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 مقدمة البحث

للغة العربية،وكلفنا أمانة تبليغهاا وتعليمهاا  ك كاس م ال  لقد حباان هللا هبذه اللغة العظيمة أال وهى ا
ماا    ىف مجيااب بقااار ا وا، واهااوهااا هللا  ااباانل وتعاااك ل اااانز ل،ااباال العولااو، و عااس الر اا   ا ااا  

العرب، و عس أوضل منطلقاز جلميب الر االت ال ماولة، ولذلك فعلينا مجيعاز كأمة العرب م ئ لية نشر لغة 
،رمي غضل أبح،امها وق اعادها النا لاة ل،اس م ال  علاى و ال ا وا، ولا  لا اك لناا  لاك  ال القرآن ال

   ا مت،نا حن  العرب م  لغانا ق الز وكاابة.
وميثس النا  أداة املعل  واملاعل  على حٍد   اء ىف ضبط فن ن اللغة و تقان مهاواهتا، بس ه  و ايلة 

، وه  الدعامة ا  ا ية لضابط كاااب هللا وفهمال وحفظال ىف امل ل  حلفظ كااب هللا م  اللا  والاارلف
 (.9002الصدوو )فهد عبد ال،رمي، 

َى اللاا  ضا،الز،  «أوشدوا أهاك  فإنال قاد ضاسَ »ٍس حَلَْ  ِلَر     ولذلك فقد قا  و    هللا  َف  امى
عقا  اجلهاس ما  ل مماا   َعِلَمال  و لاك ملاا  «أصال  ما  ل اانل امرأز وح  هللا »وقا  عليل الص،ة وال ،م: 

 «.دلن، م  تعلم ا العربية فإهنا »وقا  عمر ب  ا طاب وضى هللا عنل  زلغ االعاقاد.

وتعد الق اعد النا لة املهاوة اللغ لة ا ام ة الىت ال مي،ا  اال ااغناء عنهاا ىف اال اامار والاااد  
ماات العربيااة عنادما ت ضاب  اا او باال أحا ا  أواهار ال،ل ف  رَ ْعاوالقاراءة وال،ااباة، وهاى  لااك العلا  الاذ  لا  

اإلعراب أو البنااء، وادادف منهاا حفاظ الل اان والقلا  ما  ال قا ر ىف ا طاأ  بعضها البعض   اء ىف حالة  
 واللا .

فالنا    ن مقياس دقيق تقاس بل ال،لمات أثناء وضعها ىف اجلمس كى ل اقي  املعك، وال يما أن 
وأف دت ا ل نة وأبعدهتا ع  اللغة ا م، لذلك الباد ما  وضاب  اللهجات العامية غوت اجملامعات العربية

وباا ى  (.901: 1222هااذه املعااال  كااى ت،اا ن ضااابطاز للغااة وا ل اانة علااى حااٍد  اا اء )زكاار   بااراهي ، 
( أن الغرا م  تدولس الناا  ها  ت،ا ل  املل،اة الل اانية الصااياة، ال حفاظ 191: 9002)مدك و، 

ذكاء املارتبط الاأن الق اعد النا لاة داا دوو كبا  ىف تنمياة  Burke Jim (2001) وأشاوالق اعد اجملردة، 
بشا،س أفضاس، ابإلضاافة  ك أهناا تعمااس  ولقارأوا ول،ابا ات ااعده  أن لفهما ا  وهاىلاد  الطا،ب ابلان  

 على تنمية أف،اوه  ونقلها بش،س صاي .

ة كماا أثا  حا   تعلاي  الناا  أو وقد  كر الناقة أنال   لثار  اد  ىف أ  فارر ما  فارور اللغاة العربيا
الق اعد النا لة، وكأن اللغة العربية لي ت  ال جمم عة م  الق اعد الىت تضبط ع،قات ال،لمات واجلمس 

لدووس النا  ىف هطة الدوا ة  ىَ طِ عْ ببعضها، وتضبط أواهر ال،لمات، وومبا لر ب  لك  ك ال زن الذ  أ  
 (.111: 1222)الناقة،  تعليمل العامة، أو  ك املفه م ا اطئ بطرائق

ن تعلااي  اللغااة العربيااة ل ا اال ىف عصااران احلاااك  ( بق لاال: 9002وأكااد مااا  اابق )صمااد الصاااو ، 
، لعااس ماا  أبرزهااا تعقيااداز وتذبااذابز م ااألة الق اعااد النا لااة وتدول ااها، فهااى مااادة حااادةمشاا،،ت ترب لااة 
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ثبياهاا عناد بنااء املنااهمل واملقاروات، وعلاى الارغ  تدفب املرب  وتشجعه  علاى ت عملية  هرلة، ودا ف ائد 
تدولس هاذه املاادة ال تع،اس  م م  عقس الالميذ فإن الناائمل احملصلة  لاقرلبهام  اجله د الرتب لة املبذولة 

 (.9002حقيقة ما خيص  دا م  زم  و هد )صمد الصاو ، 

بناء ا مة، أنل لارت  فراغااز ف،ار ز ومما لب  هط وة الضعف النا   العام لد  الا،ميذ وغ ه  م  أ
وثقافيااز لاد  أبنائهاا، فاضاعف صالاها برتاثهاا وحضااوهتا ال اابقة، فا،ا ن باذلك جمااالز مهيئااز للغاوو الثقااىف 
ا  ناا ، و اااحة مفا حااة ملااسء الفااراا ابل،لمااات الدهيلااة وا ف،اااو الغرلبااة، وامل ااااد ت البعياادة عاا  

 ماة ف،ار ز وثقافيااز، وها  ا ااعماو أشاد فا،ااز وأ ا أ آ واز ما  اال اااعماو ه لاناا العربياة، وباذلك ت ااعمر ا
الشخصية ولقضى على اد لة، وجيعس ا ماة  لا،ز عبعااز للغااز  وم اخاز  ل َ يِ د  الع ،ر  لألوا،  نل غوو 
 فاقد اإلوادة وال،رامة والقيمة.

وغ   ماخلفةمادة الق اعد النا لة  هبا ت َدوىسْ طرلقة الىت ال( أن 921: 9000وقد  كر )و ،ن، 
علمية، وال ت الر ماطلبات العصر أو حا اات الداو ا ، فهاى ال  لاق الادافب لاد  املاعلما ، فالق اعاد 

، فا، لشااعر ما،لفاةالنا لاة ت اد وىس بطرلقاة  لقائياة  افاة ال ت ااث  ىف الالميااذ شا قاز وال اهامامااز، وا مثلاة 
النا  على أنل ق اعد صنعة و  راءات تلقينية  لا َعلِ م  نابلن بة لل، فاملعلم ن  دو  دوا ة النا الالميذ  

 وق ال  صماء لاجرعها املعلم ن جترعاز عقيماز بدالز م  تعلمها تعلماز وظيفياز.
مااد  ضااعف الا،ميااذ ىف مجيااب املراحااس الاعليميااة ىف  بينااتوماا  الدوا ااات العربيااة وا  نبيااة الااىت 

( والىت ا اخدمت طرلقة الاعل  الاعاوىن للاغل  على 9001دوا ة عبد احل،ي  صاحل ) :لةالنا  الق اعد 
( والاىت دادثت عا  9002ضعف ط،ب الصاف الثااىن الثاان   ىف ماادة الناا ، ودوا اة صماد الادقر  )

 -W U Naiا هطااء النا لاة الشاائعة ىف كاااابت طلباة املرحلاة الثان لاة ىف اجلمه ولاة اليمنياة، ودوا اة 

Hsin (1991)  الط،ب الصيني ن  لقب فيهاوالىت هدفت  ك القيام بدوا ة ا هطاء النا لة الشائعة الىت
( والااىت قاماات بدوا ااة دليليااة 1221واملشاا،،ت الااىت ت ااببها هااذه ا هطاااء، ودوا ااة نظاا ة اجلعفاار  )

( والىت 9001عبد هللا ) مثاىن  ن ات، ودوا ة  اميةملادة النا  بعد دوا ال ملدة لناائمل دصيس الط،ب 
ت،ميااذ احللقااة الثانيااة ماا  الاعلااي  ا  ا ااى لاابعض املفاااهي    ك ااابا اااخدمت ذاا  ت الاااعل  البنااائى ىف 

والاىت قامات ر اراء بياان  حصاائى  Mohl Man, King Ning, Chang (1993)النا لاة، ودوا اة 
( والاااذ  ا ااااخدم 9001ان غوالاااة )املااالياااة الاااىت لقاااب فيهاااا الا،مياااذ، ودوا اااة شاااعب النا لاااةلألهطااااء 

  رتاتيجية الاعل  الاعاوىن ىف تنمياة قادوة طا،ب الصاف الثالاد اإلعاداد  ا زهار  علاى تطبياق الق اعاد 
 Baker M, Block, Borla L, Dietrich, Gالنا لاة ىف القاراءة اجلهرلاة والاعبا  ال،ااار، ودوا اة 

Hockett M, Holly Thad (1997) الاىت لعااىن منهاا عاجلاة املشا،،ت النا لاة والاىت هادفت  ك م
والاىت بينات  Pino David, Nicholas (1997)والرتقاي ، ودوا اة الا،مياذ وكاذلك  هلها  بع،ماات 

أثر تعل  الق اعد النا لة على أدءا الط،ب الذل  لدله  مش،،ت تعل ، و لك م  ها،  اهابااو لغا   
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 Bortolini, Umbertal, Leonard Laurence B, Caselli, Mariaدرلاار ، ودوا ااة 

Cristina (1998)   والاااىت هااادفت  ك مقاوناااة جممااا عا  مااا  ا طفاااا   و  القصااا و اللغااا   ىف جماااا
والااىت وصاادت بعااض ا هطاااء  (Haist Caroline (2000)ا اااخدامه  للق اعااد النا لااة، ودوا ااة 

 ..  خل.النا لة الىت لقب فيها الط،ب كأهطاء الا افق ب  الفاعس والفعس.
وتشاا  الدوا ااات ال ااابقة  ك تاادىن م ااا   الا،ميااذ ىف مجيااب املراحااس الاعليميااة ىف مااادة الق اعااد 

 ك ا اخدام املعلم  للطرق الاقليدلة ىف الادولس، َوَمرَْكَوْة الاعل  ىف أكثر ا حيان النا لة، ولر ب  لك 
الاعليمياة، كماا أن ماادة الق اعاد النا لاة ح   املعل  ماجاهل  الدوو ا  ا اى للطالا  كماا و للعملياة 

، وال تشااجب علااى ا اااخدام الطاا،ب بعضااها عاا  بعااض تاعامااس مااب املفاااهي  النا لااة ك حاادات منفصاالة
 ملهاوات الاف،  العليا.

ن اطيب أن نق   أن هنا  مشا،لة تاجلاى ىف ضاعف الا،مياذ ىف الااصايس الناا  ،  وبصفة عامة
امل ائ لة عا  هاذا الضاعف ها  م  أه  الع امس  لوواء هذه املش،لة، جند أن و  ا تابعنا الع امس الىت ت،م 

 .ىف الادولساملعل  الىت ل اخدمها الطرلقة 

وماا  هنااا تااجز احلا ااة  ك تطاا لر طاارق وأ ااالي  ت،اا ن قااادوة علااى هتيئااة ط،بنااا وتاادولبه  عقلياااز 
  الااعل  املدو اى لاجال  ك تعلاي   اوءاز كبا از ما هاذا الضاعف الناا   الصااوم، وما  املعاروف أنمل ا هة 

املفاهي  وتنمياها، و لك  ن املفاهي  متثس ا  اس املها  لل ال   املعارىف ا كثار تعقياداز، وتعلمهاا لادوب 
املاعل  على عمليات عقلية عليا، واناقا  أثر الاعل   ك م اقف  دلدة، و ه لة االحافاظ ابملادة املاعلمة 

 ب أن لاعلم ا بش،س    معك.فرتات ط للة، وم اعدة الط،

علاال صا واز للاااعل ، جتبانمياة قاادوة املااعل ، و  الااىت هتاا  ولعااج املادهس املنظاا مى ما  املااداهس احلدلثاة
حيد لصس  ك املعرفة بنف ل م  ه،  ا اخدامل ومماو ال للعمليات العقلية املخالفة، والاىت ت،ا ِ ن ف،اراز 

 (.9001اهس البنية املعرفية للماعل  )أم  فهمى، مك عبد الصب و، منظ مياز قادواز على ترابط املعرفة د

وقااد أكاااد ال اايد وئااايس اجلمه ولاااة علااى أن أبااارز واحاادة مااا  القضاااا  ا  ا ااية ىف نظاااام الاعلاااي  
املصر ، هاى قضاية  عاداد املعلما  القاادول  علاى هطاط  صا،م الاعلاي  وتطا لره، حياد  ن  لاك نقطاة 

دوهنا تصاااب  امل ضااا عية حاااجاز علاااى ووق )هطااااب ال ااايد وئااايس اجلمه ولاااة، البدالاااة ىف أ   صااا،م، وبااا
البد أن لا ل   ،وكفاوس ىف ميدان الاعلي  َكم َربٍ (. ول،ى ل، ن املعل  معداز  عداداز لليق مب،انال  1221

أن لا،ميذه ب،س ماا ما  شاأنل النها ا مب اا اه  العلماى وا لقاى، وما  أفضاس ا  الاة الاىت جيا  عليال 
 هبا تبك ا رتاتيجيات ومداهس تدول ية حدلثة ومنها املدهس املنظ مى. كلام 

(، 1229(، شاااتل )9000(، ل نس )9001وواد الرتبية أمثا : الناقة )العدلد م  وقد أوصى 
(، 9000(، وشاد  طعيماة )9002(، مصاطفى م  اى )9009(، مس  عبد ال هاب )9000و ،ن )



 - 2 - 

(. بضااارووة تطبيااق املاادهس املنظااا مى 9001لااى ماادك و )(، ع9001(،   اا  زلاااا ن )1222هاااطر )
ملعاجلاة ضااعف الااصاايس الدوا ااى والا  ااب ىف نشاار وتطبيااق املاادهس املنظاا مى ىف يالااف املاا اد الدوا ااية 

 .املان عةوامل ا  ت الاعليمية 
ىف تدولس الق اعد النا لاة  فعا أن املدهس املنظ مى لل أثر  Meskhi, Anna (2002)وقد ب  

الا،ميذ الذل  جيدون صع بة ىف تعل  اللغة اإلجنليولة كلغة  نية، وه  لعامد على وبط املعرفة ال ابقة لد  
أن املادهس  Hernandez, Thomas J. Seem, Susan R (2004)كماا  كار ،  ابملعرفاة امل،ا ابة

،ب واملعلماا  كمااا أناال لعمااس علااى النهاا ا أبداء الطاا  .املنااام املدو ااى ا ماا  جياااد ىف  ل اااه املنظاا مى 
 .Wetherill, Karen. Burton, Grace M. Calhoun, Dianeود اا  ن عيااة الاعلااي  

Thomas, Carol Chase (2002). 
 واالوتقااااء مب اااا   الا،مياااذللمعلااا  ىف الانمياااة املهنياااة  مهمااااز كماااا للعااا  املااادهس املنظااا مى دوواز 

Knght, Peter (2002) ، اجليد مب املعلا  واالتصا  ذ ب  الا،ميلشجب على الاعاون  وهRowley, 

William J. Sink, Christopher A. Macdonald,  Ginger (2002)  ،  كماا أنال ل ااعد املعلا
 Liu, Jyh Mei مباا لانع،س علاى د ا  م اا  ت الا،مياذ الاعلاي  ىف الاادولس على دممل ت،ن ل  ياا 

ىف مجياب امل اا  ت  نها ا أبداء الا،مياذللاملادهس املنظا مى كمانهمل نظاامى    ا ااخدام، كما (2001)
 .Fontain, Cheryt. Wood, Janice (2000) الاعليمية ب اللة فل ولدا

أحد املداهس املهمة الىت أفادت ىف النظر للعقس اإلن اىن ل عد املدهس املنظ مى و دلر ابلذكر فإن 
دوو  جيااار ىف معاجلاة يالاف العمليااات، لقا م با نال وبنائياة العملياات املعرفياة الااىت لقا م هباا املااعل ، حيااد 

 Huntكما  كر هانت  (.9001ول ظف فيها أكثر م  ن ر م  أن ار الذكاءات )أم  فاووق وآهرون، 

أن املاادهس املنظااا مى لعماااس علاااى جتمياااب املفااااهي  ىف صااا وة يططاااات منظ مياااة بينهاااا ع،قاااات  (2003)
مااب تاار  فااراا أكااج لعمليااة  ،احلمااس عاا  الااذاكرة قااسفيشااب،ية، ثيااد تشااغس حيااواز أقااس ىف  اكاارة املاااعل ، 

تشغيس املعل مات، مما ل هس اال ايعاب والاخول  واال رت ار، وت ف  اجلهد العقلاى املباذو  دي،لاة هاذه 
 املفاهي  داهس الذاكرة.

( أن املاادهس املنظاا مى لعمااس علااى مراعاااة الفااروق الفردلااة باا  9001وأفاااد )ودلااب م، اايم س، 
، مااا ل اااعده  علااى اكا اااب ا ااجات ماا  بعضااه  الاابعض ماا  هاا،  املناقشااات واحلاا اواتالا،ميااذ، ك

أن الااادولس املنظاا مى لعمااس علااى ت،امااس   اناا  الاااعل :  (Fontain and Wood, 2000) وأشاااو
املعرفياة واملهاولاة وال  دانيااة،  ن الرتكياو ل،اا ن علاى املاااعل  واحايا اتال ما  هاا،  ددلاد مااا لعرفال، ومااا 

ات أن لعرفاال، وهتيئاة املنااام املنا ا  للاااعل ، علمااز أبناال لارت   املخر ااات الاعليمياة علااى شا،س غااا ت حياا
 وأهداف مي،  م،حظاها وقيا ها.
املدهس املنظ مى لنقس الالميذ م  النمطياة  ك املنظ ماة املا،املاة، وما  وابإلضافة  ك ما  بق فإن 

ثيد لطبق فيل القدوات العقلية املنا بة  ،از بذلك الاعل  اب جةالدلنامي،ية الافاعلية م اخدم ك النمطية 
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للالميذ اب اخدام ا دوات املان عة الفعالاة للافااظ علاى وظيفاة العقاس، كماا لىكاد علاى ا نشاطة العقلياة 
وا نشطة الفيو ئية الىت ت اعد معاز على البناء املعرىف الذ  لشمس الع،قات وال ص،ت الىت ت اعد على 

جيعاس املااعل  صا واز للعملياة الاعليمياة، فها  ، كاذلك فإنال (9001النم  العقلى )ح   كامس هباء الادل ، 
الذ  لباد وجيرب ول،اشف، حاىت لصاس  ك النايجاة بنف ال، ولااي  لال الفرصاة ملماو اة عملياات العلا  

 .(Knight, 2002) لياعل  كيف ل، ن م اطناز مف،راز، ل اطيب الاعالش مب ا هرل 
والاىت هتاا  بدوا اة املفااهي   ،ومما  بق لاب  أن املدهس املنظ مى لعد أحد طرائاق الاادولس احلدلثاة

ق م بعرضها ىف ص وة يطط شامس مب وبط مفاهي  هذه ال حدة ابملفاهي  لحيد ا اصة ب حدة دوا ية ما 
ابط املاشاب،ة الاىت تاربط هاذه ع،قة هبذه ال حدة مب  ظهاو أن ار الع،قات والرو  ودا ،الىت  بق دوا اها
وم  هناا تتاى أةياة ا هاذ ابملادهس املنظا مى عناد تادولس امل ضا عات النا لاة، كأحاد ، املفاهي  ببعضها

الارتابط والافاعاس والاشاابك  ت ْظِهارْ طرق تنظي  احملا   والذ  تقدم فيل املفاهي  النا لة ىف ص وة منظ ماة 
 ب  هذه املفاهي .

دوا ااة أماا  فاااووق  :أةيااة ا هااذ ابملاادهس املنظاا مى بينااتبيااة وا  نبيااة الااىت وماا  الدوا ااات العر 
للغاة العربيااة ملاادتى االاادولس املنظا مى  فاعلياة( والاىت هادفت  ك ال قا ف علاى 9002فهماى وآهارون )

 ة ودوا، واحل اب ىف تنمية مهاوات القراءة وال،اابة واحل اب لد  الداو   ىف ص  ا مية وتعلي  ال،باو
 ك تطاا لر مهاااوتى القاراءة وال،اابااة ابللغااة اإلجنليولاة لااد  ت،ميااذ  ت صالت( والااىت 9002هالاد  بااراهي  )

باطا لر منااهمل العلا م  (Smith, 2000) ، وقاماتفل ط  اب ااخدام املادهس املنظا مىبالصف ال ادس 
( 9002ىن عبااد املاانع  )أماااوأ اارت ، ابملاارحلا  االبادائيااة واملا  ااطة منظ مياااز ىف  اات وال ت أمرل،يااة

املاادهس املنظاا مى ىف تنميااة بعااض املفاااهي  العلميااة، وأذااا  الاااعل   فاعليااةقياااس دوا ااة ت صاالت فيهااا  ك 
 فاعلياةال ق ف على  ك ( 9001) ميان عثمان،  ، وهدفت دوا ةوالاف،  لد  ت،ميذ املرحلة اإلعدادلة

عل  والا،ن ل  يا واجملامب على تنمية الاف،  االبا،او  املدهس املنظ مى ىف بناء وحدة تجز الا،امس ب  ال
والااصيس الدوا ى لا،ميذ املرحلة اإلعدادلة، وبعد   راء جتربة الباد ت صلت ناائمل الدوا ة  ك و  د 

ا صالة( لصاحل  -املرونة -فروق  ات داللة  حصائية ىف اهاباو الاف،  االبا،او   ميب قدواتل )الط،قة
الاجرلبيااة، كمااا و اادت فااروق  ات داللااة  حصااائية ىف االهاباااو الااصاايلى ىف مجيااب م ااا  تل  اجملم عااة
، و ااءت الاطبيق( لصاحل اجملم عاة الاجرلبياة الاىت دو ات اب ااخدام املادهس املنظا مى -الفه  -)الاذكر
كياااة )ز وقامااات ، مناااهمل العلااا م منظ ميااااز ب اللااة أال ااا،افقامااات باطااا لر  (Barnthort, 2000)دوا ااة 

( بااليااس صااا   كااااب القااراءة لطالبااات الصااف ال ااادس االبااادائى ىف ضاا ء مهاااوات 9002املااال،ى، 
أثار املادهس املنظا مى ىف تنمياة الاف،ا   ك ( 9001)نا ا  الربيعاان،  دوا اة وت صالتالاف،  املنظا مى، 

دوا اة وبينات املا  اطة، الذات ا كادميية ىف العلا م لاد  طالباات املرحلاة  فاعليةاملنظ مى، والااصيس و 
( أتث  برانممل ص    اب اخدام املدهس املنظ مى لانمية املفاهي  العلمية واالحافااظ 9002) ا  البااب، 

فاعليااة وحاادة تعليميااة  ك ( 9002)غاااز  املطاارىف، دوا ااة  وت صاالت هبااا لااد  طاا،ب الصااف العاشاار.
دصيس املفاهي  العلمية واالجتاه حن  املادة لد   مقرتحة قائمة على املدهس املنظ مى ىف تدولس العل م على
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اطا لر منااهمل العلا م منظ ميااز ب (Fontain and Wood, 2000)، وقاام ط،ب الصف الثالد املا  اط
 ب اللة فل ولدا.

أةية املدهس املنظا مى كأحاد ا ارتاتيجيات الاادولس  لاب ال ابقة والبا   واب اقراء الدوا ات 
انظاي  املفااهي  وا اجات الاعليمياة بطرلقاة جتاذب انابااه املااعل ، حياد  هناا تعاماد علاى احلدلثة الىت تق م ب

وبااط املفاااهي  احلاليااة ابل ااابقة، أ  الرملااة الشاااملة    م ضاا ر دون أن لفقااد  وئياتاال، ممااا لعمااس علااى 
 ا ايعاب هذه امل ض عات و ه لة ا رت اعها، مما ل اعد على النم  العقلى للا،ميذ.

 اس بالمشكلة:اإلحس

 نبب اإلح اس مبش،لة الباد و لك م  ه،  ما للى:
 املاا  ه  واملعلماا ما   خنبااة  اراء بعااض املقاااب،ت الشخصاية مااب  -1

() مباافظاة  اا هات عاا  أ ااباب
أنال ما  امل،حااظ أن ضاعف ت،مياذ املرحلااة اإلعدادلاة ىف الق اعاد النا لااة، فأ ااب هاىالء الرتب لاا ن: 

  مادة اللغة العربية، وهاصة ما لاعلق ابلق اعد النا لة، والذ  لرونل شبااز معظ  الا،ميذ لاذمرون م
ييفاز لقف عائقاز أمام جناحه  ىف مادة اللغة العربية، ولذلك تعل  الش،او  والصياات بصاع بة ماادة 

 ا عا  علاى ا  االي  الاقليدلاة الاىت ا غلا اعاماد طرلقة الادولس القائماة حاليااز ىف ، كذلك النا 
والغاا  ماارتابط مااب نف اال مااب الرتكيااو علااى  ،ت اااند  ك حشاا   هاا  الطالاا  ب،اا  كباا  ماا  املعل مااات

أناال علااى الاارغ  ماا  و ،  احلفااظ والالقاا  دون أن ل،اا ن للطالاا  دوو  جيااار ىف احلصاا   علااى املعل مااة
ىف تدول ااها، الطبيعااة املنظ ميااة املاشاااب،ة ملااادة الق اعااد النا لااة،  ال أن املاادهس ا طااى هاا  ال ااائد 

فاينما ننظر  ك الطرلقة الىت لابعها املعل  ىف تدولس املفاهي  النا لة جند أهنا تدوس ابلطرلقة ا طياة 
 وبص وة منفصلة بعضها ع  بعض، مما لىد   ك تفايت املعل مات وعدم ترابطها.

الباحثاة   قامات بال الارأ  الاذ ()ا ااط،ر لك م  ه،   َوتَابَا ىَ ش،   الا،ميذ م  صع بة النا   -9
: 1222مااب بعااض ت،ميااذ املااداوس اإلعدادلااة ابحملافظااة، ولعااوز هااذه الشاا،   مااا  كااره )و اا،ن، 

( م  أننا جند ت يباز لغ  ز ىف يالف   ان  حياتنا اللغ لة ىف املداوس واملعاهد واجلامعات، وىف 921
علم ن وال املاعلم ن على حٍد  ا اء وال و ائس اإلع،م املخالفة، فلغانا الفصياة املعربة ال مياو ها امل

 مي،  اكا اب لغة م  غ  مماو ة وتعولو.

                                              
( أ رلت املقاب،ت الشخصية مب عدد )معلم  وم  ه  ابحملافظة، وقد ا اهدفت هذه الدوا ة الاعرف على آواء  10

هااىالء املعلماا  واملاا  ه  حاا   أ ااباب ضااعف ت،ميااذ املرحلااة اإلعدادلااة ىف مااادة الق اعااد، ومااا الطرلقااة املنا اابة 
ل،زمااة لاعليمهاا  وكياف مي،ا  الاغلا  علااى الصاع ابت النا لاة  وال قا ف علااى لادول اها  وماا ال  اائس واملناشاط ا

 وأله  ىف املدهس املنظ مى كإ رتاتيجية حدلثة لادولس الق اعد النا لة.
( ) أ رلت الدوا ة اال اط،عية الىت قامت هبا الباحثة مب ت،ميذ املرحلة اإلعدادلة مباافظة   هات، والىت بلغت مخ   طالباز

  مداوس يالفة، وقد ا اهدفت الدوا ة ال ق ف على أ  فرر م  فرور اللغة لعربية ميثس صع بة ابلن بة د   وما ه  الفرر م
 الذ  حيصل ن فيل على دو ات مادنية  وملا ا  وما هى مقرتحاهت  للاغل  على هذه الصع ابت .
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عا  تادىن م اا   الااصايس اافظاة  ا هات مبش،   أولياء ا م و واملعلم  واملهام  أبم و الاعلاي   -1
ة  ك طارق الاادولس العقيماهاذا الاادىن مادة الق اعاد النا لاة، ولعاوو ال،ثا  ما  البااحث  ىف الط،ر 

الىت ل اخدمها املعل  داهس الغرفة الصفية،    أهن  ل اخدم ن الطارق الاقليدلاة ىف الاادولس، والاىت 
تق م على أ اس الالقا  وحشا  أ هاان الطا،ب ابملعل ماات، مماا لقلاس ما  ن ابة الااصايس الناا  ، 

 وهذا لبعده  ع  الطرق واال رتاتيجيات احلدلثة.

ىف الااصايس )عيناة البااد( املرحلاة اإلعدادلاة   تلمياذات م،حظات الباحثة عا  ماد  تادىن م اا   -2
 ط،عها على بعض كااابهت  وأوواق   اابهت  وناائمل اماااانهت ، وقد لر ب ه،  م  النا   و لك 

ال اب   ك انشاغا  هاىالء الالمياذات اب عبااء املنوليااة ال،ثا ة امللقااة علاى عااتقه  حياد  ن مقااره  
نا  ث،  البيئة القرولة لا  اال ااعانة هباىالء البناات ىف أعماا  الوواعاة  حد  قر  صافظة   هات وه

 والشئ ن املنولية أكثر م  البيئة احلضرلة ابملدن. 

 ك  وابن الشخصية،  ابلادولملونظراز  ط وة الضعف النا   امل اشر  ب  الا،ميذ    أنل لىد  
مة، وتشد كياهنا ودقق دا ا ااق،دا، وتبا هل داا امل،اناة وفقد اد لة، وانقطار الصلة ابلرابطة الىت ت حد ا 

علاااى ا صاااالة واالنامااااء القااا مى،  از حفاظاااوق اعااادها احلفااااظ علاااى اللغاااة    أن احملرتماااة بااا  ا مااا  احلياااة، 
 وتضييعها تضيب دذه ا صالة وهذا االناماء.

ية، وملا كانت املفاهي  تش،س ادي،س وملا كان تعل  املفاهي  لعد ص واز وئي از ىف كافة املباحد الاعليم
املعرىف لالك املباحد فقد أصبات كذلك ابلن بة للمفاهي  النا لة،  ن دا أةية وم،انة ىف دوا ة البنية 

 ن أ  م ضاا ر حناا   لباادأ با ضااي  املفاااهي  ا  ا ااية الااىت مت،اا  الا،ميااذ ماا   تقااان الق اعااد  ،املعرفيااة
ة. وهااذا لقاضااى االهامااام ابملفاااهي  النا لااة ملااا دااا ماا  أةيااة ىف الاادوس ال،زمااة ملهاااوات الصاااة اللغ لاا

م  حيد تنمية العقس و قداوه على متييو الصاي  ما  ا  االي  و دوا  الفاروق الدقيقاة بينهاا،  ،النا  
 . (9001) امية عبد هللا،  ودليس ونقد الرتاكي  اللغ لة نقداز صايااز وفقاز لق اعد اللغة

تاادولس الق اعااد النا لااة ماا  هاا،  منظ مااات لولااد ماا  قاادوة الطاا،ب علااى ا ااانبا   ونظااراز  ن
الع،قات املابادلة فيما بينها ىف  طاو م  الا،امس والاناغ ، ومبا حيقق تصاي  امل او أوالز أبو  م  ه،  

نياة معرفياة الاغذلة اال اباقية والرا عاة، ومباا لشاجب علاى الاف،ا  املنظا مى، والاذ  ل ااعد علاى ت،ا ل  ب
ما ازنااة ومرتابطااة، مت،اا  الطاا،ب ماا  اال ااامراو ىف الاااعل ، وال صاا    ك املراتاا  وامل ااا  ت العليااا مبااا 

 لنع،س على دقيق اجل دة ىف الاعلي ، والذ  لا،ءم مب عصر الع ملة وال ماوات املفا حة.

(، 1229شاااتل )(، 9000(، لا نس )9001وما  منطلاق ماا  كاره وواد الرتبياة أمثاا : الناقاة )
( 9001(، ماادك و )9001(، نصاار )9000(، ماازن )9009(، مساا  عباد ال هاااب )9000و ا،ن )

بضرووة تطبيق املدهس املنظا مى ىف شاىت املراحاس الدوا اية ويالاف املا اد الدوا اية، وأنناا ىف حا اة ما اة 
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ياااة الااااا   مااا  ا طياااة  ك لاااادولس مناهجناااا امل ااااقبلية ىف ضااا ء الثااا وة املعل ماتياااة والا،ن ل  ياااة، وأة
 املنظ مية ىف زم   رلب الاغي .

ماا  أهاااداف عملياااة هااادفاز تنمياااة الدافعيااة للجنااااز لااد  الا،مياااذ لعااد  ملاااا كااانوماا  انحياااة أهاار  
الادولس، وم  ه،  املدهس املنظ مى ل ااطيب الالمياذ أن لارتر لدلال الادافب للجنااز والااصايس و طاى 

 ىت د   دون وص لل  ك الاف ق واإلبدار.العقبات وتذليس الصعاب ال

معرفااة أثااار ا اااخدام املااادهس املنظااا مى  وماا  هناااا قاماات الباحثاااة هبااذه الدوا اااة والااىت هااادفت  ك 
كمدهس للادولس لق م على االهامام ابلالميذ وبنيال املعرفية والعقلية ىف د   الااصيس النا   وتنمياة 

 املرحلة اإلعدادلة. ذت،ميالقدوة على الدافعية للجناز لد  
 تحديد مشكلة البحث

تااادد مشا،لة البااد ىف ضااعف تلمياذات الصاف الثااىن اإلعااداد  وتادىن م اا اه  ىف الق اعااد 
دقيااق  عاا النا لااة، ولعااو  هااذا الضااعف  ك قصاا و الطرلقااة امل اااخدمة ىف تعلااي  مااادة الق اعااد النا لااة 

 أهداف تعلي  الق اعد املر  ة.
 احلاك لل ابة ع  ا  ئلة ا تية: وم  مث لاصد  الباد

املاادهس املنظاا مى ىف تاادولس الق اعااد النا لااة علااى د اا  الااصاايس املعاارىف لااد  تلميااذات  أثاارمااا  -1
 الصف الثاىن اإلعداد  

 ولافرر ع  هذا ال ىا  ا  ئلة الفرعية الاالية:
اااذكر لااد  تلميااذات الااصاايس النااا   عنااد م ااا   ال َدَ ُّاا ْ املاادهس املنظاا مى علااى  أثاارمااا  -أ 

 الصف الثاىن اإلعداد  
الااصيس النا   عند م ا   الفه  لد  تلميذات الصف  َدَ ُّ ْ املدهس املنظ مى على أثر ما  -ب

 الثاىن اإلعداد  
الااصاايس النااا   عنااد م ااا   الاطبيااق لااد  تلميااذات  َدَ ُّاا ْ املاادهس املنظاا مى علااى  أثاارمااا  - 

 الصف الثاىن اإلعداد  
ال ااة لاد   وأبعادهاااملدهس املنظ مى ىف تدولس الق اعد النا لة علاى تنمياة الدافعياة للجنااز  رأثما  -9

 تلميذات الصف الثاىن اإلعداد  

ما حج  ا ثر الناتمل عا  املادهس املنظا مى كماغا  م ااقس علاى كاس ما  الااصايس املعارىف والدافعياة  -1
 للجناز كماغ ل  عبع  
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 فروض الدراسة:

 ات داللة  حصائية ب  ما  طى دو ات اجملم عة الاجرلبية والضابطة الهاباو الااصيس  ل  د فروق -1
 املعرىف القبلى مب ا  تل الث،ثة.

ل  د فروق  ات داللة  حصائية ب  ما  طى دو ات اجملم عاة الاجرلبياة والضاابطة ملقيااس الدافعياة  -9
 القبلى وأبعاده ال اة.

ما  اااطى دو ااات اجملم عااة الاجرلبياااة والضااابطة ىف الاطبياااق  ل  ااد فااروق  ات داللاااة  حصااائية باا  -1
 البعد  الهاباو الااصيس املعرىف مب ا  تل الث،ثة لصاحل اجملم عة الاجرلبية.

ل  اااد فاااروق  ات داللاااة  حصاااائية بااا  ما  اااطى دو اااات اجملم عاااة الاجرلبياااة والضاااابطة ىف مقيااااس  -2
 لاجرلبية.الدافعية البعد  وأبعاده ال اة لصاحل اجملم عة ا

أتثاا  كبااا  علااى د اا  الااصاايس الناااا   وتنميااة الدافعيااة للجناااز لاااد  لل حاادة املصاااغة منظ مياااز  -5
 تلميذات الصف الثاىن اإلعداد .

 أهداف الدراسة:

 هتدف الدوا ة احلالية  ك:
ال ق ف على أثر تدولس الق اعد النا لة ابملدهس املنظا مى علاى د ا  الااصايس املعارىف لالمياذات  -1

 الصف الثاىن اإلعداد .
ال ق ف على أثر تدولس الق اعد النا لة ابملادهس املنظا مى علاى تنمياة القادوة علاى الدافعياة للجنااز  -9

 لد  تلميذات الصف الثاىن اإلعداد .
 حدود الدراسة:

 الدوا ة احلالية على احلدود الاالية: اقاصرت
عدادلاة بناات ردفاا مباافظاة  ا هات ىف عينة م  تلميذات الصف الثااىن اإلعاداد  مبدو اة انصار اإل -1

 م.9010/9011العام الدوا ى 
املقااااااروة علااااااى تلميااااااذات الصااااااف الثاااااااىن اإلعااااااداد  ىف العااااااام الدوا ااااااى  «متييااااااو العاااااادد»وحاااااادة  -9

 للفصس الدوا ى الثاىن ىف ض ء الادولس ابملدهس املنظ مى. 9010/9011

 والاطبيق(. - والفه -دصيس الالميذات عند امل ا  ت املعرفية )الاذكر -1

 لد  تلميذات املرحلة اإلعدادلة.ال اة  اأببعادهتنمية القدوة على الدافعية للجناز  -2
 أدوات ومواد الدراسة:

 ا اخدمت الباحثة ىف الدوا ة احلالية ا دوات وامل اد الاالية:
 «.ييو العددمت»اهاباو معرىف لقياس الااصيس النا   لد  تلميذات الصف الثاىن اإلعداد  ىف وحدة  -1

 )م   عداد الباحثة(         
 )م   عداد الباحثة(   مقياس القدوة على تنمية الدافعية للجناز -9
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 )م   عداد الباحثة(      الالميذةكاي    -1
 )م   عداد الباحثة(        مرشد املعلمة -2

 أهمية الدراسة:

 تاض  أةية الدوا ة احلالية فيما للى:
، والاىت قاد تفياد امل ائ ل  (قيااس الدافعياة للجناازماالهاباو املعرىف، و )املضب طة  بناء بعض ا دوات -1

 ع  الاق مي ىف قياس هذه اجل ان  لد  ت،ميذ املرحلة اإلعدادلة.
لا،مياااذ الصاااف الثااااىن اإلعاااداد   «متيياااو العااادد»تقااادمي دلياااس للمعلااا  ل ااااعده ىف تااادولس وحااادة  -9

 اب اخدام املدهس املنظ مى.

ثاار الااادولس ابملاادهس املنظاا مى ىف تنميااة الااصاايس املعاارىف والدافعيااة للجناااز، والااقااق ماا  اهاباااو أ -1
  لك، مما قد لفيد امل ئ ل  عند  عداد وتط لر مناهمل اللغة العربية ىف املرحلة اإلعدادلة.

ىف  اال اجابة حن  الا  ب ىف نشر وتطبيق املدهس املنظ مى، كمنهمل شامس وحدلد ىف الاعلي  والاعل  -2
 يالف امل اد الدوا ية واملراحس الاعليمية.

لمااادهس ل از وفقااا Suntaxم اااالرة االجتاهاااات العاملياااة احلدلثاااة ىف  عااادادها ملنااااهمل الق اعاااد النا لاااة  -5
املنظاا مى، والااذ  لهاادف  ك صاا وه العمليااة الاعليميااة حاا   الطالاا ، وأن لعامااد علااى نف اال ىف بناااء 

 املعل .املعرفة، دون أن ل اقبلها  اهوة م  

لفت نظر واضعى املناهمل بضرووة االهامام بانمية املفاهي  النا لة، والدافعية للجناز لد  الطا،ب،  -2
 و لك م  ه،  ا اخدام املدهس املنظ مى ىف تدولس اللغة العربية.

توولااد صااانعى القااراو أبةيااة ا اااخدام املاادهس املنظاا مى ىف الااادولس، وىف ا اااخدام بااراممل تدولبيااة  -1
 ىف تط لر النم  املهك ملعلمى اللغة العربية.ت اعد 

  هات ىف تدول  املا  ه  واملعلما  علاى ا ااخدام مباافظة امل ئ ل  مبدلرلة الرتبية والاعلي    فادة -2
 املدهس املنظ مى ىف تدولس مادة الق اعد النا لة.

 مصطلحات الدراسة:

 Systemic Approach المدخل المنظومى -
أبنال: ماانهمل وأ ال ب وطرلقاة للعماس ل اا  وفقااز  طا ات مرتابطااة  Knight (2002)عرىفال انلات 

 وماشاب،ة، ول اخدم كس االم،انيات الىت تقدمها الا،ن ل  يا وفقاز لنظر ت الاعل  احلدلثة.

( أبناال: طرلقاة دليليااة للاخطايط ونظامياال مت،ننااا ما  الاقاادم حناا  9009وعرىفاال مااك عباد الصااب و )
الااىت تاااألف منهااا املنظ مااة  و ددلاادها، و لااك ب ا ااطة عمااس منضاابط ومرتاا  ا  ااواء  ا هااداف الااىت  اابق

كلهاا، وتا،اماس وتاشااابك وتافاعاس تلاك ا  ااواء وفقااز ل ظائفهاا الااىت تقا م هباا ىف املنظ مااة ال،لياة، وهااذه 
 املنظ مة ىف حالة تغ  دلنامي،ى دائ .



 - 11 - 

و  د بنية  اتية الا،اماس، تارتابط م، انهتاا ( أن املنظ مة ىف   هرها تعك 9001وب ى ولي  عبيد )
بعضاها الابعض ترابطااز بينيااز ىف ع،قاات تبادلياة دلنامي،يااة الافاعاس قابلاة للاعادلس والا،ياف، فهاى مفا حااة 
لي ت مغلقة، وماط وة لي ت  امدة، كما أهناا عن،ب تياة الاشاابك، ولي ات هطياة الاااابب، وما  مث فهاى  

 اء، حيد  ن البنية املنظ مية ت، ن أكج م  جمم ر م، انهتا.ا  و م  كس ولي ت جمرد جتميب 
( أن املدهس املنظ مى عباوة ع : دوا ة املفاهي  أو امل ض عات 9000و كر أم  فاووق فهمى )

م  ه،  منظ ماة ما،املاة تاضا  فيهاا كافاة الع،قاات با  أ  مفها م أو م ضا ر، وغا ه ما  املفااهي  أو 
الاا  قااادواز علااى وبااط مااا  اابق دوا ااال مااب مااا  اا ف لدو اال ىف أ  مرحلااة ماا  امل ضاا عات، ممااا جيعااس الط

 مراحس الدوا ة، م  ه،  هطة صددة وواضاة اإلعداد ىف منهمل مع  أو  ص  مع .

دهس الانظ  ملا از ( أبنل أحد ا  الي  الادول ية الىت لا  تصميمها وفقا1222وعرىفل ح   زلا ن )
System Approachدولس املنظاا مى لعامااد علااى الاخطاايط احمل،اا  الااذ  تابااب فياال ، لااذلك فااإن الااا

 هط ات ما ل لة.

تفاعاس نا عى دلناامى با  فئاة ما   لعك أنال( أن املدهس املنظ مى 9002وب ى عبد ال هاب كامس )
الاااىت داااا كياهناااا امل ااااقس، وتااااداهس ىف ع،قاااات وظيفياااة ماااب  Subsystemsالعناصااار أو الااانظ  الفرعياااة 

 هر  لاىد  معاز كفرلق  يمف ىن وظائف  باة ن بياز م  ه،  مده،ت  دلدة.ال،ياانت ا 

عاا  املاادهس املنظاا مى بق دمااا: أناال عباااوة عاا  تنظااي  ( 9000أماا  فاااووق و  ال  اا،ى ) وعااجى 
شاب،ية تبادلياة تفاعلياة تعماس معااز ك،اس، حنا  دقياق  ع،قاتببعض الاعليمية الىت تربطها بعضها للخجات 
عس الطالا  قاادواز علاى جينة، وتاض  فيها كافة الع،قات ب  كس هجة وغ ها م  ا جات، مما أهداف معي

وبط ما  ابق دوا اال ماب ماا لدو ال، وماا  ا ف لدو ال ىف أ  مرحلاة ما  مراحاس الدوا اة ما  ها،  هطاة 
 صددة واضاة املعا  إلعداده.

املادهس املنظا مى ها :  أن Friderick D. Drak & Sarah Darke Brown (2003)وبا ى 
د   لطرلقة الاف،  الاأوخيى ىف املصادو ا ولياة، وطرلقاة  اردها وتنفياذها ىف ال قات املنا ا  ل،اس ما  

 املعل  والطال ، وز دة هجات املعل  ىف جما  الادولس.

(  أن املقصا د ابملادهس املنظا مى: دوا اة املفااهي  وامل ضا عات 9009ووض  صمد علاى نصار )
  منظ مة ما،املة تاض  فيهاا كافاة الع،قاات با  أ  مفها م أو م ضا ر أو غا ه ما  املفااهي  أو م  ه،

امل ض عات مما جيعس الطال  قادواز على وبط ما  بق دوا ال مب ما   ف لدو ل ىف أ  مرحلة م  مراحاس 
 الدوا ة م  ه،  هطة صددة وواضاة إلعداده م  ه،  منهمل مع  أو  ص  مع .



 - 19 - 

بطرلقاااة « متييااو العااادد»املاضاامنة ىف وحااادة النا لاااة : دوا ااة املفااااهي  ا الباااادصااد بااال ىف هااذول ق
، مباا لاىد   ك الاىت  ابقت دوا ااها الع،قات با  أ  مفها م واملفااهي  ا هار كافة منظ مية تاض  فيها  

 تنمية الااصيس املعرىف والدافعية للجناز لد  تلميذات الصف الثاىن اإلعداد .
 :النحو -

 (112: 1222لها  خبص صيات اللغة وأص دا)الناقة، املقص د ابلنا : أنل العل  الذ   كر الناقة أن 
 عفر ا ليفة أنل العلا  الاذ  لهاا  بدوا اة الع،قاة با  ال،لماات داهاس اجلماس، أ  باادلاد  وبَا ىى 

مات، ىف ح  لها  عل  م قعية هذه ال،لمات وصلاها ببعضها البعض، ودذا فه  لعك بضبط أواهر ال،ل
ْن الصارف والناا  معااز ماا ل امى بق اعاد  الصرف بدوا ة الاغ ات الىت تطرأ على بنية ال،لمة  اهتا، ول َ،ا ِ 

 (.121: 9001 عفر ا ليفة، ح   ) (Grammer)اللغة 

: عملية تقن  للق اعد والاعميماات الاىت تصاف اجلماس وال،لماات وعملهاا أبنلص،م جماوو  وعرىفل
ضبط أواهر ال،لمات، وه  كذلك دوا ة بحالة اال اعما ، كما تقن  الق اعد والاعميمات الىت تاعلق  ىف

للع،قاات با  ال،لماات ىف اجلماس فها  م  ال وقائاد  ك الطارق الاىت هباا لاا  الاعبا  عا  ا ف،ااو )صاا،م 
 (.125: 1222جماوو، 

ا، ن ما  علما  ةاا: علا  ل Grammer( أن عل  الق اعد 502: 9001)فااى ل نس،  وأوود
، أ  أن علا  الق اعاد ما  علا م اللغاة الاىت تاعلاق ابملباادهل Syntr, Morphologyالصرف وعل  الناا  

ا  ا ية لصياغة املفردات واشاقاقها، وبناء اجلمس ونظمها ىف م ض عات وفقرات، وت اعد هذه املبادهل 
 جليد ىف ال،اابة.على النطق الصاي ،وعلى دقة أداء املعك، وعلى ا داء ا

( أن عل  النا  لها  بدوا اة الع،قاات با  ال،لماات ىف اجلماس، 912: 9000)و ،ن، وأشاو 
ابإلضافة  ك العنالة أبح ا  اإلعراب، ومياد مفه م النا   ك الرتاكي ، فه  لباد فيها وما لرتبط هبا م  

كيا  اجلماس وال،لماات وعملهاا ىف ه اص، فالنا  لعماس علاى تقنا  الق اعاد والاعميماات الاىت تصاف تر 
 حالة اال اعما ، كما لعمس على تقن  الق اعد والاعميمات الىت تاعلق بضبط أواهر ال،لمات.

( مفه م النا  م  ه،  املعج  ال  يط أبنال: علا  لعارف بال 901: 1222وب   )زكر   براهي ، 
 أح ا  أواهر ال،،م  عراابز وبناءز.

: طبيعااة للاف،ا  اجملاارد الاذ  لع،ااس ال امات اجل هرلااة لناأب( 25: 1222) باراهي  عطااا،  وعرىفال
جملم عة م  ال،لمات والع،قات القائمة بينها لاىد   ك فه  الظاهرة اللغ لة،ولا  ت، ل  املفه م النا   

 م  ه،  تضافر هذه ال مات للداللة على الباب النا  .

املقروة علاى « متييو العدد»نا لة املاضمنة ىف وحدة ولقصد بل ىف هذه الدوا ة: جمم عة املفاهي  ال
 ، والىت تصاا بطرلقة منظ مية.تلميذات الصف الثاىن اإلعداد 
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 التحصيل النحوى: -
ول عااَرف الااصاايس أبناال: مااد  ا ااياعاب الطاا،ب ملااا فعلاا ا ماا  هااجات معينااة ماا  هاا،  مقااروات 

ابااوات الااصايلية املعادة لاذلك )ألاد اللقااىن دوا ية ولقاس ابلدو ة الىت حيصاس عليهاا الطا،ب ىف االه
كما ل عَرف أبنل: مد  ما اكا بل الطال  ما  هاجات علمياة بعاد مارووه ابمل اقاف ،  (1222وعلى اجلمس، 

الاعليمياااة، ولقااااس أب ااال ب أو أكثااار لعاااده املعلااا ، ولااارت   الااصااايس الدوا اااى عاااادة  ك دو اااة وقمياااة 
 (1221الواد،  وفيصس الصفطى،)مصطفى 

:  ال   أو ا ااجابة متثاس جمما ر املعااوف، واملهااوات، ( أنال لعاك1222وب ىَ صمد )ز د لادان، 
( 1222، وعرىفاال ) ااام  عاارلفمل وهالااد مصاال ، واملياا   امل،حظااة، لااد  الداو اا  نايجااة عمليااة الاااعل 

 ..ليل: مد  ما دقق م  أهداف الاعلي  ىف م ض ر أو  ياق  يق للفرد دوا ال أو تدوب عأبنل

ولقصد ابلااصيس النا   ىف هذه الدوا اة: مقاداو ماا اكا ابل تلمياذات الصاف الثااىن اإلعاداد  
الاىت د و َِ اْت دا  اب ااخدام املادهس املنظا مى، ولقااس « متيياو العادد»ب حادة م  املفاهي  النا لة ا اصة 

او الااصايلى الناا   هذا الااصيس ما  ها،  الادو ات الاىت حيصاس عليهاا هاىالء الالمياذات ىف االهابا
 الذ  أعدتل الباحثة.

 Achievement Motivation دافعية اإلنجاز -
اال اااعداد لل ااعى وبااذ  اجلهااد وال،فااام ماا  أ ااس النجااام،  ا( أبهناا9000ابو  بروهناا لر ) عرىفهااا

 ودقيق اددف وفقاز ملعياو مع  م  اجل دة واالماياز، وكذلك احملافظة على امل ا   الرفيب.

لشاا   ك جمم عااة الظااروف  الدافعيااة( أن مصااطل  9009)ل  ااف قطااامى وعبااد الاارل  عاادس، و كاار 
الداهليااة وا او يااة الااىت داار  الفاارد ماا  أ ااس  عااادة الااا ازن الااذ  اهاااس، فالاادافب هبااذا املفهاا م لشاا   ك ترعااة 

 لل ص    ك هدف مع ، وهذا اددف قد ل، ن إلوضاء حا ات داهلية أو وغبات داهلية.

( أن دافعياة الااصايس تامثاس ىف الرغباة ىف 9009با ى )ل  اف قطاامى وعباد الارل  عادس، ماا ك
القيام بعمس  يد والنجام ىف  لك العمس، وهذه الرغبة كما لصفها مي،،ند وه  أحاد كبااو املشااغل  ىف 

س م ااقس، وىف امليادان تامياو ابلطما م، واال ااماار ىف م اقاف املناقشاة والرغباة اجلاصاة للعماس بشا،هاذا 
م ا هااة املشاا،،ت وحلهااا، وتفضاايس املهمااات الااىت تنطاا   علااى جمازفااة ما  ااطة بااد  املهمااات الااىت ال 

 نط    ال على جمازفة قليلة أو جمازفة كب ة  داز.ت

( أن مصاااطل  الدافعياااة لشااا   ك جمم عاااة الظاااروف 9002ولااار  ) اااي،ىن بااا  لاماااة وآهااارون، 
 لفرد م  أ س دقيق حا اتل، و عادة الا ازن عندما خياس.الداهلية وا او ية الىت در  ا

أن الدافب للجناز لعك الادافب للنجاام وجتااوز الصاع ابت، ولاباال   (Sutherland, 1996)وب ى 
 م  شخ   هر وم  ثقافة  هر ، ولعامد  وئياز على الانشئة اال اماعية.
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اإلجناااز ت،اا ل  افرتاضااى لعااك الشااع و  ك أن دافعيااة  (Mc Celland, 1985)ولشا  ماكي،نااد 
املارتبط اب داء الاقييماى حياد املناف ااة لبلا ا معاال  االمايااز، وأن هااذا الشاع و لع،اس م،ا ن  أ ا اا  

 اعى الفارد لباذ  أقصاى  هاده وكفاحال  ولا   لك ما  ها، ةا: الرغبة ىف النجام وا  ف م  الفشس، 
 ا هرل .م  أ س النجام وبل ا ا فضس والاف ق على 

لاد  تلمياذات الصاف الثااىن  ولقصاد هباا ىف هاذه الدوا اة:   وة اجلهاد املارتبط ابلعماس والااصايس
 لااقيق ا هاداف امل ضا عة و طاى الصاعاب، وال صا    ك م اا   عااٍ  ما  ا داء واإلتقاان اإلعداد 
الالميااذات ىف مقياااس ء هاىال، ولقااس ابلدو ااة الاىت حيصااس عليهااا املصاااغة منظ مياااز « متييااو العادد»ل حادة 

 هذه الدوا ة. الذ  أعدتلالدافعية للجناز 
 خطة الدراسة وإجراءاتها:

 لل ابة ع  أ ئلة الدوا ة والااقق م  صاة فروضها قامت الباحثة اب ط ات ا تية:
 لل ابة ع  ال ىا  ا و  م  أ ئلة الباد قامت الباحثة مبا للى: أوالز:

 والق اعد النا لة. وا ات ال ابقة املاعلقة ابملدهس املنظ مىاإلط،ر على ا دبيات والد -1
املقااروة علااى تلميااذات الصااف الثاااىن اإلعااداد  ودليااس صا اهااا « متييااو العاادد»اهاياااو وحاادة  -9

 لاادلد أو ل الاعل  املاضمنة هبا

  عادة صياغة ال حدة وفقاز للمدهس املنظ مى. -1

خاااوة وفقااز للمادهس املنظا مى لانمياة الااصايس  عداد دليس املعلمة لاادولس صاا   ال حادة امل -2
 املعرىف النا  .

  عداد كاي  الالميذة وفقاز للمدهس املنظ مى. -5

  عداد اهاباو الااصيس املعرىف النا   والاأكد م  صدقل وثباتل -2

  نياز: لل ابة ع  ال ىا  الثاىن م  أ ئلة الباد قامت الباحثة مبا للى:
از و لااك بعااد اإلطاا،ر علااى ا دبيااات والدوا ااات ال ااابقة املاعلقااة  عااداد مقياااس الدافعيااة للجناا

 ابلدافعية للجناز وأةياها ىف عملية الااصيس املعرىف مب الاأكد م  صدقل وثباتل.
 املدهس املنظ مى على د   الااصيس النا   والدافعية للجناز   عمس ما للى:  أثروللاأكد م   لثاز: 

وفقااااز للمااادهس املنظااا مى،  دو اااتوتق ااايمها  ك جممااا عا :  حاااداها جترلبياااة اهايااااو عيناااة الدوا اااة  -1
 وفقاز للطرلقة املعاادة وال ائدة ىف املداوس. ودو توا هر  ضابطة، 

 تطبيق أدوات الدوا ة على العينة املخااوة قبلياز. -9

رلقااة املعاااادة اب اااخدام املاادهس املنظاا مى للمجم عااة الاجرلبيااة، وابلط)متييااو العاادد( تادولس ال حاادة  -1
 للمجم عة الضابطة.

 الدوا ة على العينة املخااوة بعد ز. أداتىتطبيق  -2

 وصد الناائمل ومعاجلاها  حصائياز وتف  ها ىف ض ء فروا الباد. -5

 تقدمي الا صيات واملقرتحات ىف ض ء ما ت فر عنل ناائمل الدوا ة. -2
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 اإلطار النظرى

 افادة منهما ىف ال ص    ك بناء االهاباو املعرىف لهدف اإلطاو النظر  والدوا ات ال ابقة  ك اال
، ودليس املعلمة املصاغ  طبقاز للمدهس الالميذةالااصيلى، ومقياس الدافعية للجناز، وكذلك عمس كاي  

املقروة على ت،ميذ الصف الثاىن اإلعداد ، وكاذلك اناقااء عيناة البااد، « متييو العدد»املنظ مى ل حدة 
 ة اإلحصائية املنا بة.وأ الي  املعاجل

 أهداف التدريس بالمدخل المنظومى:

م  أ س أغراا الدوا ة احلالية كان والبد لنا أن ناعرف على أهاداف الاادولس ابملادهس املنظا مى 
 طبقاز للمدهس املنظ مى وهى كما للى: « متييو العدد»و لك ل،ى ت، ن ع انز لنا عند صياغة وحدة 

 داد اإلن ااان املعاصاار امل اال  ابلف،اار املنظاا مى حااىت لااام،  ماا  و اا  ل ااه  املاادهس املنظاا مى ىف  عاا
طرلقل ىف هذا ا ض  ال ا ب م  الثقافات الىت متطره هبا و ائس اإلعا،م واالتصااالت ىف عصار الع ملاة 

 (.1-2: 9001)ل  ف قط ، 

 صااا وات تصااا ل  املفااااهي  والاصااا وات ا اطئاااة املاضااامنة ىف عقاااس الالمياااذ ماااب ا اااابدادا مبفااااهي  وت
 صاياة علمياز.

  تنمية القدوة على الااليس والرتكي  وص الز  ك اإلبدار، والذ  لعد م  أه  ير ات أ  نظام تعليمى
 (.9009(، )بدولة ح ان ، 9001ان   )وضا ال عيد، 

   تقدمي ا جات الاعليمية ىف ص وة منظ مات تربطها ببعضها ع،قات شب،ية تبادلية تعمس معاز ك،س حن
يق ا هداف وتاض  فيها كافة الع،قات، مما جيعس الطال  قادواز على أن لار  ال،اس دون أن لفقاد دق

 (.921: 9001أ واءه )اندلة غرل ، 

  ل اعد املدهس املنظ مى على دقيق ا هداف الاعليمية املر  ة، كما ل اغس مجيب االم،انيات لااقيق
 الاصمي  والانظي  لاط لر العملية الاعليمية.أقصى ا افادة، كما لرشدان  ك كيفية الاخطيط و 

  تنمية القدوة على الاف،  املنظا مى لاد  الطا،ب، ثياد ل،ا ن الطالا  قاادواز علاى الرملاة امل ااقبلية
 (.9001الشاملة مل ض ر دون أن لفقد  وئياتل )وضا ال عيد، 

 مى لهدف  ك:( أن املدهس املنظ  59-50: 9001وقد  كر أم  فاووق، ومك عبد الصب و، 
ز دة القاادوة علااى االحافاااظ ابملااادة املاعلمااة وبقاااء أثاار الاااعل  وتنميااة االجتاهااات العلميااة حناا  املااادة،  -1

 (.9001والاىعلُّ  ابملدهس املنظ مى، وهذا ما ت صلت  ليل دوا ة )تي   نش ان، 
ثناء عملية الاعل ، وهاذا تنمية مهاوات ما وواء املعرفة لد  الط،ب، وا رتاتيجيات الا ام  الذاتى أ -9

 (.9002ما أثباال دوا ة )ال عد  الغ  ، 

وفب كفاءة العملية الاعليمية ب  ل عام، و عس املعل  ىف صداوة العملية الاعليمية، وهذا ما أكده )عبد  -1
 (.9001البدلب  ا ، 
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مباا حيقاق أهاداف  عطاء الط،ب ا جات الاعليمية بص وة مناظمة تاناغ  فيها   ان  ا جة املخالفة  -2
 (.9002تدولس املادة، وهذا ما بينال دوا ة )ميمى مع ا، 

تنمية قدوة الط،ب على مهاوات الاف،  العلياا مثاس: الاف،ا  االبا،ااو ، وقاد دقاق  لاك ىف دوا اة  -5
(، 9001(، والاف،اا  الر ضااى، وهااذا مااا بينااال دوا ااة )فاطمااة أباا  حدلااد، 9001) ميااان عثمااان، 
 (.9001كما وضاال دوا ة )تي   نش ان،   والاف،  العلمى

م اااعدة الطاا،ب علااى الاااعل  بشاا،س    معااك، حيااد لىكااد املاادهس املنظاا مى علااى ضاارووة  دوا   -2
 (.9001الط،ب ب ض م لطبيعة ودوو املفاهي  والع،قة بينها كما ىف دوا ة )مجيس منص و، 

لطالا  قاادواز علاى الرملاة امل اااقبلية  ذااء القادوة علاى الاف،ا  املنظا مى لاد  الطاا،ب ثياد ل،ا ن ا -1
 (.9001الشاملة    م ض ر دون أن لفقد  وئياتل، وهذا ما أثباال دوا ة )صمد عبد ال ،م، 

وتر  الباحثة أن املدهس املنظ مى أحاد املاداهس اداماة مل ا هاة الاادفق املعارىف، والثا وة املعل ماتياة 
دف  ك ت،ااا ل  تلمياااذ مىهاااس للعااايش ىف عصااار الع ملاااة الاااىت   ل ااابق داااا مثياااس ىف هاااذا العصااار وهااا  لهااا

وال اماوات املفا حاة، قااادٍو علاى الاف،ا  بطرلقااة منظ مياة صااٍ  للعلا ، ولدلال الاادافب للجنااز والااصاايس 
مهمااا كاناات العقبااات،  اااٍر للااربط باا  أ ااواء املعرفااة ال ااابقة واحلاليااة بطرلقااة منظمااة، ممااا ل ااهس علياال 

رفية وتذكرها بش،س مي ر، و لك حىت ن اطيب النه ا باعليمنا العرر وننقلل م  ا ادعائها م  بنيال املع
 .(Systemic) ك املنظ مية  (Linearity)ا طية 

 استخدام المدخل المنظومى فى تنظيم المحتوى:

لعاد اال اااعانة ابملاادهس املنظا مى ىف العمليااة الاعليميااة ضاارووة ال غاك عنهااا ىف هااذا العصاار،    أن 
ة الاعليميااة تا،اا ن ماا  جمم عااة ماا  العناصاار الااىت لااىثر بعضااها ىف بعااض، وأ  هلااس ىف عنصاار ماا  العملياا

العناصاار لااىثر ابلضاارووة علااى العناصاار ا هاار ، فااإ ا   الااربط ا مثااس باا  عناصاار منظ مااة الاعلااي ، فااإن 
عصار ولدلال قادوة املدهس املنظ مى ل اطيب أن لا ْنشئ لنا  ي،ز صاعداز قادواز علاى الا،ياف ماب ماغا ات ال

علااى اإلباادار واالبا،اااو وحااس املشاا،،ت، وا ااا  القااراوات، وحااىت نصااس ابلطالاا   ك اجلاا دة وال،فاااءة 
 واإلبدار البد أن لصاا احملا   الدوا ى بطرلقة منظ مية.

( مااوا  تنظااي  احملاا   بق لاال:  ن الانظااي  حيقاق اهاصاااواز ىف ال قاات 9002وقاد باا ى وضااا ال اعيد )
ىف اجلهد ود يناز ىف   دة الاعلي ، ولعمس على ا امراولال، كما أنل مفاام ال رت ار املعل ماات ىف  وت ف از 

 اكرة املاعل  وفهمها وا اخدامها ىف حياتل، فانظي  احملا   الاعليماى عملياة مثا ة لدافعياة املااعل  وحاائوة 
 حل  ا اط،عل ومعوزة لاعلمل.

املاادهس ىف صاا وة منظ مااة شاااملة تااجز الع،قااات املاشاااب،ة أو ولاانظ  احملااا   الدوا ااى طبقاااز دااذا 
املا،املة أو املاداهلة ب  املفاهي  وا ف،او املخالفة الاىت لا،ا ن منهاا صاا   املانهمل بصافة عاماة، ومي،ا  
أن تشاق م  هذه املنظ مة الشاملة جمم عة م  املنظ مات الفرعية لبيان ا  واء املخالفة ل،س م ض ر م  
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ات صااا   املانهمل علااى حادة، مااب الاأكيااد علاى ت ضااي  الع،قاات باا  املنظ ماات الفرعيااة )أماا  م ضا ع
 (.112-112: 9001فاووق فهمى، ومك عبد الصب و، 

وتعد املفاهي  النا لة ص واز أ ا ياز لفه  النا  وا ايعابل،وهى النافذة الىت مي،  م  ه،دا معرفاة 
الاصا وات ودليلهاا ل ااعد هاذه ، وال قا ف علاى طبيعاة مصاطلااتل الاص وات العقلية لاد  الا،مياذ عا 

على تقدمي ا رتاتيجيات تدول اية أكثار فاعلياة، وال مي،ا  للمااعل  الاذ    ل اا ع  املفااهي  النا لاة أن 
ل،اا ن ك،ماال  االيماز وعباواتاال واضاااة وأف،اااوه صااددة،  ن  اا،مة العباااوة تا قااف علااى اكا اااب املاااعل  

يعابل دا. لاذا فاكا ااب املفااهي  النا لاة أمار ضاروو  ومها ،  هناا ت ااعد املعلا  علاى فها  املفاهي  وا ا
وا ااايعاب أ ا اايات النظااام النااا   للغااة، والااقااق ماا  تااراك  م ااائس النااا  وتشااعبها، فإتقااان النااا  

علاى م قعياة  ردوا  مفاهيمل، مي،نل م  القياام بعملياة الاالياس اإلعارار للمفاردات والرتاكيا ، وماا لرتتا 
 (.9001ال،لمات م  معك وداللة ) امية عبد هللا، 

وتاار  الباحثااة أن املاادهس املنظاا مى ماا  املااداهس احلدلثااة والااىت تصاال  لااادولس املفاااهي  النا لااة 
بطرلقة شيقة تعامد على وبط ا جات ال ابقة ابحلالية، وهى تانا   ماب منطاق العقاس ىف  دوا  اجلوئياات 

ة، مب ز دة هجات الالمياذ وتدولبال علاى املهااوات العقلياة العلياا مماا لثار  بنياال املعرفاة، ىف  طاو م  ال،لي
املقاروة علاى ت،مياذ الصاف الثااىن « متيياو العادد»ولذلك فقد قامت الباحثة بانظي  احملا   ا اص ب حدة 

 اإلعداد  طبقاز ملفه م املدهس املنظ مى.
ا ااااخدمت ا طاا ات ا اصااة بانظااي  و طاايط عاادد مااا  وماا  الدوا ااات العربيااة وا  نبيااة الااىت 

( والاىت قامات باطا لر 9001ال حدات اب اخدام املدهس املنظ مى دوا ة )عبد هللا صماد وعفااف و ن، 
وحدة البيئة منظ مياز م  مقرو العل م البيئية واجلي ل  يا لط،ب املرحلة الثان لة، ودوا ة )صمد على نصر، 

 لر وحادة تلا   البيئااة منظ ميااز وتدول اها ابملادهس املنظا مى ب،لياات ومعاهااد ( والاىت قامات باطا9009
والااىت قامااات باطاا لر منااااهمل العلاا م ابملااارحلا   (Smith, 2000) عااداد معلااا  العلاا م العااارر، ودوا ااة 

والىت   فيها معاجلة  (Barnttor, 2000)االبادائية واملا  طة منظ مياز ىف  ت وال ت أمرل،ية، ودوا ة 
والاىت  (Fontain and Wood, 2000)مناهمل العل م طبقااز للمادهس املنظا مى ب اللاة أال ا،ا، ودوا اة 

   فيها تط لر مناهمل العل م منظ مياز ب اللة فل ولدا.
 ( املبادهل والق اعد العامة ملدهس النظ ، وهى كما للى:21: 1222وقد  كر )ح   زلا ن، 

 ها البعض.كس ا نشطة داهس النظام تا،امس مب بعض -1
 كس م، انت أو أ واء النظام ت، ن معامدة على بعضها البعض. -9

 الاغي ات الىت دد  ىف أحد أ واء النظام تىثر ىف ابقى أ وائل ا هر . -1

 جي   عحة بعض طرق االتصا  داهس النظام لضمان بقائل. -2

 جي  تق مي مده،ت النظام لاادلد الظروف الىت قد تىثر ىف وظيفة النظام. -5

 أن تق د الاغذلة الرا عة أو النظام إلحدا  الا،يفات املطل بة.جي   -2
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وممااا  اابق لاباا  أن تنظااي  صااا   الق اعااد النا لااة طبقاااز للماادهس املنظاا مى لعامااد علااى املفاااهي  
ا  ا ااية املاضاامنة ىف امل ضاا عات النا لااة حيااد لااا  وضااعها ىف صاا وة منظ مااات ت اااعد علااى تنمياااة 

،ا  لاد  الا،مياذ، ابإلضااافة  ك أهناا ت ااعده  علاى تصانيف أف،ااوه  وتف اا  امل اا  ت العلياا ما  الاف
ال،ث  م  املفاهي ، وتولد م  قدوهت  على ا اخدام املعل مات ىف حس املش،،ت، وتادوت معها  ىف تعلا  
املفاهي  النا لة م  العم ميات  ك ا ص صيات والع،س، كما تدوهب  على عماس املخططاات املنظ مياة، 

يب ما  بق ل ااعد علاى ت،اماس املعل ماات وترابطهاا داهاس البنياة املعرفياة للالمياذ ابإلضاافة  ك تدولبال ومج
على دليس وتركي  املنظ مات، و جياد الع،قة ب  عناصرها، وم،حظة تفاصيلها، وعلى هذا فإن االهامام 

س املنظا مى، لعااد ما  ا  ااس ابلنا احى العقلياة والااادول  علاى مهاواهتااا ما  هاا،  ماداهس حدلثاة كاملااده
 ادامة مل ا هة عصر العل  والا،ن ل  يا، وبناء أفق القرن احلاد  والعشرل .

 مميزات التدريس المنظومى

لعد املدهس املنظ مى تطبيق ملا تناد  بل النظر ت البنائية والىت تامركو ح   الالميذ وقدوتال علاى 
احمليطة، كنظرلة البنائية لبيا يل، ونظرلة الاعل  الشرطى جلانيال،  اإلجيابية ومماو ة ا نشطة وت،يفل مب البيئة

 ونظرلة الاعل     املعك  وزبس، ولا   الادولس املنظ مى بعدة مميوات، نذكرها فيما للى:
  لها  الادولس املنظ مى ابملاعل  ولنظار  ليال علاى أنال صا و للعملياة الاعليمياة، وداذا مي،ا  أن ل اه  ىف

 ,Dick)ش،،ت الاعليمية والىت تامثس ىف االهامام ابلاعلي  أكثر م  االهاماام ابملااعل  حس  حد  امل

W., and Carey, L., 1985). 
  ل اااعد املاادهس املنظاا مى علااى  ك اااب الطاا،ب املعاااوف بطرلقااة منظمااة ماا  حقااائق ومفاااهي  بينهااا

ر ىف بنيااه  املعرفياة، مث ع،قات ماشاب،ة وماناغمة، وبذلك لاعلمهاا الطا،ب ىف  اياق مانظ ، وت ااق
لاا  ا ااادعائها ماا  ها،   جياااد الع،قااات بينهااا، مماا لاادع  عمليااة الاااعل ، ولولاد ماا  دافعياااه  للاااعل  

 (.9010ولصب  الاعل   ا معك )  راء مجا ، 

  ل عى الاادولس املنظا مى  ك دقياق اجلا دة الشااملة للاعلاي ، واجلا دة الشااملة هتاا  مباده،ت العملياة
(، 9000يمية والعمليات الاعليمية لل ص    ك املخر ات الاعليمية املنا ابة )صماد علاى نصار، الاعل

ووفقاز دذا املدهس فإنل لنظر  ك الادولس على أنل نظام لل مده،تل وير اتل، ولا، ن م  جمم عة ما  
يق أهاداف صاددة )صماد العناصر املرتبطة تبادلياز، واملا،املة وظيفياز، والىت تعمس وفق ن ق مع  لااق

 (.1221ال يد على، 

  ل اهدف الادولس املنظا مى د ا  عملياة الاادولس وتط لرهاا مباا حيقاق ا هاداف املنشا دة، وىف هاذا
ل اااه    اااهاماز فااااع،ز ىف معاجلاااة أو ااال القصااا و ىف الاااادولس املعاااااد الاااذ  ال ل ااااهدف أداء الالمياااذ 

 (9009س م  الالميذ )صمد على نصر، فا  ، بينما جند أن عملية الادولس أع  وأمش

 وال  دانيااة(،  ن الرتكيااو  -واملهاولاة -لعماس الااادولس املنظا مى علااى ت،اماس   اناا  الااعل  )املعرفيااة
ل، ن على املاعل  واحايا اتال ما  ها،  ددلاد ماا لعرفال، وماا حيااات أن لعرفال، وهتيئاة املناام املنا ا  
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ليميااة علااى شاا،س غااا ت وأهااداف مي،اا  م،حظاهااا وقيا ااها للاااعل ، كمااا أناال لاارت   املخر ااات الاع
(Fontain and Wood, 2000). 

  لها  الادولس املنظ مى ب ضب   رتاتيجية تدول ية  ضب للاق مي امل امر وهذه اإل رتاتيجية ت اهدف
تنظاي  مجيااب عمليااات تصاامي  الااادولس بصاا وة مناظمااة تعمااس معاااز علااى حناا  ما افااق ومافاعااس لااقيااق 

 (.9009ف منظ مة الادولس )صمد على نصر، أهدا

  لعااج املادهس املنظا مى طرلقاة بصارلة لامثياس املفااهي  والع،قاات بينهاا، واإلن اان لدلال  اكارة ضااعيفة
على تذكر بعض الافاصيس، ول،  لدلل قدوة كب ة على تذكر الص و البصرلة، فاملدهس املنظ مى لق   

لا هيس عملية الاعل  والاذكر )أم  فاووق، مك عبد الصاب و، ا اخدام قدوة تذكر الص و لد  الفرد 
9001 :22.) 

  وهذا ما ال ل اطيب الادولس املعااد فاعلةل ه  الادولس املنظ مى ىف دقيق أهداف الادولس بص وة ،
دقيقاال، وماا  باا  تلااك ا هااداف ادامااة الااىت ل ااه  الااادولس املنظاا مى ىف دقيقهااا، تنميااة ا  اال ب 

 الاف،ااا ، واإل اااهام ىف حاااس بعاااض املشااا،،ت الاعليمياااة وغااا  الاعليمياااة، وتنمياااة الاف،ااا  العلماااى ىف
االبا،او ، وتنمية املهاوات املان عة، والىت م  بينها املهاوات اليدولة والعقلية ومهاوات االتصاا ،كما 

 .(9009ل ه  الادولس املنظ مى ىف تط لر العملية الاعليمية ب  ل عام )صمد على نصر، 

  لعمااس الااادولس املنظاا مى علااى تنميااة املعلاا  مهنياااز وجتنباال ال قاا ر ىف الف ضااى والعشاا ائية، وداادد لاال
ا هااداف، وت اااعده ىف اهاياااو ال  اايلة املنا اابة واهاياااو أدوات الاقاا مي للا،اا  علااى الالميااذ ح،ماااز 

  صايااز.

  تدولس امل اد الدوا ية املخالفة وم  الدوا ات ال ابقة الىت بينت أةية املدهس املنظ مى وفاعليال ىف
والاىت بينات فاعلياة املادهس املنظا مى ىف د ا  الااصايس ىف ماادة  (Mctier, Calvin, 2007)دوا اة 

والاىت بينات أةياة املادهس املنظا مى ىف د ا   (Taylor, Gina Maire, 2004)الر ضايات، ودوا اة 
الىت ت صلت  ك أةية ا اخدام املدهس املنظ مى (، و 9002)صمد عبد القادو، دوا ة و  عمليات القراءة،

على الااصيس الدوا اى واملهااوات العلياا للاف،ا  لاد  طا،ب الصاف ا و   ىف تدولس ح اب املثلثات
( والىت بينت فاعلية املدهس املنظ مى ىف  ك اب ط،ب الصاف 9001الثان  ، ودوا ة )أمينة شااتل، 

( والاىت ت صاالت  ك فاعليااة 9001ل واثاة، ودوا ااة )عاصا   بااراهي ، ا و  الثاان   العااام ملفااهي  وحاادة ا
املدهس املنظ مى ىف تدولس مقرو ا حياء على الااصيس املعرىف وتنمية الاف،ا  اإلباداعى لطا،ب املرحلاة 

  .الثان لة
وممااا  اابق وىف ضاا ء مااا أ اافرت عناال الدوا ااات ال ااابقة ماا  ناااائمل ن اااطيب أن نقاا   أن املاادهس 

ماا  املااداهس الااىت أثبااات فاعلياهااا ىف تنميااة الااصاايس ىف يالااف املاا اد الدوا ااية وكااذلك تنميااة املنظاا مى 
املياا   واالجتاهااات ابإلضااافة  ك د اا  مهاااوات الاف،اا  العليااا ممااا ل اااه  ىف االوتقاااء ابلعمليااة الاعليميااة 
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ة هباذا املادهس ىف تادولس ب  ل عام، وطرق تدولس اللغة العربية ب  ل هاص، وم  هنا كان ا ااعانة الباحثا
 الق اعد النا لة حىت مي،  ت،ىف الضعف النا   امل اشر  ب  ت،ميذ الصف الثاىن اإلعداد .

 أهداف تدريس القواعد النحوية فى المرحلة المتوسطة:

(، 9000(، و ااا،ن )1222(، زكااار   باااراهي  )1229(، ح ااا  شااااتل )1222 كاار جمااااوو )
م ااااعدة  ( أهاااداف تاادولس الق اعااد فيماااا للااى:9002لااى ماادك و )(، ع9001 عفاار ا ليفاااة )ح اا  

تنمياة قادوة الطا،ب علاى فها  ماا  -م ااعدة الطا،ب علاى تقا مي كاااابهت  -الط،ب على تقا مي أل اناه 
الطاا،ب علااى الااربط   تاادول -تاادول  الطاا،ب علااى فهاا  ماا ل اامع ن فهماااز دقيقاااز  -لقارأون فهماااز دقيقاااز 

جتنا  ا طاأ ىف احلادلد  -فها  القاعادة النا لاة ما  حياد اوتباطهاا ابملعاك -الصاي  با  أ اواء ال،ا،م
الااادول  علااى ،  دوا  الفااروق الدقيقااة باا  الرتاكياا  والعباااوات واجلمااس وال،لمااات -والقااراءة وال،اابااة

 متييو الص اب م  ا طأ ىف بنية، متييو الص اب م  ا طأ ىف الرتكي ، االشاقاق وا اعما  املعا   العربية
 -تااذوق القاعاادة النا لااة ضاام  النصاا ص اللغ لااة، متييااو الصاا اب ماا  ا طااأ ىف هنالااة ال،لمااة -ال،لمااة

تنميااة دقاة امل،حظااة وامل ازنااة  - ك ااب الطاا،ب الاف،ا  املاانظ  - ك ااب الطاا،ب الثقاة ىف فهاا  اللغااة
روة الطا،ب تنمياة ثا -صقس الذوق ا در للط،ب ع  طرلق ما لدو  نل ما  شا اهد وأ االي  -واحل، 
 -الشع و ابال اهجان عند مساار الاعااب  ا او ياة عا  الن اق املقارو ىف الرتكيا  العارر أو وملاال -اللغ لة

 .صقس الذوق ا در ع  طرلق ما لدو ل الطال  م  الش اهد وا  الي 

عااد وعلاى هااذا فااإن تاادولس الق اعااد النا لااة ىف املرحلااة اإلعدادلااة لهاادف  ك  ملااام الطاا،ب ابلق ا
النا لة ا  ا ية ل، اعما  اللغ   ال لي ، والقدوة على صاكاة ا  الي  النا لة ال ليمة، وز دة ثروة 
الالمياذ اللفظياة واللغ لاة، والقادوة علاى عصامة الل اان والقلا  ما  ا طاأ واللاا  وها  الغالاة ما  تادولس 

 النا . 
 :النحوية أسس تعليم القواعد

س تعلي  الق اعد النا لة و لك حىت مي،  مراعاة هذه ا  س عند قامت الباحثة ابحلدلد ع  أ 
 وضب كاي  الالميذة، ودليس املعلمة طبقاز للمدهس املنظ مى. 

-201، 1222(، )جمااااااوو: 920: 9000(، )و ااااا،ن، 121: 1222 كااااار )الناقاااااة، وقااااد 
 للى:( هذه ا  س فيما 155، ه1205(، )صم د ال يد، 152، 9001(،  عفر ا ليفة، 202

ماا  الناااا  مااا لااال صاالة وثيقاااة  ناخااا ال ظيفيااة، ونعاااك بااذلك أن  ك االجتاااه ىف تعلاااي  ق اعااد الناااا   -1
 اب  الي  الىت ت ا ل الالميذ ىف احلياة العامة أو الىت ل اخدمها.

ا اااغ،  الدافعياااة لاااد  املاااعل ، والشاااك أن هاااذه الدافعيااة ت ااااعده علاااى تعلاا  الق اعاااد وتفهمهاااا،  -9
مي،اا  أن ت،ا ن مشاا،،ت لدوا ااة  ،طئاا ن فيهااحيادثها الا،ميااذ ىف كاااابهت  أو الااىت خيفا هطااء الااىت 
 .الق اعد النا لة
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، والااىت تارتبط ب اقااب حياتاال، وىف دائرتاالتادولس الق اعااد ىف  طاااو ا  االي  الااىت ىف صاايط املااعل  وىف  -1
 أل ان كث ة  دم هذه الغالة. الا،ميذقراءات 

الاقلياد  ىف معاجلاة مشا،،ت الناا  و ليصال ما  الشا ائ  الاىت ال تفياد البعد ابملنهمل عا  الرتتيا   -2
 الا،ميذ.

 االهامام ابمل قف الاعليمى وال  ائس املعينة، وطرلقة الادولس واجل  املدو ى والنشا  ال ائد. -5

االهاماااام ابملماو اااة وكثااارة الاااادول  علاااى ا  اااالي  املان عاااة وىف هاااذا تثبيااات للمعل ماااات ودقياااق  -2
 املر  ة. لألهداف

ت هي،ز ملهمة املدو ا  والناشائة معااز،  ،ضبط ال،ا  النا لة ابلش،س نصاز وشرحاز وقاعدة وتدولبات -1
 وحىت ال تقب الع   ال على ال،لمة الصاياة فاألفها.

 العمس على  هرات كا  النا   هرا از  يداز و غنامها ابل  ائس املعينة. -2

كاابية، على أن نبدأ ابلشف لة أوالز، وعلى أن تا  عملية و لة   فصس الامرلنات ىف كاي  الق اعد  ك شف -2
 االناقا  م  ال هس  ك الصع ، و اط  الامرلنات ال،اابية امل ا  ت العليا م  املعرفة.

 أ ئلة الضبط والاعليس واإلعراب ابلعنالة. دظىتن لب ا  ئلة ىف الامرلنات على أن  -10

 ء تقدمي الدووس النا لة.اتبار الاق مي املرحلى والبنائى أثنا -11

ومما  بق لاب  أن ق اعد اللغة البد أن ت َدوىْس ىف  طاو م  احايا ات الا،ميذ اللغ لة مب ا ااغ،  
ة والا،راو، وأن ل َدوىْس م  النا  ما لال صالة وثيقاة ادافعية الا،ميذ لاعلمها، مب اإلكثاو م  املواولة واحملاك

ن أب قا الز وكااباةز، علمااز للغ لة الي مية وابلقدو الذ  مي،نه  م   ا،مة الاعبا  ثياة الا،ميذ وا اعماالهت  ا
الق اعااد النا لااة لي اات غالااة ىف حااد  اهتااا بااس هااى و اايلة لاااعل  اللغااة الصاااياة ال االيمة علااى أل اانة 

 مابكبا    بقادوجناد أنال لاا،ءم الا،ميذ، و  ا نظران  ك املدهس املنظ مى الذ  لاا  جترلبال ىف هاذه الداو اة 
 دافعااز ول،ا ن  .لفياد الا،مياذ ىف الاغلا  علاى الصاع ابت النا لاة فاأمس الدوا ة احلالياة أنهذه ا  س، 

 ولد م  اجلهد لل ص    ك  تقان الق اعد النا لة.املد  لبذ  
 :وكيفية عالجها ضعفهاطرق تدريس القواعد النحوية وأسباب 

هناااا  ى،ميااذان ىف ماااادة الق اعاااد النا لااة و ااان،افتعااددت ا  اااباب املىدلااة  ك ضاااعف ط،بناااا وت
ابلااد  ع  ا  باب الىت تر ب  ك طرلقة الادولس، و نبدأ أوالز بعرا نبذة ياصارة عا  أنا ار الطارق 

 ال ائدة ىف تدولس الق اعد النا لة.

  ق تط وت طرلقة تدولس الق اعد النا لة م  الطرلقة القيا ية والىت تعامد على  كر القاعدة مث 
الطرلقااة اال ااانباطية والااىت تعامااد علااى  اارد ا مثلااة أوالز مث ا ااانبا   تا مثلااة الااىت تعااج عنهااا، مث ظهاار 

القاعدة  نياز، ول،  أمجب العلماء والرتب ل ن على اشاما  هات  الطرلقا  على عيا ب منهاا: عادم العنالاة 
القاعاادة حاىت ولاا    لااى ضارب ا مثلااة علاىابلاادولبات النا لااة علاى القاعاادة املشاروحة، ولااس الا،مياذ ع
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وكي،اااز، مث حلاات صلهمااا الطرلقااة املعدلااة والااىت تعامااد علااى تناااو  ا مثلااة ماا  هاا،   كاناات دمااس معااكز 
مث ظهرت طرلقة هرابوت والىت تعامد على القياس واملناقشة والااليس نص ص ما،املة  ااو دذا الغرا، 
هذه  وبينتها أهنا تعامد على املعل  كليةز ىف عرا ا مثلة وتدولنها. وامل ازنة واال انبا ، ول،  لعاب علي

 ن تادولس الق اعاد النا لاة ىف فصاس فنا ن اللغاة  :بق داا Patterson, Nancy, G, (2001)الطرلقاة 
وهااجات أكثاار مصاااحبة للغااة امل،ا بااة واملنط قااة، كمااا جياا  أن لااا  ماا  هاا،   ااياق ناا  مااادة تعليميااة، 

بق داا:  ن الق اعاد النا لاة جيا  أن  Mc Cousland, Anna, Ruth (2002)قاة هاذه الطرل وضات
 تدوس م  ه،   ياق نظر .

ول،اا  هااذه االناقاااالت الااىت متاات لطرلقااة تاادولس النااا ، ماا  طرلقااة تعامااد علااى الالقاا  وحفااظ 
اااس مشاا،لة القاعادة،  ك طرلقااة تعاماد علااى ا ااانبا  القاعادة ماا  ا مثلاة والنصاا ص املا،املااة   ت،ا  لا

، الاا   م  تلق  الق اعاد  ك ا اانباطهام  ، فعلى الرغ  للق اعد النا لة الط،بم ا   دصيس  تدىن
وامل ائ   عا   لااك ها  طرلقاة الااادولس حاااالز ما  طا،ب ا مااس  لايس أفضاسطا،ب الياا م م اا   فاإن 

( أنناا   نصاس هباذه 202: 1222وقاد با ى )جمااوو، ، مث ظهارت صااوالت عدلادة لاي ا  الناا العقيماة. 
ما  ا ااعما  ا  االي  العربياة ا ااعماالز  ماا مي،انه احملاوالت  ك  ك اب الا،ميذ م  الق اعاد النا لاة، 

 خنرت هب  م  نطاق العنالة ابللفظ  ك العنالة ابملعك.ثيد  ليماز، 

أهناا طرلقاة تقليدلاة غا   جندىف مداو نا و  ا نظران  ك الطرلقة الىت تدوس هبا مادة الق اعد النا لة 
شائقة، ال ت الر ووم العصر وال تل  حا ات الداو  ، وال  لق الدافب لدله ، فالق اعد النا لة تدوس 
ىف كث  م  مداو نا بص وة  لقائية  افة ووتيبة ال ت اث  ىف الا،ميذ ش قاز وال ت قظ اهاماماز، بس تىد   ك 

أن م  أ باب عدم  -ىف هذا ال ياق -(Alvin Toffler)ألف  ت فلر دا، ولر   وكراهياه نف وه  منها 
وضا الط،ب وضجره  م  الاعل ، طرلقة الادولس الىت تعامله  كأهن  أشياء هاو ية مهملاة، بادالز ما  أن 

 (.115: 1221ل يد، اتنظر  ليه  على أهن  عناصر فعالة ومناجة )صم د 

 لعاماادون ىف شاارحه  الاادوس النااا   علااى أمثلااة ما،لفااة هااذا ابإلضااافة  ك أن كثاا از ماا  املعلماا 
وش اهد مبا وة:    لر  هىالء أن النا  ما ه   ال ق اعد صنعة و  راءات تلقينية وق ال  صماء، تقاصر 
علاى ضاابط أواهار ال،لمااات، وعلاى حفااظ الطالاا  داا، مث ا اارت اعها ىف االماااان دون اإلفااادة منهااا ىف 

 (. 150: 9001 عفر ا ليفة، ح   تق مي ل انل وعصمة قلمل )

وم  املعروف أن ا طأ ىف ضبط ال،لمات لىثر أتث از كب از علاى  لصاا  املعااىن املقصا دة مماا لاىد  
 ك أهطاااء ىف الفهاا ، فاااىت ل ااا ع  القاااوهل وال،اتاا  واملااااد  وامل ااامب مااا هاا  م،ااا ب أو مقااروء 

 ،ا بة أو املقروءة صاياة م  حيد الناحية اإلعرابية.بطرلقة  ليمة ال لبس فيها، جي  أن ت، ن اللغة امل

بق لال:  ن املماو اات الادول اية ا اطئاة ىف تادولس ماادة ه( 1211وأكد ما  بق )عابد ادامشى، 
النااااا  هااااى امل اااائ لة عاااا  صااااع بة دوس الق اعااااد النا لااااة، وماااا   لااااك اجلماااا د علااااى طاااارق الااااادولس 
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ق اعااد ماا  قبااس الطاا،ب، وومبااا االكافاااء بقااراءة مااادة القدميااة،وت،رلس اجلهاا د علااى حفااظ وا اااظهاو ال
وعادم االهاماام   ال،ااب قراءة ص ولة م  قبس املعل  أو الط،ب، مث قيام املجزل  فقط ثاس بعاض الامااول

( أن صاع بة ق اعاد اللغاة ال ت،ما  52، 1222مغلاى،   )مساي  أباوأشاو ، د  فهمها م  قبس ا هرل مب
تعا د  ك عاادم مقادوة املعلا  والطارق الاقليدلاة الااىت لعاماد عليهاا ىف تدول ال دااا، ىف الق اعاد نف اها، و ذاا 

ففى معظ  حاالت نف و الط،ب ما  الق اعاد ل،ا ن ال اب  عادم مهااوة املعلا  ىف اتباار الطرلقاة النا ااة 
 لا صيس تلك الق اعد  ك أ هان الط،ب.

ر املشا،لة لايس ىف اللغاة  اهتاا، ( ع  هذا الضعف بق لال:  ن  ا ه195: 9002وعباىَر )مدك و، 
و ذا ه  ىف ك ننا ناعل  العربية ق اعد صنعة، و  راءات تلقينية، وق ال  صماء ناجرعها جترعاز عقيماز بدالز 

( فذكر أن الاط لر الذ  جي  أن لا  912: 1222أما )زكر   براهي ، ، م  تعلمها ل ان أمة ولغة حياة
الناا  هاا  تطا لر طرائاق الاعلاي  وأ االيبل ىف مداو انا،  ن الصاع بة الااىت الرتكياو عليال فيماا لاعلاق مبنااهمل 

جيدها الا،ميذ الي م لي ت م  املىلفات الىت وضعها املخاص ن ىف جما  تي   النا ، بس م  ال،ا  الىت 
ا، وال لقرأون فيها وخياجون فيها ىف هنالة العام، كذلك جيد هىالء الا،ميذ صع بة ىف حفظ القاعدة وتذكره

 لا   لك  ال بعد ال ق ر ىف ا طأ.
وابإلشااوة  ك ماا  ابق ن ااطيب أن نقا  :  ن طرلقااة الاادولس العقيماة الاىت ل ااعملها املدو اا ن ىف 

ا وك عا  كراهياة الا،مياذ داذه املاادة ونفا وه  منهاا وعادم ابلدو ة تدولس الق اعد النا لة هى امل ئ لة 
ال هتااا   ال ابمل ااا   ا دىن ماا  ا داء اللغاا   ماجاهلااة متاماااز امل ااا  ت قاادوهت  علااى ا ااايعاهبا،    أهنااا 

 العليا م  ا داء.
أن  Hutchinson, Diana, Mc Cavitt Rude Dvistie Deanne (2002)وقاد با ى 
ن أملعرفة الغرا م  تعل  الق اعد النا لة وع،قاهاا مبهااوات االتصاا  الي مياة، كماا كث از الط،ب لعان ن  

املىثرات البيئية مثاس: االجتاهاات ىف املناو  وىف و اائس اإلعا،م، وبا  ا صاااب مبثاباة ع اماس هاماة تاىثر 
 ألضاز ىف اجتاهات الط،ب ال لبية جتاه الق اعد النا لة.

وم  الدوا ات العربياة وا  نبياة الاىت بينات ماد  ضاعف الطا،ب ىف ماادة الق اعاد النا لاة وأهناا 
عبااد احل،ااي  صاااحل  :ودوا ااة Collins, Laura et al, (2009)داا ، دوا ااة: متثااس صااع بة ابلن اابة 

 .Oardner, Hilary، ودوا اة Gygax, Pascal. Gabriel, et al, (2009) ودوا اة: (،9001)

Et al, (2005) ودوا ة ،Salomone, Ann Masters (1998) ودوا ة ،Ma, Eddie Yee Tak 

  (.9001(، ودوا ة شعبان غوالة )9001، ودوا ة  امية عبد هللا )(2009)
ومما  بق لاب  مد  ضعف الا،ميذ ىف مادة الق اعد النا لة وما  ا  اباب الرئي اة امل ائ لة عا  
 لااك طرلقااة الااادولس والااىت تعامااد علااى الالقاا  واحلفااظ، وال تلاا  احايا ااات الا،ميااذ، وال  لااق لاادله  

منها، وم  هنا   اال اعانة ابملدهس املنظ مى كإ رتاتيجية  الدافب لاعلمها، بس تىد   ك كراهياه  ونف وه 
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تادولس حدلثاة أثباات فاعلياهاا ىف كثا  ما  املاا اد الاعليمياة ا هار ، وأتماس هاذه الدوا اة أن تاىتى مثاوهااا 
 فيما لاعلق باغي  نظرة الط،ب والا،ميذ جتاه مادة الق اعد النا لة.

ا هاا ة ما  القارن املاضااى  ك ماداهس وطارق الااادولس اجتهاات ا نظااو ىف العقا د  وما  أ اس  لاك
، والاىت جتعاس الطالا  صا واز لعملياة الاعلاي  والاااعل ، الاىت ت ااخدم للاغلا  علاى الضاعف النااا   احلدلثاة

( والىت ا اهدفت بناء برانممل 1222الىت قامت هبا  امية الب ي ىن ) الدوا ة ،وم  هذه املداهس والطرق
ب، ودوا ااة مااد  فاعلياهااا ىف تاادولس الق اعااد النا لااة، وأثاار  لااك علااى الاعباا  الاااعل  مب اااعدة احلا اا  

بارانممل تدول اى لالااك ال حادة، وت صاالت النااائمل  ك فاعليااة و الاارلار ، وأعادت الباحثااة وحادة مججمااة، 
، ال حاادة املقرتحااة ىف االوتفااار ابمل ااا   الااصاايلى، وذاا  مهاااوات ال،اابااة بصاا وة  االيمة لااد  الطاا،ب

الااقااق ماا  أتثاا  تعلااي  الق اعااد علااى ا اااخدامها ىف  (Stevens, 1996)هدفت دوا ااة  ااايفنس وا ااا
مل،ا باة علاى تقلياس أهطااء الق اعاد الاىت لقاب فيهاا اال،اابة، والااقق م  قدوة الاارلر الاعاوىن للنصا ص 

فضاس هللا، وعبااد وقادمت دوا اة صماد ، الطا،ب أثنااء ال،ااباة، وقاد أظهارت النااائمل فروقااز دالاة  حصاائياز 
( ذ   اااز   رائياااز ل،يفيااة ا اااخدام   اارتاتيجية الاااعل  الاعاااوىن ىف تنميااة املفاااهي  1222) زهاار احلميااد 

( ب  0005النا لة لد  ت،ميذ الاعلي  ا  ا ى، وت صلت  ك و  د فروق دالة  حصائياز عند م ا   )
ق البعااد  ل،هاباااو الااصاايلى لصاااحل ت،ميااذ ما  ااطى ت،ميااذ اجملماا عا  الاجرلبيااة والضااابطة ىف الاطبياا

 اجملم عة الاجرلبية.
ثر دمامل اجلماس ىف الق اعاد النا لاة علاى أباادلد  (Colson, S, 2000)واهامت دوا ة ك ل   

( 9005وىف عااام )، مهاااوات الاعباا  ال،اااار لا،ميااذ الصااف ال ااادس الااذل  لاادله  صااع ابت ىف الاااعل 
فت الااقاااق مااا  فاعلياااة ذااا  ت مااا   وتني ااا ن ىف  ك ااااب املفااااهي  أ ااار  هااااىن زلااانه  دوا اااة ا ااااهد

النا لة،وصاة الاعب  ال،اار لا،ميذ الصف الثاىن اإلعداد  ا زهر ، وأشاوت الناائمل  ك و  د فروق 
 ات داللة  حصائية ىف الاطبيق البعد  الكا ااب املفااهي  النا لاة واهابااو صااة الاعبا  ال،ااار  علاى 

ملااة  باا  ما  ااطات دو ااات ت،ميااذ اجملماا عا  الاجرلبيااة والضااابطة لصاااحل ت،ميااذ اجملم عااة م ااا   اجل
( الااقق م  فاعلية الباد اجلماعى الاعاوىن ىف 9002كما ا اهدفت دوا ة صمد احل يك )،  الاجرلبية

ياااة الااصااايس وتنمياااة ا داء اللغااا   لاااد  طااا،ب الصاااف الثااااىن الثاااان   ا زهااار ، وت صااالت  ك فاعل
 اإل رتاتيجية الاعاونية ىف ز دة الااصيس وصاة ا داء اللغ   لد  ط،ب اجملم عة الاجرلبية.

وت اخدم الدوا ة احلالية املادهس املنظا مى للاغلا  علاى الضاعف الناا   امل اشار  با  ت،مياذ 
والىت أثبات البا   طرائق الادولس الىت  اءت هبا احلركة الرتب لة املعاصرة،  أحداملرحلة اإلعدادلة، وه  

، وه  لا،ءم مب الطبيعة املنظ مية املاشاب،ة والدوا ات أثرها اإلجيار ىف الااصيس الدوا ى لد  الط،ب
 ملادة الق اعد النا لة.

( بعاض 95-91) عفر ا ليفاة، د.ت: ولع،ت أ باب الضعف النا   لد  الا،ميذ فقد أوود 
 :الضعف، وهى كما للىهذا الا صيات لع،ت 
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االهاماام ابلاشاخي  املب،ار للضااعف الناا   لاد  الا،مياذ، علااى أن لاا   لاك اب  االي  العلميااة  -1
املعروفااة مثااس االهاباااوات الاشخيصااية وامل،حظااة املنظمااة ودوا ااة احلالااة واملقابلااة الفردلااة وبطاقااات 

 الاق مي وغ ها، وىف ض ء  لك لا   عداد الجانممل أو ا طة الع، ية املنا بة.
قاصااو ىف تاادولس الق اعاد للا،ميااذ علاى النااا  الا ظيفى، أ  الق اعااد الاىت دااا أثار ىف اال اااعما  اال -9

 الصاي  ودقق وظيفة معينة، م  حيد دقة الفه  عند اال اقبا ، و ،مة الاعب  عند اإلو ا .

دب وغ هاا كلماا الا،امس ب  فارور اللغاة العربياة أبن لاربط املعلا  ق اعاد الناا  ابلقاراءة والاعبا  وا  -1
 و د فرصة م اتية لذلك.

الااااوام املعلااا  الاااااد  ابلعربياااة الفصااااى املنا ااابة مل اااا  ت الا،مياااذ، ماااب احلااارص علاااى تع لاااده   -2
 ا اخدام ق اعد النا  ىف امل اقف اللغ لة املخالفة، حىت تصب  اللغة عادة و ليقة لدله .

ملاطلبااات امل قااف الاعليمااى، مااب اال اااعانة  الاناا ر واالبا،اااو ىف طاارق تاادولس الق اعااد النا لااة وفقاااز  -5
 ابلاقنيات الرتب لة احلدلثة الىت جتعس الدوس النا   أكثر ماعة وأقرب مأهذاز للا،ميذ.

 عداد معلم  ماخصص  ىف تدولس اللغة العربية، ال يما ابملرحلاة االبادائياة، واحلارص علاى االوتقااء  -2
لدووات الادولبية أثنااء ا دماة، حاىت ل، نا ا علاى اتصاا  دائا  مباا مب ا  هت  أكادميياز وترب  ز، رقامة ا

 ل اجد ىف هذا اجملا .
ال مت،ا  الالمياذ ما  الاىت ت ااخدم لاادولس الق اعاد النا لاة ومماا  ابق لابا  أن الطرلقاة الاقليدلاة 

ة ىف صااا وة وباااط املعل ماااات القدمياااة ابحلدلثاااة ىف بنياااال املعرفياااة، وباااذلك لالقاااى الطالااا  املفااااهي  اجلدلاااد
معل مات مف،،ة، فيلجاأ  ك حفظهاا، وباذلك ال تادهس ىف بنياال املعرفياة، مماا أد   ك تنمياة ثقافاة الااذكر 

هذه املعل مات للفقد والن يان، هاصة بعد االناهاء م  االهابااوات الاىت تعقاد ىف  لا َعرِ ا  والذاكرة والذ  
عل ، وما  هناا ال حياد  النما  املعارىف الاذ  نطما  هنالة العام الدوا ى والىت تنصا  علاى احلاد ا دىن للاا

 ليل عند اناقا  الط،ب م  صف دوا ى  ك آهر ىف ال ال  الاعليماى، وباذلك تا اب ادا ة با  ماا تعلمال 
الط،ب، وب  ما ه  مأم   أن لاعلم ه، وكلما اوتقى الطال  ىف ال ال  الاعليماى جناد أن هاذه ادا ة تاواد 

دصيله  املعرىف  ك أدىن م ا  تل، وابلااك لفقد الطال  الرتاك  املعارىف املنشا د، عاماز بعد عام، ولاده و 
مما لىثر  لباز على ت، لنه  العلمى وحي   دون وص د  للم ا  ت العليا للاعل ، لذا أتتى ا ةياة لألهاذ 

 ابق دوا اال ىف  ابملدهس املنظ مى والذ  لهادف  ك وباط ماا لدو ال الطالا  ىف أ  مرحلاة دوا اية ماب ماا
ال اان ات املاضااية ىف صاا وة منظ مااات مرتابطااة ل ،مااس بعضااها بعضاااز، و لااك حااىت حيااد  الاارتاك  املعاارىف 
املنش د، والذ  لعماس علاى تنمياة مهااوات الاف،ا  العلياا لاد  الطا،ب، ولادفب هبا   ك اإلجنااز واإلبادار 

 واالبا،او.

 دور المدخل المنظومى فى تنمية الدافعية لإلنجاز

و غاااراا الدوا اااة احلالياااة كاااان عليناااا أن ناعااارف علاااى دوو املااادهس املنظااا مى ىف تنمياااة الدافعياااة للجنااااز 
   .والااصيس لد  الط،ب كى نقف م  ه،لل على بناء املقياس ا اص ابلدافعية والذ  أعدتل الباحثة
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لشعر اإلن اان بذاتال تعاج الدافعية للجناز م  الع امس ا  ا ية لااقيق الذات اإلن انية، حيد و 
م  ه،  ما حققل م   جنازات وطم حات، فما أح  نا كادو  انمياة حلاد ت،مياذان علاى الدافعياة للجنااز 

ة أهر ت للناس، وقد َوَغَبنا دلننا احلنيف ىف بذ  اجلهد والصج ىف تعل  موالااصيس حىت ن، ن ثق ه  أ
اطلبااا ا العلاا  مااا  املهاااد  ك »، كمااا قاااا : «اطلبااا ا العلااا  ولاا  كاااان ىف الصااا : » العلاا ، حياااد قااا  

املىم  الق   ه  وأح   ك هللا م  املىم  الضعيف، وىف كاس ها ، احارص علاى »  ، كما قا «اللاد
ل  كان كذا ل،ان كذا وكذا، ول،  قس قدو  :ما لنفعك، وا اع  ابهلل وال تعجو، و ن أصابك شئ ف، تقس

حيثناا علاى الصاج   ، ففاى هاذا احلادلد جناد أن النا  «الشايطانهللا وما شاء فعس، فإن لا  تفاا  عماس 
على الشدائد وح   الا كاس علاى هللا وعادم الشاع و ابلعجاو واإلحباا  وباذ  املولاد ما  اجلهاد لنصاس  ك 

 دقيق أهدافنا.

ولعد املدهس املنظ مى أحد املداهس ادامة إل وة دافعية الاعل  لاد  الا،مياذ،وه  أحاد املاطلباات 
  ا اية مل ا هاة امل ااقبس،    أنال لايس طرلقاة تعليميااة فا ا  ابعامادهاا علاى نظرلاة تعليمياة وتصاامي  ا

تعليمى، و ذا تعد   لك أبةيال ىف يالف جماالت احلياة ابعاباوه منهمل ثد حلفو الا،ميذ وز دة قدوهت  
 لعشرل .ولد م  اجلهد للااصيس والاعل  لبناء أفق القرن احلاد  وااملعلى بذ  

وقد أد  تبك املدهس املنظ مى  ك الاخلى ع  ا  ل ب ا طاى ىف الاف،ا ، والاذ  دو ات عليال 
أنظمة الاعلي  الاقليدلة، و لك حىت لام،  املاعل  م  م الرة العصر وم،حقة ماغ اتل املا اوعة وتشابك 

(، كمااا أد  تبااك املاادهس 9002معاوفاال، وتعقااد مشاا،،تل ىف ظااس دااد  الع ملااة )املااىمتر الاادوك ا و : 
 املنظ مى  ك ز دة دافعية الا،ميذ للاعل  مما انع،س  جياابز على م ا اه  الاعليمى.

ومنهاااا عناااد ت،ميااذان  ك ع اماااس أ ا ااية لاعولاااو الدافعيااة  (Wlodkowshi, 1991)وقااد أشااااو 
 كار داهس الادول ية احلدلثة، و وكذلك ا اخدام اإل رتاتيجيات واملاإل وة، واحلفو وال  دان واملناف ة، 

( أن دافعية اإلجناز تلع  دوواز مهماز وهط از ىف وفب م ا   أداء الفرد و ناا يال 9001عاطف ش اشرة )
ىف يالف اجملاالت وا نشطة الىت ل ا هها، وهذا ماا أكاده ماكي،ناد حا  وأ  أن م اا   دافعياة اإلجنااز 

الىت لنشأ هبا ا طفا  ىف هذا اجملامب، وه،ذا تبدو أةية دافعياة  امل   د ىف أ  جمامب ه  حصيلة الطرلقة
للفارد ودصايلل الدوا اى، ول،ا  ألضااز ابلن ابة للمجاماب الاذ  لعايش فيال هاذا  ابلن ابةاإلجناز لايس فقاط 

 الفرد.

ىف  ماا  الع امااس الرئي ااةبق لاال: أن دافعيااة اإلجناااز  Cueva, Catherin (2006)وألاد مااا  اابق 
أن دافعياة اإلجنااز تاىثر  Lino, Timothy K (2010) و كار ،س ا كاادميى لاد  الطا،بتنمياة الااصاي

 كما ب ى أتث از  جيابياز على النه ا مب ا   الااصيس الدوا ى لد  الط،ب ابل ال ت املاادة ا مرل،ية،  
Turner, Erlanger A. Chandler, Megan- Heffer, Robbert W (2009)  دوو الدافعياة

 از وأ الي  الرتبية وانع،ا ها على ا داء ا كادميى للط،ب.للجن
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عند الا،ميذ للجناز و تقان العمس: ا اشعاو أن العمس عبادة  الدافعيةوم  الع امس ادامة الىت تث  
ااْ  وَو  اا ل ل  واْلم ْىِمن اا نَ هلل، حيااد قااا   ااباانل وتعاااك:  كااذلك مت ااك   ،وق ااِس اْعَمل اا ا َفَ اايَاَر  امى  َعَمَل، 

اإلن ان هب لال وت حده مب جمامعل حيد لشعر اإلن ان أنل  وء ما  هاذا الا ط  فيباذ  كاس غااٍ  ووهاي  
للنه ا بال، كاذلك ما  الع اماس الاىت تثا  الدافعياة للجنااز ا  ارة واملدو اة    عليهماا العا ء ا كاج ىف 

ت وتا،ىف الصاعاب لل صا    ك اإلجنااز على ح  العمس و تقانل والقدوة على  طى العقبا ت،ميذانتنشئة 
ا اخدام املعل  ال رتاتيجيات العطاء ه  م  املطل ب؛ كذلك م  الع امس الىت تدفب اإلن ان لبذ  املولد 

ومااداهس الااادولس احلدلثااة وماا  هااذه اإل اارتاتيجيات الااىت أثبااات كفاءهتااا ىف العدلااد ماا  املاا اد الدوا ااية 
 املدهس املنظ مى.

املادهس املنظا مى ما  املاداهس الاىت القات قبا الز وا اا ااانز ما  قباس الرتباا ل   نو ادلر ابلاذكر فاإ
واندوا باطبيقاال ىف مجيااب املاا اد الدوا ااية حيااد لقاا م هااذا املاادهس علااى تنظااي  ا ف،اااو احمل ولااة وتنظيمهااا 

 المات بطرلقة مااابعة م  القدمي  ك احلدلد وم  ال هس  ك الصع ، وم  الب ايط  ك املركا ، وما  امل
 ك النظاار ت، وماا  اجلااوء  ك ال،ااس، مااب بناااء احلقااائق واملفاااهي  اجلدلاادة علااى أ اااس احلقااائق واملفاااهي  
ال ابقة، وهذه ا  ا اء املنظماة ىف العملياة الاعليمياة ما  شاأهنا م ااعدة الا،مياذ علاى الااعل  وتا ف  بيئاة 

هد لاخطى العقبات وم ا هاة الصاعاب الاىت تعليمية صاحلة إل وة دافعياه  وحثه  على بذ  املولد م  اجل
 د   دون وص د   ك املرات  ا وك ىف الاعل .

احلدلثة والجاممل الادولبية ىف ز دة الدافعياة   رتاتيجيات الادولساوم  الدوا ات الىت بينت أةية 
دفت والاىت ها (Hughes & Martray, 1991)للااصيس واإلجناز لد  الط،ب دوا ة هجو وماوتر  
ىف مرحلة ما قبس املراهقة، وأظهرت ناائمل  الط،ب ك اهاباو فاعلية برانممل تدول  ىف تنمية الدافعية لد  

الدوا ة أن ط،ب اجملم عة الاجرلبية الذل  تلق ا الادول  على الجانممل الادول  قد حصل ا على دو ات 
( 9001أبا  شااق  )ودوا ااة أ  تادول ، ا أعلاى ىف الدافعياة ماا  طا،ب اجملم عااة الضاابطة الاذل    لالقاا  

فاعليااة باارانممل تااادول  لانميااة دافعياااة الااصاايس لااد  طالباااات الصااف الثااااىن والااىت أشاااوت ناائجهاااا  ك 
هدفت  ك ال،شف ع  أثر برانممل تدول  للمهاوات ف ق املعرفية  والىت( 9002بقيعى )ودوا ة الثان  ، 

صاااج   فاعليااة الاااجانممل الااادول ، ودوا اااةنااااائمل الدوا اااة  ىف الااصاايس والدافعياااة للاااعل ، وقاااد أظهاارت
تعلمااى ىف تعلااي  الافااام  وتنميااة الدافعيااة املعرفيااة  -فاعليااة باارانممل تعليمااىوالااىت ت صاالت  ك ( 9005)

ودافعية اإلجناز لد  ط،ب الصف ال ادس ىف مداوس منطقىت مشا  عمان و ن ب عمان، ودوا ة ح    
لاضاام  بعااض   اارتاتيجيات الااادولس ت  ك معرفااة أتثاا  باارانممل  وشاااد  ( والااىت هاادف9001) ش اشاارة
أظهارت  وقادىف ا اثاوة دافعية اإلجناز لد  طال  لعاىن م  تدىن الدافعية ىف الااصايس الدوا اى، احلدلثة 

الدوا ة أن برانممل اإلوشاد الرتب   املطبق والذ  تضام  ىف بعاض   انبال ا ارتاتيجيات الاادولس احلدلثاة  
 فاع،ز ىف   وة دافعية الطال  ووفب دصيلل ا كادميى.كان 
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وابلنظر  ك الدوا ات ال ابقة جند أهنا بينت أةية طرق الادولس احلدلثة والجاممل الادولبية ىف   وة 
ن الدوا اات ال ااابقة قادمت للباحثاة القاعاادة أ :وتنمياة الدافعياة للجنااز لااد  الا،مياذ، كماا مي،اا  القا  

ا عة الىت ت اند  ليها عند بناء مقياس الدافعية وأنل م  الع امس الىت تنمى الدافعية للاعل  عناد النظرلة ال  
 .ا اخدام   رتاتيجيات ومداهس الادولس احلدلثة الط،ب: 

ومما  بق لاب  أن املدهس املنظ مى ما  أكثار املاداهس قادوة علاى ا ااثاوة دافعياة الااعل  والنها ا 
 جيابية للاعل   ن الادولس وفقاز للمدهس املنظ مى ل فر   از مفعماز ابإلوادة واملاعة ىف هبا، وهتيئة بيئة أكثر 

عمليااة الااصاايس، كمااا أناال لعامااد علااى تنظااي  املااادة العلميااة بطرلقااة جتااذب الا،ميااذ وتعمااس علااى وبااط 
ا جات مما ل اعد املعل مات ال ابقة ابحلالية بطرلقة ماشاب،ة تعامد على ت ضي  الع،قات ب  املفاهي  و 

 على تنمية الدافعية للاعل  لد  هىالء الا،ميذ.
 المدخل المنظومى وتدريس القواعد النحوية:

ملاا كاناات الدوا اة احلاليااة ت ااند  ك ا اااخدام املادهس املنظاا مى ىف تادولس الق اعااد النا لاة، لااذا 
ق اعد النا لة،وكيفية أتثا  املادهس فم  املنهجى أن ن،شف ع  الع،قة املنطقية ب  املدهس املنظ مى وال

املنظ مى ىف الاغل  على الصع ابت النا لة الىت لعاىن منهاا الا،مياذ، حاىت مي،ا  اال ااناد  ك  لاك عناد 
 بناء كاي  الالميذة، ودليس املعلمة لياد  الاا   م  هنا.

علاي   اوءاز أ ا اياز ولعد تط لر منظ مة تدولس اللغة العربية على اها،ف فروعهاا ب،افاة مراحاس الا
م  تط لر منظ مة الاعلي  ب  ل عام، وملا كانت مادة الق اعاد النا لاة تا ا  بطبيعاهاا املنظ مياة املاشااب،ة 

 لذلك فإن تدول ها بطرلقة منظ مية لعد أمراز ضروو ز.
 وقد  كر اب  هلدون أن النا  لعد م  أه  عل م الل ان العرر قاطبة فيق  : أوكان عل م الل ان
أوبعااة وهااى: اللغااة، والنااا ، والبيااان، وا دب، و ن ا هاا  املقاادم منهااا هاا  النااا ،    باال لاباا  أصاا   
املقاصااد ابلداللااة، فيعاارف الفاعااس ماا  املفعاا  ، واملبااادأ ماا  ا ااج، ولاا اله جلهااس أصااس اإلفااادة )و اا،ن، 

9000 :920.) 
الا،مياذ لدو ا ن ىف مداو انا جناد أن  و  ا نظران  ك الطرلقة الاىت تادوس هباا ماادة الق اعاد النا لاة

، وهاا  مااا لعاارف ابلنظااام ا طااى، أ  عاادم وبااط م ضاا عات م ضا عات النااا  منفصاالة بعضااها عاا  بعااض
مماا ل اب  ن عااز ما  أنا ار العولاة با  املقارو  ،الق اعد النا لة مبا  بق للطال  دوا ال ىف ا عا ام ال اابقة

ربط با  أ ااواء املاانهمل بعضااها ماب الاابعض ا هاار، وأتتااى احلااك ومااا  اابق دوا اال، وحياا   دون حاادو  الاا
القاعاادة النا لااة بطرلقااة مف،،ااة حيااد ت ْشااِعْر الالميااذ أبناال ال ع،قااة دااا بغ هااا ماا  الق اعااد ال ااابقة، ممااا 

 للق اعد احلالية.وعائقاز أمام الفه  اجليد ل ب  ن ياانز 
و  ا كان م  أه  ن اتمل تعل  اللغة العربية أن ل،ا  املاعل  أو لااد  في ال  ما  ا طاأ وت ااقي  

( فإن املدهس املنظ مى لق م بدوو مه  121: 9001عباواتل م  ا لس )مصطفى  مساعيس وهلف صمد، 
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أنال ما  أقا   ع اماس  ىف هذه العملية،    أنل م  أه  ال  ائس اجملدلة لادول  الا،مياذ علاى املفااهي ، كماا
 اناباهل. و  وةاال اثاوة الىت تعمس على  ذب الالميذ للمادة العلمية  ذابز طبيعياز 

أحاد اال اارتاتيجيات احلدلثاة والااىت لنااد  الرتب لاا ن باطبيقهاا ىف مجيااب  كماا لعااد املادهس املنظاا مى
 ك م ضااا عات الق اعاااد  رْ ظَاانْ مااا  هااا،  هااذا املااادهس لا     املاا اد الدوا اااية وىف كافااة املراحاااس الاعليميااة، 

الاااربط ماااب  ىف  طااااو مااا ماااب دوا اااة كااس م ضااا ر مااا  م ضااا عاتل بطرلقاااة منفااردة،  ،النا لااة بطرلقاااة كلياااة
م ض عات الق اعد النا لة ىف ش،س منظا مى لعاماد علاى ت َدوىْس ْ امل ض عات الىت  بق دوا اها، وابلااك 

الق اعاد النا لااة ما  ها،  املاادهس ر  فاإن تادولس ، وما  انحياة أهاادوا اة اجلوئياات ىف  طااو ماا  ال،لياة
املنظاا مى لعمااس علااى تثبياات املعل مااات وتنظيمهااا ىف عقااس الالميااذ و اارعة ا ااادعائها عنااد احلا ااة وعاادم 

 تعرضها للن يان.

( اب ااااخدام املااادهس املنظااا مى، والاااذ  لعاااك 921: 9001ولاااذلك فقاااد اندت )اندلاااة غرلااا ، 
بع،قات شب،ية تبادلية تعمس معاز ك،س حن  دقيق أهداف  ها بعضها البعضلربطو بانظي  ا جات الاعليمية 

معينة تاض  فيها كافة الع،قاات با  أ  هاجة وغ هاا ما  ا اجات، مماا جيعاس الطالا  قاادواز علاى أن لار  
 ال،س دون أن لفقد أ واءه.

ا ا اااخدام ( ا طا ات الااىت مي،اا  ما  ه،داا9001وقاد  كاار فااووق فهمااى، ومااك عباد الصااب و )
وهاى منظ ميااز،  «وحادة متيياو العادد»والىت  يا  اتباعها عند صاياغة املدهس املنظ مى ىف عملية الادولس 

 -9هتيئااة و عااداد الا،ميااذ مل ضاا ر ال حاادة الاعليميااة أو الاادوس اجلدلااد إل وة اهامااامه ،  -1ه،ااذا: 
نظا مى ال،لاى املعاد للمقارو، ووبطهاا ترتي  املعاوف ال ابقة للالميذ ح   امل ض ر م  ها،  املخطاط امل

حاد الا،ميااذ علااى  -1ابملعااوف اجلدلاادة منظ ميااز ممااا ل اهس ده دااا ب اه لة ىف البنيااة املعرفياة للالميااذ، 
البااااد عااا  املعل ماااات واملفااااهي  اجلدلااادة اب ااااخدام ا ف،ااااو املماثلاااة ىف الاااذاكرة واب ااااخدام الااادوس 

عاجلااة العميقااة للمعل مااات، واملفاااهي  باا  املعلاا  والا،ميااذ ماا   جياااد حالااة ماا  امل -2وتلمياااات املعلاا ، 
ه،  فه  الا،ميذ للمعاوف اجلدلدة وا ايعاهبا، و لك ع  طرلق ا اخ،ص أكثر م  ع،قة تربط ب  ما 

عماس يططاات بت،لياف الا،مياذ كاس علاى حادة  -5لدله  م  مفاهي   ابقة واملفاهي  اجلدلدة املاعلمة، 
ماد  قادوهت  علاى ا ااعما  املعرفاة اجلدلادة ىف م اقاف ملعرفاة اهابااو الا،مياذ  -2لرملاال،  منظ مية طبقاز 

 تعليمية  دلدة.
متيياو »ل حادة الالمياذ  كايا وقد ا افادت الباحثاة ما  هاذه ا طا ات عناد  عاداد دلياس املعلا ، و 

ياذ عيناة البااد عناد هذه ا طا ات الطرلاق أماام الا،م أانوتاب اخدام املدهس املنظ مى، حيد  «العدد
 بناء املخططات املنظ مية.

ومماااا  ااابق لابااا  أن املااادهس املنظااا مى ل ااااه  م ااااةة فاعلاااة ىف الاغلااا  علاااى الضاااعف الناااا   
علااى  ك اااب الا،ميااذ املفاااهي  النا لااة بطرلقااة امل اشاار  باا  ت،ميااذ املرحلااة اإلعدادلااة    أناال لعامااد 
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با  هاذه املفااهي ، مماا ل ااه  ىف ا ااقراوها ىف بنيااه  املعرفاة،  منظمة لجز م  ه،دا الع،قاات املاشااب،ة
و رعة ا ادعائها وقت احلا ة، مما لولد م  دافعية الا،ميذ للاعل ، وتصب  دوا ة املفاهي  النا لاة  ات 

ى جلمياب معك ابلن بة د ، مما لدفب هب  حن  الصج واملثابرة والدافعية للجنااز والاىت تعاد مبثاباة احملار  الفعلا
، البد املفاهي  النا لةول،ى ل، ن الالميذ  جيابياز مافاع،ز معامداز على نف ل ىف دصيس ،  ل كياتنا وأفعالنا

ماا  االناقااا  ماا  املاادهس الاقليااد  ىف الااادولس  ك ماادهس حاادلد حيقااق النفااب والفائاادة للالميااذ، وتاار  
ار للالميذ، ولبد فيل ال عى والفه  ملاا لاعلمال، الباحثة أن املدهس املنظ مى خبصائصل حيقق الافاعس اإلجي

 الااصيس وا ايعابوخيلق لدلل الدافب للاعل  واإلجناز، ولبد الثقة ىف نف ل، ولدفب بل  ك الصج واملثابرة 
 .النا لةاملفاهي  

 إجراءات البحث:

 تية:فروضها، اتبعت الباحثة اإل راءات ا صاة ل ابة ع  أ ئلة الدوا ة والااقق م  ل
 :اختيار المحتوى العلمى أواًل:  

مااا  كاااااب الق اعاااد النا لاااة املقااارو علاااى ت،مياااذ الصاااف الثااااىن « متيياااو العااادد»  اهايااااو وحااادة 
 ، و لك لأل باب ا تية:9010/9011اإلعداد / الفصس الدوا ى الثاىن 

   ا ااط،ر  ها، ش،   املعلما  ما  تادىن م اا   ت،مياذه  ىف هاذه ال حادة وظهار  لاك  ليااز ما
الرأ  الذ  قامت بل الدوا ة احلالية وامل  ال  ك جمم عاة ما  املعلما ، و لاك عا  أكثار امل ضا عات 

 .الصف الثاىن اإلعداد  الىت لعاىن منها ت،ميذ النا لة صع بة 
 .تدىن دو ات الا،ميذ ىف ا  ئلة املاعلقة هبذه ال حدة 

 ما  املفااهي  النا لاة املاشااب،ة  العدلداضم  تىت احا اء هذه ال حدة على جمم عة م  امل ض عات ال
 ل هس  عدادها على ش،س منظ مى. ولذلك ات الع،قة ببعضها البعض 

   دااا   هااذه ال حاادة علااى العدلااد ماا  امل ضاا عات الااىت متثااس دو ااة كباا ة ماا  ا ةيااة، والااىت تاضاام
 مب متييوها.  ك ما ال هنالة( وكيفية الاعامس معها و عراهبا 1000-1ا عداد م  )

  ابقة ببعض م ضا عات ال حادة ما  املرحلاة االبادائياة، و لاك ل ااعده  علاى بنااء الالا،ميذ معرفة 
 املنظ مات املفاهيمية.

 ثانيًا: تحليل محتوى الوحدة:
املقاروة علاى ت،مياذ الصاف الثااىن اإلعااداد ، « متيياو العادد»قامات الباحثاة باالياس صاا   وحادة 

فااهي  وامل ضا عات الاىت تاضامنها هاذه ال حادة، مث دلياس هاذه امل ضا عات لاادلاد و لك ملعرفة أها  امل
أو ل الاعل  املاضمنة فيها، والىت مي،  تصميمها وفقاز للادولس ابملدهس املنظ مى، حيد  ن الااليس لاي  

 اب اخدام املدهس املنظ مى. ال حدة املصاغةالفرصة لفه  أعمق حملا   
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قاماات الباحثااة ر ااراء عمليااة الااليااس ابملقاونااة مااب ( 9002وشااد  طعيمااة: )وحل اااب ثبااات الااليااس 
٪ ، وباذلك   الا صاس 20عملية الااليس الىت قامت هبا  حد  الاومي،ت، وكانات ن ابة االتفااق با  الااليلا  

  ك دليس صا   ال حدة، وقد ت صلت الباحثة  ك أن صا   ال حدة لاضم  املفاهي  النا لة ا تية:
 .دمان )واحد(، )اثنان( لد  عليهما لفظ املعدود وال متييو االعدد -1
 ( خيالف الامييو تذك از وأتنيثاز.10(  ك )1العدد م  ) -9

 ( متييوه مجب جمروو.10(  ك )1العدد م  ) -1

 ن )مائة(، )ألف( لظ،ن بصيغة واحدة مب الامييو املذكر واملىند.االعدد -2

 (.12 ك  11املقص د اب عداد املركبة م  ) -5

 (.19ا عداد املركبة تبك على فا  اجلوأل  ىف صس وفب أو نص  أو  ر ما عدا ) -2

)اثنا عشر، اثناا عشرة( لعامس صدوها معاملة املثك أماا )عشار وعشارة( فاباك علاى الفاا  ال صاس داا  -1
 م  اإلعراب.

 متييو العدد املرك  مفرد منص ب. -2

الف خياا والصاادف( 12-11از وأتنيثاااز، أمااا ا عااداد ماا  )( ل افقااان املعاادود تااذك  19، 11ن )االعاادد -2
 ( ل افق املعدود.10املعدود، والعجو )

 (.20-90ألفاظ العق د م  ) -10

 ألفاظ العق د ال تلاقها ع،مة الاأنيد وتلاوم صيغة املذكر دائماز. -11

 ألفاظ العق د تعرب ابل او وفعاز وابلياء نصباز و راز. -19

 .مفرد منص بمتييو أعداد العق د  -11

 ( تا، ن م  معط ف عليل ومعط ف ما عدا ألفاظ العق د.22-91ا عداد م  ) -12

املعط ف عليل   ا كان )واحداز( أو )اثن ( فها  م افاق للاميياو تاذك از وأتنيثااز ولبقاى املعطا ف بصايغة  -15
 مجب املذكر ال ا .

ا اثنان معراب أاملعط ف عليل تظهر عليل ع،مات اإلعراب ما عدا ) حد ( فاقدو عليها ع،مات اإل -12
 واثناان فيعرابن  عراب املثك.

 املعط ف وه  م  أعداد العق د لعرب  عراب مجب املذكر ال ا . -11

 متييو العدد املعط ف مفرد منص ب. -12

 :المنظومى ثالثًا: إعادة صياغة محتوى الوحدة وفقًا للتدريس بالمدخل
ماا  هاا،  ددلااد نظاا مى، و لااك وفقاااز للماادهس امل« متييااو العاادد»   عااادة صااياغة صااا   وحاادة 

 :ا هداف اإل رائية ال ل كية دذه ال حدة وهى كما للى
 األهداف المعرفية -

 لنبغى أن ت، ىن قادوة على أن:« متييو العدد»بعد دوا اك ل حدة  الالميذةعولوتى 
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 تذكر  أن العددل  )واحد(، )اثنان( لد  عليهما لفظ املعدود وال متييو دما. -1
 ( خيالف الامييو تذك از وأتنيثاز.10(  ك )1لعدد م  )تعرىف أن ا -9
 ( متييوه مجب جمروو.10(  ك )1تعرىف أن العدد م  ) -1

 تعرىف أن العددل  )مائة(، )ألف( لظ،ن بصيغة واحدة مب الامييو املذكر واملىند. -2

 (.12 ك  11أن املقص د اب عداد املركبة م  ) تا بَايِ ِيْك  -5

 (.19كبة تبك على فا  اجلوأل  ىف صس وفب أو نص  أو  ر ما عدا )تعرىف أن ا عداد املر  -2

تذكر  أن )اثنا عشر، اثناا عشرة( لعامس صدوها معاملة املثك أماا )عشار وعشارة( فاباك علاى الفاا   -1
 ال صس دا م  اإلعراب.

 أن متييو العدد املرك  مفرد منص ب. تبيك -2

الصادو ف( 12-11د تذك از وأتنيثاز، أما ا عداد م  )( ل افقان املعدو 19، 11تعرىف أن العددل   ) -2
 ( ل افق املعدود.10خيالف املعدود، والعجو )

 (.20-90م  )وهى تعدد  ألفاظ العق د  -10

 ىف أن ألفاظ العق د ال تلاقها ع،مة الاأنيد وتلاوم صيغة املذكر دائماز.ر تع -11

 راز.تذكر  أن ألفاظ العق د تعرب ابل او وفعاز وابلياء نصباز و  -19

 .مفرد منص بتعرىف أن متييو أعداد العق د  -11

 ( تا، ن م  معط ف عليل ومعط ف ما عدا ألفاظ العق د.22-91تعلمى أن ا عداد م  ) -12

تعرىف أن املعط ف عليل   ا كان )واحداز( أو )اثن ( فه  م افق للامييو تذك از وأتنيثاز ولبقى املعط ف  -15
 بصيغة مجب املذكر ال ا .

عط ف عليل تظهر عليل ع،مات اإلعراب ما عدا ) حد ( فاقدو عليها ع،مات اإلعراب تعرىف أن امل -12
 ا اثنان واثناان فيعرابن  عراب املثك.مأ

 املعط ف وه  م  أعداد العق د لعرب  عراب مجب املذكر ال ا .تذكر  أن  -11

 متييو العدد املعط ف مفرد منص ب.تعرىف أن  -12

 األهداف المهارية -
 لنبغى أن ت، ىن قادوة على أن:« متييو العدد»بعد دوا اك ل حدة  يذةالالمعولوتى 

 «.متييو العدد»بعض امل اقف الىت لاضم  ح اوها اال اشهاد ببعض اجلمس املاضمنة ىف وحدة  متثلى -1
 «.متييو العدد»بعض الر  مات الىت لا  الاعب  عنها ب حدة  تصنعى -9

 «.متييو العدد»جلمس املاضمنة ىف وحدة جملة للاائط لا  الاعب  فيها ببعض ا ت،ا  -1

تعااج  عاا  أعااداد الفصاا   والا،ميااذ واملعلماا  وبعااض ا    ابملدو ااة مااب مراعاااة ق اعااد ا عااداد  -2
 ومتييوها.

 األهداف الوجدانية: -
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 نامك ل  ا اشعرتى ما للى:« متييو العدد»، بعد دوا اك ل حدة الالميذةعولوتى 
 ا ال،ب  ىف عصمة الل ان والقل  م  ا طأ واللا .أةية الق اعد النا لة ودووه -1
 أةية الق اعد النا لة ىف فه  كااب هللا. -9

 ح  القراءة واإلط،ر على كس ما ه   دلد ىف عا  النا  واال اوادة م  كا  الرتا . -1

 تقدلر الا،ميذ الذل  لاارون الدقة ىف ضبط كااابهت  وأحادلثه . -2

 ل  لضبط ن أحادلثه  ومقاالهت .تقدلر املعلم  وال، ا اْب الذ -5
 (التلميذةإعداد كراسة األنشطة )كتيب  - 

ىف ض ء ا هداف الىت  بق ددلدها، ودليس احملا   العلمى لل حدة قامت الباحثة رعداد )كاي  
 ( والذ  اشامس على:الالميذة

 بنائهاااا، وقاااد املخططاااات املنظ مياااة: والاااىت مي،ااا  أن تقااادم ىف صااا وة  ااااهوة أو تشااارت  الالمياااذة ىف 
ل اااخدم ىف هنالااة الاادوس أو أثنائاال، وىف مجيااب ا حاا ا  لراعااى اشاارتا  الالميااذة ىف بناااء املنظ مااات 

 املفاهيمية.
 (  تلمياذة معامادات علاى 5-1عدد م  ا نشاطة الاىت تقا م هباا الالمياذات ىف صا وة جمم عاات ما )

القدوة على الدافعية للجناز لد  هىالء  أنف ه  ىف ال ص    ك املفاهي  النا لة والىت ت ه  ىف تنمية
 الالميذات.

  عادد ماا  الا،ليفااات الااىت تقاا م هبااا الالمياذات حااىت لا صاال   ك ع،قااات  دلاادة وا اااناات الق اعااد
 وكيفية  عراهبا أبنف ه .

   وفقاز لل   ح   امل ض عات الىت تضمناها ال حدة املصاغة منظ مياز. الالميذةتنظي  كاي 

 ذات بر   يططات منظ مية ل،س م ض ر وفقاز لقادواهت  ودافعيااه  للااعل  وتنظايمه  ت،ليف الالمي
 .الالميذة، و لك م  ه،  عمليات الاق مي امل امرة املاضمنة ىف كاي  للبنية املعرفية ل،س م ض ر

  تا  م  ه،  أ ئلة مان عة تا اءم مب قدوات الالميذات العقلية. والىتعمليات الاق مي النهائى 
 إعداد دليل المعلم: -

وفقاز للمدهس « متييو العدد»تدولس وحدة عند أع د هذا الدليس لي، ن ع انز للمعلمة ل، رتشاد بل 
املنظااا مى، و لاااك لاا اااا  الااصااايس املعااارىف وتنميااااة الدافعياااة للجنااااز لااااد  تلمياااذات الصاااف الثاااااىن 

هطاا ات بناااء املخطااط ، ملنظاا مىأةيااة املاادهس ا، مقدمااة اإلعااداد ، وقااد تضاام  هااذا الاادليس مااا للااى:
تاااادولس ، الا زلااااب الااااومك لااااادولس م ضاااا عات ال حاااادة، ا هااااداف العامااااة لااااادولس ال حاااادة، املنظاااا مى

 - ، ال  اااائس الاعليمياااة -ب، ا هاااداف اإل رائياااة ال ااال كية -أ  م ضااا عات ال حااادة وهاااى كماااا للاااى:
ددلاد املفااهي  ، ا صاا   الادوسعر ، ددلد ماطلبات الاعل  ال ابقة هط ات ال   ىف الدوس ولشمس:

وقاد   عارا دلياس املعلماة ىف صا وتل ا ولياة علاى ،   ابة أ ائلة الاقا مي، بناء املخطط املنظ مى، النا لة
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جمم عااة ماا  أ اااتذة املناااهمل وطاارق الااادولس، و  الاعاادلس ىف ضاا ء م،حظاااهت ، وأصااب  الاادليس  اااهواز 
 ل، اخدام ىف ص وتل النهائية.

 الدراسة: إعداد أدوات

 أواًل: إعداد اختبار التحصيل المعرفى:
 الهدف من االختبار: -1

لهاادف هاااذا االهابااااو  ك قياااس ماااد  دصااايس تلمياااذات الصااف الثااااىن اإلعاااداد  للم ضااا عات 
الاطبيق(، و لك بعد  -الفه  -عند امل ا  ت املعرفية )الاذكر« متييو العدد»النا لة املاضمنة ىف وحدة 

 مل ض عات مصاغة م  ه،  املدهس املنظ مى.دوا اه  دذه ا
 صياغة مفردات االختبار: -2

 15متاات صااياغة مفااردات االهاباااو علااى ذااط ا  اائلة امل ضاا عية )أ اائلة للا،ميااس وقااد تضاامنت 
م  ماعدد وقد تضمنت  ل،هاياو ىاالز ألضاز(، )أ ئلة  15 ىاالز(، )أ ئلة للص اب وا طأ وقد تضمنت 

  ىاالز ل،س  ىا  دو ة واحدة فقط. 25وقد بلغ عدد أ ئلة االهاباو    ىاالز ألضاز(، 15
 صدق االختبار: -3

ىف وللااقق م  صدق االهاباو   عرضل على جمم عة م  احمل،م  املاخصص  : الصدق الظاهرى  -أ 
وقاد   تعادلس  ،، و لاك إلباداء الارأ  ىف ماد   ا،مة االهابااووعل  الانفس ملناهمل وطرق الادولسا
 الهاباو ىف ض ء آواء ال ادة احمل،م .ا
: و   لك م  ه،  ح اب معام،ت ال ه لة والصع بة ملفردات االهاباو وتب  الصدق الداخلى -ب

( وعلاى هاذا تعاد هاذه الن ا  مافاوتاة ما  حياد  اه لاها وصاع باها،  0025 -002أهنا ترتاوم م  )
( مماا 0021 -0012أهناا تارتاوم ماا با  ) كماا   ح ااب معاام،ت الاميياو ملفاردات االهابااو وو اد

 (.1222لب  أن أ ئلة االهاباو مجيعها كانت مميوة )فىاد أب  حط ، آما  صادق: 
%، وهااذا لباا  أن 25:   ح اااب الصاادق الااذاتى ل،هاباااو وو ااد أناال ل اااو  الصدددق الدد ا ى - 

 االهاباو صادق فيما وضب لقيا ل.
 التجريب االستطالعى لالختبار: -4
ق االهاباااو ىف صاا وتل ا وليااة علااى عينااة ماا  تلميااذات الصااف الثاااىن اإلعااداد  حيااد ت، ناات طباا
 ، و لك بغرا معرفة ا تى:مباافظة   هاتتلميذة مبدو ة انصر اإلعدادلة بنات 10العينة م  

فىاد أب  حط ، :   ح اب ثبات االهاباو اب اخدام معادلة كي دو ولاشاو د  ن )ثبات االخ بار -1
وهاى تعاد ن ابة ثباات  يادة لاطبياق  %21( وقد كان معامس الثبات ل او  1222دق: آما  صا

 ا االهاباو.ذه

 دقيقة. 10:   ح اب ما  ط زم  تطبيق االهاباو وتب  أنل زمن االخ بار -9
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 الصورة النهائية لالختبار التحصيلى: -5
و اة ل،اس مفاردة ما  مفاردة، وقاد أعطيات د 25بلغ عدد مفردات االهاباو بعد   راء الاعادل،ت 

دو ة، واجلدو  الااك ل ض  م اصافات  25مفرداتل، وبذلك تصب  الدو ة النهائية ل،هاباو الااصيلى 
 االهاباو الااصيلى.

 (1 دو  )
 م اصفات االهاباو الااصيلى

 ا وزان النف ية عدد ا  ئلة امل ا  ت املعرفية
 ٪1101 15 تذكر
 ٪1101 15 فه 
 ٪1101 15 تطبيق

 انيًا: مقياس الدافعية لإلنجاز نحو مادة القواعد النحوية:ث
 الهدف من المقياس: -

متيياو »املقيااس  ك تعارف ماد  فاعلياة ا ااخدام املادهس املنظا مى ىف تادولس ال حادة هاذا لهدف 
علاااى تنمياااة القااادوة للدافعياااة للجنااااز حنااا  ماااادة الق اعاااد النا لاااة لاااد  تلمياااذات الصاااف الثااااىن « العااادد
 د اإلعدا

 أبعاد المقياس: -
)أمنياة  ،(1222بعد اإلط،ر على العدلاد ما  املقااليس ا اصاة ابلدافعياة للجنااز )ألاد شابي ، 

 :قامت الباحثة باادلد أبعاد املقياس وهى كالااك (9005اجلند ، نعيمة ح  ، 
قيقهاا : وها  ماا تماس الفارد دقيقال ما  أهاداف وصاولاة دLevel of Aspirationم ا   الطم م:  -1

 باادلد م ا  ت عليا م  العمس املدو ى ىف ض ء هطط صددة لن   القيام هبا.
: وهى تعك لاس الفارد  داء ماا ل كاس  ليال ما  أعماا  والام اك هباا، وعادم Persistenceاملثابرة  -9

 تركها قبس االناهاء منها على الرغ  م  و  د عقبات تعرتا طرلقل، وبذ  املولد فيها حىت ول  كانات
 مملة.

: وه  لعك ا اخدام الفرد لقدواتال العقلياة ىف Enjoyment of Learningاال اماار باعل  النا   -1
الفصس الدوا ى،وا امااعل باعل  كس ما ه   دلد ىف الق اعد النا لة، وشع وه ابالوتيام عندما لقا م 

 أبعما  تافق وأهدافل.

ا ها   دلاد بباذ  املولاد ما  الدوا اة : وها  لعاك ا ااجابة الفارد ملاAvid Reading طا،رالحا  ا -2
 والباد، والرغبة ىف معرفة ال،ث  ع  الق اعد النا لة، ومعرفة املولد عنها.
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: شاع و الفارد ابلاا تر قباس الاقادم ل،ماااان علاى الارغ  ما  اإلعااداد Test Anxietyقلاق االهابااو  -5
 اجليد لل، مما لقلس م  ا داء.

ها  لعاك وغباة الفارد ىف عماس ا شاياء أو حاس املشا،،ت : و Fear of Failureا  ف م  الفشاس  -2
 الىت ل،لف هبا ب،فاءة ه فاز م  عدم  تقاهنا أو حلها بطرلقة قد ت، ن هاطئة.

 صياغة عبارات المقياس: -
  صياغة عباوات املقياس ثياد ت،ا ن  دلياة  الاف ح داا و هاات النظار، وقاد صايغت اإل اباة 

ال تنطباااق( وفقااااز لا زلاااب  -تنطباااق أحيااااانز  -و اااة ه،اااذا )تنطباااق دائمااااز علاااى عبااااوات املقيااااس بطرلقاااة ماد
 ( للعباوات ال البة.9، 1، 0( للعباوات امل  بة، )0، 1، 9الدو ات الااك )

 صدق المقياس: -
  عارا املقيااس ىف صا وتل ا ولياة علاى جمم عاة احمل،ما  هبادف الاأكاد ما  ماد  م،ءماة عباواتال 

ز، و باداء الاارأ  حاا   اوتبااا  كاس عباااوة ابلبعااد الااذ  تناماى  لياال، ومااد  منا ااباها  بعااد الدافعيااة للجنااا
املقياس  وبعد   راء الاعدل،ت الىت أشاو  ليها ال ادة احمل،م ن أصب الميذات الصف الثاىن اإلعداد ، ل

 .فيما وضب لقيا ل صادقاز 
 التجريب االستطالعى للمقياس: -

 و لك لل ص    ك: نفس العينة الىت طبق عليها االهاباوى طبق املقياس ىف ص وتل ا ولية عل
ثبااات املقيااااس: وقاااد   ح اااابل اب اااخدام معادلاااة ألفاااا كرونباااام )فااىاد أبااا  حطااا ، آماااا  صاااادق،  -1

 مما لب  أن املقياس لاماب بدو ة  يدة م  الثبات. %22(، وو د أنل ل او  1222
بدو ة مقب لة ما  وضا م عباواتال وصاياغة   املقياسالاأكد م  وض م مفردات املقياس وتعليماتل: متاب  -9

 كلماتل وبيان تعليماتل.

 دقيقة. 90و د أنل ل او  و زم  املقياس:   ح اب زم  املقياس  -1

عباوة، وابلااك فإن الدو ة  20الص وة النهائية للمقياس: بلغ عدد عباوات املقياس ىف ص وتل النهائية  -2
 دو ة. 20ال،لية للمقياس 

والاذ   اك ل ض  م اصفات مقياس الدافعياة للجنااز لا،مياذ الصاف الثااىن اإلعاداد واجلدو  الا
 .أعدتل الباحثة
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 (9 دو  )
 ت زلب بن د مقياس الدافعية للجناز على أبعاده ال اة

 العدد ال،لى العباوات ال البة العباوات امل  بة أبعاد املقياس
 1 95، 12، 15 99، 19، 2، 9 م ا   الطم م. -1
 2 2، 92، 90، 1 12، 11، 11، 1 .ةاملثابر  -9
 2 19، 12، 1 15، 10 اال اماار باعل  النا  -1
 2 12، 92، 11 12، 91، 12 ح  اإلط،ر -2
 2 11، 92، 12 11، 11، 92 قلق االهاباو -5
 1 91، 91، 10، 5 20، 12، 2 ا  ف م  الفشس -2

 20 90 90 املقياس ال،لى

 جراءات التجربة:التصميم التجريبى وإ

 وقد    لك م  ه،  اتبار ا ط ات ا تية:
 متغيرات الدراسة: -1
 املاغ  امل اقس: )الادولس ابملدهس املنظ مى(. -أ 

 املاغ ات الاابعة: -ب
 الدافعية للجناز كما لقي ها املقياس املعد لذلك.، الااصيس النا   كما لقي ل االهاباو املعرىف

 الدراسة:اختيار مجموعة  -2
  الاطبيق امليداىن مل ض ر الباد و لك مبدو ة انصر اإلعدادلة بنات ردفا مباافظاة  ا هات ىف 

، وقاد   اهايااو أحاد الفصا   لامثياس اجملم عاة الاجرلبياة، وفصاس 9010الفصس الدوا ى الثاىن م  عاام 
 .آهر ليمثس اجملم عة الضابطة، واجلدو  الااك ل ض  م اصفات عينة الدوا ة

 (1 دو  )
 م اصفات عينة الدوا ة

 العدد اجملم عة املدو ة
مدو ة اإلعدادلة 

 بنات ردفا
 10 الاجرلبية
 10 الضابطة

 التطبيق القبلى ألدوات الدراسة: -3
ل  د فروق  ات داللة  حصائية »والهاباو صاة الفرض  ا و  والثاىن م  فروا الباد وةا: 

، «اجرلبياة والضااابطة الهابااو الااصايس املعارىف القبلاى مب اا  تل الث،ثااةبا  ما  اطى دو اات اجملم عاة ال
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ل  ااد فااروق  ات داللااة  حصااائية باا  ما  ااطى دو ااات اجملم عااة الاجرلبيااة والضااابطة ملقياااس الدافعيااة »
  تطبيااق أدوات الدوا ااة: )االهاباااو املعاارىف، ومقياااس الدافعيااة( علااى كااس ماا   «.القبلااى وأبعاااده ال اااة

تاادولس ال حاادة املصاااغة منظ مياااز، و لااك للاصاا   علااى ىف باادء ال عا  الاجرلبيااة والضااابطة قبااس اجملماا
بنااااائمل الدوا اااة، ولبياااان ماااد  ت،اااافى ا اصاااة املعل ماااات القبلياااة الاااىت ت ااااعد ىف العملياااات اإلحصاااائية 

 قبلى.اجملم عا ، واجلدول  الاالي  ل ضاان ناائمل االهاباو املعرىف، ومقياس الدافعية ال
 (2 دو  )

 املا  ط احل ار واالحنراف املعياو  لناائمل تطبيق االهاباو املعرىف
 وم ا  تل الث،  قبلياز على كس م  اجملم عا  الاجرلبية والضابطة

االهاباو 
 املعرىف

 اجملم عة الضابطة اجملم عة الاجرلبية
م ا    قيمة )ت(

 9ر 9م 1ر 1م الداللة
 غ  دالة 0029 1022 1002 9011 2011 الاذكر

عند م ا   
0001 

 0092 90002 102 9092 1022 الفه 
 0050 9010 2051 902 2012 الاطبيق

عاادم و اا د فاااروق  ات داللااة  حصااائية بااا  ما  ااطى دو ااات اجملمااا عا   ال اااابقوماا  اجلاادو  
ا  قبااس جترلاا  ال حاادة لااد  علااى ت،ااافى اجملماا عالقبلااى، وهااذا الاجرلبيااة والضااابطة ىف االهاباااو املعاارىف 

 املصاغة منظ مياز.
 (5 دو  )

 املا  ط احل ار واالحنراف املعياو  لناائمل تطبيق مقياس الدافعية 
 الاجرلبية والضابطة على كس م  اجملم عا  وم ا  تل ال اة قبلياز 

 أبعاد املقياس
 م ا   الطم م

قيمة  اجملم عة الضابطة اجملم عة الاجرلبية
 )ت(

م ا   
 9ر 9م 1ر 1م اللةالد

 1021 1 9 1019 101 م ا   الطم م
غ  
 دالة
عند 

م ا   
0001 

 0015 1012 9002 1092 1021 م ا   املثابرة
 1019 1002 102 10001 102 م ا   اال اماار باعل  النا 

 101 1015 102 1011 1092 م ا   ح  اإلط،ر
 109 1001 1011 1001 101 م ا   قلق االهاباو

 0022 1002 1091 1002 1012 م ا   ا  ف م  الفشس
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لاض  عدم و  د فروق  ات داللة  حصائية ب  ما  طى دو ات اجملم عا   ال ابقوم  اجلدو  
)الاجرلبياة والضاابطة( مقيااس الدافعياة القبلاى، وهاذا لاد  علاى ت،اافى اجملما عا  الاجرلبية والضاابطة ىف 

 منظ مياز.ة متييو العدد املصاغة قبس الاجرل  امليداىن ل حد
 تدريس الوحدة والتطبيق البعدى: -4

املصاغة منظ مياز أوبعة أ ابيب مبعد  حصا  ىف ا  ب ر ل،س « متييو العدد»ا اغرق تدولس وحدة 
م ض ر م  م ض عات ال حدة، وقد قام ابلادولس أثناء   اراء جترباة البااد معلماة ما  معلماات املدو اة 

ابل،فااءة وا اجة، وبعاد االناهااء ما  تادولس ال حادة ل،اس ما  اجملما عا  الاجرلبياة والضاابطة املشه د دا 
 الدوا ة )االهاباو املعرىف،ومقياس الدافعية( و لك لل ص    ك ناائمل الباد. أداتىأعيد تطبيق 

 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها:

 ابة ع  أ ئلة الدوا ة، والااقق م  صاة وفيما للى عرا  ه  الناائمل الىت   الا صس  ليها لل
 فروضها:

 النتائج الخاصة باالختبار التحصيلى: -1
ماا أثار املادهس املنظا مى علااى »لل اباة عا  ال اىا  ا و  ما  أ ائلة البااد والاذ  لان  علاى: 

 ثالدال، واهاباو صاة « الااصيس املعرىف مب ا  تل الث،ثة لد  تلميذات الصف الثاىن اإلعداد  د  
ت  د فروق  ات داللة  حصائية ب  ما  طى دو ات اجملما عا  »م  فروا الباد والذ  لن  على: 

الاجرلبياااة والضاااابطة ىف الاطبياااق البعاااد  الهابااااو الااصااايس املعااارىف مب اااا  تل الث،ثاااة لصااااحل اجملم عاااة 
 .«الاجرلبية

( لدو ات 1212)فىاد البهى،  قامت الباحثة ث اب املا  طات واالحنرافات املعياولة وقي  )ت(
وا شا،ا  البيانياة الااليااة  واجلادو اجملما عا  الاجرلبياة والضاابطة ىف االهابااو املعارىف وم اا  تل الث،ثاة، 

 ت ض   لك.
 (2 دو  )

 املا  ط احل ار واالحنراف املعياو  وقي  )ت( لناائمل تطبيق 
 رلبية والضابطةاالهاباو املعرىف بعد ز على كس م  اجملم عا  الاج

م ا  ت 
 الدو ة االهاباو

 اجملم عة الضابطة اجملم عة الاجرلبية
م ا    قيمة )ت(

 9ر 9م 1ر 1م الداللة
دالة عند  11012 109 102 9092 19001 15 الاذكر

م ا   
0001 

 11022 101 2002 9090 1905 15 الفه 
 91022 1012 2091 1020 1101 15 الاطبيق

 (1ش،س )
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 قاونة ب  دو ات اجملم عا  الاجرلبية والضابطة الهاباو الااصيس املعرىف املاعلق مب ا   )الاذكر(م

 
 (9ش،س )

 مقاونة ب  دو ات اجملم عا  الاجرلبية والضابطة الهاباو الااصيس املعرىف املاعلق مب ا   )الفه (

 
 (1ش،س )
 هاباو الااصيس املعرىف املاعلق مب ا   )الاطبيق(مقاونة ب  دو ات اجملم عا  الاجرلبية والضابطة ال

 
 (2ش،س )
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 مقاونة ب  دو ات اجملم عا  الاجرلبية والضابطة الهاباو الااصيس املعرىف املاعلق ابالهاباو ك،س

 
لاضاا  و ا د فاروق  ات داللااة  حصاائية با  ما  ااطات  وا شاا،ا  البيانياة ال اابقةوما  اجلادو  

رلبياة والضاابطة ىف االهابااو البعاد  وم اا  تل الث،ثاة لصااحل اجملم عاة الاجرلبياة، دو ات اجملم عا  الاج
وبااذلك لقبااس الفاارا ا و  للدوا ااة، وهااذا لااد  علااى مااد  فاعليااة املاادهس املنظاا مى ىف تاادولس وحاادة 

 مفاهي  هذه ال حدة.)عينة الباد( و ك اب الالميذات « متييو العدد»
 فعيةالنتائج الخاصة بمقياس الدا -2

ماا أثار املادهس املنظا مى علاى »لل ابة ع  ال ىا  الثاىن ما  أ ائلة البااد، والاذ  لان  علاى: 
الراباب ما   الفراواهاباو صاة « تنمية القدوة على الدافعية للجناز لد  ت،ميذ الصف الثاىن اإلعداد 

اجملم عااة ت  ااد فااروق  ات داللااة  حصااائية باا  ما  ااطى دو ااات »فااروا الباااد والااذ  لاان  علااى: 
قامات الباحثاة ، «الاجرلبية والضابطة ىف مقياس الدافعية البعاد  وأبعااده ال ااة لصااحل اجملم عاة الاجرلبياة

ىف مقياااس ( لادو ات اجملماا عا  الاجرلبياة والضااابطة تث ااب املا  ااطات واالحنرافاات املعياولااة وقااي  )
 الاالية ت ض   لك. وا ش،ا  البيانيةواجلداو   الدافعية البعد  وأبعاده ال اة

 (1 دو  )
 املا  ط احل ار واالحنراف املعياو  وقي  )ت( لناائمل تطبيق 
 مقياس الدافعية بعد ز على كس م  اجملم عا  الاجرلبية والضابطة

 الدرجة أبعاد المقياس
 المجموعة التجريبية

المجموعة 
 الضابطة

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 2ع 2م 1ع 1م

 ...1 1 2 6..5 6.5 11 وحمستوى الطم

دالة عند 
مستوى 
5.51 

 25.6 .5.5 1.61 1.1 5.6 15 مستوى المثابرة
 22.5 5.55 ...1 5.11 5..6 12 مستوى االستمتاع بتعلم النحو

 ...1 5.1 ..1 5.11 6 12 مستوى حب اإلطالع
 ..2 .5.5 1.15 .5.1 6.55 12 مستوى قلق االختبار

 25.25 5.65 1.15 1.52 6.55 11 مستوى الخوف من الفشل

 (5ش،س وق  )
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 مقاونة ب  دو ات اجملم عا  الاجرلبية والضابطة ملقياس الدافعية املاعلق مب ا   الطم م

 
 (2ش،س )

 مقاونة ب  دو ات اجملم عا  الاجرلبية والضابطة ملقياس الدافعية املاعلق مب ا   املثابرة

 
 (1ش،س )

 م عا  الاجرلبية والضابطة ملقياس الدافعية املاعلق مب ا   اال اماار باعل  النا مقاونة ب  دو ات اجمل

 
 ( 2ش،س )
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 مقاونة ب  دو ات اجملم عا  الاجرلبية والضابطة ملقياس الدافعية املاعلق مب ا   ح  االط،ر

 
 (2ش،س )

 اعلق مب ا   ا  ف م  الفشسمقاونة ب  دو ات اجملم عا  الاجرلبية والضابطة ملقياس الدافعية امل

 
 (10ش،س )

 مقاونة ب  دو ات اجملم عا  الاجرلبية والضابطة ملقياس الدافعية املاعلق مب ا   قلق االهاباو

 
 (11ش،س )
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 مقاونة ب  دو ات اجملم عا  الاجرلبية والضابطة ملقياس الدافعية ك،س أببعاده ال اة

 
ال ااابق لاضاا  تفاا ق اجملم عااة الاجرلبيااة علااى اجملم عااة بقة وا شاا،ا  البيانيااة ال اااوماا  اجلاادو  

، وهااذا لباا  أتثاا  املاادهس املنظاا مى ىف  ك ااااب وم ااا  تل ال اااةالبعااد   الضااابطة ىف مقياااس الدافعيااة
و لاك ما  ها،  املقيااس الاذ  أعدتال الدوا اة  اجملم عة الاجرلبية القدوة علاى الدافعياة للجنااز تلميذات

 .دذا الغرا
 نتائج الخاصة بقياس حجم التأثير:ال -3

ما حج  ا ثر الناتمل ع  املدهس »لل ابة ع  ال ىا  الثالد م  أ ئلة الباد والذ  لن  على 
والااقاق ما  « املنظ مى كماغ  م اقس علاى كاس ما  الااصايس املعارىف والدافعياة للجنااز كماغا ل  عبعا 

لل حاادة املصااغة منظ ميااز أتثاا  كبا  علااى »صااة الفارا ا ااامس ما  فااروا البااد والاذ  لاان  علاى 
، قامت الباحثة «د   الااصيس النا  ، وتنمية الدافعية للجناز لد  تلميذات الصف الثاىن اإلعداد 

Eta-Square (n)ث اااب مربااب  لاااا 
واجلاادول  الااااالي  (، 9000حل اااب الااااأث  )صاا،م مااراد:  2

 ل ضاان  لك:
 (2 دو  )

 وم ا  تل حج  ا ثر ل،هاباو
 كل االختبار التطبيق الفهم التذكر مستويات االختبار

 1.55. 5..21 ...11 11.11 ت

 51.12.5. 6.5..111 1551..2. 11.5...2 مربع ت )البسيط(

 .6 .6 .6 .6 درجة الحرية

مربع ت + درجة الحرية 
 )المقام(

.11.11.5 ..1.1551 6.6..6.5 1522.121 

 ..1.2..5 .115...5 1.521..5 6121...5 حجم األثر

 كبير كبير كبير كبير الداللة
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 (2 دو  )
 للمقياس وأبعادهحج  ا ثر 

 كل المقياس الخوف القلق اإلطالع االستمتاع المثابرة الطموح أبعاد المقياس

 2..61 25.5 ...25 2...1 .22.5 25.61 6...1 ت

 65.6.5.2 152.15.5 115.6.51 21...2.. .612.115 15...121 1525..6. مربع ت )البسيط(

 .6 .6 .6 .6 .6 .6 .6 درجة الحرية

مربع ت + درجة الحرية 
 )المقام(

111.1526 11....15 615.115. 165...21 1...6.51 155.15.. 216..5.5 

 1...1..5 11521..5 51....5 .11.1..5 255....5 ..1.1..5 55.16..5 حجم األثر

 كبير كبير كبير بيرك كبير كبير كبير الداللة

كب ، وهذا لش   ك مد  واملقياس  وم  اجلدول  ال ابق  لاض  أن حج  الاأث  ل،هاباو املعرىف 
أتثر  املدهس املنظ مى على د   الااصيس النا   وتنمياة القادوة علاى الدافعياة للجنااز لاد  تلمياذات 

 اجملم عة الاجرلبية.
 مناقشة النتائج وتفسيرها:

 قشة ناائمل الباد وتف  ها كما للى:  منا
 أواًل: النتائج الخاصة باالختبار المعرفى:

أثبات الناائمل ا اصة باطبياق االهابااو املعارىف مب اا  تل الث،ثاة علاى كاس ما  اجملما عا  الاجرلبياة 
 عاة ( لصااحل اجملم0001(، أن هنا  فروقاز  ات داللاة  حصاائية عناد م اا   )2والضابطة بعد ز  دو  )

، ولصاااحل الاطبياق البعااد ، كمااا و ِ اَد أتثاا  قاا   كمااا الااىت دو اات اب ااخدام املاادهس املنظاا مى الاجرلبياة
( وهذا لر ب  ك ماد  أتثا  ال حادة املصااغة منظ ميااز علاى د ا  م اا   الالمياذات 2ل ضال  دو  )

 عينة الباد ىف االهاباو املعرىف.
 وتر ب الناائمل ال ابقة  ك ما للى:

 املدهس املنظا مى الفرصاة للالمياذات عيناة البااد ل، اافادة ما  املعل ماات واملعااوف والق اعاد  أعم
امل   دة ىف بنياه  املعرفية، وتنظيمها بطرلقة تانا   مب املعل ماات واملعااوف واملفااهي  اجلدلادة الاىت 

 انا  الااعل  بشا،س تقدم د ، مما  عس ا ادعاء املعل مات واملفااهي  بطرلقاة أل ار وأ اهس، وتنمياة  
 ما،امس، مما انع،س على د   م ا اه  الااصيلى النا  .

  املدهس املنظ مى ىف  عس الالميذات ص واز للعملية الاعليمية، وهذا أد   ك   وة اناباهه  لاعل    اه
 م ض عات ال حدة املصااغة ابملادهس املنظا مى، مماا  علها  أكثار مروناة وحي لاة وتفااع،ز داهاس الغرفاة

 الصفية، مما  اعد على ز دة دصيله  املعرىف.

   ،َس ا اخدام املدهس املنظ مى تص لر املفاهي  النا لة و جيااد الع،قاات الاىت تاربط بينهاا ما  ها َ هى
 .قدواهت  الااصيلية، مما أد   ك وفب كاي  الالميذاتاملخططات املنظ مية املطروحة ىف  

 بنااء املنظ ماات أثنااء عملياة الاادولس وتشاجيعه  علاى بنااء  أد  دفيو الالمياذات عيناة البااد علاى
معااك، ممااا أد   ك وفااب   بناااء املنظ مااات،  ك  عااس الاااعل  لاادله    عناادمفاااهي  وع،قااات  دلاادة 

 م ا اه  الااصيلى املعرىف.
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   اعد  اه  ا اخدام املدهس املنظ مى على الاقليس م  ال رد اللغ   للق اعد واملفاهي  النا لة، مما
 ك  اارعة الالميااذات علااى تااذكر وفهاا  عناصاار امل ضاا عات و اارعة ا ااادعائها ىف أ هاااهن ، ممااا أد  

 .ا ايعاهب  للمفاهي  النا لة

  أد  ا اخدام املدهس املنظ مى  ك  ظهاو الع،قات ب  املعاوف واملعل مات واملفاهي  النا لة ال ابقة
لاعل ،وظهاار  لااك  لياااز ماا  هاا،  ت ااابقه  علااى حااس واحلاليااة، ممااا أد   ك  قبااا  الالميااذات علااى ا

 ، مما  اعد على هلق بيئة صاحلة للاعل .املخططات املنظ مية داهس حجرة الدوا ة

  أصب  الالميذات م  ه،  املدهس املنظ مى ه  مصدو املعرفة داهس الفصس، ودوو املعل  لناصر ىف
أنف ااه  ىف بناااء املنظ مااات ودليلهااا ب،ااس  اإلوشاااد والا  ياال، ممااا  اااه  ىف اعاماااد الالميااذات علااى

  ه لة ول ر، مما  اعد على وفب م ا   الاعل   ك الاطبيق.

  أد  ا اخدام املدهس املنظ مى  ك  دوا  الالميذات عينة الباد للمفاهي  والع،قات املنظ مية فيما
،ااس باادووه علااى تثبياات بينهااا، ممااا أد   ك تاارابط وت،امااس املعرفااة ىف أ هااان الالميااذات، والااذ  انع

 املعل مات و ه لة ا رت اعها وقت احلا ة.

  ا ااااخدام أكثاار مااا  أ اال ب مااا  أ ااالي  الاقااا مي )كااالاق مي القبلاااى والاقاا مي البناااائى والاقااا مي  اااعد
، كما  اعد على ال قا ف «متييو العدد»ا اامى( على دقيق أهداف الدووس املصاغة منظ مياز ل حدة 

م ااااةة فاعلاااة ىف د ااا   ه مماااا  اااا ،ت وماااد  تقااادمه  ىف دووس ال حااادةعلاااى م اااا  ت الالمياااذا
 الااصيس النا   للالميذات عينة الدوا ة.

  ،أد  ا اااخدام املاادهس املنظاا مى  ك شااع و الالميااذات عينااة الباااد ابمل اائ لية والرغبااة ىف املشاااوكة
ة ا ااايعاب ال حادة املصاااعة و باداء ا واء الااىت تثار  النقااا  داهاس الغرفااة الصافية، ممااا أد   ك  اه ل

 .النا  ااصيس المنظ مياز و ه لة ا رت اعها وابلااك ز دة 

 فاعلياة( والاىت بينات 9002وقد اتفقت ناائمل هاذه الدوا اة ماب نااائمل كاس ما  )ال اعد  الغا  ، 
فا ق تنمية مهاوات ت ليد املعل مات وتقييمها، والاف،  تدولس العل م على ا اخدام املدهس املنظ مى ىف 

( والااىت بيناات أةيااة تطبيااق 9002هااا ر عبااد امل لااد، املعاارىف لااد  ت،ميااذ املرحلااة اإلعدادلااة، ودوا ااة )
، ودوا ة ) ميان تنظي  وحدة ال واثة وأثرها على د   الااصيس وتنمية الاف،  الناقداملدهس املنظ مى ىف 

حااادة تاااجز الا،اماااس بااا  العلااا  دااادثت عااا  فاعلياااة املااادهس املنظااا مى ىف بنااااء و  ( والاااىت9001عثماااان، 
 -الفه  - ميب م ا  تل )الاذكروالا،ن ل  يا واجملامب على تنمية الاف،  االبا،او  والااصيس الدوا ى 

( والاىت ت صالت  ك فاعلياة 9001أما  فااووق وآهارون، لا،مياذ املرحلاة اإلعدادلاة، ودوا اة )الاطبياق( 
  .وال،اابة لا،ميذ الصف ا و  االبادائى تنمية مهاوات القراءةاملدهس املنظ مى ىف 

( والااىت وضاااات أةيااة املااادهس 9009دوا اااة  )بدولااة ح اااان ، كمااا اتفقااات هااذه النااااائمل مااب 
( والاىت بينات أةياة ا ااخدام املادهس 9001املنظ مى ىف تادولس العلا م، ودوا اة )فاطماة عباد ال ا،م، 
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دائيااة، وأثااره ىف تنميااة املهاااوات ا  ا ااية والاف،اا  املنظاا مى ىف تاادولس وتعلاا  الر ضاايات ابملرحلااة االبا
 & Fey Marc E, Cleave Patricia L, Long Steven H, Hughesدوا اة: الر ضاى، و 

Martray (1991)  لاي ا  الق اعاد النا لاة عنااد   اارتاتيجيا    أثبااات ناائجهاا فاعلياة ا ااخداموالاىت
 رتاتيجية دقيق ادادف بشا،س   ب الانبيل املركو و حيد   ا اخدام أ ل، الط،ب  و  القص و اللغ  

والاىت  Pender Charles David (1994)دوا اة: و ، Acycliclogoal Attack Strategyدوو  
علااى تطاا لر  طاا،ب املرحلااة الثان لااة ك  عااداد وتنميااة وتقاا مي طاارق الااادولس املصااممة مل اااعدة  ت صاالت

املهاااوات اللغ لااة ىف اللغااة الفرن ااية كلغااة نع،ااس علااى د اا  ممااا ااال اارتاتيجيات الاعليميااة ا اصااة هباا ، 
( والاىت أثباات أةياة املادهس املنظا مى ىف تنمياة الااصايس وعملياات 9002ودوا ة فط ماة صماد )،  نية

 العل  ىف مادة العل م لد  ت،ميذ الصف ا و  اإلعداد .

والاىت ا ااخدمت  Dernoshek Darrell Joseph (1996)دوا اة:  و الف هاذه الدوا اة ماب
أ اال ب الق اعااد النا لااة املاغاا ة مقابااس أ اال ب الق اعااد النا لااة الاقليدلااة ىف املدو ااة اإلعدادلااة داهااس 

،ا   ملا ظة ىف مك، اجملم عا  حقق ا أن   حيد أثبات الناائملالفص   ا  بانية )اكا اب اللغة الثانية( 
  . حصائية ب  اجملم عا  الاجرلبية والضابطة، أ  عدم و  د فروق  ات داللة الص،حية اللغ لة

( والاىت ت صالت  ك فاعليااة 9002دوا اة )هاا ر عبااد امل لاد، كماا تافاق نااائمل هاذه الدوا ااة ماب 
املاادهس املنظاا مى ىف تنظااي  وحاادة ال واثااة ىف مقاارو  ا حياااء علااى تنميااة الااصاايس، والاف،اا  الناقااد لااد  

( والاىت بينات 9002لناة م،اة امل،رماة، ودوا اة )عا ا املاال،ى، طالبات الصف الثاىن الثان   علمى مبد
أثاار ا اااخدام املاادهس املنظاا مى ىف تاادولس ادند ااة امل ااا لة علااى الاف،اا  الر ضااى لطاا،ب الر ضاايات 

مقاوناة تعلا  الق اعاد  ك ، والاىت هادفت Price Jane Ann (1998): ودوا اة ل،لية املعلم  ابلطائف،
وقااد أظهارت ناااائمل هاذه الدوا ااة ، لياد  وأ اال ب ال،ااباة ماا  ها،  ووشااة عماسالنا لاة اب  اال ب الاق

كمااا ىف م ااا   الطاا،ب الااذل  تعلماا ا الق اعااد النا لااة أب اال ب ال،اابااة ماا  هاا،  ووشااة العمااس  د ااناز 
ب اجتاهاز  جيابياز حن  ال،اابة وطبق ا مهاوات حن لة وظيفية ىف ال،اابة مب ا   وفيب أكثر ما  الطا، أظهروا 

 Hutchinson, Diana, McCavitt Rude Kristieدوا اة: و ، الاذل  تعلما ا اب  ال ب الاقلياد 

Deanne (2002) د   اإلجناز )الااصيس( لاد  الطا،ب ما  ها،  تعلا  الق اعاد ، والىت هدفت  ك
ا هاااداف امل ضااا عة  حققااات (Sjhurely Method)وقاااد أثباااات النااااائمل أن طرلقاااة شااا وك ، النا لااة

 ة، كما أهنا تىد   ك ز دة لاس وثقة الط،ب ىف أنف ه ، كما أهنا تعمس على ز دة وعى وطما م للدوا
املعلما  مباا لاىد   ك ز دة الفها  ودماس امل ائ لية لاد  الطا،ب، كماا أظهارت النااائمل اناقاا  املهااوات 

 ,Mctier)، ودوا اة نا لاةاجتاهاات الطا،ب حنا  تعلا  الق اعاد ال مب د  النا لة  ك ا عما  الي مية 

Calvin, 2007)  والىت بينت فاعلية املدهس املنظ مى ىف د   الااصايس ىف ماادة الر ضايات، ودوا اة
(Taylor, Gina Maire, 2004) ،والىت بينت أةية املدهس املنظ مى ىف د   عمليات القراءة 

 ثانيًا: النتائج الخاصة بمقياس الدافعية:
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اصااة باطبيااق مقياااس الدافعيااة أببعاااده ال اااة علااى كااس ماا  اجملماا عا  الاجرلبيااة أثبااات الناااائمل ا 
( لصااحل اجملم عاة 0001(، أن هنا  فروقاز  ات داللاة  حصاائية عناد م اا   )1والضابطة بعد ز  دو  )

(، وهااذا لر اااب  ك 2الاجرلبيااة ولصاااحل الاطبياااق البعااد ، كمااا ل  اااد أتثاا  ق  ،وفاعليااة كبااا ة  اادو  )
ىف  ك اااب الالميااذات عينااة  املااىثر، ودووه «متييااو العاادد»دام املاادهس املنظاا مى ىف تاادولس وحاادة ا اااخ

 الباد القدوة على الدافعية للجناز ودظى العقبات الىت د   دون فهمه  للق اعد النا لة.

 وتر ب الناائمل ال ابقة  ك ما للى:
  لاك ما  ها،  ت اابقه  علاى حاس  وظهار  اعد املدهس املنظ مى على  قبا  الالميذات على الااعل 

املنظ مات، كما حد  تفاعس  جيار ب  املعلمة القائمة ابلادول  وب  الالميذات مما َلَ رى علايه  بنااء 
املنظ مات ودليلها ب،اس  اه لة ول ار، مماا أد   ك وفاب م اا   الااعل  و ارعة ا اايعاب الالمياذات 

 وز دة دافعياه  للاعل .

 وتنظاي   هاجاهت تلمياذات اجملم عاة الاجرلبياة علاى ترتيا   املدهس املنظا مىاب اخدام  الادولس  اعد
املعل ماااات واملفااااهي ، مماااا  ااااعد الالمياااذات علاااى  تصااانيفأف،ااااوه  ابإلضاااافة  ك مماو اااة مهااااوات 

اكا اب مهاوة اال اناات، والىت م  ه،دا ا اطع  ال ص    ك معل مات ومفاهي   دلدة ىف ض ء ما 
 دوا ال، مما أد   ك د   دافعياه  لدوا ة ال حدة املصاغة منظ مياز.  بق

   املعاك    أد  ا اخدام املدهس املنظا مى  ك الاأكياد علاى الااعلMeaningful Learning   ما
بيئة صاحلة للاعلي   وفاىرَ ه،  تنمية ال عى مبعاىن اجلمس الىت ا اخدمت ابل حدة املصاغة منظ مياز، مما 

  لد  الالميذات داهس الفص  ، مماا أد   ك ز دة الدافعياة لادله  واال ااماار بااعل  الق اعاد والاعل
 النا لة لل حدة املصاغة منظ مياز.

  أد  ا اااخدام املااادهس املنظاا مى  ك تااادفق املفاااهي  ال اااابقة للالميااذات واملاعلقاااة ابل حاادة املصااااغة
النا لة ال ابقة وال،حقة، وهذا بدووه انع،س على منظ مياز، مما أد   ك حدو  اتصا  ب  املفاهي  

تنمية الدافعية لد  هىالء الالميذات لدوا ة ال حدة والشع و ابلصج واملثابرة ىف تعل  املفاهي  النا لة 
 الصعبة.

  ك ال صاا    ك بنيااة معرفيااة منظ ميااة،  (عينااة الباااد) اااعد ا اااخدام املاادهس املنظاا مى الالميااذات 
  ذاااءاااابب والا،امااس  ك  اناا  الاارتابط باا  املعرفااة واملهاااوة وال  اادان، ممااا  اااعد علااى لراعااى فيهااا الا

 قدوهت  على الدافعية للجناز والااصيس.

  أد  الاعااااون اإلجياااار بااا  الالمياااذات ماااب بعضاااه  الااابعض أثنااااء عملهااا  ىف جمم عاااات صاااغ ة لبنااااء
 د م  دافعياه  حن  الاعل .املخططات املنظ مية،  ك هلق قن ات اتصا  بينه  مما زا
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  اه  ا اخدام املدهس املنظ مى على الا،يف ا م  واالتوان املعارىف واملهااو  وال  اداىن للالمياذات 
شخصااية واعيااة قااادوة علااى م ا هااة الااااد ت و طااى العقبااات  جياااد عينااة الباااد ممااا  اااعد علااى 

 لد  الالميذات. واإلجناز مما  اعد على ز دة الاعل والاغل  على الصع ابت، 

  ت ف  بيئة تعليمية آمنة للالميذات عينة الباد أثناء تطبيق دووس ال حدة، حيد ل  دها ال د واحملبة
والدميقراطياة واحلرلاة الف،رلاة، هااذه ا  ا اء  ااةت م ااةة فاعلااة ىف حفاو الالمياذات للافاا ق و  وة 

 لا ه  للاعل .

 ااذب اناباااه الالميااذات و  وة تف،اا ه  ممااا أك اابه  أد  الااادولس اب اااخدام املاادهس املنظاا مى  ك  
قاادوة علااى الاف اا  والفهااا  والاطبيااق واال اااناات والانبااى، والاااذ  انع،ااس باادووه علااى ز دة دافعياااة 

 الالميذات لاعل  دووس ال حدة املصاغة منظ مياز.

  ياتااال والنظااارة دوا اااة الالمياااذات للمفااااهي  النا لاااة ىف  طااااو كلاااى مااارتابط دون أن لفقاااد  وئ ااااةت
ز دة الدافعية لد  الالميذات للجناز والاقادم ىف ال حادة املصااغة  ك الشاملة للم ض عات النا لة، 

 منظ مياز.

والاذ   Cowan, D' Ette Fly (2006)وقاد اتفقات نااائمل هاذه الدوا اة ماب نااائمل كاس ما : 
اء املاااادىن لااابعض املاااداوس  ات ت صاااس  ك أن املااادهس املنظااا مى للعااا  دوواز هامااااز ىف الاغلااا  علاااى ا د

، ودوا ااة للاااعل  للطاا،ب وز دة دافعياااه  ماا  الااصاايس الدوا ااى َح ىاا َ ممااا  الدافعيااة املنخفضااة للاااعل 
Kinsella, William Senior, Joyce (2008)   أن املادهس املنظا مى لعماس علاى د ا   با والاذ

 ,Shilling Ford ودوا ااةفعياااه  للاااعل ، ودابااصاايس الا،ميااذ الشاااملة والنهاا ا الاااعل  ابملااداوس 

Margaret Hnn- Lambie, Glenn W. Watter, Sara Meghan (2007) والاىت ت صالت  ك 
 أن ا اخدام املدهس املنظ مى لفيد الط،ب الذل  لعان ن م  نق  ىف االناباه، 

 ,Jan, Ivy Geok-Chin. Sharan, Shlomoi Leeو الف ناائمل هاذه الدوا اة ماب دوا اة 

Christin Kim Eng (2007)  والاىت بينات أن ا ارتاتيجيات الاادولس احلدلثاة ومنهاا الااعل  الاعااوىن
واملنظاا مى ال حي اا  دافعيااة الطاا،ب للااصاايس والافاا ق الدوا ااى، وأن الطرلقااة الاقليدلااة ال  الااف عاا  

 الطرلقة احلدلثة ىف   وة الدافعية للاعل  واإلجناز.
 ,Buehl, Michelle, M. (2003), Ward كاس ما   وا اة ماب نااائملكما اتفقت ناائمل هذه الد

Cynthia (2002)  ىف ومنها املدهس املنظ مى والىت بينت أةية ا اخدام ا رتاتيجيات الادولس احلدلثة
 ,Bartels، ودوا اة ز دة الدافعية للااصيس ود ا  ا داء لاد  الطا،ب ابلا ال ت املااادة ا مرل،ياة

Jared M. Magun- Jackson, Susan Kemp Arthur D. (2009)  ثباات ناائجهاا أوالاىت
ىف ز دة الدافعياة للجنااز لاد  الطا،ب ومنها املدهس املنظ مى  فاعلية اال اعانة ابال رتاتيجيات املاط وة
 Lasley, Thomas, J, II, Yinger, obertودوا ااة ، اجلااامعي  ابلاا ال ت املاااادة ا مرل،يااة

(2006), Huldrow, April (2008) ذل  أشاااوا  ك أن املاادهس املنظاا مى للعاا  دوواز هاماااز ىف لااال
 النه ا أبداء املعل  والذ  لنع،س بدووه على الا،ميذ، وز دة دصيله  ودافعياه  للاعل . 
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 توصيات البحث:

 ىف ض ء ما ت صلت  ليل الدوا ة م  ناائمل ت صى الباحثة مبا للى:
نااائمل هاذه تادولس الق اعاد النا لاة ابملرحلاة اإلعدادلاة، حياد أثباات  ا اخدام املدهس املنظا مى ىف -1

 أن لل أثراز فاع،ز ىف د   الااصيس النا  . الدوا ة

ا اخدام املدهس املنظ مى ىف تنمية القدوة على الدافعية للجناز لد  ت،ميذ املرحلة اإلعدادلة حيد  -9
نميااة القاادوة علااى الدافعيااة للجناااز لااد  الطالبااات عينااة أن لاال أتثاا از كباا از ىف ت الدوا ااة احلاليااةأثباات 

 الباد ىف مادة الق اعد النا لة.

نباذ طرلقاة احلفاظ والالقاا  ىف الاعلاي ، تلاك الطرلقااة الاقليدلاة الاىت مجاادت عقا   الطا،ب، و علاات  -1
لرتب لاة أدمغاه  جمرد أوعية دشى فيها حرفياة املعل ماات والق اعاد، والباد ما  اتباار الطارق العلمياة وا

الىت هتا  بفه  الطال ، وت  ب مداوكل وآفاق تف،ا ه، وتشاجعل علاى اإلبادار واالبا،ااو، ومت،نال ما  
القاادوة علااى تطبيااق الق اعااد اللغ لااة تطبيقاااز علمياااز، وتصاالل ابل،اا،م الفصااي  وتاارر  وقاال علياال )عبااد 

 (.9002اللطيف الش لرف، 
ضارووة ، ماب لس الق اعاد النا لاة ابملرحلاة اجلامعياةاال اعانة ابملدهس املنظا مى ىف مقاروات طارق تادو  -2

تاادول  الطاا،ب املعلماا  ب،ليااات الرتبيااة علااى كيفيااة ا اااخدام املاادهس املنظاا مى ىف الااادولس، حااىت 
 ل، ن ا قادول  على ا اخدامل بعد الاخرت.

ك ملاا لال ضرووة تدول  املعلم  أثناء ا دمة على كيفية ا اخدام املدهس املنظ مى ىف الادولس، و لا -5
تطاا لر الدافعيااة للجناااز لااد  الطاا،ب، وتطاا لر قاادواهت  اإلبداعيااة واالبا،اولااة و لااك ماا  ىف  أثاارماا  

 ه،  تعاون كليات الرتبية مب مدلر ت الرتبية والاعلي  إلقامة دووات تدولبية دىالء املعلم .

 CDمصااغة منظ ميااز علاى  ضرووة ت ف  االم،اانت ال،زمة للاادولس بطرلقاة منظ مياة، وتا ف  باراممل -2
كيفياة ا ااخدام املادهس املنظا مى ىف   علاىللمعلم  والط،ب، وضرووة تط لر النم  املهك للمعلم  

 .العملية الاعليمية

تنميااة الاا عى لااد  يططااى املناااهمل بضاارووة ت ظيااف املاادهس املنظاا مى ىف تاادولبات ال،ااا  املدو ااية  -1
 ومراحس أهر .ا اصة ابللغة العربية وتطبيقها ىف صف ف 

حد القائم  على  طيط وتصمي  وتنفيذ منااهمل اللغاة العربياة بصافة عاماة ومنااهمل الق اعاد النا لاة  -2
 بصفة هاصة، بضرووة تط لر هذه املناهمل بطرلقة منظ مية والىت تا افق مب القرن احلاد  والعشرل .

الط،ب، و صي  حصة ل مية   يضرووة االهامام ابمل،ابات املدو ية وتوولدها ابل،ا  ال،زمة لاعل -2
لااده   الطاا،ب امل،ابااة للقااراءة واإلطاا،ر مبااا خياادم الاادوس النااا  ، والقاادوة علااى تطبيااق الق اعااد 

 النا لة دت  شراف املعل .

ضرووة  عادة النظر ىف ت زلب دو ات مادة النا  ىف املرحلة اإلعدادلاة، ثياد لاا   صاي   اوء ما   -10
 ا الط،ب أثناء ال،اابة.هقب فيالدو ة لألهطاء النا لة الىت ل

م،انياات علاى تعولاو وتطا لر الدافعيااة  ا ما  ماضارووة أن لعماس أوليااء ا ما و، واملاداوس ب،اس مااا فيه -11
 .Klose, Laurie Mc Garry (2008)للجناز لد  الط،ب 



 - 51 - 

  عادة النظار ىف طرلقاة عارا احملاا   الناا   ىف ال،اا  الاعليمياة، علاى أن لاا  ىف ضا ء االجتاهاات -19
واال رتاتيجيات واملداهس احلدلثة، ومنها املدهس املنظ مى والذ  أثباات الدوا اة احلالياة قدوتال علاى 

 د   الااصيس النا  ، وز دة الدافعية للاعل  لد  الالميذات عينة الباد.
 ىف جما  تدولس اللغة العربياة لاعارلفه مباافظة   هات عقد الندوات واملىمترات للمعلم  وامل  ه   -11

 هبذه اإل رتاتيجية وت ضي  فل فاها وهط اهتا وموا ها ىف تعلي  الط،ب ود   دافعياه  للجناز.

ىف ضا ء االجتاهاات  علاى أن لاا  عادة النظار ىف طرلقاة عارا احملاا   الناا   ىف ال،اا  الاعليمياة،  -12
حلالياة قدوتال علاى واال رتاتيجيات واملداهس احلدلثة، ومنها املدهس املنظ مى والذ  أثباات الدوا اة ا

 الااصيس النا  ، وز دة الدافعية للاعل  لد  الالميذات عينة الباد. د  

 مقترحات البحث:

 دوا ة أثر املدهس املنظ مى ىف تدولس الق اعد النا لة على تنمية الذكاءات املاعددة. -1

دب، القااراءة، دوا ااة أثاار املاادهس املنظاا مى ىف تاادولس فاارور اللغااة العربيااة ا هاار  )الب،غااة، ا  -9
 النص ص، الق اعد اإلم،ئية...  خل( على تنمية الااصيس والاف،  الناقد.

تنميااة مهاااوات  علااىباارانممل مقاارتم اب اااخدام املاادهس املنظاا مى لانميااة مهاااوات الااادولس وأثااره  -1
 الاف،  الناقد واإلبداعى لد  الط،ب املعلم .

رتاتيجيات احلدلثاة ىف تعلا  الق اعاد النا لااة عقاد مقااوانت با  املادهس املنظا مى وغاا ه ما  اال ا -2
 على تنمية الااصيس النا   والدافعية للجناز.

 دوا ة أثر املدهس املنظ مى ىف تط لر النم  املهك  داء معلمى اللغة العربية. -5

ثر املدهس املنظ مى ىف تدولس فن ن اللغاة )اال اامار، الاااد ، القاراءة، ال،ااباة( لاد  أدوا ة  -2
  ميب املراحس الاعليمية. الا،ميذ

دوا ااة أثااار تغيااا  منااااهمل اللغااة العربياااة اب ااااخدام املااادهس املنظاا مى علاااى الااصااايس واجتاهاااات  -1
 الط،ب وا ا  القراو.



 - 59 - 

 مراجع البحث

(: طارق تادولس اللغاة العربياة والرتبياة الدلنياة، القااهرة: م،اباة النهضاة 1222 باراهي  صماد عطاا ) -1
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عملياااىت الاالياااس والرتكيااا  لاااد  طااا،ب كلياااة الرتبياااة ب ااا هات، جملاااة دوا اااات ىف 
املنااهمل وطارق الاادولس، اجلمعياة املصارلة للمنااهمل وطارق الاادولس، العادد ال ااابب 

 وال بع ن، لنالر.

 www.mansf.org/amana/tanous2.htm,2006(: 9002بقيعى ) -12

(: فاعلياااة ا ااااخدام املااادهس املنظااا مى ىف تااادولس العلااا م ىف تنمياااة 9001تي ااا  صماااد نشااا ان ) -90
الاف،  العلمى، واالجتاهات حن  العل م لد  ط،ب الصف ال ادس ا  ا ى بغوة، 

 (، أبرلس.25جملة القراءة واملعرفة، العدد )

اخدام املادهس املنظا مى ىف تادوس علا م احليااة ىف الااصايس (: أثر ا ا9001مجيس منص و ألد ) -91
واملياا   العلميااة وبقاااء أثاار الاااعل  لااد  طلبااة الصااف الاا ااب ا  ا ااى، جملااة الرتبيااة 

 العلمية، اجلمعية املصرلة للرتبية العلمية، اجمللد ال ادس، العدد الرابب، دل مج.
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همل مفه مهاا، أ  اها، عناصارها، تنظيماهتاا، (: املنا1229حلمى ألد ال كيس، صمد أم  املفىت ) -11
 القاهرة: داو ال،ااب اجلامعى.

(: تط لر مهاوتى القراءة وال،ااباة ابللغاة اإلجنليولاة لاد  ت،مياذ الصاف 9002هالد  براهي  لاد ) -19
ال اااادس ىف فل اااط  اب ااااخدام املااادهس املنظااا مى، و اااالة دكاااا واة، كلياااة الرتبياااة، 

  امعة ع  مشس.

عامااز  190(: ىف احافاا  م،اباة داو العلا م مبنا ابة ماروو 1221وئيس اجلمه ولاة )هطاب ال يد  -11
 على  نشائها.

ا ااااخداماتل،  -أ  ااال -مفهااا م -(: دلياااس احملاااا   ىف العلااا م اإلن اااانية9002وشاااد  طعيماااة ) -12
 القاهرة: داو الف،ر العرر.

نظار ت وجتاااوب،  -عااام(: تاادولس اللغاة العربيااة ىف الاعلاي  ال9000وشاد  طعيماة، وصمااد مناار ) -15
 القاهرة: داو الف،ر العرر.

(: ذاااااا  ت منظاااااا مى ث،ثااااااى البعااااااد لانظااااااي  صااااااا   املناااااااهمل الدوا ااااااية 9002وضااااااا ال ااااااعيد ) -12
www.edunit.net   

(: آليات الباد الرتب   ب  ا طية واملنظ مية، املىمتر الرابب للمدهس 9002وضا م عد ال عيد ) -11
أبرلااااس(  2-1او الضاااايافة،  امعااااة عاااا  مشااااس )املنظاااا مى ىف الااااادولس والاااااعل ، د

 .http//www.mbadr.ntt/articles/viewالصاااااااااااايفة اإلل،رتونياااااااااااة. 

Asp?id=23. 

 Sat/central.com/Arabic.htm(: مهاوات الاف،  املنظ مى 9001وضا م عد ال عيد ) -12

 عية.(: طرق تدولس اللغة العربية، اإل ،ندولة: داو املعرفة اجلام1222زكر   براهي  ) -12

(: دليس صاا   كاااب القاراءة لطالباات الصاف ال اادس االباادائى ىف 9002زكية صاحل املال،ى ) -20
 ض ء مهاوات الاف،  املنظ مى، و الة ما  ا ،كلية الرتبية،  امعة أم القر .

(: باارانممل ص  اا  اب اااخدام املاادهس املنظاا مى لانميااة املفاااهي  العلميااة 9002 ااا   ااامى البااااب ) -21
 اظ هبا لد  ط،ب الصف العاشر، و الة ما  ا ، اجلامعة اإل ،مية بغوة.واالحاف

 ، عمان: داو جمدالو .2(: ىف القياس والاق مي،  1222 امى عرفيمل وهالد مصل  ) -29



 - 55 - 

(: فاعلية ا اخدام ال،مبي تر ىف تدولس ق اعد اللغة العربية لطا،ب 1222 امية على الب ي ىن ) -21
 ا  غ  منش وة،كلية الرتبية،  امعة ع  مشس.املرحلة الثان لة، و الة ما  

(: أثر ا اخدام ذ  ت الاعل  البنائى ىف اكا اب ت،ميذ احللقة الثانية 9001 امية صمد عبد هللا ) -22
ماا  الاعلااي  ا  ا ااى بعااض املفاااهي  النا لااة، و ااالة ما  ااا ،كلية الرتبيااة،  امعااة 

 الفي م.

، داو جماادالو  للنشاار 9ثااة لااادولس اللغااة العربيااة،  (: ا  ااالي  احلدل1222مسااي  أباا  مغلااى ) -25
 والا زلب، عمان، ا ودن.

(: ثا   ودوا اات ىف اللغاة العربياة، قضاا  معاصارة ىف املنااهمل وطارق 9009مس  عبد ال هااب ) -22
 ، املنص وة: امل،ابة العصرلة.9 الادولس ىف املرحلا  الثان لة واجلامعية، 

: فاعلياة الاااعل  الاعاااوىن ىف تنمياة قاادوة طا،ب الصااف الثالااد (9001شاعبان عبااد القاادو عوالااة ) -21
 اإلعداد  ا زهر  على تطبيق الق اعد النا لة ىف القراءة اجلهرلة والاعب  ال،اار.

 www.mansf.org/amana/tanous2.htm,2006(: 9005صج  ) -22

(: ا  الي  اإلحصائية ىف العل م النف ية والرتب لة واال اماعية. القاهرة: داو 9000) ص،م مراد -22
 ا جنل  املصرلة.

، ب وت: مى  ة الر االة 5امل  ل العلمى ملدوس اللغة العربية،  ه(: 1211عابد ت فيق ادامشى ) -50
 للنشر والا زلب.

دولس مقارو ا حيااء علاى الااصايس (: فاعلياة املادهس املنظا مى ىف تا9001عاص  صمد  باراهي  ) -51
 املعرىف وتنمية الاف،  اإلبداعى لط،ب املرحلة الثان لة، كلية الرتبية،  امعة   هات.

(: فاعلية برانممل ىف اإلوشاد الرتب   ىف ا اثاوة دافعية اإلجناز لد  9001عاطف ح   ش اشرة ) -59
لاة(، كلياة الدوا اات طال  لعاىن م  تدىن الدافعية ىف الااصيس الدوا ى )دوا ة حا

 الرتب لة، اجلامعة العربية املفا حة اب ودن.

(: ملدهس املنظ مى واملعل ماتية، املىمتر العرر الثالاد حا   املادهس 9001عبد البدلب صمد  ا  ) -51
 أبرلس. 12-5املظ مى ىف الادولس والاعل ، مركو تدولس العل م م  

الاعل  الاعاوىن ىف دصيس مادة النا  لد  طلبة  (: أثر ا اخدام طرلقة9001عبد احل،ي  صاحل ) -52
 الصف الثاىن الثان  ، و الة ما  ا ، كلية الرتبية،  امعة صنعاء.

 www.branjent.com(: 9002عبد اللطيف الش لرف ) -55

(: أثر تدولس وحدة البيئة اب اخدام املدهس املنظا مى 9001عبد هللا صمد  براهي  وعفاف و ن ) -52
لثان لااة العامااة، املااىمتر العاارر الثالااد حاا   املاادهس املنظاا مى ىف ىف دصاايس طاا،ب ا

 أبرلس. 2-5الادولس والاعل ، مركو تط لر تدولس العل م، 

  website:www.probsolv.com(: 9001عبد ال هاب صمد كامس ) -51

http://www.mansf.org/amana/tanous2.htm,2006
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(: الرتبيااة وثقافااة الا،ن ل  يااا، املااىمتر العلمااى الثالااد عشاار للجمعيااة 9001علااى ألااد ماادك و ) -52
مناااهمل الاعلاااي  والثاا وة املعرفياااة والا،ن ل  ياااة  -صاارلة للمنااااهمل وطاارق الاااادولسامل

 املعاصرة، اجمللد ا و ، داو الضيافة،  امعة ع  مشس.

 (: تدولس فن ن اللغة العربية، القاهرة: داو الف،ر العرر.9002على ألد مدك و ) -52

تادولس ادند اة امل اا لة علاى (: أثار ا ااخدام املادهس املنظا مى ىف 9002ع ا صاحل املال،ى ) -20
الاف،  الر ضى لط،ب الر ضايات ب،لياة املعلما  ابلطاائف، و االة دكاا واة، كلياة 

 الرتبية،  امعة أم القر .

(: فاعليااة وحاادة تعليميااة مقرتحااة قائمااة علااى املاادهس املنظاا مى ىف 9002غاااز  صاا،م املطرهااى ) -21
اه حنا  املاادة لاد  طا،ب الصاف تدولس العل م على دصيس املفااهي  العلمياة واالجتا

 /www.al-magha.comالثالاااد املا  ااااط، كليااااة الرتبياااة،  امعااااة أم القاااار . 

t63.html 

(: مناااهمل الباااد وطاارق الااليااس اإلحصااائى ىف العلاا م 1222فااىاد أباا  حطاا ، آمااا  صااادق ) -29
 النف ية والرتب لة واال اماعية، القاهرة: ا جنل  املصرلة.

، القااهرة: داو 1(: علا  الانفس اإلحصاائى وقيااس العقاس البشار ،  1212فىاد البهى ال ايد  ) -21
 الف،ر العرر.

(: ا اخدام املدهس املنظ مى ىف تدولس الر ضيات ابملرحلة 9001فاطمة عبد ال ،م أب  حدلد ) -22
االبادائية، وأثره ىف تنمية املهاوات ا  ا اية والاف،ا  الر ضاى، و االة دكاا واة غا  

 رتبية بب و عيد،  امعة قناة ال  لس.منش وة، كلية ال

(: ا ااااارتاتيجيات تعلاااااي  اللغاااااة العربياااااة ىف املرحلاااااة الثان لاااااة، كلياااااة 9001فاااااااى علاااااى لااااا نس ) -25
 الرتبية، امعة ع  مشس.

 (: م  مش،،ت تعلي  اللغة العربية، صايفة الرتبية، العدد الثاىن، أبرلس.1221فااى ل نس ) -22

ي  اللغاااة العربياااة ىف املرحلاااة الثان لاااة، القااااهرة: مطبعاااة (: ا ااارتاتيجيات تعلااا9000فاااااى لااا نس ) -21
 ال،ااب احلدلد.

(: أثار ا ااخدام املاادهس املنظا مى ىف تنمياة الااصايس وعملياات العلاا  9002فط ماة صماد علاى ) -22
والذكاء البصر  وامل،اىن والذكاء الطبيعى ىف مادة العل م لد  ت،ميذ الصف ا و  

 ، ل ني .115اهمل، العدد اإلعداد ، جملة دوا ات ىف املن

 www.alriyadh.com/.../article 69/99.html(: 9002فهد عبد ال،رمي ) -22

(: ىف املدهس املنظ مى وه  دت شعاو الرتبية ىف عصر الع ملة،  امعة 9002املىمتر الدوك ا و  ) -10
 www.minshaw.com/node 882ل لي .  15-11الطفيلة الاقنية، 
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بارانممل ىف الق اعاد النا لاة معادة وفاق الطرلقاة  فاعلياة(: أثار 1222)ص   صم د عباد وب النا   -11
الفردلاة الاشخيصااية ىف دصايس بعااض املفااهي  النا لااة لاد  طاا،ب الصاف الثالااد 
 الثان   العام، جملة الباد ىف الرتبية وعل  النفس، كلية الرتبية،  امعة املنيا، أبرلس.

ا لة الشائعة ىف كااابت طلبة املرحلاة الثان لاة ىف (: ا هطاء الن9002صمد ألد ح   الدقر  ) -19
 اجلمه ولة اليمنية، و الة ما  ا ، كلية الرتبية،  امعة صنعاء.

  ارتاتيجية البااد اجلمااعى الاعااوىن ىف الااصايس وتنمياة ا داء  فاعلياة(: 9002صمد احل يك ) -11
ا  اا ، كلياة اللغ   ال،اار لاد  طا،ب الصاف الثااىن الثاان   ا زهار ، و االة م

 الرتبية،  امعة ا زهر.

(:   ارتاتيجية مقرتحااة ىف ضاا ء أ اال ب الانظ  لااادولس م ااائس الفيااو ء 1221صماد ال اايد علااى ) -12
دوا اة جترلبياة، جملاة كلياة الرتبياة،  امعاة املنصاا وة،  -لطا،ب الصاف ا و  الثاان  

 ( مال .12العدد )

ة ىف مراحااااااااس الاعلااااااااي  العااااااااام، (: واقااااااااب تاااااااادولس الق اعااااااااد النا لاااااااا9002صمااااااااد الصاااااااااو  ) -15
Almaktabah.net/vb/showhared.php?t=19830. 

(: كفااءة الااعل  الاعااوىن ىف اكا ااب ت،مياذ 1222صمد و   فضس هللا، عبد احلمياد زهار  ) -12
الاعلي  ا  ا ى لبعض املفاهي  النا لة،جملة دوا اات ىف املنااهمل وطارق الاادولس، 

 طنطا.فجالر، كلية الرتبية،  امعة  5-1

وحلاا  ، دمشااق: داو  0ومشاااكس -مفاااهي  -(: الااصاايس الدوا ااى1222صمااد ز د لاادان ) -11
 الرتبية احلدلثة.

أ  ال وتطبيقاتال  -(: تدولس اللغة العربياة ىف املرحلاة الثان لاة1222صمد ص،م الدل  جماوو ) -12
 الرتب لة، القاهرة: داو الف،ر العرر.

ملنظااا مى ىف تااادولس العلااا م علاااى تعااادلس بعاااض (: املااادهس ا9001صماااد عاااوت عباااد ال ااا،م ) -12
الاص وات ا اطئة للمفااهي  العلمياة، وتنمياة الاف،ا  املنظا مى لاد  ت،مياذ الصاف 

 ا و  الثان  ، و الة ما  ا ، كلية الرتبية،  امعة املنيا.

(: أ الي  مقرتحاة لافعياس منااهمل كلياات ومعاهاد ت،ا ل  املعلا  العارر 9000صمد على نصر ) -20
نمياة بعاض أذاا  الاف،ا ، املاىمتر العلمااى الثااىن عشار، املنااهمل وتنمياة الاف،اا ، ىف ت

 ل لي . 91-95داو الضيافة،  امعة ع  مشس، 

(: ماداهس حدلثاة للااادولس لاطا لر منااهمل الاعلاي  ىف ضا ء ماطلبااات 9001صماد علاى نصار ) -21
ر للجمعياة املصارلة الث وة املعرفية والا،ن ل  ية املعاصرة، املىمتر العلماى الثالاد عشا

 للمناهمل وطرق الادولس، اجمللد ا و ، داو الضيافة،  امعة ع  مشس.
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(: ا ااخدام املادهس املنطقاى ىف  عاداد املعلا  العارر ىف عصار الع ملاة، 9009صمد على نصر ) -29
املىمتر العرر الثاىن ح   املدهس املنظ مى ىف الادولس والاعل ، مركو تطا لر تادولس 

 الضيافة،  امعة ع  مشس.العل م، داو 

تطاا لر مناااهمل تعلااي  الق اعااد النا لااة وأ ااالي  الاعباا ، ناادوة ه(: 1205صما د ألااد ال اايد ) -21
مناااهمل اللغااة العربيااة ىف الاعلااي  مااا قبااس اجلااامعى، الاار ا:  امعااة اإلمااام صمااد باا  

 .11/1-2 ع د اإل ،مية، مركو البا   

ىف اجلامعات العربية، جملة الاعرل ، ال نة ا وك،  (: طرائق الادولس1221صم د ألد ال يد ) -22
 العدد الثاىن، دل مج.

(: االجتاهاااات احلدلثاااة ىف تعلاااي  اللغاااة العربياااة والرتبياااة 1222صمااا د وشاااد  هااااطر وآهااارون ) -25
 الدلنية، القاهرة: مطابب  جس العرب.

نيااة ىف ضاا ء (: طاارق تاادولس اللغااة العربيااة والرتبيااة الدل1222صماا د وشااد  هاااطر وآهاارون ) -22
 .2االجتاهات الرتب لة احلدلثة،  

مداهلل وفنياتل، اجلوء الثاىن،  -(: تعلي  اللغة العربية ىف الاعلي  العام1222صم د كامس الناقة ) -21
 القاهرة: كلية الرتبية،  امعة ع  مشس.

ولس (: املنظ ماااة الاعليمياااة، املاااىمتر العااارر ا و  ملركاااو تطااا لر تاااد9001صمااا د كاماااس الناقاااة ) -22
العل م، االجتاه املنظ مى ىف الادولس والاعل ، داو الضيافة،  امعة ع  مشس، فجالر 

(11-12.) 

(: تادولس الرتبياة اإل ا،مية للمباادئ ، اإلمااوات: العا ، داو 9002مصطفى  مساعيس م  اى ) -22
 ال،ااب اجلامعى.

تنمياة مهااوات (: أثار الاادول  املباشار ىف 9001مصطفى  مساعيس م  ى، هلف ح ا  صماد ) -20
دليس ا هطاء اللغ لة ىف ال،اابة لد  ط،ب شاعبة اللغاة العربياة، كلياة الرتبياة، جملاة 

 القراءة واملعرفة، العدد الثالد، لنالر.

(: أثاار ا اااخدام الا  ياال والاار دة العلميااة كماادهس 1221مصااطفى الصاافطى، وفيصااس الااواد ) -21
كلية الرتبياة،  امعاة اإلمااوات للادولس ىف الااصيس الدوا ى لد  عينة م  طالبات  

 العربية املاادة،  امعة ال، لت، اجمللد الثام ، العدد الاا ب والعشرون.

، القاااهرة: داو 1(: تعلااي  اللغااة العربيااة والرتبيااة الدلنيااة اإل اا،مية،  9000مصااطفى و اا،ن ) -29
 مشس للطباعة.

 ن  ( وع،قاها  -)عام (: ال،فاءة اللغ لة لد  ط،ب الاعلي  الثان  1222ن )،مصطفى و  -21
 (.22ابجتاهاهت  حن  مهاوات اللغة العربية، دوا ات ىف املناهمل، العدد )
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(: الاده   ا ما  للمعرفاة، املاىمتر العارر الثااىن حا   املادهس 9009مك عبد الصب و شهاب ) -22
 أبرلس. 2-5املنظ مى ىف الادولس والاعل ، مركو تط لر تدولس العل م، 

ا اخدام املدهس املنظ مى وال  ائط املاعاددة ىف دقياق  فاعلية(: 9002ميمى   اق مع ا ) -25
بعض أهداف تدولس ال،يميااء العضا لة ابملرحلاة الثان لاة العاماة، و االة دكاا واة غا  

 منش وة، كلية الرتبية ابلفي م،  امعة القاهرة.

الثالااد حاا    (: املاادهس املنظاا مى و اا،مة البيئااة، املااىمتر العاارر9001اندلااة غرلاا  قناادلس ) -22
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