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فاعلية تنظيم محتوى وحدة التوابع وفق نظرية رايجليوث التوسعية 
  بغزة في تحصيل بعض املفاهيم النحوية لدى طالب الصف العاشر

  
  *جمال الفليتو  *فتحي كلوب

  
  

 23/8/2016 تاريخ قبوله     20/3/2016 تاريخ تسلم البحث

محتــــوى وفــــق نظريــــة الفاعليــــة تنظــــيم هــــدفت الدراســــة إلــــى تعــــرف   :ملخــــص
ــدى طــالب الصــف       "رايجليــوث" التوســعية فــي تحصــيل بعــض المفــاهيم النحويــة ل

مـن   عينة الدراسةتكونت . دمت الدراسة المنهج شبه التجريبيبغزة، واستخ العاشر
تجريبيــة : تقسـيمهم إلــى مجمــوعتين  جــرىطالبـا مــن طــالب الصـف العاشــر،   ) 72(

ــددها  ــة    ) 36(عـ ــق نظريـ ــع وفـ ــدة التوابـ ــوى وحـ ــت محتـ ــا درسـ ــوثر"طالبـ  "ايجليـ
 .طالبا، درست الوحدة نفسها بالطريقة االعتيادية) 36(التوسعية، وضابطة عددها 

ــين متوســطي درجــات          ــة إحصــائية ب ــائج الدراســة وجــود فــروق ذات دالل كشــفت نت
المجمـوعتين التجريبيـة والضــابطة فـي التطبيــق البعـدي الختبــار المفـاهيم النحويــة،       

ــرو     ق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي     لصــالح المجموعــة التجريبيــة، ووجــود ف
النحوية  درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار المفاهيم

فـي التحصـيل    "رايجليـوث "مـا يشـير إلـى فاعليـة نظريـة      لصالح التطبيق البعدي، م
ــاهيم النحويــة   ــة تنظــيم   وأوصــت الدراســة بضــرورة   . الدراســي للمف االهتمــام بنظري

بحيــث يـتم تفعيلهـا فــي تنظـيم المحتــوى     ،التوسـعية فــي الكتـب المدرسـية   المحتـوى  
   .المفاهيم النحوية واإلفادة منها في تدريس ،اللغوي للدروس النحوية

ــة : الكلمــات المفتاحيــة ( ــوث"نظري ــة، وحــدة    "رايجلي ــاهيم النحوي التوســعية، المف
  ).التوابع، الصف العاشر

  

  
  
  
  
  

ــوال فــي    :مقدمــة عصــر، ومــا واكبــه مــن     ال هــذا  لــم يعــد مقب
تكنولوجيـا متطـورة، ومـا صـاحبها مـن انفجـار معرفـي هائـل، أن تبقــى         

أو تنظيم للمعرفة  دون تطوير نفسها الطريقةبعملية التدريس تسير 
اإلنسانية، األمر الذي يستدعي أن نفيد مما نادت به نظريات الـتعلم  

ــدريس، وتحســين نوع    ــتعلم  لتطــوير إجــراءات الت ــيم وال ــة التعل ــاب ،ي  م
ــدركا لمــا يقــوم بــه،          ــنعكس علــى المعلــم، فيجعلــه واعيــا م خبيــرا  وي

ــة، وتحديــد احتياجــاتهم،    ــه النمائي ــدراتهم،   بخصــائص طلبت وتعــرف ق
درة علـى  واستثارة دافعيتهم، وتنظيم الخبـرات التعليميـة التعليمـة القـا    

. والمهـارات المرغوبـة   إكسابهم منظومة المفاهيم والقـيم واالتجاهـات  
ذلـــك إال عــن طريـــق إدراكـــه ووعيــه بعمليـــة التـــدريس     وال يتــأتى لـــه 

ــوى       ــيم المحتـ ــة تنظـ ــن عمليـ ــتلزمه مـ ــا تسـ ــا، ومـ ــة ومتطلباتهـ  ،الفاعلـ
  .ةوعرضه بطريقة متدرجة ومتسلسلة ومنظم

  
_________________________  

  .وزارة التربية والتعليم، غزة *
  .ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

 

  
The Effectiveness of Organizing the Content of a 

Grammar Unit Due to the Reigeluth Expansion Theory on 
the Achievements of Some Grammatical Concepts Among 

Tenth Graders in Gaza 
 

Fathee Kloub and Jamal Alfleet, Ministry of Education, Gaza.  
 

Abstract: The study aims to know the effectiveness of organizing the 
content of a grammar unit due to Reigeluth expansion theory on the 
achievements of some grammatical concepts among tenth graders in 
Gaza. The study uses the quasi-experimental approach. The sample of 
the study consists of (72) tenth grade students; they are divided into 
two groups: The experimental which includes (36) students who 
learned the grammar unit based on the Reigeluth expansion theory 
and the control one which includes (36) students who learned the 
same unit in the usual method. And after applying the grammatical 
concepts test, the results of the study revealed the existence of 
significant differences between mean scores of experimental and 
control groups in the post application to test the grammatical 
concepts, in favor of the experimental group, and the presence of 
statistically significant differences between the mean scores of the 
experimental group in the two applications of pre- and post- 
grammatical concepts test in favor of the post application. This 
indicates the effectiveness of applying Reigeluth theory to achieve 
grammatical concepts. The study recommended the need for more 
interest to the expansionary organizing content theory in textbooks so 
that it is activated in organizing the linguistic content of the grammar 
lessons and to benefit from them to teach the grammatical concepts.  
(Keywords: Reigeluth Expansion Theory, Grammatical Concepts, 
Grammar Unit, Tenth Grade Students). 

  
  

من أهم العمليات التي تتبع عملية  ىعملية تنظيم المحتو وتعد
، فالموضوعات الرئيسة واألفكار المحورية التي ىر المحتواختيا

يتضمنها الموضوع والمادة الخاصة بهذه األفكار تحتاج إلى تنظيم 
 للطلبةخلفية إدراكية  تعدبحيث تتقدم من تلك األفكار التي ، تتابعو

إلى أفكار غيرها تبنى على أساس تلك الخلفية، ويشترط في هذا 
على استخدام عمليات عقلية ترقى تدريجيًا  الطلبةالتتابع أن يحث 

عملية تساعد بتقدم األفكار في حلقات هذا التتابع، ويراعى أيضًا أن 
وتنمي من قدراتهم  ،على تحصيل المفاهيم المجردة الطلبةالتنظيم 

 على حل المشكالت، ومهاراتهم في تحليل المعلومات، والكشف عنها
  ).1996 المفتي،الوكيل و(
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ربويون ضرورة االعتماد على األسس النفسية ويرى الت
 ،هموميول ،همواهتمامات ،الطلبة وحاجات ،المرتبطة بخصائص النمو

في تنظيم محتوى المنهج، بحيث يمس هذا المحتوى  همومشكالت
حاجات المتعلمين، ويناسب ميولهم، فينشطون ويتفاعلون 

مدخل وفي سياق ال .)1998شحاتة، (في عملية التعليم  ويشاركون
معظم المواد الدراسية منذ دخوله  الطالبيدرس  ،السيكولوجي

على أن يتعمق في دراسة هذه الموضوعات سنة  ،المدرسة االبتدائية
بعد أخرى حسب نموه وتقدمه في الصفوف الدراسية، وحسب 
نضجه وقدرته على الفهم، وليس حسب الروابط المنطقية القائمة 

 ،ووفقًا لهذا المدخل). 1991 يد،أبو ز( بين موضوعات تلك المادة
محتوى بناء على نظريات التعلم، حتى يمكن تحديد اليمكن تنظيم 

مواد، وتوجيه ممارسات الوتوصيف اإلجراءات الالزمة لتنظيم 
  .وبالتالي تعلم أفضل ،المعلم لتحقيق فاعلية أكبر للتدريس

وبالرجوع إلى نظريات التعلم التي تسعى إلى تنظيم المحتوى 
نجد  ،دراسي، وتوصيف ممارسات المعلم داخل حجرة الدراسةال

يتعلق بكيفية  ما لعل أهمها ،أنها تختلف حول قضايا ومفاهيم
وبنية المادة المعرفية، وبأفضل طرق تنظيمها لتيسير  ،حدوث التعلم
  ).1995المفتي، الوكيل و( حدوث التعلم

 من أقدم المداخل ىالمدخل المنطقي لتنظيم المحتو عدوي
شى مع األسس المنطقية لتنظيم المعرفة اوأكثرها شيوعًا؛ ألنه يتم

 في ضوء التصور العام السائدواإلنسانية من وجهة نظر العلماء، 
  ).1993مينا، و لبيب(

تقدم خبرات تعليمية،  عدةنظريات تعليمية  وقد ظهرت
وتعد النظرية  .تساعد المتعلمين على تعلُّم المحتوى التعليمي

من النظريات التي تعالج تنظيم المحتوى على المستوى التوسعية 
 ،الموسع، وهو المستوى الذي يتناول تنظيم وتعليم أكثر من مفهوم

وتستند هذه النظرية  .نفسه أو إجراء تعليمي في الوقت ،أو مبدأ
إلى مفاهيم المدرسة المعرفية في علم النفس، التي ترى أن التعلم 

فيدة من األفكار التي تناولها من الكل إلى الجزء، مست يجري
" المنظمات المتقدمة"ب فيما يتعلق بما يسمي  ال سيما ،"أوزبل"

التي تساعد المتعلم على دمج المعلومات الجديدة للفرد بالخبرات 
، التصبح جزءا ال يتجزأ منه )البنية المعرفية للفـرد(التعليميـة 

  .)2002 ،األدغم( وبالتالي يكون التعلم ذا معـنى

وإيجاد  ،إضافة تفصيالت إلى" لتوسعا"مصطلح  ويشير
عالقات وارتباطات بين أجزاء المعرفة التي يتعلمها الفرد، باإلضافة 
إلى ربط المعلومات الجديدة بالخبرات السابقة الموجودة في البنية 

   (Slavin,1997). دالمعرفية للفر

 األولى، ،النظرية التوسعية من أربع مراحل رئيسة وتتكون
تعطي نظرة شاملة لمحتوى المادة و ،المقدمة الشاملة مرحلة

وتتضمن تحديد األفكار الرئيسة التي تضمنها المحتوى  ،التعليمية
 تفصيالالتي تشمل  مستويات التوسعمرحلة  ،والثانية. التعليمي
مرحلة  ،والثالثة. لما ورد في المقدمة الشاملة من مفاهيم اتدريجي

، احة الفرصة للمتعلم لتحديد األفكار الرئيسةإتها ويتم في، التلخيص
أو فقرات للممارسة أو  دون إعطاء أمثلةوعرضها بصورة موجزة 

توضيح ها ويتم في ،التركيب مرحلة ،والمرحلة األخيرة. التدريب
تحديد من خالل  العالقات التي تربط عناصر المحتوى التعليمي

 ,Reigeluth & Rodgers)العالقة بين أجزاء المحتوى التعليمي 
1980).  

تنظيم المعرفة وفق النظرية التوسعية المتعلمين على  ويساعد
إدراك الخصائص والعالقات المشتركة، وتحديد أوجه التشابه 
واالختالف بين أجزاء المعرفة، وهذا بدوره يساعدهم على استيعاب 

  .)Reigeluth, 1989( المعارف المتعلمة

سات دورا إيجابيا للنظرية أظهرت عدة درا ،وفي هذا السياق
ففي  .التحصيل الدراسي في مباحث مختلفةالتوسعية في التعليم و

لى أن تنظيم أشارت نتائجها إ )2009(عمران دراسة أجراها 
التوسعية في  "يجليوثار"محتوى الجغرافيا باستخدام نظرية 

وتنمية مهارات  الدراسي، قد أدى إلى زيادة التحصيل ،التدريس
وزيادة الرغبة ، الستداللي، وتعديل االتجاهات نحو المادةالتفكير ا

  . والدافعية لدراستها

إلى فاعلية استخدام  )2009(وصبري  الباويدراسة وأشارت 
في تنمية التفكير االستداللي والتحصيل  "رايجليوث"أنموذج 
ى طالب الصف الخامس العلمي في مادة الفيزياء، وذلك العلمي لد

  .مقارنة مع أنموذج سكمان والطريقة االعتيادية

وتسهم النظرية التوسعية في االحتفاظ بالمفاهيم العلمية 
أنموذج أثر  على )2007( عبوددراسة واستبقائها، فقد أكدت 

نمية وت ،واستبقائها ،في اكتساب المفاهيم الكيميائية "وثيرايجل"
  . حب االستطالع العلمي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

دراسة الرقيبة وإلى جانب التحصيل الدراسي، أظهرت 
 ةفعالية تنظيم محتوى منهج العلوم وفق نظري )2007(
 طالباتهارة اتخاذ القرار لدى م تنمية في وسعيةالت "وثيرايجل"

  .الصف الثالث المتوسط بمنطقة القصيم

مالءمة النظرية التوسعية  )2002(دراسة األدغم  كما أظهرت
للطلبة المعلمين في مرحلة التعليم الجامعي، حيث كشفت نتائجها 

مادة المواريث وفق النظرية التوسعية في  ىفاعلية تنظيم محتو عن
  .لدى الطلبة المعلمين التحصيل األكاديمي

ابية لنظرية التوسعية دور في تنمية االتجاهات اإليجكان لكما 
 )2001( الجندي وصادق دراسةنحو المادة، فقد كشفت نتائج 

مياء االتجاه نحو مادة الكي، واهيم الكيميائيةتها في تحصيل المففعالي
  .يلدى طالب الصف األول الثانو

 "وثيرايجل"نظرية أثر  )1993( ةوزدراسة دركما أكدت 
, ةمقارنة بنظرية جانيه الهرميعلى مستويات التعلم  التوسعية

أن مجموعة النظرية التوسعية حصلت على متوسط وأظهرت نتائجها 
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, على اختبار التذكر العام عالمات أعلى من مجموعة النظرية الهرمية
   .واالختبار الكلي, والتطبيق

تناولت دراسة  ،وعلى مستوى اللغة العربية والقواعد النحوية
رية وفقا لمبادئ النظ تنظيم وحدة النواسخ) 2012( الروبي

أسفرت نتائجها ومبادئ التكامل بين فروع اللغة العربية،  التوسعية،
فاعلية استخدام التكامل، والنظرية التوسعية في رفع مستوى عن 

  .األداء النحوي لدى طالب المرحلة الثانوية

النحوية ذات طبيعة مجردة؛ ألنها ليست من  المفاهيموتعد 
ولذا فإنها تتطلب  ؛يرهتصوو النوع المادي المحسوس ليسهل رؤيته

واالرتباطات  على إدراك سائر العالقات الطالبقدرة خاصة تعين 
وفهمها من خالل العمليات العقلية التي يتحرك فيها الفكر نحو  بينها،

  .)2007عبد الله، ( إدراك العالقات بين أجزاء الكالم

هي و ،وهناك مجموعة من السمات المميزة للمفهوم النحوي
 لصفات التي تتوافر في جميع األمثلة الدالة على المفهوما عبارة عن

فالمطابقة بين النعت الحقيقي ومنعوته  ؛)1988 خطاب وبلقيس،(
تنكيرا أو تعريفا، وتذكيرا أو تأنيثا، وإفرادا أو تثنية أو جمعا، 

حيث ، "النعت"جرا من السمات المميزة لمفهوم  ورفعا أو نصبا أو
  .ع عناصر المفهومتتوافر هذه السمات في جمي

وهذه الصفات هي التي تسهم في تكوين المفهوم لدى المتعلم، 
وبالتالي يتوجب على المعلم تحديد السمات المميزة؛ ألنها تمكنه 

أو على قاعدة  ،من التعرف إلى الطريقة التي تنتظم بها هذه الصفات
المفهوم، كما تساعده على تحديد األمثلة وغير األمثلة المناسبة 

  . وضيح المفهوملت

ومن هنا يتضح أن أبرز السمات التأسيسية الدالة على المفهوم 
والتي يقيمها  ،هي تلك السمات التي تتفرد من السمات المميزة

  .وإدراكه لماهيتها ،العقل نتيجة تمثل المتعلم لها

 ويقصد بها ،اك مجموعة من السمات غير المميزةوكذلك هن
أو  ،جميع العناصر المطابقة للمفهوم الصفات التي ال تتوافر في تلك

وإن كانت توجد في بعض أفراد  ،في جميع األمثلة الدالة عليه
فاالسمية، والتنكير، واإلفراد،  .)1988خطاب وبلقيس، (المفهوم 

والنصب، وبيان الهيئة من السمات المميزة للحال المفردة، ولكن 
  . النصب بالياء أو الفتحة ليست سمة مميزة

مفاهيم النحوية من أكثر المفاهيم التي تتصف بوجود ال وتعد
تنتظم  وذلك من خالل طرق مختلفةقواعد تضبط سماتها، 

، وقد تنتظم الصفات الصفات التي تميز المفهوم النحويبواسطتها 
صفات الفي حين تنتظم  ،المميزة لمفهوم ما وفق قاعدة معينة

هذه ف ).2014النواس، ( المميزة لمفهوم آخر وفق قاعدة أخرى
 ،هي الشكل الذي ينتظم مفاهيم مبحث نحوي معينالقواعد 

وأنواعها وحاالتها إن وجدت مقرونة بسماتها الجوهرية، وهي تمثل 
األساس الذي يحتوي على األحكام الكاملة المعممة الكامنة لوصف 

كما تختلف القواعد المعرفية . الظواهر اللغوية المنتمية إليها

بيعة المفهوم، وعلى أساس هذه القواعد يمكن للمفهوم باختالف ط
أنواع من المفاهيم حسب القواعد التي ترتبط بها  توضيح عدة

مفاهيم اإلثبات، والمفاهيم المتصلة أو : وهي ،صفاتها المميزة
 والمفاهيم العالئقية ،التجمعية، والمفاهيم المنفصلة أو المفرقة

  ). 1989 سعادة واليوسف،(

ما يعرف  المفاهيم النحويةتضبط سمات ومن القواعد التي 
 وتتجمع التي تتوافر يهوالمنفصلة، فالمتصلة  متصلةالمفاهيم بال

المفاهيم النحوية اتصالية ذات قاعدة ف ،فيها مجموعة من الصفات
تجمعية أو اقترانية، فمثال تنتظم الصفات المميزة للنعت الحقيقي 

ي التي تشمل على ه المنفصلةوالمفاهيم  .مطابقته لمنعوته وهي
ال يشترط توافرها معا في الشيء، وإنما توافر واحدة  ،صفات مفرقة

مثل  ،منها أو بعضها فقط في الشيء يجعلها مثاال على المفهوم
مفهوم النعت الذي تكون حاالته اإلعرابية إما الرفع أو النصب أو 

سعادة ( الجر، وهذه الصفات ال يمكن أن تجتمع في شيء واحد
  ).1989، واليوسف

تشير إلى إثبات صفة  التي المفاهيم اإلثباتيةوهناك أيضا 
. ليكون مثاال على المفهوم ؛مميزة معينة على شيء أو مثير ما

النصب سمة إثباتية  :فمثال ،وللمفاهيم النحوية سمات إثباتية
واسم  ،وخبر كان ،والمفعول ألجله ،والمفعول المطلق، للمفعول به

ظم مفاهيم النحو باستثناء التوابع التي لم تكن وهكذا الحال لمع ،إن
تسير المفاهيم النحوية وفق نظام كما . فيها الحالة اإلعرابية إثباتية
ن من أهم محددات المفهوم النحوي إهرمي تتابعي، وبالتالي ف

يعطي فهما  تحديد موقعه من هرم المفاهيم األخرى، وهذا بدوره
اني المفهوم المتضمنة إضافيا من خالل توضيح مجموعة من مع

  )2001كلوب،(داخل إطار من العالقات 

يتضح  ،وفي ضوء العرض السابق عن طبيعة المفهوم النحوي
ضرورة مراعاة تنظيم تعلم المفاهيم وفق األسس النابعة من تصور 

نفسها، فهناك مفاهيم نحوية يمكن تعلمها  طبيعة المفاهيم النحوية
قف على نوعها وموقعها أسرع من غيرها، وهذا بالطبع يتو

والميسر لتعلم المفهوم الذي  ،المفاهيمي، واختيار المفهوم المناسب
وتسلسلها  ،يليه، كما يتوقف على مدى وضوح سماتها المميزة

  . وقاعدتها التي تربط هذه السمات ،وترابطها

ويتأثر مستوى اكتساب المفاهيم النحوية بطريقة تقديمها 
ات عدة تناول فيها الباحثون نظريات وتنظيمها، فقد أجريت دراس

داعمة لتنظيم المفاهيم النحوية، لتحسين تعليمها وتعلمها في 
) 2013( فقد أشارت دراسة غوادرةالمراحل التعليمية المختلفة، 

إلى فاعلية تدريس كتاب النحو للمفاهيم النحوية لطلبة الصف التاسع 
ظة جنين، األساسي في ضوء نظريتي تشومسكي ودوسوسير بمحاف

المجموعتين اللتين درستا وفق  طلبةتفوق  نتائجهاكشفت حيث 
التي درست  ونظرية دوسوسير، على المجموعة نظرية تشومسكي،

  .وفق الطريقة االعتيادية
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فاعلية تطبيق مبادئ نظرية  )2012(وأكدت دراسة باكير 
التدفق في تدريس القواعد النحوية في الصف األول الثانوي، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  هاائجوأظهرت نت
درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار 

  . البعدي للمفاهيم النحوية

أثر استخدام نموذج ) 2007(كما أكدت دراسة عبد الله 
التعليم األساسي بعض المفاهيم  طلبةالتعلم البنائي في اكتساب 

 نتائجهام نحو استخدام النموذج، وأظهرت واتجاهاته ،النحوية
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين 
 ،التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي

  .ومقياس االتجاهات لصالح المجموعة التجريبية

ستراتيجات تدريسية دراسات أخرى فاعلية ا كما أظهرت
 ليم المفاهيم النحوية وتنميتها، فقد كشفت نتائج دراسةداعمة لتع

ستراتيجية التعلم التوليدي في اكتساب اأثر عن ) 2014( النواس
واتجاهاتهم  ،ساسيالمفاهيم النحوية لدى طلبة الصف الخامس األ

وجود فروق ذات داللة ، حيث كشفت نتائجها نحو تعلم النحو
يبية والضابطة في اختبار إحصائية بين متوسطي المجموعتين التجر

وفي مقياس االتجاهات التحصيل البعدي في مادة القواعد النحوية، 
التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية التعلم  ةلصالح المجموع

  .التوليدي

اولت نظرية يظهر من نتائج الدراسات السابقة، سواء التي تن
النحوية، أن عملية التي تناولت المفاهيم  التوسعية، أم "رايجليوث"

وطريقة تقديمه، لها دورها في عملية  ،تنظيم عناصر المحتوى
 "رايجليوث"فالدراسات التي تناولت نظرية  التعليم والتعلم،

وتنظيم  التوسعية أكدت دورها في تنظيم عناصر المحتوى المعرفي،
عملية التعلم من خالل التوسع في عرض الخبرات التعليمية، وتعميق 

كما يظهر من نتائج  ،والعالقات بين العناصر المختلفة الترابط
الدراسات السابقة التي تناولت المفاهيم النحوية أنه يمكن اإلسهام 

 تقديمها بنظريات ونماذج جرىفي تحسين مستوى تعليمها إذا ما 
وفي ضوء ذلك تتناول هذه . ستراتيجيات تراعي طبيعتها النحويةوا

وتوظيفها  ،الربط بين النظرية التوسعيةالدراسة فكرة بحثية مفادها 
  .في تقديم المفاهيم النحوية وتدريسها

  هاوسؤاال مشكلة الدراسة

في قواعد اللغة  الطلبةتتحدد مشكلة الدراسة في ضعف 
، )2001( العربية والمفاهيم النحوية، كما أكدته دراسة كلوب

وهذا الضعف كما أظهرت الدراسات  ).2013(ودراسة غوادرة 
 ،منها المناهج والكتب المدرسية ،إرجاعه إلى عدة أسباب يمكن

قلة ) 2015(دراسة أبو طعيمة  وطريقة تنظيم محتواها، فقد أكدت
التوازن في عرض وتنظيم محتوى التدريبات المتعلقة بالمفاهيم 

 . والقواعد النحوية في كتب العلوم اللغوية في فلسطين

  

لتي تشمل الكثير من لما كان النحو العربي من الموضوعات او
المفاهيم النحوية التي تربطها عالقات نحوية تتكامل بناها المعرفية 

في  الطلبةفي الممارسة التطبيقية للقواعد النحوية، ونتيجة لضعف 
التوسعية  نظريةاليفيدا من  حاول الباحثان أن ،قواعد اللغة العربية

وهي  ،ي تنظيم محتوى وحدة دراسية من كتاب الصف العاشرف
وحدة التوابع لتعرف أثر تنظيم محتواها وفاعليتها في اكتساب 

  : تتحدد مشكلة الدراسة في السؤالين التاليينو .المفاهيم النحوية

وفق نظرية  فاعلية تنظيم محتوى وحدة التوابع ما .1
التوسعية في تحصيل بعض المفاهيم النحوية  "رايجليوث"

 لدى طالب الصف العاشر؟

وفق نظرية  تنظيم محتوى وحدة التوابعفاعلية  هل تختلف .2
التوسعية في تحصيل بعض المفاهيم النحوية  "رايجليوث"

التذكر، (لدى طالب الصف العاشر طبقا للمستوى المعرفي 
 ؟)الفهم، التطبيق

  الدراسة فرضيتا

= (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1
تجريبية بين متوسطي درجات المجموعتين ال )0.05

والضابطة في تحصيل المفاهيم النحوية كما يقيسها التطبيق 
  . البعدي الختبار المفاهيم

وفق نظرية  فاعلية تنظيم محتوى وحدة التوابع تختلف ال. 2
رايجليوث التوسعية في تحصيل بعض المفاهيم النحوية لدى 

التذكر، الفهم، (طالب الصف العاشر طبقا للمستوى المعرفي 
  .)التطبيق

  الدراسة أهداف

  :هذه الدراسة إلى تهدف

 ."رايجيلوث"تنظيم المحتوى وفق نظرية  مالمحتحديد  .1

 "رايجليوث"بناء وحدة التوابع وتنظيم محتواها وفق نظرية  .2
 .التوسعية

وفق نظرية  تعرف فاعلية تنظيم محتوى وحدة التوابع .3
التوسعية في تحصيل بعض المفاهيم النحوية  "رايجليوث"

 .الصف العاشرلدى طالب 

   الدراسة أهمية

   :التالية النقاط في الحالية الدراسة أهمية تتضح 

التوسعية في تنظيم  "رايجليوث"نظرية تتناول الدراسة  .1
باعتبارها  ،وتحاول اإلفادة من تطبيقاتها التربوية ،المحتوى

في تنظيم محتوى وحدة دراسية في  المناسبةمن التوجهات 
 .وحدة التوابع وهي ،العربيغاية األهمية في النحو 

في وزارة التربية  قد تزود الدراسة جهات االختصاص .2
ودائرة المناهج بنماذج في تصميم وحدات دراسية  ،والتعليم

 ."رايجليوث"وفق منحى نظرية في مناهج التعليم 
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قد يفيد مشرفو اللغة العربية ومعلموها من الدراسة من خالل  .3
  .حتوى التعليمي وفق النظريةبتنظيم الم إعداد مواد إثرائية

 قد تفتح الدراسة آفاقا أمام الباحثين لدراسات أخرى تطبيق .4
 .نظريات معاصرة في تنظيم المحتوى

  حدود الدراسة

  :ما يلي تقتصر هذه الدراسة على

وحدة  وهي ،تنظيم محتوى وحدة دراسية في النحو العربي -
 اجالتوابع المتضمنة في كتاب العلوم اللغوية في المنه

 .الفلسطيني للصف العاشر

 :هي ،االختبار التحصيلي على ثالثـة مستويات معرفيــة اقتصار -
، وهو من إعداد الباحثين، ولهذا فإن )التذكر، الفهم، التطبيق(

 .نتائج الدراسة تعتمد على مدى صدق االختبار وثباته

  التعريفات اإلجرائية

ظيم المحتوى نظرية تعليمية لتن :التوسعية" وثيرايجل"نظرية 
بشكل مرتب ومتسلسل من العام إلى الخاص،  التعليمي

 عن طريق عرض مقدمة شاملة تتضمن وبصورة أكثر تفصيًال
 ثم عرض تفصيليطبيعة المفاهيم األساسية، وأنواعها، 

للمفاهيم الفرعية في كل نوع منها بتوسع يغطي جوانب 
 يصبعمليات التلخاالنتهاء ، ثم هاوالربط بين المفاهيم،

  .واالستنتاجات

 ،هو ناتج ما يتعلمه الطالب بعد فترة معينة من الدراسة :التحصيل
 وقدرته على استرجاع وفهم وتطبيق المحتوى المتعلم

ويقاس بالعالمة التي يحصـل عليها  .المتعلق بوحدة التوابع
   .المفاهيم النحوية المعد في هذه الدراسة الطالــب في اختبــار

البناء العقلي أو التجريد الذهني الذي يتكون  :المفهوم النحوي
لدى الفرد لصنف من المثيرات اللغوية التي يمكن تصنيفها من 
خالل سماتها المشتركة المميزة مجتمعة، والقاعدة التي تضبط 

وهي  ،هذه السمات، ويستجاب لها برمز أو مصطلح نحوي
  .مرتبطة هنا بمفاهيم وحدة التوابع

لى الصف النهائي من مرحلة التعليم يطلق ع :الصف العاشر
األساسي وفق السلم التعليمي الجديد لدى وزارة التربية 

  .والتعليم في فلسطين

  الطريقة

  .التجريبي شبه استخدمت الدراسة المنهج :منهج الدراسة

طالبا من طالب  72)(تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة
وية للبنين للفصل الصف العاشر بمدرسة شهداء الشاطئ الثان

 اختيار جرىحيث  ،2014/2015عام الالدراسي الثاني من 
الستعدادها التعاون في تطبيق تجربة  المدرسة قصديًا؛

 وجرى واشتمالها على ست شعب للصف العاشر، الدراسة،
مجموعة صفين بطريقة عشوائية، وتعيين أحدهما  اختيار

بع من خالل لتدرس وحدة التوا طالبا،) 36(عددها  تجريبية
الصف التوسعية في التدريس، و "يجليوثار"استخدام نظرية 

لتدرس الوحدة طالبا ) 36(وعددها مجموعة ضابطة اآلخر 
  .بالطريقة االعتيادية نفسها

اختبار تحصيل المفاهيم  تمثلت أداة الدراسة في :أداة الدراسة
  :بناؤه وفق الخطوات التالية جرىحيث  ،النحوية

يهدف االختبار إلى قياس  :من االختبارتحديد الغرض  -
مدى اكتساب تالميذ الصف العاشر األساسي لمفاهيم النحو 

 ،)التذكر، الفهم، والتطبيق(في المستويات المعرفية الثالث 
فاعلية تنظيم محتوى وحدة التوابع وفق  إلىوذلك للتعرف 

التوسعية في تحصيل بعض المفاهيم  "رايجليوث"نظرية 
  . طالب الصف العاشرالنحوية لدى 

يعد تحديد  :تحديد األهداف التعليمية المراد قياسها -
مهمة في األهداف التعليمية المراد قياسها من االعتبارات ال

تحديد ما ينبغي أن يقـاس بدقــة على نحو  بناء االختبار؛ ألن
سلوكــي يتمكـن المتعلـم مـن أدائــه، يجعل البنود االختبارية 

. ادرة على استدعاء السلوك الذي تعلمـه المتعلمق التحصيليـة
: لكل من للمفاهيم النحوية األوزان النسبية تحديد جرىوقد 
 ،%)20( العطفو ،)%22.5( التوكيدو، %)32.5( النعت

األوزان النسبية  تحديد جرى، وكذلك %)25(البدل و
وفق تصنيف بلوم  ةلألهداف ضمن المستويات المعرفية الثالث

 :ةوكانت األوزان النسبية للمستويات المعرفية الثالث ،وزمالئه
  %). 45(التطبيق و%) 37.5(الفهم و، %)17.5(التذكر 

تحديد هذه األوزان اعتمادا على استشارة بعض  جرىوقد 
المشرِفين التربويين، ومعلمي اللغة العربية، والخبرة الشخصية 

المفهوم في للباحثين، واألهمية الوظيفية التي يسهم فيها تعلم 
وأدائه اللغوي، وقد ُأعطي التطبيق وزنا أكبر؛  الطالبتحسين لغة 

 ،وذلك ألن الهدف النهائي من تعلم القواعد هو كيفية تطبيقها
لذلك يحسن في  ،واستخدامها للتعبير عن أفكار ومواقف محددة

وتعطيه األولوية أثناء إعداد  ،األسئلة أن تغطي هذا الجانب
 ،عرض هذه األوزان على المحكمين جرىوقد  .اختبارات اللغة

وأولي االختصاص الستطالع آرائهم حول الوزن النسبي لكل مفهوم 
من المفاهيم النحوية، والوزن النسبي لمستويات األهداف المعرفية 

  .الثالث، وصوال إلى إقراراها واعتمادها

ويمكن تحديد األهداف التربوية التي يقيسها االختبار النحوي 
  :كما يلي مستويات األهداف المعرفية وفق

  : قادرا على أن الطالبيكون  :مستوى التذكر

يحدد سمات  -  يعرف المفهوم النحوي المستهدف تعريفا صحيحا -
  .يذكر قاعدة ضبط المفهوم -  المفهوم المستهدف
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   :قادرا على أن الطالبيكون : مستوى الفهم

األمثلة  وضحي - تمية لهاألمثلة المنتمية للمفهوم وغير المن يحدد -
 -يميز بين تراكيب صحيحة وأخرى خطأ -الدالة على المفهوم

المفهوم  بيني -بين قاعدة مفهوم وقاعدة مفهوم آخر فرقي
يحدد المفهوم وفق حالته  -الواحد وفق قاعدته االنفصالية

  .اإلعرابية

  :قادرا على أن الطالبيكون  :مستوى التطبيق

يستخدم المفهوم في جمل  - ية للمفهوميعطي أمثلة جديدة منتم -
يكمل المكان  - يعرب المفهوم في سياق محدد -من تعبيره

  .الخالي من الجملة بقاعدة محددة للمفهوم

إعداد جدول مواصفات لربط  جرى: إعداد جدول مواصفات
األهداف التعليمية بمحتوى المادة التعليمية، وقد روعي عند بنائه 

تحديد وزن كل مستوى من و مفهوم، تحديد الوزن النسبي لكل
مستويات األهداف، وتحديد النسب داخل كل خلية في الجدول، 

  .ذلك يبين )1(والجدول 

  الفقرات والنسبة المئوية لألهداف المراد قياسها عددجدول مواصفات االختبار التحصيلي و :)1(جدول 

  المحتوى

  فقرات االختبار  مستويات األهداف المعرفية

  التطبيق  الفهم  التذكر  المئويةونسبتها 

  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية
  13  %32.5  6  %15  5  %12.5  2  %5  النعت
  9  %22.5  5  %12.5  3  %7.5  1  %2.5  التوكيد
  8  %20  3  %7.5  3  %7.5  2  %5  العطف
  10  %25  4  %10  4  %10  2  %5  البدل

ـــي   40  %100  18  %45  15  %37.5  7  %17.5  اإلجمال
  

  صياغة فقرات االختبار

يتكون كل سؤال و الباحثان أسئلة االختيار من متعدد، استخدم
من جذع يتضمن موضوعا أو سؤاال أو عبارة غير تامة، وأربعة 

إال إنها  ،بدائل تتضمن إجابة صحيحة واحدة فقط، والباقي خطأ
هذا النمط من األسئلة؛ ألنها تمكِّن من  اعتمد وقد. مقنعة ظاهريًا

قياس مدى تحقق جميع األهداف التربوية المرتبطة بنواتج التعلم، 
وقد روعي عند صياغة . كما أن درجة الصدق والثبات فيها مرتفعة

واألهداف التربوية المراد  أن تكون شاملة للمفاهيم المحددة األسئلة

 ،قياسها، وواضحة وبعيدة عن الغموض واللبس، وسليمة لغويـًا
  .ومالئمة لمستوى الطلبة

صياغة البنود االختبارية وفق جدول المواصفات  تجروقد  
 واألهداف التعليمية المحددة وفق ،بمراعاة الوزن النسبي لكل مفهوم

 )2(والجدول  ،)لتطبيقالتذكر والفهم وا(المستويات المعرفية 
  .يوضح ذلك

  وفق مستويات األهداف المراد قياسها فقرات االختبارتوزيع  :)2(جدول 

  مجموع األسئلة  التطبيق  الفهم  التذكر  المفهوم
  13  12، 11 ،6 ،5، 4 ،3  13 ،10 ،7،8 ،2  1،9  النعت
  9  22 ،21 ،20 ،19 ،18  17 ،16، 15  14  التوكيد
  8  30 ،29 ،28  27 ،26 ،25  24 ،23  العطف
  10  40 ،39 ،38 ،37  36 ،35 ،34 ،33  32 ،31  البدل

  40  18  15  7  المجموع الكلي
  

 صياغة تعليمات االختبار 

صياغة تعليمات االختبار وإعدادها على ورقة منفصلة  تجر
توضيح الهدف من االختبار، وضرورة  جرىفي كراس االختبار، وقد 

األسئلة،  جميعاإلجابة عن و ،ابةقراءة السؤال قراءة جيدة قبل اإلج
  .والتأكيد على أن االختبار ليس له عالقة بالدرجات المدرسية

  تحليل فقرات االختبار

) 30( عددها بلغ على عينة استطالعيةاالختبار  تطبيق جرى
 ،تحليل فقرات االختبار بهدف حساب معامل الصعوبة وجرىطالبا، 

  .يوضح ذلك )3(والجدول  ،فقرةومعامل التمييز لكل 
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  ومعامالت التمييز لفقرات االختبار التحصيلي للمفاهيم النحوية صعوبةمعامالت ال :)3(جدول 

 التمييز معامل معامل الصعوبة الفقرة رقــم معامل التمييز معامل الصعوبة الفقرة رقــم
1- 73.3 76.3 21- 53.3 66.3 

2- 63.3 55.0 22- 43.3 47.5 

3- 43.3 58.8 23-  73.3 72.5 

4- 46.7 36.3 24- 66.7 77.5 

5- 43.3 36.3 25- 36.7 68.8 

6- 36.7 37.5 26- 56.7 37.5 

7- 53.3 58.8 27- 50.0 65.0 

8- 60.0 55.0 28- 30.0 38.8 

9- 53.3 67.5 29- 53.3 57.5 

10- 76.7 65.0 30- 50.0 67.5 

11- 33.3 48.8 31- 73.3 76.3 

12- 40.0 36.3 32- 53.3 55.0 

13- 43.3 68.8 33- 56.7 56.3 

14- 43.3 57.5 34- 33.3 48.8 

15- 33.3 50.0 35- 36.7 46.3 

16- 50.0 55.0 36- 46.7 46.3 

17- 56.7 66.3 37- 53.3 36.3 

18- 33.3 36.3 38- 33.3 47.5 

19- 40.0 47.5 39- 46.7 45.0 

20- 36.7 36.3 40- 33.3 66.3 

  

تتراوح بين  صعوبةأن معامالت ال )3(لجدول يتضح من ا     
كما يتضح أن معامالت وهي قيم مناسبة ومقبولة، ، )33.3 - 76.7(

ذات تمييز  وتعد ).0.4(ألغلب فقرات االختبار أعلى من  التمييز
ذات  وتعد ).0.4(قّل تمييزها عن  فقرات )7(جيد، وكان من بينها 

  ).2005 عودة،(تمييز مقبول بعد تحسين صياغتها 

  حساب صدق االختبار
  :التحقق من صدق االختبار من خالل جرى 

 للتحقق من صدق المحتوى لالختبار، فقد :صدق المحتوى ـ1
إلبداء رأيهم حول  ،على مجموعة من المحكمينضه عر جرى

مدى شمول األسئلة لسمات كل مفهوم وقاعدته، ومدى 
، ألساسيالعاشر االصف  لطلبةوضوح مناسبة الصياغة اللغوية 

ومدى تمثيل كل سؤال للهدف الذي وضع لقياسه، وإبداء أية 
   .مالحظات أخرى

للتحقق من صدق االتساق الداخلي  :صدق االتساق الداخليـ 2
حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة  فقد جرىلالختبار، 

كل مستوى من مستويات االختبار الثالثة، وبين الدرجة الكلية 
يوضح معامل االرتباط درجة كل  )4( والجدول. لالختبار

  .مستوى من مستويات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار

  معامالت ارتباط كل مستوى معرفي بالمجال المعرفي الكلي لالختبار :)4(جدول 

  اإلحصائية مستوى الداللة  معامل االرتباط  المستوى
  )α = 0.01( دالة عند  0.861  تذكـــر
  )α = 0.01( ة عنددال  0.889  فهــــم
  )α = 0.01( دالة عند  0.821  تطبيق

  28لدرجة حرية  0.463= 0.05.قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة
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  تكافؤ مجموعتي الدراسة
التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة في بعض  جرى

  :المتغيرات المتوقع تأثيرها على النحو التالي

  رتكافؤ المجموعتين في متغير العم -أوال

ريبية والضابطة في التحقق من تكافؤ المجموعتين التج جرى
واالنحراف  ،من خالل حساب المتوسط الحسابي متغير العمر،

لداللة الفروق بين متوسطي أفراد  "ت"وقيمة  ،المعياري
ن حيث أعمارهم قبل م) ذكور(المجموعتين التجريبية والضابطة 

  .يبين ذلك )5(والجدول  ،بداية التجربة

  داللة الفروق بين متوسطي المجموعة الضابطة والتجريبية في متغير العمر :)5(ل جدو

  مستوى الداللة اإلحصائية  المحسوبة )ت(قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  البيان
  المجموعة التجريبية

  0.375  14.95  36  )ذكور(
  غير دالة  0.373

  المجموعة الضابطة
  )ذكور(

36  118.15  0.316  

  

  تكافؤ المجموعتين في التحصيل الدراسي - ثانيا

المجموعتــين التجريبية والضابطـة في التحقق من تكافؤ  جرى
التحصيل الدراسي في المعلومات السابقة في الوحدة الدراسية 

واالنحراف  ،المتوسط الحسابيمن خالل حساب ، المستهدفة

المجموعتين،  توسطيلداللة الفروق بين م "ت"وقيمة  ،المعياري
  .يوضح ذلك )6(والجدول 

  في المعلومات السابقة في الوحدة الدراسية) ذكور(تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة  :)6(جدول 

  اإلحصائية مستوى الداللة  المحسوبة )ت(قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  أفراد العينة  البيان
  المجموعة التجريبية

  )ذكور(
36  12.361  3.756  

  غير دالة  0.26
  المجموعة الضابطة

  3.920  12.801  36  )ذكور(

  )40(العالمة القصوى لالختبار 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 6(يالحظ من الجدول 
بين طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في 

 ،الدراسيةمتوسط التحصيل في المعلومات السابقة في الوحدة 
  .وهذا يدل على تجانس المجموعتين في هذا المتغير

  النظرية التوسعيةالمحتوى التعليمي وفق 

تنظيم المحتوى التعليمي لوحدة التوابع في ضوء  جرى
  : المراحل الرئيسة للنظرية التوسعية على النحو التالي

  )المقدمة الشاملة( :المرحلة األولى
 ،المادة التعليمية ىلمحتو نظرة شاملة هذه المرحلة تعطي

 ،سة التي تضمنها المحتوى التعليميتحديد األفكار الرئي تتضمنو
عرض المفاهيم العامة التي تضمنها المحتوى التعليمي،  جرىحيث 
، إضافة إلى المفاهيم )النعت، والتوكيد، والبدل، والعطف(وهي 

وت اإلشارة لمفهوم المنع تجرالفرعية المرتبطة بكل مفهوم، حيث 
مع النعت، ومفهوم المؤكد مع التوكيد، ومفهوم المبدل منه مع البدل، 

وكذلك اإلشارة إلى الحاالت . ومفهوم المعطوف عليه مع العطف
  .اإلعرابية لكل مفهوم من حيث الرفع والنصب والجر

 )مستويات التوسع( :المرحلة الثانية

وهي تفصيل تدريجي لما ورد في المقدمة الشاملة من 
 .في تسلسل وتتابعويراعى في تناولها وتفصيلها أن تسير  م،مفاهي

ويستلزم محتوى وحدة التوابع وما تندرج عليه المقدمة الشاملة 
المفاهيمية نوعا من التفصيل بعدة مستويات، يختلف عددها طبقا 

  :التالية تلطبيعة المفهوم النحوي؛ فالنعت مثال ُقسم إلى المستويا

  .لحقيقي والنعت السببيالنعت ا: المستوى األول

  .)المفرد، الجملة، شبه الجملة(النعت : المستوى الثاني

  .)الجملة االسمية، الجملة الفعلية(النعت الجملة : المستوى الثالث

جار وظرف ومضاف إليه، (النعت شبه الجملة : المستوى الرابع
  ). ومجرور
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  )التلخيص( :المرحلة الثالثة

لتحديد األفكار الرئيسة تعلم ويتم فيها إتاحة الفرصة للم
إلحداث تكامل بين المعلومات المهمة، من خالل تنظيم وإدراك 

 وعلى مستوى التذكر فقط, بصورة موجزة وعرضها ،ينهاب العالقات
   .دون إعطاء أمثلة أو أمثلة مضادة، أو فقرات للممارسة أو التدريب

ا من وتنظيمه اث التكامل بين المفاهيم النحويةإحد جرىوقد 
إجمال كل  جرىخالل تلخيص العالقات بين التابع ومتبوعه، حيث 

الحاالت اإلعرابية لكل تابع ومتبوعه، فالبدل مثال تابع يطابق متبوعه 
المبدل منه رفعا أو نصبا أو جرا، وكذلك الحال مع مفاهيم النعت 

  .والتوكيد والعطف

  )التركيب( :المرحلة الرابعة

ح العالقات التي تربط عناصر توضيويتم في هذه المرحلة 
ربط العالقات الداخلية  جرىحيث المحتوى التعليمي بعضها ببعض، 

تصنيفها إلى تابع مرفوع وتابع مجرور  وجرىبين مفاهيم الوحدة، 
وتابع منصوب، وقد شمل التابع المرفوع النعت المرفوع والبدل 

لتابع وكذلك الحال ل. المرفوع والتوكيد المرفوع والعطف المرفوع
وواضح ما في هذه المرحلة من التركيز . المنصوب والتابع المجرور

عن بالمفهوم زيادة االحتفاظ و على العالقات الداخلية بين المفاهيم،
مما يمكن سرعة استجابة المتعلم  بينها، طريق توفير روابط إضافية

   .إذا طلب إليه استخراج تابع منصوب مثال من قطعة معطاة

حتوى الوحدة تم عرضها على سبعة أساتذة في وبعد تنظيم م
المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والمشرفين التربويين، إلبداء 

مراعاتها بما يسهم في تطوير  جرىآرائهم، ومالحظاتهم التي 
تزويدهم بتعريف للنظرية التوسعية،  جرىالوحدة، بعد أن 

  .ومالمحها العامة

  ومناقشتها نتائج الدراسة

ينص السؤال األول على  :ج المتعلقة بالسؤال األولالنتائ
 "رايجليوث"ما فاعلية تنظيم محتوى وحدة التوابع وفق نظرية "

التوسعية في تحصيل بعض المفاهيم النحوية لدى طالب الصف 
  ".العاشر؟

ال : "األول التالي ولإلجابة عن هذا السؤال صيغ الفرض 

بين  ) =0.05( اللةيوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى د
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في تحصيل 

   ."المفاهيم النحوية كما يقيسها التطبيق البعدي الختبار المفاهيم

مقارنة متوسطي درجات  جرىالفرض،  هذا للتحقق من صحةو
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي للمفاهيم 

حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  رىجالنحوية، حيث 
 ،)ت(المعيارية، وداللة الفرق بين المتوسطات من خالل اختبار 

  .يوضح ذلك )7(والجدول 

لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم ) T-test(نتائج اختبار  :)7(جدول 
  النحوية

  مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مجموعةال
 8.44 17.722 36  المجموعة الضابطة

3.299  
  دالة عند مستوى

)0.01 = α(  7.512  22.277  36  المجموعة التجريبية 
  )40(العالمة القصوى لالختبار         

عند  وجود فروق ذات داللة إحصائية )7(يتضح من الجدول 
ة بين متوسطي درجات طالب المجموع) α = 0.01( الداللة مستوى

الضابطة، وطالب المجموعة التجريبية في اختبار المفاهيم النحوية 
البعدي لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يعني تحسن أداء الطالب 
في المجموعة التجريبية في التحصيل النحوي، وتفوقهم على أقرانهم 

ضابطة، حيث كان متوسط درجات الطالب في في المجموعة ال
بينما  ،)8.44(بانحراف معياري  ،)17.722(المجموعة الضابطة 

 ،)22.277(كان متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية 
) ت(وقد انعكس ذلك على قيمة  .)7.512(بانحراف معياري 

وهي قيمة دالة إحصائيا عند  ،)3.299(إذ بلغت  ؛المحسوبة
ويقبل  ،وبذلك يرفض الفرض الصفري .)α = 0.01( الداللة ىمستو

داللة إحصائية بين متوسطي درجات  يفرق ذالفرض البديل بوجود 
المجموعتين التجريبية والضابطة في تحصيل المفاهيم النحوية كما 

  .يقيسها التطبيق البعدي الختبار المفاهيم

لتجريبية كان متوسط نتائج االختبار البعدي للمجموعة ا وإن
األمر الذي  ؛%)55.7(، وهو ما يقابل )40(من ) 22.28(جاء 

يعني أن طالب المجموعة التجريبية حتى بعد دراسة الموضوعات 
وفق النظرية التوسعية لديهم ضعف في المفاهيم النحوية موضوع 
الدراسة، إال أن هذا يمكن تفسيره بأن الطالب في مراحل التعليم 

عام في القواعد النحوية وفقا لما أكدته العام يعانون من ضعف 
، ووفقا لما أظهرته نتائج التطبيق القبلي )2013(دراسة غوادرة 

الختبار الدراسة الحالية من انخفاض مستوى التحصيل، حيث بلغ 
وبعد دراسة  ).12.36(متوسط الدرجات في التطبيق القبلي 

لى المجموعة المجموعة التجريبية وفق النظرية التوسعية، وتفوقها ع
 الضابطة بفرق له داللته اإلحصائية، يمكن أن يعزى ذلك إلى تأثير

 ، وما تضمنه منالتوسعية "رايجليوث"تنظيم المحتوى وفق نظرية 
لكل  ربط األفكار المجزأةوحدة التوابع، وعالقة بين أجزاء للتحديد 

 توضيح العالقات التي تربط بين التابع ومتبوعه،تابع من التوابع، و
ربط ، باإلضافة إلى الحاالت اإلعرابية لكل تابع ومتبوعه وتلخيص
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تصنيفها إلى تابع مرفوع، والعالقات الداخلية بين مفاهيم الوحدة، 
وهذا ما لم يتوفر للمجموعة الضابطة  .وتابع مجرور، وتابع منصوب

التي تلقت المحتوى التعليمي للوحدة، وفقا لتنظيم الكتاب المدرسي 
لى عرض التوابع على شكل موضوعات نحوية مستقلة، الذي يقوم ع

  . لكل موضوع مفاهيمه، وأمثلته، وقاعدته، وتدريبات عليها

التي ) 2014(وهذا يتوافق مع ما أشارت إليه دراسة النواس 
أكدت أن نماذج التعلم التي تنظم المفاهيم النحوية تؤثر إيجابا في 

على أهمية النظرية  التي أكدت )2012(الروبي دراسة اكتسابها، و

التنظيم التكامل و الفهم، وأن التوسعية في دعم عملية التعلم وزيادة
  .أسهم في مستوى األداء النحوي لدى الطالبالموسع للمحتوى 

وإللقاء مزيد من الضوء على هذه النتائج، وحساب حجم 
التأثير، وبيان مدى النمو لحاصل في اكتساب المفاهيم النحوية، 

في التطبيقين  المجموعة التجريبية متوسطي درجات مقارنة جرى
حساب  جرىحيث  ،البعدي الختبار المفاهيم النحويةالقبلي و

المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لدرجات المجموعة 
لعينتين ) ت(التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي، وحساب قيمة 

  .يوضح ذلك )8(مرتبطتين، والجدول 

  القبلي والبعدي وحجم التأثير ينداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق :)8(جدول 

  حجم التأثير  *قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  التطبيق  المجال

  اختبار المفاهيم النحوية
 6.586 12.36  36  القبلي

  7.512  22.28  36  البعدي  0.31  6.491
  )40(مة القصوى لالختبار العال 

يتضح من الجدول السابق تفوق أفراد المجموعة التجريبية في 
التطبيق البعدي، مقارنة بأدائهم في التطبيق القبلي الختبار المفاهيم 

في  ،)12.36(النحوية، حيث بلغ متوسط درجات التطبيق القبلي 
 ؛)22.28(حين ارتفع متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي إلى 

 ،)6.491(المحسوبة التي بلغت ) ت(األمر الذي انعكس على قيمة 
وهذا يشير إلى  .)α = 0.01( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى

وأثرها في تحسين مستوى اكتساب  ،"ثجليويرا"دور نظرية 
أفراد المجموعة التجريبية، األمر الذي قد  لدى المفاهيم النحوية

وفق النظرية التوسعية حدة التوابع مفاهيم ويعزى إلى أن تنظيم 
 كل تابع من التوابع، ساعد المتعلمين على إدراك خصائص

 والعطف، ،بين النعت، والتوكيد، والبدل والعالقات المشتركة
وهذا بدوره يساعد على  ها،وتحديد أوجه التشابه واالختالف بين

 المفاهيم وفرته هذه النظرية من تنظيم في ضوء ما ،ستيعاباال
 مستوى اكتساب وفق األنشطة التي أسهمت في تحسن شكل تتابعيب

 هذا يتوافق معو .م النحوي، وتحليله، والتفاعل معهللمفهو الطالب
، )2007(، ودراسة عبد الله )2012( وبيالر أشارت إليه دراسة

تنظيم استراتيجيات أن  نتائجها التي أظهرت )2001( ودراسة كلوب
واكتساب المفاهيم  ،حصيل الدراسيالمحتوى تسهم في تحسين الت

  . النحوية

وللتأكد من أن هذه الفروق فروق جوهرية، تعود إلى متغيرات 
حساب حجم التأثير من خالل مربع إيتا الذي يظهر  جرىالدراسة، 

أن قيمة  بصورة أكثر وضوحًا، وقد تبين "جليوثيرا"أثر نظرية 
قيمة مربع إيتا وهي أكبر من  ،)0.31(مربع إيتا المحسوبة تساوي 

التأثير المحدد للتأثير الكبير  بمعنى أنها أكبر من حجم ،الجدولية
وهذا يشير إلى أن تأثير المتغير المستقل  .)0.14(الذي يساوي 

في إحداث تباين في المتغير التابع كان على درجة كبيرة، وهذا يدل 
يم ، كان تأثيرها كبيرا في تنمية المفاه"جليوثيرا"على أن نظرية 

وقد يعزى ذلك إلى خصائص تنظيم المحتوى وفق نظرية  .النحوية
التي تساعد على تدعيم البنية المعرفية للمفهوم  "جليوثيرا"

 وتقوية الربط بين المفاهيم، وإيجاد عالقات وارتباطات ،النحوي
المفاهيمية للتابع الواحد كالنعت،  بين أجزاء المعرفة تكاملية

ف، وبينها جميعا بصورة تسهم في تكوين والتوكيد، والبدل، والعط
 جرىأساس معرفي متماسك ومتكامل للتوابع جميعها، ال سيما إذا 

 لطالب،الخبرات السابقة الموجودة في البنية المعرفية لربطها ب
التطبيقات النحوية الشفوية والكتابية التي وتقديمها بطريقة توظف 

وهذا يتوافق  .ركيزوتزيد من القدرة على الت ،تمكن من الممارسة
التي أكدت فاعلية ) 2012(دراسة نتائج دراسة باكير مع نتائج 

  .مبادئ نظرية التدفق في تدريس القواعد النحوية

ينص السؤال الثاني على  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
وفق نظرية  فاعلية تنظيم محتوى وحدة التوابع هل تختلف"
بعض المفاهيم النحوية لدى التوسعية في تحصيل  "رايجليوث"

  ".؟)التطبيق ،الفهم ،التذكر(طالب الصف العاشر طبقا لمستوى 

صيغ الفرض الثاني الذي ينص على  ،هذا السؤال عنلإلجابة 
وفق نظرية  فاعلية تنظيم محتوى وحدة التوابع تختلف ال"
التوسعية في تحصيل بعض المفاهيم النحوية لدى  "رايجليوث"

التذكر، الفهم، (ر طبقا للمستوى المعرفي طالب الصف العاش
  .")التطبيق

مقارنة أداء المجموعتين  جرىوللتحقق من صحة الفرض 
في كل مستوى من المستويات المعرفية على ) التجريبية والضابطة(

   .يوضح ذلك )9(حدة، والجدول 
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في كل مستوى من  التطبيق البعدي الختبار المفاهيم النحوية ق بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والتجريبية فيوداللة الفر :)9(جدول 
   مستويات التذكر والفهم والتطبيق

  المستوى

  المجموعة التجريبية

  )طالبا 36=ن (

  المجموعة الضابطة

  )طالبا 36=ن (
  )ت(قيمة 

  المحسوبة

  

  الداللة مستوى

  النحراف المعياريا  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  اإلحصائية
  غير دالة  0.753  1.73 3.72  2.01 4.06  التذكــر
  غير دالة  1.527  2.86 6.31  3.98 7.56  الفهـــم
  )α = 0.01( دالة عند  2.42  2.91  7.69  3.57 9.56  التطبيق

 

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين  )9(ضح من الجدول يت
ة في موعة الضابطمتوسطات درجات المجموعة التجريبية، والمج

ويمكن تفسير ذلك بأن هذين  .ومستوى الفهم مستوى التذكر
 ،يحتاجان إلى أنواع معينة من األسئلة) التذكر والفهم(المستويين 

 ،المعينة على الفهم سئلة المباشرة، واألسئلة السابرةمثل األ
من التفكير،  ا من األسئلة التي تخاطب المستويات الدنياموغيره

فر في ايتو ما قش مستويات الفهم المباشر، وهذاوالتي تنا
المجموعتين التجريبية والضابطة، مما أسهم في تحسن هذه 

   .المهارات لدى طالب المجموعتين بنفس الدرجة دون فروق

في حين كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 
المجموعتين في مستوى التطبيق، وقد يعزى ذلك إلى تكامل 

معرفية في اكتساب المفاهيم النحوية باعتبار مستوى المستويات ال
يعدان قاعدة عريضة وأساسًا لمستوى التطبيق الذي  الفهمو التذكر

أن التنظيم التوسعي للمحتوى التعليمي  يبنى على ما قبله، كما
يتطلب من المتعلمين القيام بممارسة العمليات العقلية العليا؛ لربط 

ات بعضها ببعض، وفهم العالقات التي المفاهيم والمبادئ واإلجراء
 دراسة دروزةويتوافق ذلك مع  .)2002 األدغم،( تربط بينها

 في تنمية مهارة "جليوثيرا"التي أكدت فاعلية نظرية ) 1993(
   .تطبيق المعلومات العامة

  :في ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها يمكن التقدم بالتوصيات التالية :التوصيات

ورة التركيز على المفاهيم النحوية، وتحليلها، وتوجيه ضر .1
المعلمين للعمل على تنميتها بطريقة منظمة تمكن من 

ووضع برامج  ،اكتسابها وتشكيلها بنية معرفية لدى المتعلم
 ،حقيقية مخططة، وأن يدرب المعلم على فهم هذه البرامج

 .وتطبيقها

ية في الكتب زيادة االهتمام بنظرية تنظيم المحتوى التوسع .2
المدرسية بحيث يتم تفعيلها في تنظيم المحتوى اللغوي 

 .للدروس النحوية
 

ضرورة تضمين دليل المعلم أنشطة وإجراءات تعليمية توضح  .3
واإلفادة منها بشكل أكبر في  ،كيفية توظيف النظرية التوسعية

  . العملية التعليمية

 تدريب معلمي الصف العاشر على مهارات توظيف النظرية .4
  .التوسعية في التدريس

دراسة العالقة بين التمكن من المفاهيم النحوية وفق النظرية  .5
 . التوسعية وتطبيقها في الفروع اللغوية األخرى
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