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 ملخص

عد في تحسين مهارات القوا هدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر استراتيجية خرائط المفاهيم

( طالبًا، بواقع شعبتين، 60الصف السابع األساسي. تكّون أفراد الدراسة من ) طالبالنحويّة لدى 

جرى اختيارهما عشوائيًّا من بين شعب الصف السابع األساسي في مدرسة الملك عبد هللا الثاني 

تمثل (. واختيرت إحدى الشيييعب عشيييوائيًا ل2016/2017للتميز، في منطقة إربد للعام الدراسيييي )

ّدت الشييييعبة  المجموعة التجريبية التي تّم تدريسييييها وفت اسييييتراتيجية خرائط المفاهيم  في حين عع

الثانية هي المجموعة الضابطة التي درست القواعد النحويّة باستخدام الطريقة التقليدية. وأظهرت 

وعتين نتائج التحليالت اإلحصيييائية وجود فري دال د لة إحصيييائية بين متوسيييطي درجات المجم

التجريبية والضابطة على أدائهّن في اختبار القواعد النحويّة البعدال، لصالح المجموعة التجريبية. 

وكشيييييفت نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مسيييييتقلّتين وجود فروي دالة إحصيييييائيًّا بين متوسيييييطات 

المفاهيم المجموعتين التجريبية والضيييييييابطة في مهارتي: التمييز بين المفاهيم النحوية، وتطبيت 

 النحوية في جمل مفيدة، لصالح المجموعة التجريبية.

 .خرائط المفاهيم، مهارات القواعد النحويّة الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

This study aimed to investigate the effect of concept mapping strategy 

in improving grammar skills among seventh grade male students. The 

sample of the study consisted of (60) male students (two sections), were 
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selected randomly from the seventh grade male students at King Abdullah 

II School for Excellence in Irbid directorate for the scholastic year 

(2016/2017). One section was selected randomly to represent the 

experimental group that was taught according to the concept mapping 

strategy; while the second section was assigned as the control group that 

was taught the grammar skills according to the traditional method. The 

results of the statistical analysis showed that there was significant 

difference in the post-test scores on the grammar skills of the two groups, 

for the benefit of the Experimental group that was taught according to 

concept mapping strategy. The results of the "T" test for two independent 

groups revealed statistically significant differences between the means of 

the two groups on the two major grammar skills (the distinction between 

grammatical concepts, and the application of grammatical concepts in 

useful sentences) for the benefit of the experimental group.  

Keywords: Concept Mapping Strategy/Grammar Skills. 

 

 مقدمة

األسييييياي الذال تعبنى عليغ اللغة بفنونها ومهاراتها المختلفة،  للغة العربية تععدُّ القواعد النحويّة

سليم، وحدث قص ور في نقل األفكار إلى المتلقّي فإدا أصابها خلل أو اعتراها نقص فسد التعبير ال

من أهمّية كبرى في للغة العربية مسييييييتمًعا كان أم قارًئا، و  يخفى على أحد ما للقواعد النحوّية 

سيييالمة التعبير اللغواّل بكافّة أشيييكالغ، فال بّد لمهارات ا تّصيييال اللغواّل من كتابة وقرا ة وتحّدث 

ح من خاللها المعاني واألفكار لتصيل من قواعد نحويّة تحكمها ليسيتقيم بها القلم  واللسيان، وتتوّيّ

إلى المتلقّي دون لبس أو غموض، ولن يكون للغة معنى إن لم يتلقّاها السييييييامع أو القار  بشييييييكل 

 سليم   تععّكر صفوها األخطا  النحويّة. 

على ( أّن أهمّية القواعد النحوّية تكمن في كونها أداة تعمل 2004ويرى الدليمي والدليمي )

تقويم ألسييينة الطلبة، وتعصيييمهم من الخطا نطقًا وكتابة  فااّل خطا في اإلعراب والضيييبط النحواّل 

للكلمات يؤثّر في نقل المعنى المقصيييييود إلى المتلقّي، كما أّن القواعد تعّود الطلبة دقّة األسييييياليب، 

أّن الغاية المنشودة  (2009وتنّمي الثروة اللغويّة لديهم، وتصقل مواهبهم وأدواقهم. ويؤّكد رواال )

 في اللغة العربية من تعليم اللغة هي تعلّم األسلوب السليم والتعبير الجيّد، وما دور القواعد النحويّة

 الجودة في التعبير.وإ  ّمان السالمة في األسلوب 

تكفل صيييييّحة األدا  اللغواّل لدى  للغة العربية ( أّن القواعد النحويّة2002وترى السيييييليطي )

وفهم معنيياه وإدراكييغ من غير لبس أو غموض، وتععين على اسييييييتعمييال األلفيياظ والجمييل  الطلبيية

اسييييييتعماً  صييييييحيًحا. وعلى الرغم من أهمّية القواعد النحوّية إ  أنّها تععّد من أعقد المشييييييكالت 
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 2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التربويّة في تدريس اللغة العربيّة  إد إّن الطلبة غالبًا ما ينفرون منها، ويشيييييكون من صيييييعوبتها، 

ضيييجرون ويملّون من دروي النّحو في مراحل الدراسييية المختلفة، ومّما يؤّكد دلك نتائج إحدى وي

لدراسيييييييات التي أظهرت أّن هنا  ) ّلة 57ا ها ق ية  أهّم غة العرب عد الل ( صييييييعوبة تكمن في قوا

لدليمي  ّية )ا لة التوّيييييييح ية األمث فا عد إلى ك تب القوا قار ك لة، وافت ّية المحلو قات اإلعراب التطبي

 (. 2004دليمي، وال

(، وقد أّكد جاهمي 2002وتزداد الشكوى من صعوبة النحو العربّي يوًما بعد يوم )السليطي، 

ّية دراسييييييية ؤ( أّن طبيعة النحو العربّي وطري تعليمغ هّم ي2005) غة العرب بالل ّري كل المعنيّين 

ا، ودكر في دراسيية لغ أّن تالميذ المرحلة الثانويّة يعجزون عن تصييوّ  ر الجملة الفعليّة إدا وتدريسييً

ذف خبرها، والعجز واّح وظاهر في كتابات الطلبة وقرا اتهم.   استتر فاعلها وا سمية إدا حع

ويذكر بعض الباحثين أّن هنا  مشييييييكلة كبيرة في الدري النحواّل لعّل أبرز نتائجها وأهّمها 

ة واستظهارها غيبًا، ثّم عجزهم الحالة العاّمة عند غالبيّة الطالب  المتمثّلة في حفظ القواعد النحويّ 

عن التعبير بلغة سييييليمة  حيد يجدون صييييعوبة في وّييييع قواعد اللغة موّييييع التطبيت )جابر، 

(. وتشير الدراسات الحديثة إلى أّن المشكلة ليست في اللغة العربية داتها 2005  جاهمي، 2012

غالبًا ما  في اللغة العربية النحويّة وإنّما في األساليب المتّبعة في تدريسها  فطريقة تدريس القواعد

تكون جامدة بعيدة عن المرونة نتيجة صييعوبتها وسييعتها، وتعّد قواعد اللغة العربية من بين فرو  

صيييييين باصيييييول التدريس وطرائقغ  فطريقة التدريس هي حجر  اللغة التي نالت اهتمام المتخصيييييّ

خّصصين للبحد في تعليمها وفت أفضل الزاوية لعناصر المنهج األخرى  لذلك اتّجهت عناية المت

 (. 2004األساليب )الدليمي والدليمي، 

( أّن أهم مشييييكالت تدريس النحو اعتماده على تحفيظ القاعدة النحوية 2005ويرى جاهمي )

بعد اسيتنباطها، أو يلجا بعض المعلمين إلى الطريقة القياسيية في التدريس، ومع دلك فإّن الملحوظ 

يفًا من اعتماد هاتين الطريقتين  فقد أصييبح الهدف من تدريس القواعد النحويّة أّن العائد يبقى ّييع

أن يحصييل الطالب على عالمة النجاف فقط، وليس ليتّخذها سييالًحا نافًعا. وهذا ما أشييار إليغ بعض 

ها   تتجاوز  فإنّ ية وطرائقها مهما تعّددت  غة العرب عد الل تدريس قوا باحثين في أّن أسييييييياليب  ال

(. وفي دراسييية 2004هما: المنحى ا سيييتقرائي أو المنحى القياسيييي )الدليمي والدليمي،  منحيْين 

( تّوصل فيها إلى أّن أكثر الطري شيوًعا في تدريس قواعد اللغة العربية 2004أجراها الجبورال )

هي الطريقة ا سييييتقرائية، وقد أوصييييى بضييييرورة اسييييتخدام طرائت متنّوعة في تدريس القواعد 

تعريف معلمي اللغة العربية با سييييتراتيجيات الحديثة التي أثبتت البحوث والدراسييييات النحويّة، و

 فاعليتها في تعليم اللغة العربية.

( أّن جمود طرائت النحو وا لتزام بها نفسييييييها أثنا  التدريس يععّد 2002وترى السييييييليطي )

يب تدريس النحو العربّي ( في أّن أسال2005عاماًل كبيًرا في صعوبتغ، وهذا ما أشار إليغ عصر )

 بحاجة إلى تغيير وتبديل، كما أنّها بحاجة إلى استراتيجية مشتقّة من المعرفة النحويّة. 

( أّن هنا  قصييييورا في المقدرة على تقديم قواعد اللغة 2011ويشييييير حمادات وعياصييييرة )

البسييييييتنجي زغول والالعربّية بطريقة تتناسييييييب والبنا  المعرفي للمتعلّم. وهذا يتّفت مع ما دكره 



 يجية خرائط المفاهيم في ......""أثر استرات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 106

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019(، 1)33إلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم ا

( في أّن طريقة عرض المادة الدراسيييية أمر يسيييتدعي ا هتمام بتوّييييح البنية التنظيمية 2007)

والتسيييلسيييل المنطقي لهذه المادة بشيييكل يمّكن المتعلم من دمجها في بنيتغ المعرفية، كما يسيييتدعي 

أّن بنا  الفكر للنحو  المحافظة على جذب انتباه المتعلمين مّدة تقديم المادة الدراسييييييية، ويؤّكدان

العربي يبدأ من إعادة بنا  مفاهيمغ وتطويرها حتّى يتسيييينّى لنا مواجهة صييييعوبة تعلمغ التي تكمن 

في طريقة اكتساب المفاهيم النحوية وتمثيلها، ودلك من خالل تحديد المفاهيم النحويّة وترتيب هذه 

لعالقات القائمة بين هذه المفاهيم، المفاهيم بصييورة منظّمة ومتسييلسييلة منطقيّا تتضييح من خاللها ا

مّما يحمل الفوائد للعملية التعليمية التربوية المتعلقة بتيسييييييير تعلّم القواعد النحوية وتعليمها في 

 المداري. 

( أّن أحد العوامل المهمة التي تسيييييياعد في تسييييييهيل التعلم هو تنظيم 2004ويؤّكد الطيطي )

ة بط ريقيية تحليلييية تراعي طبيعيية كييل من المفيياهيم وترابطهييا المحتوى المعرفي للميياّدة التعليميييّ

( في أّن المعلم الناجح يعمل على تنظيم المحتوى 2005وتكاملها، وهذا ما أشييييييار إليغ عصيييييير )

التعليمي للدري، وتحديد المفاهيم الكبرى فيغ بشيييكل يجعل تعلّمغ أسيييهل  فالمفهوم األوسيييع الذال 

الرئيس، وتحتغ تقع المفاهيم الفرعيّة  ومثال دلك مفهوم يضيييييّم معغ مفاهيم أخرى يقال لغ المفهوم 

أقسيييام الكالم  حيد تقسيييم الكلمة إلى اسيييم، وفعل، وحرف، ويمكن تمثيل هذا الموّيييو  برسيييم 

 هرمّي كاآلتي:

 

ح مفهوم أقسام الكلمة :(1شكل ) ّّ  .رسم هرمّي يو

غ يتيح للمتع لم التمييز بين المفيياهيم وتكمن ميزة هييذا الترتيييب أو التمثيييل للمعلومييات في أنييّ

 الفرعية واستنتاج العالقات بينها.

ومن ا سييييييتراتيجيييات التي أثبتييت فيياعليّتهييا في مجييال التعلّم والتعليم القييائميية على التنظيم 

العون   2001  الدردور، 2010الهرمّي للمعلومات واألفكار استراتيجية خرائط المفاهيم )الزي، 

 ;Salehi & Jahandar & khodabandehlou, 2013  2012والحميييدون والخزاعلييية، 

kalhor & Mehran, 2016  .) 

لة بنظريّتغ المعرفية في التعلم دال المعنى،  تععّد خرائط المفاهيم ترجمة ألفكار أوزبل المتمثّ

في مجييال متييابعيية التطّور  في أبحيياثييغ في جييامعيية اكورنييلا 1972وقييد طورهييا انوفييا ا عييام 

انوفا ا أّن أسيييييياي نظرية ل فيما يتعلت بالمفاهيم العلمّية، حيد يرىالمعرفي وفهمغ لدى األطفا

أوزبل قائم على فكرة أسييييييياسييييييية مفادها أّن التعلم يحدث عندما يتمثل المتعلم المفاهيم الجديدة 

ما يفعلغ الطفل عندما يتمّثل المعرفة عن طريت خرائط  لديغ، وهذا  نا  المعرفي  فيضيييييييفها للب

 (.Canas & Novak, 2007  2007  سرايا، 1995 )نوفا  وجوين، المفاهيم

الكالمأقسام

حرف فعل اسم
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 2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّممت خرائط المفاهيم وفت معايير أسييييياسيييييية أهمها البنية الهرميّة  وتعني أّن البنية  وقد صيييييع

المعرفية للمتعلم تكون منظّمة بطريقة هرميّة، حيد توّييع أو  المفاهيم األكثر عمومية وشييموً  

مومية، ثّم األدّي واألكثر خصوصية كاألمثلة التوّيحية في قمة الهرم، ثّم يتبعها المفاهيم األقل ع

 (. 1995)نوفا  وجوين، 

وتسيييتطيع خرائط المفاهيم أن تسييياعد في حدوث التعلم دال المعنى من خالل صيييورتين لها  

أو هما مسيييييياعدة المتعلمين على إتمام العمليات العقلية بصييييييورة أكثر إدراًكا وتحّكًما، وثانيهما 

مام عمليّتي تكامل المفاهيم واندماجها داخل البنا  المعرفي لديهم )سييييييرايا، مسييييييياعدتهم على إت

2007.) 

وتععّرف خرائط المفيياهيم بييانّهييا أدوات تخطيطييية تهييدف إلى عرض العالقييات بين المفيياهيم 

ح العالقات بين المفاهيم  ّّ وتنظيمها باستخدام خطوط تصل بينها ومكتوب عليها كلمات رابطة تو

(. كما تععّرف بانّها رسييييييوم تخطيطية هرمية، القمة فيها 29، ص1995ا  وجوين، المختلفة )نوف

  2012للمفاهيم األكثر شييييييمولية، ثّم تندرج المفاهيم لتكون أكثر تحديًدا عند قاعدة الهرم )قطيط، 

(. وعّرفها بعض الباحثين بانّها أدوات تخطيطية بصرية محسوسة تساعد على 2010الحطيبات، 

 (.122، ص2012، وآخرونالجديدة ّمن البنية المعرفية للمتعلم )العون  دمج المفاهيم

ومّما يميّز خرائط المفاهيم أنّها تعتمد على اإلدرا  البصييييراّل الذال يبدأ بمشيييياهدة الصييييورة 

الطيطي  هوهييذا مييا دكرالتي يتّم رسييييييمهييا أمييام أعين المتعلمين،  المفيياهيم ةطيييالمتمثّليية في خر

المراد تعلّمها تعبنى عن طريت تصييييّورات اإلنسييييان من خالل حواسييييغ،  أّن المفاهيمفي ( 2004)

ة  والمدركات الحسييييية تععّد األسيييياي األول لتشييييكيل المفاهيم  حيد تتشييييّكل صييييورة دهنيّة خاصييييّ

 بالمفهوم، فيصبح لدى الفرد القدرة على تمثّلغ واستيعابغ.

غ يكتسيييييييب فهًما عميًقا للمفاهيم والمعلّم الناجح عندما يععّد خريطة المفاهيم لدري معيّن فإنّ 

المفتاحية التي يجب التركيز عليها وتعليمها للطلبة، كما أّن هذه الخريطة تععّد الموّجغ لتسييييييلسييييييل 

 (.Canas & Novak, 2007عملية التعلم )

 وقد دكر الباحثون والمتخّصصون خطوات بنا  خريطة المفاهيم على النحو اآلتي:

 اختر موّوًعا ما من المنهج. −

 حلّل الموّو  واستخرج المفاهيم األساسية. −

 رتّب المفاهيم هرميّا من األكثر عمومية إلى األقل. −

ارسم خريطة المفاهيم واًّعا المفاهيم في دوائر أو مربعات  حيد تكون المفاهيم األكثر  −

عموميّة في القّمة، ثم تاتي في الوسط المفاهيم األقل عمومية، ثّم األمثلة والتفصيالت في 

اعدة الشكل الهرمي، و  ترسم حول األمثلة التوّيحية دوائر أو مربّعات ألنّها ليست ق

 مفاهيم.
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 ارسم خطوطًا تصل بين المفاهيم حسب العالقة بينها. −

ن المفهومين تشير إلى معنى العالقة بي -بمشاركة الطلبة وتفاعلهم-ّع كلمات رابطة  −

 (. 1995  نوفا  وجوين، 2007  سرايا، 2012)قطيط،  المرتبطين مًعا بخطّ.

وبنا  على ما سييبت، يكون الشييكل العام لنمودج مبسييط لعناصيير خريطة المفاهيم على النحو 

 اآلتي:

 )المفهوم العام(

 

 

 لخطوط العرّية()ا         إلى                                             ينقسم                              كلمات الربط 

 

 

 )مفاهيم أقل عمومية(

 

 األمثلة التوّيحية()

 

 مثال                          مثال                                  مثال            

 اكتبْ                يكتبع                                كتَب                        

 .لمفاهيمنمودج مبسط لعناصر خريطة ا :(2شكل )

حيد تمثل المفاهيم في قمة الشييكل الهرمي المفاهيم األكثر عمومية وشييمولية، ثم تليها األقل 

 شمولية واألكثر خصوصية )المفاهيم الفرعية(، ثم األمثلة التوّيحية.

ها  بال المعلومات التي بين بة على اسييييييتق عدة الطل فاهيم في مسيييييييا ية خرائط الم وتكمن أهم

ا، كما من شيييييييانها أن تزّودهم بتلخيص تخطيطي لما تعلّموه، وتزيد عالقات، وسييييييهولة تذّكره

انتباههم إلى المهمة المعنيّة  كونها تعمل على تنظيم المفاهيم بشييييييكل هرمي تسييييييلسييييييلي )نوفا  

( أّن تمثيل الدروي النحوية 2011(. ويؤّكد حمادات وعياصييرة )2007  سييرايا، 1995وجوين، 

طة  أو اإلمالئية أو الصييرفية عن طريت خرائط المفاهيم يهدف إلى تقديم المعلومات بصييورة مبسييّ

 بعيدة عن التعقيد تعسهّل على المتلقّي استيعابها وفهمها.

وقد أشييار بعض الباحثين إلى بعض التطبيقات التربوية لخرائط المفاهيم، من أهمها الكشييف 

صّور المفاهيم والعالقات عن مضمون البنية المعرفية للمتعلم، باإلّافة إلى أنّها تعرض طريقة لت

 الفعل

  الماّي

 

  األمر

  المضار  
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 2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهرمية بينها، وإظهارها بصورة بصريّة بسيطة تستثمر القدرة الملحوظة لدى المر  في التصّور 

البصييرال، كما أنّها تزيد من قدرة المتعلم على تذكر التفاصيييل الدقيقة واألمثلة واسييتيعابها )نوفا  

 (.1995وجوين، 

لعرض الدري وتوّيحغ لطالبغ، وقد يصبح فيما  وتععّد خرائط المفاهيم خطّة يضعها المعلم

بعد أسييييلوبًا في التعلّم  فإدا عرض المعلم محتوى الدري التعليمي باسييييتخدام اسييييتراتيجية خرائط 

المفاهيم فإنّغ يوحي للطلبة باهميّة استخدامها، فيشّجعهم على عمل خرائطهم الخاصة بهم معتمدين 

عادة تنظيم المادة التعليمية كما يفهمها  ودلك ألّن خرائط على أنفسهم، عندئذ يبذل الطالب جهده إل

 (.2012المفاهيم ترّكز انتباه المتعلمين، وترشدهم لطريقة تنظيم أفكارهم )قطيط، 

وقد أثبتت الدراسيييات والبحوث فاعلية خرائط المفاهيم في العملية التربوية بشيييكل عام، وفي 

توصل بعض الباحثين إلى أّن خرائط المفاهيم تسهم مجال تعليم اللغة ومهاراتها بشكل خاص  فقد 

إلى حد كبير في زيادة التحصيل الدراسّي للطلبة وتنمية المهارات العقلية اإلبداعية لديهم )قرمان، 

ل الزي )2014 ( إلى أّن خرائط المفاهيم تزيد من قدرة الطلبة على تطبيت 2010(. وقد توصيييييييّ

لكلية للمادة التعليمية، وتسهل عليهم ربطها بابنيتهم المعرفية المعرفة، وتساعدهم في إدرا  البنية ا

( أّن Kommers, 2004السييييابقة، وهذا من شييييانغ أن يحقّت التعلّم دا المعنى. كما يؤكد كومرز )

خرائط المفاهيم تسيياعد الطلبة في التفكير بعمت، وتسييهم في تثبيت المعلومات في داكرتهم بشييكل 

ينًا ممتاًزا لتحسيييين التفكير اإلبداعي والوصيييول ألسييياليب جديدة في حل أكثر فاعلية، كما تعّد تمر

 المشكالت.

( على طلبة الصف السادي األساسي، توّصل 2001وفي دراسة ميدانية أجراها الدردور )

فيها إلى أّن خرائط المفاهيم تسييهم بشييكل واّييح في تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة. وأكد عدد من 

ة خرائط المفيياهيم في تحسييييييين مهييارات التفكير اإلبييداعي في التعبير: الطالقيية، البيياحثين فيياعلييي

 (.   2012، وآخرونوالمرونة، واألصالة )العون 

لغة وفيما يتعلت بالدراسييييييات والبحوث التي تناولت اسييييييتخدام خرائط المفاهيم في مجال ال

المفاهيم في تسييييييهيل  ( إلى فاعلية خرائط2011توصييييييلت فندال وعلي )ومهاراتها وفنونها  فقد 

ستخدام هذه  اكتساب المفاهيم البالغية وتمثّلها والتمييز بينها وتطبيقها بشكل أفضل، حيد ساعد ا

ا سييتراتيجية في تشييجيع الطلبة على إثارة األسييبلة وإبدا  اآلرا  والمشيياركة الفاعلة وزيادة الثقة 

ي توصيييل فيها إلى زيادة تحصييييل ( الت2014بالنفس. وأّكدت نتائج هذه الدراسييية دراسييية قرمان )

 الطلبة في مادة البالغة وتحسين ا تجاهات نحوها باستخدام استراتيجية خرائط المفاهيم.

( إلى فاعلية Kalhor & Mehran, 2016وفي مجال القرا ة توصيييييييل كالور ومهران )

ب الييذين خرائط المفيياهيم في تنمييية مهييارات القرا ة دات المعنى وإعييادة بنييا  النص لييدى الطال

يدرسييييييون اللغة اإلنجليزية، وزادت من قدرتهم على اسييييييتخالص األفكار الرئيسييييييية في النص 

 المقرو .
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أّما في مجال قواعد اللغة بشيييييكل عام، فقد عثرت الباحثة على عدد محدود من الدراسيييييات  

بنيييدهلو  منهيييا دراسييييييييية أجرتهيييا  & Salehi, Jahandarصيييييييييالحي وجييياهنيييدار وكودا

Khodabamdehlou, 2013) في إيران، هييدفييت إلى الكشييييييف عن أثر خرائط المفيياهيم في )

تحصيييييييل القواعد لدى الطالب في المرحلة ما قبل الجامعية. وقد أظهرت نتائج الدراسيييييية وجود 

فروي دات د لة إحصائية في مستوى التحصيل في اختبار قواعد اللغة لصالح طالب المجموعة 

 لمفاهيم.التجريبية الذين درسوا باستخدام خرائط ا

بدراسييييية إجرائية في مدينة  (Beydogan & Bayindir, 2010) وقام بيدوجان وبايدير

)كيرهير( بتركيا، هدفت الكشييييف عن فعالية اسييييتخدام خراط المفاهيم في تدريس القواعد اللغوية 

تطبيت اختبار في القواعد  تمّ ولدى طلبة الصييييييف الرابع األسيييييياسييييييي في إحدى المدار ا بتدائية. 

وية على أفراد الدراسيييييية. وأظهرت نتائج التحليل األحادال تفّوي طالب المجموعة التجريبية اللغ

الذين درسوا باستخدام خراط المفاهيم على المجموعة الضابطة، وبخاصة في مهارة فهم القواعد 

 اللغوية المجردة، وتفسير العالقات بين الجمل.

ة سات دراس، ومن هذه الدرااللغة العربيةوقد ندرت الدراسات في مجال القواعد النحوية في 

( هدفت إلى اسييتقصييا  فاعلية خرائط المفاهيم في تحصيييل طلبة 2010مقابلة والفالحات ) أجراها

الصييييييف الثامن األسيييييياسييييييي في قواعد اللغة العربية مقارنة بالطريقة ا عتيادية، وتكونت عينة 

إحداهما كانت ّيابطة درسيت قواعد ( طالبًا وطالبة موزعين في مجموعتين  123الدراسية من )

اللغة العربية بالطريقة ا عتيادية  واألخرى تجريبية درسييييييت باسييييييتخدام اسييييييتراتيجية خرائط 

المفاهيم. وأظهرت نتائج الدراسة تفّوي طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام خراط 

( دراسييييييية هييدفييت إلى 2007المفيياهيم على المجموعيية التجريبييية. وأجرت التوتنجي والزعبي )

الكشف عن أثر خرائط المفاهيم في تحسين القواعد والتطبيقات اللغوية لدى طالب الصف العاشر 

في األردن. وتكّونت عينة الدراسة من شعبتين من شعب الصف العاشر الذين يدرسون في إحدى 

واألخرى  المداري الخاصيييييية في عمان  إحداهما تجريبية درسييييييت باسييييييتخدام خراط المفاهيم،

ّييييابطة درسييييت بالطريقة التقليدية. وأظهرت نتائج الدراسيييية تفّوي طالب المجموعة التجريبية 

 الذين درسوا باستخدام خراط المفاهيم.

وتعقيبًا على ما سييييييبت، يتّضييييييح لنا وجود دراسييييييات عديدة تناولت اللغة العربية ومهاراتها 

ي تحسيييين مهارات القواعد النحويّة )مقابلة عموًما  إ  أّن هنا  ندرة من الدراسيييات التي بحثت ف

ة فقييد تميّزت عن 2007  الزعبي والتوتنجي، 2010والفالحييات،  ا عن الييدراسييييييية الحيياليييّ (. أمييّ

الدراسيييتين السيييابقتين في البحد في مهارتين فرعيّتين من مهارات القواعد النحوية  وهما مهارة 

د بشييييكل صييييحيح، حيد لم تتناول أاّل دراسيييية التمييز بين القواعد النحوية، ومهارة تطبيت القواع

هاتين المهارتين، كما تميزت بمجتمع الدراسيييييية الذال تناول طلبة -على حّد علم الباحثة-سييييييابقة 

 الصف السابع األساسي في المداري الحكومية في األردن. 

وبناً  على توصيييييات الباحثين المتخصييييصييييين التي تدعو إلى تدريب الطلبة على المهارات 

ية وتبسيييطها للطلبة والتنويع والتجديد في اسييتراتيجيات التدريس الخاصيية بمهارات القواعد النحو
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النحويّة  ودلك سييييعيًا للرقي بسييييالمة التعبير اللغوال نطقًا وكتابة، وانسييييجاًما مع أسييييس تدريس 

  فقد القواعد النحويّة وأهدافها في اللغة العربية في األردن، في مرحلة التعليم األساسي بشكل عام

جا ت هذه الدراسيية لتتخذ طريقها امتداًدا للبحد في مجال القواعد النحويّة  لتحسييينها لدى طالب 

 الصف السابع األساسي.

  وأسئلتها مشكلة الدراسة

اسيييتناًدا إلى مؤشيييرات ّيييعف الطلبة عموًما في القواعد النحويّة التعبيرية التي أشيييار إليها 

ارة إليها سابقًا، فإّن مشكلة الدراسة الحالية تتحّدد في تدني الباحثون والمتخّصصون، وتّمت اإلش

 مستوى الطلبة في تطبيت القواعد النحوية وانعكاي دلك سلبًا على تعبيراتهم اللغوية نطقًا وكتابة.

ويمكن مالحظة هذه المشكلة من خالل الشكاوى المطردة التي يثيرها المعلمون والمشرفون 

لطلبة في قواعد اللغة العربية وشييييييعورهم بالضييييييجر والنفور من وأوليا  األمور حول ّييييييعف ا

(  فقد أشيييارت بعض البحوث والدراسيييات السيييابقة إلى 2004دروي القواعد )الدليمي والدليمي، 

عب عليهم إدرا  الجملة صيي، كما ييعجزون عن تصييّور الجملة الفعليّة إدا اسييتتر فاعلهاالطلبة أّن 

ذف خبرها، والعجز واّيييح وظاهر في كتابات الطلبة وقرا اتهم، كما أنّهم يجدون  ا سيييمية إدا حع

 (. 2005  جاهمي، 2012صعوبة في وّع قواعد اللغة موّع التطبيت )جابر، 

وانسيييييجاًما مع سيييييعي المناهج الحديثة المطّورة لتنمية الطالب الذال يتواصيييييل مع اآلخرين 

أهداف تدريس اللغة العربية والنتاجات  بطالقة ولغة سليمة خالية من األخطا  النحوية  وتوافقًا مع

التعليمية المحوريّة لقواعد اللغة العربية للمرحلة األسياسيية، وتوظيفها في نوعي التعبير  الشيفوال 

والكتابي  فقد جا ت الدراسيييية الحالية للكشييييف عن أثر اسييييتراتيجية خرائط المفاهيم في تحسييييين 

وعليغ فإن هذه الدراسييية تحاول  األسييياسيييي،الصيييف السيييابع  طالبمهارات القواعد النحوية لدى 

 اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

ما أثر اسييييتراتيجية خرائط المفاهيم في تحسييييين مهارات القواعد النحويّة لدى طلبة الصييييف  .1

 السابع األساسي؟ 

ما أثر اسييييييتراتيجية خرائط المفاهيم في تحسييييييين كّل مهارة من المهارتين المحّددتين من  .2

عد هارات القوا ية في جمل  م فاهيم النحو ية، تطبيت الم فاهيم النحو ّية )التمييز بين الم النحو

 مفيدة(، لدى طلبة الصف السابع األساسي؟

 أهميّة الدراسة

ستراتيجية خرائط  سعيها لتقديم ماّدة تعليمية منظّمة قائمة على ا سة من  تاتي أهمية هذه الدرا

لدى طلبة الصييف السييابع األسيياسييي، ودلك في المفاهيم  بهدف تحسييين مهارات القواعد النحويّة 

محاولة لتمكين معلّمي اللغة العربية اإلفادة من هذه المادة التعليمية، وتطبيقها عمليًا في حصييييييص 

 القواعد النحويّة في اللغة العربية، كما يمكن أْن يفيد منغ القائمون على إعداد منهاج اللغة العربية.
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 هدف الدراسة 

إلى الكشيييف عن أثر اسيييتراتيجية خرائط المفاهيم في تحسيييين مهارات هدفت هذه الدراسييية 

 .الصف السابع األساسي في منطقة إربد طالبالقواعد النحويّة لدى 

 مصطلحات الدراسة

 تقوم الدراسة الحالية على المصطلحات اآلتية:

لقمة فيها تععّرف خرائط المفاهيم بانّها رسوم تخطيطية هرمية، ا استراتيجية خرائط المفاهيم:

  2012للمفاهيم األكثر شمولية، ثّم تندرج المفاهيم لتكون أكثر تحديًدا عند قاعدة الهرم )قطيط، 

(. وقد عّرفْتها الباحثة إجرائيًّا بانها: طريقة التدريس القائمة على تنظيم المحتوى 2010الحطيبات، 

دة تعليمية نظّمْتها الباحثة بشكل التعليمي لقواعد اللغة العربية للصف السابع األساسي على شكل ما

هرمّي با عتماد على خطوات وعناصر بنا  الدروي التعليمية وفت استراتيجية خرائط المفاهيم 

 المعتمدة في هذه الدراسة.

قامت الباحثة بتعريف مهارات القواعد النحويّة إجرائيًّا بانها:  مهارات القواعد النحويّة:

لدالة على قدرة طلبة الصف السابع األساسي في التمييز بين المفاهيم مجموعة المؤّشرات السلوكية ا

النحوية والقدرة على تطبيقها في جمل مفيدة  ودلك من خالل أدا  الطلبة على اختبار القواعد 

عّد ألغراض الدراسة، ويقاي األدا  بالدرجة التي يعحّصلها الطالب المشار  في اختبار  النحويّة المع

ّددت مهارات القواعد النحويّة في الدراسة الحالية بمهارتين صادي وثابت أع  عّد لهذه الغاية. وقد حع

  هما: مهارة التمييز بين المفاهيم النحوية، ومهارة تطبيت المفاهيم النحوية في جمل مفيدة.

 ةمحددات الدراس

 اقتصرت الدراسة الحاليّة على:

السابع األساسي اختيرت بطريقة قصديّة  تتمثّل في عينة من طالب الصف ُمحّددات إنسانيّة: −

من إحدى المداري الحكوميّة في منطقة قصبة إربد، في األردّن، وقد بلغ عدد أفراد عينة 

 .2016/2017من العام الدراسي الثاني الفصل ودلك في  ( طالبًا60الدراسة )

يل محتوى قواعد اللغة المادة التعليميّة التي تّم إعدادها وتنظيمها بعد تحل محّددات موضوعيّة: −

العربية للصف السابع األساسي، ثّم تحديد المفاهيم العامة الشاملة، ثم األقل عمومية وشمولية، 

ثم األكثر خصوصية، ثم األمثلة المناسبة على كل مفهوم، مدّعمة بالتطبيقات النحويّة المناسبة، 

ابع المستهدفين بالتدريب ودلك بهدف تحسين مهارات القواعد النحويّة لدى طالب الصف الس

في الدراسة الحالية، وهي من إعداد الباحثة. وقد نفّذْتغ معلمة اللغة العربية التي تدّري 

المجموعة التجريبيّة في المدرسة التي اختيرت لتطبيت هذه الدراسة، وقد جرى تدريبها 

إلجرا ات والخطوات وتزويدها بالمعلومات والتعليمات الالزمة لتنفيذ المادة التعليمية وفت ا

التعليمية  ستراتيجية خرائط المفاهيم  لذا فإّن نتائج هذه الدراسة معتمدة على مدى الدقة 

 والنجاف في اإلعداد والتنفيذ.
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 طريقة الدراسة وإجراءاتها

 أفراد الدراسة

( طالبًا في الصف السابع األساسي، يدرسون في شعبتين، كل 60تكّون أفراد الدراسة من )

( طالبًا، جرى اختيارهم بطريقة قصييديّة من مدرسيية الملك عبد هللا الثاني 30تشييتمل على ) شييعبة

للتميز في منطقة إربد  بسبب التسهيالت المتوافرة فيها، وعمل الباحثة فيها. وجرى اختيار إحدى 

ستراتيجية خرائط المفاه ستخدام ا شعبتين عشوائيًا لتمثل المجموعة التجريبية التي درست با يم، ال

 أّما الشعبة الثانية، فكانت هي المجموعة الضابطة التي دعّرسْت بالطريقة التقليديّة.

 تكافؤ مجموعتي الدراسة

ية والضابطة في مهارات القواعد النحويّة جرى التحقّت من تكافؤ مجموعتي الدراسة: التجريب

قبل البد  بتطبيت استراتيجية خرائط المفاهيم  بتطبيت اختبار القواعد النحويّة تطبيقًا قبليًا على 

م، في الفصل الدراسي الثاني من العام 10/2/2017المجموعتين، في آن واحد، بتاريخ 

لمجموعتين ساعة واحدة. وقد أظهرت م. واستغري تطبيت ا ختبار القبلي على ا2016/2017

نتائج اختبار اتا تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارات القواعد النحويّة. والجدول 

 ( يوّح هذه النتائج.1)

نتائج اختبار اتا للكشف عن د لة الفري بين متوسطي المجموعتين: التجريبية (: 1جدول )

 .عد النحويّة القبليوالضابطة على اختبار مهارات القوا

 عدد األفراد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي*

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 769. 58 0.296 3.99 28.80 30 التجريبية 

    4.72 29.13 30 الضابطة

      60 المجموع

 (.50الدرجة الكلية )*

ابي للمجموعة التجريبية من المتوسط الحسابي ( تقارب المتوسط الحس1يعالحظ من الجدول )

للمجموعة الضييييييابطة، وأّن الفري الظاهرال بين هذين المتوسييييييطين لم يكن داً  إحصييييييائيًّا عند 

(  0.296(. وهذا يتبين بالنظر إلى قيمة اتا المحسيييوبة التي بلغت ) =0.05مسيييتوى الد لة )

 لد لة المحّدد. إد لم تكن لهذه القيمة د لة إحصائية عند مستوى ا

 أدوات الدراسة

: المادة التعليمية المنظّمة وفق استراتيجية خرائط المفاهيم  أّوالا

 اتُّبعت الخطوات اآلتية في إعداد المادة التعليميّة:
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ا طال  على األدب النظرال والدراسات السابقة التي بحثت في استراتيجية خرائط المفاهيم،  .1

صرها، وخطوات بنائها، وإجرا ات التدريس المتعلقة بهذه ودراسة مكّونات الخريطة وعنا

 ;Beydogan & Bayindir, 2010  2007  سرايا، 1995نوفا  وجوين، ا ستراتيجية )

Canas & Novak, 2007.) 

(، 2016تحليل محتوى قواعد اللغة العربية للصف السابع )إدارة المناهج والكتب المدرسية،  .2

اشتمل المحتوى التعليمي على الدروي التالية: الضمائر  الفصل الدراسي الثاني  حيد 

المنفصلة والمتّصلة، الفعل المضار  الصحيح اآلخر، األفعال الخمسة، مصادر الفعل المزيد 

 بحرف. 

تصنيف المفاهيم النحوية في كل وحدة دراسية إلى مفاهيم رئيسة عامة، ومفاهيم فرعية،  .3

 ومفاهيم أقل خصوصية.

 لتوّيحية المناسبة لكل مفهوم نحواّل.إعداد األمثلة ا .4

ترتيب المفاهيم دات العالقات والروابط بشكل هرمي في خريطة المفاهيم، ليتبيّن عندئذ  .5

موّع المفاهيم الفرعية وعالقتها بالمفاهيم الرئيسة العامة  ليتشكل عند الطالب معرفة كلية 

يجرال التسلسل بالشكل الهرمي للموّو  بشكل عام  فيوّع المفهوم العام في قمة الهرم، ثم 

في الخريطة من المفهوم األكثر عمومية إلى األقل عمومية، ثم األكثر خصوصية حتّى نصل 

 في قاعدة الخريطة إلى األمثلة التوّيحية المناسبة المنطبقة على المفهوم.

 رسم خطوط تصل بين هذه المفاهيم حسب العالقات فيما بينها. .6

 شير إلى معنى العالقة بين كل مفهومين مترابطين.كتابة كلمات الربط التي ت .7

إعداد خريطة خاصة بكل دري من الدروي النحوية المحّددة ألغراض الدراسة، وإعداد  .8

األمثلة التوّيحية والتطبيقية المناسبة حتّى يتسنّى للطلبة التدريب الكافي على كّل مفهوم 

ح مفهوم الضمائ، رئيس أو فرعيّ  ّّ  ر: والخريطة اآلتية تو
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 مثال          مثال      مثال            مثال   مثال    مثال        مثال    مثالمثال     مثال   مثال

ح مفاهيم الضمائر المتصلة :(3شكل ) ّّ  .نمودج لخريطة مفاهيم تو

  

 المتّصلة الضمائر

 النصب الجر الرفع

واو 

 الجماعة

التا  

 المتحركة

يا  

 المخاطبة

 
نون 

 النسوة

نا 

 علينالفا

 كاف

 المخاطب

 ها 

 الغائب

 نا

 المفعولين

 

 جرّ 

مضاف 

 إليغ

 جرّ 

بحرف 
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 ثانياا: اختبار القواعد النحويّة

ًما في جزأين  األول موّييوعي )اختيار هو اختبار يتكون من خمسيية وعشييرين سييؤاً  م قسييّ

من متعّدد(، ويختص باألسبلة التي تقيس مهارة التمييز بين المفاهيم النحوية، والثاني أدائّي كتابّي 

يختص باألسيييبلة التي تقيس مهارة تطبيت المفهوم النحوال بطريقة معينة. وقد جرى إعداده لقياي 

في القواعد النحويّة، ومعرفة مدى التحسيييين الذال طرأ قدرات الطالب أفراد الدراسيييية ومهاراتهم 

 على أفراد المجموعة التجريبية بعد التدريب. 

 صدق االختبار

تسيييييعة البالغ عددهم  للتحقت من صيييييدي ا ختبار، جرى عرّيييييغ على لجنة من المحكمين

صيين في مجال مناهج اللغة العربية وأسياليب تدريسيهامحّكمين  رفين المشيو من الباحثين المتخصيّ

التربويين والمعلمين المتخصييييصييييين في اللغة العربية. وطعلب من األعضييييا  المحكمين ا طال  

على ا ختبييار وإبيدا  الملحوظيات. وفي ّييييييو  آرا  المحكمين ومقترحياتهم، تّم تعييدييل فقرات 

بة موافقة المحّكمين على فقرات ا ختبار قد بلغت  ًما باّن نسيييييي ا ختبار بصييييييورتغ النهائية  عل

(90.)% 

 تصحيح االختبار

قامت الباحثة بتصحيح أوراي  -سوا  في التطبيت القبلي أو البعدال–بعد تطبيت ا ختبار 

الطالب أفراد الدراسة بالتعاون مع عدد من الزميالت المتخّصصات في اللغة العربية، ورصد 

مهارتين المحّددتين الدرجة الكلية لكّل طالب على ا ختبار ككل، ولكّل مهارة رئيسة على حدة من ال

 في هذه الدراسة، ثّم نعظّمت البيانات في جداول مناسبة إلجرا  التحليالت اإلحصائية المناسبة.

 ثبات التصحيح

( طالبًا، من خارج أفراد 35طعبّت اختبار القواعد النحويّة على عيّنة استطالعية مكّونة من )

بّقْت فيها الدراسة، وجرى تصحيح الدراسة، يدرسون في مدرسة قريبة من المدرسة التي طع 

األوراي، ومن ثَّم تّم حساب معامل ا تّفاي بين المعصّححْين وفت معادلة هولستي لحساب معامل 

عدد مرات ا تفاي بين المصّححْين/عدد مرات ا تفاي + عدد ( × 2ا تفاي )معامل الثبات = )

ت نسبة ا تّفاي بين المعصّححين (، وقد بلغ179، ص 1987%( )طعيمة، 100× مرات ا ختالف 

 (، وهي نسبة اتّفاي مقبولة ألغراض هذه الدراسة. 0.86)

 خطوات تنفيذ الدراسة

 نعفّذْت الدراسة وفت الخطوات واإلجرا ات اآلتية:

ا طال  على األدب التربوال والدراسات السابقة التي بحثت في استراتيجية خرائط المفاهيم،  .1

المحدد ألغراض هذه الدراسة على شكل خرائط المفاهيم. كما جرى  وبنا  المحتوى التعليمي
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 2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا طال  على نمادج اختبارات متنّوعة في مجال القواعد النحويّة ومهاراتها، واإلفادة منها 

 في بنا  اختبار القواعد النحويّة الذال أععّد ألغراض هذه الدراسة. 

شعبتان من شعب الصف السابع تحديد مجموعتي الدراسة  التجريبية والضابطة، وهما  .2

 األساسي في مدرسة الملك عبد هللا الثاني للتميز.

تطبيت اختبار القواعد النحويّة الذال أِعّد ألغراض هذه الدراسة تطبيقًا قبليًّا على مجموعتي  .3

الدراسة: التجريبية والضابطة  ودلك للتحقّت من تكافؤ المجموعتين في مهارات القواعد 

واعد النحويّة قبل البد  بتطبيت استراتيجية خرائط المفاهيم. وقد أظهرت نتائج النحويّة في الق

اختبار اتا تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارات القواعد النحويّة )انظر 

 (. 1الجدول 

تطبيت استراتيجية خرائط المفاهيم في تدريس القواعد النحويّة على المجموعة التجريبية وفت  .4

التعليمية المحّددة بالجدول الزمني للتطبيت، وقد تّم التطبيت في الفصل الثاني من العام  الخطة

( حّصة صفّيّة. أما عن طالب المجموعة الضابطة فقد 20م، بواقع )2016/2017الدراسّي 

تّم تدريسهم، في الفترة الزمنيّة داتها، وفت طريقة تدريس القواعد النحويّة الموصوفة في دليل 

 لم للصف السابع األساسي.المع

تطبيت اختبار القواعد النحويّة تطبيقًا بعديًا على مجموعتي أفراد الدراسة الضابطة والتجريبية  .5

في آن واحد وتحت الظروف نفسها، ودلك لمعرفة مدى التحسن الذال طرأ على مستوى أدا  

 طالب المجموعة التجريبية.

دها في جداول مناسبة تمهيًدا إلجرا  التحليالت تصحيح ا ختبار. ومن ثم إخراج النتائج ورص .6

 اإلحصائية الالزمة لتحقيت أهداف هذه الدراسة.

 متغيرات الدراسة

لما كان هدف هذه الدراسيييية هو الكشييييف عن أثر اسييييتراتيجية خرائط المفاهيم في تحسييييين 

اولتها هذه مهارات القواعد النحويّة لدى طالب الصيييف السيييابع األسييياسيييي، فإّن المتغيرات التي تن

 الدراسة هي كاآلتي:

:  المتغيّر المستقل أوالا

 وهو طريقة التدريس، ولها مستويان هما: 

 استراتيجية التدريس المقتَرحة: استراتيجية خرائط المفاهيم. .1

 الطريقة ا عتيادية في تدريس القواعد النحويّة. .2
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 المتغيّر التابعثانياا: 

تبار القواعد النحويّة ممثاًل بدرجة تعبّر عن دلك وهو أدا  الطالب أفراد الدراسة على اخ

األدا ، ولغ مستويان، كّل مستوى يعمثّل مهارة فرعية من مهارات القواعد ككّل  وهما: التمييز بين 

 المفاهيم النحويّة، ومهارة تطبيت المفاهيم النحويّة.

 نتائج الدراسة ومناقشتها

: النتائج المتعلقة بالسؤال األول  سيرهاوتف أوالا

نّص السؤال األول على: "ما أثر استراتيجية خرائط المفاهيم في تحسين أداء طالب الصف 

 السابع األساسي على اختبار مهارات القواعد النحويّة ككّل؟ 

تّم حساب الوسطْين الحسابيين وا نحرافْين المعياريّْين الدراسة، ولإلجابة عن هذا السؤال 

( يبين 2والجدول ) ككل،)الضابطة والتجريبية( على اختبار النحو  ألدا  أفراد مجموعتي الدراسة

 دلك.

الوسطْين الحسابيين وا نحرافْين المعياريْين لدرجات أفراد مجموعتي الدراسة  (:2جدول )

 .لى اختبار القواعد النحويّة ككل)الضابطة والتجريبية( ع

 رياالنحراف المعيا المتوسط الحسابي* عدد األفراد المجموعة

 4.63 41.00 30 التجريبية 

 6.19 34.47 30 الضابطة

 (.50* الدرجة الكلية )

( وجود فري ظاهرال بين متوّسطي أدا  أفراد المجموعتين الضابطة 2يعالحظ من الجدول )

والتجريبية، حيد كان أدا  أفراد المجموعة التجريبية أعلى من أدا  أفراد المجموعة الضابطة، 

( t-testدلك الفري الظاهرال ومعرفة د لتغ ا حصائية، استخدم اختبار )ت( ) ولمعرفة لصالح من

 ( يبيّن دلك.3لمجموعتْين مستقلّتْين، والجدول )

نتائج اختبار اتا للكشف عن د لة الفري بين متوسطي المجموعتين: التجريبية (: 3جدول )

 .ككلّ  والضابطة على اختبار القواعد النحوية البعدال

 المجموعة
عدد 

 األفراد

المتوسط 

 الحسابي*

قيمة 

 "ت"

درجات 

 الحرية

 الداللة

 اإلحصائية

 حجم

 األثر

 1.19 0.000 58 4.631-* 41.00 30 التجريبية 

  34.47 30 الضابطة

لد لة اإلحصيييييييائية  ختبار القواعد النحوّية ككل بلغت 3يالحظ من الجدول ) ( أّن قيمة ا

لوسييييييطين الحسييييييابيّين ألدا  أفراد المجموعتين الضييييييابطة (، وأّن الفري الظاهرال بين ا0.000)

(، لصيييالح أفراد المجموعة التجريبية α = 0.05والتجريبية دال إحصيييائيًّا عند مسيييتوى الد لة )
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 2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ألفراد 34.47( مقابل )41.00الذين خضعوا للتدريس باستخدام خرائط المفاهيم بوسط حسابي )

(  إد كانت 4.631-إلى قيمة اتا المحسوبة التي بلغت )المجموعة الضابطة، وهذا يتبيّن بالنظر 

 (.1.19لهذه القيمة د لة إحصائية عند مستوى الد لة المحّدد، وبحجم أثر عال بلغت قيمتغ )

 تفسير النتائج

بعد عرض نتائج الدراسيييييية، يمكن عزو السييييييبب في تفّوي طالب المجموعة التجريبية في 

ة ككييّل على طالب المجموعيية الضييييييييابطيية إلى تعلّمهم وفت أدائهم على اختبييار القواعييد النحويييّ 

اسييييتراتيجية خرائط المفاهيم، حيد كانت ا سييييتراتيجية مناسييييبة لطبيعة الموّييييوعات النحويّة 

المعتمدة في كتاب اللغة العربية للصييف السييابع األسيياسييي، فهذه الموّييوعات قائمة على مفاهيم 

ا لبنا  مخطط هرمي يوّييح  متسييلسييلة في درجة عموميتها  فموّييو  الضييمائر مثاًل مناسييب جّدً

تفصيالت الموّو  وأمثلتغ المناسبة، ودلك عندما بدأت المعلمة برسم المربّع الذال يمثل المفهوم 

األكثر عمومية، ثم اسييييييتخدمت األسييييييهم وكلمات الربط التي تتجغ نحو المفاهيم األقل عمومية ثم 

األسييهم نحو قاعدة الخريطة الهرمية لتبيّن اتّجاه ثّم األكثر خصييوصييية في مربّعات أخرى مماثلة، 

ربّما كان لهذا التسييلسييل في عرض األمثلة التوّيييحية التي تنطبت على كل مفهوم نحواّل فرعّي  

أثر واّيييح في جعل الطلبة يتتبّعون حركة األسيييهم  لمبحد قواعد اللغة العربيةالمحتوى التعليمي 

باط ا باه، وارت ها بتركيز وانت جاهات ية واتّ قة تعطي الصييييييورة الكل ها ببعض بطري لمفاهيم بعضيييييي

الواّيييحة للدري النحواّل ماثلة أمام أعين الطلبة، فتنطبع في أدهانهم هذه الصيييورة الكلية بشيييكل 

يعبقي أثر التعلّم لديهم، ويجعل التعلّم شييييييائقًا دا معنى  مّما قد يؤدال إلى ترسيييييييخ المفهوم النحوال 

معلمة رغبة الطلبة الشديدة في التفاعل والمشاركة اإليجابية من وتمثّلغ بشكل جيد.  وقد  حظت ال

 خالل دافعيّتهم نحو تاليف أمثلتهم الخاصة المنطبقة عل كل مفهوم رئيس أو فرعي. 

ستراتيجية خرائط المفاهيم في تحسين أدا  الطلبة  ستخدام ا وهذه النتيجة المتمثّلة في فاعلية ا

  الزعبي والتوتنجي، 2010دراسييييييتَي )مقابلة والفالحات،  في اختبار مهارات القواعد تتفت مع

2007.) 

 وتفسيرها: ثانياا: النتائج المتعلّقة بالسؤال الثاني

نّص السيييييؤال الثاني على: اما أثر اسيييييتراتيجية خرائط المفاهيم في تحسيييييين كّل مهارة من 

يم النحوية، تطبيت المفاهيم المهارتين المحّددتين من مهارات القواعد النحوّية )التمييز بين المفاه

 النحوية في جمل مفيدة(، لدى طلبة الصف السابع؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، تّم حساب الوسطْين الحسابيين وا نحرافْين المعياريّْين ألدا  أفراد 

 مجموعتي 

الدراسة )الضابطة والتجريبية( على كّل مهارة من مهارات القواعد النحويّة )التمييز بين 

 ( يبين دلك.4وتطبيت المفاهيم النحوية في جمل مفيدة(، والجدول )مفاهيم النحوية، ال
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الوسطْين الحسابيين وا نحرافْين المعياريّْين لدرجات أفراد مجموعتي الدراسة  (:4جدول )

 .)الضابطة والتجريبية( على اختبار القواعد النحويّة في كل من مهارتي )التمييز، والتطبيت(

 

بين متوّسطي أدا  أفراد المجموعتين الضابطة  فروي ظاهرية( وجود 4من الجدول )يعالحظ 

 في كلتا المهارتين المحّددتين: التمييز بين المفاهيم النحوية، وتطبيقها في جمل مفيدة، والتجريبية،

، في كل مهارة حيد كان أدا  أفراد المجموعة التجريبية أعلى من أدا  أفراد المجموعة الضابطة

-tحصائية، استخدم اختبار )ت( )ا اإلومعرفة د لته تلك الفروي الظاهريةلمعرفة لصالح من و

test( لمجموعتْين مستقلّتْين، والجدول )يبيّن دلك.5 ) 

نتائج اختبار اتا للكشف عن د لة الفري بين متوسطي المجموعتين: التجريبية (: 5جدول )

 .دال في مهارتي )اإلعراب والتطبيت(والضابطة على اختبار القواعد النحوية البع

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المجموعة المهارة

 التمييز
 3.26 16.80 30 الضابطة

 2.33 21.20 30 التجريبية

 التطبيت
 3.60 17.67 30 الضابطة

 2.80 19.80 30 التجريبية

 ( ما ياتي:5يعالحظ من الجدول )

( وهي أقّل من مستوى الد لة 0.000ئية لمهارة التمييز بلغت )أّن قيمة الد لة اإلحصا −

على رفض الفرّية الصفرية الفرعية األولى. كما يتّضح  ا يدلّ (  ممّ α= 0.05ا حصائية )

المجموعتين الضابطة والتجريبية داّل إحصائيًا لصالح أدا  أفراد   أّن الفري بين متوّسطي أدا

ا للتدريس باستخدام خرائط المفاهيم بوسط حسابي المجموعة التجريبية الذين خضعو

 (.1.55( ألفراد المجموعة الضابطة، وبحجم أثر عال بلغت قيمتغ )16.80مقابل )( 21.20)

(، وهي أقل من مستوى الد لة 0.013بلغت ) التطبيتأّن قيمة الد لة اإلحصائية لمهارة  −

ية الفرعية الثانية. ومن (  مما يدّل على رفض الفرّية الصفرα=0.05اإلحصائية )

الوسطْين الحسابيْين يتبيّن أن الفري داّل إحصائيًا لصالح أدا  أفراد المجموعة التجريبية الذين 

( ألفراد 17.67( مقابل )19.80خضعوا للتدريس باستخدام خرائط المفاهيم بوسط حسابي )

 (.0.66المجموعة الضابطة وبحجم أثر عال بلغت قيمتغ )
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 جتفسير النتائ

أظهرت نتائج الدراسة فاعلية استراتيجية خرائط المفاهيم في تحسين المهارات الفرعية التي 

هذه  لدراسييييييية، وهما: مهارة التمييز بين المفاهيم النحوية ومهارة تطبيت  هذه ا يدها في  تّم تحد

 المفاهيم في جمل مفيدة تطبيًقا سييييييليًما  حيد تفّوي طالب المجموعة التجريبية على المجموعة

 الضابطة في كلتا المهارتين.

ية، فتعزو البياحثية تفّوي طالب المجموعة التجريبيية  ّما مهيارة التمييز بين المفياهيم النحو أ

ا للمفاهيم جميعها، الرئيسييييييية  ّيً على المجموعة الضيييييييابطة في أّن الطالب قد امتلك تصييييييّوًرا كلّ

ّية، ثمّ  قد والفرعية  كون ا سييييييتراتيجية تعرض المفهوم األكثر عموم قة عنغ، ف فاهيم المنبث  الم

اسييييتطا  تحديد موقع المفهوم الفرعّي من الرئيسييييي وعالقتغ بغ من جهة، وبالمفاهيم الفرعية من 

جهة ثانية، وهذا من شييييانغ أن يكون قد منح الطالب فرصيييية أكبر في التركيز على العالقات التي 

نى والفهم العميت، ودلك بدل التعلم تربط المفاهيم بعضيييييها ببعض  فالتعلّم أصيييييبح مبنيًّا على المع

القائم على حفظ القواعد واسييييتظهارها عند الحاجة، فاصييييبحت لديغ القدرة على تنظيم المعلومات 

لت إليغ دراسييييييية الزغول  بطريقة هرمّية تسييييييياعد في الربط والتذّكر، وهذا يتّفت مع ما توصييييييّ

ة العربية أسييييييهم في ارتفا  معّدل ( في أّن التنظيم الهرمّي لمادة قواعد اللغ2007والبسييييييتنجي )

تحصييييل طلبة الصيييف الثامن األسييياسيييي في مادة القواعد. وهذا ربما كان لغ األثر في زيادة قدرة 

 الطالب في التركيز على مهارة التمييز بين المفاهيم النحوية.

أّما فاعلية ا سييييييتراتيجية في تحسييييييين مهارات الطلبة في تطبيت المفاهيم النحوية، فيمكن 

زوها إلى وجود األمثلة التوّيييييييحّية عند قاعدة خريطة المفاهيم، والتي تععّد بدورها جزً ا من ع

خريطة المفاهيم التي تمثّل قاعدة الخريطة، باإلّيييييافة إلى تشيييييجيعهم على التفاعل والمشييييياركة 

هم بامثلتهم الخاصييييييية المنطبقة على المفهوم النحواّل المحّدد،  ربما كان لغ األثر في تعميت فهم

لطبيعة المثال التوّيييييييحي الذال ينطبت على المفهوم، فضيييييياًل عن تطوير مهاراتهم في تطبيت 

المفاهيم النحوية في جمل مفيدة من إنشييييائهم، وربّما أّن التدريس باسييييتراتيجية خرائط المفاهيم قد 

م سييييييعى لتزويد الطالب بمهارات التعلم الذاتي والقدرة على إنتاج خرائط المفاهيم الخاصيييييية به

ع في التفكير بمزيد من األمثلة والجمل  وهذه النتيجة المتمثّلة في فاعلية ا سييتراتيجية في  والتوسييّ

( 2010تحسييييييين مهارة التطبيت المفاهيم النحوية في أمثلة وجمل جديدة تتفت مع دراسيييييية الزي )

ت المعرفة التي أثبتت األثر اإليجابي لالسيييييتراتيجية في تحسيييييين أدا  الطلبة على اختبارات تطبي

 بشكل عام.

 لتوصياتا

 في ّو  ما أفضت إليغ نتائج هذه الدراسة، توصي الباحثة باآلتي:

توظيف استراتيجية خرائط المفاهيم واإلفادة منها في تدريس القواعد النحويّة في اللغة العربية  −

 لطلبة الصف السابع األساسي.
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نونها األخرى مثل العروض والنقد، إجرا  المزيد من الدراسات في مهارات اللغة العربية وف −

 باستخدام استراتيجية خرائط المفاهيم. 

دراسة أثر ا ستراتيجية في تحسين القواعد النحوية مع متغيرات أخرى مثل أسلوب التعلم  −

 عند الطلبة.

 دراسة أثر ا ستراتيجية ومعرفة أثرها في تحسين القواعد النحوية لدى طلبة المرحلة الثانوية. −
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