ساعدت واإلستراتيجية الثانية ىي إستراتيجية تحميؿ السمات الدال
التالميذ في تحديد السمات األساسية المميزة لممفاىيـ النحوية, بحيث تميزه عف المفاىيـ 

 المشابية لو.

  ,فالمتعمـ في ضوء نظرية المخططات العقمية متعمـ انطالؽ البرنامج مف المتعمـ ذاتو
ا ذاتًيا ومعرفًيا, معرفي نشط وفعاؿ في مواقؼ التعمـ, حيث إف الطفؿ يولد منظمً 

تعينو عمى  ويتطور بفعؿ متغيرات ومنبيات بيئية, ويستجيب لمواقؼ ومدخالت إثرائية
 تكويف صور عقمية وتمثيالت ذىنية عف المفاىيـ النحوية المتعممة.
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  سعي برنامج الدراسة الحالية بالربط بيف المفاىيـ النحوية المختمفة, وتحديد العالقات
ة عمى تحديد ما بينيا مف خصائص أو سمات أساسية مميزة لكؿ القائمة بينيا, عالو 

 مفيـو كؿ عمى حدة. 
بُاااٌ فاػهُاات انبشَااايح انمااائى ػهااً َظشَاات انًخططاااث انؼمهُاات فااٍ تًُُاات انًفاااهُى  (2

 : انُحىَت انفشػُت كم ػهً حذة نتاليُز انصف األول اإلػذادٌ
توسػطي درجػات تالميػذ ينص الفرض الثػاني عمػى وجػود فػرؽ ذي داللػة إحصػائية بػيف م

الضابطة والتجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار المفاىيـ النحوية في كػؿ مفيػـو فرعػي 
عمػػػى حػػػدة لػػػدى تالميػػػذ الصػػػؼ األوؿ اإلعػػػدادي لصػػػالي التطبيػػػؽ البعػػػدي لممجموعػػػة التجريبيػػػة؛ 

 يوضي ذلؾ:  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ معالجة البيانات إحصائًيا, والجدوؿ التالي
 (3اندذول )

َتائح اختباس )ث( نهفشق بٍُ يتىعطٍ دسخاث تاليُز انصف األول اإلػذادٌ فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ 
 وانبؼذٌ نًدًىػتٍ انذساعت فٍ انًفاهُى انُحىَت انفشػُت انًضُت فٍ اختباس انًفاهُى انُحىَت 

 انًدًىػت
انًفهىو 
 انُحىٌ

 انًتىعظ انؼذد
االَحشاف 
 انًؼُاسٌ

خت دس
 انحشَت

لًُت 
 )ث(

يغتىي 
 انذالنت

حدى 
 األثش

 انضابطت
 90 انخبش

0035 0048 
88 30044 

دانت ػُذ 
يغتىي 
0001 

0091 
 0028 2091 انتدشَبُت

 انضابطت
 90 أَىاع انخبش

2088 1017 
88 15006 

دانت ػُذ 
يغتىي 
0001 

0072 
 1055 7026 انتدشَبُت

 انضابطت
 90 انضًائش

2095 1014 
88 34089 

دانت ػُذ 
يغتىي 
0001 

0093 
 1080 14006 انتدشَبُت

 انضابطت
انفؼم انالصو 

 وانًتؼذٌ
90 

1024 0074 
88 27038 

دانت ػُذ 
يغتىي 
0001 

0089 
 0072 5048 انتدشَبُت

 انضابطت
انفؼم انصحُح 

 وانًؼتم
90 

1055 0070 
88 20089 

دانت ػُذ 
يغتىي 
0001 

0083 
 1019 1019 انتدشَبُت

 انضابطت
 90 انتًُُض

1064 0088 
88 18010 

دانت ػُذ 
يغتىي 
0001 

0078 
 0085 4095 انتدشَبُت

 انضابطت
 90 انتىكُذ

1040 0088 
88 37014 

دانت ػُذ 
يغتىي 
0001 

0094 
 1001 8086 انتدشَبُت

يػة المخططػات العقميػة مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضي فاعميػة البرنػامج القػائـ عمػى نظر 
فػػي تنميػػة المفػػاىيـ النحويػػة الفرعيػػة لتالميػػذ الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي, حيػػث أشػػارت النتػػائج إلػػى 

فػي جميػك المفػاىيـ النحويػة الفرعيػة, وتبػايف  0001وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتوى 
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ذه النتيجة مػك مػا ورد لمفيوـ أنواع الخبر, وتتفؽ ى 0072لمفيوـ التوكيد,  0094حجـ األثر بيف 
مف إطار نظري حيث إف نظرية المخططات العقميػة قػد أسػيمت فػي إعػادة تمثيػؿ تالميػذ الصػؼ 
عػػػادة تنظػػػيميـ ليػػػذه  األوؿ اإلعػػػدادي لممعمومػػػات النحويػػػة المرتبطػػػة بمػػػا يدرسػػػونو مػػػف مفػػػاىيـ, وا 

كػؿ مفيػوـ نحػوي  المفاىيـ في شكؿ أطر عقميػة تقػوـ عمػى تحديػد القواسػـ الخالفيػة والوفاقيػة بػيف
, وتكػويف شػبكة مػف العالقػات بػيف كػؿ  و,خر, مك تجريػدىـ لمسػمات األساسػية المميػزة لكػؿ مفيػـو

, 2001مفيػػـو و يػػره, وتتسػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػك نتػػائج بعػػض الدراسػػات منيػػا: دراسػػة عبابنػػة سػػنة 
 , ويفسػػػر2015ـ, ودراسػػػة العنػػػزي سػػػنة  2014, ودراسػػػة فػػػرج سػػػنة 2006ودراسػػػة الزينػػػي سػػػنة 

 الباحث النتيجة السابقة كما يمي: 
  االعتمػػاد فػػي تػػدريس البرنػػامج عمػػى إسػػتراتيجيتيف مػػف اإلسػػتراتيجيات النابعػػة مػػف نظريػػة

المخططػػػات العقميػػػة وىػػػي إسػػػتراتيجية مراجعػػػة الكتػػػب المدرسػػػية, وىػػػي مػػػف إسػػػتراتيجيات 
نحويػػة,  تنشػػيط المعرفػػة السػػابقة التػػي تقػػـو عمػػى اسػػتثارة مػػا لػػدى التالميػػذ مػػف معمومػػات

 واستحضارىا مك ربطيا بالمعمومات الجديدة في إطار جديد وبتصور جديد.

  بنػػاء االعتمػػاد كػػذلؾ عمػػى إسػػتراتيجية تحميػػؿ السػػمات الدالليػػة التػػي عاونػػت التالميػػذ فػػي
شبكة مف المفاىيـ النحوية المتقاطعة  ير المعقدة؛ لتكوف نموذًجا يحتذي في كيفية بناء 

, مػك تحديػد السػمات الحرجػة التػي تميػز المفيػوـ النحػوي خدامياالشبكات المتقاطعػة واسػت
 عف  يره.

 .تحديد المفاىيـ النحوية الفرعية المتصمة بالمفيـو الرئيس 

 .إجراء مناقشات بيف المعمـ وطالبو حوؿ السمات المميزة لكؿ مفيـو نحوي 

 بينيػػػػا,  تقػػػػديـ مجموعػػػػة مػػػػف المنظمػػػػات الرسػػػػومية لممفػػػػاىيـ النحويػػػػة والعالقػػػػات القائمػػػػة
وتكميػػؼ التالميػػذ بقػػراءة ىػػذه المنظمػػات واألشػػكاؿ, وتحديػػد المفيػػوـ النحػػوي, ومػػا ينػػدرج 

 تحتو مف مفاىيـ فرعية.

  ,تكميػػؼ التالميػػذ بممارسػػة العديػػد مػػف األنشػػطة النحويػػة التػػي تعيػػنيـ عمػػى التمييػػز بينيػػا
 التي تميز كؿ مفيـو نحوي عف  يره. ةوتحديد السمة األساسي

انبشَايح انماائى ػهاً َظشَات انًخططااث انؼمهُات فاٍ تًُُات انًؼتماذاث بُاٌ فاػهُت  (3
 :انًؼشفُت انًشتبطت بانًفاهُى انُحىَت ككم نذي تاليُز انصف األول اإلػذادٌ

ينص الفرض الثالث عمى وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ 
قياس المعتقدات المعرفية ككؿ لدى الضابطة والتجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي في م

تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي لصالي التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية؛ ولمتحقؽ مف صحة 
, SPSS, V.22الفرض السابؽ قاـ الباحث بمعالجة البيانات إحصائًيا مف خالؿ برنامج 

 والجدوؿ ارتي يوضي ذلؾ: 
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 (4اندذول )
تىعطٍ دسخاث تاليُز انصف األول اإلػذادٌ فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ َتائح اختباس )ث( نهفشق بٍُ ي

 وانبؼذٌ نًدًىػتٍ انذساعت فٍ يمُاط انًؼتمذاث انًؼشفُت انًشتبطت بانًفاهُى انُحىَت ككم

 المتوسط العدد المجموعة
االهحراإل 
 المعيار 

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

 مستو  الداللة
حجم 
 اا:ر

 الضابطة
90 

5.46 5.53 
88 35.3. 

دالة عهد مستو  
0.05 

 5.06 54.32 التجريبية 0.95

يتضي مف خالؿ الجدوؿ السابؽ فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية المخططات العقمية  
في تنميتو لممعتقدات المعرفية المرتبطة بالمفاىيـ النحوية ككؿ لدى تالميذ الصؼ األوؿ 

في مقياس  0001ؿ إحصائًيا عند مستوى اإلعدادي, حيث أظيرت النتائج وجود فرؽ دا
المعتقدات المعرفية المرتبطة بالمفاىيـ النحوية لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي, وقد بمغ 

وىو حجـ ت ثير مرتفك, مما يدؿ عمى فاعمية برنامج الدراسة الحالية, وتتفؽ  0091حجـ الت ثير 
لمعتقدات تمثؿ تصورات تالميذ الصؼ ىذه النتيجة مك ما ورد مف إطار نظري, حيث إف ىذه ا

دراكيـ الواعي لطبيعة عمـ النحو ككؿ, وبعممية تكويف تصورات عقمية  األوؿ اإلعدادي وا 
صحيحة عف ىذه المفاىيـ, فضاًل عف وعييـ بعممية تعمميـ ليذه المفاىيـ وفؽ قدراتيـ الخاصة 

دراسات ومنيا: دراسة حبشي وما بينيـ مف فروؽ فردية, وتتسؽ ىذه النتيجة مك نتائج بعض ال
 ـ, ويفسر الباحث النتيجة السابقة كما يمي:  2010ـ, ودراسة أبي ىاشـ سنة  2007سنة 

 .تضميف أبعاد المعتقدات المعرفية المرتبطة بالمفاىيـ النحوية في برنامج الدراسة الحالية 

 وـ النحوي مف طرح مجموعة مف األسئمة القبمية عف المعتقدات المعرفية المرتبطة بالمفي
جية, وبطيعة تعممو, وتحديد التالميذ لمصدر معرفتيـ ليذا المفيوـ أو ذاؾ مف جية أخرى, 

 وبطبيعة المتعمـ مف جية ثالثة.

  معاونة التالميذ عمى مراقبة عممياتيـ العقمية في أثناء دراستيـ لممفيوـ النحوي وما يرتبط بو
ى بطاقة الت مؿ الذاتي المضمنة في دروس مف مفاىيـ فرعية, وذلؾ مف خالؿ استجابتيـ عم

 البرنامج والمرتبطة بكؿ مفيـو نحوي.

  استثارة التالميذ لتحديد أفضؿ الطرائؽ أو اإلستراتيجيات التي يرونيا أكثر مناسبة لتعمـ
 المفيـو النحوي.  
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بُاااٌ فاػهُاات انبشَااايح انمااائى ػهااً َظشَاات انًخططاااث انؼمهُاات فااٍ تًُُاات األبؼاااد  (4

هًؼتمذاث انًؼشفُت انًشتبطت بانًفاهُى انُحىَت نذي تاليُز انصاف األول انفشػُت ن

 :اإلػذادٌ

ينص الفرض الرابك عمى وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ 
الضابطة والتجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي في األبعاد الفرعية لمقياس المعتقدات 

األوؿ اإلعدادي لصالي التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية؛ المعرفية لدى تالميذ الصؼ 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بمعالجة البيانات إحصائًيا, والجدوؿ التالي 

 يوضي ذلؾ:  

 (5اندذول )
َتائح اختباس )ث( نهفشق بٍُ يتىعطٍ دسخاث تاليُز انصف األول اإلػذادٌ فٍ انتطبُمٍُ انمبهٍ 

ىػتٍ انذساعت نألبؼاد انفشػُت نًمُاط انًؼتمذاث انًؼشفُت انًشتبطت بانًفاهُى انُحىَت وانبؼذٌ نًدً
 نتاليُز انصف األول اإلػذادٌ

 انًدًىػت
األبؼاد انفشػُت 

 نهًؼتمذاث انًؼشفُت
 انًتىعظ انؼذد

االَحشاف 
 انًؼُاسٌ

دسخت 
 انحشَت

لًُت 
 )ث(

يغتىي 
 انذالنت

حدى 
 األثش

 انضابطت
انًؼتمذاث حىل 

 تؼهىان
90 

2006 0025 
88 54006 

دانت ػُذ 
يغتىي 
0001 

0097 
 0040 5088 انتدشَبُت

 انضابطت
انًؼتمذاث حىل 

 انًؼشفت
90 

3031 0097 
88 25.22 

دانت ػُذ 
يغتىي 
0001 

0087 
 0093 8044 انتدشَبُت

لعقميػة مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضي فاعميػة البرنػامج القػائـ عمػى نظريػة المخططػات ا 
فػػي تنميػػة األبعػػاد الفرعيػػة لممعتقػػدات المعرفيػػة المرتبطػػة بالمفػػاىيـ النحويػػة لػػدى تالميػػذ الصػػؼ 

فػي  0001األوؿ اإلعدادي, حيث كشفت النتائج عف وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مسػتوى 
 0087يف البعػديف الرئيسػيف لممعتقػدات المعرفيػػة المرتبطػة بالمفػاىيـ النحويػة, وبمػػك حجػـ ت ثيرىػا بػػ

وىػػػو حجػػػـ تػػػ ثير قػػػوي يػػػدؿ عمػػػى فاعميػػػة البرنػػػامج, وتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػك اإلطػػػار  0097إلػػػى 
النظري لمدراسة الحالية, حيث إف المعتقدات المعرفية ليا ت ثير كبير لػدى التالميػذ الػذيف ير بػوف 

كبيػػػػرة  فػػػي مواصػػػمة الميػػػاـ المرتبطػػػة بالمفػػػاىيـ النحويػػػػة, حيػػػث إف األداء النحػػػوي يتػػػ ثر بدرجػػػة
بمعتقػػػػدات التالميػػػػػذ حػػػػػوؿ درجػػػػػة ذكػػػػائيـ مػػػػػف جيػػػػػة, ومعػػػػػرفتيـ بطبيعػػػػة المعرفػػػػػة المقدمػػػػػة ليػػػػػـ 
ومعمومػػاتيـ السػػابقة عنيػػا, وكػػذلؾ معرفتػػو بطريقػػة تعمميػػا, وتتسػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػك نتػػائج بعػػض 

ـ, ويفسػػػػر الباحػػػػث النتيجػػػػة  2013ـ, ودراسػػػػة بقيعػػػػي سػػػػنة 2010الدراسػػػػات ومنيػػػػا حسػػػػف سػػػػنة 
 يمي:  السابقة كما
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  تضػػػميف األبعػػػاد الرئيسػػػة لممعتقػػػدات المعرفيػػػة المرتبطػػػة بالمفػػػاىيـ النحويػػػة فػػػي برنػػػامج
 الدراسة الحالية.

  اسػػتثارة المعتقػػدات المعرفيػػة السػػابقة المرتبطػػة بالمفػػاىيـ النحويػػة, فػػي بعػػدييا المعتقػػدات
تنميػػػة حػػػوؿ الػػػتعمـ والمعتقػػػدات حػػػوؿ المعرفػػػة, وتحديػػػد أنسػػػب الطرائػػػؽ واإلسػػػتراتيجيات ل

 المفاىيـ النحوية واكتسابيا.

  الكشػػؼ عػػف ىػػذه المعتقػػدات قبػػؿ البػػدء فػػي تقػػديـ المفيػػـو النحػػوي؛ ألنيػػا موجػػو رئػػيس
لطريقة عػرض ىػذا المفيػـو ومػا يػرتبط بػو مػف تقػديـ لألمثمػة والشػواىد التػي تػدعـ عمميػة 

 التعميـ والتعمـ. 

 مفػاىيـ النحويػة, وذلػؾ ب مػدادىـ إتاحة الفرصة لمطالب لت مؿ معتقداتيـ فػي أثنػاء تعمػـ ال
 ب داة عممية تقيس ىذه المعتقدات. 

تحذَاااذ َاااىع انؼاللااات باااٍُ تًُُااات انًفااااهُى انُحىَااات وتًُُااات انًؼتماااذاث انًؼشفُااات  (5

 : انًشتبطت بها نذي تاليُز انصف األول اإلػذادٌ
عاد ينص الفرض الخامس بعدـ وجود عالقة ارتباطية بيف تنمية المفاىيـ النحوية وبيف أب

المعتقدات المعرفية لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي؛ ولمتحقؽ مف الفرض السابؽ تـ الكشؼ 
 ,SPSSعف ىذه العالقة مف خالؿ تطبيؽ معامؿ االرتباط لبيرسوف, وذلؾ باستخداـ برنامج 

V.22 بيف تنمية  0005, وأظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة مستوى عند مستوى
 لنحوية والمعتقدات المعرفية المرتبطة بيا, ويفسر الباحث النتيجة السابقة كما يمي: المفاىيـ ا

  أف المعتقدات المعرفية باعتبارىا مكوًنا نفسًيا ُتَعد محرًكا رئيًسا لتعمـ المفاىيـ النحوية
 مواصمة التالميذ لتحقيؽ النجاح في تعمـ ىذا الجانب مف المغة.

 رتبطة بالمفاىيـ النحوية التالميذ عمى اكتشاؼ العقبات أعانت المعتقدات المعرفية الم
 وتفكيرىـ في مواجيتيا باألساليب التي تتفؽ وما بينيـ مف فروؽ فردية.

  أف بناء التالميذ لمخططاتيـ العقمية المرتبطة بالمفاىيـ النحوية يعوزىا قدر كبير مف
تي دور المعتقدات المعرفية التي التفسير العممي والمنطقي الذي يقنك التالميذ بيا, ومف ثـ ي 
 تفسر لمعقؿ كيفية بناء ىذه المفاىيـ, وتحديد العالقات بينيا.

في ضوء عرض النتائج السابقة يكوف الدراسة الحالية قد حققت الغاية منيا وىي تنمية 
 المفاىيـ النحوية المعتقدات المعرفية المرتبطة بيا لدى تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط.
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 ىصُاث انذساعت: عادًعا ت

 في ضو  الهتائط السابقة يوصي الباحث باآلتي: 
  ضرورة بناء المفاىيـ النحوية بناء ىرمًيا, بحيث تتضي صمة المفاىيـ الفرعية بالمفيـو

 الرئيس.

  ضرورة االىتماـ بالمعتقدات المعرفية المرتبطة بتعمـ المفاىيـ؛ ألنيا الموجو النفسي التي
 لمعرفة وبناءىا في أطر عقمية.تدفك التالميذ لتفسير ا

  ضرورة تدريب معممي المغة العربية عمى توظيؼ اإلستراتيجيات الحديثة المنبثقة مف
نظرية المخططات العقمية لتنمية المفاىيـ المغوية المختمفة, مك األخذ في الحسباف 

 االىتماـ بمعتقدات التالميذ حوؿ عممية تعمميا, وحوؿ المعرفة ذاتيا.

 يد السمات الحرجة المميزة لممفاىيـ النحوية, حتى ال يحدث لبس أو خمط ضرورة تحد
 بينيا لدى التالميذ.

  ضرورة األخذ بعيف االعتبار تضميف أبعاد المعتقدات المعرفية في مناىج تعميـ المغة
 العربية عامة.

  ,ضرورة تشجيك التالميذ عمى استحضار معارفيـ السابقة المرتبطة بالمفاىيـ النحوية
 محاولة تصويب ما بيا مف أخطاء.و 

 .حث الطالب عمى تحديد الطريقة أو اإلستراتيجية التي ير بوف التعمـ بيا 

  تشجيك الطالب عمى تقديـ تفسيرات منطقية لما يمتمكونو مف معارؼ أو ميارات, وتبياف
 الصالي منيا, أو تطويره بالطريقة الصحيحة.

 عابًؼا يمتشحاث انذساعت: 

 الدراسة وتوصياتيا يطرح الباحث المقترحات ارتية: في ضوء نتائج  
  فاعمية إستراتيجيتي تنشيط المعرفة السابقة وتحميؿ السمات الداللية لتنمية المفاىيـ

 النحوية والصرفية لدى طالب شعبة المغة العربية بكميات التربية.

 ية والمعتقدات فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية المخططات العقمية لتنمية المفاىيـ البال 
 المعرفية لدى طالب المرحمة الثانوية.

  فاعمية إستراتيجية التصور الذىني لتنمية المفاىيـ النحوية والمعتقدات المعرفية لدى
 طالب المرحمة الثانوية.
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  فاعمية بعض إستراتيجيات مراقبة الفيـ لتنمية المفاىيـ النحوية والصرفية لتالميذ المرحمة
 اإلعدادية.

 قة بيف المعتقدات المعرفية وتنمية المفاىيـ المغوية لدى الطالب بمراحؿ التعميـ العال
 العاـ.

 .دراسة تشخيصية لممعتقدات المعرفية المرتبطة بالمفاىيـ المغوية بمراحؿ التعميـ العاـ 

  فاعمية استراتيجية تحميؿ السمات الداللية في تنمية المفاىيـ النحوية لدى تالميذ المرحمة
 ائية.االبتد

  .بناء أطمس مدرسي لممفاىيـ النحوية بمراحؿ التعميـ العاـ 

  دراسة تقويمية لممعتقدات المعرفية المرتبطة بالمفاىيـ المغوية لدى الطالب بمراحؿ
 التعميـ العاـ. 

 غــــــــت انًشاخــــــــلائً

عثمػػػاف  إبػػػراىيـ, أحمػػػد سػػػيد, الشػػػيم, محمػػػد عبػػػد الػػػرؤوؼ, موسػػػى, مصػػػطفى إسػػػماعيؿ, جبريػػػؿ,
 –. دبػػػػي المفيييياهيم الميوييييية والديهييييية: تطورهييييا وتهميتهييييا(. 1998عبػػػػدالرحمف )

 اإلمارات العربية المتحدة, دار القمـ.
األردف : دار المسػػػيرة لمطباعػػػة  –. عمػػػاف اليييتعمم المعرفيييي(. 2007أبػػػو ريػػػاش, حسػػػيف محمػػػد )

 والنشر والتوزيك.
األردف:  –. الطبعػػة الثانيػػة, عمػػاف اتييهالييتعمم: أسسييه وتطبيق(. 2010أبػػو عػػالـ, رجػػاء محمػػود)

 دار المسيرة لمطباعة والنشر والتوزيك.         

  الخارجيػة – الداخميػة الدافعيػة والتوجيػات المعرفيػة (. المعتقػدات2010أبػو ىاشػـ, السػيد محمػد )

الميؤتمر العمميي الجامعػة.  طػالب مػف الدراسػي ومنخفضػي التحصػيؿ مرتفعػي لػدى
ة جامعة الزقازيق, وعهواهه: است:مار الموهبية ودور مؤسسيات ال:امن لكمية التربي

  -99مػػف إبريػػؿ, ص ص  22 – 21فػػي الفتػػرة مػػف  التعميييم: الواقييل والطموحييات,
150. 

(. فعاليػػة اسػػتخداـ المنظمػػات المتقدمػػة فػػي تنميػػة المفػػاىيـ 2005أحمػػد, حسػػيف سػػمطاف إبػػراىيـ )
راسي واالتجاه نحػو دراسػة القواعػد النحوية لطالب المرحمة الثانوية في التحصيؿ الد

 النحوية . رسالة ماجستير ) ير منشورة( ، معيد الدراسات والبحوث التربوية.
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. ترجمػػػة فاضػػػؿ محمػػػود خشػػػاوي, مفيػػػد نجيػػػب اليييتعمم ا هسييياهي(.2016أورمػػػرود, جػػػيف إلػػػيس )
 األردف: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيك. –حواشيف, ونبيمة نمر دوديف, عماف 

 مجميةالجػامعييف.  الطمبػة لػدى المعرفػة إلػى والحاجػة المعرفيػة (. المعتقػدات2013احمػد ) قيعػي, نػافزب
 . 1035 -1021ص ص  (,3(, ممحق )50دراسات )العموم التربوية(, مط )

(. فاعميػة اسػتخداـ نمػوذج كػاريف فػي اكتسػاب تالميػذ الصػؼ الثػاني       2003بيومي, زينب محمد )
النحويػػة، رسػػالة ماجسػػتير ) يػػر منشػػورة(، كميػػة التربيػػة جامعػػة  اإلعػػدادي لممفػػاىيـ

 المنوفية.
(. اتجاىػػػات حديثػػػة فػػػي اسػػػتراتيجيات مػػػا وراء المعرفػػػة فػػػي تعمػػػيـ 2004بيمػػػوؿ, إبػػػراىيـ أحمػػػد )
, الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة, مجمة القرا ة والمعرفة, العدد ال:ال:ونالقراءة. 
 .280 -147ص ص 

(. فعاليػػػة تػػػدريس النحػػػو فػػػي ضػػػوء نظريػػػة الػػػذكاءات المتعػػػددة فػػػي تنميػػػة 2011ت )الجوجػػػو, ألفػػػ
بعض المفاىيـ النحوية لدى طالبػات الصػؼ السػابك األساسػي ضػعيفات التحصػيؿ. 

, ص ص (5(, ع. )55مجمة جامعة اازهر بيزة, سمسمة العموم ا هساهية, ميط.)
1371 – 1422 . 

سػػتخداـ نمػػوذج الػػتعمـ البنػػائي فػػي مػػادة العمػػوـ عمػػى أثػػر ا(. 2007الحبشػػي, والء فػػوزي أحمػػد )
. رسػالة المعتقدات المعرفية والتحصيؿ الدراسي لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي

 ماجستير ) ير منشورة(، كمية التربية جامعة الزقازيؽ.
جػػػػة العالقػػػػات بػػػػيف المعتقػػػػدات المعرفيػػػػة وتوجييػػػػات ذنم(. 2010حسػػػػف, سػػػػيد محمػػػػد صػػػػميدة )

التحصػيؿ  يومنخفضػ مرتفعػيالمواجية لدى  واستراتيجياتوأساليب التعمـ األىداؼ 
  الدراسي. رسالة دكتوراه ) ير منشورة(, كمية التربية جامعة بنيا. 

(. أثػػػر اسػػػتعماؿ خػػػرائط المفػػػاىيـ فػػػي اكتسػػػاب المفػػػاىيـ 2009الخالػػػدي, سػػػندس عبػػػد القػػػادر ) 
(, 42تح العراقييية, ع. )مجميية الفييالنحويػػة لػػدى طالبػػات الصػػؼ الثالػػث المتوسػػط. 

 .403- 357ص ص 
(. مدى احتفاظ طمبة الصؼ الثامف األساسي بالمفاىيـ 2005الخطيب, محمد إبراىيـ مصطفى )

مجمييية العميييوم النحويػػػة والصػػػرفية المقػػػررة لمصػػػفيف الخػػػامس والسػػػادس األساسػػػييف. 
 . 66 – 35, ص ص (5(, ع. )6التربوية والهفسية, مط. )
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(. مسػتويات احتفػاظ طمبػة الصػؼ السػابك األساسػي 2011الحػؽ, زىريػة )الخطيب, محمد, وعبػد 
باألنمػػػاط المغويػػػة والمفػػػاىيـ النحويػػػة والصػػػرفية بعػػػد التطػػػوير المبنػػػي عمػػػى اقتصػػػاد 

مجمييية جامعييية الهجييياح لعبحييياث )العميييوم ا هسييياهية(, ميييط. المعرفػػػة فػػػي األردف. 
 .508  - 473ص ص  (,3(, ع.)25)

تطييوير طرائييق تييدريس الهحييو. فييي هييدوة المييية العربييية (. 2000الخيػػاط, حوريػػة محمػػد ديػػب )
. دمشػؽ: مجمػك المغػة العربيػة بدمشػؽ, باالشػتراؾ مػك وزارة التعمػيـ العػالي , والتعميم

 .  228 – 217ووزارة التربية والتعميـ, ص ص 
أساسيييييات فييييي عمييييم الييييهفس التربييييو  : اسييييتراتيجيات ا درا  (. 2004دروزة, أفنػػػػاف نظيػػػػر )
األردف: دار الشػػػػػروؽ لمنشػػػػػر  –عمػػػػػاف  اتها كأسييييياس لتصيييييميم التعمييييييم.ومهةيييييط
 والتوزيك.
األردف: دار  –. عمػػػاف الهظريييية فيييي التيييدريس وترجمتهييا عمميًيييا(. 2007دروزة, أفنػػاف نظيػػر )

 الشروؽ لمطباعة والنشر والتوزيك. 

ربيية لمتعمييم و:يقة المستويات المعيارية لمحتو  ميادة الميية الع(. 2009رئاسة مجمس الػوزراء)
 القاىرة: الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد.  قبي الجامعي.

لتالميذ أولى وثالثة المعتقدات المعرفية وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي (. 2006) زايد, نبيؿ محمد 
-191ص ص  (,3(, ع. )52. )ميط, واجتماعيية تربوية دراسات مجمة. عداديإ

233 . 
فعاليػػػػة برنػػػػامج قػػػػائـ عمػػػػى نظريػػػػة المخططػػػػات العقميػػػػة (. 2006)الزينػػػػى، محمػػػػد السػػػػيد متػػػػولى

باستخداـ الحاسػوب فػي تنميػة ميػارات الفيػـ القرائػي لمقػر,ف الكػريـ وميػارات تدريسػو 
ف. رسػػػػػالة دكتػػػػػوراه ) يػػػػػر منشػػػػػورة(, كميػػػػػة التربيػػػػػة, جامعػػػػػة ممػػػػػيلػػػػػدى الطػػػػػالب المع

 المنصورة.
سػػتراتيجيتى التوصػػيؼ التمثيػػؿ ومػػا وراء إفعاليػػة (. 2004سػػالماف, أسػػامة كمػػاؿ الػػديف إبػػراىيـ )

تنميػػة بعػػض المفػػاىيـ النحويػػة والتفكيػػر الناقػػد واالتجػػاه نحػػو المػػادة لػػدى  فػػيالػػذاكرة 
ة دكتػػوراه ) يػػر منشػػورة(, كميػػة البنػػات, جامعػػة الثػػانوي. رسػػالطػػالب الصػػؼ األوؿ 

 عيف شمس.

. الطبعػػة الخامسػة, القػػاىرة: تعميييم الميية العربييية بيين الهظرييية والتطبييق(. 2008شػحاتة, حسػف)
 الدار المصرية المبنانية.   

http://du.opac.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29414
http://du.opac.mandumah.com.ezp.uod.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29414
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d9%86%d9%89%d8%8c+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af+%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%89.+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d9%86%d9%89%d8%8c+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af+%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%89.+
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(. فاعميػة التػدريس ب سػتراتيجية لعػب األدوار فػي تنميػة 2008الشمري, زيد بف ميميؿ بف عتيؽ )
النحو لدى تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط. رسالة ماجسػتير ) يػر منشػورة(,  ميارات

 كمية التربية, جامعة أـ القرى. 
المفييياهيم الميويييية عهيييد ااطفييياي: أسسيييها مهاراتهيييا (. 2011طعيمػػػة, رشػػػدي أحمػػػد و,خػػػروف )

 . الطبعة الثالثة، عماف : دار المسيرة. وتقويمها تدريسها
. القػػػاىرة: دار السػػػحاب سييييكولوجية الهصيييوص المقيييرو ة(. 2013طمبػػػة, إييػػػاب جػػػودة أحمػػػد )

 لمطباعة والنشر والتوزيك. 
(. فاعميػة برنػامج حاسػوبي قػائـ عمػى إسػتراتيجية 2013طمبة, خمػؼ عبػد المعطػي عبػد الػرحمف )

خػػرائط المفػػاىيـ لتنميػػة بعػػض المفػػاىيـ النحويػػة وميػػارات التفكيػػر الناقػػد لػػدى تالميػػذ 
رسػػالة ماجسػػتير ) يػػر منشػػورة(, كميػػة التربيػػة  مػػيـ األساسػػي.الحمقػػة الثانيػػة مػػف التع

.  جامعة الفيـو

(. أثر استخداـ نظرية السػكيما عمػى االسػتيعاب القرائػي لػدى 2001عبابنة, محمد احمد محمود )
طػػالب الصػػؼ التاسػػك فػػي لػػواء بنػػي كنانػػة. رسػػالة ماجسػػتير ) يػػر منشػػورة(, كميػػة 

 التربية, جامعة اليرموؾ.
(. فاعمية برنامج لتنمية ميارات التفكير العميا في النحػو العربػي 2012ماىر شعباف) عبد الباري,

المجميية التربوييية, جامعيية لػػدى طػػالب شػػعبة المغػػة العربيػػة فػػي كميػػة التربيػػة ببنيػػا. 
 .416  - 347, ص ص (, الجز  ال:اهي502الكويت, ع )

تػدريس  فػيتنيسػوف  -ذج ميرؿاستخداـ نمو (. أثر 2004عبد القادر, محمود ىالؿ عبد الباسط )
المفػػػاىيـ النحويػػػة عمػػػى التحصػػػيؿ واالحتفػػػاظ بالمػػػادة المتعممػػػة لػػػدى تالميػػػذ الصػػػؼ 

 رسالة ماجستير ) ير منشورة(، كمية التربية جامعة سوىاج. اإلعدادي. الثاني
أثػر اسػتخداـ نمػوذج الػتعمـ البنػائي فػي اكتسػاب تالميػذ (. 2007عبد ا , سػامية محمػد محمػود )

 نحو استخداـ مف التعميـ األساسي بعض المفاىيـ النحوية واتجاىاتيـ مقة الثانيةالح

.النموذج  . رسالة ماجستير ) ير منشورة(, كمية التربية, جامعة الفيـو
(. تحصػػيؿ تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة لممفػػاىيـ النحويػػة فػػي 2003عبػػد ا , عمػػي حسػػف أحمػػد )

, الجمعيػة لمعرفة, العدد ال:يامن والعةيرونمجمة القرا ة واضوء بعض المتغيػرات. 
 .   98 – 70المصرية لمقراءة والمعرفة, ص ص 
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, عدناف يوسؼ ) . الطبعة الرابعة, عمػاف عمم الهفس المعرفي: الهظرية والتطبيق(. 2014العتـو
 األردف: دار المسيرة لمطباعة والنشر والتوزيك. –

مػدى تمكػػف طػالب قسػـ المغػػة العربيػة فػػي  (.2012عثمػاف, أسػامة عطيػػة, وعبػد الحػي, محمػػود )
ص  (,54مجمية ال:قافية والتهميية, ع)كمية التربية مف المفػاىيـ النحويػة والصػرفية. 

 . 60–1ص 
االتجاهات الحدي:ية لتيدريس الميية العربيية فيي الميرحمتين (. 1994عصر, حسني عبد الباري )

 مطباعة والنشر. اإلسكندرية: المكتب العربي الحديث ل ا عدادية وال:اهوية.
الموضػػوعات النحويػػة الشػػائعة لػػدى تالميػػذ الصػػؼ األوؿ (. 1996عمػػي, فتحػػي حسػػانيف محمػػد)

(, ع 5مجميية كمييية التربييية جامعيية أسيييوط, مييط ). اإلعػػدادي مػػف التعمػػيـ األساسػػي
 .90 – 67ص ص  (,52)

دي فػػي (. فاعميػػة اسػػتخداـ نمػػوذج الػػتعمـ التوليػػ2015العنػػزي, سػػمطاف بػػف طخطػػيم بػػف زيػػداف )
تنمية المفاىيـ النحوية لدى تالميذ الصؼ الثاني المتوسط واتجاىػاتيـ نحػوه. رسػالة 

 دكتوراه ) ير منشورة(, كمية التربية, جامعة أـ القرى. 
تصػػويب التصػػورات  فػػيفاعميػػة إسػػتراتيجية مقترحػػة (. 2014فػػرج, نػػورة عمػػي عبػػد الحميػػد عمػػي )

رسػػالة  .الثانيػػة مػػف التعمػػيـ األساسػػي البديمػػة لممفػػاىيـ النحويػػة لػػدى طػػالب الحمقػػة
 ماجستير ) ير منشورة(, كمية التربية جامعة الزقازيؽ. 

(. فعاليػػة اسػػتخداـ التقػػويـ التكػػويني القػػائـ عمػػي 2005الفػػرخ, صػػالح عبػػد السػػميك محمػػد أحمػػد )
المرحمػة  االستقراء لتدريس القواعد النحوية في اكتساب المفاىيـ النحوية لػدى تالميػذ

ص ص  (, الجيز  ال:ياهي,528مجمة كمية التربية, جامعية اازهير, ع )ائيػة. االبتد
317 – 365 . 

(. فاعميػػة برنػػامج 2011فضػػؿ ا , محمػػد رجػػب, قنػػاوي, شػػاكر عبػػد العظػػيـ, طػػو, شػػحاتة محػػروس)
قػػائـ عمػػى المػػدخؿ التػػ ممي فػػي تعػػديؿ المعتقػػدات المعرفيػػة لمطالػػب معمػـػ المغػػة العربيػػة 

المجمة الدوليية لعبحياث التربويية, دريسية نحو التدريس اإلبداعي. وتوجيو ممارساتو الت
 .    76 – 49, ص ص (29جامعة ا مارات العربية المتحدة, ع )

(.كفػػاءة الػػتعمـ التعػػاوني فػػي اكتسػػاب 1998فضػػؿ ا , محمػػد رجػػب, وسػػعد, عبػػد الحميػػد زىػػري )
مجمة دراسات في ية. تالميذ التعميـ األساسي لبعض المفاىيـ النحوية: دراسة تجريب
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, الجمعيػػة المصػػرية لممنػػاىج المهيياهط وطييرق التييدريس, العييدد ال:الييث والخمسييون
 . 212 – 177وطرؽ التدريس, ص ص 

يفػػػػػي, وجػػػػػاي ) خمسيييييون (: 2009فيشػػػػػر, دوجػػػػػالس, وبػػػػػروزو, ولػػػػػيـ جػػػػػي, وفػػػػػراي, نانسػػػػػي, وا 
حمػػد . ترجمػػة عبػػد ا  بػػف مإسييتراتيجية لييتعمم وتعميييم المحتييو  الدراسييي لمطييالب

 السريك , الرياض: جماعة الممؾ سعود, النشر العممي والمطابك.
األردف: دار المسػيرة لمطباعػة  –. عمػاف الهظريية المعرفيية فيي اليتعمم(. 2013قطامي, يوسؼ )

 والنشر والتوزيك. 
األردف: دار المسػػيرة لمطباعػػة  –. عمػػاف المرجييل فييي تعميييم التفكييير(. 2014قطػػامي, يوسػػؼ )

 يك.والنشر والتوز 
فاعمية حقيبػة تعميميػة محوسػبة فػي تنميػة المفػاىيـ (: 2010الكمباني, زوينة بنت سعيد بف راشد )

ػرفية واألداء المغػوي واالتجػاه لػدى طالبػات الصػؼ العاشػر فػي سػمطنة  الّنحوية والصا
. رسػػػالة دكتػػػوراه ) يػػػر منشػػػورة(, معيػػػد البحػػػوث والدراسػػػات العربيػػػة, جامعػػػة عمػػػاف

 الدوؿ العربية. 
اتجاهيات حدي:ية فيي عميم اليهفس (. 2011مد, شذى عبد البػاقي, وعيسػى, مصػطفى محمػد )مح

 األردف: دار المسيرة لمطباعة والنشر والتوزيك. –. عماف المعرفي
(. فعاليػػة إسػػتراتيجية مقترحػػة لمتغيػػر المفيػػومي فػػي تصػػويب 2005محمػػود, عبػػد الػػرازؽ مختػػار )

دى تالميذ الصؼ الثاني اإلعػدادي. التصورات الخط  عف بعض المفاىيـ النحوية ل
المجمية العمميية لكميية التربيية , جامعية أسييوط, المجميد الواحيد والعةيرون, العيدد 

 . 89 – 48, ص ص ااوي
االختبيارات والمقياييس فيي العميوم الهفسيية (. 2006مراد,  صالح أحمد, وسميماف, أميف عمػي )

 دار الكتاب الحديث.الكويت:  والتربوية: خطواتها, إعدادها, خصائصها.
(. تػػػ ثير المعتقػػدات المعرفيػػة عمػػى اإلسػػتراتيجيات الدافعػػػة 2009ناصػػؼ, محمػػد يحيػػى حسػػيف )

مجمية لمػتعمـ ومػداخؿ الدراسػة والتحصػيؿ األكػاديمي لطػالب الصػؼ األوؿ الثػانوي. 
 . 168 – 101ص ص  (,4(, ع )57العموم التربوية, مط )

ستخداـ استراتيجية التعّمـ التوليدي في اكتساب المفػاىيـ أثر ا(. 2014النواس, خميؿ وائؿ خميؿ )
. رسػػالة النحويػة لػدى طمبػة الصػؼ الخػامس األساسػػي، واتجاىػاتيـ نحػو تعمّػـ النحػو
  ماجستير ) ير منشورة(, كمية الدراسات العميا, جامعة النجاح الوطنية.  
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Abstract 
 The Study aimed at  a program based on schema theory for 

developing grammatical concepts and Epistemological beliefs among 

prep school pupils, to achieve the former goal, a researcher List 

grammatical concepts necessary for students in the preparatory stage, list 

of  Epistemological beliefs associated with these concepts, was built as a 

test to measure the grammatical concepts, and the measure of cognitive 

beliefs associated with the grammatical concepts, has been designed and 

built based on the theory of schema theory which included tow 

strategies: Activating Prior knowledge& Semantic Feature Analysis, the 

study  applied to the group of first-grade preparatory , numbered (90) 

male and female students were divided into two groups: experimental 

and the control group  revealed the results of the study on the 

effectiveness of the program of study in grammatical concepts as a 

whole the development of the first grade pupils and the development of 

sub- grammatical concepts , and the development of Epistemological 

beliefs associated with grammatical concepts at the level of the scale as a 

whole , and at the level of sub- Epistemological beliefs dimension, The 

results of the study also showed a positive correlation between the 

development of grammatical concepts and the development of 

Epistemological beliefs of the first year pupils , the study recommended 

training Arabic language teachers on modern strategies for the 

development of grammatical concepts and Epistemological beliefs 

among their students , and the need to take into account the sequence and 

the gradient in the presentation of grammatical concepts, as well as 

embed Epistemological beliefs dimensions in The language teaching 

curriculum.  

Key Words: Grammatical Concepts,  Epistemological beliefs, Schema 

Theory, Program Based on Schema Theory, Prep School 

Pupils. 
 


