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 امللخص

فاعمية استخداـ برنامج تعميمي قائـ عمى جاءت ىذه الدراسة بيدؼ الكقكؼ عمى        
المرحمة  تالميذالتممذة المعرفية في تنمية المفاىيـ النحكية كالقدرة عمى حؿ المشكالت لدل 

كلتحقيؽ ذلؾ اتبعت الدراسة التصميـ شبو التجريبي ذم المجمكعتيف  ،االبتدائية بالطائؼ
السادس ا في الصؼ تمميذن  )ٕٓعينة الدراسة مف ) تككنت، كقد التجريبية كالضابطة

ا، تمميذن ( ِٗا، كضابطة )تمميذن ( ِٖتجريبية ) :إلى مجمكعتيف تالميذ، كقد قيسّْـ الاالبتدائي
القدرة عمى حؿ مقياس ك  ،المفاىيـ النحكيةاختبار قيؽ أىداؼ الدراسة استيخدـ كلتح

 نمكذج عمى القائـالبرنامج التعميمي ، ك قبميا كبعديا كطيبّْؽ عمى المجمكعتيف ،المشكالت
ـٌ استخدامو ؛التممذة المعرفية كدلت  المجمكعة التجريبية، أثناء عممية التدريس لتالميذ ليت

النتائج عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية التي درست 
التممذة ، كأكصت الدراسة بأىمية تكظيؼ التممذة المعرفية عمى بالبرنامج التعميمي القائـ

جراء، المعرفية العربية  المغة فركع فاعمية التممذة المعرفية في عف الدراسات مف مزيدو  كا 
الجنس كأك تأخذ بمتغيرات أخرل لـ تتناكليا ىذه الدراسة  كاألدب، مثؿ: البالغة األخرل

 .كالمرحمة الدراسية مثال

المفاىيـ النحكية، حؿ المشكالت،  ،التممذة المعرفية برنامج تعميمي، :الكممات المفتاحية
 المرحمة االبتدائية. تالميذ
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Effectiveness of Using an Educational Program Based on 

Cognitive Apprenticeship in Developing Grammatical Concepts 

and Problem-solving Ability of Primary Stage Pupils in Taif 

Mohammed Saeed Al-Zahrani, Ph.D. 

Iyad Husseen Abu-Rahmah, Ph.D. 

(Associate professor of Arabic Education at College of Education, Taif 

University) 

Abstract: This study aimed to investigate the effectiveness of using an 

educational program based on cognitive apprenticeship in developing 

grammatical concepts and problem-solving ability of primary stage male 

pupils in Taif. The study followed a quasi-experimental design of two 

groups: experimental and control. The sample of the study consisted of 

(57) male pupils, divided into two groups: experimental (28) pupils, and 

control (29) pupils, chosen from the sixth grade of the primary-school 

pupils. The study applied the following tools: a grammatical concepts test 

and a problem-solving scale. The experimental group was taught using the 

educational program while the control group was taught using the regular 

way. The results indicated that there were statistically significant 

differences in favor of the experimental group that studied the educational 

program based on cognitive apprenticeship. The study recommended 

using the cognitive apprenticeship, and conducting further studies on the 

effectiveness of cognitive apprenticeship in other branches of Arabic such 

as rhetoric and literature, or taking other variables not covered by this 

study, such as gender and the school stage, for example. 

Keywords: an educational program, cognitive apprenticeship, 

grammatical concepts, problem solving, primary-stage pupils. 
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 مكدمة:

أساسيات النظاـ النحكم لمغة، كالكقكؼ  متالؾال متعمـالتعٌد المفاىيـ النحكية مدخؿ           
عمى مسائؿ النحك كتشعبيا؛ ليككف قادران عمى التحميؿ كالتعميؿ لمفردات المغة كتراكيبيا، 

في يقتضي االىتماـ بالمفاىيـ النحكية؛ لما ليا مف أىمية ، كىك ما كمكاقع الكممات كدالالتيا
لكجو المارد، كأقداره عمى تمييز الصحيح كفيـ الكالـ عمى ا األخطاء،ؽ سالمة الكالـ مف يقتح

دراؾ الفركؽ الدقيقة بينيا، كنقد التراكيب المغكية نقدان سميمان كفقان لقكاعد  مف األساليب، كا 
 المغة.

قد  –رحمة اهلل عمييـ  –( "إني رأيت النحكييف ِٕ ، صُٖٗٗيقكؿ القرطبي )
عف التغيير، فبمغكا مف ذلؾ كضعكا صناعة النحك لحفظ كالـ العرب مف المحف، كصيانتو 

الغاية التي أٌمكا، كانتيكا إلى المطمكب الذم اتبعكا، إال أنيـ التزمكا ما ال يمزميـ، كتجاكزكا 
 فييا القدر الكافي فيما أرادكا منيا، فتكعرت مسالكيا ككىنت مبانييا".

، تكمف في يةالنحك المفاىيـ ( أف مف أسباب صعكبة تعمـ ُْٗٗكيذكر زقكت )
لى المنياج النحكم، كطرائؽ طبيع ة المادة النحكية، كما تحتكيو مف تجريد، كتعقيد، كا 

كالبيئة المغكية،  متعمـالتدريس المتبعة في تدريس ىذه المادة، كمنيا ما يرجع إلى المعمـ، كال
 ككسائؿ اإلعالـ.

فالشككل مف صعكبة النحك كقكاعده، قديمة جديدة، كقد بذؿ عمماء المغة العربية 
ككذلؾ خمؼ بف  ،دان كبيرة لتذليؿ المشكالت، فقد ألؼ الزمخشرم كتابان سماه "المفصؿ"جيك 

حياف كضع رسالة سماىا "مقدمة في النحك"، كابف مالؾ ألؼ كتاب "التسييؿ" كغيرىـ مف 
أئمة المغة؛ بغية تيسير قكاعد النحك، كتذليؿ صعكبتيا، كمف أبرز المحاكالت القديمة ما يظير 

( التي يكجو مف خالليا نصحو إلى معممي ّٖ ، صُٕٗٗؿ الجاحظ )في إحدل رسائ
"أما النحك، فال تشغؿ بو قمب الصبي منو إال بقدر ما يؤديو  :الصبية كالمشتغميف بالنحك بقكلو

إلى السالمة مف فاحش المحف، كمف مقدار جيؿ العكاـ في كتاب إف كتبو، كشعر إف أنشده، 
كالخبر  ،كالشاىد ،عما ىك أكلى بو مف ركاية المثؿفيك مشغمة لو  ،كمٌما زاد عف ذلؾ

 ... كعكيص النحك ال يجدم في المعامالت".،كالتعبير البارع ،الصادؽ
( قبؿ قركف يككف مف خالؿ ََِٕابف خمدكف )كما أكضح حصكؿ الممكة المسانية ف

في حصكؿ الممكة المسانية لديو، حيث يرل ابف خمدكف  متعمـالنحك التعميمي، الذم يساعد ال
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أف صناعة العربية )صناعة النحك( إنما ىي معرفة قكانيف الممكة المسانية، كيشبو العمـ 
بقكانيف اإلعراب كالذم يعرؼ قكانيف صنعة ما، مف دكف أف يمارس ىذه الصنعة كيتفنف فييا، 

يـ غير قادريف عمى التعبير عف أفكارىـ بمغة كذكر ابف خمدكف مثاالن لجيابذة في النحك، لكن
 سميمة صحيحة.

ف جكىر المشكمة  كالغاية مف تعميـ النحك إقامة المساف، كتجنب المحف في الكالـ، كا 
ليس في المغة ذاتيا، كقد يككف في طريقة تعمميا كتعميميا مف خالؿ قكاعد مصنعة، 

جراءات تمقينية، كقكالب صماء، بدالن مف تعمميا لس  (.ََِِاف أمة، كلغة حياة )مدككر، كا 
في النحك قد يككف في بناء محتكل  تالميذأف مف أسباب ضعؼ ال مٌما سبؽ كيالحظ

ككؿ سبب مف ىذه  ،متعمـالمادة العممية، أك طرائؽ تدريسيا، كالبيئة المغكية التي يعيشيا ال
رية فيو بالتطبيؽ، األسباب متداخؿ مع السبب اآلخر، فالتدريس الفاعؿ ىك الذم ترتبط النظ

، كفييا يطبؽ ما تعممو، كبناء محتكل المادة متعمـكالبيئة المغكية الصحيحة منيا يتعمـ ال
في حصكؿ العمـ كتمثمو مف خالؿ عرض  متعمـالعممية لو عالقة كثيقة في مساعدة المعمـ كال

 تفكيره. متعمـالمكضكعات، التي تخاطب في ال
أك متداخؿ معيا،  ،سباب ىك نتيجة لسبب منياأف كؿ سبب مف ىذه األ كيالحظ كذلؾ

كاستعداداتو قد تصرفو عف تحصيمو، كتقمؿ  متعمـفطرائؽ التدريس التي ال تراعي قدرات ال
دافعيتو نحكىا، كتقاعسو عف تطبيؽ ما يتعممو، كما أف بناء المحتكل، كحشكه بالقكاعد، كقمة 

قناعو متعمـعدـ مخاطبتيا لعقؿ ال التدريبات التي تقرب بيف ما يتعممو كتطبيؽ ذلؾ، أك ، كا 
 عف تحصيمو لمنحك كقكانينو كقكاعده.    متعمـبيا مف خالؿ تمبية حاجاتو؛ قد يسبب عزكؼ ال

نظران لالنفجار  ؛في ظؿ الدعكات المتالحقة إلصالح التعميـ، ك كمف جانب آخر           
المعرفي اليائؿ الذم يشيده العالـ المعاصر في جميع مجاالت المعرفة، كالزدياد المشكالت 
التي كاكبت ذلؾ التفجر التي تحتاج إلى حمكؿ مناسبة تناسب مقتضيات عصرىا، كتحقؽ آماؿ 

حيث  البشرية فيو، فقد أدل ذلؾ إلى تغير في أىداؼ التربية عند جميع الشعكب المعاصرة،
يعٌد مف أكلى أكلكياتيا في ىذا العصر إعداد الفرد ليتكيؼ مع مستجدات عصره، مف خالؿ 
تدريبو عمى استعماؿ األسمكب العممي في التفكير لمكاجية المكاقؼ كالمشكالت بعقمية تتسـ 

 ككذلؾ اإلسياـ، بالتعقؿ كالمركنة كالمكضكعية، كتنمية قدراتو كمياراتو عمى التجديد كاالبتكار
حداث النيضة الفكرية كالثقافية مف خالؿ تدريب ال عمى المركنة  متعمميففي التقدـ العممي، كا 
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الفكرية، كدراسة ما حكليـ مف معطيات بطريقة عممية صحيحة تؤدم إلى تنمية ميارات 
 أفضؿ.  مف أجؿ غدو  االتفكير لدييـ كتطكيرى

كيفية التفكير  متعمميفعمـ النأف  Bieniek (2008)كما يرل بينيؾ التعميـ كاجب ف         
كحؿ المشكالت، كأف ترفع مستكيات ميارات قدرتيـ عمى حؿ المشكمة أكثر مف التمقيف أك 

كحقيقية  فعمى الرغـ مف أف المدارس ناجحة في تنظيـ كنقؿ معرفة مفاىيمية ،تعمـ الحقائؽ
ضخمة، باإلضافة إلى أف الممارسات التدريسية تنقؿ أيضان بعض مظاىر الخبرة الكاضحة 

االستقصاء كاالستراتيجيات التي يستخدميا ال أف ىناؾ القميؿ مف االىتماـ ب، إمتعمميفلم
مكضع التنفيذ  متعممكفالضع المعرفة التي يمتمكيا ك الخبراء عندما يحصمكف عمى المعرفة أك 

مشكالت معقدة أك مشكالت حياتية، كيككف التركيز فييا عمى تشكيؿ طرائؽ لحؿ  لحؿ
المشكالت المكجكدة في الكتاب المدرسي أك تطكير ميارات فرعية متدنية في معزؿ عف 

كنتيجة لذلؾ فإف المعرفة المفاىيمية، كحؿ المشكالت المكتسبة في المدرسة تبقى  ؛الكاقع
، كفي بعض الحاالت تبقى المعرفة متعمميفة إلى معظـ البالنسب Inertجامدة أك خاممة 

 مرتبطة بالمظاىر السطحية لممشكمة كما تظير ضمف الكتاب المدرسي أك العركض الصفية.
تنمي المفاىيـ النحكية، كالقدرة  حديثة تدريس طرائؽتضح أىمية إيجاد كمف ىنا، ي

المرحمة االبتدائية بحيث تككف سيمة التطبيؽ لكي يتبناىا  تالميذعمى حؿ المشكالت لدل 
كىذه الدراسة خطكةه في إذا كانت نتائجيا تمثؿ دليالن عمميان كمؤشران جيدان عمى ذلؾ.  ؛المعمـ

: نمكذج كىك ،في مجاالت مختمفة يانجاحالتي ثبت  نماذجالالستقصاء أحد  ىذا االتجاه
 ,Cognitive Apprenticeship " (Snyder, Farrell, & Bakerالتممذة المعرفية"

2000; Moya, 2015; Mathew & Joseph, 2016).      
 & ,Collins, Brownككلنز كبراكف كنيكماف  واقترحنمكذج  التممذة المعرفيةف

Newman (1989)  األمريكية لتدريس ضمف األطر العممية لممدارسلنمكذج ابديالن ،
، لكنو يدمج بعض العناصر المدرسية، ك التقميدية لمتممذةبجذكره يعكد  نمكذج المعرفيةلتممذة اك 

أكثر ميارة في جمع  متعممكفالعممية التي يصبح بكساطتيا ال ىك لتممذة المعرفيةفنمكذج ا
، عبر النمذجة، لخبيرا المعرفة كاستخداميا بأنفسيـ، كاكتساب الميارات مف خالؿ مالحظة

 .,Webster) ََِٕكالتدريب، كالتأمؿ، كاإلبانة كاالكتشاؼ )كالتسقيؿ، 
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 Collins, Brown, & Duguid, (1989)كقد كصؼ ككلنز كبراكف كدكجد 
ضمف ممارسات حقيقية مف خالؿ  متعمميفالتممذة المعرفية عمى أنيا طريقة لمحاكلة كضع ال

فاألنشطة  ،أنشطة كتفاعالت اجتماعية مشابية لما يتـ في الكاقع، كبحسب كجية نظرىـ
كبالتالي فيي ال تساعد عمى ظيكر التعمـ  ؛التعممية السائدة ال تكفر أنشطة حقيقية كاقعية

ة مف خالؿ تمثؿ المعرف Constructكبيذه النظرة فإف الذاكرة تقـك دائمان ببناء  ،الفعاؿ
 ،فالتركيز ىنا عمى التأمؿ ،،المعرفة السابقة ذات العالقة بالميمة التي يقكـ بيا الفرد

كاستخداـ األدكات المعرفية التي تعكس حكمة كخبرات المشاركيف كثقافتيـ مف خالؿ التفاعؿ 
لصنع المعاني مٌما يدفع األفراد  ؛مع اآلخريف، كربط العالـ الداخمي لمفرد مع العالـ الخارجي

 بأنفسيـ. 
عادة البناء  ، Reconstructكىذا يعني أف المعاني تككف دائمان تحت البناء كا 
ـٌ كالمعرفة تظير في السياقات ذات العالقة بالخبرة التي يتـ اكتسابيا. كعميو؛  اقتراح التممذة ت

 & Shambaugh)في التعميـ  ةالمستخدم ةالتقميدي نماذجبديؿ لم كنمكذجالمعرفية 
Magliaro, 1997 Moya, 2015; Mathew & Joseph, 2016). 

 :مشكلة الدزاسة
 طالبالحظ الباحثاف بحكـ عمميما في التربية العممية مف خالؿ زياراتيما الصفية ل 

برنامج التربية العممية أف معممي المغة العربية في بعض مدارس المممكة العربية السعكدية 
يستخدمكف طرائؽ تدريس تعتمد الحفظ كالتمقيف، فيي تبدأ بالمعمـ كبو تنتيي، يعرض كيقرر 

ف حاكؿ جاىدان  ، فإنو متعمميفأف يراعي الفركؽ الفردية بيف ال –ما استطاع  –ما يشاء، كا 
يحفظ،  متعمـالمتمقي، فالمعمـ يقرأ المعمكمة، كال متعمـتيح الفرصة لممشاركة الفاعمة لمقمما ي

ما سمعو، أك تمقنو، ككثيران ما يصيبو الممؿ كالضجر، فيصيبو  متعمـكسرعاف ما ينسى ال
الفتكر ثـ النفكر مف دركس النحك كتعمـ المفاىيـ النحكية فيصيب الضعؼ لسانو فيعييو، كال 

عو الصحيح كالممحف مف الكالـ، كيصيب كىف اإلمالء ما يكتب فيصعب التعبير تميز مسام
 متعمـالعما يريد مف مقصكد القكؿ، ال سيما أف طبيعة المفاىيـ النحكية التجريدية تتطمب مف 

التزكد بقدرات خاصة في الفيـ كاالستقراء كالتصنيؼ كالتحميؿ كالتعميـ كالنقد لتككف الممكية 
قادران عمى تكظيؼ ما يتعممو في حياتو العممية  متعمـالفيصبح  ،حة لديوالمسانية الصحي

كفي المغة العربية  ،في مادة النحك خاصة متعمميفا أدل إلى تدف في تحصيؿ الممٌ  ؛كالعممية
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عامة، فقد تجمى ىذا الضعؼ في قراءتيـ لمنصكص، كفي كتاباتيـ كفي إجاباتيـ الشفكية 
 نحكية.يؼ ما يحفظكف مف قكاعد كفي قدراتيـ في تطبيؽ أك تكظ

 (،َُُِ) عبد الحؽ يؤكد ذلؾ ما أثبتتو الدراسات التي قاـ بيا كؿ مف مٌماك  
 (،َُِٓ) كالبشرم (،َُِِ)(، ككركاف، َُِِكالغامدم) ،(َُِِالعزاكم كالتميمي، )ك 
، متعمميفنمية المفاىيـ النحكية لدل ال(، نجاح استراتيجيات حديثة في تَُِٔ) عبد الجكادك 

ثارة دافعيتيـ. إال أف المشكمة في ضعؼ ال استيعاب المفاىيـ  في متعمميفكزيادة تحصيميـ، كا 
نادت تكصيات الباحثيف في دراساتيـ، كمف ىذا المنطمؽ  ،النحكية كتكظيفيا ما تزاؿ قائمة

التدريس  طرائؽالمقاءات التربكية؛ لتحسيف  تبضركرة بذؿ المزيد مف الدراسات، كعقد
الدكر  متعمـجديدة تكلي ال طرائؽ، كالبحث عف في تدريس المفاىيـ النحكية المستخدمة حاليان 

كالقياـ بدكر نشط فاعؿ، كتسيـ في معالجة ضعؼ  ،ص التعاكفالذم يستحؽ، كتييئ لو فر 
 في استيعاب المفاىيـ النحكية كتكظيفيا. متعمميفال

دراسة استطالعية  ياأجر  ، حيثالمشكمة تمؾ كجكد مف لتحقؽقد قاـ الباحثاف باك 
 حكؿ ،يفمعممعشرة عددىـ  يالسادس االبتدائ ؼالعربية لمصمعممي المغة  مف عينة راءآل

معممي  أفٌ  النتائج أظيرت قدك  ،النحكية ـالمفاىيفي تدريس حديثة  ساليباستخداميـ أل مدل
 مقارنة قميمة نسبة كىي%(، َِ) يمٌثمكفحديثة أساليب يستخدمكف  الذيف العربية المغة
 مٌماأحياننا،  يستخدمكنيا منيـ (%َِأٌف ) حيف في %(َٔف)كيمٌثمك ،يستخدمكنيا ال بالذيف
 عمى ،المفاىيـ النحكية تدريس ميداف في الحاضرة ىي زالت ما المعتادة األساليب أفٌ  يؤكد

تحقيؽ ل المعرفياالقتصاد خطة التطكير التربكم نحك  مظمة الجديدة تحت التكجيات الرغـ مف
العربية كأساليب تدريسيا في المممكة العربية  المغة ناىج، كتكجيات م(ََِّرؤية )

 مجاؿ في كتعاكنية كتفاعمية سياقات اجتماعية تكفير ضركرة الداعية إلى السعكدية المطكرة
تعمـ المفاىيـ كالقدرة عمى حؿ  عمى متعمميفال كتعزيز قدرات المغكم، كالتعميـ التعمـ

 كتشجيع ،متعمميفال قدرات التعميـ كتعزيز في الحديثة المشكالت، كمسايرة االتجاىات
 كالنقاش، كىك األمر الذم تكفره التممذة المعرفية. الحكار في عمى المشاركة متعمميفال

التممذة المعرفية في تدريس المفاىيـ  نمكذجتقٌصي كلعٌؿ ما يدعك الباحثاف إلى 
تشير إلى صعكبة النحك  كاألفراد، كالتي المتعمميفمنتشرة بيف كثير مف الفكرة ال النحكية تمؾ

ف منو، كمف ثـ فإنو مف الميـ تيسير تعميـ النحك كتعممو يعكؽ التمكٌ كىك األمر الذم  ؛العربي
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عف  معتقدات المتعمميفسينعكس عمى  ؛ مٌمابما يحقؽ استخداـ المغة بصكرة صحيحة سيمة
بقكلو )  الناقة ذلؾ فيو مف ناحية ثانية، كقد أشار إلى ـدائيالنحك العربي مف ناحية، كأ

أنو عمى الرغـ مف أف صعكبة النحك العربي ككثرة تعقيداتو أمر يكاد يتفؽ (:"ِّٕ، ُٖٓٗ
أف ىذه الصعكبة ال تنفي عنو أنو جزء  اإلقرارعميو بيف المشتغميف بتعميـ المغة؛ إال أنو ينبغي 

ة كتعممييا، كأنو ال مناص مف تعميـ القكاعد بكصفيا ركنا أساس كميـ مف منيج تعميـ المغ
  .ضركريا

أنو مف الممكف ؛ في كظائفياحديثة تدريس  أساليباستخداـ كمٌما يؤكد أىمية 
كاألنشػػطة صػػياغة دقيقة  ،، كأسػػاليب التقكيـلممفاىيـ النحكية صػػياغة المحتكل التعميمي

قد تعكؽ ذلؾ،  في تدريس المفاىيـ النحكية المسػػػػػػػتخدمةالتدريس  أساليبمحكمة، إال أف 
المسػػػػػػػػػػػػػػتيدؼ تككينيا كتنميتيا تككيف المفاىيـ النحكية يتمكف المتعمـ مف  فمفكمف ثـ 
 (.َُِّ)الحديبي، 
 مفالتممذة المعرفية ككف  ؛لبياف فاعميتياالتممذة المعرفية  نمكذج الباحثاف اختار كقد

شكؿ عاـ، بالحديثة، كالتي لـ يسبؽ لمباحثيف العرب استخداميا في البيئات العربية  النماذج
المغة  عمى الدراسة تمؾ إجراء عمى الباحثيف شجع الذم كالبيئة السعكدية بكجو خاص؛ األمر

  .العربية
إلى مسكغات عٌدة إلجراء ىذه  افيستند يف، فإف الباحثكمو كفي ضكء ما سبؽ
تدريس مختمفة كجديدة  نماذجدكر المنحى البنائي في استحداث  الدراسة، لعؿ مف أىميا:

تعمي مف شأف التفاعالت االجتماعية داخؿ غرؼ التدريس في مكاقؼ تعميـ )التممذة المعرفية( 
تقانيا، نا لممفاىيـ النحكية تالميذتحسيف امتالؾ  ، كتسيـ فيالمغة كيؼ  تالميذكتعميـ الكا 

عف ظير قمب دكف فيميا أك تكظيفيا في المفاىيـ النحكية كيؼ يحفظكف  ال ،يفكركف
 عمى تطكير استراتيجيات تعمميـ، تالميذتككف ذات أثر إيجابي في مساعدة ال، ك الحياة

كتعمـ التفكير كاستخداـ العمميات العقمية العميا، كتعزيز ، فاىيـ النحكيةلمم يـتحسيف امتالكك 
تكظيفيـ إياىا في حياتيـ العممية كالعممية، كتقميؿ ك ميارات القدرة عمى حؿ المشكالت، 

إلى حٌث المعمميف عمى  كالسعيي  ،الفجكة بيف اكتساب المعرفة كتطبيقيا في المكاقؼ الحياتية
 .تعمـ كتعميـ المغة العربيةفي مجاؿ بنائية تدريس  نماذجاستخداـ 
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في استيعاب  تالميذكنظران لمحاجة الممحة إلى إيجاد حمكؿ لمعالجة مشكالت ضعؼ ال 
 ضركرةك ، تالميذضعؼ القدرة غمى حؿ المشكالت عند معظـ الك ، كتكظيفيا، المفاىيـ النحكية
 تالميذذلؾ فإف ال لتحقيؽك  ؛ميـ كتطبيؽ ما تعممكهلمسيطرة عمى تعم تالميذالتكجو ألف نعٌد ال

باإلجابات سيقـك المعممكف بطرح  تالميذبحاجة لبعض األدكات كالتكجيو، فبدالن مف تزكيد ال
لكي  تالميذسيقـك المعممكف بإعداد ال تالميذ، كبدالن مف حؿ المشكالت لمتالميذأسئمة عمى ال
ي مناىج المغة عدـ تناكؿ التممذة المعرفية مف قبؿ فنظران لك ، حؿ المشكالت يستطيعكا ىـ

، كىك ياالبتدائ السادس الصؼ تالميذكككف عينة الدراسة ىـ  العربية كأساليب تدريسيا،
 كيعٌد بداية ،بيف مرحمتيف التممذة المعرفية؛ ككنو يربط نمكذجالعمر الدراسي المناسب لتطبيؽ 

 انخراطيـ بالمفاىيـ النحكية.
مى حؿ عالقدرة ك  ،المفاىيـ النحكيةندرة الدارسات التي تناكلت تنمية أضافة لذلؾ 

المفاىيـ  يـعند تدريسالمعممكف  يكاجيياصعكبات  كجكدك  في المرحمة االبتدائية، المشكالت
بياف التممذة المعرفية، ك  نمكذج يدؼ اختبار استخداـبالدراسة الحالية النحكية؛ جاءت 

المرحمة  تالميذالقدرة عمى حؿ المشكالت لدل  تنمية المفاىيـ النحكية، كتعزيزفي  فاعميتيا
 في الكقكؼ عمى فاعمية برنامج تعميمي تتحدد الدراسة ىذه مشكمة كبالتحديد فإفاالبتدائية. 

 تالميذمية المفاىيـ النحكية، كالقدرة عمى حؿ المشكالت لدل ة المعرفية في تنعمى التممذ قائـ
  في الطائؼ. المرحمة االبتدائية

 أيداف الدزاسة وأسئلتًا: 

قائـ عمى التممذة  ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية استخداـ برنامج تعميمي
المرحمة االبتدائية  تالميذالمعرفية في تنمية المفاىيـ النحكية كالقدرة عمى حؿ المشكالت لدل 

 :نيآلتيا نيلاؤلساكعمى كجو التحديد، فقد ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عف  بالطائؼ.
تنمية في تنمية  التممذة المعرفيةعمى  ما فاعمية استخداـ برنامج تعميمي قائـاألكؿ: 

متعميـ بمدينة الصؼ السادس االبتدائي في اإلدارة العامة ل تالميذالمفاىيـ النحكية لدل 
 الطائؼ؟
عمى التممذة المعرفية في تنمية القدرة عمى  ما فاعمية استخداـ برنامج تعميمي قائـالثاني: 

الصؼ السادس االبتدائي في اإلدارة العامة لمتعميـ بمدينة  تالميذحؿ المشكالت لدل 
 الطائؼ؟
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 فسضيات الدزاسة:

 حاكلت الدراسة اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية:
الصؼ  تالميذ أداء( بيف متكسط َٓ.َ= αاألكلى: ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية )

 ،اختبار المفاىيـ النحكيةفي التممذة المعرفية  نمكذجالسادس االبتدائي الذيف يتعممكف ب
 .ةاالعتيادي لطريقةعممكف باكمتكسط نظرائيـ الذيف يت

المرحمة  تالميذ ( بيف متكسط قدرةَٓ.َ= αالثانية: ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية )
 ،التممذة المعرفية نمكذجحؿ المشكالت الذيف يتعممكف ب االبتدائي فيالصؼ السادس 

 .ةاالعتيادي طريقةكمتكسط نظرائيـ الذيف يتعممكف بال
 أيمية الدزاسة: 

 المبنية عميو في نماذجيحظى التعمـ البنائي التي تعٌد التممذة المعرفية إحدل ال
 في مركزينا دكرنا تدريسيا، كأخذفي مناىج المغة العربية كأساليب  بارزة بمكانة األخيرة السنكات
أف  اكتساب الميارات المغكية كحؿ المشكالت، كيمكف في عف فاعميتو البيداغكجية الدراسات

 زكايا ثالث:   في الدراسة تتمثؿ أكجو االستفادة مف
فمف زاكية نظرية تكمف أكجو االستفادة ليذا الدراسة في حداثة مكضكعيا، إذ تعٌد 

متممذة المعرفية، كباألسس الفمسفية لابة خطكة نحك تكفير إطار نظرم الدراسة الحالية بمث
التي تقكـ عميو، كبإجراءات تطبيقو في مكاقؼ التدريس، حيث يالحظ افتقار الدراسات 

حثيف كالميتميف بيذا التربكية إلى ىذا اإلطار محميان كعربيان، مٌما يعكس حاجة شديدة لدل البا
تناكلت  -في حدكد عمـ الباحثيف -ؾ أنو لـ تكجد دراسة عربية ا يؤكد ذلمٌ مك المجاؿ إليو؛ 

الدراسة األكلى في  ،ىذه الدراسة إذ تعدٌ  التممذة المعرفية، نمكذجبناء مكاقؼ تدريبية تستند ل
 ،التي تبحث في التممذة المعرفية  –ف في حدكد عمـ الباحثي –البيئة السعكدية كالعربية 

 حكؿ ىذا المتعمقة الدراسات لندرة حؿ المشكالت، كنظرناك كدكرىا في تنمية المفاىيـ النحكية 
 البيانات تكفير في الحالية الدراسة تسيـ أف فإف الباحثيف يأمالف العربية، البيئة في المكضكع
 كدراسات أخرل. لبحكث بداية كتككف ىذا المجاؿ، في الميمة

 قائـ في تصميـ برنامج تعميمي الدراسة أكجو االستفادة مفكمف زاكية عممية، تتمثؿ 
اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ بمدينة الطائؼ لتنمية  تالميذيطبؽ عمى  عمى التممذة المعرفية

، كما قد تسفر عنو مف نتائج إيجابية كنكعية تفيد كالن لدييـ كحؿ المشكالت ةينحك المفاىيـ ال
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 كضع يعٌكؿ عمى ىذه الدراسة إمكانيةإذ  ؛غة العربية كتنفيذىامى مناىج الممف القائميف ع
مف حيث رفدىا معممي المغة العربية  ،التعميمية المؤسسات داخؿ التطبيؽ مكضع نتائجيا
كمشرفييا التربكييف بآلية يجكدكف مف خالليا ممارساتيـ البيداغكجية كفؽ التممذة  ياكمعممات

المعرفية، كالتي تتيح فرص التعميـ بالتدرج كالممارسة كالمراف كالمشاركة الفاعمة، كما تكفر 
ىذه الدراسة دليالن عمميان مكجيان لممعمـ داخؿ الغرفة الصفية في أثناء تعميـ المفاىيـ النحكية 

حؿ المشكالت.كما تسيـ الدراسة في تزكيد القائميف عمى برامج إعداد معممي المغة العربية ك 
برؤل يأخذكف بيا لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف تدريس المغة، كال سٌيما المفاىيـ النحكية، 
كذلؾ مف حيث طبيعة العالقة التأثيرية بيف أساليب التدريس كنكعية النتاجات المغكية 

ينعكس إيجابان عمى تصميـ المناىج كمعالجة محتكياتيا. كما يتكقع الباحثاف  مٌماالمستيدفة؛ 
في تككيف العقمية المنيجية العممية لدييـ عند حكميـ عمى  تالميذأف تفيد ىذه الدراسة ال

لى تحسيف قدراتيـ عمى عادات التفكير السميـ في  المكاقؼ التي يتعرضكف ليا في حياتيـ، كا 
 ي تعتمد عمى المالحظة كالتحميؿ كالمقارنة كالربط كاالستنباط كالتقييـ.حؿ المشكالت الت

إلى المزيد مف الدراسات  أٌما الزاكية البحثية، فتتمثؿ في لفت أنظار الباحثيف التربكييف
المشابية التي تبحث في فاعمية التممذة المعرفية بمتغيرات أخرل لـ تتناكليا ىذه الدراسة، كما 

 استراتيجيات عمى مبنية تعميمية برامج بناء عمى الباحثيف راسة أف تشجعيؤمؿ مف ىذه الد
 .تالميذال لدل حؿ المشكالتك لتنمية المفاىيـ النحكية  أخرل

 التعسيفات اإلجسائية:

 اآلتية:لغايات ىذه الدراسة تـ تحديد التعريفات اإلجرائية 
لبمكغ  المدخالت أك األىداؼ إنجاز عمى بالقدرة ) "ٓٓ ص ، ََِٓ) زيتكف الفاعمية: عرفيا 

 أف) ََِّ ( كآخركف شحاتو ، كذكر"ممكف حد بأقصى إلييا كالكصكؿ المرجكة، النتائج
 تحدثو أف يمكف الذم األثر مدل عف يعبر التربكية التجريبية لمدراسات الفاعمية مصطمح
 إجرائيا بالتغير كتيٌعرؼ.التابعة المتغيرات أحد في مستقال بعٌدىا متغيرنا التجريبية المعالجة
في اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ الصؼ السادس االبتدائي  تالميذتدريس  عف الناتج اإليجابي

تنمية المفاىيـ النحكية كحؿ المشكالت ل لمتممذة المعرفية كفنقا بمدينة الطائؼ مكضكعات
 فذيمالمشكالت، الحؿ كمقياس ىذا التغير باختبار تنمية المفاىيـ النحكية  لدييـ، كيقاس

 .الغرض ليذا الباحثاف امىأعدٌ 
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ككسائؿ  كاألنشطة التعميمية كالخبرات األىداؼ مف مجمكعة ىك :التعميمي البرنامج
بيدؼ  التجريبية؛ المجمكعة أفراد عمى تطبق التي المعرفية،عمى التممذة  القائمة التقكيـ

 .تنمية المفاىيـ النحكية كالقدرة عمى حؿ المشكالت لدييـ
أكثر ميارة في جمع  تالميذال التي يصبح بكساطتو نمكذجالالتممذة المعرفية: ىك 

بأنفسيـ، كاكتساب الميارات مف خالؿ مالحظة الخبير، عبر النمذجة، كاستخداميا المعرفة 
 .,Webster) ََِٕ) كالتسقيؿ، كالتدريب، كالتأمؿ، كاإلبانة كاالكتشاؼ

المفاىيـ النحكية بأنيا: صكرة عقمية لمجمكعة مف يمكف تعريؼ المفاىيـ النحكية: 
كفيـ الكالـ عمى الكجو  ،الصفات كالخصائص المرتبطة بما يحقؽ سالمة الكالـ مف األخطاء

 تالميذتقاس إجرائيان بالدرجة التي يحصؿ عمييا ، ك كف مف اسـ كداللة لفظيةكتتك ،داالمر 
 الباحثاف. اختبار المفاىيـ النحكية الذم أعٌده في االبتدائيالصؼ السادس 

 ,Cote) المرجكة حؿ المشكالت: عممية تطبيؽ المعرفة كالميارة لتحقيؽ األىداؼ
الدراسة مف خالؿ المقياس  عمى حؿ المشكالت ألغراض ىذه تالميذقدرة الكتقاس (، 1984
ـٌ تبنيو بما يناسب أغراض ىذه الدراسة.الذم   ت

 وحدوديا:حمددات الدزاسة 

 طيبّْقىٍت الدراسة كنيفذت في ضكء الحدكد كالمحددات اآلتية:
 رت الدراسة عمى ـٌ تدريسيا  ،الجميمة ليغتي الكاردة في كتاب المفاىيـ النحكية اٍقتىصى التي ت

في الفصؿ الثاني مف العاـ الصؼ السادس االبتدائي  تالميذل التممذة المعرفية نمكذجكفؽ 
 .ق ُّْٗ/ُّْٖالدراسي 

  تعتمد النتائج كتعميميا عمى مدل تمثيؿ أفراد الدراسة لمجتمعيا، بخاصة أف عينة
 كأىداؼ الدراسة عمى حٌد سكاء. ،يفالدراسة كانت عينة قىٍصًديَّةن مناسبة لمباحث

  ؛ مٌما يعني أف كمقياس حؿ المشكالت في الدراسة ،اختبار المفاىيـ النحكيةتـ استخداـ
زئيِّا ًبمىدل صدًؽ نتائج ىذه الدراسة كتعميمي دّْدىت جي كمقياس  ،اختبار المفاىيـ النحكيةا حي

 أفراد العينة( في االستجابة ألداتي) تالميذ، كمدل تعاكف الما، كثباًتيحؿ المشكالت
ىذا باإلضافة إلى مدل دقة تنفيذ المعمـ إلجراءات تطبيؽ البرنامج التعميمي  الدراسة.
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فإنو ال يجكز تعميـ نتائجيا في حاؿ استيٍخًدمت أدكاته لذا  عمى التممذة المعرفية؛القائـ 
 بحثيَّةه ميغاًيػرىةه.

 اإلطاز الهظسي للدزاسة: 

مينذ بداية التسعينيات بدأ تصميـ البيئات التعممية اعتمادان عمى المنحى البنائي لمتعمـ 
أفضؿ ما يمكف الذم يعٌد التىعمـ عممية تفاكيض كنقاش داخمي لممعاني، كأف ىذا التعمـ يككف 

كيؤمف البنائيكف بأٌف مثؿ ىذه البيئات تسيؿ ، ضمف سياؽ فٌعاؿ، كعممي، كثقافي، كاجتماعي
 متعمميفكتجعؿ ال ،اكتساب ميارات التفكير العميا كالميارات فكؽ المعرفية، كتحفز الخبرات

 (.Driscoll, 2000راغبيف كقادريف عمى التعمـ )
العتيادية التقميدية إلى البيئة الصفية البنائية تطمب التحكؿ مف البيئة الصفية اك  

، متعمـاستحقاقات كتكجيات عديدة، لعؿ مف أبرزىا تغير كتجدد أدكار كؿ مف المعمـ كال
)حديثان(  متعمـالتحكؿ مف التركيز عمى محكرية المعمـ )تقميديان( إلى محكرية ال بمعنى آخرك 

 (. ََِٕ)زيتكف، 
عمى تطكير  متعمميفيككف ىدؼ التدريس ىك مساعدة الكباستخداـ المنحى البنائي 

كتيسير  ،النشط لممعرفة متعمـاستراتيجيات التعمـ كالتفكير؛ فالتركيز ىنا يككف عمى بناء ال
تـ تكضيحو مف خالؿ مفيكـ  ،كىذا التكجو ،التعمـ عف طريؽ تشجيع االستقصاء الفعاؿ

عف  متعممكف"، حيث يبحث الDiscovery Learning"التعمـ باالكتشاؼ  Brunerبركنر 
أف ىنا كعمى المعمـ البنائي  ،االنتظاـ كالعالقات في البيئة التي تعمؿ كنماذج تقكد االكتشاؼ

عمى الكشؼ عف  متعمميفف يساعد الألمتساؤؿ عف االفتراضات الضمنية، ك  متعمميفيقكد ال
في حكار نشط كبناء، كيقكـ كذلؾ  متعمميفكمدمجان ال ،المعاني متخذان دكر المدرب أك المكجو

مف خالؿ أنشطة حقيقية، كأف يترؾ  متعمـبتزكيدىـ بنماذج مالئمة لمكضع الحالي لفيـ ال
األفراد يأتكف بمعارؼ سابقة، كأف بيئة  متعمميفالنيايات كاألسئمة مفتكحة عمى افتراض أف ال

 ،التفكير كحؿ المشكالت التعمـ يجب أف تقدـ مف جكانب متعددة لتساعد عمى اكتساب ميارات
في نظريتو عف  Brunerحمزكني كما أشار بركنر  نمكذجكفي ىذا يجب أف ينظـ المنياج ب

 ،دائمان عمى التعمـ السابؽ متعمـ، بحيث يبني الSpiral Organizationالتنظيـ الحمزكني 
اد دائـ لتكليد عمى استعد متعمـكالتعمـ السابؽ يساعد عمى اكتساب التعمـ الجديد، مٌما يجعؿ ال
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أفكار جديدة، كىذا يزيد مف قدرتو عمى معالجة المعمكمات، كىنا يجب أف يييٌسر التدريس عمى 
 (.Driscoll, 2000مؿء الفجكات كالتعمـ ) متعمـال

، فالفيـ ذك المعنى يظير عندما متعمـككفقان لمبنائية، فإف محكر التدريس ىك ال
، فيذه Problematic Situationsفعالة لحؿ المكاقؼ اإلشكالية  ؽائطر  متعمـيطكر ال

لدييـ فرصة الختبار السعادة كالرضا نتيجة حؿ  متعمميفالمكاقؼ تعزز الدافعية؛ ألف ال
 متعمميفكترؾ ال ،ةبطرائؽ مختمفالمشكمة. لذا ينصح البنائيكف بتكفير مشكالت يمكف حميا 

 ,Von Glasersfieldكتتكافؽ مع اىتماماتيـ ) ،يكافحكف مع المشكالت التي يختاركنيا
كتسترشد البنائية كالتعميـ البنائي كممارساتو التعميمية التعممية بخمسة عناصر  (.1993

، كاكتساب Activating Prior Knowledgeأساسية ىي: تنشيط المعرفة السابقة 
، Understanding Knowledge، كفيـ المعرفة Acquiring Knowledgeالمعرفة 

 Reflecting، كاالنعكاس كالتأمؿ في المعرفة Using Knowledgeكاستخداـ المعرفة 
On Knowledge  ،زيتكف(ََِٕ.) 

كتعتمد النظرية البنائية أساسان عمى المالحظة كالدراسة العممية عف كيؼ يتعمـ 
شياء الناس، كتشير إلى أف األفراد يبنكف فيميـ كمعرفتيـ عف العالـ مف خالؿ اختبار األ

كالتأمؿ في ىذه الخبرات. فنحف عندما نختبر شيئان جديدان يجب أف نحاكمو في ضكء أفكارنا 
ألنيا غير ذات  ؛كخبراتنا السابقة، فمربما تغير ما نؤمف بو، أك نرفض المعمكمات الجديدة

صمة. كفي كمتا الحالتيف نحف نشطكف في تككيف معرفتنا، كلفعؿ ذلؾ يجب أف نطرح أسئمة 
شؼ كنقكـ ما نعرفو. كفي الغرفة الصفية تشير كجية النظر البنائية لمتعمـ إلى كنستك

عمى استخداـ تقنيات  متعمميفممارسات تدريسية مختمفة، تحمؿ في كؿ أشكاليا تشجيعان لم
كمف  ،نشطة مف مثؿ: التجارب، كحؿ المشكالت الحياتية الكاقعية، كلتككيف المزيد مف المعرفة

ككيؼ أف فيميـ تغير. كعمى المعمـ أف يككف  ،كالتحدث عنو ،ما فعمكهل المتعمميف ثـ تأمؿ
كيكجو النشاط نحك ىذه المفاىيـ كمف ثـ يبني عمييا  متعممكفمدركان لممفاىيـ التي يحمميا ال

(Brooks & Brooks, 1999.) 
 Cognitiveالمبنية عمى النظرية البنائية التممذة المعرفية  نماذجكمف إحدل ال

Apprenticeshipفي أثناء  متعمـ، كالتي تيدؼ إلى جعؿ عمميات التفكير كاضحة أماـ ال
دعـ نمكه مف خالؿ التسقيؿ؛ فالتممذة المعرفية تعٌد نمكذجان لتعزيز ميارات اكتساب المفاىيـ 
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كىي عمى  ،الثالثة دراسةمتغيرات ال ما يأتيفي الدراسة ؿكستتناك، تكالقدرة عمى حؿ المشكال
 المشكالت.التكالي: التممذة المعرفية كالمفاىيـ كالنحكية كحؿ 

 التلمرة املعسفية

التي انتشرت حكؿ العالـ، كقد بدأت منذ مئة  عمـأىـ استراتيجيات الت التممذة مفتعٌد 
بعد الميالد، تحت تأثير اإلغريؽ كالركماف الذيف استخدمكىا  ََّسنة قبؿ الميالد، كحتى 

كأداة لنقؿ المعرفة كالميارة حيث كاف معظـ الناس ال يتمقكف تعميمان رسميان؛ ألف التعميـ 
دة كفالسفة لممستقبؿ. كقد كانت الرسمي في ذلؾ الكقت كاف مخصصان لمنخبة إلعداد قا

البارع ، كالعامؿ Apprenticeالمبتدئ التممذة تتككف مف ثالث مراحؿ ىي: 
Journeyman ، كالخبيرMaster فالمبتدئ يبدأ بالتدرب تحت رعاية الخبير لعدد مف .

 السنكات حتى يصبح عامالن بارعان متمكنان مف ميارات كمعمكمات حرفية معينة، كىنا قد ينطمؽ
 متعمميفىذا العامؿ ليعمؿ بمفرده، كخالؿ سنكات يمكف أف يتتممذ عمى يديو مجمكعة مف ال

 .(Swanson & Holton, 2001) خبراءكيصبحكا 
كقد قٌؿ استخداـ التممذة في أكاخر القرف التاسع عشر عندما أصبح ىناؾ حاجة 

يب أثناء العمؿ، فعادت خالؿ التدر مف ، لكف استمرت الحاجة إلى التممذة المتعمميف لمعامميف
الذم شكؿ البرامج االتحادية، كعادت  Fitzgeraldفيتزجيرالد عمى يد  ُّٕٗلمظيكر عاـ 

الحاجة لمتممذة المعرفية مع المدارس. كىناؾ العديد مف األسباب كراء ذلؾ منيا بحكث 
( عف مفاىيـ التعمـ ضمف السياؽ االجتماعي، مٌما أعادنا 1978) Vygotsky فيجكتسكي

بتكليد مفيـك التعمـ ضمف  Vygotsky لمتممذة المعرفية داخؿ الصفكؼ، حيث قاـ فيجكتسكي
أف مشاركة ك  أكد دكر التعاكف االجتماعي في تطكير ميارات جديدة،ك  ،سياؽ اجتماعي

في األنشطة الثقافية بتكجيو مف األشخاص األكثر خبرة يسمح ليـ بتذكيت أدكات  متعمميفال
سمكان أكثر نضجان نحك حؿ المشكالت ضمف السياؽ االجتماعي، التفكير، كبالسمكؾ م

 .Rogoff, 1990) فاالبتكارات الثقافية تكجو ميارات كؿ جيؿ )
أخذان بعيف االعتبار العمميات  Vygotskyكفيجكتسكي  Piagetبياجيو كالحقيقة إف 

عمى الفرد، كأحيانان عمى التفاعؿ مع  االجتماعية كالطبيعية في التطكر، حيث ركز بياجيو
 Vygotskyفيجكتسكي اآلخريف ضمف النطاؽ االجتماعي مف خالؿ مشكالت منطقية، كركز 

(. كيركز Rogoff, 1990) عمى مشاركة األطفاؿ مع الناس اآلخريف ضمف نظاـ اجتماعي
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نشط ليـ في مفيـك التممذة كنمكذج عمى التطكر المعرفي لألطفاؿ، انتباىنا عمى الدكر ال
تنظيـ تطكرىـ، كاستخداـ األشخاص اآلخريف في التفاعؿ االجتماعي، كتنظيـ الميمات 
كاألنشطة، كالطبيعة الثقافية االجتماعية لمسياؽ المؤسسي، كالتكنكلكجيا كأىداؼ األنشطة 

 المعرفية.
ة كيتضح لنا مٌما سبؽ، أف التممذة المعرفية تعكد في جذكرىا إلى النظرية أك الفمسف

يبني المعرفة مف خالؿ محاكالتو لفيـ خبراتو،  متعمـالبنائية المبنية عمى افتراض أف ال
ممؤىا بالمعمكمات، بؿ أشخاص  أكعية فارغة تنتظر أف يتـٌ  ليسكا متعممكفالفالتالي كب

لألشياء يتـ إعادة بنائو باستمرار كمما ظيرت  متعمـنشيطكف يبحثكف عف المعنى؛ ففيـ ال
ال يؤمنكف بكجكد  Constructionistsتناقض مع الفيـ الحالي. فالبنائيكف أدلة جديدة ت

حقيقة كاحدة بؿ يقكـ كؿ فرد بتشكيؿ حقيقتو. كمعظـ ىذه المعتقدات تطكرت مف اإلطار 
 ،Schemaالذم يؤكد أف البناء المعرفي المكجكد عمى شكؿ سكيما  Brunerالنظرم لبركنر 

يزكدنا بالمعاني كالتنظيـ لمخبرات، كيسمح لألفراد  Mental Modelsكنماذج عقمية 
باستخداـ ما تعممكه لمتعميـ كالتعمؽ في المعمكمة المكتسبة. كممف أثركا في البنائية أيضان 

(، Piaget’s Developmental theoryمف خالؿ نظرية النماء ) Piagetبياجية 
ء يتـ ضمف سياؽ اجتماعي المذيف يؤكداف أف النما Vygotskyباإلضافة إلى فيجكتسكي 

(Driscoll, 2000.) 
 Collins, Brown, & Newman (1989)كلقد طكر ككلنز كبراكف كنيكماف 

ان تدريسيان يجمع ما بيف نمكذج التممذة التقميدية كالنظرية المعرفية، كأطمقكا عمى نمكذج
الميارات مف خالؿ نمكذجيـ اسـ التممذة المعرفية. فالنظرية المعرفية تقترح بأف يتـ اكتساب 

كمف خالؿ العمؿ مع الزمالء كالخبراء. كنمكذج التممذة  ،Authenticالسياقات الحقيقية 
يتعممكف بفعالية أكبر  متعممكفالمعرفية يكفر لنا خطكات عممية لتطبيؽ النظرية المعرفية؛ فال

عممكه حتى يستطيعكا تطبيؽ ما ت ؛مف خالؿ مالحظة الخبراء، كالعمؿ ضمف ميمات حقيقية
 . (Stevenson, 1994)ضمف المكاقؼ الحياتية الحقيقية

 ,Collins, Brown, & Holum)كيتعرض نمكذج التممذة المعرفية لثالثة جكانب )
ضع ، كك التعرؼ إلى عمميات حؿ المشكالت، كالتفكير الناقد كجعميا مرئية :ىي 1991
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ف المظاىر المشتركة اكيب ،المكاقؼؼ بتنكع ختال، كاالالميمات المجردة ضمف سياقات حقيقية
 احتمالية النقؿ. ةدالزي

مختبرة عبر الثقافات مف الكالحقيقة أف التممذة المعرفية مبنية عمى التممذة التقميدية 
فاليدؼ في التممذة التقميدية ىك تعمـ  ،أجؿ اكتساب الميارات المالحظة بشكؿ كاضح كمرئي

خطكات إجرائية لتأدية ميمة محددة، بينما في التممذة المعرفية ال نكتفي بالبحث عف ماذا 
نما نؤكد عمى كيؼ تس ،نفعؿ ، كىنا يقـك المعممكف اتتخدـ االستراتيجيات لتأدية الميمكا 

 & ,Collins, Brownبالخبرة المفظية لجعؿ تفكيرىـ كاضحان ) متعمميفبتزكيد ال
Newman, 1989 كخالؿ عركض التفكير بصكت عاؿ ينمذج المعممكف كيفية حؿ .)

تطبيؽ االستراتيجيات؛  متعمميفالمشكمة، كيتـ تعزيز العممية عندما يطمب المعممكف مف ال
أكثر كعيان لتصرفاتيـ  متعممكففعندما يركز المعممكف االنتباه عمى عمميات التفكير يصبح ال

-Selfكلتحفيز ىذا اإلدراؾ الذاتي ، االستراتيجية لحؿ المشكمة أداءاتيـك  ،يةالعقم
Awareness فإف مف الضركرم أف تككف الميمة ضمف سياؽ حقيقي، حتى يفيـ ،

 مغزل التصرفات في أثناء عمميـ عمى حؿ المشكالت.  متعممكفال
كيمكف  ،ضمف بيئة التممذة المعرفية لتحقيؽ ىذه المبادئ متعمـكيتنكع دكر المعمـ كال

 Student Contributions to في بيئة التممذة المعرفية متعمميفالكقكؼ عمى مساىمة ال
the CA   Environment  ،مف خالؿ: اإلبانة، كالتأمؿ، كاالستكشاؼ، كاستراتيجيات التعمـ

 كفيما يأتي تكضيحان لتمؾ األدكار:، ,Moya) (2015 كالتعاكف، كالدكافع الداخمية
 اإلبانةArticulation  :عطاء األسباب  متعمميفجعؿ الفاإلبانة ت يفكركف بتصرفاتيـ، كا 

كراء قراراتيـ كاستراتيجياتيـ بحيث يجعمكف معرفتيـ الكامنة أكثر كضكحان، كمنيا التفكير 
الميـ جدان مف أنو   Collins (1991) ، حيث أشار ككلنزThink-Aloud بصكت عاؿ

عمى فرصة إلبانة ما تعممكه حكؿ  متعممكففي إطار التممذة المعرفية أف يحصؿ ال
كاالستراتيجيات التي استخدمكىا التخاذ قراراتيـ كاختياراتيـ،  ،ككيفية تفكيرىـ بو ،المكضكع

 كأف يكضحكا العمميات التي استخدمكىا في التحميؿ.
  التأمؿReflection :يراجعكف جيكدىـ المبذكلة إلكماؿ الميمة  متعمميفجعؿ الفالتأمؿ ي

مف مقارنة عممياتيـ لحؿ المشكمة بتمؾ  متعمميفف ذلؾ الكتحميؿ أدائيـ، كيفترض أف يمكٌ 
. متعمـكاف معممان أـ زميالن آخران أـ نمكذجان مذكتان داخميان لدل الأالتي يمتمكيا الخبير سكاء 



 .............................................. فاعلية استخدام برنامج تعليمي قائم على التلمذة المعرفية في تنمية المفاهيم النحوية

- َٓٗ - 

خمفيات الميمات السابقة. كتحميؿ األداء السابؽ فالتأمؿ مثؿ اإلبانة عدا أنو يشير إلى 
 & Scardamalia) المراد تحقيقويمكف أف يؤثر عمى استراتيجيات كضع األىداؼ كالتعمـ 

Bereiter, 1985)كقد اقترح ككلنز كبراكف . Collins & Brown (1989) أربعة ،
 مستكيات لمتأمؿ، ىي:

 المالئـ.: عندما يعرض الخبير العمؿ  Imitationالتقميد -
كيعيده منتقدان كمقارنان إياه بأداء  ،: كتظير عندما يصكر المدرب عممؾ Replayاإلعادة -

 الخبير.
: كتظير عند تتبع الحركات المفتاحية لجسد Abstracted Replayاإلعادة المجردة  -

الخبير مف مثؿ: حركة المعصـ، كالمرفقيف، كالردفيف، كالركبتيف كمقارنة ىذه الحركات 
 ؾ.بحركات

: تتبع أجزاء الجسد كتحديد مكقع حركتيا في  Spatial Reification المكاف المادم -
 الفراغ، كبالتالي جعؿ الشيء المجرد ماديان.

  االستكشاؼExplorationلتجربة استراتيجيات كفرضيات مختمفة  متعمميف: تشجيع ال
 االستكشاؼمف خالؿ  بأنوCollins   (1991) ككلنز أكضحكمالحظة أثرىا. كفي ىذا 

كيؼ يضعكف أىدافان يمكف تحقيقيا، كأف يتمكنكا مف العمؿ عمى تحقيقيا، المتعممكف  يتعمـ
كيبحثكا عف المعرفة باستقاللية. فاستكشافات  ،كيتعممكا كيؼ يضعكف كيختبركف الفرضيات

دائمان خياران جذابان، لكف قيكد التكمفة كالزمف كالسالمة العامة تمنع أحيانان  العالـ الحقيقي تعدٌ 
المحاكاة إحدل البدائؿ، كينصح نمكذج التممذة بإعطاء  دٌ التدريس في مكاقع حقيقية، لذا تع

 فرصة لتعرؼ مشكالتيـ كأف يتكصمكا لمحمكؿ بأنفسيـ. متعمميفال
 استراتيجيات التعمـLearning Strategies عف  متعمميف: كجكد خمفية كاضحة لدل ال

ككيفية تطبيقيا مف  ،أنظمة التعميـ، يمكنيـ مف تككيف معرفة محددة باستراتيجيات التعمـ
دارة الكقت، كالعمؿ الجماعي، كجميع ىذه االستراتيجيات الزمة في  مثؿ: كضع األىداؼ، كا 

 بيئة التممذة المعرفية.
 التعاكفCooperation ممذة المعرفية عمى ثالثة أعمدة يشكؿ تعاكنيا أمران : تبنى بيئة الت

، كتعاكف المعمـ، كالمستفيد متعمميفضركريان لتحقيؽ األىداؼ كتشمؿ: التعاكف بيف فرؽ ال
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مف تشكيؿ مجمكعات استشارية كىمية لتقديـ  متعمميفف المف النتائج؛ كىذا يمكٌ 
 المساعدة.

  الدكافع الداخميةIntrinsic Motivationالدكافع الداخمية في التممذة المعرفية  : تشير
باتجاه تحقيؽ أىداؼ ممتعة كمترابطة بدالن مف مجرد محاكلة إرضاء  متعمميفإلى عمؿ ال

 أك الحصكؿ عمى عالمات مرتفعة. ،المعمـ
فتظير مف خالؿ ترتيب أنشطة التعمـ،  ،أما مساىمة المعمـ في بيئة التممذة المعرفية

كذج كمراقب لعممية التعمـ مف خالؿ النمذجة كالتكضيح، كالتدريب، كتغير دكره إلى مدرب كأنم
 كالتسقيؿ، كما يمي:

: تظير كيؼ تكشؼ العمميات عف Modeling & Explainingكالتكضيح أكالن: النمذجة 
بعرض  معمـ )الخبير(كيعكد مبدأ النمذجة إلى قياـ ال ،األسباب كراء حدكثيا بيذه الطريقة

أف يالحظ التطبيؽ العممي ليذا  متعمـالعمميات كاالستراتيجيات الالزمة لتنفيذ الميمة، كعمى ال
ألف معظـ ميمات حؿ المشكمة في  ؛عمى أىمية ىذا األمر ((Moya  2015 األداء، كقد أكد

لذا يمـز تقديـ تكضيح مفصؿ لقرارات حؿ  ؛اإلطار العممي لمتممذة المعرفية يتـ تقديميا عقميان 
كأثر االستراتيجيات غير المناسبة. كفي ىذا  ،المشكمة، كاألسباب كراء اتخاذ ىذه القرارات

إلى نكعيف مف النمذجة ىما: نمذجة العمميات التي تتـ  Collins (1991) أشار ككلنز
 ت المعرفية الخفية.كنمذجة أداء الخبراء بما في ذلؾ العمميا، مالحظتيا في العالـ

عمى أىمية التكامؿ بيف العرض كالتكضيح في  Collins (1991) كقد أصر ككلنز 
بحاجة إلى الكصكؿ إلى التكضيحات في أثناء مالحظتيـ لألداء  متعممكفأثناء التدريس؛ فال

النمذجة الحقيقية لألداء التنافسي بما في ذلؾ البدايات  Collinsالمنمذج، حيث اقترح ككلنز
عمى التبني  متعمميفالخاطئة، كالنيايات عديمة الجدكل كاستراتيجيات الدعـ، مٌما يساعد ال
 متعمميفالنظر إلى ال السريع لمعالقة الضمنية المشار إلييا في مكضكع المحتكل، حيث يتـٌ 

ميات كالتكضيحات . كبرؤية كؿ مف نماذج العمIntelligent Novices كمبتدئيف أذكياء
، أم معرفة حكؿ Conditionalizedمشركطة معرفة  كايطكر أف  متعمميفملالمصاحبة يمكف 

 & ,Bransford, Zech)متى كأيف ستككف المعرفة مفيدة في حؿ العديد مف المشكالت
Schwartz, 1988) كفي ىذا الصدد أشار فارىاـ ديجكرم . Farenham-Diggory 
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عامالن ميمان في نجاح التممذة في  نمكذجان مفاىيميان يعدٌ  متعمميفإلى أف إعطاء ال (1990)
 أثناء تعميـ ميارات معقدة لثالثة أسباب نكجزىا باآلتي:

في محاكالتيـ  Advanced Organizerالمتقدـ بالمنظـ  متعمميفالنمكذج يزكد ال -
 األكلية لتنفيذ ميارة معقدة، سامحان ليـ بتركيز انتباىيـ عمى التنفيذ.

النمكذج المفاىيمي يكفر إطاران تفسيريان لفيـ التغذية الراجعة، كالتمميحات، كالتصحيحات مف  -
 الخبير )المعمـ( خالؿ جمسات التدريب التفاعمية.

 كؿ مستقؿ في الممارسة.يكفر دليالن ذاتيان لممبتدئ عندما ينخرط بش -
ككصؼ بركنر في كتابو نحك نظرية لمتدريس، دكر النمكذج كمعيار ميـ يجب أف 

كلكف اليدؼ بأف  ،يحققو الطفؿ بقكلو: "ليس القصد أف يقـك المعمـ بتكفير نمكذج لتقميده
بأف يحصؿ عمى  متعمـ؛ فيك شخص يرغب المتعمـيصبح المعمـ جزءان مف الحديث الداخمي لم

تراـ مثمو، كيرغب بأف يتمثؿ معاييره، إنو أشبو بأف تصبح متحدثان بمغة تتشاركيا مع االح
معايير النمط  متعمـكبحيث يتمثؿ ال ،شخص آخر، بحيث تصبح لغة التفاعؿ جزءان مف الذات

 . (Cited In Dorn & Soffos, 2007) التفاعؿكالكضكح التي تككف في 
المعممكف إلى مدربيف، كىذا يستمـز مراقبة  كبعد نمذجة العمميات المرغكبة، يتحكؿ

كأحيانان تكفير التمميحات أك  ،في أثناء العمؿ، لتقديـ التغذية الراجعة الفكرية متعمميفال
المساعدة إذا كاف ىناؾ حاجة ليا. كفي أثناء ذلؾ يجب عمى المعمميف عدـ أخذ زماـ المبادرة 

، ككمما Atkinson, 1999)) بحاجة لممحافظة عمى الممكية متعممكفنحك حؿ المشكمة، فال
أكثر ثقة بقدراتيـ كأكثر إنجازان بفضؿ مياراتيـ المعرفية أصبح تدخؿ المعمـ  متعممكفأصبح ال

أقؿ ضركرة، لكف النمذجة ال تعني فقط عرض العمميات المعرفية الداخمية لمخبير، كلكنيا 
بداء الرأمتشمؿ كيفية األداء كالدافعية نحك العم  ,Schoenfeld) ؿ، كتضارب المشاعر كا 

1985, Moya, 2015)) . 
في أثناء محاكالتيـ إلكماؿ ميمات،  متعمميف: مالحظة الCoachingثانياى: التدريب 

كتزكيدىـ بالتمميحات كالمساعدة حيف الحاجة. كمبادئ التدريب ىذه يمكف تطبيقيا ضمف 
إلى خصائص  Bransford & Vye (1989) كفي  العديد مف المكاقع. كقد أشار برانسفكرد

 عدة لممدربيف الفعاليف، مف بينيا ما يأتي:
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لمنعيـ مف االبتعاد كثيران عف القاعدة، لكف  متعمميفيحتاج المدربكف إلى مراقبة أداء ال -
 يترككف ليـ مساحة مف الحرية مف أجؿ اإلحساس الحقيقي باالستكشاؼ كحؿ المشكالت.

 عمى تأمؿ أدائيـ كمقارنتو بأداء اآلخريف. متعمميفالالمدربكف يساعدكف  -
يستخدـ المدربكف تماريف حؿ المشكمة لتقييـ الحالة المعرفية لممتعمميف، فالمفاىيـ  -

 الخاطئة )البديمة( كاالستراتيجيات يمكف تمييزىا في سياؽ حؿ المشكالت.
 ـ المناسبةلحظة التعمي Createالبتكار يستخدـ المدربكف تدريبات حؿ المشكمة  -

Teachable Moment. 
: كيشير إلى المساعدات التي يقدميا المعمـ خالؿ أجزاء مف Scaffoldingالتسقيؿ ثالثان: 

إنجازىا بمفردىـ في البداية، كيتـ تقميؿ ىذه المساعدات  متعممكفالميمات التي ال يستطيع ال
 متعمميففالتسقيؿ يزكد ال ،( Collins et al., 1991)استقالالن أكثر  متعممكفكمما أصبح ال

كفي الكقت المناسب، كقد يككف الدعـ عمى شكؿ اقتراحات أك  ،بالدعـ ذم المستكل المالئـ
كعندما يتمكف  . (Feng-Kwei & Curtis, 2001, Moya, 2015) مباشرمساعدة 

مف العمؿ عمى الميمة بمفرده، فإف الدعـ يجب أف يخفؼ، أك يمكف أف يقكـ المعمـ  متعمـال
ميمات أكثر صعكبة، كأف يكفر ليـ الدعـ في أثناء عمميـ عمييا خالؿ  متعمميفبإعطاء ال

كيفية إكماؿ الميمة أك حؿ المشكمة خالؿ  متعمميفمرحمة النمذجة. كيقـك المعمـ بالتكضيح لم
ألنو يتـ ضمف سياقات لمكاقؼ  ؛أللفاظ، كىذا يختمؼ عف التدريس التقميدمعممية التعبير با

كىك  ،مكقفان حقيقيان لخبير في أثناء حؿ المشكمة متعممكفحقيقية. كخالؿ النمذجة، يرل ال
يمارس حؿ المشكمة، كمف الضركرم أف تككف المشكمة التي يقـك المعمـ بحميا مشابية 

بحميا. كمف خالؿ نمذجة العممية العقمية المرغكبة سيكتشؼ  متعممكفلممشكمة التي سيقكـ ال
كأنو حتى  ،عديدة لحؿ المشكالت، حتى الخبراء يرتكبكف أخطاء ؽائأف ىناؾ طر  متعممكفال

(.  (Johnson, 1992 المشكالت التي تبدك بسيطة ىي معقدة في العالـ الحقيقي
ياد التنكع كالميارات العالمية قبؿ كالتدريس الحالي يتراكح ما بيف البسيط كالمعقد مع ازد

 المحمية، كيضـ أربع جكانب:
 .Collins et al : أشار ككلنز كزمالؤه Increasing Complexity زيادة التعقيد  -

لمتعامؿ مع زيادة التعقيد، أكالن: التدريس يجب  متعمميفإلى طريقتيف لمساعدة ال (1989)
عف تممذة الخياطة  Laveستشيدكا بدراسة أف يأخذ خطكات لمتحكـ في تعقيد الميمات، كا
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حيث يتعمـ المبتدئ أكالن كيؼ يخيط القطع البسيطة التي ال تضـ مظاىر خاصة مثؿ 
السحابات أك الجيب، ثـ يتقدمكف نحك القطع المعقدة بعد فترة مف الزمف. ثانيان: التحكـ في 

لكف المعمـ يزكد  ،عقدان ، كىنا يبقى المحتكل م Scaffoldingالتعقيد يتـ مف خالؿ التسقيؿ
 ثـ يقمؿ الدعـ تدريجيان. ،بالسقاالت الالزمة لألداء األكلي

 : كتشير إلى تنكع األمثمة كسياقات الممارسة.Increasing Diversity زيادة التنكع  -
: كتشير إلى Global before Local Skillsالميارات العالمية مقابؿ الميارات المحمية  -

عمى اكتساب نمكذج عقمي لممشكمة في مرحمة مبتدئة مف التعمـ؛ فعمى  متعمميفمساعدة ال
الكامؿ في حؿ المشكالت مف خالؿ النمذجة كالمساعدة  متعمميفالرغـ مف عدـ انخراط ال

في بعض أجزاء الميمة )التسقيؿ(، إال أنيـ يمكف أف يفيمكا أىداؼ النشاط كالطريقة التي 
مة، كبمجرد أف تتضح الخريطة المفاىيمية لمنشاط ترتبط بيا االستراتيجيات بحؿ المشك

 يمكف أف يتقدمكا نحك تطكير ميارات محددة.
أكدت النمذجة كالتدريب كاالضمحالؿ، كىي مككنات التممذة المعرفية، النجاح في مجاالت  -

 ,Berryman, 1993; Cash, 1997; Collins, Brown, & Holum)مختمفة
1991; Duncan, 1996; Snyder, Farrell, & Baker, 2000) . كتتككف

فمف خالؿ النمذجة  ؛النمذجة كالتدريب كاالضمحالؿمف ثالثة مراحؿ ىي:  التممذة المعرفية
خالؿ مرحمة التدريب مف ك  ،تقنيات حؿ المشكمة ضمف السياؽ الحقيقي متعممكفيرل ال
التكجيو خالؿ عممية حؿ المشكالت في أثناء محاكلتيـ حؿ مشكالت ذات  متعممكفيتمقى ال

نيايات مفتكحة، كىاتاف المرحمتاف تشكالف التسقيؿ الضركرم الالـز لدعـ مرحمة 
كمف خالؿ تيسير التقنية  ،كبشكؿ فردم بحؿ المشكالت ،متعممكفاالضمحالؿ، حيف يقـك ال

كلكف ميكليـ نحك  ،ال يكتسبكف فقط الميارات ميفمتعمالمناسبة كدعـ التعمـ الجديد، فإٌف ال
 التعمـ الجديد يتـ تعزيزىا.

في التعمـ كمبتدئيف؛ فيـ يعممكف إلى جانب  متعمميفكالمعممكف الفعالكف يدمجكف ال
يعممكف عمى حؿ المشكالت حتى قبؿ  متعمميف، كيعممكف عمى إعداد مكاقؼ تجعؿ المتعمميفال

ظاىر األساسية لمنحى التممذة ىك تجزئة المشكمة إلى أجزاء تمثؿ أف يفيمكىا تمامان. فأحد الم
بحيث يتقنكف منيا ما يستطيعكف معالجتو، باإلضافة لذلؾ يتـ تشجيع  ،متعمميفتحديان لم
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ا ممٌ  ،بمكاقؼ تدريبية متنكعة قبؿ االنتقاؿ إلى ميمات أكثر تحديان  متعمميفالمعمميف لتزكيد ال
 . (Mathew & Joseph, 2016)المعمكماتيسمح بفيـ يتخطى مجرد تطبيؽ 

كضمف منظكر نمكذج التممذة المعرفية، فإف العناصر األكلية لمنمذجة كىي التدريب، 
الالـز لمتطكر، لكف  Micro-Scaffoldingكاالضمحالؿ تشير إلى التسقيؿ المصغر 
، كىذا يعني زيادة Macro-Scaffolding باإلضافة لذلؾ يجب أف يكجد التسقيؿ المكبر

التعقيد كالتنكع في تسمسؿ الدركس. ككؿ ىذا يجب أف يتـ ضمف بيئة تحفز الدكافع الداخمية، 
جكنسكف . كأشار  (Collins, et al., 1989, Moya, 2015) كالمنافسةكالتعاكف، 

Johnson (1992) كمما تدريجيا كضع منياج يدعـ التطكر في مكاقؼ حؿ المشكمة  ىإل
منحى مماثالن  Prince & Hoyt (2002)عمـ عبر المنياج. كقد أيد برنس كىكيت تقدـ المت

في اقتراحيـ لكضع مناىج تساعد عمى تطكير ميارات حؿ المشكمة مف خالؿ مساؽ لمدة 
 بمراحؿ أكلية، كمتكسطة، كمتقدمة في حؿ المشكالت. متعممكفثالث سنكات يمر خاللو ال

فإف أساس تطبيؽ Merriam & Cafarella (1999) ككفقان لمرياـ ككافاريال 
المناسبة  Authentic Tasks تممذة معرفية ناجحة يعكد إلى انتقاء الميمات الحقيقية 

يجاد السقالة المعرفية المناسبة  ،متعمـكالمرتبطة بالحياة الكاقعية مف خالؿ احتياجات ال كا 
 كتسييؿ عممية التطكر. ،لمنمذجة

 Brandt, Framer, and Buckmaster  فرامر كبككماستركأشار براندت ك 
عمى  متعمميفإلى أف نمكذج التدريس باستخداـ التممذة المعرفية يجب أف يساعد ال(1993)

التي يمكف أف ال يتحدثكا عنيا عادة في أثناء أدائيـ لميمة أك قياميـ  ،التعبير عف أفكارىـ
كتكجيييـ في أثناء عمميـ يعد  متعمميفكما أشاركا أيضان إلى أف تدريب ال ،بحؿ مشكمة معينة

؛ ففي Facilitatingتيسير أيضان عممية  ، باإلضافة إلى أنيا تنظـ الميمة كتقدـ الدعـ الالـز
ما تعممكه ليتمكنكا مف أداء الميمة أك حؿ  internalizeبتذكيت  متعممكفالبداية يقـك ال

مشكمة بمفردىـ، كمف ثـ يككنكا قادريف عمى التعميـ بما يساعدىـ عمى تطبيؽ ىذا التعمـ 
 Mathewماثيك عمى سياقات مشابية، كأف تككف نقطة البداية لمزيد مف التعمـ. كأشار 

 Social ماعيأف التعمـ بالتممذة ىك نشاط اجت إلى Joseph   (2016) كجكزيؼ
Activity  كليس ظاىرة فردية، كأف المعرفة عبارة عف ممارسة  Practice  يتـ اكتسابيا



 .............................................. فاعلية استخدام برنامج تعليمي قائم على التلمذة المعرفية في تنمية المفاهيم النحوية

- ُٓٓ - 

الجدد تدريجيان نحك  متعممكفمف خالؿ التفاعؿ المجتمعي، إذ أنو خالؿ عممية التعمـ ينتقؿ ال
 الممارسة.الممارسة في المجتمعات بحيث يصبحكف في النياية جزءان مف مجتمع 

تبمكرت Cognitive Apprenticeship  المعرفيةمٌما سبؽ أف التممذة  لنا كيتضح
، إذ كفرت المنطؽ كراء تصميـ استراتيجيات Apprenticeshipمف خالؿ التممذة التقميدم 

يأتي مف خالؿ السياؽ االجتماعي الذم تتـ مف  المعرفية فمصدر قكة التممذة ،كبيئات التعمـ
لو دكر في الثقافة التي يشترؾ فييا الجميع مف خالؿ أنشطة التعمـ؛ فيي  متعمـخاللو، فكؿ 

كيستخدـ بشكؿ متعمد السياؽ االجتماعي كالمادم مف  ،التعمـ في األنشطة دمجي نمكدج
ميمات كمشكالت تمثؿ مكاقؼ متنكعة يجب أف يطبقكا عمييا معرفتيـ  متعمميفخالؿ إعطاء ال

مداخؿ مستمرة لنماذج مختمفة مف الخبرات إلعادة  متعمـككنتيجة يكجد لدل ال ،كمياراتيـ
ذا استطعنا تقبؿ فكرة أف التدريس يجب أف يركز عمى بناء  صقؿ فيمو لمميارات المعقدة. كا 

النشط لممعرفة، فإف الدكر األساسي لمتعميـ ىك تسييؿ بناء المعرفة مف خالؿ الخبرة  متعمـال
 .الحقيقي، أم ضمف بيئات كاقعية كالسياؽ كالطرائؽ االجتماعية في العالـ

 املفاييم الهحوية:

في ظؿ ىذا العصر أصبحت إحدل القضايا الرئيسة التي تكاجو المفكريف التربكييف 
عمى مكاجية ىذه التطكر، كاإلحاطة بمعارفو  متعمميفكالمعمميف، ىي كيفية مساعدة ال

م يرل ضركرة االىتماـ كاكتشافاتو، كسبؿ التكيؼ معو، كنتيجة لذلؾ برز االتجاه، الذ
بأساسيات العمـ، كبخاصة المفاىيـ، فنشأ االىتماـ بتحديدىا كتككينو، كطرائؽ تعميميا، 

كسابيا لممتعمميف.  كا 
، فقد كؿ مف صادؽ كالشربيني ) ( أف ََُِكقد ظيرت تعريفات كثيرة لممفيـك

، كمثؿ ىذا التنظيـ المفيـك نكع مف النظاـ، أك التركيب االنتقائي في التنظيـ العقمي لمشخص
يصؿ الخبرة السابقة بالحاالت الجارية لألشياء، كاألىداؼ التي تعمؿ كثيران، فالمفاىيـ نظـ ذات 
عالقات تككينية ىامة فيما بينيا، كذات كظائؼ ديناميكية في تحديد مسار عممية التفكير 

 الجارية.
عريفات ( تعريفات المفيـك في مجمكعتيف، األكلى: تََِّكصنؼ نشكاتي )

منطقية، تعٌرؼ المفيـك عمى أنو مجمكعة خصائص، أك سمات مشتركة، تميز مجمكعة مف 
األشياء، أك الحكادث، أك الرمكز عف غيرىا مف المجمكعات. أما المجمكعة الثانية: تعريفات 
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نفسية، تعرؼ المفيـك عمى أنو فكرة، أك صكرة ذىنية، يككنيا الفرد عف أشياء، أك حكادث 
 .في البيئة

( أف المفاىيـ بكجو عاـ تتميز بصفات منيا: قابمية تعمميا ََِْكيذكر مطر )
كاستخداميا، كيتحدد صدؽ المفاىيـ بدرجة إتقاف المتخصصيف ليا، كيزداد صدؽ المفيكـ 

كاقترابو مف مفيكـ المتخصصيف. كتتحدد بنية المفيـك  ،لدل الفرد الكاحد، بزيادة درجة تعممو
بالعالقة المكجكدة بيف مككنات ىذا المفيكـ، كتختمؼ المفاىيـ في درجة عمكميتيا، كقابميتيا 

 كفي تعدد األمثمة الدالة عمييا. ،إلدراؾ األمثمة الدالة عمييا حسيان أك عقميان 
لدل  التي تتككفعقمي أك الصكرة الذىنية يمكف تعريؼ المفيـك بأنو: التصكر الك          

شير إلى الخصائص الجكىرية المميزة لشيء ما، كيتككف مف اسـ، كداللة لفظية. يك  ،الفرد
، كتعيف عمى تدريسو، فتحديد كما يمكف القكؿ  إف ما سبؽ مف خصائص عامة، تميز المفيـك

لما  متعمـمرتبط بمدل إتقاف ال، كالصدؽ المتعمميفقابمية المفيـك لالستخداـ، مرتبط بقدرات ال
 ، ، كقدرة المفيكـ في تفسير مفاىيـ أخرل، كبنية المفيـك تعممو، كدرجة عمكمية المفيـك

، كنكعيا مجردة أك حسية.  كتكافر األمثمة الدالة عمى المفيـك
يتبنكف طريقتيف أك نمكذجيف لتدريس المفاىيـ عمميف ( أف المََِّكذكر نشكاتي )

كاحدان تمك  متعمـمف خاللو المثيرات عمى ال عمـاالستنتاجي: الذم يعرض الماألنمكذج  ىما:
تصنيؼ كؿ مثير حسب الفئة  متعمـبقاعدة المفيكـ، كيحاكؿ ال متعمـاآلخر، بعد تعريؼ ال

المثيرات جميعيا دفعة كاحدة، كيقكـ  عمـاألنمكذج االستقرائي: كفيو يعرض المك  المناسبة.
 المناسب ليضعو في الفئة المناسبة.باختيار المثير  متعمـال

في تعميـ المفاىيـ عف  االستقرائي كاالستنتاجي النمكذجيفكيمكف التفاعؿ بيف 
البدء بإعطاء أمثمة قميمة، ثـ تقديـ التعريؼ، ثـ تطبيؽ ذلؾ عمى أمثمة متنكعة  :طريؽ
االستقرائي في المراحؿ األكلى مف التعميـ،  نمكذجكيذكر أيضان، أنو يغمب استخداـ ال جديدة.

يف في المراحؿ نمكذجالتفاعمي، الذم يجمع بيف ال نمكذجاالستنتاجي، أك ال نمكذجكاستخداـ ال
 األعمى منيا.

مف طرائؽ تعميـ المفيكـ، حيث يقكـ  ةاالستكشافي( الطريقة ََِٔكيذكر فكدة )
لمكازنة بيف جزئيات األمثمة، كما بينيا مف بمالحظة األمثمة، كتحميميا مف خالؿ ا متعممكفال

أكجو التشابو كاالختالؼ، كمعرفة السمات المشتركة، كالسمات المميزة، كالربط بيف المعمكمات 
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الجديدة، كبيف المعمكمات القديمة التي مركا بيا، ثـ الكصكؿ إلى االستنتاج، كلتأكيد المفيـك 
 شاطات التطبيقية.النحكٌم المستيدؼ تتـ مناقشة مجمكعة مف الن

تدريس المفاىيـ تشكؿ مسألة ذات أىمية في تعمـ طرائؽ أف كالجدير بالذكر 
، كتربط تعمميـ السابؽ بالالحؽ، كيزيد مف تثبت متعمميفالمفاىيـ، كتسييؿ استيعابيا عمى ال

مـ (. فتعُٓٗٗالمادة التعميمية في ذاكرتيـ، كتسيـ في تفعيؿ التعمـ، كانتقاؿ أثره )الخكالدة، 
مٌما  ؛لممحتكل المدركس مف خالؿ ربط الحقائؽ ببعضيا متعمميفالمفاىيـ يزيد مف فيـ ال

قباليـ عمى العمـ.  يسيؿ عمييـ التعمـ، كيزيد مف دافعيتيـ، كا 
فيعرؼ لغة: )النحك( مشتؽ مف نحا، ذلؾ ما أكرده )الفيركز آبادم،  النحكأما   

، كنيحيّْةه". ( أف النحك: "الطريؽ كالجية، ُِِٖ ، صََِْ كّّ كمنو نحك العربية، كجمعو نيحي
( أف المراد بالنحكُّ "القصد؛ ألف المتكمـ ينحك بو منياج َّٕ ، صُٖٗٗكأكرد )المقرم، 

 العرب إفرادان كتركيبان". 
انتحاءي سىٍمًت "( النحك في كتابو الخصائص بأنو ّْ ، صُٕٓٗعىرَّؼ ابف جني )ك 

كغيره؛ كالتثنية كالجمع، كالتحقير كالتكسير، كاإلضافة  كالـ العرب في تصرُّفو مف إعرابو 
كالنسب كالتركيب، كغير ذلؾ؛ ليىمحؽ مف ليس مف أىؿ المغة العربية بأىميا في الفصاحة، 

ف شذَّ بعضيـ عنيا، ريدَّ بو إلييا ف لـ يكف منيـ، كا  ، كمٌما يميز تعريؼ ابف "فيىنطؽ بيا كا 
 .متعمـالنحك كسيمة لحصكؿ الممكة لدل الجني لمنحك عف غيره شمكلو، كأف تعميـ 

( أف النحك "ىك عمـ بقكانيف يعرؼ بيا أحكاؿ ِٓٗ ، صُٕٖٗكيرل الجرجاني )
ىك عمـ يعرؼ بو أحكاؿ الكمـ مف "التراكيب العربية مف اإلعراب كالبناء كغيرىما، كقيؿ: النحك 

 ، كقيؿ: "عمـ بأصكؿ يعرؼ بيا صحة الكالـ كفساده"."حيث اإلعالؿ
( النحك بأنو "العمـ المستخرج بالمقاييس ُِٕ ، صُٖٓٗعرؼ المبدم )كي

المستنبطة مف استقراء كالـ العرب، المكصمة إلى معرفة أحكاـ أجزائو، التي ائتمؼ منيا، كىذا 
االصطالح لمقدماء، كأما اصطالح المتأخريف، فيك تخصيصو بفف اإلعراب كالبناء؛ كليذا 

 ث عف أكاخر الكمـ إعرابان كبناءن".يعرفو المتأخركف بأنو عمـ يبح
( فيعرؼ ْٓ ، صُٗٗٗ( الكارد ذكره في )طعيمة كمناع، Webesterأما كبستر )

أف النحك "تمؾ الدراسة المغكية التي تتعامؿ مع شكؿ األلفاظ، كتركيبيا، كمع تنظيـ الجمؿ، 
 كترتيب كمماتيا".
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يرمز إلى و ( أنُٖٗٗالحميد )يذكر فضؿ اهلل كعبد أما بالنسبة لممفيـك النحكم، ف
سمة، أك مجمكعة مف السمات المجردة، كيصنؼ السمات النحكية، التي تندرج تحتو، كيميز 
بينيا، كبيف السمات التي تندرج تحت غيره مف كحدات البناء النحكم األخرل، كما أنو ال 

مكاقؼ ينطبؽ عمى معنى معيف، أك مكقؼ خاص، بؿ ينطبؽ عمى مجمكعة مف المعاني، كال
فمفيكـ النحكم يدؿ عمى الصكرة الذىنية لمكظيفة التي تؤدييا التي تشترؾ في السمات ذاتيا.

الكممة صرفان كتركيبان، كىك يعكس السمات الجكىرية لكممة أك لمجمكعة كممات ذات عالقة في 
ى الجممة فيما بينيا، كتؤدم إلى فيـ الظاىرة المغكية، كيتـ تجميع ىذه السمات لمداللة عم

المفيكـ النحكم، كىك صكرة عقمية مجردة تعبر عف مصطمح لغكم لبنية الكممة كتراكيبيا، 
 (.َُِّكعالقتيا )الزىراني، 
ؼ األدبيات التربكية التي أشارت كاختال تبايفسبب  (ََُِالسميطي ) كقد أكضح

العمـ إلى مفيكـ النحك إلى سببيف رئيسيف ىما: تحديد دائرة القكاعد النحكية، كصمة ىذا 
بالفركع الثقافية األخرل، كلقد مٌر مفيـك النحك بمرحمتيف: المرحمة األكلى، كاف مفيـك النحك 
فييا ضيقان، فقد قيصد بالنحك التغٌير الذم يطرأ عمى أكاخر الكممة مف حيث اإلعراب كالبناء، 

لمرحمة كلكف ىذا المفيكـ الضيؽ سرعاف ما تالشى، كفقد مكانتو مع التقدـ العممي، كأتت ا
الثانية، حيث أصبح مفيـك النحك فييا عمـ التراكيب المغكية لمكممة مف جميع مستكيات المغة، 

 كأنظمتيا المختمفة، كما بينيا مف عالقات.
 كاكتساب، لضابط الرئيس لفيـ المغةاحقؽ ت النحكية في مفاىيـالألىمية  ار كنظ 

تدريس حديثة  نماذجبحكث تتعمؽ بتكظيؼ  إجراءفإنو مف الميـ  األربعة،الميارات المغكية 
كالتكاصؿ الفعمي  ،بامتالؾ فرص التعاكف متعمميفتسمح لم المفاىيـ النحكيةفي مجاؿ تعميـ 

 .التممذة المعرفية في إطار تفاعمي فكرم لغكم اجتماعي، كىك ما تدعمو
 حل املشكالت

فكثير مف المكاقؼ التي تعٌد القدرة عمى حؿ المشكالت متطمبا أساسيا في حياة الفرد، 
أكثر مف حؿ المشكالت ف ،تكاجينا في الحياة اليكمية ىي أساسان مكاقؼ تتطمب حؿ المشكالت

حؿ المشكالت ليصبحكا قادريف  يتعممكف متعممكفكالأشكاؿ السمكؾ اإلنساني تعقيدان كأىمية، 
 عمى اتخاذ القرارات السميمة في حياتيـ.



 .............................................. فاعلية استخدام برنامج تعليمي قائم على التلمذة المعرفية في تنمية المفاهيم النحوية

- ُٓٗ - 

كتعٌد طريقة حؿ المشكالت مف االتجاىات الحديثة التي يتـ التركيز عمييا في 
عمى إيجاد الحمكؿ لممكاقؼ بأنفسيـ كألنفسيـ،  متعمميفتدريس، لما تقـك بو مف مساعدة الال
عمى البحث كالتنقيب كالتساؤؿ كالتجريب، الذم  متعمميفيذه الطريقة تيدؼ إلى تشجيع الف

في معالجة المشكالت كالمكاقؼ التعميمية  متعمميفحث العممي، فنجاح اليمثؿ قمة النشاط كالب
ىـ لمنجاح في معالجة القضايا كالمشكالت التي تصادفيـ في حياتيـ التعممية كحميا يعدٌ  –

 (.ََُِاليكمية، كتقرب إلى أذىانيـ صفات العالـ الحقيقية )زيتكف، 
مشكمة اللممعمكمات المعطاة عف  كيتطمب حؿ المشكمة، أف يبني الفرد تمثالن داخميان 

يتضمف: الحالة األكلية، كاليدؼ، كالعكامؿ المساعدة عمى حميا كالعكامؿ المعيقة، كيسمى 
أما عممية الحؿ ذاتيا؛ فيي البحث في مجاؿ المشكمة،  ،ىذا التمثيؿ الذىني مجاؿ المشكمة

كصؿ إليو ذىنيان، فإذا كتتضمف تحديد خطكات البحث عف الحؿ، ثـ استخداـ الحؿ الذم تـ الت
ذا نجح فإنو يصؿ إلى حالة االتزاف، حيث  فشؿ يرجع الفرد إلى التمثؿ الذىني الذم بناه، كا 
يتكقؼ التفكير في المشكمة. كىذا المعنى أشار إليو جكف ديكم، عندما نظر إلى المشكمة 

قائؽ التي عمى أنيا حالة حيرة كتشكؾ كتردد، تتطمب بحثان أك عمالن يجرم الستكشاؼ الح
 (.ََُِمكصكؿ إلى الحؿ )األميف، لتساعد 

( المشكمة عمى أنيا مكقؼ ينشأ حينما يكاجو الفرد عقبة َََِكقد عرؼ قطامي )
أك صعكبة أك حائالن بيف الفرد كالكصكؿ إلى ىدؼ محدد ميـ لديو، كتتطمب حالن؛ إذ إنيا تبقى 

كالتخمص مف حاالت القمؽ كالتكتر.  ،كتضغط عمى الفرد بيدؼ الكصكؿ إلى حالة االتزاف تمحٌ 
( بأنيا مكقؼ جديد كمميز يكاجو الفرد أك مجمكعة مف األفراد ََِّبينما عرفيا أبك زينة )

ألكؿ مرة، كيحتاج إلى حؿ، حيث ال يرل الفرد طريقان كاضحان أك ظاىران لمتكصؿ إلى الحؿ 
أنيـ أماـ مكقؼ قد  فمتعممك( بأنيا حالة يشعر فييا الََِْالمنشكد. كعرفيا حمادنة )

يككف مجرد سؤاؿ يجيمكف اإلجابة عنو، أك غير كاثقيف مف اإلجابة الصحيحة عنو، 
 كيشعركف بالرغبة في الكقكؼ عمى اإلجابة الصحيحة.

حؿ المشكالت بأنو  Dizurilla & Nezu  ( (1980كعرؼ دكزكريال كنيزك 
المستكل الكاعي مف عممية معالجة المعمكمات المضبكطة التي تيدؼ لمتعرؼ كاكتشاؼ أك 
اختراع حمكؿ لممشكمة. بينما عرفيا ككت عمى أنيا العممية المتبناة التي يتـ مف خالليا 

( فقد عرؼ عممية حؿ ُْٗٗتطبيؽ المعرفة كالميارة لمتقدـ نحك اليدؼ. أما مسمـ )
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كالت بأنيا عبارة عف نشاط حيكم يقـك بو اإلنساف كيمارسو عمى مستكيات متنكعة مف المش
 أك طمب منو أف يتخذ قراران في مكضكع ما. ،كمؼ بأداء كاجب التعقيد كمما

( فذكر أنو سمكؾ يعتمد أساسان عمى تطبيؽ المعارؼ كأساليب ُٕٗٗأما زيتكف )
يث تنظـ ىذه المعارؼ كتمؾ األساليب بشكؿ بح ،كاستراتيجيات الحؿ السابؽ تعمميا مف قبؿ

يساعد عمى تطبيقيا عمى مكقؼ مشكؿ غير مألكؼ مف قبؿ، بحيث يختار مف بيف ما سبؽ 
كما اكتسبو مف أساليب كاستراتيجيات في حؿ مكقؼ ما، ليطبقو في  ،لو تعممو مف معارؼ

كالت عمى أنيا ( فقد تكصؿ إلى تعريؼ القدرة عمى حؿ المشََُِمكقؼ آخر. أما محمكد )
التي يتعرض ليا  ،مجمكعة الخطكات المنظمة إليجاد البدائؿ المناسبة كالسميمة لحؿ المشكمة

 كذلؾ بيدؼ حسف تكيفو في مجاؿ عممو كالكاقع الذم يعيش فيو. ؛الشخص
(.  إلى أف حؿ ََِٕ( )الكارد في قطامي، ُٖٓٗكقد أشار فرحاف كزمالؤه )

درب عمى استخداـ الطريقة العممية في التفكير، كاكتساب عمى الت متعمـالمشكمة يساعد ال
فعممية حؿ المشكمة ىي نشاط ذىني معرفي، كعممية ، الميارات العقمية األساسية الالزمة لذلؾ

تفكير منظمة كمبنية عمى أسس فمسفية كنفسية، كتنطكم عمى سمكؾ يتضمف تحديد 
التكصؿ إلى الحؿ الصحيح ىك الذم االستجابة الصحيحة في مكقؼ فريد أك جديد؛ إذ أف 

 (.َُٗٗيميز بيف عمميات حؿ المشكمة كعممية التفكير االبتكارم كغيره )قطامي، 
إلى أنو عمى الرغـ مف تبايف ( ََِِ) كجركاف Chiu (2001) كأشار كام

 إال أنيا تتضمف عددان مف العناصر المشتركة، مف أبرزىا: ،تعريفات مفيـك حؿ المشكمة
السابقة تحدد إلى درجة كبيرة مدل نجاحيـ في حؿ المشكالت التي  عمميفمتمعرفة ال -

 تكاجييـ.
ال  ،كيثقكا بقدراتيـ كيشعركا بحاجتيـ لحميا ،مع المشكالت متعممكفيجب أف يتفاعؿ ال - كا 

 لف تتكافر لدييـ الدافعية لمتابعة الحؿ.
 كي ال يتعاممكا معيا بصكرة آلية. ؛متعمميفال بد أف تككف المشكمة غير مألكفة لدل ال -

إف التدريس القائـ عمى حؿ المشكالت يعٌد استراتيجية بنائية، مف خالؿ المكقؼ 
يقكدىـ إلى مشكمة يتعيف عمييـ حميا، فيك  متعمميفكىك تقديـ مكقؼ لم ،الذم يقـك عميو

مف خالؿ  كفمتعمميجدكف اإلجابة الصحيحة، بؿ ليتعمـ ال متعمميفليس مجرد طريقة لجعؿ ال
ككضع الحمكؿ المحتممة، كمف ثـ  ،كجمع المعمكمات ،محاكالتيـ لحؿ المشكمة عبر تفسيرىا



 .............................................. فاعلية استخدام برنامج تعليمي قائم على التلمذة المعرفية في تنمية المفاهيم النحوية

- ُِٓ - 

حؿ المشكمة ف(. ََُِثـ تقديـ استنتاجاتيـ )ديميسيؿ،  ،تقييـ البدائؿ إليجاد أفضؿ الحمكؿ
عمؿ فيو ذىنو بيدؼ الكصكؿ إلى حالة اتزاف معرفي تتحقؽ في مكقؼ حقيقي يي  متعمـيضع ال

 (.ََِٕكىك الفيـ أك الحؿ أك الخالص مف التكتر )قطامي،  ،عندما يصؿ إلى اليدؼ
كيعتمد حؿ المشكالت عمى طرائؽ لمتفكير، تسير كفؽ خطكات محددة كمتتابعة 

، ال لكي يتمكنكا مف حؿ مشكمة معينة متعممكفالضركرم أف يتدرب عمييا ال كسة، كمفدر كم
نما مف أجؿ تطبيؽ ىذه الخطك  ات عمى مكاقؼ جديدة، تنطكم عمى مشكالت شبيية فحسب، كا 

(. كأشار ديكم إلى أف اإلنساف يفكر عندما يكاجو مشكمة، كتفكيره ينمك ََِْ)حمادنة، 
 (.ُْٖٗبتدريبو المستمر عمى حؿ المشكالت )كرد في رحمة، 

 متعمـ( المراحؿ التي يمكف لمََُِكقد لخص ديكم )كرد في عميمات كأبك جاللة، 
 اتباعيا لحؿ المشكمة بالنقاط اآلتية:

حساسو الداخمي بالم متعمـاإلحساس بالمشكمة: شعكر ال - شكمة كتعاممو معيا كجدانيان كا 
مف أكلى الخطكات التي تؤدم إلى حؿ المشكمة؛ فإحساسو بالمشكمة يدفعو لمبحث  دٌ يع

 كاالستقصاء بغرض الكصكؿ إلى حؿ ليا.
ممشكمة يعني أنو يدرؾ عناصرىا كمدل ارتباطيا بحياتو ل متعمـتحديد المشكمة: تحديد ال -

الكاقعية، كىذا يتطمب منو تحميميا إلى عناصرىا، كأف يككف مممان بالعالقات الرابطة بيف 
 ىذه العناصر.

فرض الفركض: إف مرحمة افتراض الحمكؿ الممكنة تدؿ عمى مستكل متقدـ مف الفيـ  -
 كمف ثـ تجريبيا في مكاقؼ مختمفة. ،مميةالصحيح لممشكمة، كتتطمب إجراء تطبيقات ع

إلى نكعيف؛ ىما: المشكالت األكاديمية،  المشكالت Kohn (1982) ككىفكقد قسـ 
كىي المشكالت التي سبؽ أف أكجد ليا المتخصصكف في مجاالت المعرفة المختمفة حمكالن مف 
خالؿ عمميات البحث الفردية كالجماعية، كالمشكالت الحقيقية، كىي المشكالت التي ليس ليا 

يشير أيضان إلى أك األصالة. ك حمكؿ جاىزة أك آنية، كتطرح بغرض إيجاد حمكؿ تتسـ بالجدة 
يف تميزاف المشكالت الحقيقية عف المشكالت األكاديمية؛ فيك يرل أف تكجكد صفتيف رئيس

، فتكلد عنده شعكران بالتكتر، ال يتالشى إال متعمـالمشكالت الحقيقية تنبع مف مجاالت اىتماـ ال
ية تنطكم عمى اختيار بالتكصؿ إلى حؿ مرض لممشكمة. باإلضافة إلى أف المشكالت الحقيق

مسار عمؿ كاحد بيف حميف ممكنيف أك أكثر؛ أم أف المشكمة الحقيقية تتطمب جمع المعمكمات 
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الدقيقة كافة كالمكثكقة، كاالطالع عمى المعارؼ المتراكمة في ميداف االىتماـ، كتحميؿ 
 ،لممكنةالمعمكمات ذات الصمة بالمشكمة، كحصر النتائج المرضية مف بيف عدد مف الحمكؿ ا

 كذلؾ اعتمادان عمى نظـ القيـ عند الفرد، ثـ كضع الحؿ المقبكؿ قيد التنفيذ.
( أف طريقة حؿ المشكمة تتطمب تنظيـ َََِكقد أكد ستكرفراند )الكارد في قسيس، 

كتدفعو إلى بذؿ  ،، مشكمة تتحداهمتعمـالعمؿ المدرسي بشكؿ يمكننا مف أف نقدـ أماـ عقؿ ال
مجيكد يكصمو إلى الحؿ في المستكل العقمي. لذا اقترح أف نعمـ حؿ المشكالت كميارة إذا 

، حيث أشار إلى أف يتـ التفكير بحؿ متعمميفأردنا أف نعزز القدرة الكمية لحؿ المشكالت لدل ال
بحاجة إلدراؾ العمميات الضركرية  متعممكفالمشكمة كنظاـ ذم معرفة ضمنية خاصة بو. فال

يـ ال يعكدكف لحؿ المشكالت، كعندما يدرككنيا يصبح سمكؾ حؿ المشكمة آليان إلى درجة أن
لفيـ  متعمميفكبإدراؾ العمميات الطبيعية لحؿ المشكالت يمكف أف نكجو ال، بحاجة لمتفكير بيا

ف تكفير األدكات الالزمة أفضؿ حكؿ كيفية حؿ المشكمة؛ فتكفير المعرفة ليس كافيان، كلك
الستعادة المعرفة كتطبيقيا في مكقؼ معيف ىي التي يجب تكفيرىا؛ فحؿ المشكالت يجب 

 تعميمو ضمف سياؽ عاـ حتى يمكف تطبيقو عمى مكاقؼ متنكعة. 
كعمى المعمـ )معمـ المغة العربية( أف ينمذج سمكؾ إيجاد المشكمة المالئـ عف طريؽ 

عف مجاؿ المشكمة، كتحديد المناطؽ األكثر أىمية، كعنكنة مناطؽ طرح أسئمة، كتككيف فكرة 
العمميات كيبدؤكف بالتدريج  متعممكفيدرؾ ال لفظيان، ككضع خطة لمعمؿ، كبيذااالىتماـ 

 بتطبيقيا بصكرة مستقمة عف المعمـ. 
فكائد عدة لمتدريس ضمف سياؽ حؿ   Collins (1991) كقد عرض ككلنز          

مكاقؼ حؿ ، كما أف يطبقكف معرفتيـ ضمف ظركؼ مالئمة متعمميفالمنيا أف المشكالت، 
الحياتية تطبيقات لم متعمميفال ، إضافة إلى أف رؤيةالمشكالت تشجع عمى االبتكار كاإلبداع

فالمشكمة العادية المتأصمة في التعميـ الصفي ىي مسألة ذات عالقة بسؤاؿ:  لممعرفة،الجديدة 
كأىدافي؟ كعندما يتـ اكتساب المعرفة ضمف سياؽ حؿ مشكمة ذات ما عالقة ذلؾ بحياتي 

لمتدريس ضمف ، كأخيرا فإف معنى، فإف السؤاؿ ذا العالقة يككف قد تمت اإلجابة عميو جزئيان 
ـٌ المعرفة  قائدة تكمف في أف سياؽ حؿ المشكالت بطريقة تسمح بالكصكؿ إلييا  يانيتخز يت

جاع المعرفة بسيكلة عندما يعكدكف لممكقع، كيتـ تعمـ عند حؿ المشكالت، كيميؿ الناس الستر 
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اء حؿ نالمعرفة في أثناء حؿ المشكالت بحيث ترمز بطريقة يمكف الكصكؿ إلييا في أث
 المشكالت المماثمة.

  Trowbridge, Bybee, & Powell (2000) كقد أشار تركبرج كبايبي كبكيؿ
 يا عند تدريسو بطريقة حؿ المشكالت:إلى العناصر التالية التي يجب عمى المعمـ  اتباع

ذا لـ يكف ذلؾ ممكنان فإف  - المشكمة: يفضؿ أف يتـ انتزاع المشكمة مف داخؿ الصؼ، كا 
 .متعمميفالبديؿ يتمثؿ بتحديد المعمـ ليا كتكضيحيا لم

تقديـ فييا يتـ  ،المعمكمات األساسية: مف خالؿ المناقشة الصفية أك قراءة بعض المكاد -
 الصؼ ضمف مستكل مشترؾ مف الفيـ. متعمميالمعمكمات الضركرية الالزمة لكضع 

المكاد: التكصؿ إلى حؿ لممشكمة المطركحة يحتاج إلى تكفير بيئة مستجيبة لمتعمـ عف  -
 .متعممكفطريؽ تكفير المكاد الالزمة مسبقان كي يستخدميا ال

األسئمة المعدة مسبقان بيدؼ تكجيو األسئمة المكجية: عمى المعمـ أف يطرح مجمكعة مف  -
 .متعمميفالعمميات العقمية لم

لتككيف فرضيات كحمكؿ مقترحة لممشكمة بعد االنتياء  متعمميفالفرضيات: ترؾ مجاؿ لم -
 مف مناقشتيـ كتكجيييـ مف خالؿ األسئمة.

جمع البيانات كتحميميا: يجب التركيز ىنا عمى المالحظات كااللتزاـ بالطريقة المنظمة  -
 لحؿ المشكمة، فيذه الخطكة تعد الخطكة العممية كالتجريبية بيدؼ إيجاد الحؿ.

ا يشير إلى ممٌ  ،االستنتاج: كىنا تظير النتائج الختامية القائمة عمى التجريب كالنقاش -
 نياية الدرس.

( أشار إلى أف ىذه الخطكات ليست خطكات جامدة حرفية، بؿ ََُِلكف زيتكف )
األفكار العممية كتطبيقيا كفؽ منيجية بحثية عممية، كأف ىذه الخطكات الغرض منيا تسمسؿ 

 تتداخؿ كتتفاعؿ مع بعضيا بعضان.
حؿ المشكالت يشتمؿ  أف Jonassen & Tessmer (1996) كأكضح جكناسف كتسمر

 عمى ما يأتي:
المعمكمات كالمفاىيـ كالقكاعد  ، كتضـ Domain Knowledgeالمعرفة المختصة  -

 كالمبادئ.
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: كتشمؿ شبكة المعمكمات كالخرائط   Structural Knowledgeالمعرفة البنائية -
 الداللية، كشبكات المفاىيـ، كالنماذج العقمية.

: كتشمؿ تحديد األىداؼ، كتحديد  Meta-Cognitive Skillsالميارات فكؽ المعرفية  -
 قدـ.المصادر المعرفية، كتقكيـ المعرفة السابقة، كالتحقؽ مف األخطاء أك الت

: كىي  Motivational/ Attitudinal Components مركبات الدافعية/ كاالتجاىات -
 تعني بذؿ المجيكد، كاإلصرار عمى إتماـ الميمة، كاالنخراط بشكؿ متعمد في العمؿ.

: اإلعراب عف المعرفة السابقة،  Knowledge About Self المعرفة عف النفس -
فية، كتكضيح االستراتيجيات الشخصية، كتكضيح كالتعبير عف المعرفة االجتماعية الثقا

 التحيز كالضعؼ المعرفي.
إلى أف الميمة التربكية الكبيرة  Smith & Good (1984)كجكد كأشار سميث 

 ،عمى حؿ المشكالت متعمميفالتي تقع عمى عاتؽ المجتمع الحديث تتمثؿ في تنمية قدرات ال
أف يفكركا بالقكاعد كالقكانيف التي كضعيا  متعمميفففي صفكؼ التعميـ االعتيادم يطمب مف ال

اآلخركف باستخداـ نماذج شائعة، كأف يحمكا مشكالت محددة، كىذا ينتج معنى محددان ال ينتقؿ 
 ،بنماذج فريدة متعممكفبشكؿ جيد إلى مكاقؼ جديدة، كيقابؿ ذلؾ صفكؼ يفكر فييا ال

كىذه ىي الطريقة التي يتعمـ بيا كيحمكف مشكالت معقدة،  ،كيعممكف ضمف مكاقؼ حقيقية
 .ةالتقميدي طرائؽف المعظـ المبتدئيف، كىي أكثر فعالية م

مف ىنا، أصبح ىدؼ تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت ىدفان تسعى التربية الحديثة 
إلى تحقيقو، كذلؾ عف طريؽ استخداـ استراتيجيات التدريس الحديثة؛ فحؿ المشكالت يشمؿ 

بيف مكاضيع متعددة، كتعميـ ىذه الميارات ال يتناسب مع أساليب ميارات معقدة تربط 
التدريس االعتيادية )التقميدية( التي تركز عمى المحتكل كالمعمـ كالمستخدمة في مدارسنا 

 حاليان.
 :الدزاسات الشابكة ذات الصلة

بعد االطالع عمى األدب النظرم حكؿ التممذة المعرفية في تنمية المفاىيـ النحكية 
كالقدرة عمى حؿ المشكالت، كبالعكدة إلى المكتبة كقكاعد البيانات العربية كالعالمية، استطاع 

 الباحثاف الحصكؿ عمى عدد مف الدراسات المتصمة بالمكضكع عمى الرغـ مف ندرتيا.
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إلى أف   Jarvelä, Erno, & Pekk  (2000) جارفيال كايرنك كبيكادراسة أشارت 
التدريس التي تعٌد حديثة ال تأخذ بعيف االعتبار القضايا االجتماعية  طرائؽالكثير مف 

طالبان مف الذككر في ( ِِ)كالعاطفية كالدافعية في عمميات التعمـ، لذا تـ إجراء تجربتيف عمى 
كقد تـ خالؿ التجربتيف تحميؿ أداء  ،سنة ُِالمرحمة المتكسطة الذيف بمغ متكسط أعمارىـ 

االجتماعي كالعاطفي كدافعيتيـ ضمف بيئة تقنية غنية قائمة عمى مبادئ نمكذج  طالبال
كأشارت النتائج إلى أف بعض  ،التممذة المعرفية لتعميـ التفكير المنطقي كحؿ المشكالت

قد أدل الميمة كأنشطة التعمـ بالطريقة التي يفترضيا نمكذج التممذة المعرفية، حيث  طالبال
المتمركزيف  طالبكالتسقيؿ كالتأمؿ بشكؿ كاضح كجيد بيف المعمـ كالظيرت نتائج النمذجة 

باإلضافة  ،كتشكيؿ استراتيجيات معرفية كفكؽ معرفية ،حكؿ الميمة، مف خالؿ تكجيو الذات
إلى أف النقاشات المستخدمة في التسقيؿ أصبحت ككأنيا عممية التكصؿ لحؿ مشكمة مف 

 تمامان حقيقيان في حؿ المشكالت المعقدة. اى طالبخالؿ أىداؼ مشتركة، حيث أظير ال
ـٌ البحث فييا عف  Chiu، Chou, & Liu (2002) أما دراسة كام ككك كليك ، فت

الصؼ العاشر بناء  طمبةتأثير التدريس ضمف سياؽ التممذة المعرفية عمى كيفية تعمـ 
طالبان  122كتمت الدراسة عمى  ،نماذجيـ العقمية في أثناء قياميـ بأنفسيـ بتأدية التجارب

اختيار ثالثيف طالبان ممف يحممكف مفاىيمان  ، كقد تـٌ Taipeiمف المدرسة الثانكية في مقاطعة 
تعيينيـ بشكؿ عشكائي ضمف المجمكعة الضابطة التي ضمت  بديمة، كلـ يفيمكا معناىا، كتـٌ 

عشريف  تككنت مفالتي كتعممكا مف خالؿ شرح المعمـ، كالمجمكعة التجريبية  طالب،عشرة 
كقد تبيف مف نتائج الدراسة أف بيئة التممذة المعرفية  ،تعممكا بكاسطة التممذة المعرفية ،طالبان 

التممذة المعرفية فيمان أفضؿ لممفاىيـ التي  طمبةر تحفز الفيـ األفضؿ لطبيعة المفاىيـ، كطكٌ 
 طمبةكأشارت النتائج أيضان إلى أف ال ،كاف مف الصعب عمييـ فيميا بطرائؽ الشرح االعتيادية

 ضمف المجمكعة الضابطة طمبةالذيف تـ تدريسيـ ضمف سياؽ التممذة المعرفية تفكقكا عمى ال
 في بناء النمكذج العقمي الصحيح.

المتعمقة بتنمية القدرة عمى حؿ المشكالت،  Walker (2003)كفي دراسة كالكر
لمعرفية، قاـ الباحث باستخداـ تصميـ المجمكعات غير كالدافعية كالميارات باستخداـ التممذة ا

المتكافئة لتحديد أثر تعميـ حؿ المشكالت باستخداـ نمكذج التممذة المعرفية. كتككف مجتمع 
شماؿ كالية كاركلينا  Durhamقسـ التكنكلكجيا في المدرسة الثانكية في  طمبةالدراسة مف 
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مساؽ أساسيات التكنكلكجيا الذم يغطي حؿ األمريكية. كتككنت العينة مف صفيف يتعمماف 
كتـ تدريس المجمكعة الضابطة حؿ  ،المشكالت التقنية مف خالؿ األنشطة اليندسية

المشكالت بالطريقة التقميدية المألكفة، بينما تـ تدريس المجمكعة التجريبية باستخداـ منحى 
جمكعة التجريبية تمقت كدرست المجمكعتاف المحتكل نفسو، إال أف الم ،التممذة المعرفية

تدريبات إضافية لمساعدة العممية ما فكؽ المعرفية، كتـ تكجيييـ خالؿ أنشطة حؿ 
كتمقت كمتا المجمكعتيف التدريس لمدة أسبكعيف، كتـ استخداـ أداة تنمية القدرة  ،المشكالت

المشكالت ، كالتقكيـ الحقيقي ألنشطة حؿ CM3المصممة، مقياس كاليفكرنيا لمدافعية العقمية 
لمكحدة لقياس االختالفات بيف المجمكعات في نمك القدرة نحك حؿ المشكالت، كالدافعية لحؿ 
المشكالت، كفعالية تصميـ حؿ المشكالت. كقد أشارت النتائج النيائية لمدراسة إلى أف تعميـ 

دت حؿ المشكالت باستخداـ التممذة المعرفية كاف أكثر فعالية مف الطريقة التقميدية، ككج
فركؽ في مناطؽ أساسية أكد عمييا نمكذج التممذة المعرفية مف مثؿ: زيادة أىمية استخداـ 
العمميات، كزيادة الدافعية لحؿ المشكالت، ىذا باإلضافة إلى أف المقابالت مع المعمميف 

 المشاركيف أفادت بأف تعميـ حؿ المشكالت باستخداـ التممذة المعرفية كاف لو أثر إيجابي.
( بعنكاف: تكسعة نمكذج التممذة المعرفية، ككيؼ 2003) Woodككد اسة كفي در 

تؤثر بيداغكجيا اإلحساس كالتفكير عمى قراءة الشعر؟ تبرز ىذه الدراسة التدخؿ 
يشمؿ نمذجة المعمميف لعمميات القراءة  الذم ، Instructional Interventionالتدريسي

الصؼ الحادم عشر في كحدة دراسية عف  طمبةالمعرفية كالعاطفية بصكت عاؿ. لقد شارؾ 
قراءة الشعر لمدة أربعة أسابيع، حيث ركز تدريس المجمكعة الضابطة عمى تحميؿ النص 
كبناء المفردات، بينما ركز تدريس المجمكعة التجريبية عمى االستجابات الشخصية لمقارئ 

 طمبة ؿعدم، سجٌ كفي ضكء االختبار القبمي كاالختبار الب، التي تعكد إلى عناصر النص
المجمكعة التجريبية عالمات أعمى بكثير عمى االختبار البعدم عند االستجابة عمى أسئمة 

ككشؼ تحميؿ النقاشات لمصفكؼ الثالثة عف أف  ،قصيرة تتعمؽ بالمعاني المحتممة لمقصيدة
يدان المجمكعة التجريبية كاف أعمى، كمياراتيـ التفسيرية كانت أكثر تعق طمبةمستكل مشاركة 

حيث تعرفكا عمى معدات شعرية أكثر، كأعطكا نصكصان مرجعية أكثر، كتفسيراتيـ لمنص كانت 
كما أشار التحميؿ إلى  ،المجمكعة الضابطة طمبةأكثر غنى كتعقيدان في طبيعتيا مف تعميقات 

استخدمكا المشاعر كالعكاطؼ التي يتحكـ بيا الجياز الحسي أكثر مف العمميات  لطمبةأف ا
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كقد شممت ىذه االستراتيجيات: االستجابة لكممات أك عبارات مفتاحية،  ،فية لكحدىاالمعر 
 كتصكر كاستخداـ الكعي، كربط النص بالخبرة الذاتية، كالتماثؿ مع متحدثي الشعر.

  De Jager, Janson, & Reezight كفي دراسة ديجاجر كجانسف كريزايت 
ضمف بيئات تعمـ مختمفة مف خالؿ  طمبةتمت مقارنة النمك فكؽ المعرفي لم (2005)

كبيئة التممذة المعرفية في مدرسة ابتدائية، كشممت الدراسة أيضان مجمكعة  ،التدريس المباشر
 ،تـ تطكير مقياس ،كمف أجؿ قياس الميارات فكؽ المعرفية ،طمبةضابطة مف المعمميف كال

الدراسة مع عشريف معممان  كأجريت ،يتككف مف الميارات فكؽ المعرفية كالمعرفة فكؽ المعرفية
كقد كجد في التحميؿ األكلي فركؽ بسيطة  ،الصؼ السابع شارككا بإرادتيـ مع طمبتيـ طمبةل

غير ذات أثر بيف المجمكعات الثالث في معدؿ نتائج اختبار الذكاء، كلـ تكجد كذلؾ فركؽ 
معمـ بكاسطة كتـ قياس بيئات التعمـ التي استخدميا ال ،في النسبة بيف الذككر كاإلناث

المالحظة لدركس القراءة الشاممة، كتـ التركيز خالؿ المالحظة عمى خصائص التدريس 
كقد كجدت فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبيتيف مف  ،كخصائص التممذة المعرفية ،المباشر

المعمميف، حيث أظير المعممكف مف خالؿ التدريس المباشر ميارات مرتفعة في بعض 
بمحتكل الدركس السابقة كتقديـ ميارات جديدة، كتكجيو التدريب كالعمؿ الخصائص المتعمقة 

المستقؿ، مقابؿ ما أظيره معممك التممذة المعرفية مف اىتماـ كبير بالميارات المتكاممة، 
كقد دلت النتائج عمى أف  كالميارات فكؽ المعرفية كحؿ المشكالت، كالتعمـ التعاكني كالتطبيؽ.

كأف  ،متعمميفأك عمى اتجاه ال ،ف لو أثر عمى التحصيؿ في القراءةالتدريس المباشر لـ يك
ذكم القدرات الذكائية المنخفضة، بينما أظيرت الدركس المبنية  طمبةتأثيره كاف أكبر عمى ال

التممذة المعرفية أثران إيجابيان عمى التحصيؿ في القراءة كالميارات فكؽ المعرفية  نمكذجعمى 
عمى التعمـ، كقد استفاد منيا  متعمميفكالمعرفة فكؽ المعرفية، باإلضافة إلى ازدياد تركيز ال

كفي النياية، كجد أف التدريس المباشر كالتممذة  ،ذكك القدرات الذكائية المرتفعة طمبةال
فكؽ المعرفية، كأف المعمميف بحاجة لمتدريب لتطبيؽ النماذج الميارات ة يعززاف تطكر المعرفي

 التدريسية في صفكفيـ بنجاح.
إلى كصؼ كيفية تطبيؽ مبادئ التممذة Darabi (2005 ) كىدفت دراسة دارابي       

 Performance مساؽ تحميؿ نظاـ األداء خريجيف مفال طمبةالالمعرفية عمى أداء 
System Analysis،  ،كالذم يطرح في السنة الدراسية لمرة كاحدة في جامعة كالية فركيدا
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كتعريفيـ بنمكذج  طمبةتـ تقديـ المساؽ لم ،كالطاقة االستيعابية لممساؽ تبمغ عشريف طالبان 
ـ ضمف أربع مجمكعات بحيث تض طالبان  ُِكاشترؾ في الدراسة  ،التممذة المعرفية كخصائصو

، كتـ تكزيعيـ عمى أربعة مشاريع لتحميؿ األداء شممت العمؿ ضمف: طالبكؿ مجمكعة ثالثة 
مدرسة أساسية، كقسـ المحاسبة في الكمية، كمؤسسة مجتمعية غير ربحية، كقسـ خدمات 

كيفية تحميؿ نظاـ األداء لتمييز مشكالت أداء القكل العاممة،  طمبةكيعمـ المساؽ ال طمبة،ال
كتـ العمؿ ضمف مؤسسات المجتمع الحقيقية بركح التممذة المعرفية،  ،كؿ المناسبةكتقديـ الحم

كالفائدة  ،ككصؼ محتكل المساؽ ،حيث قاـ المعمـ باالتصاؿ بالقائميف عمى مجتمع األعماؿ
كأشارت النتائج إلى كجكد  ،مف خالؿ العمؿ ضمف بيئة كاقعية متعمميفالتي ستعكد عمى ال

عمى محتكل المساؽ، كالتسمسؿ، ككيفية تنفيذه ضمف بيئة  طمبةبؿ الردكد فعؿ إيجابية مف ق
بأف المساؽ ضمف بيئة التممذة المعرفية ساىـ في تحديدىـ  طمبةكأفاد ال ،التممذة المعرفية

ألىدافيـ التعممية، كأصبحكا أكثر تنافسان كأحرزكا نتائج مرتفعة، كأفادكا أيضان أف أداء المعمـ 
 في أثناء تطبيقو لمنحى التممذة. كاف عمى مستكل عاؿ

عف التعمـ المجتمعي القائـ عمى  Malhotra  (2006) كفي دراسة ماليكترا
 نمكذج، كىك  Community- Project-based Learning (CPBL) المشاريع

-Community تدريسي يجمع ما بيف التعمـ القائـ عمى المشركع كالتعمـ المجتمعي
based Education (Gallagher, Wheeler, McDonough, & Namfa, 

( ، كاف اليدؼ Collins, Brown, & Newman, 1989 ) ، كالتممذة المعرفية (2000
عمى تحسيف معرفة المحتكل، كميارات االستقصاء  طمبةمتدريس يساعد الل نمكذجتصميـ 

العممي، كنظرية المعرفة العممية، كلتقميؿ الفجكة بيف التحصيؿ العممي بيف ذكم التحصيؿ 
 طمبةكتنفيذىا مع  CPBLة يكقد تـ تطكير كحدة بيئ ،المتدني كذكم التحصيؿ المرتفع

ذكم التحصيؿ  طمبةكقد أشارت النتائج إلى أف ال ،طالبان  َُْمتكسطة كعددىـ مدرسة 
ذكك  طمبةالمرتفع أحرزكا نتائج ذات داللة عمى التعبير عف االستقصاء، بينما أحرز ال

 .التحصيؿ المنخفض نتائج ذات داللة عمى أحد مقاييس نظرية المعرفة العممية
ة معرفية االستطالعية تـ تطبيؽ نمكذج تممذBieniek  (2008)كفي دراسة بينيؾ 

الصؼ السادس  ةبت القدرة عمى حؿ المشكالت لدل طم، لتعزيز مياراRESOLVEبعنكاف: 
، Evaluate، كResearchضمف بيئة محكسبة. كىذا النمكذج يشير إلى 
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كتـ استخداـ  ،Evaluate، كVocabulary، كLimit، كOptions، كSummarizeك
تيجيات البرمجة النمكذج المشار إليو لتشجيع تقكية ميارات حؿ المشكالت المتعمقة باسترا

الصؼ السادس، كتـ التحقؽ كذلؾ فيما إذا كاف التدريس باستخداـ  ةبالحاسكبية لدل طم
عمى تكظيؼ استراتيجيات حؿ المشكمة ضمف  ةبعمى قدرة الطمالتممذة المعرفية قد أثر  نمكذج

كبشكؿ خاص ىدفت الدراسة لمكقكؼ  ،LOGOسياؽ التدريس المحكسب باستخداـ برمجة 
حكؿ خبراتيـ في برمجة الحاسكب كنتيجة الستخداـ نمكذج التممذة  ةبالطمعمى كجيات نظر 

كقد أشارت النتائج إلى أف استخداـ نمكذج  ،المعرفية في التدريس ضمف بيئة تعمـ محكسبة
كعمى عمميات حؿ  ،عمى البرمجة الحاسكبية ةبجدكل في أداء الطم معرفية كاف ذاالتممذة ال

فيما يتعمؽ بالخبرة السابقة، كاستخداـ  ةبخالؿ تأثيره عمى كجيات نظر الطم المشكالت، مف
كأشارت الباحثة إلى ضركرة القياـ بالمزيد مف  ،مصادر متعددة، كتكسعة مياراتيـ التقنية
المشكالت المبنية عمى مبادئ التممذة المعرفية ليس  األبحاث لمكقكؼ عمى تطكر نماذج حؿ

  كلكف أيضان مف خالؿ المناىج األخرل. ،فقط في المناىج المحكسبة
الكشؼ عف فعالية تدريس النحك في ضكء الذكاءات  (2009)كىدفت دراسة الجكجك 

الٌصٌؼ  المتعددة في تنمية بعض المفاىيـ الٌنٍحكية، كبعض ميارات األداء المغكم لدل طالب
السابع األساسٌي في المدارس التابعة إلى مديرية التربية كالتعميـ شماؿ غزة، كتألفت مجمكعة 

طالبة مف طالبات الصؼ السابع األساسي، كقسمت إلى مجمكعتيف:  ((92البحث مف 
طالبة. كأشارت نتائج  (46)، كاألخرل ضابطة عددىا ةطالب (46)عددىا إحداىما تجريبية 

الدراسة إلى كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف مجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة في 
كفي الدرجة  ،جميع المستكيات )المعرفة، كالفىٍيـ، كالتطبيؽ، كالتحميؿ، كالتركيب، كالتقكيـ(

 الكمية الختبار المفاىيـ النحكية البعدم، لصالح المجمكعة التجريبية.
إلى فعالية خرائط المفاىيـ كخرائط المفاىيـ  ؼالتعر  (2009)الدعدم كىدفت دراسة  

المعززة بالعركض العممية التقديمية في تحصيؿ قكاعد المغة العربية لدل طالبات الصؼ الرابع 
( طالبة يمثمف ِّ( طالبة، منيا )ٔٗكتككنت عينة الدراسة مف ) ،االبتدائي في مكة المكرمة

جريبية األكلى درسف المكاضيع المقرة باستخداـ خرائط المفاىيـ، كالمجمكعة المجمكعة الت
كأظيرت نتائج الدراسة كجكد  ،االعتيادية طريقة( درسف المكاضيع ذاتيا بالِّالضابطة )
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كالمجمكعة الضابطة لصالح  ،فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء المجمكعتيف التجريبيتيف
 التذكر كالفيـ كالتطبيؽ.المجمكعتيف التجريبيتيف في 

ىدفت تعرؼ أثر استخداـ العركض التقديمية في  ةدراس (2009)كأجرل السممي 
ـ نحكىا، تككنت عينة الدراسة تحصيؿ طالب الصؼ األكؿ الثانكم في مادة النحك كاتجاىاتي

مف طالب الصؼ األكؿ الثانكم في إحدل المدارس الثانكية بمكة المكرمة،  طالبان  (64)مف 
طالبان درست المكاضيع  (32)قسمت العينة إلى مجمكعتيف متساكيتيف، المجمكعة التجريبية ك 

 طريقةكالمجمكعة الضابطة درست المكاضيع ذاتيا بال ،المقرة باستخداـ العركض التقديمية
كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء المجمكعتيف  ،االعتيادية

 لصالح المجمكعة التجريبية.
 التغير استراتيجية فاعمية عمى التعرؼ إلى(2013 ) الزىراني  دراسة ىدفت فيما
 طالب لدل النحكية المفاىيـ بعض عف البديمة التصكرات تعديؿ في المقترحة المفيكمي
 الكشؼ أجؿ مف الكصفي؛ المنيج الباحث كاستخدـ بيا، كاحتفاظيـ المتكسط الثاني الصؼ
 فاعمية لمعرفة التجريبي، شبو كالمنيج النحكية، المفاىيـ في البديمة التصكرات عف

 المحتكل تحميؿ :ىما لمدراسة أداتيف كاستخدـ التصكرات، تعديؿ في المقترحةاالستراتيجية 
 لمصؼ الخالدة لغتي كتاب مف كالثانية األكلى بالكحدتيف المضمنة النحكية المفاىيـ الستخراج
 االستراتيجية فاعمية لمعرفة تشخيصي كاختبار األكؿ، الدراسي الفصؿ المتكسط، الثاني

 عف كذلؾ المعدلة، النحكية بالمفاىيـ االحتفاظ كفي البديمة، التصكرات تعديؿ في المقترحة
 طالب مف طالبنا ( 213 ) مف الدراسة عينة كتٌمثمت كتجريبية، ضابطة مجمكعتيف طريؽ
 التجريبية، المجمكعة في طالبنا  ( 42 )ك الضابطة، في المجمكعة المتكسط الثاني الصؼ
 االستراتيجية فاعميةك  التصكرات، تعديؿ في المقترحة االستراتيجيةفاعمية إلى  الباحث كتكصؿ
الدراسة  أكصت النتائج عنو أسفرت ما ضكء كفي المعدلة، بالمفاىيـ االحتفاظ في المقترحة
 كاستخداـ تدريسيا قبؿ النحكية، المفاىيـ في البديمة التصكرات تشخيص بضركرة

 .تعديميا في المفيكمي التغير استراتيجيات
 التكليدم، التٌعمـ استراتيجية استخداـ أثر معرفة إلى (2014) النكاس  دراسةكىدفت 

 تٌعمـ نحك كاتجاىاتيـ األساسي، الخامس الصؼ طمبة لدل النحكية المفاىيـ اكتساب في
 طمبة مف قصدية عينة عمى الدراسة تطبيؽ كتـ التجريبي، المنيج الباحث استخدـ كقد النحك،
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، محافظة في األساسي الخامس الصؼ  تحصيمي اختبار :في الدراسة أدكات كتٌمثمت طكلكـر
 التٌعمـ استراتيجية كٍفؽ النحكية لممفاىيـ المعمـ كدليؿ النحكية، المفاىيـ اكتساب لقياس

 استراتيجيةفاعمية إلى  الدراسة تكصمت كقد النحك، تٌعمـ نحك االتجاىات كمقياس التكليدم،
متكسطي  بيف إحصائية داللة ذك فرؽ كجكدك  ،النحكية المفاىيـ اكتساب في التكليدم التٌعمـ

لصالح  النحك، تٌعمـ نحك البعدم االتجاىات مقياس في كالضابطة، التجريبية المجمكعتيف
 كطرائؽ أساليب استخداـ :منيا تكصيات، بعدة الدراسة أكصت كقد التجريبية، المجمكعة
 استراتيجية كتنفيذ العمرية، كمرحمتيـ تفكيرىـ، يناسب بما ،الطالب مع التعامؿ حديثة في

 .النحكية القكاعد مادة تٌعمـ في التكليدم كغيرىا التٌعمـ
فاستخدـ الباحث التممذة المعرفية في صفكؼ إعداد ( (Moya 2015أما دراسة مكيا 

الممارسة تطكير ميارات كفاعميتو في  ،إنجمترا بيدفكرد،كمية تدريب المعمميف في المعمميف في 
جمكعو الخدمة، كتـ التطبيؽ خالؿ جمسات شكمت ما ممعممي ما قبؿ التأممية في التدريس ل

خمسة أسابيع، كالنشاط األساسي لمطمبة المعمميف كاف االنخراط في النقاش خالؿ المناقشات 
كالكتابة، فاليدؼ كاف تحفيز ميارات التفكير التأممي. كخمصت الدراسة إلى إف المعمميف الذيف 

كا في التدريس، كأظير  طرائقيـتمقكا التدريب ضمف بيئة التممذة المعرفية قد غيركا بنجاح 
 تحسنان ممحكظان في نكعية تدريسيـ. 

 Ortíz  (2016) كاكرتيو  Rodríguez-Bonces بكنسيو-ركدريجيوكقامت 
التممذة المعرفية في تعزيز التعمـ التعاكني عبر  نمكذجفاعمية بدراسة ىدفت استقصاء 

 ةالذم يتضمف ست ،استخداـ نمكذج التممذة المعرفية تـٌ ك  ،اإلنترنت باستخداـ أداة الدردشة
ا شارؾ في الدراسة اثنك  ،أساليب تدريسية في فترة ثمانية أسابيع عمى فصؿ دراسي كاحد

المغة اإلنجميزية عبر اإلنترنت المسجميف في المركز الكطني لمتدريب  ةبعشر طالبنا مف طم
 ،ةكنصكص الدردش ،تـ جمع البيانات مف خالؿ االستطالعاتك  ،الميني كالتقني في ككلكمبيا

أف إلى النتائج خمصت كتحميميا مف خالؿ تحميؿ المحتكل، ك  ،كقكائـ المراجعة ،كالمقابالت
أدت تـ تنفيذىا في غرؼ الدردشة،  التياالستكشاؼ، كالتفكير ك التسقيؿ، ك التدريب، ك النمذجة، 

ا مف التعميـ المكجو )النمذجة( إلى التعمـ طمبةانتقؿ الكما  ،تعزيز التعمـ التعاكنيل األكثر  أيضن
استراتيجيات  ، كتكصمت النتائج إلى أفاستقاللية )التعبير(، عمى افتراض أدكار الخبراء

يعممكف معنا  ةبألف الطم؛ التعاكني ـتعزز التعمالتممذة المعرفية  نمكذجالتدريس الستة في 
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مف خالؿ تفاعالت متزامنة  ايستطيعكف دعـ تعمـ بعضيـ بعضك لمكصكؿ إلى ىدؼ مشترؾ،  
 دردشة الغرؼ  يـعند استخدام

استقصاء أثر  إلى فيدفتJoseph   (2016) كجكزيؼ Mathewأما دراسة ماثيك 
اعتمد الباحثكف في ىذه ك  ،ما كراء المعرفية ةبالمعرفية عمى ميارات الطم نمكذج التممذة

المنيج التجريبي في تصميـ المجمكعات غير متكافئة ذات االختبار القبمي كالبعدم،  الدراسة
تـ تدريس المجمكعة ك  ،طالبنا مف الصؼ الثامف األساسي( 76)مف  الدراسة عينة تتألفك 

طالبا ( 38كالمجمكعة الضابطة ) ،مف خالؿ نمكذج التممذة المعرفية اطالبن ( 38التجريبية )
استخدـ الباحثكف مقياس الميارات ما ك  ،في كالية كيراالكالمتبعة  ،المعتادةمف خالؿ الطريقة 
 ،قياس قدرة الميارات ما كراء المعرفية في حؿ المشكالتالقبمي كالبعدم لكراء المعرفية  

مية في اعلمتدريس كاف أكثر ف نمكذجأف استخداـ التممذة المعرفية ككأظيرت نتائج الدراسة 
تعديؿ ب كأكصت الدراسة ،مف الطريقة المكجية نحك النشاطما كراء المعرفية الميارات اكتساب 

لمتعبير عف  ةبالفرص لمطم ككنو يتيح ؛نمكذج التممذة المعرفيةك ناسب تالمناىج الدراسية لت
 ما كراء المعرفية. يـر مياراتيتطك ك  ،كاستكشاؼ أنفسيـ ىـ،تفكير 

التممذة المعرفية أظيرت جانبيف: يتبيف مما سبؽ، أف أفكار البحكث الحديثة حكؿ 
 ،في البيئة الطبيعية متعمـالأحدىما إيجابي كاآلخر سمبي؛ فمثالن البحكث حكؿ ما يالحظو 

التقميدية. كلعؿ ىذا  ةالطرائؽ التجريبيال يمكف أف تقدميا  ،يمكف أف تكفر معمكمات ميمة
يكضح كيؼ أف التعمـ بالعمؿ ىك سياؽ اجتماعي، فالتممذة المعرفية يمكف أف تشكؿ بيئة تعمـ 

. كفي ىذا تأتي أىمية التممذة المعرفية مف أف ليس كؿ ما يتـ متعمميفأفضؿ لدل بعض ال
 تعممو في المدرسة يمكف تطبيقو في الحياة كخارجيا.

لتي أجريت في مكضكع التممذة المعرفية كالمفاىيـ النحكية، كبعد استعراض الدراسات ا
، اكطرائؽ قياسيف الباحثاف مف الرجكع إلييا لمتعرؼ عمى آلياتيا كحؿ المشكالت، التي تمكٌ 

كاألدكات المستخدمة فييا لقياس الميارات المطركحة فييا، كاإلجراءات المتبعة، كاستعراض 
باحثيف أف ىذه الدراسات رٌكزت عمى منيجية البحث عٌينات البحث فييا، فقد تبيف لدل ال

النكعي كالبحث الكمي، كتدخؿ الباحث في عينة بعض الدراسات كتكجيييا، كاختمفت األدكات 
المستخدمة لقياس فاعمية التممذة المعرفية. كقد أفادت الدراسة الحالية مف ىذه الدراسات في 
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لتممذة المعرفية، كفي التخطيط كاإلعداد انمكذج جانبيا النظرم؛ لمعرفة إجراءات تطبيؽ 
 لتدريس المادة التعميمية المتعمقة بيا.

 أجنبية، التممذة المعرفية نمكذجالدراسات التي تناكلت  تمؾ جميع أف بالذكر كالجدير
 حيث العربية، المغة عمى كطبقتيا التممذة المعرفية تناكلت دراسة أم عمى الباحثاف يعثر فمـ
 إجراء عمى الباحثيف شجع الذم األمر ؛العربية بمفيكميا األدبيات في أصال مكجكدة غير إنيا

  .المغة العربية ىذه الدراسة عمى
كتأتي الدراسة الحالية متميزة عف كثير مف الدراسات السابقة؛ ككنيا الدراسة األكلى 

التممذة المعرفية في تدريس المفاىيـ النحكية، كتعزيز القدرة  نمكذجالتي تناكلت استخداـ 
المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعكدية عمى كجو  تالميذعمى حؿ المشكالت لدل 

مع مراحؿ دراسية  نمكذجالالخصكص، إذ ستفتح الباب بإذف اهلل أماـ الباحثيف الستخداـ ىذه 
 كمتغيرات أخرل.مختمفة، كفي مجاالت دراسية أخرل 

كمف جانب آخر جاءت ىذه الدراسة استكماالن لبعض الدراسات التي تناكلت حؿ 
المشكالت، غير أف ما سبؽ مف دراسات كانت أجنبية، كتعالج مراحؿ دراسية مختمفة، 
كأضافٍت الدراسة الحالية القدرة عمى حؿ المشكالت؛ األمر الذم يقدـ ىذه الدراسة كدراسة 

مى مذة المعرفية في تنمية المفاىيـ النحكية، كتعزيز القدرة عالتم نمكذجعربية رائدة تتناكؿ 
 المرحمة االبتدائية. تالميذحؿ المشكالت لدل 

كعميو جاءت فكرة الدراسة الحالية مف األدب التربكم الذم يدعك إلى االبتعاد عف 
 فاعميةا، لـ تتـ دراسة مف كاطالعييية االعتيادية، كبحسب عمـ الباحثالتقميد سطرائؽ التدري

إجراء ىذه الدراسة لتحديد مدل  العربية، لذا تـٌ  المغة تدريسي عمى نمكذجالتممذة المعرفية ك
القدرة عمى حؿ  التممذة المعرفية في تدريس المفاىيـ النحكية، كتعزيز نمكذجمالءمة 

 المرحمة االبتدائية. تالميذ المشكالت لدل
  تصميم الدزاسة:

التطبيقيف: القبمي كالبعدم ألداتي الدراسة عمى تطمب الدراسة مقارنة نتائج 
المجمكعتيف: التجريبية كالضابطة. كعميو؛ فإف التصميـ المستخدـ ىك تصميـ المنيج شبو 
 التجريبي كفقان لالختيار القصدم ألفراد الدراسة )العينة(. كتضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية:

يمي القائـ عمى البرنامج التعم مستكياف:، كلو التدريس طريقة المتغير المستقؿ، كيضـ:
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حؿ ك  المفاىيـ النحكية المتغير التابع، كيضـ: .ةاالعتيادي طريقةالك  التممذة المعرفية
 المشكالت.

 كبيذا كيككف مخطط الدراسة التصميمي عمى النحك اآلتي:
EG  O1 O2   X     O1 O2 
CG  O1 O2  O1 O2 

: االختبار القبمي في O1 المجمكعة الضابطة. :CG : المجمكعة التجريبية.EG حيث إف:
 نمكذج: المعالجة )X : االختبار القبمي في مقياس حؿ المشكالت.O2 المفاىيـ النحكية.
 التممذة المعرفية(.

 وعيهتًا: الدزاسة جمتمع

في مدارس اإلدارة  الصؼ السادس االبتدائي تالميذ جميع مف الدراسة مجتمع فتككٌ 
 تـٌ ، ك ُّْٗ/ُّْٖ الدراسي عاـفصؿ الثاني مف الكالتعميـ بمدينة الطائؼ لمالعامة لمتربية 

الصؼ السادس االبتدائي في  تالميذمف  اتمميذن  )ٕٓمف )تطبيؽ الدراسة عمى عينة قصدية 
في الفصؿ الثاني مف  مدرسة مف مدارس اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ بمدينة الطائؼ،

ا تمميذ( ِٖتجريبية ) :إلى مجمكعتيف تالميذكقد قيسّْـ ال، قُّْٗ/ُّْٖ العاـ الدراسي
 اتمميذ( ِٗ) ضابطةعمى التممذة المعرفية(، كاألخرل  قائـ باستخداـ برنامج تعميمي تدرس)
كالجدير بالذكر أف اختيار الباحثيف لمصؼ السادس االبتدائي  بالطريقة االعتيادية(. تدرس)

في ىذه المرحمة ىـ في بداية انخراطيـ بالمفاىيـ النحكية األكثر  تالميذتحديدا؛ ككف ال
دراكيـ المجرد لممشكالت التي تحيط بيـ، كىك ما يتناسب كالبرنام المقترح؛ مٌما  جتعقيدان، كا 

يعينيـ كمبتدئيف في ىذه المرحمة عمى اكتساب المفاىيـ النحكية، كالقدرة عمى حؿ 
يترتب عميو تشكيميـ معتقدات إيجابية  مٌماميتيما، المشكالت، كزيادة دافعيتيـ نحك تن

 عنيما.
 :أدوات الدزاسة

عمى التممذة  قائـ ا كاف ىدؼ الدراسة تقصي فاعمية استخداـ برنامج تعميميلمٌ 
المرحمة االبتدائية  تالميذالمعرفية في تنمية المفاىيـ النحكية كالقدرة عمى حؿ المشكالت لدل 

كاختبار مجمكعة مف الفرضيات، بالطائؼ، فقد اقتضى ذلؾ اإلجابة عف مجمكعة مف األسئمة 
حكية، كمقياس حؿ تطمب ذلؾ إعداد كاستخداـ أداتي قياس ىما: اختبار المفاىيـ النك 
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. كدليؿ لممعمـ التممذة المعرفية قائـ عمى مقترحتطمب إعداد برنامج تعميمي المشكالت، كما 
 كفيما يمي تكضيح اإلجراءات التي اتبعت في إعداد أدكات الدراسة:

الصؼ السادس  تالميذييدؼ االختبار إلى قياس مدل تمكف  النحكية: المفاىيـ اختبار أكالن:
الصؼ  تالميذلاالبتدائي مف المفاىيـ النحكية التي تضمنتيا قائمة المفاىيـ النحكية المناسبة 

ـٌ اتخاذ الخطكات اآلتية:  ؛السادس االبتدائي  كإلعداد ىذه القائمة كضبطيا كتطبيقيا، فقد ت
  تالميذتحديد اليدؼ مف القائمة: تيدؼ القائمة إلى تحديد المفاىيـ النحكية التي تناسب 

 الصؼ السادس االبتدائي. 
  تالميذالتي تناسب النحكية  بالمفاىيـصياغة مفردات القائمة: كتمثمت ىذه المفردات 

ـٌ حصر ىذه  االبتدائي،السادس الصؼ  مف المصادر اآلتية:  المفاىيـ النحكيةكقد ت
، كبعض الكتب في مجاؿ مناىج راسات السابقة في تناكلت المفاىيـ النحكيةالبحكث كالد

كآراء ، المفاىيـ النحكيةبالمغة العربية كطرائؽ تدريسيا، كالقكائـ كالتصنيفات الخاصة 
كتاب لمغة العربية كطرائؽ تدريسيا، ك بعض المتخصصيف كالخبراء في مجاؿ مناىج ا

ـٌ عرض  .السادس االبتدائيالصؼ  تالميذالمدرسي المقرر عمى لغتي الجميمة  كقد ت
 ،اىيـمف تسعةالمفاىيـ النحكية القائمة عمى المحكميف لمتأكد مف صدقيا، كقد تضمنت 

ـٌ تحديد الخيارات اآلتية:  ـٌ تعديؿ القائمة في  مناسبة، جدان، )مناسبةكت غير مناسبة(، كت
أجمع المحكمكف عمى  التي-المفاىيـ النحكية ضكء مقترحات المحكميف، كقد اقتصرت 

الفعؿ المضارع، رفع الفعؿ أسمكب الشرط،  كىي: مفاىيـ ةسبع عمى-جدان أنيا مناسبة 
 كىي ،، الحاؿالتككيد، أسمكب لمضارع، جـز الفعؿ المضارعفعؿ انصب الالمضارع، 
 التي أجمع المحكمكف عمى أنيا مناسبة جدان.  المفاىيـ

ـٌ بناء االختبار بصكرتو      ، كقد مٌر المفاىيـ النحكيةضكء قائمة  المبدئية فيكقد ت
 إعداد االختبار بالخطكات اآلتية: 

  تالميذلدل المفاىيـ النحكية تحديد اليدؼ مف االختبار: ييدؼ االختبار إلى قياس 
 .السادس االبتدائيالصؼ 

  تـ اختيار المفاىيـ النحكية الكاقعة صياغة مفردات االختبار: لصياغة عبارات االختبار
كماؿ الفراغ، كتضمنت  ضمف الدراسة، كشمؿ االختبار أسئمة االختيار مف متعدد، كا 

فقرات السؤاؿ عف: تعريؼ المفيكـ، كتمييز المفيكـ، كتطبيؽ المفيكـ، كالتفريؽ بيف ال
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، كتكزعت األسئمة عمى عشريف سؤاال، ككانت العالمة الكمية الصفات التعريفية لممفيـك
 ( عالمة. َْلالختبار )

 ةاألكزاف النسبي راعى لالختبار مكاصفات جدكؿ إعداد مكاصفات: تـ جدكؿ إعداد 
 .يالمجاؿ المعرف في السمككية ؼكمستكيات األىدا ممفاىيـ النحكيةل

  ٌتسعة محكميف متخصصيف؛  عرضو عمى صدؽ االختبار: لمتأكد مف صدؽ االختبار تـ
تدريسيا كمشرفي  كأساليب العربية المغة مناىج في المتخصصيف الجامعة مف أساتذة
السادس  الصؼ تالميذكذلؾ إلبداء الرأم حكؿ مناسبة األسئمة ل كمعممييا؛ ةالمغة العربي
تعديؿ االختبار في ضكء  ، كقد تـٌ المفاىيـ النحكيةفضال عف مناسبتيا لقياس  االبتدائي،
 المحكميف.مقترحات 

 كقد انحصرت قيـ معامالت الصعكبة ألسئمة : حساب معامؿ صعكبة مفردات االختبار
 ّٓ.َ)تراكحت معامالت التمييز لفقرات االختبار بيف  كما، (ْٕ.َ-ُِ.َاالختبار بيف )

 .(، كىي نسبة تدؿ عمى قدرة االختبار عمى التمييزِٔ.َ –
  ٌالصؼ  تالميذحساب ثبات االختبار بتطبيقو عمى عينة مف  ثبات االختبار: كقد تـ

ا مف خارج عينة الدراسة، كالذيف يتشابيكف مع تمميذن ( ِٖمككنة مف )السادس االبتدائي 
أفراد الدراسة الحالية في المستكيات الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية، ثـ أعيد تطبيقو 

في التطبيقيف كاف  تالميذاالرتباط بيف درجات ال كبحسب معامؿبعد ثالثة أسابيع، 
 مما يشير إلى درجة ثبات مرتفعة. ؛(ْٖ.َ)

  تمميذ+ زمف آخر  تمميذ: زمف أكؿ اآلتيةحسابو بكاسطة المعادلة  قد تـٌ زمف االختبار: ك 
كضعو في  تـٌ  ،( دقيقة، كبعد التأكد مف صدؽ االختبار كثباتوَْفكاف الزمف ) ،ِ÷ 

 .صكرتو النيائية
 Aمقياس تقييـ حؿ المشكالت استخدمت ىذه الدراسة مقياس حؿ المشكالت: ثانيان: 

Problem Solving Assessment Instrument تشكم الذم أعٌدهChoi  ،
ـ، َََِعاـ McGriff  مكجريؼك  ، Kimكيـك ، Hsuىسكك  ،Christopher كريستكفرك 

 ني المتكسط،كحتى الصؼ الثا ،االبتدائيالصؼ الخامس مف  متعمميفكالذم يستيدؼ ال
كمتخصصة في ت ألم محتكل، كدكف متطمبات لمعرفة محددة عمميات حؿ المشكاليقيس ك 

إظيار ميارات معرفية  متعمميفمجاؿ معيف، كتككف المقياس مف ست ميمات تتطمب مف ال
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مكضكعات المستخدمة الكيدكية، كتتطمب كتابة الحمكؿ باستخداـ الكرقة كالقمـ. كقد تنكعت 
كقد بدالن مف مجرد التركيز عمى مكضكع محدد بذاتو،  متعمميفبحيث تككف ذات عالقة بحياة ال

مف ست ميمات، ىي: الميمة األكلى: ككب الماء، كالميمة الثانية: الشكؿ  ف المقياستكك
السداسي، كالميمة الثالثة: برج أعكاد شرب العصير، كالميمة الرابعة: أفضؿ الكتب، كالميمة 

رى كقد  الخامسة: في أم يكـ نحف؟ كالميمة السادسة: استراتيجية الدراسة.  في المقياسطيكّْ
 :اآلتية الخطكات كفؽ سعكدية،ال البيئة

سبعة بترجمة ىذا المقياس إلى العربية، كعرضو عمى  افقاـ الباحث :المقياس رجمةت -أ 
 في كقدرة في مناىج المغة العربية كأساليب تدريسيا، االختصاص ذكم مف ثالثة ،ميفمحكٌ 
كأساليب اإلنجميزية  المغة االختصاص في مناىج ذكم كأربعة مف نجميزية،اإل  المغة

 اإلنجميزية بصكرتيو بالمقياس تزكيدىـ تـٌ  بعد أف الترجمة دقة تدريسيا؛ لمتأكد مف
 كأف التعميمات لقياسو، كضع ما كيقيس مناسب، المقياس أف كأقٌر المحكمكف كالعربية،
 ا.جميعن  بيا األخذ تـٌ  التعديالت إجراء بعض كاقترحكا سميمة، كالترجمة كمناسبة، كاضحة

محكميف  تسعةبعرضو عمى  محتكل المقياس صدؽ مف التحقؽ المقياس: تـٌ  صدؽ  -ب 
في مناىج المغة  ثالثةفي مناىج المغة العربية كأساليب تدريسيا، ك  ستة ؛متخصصيف

بداء المقياس، عمى االطالع منيـ طيمب اإلنجميزية كأساليب تدريسيا، حيث  ،المالحظات كا 
 كأمُّ  المعنى، لممجاالت، ككضكح ىاؤ كانتما ،المستيدفة لمفئة مناسبة الفقرات :حيث مف

 كأمّْ  المحكميف، مف ةست عمييا أجمع التي األخذ بالمالحظات كتـٌ  مناسبة، أخرل مالحظات
باالقتصار  تمثمت التعديالت حيث كاحد، محكـ مف جاءت لك حتى ،أخرل مقترحات منطقية

الميمة األكلى: ككب الماء، كالميمة الثانية: أفضؿ الكتب، كالميمة  :أربع ميمات ىي عمى
رأل المحكمكف بأنيا  إذكالميمة الرابعة: استراتيجية الدراسة،  ،الثالثة: في أم يـك نحف؟

 .الصؼ السادس االبتدائي تالميذاألكثر مناسبة ل
الصؼ  تالميذعمى عينة مف  افمف ثبات المقياس، فقد طبقو الباحث لمتأكد :المقياس ثبات -ج 

ـٌ أعاد تطبيقو مرة ثانية تمميذ) ِٖ (مف خارج عينة الدراسة بمغت االبتدائيالسادس  ا، ث
 الفا، كركنباخ معادلة بعد أسبكعيف مف التطبيؽ األكؿ، كحسب معامؿ الثبات باستخداـ

 .ىذه الدراسة ألغراض مناسبةن  القيمة ىذه عٌدت (، كقد(0.83فبمغت قيمتو 
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ألغراض تصحيح ك ، مف أربع ميمات النيائية صكرتو في المقياس المقياس: تكٌكف تصحيح -د 
بحيث كاف مجمكع درجات  ،مقياس حؿ المشكالت، فقد استخدـ مفتاح التصحيح األصمي

ككاف مجمكع درجات المقياس بحده  ،( درجة لمميمات األربعِْالمقياس بحده األعمى )
( عالمات عمى ٔ-َعمى الميمة الكاحدة ما بيف ) يث تراكحت العالمات، ح(َ) األدنى

( ّ-ُ( لمداللة عمى عدـ كجكد استجابة، كالعالمات )َالنحك اآلتي: تكضع عالمة )
تكضع لمداللة عمى كجكد استجابات جزئية، أك لكجكد مبدئي لفكرة ما، أك لنقص األدلة 

يمثؿ الحؿ األساسي،  ( كىي العالمة المركزية كتكضع لماْالمدعمة لإلجابة، كالعالمة )
مع كجكد ما يدعـ ىذا  ،( تكضعاف فقط في حالة كجد الحؿ األساسئك ٓكالعالمات )

ثباتات كتكضيح لألفكار.  الحؿ مف أدلة كا 
÷  تمميذ+ زمف آخر  تمميذة: زمف أكؿ يحسابو بكاسطة المعادلة اآلت زمف المقياس: كقد تـٌ  -ق 

كضعو في صكرتو  صدؽ االختبار كثباتو تـٌ ( دقيقة، كبعد التأكد مف ْٓفكاف الزمف ) ،ِ
 .النيائية

 :على التلمرة املعسفية الكائم الربنامج التعليمي

 التممذة المعرفية تنمية  عمى البرنامج التعميمي القائـالتعميمي: ييدؼ  البرنامج ىدؼ
باإلدارة الصؼ السادس االبتدائي  تالميذالمفاىيـ النحكية كالقدرة عمى حؿ المشكالت لدل 

 .العامة لمتربية كالتعميـ في مدينة الطائؼ
 األسس مف مجمكعة عمى البرنامج ىذا ستندأ: التعميمي البرنامج إلييا يستند التي األسس 

األخذ بالنظريات الفمسفية التي تعمي مف  حيث كتعميميا، مف المغة تعمـ بنظريات الخاصة
مكاقؼ تعميـ المغة عمى تحسيف امتالؾ  شأف التفاعالت االجتماعية داخؿ غرؼ التدريس في

تقانيا  الالزمة االجتماعية التفاعمية السياقات تكفير مراعاة ككذلؾ ،الميارات المغكية كا 
تصميـ البيئات التعممية اعتمادان  حيث مف البنائية بمبدأ كاألخذ المغكم، كالتعميـ التعمـ لعمميات

الذم يعٌد التىعمـ عممية تفاكيض كنقاش داخمي لممعاني، كأف ىذا  ،عمى المنحى البنائي لمتعمـ
يبني المعرفة مف خالؿ  تمميذالافتراض أف التعمـ يككف أفضؿ ما يمكف ضمف سياؽ فٌعاؿ، ك 

 .محاكالتو لفيـ خبراتو
  في التممذة المعرفية مبادئ كؿ منيا لو التعميمي:  البرنامج إلييا يستند بادئ التيالم

 كخصائصو، كجميعيا تشكؿ بيئة التعمـ عمى النحك اآلتي:مميزاتو 
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: كيشير إلى مضاميف التعميـ، أم المعرفة الحقيقية باإلضافة إلى Contentالمحتكل  -
إلى أربعة  Collins et al.  ((1989 معرفة محتكل الكتب. كقد أشار ككلنز كزمالؤه
: كتشير إلى Domain Knowledge  أنكاع مف المعرفة، كىي: المعرفة المختصة

المعرفة المفاىيمية الحقيقية، كاإلجرائية التي تككف عادة مكجكدة في الكتب المدرسية 
 كمكاد التدريس األخرل.

: كتتضمف األحكاـ المبنية عمى التجريب Heuristic Strategiesاستراتيجيات الكشؼ  -
عمى تضييؽ ممرات الحمكؿ في أثناء حؿ المشكالت؛ فغالبان يفشؿ  تالميذالتي تساعد ال

البطيؤكف في اكتساب ىذه المعرفة المتقنة، كال يطكركف المنافسة، كثمة أدلة  تالميذال
 عمى أف المعرفة الحقيقية يمكف أف نجعميا كاضحة كتقدـ بطريقة متعممة.

يـ كتنظيميا، كتشمؿ: المراقبة، فرصة مراقبة أنشطت تالميذاستراتيجيات الضبط: كتتيح لم -
-Meta "كالتشخيص، كالعالج، كىذا النكع مف المعرفة يسمى غالبان "ما كراء المعرفة

Cognition (Mathew & Joseph, 2016). 
استراتيجيات التعمـ قد تككف مختصة، :  Learning Strategiesاستراتيجيات التعمـ -

باالستقصاء يمثؿ إلى حد ما استراتيجيات تعمـ كحقيقية، أك استراتيجيات ضبط. كالتعمـ 
 .(Collins & Stevens, 1983) الخبراء

الفرصة لممالحظة كاالندماج  تالميذ: طرائؽ التدريس يجب أف تعطي الMethodsالطرائؽ  -
 Collins et)كاالختراع، أك اكتشاؼ استراتيجيات الخبراء ضمف السياؽ. كنمكذج ككلنز 

al., 1989) تالميذمف الطرائؽ التي تشجع استكشاؼ كاستقالؿ ال يشمؿ العديد ،
فالمعممكف يدربكف بتكفير التمميحات كالتغذية الراجعة كالمذكرات، كيزكدكف بالتسقيؿ 

كيتـ تقميميا تدريجيان كتسميـ  ،في أثناء تعميميـ كيفية تنفيذ الميمات تالميذالداعـ لم
 .تالميذالتحكـ في عممية التعمـ لم

الميارات المتعددة  تمميذ: يجب أف يقدـ التعمـ بحيث يبني الSequencing التسمسؿ -
المطمكبة في ممارسات الخبراء، كيكتشؼ شركط تطبيقيا، كىذا يتطمب تسمسؿ تعقد 

 تالميذالميمات، كتنكيع مكاقؼ حؿ المشكالت باستمرار، كتسقيؿ التعمـ حتى يطكر ال
  إحساسان بالمكضكع قبؿ الكصكؿ إلى التفاصيؿ.
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: بيئات التعمـ يجب أف تستنسخ الخصائص التقنية Sociologyعمـ االجتماع  -
حيث سيتـ استخداـ ما تـ تعممو فييا.  ،كاالجتماعية كالدكافع كالكقت لمعامؿ الحقيقي

كيتـ فقط مف خالؿ مجابية معرفة المكضكع ضمف السياؽ الذم سيتعمـ مف خاللو 
 متى كأيف ككيؼ سيتـ تطبيؽ المعرفة عمى المكاقؼ األخرل. تالميذال

 لمفاىيـ النحكية ا مف عدد مف التعميمي البرنامج محتكل تككف :التعميمي البرنامج محتكل
ـٌ اختيارىا مف المنياج المدرسي، كمف ، كالنصكص خارجو بالتعاكف بيف المعمـ كالتي ت

، كمٌما لو مساس بحياتيـ كرغباتيـ كميكليـ. كتطمب ذلؾ إعادة تصميـ بعض تالميذكال
كاالعتماد عمى السياؽ االجتماعي مف  ،المكضكعات المقررة مف الكتاب كفؽ التممذة المعرفية

 خالؿ التعمـ باألنشطة.
 بالتممذة المعرفية الخاص النظرم اإلطار عمى البرنامج تنفيذ اعتمد التنفيذ: استراتيجيات 
كقد استخدمت المادة التدريسية في ىذه  كتنظيميا. مفيكميا كأسسيا كمبادئيا حيث مف

 :الدراسة كفؽ الخطكات اآلتية
عقد جمسات مع المعمـ المتعاكف الذم قبؿ بتنفيذ الدراسة، كدارت ىذه الجمسات حكؿ  -أ 

 .كحؿ المشكالت، المفاىيـ النحكيةك التممذة المعرفية،  كمراحؿغرض الدراسة، 
القائـ  التعميمي البرنامج كفؽالتي سيدٌرسيا المعمـ لمفاىيـ النحكية كالنصكص اتحديد  -ب 

 لمصؼ السادس لغتي الجميمة في كتاب ىااختيار  حيث تـٌ  ،التممذة المعرفيةعمى 
 لمفصؿ الدراسي كالمخصصة ،تالميذخارجو بالتعاكف بيف المعمـ كالكمف  ،االبتدائي

 .التممذة المعرفية نمكذج تالميذال كظؼ خالليا مف التي التعميمية المادة لتمثؿ ؛لثانيا
 :اتفؽ عمى تدريس ىذه المكضكعات حسب الخطكات اآلتية  -ج 

 المجمكعة التجريبية، تالميذل القرائية النصكص تدريس التجريبية: تـ المجمكعة تدريس -
 يأتي: ، كماالمقترح التعميمي البرنامج باستخداـ

لمتعمـ مف خالؿ معرفة الخبرة السابقة التي  تالميذ: خالؿ الحصة يتـ تييئة الالتييئة-أكال
، كالطمب تالميذال، كمف ثـ البناء عمييا. تكزيع بطاقات كأقالـ تخطيط عمى تالميذاليمتمكيا 

 أمامو. فتحمف كؿ كاحد منيـ سؤاؿ نفسو: ماذا يعرؼ، كتسجيؿ إجابتو عمى البطاقة التي 
باب النقاش كالحكار ليطمع الجميع عمى المعمكمات كيتبادلكنيا، كفي أثناء ذلؾ يقكـ المعمـ 

باستخالص المعمكمات  تالميذتكميؼ البتجميع المعمكمات المتشابية معا عمى المكح. 
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المعمـ طمب بعد االنتياء ي كتقسيميا ضمف فئات. ،المتشابية مف خالؿ المكتكب عمى المكح
 يقكمكف تالميذالإلييا. جعؿ ف يدكنكا المعمكمات التي يرغبكف بأف يتعرفكا أ تالميذالمف 

تجميع المعمكمات كتصنيفيا في يتـ مف خالؿ المشاركة الجماعية ك  ،، كمف ثـبعرض أفكارىـ
أنو سيتـ التعرؼ عمى ىذه الفئات مف خالؿ العمؿ ضمف تالميذه يخبر المعمـ فئات، 

بتقسيـ أحد جدراف الغرفة  مكعات متجانسة. يقكـ المعمـى مجإل تالميذال مجمكعات. تقسيـ
كيسجؿ أسماء أفرادىا  ،القسـ األكؿ يخصص لممجمكعة األكلى :الصفية إلى أربعة أقساـ

كالقسـ الثالث  ،كيسجؿ أسماء أفرادىا ىناؾ ،ىناؾ، كالقسـ الثاني يخصص لممجمكعة الثانية
أما القسـ الرابع فيخصص لالستنتاجات النيائية  ،كيسجؿ أفرادىا ىناؾ ،لممجمكعة الثالثة

أفراد المجمكعات بأف عمى المجمكعة أف تمصؽ عمى الحائط  كافة. يخبر المعمـلممجمكعات 
لكي يتسنى لمجميع االستفادة  ؛كالمشاريع التي ستقكـ بأدائيا ،االستنتاجات التي تتكصؿ إلييا

 النيائي الذم سيتـ التكصؿ إليو. كأف الركف األخير سيككف مخصصا لالستنتاج ،منيا
كضح السبب عمى المعمـ أف ي، كفي أثناء ذلؾ تقديـ عرض عممي لمنشاط :النمذجة-ثانيا

 ستراتيجيةاال بصكت مرتفع مكضحيف تالميذالفكر يأثناء تنفيذ النشاط . إلجراء ىذا النشاط
عما سيقكمكف بعممو في أثناء تنفيذ  هتالميذيخبر المعمـ  .في العمؿ ايكنستخدمم سيالذ

 كلكف بشكؿ مختصر. ،األنشطة
بإجراء األنشطة بحيث تقـك كؿ مجمكعة بأداء األنشطة خالؿ  تالميذتكميؼ ال :التسقيؿ-ثالثا

ستخدـ ساعة مؤقت لإلعالف عف انتياء كؿ سي أنو هتالميذكيذكر المعمـ لالكقت المحدد. 
مف كؿ مجمكعة أف تقكـ المعمـ طمب بتنفيذ األنشطة، ي تالميذالما يبدأ عند جمسة نشاط.

مف خالؿ تنفيذ  تالميذالبحيث يحقؽ  ،باستخالص ىدفيا مف إجراء النشاط بطريقة تشاركية
في أثناء تنفيذ األنشطة معمقا كمقدما  تالميذالبيف المعمـ  اليدؼ. يتجكؿالنشاط ىذا 

انتبو إلى ما سأقـك بو، حسنا ىذا  ..،..: " يمكنؾ أف تفعؿ ىكذااآلتيالمساعدة مف خالؿ 
جيد، أتعرؼ أيف تكمف المشكمة؟ ىؿ فكرتـ بالبدائؿ؟ ىؿ جربتـ أف تعكدكا لمتعميمات التي 

ر باألمر مرة أخرل. ىؿ كاف ما فعمتو ، فكٌ ...كضعناىا لتأدية النشاط؟ يمكنؾ أف تجرب بتغيير 
 ..الخ.كلكنو غير كاؼ، لـ ال تجرب. ،داىذا يبدك جي ....ر بما قمتو لمتك بأنو يجبجيدا؟ فكٌ 

 جميععمى أف ك  ،في أثناء تأدية األنشطة تالميذالعمى ضركرة تبادؿ األدكار بيف يركز المعمـ 



 .............................................. فاعلية استخدام برنامج تعليمي قائم على التلمذة المعرفية في تنمية المفاهيم النحوية

- ِْٓ - 

قدـ و سيمكجكد دائما لتقديـ المساعدة ليـ، كأن بأنو تالميذالالمعمـ ذكر ي .كاأف يعمم تالميذال
 ليـ ما سيطمبكنو كعندما يطمبكف.

 فيتأممك هتالميذيجعؿ المعمـ خالؿ أداء األنشطة  تالميذالفي أثناء التجكؿ بيف  :التأمؿ-رابعا
كأف يشيركا إلى المعمكمات التي  ا،بعضمقارنة أداء المجمكعات ببعضيا  في أدائيـ مف خالؿ

كمجمكعة بتقديميا بيا استفادكا منيا مف المجمكعات األخرل، كالمعمكمات التي تميزكا 
في ه يتأممكف تالميذيجعؿ المعمـ ي أثناء العمؿ كالحكار مع المجمكعات ف لممجمكعات األخرل.

؟ ىؿ كذا...: "إلى أيف كصمتـ؟ ىؿ حاكلتـ تغيير مف خالؿ النقاش عمى النحك اآلتي عمميـ
؟ ماذا ...؟ عمى ماذا حصمتـ عندما تغير ...؟ ىؿ حاكلتـ أف تستخدمكا ...جربتـ أف تغيركا 

المعمـ  أخرل؟....الخ. يكمؼ؟ ما الذم ترغبكف بتكفره الختبار أفكار ...كانت نتيجة تغييركـ 
 بكاجب بيتي مف خالؿ اإلجابة عف بعض األسئمة. تالميذال

المجمكعات تقكـ بتقديـ نتائج عمميا بطريقة كاضحة كبكمماتيا المعمـ جعؿ ياإلبانة: -خامسا
، كمف ثـ التكصؿ إلى نتيجة عمى المجمكعات أف تقـك باستخالص النتائج كمقارنتيا الخاصة.

تكتب المجمكعات النتائج عمى أكراؽ عمميا باإلضافة إلى  كاحدة مشتركة يمكف تعميميا.
األكراؽ التي يتـ إلصاقيا عمى الجزء المخصص لممجمكعة مف الحائط، كأف يتـ إلصاؽ 

ى بمساعدتيـ عمالمعمـ قـك الركف المخصص لذلؾ أيضا، بعد أف يالنتيجة النيائية في 
 كتابتيا بمغة سميمة كمفيكمة ككاضحة.

مف خالؿ المجمكعات بالعمؿ عمى المشركع الذم  تالميذالالمعمـ كمؼ ي :االكتشاؼ-سادسا
كمف ثـ عقد جمسات لمتشاكر  ،تالميذيمي إجراء األنشطة، مف خالؿ تكضيح فكرة المشركع لم

بتكضيح أف عمى كؿ المعمـ ـ ك قي كالمناقشة حكؿ المشركع الذم ترغب كؿ مجمكعة بتقديمو.
ذلؾ تكفير  يستطيعكامجمكعة أف تحدد مشركعيا كاألدكات التي ستستخدميا، كأنو إذا لـ 

المجمكعات أف عمييا أف تقدـ  يخبر المعمـ مكجكد لممساعدة، فال يترددكا في طمبيا. فالمعمـ
 ،يقة العمؿكطر  ،كسبب اختيار األدكات ،تقريرا مفصال عف مشركعيا مف حيث سبب اختياره

 كأف عمييا أف تطمؽ عميو اسما مميزا.
المجمكعة الضابطة  تالميذتدريس المجمكعة الضابطة: قاـ المعمـ المتعاكف بتدريس  -

 كدليؿ المعٌمـ.  تمميذبالطريقة الميتبعة في غالبية مدارسنا، كتعتمد عمى استخداـ كتاب ال
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 ق ُّْٗ/ُّْٖ العاـ الدراسيالفصؿ الثاني مف  خالؿ البرنامج طبؽ :البرنامج تطبيؽ
 .دقيقة (َْ) الحصة زمف أسبكع، كؿ مف صفية ثالث حصص بكاقع أسابيع لمدة تسعة

 اختبار المفاىيـ  عمى فاعميتو كقياس التعميمي البرنامج تقكيـ عتمدا :البرنامج تقكيـ
 أساتذة مف عمى محكميف التعميمي البرنامج عرض كما تـٌ  النحكية كمقياس حؿ المشكالت.

 العربية المغة كمشرفي كأساليب تدريسيا، العربية المغة مناىج في المتخصصيف الجامعة
 لو. أعدٌ  لما مالءمتو مدل مف لمتحقؽ ذلؾ كمعممييا،

 دليل املعلم لتدزيص الربنامج: 

ـٌ إعداد دليؿ المعمـ ليىٍسترًشد بو في تدريس البرنامج المقترح، كقد تضمف الدليؿ ما         ت
مقدمةن تكضح اليدؼ العاـ مف استخداـ الدليؿ أثناء تدريس مكضكعات البرنامج، يأتي: 

في تدريس  )التممذة المعرفية( المستخدمة نمكذجكاألىداؼى العامة لمبرنامج، كميحتكاهي، كال
البرنامج، كالكسائؿى كاألنشطة، كأساليبى التقكيـ، كتكجيياتو عامةن لمساعدة المعمـ في تنفيذ 
دا بالدليؿ،  كّْ البرنامج، كقد عيًقدىت كرشة عمؿ لتدريب المعمـ عمى كيفية تطبيؽ البرنامج، كزي

كؿ جيد، كقد حضر الباحثاف كمشاىديف في الدرس األكؿ؛ لالطمئناف عمى سير األمكر بش
 المتخصصيف الجامعة أساتذة مف كبعد االنتياء مف دليؿ المعمـ، عيًرضى عمى تسعة محكميف،

كذلؾ لمتأكد مف  كمعممييا؛ العربية المغة كمشرفي كأساليب تدريسيا، العربية المغة مناىج في
صالحيتو لمتطبيؽ، ثـ عيدّْؿى في ضكء مقترحات المحكميف، كبذلؾ أصبح الدليؿ جاىزنا 

 تطبيؽ.لم
 الدزاسة:  إجساءات

 :ىذه الدراسة شبو تجريبية مرت بالخطكات اآلتية    
 األدب النظرم كالدراسات السابقة: كذلؾ لتحديد األسس الالزمة لبناء برنامج  مراجعة

، كالمكاد التممذة المعرفية ، كالكقكؼ كاالطالع عٌما كتب حكؿالتممذة المعرفية عمى قائـ تعميمي
تنمية المفاىيـ  ، كدراسة البحكث كالدراسات السابقة عفبياالخاصة  كالتعميميةالتدريبية 

 .النحكية كالقدرة عمى حؿ المشكالت
  ـٌ بناء تحديدي األىداؼ المرجكة مف البرنامج المقترح، ك بناء أدكات الدراسة كتحكيميا: ت

كضكع، كتحديد البرنامج كصياغتييا، كتحديدي محتكل البرنامج، كالمكضكعات، كعناصر كؿ م
استراتيجيات التدريس كالكسائؿ كاألنشطة الفردية كالجماعية، كتحديد أساليب التقكيـ 
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ـٌ إعداد دليؿ المعمـ لييسترشىد بو في تدريس البرنامج المقترح، كماالكاجب اتّْباعييا، كما   ت
حؿ تنمية المفاىيـ النحكية كمقياس القدرة عمى بإعداد اختبار ميارات  افالباحث قاـ

ـٌ التأكد مف صدؽ أدكات الدراسة بعرضيا عمى محكّْميفالمشكالت  أساتذة مف ، كقد ت
 العربية المغة كمشرفي كأساليب تدريسيا، العربية المغة مناىج في المتخصصيف الجامعة
ـٌ تعديؿ أداتي الدراسةلو، ت أيعدَّ  لما امالءمتي مدل مف لمتحقؽ ذلؾ ،اكمعمميي في  كقد ت

  .ضكء مقترحات المحكميف
 .الحصكؿ عمى اإلذف المسبؽ مف الجيات الرسمية بإجراء الدراسة 
  ـٌ اختيار عينة الدراسة، كتطبيؽ اختبار كمقياس  ،القبمي المفاىيـ النحكيةالقياس القبمي: ت

 القبمي عمى أفراد المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، كاستخدـ اختبار )ت( تحؿ المشكال
لمتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف في  (؛independent sample t testلمعينات المستقمة )

إلى نتائج اختبار )ت( لتكافؤ المجمكعتيف في اختبار  (ِىذه االختبارات، كيشير الجدكؿ )
 .القبمي تكمقياس حؿ المشكال القبمي المفاىيـ النحكية
 انقبهي انمفاهيم اننحويةاختبار في  نتكافؤ انمجموعتين (: نتائج اختبار )ت(1جدول )

 انقبهي. ومقياس حم انمشكالت

درجات  قيمة ت االنحراف انمتوسط انمجموعة االختبار

 انحرية

مستوى 

 اندالنة

انمفاهيم 

 اننحوية

 083.2 30153.. 1.51..1 انتجريبية

 

56 

 

08104 

 66994.. 11.9333 انضابطة 

 08010 4.56216 10.61.6 انتجريبية حم انمشكالت

 

56 

 

08992 

 4.52.33 10.6661 انضابطة 

، حيث (α ≤ 0.05)( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ُكيتضح مف الجدكؿ)       
( في 8َََُكبمغت قيمة ت )، في اختبار المفاىيـ النحكية القبمي (8َِّٖت )بمغت قيمة 

في اختبار ا يعني تكافؤ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ممٌ مقياس حؿ المشكالت القبمي؛ 
 .المفاىيـ النحكية القبمي كمقياس حؿ المشكالت القبمي

ـٌ بياف ىدؼ الدراسة لمعمـ المغة العربية لمصؼ تطبيؽ البرنامج:    السادس االبتدائي، ت
ـٌ تدريس المجمكعة حيث عمى أداء مضمكف البرنامج،  كتدريبوعمى تنفيذىا،  كاالتفاؽ معو ت

ـٌ تدريس المجمكعة التجريبية البرنامج التعميميك الضابطة بالطريقة االعتيادية،   عمى القائـ ت
 .التممذة المعرفية
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ـٌ تطبيؽ  البعدم: القياس عمى أفراد  حؿ المشكالتكمقياس اختبار المفاىيـ النحكية ت
 اإلحصائية المعالجات إجراء تـٌ إحصائيِّا؛ حيث  البيانات المجمكعتيف كتصحيحو، كتحميؿ

 بيا. كالمقترحات المتعمقة كتقديـ التكصيات ا،منتائجي الدراسة، ثـ مناقشة سؤاليعف  لإلجابة
 :املعاجلة اإلحصائية

استخدـ في ىذه الدراسة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كما استخدـ 
داللة إحصائية بيف المجمكعتيف الضابطة لتحديد ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات  اختبار )ت(

 (.التممذة المعرفية عمى القائـ كالتجريبية تيعزل لطريقة التدريس )البرنامج التعميمي
 :ومهاقشتًا نتائج الدزاسة

ما فاعمية استخداـ برنامج لإلجابة عف التساؤؿ األكؿ مف تساؤالت الدراسة كىك:           
الصؼ  تالميذلدل  تنمية المفاىيـ النحكيةفي تنمية  المعرفيةالتممذة عمى  تعميمي قائـ

 اختبار)ت( افاستخدـ الباحثالطائؼ؟ في اإلدارة العامة لمتعميـ بمدينة  السادس االبتدائي
يأتي عرض لنتائج ىذا  كفيما(، independent sample t testلمعينات المستقمة )

 :االختبار
 انبَعدي انمفاهيم اننحوية نتائج اختبار )ت( نهفروق بين انمجموعتين في اختبار :(2انجدول)

درجات  قيمة ت االنحراف انمتوسط انمجموعة

 انحرية

مستوى 

 اندالنة

 0.001 56 3.389 7.09944 30.5714 انتجريبية

 6.39333 24.5667 انضابطة

لصالح  (α ≤ 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (ِيتضح مف الجدكؿ)
حيث بمغت  ،التممذة المعرفية عمى القائـ المجمكعة التجريبية التي درست بالبرنامج التعميمي

المجمكعة التجريبية كاف  تالميذعند  المفاىيـ النحكية(، مٌما يعني أف 3.389قيمة ت )
قبكؿ ، ك المجمكعة الضابطة، مٌما يعني رفض الفرضية الصفرية األكلى تالميذأفضؿ منو عند 

بيف متكسط أداء  (α ≤ 0.05)الفرضية البديمة المتضمنة كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية 
المفاىيـ اختبار  فيالتممذة المعرفية  نمكذجالصؼ السادس االبتدائي الذيف يتعممكف ب تالميذ
 .ةاالعتيادي نظرائيـ الذيف يتعممكف بالطريقة كمتكسط ،النحكية
ضمف ت التممذة المعرفية يمارسكف ميما نمكذجفي  تالميذالإلى أف ا أيضن ذلؾ كيعزل       

كبخاصة  ،التممذة المعرفية كما أف استخداـ ،تشكؿ ليـ معنى اجتماعية سياقات لغكية
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سمح في أثناء التعمـ  تالميذاعـ لمالد كاالكتشاؼ ،النمذجة كالتسقيؿ، كتدريس االستراتيجيات
كاكتساب المفاىيـ ، تكفير التغذية الراجعةك  ،عمى تعمـ المفاىيـ النحكية تالميذبازدياد تركيز ال

 النحكية، كتحديد نقاط الخمؿ كالتطبيؽ. 
 تالميذساىـ في تحديد ال التممذة المعرفيةعمى  قائـال البرنامجأف إلى  يعزل ذلؾكقد      

أف إلى أيضان  يعزل ذلؾكقد كأحرزكا نتائج مرتفعة،  ،ألىدافيـ التعممية، فأصبحكا أكثر تنافسان 
ا أبدك  تالميذفال، تالميذمريحان لجميع الكاف  التممذة المعرفيةعمى  قائـال البرنامج المقترح
 .عمى أكمؿ كجو كحتى النياية ات النحكيةأكبر بإنجاز الميماىتمامان كدافعية 

اختالفيا مع غيرىا مف  أككبعد مراجعة الدراسات السابقة لمعرفة مدل اتفاقيا 
عمى دراسة سابقة بحثت في فاعمية  -في حدكد عمـ الباحثيف -مـ يتـ العثكر ف ،الدراسات
فاعمية في تنمية المفاىيـ النحكية، كلكف كجدت بعض الدراسات التي تناكلت المعرفية التممذة 
  الدراسة الحالية إليو تتكصم ما مع يتَّفؽىك األمر الذم ك ، بشكؿ عاـالمعرفية التممذة 

، Wood (2003)، كدراسة ككد  Chiu, Chou, & Liu (2002)دراسة كايككك كليكك
، كدراسة مكيا  Malhotra  (2006)دراسة ماليكترا ك ، Darabi   (2005)دراسة دارابيك 

Moya 2015)بكنسيو-(، كدراسة ركدريجيو Rodríguez-Bonces  كاكرتيو Ortíz  
ية معاالتي اثبت ف Joseph   (2016) كجكزيؼ Mathew، كدراسة ماثيك (2016)
 المعرفية.التممذة  استخداـ

ما فاعمية استخداـ برنامج كلإلجابة عف التساؤؿ الثاني مف تساؤالت الدراسة كىك: 
الصؼ  تالميذلدل  القدرة عمى حؿ المشكالت تنمية في التممذة المعرفيةعمى  تعميمي قائـ

 اختبار)ت( افاستخدـ الباحثالطائؼ؟ في اإلدارة العامة لمتعميـ بمدينة  السادس االبتدائي
يأتي عرض لنتائج ىذا  كفيما(، independent sample t testلمعينات المستقمة )

 :االختبار
 :عديانبَ  حم انمشكالتنتائج اختبار )ت( نهفروق بين انمجموعتين في اختبار : (3انجدول)

درجات  قيمة ت االنحراف انمتوسط انمجموعة

 انحرية

مستوى 

 اندالنة

 0.007 56 2.818 4.22 14.43 انتجريبية

 4.31 11.27 انضابطة

 لصالح (α ≤ 0.05) إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة  (ّيتضح مف الجدكؿ)          
، حيث بمغت التممذة المعرفية عمى القائـ المجمكعة التجريبية التي درست بالبرنامج التعميمي
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المجمكعة التجريبية  تالميذعند  القدرة عمى حؿ المشكالتا يعني أف (، ممٌ 2.818قيمة ت)
، يعني رفض الفرضية الصفرية الثانية مٌماالمجمكعة الضابطة،  تالميذكاف أفضؿ منو عند 

( بيف متكسط َٓ.َ= αفرؽ ذك داللة إحصائية ) كجكد كقبكؿ الفرضية البديمة المتضمنة
 نمكذجالمرحمة الصؼ السادس االبتدائي في حؿ المشكالت الذيف يتعممكف ب تالميذقدرة 

 .ةاالعتيادي الذيف يتعممكف بالطريقة تالميذيـ الكمتكسط نظرائ ،التممذة المعرفية
 تالميذ لبرنامج التعميمي القائـ عمى التممذة المعرفية ذا فاًعًميَّةو لدلاكىذا يعني أىفَّ  

لميارات حؿ  تالميذكيمكف أف تيرىدَّ ىذه النتيجةي إلى أف امتالؾ ال ؛المجمكعة التجريبية
فالتممذة المعرفية تركز عمى العمميات أكثر مف  ،التدريس كبيئة التعمـ طريقةالمشكالت يتأثر ب

، كازدياد ، باإلضافة إلى تكفير التدريب المناسبتمميذالنتائج ضمف بيئة تعمـ متمركزة حكؿ ال
الفرضيات، كاألخذ بعيف االعتبار الفرضيات البديمة، كاستخداـ النماذج القدرة عمى تكليد 

كالنقاشات المنطقية في أثناء التفسير، باإلضافة إلى تحسف القدرة عمى إيصاؿ األفكار، 
  كتكسع المفاىيـ، كطرح األسئمة.

ممارسة حؿ المشكالت  تالميذتتيح لم التممذة المعرفيةأف أيضا إلى  يعزل ذلؾكقد 
بشكؿ كاضح، حيث تككف ممارسة النشاط كاضحة، فالتممذة المعرفية نمكذج تدريس يعمؿ 

تقنيات حؿ  تالميذال، فمف خالؿ النمذجة يرل Visibleعمى جعؿ التفكير كاضحان كمرئيان 
ة التكجيو خالؿ عممي تالميذالالمشكمة ضمف السياؽ الحقيقي. كخالؿ مرحمة التدريب يتمقى 

حؿ المشكالت في أثناء محاكلتيـ حؿ مشكالت ذات نيايات مفتكحة، كىاتاف المرحمتاف 
كبشكؿ فردم  تالميذالتشكالف التسقيؿ الضركرم الالـز لدعـ مرحمة االضمحالؿ، حيف يقكـ 

ال  تالميذالبحؿ المشكالت. كمف خالؿ تيسير التقنية المناسبة كدعـ التعمـ الجديد، فإٌف 
 ميارات كلكف ميكليـ نحك التعمـ الجديد يتـ تعزيزىا.يكتسبكف فقط ال

 (2000) دراسة جارفيالكايرنك كبيكا نتائج مع الدراسة ىذه نتائج تتفؽك 
Jarvelä,Erno, & Pekk  ، دراسة كالكرك Walker  (2003) ، دراسة ديجاجر كجانسف ك

 Bieniekدراسة بينيؾ ك ، DeJager, Janson, &Reezight (2005)كريزايت 
القدرة عمى حؿ  المعرفية في تنميةالتممذة إلى فاعمية  نتائجيا أشارت ، التي2008)

  المشكالت.
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 توصيات الدزاسة ومكرتحاتًا:

 في ضكء نتائج الدراسة كتفسيرىا، كفي حدكد أىداًفيا، فإفَّ الدراسة تكصي أف ييؤخذ
المباحث المعرفيًَّة كافَّةن،  كفي تدريس ،العربية األخرل المغة فركعفي تدريس  التممذة المعرفيةب

 الميعمّْميف عمى تدريبً لعمؿ عمى كا، عمكـ كرياضياتك  تربية إسالمية كتربية اجتماعيةمف 
المغكية تكفير بيئة مدرسية تسمح بنمذجة الخبرات  في ؛ لفائدتياالتممذة المعرفية استخداـ
تقترح الدراسة كما ، ليـ السقاالت المعرفيةر يكتكف ،تالميذالتعاكني كاالجتماعي بيف ال كالتعمـ
مثًؿ:  العربية األخرل المغة فركع في التممذة المعرفية فاعميَّةً  عف الدراسات مف مزيدو  إجراءي 

بمتغيّْراتو أخرل لـ تتناكٍليا ىذه الدراسةي كالجنس كالمرحمًة الدراسيًَّة  ، أك تأخذدبكاأل البالغة
 .مثالن 
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 قائمة املساجع

 :العسبيةاملساجع 
(. الخصائص، تحقيؽ محمد عمي النجار. بيركت: دار اليدل ُٕٓٗابف جني، أبك الفتح عثماف ) -

 .لمطباعة كالنشر
(. مقدمة ابف خمدكف، تحقيؽ دركيش الجكيدم. بيركت: المكتبة ََِٕابف خمدكف، عبد الرحمف ) -

 .العصرية
مكتبة الفالح  الككيت:يسيا. (. مناىج الرياضيات المدرسية كتدر ََِّأبك زينة، فريد كامؿ ) -

 لمنشر كالتكزيع
(. طرؽ تدريس الرياضيات نظريات كتطبيقات. القاىرة: دار الفكر ََُِاألميف، إسماعيؿ محمد ) -

 .العربي
 تنمية في التأممي االستقصاء استراتيجية استخداـ فاعمية (.َُِٓ (شديد بف محمد البشرم، -

 الرياض. المجمة مدينة في المتكسط الثالث الصؼ طالب لدل نحكه اإلعراب كاالتجاه ميارة
 ُّٔ-ُٗ ص ص .7 .السعكدية-كاالجتماعيةالتربكية  لمدراسات العربية

(. رسائؿ الجاحظ، تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف. القاىرة: ُٕٗٗالجاحظ، عثماف بف بحر ) -
 .مكتبة الخانجي

 .الكتب(. التعريفات. بيركت: عالـ ُٕٖٗالجرجاني، عمي بف محمد ) -
(. اإلبداع: مفيكمو كمعاييره كمككناتو كنظرياتو كخصائصو، ََِِجركاف، فتحي عبد الرحمف ) -

 .. عماف: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعُكمراحمو، كقياسو كتدريبو، ط
(. فٌعالية تدريس النحك في ضكء الذكاءات المتعددة في تنمية بعض ََِٗالجكجك، ألفت محمد ) -

 :عمى الرابط َُِٖ-ُ-ٕحكية، تـ تصفحو في المفاىيـ الن
 www.multka.net/vb/showthread 

 الفيـ ميارات تنمية في المقترحة "اتقف" استراتيجية تأثير .(َُِّالمحسف ) عبد عمي الحديبي، -
 .العممي المجمس .التربكية المجمة .أخرل بمغات الناطقيف العربية المغة متعممي القرائي لدل

 ِّٗ-ُّٖص  (، صُ/ُٔ)ِٕ. الككيت جامعة
(. أثر برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجية تعمـ الميمات القائمة ََِْحمادنة، شياب محمد ) -

عمى حؿ المشكالت في تحصيؿ طمبة المرحمة األساسية في مادة التربية اإلسالمية 
العميا، كاتجاىاتيـ نحكىا. أطركحة دكتكراه غير منشكرة، جامعة عماف العربية لمدراسات 

 .عماف، األردف
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صنعاء: مطابع الكتاب  .(. طرائؽ التدريس العامةُٓٗٗالخكالدة، محمد محمكد، كآخركف ) -
 .المدرسي

(. فعالية استخداـ خرائط المفاىيـ كخرائط المفاىيـ المعززة بالعركض ََِٗ، سيا دخيؿ )الدعدم -
العممية التقديمية في تحصيؿ قكاعد المغة العربية لدل طالبات الصؼ الرابع االبتدائي. رسالة 

 .ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، مكة: السعكدية
عمـ المستند إلى مشكمة في غرفة الصؼ. ترجمة (. كيؼ تستخدـ التََُِديميسيؿ، ركبرت ) -

 .مدارس الظيراف األىمية. الرياض: دار الكتاب التربكم لمنشر كالتكزيع
 .(. جامعة دمشؽ: مديرية الكتب الجامعيةِ(. التربية العامة )ُْٖٗرحمة، أنطكف ) -
عامة (. دراسة لمستكل التحصيؿ النحكم عند طمبة الثانكية الُْٗٗزقكت، محمد شحادة ) -

كعالقتو بالجنس كالتخصص األكاديمي كاالتجاه. أطركحة دكتكراه غير منشكرة. جامعة أـ 
 .درماف: السكداف

في  المفيكمي التغير عمى قائمة مقترحة استراتيجية فاعمية(. َُِّسعيد ) بف محمد الزىراني، -
المتكسط  الثاني الصؼ طالب لدل النحكية المفاىيـ بعض عف البديمة التصكرات تعديؿ

 .السعكدية القرل، أـ جامعة أطركحة دكتكراه غير منشكرة. بيا. كاحتفاظيـ
. عالـ  (. التدريس،ُٕٗٗحسف حسيف ) زيتكف، -  .القاىرة الكتب،رؤية في طبيعة المفيـك
القضايا  –المفيـك  ":رؤية جديدة في التعميـ " التعمـ اإللكتركني  (.ََِٓزيتكف، حسف حسيف ) -

 .لمتربيةالدار الصكلتية  الرياض: السعكدية، التقييـ،- التطبيؽ-
، طََُِزيتكف، عايش محمكد ) - . عماف: دار الشركؽ لمنشر ُ(. أساليب تدريس العمـك

  .كالتكزيع
، اإلصدار األكؿ. ََِٕزيتكف، عايش محمكد ) - (. النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمـك

 .عماف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع
(. أثر استخداـ العركض التقديمية في التحصيؿ الدراسي في ََِٗالسممي، عبد العاؿ ىالؿ ) -

النحك لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم كاالتجاه نحكىا. رسالة ماجستير غير منشكرة، 
 .جامعة أـ القرل: السعكدية

اعد النحكية (. أثر استخداـ التعمـ التعاكني في تدريس القك ََُِالسميطي، ظبية سعيد فرج ) -
عمى تنمية القدرة المغكية كاالتجاه نحك دراسة القكاعد النحكية لدل طالبات المرحمة الثانكية 

 بدكلة قطر. أطركحة دكتكراه غير منشكرة، جامعة عيف شمس، القاىرة: مصر
(. معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية. القاىرة، الدار ََِّ، حسف كزينب النجار )شحاتة -

 المصرية. المبنانية
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(. نمك المفاىيـ العممية لألطفاؿ. القاىرة: دار الفكر ََُِصادؽ، يسرية كالشربيني، زكريا ) -
 .العربي

(. تعميـ العربية كالديف بيف العمـ كالفف. القاىرة: دار الفكر ُٗٗٗطعيمة، رشدم كمناع، محمد ) -
 .العربي

 كالخطكات المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ نمكذجي استخداـ (. أثرَُِٔإبراىيـ ) إياد الجكاد، عبد -
 لدل االجتماعي كالتكاصؿ اإلعراب ميارات تنمية عمى نحكية كحدة تدريس الخمس في

 أماراباؾ(. (كالتكنكلكجيا لمعمـك العربية األمريكية األكاديمية مجمة .الثانكية المرحمة طالبات
 َُٔ-ُُْص (، صَِ)ٕاألمريكية.  المتحدة الكاليات

 كخرائط التعمـ دكرة أثر (.َُِِجكاد ) عمي ميسكف كالتميمي، فرحاف عمي حسف العزاكم، -
 إعداد معاىد طالبات لدل المادة نحك االتجاه كتنمية النحكية المفاىيـ في اكتساب المفاىيـ
. الككفة، العراؽ جامعة ،اإلنسانية لمعمكـ لمبنات التربية بغداد، مجمة كمية في المعممات

 .ّْ-ٕص  (، صَُ)ٔ
، طََُِعميمات، محمد مقبؿ كأبك جاللة، صبحي حمداف ) - . الككيت: ُ(. أساليب تدريس العمـك

 .مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع
 في المغكم لإلعجاز مقترح إلكتركني معجـ نمكذج (. تأثيرَُِِاهلل ) عبد إمبارؾ إيماف الغامدم، -

 رسالة .الباحة بجامعة العربية المغة قسـ طالبات لدل البالغي كالتذكؽ ميارات اإلعراب تنمية
 .الباحة التربية، جامعة ماجستير، كمية

(. كفاءة التعمـ التعاكني في اكتساب تالميذ ُٖٗٗفضؿ اهلل، محمد رجب كعبد الحميد، سعد ) -
التعميـ األساسي لبعض المفاىيـ النحكية. دراسات في المناىج كطرؽ التدريس، جامعة عيف 

 .شمس
 :عمى الرابط َُِٖ/ُ/ِٓ(. تدريس المفاىيـ، تـ تصفحو في ََِٔفكدة، محمد ) -

 http://moufouda.jeeran.com/archive/2006/4/41809.html 
 .. بيركت: دار الفكرِ(. القامكس المحيط، طََِْالفيركز آبادم، محمد الديف محمد ) -
 .المعارؼ (. الرد عمى النحاة، تحقيؽ شكقي ضيؼ. القاىرة: دارُٖٗٗالقرطبي، ابف مضاء ) -
(. فاعمية طريقة حؿ المشكالت في تدريس مادة الجغرافيا. َََِقسيس، جكرج مطانيكس ) -

 أطركحة دكتكراه غير منشكرة، جامعة دمشؽ، دمشؽ، سكريا
 .(. تفكير األطفاؿ. عماف، عماف األىمية لمنشر كالتكزيعَُٗٗقطامي، يكسؼ ) -
 .ماف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع(. نمك الطفؿ المعرفي كالمغكم. عَََِقطامي، يكسؼ ) -
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. عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ُ(. تعميـ التفكير لجميع األطفاؿ، طََِٕقطامي، يكسؼ ) -
 .كالطباعة

 لتنمية التأممي التفكير عمى قائـ مقترح برنامج (. فاعميةَُِِعمي ) محمكد غادة كركاف، -
، التربية كمية ،ماجستير رسالة .بغزة األساسي التاسع الصؼ طمبة اإلعراب لدل ميارات
 .بغزة األزىر جامعة

 .(. معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية. عماف: دار الفرقافُٖٓٗالمبدم، محمد سمير نجيب ) -
(. استراتيجية القدرة عمى حؿ المشكالت لدل اإلدارييف في كزارات ََُِعثماف ) محمكد، مأمكف -

السمطة الكطنية الفمسطينية. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح، نابمس، 
 .فمسطيف

 .. القاىرة: دار الفكر العربيّ(. تدريس فنكف المغة العربية، طََِِمدككر، عمي أحمد ) -
(. مككنات دافعية اإلنجاز كعالقتيا بأسمكب حؿ المشكالت. أطركحة ُْٗٗمسمـ، إبراىيـ أحمد ) -

 .دكتكراه غير منشكرة، جامعة طنطا، القاىرة، مصر
(. أثر استخداـ كؿ مف استراتيجيتي كمكزماير كديفس في التدريس عمى ََِْمطر، أحمد أميف ) -

ير غير منشكرة، اكتساب طمبة الصؼ الثامف األساسي لممفاىيـ الرياضية. رسالة ماجست
 .جامعة األزىر: غزة

 .. بيركت: المكتبة العصرية لمطباعة كالنشرِ(. المصباح المنير، طُٖٗٗالمقرم، أحمد محمد ) -
طرؽ -مداخمو-(. تعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرل: أسسوُٖٓٗ) الناقة، محمكد كامؿ -

كث كالمناىج. سمسمة دارسات في تدريسو. جامعة أـ القرل. معيد المغة العربية. كحدة البح
 تعميـ العربية.

 .. عماف: دار الفرقاف لمنشر كالتكزيعْ(. عمـ النفس التربكم، طََِّنشكاتي، عبد المجيد ) -
المفاىيـ  اكتساب في التكليدم التٌعمـ استراتيجية استخداـ أثر (.َُِْ) كائؿ خميؿ النكاس، -

 رسالة ماجستير النحك. تٌعمـ نحك كاتجاىاتيـ األساسي الخامس الصؼ طمبة لدل النحكية
 .فمسطيف نابمس، الكطنية، النجاح جامعة منشكرة، غير
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