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Abstract:
The present research aimed at preparing a suggested programme based on
electronic thinking maps to develop grammatical concepts, grammatical skills
and grammatical self-efficacy for foreign Arabic language learners. In this
regard, an electronic thinking maps strategy was developed to combine between
advantages of both the thinking map strategy presented by David Hyerle and
technology integration in teaching. Both qualitative and quasi-experimental
research methodologies were employed. The research sample consisted of 150
foreign learners of third grade at Institute of Arabic Language Learning to
Foreigners at Islamic University in Almadina: 118 as a piloting sample and 32 as
an experimental group that was exposed to the research intervention. Research
came out with a list of grammatical concepts that included 4 major concepts,
from which 42 minor concepts branched along with a list of grammatical skills
that included 6 major skills from which 81 sub-skills were developed, and a list
of grammatical self-efficacy dimensions that included 4 major dimensions of
which 30 items/statements emerged. In addition, an integrative programme based
on electronic thinking maps was prepared; it included 9 lessons. Following
teaching, statistically significant differences in learners’ scores at the 0.01 level
were found between both pre and post-administrations of both the grammatical
concepts & form definition tests in favour of the post-administration. Also,
statistically significant differences in learners’ scores at the 0.05 level were found
between both pre and post-administrations of both the self-efficacy test in favour
of the post-administration. Based on these results, some recommendations and
suggestions for further research were made.
Keywords: electronic thinking maps; grammatical concepts; grammatical
skills; grammatical self-efficacy; foreign
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فاعلية برنامج مقترح قائم على خرائط التفكير اإللكترونية
في تنمية المفاهيم النحوية ومهارات اإلعراب والكفاءة الذاتية في النحو
لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى
علي عبد المحسن الحديبي

كلية التربية – جامعة أسيوط -جمهورية مصر العربية
elhudaybi@yahoo.com
الملخص:

هدف البحث الحالي إلى إعداد برنامج مقترح قائم على خرائط التفكير اإللكترونية لتنمية المفاهيم النحوية

ومهارات اإلعراب والكفاءة الذاتية في النحو لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى ،واستراتيجية
خرائط التفكير اإللكترونية طورها الباحث ليجمع بين ميزات إستراتيجية خرائط التفكير التي قدمها ديفيد هيرل

 ، David Hyerleوميزات دمج التقنية في التدريس.

وتم استخدام المنهجين :الوصفي ،وشبه التجريبي ،وتكونت عينة البحث من ( )051متعلماً من طالب المستوى
الثالث في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة ،منها (001

متعلما) عينة استطالعية  ،و( 23متعلما) عينة تجريبية طبقت عليها تجربة البحث .وتوصل البحث إلى :قائمة
بالمفاهيم النحوية  ،تضمنت أربعة مفاهيم رئيسة ،انبثق عنها اثنان وأربعون مفهوما فرعيا ،وقائمة بمهارات
اإلعراب ،تضمنت ست مهارات رئيسة ،انبثق عنها إحدى وثمانون مهارة فرعية ،وقائمة بأبعاد الكفاءة الذاتية

في النحو ،تضمنت أربعة محاور رئيسة ،انبثق عنها ثالثون عبارة ،كما تم التوصل إلى برنامج متكامل قائم

على خرائط التفكير اإللكترونية ،تضمن تسعة دروس .وبعد التدريس تم التوصل إلى وجود فرق دال إحصائيا
عند مستوى داللة ( )1010بين متوسطات درجات عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار المفاهيم
النحوية ،واختبار مهارات اإلعراب لصالح التطبيق البعدي .كما تم التوصل إلى وجود فرق دال إحصائيا عند

مستوى داللة ( )1015بين متوسطي درجات عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار الكفاءة الذاتية
في النحو لصالح التطبيق البعدي ،وهذا يدل على أن البرنامج المقترح القائم على خرائط التفكير اإللكترونية قد
أدى إلى تنمية المفاهيم النحوية ،ومهارات اإلعراب ،والكفاءة الذاتية في النحو لدى عينة البحث.

وبناء على هذه النتائج قدم الباحث عددا من التوصيات والمقترحات.

الكلمات المفتاحية :خرائط التفكير اإللكترونية -المفاهيم النحوية -مهارات اإلعراب -الكفاءة الذاتية في
النحو -متعلمو اللغة العربية الناطقون بلغات أخرى.
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مقدمة البحث ،وخلفيته النظرية

يتفق المختصون في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بها ،وللناطقين بلغات أخرى على أن
مهارات اللغة أربع هي :االستماع ،والتحدث ،والقراءة ،والكتابة ،ويضاف لهذه المهارات عناصر لغوية
أخرى هي :األصوات ،والمفردات ،والتراكيب.

وتعد القواعد النحوية مكونا مهما من مكونات أية لغة؛ إذ إنها بمثابة الضابط الرئيس لفهم اللغة

وافهامها ،فالمتكلم أو الكاتب يزن بالقواعد النحوية ما يريد أن ينقله إلى اآلخرين ،بحيث يعبر عما يريد
تعبي ار دقيقا ،كما أنه يستطيع من خالل معرفتها االستماع إلى ما ينقله إليه اآلخرون أو قراءته وفهمه
أيضا بالطريقة التي تحقق له الهدف من االستماع أو القراءة ،فعندما يستمع أحد األفراد إلى جملة

أحمد) ،وكذلك األمر عندما ينطق
محمد
أحمد) أو يقرؤها ،فإن معناها يختلف عن (زار
(زَار محمداً
ٌ
َ
ُ
هاتين الجملتين أو يكتبهما.
وهذا يوضح أن امتالك الفرد مفردات لغة ما ليس كافيا ألن يتمكن من فهم اآلخرين وافهامهم،
يكون جمال من هذه المفردات ،وفقا
والتواصل معهم بما يحقق أهدافه المختلفة ،بل يحتاج إلى أن ّ
للضوابط اللغوية الصحيحة.
تتمثل أهمية القواعد النحوية في أن التمكن منها وتطبيقها بصورة صحيحة يسهم في تحقيق عدة

مهارات أهمها:
 المهارات الشفوية :وهي ما تعرف بتقويم اللسان من اللحن ،حيث إن تمكن الفرد من القواعد النحوية
يجعله قاد ار على التحدث بكلمات مضبوطة بالشكل على حسب موقعها في الجملة ،حتى وان كان
هناك تقديم أو تأخير ،أو حذف أو إضافة ،وسواء أكانت الجمل بسيطة أم مركبة.
 المهارات التحريرية :وهي ما تعرف بتقويم البنان من اللحن ،حيث إن تمكن الفرد من القواعد النحوية

يجعله قاد ار على كتابة الكلمات كتابة صحيحة مضبوطة على حسب موقعها في الجملة ،ويظهر

التمكن من المهارات التحريرية أكثر من المهارات الشفوية؛ نظ ار ألن التحدث عفوي ،والكتابة تنقيح.
 المهارات العقلية :حيث إن الفرد يستخدم عددا من المهارات العقلية لضبط لسانه وبنانه ،وهذا ناتج
على العالقة القوية التي تربط اللغة بالتفكير ،فكي يستمع إلى اآلخرين أو يق أر لهم ،أو ينطق الكلمات
في الجمل والتراكيب أو يكتبها ،فإن ذلك يتطلب منه أن يحدد العالقة بين الكلمات في الجملة ويعرف

معناها جيدا حتى يتمكن من فهم اآلخرين وافهامهم  ،خاصة وأنه من الممكن أن يكون للمفردة في
الجملة الواحدة أكثر من وجه إعرابي.
 المهارات التذوقية :حيث إن ترتيب الكالم ،وتكوين الجمل ،والتقديم والتأخير ،يكون له دالالت في
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المعنى ،مما يترتب عليه تذوق ما في الجمل والتراكيب من جمال أو أغراض بالغية.
واذا كانت للقواعد النحوية أهمية كبرى لمتعلمي اللغة من أبنائها ،فإن أهميتها تزداد في برامج
تعليم اللغات للناطقين بغيرها؛ نظ ار الختالف بنية اللغات وتراكيبها بعضها عن بعض .حيث إن متعلم
اللغة العربية من الناطقين بلغات أخرى عليه أن يدرك أصالة اللغة ،ومظه ار من مظاهر حضارتها،

وأن ه مادام يتعلم اللغة فالبد له من استخدامها ،ومن ثم عليه أن يتعلم الضوابط التي تحكم هذا
االستخدام ،وتساعده على الفهم والتركيب ،هذا إلى جانب أمر مهم جدا وهو أن تدريس النحو ومعه
األدب أيضا فيه متعة عقلية للدارس األجنبي؛ ألنهما مظهران غير عاديين من مظاهر اللغة ،كل
منهما يعتمد على جزء نفسي وآخر عقلي (الناقة وطعيمة ،)378 ،0812 ،إال أن قواعد اللغة العربية

من أكثر المجاالت غموضا وصعوبة في مناهج تعليم اللغة بشكل عام ،وهذه الصعوبة ال تقتصر فقط
على متعلميها من الناطقين بلغات أخرى ،بل تنسحب أيضا على أبنائها(الناقة.)370 ،0815 ،

ويرى ابن فارس أن اهلل -جل ثناؤه -خص اللسان العربي بالبيان ،وأن هذا يشير إلى أن سائر
اللغات قاصرة عنه ،وواقعة دونه ،وأنه إذا قال قائل أن البيان قد يقع بغير اللسان العربي؛ ألن كل من
أفهم بكالمه على شرط لغته فقد ّبين ،قيل له :إن كنت تريد أن المتكلم بغير اللغة العربية قد ُيعرب
عن نفسه حتى يفهم السامع مراده فهذا أخس مراتب البيان؛ ألن األبكم قد يدل بإشارات وحركات له

بليغا ( ابن فارس،)08 ،0887 ،
على أكثر مراده ثم ال يسمى متكلما ،فضال عن أن يسمى ّبيًنا أو ً
لذلك فإنه على متعلم اللغة العربية الناطق بلغات أخرى أن يتمكن من النحو؛ ألنه أحد أهم الوسائل

التي تمكنه من اللغة العربية ،حيث يشير ابن جني إلى أن النحو هو انتحاء سمت كالم العرب ,في

تصرفه من إعراب وغيره ,كالتثنية ،والجمع ،والتحقير ،والتكسير ،واإلضافة ،والنسب ،والتركيب ,وغير
ذلك؛ ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة ,فينطق بها ,وان لم يكن منهم ,وان
شذ بعضهم عنها رد به إليها(ابن جني ،د.ت.)23 ،
ومن هذا الرأي يتضح أن للنحو أهمية كبيرة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى ،حيث
يسهم في تمكينهم من النطق بها مثل أهلها ،وذلك لوجود قواعد نحوية تضبط اللغة ،ويتم من خاللها

معرفة الصواب من الخطأ.

وتمثل "المفاهيم" الكلمات المفتاحية للعلوم المختلفة ،حيث إنها إذا قدمت بصورة صحيحة فإنها
تسهل عملية التعلم ،وتحقيق األهداف المرجوة منه .ومن بين المفاهيم التي يمكن إكسابها وتنميتها
لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى المفاهيم النحوية ،والتي تمثل المكون األساس للنحو
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العربي ،وتحديد مثل هذه المفاهيم بصورة دقيقة ،يسهم في تعريف المتعلم بها بشكل صحيح ،وييسر
له تعلمها ،بحيث يستطيع تطبيق ما تعلمه تطبيقا صحيحا .فالمفاهيم أحد جوانب التعلم في المجال

المعرفي ،وهذا المجال يعد أساسا للمجالين اآلخرين :المهاري ،والوجداني ،وهذا يؤكد أن معرفة المفاهيم
واإللمام بها يسهل تطبيق العلوم وتنمية االتجاهات اإليجابية نحوها ،حيث ال يمكن ألي فرد تطبيق

معلومة إال إذا كان ملما ببعض المعارف عنها ،كما ال يمكنه أن يكون اتجاها إيجابيا – أو سلبيا عن
شيء إال إذا عرف عنه ولو القليل(الحديبي.)3 ،3103،

وعند دراسة المفاهيم النحوية ،يحتاج المتعلم إلى أن يطبق ماعرفه ،بحيث يجمع بين الجانين:

النظري ،والتطبيقي ،وتطبيق المفاهيم النحوية ،وما يرتبط بها من قواعد؛ هو ما يعرف بمهارات
اإلعراب .وتمثل مهارات اإلعراب الثمرة الحقيقية من دراسة النحو؛ بحيث يستطيع المتعلم أن يضبط
لسانه وبنانه بناء على ما تعلمه من معلومات ومفاهيم نحوية ،حيث إن مهارات اإلعراب تتطلب من
المتعلم أن يعرف قواعد النحو ويطبقها ،فيعرف عالمات اإلعراب األصلية والفرعية ،والظاهرة والمقدرة،

ويكون التراكيب النحوية مراعيا هذه الضوابط والعالمات ،واذا طلب
ويستخدمها استخدامها صحيحاّ ،
منه تعليل ضبط كلمة في جملة محددة ،فإنه يستطيع أن يذكر السبب  ،كما أنه يتمكن من تصويب
األخطاء النحوية في التراكيب التي يستقبلها .فاإلعراب هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ،
وبه ُيعرف الخبر الذي هو أصل الكالم ،ولواله ما ُمّيز فاعل من مفعول ،وال مضاف من منعوت ،وال
ص ْدر من مصدر ،وال نعت من تأكيد( ابن فارس.)32 ،0887 ،
تعجب من استفهام ،وال َ
وألهمية النحو في تعليم اللغات األجنبية وتعلمها ظهرت إحدى أشهر الطرائق المستخدمة في

المجال وهي طريقة القواعد والترجمة(ورد لهذه الطريقة في األدبيات التي تناولت تعليم اللغات األجنبية
عدة أسماء منها :النحو والترجمة ،والقواعد والترجمة ،والبروسية ،والشيشرونية ،والتقليدية) ،التي يرى

مؤيدوها ضرورة أن يتم تعليم اللغة األجنبية من خالل معرفة قواعدها وترجمتها إلى لغة المتعلم ،لكن

على الرغم من انتشار طريقة القواعد والترجمة إال أنه ظهرت انتقادات كثيرة وجهت إليها ،سواء في
استخدام الترجمة في تعليم اللغات األجنبية ،أو في البدء بتدريس النحو بطريقة مقصودة بدءا من
المستوى االبتدائي وفي بداية تعلم اللغة األجنبية .وظهر رأي آخر مفاده أن يتم تعليم النحو وتعلمه
من خالل ممارسة اللغة بطريقة طبيعية وذلك كما في الطريقة الطبيعية ،والطريقة المباشرة ،ثم ظهر

من يرى أن يتم تعليم النحو من خالل السياق في المستوى االبتدائي دون ذكر المفاهيم والمصطلحات
النحوية ( مبتدأ – خبر – فعل – فاعل...إلخ) ،ودون ذكر عالمات اإلعراب أو الدخول في تفاصيله،
ويؤجل تعليمه بصورة مقصودة إلى المستويات المتقدمة كما في الطريقة السمعية الشفوية ،.كما ظهرت
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مصطلحات أخرى في مجال تعليم النحو مثل :النحو الوظيفي ،والنحو التعليمي ،وهناك من يرى أن
هذين المصطلحين لهما المعنى نفسه ،إال أن هناك تشابها واختالفا بينهما.
يتضح مما سبق أنه على الرغم من االختالف في الكيفية التي يتم بها تقديم النحو في مجال
تعليم اللغات األجنبية ،إال أن هناك اتفاقا على أهميته في تعليم اللغة سواء للناطقين بها ،أم للناطقين

بلغات أخرى.

وتوجد فكرة منتشرة بين كثير من األفراد تشير إلى صعوبة النحو العربي ،مما يجعل هناك اتجاها
سلبيا أو حاج از يعوق التمكن منه فتكثر األخطاء وتنتشر في أحاديث وكتابات حتى من لهم حظ من
الثقافة والعلم ،ومن ثم فإنه من المهم تيسير تعليم النحو وتعلمه بما يحقق استخدام اللغة بصورة
صحيحة سهلة .وقد أشار الناقة إلى أنه على الرغم من أن صعوبة النحو العربي وكثرة تعقيداته أمر
يكاد يتفق عليه بين المشتغلين بتعليم اللغة؛ إال أنه ينبغي اإلقرار أن هذه الصعوبة ال تنفي عنه أنه

جزء أساس ومهم من منهج تعليم اللغة وتعلميها ،وأنه ال مناص من تعليم القواعد بوصفها ركنا ضروريا
لتعلم اللغة وضبط استخدامها( الناقة .)372 ،0815 ،وعندما يتقن المتعلم المفاهيم النحوية ،ويتمكن
من تطبيق مهارات اإلعراب بشكل صحيح ،فإن ذلك سينعكس على فكرته عن النحو العربي من

ناحية ،وأدائه فيه من ناحي ة ثانية ،ومن ثم تتغير مدركاته ومعتقداته الشخصية عن معارفه ومهاراته
في النحو ،وهذا ما يعرف بـ(الكفاءة الذاتية في النحو).

وكي تتم تنمية المفاهيم النحوية ومهارات اإلعراب ،فإنه من المهم استخدام إستراتيجيات تدريس
تحقق ذلك ،ومن بين اإلستراتيجيات الحديثة إستراتيجية خرائط التفكير التي طورها ديفيد هيرل ( David

 ) Hyerleوتعد من أدوات التفكير البصري حيث تمثل لغة بصرية مشتركة لكل من المعلم والمتعلم
وهي أسلوب جديد لتنظيم المعلومات يقوم على استخدام خرائط تنتظم من خاللها األفكار المهمة ألي

موضوع تتم دراسته بحيث تيسر على المتعلم استرجاعها وتفسيرها وتحليلها ( ;Hyerle, 2009
 .)Hyerle & Alper, 2011وهي تختلف عن اإلستراتيجيات األخرى في أنها وسيلة لتحويل
المعلومات من اللفظية إلى شكل بصري ،يساعد في تعلمها وسرعة تذكرها وتمثلها وفقا للصورة الذهنية

الموجودة في العقل ،كما تساعد خرائط التفكير العقل على معالجة المعلومات بطريقة منظمة ،واستيعاب
المفاهيم الجديدة بسرعة ،وتحسين قدرات التفكير (إبراهيم.)310207 ،
وأشار هيرل ( )Hyerle, 2004إلى أن خرائط التفكير ثمانية هي :الخريطة الدائرية ،والخريطة
الفقاعية ،والخريطة الفقاعية المزدوجة ،والخريطة الشجرية ،والخريطة الدعامية ،والخريطة التدفقية،
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والخريطة التدفقية المتعددة ،والخريطة الجسرية .ولكل نوع من هذه الخرائط الثمانية استخداماته ،فمثال
تستخدم الخريطة الدائرية للتحديد والتعريف ،والفقاعية للوصف ،والفقاعية المزدوجة للموازنات وبيان

أوجه الشب ه واالختالف ،والشجرية للتصنيف ،والدعامية للتحليل إلى أجزاء ،والتدفقية لتحديد التتابع
والتسلسل ،والتدفقية المتعددة لبيان السبب والنتيجة ،والجسرية لتوضيح المتشابهات.
ونظ ار ألهمية التقنية في الوقت الحالي ،فقد حرص الباحث على استخدام خرائط التفكير وربطها
بالتقنية ،ومن ثم استخدم إستراتيجية ( خرائط التفكير اإللكترونية) وهذا يعد إضافة لخرائط التفكير التي
قدمها هيرل(.)Hyerle

من هنا جاءت فكرة هذا البحث الستخدام إستراتيجية تدريس حديثة هي إست ارتيجية خرائط التفكير
اإللكترونية ،والتي تجمع توجهين حديثين :خرائط التفكير من ناحية ،واستخدام التقانة في تعليم اللغة
من ناحية أخرى؛ وذلك لتنمية المفاهيم النحوية ،ومهارات اإلعراب ،والكفاءة الذاتية في النحو لدى
متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.
اإلحساس بمشكلة البحث:

هناك عدة أمور أسهمت في اإلحساس بمشكلة البحث ،من أهمها:

*بعض الصعوبات التي واجهها الباحث عند تدريس النحو لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى:

نظ ار لقيام الباحث بتدريس القواعد النحوية لطالب معهد تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية

بالمدينة المنورة ،وفي أثناء التدريس شعر بأن هناك بعض المشكالت التي يواجهها هؤالء الطالب
منها:
 الخلط بين بعض المفاهيم النحوية ،وعدم التمييز بينها مثل ( :األفعال الناسخة – الحروفالناسخة)( ،أسماء اإلشارة -األسماء الموصولة )( ،اسم الفاعل – اسم المفعول) ...الخ.

 -عدم القدرة على إعطاء التعريف الصحيح لبعض المفاهيم النحوية.

 صعوبة تطبيق قواعد النحو ،واعراب بعض التراكيب البسيطة ،على الرغم من حفظ بعض الطالبللقاعدة النحوية.

 -صعوبة ذكر أمثلة صحيحة لتركيب نحوي وفق شروط محددة.

أخطاء واضحة.
 ضعف القدرة على تصويب األخطاء الموجودة في التراكيب النحوية التي تتضمنً
 ندرة الدراسات التي تناولت تنمية المفاهيم النحوية ،ومهارات اإلعراب لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين
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بلغات أخرى:

توجد عدة دراسات تناولت تنمية المفاهيم النحوية في مجال تعليم اللغة العربية بصورة عامة(مثل:

الخطيب3115 ،؛ عبد الحافظ3115 ،؛ الشاعر3115 ،؛ المخزومي3112 ،؛ الزعبي والتوتنجي،

3118؛ مخلف3101 ،؛ الخطيب وعبد الحق3100 ،؛ العزاوي والتميمي ،)3103 ،كما توجد عدة
دراسات تناولت تنمية مهارات اإلعراب في مجال تعليم اللغة العربية بصورة عامة (مثل :الغامدي3103 ،؛

كروان3103 ،؛ البشري 3105؛ عبد الجواد ،)3102 ،في حين لم يعثر الباحث على أية دراسة تناولت
تنمية الكفاءة الذايتة في النحو ،على الرغم من وجود بعض الدراسات التي أجريت لتنمية الكفاءة الذاتية
في القراءة ( مثل :العلوان والمحاسنة3100 ،؛ عبد العظيم .)3103 ،أما دراسة المخالفي (Al-

 ،)Mekhlafi, 2011فهدفت إلى معرفة العالقة بين كفاءة الذات في الكتابة ودرجات االختبارات
النهائية في مقرر الكتابة لدى مجموعة من الطالب المعلمين ( المعلمين المتدربين) العرب تخصص
اللغة اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية.

 ندرة الدراسات التي تناولت استخدام إستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية في مجال تعليم اللغة العربية
للناطقين بلغات أخرى:

ربط الباحث إستراتيجية خرائط التفكير التي قدمها (هيرل  )Hyerleبالتقنية  ،فأصبحت بعنوان (خرائط

التفكير اإللكترونية ) ،ولم يعثر الباحث على أية دراسة تناولت هذه اإلستراتيجية في مجال تعليم اللغة
العربية للناطقين بلغات أخرى ،أما دراسة إبراهيم ( )3102فقد استخدمت استراتيجية خرائط التفكير لتنمية
المفاهيم التاريخية واالتجاه نحو التاريخ اإلسالمي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

وبناء على عرض الدراسات السابقة في محاور البحث ( خرائط التفكير اإللكترونية ،والمفاهيم

النحوية ،ومهارات اإلعراب ،والكفاءة الذاتية في النحو) ،فإنه يتضح ما يأتي:
 -على الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت استخدام إستراتيجية (خرائط التفكير) بصورة عامة في

مجال التعليم ،إال أن هناك ندرة في تطبيق هذه اإلستراتيجية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين

بلغات أخرى ،فلم تتناول أية دراسة سابقة هذا المجال عدا دراسة إبراهيم  3102التي حاولت تطبيق
هذه اإلستراتيجية في تنمية المفاهيم التاريخية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.
 لم يعثر الباحث – في حدود علمه -على أية دراسة تناولت تطبيق إستراتيجية (خرائط التفكيراإللكترونية) مما يعد في حد ذاته – بفضل اهلل  -نقطة قوة للبحث ،حيث تجمع بين ميزات خرائط
التفكير التي أشارت إليها األدبيات والدراسات السابقة ،وميزات تطبيقات التقنية في التدريس.
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 لم يعثر الباحث – في حدود علمه -على أية دراسة سابقة حاولت تنمية ( الكفاءة الذاتية فيالنحو) ،على الرغم من وجود بعض الدراسات التي تناولت تنمية الكفاءة الذاتية في القراءة والكتابة.

وقد تأكد للباحث جدة الموضوع من خالل مراسلة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية(ملحق  ،)0وتم الرد من المركز بأنه من خالل البحث في قاعدة المعلومات المتاحة لديه تبين
عدم توافر معلومات عن البحث ،مما يؤكد عدم دراسته من قبل.
 أهمية تجريب إستراتيجيات تدريس حديثة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى:

باإلضافة إلى العوامل السابقة التي أسهمت في اإلحساس بمشكلة البحث ،يشير الباحث إلى أنه من

المهم إجراء بحوث تتعلق بتوظيف إستراتيجيات التدريس الحديثة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين
بلغات أخرى  ،والتي منها ( خرائط التفكير) ،واإلفادة من إمكانات التقانة في تقديم هذه اإلستراتيجيات ،مما

يعد إضافة وتطوي ار لإلستراتيجية محل البحث ،فتصبح اإلستراتيجية باإلضافة إلى حداثتها ،مواكبة للتطورات
التقنية .حيث إن االهتمام بإستراتيجيات التدريس-مع االهتمام بمكونات التدريس األخرى– يسهم في
تطوير تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،وتحقيق األهداف المرجوة ،وقد أشار الناقة (-3118
ب )372 ،إلى أ ن البداية الصحيحة لكل من يتصدر لتعليم اللغة وتدريسها أن يتعرف بشكل إجرائي
مدخله العلمي والفلسفي ،وطرائقه ،وفنياته ،واجراءاته لتدريس اللغة وتعليمها وتنمية مهاراتها.

كما أنه بدون العمليات التدريسـ ــية يفقد المنهج وظيفته ،وتتوقف العملية التعليمية ،فكأن التدريس
قلب العملية التعليمية؛ فإذا أص ـ ـ ـ ــاب هذا القلب قص ـ ـ ـ ــور أو ض ـ ـ ـ ــعف فقدت العملية التعليمية حيويتها
ووظائفها وأصـ ــبحت غير مثمرة (الناقة-3118 ،أ .)381 ،ومما يؤكد أهمية إسـ ــتراتيجية التدريس في
البرامج التعلمية أنه من الممكن صــياغة المحتوى التعليمي ،وأســاليب التقويم واألنشــطة ص ـياغة دقيقة

محكمة ،إال أن إسـ ـ ــتراتيجية التدريس المسـ ـ ــتخدمة قد تعوق ذلك ،ومن ثم ال يتمكن المتعلم من تكوين
المعارف والمعلومات والمهارات والقيم واالتجا هات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهدف تكوينها وتنميتها (الحديبي،3102،
.)011

تحديد مشكلة البحث :

بناء على ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث في ضعف مستوى متعلمي اللغة العربية الناطقين

بلغات أخرى في تحصيل المفاهيم النحوية واكتسابها ،مما يجعلهم غير قادرين على استيعاب دروس

النحو العربي ،فينعكس بصورة أو أخرى على تمكنهم من مهارات اإلعراب ،مما يسهم في تكوين فكرة

خطأ لدى متعلم اللغة العربية عن صعوبة النحو فيؤثر ذلك في معتقداته الشخصية عن النحو وأهميته
وسهولته ،وهذا يتطلب من القائمين على تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى اتخاذ اإلجراءات
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التي من شأنها تيسير تعلمها ،والتي منها تطبيق استراتيجيات تعليمية حديثة .ولذلك يحاول البحث
الحالي تجريب استخدام استراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية وتعرف فاعليتها في تنمية المفاهيم
النحوية ومهارات اإلعراب والكفاءة الذاتية في النحو لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى .
أسئلة البحث :حاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 -ما المفاهيم النحوية الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟

 -ما مهارات اإلعراب الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟

 -ما أبعاد الكفاءة الذاتية في النحو الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟

 ما مكونات برنامج قائم على خرائط التفكير اإللكترونية لتنمية المفاهيم النحوية ومهارات اإلعرابلدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟

 ما فاعلية برنامج قائم على خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية المفاهيم النحوية لدى متعلمي اللغةالعربية الناطقين بلغات أخرى؟

 ما فاعلية برنامج قائم على خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية المهارات النحوية لدى متعلمياللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟

 ما فاعلية برنامج قائم على خرائط التفكير اإللكترونية في رفع الكفاءة الذاتية في النحو لدى متعلمياللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟

أهداف البحث :هدف هذا البحث إلى:

 -تحديد المفاهيم النحوية الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

 -تحديد مهارات اإلعراب الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

 -تحديد أبعاد الكفاءة الذاتية في النحو الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

 تصميم برنامج مقترح قائم على خرائط التفكير اإللكترونية لتنمية المفاهيم النحوية ومهارات اإلعرابلدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

 قياس فاعلية البرنامج القائم على خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية المفاهيم النحوية لدى متعلمياللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

 قياس فاعلية البرنامج القائم على خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية مهارات اإلعراب لدى متعلمياللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

 -قياس فاعلية البرنامج القائم على خرائط التفكير اإللكترونية في رفع الكفاءة الذاتية في النحو لدى
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متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

مصطلحات البحث:

 خرائط التفكير اإللكترونية :هي تنظيمات خطية منظمة ومترابطة تستخدم لتقديم المعرفة بأنماط
متعددة بصورة تساعد على تنمية العمليات العقلية(.)Hyerle, 2009,40

ويمكن تعريف خرائط التفكير إجرائيا بأنها :تنظيمات خطية منظمة ومترابطة تستخدم لتقديم

المعارف والمهارات والقيم بأنماط متنوعة ،بصورة تسهم في إكسابها وتنميتها.

أما خرائط التفكير اإللكترونية فيمكن تعريفها إجرائيا بأنها :تنظيمات خطية منظمة ومترابطة تصمم
بإحدى وسائل التقنية لتقديم المعارف والمهارات والقيم بأنماط مختلفة بصورة تسهم في إكسابها
وتنميتها.
 المفاهيم النحوية :يمكن تعريف المفهوم إجرائيا بأنه :التصور العقلي أو الصورة الذهنية التي
تتكون لدى الفرد وتشير إلى الخصائص الجوهرية المميزة لشيء ما ،ويتكون من اسم ،وداللة

لفظية.

ويمكن تعريف المفاهيم النحوية إجرائيا بأنها :صورة عقلية لمجموعة من الصفات والخصائص

المرتبطة بما يحقق سالمة الكالم من األخطاء ,وفهم الكالم على الوجه المراد ،وتتكون من اسم
وداللة لفظية.
 مهارات اإلعراب :هي تمكن الطالب من ضبط اللفظ بالشكل ضبطا صحيحا بناء على معرفة
الحكم الذي يفرضه تغيير موقعه النحوي من الجملة ،من خالل تحليل المعنى ،وادراك العالقة
العضوية للفظ بغيره من األلفاظ التي تربط معه في المعنى ،وفي تشكيل بناء الجملة بسرعة

واتقان(كروان.)01 ،3103 ،

ويمكن تعريف مهارات اإلعراب إجرائيا بأنها :التمكن من معرفة موقع الكلمة في الجملة ،واستخدام
عالمة اإلعراب الظاهرة أو المقدرة أو الفرعية ،وتعليل ضبط إحدى الكلمات في التراكيب النحوية،
وتحليل هذه التراكيب ،وتكوينها بشروط محددة ،وتصويب األخطاء الواردة فيها ،وذلك بسرعة ودقة
وأقل جهد.
 الكفاءة الذاتية في النحو :يقصد بها إجرائيا :معتقدات الفرد عما يمتلكه من معلومات ومهارات
وأفكار حول ضبط الكلمات ضبطا صحيحا وفقا لموقعها في الجملة ،مما يجعله يتقدم بسرعة في
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تعلم هذه المهارات ،ويطبقها بدقة ،مما يحسن حالته النفسية عند تعلمه.
 متعلمو اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى :يقصد بهم إجرائيا :األفراد الذين يلتحقون بأحد البرامج
المقدمة لتعليم مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة ،وما يرتبط بهذه المهارات من أصوات
ومفردات وتراكيب ،سواء داخل بلدانهم أم خارجها؛ لفهم النظام اللغوي والمعاني الثقافية للغة العربية
واكتسابها وتنظيمها وتخزينها.
حدود البحث :اقتصر البحث الحالي على الحدود اآلتية:

 المستوى المتوسط من مستويات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،وقد تم اختيار هذا
المستوى ألن المتعلم يبدأ فيه بدراسة النحو بطريقة مقصودة في كثير من البرامج الخاصة بتعليم

اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،مما يتطلب أن يقدم له النحو منذ البداية بطريقة منظمة ومرتبة
من ناحية ،وبما يسهم في تنمية المفاهيم والمهارات النحوية وتكوين الفكر الصحيحة عن النحو
العربي من ناحية ثانية.
 العام الجامعي 0322 /0325هـ الموافق 3105/3103م لتطبيق تجربة البحث.

 أربعة من المفاهيم النحوية المناسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى في المستوى
المتوسط ،هي :االسم ومتعلقاته ،والفعل ومتعلقاته ،والجملة ومتعلقاتها ،واإلعراب والبناء
 ست من مهارات اإلعراب المناسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى في المستوى
المتوسط ،هي :يستخدم العالمة الصحيحة لضبط كلمة محددة في تركيب نحوي ،ويعلل لعالمة
ضبط إحدى الكلمات في تركيب نحوي ،ويعرب الكمات أو الجمل إعرابا صحيحا ،ويميز تركيبا

ويكون تراكيب نحوية وفق شروط محددة ،ويصوب الخطأ في
نحويا عن غيره من التراكيبّ ،
التراكيب النحوية.

 أربعة من أبعاد الكفاءة الذاتية في النحو الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقون بلغات أخرى،
هي :التقدم في دراسة النحو ،و المفاهيم النحوية ،ومهارات اإلعراب ،والحالة النفسية عند تعلم

النحو.

أدوات البحث ومواده:

لتحقيق أهداف البحث قام الباحث بإعداد األدوات والمواد التعليمية اآلتية:
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أدوات جمع بيانات:

 -استبانة المفاهيم النحوية الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

 -استبانة مهارات اإلعراب الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

 -استبانة أبعاد الكفاءة الذاتية في النحو الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

مادة التدريس:
-

برنامج مقترح في النحو العربي وفقا إلستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية ،ويتضمن هذا

-

كتاب الطالب.

-

البرنامج:

دليل المعلم.

أدوات القياس:
-

اختبار المفاهيم النحوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى" المستوى المتوسط".
اختبار مهارات اإلعراب لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى" المستوى المتوسط".
مقياس الكفاءة الذاتية في النحو لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى "المستوى

المتوسط".

أهمية البحث :تتضح أهمية هذا البحث من كونه:

 -يستخدم إستراتيجية تدريس طورها الباحث ،وهي ( خرائط التفكير اإللكترونية) ،حيث إن المشهور

هو إستراتيجية خرائط التفكير التي اقترحها ديفيد هيرل ،ومن ثم فهذه اإلستراتيجية المطورة تجمع

بين ميزات خرائط التفكير التقليدية من ناحية ،وتطبيقات التقنية في التعليم من ناحية أخرى.

 -يواكب التوجهات الحديثة التي تنادي بأهمية تطبيق التقنية في تعليم اللغات.

 يستجيب للرؤية التي ترى ضرورة التركيز على مهارات اإلعراب؛ ألنها تحقق الوظيفية في تعلمالنحو ،والتواصلية في استخدام اللغة.

 يفيد متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغ ات أخرى ،حيث يقدم لهم برنامجا معدا وفقا إلستراتيجيةخرائط التفكير اإللكترونية ،وذلك لتنمية ثالثة متغيرات هي( المفاهيم النحوية ،ومهارات اإلعراب،

والكفاءة الذاتية في النحو) ،والتي تمثل مكونات مهمة من جوانب التعلم الثالث  :المعرفية،

والمهارية ،والوجدانية ،كما أنه يسهم في رفع الكفاءة الذاتية لدى المتعلمين مما يعمل على
تحسين صورتهم الذهنية عن النحو العربي.

222

المجلة الدولية للبحوث التربوية
Vol. 41, issue (4 ) September 2017

جامعة االمارات
UAEU

المجلد ( )14العدد ( )1سبتمبر 7142
International Journal for Research in Education

 يفيد القائمين على برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى من خالل القوائم التي تمالتوص ل إليها ( المفاهيم النحوية – مهارات اإلعراب -أبعاد الكفاءة الذاتية في النحو) والتي
يمكن اإلفادة منها عند تصميم المناهج والبرامج التعليمية التي تقدم لمتعلمي اللغة العربية
الناطقين بلغات أخرى.

 يفيد الباحثين ،حيث يفتح المجال أمامهم لتجريب إستراتيجيات تدريس حديثة في مجال تعليم اللغةالعربية للناطقين بلغات أخرى ،أو توظيف خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية متغيرات أخرى لدى

المتعلمين.
 -يعد من أوائل البحوث -في حدود علم الباحث -التي تناولت تنمية أبعاد الكفاءة الذاتية في النحو

في مجال تعليم اللغة العربية بصورة عامة ،وتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى بصورة

خاصة.

منهجية البحث:

يهدف هذا الجزء إلى عرض اإلجراءات المنهجية للبحث ،ومن ثم يتناول عرضا لمجتمع البحث،

وعينته ،ومنهجه ،والخطوات التي اتبعت عند إعداد أدواته ومواده ،ثم إجراءات تطبيق تجربة البحث،
تمهيدا لعرض النتائج التي تم التوصل إليها ،وتفسيرها .وفيما يأتي توضيح ذلك:

مجتمع البحث:

تمثل مجتمع البحث في طالب المسـ ــتوى الثالث بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في

الجامعة اإلس ـ ــالمية بالمدينة المنورة ،وذلك في الفص ـ ــل الد ارس ـ ــي الثاني من العام الجامعي /0325
0322هـ 3103 -م 3105 /م؛ وبلغ عدد مجتمع البحث في وقت تطبيق التجربة ( )355متعلما.

عينة البحث:

تكونت عينة البحث من ( )051متعلماً من طالب المسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الثالث في معهد تعليم اللغة العربية

لغير الناطقين بها بالجامعة اإلس ـ ــالمية في المدينة المنورة ،منها ( 001متعلما) عينة اس ـ ــتطالعية ،
و( 23متعلما) عينة تجريبية طبقت عليها تجربة البحث.
 -منهجا البحث :استخدم البحث الحالي المنهجين اآلتيين:

 المنهج الوصفي :وذلك عند كتابة اإلطار النظري للبحث ،ووصف إجراءات إعداد أدواته.
 المنهج شبببببه التجريبي :وذلك عند تطبيق تجربة البحث على المتعلمين؛ ونظ ار ألن الباحث أعد
مو ًادا تعليمية ووسـ ــائط تقنية ال تتوافر ألية عينة من متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى،
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فقد فضل أن يتبع التصميم التجريبي ذا المجموعة الواحدة ،مع التطبيقين القبلي والبعدي.
وقد تم اختيار هذا التص ـ ــميم التجريبي لعدة أس ـ ــباب أهمها :إن احتماالت توفير الش ـ ــروط األس ـ ــاس ـ ــية
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام المنهج التجريبي ذي المجموعة الواحدة – مع التطبيقين القبلي والبعدي  -تتزايد حينما
تكون التجربة ذات مدة قصــيرة؛ ألن ذلك يختصــر عمل العوامل الكبيرة الثابتة التراكمية غير المالئمة
مثل النضج (فان دالين ،) 223 ،0815 ،ولهذا التصميم مجموعة من الخطوات ( أشار إليها :جاي،
232 :233 ،0882؛ جابر وكاظم ) 312 ،0882 ،روعيت عند تطبيق تجربة البحث.

إعداد أدوات البحث ومواده
فيما يأتي توضيح للخطوات التي اتبعها الباحث عند إعداد أداوت البحث ومواده:
أوال :إعداد استبانة المفاهيم النحوية الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى:

تم إعـداد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـانـة المفـاهيم النحويـة الالزمـة لمتعلمي اللغـة العربيـة النـاطقين بلغـات أخرى في

المستوى المتوسط وفقا للخطوات اآلتية:

 -1الهدف من إعداد االسبببببتبانة :تمثل الهدف من إعداد هذه االسـ ـ ــتبانة في تحديد المفاهيم النحوية
الالزمة لمتعلمي اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى (المستوى المتوسط)؛ لتنميتها لدى عينة البحث.

– 2مصببادر إعداد االسببتبانة :تمثلت مصــادر إعداد االســتبانة في الد ارســات واألدبيات التي تناولت
النحو العربي بصـ ـ ـ ـ ـ ــورة عامة (مثل :نبوي3113 ،؛ عيد3115 ،؛ صـ ـ ـ ـ ـ ــقر ،وفرج ،وغراب،)3101 ،

والمفاهيم النحوية بصــورة خاصــة (الخطيب3115 ،؛ الش ــاعر3115 ،؛ المخزومي3112 ،؛ الزعبي،
والتوتنجي ،3118 ،مخلف3101 ،؛ الخطي ـ ــب ،وعب ـ ــد الحق3100 ،؛ العزاوي والتميمي)3103 ،
باإلضافة إلى خبرة الباحث الشخصية ،والكتاب المقرر على الطالب.
 -3إعداد االستبانة في صورتها األولية :تم إعداد االستبانة في صورتها األولية (ملحق )3بحيث

تضمنت مقدمة توضح للمحكمين الهدف من إعداد االستبانة ،وكيفية تدوين االستجابة التي تناسب
رأي المحكم ،وملحوظات ،وضح فيها المقصود بكل من :المفاهيم النحوية ،ومتعلمي اللغة العربية

الناطقين بلغات أخرى ،ثم المفاهيم النحوية الرئيسة والفرعية ،وخانة إلبداء اآلراء والملحوظات

اإلضافية.
 -4ضبط االستبانة :لضبط االستبانة ،والتأكد من صدقها ،ومناسبتها ،تم ما يأتي:

-4أ -عرض االستبانة على المحكمين :تم عرض االستبانة في صورتها األولية على سبعة من
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المختصين في مجال تعليم اللغة العربية بلغات أخرى (ملحق  ،)02وقد طلب منهم قراءة االستبانة،
واجراء التعديالت المناسبة من حيث :اتساق المفاهيم الفرعية مع المفاهيم الرئيسة المنتمية إليها ،ودقة
كل مفهوم رئيس وفرعي من الناحية العلمية ،وصحة صياغة كل مفهوم رئيس وفرعي من الناحية
اللغوية ،واضافة ما يرونه مناسبا من مفاهيم لم ترد باالستبانة ،وحذف المفاهيم غير المناسبة.
-4ب -تعديل االستبانة وفقا آلراء المحكمين :أشار المحكمون إلى مناسبة المفاهيم الرئيسة والفرعية
المدرجة في االستبانة ،وأشاروا إلى تعديالت بسيطة جدا في صياغة بعض المفاهيم ،وقد أخذ الباحث

بها.

 -5صياغة قائمة نهائية بالمفاهيم النحوية الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى:

بعد إجراء التعديالت في االســتبانة وفقا آلراء المحكمين ،تمت صــياغة قائمة نهائية بالمفاهيم النحوية
الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى ،تضـمنت أربعة مفاهيم رئيسـة ،انبثق عنها اثنان

وأربعون مفهوما فرعيا ( ملحق .)2
ثانيا :إعداد استبانة مهارات اإلعراب الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى:

تم إعداد اسـ ــتبانة مهارات اإلعراب الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى في المسـ ــتوى

المتوسط وفقا للخطوات اآلتية:
 -1الهدف من إعداد االسببببتبانة :تمثل الهدف من إعداد هذه االسـ ـ ــتبانة في تحديد مهارات اإلعراب
الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؛ لتنميتها لدى عينة البحث.

– 2مصببادر إعداد االسببتبانة :تمثلت مصــادر إعداد االســتبانة في:األدبيات والد ارســات الســابقة التي
تناولت مهارات اإلعراب بصـ ـ ــورة عامة ( مثل :الغامدي3103 ،؛ كروان3103 ،؛ البشـ ـ ــري3105 ،؛

عبد الجواد )3102؛ نظ ار لندرة األدبيات التي تناولت مهارات اإلعراب الالزمة لمتعلمي اللغة العربية
النــاطقين بلغــات أخرى ،والرجوع إلى بعض األدبي ــات التي تنــاولــت تعليم القواع ــد النحويــة لمتعلمي

اللغات األجنبية (مثلPurpura,2004;Yin, 2006; Giovanelli, 2015; Chen, 2016; :
 ،)Morina, 2016وباإلضـ ـ ـ ــافة إلى خبرة الباحث الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية في تعليم القواعد والتراكيب النحوية
لمتعلمي اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،وكتاب ( دروس في اللغة العربية) المقرر على طالب
المستوى الثالث بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
 -3إعداد االستبانة في صورتها األولية :تم إعداد االستبانة في صورتها األولية(ملحق )3بحيث

تضمنت مقدمة توضح للمحكمين الهدف من إعداد االستبانة ،و كيفية تدوين االستجابة التي تناسب
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رأي المحكم ،وملحوظات ،وضح فيها المقصود بكل من :مهارات اإلعراب ،متعلمي اللغة العربية
الناطقين بلغات أخرى ،ثم مهارات اإلعراب الرئيسة والفرعية ،وخانة إلبداء اآلراء والملحوظات

اإلضافية.

 -4ضبط االستبانة :لضبط االستبانة ،والتأكد من صدقها ،ومناسبتها ،تم ما يأتي:

-4أ -عرض االستبانة على المحكمين :تم عرض االستبانة في صورتها األولية على سبعة من
المختصين في مجال تعليم اللغة العربية بلغات أخرى (ملحق  ،)02وقد طلب منهم قراءة االستبانة،

واجراء التعديالت المناسبة من حيث :اتساق المهارات الفرعية مع المهارات الرئيسة المنتمية إليها ،دقة
كل مهارة رئيسة وفرعية من الناحية العلمية ،وصحة صياغة كل مهارة رئيسة وفرعية من الناحية
اللغوية ،واضافة ما يرونه مناسبا من مهارات لم ترد باالستبانة ،وحذف المهارات غير المناسبة.
-4ب -تعديل االستبانة وفقا آلراء المحكمين :أشار المحكمون إلى مناسبة المهارات الرئيسة والفرعية
المدرجة في االستبانة ،وأشاروا إلى تعديالت بسيطة في صياغة بعض المهارات ،وقد أخذ الباحث

بها.
 -5صياغة قائمة نهائية بمهارات اإلعراب الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى:

بعد إجراء التعديالت في االســتبانة وفقا آلراء المحكمين ،تمت صــياغة قائمة نهائية بمهارات اإلعراب

الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى ،تض ـ ـ ـ ــمنت س ـ ـ ـ ــت مهارات رئيس ـ ـ ـ ــة ،انبثق عنها

إحدى وثمانون مهارة فرعية(ملحق .)5

ثالثا :إعداد استبانة أبعاد الكفاءة الذاتية في النحو الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى:

تم إعداد استبانة أبعاد الكفاءة الذاتية في النحو الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

وفقا للخطوات اآلتية:
 -1الهدف من إعداد االستبانة :الهدف من إعداد هذه االستبانة هو تحديد أبعاد الكفاءة الذاتية في
النحو الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؛ لتنميتها لدى عينة البحث.

– 2مصادر إعداد االستبانة :تمثلت مصادر إعداد االستبانة في األدبيات والدراسات السابقة التي
تناولت الكفاءة الذاتية في المهارات اللغوية بصورة عامة (مثلAl-Mekhlafi, 2011 :؛ العلوان

والمحاسنة3100 ،؛ عبد العظيم)3103 ،؛ نظ ار لندرة األدبيات التي تناولت الكفاءة الذاتية في النحو
لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.
 -3إعداد االستبانة في صورتها األولية :تم إعداد االستبانة في صورتها األولية (ملحق )2بحيث
تضمنت :مقدمة توضح للمحكمين الهدف من إعداد االستبانة ،وكيفية تدوين االستجابة التي تناسب
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رأي المحكم ،وملحوظات وضح فيها المقصود بكل من :الكفاءة الذاتية في النحو ،متعلمي اللغة العربية
الناطقين بلغات أخرى ،ثم أبعاد الكفاءة الذاتية في النحو الرئيسة والفرعية ،وخانة إلبداء اآلراء
والملحوظات اإلضافية.
وقد تضمنت االستبانة في صورتها األولية من خمسة محاور ،انبثق عنها ست وثالثون عبارة فرعية.
 -4ضبط االستبانة :لضبط االستبانة ،والتأكد من صدقها ،ومناسبتها ،تم ما يأتي:
-4أ -عرض االستبانة على المحكمين :تم عرض االستبانة في صورتها األولية على سبعة من

المختصين في مجال تعليم اللغة العربية بلغات أخرى (ملحق  ،)02وقد طلب منهم قراءة االستبانة،

واجراء التعديالت المناسبة من حيث :مناسبة العبارات اإليجابية والسلبية لالتجاه المراد قياسه
(موجب أو سالب) ،وارتباط كل عبارة من عبارات االختبار بالمحور التابعة له ،ومناسبة كل عبارة
من عبارات المقياس لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى ،واضافة ما يراه مناسبا من
أبعاد لم ترد باالستبانة ،وحذف األبعاد أو العبارات غير المناسبة.
-4ب -تعديل االستبانة وفقا آلراء المحكمين :أشار المحكمون إلى تعديل صياغة عبارتين هما:

العبارة الخامس ـ ـ ـ ـ ــة من المحور األول ،تم تعديلها من ( أرى أنني أتعلم النحو بش ـ ـ ـ ـ ــكل جيد) ،إلى

(أرى أنني أتعلم النحو تعلما جيدا).
العبـارة الثـالثـة من المحور الثـالـث ،تم تعـديلهـا من ( أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع إعراب الجمـل العربيـة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل

صحيح) ،إلى (أستطيع إعراب الجمل العربية إعرابا صحيحا).

كما أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار المحكمون إلى حذف البعد الخامس ( التغذية الراجعة من اآلخرين) وما انبثق عنه
من عبارات فرعية.
 -5صياغة قائمة نهائية بأبعاد الكفاءة الذاتية في النحو الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات

أخرى :بعد إجراء التعديالت في االستبانة وفقا آلراء المحكمين ،تمت صياغة قائمة نهائية بأبعاد الكفاءة
الذاتية في النحو الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى ،تضمنت أربعة ( )3أبعاد رئيسة،
انبثق عنها ثالثون ( )21عبارة فرعية (ملحق .)7

رابعا :إعداد البرنامج المقترح في النحو العربي القائم على إستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية:

تم إعداد البرنامج القائم على إستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية وفقا لما يأتي:

 تحببديببد أهببداف البرنببامج :تمثــل الهــدف الرئيس للبرنــامج في تنميــة المفــاهيم النحويــة ،ومهــارات
اإلعراب ،والكفاءة الذاتية في النحو لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى ،وقد تفرع

222

فاعلية برنامج مقترح قائم على خرائط التفكير اإللكترونية

علي عبد المحسن الحديبي

عن هذا الهدف الرئيسة تسعة أهداف فرعية هي:
-

عرف المفاهيم النحوية المضمنة في المقرر تعريفا صحيحا.
ُي ِّ

-

يعلل لعالمة ضبط إحدى الكلمات في تركيب نحوي.

-

يستخدم العالمة الصحيحة لضبط كلمة محددة في تركيب نحوي.
يعرب الكمات أو الجمل إعرابا صحيحا.

يميز تركيبا نحويا عن غيره من التراكيب.
يكون تراكيب نحوية وفق شروط محددة.
ّ
يصوب الخطأ في التراكيب النحوية.

حسن فكرته عن كفاءته الذاتية في النحو.
ُي ّ
يبدي اتجاهات إيجابية تجاه النحو العربي.

 مصبببببببببادر إعداد البرنامج :تم إعداد البرنامج المقترح بناء على :قائمة المفاهيم النحوية ،وقائمة
مهارات اإلعراب ،وقائمة أبعاد الكفاءة الذاتية في النحو المناس ـ ـ ــبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين

بلغات أخرى ،والتي تم التوص ـ ــل إليها وفقا لإلجراءات المنهجية ،باإلض ـ ــافة إلى خبرة الباحث في

تعليم النحو لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

 إعببداد صبببببببببورة أوليببة للبرنببامج :تم إعــداد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة أوليــة للبرنــامج القــائم على خرائط التفكير
اإللكترونيـة ،اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتملـت على العنـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اآلتيـة :مقـدمـة ،والمخرجـات العـامـة للكتـاب ،ومحتواه،

ودروسه .وقد روعي عند إعداد كتاب المتعلم ما يأتي:
-

تضمين المفاهيم النحوية المطلوب تنميتها لدى المتعلمين.

 -تغطية مهارات اإلعراب المطلوب تنميتها لدى المتعلمين.

 التوافق مع طبيعة إستراتيجية (خرائط التفكير اإللكترونية) ،وتصميم الدروس في صورة خرائطتفكير إلكترونية تعرض على المتعلمين.

 طبيعة اللغة العربية التي تميزها عن اللغات األخرى. -طبيعة المستوى اللغوي للمتعلمين.

 -التكامل بين الجانبين النظري والتطبيقي في تقديم القواعد النحوية.

 -كتابة عبارات داعمة للتعلم ،ولتنبيه المتعلمين على بعض األمور عند الضرورة.

 عرض الصبببببببببورة األوليبببة للبرنبببامج على المحكمين :تم عرض الكتـ ــاب على ثالثـ ــة محكمين
(ملحق )61من المختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى؛ للوقوف على آرائهم
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حول:
 -مدى تحقيق محتوى البرنامج ألهدافه العامة والفرعية.

 -مدى سالمة صياغة المحتوى من الناحية التربوية على ضوء األهداف المنشودة من إعداده.

 مدى مالءمة صياغة المحتوى وتنظيمه لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى فيالمستوى المتوسط.

 -مدى توافق البرنامج مع خطوات إستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية.

وقد أشار المحكمون إلى مناسبة البرنامج ،وتحقيقه لألهداف العامة والفرعية المستهدفة منه.

وعلى هذا يكون تم ضبط البرنامج ،والتأكد من صدقه ،وتحقيقه ألهدافه.
 إعداد المواد والوسبببائل والوسبببائط ،واألنشبببطة :تم إعداد محتوى البرنامج على شـ ـ ـرائح العروض
التقديمية( )Power Pointبحيث يعرض كل درس في ص ـ ــورة خرائط تفكير إلكترونية ،على أن

يتم اختيار الخرائط المناسـ ــبة لكل درس ،وتم عرض كل درس إلكترونيا من خالل الكمبيوتر على

جهاز العرض الخارجي( ،)Data Showكما تم تزويد المتعلمين بنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخة من هذه الدروس في
صورتها اإللكترونية
 تحديد أدوات التقويم :تمثلت أساليب التقويم في:

 أسئلة في نهاية كل درس تقيس نوات التعلم المستهدفة. -األسئلة الصفية.

وجدير بالذكر أنه تم استخدام خرائط التفكير على أنها إستراتيجية تدريس ،بحيث تقدم فيها

المعلومات والمهارات كاملة ،كما كانت تستخدم بوصفها أداة تقويم بحيث ترسم الخريطة ناقصة،
ويطلب من المتعلم إكمالها.
 صببببببياغة البرنامج القائم على خرائط التفكير اإللكترونية في صببببببورته النهائية :تمت صـ ـ ـ ـ ـياغة

البرنامج القائم على خرائط التفكير اإللكترونية في صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورته النهائية بعد التأكد من مناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبته،

وتغطيته للمفاهيم النحوية ومهارات اإلعراب وأبعاد الكفاءة الذاتية في النحو المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهدف تنميتها
لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى( ملحق .)8
خامسا :إعداد اختبار" المفاهيم النحوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى":
تم إعداد هذا االختبار وفقا لما يأتي:

 تحديد الهدف من االختبار :هدف االختبار إلى قياس المفاهيم النحوية لدى متعلمي اللغة العربية
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الناطقين بلغات أخرى.
 تحديد المفاهيم النحوية التي يقيسبببببببها االختبار :يقيس االختبار المفاهيم النحوية الالزمة لمتعلمي
اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى في المس ـ ـ ـ ــتوى المتوس ـ ـ ـ ــط ،والتي تم التوص ـ ـ ـ ــل إليها في البحث

الحالي.

 صبببببببببيا غة تعليمات االختبار :صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيغـت تعليمـات لمطبق االختبـار ،وأخرى للمتعلم ،ودونـت هـذه

التعليمات في بداية االختبار ،وأشير لمطبق االختبار أن يلقي التعليمات الخاصة بالمتعلمين شفوياً

قبل البدء في اإلجابة.

 صياغة مفردات االختبار :صيغت مفردات االختبار بحيث تغطى المفاهيم النحوية التي تم التوصل

إليها ،وهي جميعها أســئلة من نوع "االختيار من متعدد "؛ لما تتميز به هذه األســئلة من موضــوعية
قياس ــا بغيرها من األس ــئلة األخرى ،ومن أبرز ما يميز أس ــئلة االختيار من متعدد قدرتها على قياس

مهارات الفهم.

وفي هذا الص ــدد يجدر بالباحث أن يش ــير إلى محدودية نتائج البحث ،فيما يتعلق بقياس المفاهيم
النحوية.
 أداة التصبببحيت وتقدير الدرجات :أًعد مفتاح اإلجابة النموذجية بحيث تكون هناك إجابة واحدة فقط
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحة ،واإلجابات الثالث األخرى خطأ ،بحيث يعطى الطالب درجة واحدة في حالة اختياره
اإلجابة الص ـ ـواب ،وصـ ــف اًر في حالة اختياره إجابة خطأ ،ومن ثم فإن أعلى درجة يمكن أن يحص ــل
عليها الطالب في االختبار ( )33درجة ،وأقل درجة(صفر).

 إعداد الصبببببببببورة األولية لالختبار :تكون اختبار المفاهيم النحوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين
بلغات أخرى من اثنين وأربعين مفردة من نوع االختيار من متعدد ،وقدمت هذه المفردات من خالل

عرض اسم المفهوم ،ويختار الطالب أحد البدائل الذي يمثل التعريف الصحيح للمفهوم.

وقد روعي أن يعد للطالب ورقة إجابة عن أسـ ـ ـ ـ ــئلة االختبار ،وأن يكون هناك جزء مخصـ ـ ـ ـ ــص
لكتابة بيانات الطالب من حيث االسم ،والجنسية ،والمستوى ،والفصل ،والتاريخ ،وهذه الورقة سلمت
للطالب مع االختبار (ملحق. )01
 عرض االختبار في صورته األولية على المحكمين :تم عرض االختبار في صورته األولية على

س ـ ــبعة من المختص ـ ــين في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى (ملحق )02؛ بهدف إبداء رأيهم

المناس ـ ـ ـ ــب وفق ما يرونه من حيث :مناس ـ ـ ـ ــبة االختبار لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى،

ومدى قياس كل مفردة من مفردات االختبار لما وضــعت لقياســه ،وصــحة التعليمات ودقتها ،واضــافة
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ما يرونه مناســبا .وقد أشــار المحكمون إلى بعض التعديالت الخاصــة بصــياغة بدائل بعض األســئلة،
وتم إجراء التعديالت الالزمة بناء على آرائهم.
 تطبيق االختبار على عينة اسبببتطالعية :تم إجراء التجربة االسـ ــتطالعية لالختبار على مجموعة
من طالب معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية بالمدينة المنورة بلغ
عددهم ( )15متعلماً ،وبعد انتهاء المتعلمين من إجاباتهم عن االختبار تم تفريغ النتائج تمهيداً للقيام

بما هدف إليه التطبيق االســتطالعي من حســاب ثبات االختبار ،وصــدقه ،وزمنه ،وهذا ما ســيتضــح

فيما يأتي:

 معامل ثبات االختبار  :تجدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلى أنه تم عرض معامل ثبات االختبار أوال؛ نظ ار ألنهناك معادلة لحساب الصدق اإلحصائي لالختبار تعتمد على قيمة معامل الثبات .

وتعد طريق ــة ألفا كرونباإ إحدى المعادالت التي تستخدم لحساب االتساق الداخلي لالختب ــار ،وقد

أطلق على هذه المعادلة ":المعادلة العامة لالتســاق الداخلي" (خطاب ،) 357 ،3111 ،وبتطبيق
هذه المعادلة من خالل برنامج ( )SPSS,V.24وجد أن قيمة معامل ثبات االختبار تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي
( ،)10811وهي قيمة عالية.
 صببدق االختبار :يقصــد بصــدق االختبار مقدرته على قياس ما وضــع من أجله ،أو الســمة المرادقياس ــها(خطاب053 ،3111 ،؛ الس ــيد ،)353 ،3101 ،وللتأكد من ص ــدق االختبار تم اس ــتخدام

ما يأتي:

 صدق المحكمين :تم التأكـد من أن مفردات االختبار صادقة بعد عرضها على المحكمين.

 الصببببدق اإلحصببببائي :وهو عبارة عن الجذر التربيعي لمعامل الثبات ،ومن ثم فإن قيمة الصـ ـ ــدق
اإلحص ـ ــائي لالختبار تس ـ ــاوي ( ،)10853وهي قيمة تش ـ ــير إلى أن االختبار يتمتع بدرجة ص ـ ــدق

عالية.

 معامل السببببهولة ،والصببببعوبة ،والتمييز :تم حس ـ ــاب معامل ص ـ ــعوبة فقرات االختبار بعد تطبيقهعلى العينة االسـ ــتطالعية ،وذلك بغرض تعديل أو حذف الفقرات التي تقل صـ ــعوبتها عن ()1.3

أو تزيد عن ( ،)1.1وقد جاء مس ـ ــتوى ص ـ ــعوبة فقرات االختبار ض ـ ــمن هذا المدى حيث تراوحت
قيمة معامالت السـ ـهولة بين ( ،)1.72 – 1.55ومعامالت الص ــعوبة بين (  )1.72 -1.37كما
تم حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ،وقد تراوحت قيمة معامالت التمييز
بين ( ،)1.35 – 1.31وهي معامالت تشير إلى صالحية االختبار للتطبيق(ملحق  ،)00وجدير

222

علي عبد المحسن الحديبي

فاعلية برنامج مقترح قائم على خرائط التفكير اإللكترونية

بالذكر أنه تمت مراجعة صياغة األسئلة (  )31 ،28 ،33 ،8 ،3 ،2 ،3بناء على ما دلت عليه
نتائج الدراسة االستطالعية.
-

زمن تطبيق االختبار :تم حسـ ـ ـ ــاب زمن تطبيق االختبار عن طريق حسـ ـ ـ ــاب متوسـ ـ ـ ــط زمن أول

وآخر مفحوص ينتهي من اإلجابة ،وقد انتهى أول طالب بعد ( 35دقيقة)  ،وآخر طالب انتهى

بعد ( 20دقيقة) ،ومن ثم فإن متوسط زمن اإلجابة هو (  32دقيقة).

وتضاف دقيقتان للتهيئة لالختبار ،ومن ثم فإن الزمن المناسب لالختبار يساوي ( )35دقيقة.
 الصبببببورة النهائية لالختبار :تمت صـ ـ ـ ــياغة االختبار في صـ ـ ـ ــورته النهائية (ملحق  )8اسـ ـ ـ ــتعداداً
للتطبيق على عينة البحث ،بما في ذلك مفتاح تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح االختبار(ملحق  .)01والجدول اآلتي

يوضح توزيع أسئلة االختبار على محاوره.
جدول ()1

توزيع أسئلة اختبار المفاهيم النحوية على محاوره الرئيسة
م
0
3
2
3
المجموع

المحور
االسم ومتعلقاته

عدد األسئلة
05

النسبة المئوية
25070

الفعل ومتعلقاته

1

08015

الجملة ومتعلقاتها

8

30032

01

32010

33

011

اإلعراب والبناء
4

سادسا :إعداد اختبار" مهارات اإلعراب لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى":

تم إعداد هذا االختبار وفقا لما يأتي:

 تحديد الهدف من االختبار :هدف االختبار إلى قياس مهارات اإلعراب لدى متعلمي اللغة العربية
الناطقين بلغات أخرى.

 تحديد المهارات التي يقيسببببببببها االختبار :يقيس االختبار مهارات اإلعراب الالزمة لمتعلمي اللغة
العربية الناطقين بلغات أخرى في المستوى المتوسط ،والتي تم التوصل إليها في البحث الحالي.

 صببببببببياغة مفردات االختبار :صـ ـ ـ ـ ـ ــيغت مفردات االختبار ،بحيث تغطى المفاهيم النحوية التي تم
التوصل إليها ،وهي جميعها أسئلة من نوع "االختيار من متعدد " وفي هذا الصدد يجدر بالباحث
أن يشير إلى محدودية نتائج البحث ،فيما يتعلق بقياس مهارات اإلعراب التي تحدد بها البحث.
 أداة التصبببببببببحيت وتقدير الدرجات :أًعد مفتاح اإلجابة النموذجية بحيث تكون هناك إجابة واحدة

222

المجلة الدولية للبحوث التربوية
Vol. 41, issue (4 ) September 2017

جامعة االمارات
UAEU

المجلد ( )14العدد ( )1سبتمبر 7142
International Journal for Research in Education

فقط صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحة ،واإلجابات الثالث األخرى خطأ ،بحيث يعطى الطالب درجة واحدة في حالة
اختياره اإلجابة الص ـواب ،وصــف اًر في حالة اختياره إجابة خطأ ،ومن ثم فإن أعلى درجة يمكن أن
يحصل عليها الطالب في االختبار ( )10درجة ،وأقل درجة(صفر).

 إعداد الصبببببببببورة األولية لالختبار :تكون اختبار مهارات اإلعراب لمتعلمي اللغة العربية الناطقين
بلغــات أخرى من إحــدى وثمــانين مفردة من نوع االختيــار من متعــدد ،وقــدمــت هــذه المفردات من

خالل عرض جذر السؤال ،ويختار الطالب أحد البدائل الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.

وتم إعداد ورقة إجابة عن أسـ ــئلة االختبار ،تضـ ــمنت جزءا مخص ـ ـصـ ــا لكتابة بيانات الطالب من

حيث االسـ ـ ـ ـ ــم ،والجنسـ ـ ـ ـ ــية ،والمسـ ـ ـ ـ ــتوى ،والفصـ ـ ـ ـ ــل ،والتاريخ ،وهذه الورقة سـ ـ ـ ـ ــلمت للطالب مع
االختبار(ملحق .)02
 عرض االختبار في صورته األولية على المحكمين :تم عرض االختبار في صورته األولية على
سـ ـ ـ ـ ـ ــبعة من المختصـ ـ ـ ـ ـ ــين في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى (ملحق )02؛بهدف إبداء

رأيهم المناس ـ ــب وفق ما يرونه من حيث :مناس ـ ــبة االختبار لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات
أخرى ،ومدى قياس كل مفردة من مفردات االختبار لما وضـ ـ ـ ـ ــعت لقياسـ ـ ـ ـ ــه ،وصـ ـ ـ ـ ــحة التعليمات

ودقتها ،واضافة ما يرونه مناسبا.

وقد أشــار المحكمون إلى بعض التعديالت الخاصــة بصــياغة البدائل التابعة لبعض األســئلة ،وتم
إجراء التعديالت الالزمة بناء على آرائهم.
 تطبيق االختبار على عينة اسبببتطالعية :تم إجراء التجربة االسـ ــتطالعية لالختبار على مجموعة
من طالب معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة بلغ
عــددهم ( )81متعلمـاً ،وبعــد انتهــاء المتعلمين من إجــابــاتهم عن االختبــار تم تفريغ النتــائج تمهيــداً
للقيام بما هدف إليه التطبيق االستطالعي من حساب ثبات االختبار ،وصدقه ،وزمنه ،وهذا ما

سيتضح فيما يأتي:
 -معامل ثبات االختبار :تم حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ثبات االختبار من خالل طريقة ألفا كرونباإ ،وبتطبيق هذه

المعادلة من خالل برنامج ( )SPSS,V.24وجد أن قيمة معامل ثبات االختبار تساوي(،)10811

وهي قيمة عالية.
 -صدق االختبار :للتأكد من صدق االختبار تم استخدام ما يأتي:

 صدق المحكمين :تم التأكـد من أن مفردات االختبار صادقة بعد عرضها على المحكمين.
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 الصببببدق اإلحصببببائي :وهو عبارة عن الجذر التربيعي لمعامل الثبات ،ومن ثم فإن قيمة الصـ ـ ــدق
اإلحص ـ ــائي لالختبار تس ـ ــاوي ( ،)10853وهي قيمة تش ـ ــير إلى أن االختبار يتمتع بدرجة ص ـ ــدق

عالية.
 االتسبباق الداخلي :قام الباحث بحس ــاب االتس ــاق الداخلي لالختبار من خالل الحزمة اإلحص ــائية

()SPSS,V.24؛ وذلك باس ـ ــتخراج معامل ارتباط بيرس ـ ــون بين مجموع درجات كل مهارة رئيس ـ ــة
مع الدرجة اإلجمالية لالختبار ،والجدول اآلتي يوضح قيم معامالت االرتباط وداللتها:

جدول()2

معامالت االرتباط بين درجات محاور اختبار مهارات اإلعراب مع الدرجة الكلية
معامل
االرتباط

مستوى الداللة

10832

10111

10180

10111

10373

10112

10272

10111

يك ّون تراكيب نحوية وفق شروط محددة0

10222

10111

يصوب الخطأ في التراكيب النحوية0

10538

10110

المهارة الرئيسة
يستخدم العالمة الصحيحة لضبط كلمة محددة في تركيب نحوي0
يعلل لعالمة ضبط إحدى الكلمات في تركيب نحوي0
يعرب الكمات أو الجمل إعرابا صحيحا0
يميز تركيبا نحويا عن غيره من التراكيب0

يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من الجــدول( )3السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق أن قيم مع ــامالت االرتبــاط تراوحــت بين (، 10373
و ،)10832وهي جميعها دالة عند مسـ ـ ــتوى داللة()1010؛ مما يعني أن عبارات االختبار متسـ ـ ــقة مع
بعضها.
 -معامل السهولة ،والصعوبة ،والتمييز :تم حساب معامل صعوبة فقرات االختبار بعد تطبيقه على

العينة االس ــتطالعية ،وذلك بغرض تعديل أو حذف الفقرات التي تقل ص ــعوبتها عن ( )1.3أو تزيد

عن ( ،)1.1وقد جاء مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى صـ ـ ـ ـ ـ ــعوبة فقرات االختبار ضـ ـ ـ ـ ـ ــمن هذا المدى حيث تراوحت قيمة
معامالت السـ ـ ـ ـ ـ ــهولة بين ( ،)1.72 – 1.55ومعامالت الصـ ـ ـ ـ ـ ــعوبة بين (  )1.72 -1.37كما تم
حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ،وقد تراوحت قيمة معامالت التمييز بين
( ،)1.35 – 1.31وهي معامالت تشير إلى صالحية االختبار للتطبيق(ملحق .)03

 زمن تطبيق االختبار :تم حســاب زمن تطبيق االختبار عن طريق حســاب متوســط زمن أول وآخرمفحوص ينتهي من اإلجــابــة ،وقــد انتهى أول طــالــب بعــد ( 55دقيقــة)  ،وآخر طــالــب انتهى بعــد
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( 015دقيقة) ،ومن ثم فإن متوسـ ــط زمن اإلجابة هو (  11دقيقة) ،ووتضـ ــاف خمس دقائق للتهيئة
لالختبار والقاء التعليمات ،ومن ثم فإن الزمن المناسب لالختبار يساوي ( )15دقيقة.
 الصورة النهائية لالختبار :بعد عرض االختبار على المحكمين ،وبعد تطبيق التجربة االستطالعية
التي أجريت لتحديد صـ ـ ـ ـ ــدق االختبار وثباته وزمنه ،تمت صـ ـ ـ ـ ــياغة االختبار في صـ ـ ـ ـ ــورته النهائية

(ملحق  )02اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعداداً للتطبيق على عينة البحث ،بما في ذلك مفتاح تص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح االختبار(ملحق

 .)02والجدول اآلتي يوضح توزيع أسئلة االختبار على محاوره.

جدول ()3

توزيع أسئلة اختبار مهارات اإلعراب على المهارات الرئيسة
م

المهارة الرئيسة

عدد األسئلة

النسبة المئوية

0

يستخدم العالمة الصحيحة لضبط كلمة محددة في تركيب نحوي0

22

31073

3

يعلل لعالمة ضبط إحدى الكلمات في تركيب نحوي0

3

3083

2

يعرب الكمات أو الجمل إعرابا صحيحا0

01

03025

3

يميز تركيبا نحويا عن غيره من التراكيب0

01

5

يك ّون تراكيب نحوية وفق شروط محددة0

2

7030

يصوب الخطأ في التراكيب النحوية0

01
10

03025
011011

2
المجموع

3

33033

سابعا :إعداد اختبار" الكفاءة الذاتية في النحو لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى":

تم إعداد هذا االختبار وفقا لما يأتي:

 تحديد الهدف من االختبار :هدف االختبار إلى قياس أبعاد الكفاءة الذاتية في النحو لدى متعلمي
اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

 تحديد األبعاد التي يقيسببببها االختبار :تمثلت األبعاد التي يقيسـ ـ ــها االختبار في أربعة أبعاد والتي
تم التوصل إليها في البحث الحالي.

 صببببببياغة تعليمات االختبار :ص ـ ـ ـ ــيغت تعليمات لمطبق االختبار ،وتعليمات للمتعلم ،ودونت هذه
التعليمات في بداية االختبار ،وأش ـ ـ ـ ـ ــير لمطبق االختبار أن يلقي التعليمات الخاص ـ ـ ـ ـ ــة بالمتعلمين

شفوياً قبل البدء في اإلجابة عن بنود االختبار.

 صببببببببياغة مفردات االختبار :صـ ـ ـ ـ ـ ــيغت مفردات االختبار بحيث تغطى محاور الكفاءة الذاتية في

النحو ،والتي تم التوص ـ ــل إليها ،وتتمثل في ثالثين ( )21عبارة  ،موزعة على أربعة ( )3محاور،

وقدر روعي عند صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياغة مفردات االختبار ما يأتي :تعبير كل عبارة عن فكرة واحدة ،بحيث
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يس ـ ــتجيب المفحوص بس ـ ــهولة وفقا لرأيه ،وتوافق العبارات مع تدرج ليكرت ( )Likertالخماس ـ ــي،
ووجود عبارات موجبة وأخرى سالبة في كل محور ،وتنوع العبارات وشمولها في كل محور.

 إعداد الصبببببورة األولية لالختبار :اشـ ـ ـ ــتمل اختبار الكفاءة الذاتية في النحو لمتعلمي اللغة العربية
الناطقين بلغات أخرى على أربعة محاور ،انبثق عنها ثالثون عبارة  ،وقد روعي أن تكون إجابة

المتعلم على ورقة االختبار نفسـ ـ ـ ـ ـ ــها ،وأن يكون هناك جزء مخصـ ـ ـ ـ ـ ــص لكتابة بيانات المتعلم من
حيث االسم ،والجنسية ،والمستوى ،والفصل ،والتاريخ.
 عرض االختبار في صببورته األولية على المحكمين :للتأكد من صــالحية االختبار فقد تم عرض

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورت ــه األولى على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبع ــة من المختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين في تعليم اللغ ــة العربي ــة للن ــاطقين بلغ ــات

أخرى(ملحق)02؛ للتأكد من ص ـ ـ ـ ـ ـ ــالحية االختبار ،واالطمئنان إلى قدرته على قياس ما وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع
لقياسه.
وقــد طلــب من المحكمين إبــداء رأيهم من حيــث :دقــة التعليمــات الموجهــة للمتعلم  ،ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوحهــا،
ومناسبة كل عبارة من عبارات االختبار لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى
وقد أشار المحكمون إلى مناسبة التعليمات ،ومناسبة االختبار لتحقيق الهدف منه.
 تطبيق االختبار على عينة اسبببتطالعية :تم إجراء التجربة االسـ ــتطالعية لالختبار على مجموعة
من طالب معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة بلغ

عددهم ( )001متعلماً ،وهم جميعا ينتمون إلى المسـ ـ ــتويين الثالث ،والرابع .وبعد انتهاء المتعلمين

من إجاباتهم عن االختبار تم تفريغ النتائج تمهيداً للقيام بما هدف إليه التطبيق االس ـ ــتطالعي من
حساب ثبات االختبار ،وصدقه ، ،وزمنه ،وهذا ما سيتضح فيما يأتي:

 ثبات االختبار :تم حساب الثبات باستخدام معادلة ألفـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ــرونباإ  ،وبتطبيق هذه المعادلة منخالل برنامج ( )SPSS, V.24وجد أن قيمة معامل ثبات االختبار تس ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي (  ،) 10713وهي
قيمة عالية.
 -صدق االختبار :للتأكد من صدق االختبار تم استخدام ما يأتي:

صدق المحكمين :تم التأكـد من أن مفردات االختبار صادقة بعد عرضها على المحكمين.

الصـ ــدق اإلحصـ ــائي :وهو عبارة عن الجذر التربيعي لمعامل الثبات ،وقيمة الصـ ــدق اإلحصـ ــائي

الختبار تساوي ( ،)10113وهي قيمة تشير – أيضاً -إلى صدق االختبار.

االتس ــاق الداخلي :قام الباحث بحس ــاب االتس ــاق الداخلي لالختبار من خالل الحزمة اإلحص ــائية

()SPSS,V.24؛ وذلك باسـ ـ ـ ـ ـ ــتخراج معامل ارتباط بيرسـ ـ ـ ـ ـ ــون بين درجات كل محور من محاور
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االختبار مع الدرجة اإلجمالية لالختبار ،والجدول اآلتي يوضح قيم معامالت االرتباط وداللتها:

جدول()4

معامالت االرتباط بين درجات محاور اختبار الكفاءة الذاتية في النحو مع الدرجة الكلية
المحور
التقدم في دراسة النحو.
المفاهيم النحوية.
مهارات اإلعراب.
الحالة النفسية عند تعلم النحو.

معامل االرتباط

مستوى الداللة

10782

10111

10730

10111

10138

10111

10711

10111

يتض ـ ــح من الجدول( )3الس ـ ــابق أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بين ( ، 10730و  ،)10138وهي
جميعها دالة عند مستوى داللة()10111؛ مما يعني أن عبارات االختبار متسقة مع بعضها.
 -معامل السهولة ،والصعوبة ،والتمييز :لم يتم حسابها؛ ألنه ليس اختبا ار تحصيليا.

 زمن تطبيق االختبار :تم حساب زمن تطبيق االختبار عن طريق حساب متوسط زمن أول وآخرمفحوص ينتهي من اإلجــابــة ،وقــد انتهى أول طــالــب بعــد ( 02دقيقــة)  ،وآخر طــالــب انتهى بعــد

( 52دقيقة) ،ومن ثم فإن متوسط زمن اإلجابة هو (  25دقيقة).
يضاف إليها خمس دقائق للتعليمات ،ومن ثم يصبح الزمن المناسب لالختبار ( )31دقيقة.
 الصورة النهائية لالختبار :بعد عرض االختبار على المحكمين ،وبعد تطبيق التجربة االستطالعية
التي أجريت لتحديد صـ ـ ـ ـ ــدق االختبار وثباته وزمنه ،تمت صـ ـ ـ ـ ــياغة االختبار في صـ ـ ـ ـ ــورته النهائية

(ملحق  )05اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعداداً للتطبيق على عينة البحث ،وقد تكون االختبار من أربعة محاور ،وانبثق
عنهــا ثالثون عبــارة ،وقــد تم عرض عبــارات االختبــار على المتعلمين بعــد تــدويرهــا ،بحيــث تؤخــذ

العبارة األولى من كل محور من المحاور األربعة وتوضع متتابعة ،ثم العبارة الثانية من كل محور،

وهكذا حتى تنتهي العبارات ،والجدول اآلتي يوضح توزيع عبارات االختبار على محاور:

جدول ()5

توزيع عبارات اختبار الكفاءة الذاتية في النحو على محاوره األربعة
م
1
2

المحور

أرقام العبارات

التقدم في دراسةةةةةةةة

 00و 05و 08و 002و 007و030

النحو.

و 035و 037و 038و21

المفاهيم النحوية.

 03و 02و 001و 003و001

222

العبارات
الموجبة

العبارات
السالبة

المجموع

النسبة
المئوية

5

5

01

22022

2

2

2

31011
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م

المحور

3

مهارات اإلعراب.
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أرقام العبارات
و33

4

العبارات
الموجبة

العبارات
السالبة

3

3

1

2

2

2

31011

15

15

33

133

 02و 07و 000و 005و008
و 032و 032و31

الحالة النفسةةية عند

 03و 01و 003و 002و031

تعلم النحو.

و33
33

المجموع

المجموع

النسبة
المئوية

32027

 تصحيت االختبار :تم تصحيح االختبار وفقا لما هو موضح في الجدول اآلتي:

جدول()6

تصحيح اختبار الكفاءة الذاتية في النحو لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى
االختيار
نوع العبارة
موجبة

أوافق
بشدة
5

3

سالبة

0

3

أوافق

أوافق بدرجة
متوسطة
2

3

2

3

ال أوافق

ال أوافق
بشدة
0
5

وعلى هذا يكون الحد األعلى للدرجة في هذا المقياس ( )051درجة ،والحد األدنى ( )21درجة.

تجربة البحث:
تمت تجربة البحث وفقا للخطوات اآلتية:
 اختيار عينة البحث التجريبية :تم اختيار عينة البحث بصورة عشوائية من طالب المستوى الثالث
وهم طالب فصل ( ،)2 / 2وكان عدد المتعلمين في هذا الفصل( )25متعلما ،استمر منهم ()23

متعلما طبقت عليهم تجربة البحث.

 التطبيق القبلي الختبارات :المفاهيم النحوية ،ومهارات اإلعراب ،والكفاءة الذاتية في النحو على متعلمي اللغة

العربية الناطقين بلغات أخرى :تم تطبيق االختبارات الثالثة على عينة البحث؛ بهدف الوقوف على
المستوى األولي لهم ،وللمقارنة بين مستويات أدائهم قبل التجربة وبعدها.

 التدريس وفقا إلستراتيجية" خرائط التفكير اإللكترونية" :تم تدريس موضوعات (دروس في النحو العربي)
لعينة البحث ،في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0322 /0325هـ 3105/3103 -م،

واستغرق التدريس أحد عشر أسبوعا بواقع سبع ساعات أسبوعيا.
 التطبيق البعدي الختبارات :المفاهيم النحوية ،ومهارات اإلعراب ،والكفاءة الذاتية في النحو على متعلمي اللغة

العربية الناطقين بلغات أخرى :بعد االنتهاء من التدريس وفقا إلستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية ،تم
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تطبيق االختبارات الثالثة نفسها على عينة البحث تطبيقا بعديا؛ وذلك لتعرف فاعلية إستراتيجية
(خرائط التفكير اإللكترونية) في تنمية المفاهيم النحوية ،ومهارات اإلعراب ،والكفاءة الذاتية في النحو
لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.
المعالجة اإلحصائية لبيانات البحث:

تمثلت المعادالت التي اسـ ـ ــتخدمت في البحث الحالي في :النسـ ـ ــبة المئوية ،ومعامل الثبات أللفا

كرونباإ ،ومعامل الصـ ــدق ،ومعادلة حسـ ــاب زمن تطبيق االختبار ،والمتوسـ ــط الحسـ ــابي ،واالنحراف
المعياري ،ومعادلة اختبار (ت) ،ومعادلة مربع إيتا لحساب حجم التأثير.

وفيما يأتي عرض للنتائج التي تم الحصول عليها من خالل تطبيق هذه المعادالت اإلحصائية

نتائج البحث

يعرض هذا المحور نتائج البحث التي تم التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إليها بعد تطبيق أدوات البحث ،وتجربته،
وذلك وفقا لكل سؤال من األسئلة التي تم تحديدها سابقا ،وفيما يأتي عرض لهذه النتائج:
أوال :نتائج البحث المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث ،والذي نصه" :ما المفاهيم النحوية
الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟"

تم التوصل إلى قائمة بالمفاهيم النحوية الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى في

المستوى المتوسط ،تضمنت أربعة مفاهيم رئيسة ،انبثق عنها اثنان وأربعون مفهوما فرعيا(عرض الباحث
المفاهيم الرئيسة فقط نظرا لظروف النشر ،ومن أراد االطالع على القائمة كاملة يمكنه مراسلة الباحث على
البريد الشبكي ،elhudaybi@yahoo.com :أو عبر موقع التواصل االجتماعي:

 ،)https://www.facebook.com/elhudaybiكما يأتي:
جدول()7
قائمة المفاهيم النحوية الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى
م
0
3
2
3
المجموع

المفاهيم الرئيسة
االسم ومتعلقاته

المفاهيم الفرعية
05

الفعل ومتعلقاته

1

الجملة ومتعلقاتها

8

اإلعراب والبناء

01

4
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 ثانيا :نتائج البحث المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث ،والذي نصه:

"ما مهارات اإلعراب الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟"

تم التوصل إلى قائمة بمهارات اإلعراب الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى في
المستوى المتوسط تضمنت ست مهارات رئيسة ،انبثق عنها إحدى وثمانون مهارة فرعية ،وفيما يأتي

المهارات الرئيسة التي تم التوصل إليها(لالطالع على القائمة كاملة يمكن التواصل مع الباحث):
جدول()8

قائمة مهارات اإلعراب الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى
م
1
2
3
4
5
6
المجموع

المهارة الرئيسة

المهارات الفرعية

يستخدم العالمة الصحيحة لضبط كلمة محددة في تركيب نحوي0

22

يعلل لعالمة ضبط إحدى الكلمات في تركيب نحوي0

3

يعرب الكمات أو الجمل إعرابا صحيحا0

01

يميز تركيبا نحويا عن غيره من التراكيب0

01

يك ّون تراكيب نحوية وفق شروط محددة0

2

يصوب الخطأ في التراكيب النحوية0

01

2

10

ثالثا :نتائج البحث المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث ،والذي نصه" :ما أبعاد الكفاءة
الذاتية في النحو الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟"

تم التوصل إلى قائمة بأبعاد الكفاءة الذاتية في النحو الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات
أخرى في المستوى المتوسط ،تضمنت أربعة محاور رئيسة  ،انبثق عنها ثالثون عبارة.
ونظ ار ألن هذه العبارات تمثل رأي المتعلم حول كفاءته في النحو من ناحية ،ووضع هذه العبارات في
اختبار الكفاءة الذاتية في النحو من ناحية أخرى ،فقد تمت صياغة العبارات بحيث يكون بعضها

بصيغة موجبة( ،)+وبعضها بصيغة سالبة( ،)-وذلك كما يأتي(لالطالع على القائمة كاملة يمكن التواصل

مع الباحث):
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جدول()9

قائمة أبعاد الكفاءة الذاتية في النحو الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى
م
0
3
2
3
المجموع

العبارات الفرعية

البعد الرئيس
التقدم في دراسة النحو0

01

المفاهيم النحوية0

2

مهارات اإلعراب0

1

الحالة النفسية عند تعلم النحو0

2

4

33

 رابعا :نتائج البحث المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحث ،والذي نصه:

"ما مكونات برنامج قائم على خرائط التفكير اإللكترونية لتنمية المفاهيم النحوية ومهارات اإلعراب
لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟"
تمت صياغة البرنامج على ضوء نتائج اإلجابة عن األسئلة :األول ،والثاني ،والثالث ،ومن خالل

مراعاة األسس العامة إلستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية ،ومعايير تصميم البرامج التعليمية (
اللغوية ،والثقافية ،والتربوية ،والنفسية ،والمعرفية)،وقد تضمن البرنامج ما يأتي (ملحق :)1
 oمقدمة :رحب به في دراسة الكتاب ،ووضح له فيها الهدف من دراسته.
 oالمخرجات العامة لكتاب الطالب.

 oموضبببببوعات الكتاب :وهي تس ـ ـ ــعة موض ـ ـ ــوعات تمثلت في:الكلمة وأقس ـ ـ ــامها ،واإلعراب والبناء،
وعالمـ ــات اإلعراب ،وعالمـ ــات اإلعراب الفرعيـ ــة ،وعالمـ ــات اإلعراب المقـ ــدرة ،والمرفوعـ ــات

والمنصوبات والمجرورات ،والجملة وأقسامها ،والمبتدأ والخبر ،والمشتقات.
وعند عرض كل درس روعي أن يتضمن:
-

رقم الدرس.

عنوان الدرس.
نواتج التعلم المستهدفة من الدرس.
محتوى الدرس بما يناس ــبه من خرائط التفكير  ،وأيضـــا كتابة بعض األنشـــطة والتدريبات،
والتنويهات التي تساعد على التعلم.
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 oالتقويم.

 خامسا :نتائج البحث المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة البحث ،والذي نصه:

"ما فاعلية برنامج قائم على خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية المفاهيم النحوية لدى متعلمي
اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟"
نظ ار ألن البحث الحالي قد استخدم التصميم التجريبي ذا المجموعة الواحدة مع التطبيقين القبلي

والبعدي ،فإنه تم حساب قيمة" ت" لمتوسطين مرتبطين ومتساويين في العـدد .حيث يرتبط المتوسطان

عندما يجرى اختبار قبلي على مجموعة من األفراد ،ثم بعـد فت ـرة يطبق االختبار نفسه تطبيقــا بعديا

على العينة نفسها ،ومن ثم تصبح ن 0هي نفسها ن( 3منسي.)073 ،0811 ،
واستخدام الباحث برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية اإلصدار )SPSS, V.24( 33
لحساب قيمة "ت" لعينتين مرتبطتين ()Paired-Samples T Test؛ لمعرفة الفرق بين متوسطي

درجات المتعلمين مجموعة البحث في التطبيقين :القبلي ،والبعدي الختبار المفاهيم النحوية لمتعلمي
اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.
ويوضح الجدول اآلتي قيمة (ت) للفرق بين متوسطي درجات المتعلمين في اختبار المفاهيم النحوية
في التطبيقين :القبلي ،والبعدي لمجموعة البحث.

جبدول ()13

المتوسط واالنحراف المعياري ومتوسط الفروق بين المتوسطين ،ودرجة الحرية ،وقيمة" ت" وداللتها في

التطبيقين :القبلي ،والبعدي الختبار المفاهيم النحوية (ن=)23
البعد

البيان

المفاهيم
النحوية إجماال

التطبيق

المتوسط

القبلي

33075

البعدي

23033

االنحراف
المعياري
1023
2053

متوسط
الفروق
8037

درجة
الحرية
20

قيمة
[ت]
70125

الداللة
اإلحصائية
دالة عند
مستوى
()10111

يتضح من الجدول ( )01السابق ،أن قيمة ( ت المحسوبة) تساوي ( )70125وهي أكبر من قيمة
(ت الجدولية) والتي تساوي ( )30713لدرجة حرية  20عند مستوى(( )1010فان دالين581 ،0815 ،؛
جابر ،وكاظم321 ،0882 ،؛ Cohen & Lea, 2004, 231؛ Ha & Ha,2012, 385؛

)Tokunaga, 2016, 242؛ مما يدل على أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )1010بين متوسطي درجات المتعلمين في التطبيقين :القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي ،وهذا
يؤكد أن البرنامج المقترح القائم على استراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية قد أدى إلى ظهور فروق
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ذات داللة إحصائية في تحسين المفاهيم النحوية وتنميتها لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات
أخرى  .ونظ ار ألن الداللة اإلحصائية للفرق بين متوسطات درجات مجموعة أو أكثر ليست كافية لبيان
أهمية ذلك الفرق ،وانما هناك أمور أخرى يجب أن تؤخذ في االعتبار مثل حجم ذلك الفرق ،وما يمكن
أن يترتب على معرفة ذلك الفرق من ق اررات؛ أي أن القيمة العملية يجب أن تؤخذ في االعتبار إضافة
إلى الداللة اإلحصائية ،لذا يفضل أن يتم حساب حجم التأثير (حجم الفرق) عندما تكون" ت" دالة

إحصائيا؛ ألن مقاييس حجم التأثير ال تتأثر بحجم العينات ،كما أن حجم التأثير يوضح مقدار تأثير
المتغيرات المستقلة في المتغيرات التابعة بينما الداللة اإلحصائية ال توضح ذلك فحجم التأثير هو
الوجه المكمل للداللة اإلحصائية(الدردير)77 :72 ،3112 ،؛ لذلك قام الباحث بحساب قيمة ( حجم
التأثير) وفقا لمعادلة مربع إيتا ( Eta squaredأبوحطب ،وصادق331 :328 ،0882 ،؛ الدردير،

.)77 ،3112

ويشير خطاب (  )358 ،3111إلى أنه كلما ارتفعت قيمة حجم التأثير وكانت موجبة دل ذلك
على أن المعالجة التجريبية كانت أكثر فاعلية ،وعلى الرغم من أنه ال توجد قواعد محددة للحكم على
حجم التأثير ،إال أن هناك اتفاقا عاما على أن حجم التأثير الذي تقع قيمته في العشرينيات ( )1031

يشير إلى أن المعالجة التجريبية أحدثت تأثي ار ولكنه ليس كبيرا ،بينما حجم التأثير الذي تقع قيمته في

الثمانينيات ( ) 1011فأكثر يشير على أن المعالجة قوية وفعالة ،وهذا يتفق مع ما أشار إليه الشربيني
( )380 ،3117في الحكم على قيمة حجم التأثير.
والجدول اآلتي يوضح قيمة حجم تأثير استخدام استراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية

المفاهيم النحوية وفقا لمعادلة مربع إيتا : Eta squared
جبدول ()11
قيم "ت  ،و،2و  "dومستوى الداللة في تنمية المفاهيم النحوية إجماال
البعد

البيان
المفاهيم النحوية إجماال

قيمة "ت"

قيمة 2

قيمة d

مستوى الداللة

70125

10235

30281

تأثير مرتفع

يتضح من الجدول ( )00السابق أن قيمة حجم التأثير باستخدام معادلة مربع إيتا ،قد تعدت نسبة

( )102مما يدل على أن استخدام استراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية قد أدى إلى تنمية المفاهيم
النحوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى ،وهذا يدعم النتيجة التي تم التوصل إليها
وعرضت في الجدول( ) 2السابق من وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات المتعلمين في
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التطبيقين القبلي والبعدي الختبار المفاهيم النحوية لصالح التطبيق البعدي.
 سادسا :نتائج البحث المتعلقة باإلجابة عن السؤال السادس من أسئلة البحث ،والذي نصه:

"ما فاعلية برنامج قائم على خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية مهارات اإلعراب لدى متعلمي اللغة

العربية الناطقين بلغات أخرى؟"

لإلجابة عن هذا السؤال ،قام الباحث بحسـاب الفرق بين متوسطي درجات المتعلمين مجموعة

البحث في التطبيقين :القبلي ،والبعدي باستخـدام اختبار" ت" ،كما قام بحساب قيمة حجم التأثير
باستخدام معادلة مربع إيتا ،وذلك بعد تطبيق اختبار مهارات اإلعراب لمتعلمي اللغة العربية الناطقين
بلغات أخرى تطبيقا قبليا وبعديا.

يوضح الجدول اآلتي قيمة (ت) للفرق بين متوسطي درجات المتعلمين في اختبار مهارات اإلعراب

في التطبيقين :القبلي ،والبعدي.
جبدول ()12

المتوسط واالنحراف المعياري ومتوسط الفروق بين المتوسطين ،ودرجة الحرية ،وقيمة" ت وداللتها

التطبيقين :القبلي ،والبعدي الختبار مهارات اإلعراب (ن=)23
البيان
البعد
مهارات
اإلعراب
إجماال

التطبيق

المتوسط

االنحراف
المعياري

القبلي

51033

03020

البعدي

37071

متوسط
الفروق

درجة
الحرية

01033

20

03025

في

قيمة [ت]

الداللة اإلحصائية

20772

دالة عند مستوى
()10111

يتضح من الجدول ( )03السابق ،أن قيمة ( ت المحسوبة) تساوي (  )20772وهي أكبر من

قيمة ( ت الجدولية)؛ مما يدل على أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1010بين
متوسطي درجات المتعلمين في التطبيقين :القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي ،مما يدل على أن
البرنامج المقترح القائم على استراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية قد أدى إلى ظهور فروق ذات داللة
إحصائية في تنمية مهارات اإلعراب لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

والجدول اآلتي يوضح قيمة حجم تأثير استخدام استراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية

مهارات اإلعراب وفقا لمعادلة مربع إيتا : Eta squared
جبدول ()13

قيم "ت،و،2و  "dومستوى الداللة في تنمية مهارات اإلعراب
البعد
البيان

قيمة "ت"

قيمة 2
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10573

تأثير مرتفع

30232

يتضح من الجدول ( )02السابق أن قيمة حجم التأثير باستخدام معادلة مربع إيتا ،قد تعدت نسبة
( ) 102مما يدل على أن اس ـ ـ ـ ــتخدام اس ـ ـ ـ ــتراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية قد أدى إلى تنمية مهارات
اإلعراب لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى ،وهذا يدعم النتيجة التي تم التوصـ ـ ـ ــل إليها

وعرضـ ــت في الجدول( )1السـ ــابق من وجود فرق دال إحصـ ــائيا بين متوسـ ــطي درجات المتعلمين في
التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات اإلعراب لصالح التطبيق البعدي.
سابعا :نتائج البحث المتعلقة باإلجابة عن السؤال السابع من أسئلة البحث ،والذي نصه" :ما فاعلية
برنامج قائم على خرائط التفكير اإللكترونية في رفع الكفاءة الذاتية في النحو لدى متعلمي اللغة
العربية الناطقين بلغات أخرى؟"
يوض ـ ـ ـ ــح الجدول ( )03اآلتي قيمة" ت" وداللتها في التطبيقين :القبلي ،والبعدي الختبار الكفاءة
الذاتية في النحو:
جدول ()14

المتوسط واالنحراف المعياري ومتوسط الفروق بين المتوسطين ،ودرجة الحرية ،وقيمة" ت وداللتها في

التكبيقين  :القبلي ،والبعدي الختبار الكفاءة الذاتية في النحو (ن=)23
البيان
البعد
اختبار الكفاءة
الذاتية في النحو
إجماال

التطبيق

المتوسط

القبلي

013035

االنحراف
المعياري
02028

البعدي

011035

05052

متوسط
الفروق

درجة
الحرية

5011

20

قيمة [ت]
30203

الداللة
اإلحصائية
دالة عند
مستوى
()10107

يتضح من الجدول ( )03السابق ،أن قيمة ( ت المحسوبة) بلغت (  ،)30203وهذه القيمة أكبر
من قيمة (ت الجدولية) والتي تس ـ ــاوي ( )30130لدرجة حرية()20؛ عند مس ـ ــتوى داللة ( ،)1015مما
يدل على أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1015بين متوسطي درجات المتعلمين

ف ي التطبيقين :القبلي والبعدي الختبار الكفاءة الذاتية في النحو لص ـ ـ ـ ـ ــالح التطبيق البعدي ،وهذا يؤكد
أن البرنامج المقترح القائم على إسـ ــتراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية كان لها تأثير إيجابي في تنمية
الكفاءة الذاتية في النحو.
والجدول اآلتي يوضح قيمة حجم تأثير استخدام استراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية
أبعاد الكفاءة الذاتية في النحو وفقا لمعادلة مربع إيتا : Eta squared
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جدول ()15

قيم "ت،و،2و  "dومستوى الداللة في تنمية أبعاد الكفاءة الذاتية في النحو
البعد
البيان
اختبار الكفاءة الذاتية في النحو إجماال

قيمة "ت"

قيمة 2

قيمة d

مستوى الداللة

30203

10027

10182

تأثير مرتفع

يتضح من الجدول( )05السابق أن قيمة حجم التأثير حجم التأثير باستخدام معادلة مربع إيتا ،قد
تعدت نسبة ()102؛ مما يدل على أن إستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية كان لها تأثير مرتفع في
تنمية الكفاءة الذاتية في النحو لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

تفسير النتائج

توصل البحث الحالي إلى قائمة بالمفاهيم النحوية الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات
أخرى في المستوى المتوسط ،تضمنت أربعة مفاهيم رئيسة ،انبثق عنها اثنان وأربعون مفهوما فرعيا،
وهذه المفاهيم تم ترتيبها بحيث تغطي المكونات األساسية في النحو العربي من ناحية ،وتكون مناسبة
للمستوى اللغوي لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى من ناحية ثانية ،ولذلك تناولت االسم

ومتعلقاته ،والفعل ومتعلقاته ،والجملة ومتعلقاتها ،واإلعراب والبناء.

حيث إن المتعلم في حاجة إلى تعرف المفاهيم الرئيسة المتعلقة باالسم من حيث :المبتدأ والخبر،
والمعرفة والنكرة  ،والمثنى والجمع  ،وما يرتبط بها من مصطلحات ،كما أنه بحاجة إلى معرفة ما
يتعلق بالفعل من حيث :زمنه (ماضي – مضارع – أمر) ومن يقوم به ( الفاعل) أو ما ينوب عنه،
باإلضافة إلى ذلك فإنه من المهم لمتعلم اللغة العربية أن يتعرف الجملة وما يتعلق بها من حيث أنوع

الجملة (اسمية – فعلية)  ،والمفاعيل المختلفة ،والحال ،وعندما يتم تكوين جملة معينة ( اسمة أو
فعلية) فإنه من المهم أن يتعرف المتعلم حال كل كلمة في الجملة من حيث اإلعراب والبناء ،واذا
كانت معربة فيتعرف عالمة اإلعراب ،من حيث كونها عالمة ظاهرة أو مقدرة  ،وأصلية أو فرعية.
كما توصل البحث إلى قائمة بمهارات اإلعراب الالزمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات

أخرى في المستوى المتوسط تضمنت ست مهارات رئيسة ،انبثق عنها إحدى وثمانون مهارة فرعية.

وهذه المهارات تم ترتيبها بحيث يتمكن المتعلم من تطبيق القواعد النحوية ،وتحويلها من قواعد
يحفظها إلى مهارات يوظفها في مواقف التواصل المختلفة ،ومن ثم تم البدء بمهارة استخدام العالمة
الصحيحة لضبط كلمة محددة في جملة أو تركيب نحوي ،وللتأكد من استخدام عالمة اإلعراب
الصحيحة تم تحديد عدة مهارات ترتبط بتعليل ضبط إحدى الكلمات في تركيب نحوي ،بحيث تتضح
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معرفة المتعلم لسبب استخدام عالمة معينة لضبط إحدى الكلمات في التركيب ،ثم يقوم بإعراب الكلمات
أو الجمل إعرابا كامال ،وبعدما يتمكن من اإلعراب فهو في حاجة إلى أن يميز أنواع التراكيب النحوية
ويكون تراكيب نحوية ،وأخي ار يقوم بتصويب األخطاء الموجودة في تركيب نحوي.
المختلفةّ ،
كما أن البحث توصل إلى قائمة بأبعاد الكفاءة الذاتية في النحو الالزمة لمتعلمي اللغة العربية

الناطقين بلغات أخرى في المستوى المتوسط ،تضمنت أربعة محاور رئيسة ،انبثق عنها ثالثون عبارة،

وهذه المحاور روعي عند إعدادها أن تكون مرتبطة ارتباطا مباش ار بالنحو والتقدم في دراسته من ناحية،
والمفاهيم النحوية ومهارات اإلعراب بوصفهما المتغيرين اآلخرين في البحث من ناحية ثانية ،باإلضافة
إلى الحالة النفسية للمتعلم عند دراسته النحو.
وتدل البيانات التي وردت في الجداول ( ،01و ، 03و )03على أن استخدام إستراتيجية خرائط

التفكير اإللكترونية أدى إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية المفاهيم النحوية ،ومهارات
اإلعراب ،والكفاءة الذاتية في النحو لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى ،وهذا ما أكدته
البيانات الواردة في الجداول ( ،00و ، 02و ،)05ويعزو الباحث هذا التأثير اإليجابي إلى ما يأتي:
 توجــد أنمــاط من خرائط التفكير تقــدم المفهوم وتعريفــه ،مثــل الخريطــة الــدائريــة ،أو تقــديم المفــاهيم
النحوية وتحديد أوجه الشـ ـ ـ ـ ـ ــبه واالختالف بين مفهومين أو أكثر مثل الخريطة الفقاعية المزدوجة،
حيث إن المتعلم يظهر له تعريف المفهوم في جزء من أجزاء الخريطة الدائرية  ،وفي حالة وجود
تش ــابه واختالف بين مفهومين فإنه يتم اس ــتخدام الخريطة الفقاعية المزدوجة ،بحيث توض ــع أوجه
التشابه في المنتصف ،وأوجه االختالف على اليمين واليسار.

 توجد تدريبات وأمثلة عملية على مهارات اإلعراب تم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامها في خرائط التفكير المختلفة،
بحيث يســتطيع المتعلم أن يتعرف أحد النماذج الصــحيحة لتركيب نحوي صــحيح ( وهو ما يعرف
في بعض إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات تعليم اللغات األجنبية بالقوالب أو األنماط ) ويتمكن من تطبيقها وذكر
أمثلة عليها.
 التك ــام ــل بين المفهوم النحوي ،ومه ــارات اإلعراب من خالل ذكر أمثل ــة ،التطبيق عليه ــا ،جع ــل

المتعلم يش ـ ـ ـ ــعر بأهمية المفهوم النحوي بوص ـ ـ ـ ــفه األس ـ ـ ـ ــاس الذي ينطلق منه ،ويتمكن من تطبيقه
بصورة عملية مما يسهم في ترسخيه في ذهنه  ،ويحقق من خاللها ما يهدف إليه.

 تقديم خرائط التفكير بصورة إلكترونية م ّكن المعلم من تقديم جزء محدد مما يريد تقديمه للمتعلمين،
بحيث ال ينتقل من جزء إال بعدما يتأكد من إلمام المتعلمين بالمفاهيم النحوية ومهارات اإلعراب
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المضــمنة في الدرس ،كما أن اســتخدام المؤثرات والمثيرات المختلفة في خرائط التفكير اإللكترونية
والتي من أهمها األلوان والحركات ،عملت على جذب انتباه المتعلم ،خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وأن هذه الخرائط
اإللكتروني ــة تجمع بين ميزات خرائط التفكير الع ــادي ــة ،وميزات توظيف التقني ــة في تعليم اللغ ــة

العربية للناطقين بلغات أخرى.
 شعور المتعلم بتمكنه من المفاهيم النحوية وقدرته على تطبيق القواعد النحوية ،يسهم في تحسين
صــورته الذهنية عن قدراته في النحو ،وكفاءته فيه ،حيث إن فكرته تتحســن عن تقدمه في د ارســة

النحو ،والمامه بمفاهيمه ،وتمكنه من مهارات اإلعراب ،مما يؤدي إلى اس ـ ــتمتاعه بد ارس ـ ــة النحو،
وهذه هي األبعاد الرئيسة ألبعاد الكفاءة الذاتية في النحو التي هدف البحث إلى تنميتها.

التوصيات والمقترحات

بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج ،يمكن تقديم التوصيات اآلتية:

 على ض ـ ـ ــوء القوائم الثالثة التي تم التوص ـ ـ ــل إليها في البحث الحالي :وهي قائمة المفاهيم النحوية،
وقــائمــة مهــارات اإلعراب ،وقــائمــة أبعــاد الكفــاءة الــذاتيــة في النحو ،فــإنــه يمكن التوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة بــأهميــة
تضمينها في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،خاصة في تعليم النحو بدءا من بناء
مقرراته ،ومرروا بط ارئق تعليمه ،وانتهاء بالتقويم.

 االهتمام بتنمية المفاهيم النحوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى ،خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في
المسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى المتوسـ ـ ـ ـ ـ ــط والمتقدم؛ ألن المفهوم في أي علم يمثل مكونا رئيسـ ـ ـ ـ ـ ــا من مكوناته ،ونقطة
االنطالق األولى فيه.
 االهتمام بتنمية مهارات اإلعراب لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى في المسـ ـ ـ ـ ـ ــتويات
اللغوية المختلفة؛ حيث إن التمكن من هذه المهارات يمثل الثمرة الحقيقة من دراسة النحو.

 االهتمـام بتنميـة أبعـاد الكفـاءة الـذاتيـة في النحو لـدى متعلمي اللغـة العربيـة النـاطقين بلغـات أخرى؛
نظ ار ألنها تسهم في تحسين معتقدات الفرد وأفكاره عن نفسه ،وتقدمه في دراسة النحو ،وتمكنه من
مهارات اإلعراب ،كما أنها تعمل على تحس ـ ـ ـ ــين الص ـ ـ ـ ــورة الذهنية الخطأ لدى بعض المتعلمين عن
الشكوى المعتادة من صعوبة النحو العربي.

 االهتمام بتجريب إسـ ـ ــتراتيجيات حديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى بصـ ـ ــورة عامة،
وتعليم النحو بصـ ــورة خاصـ ــة ،بحيث تسـ ــهم في تنمية المعارف والمهارات والقيم المسـ ــتهدف تنميتها
لدى المتعلمين.
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 ص ـ ـ ــياغة محتوى مناهج اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،بما يتناس ـ ـ ــب مع إس ـ ـ ــتراتيجيات التعلم
الحديثة ،خاصة التي تجمع بين التعلم الورقي ،والتقني.
 توظيف إستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية في تعليم بقية مهارات اللغة وعناصرها.

أما عن المقترحات التي يمكن تقديمها بناء على ما توصل إليه البحث الحالي فهي كما يأتي:

 فاعلية إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية مهارات القراءة اإللكترونية لدى متعلمي
اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.

 فاعلية إسـ ـ ــتراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية مهارات القراءة الموسـ ـ ــعة ،واالتجاه نحوها
لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.
 فاعلية إس ـ ـ ــتراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية مهارات اإلنتاج اللغوي لدى متعلمي اللغة
العربية الناطقين بلغات أخرى.

 فاعلية إسـ ـ ـ ــتراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية مهارات التذوق األدبي لدى متعلمي اللغة
العربية الناطقين بلغات أخرى.
 فاعلية إسـ ــتراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية المفاهيم األدبية ،واالتجاه نحو األدب لدى
متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.
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إبراهيم ،هناء حسني علي(  .)3102فاعلية إستراتيجية خرائط التفكير في تنمية المفاهيم التاريخية واالتجاه نحو

التاريخ اإلسالمي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى .المجلة العلمية لكلية التربية بالوادي

الجديد .كلية التربية بالوادي الجديد .جامعة أسيوط ،مايو .ص ص .15 -0

ابن جني ،أبو الفتح عثمان (د.ت).الخصائص( تحقيق :النجار ،محمد علي) .القاهرة :دار الكتب المصرية.

ابن فارس ،أبو الحسن أحمد ( .)0887الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها.
(تحقيق :بسج .أحمد حسن) .بيروت :دار الكتب العلمية.

أبو حطب ،فؤاد وصادق ،آمال( .)0882مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم النفسية والتربوية
واالجتماعية .القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية .ط.5

البشري ،محمد بن شديد( ،3105يوليو) .فاعلية استخدام استراتيجية االستقصاء التأملى فى تنمية مهارة اإلعراب
واالتجاه نحوه لدى طالب الصف الثالث المتوسط فى مدينة الرياض .المجلة العربية للدراسات التربوية

واالجتماعية -السعودية .7.ص ص .022 -80

جابر ،جابر عبد الحميد وكاظم ،أحمد خيري( .)0882مناهج البحث في التربية وعلم النفس .القاهرة :دار
النهضة العربية .ط.3

جاي ،ل .ر(  ،) 0882مهارات البحث التربوي ( ،تعريب :جابر عبد الحميد جابر ) ،القاهرة ،دار النهضة
العربية.

الحديبي ،علي عبد المحسن( ،3103مايو) .فاعلية برنامج قائم على التعلم النشط في تنمية مهارات الكتابة
اإلبداعية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى ,مجلة دراسات في المناهج واإلشراف التربوي.
الجمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشراف التربوي (جسما) .)3(2 ,ص ص.321 – 077 :

الحديبي ،علي عبد المحسن(،3103يونيو) .فاعلية إستراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية المفاهيم البالغية

واالتجاه نحو البالغة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى .مجلة العربية للناطقين بغيرها .معهد

تعليم اللغة العربية .جامعة أفريقيا العالمية .السودان .السنة التاسعة .03.ص ص.013 –0

الحديبي ،علي عبد المحسن( ،3102مارس) .تأثير إستراتيجية "اتقن" المقترحة في تنمية مهارات الفهم القرائي
لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى .المجلة التربوية .المجلس العلمي .جامعة الكويت.

 .)0/02(37ص ص .328 -012

خطاب ،علي ماهر( .)3111القياس والتقويم في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية .القاهرة .االنجلو المصرية.
ط.7

الخطيب ،محمد إبراهيم مصطفى( ،3115مارس) .مدى احتفاظ طلبة الصف الثامن األساسي بالمفاهيم النحوية

والصرفية المقررة للصفين الخامس .والسادس األساسيين في األردن .مجلة العلوم التربوية والنفسية.
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البحرين .)0(2,ص ص.22 – 25

الخطيب ،محمد جواد وعبد الحق ،زهرية إبراهيم( .)3100مستويات احتفاظ طلبة الصف السابع األساسي
باألنماط اللغوية والمفاهيم النحوية والصرفية بعد التطوير التربوي المبني على اقتصاد المعرفة في األردن.

مجلة جامعة النجاح للعلوم االنسانية .فلسطين .)2(35.ص ص.511- 372

الدردير ،عبد المنعم أحمد( .)3112اإلحصاء البارامتري والالبارامتري في اختبار فروض البحوث النفسية
والتربوية واالجتماعية .القاهرة :عالم الكتب.

الزعبي ،طالل عبد اهلل والتوتنجي ،رنده سليمان( ،3118يناير) .أثر استخدام الخرائط المفاهيمية في تدريس
مفاهيم القواعد والت طبيقات اللغوية في التحصيل ومستوى البنية المفاهيمية لدى طالب الصف العاشر
األساسي في مدراس النمو التربوي في األردن .مجلة دراسات في المناهج واإلشراف التربوي (جسما).)0(0 .

ص ص.021- 001

الشاعر ،جمال محمود( ،3115ديسمبر) .أثر استراتيجية التعلم التعاوني في إكساب المفاهيم النحوية لدى طلبة

الصف السادس االبتدائي بمحافظة األحساء .دراسات في المناهج وطرق التدريس .ع .018ص ص- 03

.32

الشربيني ،زكريا( .)3117اإلحصاء وتصميم التجارب في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية .القاهرة:
األنجلو المصرية.

صقر ،أحمد محمد وفرج  ،محمد صالح وغراب ،محمد عبد الحميد(  .)3101القواعد األساسية للنحو والصرف
للمرحلة الثانوية وما في مستواها ( .مراجعة :السيوري .عبد الحميد عوض) .القاهرة .و ازرة التربية والتعليم.

مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.

عبد الجواد ،إياد إبراهيم( .)3102أثر استخدام نموذجى التعلم المتمركز حول المشكلة والخطوات الخمس (

)  E’s 5فى تدريس وحدة نحوية على تنمية مهارات اإلعراب والتواصل اإلجتماعى لدى طالبات المرحلة

الثانوية .مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا( أماراباك) .الواليات المتحدة األمريكية7.

( .)31ص ص .021 -030

عبد الحافظ ،فؤاد عبد اهلل( ،3115نوفمبر) .فاعلية نموذج التعلم البنائي في اكتساب طالب المرحلة الثانوية
لبعض المفاهيم النحوية .مجلة القراءة والمعرفة .ع  .38ص ص.01 -32 :

عبد العظيم ،ريم أحمد(  ،3103يوليو) .إستراتيجية مقترحة قائمة على التعلم المنظم ذاتيا لتنمية مهارات الفهم

القرائي ورفع كفاءة الذات القرائية لدى طالب الصف األولى الثانوي مختلفي أسلوب التعلم .مجلة دراسات

في المناهج وطرق التدريس .ع  .013ص ص .083 -032

العزاوي ،حسن علي فرحان والتميمي ،ميسون علي جواد( ،3103يوليو) .أثر دورة التعلم وخرائط المفاهيم في
اكتساب المفاهيم النحوية وتنمية االتجاه نحو المادة لدى طالبات معاهد اعداد المعلمات في بغداد ,مجلة
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