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Abstract: This study aimed to investigate the extent of employment of the constructivist approach on teaching of the 

grammatical concepts from the point of view of teachers of Arabic Language in the Jenin Governorate. To achieve the 

purposes of the study the researcher followed descriptive analytical method, and a questionnaire was prepared as a tool to 

collect the data. The researcher checked its validity and reliability. The questionnaire was applied to the study sample which 

consists of (93) male and female teachers, and those who were selected by the stratified random sampling method from the 

study population represented by all teachers of the Arabic language in Jenin Governorate. The results of the study showed 

that: The total score for the level of employment of constructive approach in teaching grammatical concepts among Arabic 

teachers in the governorate of Jenin was (4.428) and the relative weight (88.56%). The field of educational activities was 

ranked first degree, with a relative weight (91.32%) of. The planning field came in second degree, weighing 91.02%. The 

field of educational methods was ranked third degree, with a relative weight (90.66%), while the area of evaluation was 

fourth degree, with a relative weight (82.82%). Also results of the study showed a statistically significant differences at 

(α≤0.05) in the means of employing the constructive approach in teaching grammatical concepts, according to gender in 

favour of female teachers and according to school stage in favor of elementary stage. There are no statistically significant 

differences at (α≤0.05) in the means of employing the constructive approach in teaching grammatical concepts, according 

to academic degree, teaching experience and school gender. In light of the current study findings, the researcher offers the 

following recommendation: Preparation of a training program to develop the proficiency of Arabic language teachers in the 

light of structural theory. Provide means of support to encourage teachers to use teaching strategies based on construction 

theory. That curriculum developer develop language syllabuses based on constructivism theory. 
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يس املفاهيم النحوية من وجهة نظر معلمي اللغة هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى توظيف املنحى البنائي في تدر  املستخلص:

بعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وقامت ببناء  بانة كأداة لجمع البيانات استالعربية في محافظة جنين. ولتحقيق أغراض الدراسة اتَّ

 ومعلمة من معلمي ومعلمات اللغة العربية ف93) األولية من عينة الدراسة املكونة من
ً
ي جميع املراحل الدراسية بمحافظة جنين، ( معلما

حيث تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوائية. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: بلغت الدرجة الكلية لدرجة توظيف 

%( بدرجة تقدير 88.56) ( والوزن النسبي4.428) معلمي اللغة العربية في محافظة جنين املنحى البنائي في تدريس املفاهيم النحوية

%( بدرجة كبيرة جًدا، كما حصل مجال التخطيط 91.32) وقد حصل مجال األنشطة التعليمية على املرتبة األولى، بوزن نسبي مرتفعة.

بوزن  %( بدرجة كبيرة جًدا، فيما حصل مجال األساليب التعليمية على املرتبة الثالثة،91.02) للتدريس على املرتبة الثانية، بوزن نسبي

%( بدرجة متوسطة. وجود فروق 82.82) %( بدرجة كبيرة جًدا، بينما حصل مجال التقويم على املرتبة الرابعة، بوزن نسبي90.66) نسبي

( بين املتوسطات الحسابية لدرجة توظيف أفراد عينة الدراسة املنحى البنائي في تدريس α≤0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة

 ملتغير الجنساملفاهيم ا
ً
عدم وجود فروق ذات  ولصالح مجموعة اإلناث ومتغير املرحلة الدراسية ولصالح املرحلة األساسية. لنحوية؛ تبعا

( بين املتوسطات الحسابية لدرجة توظيف أفراد عينة الدراسة املنحى البنائي في تدريس α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوي داللة

 
ً
وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج،  الدرجة العلمية، الخبرة في التدريس، جنس املدرسة(.) للمتغيراتاملفاهيم النحوية، تبعا

أوصت الباحثة بإعداد برنامج تدريبي لتنمية كفاية التقويم لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في ضوء النظرية البنائية، وتوفير وسائل 

راتيجيات تدريسية قائمة على أفكار النظرية البنائية، وقيام مطوري املناهج بتطوير منهاج استام خداستالدعم لتشجيع املعلمين على 

 العلوم اللغوية على أساس النظرية البنائية.

 املنحى البنائي، املفاهيم، النحوية، معلمي اللغة العربية.الكلمات املفتاحية: 

  .املقدمة -1

بتكرة، تستخدم لتوصيل األفكار والعواطف والرغبات، بواسطة تعد اللغة طريقة إنسانية بحتة، وغير م

 ز، نظام من الرمو 
 
م والتطور، وهي أداة للتواصل وهي األداة الرئيسة للتعبير، واألداة التي تساعد الطلبة على التعل

 كاملقا
ً
 وتبادل ونقل الرسائل أو املعلومات من شخص آلخر خالل موقف معين، ويكون التواصل إما شفويا

ً
بلة وجها

 لوجه، أو كتابي
ً
 كاملراسالت البريدية. ا

بال الباحثين واملتخصصين في علوم متعددة مستقلة عن بعضها ومتكاملة  -ومازالت –شغلت اللغة  وقد

 
ً
 للتعرف على طبيعتها ووظائفها وفهم أساليب تدريسها، والوقوف على دورها املركزي في تنمية املجتمعات. ؛أحيانا

يفة املشاركة املجتمعية الثقافية، وتفرض قانونها االجتماعي التشاركي إلى جانب التواصل فاللغة تشغل وظ

نسان عن طاقاته اإلبداعية املكنونة إال إذا وتبادل املعلومات واملعارف التي تشكل أساس الحضارة، فال يكشف اإل

 في اللغة
ً
 أل  ؛كان منغمسا

ً
 (. 2013قورة، وأبو لبن، ) جتماعي والثقافين اللغة تضمن لإلنسان توازنه وانسجامه اال نظرا

تعد اللغة العربية الركن األساس ي في بناء األمة العربية، تلك اللغة التي امتازت بتاريخها الطويل املتصل و 

وقوتها الفكرية واألدبية، وحضارتها التي وصلت قديم اإلنسانية بحديثها، فقد ارتبطت بهذه اللغة حياة العروبة 

 و 
ً
 في كل أدوار تاريخها الطويل القديم والحديثارتباطا

ً
 (. 2004النعيمي، ) ثيقا

داع وأدواته، بها بفثمة خصوصية تتميز بها اللغة العربية كونها لغة البيان، ولغة اإلسالم، كما أنها لغة اإل 

آماله وآالمه، لذا تصنع ركائز املستقبل، ومن خاللها يمكن التعبير عن ثقافة اإلنسان ومعتقداته، وقيمه وأحالمه و 

 فإن نمو اللغة العربية وازدهارها وقيامها بدورها الفكري هو من أهم معالم حياتنا، وطريق أساس ي في بناء مستقبلنا

 (. 2015املعوش، )

النحو، والصرف، والبالغة، والنقد، واألدب والنصوص، ) وتنقسم اللغة العربية إلى عشرة فروع هي

األساس للغة العربية؛ ذلك أن جميع فنون اللغة العربية  ر النحو حجالء، والخط(، ويعد واملطالعة، والقراءة، واإلم

 
ُ
م ألسنة املتكلمين وتعصمهم من الخطأ في التحدث والكتابة، وتعودهم دقة قو   ُينظر إلى فهمها بالقواعد التي ت
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ُ
  األساليب، وت

 قو 
ُ
 من صقل مواهبهم وأذواقهم، وبدون أخذها بام رصيدهم اللغوي، وت

ً
لحسبان تصبح اللغة حشدا

 (. 2015محمد، ) األلفاظ ال يربط بينها رابط، وال يحكمها وجود

درس اللغة العربية في مدارسنا مقسمة إلى فروع، ويأخذ النحو حظه من املنهج والطريقة والوقت
ُ
 ؛وت

 عن باقي الفروع إال أنه
ً
 به، وقد أدى غير مرغوب ملعظم الطلبة، بل يخافون وينفرون منه وي مستقال

ً
ضيقون ذرعا

 إلى كراهية الطلبة للغة ستذلك إلى شبه معاداة ال 
ً
خدام القواعد النحوية في املهارات اللغوية، بل انعكس ذلك أيضا

هانة بها وبمن يعملون في ميدانها، ومن املؤكد أن كراهية الطبة ملادة اللغة العربية بشكل عام، ستالعربية بمجملها واال 

 في انخفاض دافعيتهم في تعلم النحو، وهذا ما يسبب ضعفهم في فهم و وللنحو بشكل خ
ً
يعاب استاص تؤثر كثيرا

 (. 2016ناسوتيون، ) املفاهيم النحوية

( إلى أن طريقة التدريس التي يتبعها املعلم قد تؤدي إلى ضعف 2014) وقد أشار كٌل من عاشور والحوامدة

ما زال بعض املعلمين يتبعون طريقة اإللقاء والتلقين، إضافة إلى تأثر  ذإ ؛يعاب املفاهيم النحويةاستالطلبة في فهم و 

 خدامهم العامية أثناء التدريس.استالطلبة بضعف معلمي املواد التعليمية األخرى في توظيف القواعد النحوية و 

املفاهيم من م اعوجاج اللسان ويصحح املعاني و ( إلى أن تدريس القواعد النحوية ُيقو   2010) ويشير سبيتان

جهد، وتمكين الطلبة من  أو خدام األلفاظ والجمل والعبارات بشكل صحيح دون تكلفاستخالل تدريب الطلبة على 

القراءة والكتابة بصورة خالية من األخطاء من خالل تعويدهم على التدقيق في صياغة األساليب والتراكيب لتكون 

وتيسير إدراك الطلبة للمعاني والتعبير بوضوح عما يسمعون أو خالية من األخطاء النحوية الذي يذهب جمالها، 

 يقرأون.

وترى الباحثة أن تعلم املفاهيم النحوية ركيزة أساسية في تعلم اللغة العربية، مع األخذ بعين االعتبار تعديل 

 في األنشطة العلمية، بحيث يالحظون إاألسلوب املتبع في التدريس و 
ً
 ويدويا

ً
ويصنفون ويقيسون شراك الطلبة فكريا

البد له من معرفة األسلوب الذي  ؛ويتوقعون ويفسرون ويجربون ويستنتجون، ولكي يتمكن املعلم من ممارسة ذلك

يتناسب مع الطلبة في هذه املرحلة العمرية، وهذا يعني أن على املعلم بناء نظريته في التدريس، فالنظرية ستساعده 

 تائجها.على تحليل العملية التعليمية وتوقع ن

  
ن معرفته بنفسه وليس من خالل أفكار يحاول املعلمون نقلها، أو من وتؤمن النظرية البنائية بأن املتعلم ُيكو 

 ترتبط باملعرفة الجديدة، 
ً
خالل سلسلة طويلة من املمارسة والتكرار، فاألفكار البسيطة التي يمتلكها املتعلمون سابقا

 وقوة، 
ً
ويقوم املتعلم بتكوين رؤية وإعادة بناء املعرفة بنفسه إما بشكل فردي أو جماعي ثم تزداد هذه األفكار تعقيدا

الخزرجي، ) اجتماعية ويتوصل إلى املعاني من خالل هذا التعلم، فال توجد معرفة بدون معنى له متعلقات فردية أو

2011 .) 

ارف السابقة، واملواقف : الخبرات واملع"النظرية البنائية "عملية تفاعل نشط بين ثالثة عناصر دوتع

التعليمية املقدمة للمتعلم، واملناخ البيئي الذي تحدث فيه عملية التعلم، وذلك من أجل بناء وتطوير تراكيب معرفية 

خدام هذه التراكيب املعرفية الجديدة في معالجة استجديدة، تمتاز بالشمولية والعمومية، مقارنة باملعرفة السابقة، و 

 (. 78: 2016ناسوتيون، ) مواقف بيئية جديدة"

 من البنية املعرفية 2018وزارة التربية والتعليم، ) ويرى الهاشمي الوارد في
ً
( أن الفكر البنائي يشمل كال

املتعلم، وأن التعلم يحدث الخبرات واملعارف التي بحوزة املتعلم، وإضافة  ذهن والعمليات العقلية التي تتم داخل

  معلومات جديدة، أو إعادة تنظ
ن معرفته بنفسه إما بشكل فردي أو يم ما يوجد لديه من معارف، وأن املتعلم ُيكو 

مجتمعي، بناًء على معرفته الحالية وخبراته السابقة التي اكتسبها من خالل تعامله مع عناصر البيئة املختلفة، 

  وتفاعله معها، كما تؤكد البنائية على الدور النشط للمتعلم في وجود املعلم امليسر 
ُ
د على بناء املعنى بشكل ساع  وامل
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أي أن البنائية ما هي إال عملية تفاعل نشط بين التراكيب املعرفية السابقة،  ؛سليم في بيئة تساعد على التعلم

اجتماعية فاعلة؛ ما ينتج خبرة جديدة متطورة تتشكل على صورة أنماط  والخبرات الجديدة في بيئة تعليمية تعلمية

 مفاهيمية متعددة.

وبوروانو أن النظرية البنائية تنظر إلى تكوين املعرفة كموضوع نشط يخلق ُبنى  من سوهيندي يرى كٌل و 

ما يتم تنظيم الواقع من خالل البنية املعرفية التي تم  إذ يحدث التفاعل املعرفي بقدر ؛معرفية في تفاعالتها مع البيئة

 ملتطلبات البيئة والكائن املتغير بناؤها من خالل املوضوع نفسه، كما ينبغي أن يتم تغيير 
ً
 الهيكل املعرفي وتكييفه وفقا

(Suhendi and Purwarno,2018وتحدث عملية التكيف بشكل مستمر من خالل عملية إعادة البناء ،) (Amineh 

and Davatgari. 2015 .) 

املة من خالل ( إلى ضرورة االهتمام بدراسة القواعد النحوية بصورة متك2017) وتشير دراسة سليمان

التعلم النشط الجماعي داخل حجرة الدراسة، وتشجيع املتعلمين على تنظيم دروس وابتكار لدروس القواعد النحوية 

راتيجيات الحديثة التي تعين املتعلمين على ستخدام اال استبصورة بنائية؛ مما يزيد دافعيتهم نحو التعلم املثمر، و 

 . التعليمية القائمة على النظرية البنائية راتيجيات والبرامجستال مثل ا ؛اكتشاف الخطأ النحوي، وتصويبه

 
ً
 فعاال

ً
في حالة التعلم البنائي،  -كما هو الحال -ومن هنا ترى الباحثة أن أسلوب اإللقاء والتلقين ليس أسلوبا

ني على التحليل ه، وتشجيعهم على تكوين بناء قوي مبنوهذا يتطلب مساعدة الطلبة على املشاركة وتطبيق ما يتعلمو 

نتاج واألخذ بوجهات نظر الطلبة وخلفياتهم الثقافية بعين االعتبار للوصول إلى تعلم ذي معنى ستوالتفسير واال 

 وفاعلية.

 مشكلة الدراسة:

وحفظ القلم من  النحو من أكثر فروع اللغة العربية أهمية كونه متعلق بصون اللسان عن الخطأ، د  ع  يُ 

نباط، ودقة املالحظة، واملوازنة بين ستغوية سليمة، وتعزيز قدرة املتعلم على التعليل واال الزلل، وتكوين عادات ل

ولكن رغم أهمية النحو إال أن هناك بعض الدراسات  ؛وتنمية الثروة اللغوية، وصقل املواهب واملهاراتالتراكيب، 

 (. 2006ة، ؛ عطي2005أبو شتات، ) النحويةيعاب املفاهيم استأثبتت وجود ضعف في فهم و 

سليمان، ) التي تناولت املفاهيم النحوية مثل: عدد من الدراسات السابقةعلى الباحثة أن اطلعت  وبعد

(؛ تبين لها أن الطلبة في جميع املراحل الدراسية يعانون من 2014؛ عاشور والحوامدة، 2016ناسوتيون، ؛ 2017

القواعد النحوية وتشعبها، واالقتصار في التدريس على كثرة ُعسر في فهم املفاهيم النحوية، وأن ذلك يعود إلى 

غفال تتابع أبواب النحو وقواعده إالجوانب الشكلية في ضبط أواخر الكلمة، وعدم معالجتها بما يربطها باملعنى، و 

 .سخدام العامية أثناء التدرياستوالتدرج في تعميق مفاهيمه، واالعتماد على الطرق التقليدية في تدريس الطلبة، و 

الطلبة نتجت الباحثة أن تدريس النحو يفتقد األسلوب البنائي الذي يقوم على إشراك استوفي ضوء ذلك 

 في امل
ً
 وحركيا

ً
على اكتشاف الخطأ  ويعينهمنتاج، ستعلى التحليل والتفسير واال يشجعهم ، و وقف التعليميفكريا

الحوار واملناقشة وتحمل املسؤولية أثناء التعلم،  يتيحوالوجدانية، و  هاريةالجوانب املعرفية واملوينمي وتصويبه، 

 .حرية الرأييسمح بو 

، وبالتالي توظيف املنحى البنائي في تدريس املفاهيم النحويةوبناء عليه؛ ارتأت الباحثة التعرف على درجة 

 تنحصر في السؤال الرئيس اآلتي:فإن مشكلة البحث 

اهيم النحوية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في ما هي درجة توظيف املنحى البنائي في تدريس املف

 محافظة جنين؟
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 مدى توظيف المنحى البنائي في تدريس المفاهيم النحوية 

 من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في محافظة جنين
 يبحبا ,الصابنة (67) 

 

 أسئلة الدراسة:

 األسئلة اآلتية:في تتحدد مشكلة الدراسة 

ما درجة توظيف املنحى البنائي في تدريس املفاهيم النحوية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في محافظة  -1

 جنين؟

املتوسطات الحسابية لدرجة توظيف عينة  ( بينα≥0.05وى )عند مست هل توجد فروق ذات داللة إحصائية -2

 للمتغيرات ؛الدراسة للمنحى البنائي في تدريس املفاهيم النحوية
ً
الجنس، الدرجة العلمية، الخبرة في ) تبعا

 التدريس، جنس املدرسة، املرحلة الدراسية(؟ 

 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

معلمي اللغة العربية في محافظة  رجة توظيف املنحى البنائي في تدريس املفاهيم النحوية من وجهة نظرتحديد د -1

 جنين.

الحسابية لدرجة املتوسطات  ( بينα≥0.05ا عند مستوى )دالة إحصائيرصد ما إذا كان هناك اختالفات  -2

 ملتغيرات الجنس،  ؛يم النحويةتوظيف أفراد عينة الدراسة لدرجة توظيف املنحى البنائي في تدريس املفاه
ً
تبعا

 .والدرجة العلمية، والخبرة في التدريس، وجنس املدرسة، واملرحلة الدراسية

 أهمية الدراسة:

املعلمون واملشرفون من نتائج هذه الدراسة في التعرف على كونها تفيد  تكمن أهمية الدراسة الحالية في

في إعطاء تصور واضح حول  تساهم. كما يمكن أن ئ النظرية البنائيةدرجة املعرفة لدى معلمي اللغة العربية بمباد

 خدام النظرية البنائية في تدريس املفاهيم النحوية، وبالتالي مساعدة املسؤولين في إعداد البرامج املناسبة.استأهمية 

، حيث ستقدم الدراسة الباحثين واملهتمين بمجاالت اللغة العربية، والنحوالدراسة قد تفيد نتائج عالوة على ذلك 

 
ً
 يثري املكتبة الفلسطينية، ويفتح آفاق

ً
 وميدانيا

ً
 نظريا

ً
 ا لدراسات مستقبلية.إطارا

 حدود الدراسة:

 يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في نطاق الحدود التالية:

 وية.الحد املوضوعي: دراسة درجة توظيف معلمي اللغة العربية للمنحى البنائي في تدريس املفاهيم النح 

  الدراسة على معلمي اللغة العربية في محافظة جنين. تالبشري: اقتصر الحد 

  الدراسة على معلمي اللغة العربية في مدارس محافظة جنين. تطبيقالحد املكاني واملؤسس ي: تم 

  2020/2021تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول من العام  مالزمني: تالحد. 

 مصطلحات الدراسة:

قبال وإرسال تفاعلية؛ تهدف إلى إعادة بناء املتعلمين ملعاني جديدة، استعملية "يعرفه دوللي بأنه:  ى البنائي:املنح -

 (. Dooly, 2010, p.93) التعلمداخل سياق معرفتهم الجديدة، مع خبراتهم السابقة، ومجريات بيئة 
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 مدى توظيف المنحى البنائي في تدريس المفاهيم النحوية 

 من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في محافظة جنين
 يبحبا ,الصابنة (68) 

 

: "صورة عقلية ملجموعة من الصفات ابأنه( 503، 2019) رحمة و أبو كٌل من الزهراني  ايعرفه املفاهيم النحوية: -

والخصائص املرتبطة بما يحقق سالمة الكالم من األخطاء، وفهم الكالم على الوجه املراد، وتتكون من اسم 

 وداللة لفظية.

o لتصور العقلي الذي تكونه طالبات الصف الخامس األساس ي عن التعريف االجرائي للمفاهيم النحوية هي: ا

داللة لفظية لغوية تتعلق بنظم الكالم وتركيبه، والتي تحدد معناه وبعض خصائصه  كلمة أو مصطلح ذي

  ؛خدامه بشكل صحيحاستوسماته وقاعدته التي تضبط هذه السمات؛ وذلك لتتمكن الطالبة من 
ً
تحدثا

 
ً
 .وقراءة وكتابة

 .اإلطار النظري والدراسات السابقة -2

 
ً

 :املنحى البنائي -أول

تقوم على أساس أن املتعلم يقوم بتكوين معرفته إما بشكل فردي أو جماعي بناء  تربويةتعد البنائية فلسفة 

(، وهي من أكثر نظريات النمو املعرفي شيوًعا، وتأثيًرا على 2016العدوان وداود، ) على معارفه الحالية وخبراته السابقة

ربع نظريات هي: نظرية بياجيه في التعلم املعرفي ندت البنائية إلى أاستوقد  (.2016ون، ناسوتي) املنحى املعرفي للتعلم

والنمو املعرفي، النظرية املعرفية في معالجة املتعلم للمعرفة وتركيزها على العوامل الداخلية املؤثرة في التعلم، النظرية 

تعلم ودورها الفاعل االجتماعية في التفاعل في غرفة الصف أو املختبر أو امليدان، النظرية اإلنسانية في إبراز أهمية امل

 (. 2007زيتون، ) في اكتشاف املعرفة وبنائها

 :املنحى البنائيمفهوم 

بأنها: "بناء املعرفة بواسطة املتعلم  البنائية (Williams and Burden 2000, p.58) وبوردن" وليامز "يعرف 

 على خبراته الشخصية، والبنى املعرفية املسبقة املوجودة لديه".
ً
 اعتمادا

( بأنها: "رؤية في نظرية التعلم، ونمو الطفل، قوامها أن الطفل 81، 2003) شحاته والنجار من ها كٌل يعرفو 

 في بناء أنماط التفكير لديه
ً
 نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة". ؛يكون نشطا

املعرفية  قبال التراكيباست( بأنها: "عملية 10، 2003) "كمال زيتون "و "حسن زيتون "من  يعرفها كٌل  كما

الراهنة، يحدث من خاللها بناء املتعلمين لتراكيب ومعاني معرفية جديدة من خالل التفاعل النشط بين تراكيبهم 

 املعرفية الحالية، ومعرفتهم السابقة، وبيئة التعلم.

يدة، قبال وإرسال تفاعلية؛ تهدف إلى إعادة بناء املتعلمين ملعاني جداستعملية  :بأنهافيما تعرفها دوللي 

 .(Dooly, 2010, p.93) داخل سياق معرفتهم الجديدة، مع خبراتهم السابقة، ومجريات بيئة التعلم

 تعريف دوللي للمنحى البنائي في الدراسة الحالية.الباحثان  ىوقد تبن

 مبادئ النظرية البنائية:

 (:2006؛ جابر، 2007زيتون، ) تقوم البنائية على مجموعة من املبادئ هي

تعلم السابقة هي محور االرتكاز في عملية التعلم، وذلك كون املتعلم يبني معرفته في ضوء خبراته معرفة امل -1

 السابقة. 
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 مدى توظيف المنحى البنائي في تدريس المفاهيم النحوية 

 من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في محافظة جنين
 يبحبا ,الصابنة (69) 

 

داخل بنيته املعرفية من خالل تفاعل  ى، حيث يتشكل املعناذاتيً  أن املتعلم يبني معنى ملا يتعلمه بنفسه بناءً  -2

بمعلومات تمكنه من ربط املعلومات الجديدة  هيدالبيئة الخارجية من خالل تزو ) حواسه مع العالم الخارجي

 .(لديه وبشكل يتفق مع املعنى العلمي الصحيح

والخبرات املوجودة  یم األفكار أن التعلم ال يحدث ما لم يحدث تغيير في بنية الفرد املعرفية، حيث يعاد تنظ -3

 بها عند دخول معلومات جديدة.

 أو مهمة حقيقية واقعية. افرد املتعلم مشكلة أو موقًف أن التعلم يحدث على أفضل وجه عندما يواجه ال -4

 أن املتعلم ال يبني معرفته بمعزل عن اآلخرين، بل يبينها من خالل التفاوض االجتماعي معهم. -5

حول مفاهيم  همالئمة للمتعلمين: حيث يؤكد التربويون أن املدخل البنائي يثير تعلم ومشكالتطرح مسائل  -6

يهم اهتمام مسبق بها، والتطلع إلى وجهات نظر املتعلمين، وال بد من تثمينها لدى املتعلمين إذا كان لد

 وتقديرها. 

بناء التعلم على املفاهيم األولية: فحينما نعرض املفاهيم األولية على املتعلمين، هنا يسعى املتعلمون إلى صنع  -7

في هذه العملية  املتعلمون ما يبادر  غالًباإلى أجزاء يستطيعون رؤيتها وفهمها، و  وتقسيمهاملعني بتجزئة الكل 

فهم يبنون العملية والفهم بدال من أن تصنع من أجلهم، ومع تجميع األنشطة  ،جعل املعلومات ذات معنىل

مداخلهم الفريدة في حل املشكالت،  یار اخت من خاللها عريضة، يستطيعون  مفاهيماملنهجية حول 

 لجديدة.خدامها كانطالقة وتمهيد لبناء اإلفهام ااستو 

السعي ملعرفة وجهات نظر املتعلمين وتقديرها: فالعمل على فهم وجهات نظر املتعلمين ضروري في التربية  -8

البنائية والوعي بوجهات نظر املتعلمين يساعد املعلمين على أن يتحدوا إمكانات طالبهم ويجعل خبرات 

ت نظر تالميذهم كثيرا ما يعرضون واملدرسون الذين يعملون دون وعي بوجها ی،املدرسة ذات معنى ومغز 

 تالميذهم لخبرات غير مالئمة ومملة بل قد يعرضونهم لإلخفاق.

: فالتعلم يتحسن حين تكون املطالب املعرفية فرضياتتكييف املنهج التعليمي ليخاطب ما لدى املتعلمين من  -9

تتوافر نوع من العالقة بين  واالجتماعية والعاطفية للمنهج سهلة املنال للمتعلم وبناء على ذلك ينبغي أن

املتعلم، وإذا لم تعالج هذه الفرضيات  ذهنمطالب املنهج التعليمي واالفتراضات والفرضيات التي تتكون في 

سوف يجد معظم الطالب أن الدروس مجردة من املعني بغض النظر عن درجة  صريحواالفتراضات على نحو 

التأكيد على أن املعلمين البنائيين يصممون الدروس التي تتوجه  كفاءة املعلم، ومدى جاذبية املواد. والبد من

التصميم هذه تستنير وتتحسن بفهم املطالب املعرفية املتضمنة في مهام  لياتنحو فرضيات املتعلمين، وعم

 معينة باملنهج. 

يحرم  لها محددة إجابة : فطرح أسئلة ضيقة يبحث املعلم عنالتدريستقييم تعلم املتعلمين في سياق  -10

 .املعلمين من إعادة النظر في عقول املتعلمين

أن عملية التعلم تتمركز حول مفاهيم أساسية، فالصف البنائي يركز على املبادرة في التساؤل، والتفاعل  -11

 املتكرر بين املتعلمين أكثر من التركيز على املنافسة واالنعزال.

املتعلمين في حياتهم وهذا يتطلب إشراكهم في  أن التعلم يحدث بعد أن يعرض املعلم املشكالت التي تهم -12

 وما له عالقة بحياتهم. معنى، مناقشة اختيار املشكالت وفحصها لتحديد ماله

احترام آراء املتعلم ووجهات نظره، ويمكن ذلك من خالل طرح األسئلة عليهم، وتقديم املشكالت التي تتطلب  -13

 مستويات عليا من التفكير.
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 يبحبا ,الصابنة (70) 

 

جسور بين معارف  بناء على الخبرات واملعارف السابقة للمتعلم؛ أي أنه البد منبناء املعارف الجديدة  -14

 املتعلمين السابقة واملعارف الجديدة. 

 راتيجيات متنوعة لحل املشكالت قبل الوصول إلى اإلجابة أو الخاتمة.استأن يتم تشجيع املتعلمين على  -15

 دور املعلم في بيئة التعلم البنائي:

ن، يتمثل الدور األول في مهما انله دور  -في ضوء النظرية البنائية -( إلى أن املعلم 2011) يشير الخزرجي

ماع ستتقديم أفكار جديدة أو أدوات عند الضرورة، وتقديم الدعم والتوجيه للطالب، أما الدور الثاني فيتمثل في اال 

وأعمق، فالتعلم من خالل هذه الرؤيا  مية لتشكيل فهم أبعديوالتشخيص للوسائل التي يتم بها تفسير األنشطة التعل

  –يعتبر 
ً
 عملية تعلم بالنسبة للمعلم. -أيضا

أدوار املعلم في ضوء النظرية البنائية بما يلي: توفير الشروط  (2016العدوان وداود، ) بيل فيوقد حدد قا

تساب املعرفة املشجعة لإلبداع والتأثير في الطالب، خلق مواقف تحتوي على مشكالت، العمل على سرعة اك

 عادة املعرفة السابقة، إثارة انتباه الطالب وزيادة دافعيتهم نحو التعلم، موجهاستو 
ً
 ومرشد ا

ً
للطلبة أثناء تنفيذ ا

 .األنشطة التربوية

قالل الذاتي للمتعلم ومبادراته ويتقبلونها، يستخدمون ستويتميز املعلمون البنائيون بأنهم يشجعون اال 

خدام مصطلحات معرفية، يبحثون استر األولية مع مواد تفاعلية، يقومون بصياغة مهامهم بالبيانات الخام واملصاد

مدى فهم املتعلمين للمفاهيم قبل اشراكهم في فهمهم لها، يشجعون املتعلمين على االندماج في حوار معهم وفيما 

اية، يتفاعلون مع متعلميهم في قصاء بطرح أسئلة تفكير وأسئلة مفتوحة النهستبينهم، يشجعون بحث املتعلمين واال 

خبرات تولد تناقضات لفروضهم املبدئية ثم يشجعون املناقشة، يتيحون وقت انتظار بعد طرح األسئلة فاملتعلمون 

 (. 2006جابر، ) جابة على نحو مباشرستليسوا مستعدين لال 

 دور املتعلم في بيئة التعلم البنائي:

منها: القدرة على التعلم التي و  ،نائية لديه العديد من األدوار( أن املتعلم في ضوء الب2018) رى خيري ي

، صفاء مع زمالئه داخل الالذاتي، وعلى أداء ما يطلب منه من مهام بنشاط ودقة، يقوم باملناقشة والحوار البنَّ 

املعلومة يكتشف املعرفة بنفسه، وإعادة اكتشاف املفاهيم العلمية، يتحمل مسؤولية تعلمه، وقادر على البحث عن 

 بنفسه، والقدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بعملية التعلم.

 وهي: ،( أن أدوار املتعلم في البيئة البنائية تنقسم إلى ثالثة أدوار2003) زيتون و  ويرى زيتون 

كاملناقشة والجدل وفرض الفروض، والبحث  ؛الدور النشط: أي أن يقوم املتعلم بدوره في عملية التعلم

 أي أن هذا الدور يتمثل في االكتساب النشط للمعرفة، وفهمها. ؛بناء الرؤىوالتقص ي، و 

ن يتم تكوين اعتقادات لدى الطلبة بأن الحقائق العلمية يتم التوصل إليها عن طريق أالدور االجتماعي: أي 

معرفة، وفهمها عملية اجتماعية تقدمية، توازي طبيعتها املوضوعية، أي أن هذا الدور يتمثل في اكتساب املعلم لل

 بصورة اجتماعية.

 ؛الطالب من توجيه: ويعني أن يكتشف الطلبة أو يعيدوا اكتشاف املعرفة بأنفسهم، أي ال بد االبتكاري الدور 

 إلعادة اكتشاف النظريات العلمية، والرؤى التاريخية املصاحبة لتلك االكتشافات.

نظرية البنائية هو الدور النشط، وأثناء املمارسة وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الدور األساس ي للمتعلم في ال

 .االبتكاري يصاحب هذا الدور النشط كل من الدور االجتماعي والدور 
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ويتميز دور املتعلم في البيئة البنائية بأنه يفكر بمفرده ويكون فكرة عن موضوع الدرس، يقوم بتبادل أفكاره 

م أفكاره النهائية عن الدرس  وخبراته السابقة بموضوع الدرس، يكون أسئلة ويفكر  مع زمالئه أثناء الدرس، يقو 

العدوان ) ويتشارك مع اآلخرين أثناء الدرس، يقوم في النهاية ببلورة الفكرة عن املشكلة ويقوم بمراجعتها مع املعلم

 (.2016وداود، 

 :املفاهيم النحوية -ثانًيا

ت اإلنسانية إلى األجيال حتى ال تبدأ الحياة من ملا كانت التربية تعني في أحد ابعادها نقل نتائج الخبرا

الصفر، فقد اهتم املربون على مر العصور بتزويد التالميذ واألفراد بشكل عام باملفاهيم التي توصل اليها العقل 

 اإلنساني حتى وإن اختلفوا فيما بينهم في تصنيفها، وتحديد تعريفاتها.

موز، أو املوضوعات، أو العناصر، أو األحداث الخاصة التي يتم مجموعة األشياء، أو الر وتعبر املفاهيم عن 

الفتالوي، ) تجميعها على أساس ما بينها من الخصائص املشتركة التي تتضمن فئة محددة بموجب معيار محدد

عادة س) ير إلى مجموعة من الحقائق أو األفكار املتقاربةتش ةموجز  ةتجريدي تأو تعبيرا اتكلموتمثل املفاهيم  (.2006

دالالت تشير إلى مجموعة من الخصائص املالحظة ستسلسلة متصلة من اال . كما تعتبر املفاهيم (2014وإبراهيم، 

دالالت اإلضافية كانت غير مالحظة من قبل ستدي إلى تحديد فئة معينة تستتبعها مجموعة من اال ؤ بش يء أو حدث ي

  (.2008الحجرية، ) عن هذا الش يء نفسه أو الحدث

 ملفهوم النحوي:تعريف ا

( أن املفهوم النحوي يرمز لسمة أو مجموعة من السمات املجردة، 18، 1998) كٌل من فضل هللا وزهري رى ي

وهو يصنف السمات النحوية التي تندرج تحته، ويميز بينها وبين السمات التي تندرج تحت غيره من وحدات البناء 

أو موقف خاص، بل ينطبق على مجموعة من املعاني واملواقف النحوي األخرى، كما أنه ال ينطبق على معنى معين 

 التي تشترك في السمات نفسها.

بأنه: "تصور عقلي يكونه الفرد للتدليل  املفهوم النحوي  (103، 2012) كٌل من سليمان وخلف هللا وُيعرف

سهم في انتقاله إلى
ُ
حيز التعبير املتمثل في  على املصطلح النحوي الذي يتسم بمجموعة من الخصائص التي تميزه وت

 اإلنتاج اللغوي كالًم 
ً
 .ا وكتابة

بأنه: "صورة عقلية ملجموعة من الصفات والخصائص  (503، 2019) يعرف الزهراني وأبو رحمةكما 

 املرتبطة بما يحقق سالمة الكالم من األخطاء، وفهم الكالم على الوجه املراد، وتتكون من اسم وداللة لفظية.

 بأنهإ يعرفه الباحثانو 
ً
تصور العقلي الذي تكونه طالبات الصف الخامس األساس ي عن كلمة أو : الجرائيا

مصطلح ذي داللة لفظية لغوية تتعلق بنظم الكالم وتركيبه، والتي تحدد معناه وبعض خصائصه وسماته وقاعدته 

 استالتي تضبط هذه السمات؛ وذلك لتتمكن الطالبة من 
ً
 خدامه بشكل صحيح تحدث

ً
  ا وقراءة

ً
 .وكتابة

 أهمية املفاهيم النحوية:

فهي تقع فوق الحقائق وتحت املبادئ والقوانين، وتشكل  ،في مركز البنية املعرفية عند اإلنسانتقع املفاهيم 

أوسع قاعدة في البنية املعرفية، ومنها تتشكل املبادئ والتعميمات؛ وبذلك فإن تعليمها يعني أن الطلبة سيمتلكون 

 (.2004الخوالدة،) رفي% من النظام املع70

خدام املفاهيم على التوجيه والتنبؤ والتخطيط ألي نشاط تعليمي صفي، وهي ذات عالقة استكما يساعد 

تؤدي إلى توافر أساس الختيار الخبرات كذلك  بحياة التلميذ، وهي أكثر تذكرة من الحقائق وهي التي تربط بينها،
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ادة عرًضا منطقًيا، بما يجعل املادة منظمة وسهلة التعلم، لوجود وتنظيم املوقف التعليمي، وتساعد على عرض امل

يتعرف  فتعلم مفهوم واحد يقود إلى تعلم مفهوم آخر، ويتيح تعلم املفاهيم الفرصة للمتعلم لكي ،ترابط بين املفاهيم

إن دراسة كذلك ف على األشياء واملواقف واملقارنة بينها، ومن ثم تصنيفها للوصول إلى تكوين املفهوم واكتسابه،

 (. 2013الهاشمي، ) وتحفزهم على التعلم بشكل جيد املادةاملفاهيم يزيد من اهتمام الطلبة نحو 

كما تنبع أهمية املفاهيم النحوية من أهمية تدريس النحو كونه يكسب املتعلم القدرة على التعليل، 

 إلى(، 2006عطية، ) دقة التفكير، والقياس املنطقيواملوازنة بين التراكيب، وتمرنه على  نباط ودقة املالحظة،ستواال 

القواعد، كما تهدف إلى  دراسة في قراءستاال  أسـلوب تباعهمال التالميذ عليها يتعود التي العقلية الفوائد من ذلك غير

قل، يعاب املعاني بسرعة أكثر، والعمل على شحذ العاستإلى  في فهم الكالم على الوجه الصحيح مما يؤدي املساعدة

املختلفة،  اللغوية املواقف في القاعدة عمالاست على القدرة الطالب وصقل الذوق، وتنمية الثروة اللغوية، ومنح

الطالب من القدرة على تطبيق القواعد على أساليب الكالم التي  تمكين النحو تعليم من ننتظرهـا التي فالنتيجة

القدرة على املحاكاة، وال لبة األدبية، كما ويمنح تدريس النحو الطيستخدمها في حياته، واإلفادة منها في فهم اآلثار 

 
ً
أبو ) ألساليب تعتمد على أحكام وأصول تقيد الكالم وتضبطه ايمكن انتقال أثر التدريب إال إذا تمـت املحاكـاة وفقـ

 (. 2005شتات، 

الت املرتبطة باملادة وتعد املفاهيم النحوية من املسائل التي تتصل بموضوع الكشف عن الصفات والدال

العلمية وتساعد على تكوين عادات عقلية تمكن من اكتساب املفهوم، فهو يعطي تسمية محددة لألشياء املتشابهة 

ويجعلها تتفاعل مع املعرفة بش يء من الثبات ويتعامل مع املواقف الجديدة واألحداث والعمليات ذات الصفات 

 (.2018الجبوري، ) املشتركة كأنها صنف واحد

 خصائص املفهوم النحوي:

 ( هي:2012) يتميز املفهوم النحوي بعدد من الخصائص وفًقا لعبد الجواد

 حيث يرمز املفهوم النحوي لسمة أو مجموعة من السمات املجردة، وُيعد رمًزا لهذه املجموعة.التجريد:  -1

 إذ يتميز كل مفهوم بسماته عن املفاهيم األخرى. التمييز: -2

 املفهوم ال ينطبق على حالة أو موقف بعينه بل تندرج تحته مجموعة من الخصائص واملواقف.أي أن التعميم:  -3

قدم للتدليل على انطباق املفهوم النحوي عليها. املالحظة: -4
ُ
 إذ يظهر املفهوم من خالل األمثلة التي ت

في الجملة أو الحركات،  القابلية للتعلم: حيث ُيمكن إدراك األمثلة الدالة عليها سواء عن طريق ترتيب الكلمات -5

 أو الحروف املعينة التي توضع في نهاية الكلمة، بحيث تكون دالة على معنى وظيفي.

قابلة للتحليل كنظام: حيث هناك مفاهيم كبرى تمثل النظام األم، تتفرع هذه املفاهيم إلى عدة أنظمة فرعية  -6

 مركبة.

 
ً
 الدراسات السابقة: -ثانيا

 ت متغيرات موضوع الدراسة، منها: تعددت الدراسات التي تناول

 باملنحى البنائي: دراسات ذات الصلة -أ 

إلى تعرف درجة توظيف معلمي اللغة العربية ملبادئ النظرية البنائية بسلطنة  (2019) هدفت دراسة البلوش ي -

في هدفت معلمي اللغة العربية ومعلماتها است بانةاستولتحقيق هذا الهدف تم تصميم  ،عمان من وجهة نظرهم

 ومسقط؛ حيث بلغ حجم العينةثالث محافظات تعليمية، هي: الباطنة جنوبً 
ً
ا ( معلًم 178) ا والباطنة شماال
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ومعلمة تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية من املحافظات الثالث. أوضحت نتائج الدراسة أن درجة توظيف 

رتفعة، كذلك أظهرت النتائج وجود فروق دالة معلمي اللغة العربية ملبادئ النظرية البنائية من وجهة نظرهم م

ا في درجة توظيف معلمي اللغة العربية ملبادئ النظرية البنائية تعزى ملتغير النوع االجتماعي، وكانت إحصائيً 

 ا ملبادئ النظرية البنائية.الفروق لصالح اإلناث، وهذا يعني أن املعلمات أكثر توظيًف 

فة مدى ممارسة معلمي اللغة العربية لغة ثانية للتدريس البنائي، إلى معر  (2019) وهدفت دراسة عسيري  -

يق ذلك قولتح، ا لتفاوت الجنس، والخبرة، واملؤهل العلميومعرفة االختالف في درجة املمارسة التدريسية تبعً 

ومعلماتها ا ومعلمة، يمثلون مجتمع الدراسة املتمثل في معلمي اللغة العربية ( معلًم 31) على بانةاستطبق الباحث 

في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض بالسعودية، وجامعة 

األميرة نورة بنت عبد الرحمن الذين يدرسون جميع املستويات في قسم اإلعداد اللغوي، خالل الفصل الدراس ي 

درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للتدريس البنائي  وقد أظهرت النتائج أن، 1439-1438األول للعام الجامعي 

 عمال، كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغير الجنس تعود لصالح الذكور، وملتغيرستكانت عالية اال 

الخبرة تعود لصالح أكثر من عشر سنوات، كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغير املؤهل العلمي 

 الدكتوراه(. ) لمياملؤهل العوذلك لصالح 

إلى معرفة مدى توظيف معلمي اللغة العربية مبادئ النظرية البنائية  (2014) فيما سعت دراسة إبراهيم -

االجتماعية في تدريسهم باملرحلة اإلعدادية، وعالقة ذلك بمتغيري: الخبرة، واملؤهل العلمي؛ ولتحقيق ذلك أعدت 

على هذه القائمة الباحثان لتي تعكس مبادئ البنائية االجتماعية، واعتمدت قائمة بمهارات التدريس االباحثان 

ا ( معلًم 70) في إعداد بطاقة التقويم الذاتي وبطاقة املالحظة، وقد طبقت أدوات الدراسة على عينة مكونة من

تمثل في معلمي ومعلمة من معلمي اللغة العربية، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية، من مجتمع الدراسة امل

سكندرية بمصر، في الفصل الدراس ي اللغة العربية باملرحلة اإلعدادية في إدارة املنتزه التعليمية في محافظة اإل 

أوضحت الدراسة أن تنفيذ هذه املبادئ جاء بدرجة متوسطة، قد م، و 2014/2015األول من العام الدراس ي 

ط؛ وأشارت النتائج إلى وجود فروق في درجة توظيف ( وهو متوس71.54) ( مع نسبة3.47)و ومتوسط وزنى،

ا لعدد سنوات الخبرة بالنسبة ملهارتي: التدريب معلمي اللغة العربية مبادئ النظرية البنائية االجتماعية وفًق 

واملمارسة اللغوية، والتقويم لصالح ذوي الخبرة األعلى، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق في درجة توظيف 

لغة العربية مبادئ النظرية البنائية االجتماعية، كما لوحظت، وكما يقدرونها، لصالح التقدير الذاتي معلمي ال

 راتيجيات التدريس.استللمعلمين بالنسبة ملهارات: التدريب واملمارسة اللغوية، و 

ائي للمرحلة نجليزية للتدريس البنقصاء درجة ممارسة معلمي اللغة اإل استإلى  (2018) وهدفت دراسة املساعفة -

ا ومعلمة، تم اختيارهم بطريقة العينة ( معلًم 189) على بانةاستاألساسية، ولتحقيق ذلك طبق الباحث 

العشوائية من معلمي اللغة اإلنجليزية في املدارس الحكومية والخاصة للمرحلة األساسية في مديرية التربية 

نجليزية للتدريس سة أن درجة ممارسة معلمي اللغة اإل والتعليم في لواء ناعور باألردن، وقد أظهرت نتائج الدرا

 البنائي كانت متوسطة.

إلى معرفة طبيعة اتجاهات معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة  (2018) كما هدفت دراسة الشطي واليوسف -

 نحو ممارسة نموذج التعلم البنائي وعالقته ببعض املتغيرات في دولة الكويت. ولتحقيق ذلك قامت الباحثة

ا ومعلمة تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية ( معلًم 463) منتم تطبيقها على عينة تكونت  بانةاستبإعداد 

وأظهرت النتائج أن االتجاهات اإليجابية ملعلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة لنموذج  ،من معلمي املرحلة املتوسطة

 –وأظهرت الدراسة  ،التعلم البنائي مرتفع
ً
ة ممارسة معلمي ومعلمات لنموذج التعليم البنائي مرتفع أن درج -أيضا
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رتباطية طردية بين تقبل نموذج التعلم البنائي وممارسة اوبشكل واضح. وأسفرت النتائج كذلك وجود عالقة 

 ا تعزي إلى متغير التخصص باملوادكما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيً ، نموذج التعلم البنائي

 ية( بمحور ممارسة نموذج التعليم البنائي لصالح معلمي املواد األدبية. علمية/أدب)

إلى التعرف على مستوى أداء معلمي الرياضيات في املرحلة  (2018) فيما هدفت دراسة املرحبي والعنزي  -

االبتدائية في ضوء مهارات تنفيذ التدريس البنائي، والكشف عما إذا كان مستوى األداء يختلف باختالف 

تم تطبيقها على عينة  بانةاستبإعداد  ةغيرات سنوات الخبرة والدورات التدريبية. ولتحقيق ذلك قامت الباحثمت

ا من معلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية في مدارس التعليم العام الحكومية للبنين ( معلًم 55) تكونت من

هرت النتائج أن مهارات تنفيذ التدريس البنائي وأظ، بالسعودية التابعة ملكتب التربية والتعليم بجنوب الرياض

جاءت بدرجة متوسطة، كما تبين أن ترتيب محاور مهارات تنفيذ التدريس البنائي كانت على النحو التالي: جاء 

( 3.00من  1.85) محور التقنيات التعليمية ومصادر التعلم، ومحور األسئلة الصفية في املرتبة األولى، بمتوسط

راتيجيات ست(، وجاء محور اال 3.00من  1.78) ن، وجاء محور التهيئة في املرتبة الثانية، بمتوسطلكال املحوري

(، وجاء محور التفاعل الصفي في املرتبة الرابعة، 3.00من  1.73) التدريسية في املرتبة الثالثة، بمتوسط

أداء معلمي الرياضيات في  ا في(. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيً 3.00من  1.60) بمتوسط

ا في كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيً  ،ملتغير سنوات الخبرة ي ضوء مهارات تنفيذ التدريس البنائي تعز 

 أداء معلمي الرياضيات في ضوء مهارات تنفيذ التدريس البنائي تعزى ملتغير الدورات التدريبية. 

خدام النظرية البنائية في التعليم لدى معلمي استقع إلى معرفة وا( 2016) حرز هللاكما سعت دراسة  -

الجنس، ومكان املدرسة، وسنوات ) الرياضيات في محافظة طولكرم بفلسطين، كما هدفت إلى معرفة أثر متغيرات

خدام النظرية البنائية في املدارس استجابات معلمي الرياضيات نحو استالخبرة، وعدد الدورات أثناء الخدمة( في 

ا ومعلمة من معلمي املدارس ( معلًم 91) على بانةاستولتحقيق ذلك طبق الباحث  ،ة في محافظة طولكرمالحكومي

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى  ،الحكومية في محافظة طولكرم، تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية

ا ملتغير املرحلة ا تبعً ئيً حصاإا، كذلك أظهرت النتائج وجود فروق دالة خدام التعليم البنائي كان عاليً است

 سنوات(.  10تزيد عن ) الدراسية لصالح املرحلة األساسية، وملتغير الخبرة لصالح التي

إلى الكشف عن درجة معوقات توظيف معلمي الدراسات االجتماعية بالحلقة  (2015) وهدفت دراسة املعمري  -

ضافة إلى معرفة أثر متغيرات الوظيفة، واملؤهل الثانية من التعليم األساس ي بسلطنة عمان للتعلم البنائي، باإل 

 52) على بانةاست ولتحقيق ذلك طبق الباحث ،العلمي، والنوع، والتخصص
ً
ا ( معلًم 156)و ا ومشرفة،( مشرف

ومعلمة، من مشرفي ومعلمي الدراسات االجتماعية، بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان. وأظهرت نتائج 

التي يواجهها معلمو الدراسات االجتماعية في توظيف التعلم البنائي بمدارس سلطنة الدراسة أن درجة املعوقات 

(، أي بدرجة كبيرة، كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذوات داللة إحصائية في بعض 3.78) عمان بلغت

ر النوع لص  الح الذكور.املجاالت تعزى ملتغير الوظيفة لصالح املعلمين، ومتغير التخصص لصالح التاريخ، ومتغي 

إلى معرفة درجة توظيف معلمي العلوم للتدريس البنائي في حصص العلوم  (2015) فيما سعت دراسة الزعانين -

بمحافظات غزة بفلسطين وعالقته بكل من: املرحلة الدراسية، النوع االجتماعي للمعلمين، سنوات الخبرة في 

( زيارة 70) هم. ولتحقيق ذلك طبق الباحث نفذ الباحثالتدريس، الجهة املشرفة على املدارس، واملؤهل العلمي ل

ومعلمة من مدارس وكالة الغوث  ( معلًما70) صفية بواقع زيارة واحدة لكل فرد من أفراد العينة املتمثلة في

ا الدولية، ومدارس السلطة الوطنية الفلسطينية بقطاع غزة، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية، مستخدًم 

حظة املوقف التعليمي تضمنت مجاالت التدريس البنائي في العلوم. وأظهرت النتائج أن معلمي العلوم بطاقة مال 
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بمدارس قطاع غزة يوظفون مبادئ التدريس البنائي بصورة منخفضة بشكل عام، كما أشارت إلى عدم وجود 

ذكور/إناث(، واملؤهل ) جتماعيفروق دالة إحصائية بين املعلمين في التدريس البنائي تغزي إلى كل من: النوع اال 

إلى متغير املرحلة  ي ا بينهم تعز بكالوريوس، أعلى من البكالوريوس(. في حين وجدت فروق دالة إحصائيً ) العلمي

( سنوات، 10-5) الدراسية لصالح معلمي املرحلة األساسية، سنوات الخبرة لصالح املعلمين الذين لديهم من

 لة الغوث الدولية.والجهة املشرفة لصالح معلمي وكا

قصاء درجة توظيف معلمي العلوم والجغرافية ملبادئ النظرية استلى إ( 2013) سنينة يكما وهدفت دراسة أب -

البنائية االجتماعية في تدريسهم في مرحلة التعليم األساس ي في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن وعالقة 

ا ومعلمة من معلمي العلوم ( معلًم 237) على بانةاستبقت طالدراسة ذلك ببعض املتغيرات. ولتحقيق هدف 

، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية وبينت الدراسة أن درجة توظيف معلمي العلوم اوالجغرافي

والجغرافيا ملبادئ النظرية البنائية االجتماعية الكلية قد جاءت بدرجة توظيف عالية. كما أظهرت وجود فروق 

إلى الجنس عبر املجال الثاني وأن الفروق كانت لصالح املعلمات، كما أظهرت وجود  ي لة إحصائية تعز ذات دال

سنوات( واملجال الثاني  10أقل من ) إلى مستويات خبرة املعلمين في املجال األول  ي فروق ذات داللة إحصائية تعز 

ا الفروق على كامل مجال األداة وفًق  -اأيضً  –سنوات(، وأظهرت الدراسة 10أقل من ) بين مستوى الخبرة لصالح

 سنوات(.  10أكثر من ) ملستوى الخبرة لصالح

 :املفاهيم النحويةصلة ب دراسات ذات -ب 

إلى الكشف عن درجة ممارسة معلمات اللغة العربية للكفايات التعليمية في  (2019) هدفت دراسة وحشة -

عودية من وجهة نظر املعلمات أنفسهم. ولتحقيق ذلك تطوير املفاهيم النحوية لدى طلبة املدارس في نجران بالس

( معلمة تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة من معلمات اللغة 186) على بانةاستطبقت الباحثة 

العربية في مدارس نجران في اململكة العربية السعودية. وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة معلمات اللغة العربية 

التعليمية في تطوير املفاهيم النحوية كانت بدرجة متوسطة، كما أظهرت عدم وجود فرق ذي داللة للكفايات 

 إحصائية بين املتوسطين الحسابيين إلجابات أفراد الفئتين تعزى ملتغير املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة.

يعاب املفاهيم استفي تعر ف مستوى طلبة قسم اللغة العربية إلى  (2017) وهدفت دراسة املعموري ومهدي -

( طالًبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة 70) ، ولتحقيق ذلك طبق الباحثان اختيار املفاهيم النحوية علىالنحوية

الدراسة  ،بابل ةللعلوم اإلنسانية في جامعالعشوائية من طلبة املرحلة الرابعة قسم اللغة العربية في كلية التربية 

يعاب استقسم اللغة العربية في  ةمستوى طلبوقد أظهرت النتائج أن  .م2017-2016الصباحية للعام الدراس ي 

 
ً
 .املفاهيم النحوية كان جيدا

احتفاظ طلبة الصف السابع األساس ي باملفاهيم  مستويات (2011) قصت دراسة الخطيب وعبد الحقاست -

ع التطوير التربوي املبني على ها، بعد تنفيذ مشرو استالنحوية والصرفية، واألنماط اللغوية التي سبق لهم در 

( طالًبا وطالبة تم اختيارهم 490) ولتحقيق هدف الدراسة طبق الباحثان اختبار تحصيلي على االقتصاد املعرفي،

%( من عينة البحث تقع نتائجهم ضمن 24) نسبةعشوائًيا من مدارس محافظة الزرقاء. وكشفت النتائج أن 

%( من املفاهيم موضوع البحث كانت 22) نسبةو  %( فأكثر.68) ملحكمون بـدرجة االحتفاظ املرضية التي حددها ا

نتائج الطلبة في املفاهيم النحوية كما أظهرت النتائج عدم اختالف نتائجها ضمن درجة االحتفاظ املذكورة. 

شير هذه والصرفية بعد التطوير التربوي، عن نتائج الطلبة قبل التطوير التربوي التي أثبتتها الدراسات، إذ ت

 .، قبل التطوير وبعدهاملفاهيم النحوية والصرفية واألنماط اللغويةالنتائج إلى ضعف الطلبة بدرجة عالية في 
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 التعليق على الدراسات السابقة:

يتضح من العرض السابق اتفاق الدراسات السابقة في املحور األول مع الدراسة الحالية في تركيزها على 

، املفاهيم النحويةفاق الدراسات السابقة في املحور الثاني مع الدراسة الحالية في تركيزها على ، كذلك اتاملنحى البنائي

الدراسة  الوصفي(، إال أن) كذلك اتفقت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث املنهج البحثي املتبع

خدمتا بطاقة استفقد  ن حيث األداة املستخدمةم( 2015؛ الزعانين، 2014إبراهيم، ) ياستدر اختلفت مع  الحالية قد

مع  (2017؛ الخطيب وعبد الحق، 2017املعموري ومهدي، ) ياستاملالحظة لجمع البيانات األولية كذلك اختلفت در 

خدمت الدراسة استبينما  ،يعاب الطلبة للمفاهيم النحويةاستخدامها االختبار ملعرفة مستوى ستالدراسة الحالية ال 

( مع الدراسة الحالية في اختيار طريقة 2016؛ حرزهللا، 2013أبو سنينة، ) ياستدر كما اتفقت بانة. ستالحالية اال 

تحديد املنهج  من الدراسات السابقة فيالباحثان فادت استوقد  العينة العشوائية الطبقية لتمثيل مجتمع الدراسة.

 رعية لإلطار النظري لكل من متغيري الدراسةالتعرف على املحاور الف، البحثي األنسب لتحقيق أغراض الدراسة

ثراء اإلطار النظري من خالل النتائج التي توصلت إالتعرف إلى مشكلة الدراسة، و ، املفاهيم النحوية( –املنحى البنائي )

مناقشة نتائج ، تحديد طريقة اختيار عينة الدراسة، تحديد مجاالت وتصميم أداة الدراسة، إليها الدراسات السابقة

 ة، ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة.الدراسة الحالي

 .الدراسة وإجراءاتها يةمنهج -3

 منهج الدراسة:

وصف الظاهرة ب من خاللهالباحثان  نهج الوصفي التحليلي؛ والذي قامفي الدراسة الحالية املالباحثان  اتبع

 يفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة.كمًيا عن طريق جمع البيانات واملعلومات املقننة عن الظاهرة، وتصن

 :تهامجتمع الدراسة وعين

( 357) هدفت هذه الدراسة جميع معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة جنين، والبالغ عددهماست

بتطبيق أداة الدراسة إلكترونًيا عبر نماذج الباحثان  . وقد قاما ومعلمة، موزعين على ثالثة مراحل دراسيةمعلًم 

Google ( معلًما ومعلمة، فيما بلغ عدد املستجيبين107) طبقية تبًعا للمرحلة الدراسة، بلغت على عينة عشوائية 

يوضح الجدول التالي توزيع عينة الدراسة حسب %( من عينة الدراسة. 86.9) ( معلًما ومعلمة، أي ما نسبته93)

 .رحلة الدراسيةمتغيري الجنس وامل

 رحلة الدراسيةلدراسة والنسب املئوية حسب متغيري الجنس وامل(: توزيع عينة ا1) جدول 

 املستوى / الفئة املتغير
 املرحلة الدراسية

 املجموع
النسبة 

 الثانوية األساسية العليا األساسية الدنيا املئوية

 الجنس
 %47 44 20 14 10 ذكر

 %53 49 7 22 20 أنثى

 %100 93 27 36 30 املجموع

 %100 %29 %39 %32 ةالنسبة املئوي
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 أداة الدراسة:

من أجل تحقيق هدف الدراسة املتمثل في الكشف عن مدى توظيف املنحى البنائي في تدريس املفاهيم 

 بعد االطالع على األدب التربوي الباحثان  قام، النحوية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في محافظة جنين

؛ 2019؛ العسيري، 2019البلوش ي، ) ة ذات العالقة باملنحى البنائي مثلناد إلى بعض الدراسات السابقستوباال 

ببناء وتصميم الباحثان  االختصاص؛ قام شارة ذوي است (، ومن خالل2014؛ إبراهيم، 2016الشرقاوي وآخرون، 

 :هي ( مجاالت،4) موزعة على عبارة( 40) ، وقد تكونت منبانة لجمع البيانات األولية من عينة الدراسةاست

ها عباراتجابة على ستتحديد معيار اال ب قاماو ، التخطيط للتدريس، األنشطة التعليمية، األساليب التعليمية، التقويم()

 ،بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة جًدا) خدام مقياس ليكرت الخماس ي، حسب الفئاتاستب

 بدرجة كبيرة جًدا(.

 :صدق األداة 

 املحكمين(:) الصدق الظاهري 

بعرض النسخة األولية من أداة الدراسة على مجموعة من املحكمين ذوي االختصاص، لالطالع قام الباحثان 

بانة لقياس الهدف املراد منها، باإلضافة إلى ستاال  عباراتمن  عبارةعليها وإبداء أراءهم فيها من حيث مالءمة كل 

عاة سالمة الصياغة اللغوية، بناء عليه أبدى املحكمون بعض للمجال الذي تنتمي إليه، ومرا عبارةمالءمة كل 

خراج األداة بصورتها استبإجراء التعديالت الالزمة و قام الباحثان املالحظات الطفيفة حول أداة الدراسة، حيث 

ألساليب التخطيط للتدريس، األنشطة التعليمية، ا) ( مجاالت هي:4) موزعة على عبارة( 37) ، والتي تتكون منالنهائية

 .التعليمية، التقويم(

 صدق التساق الداخلي:

بانة والدرجة الكلية، وتراوحت ستاال  عباراتبحساب معامل االرتباط بيرسون بين قام الباحثان حيث 

 (:2) كما هو مبين في الجدول رقم (0.887-0.801) معامالت االرتباط ما بين

 بانةستل (: معامل ارتباط املحاور بالدرجة الكلية ل2) جدول 

 الرتباط معامل بيرسون  عباراتعدد ال املجال #

 0.887 9 التخطيط للتدريس 1

 0.840 8 األنشطة التعليمية 2

 0.842 9 األساليب التعليمية 3

 0.801 11 التقويم 4

 :ثبات األداة 

الثبات  ( في حساب معاملCronbach's Alpha coefficient) معامل ألفا كرونباخالباحثان  استخدمحيث 

، وكشفت النتائج أن قيمة معامالت ألفا كرونباخ لجميع املجاالت كانت مرتفعة بانةستلكل مجال من مجاالت اال 

( كما هو 0.928) بانةستلال (، بينما بلغت قيمة معامل ألف كرونباخ للدرجة الكلية 0.883 – 0.795) حيث تتراوح بين

بانة تتمتع بالصدق والثبات وهي صالحة للتطبيق ستا القول بأن اال (، وبهذه النتائج يمكنن3) موضح في الجدول رقم

 على عينة الدراسة الفعلية. 
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 (: معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية3) جدول 

 قيمة معامل ألفا كرونباخ عباراتعدد ال املجال #

 0.795 9 التخطيط للتدريس 1

 0.729 8 األنشطة التعليمية 2

 0.806 9 ةاألساليب التعليمي 3

 0.883 11 التقويم 4

 0.928 37 بانةستالدرجة الكلية لال 

 أساليب املعالجة اإلحصائية:

 الدراسة. عينة لوصف والتكرارات وذلك املئوية النسب -

 .النسبي والوزن الحسابي املتوسط -

 .بانةستاال  عبارات ثبات كرونباخ ملعرفة ألفا اختبار -

 تم وقد، متغيرين بين العالقة دراسة على الختبار هذا الرتباط: ويقوما درجة بيرسون لقياس معامل االرتباط -

 املتغيرات. بين والعالقةبانة ستلال  البنائي والصدق الداخلي االتساق لحسابا خدامهاست

 من مجموعتين بين إحصائية داللة ذات هناك فروقات كان إذا ما ملعرفة مستقلتين عينتين حال فيTاختبار -

 الجنس(. ) ةاملستقل البيانات

 من أكثر أو مجموعات ثالث بين إحصائية داللة ذات تافروق هناك كان إذا ما األحادي ملعرفة تحليل التباين -

 الدرجة العلمية، الخبرة في التدريس، جنس املدرسة، املرحلة الدراسية(. ) البيانات

 مناقشتها.نتائج الدراسة و  -4

 ما درجة توظيف املنحى البنائي في تدريس املفاهيم النحوية من " :ل تعلقة باإلجابة عن السؤال األو النتائج امل

 وجهة نظر معلمي اللغة العربية في محافظة جنين؟"

ة واالنحراف املعياري والوزن الحسابيات املتوسطبحساب الباحثان قامات هذا السؤال،  عن ولإلجابة

 (:4) ، كما هو موضح في الجدول رقمالنسبي

 بانةستال  عباراتوالوزن النسبي لالحسابية والنحراف املعياري  (: املتوسطات4) جدول 

 مجال التخطيط للتدريس عبارةال م
املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

الوزن 

ب النسبي
رتي

الت
 

درجة 

 التحقق

  1 %94.62 0.469 4.731 أقوم بتحديد األهداف بناء على احتياجات املتعلمين. 1
ً
 كبيرة جدا

9 
تعليمية تحفز املتعلمين على املشاركة الفعالة في  أصمم أنشطة

 عملية التعلم.
4.731 0.823 94.62% 2  

ً
 كبيرة جدا

5 
 قبل البدء 

ً
أحدد املفاهيم النحوية اللزمة للدرس الجديد مسبقا

 بتحضيره.
4.720 0.497 94.40% 3  

ً
 كبيرة جدا

  4 %91.40 0.597 4.570 راتيجية التدريس التي تحقق أهداف التعلم.استأوظف  7
ً
 كبيرة جدا

6 
أحرص على تنوع الخبرات التعليمية بحسب حاجات املتعلمين 

 وقدراتهم وميولهم.
4.527 0.601 90.54% 5  

ً
 كبيرة جدا
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 مجال التخطيط للتدريس عبارةال م
املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

الوزن 

ب النسبي
رتي

الت
 

درجة 

 التحقق

  6 %90.32 0.502 4.516 أقوم بوضع أهداف معرفية ذات علقة باملفاهيم النحوية. 2
ً
 كبيرة جدا

راعي تكامل موضوعات النحو املختلفة 4
ُ
  7 %90.10 0.544 4.505 ببعضها. أ

ً
 كبيرة جدا

3 
أعد خطة دراسية مرنة حسب الحاجة تتيح لي التطرق إلى مواضيع 

 غير محددة في الخطة قد يتم إثارتها من املتعلمين.
4.505 0.653 90.10% 8  

ً
 كبيرة جدا

8 
أراعي مبادئ التعلم واملرحلة النمائية للمتعلمين عند تخطيطي 

 للدروس.
4.484 0.653 89.68% 9  

ً
 كبيرة جدا

   0.325 %91.02 4.551 املجال األول ككل
ً
 كبيرة جدا

  
ً
 مجال األنشطة التعليمية -ثانيا

  1 %96.34 0.389 4.817 أشجع املتعلمين على التعبير عن أفكارهم وآرائهم. 14
ً
 كبيرة جدا

  2 %94.84 0.509 4.742 أعمل على توفير بيئة تعليمية يسودها الحترام والتعاون. 11
ً
 كبيرة جدا

 وقت الحصة وموضوعها. 15
ً
  3 %91.82 0.556 4.591 أخطط لألنشطة الصفية مراعيا

ً
 كبيرة جدا

  4 %90.96 0.715 4.548 أقيم علقات ودية مع املتعلمين تسهم في تعلمهم للمفاهيم النحوية. 10
ً
 كبيرة جدا

  5 %90.54 0.636 4.527 للطلبة. أنظم غرفة الصف بطريقة تتيح سهولة الحركة 13
ً
 كبيرة جدا

  6 %89.90 0.775 4.495 أصمم أنشطة تعليمية تراعي الفروق الفردية بين املتعلمين. 16
ً
 كبيرة جدا

12 
جابات املتعلمين ستأوظف أساليب متنوعة للتعزيز اإليجابي ل 

 الصحيحة.
4.430 0.666 88.60% 7  

ً
 كبيرة جدا

  8 %87.52 0.779 4.376 ة تشجع التنافس بين املتعلمين.أنظم مسابقات تعليمي 17
ً
 كبيرة جدا

   0.377 %91.32 4.566 املجال الثاني ككل
ً
 كبيرة جدا

  
ً
 مجال األساليب التعليمية -ثالثا

  1 %95.48 0.420 4.774 أشجع وأتقبل مبادرات املتعلمين وإبداعاتهم. 23
ً
 كبيرة جدا

  2 %93.76 0.466 4.688 وح الفريق.أشجع طلبتي على العمل بر  19
ً
 كبيرة جدا

  3 %91.18 0.541 4.559 راتيجياته وفق املوقف التعليمي.استأنوع في أساليب تدريس النحو و  20
ً
 كبيرة جدا

21 
أشجع املتعلمين على بناء معارفهم بأنفسهم عن طريق ربط خبراتهم 

 الجديدة بخبراتهم السابقة.
 كبير  4 90.96% 0.522 4.548

ً
 ة جدا

  5 %90.32 0.685 4.516 أراعي الفروق الفردية بين املتعلمين وأنماطهم التعليمية. 18
ً
 كبيرة جدا

  7 %88.60 0.852 4.430 أشجع املتعلمين على التفاعل الجماعي مع بعضهم البعض. 22
ً
 كبيرة جدا

  7 %88.60 0.666 4.430 أشجع املتعلمين على حل املشكلت واتخاذ القرارات. 24
ً
 كبيرة جدا

25 
أرشد املتعلمين في توضيح املفاهيم النحوية بما يتناسب مع 

 تفكيرهم.
4.484 0.564 89.68% 6  

ً
 كبيرة جدا

  9 %87.32 0.688 4.366 خدم الخرائط الذهنية لتبسيط املفاهيم النحوية.است 26
ً
 كبيرة جدا

   0.384 %90.66 4.533 املجال الثالث ككل
ً
 كبيرة جدا

 تقويممجال ال 

37 
أحرص على تزويد املتعلمين بتغذية راجعة حول أدائهم في الوقت 

 املناسب.
4.548 0.684 90.96% 1  

ً
 كبيرة جدا

  2 %88.60 0.772 4.430 أوظف نتائج التقويم في تحسين عملية التعلم. 36
ً
 كبيرة جدا

33 
م خدم أسلوب امللحظة للحكم على أداء املتعلمين أثناء انشغالهاست

 في املوقف التعليمي.
4.247 0.732 84.94% 3  

ً
 كبيرة جدا
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 مجال التخطيط للتدريس عبارةال م
املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

الوزن 

ب النسبي
رتي

الت
 

درجة 

 التحقق

34 
ملف ) خدم التقويم الواقعي من خلل مواقف حقيقية مثلاست

 اإلنجاز، واملقابلت، والواجبات البيتية(.
4.237 0.865 84.74% 4  

ً
 كبيرة جدا

  5 %84.30 0.792 4.215 أقوم بتقييم املتعلمين في بداية وأثناء ونهاية الدرس. 28
ً
 كبيرة جدا

35 
أحرص على تضمين الختبارات أسئلة تقيس العمليات العقلية 

 العليا لدى املتعلمين.
 كبيرة 6 83.88% 0.756 4.194

 كبيرة 7 %83.22 0.770 4.161 أعالج نقاط الضعف في الوقت املناسب. 30

31 
أوظف أساليب تقويم تساعد في الكشف عن املفاهيم النحوية غير 

 ة لدى املتعلمين.الصحيح
 كبيرة 8 81.30% 1.009 4.065

29 
خدم النصوص الشعرية والقراءة لتقييم فهم املتعلمين است

 للمفاهيم النحوية.
 كبيرة 9 79.14% 0.846 3.957

 كبيرة 10 %77.84 0.729 3.892 التقويم الذاتي(.) أشجع املتعلمين على تقويم أعمالهم بأنفسهم 32

 كبيرة 11 %72.04 0.922 3.602 ن تقييم حلول بعضهم البعض.أطلب من املتعلمي 27

 كبيرة  0.551 %82.82 4.141 املجال الرابع ككل

 كبيرة جًدا  0.360 %88.56 4.428 بانةستالدرجة الكلية لل 

، حيث بلغ كبيرةخدام استجاءت بدرجة بانة ستاال  عبارات( أن جميع متوسطات 4) تشير نتائج الجدول 

، وتصدرها في املركزين وبدرجة تقدير كبيرة جًدا( 0.360) ( وانحراف معياري 4.428) ككل بانةستبي لال املتوسط حسا

بانة ست(، بينما جاءت أدنى فقرتين في اال %95.48 – 4.817) بمتوسطات حسابية (23-14) األول والثاني الفقرتين رقم

في محافظة  لغة العربيةلنتائج على أن معلمي الوتدل ا(، 3.892-3.602) بمتوسطات حسابية( 32-27) الفقرتين رقم

اهتمام هذه النتيجة إلى الباحثان وتعزو وظفون املنحى البنائي في تدريس املفاهيم النحوية بدرجة كبيرة جًدا، ي جنين

عات وزارة التربية والتعليم بتحسين نوعية التعليم من خالل التطوير املنهي للمعلمين أثناء الخدمة، واهتمام الجام

بتزويد الطلبة املعلمون كل ما يتعلق من معارف وخبرات حول نظريات التعلم. كما أن دعوات الباحثين والتربويين إلى 

إكساب وتعزيز قدرات ومهارات املتعلمين في ، كان لها دور بارز في التوجه نحو ضرورة أن يكون التدريس أكثر فاعلية

 من تلقياستتوظيف و 
ً
ذهنًيا  وحيث أن تدريس املفاهيم النحوية يحتاج إلشراك الطلبة. نهم إياهاغالل املعلومات، بدال

خدام استنتاج؛ فإن ستفي البيئة التعليمية، وتشجيعهم على تكوين بناء قوي مبني على التحليل والتفسير واال  وتفاعلًيا

نائية تهتم بتنمية الجوانب أنشطة بنائية تعين الطلبة على اكتشاف الخطأ النحوي وتصويبه، وخاصة أن األنشطة الب

ويتضح من  املعرفية والعقلية والوجدانية، وتتيح الحوار واملناقشة وتحمل املسؤولية أثناء التعلم، وكذلك حرية الرأي.

( وبدرجة توظيف كبيرة 4.566) ( أن مجال األنشطة التعليمية قد جاء في املرتبة األولى بمتوسط حسابي4) الجدول 

( وبدرجة توظيف كبيرة جًدا، 4.551) ل التخطيط للتدريس في املرتبة الثانية بمتوسط حسابيجًدا، فيما جاء مجا

 ( بدرجة توظيف كبيرة جًدا،4.533) بينما مجال األساليب التعليمية فقد جاء في املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي

الباحثان ( بدرجة توظيف كبيرة، وتعزو 4.141) وأخيًرا جاء مجال التقويم في املرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي

في السنوات ، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أنه كان يعتمد لكفاية التقويمعدم امتالك جميع املعلمون ذلك إلى 

على التقويم املستمر من خالل االختبارات الشهرية والنهائية في جميع املراحل الدراسية، ولكن أصبح التقويم السابقة 

وقد  األخيرة في املرحلة األساسية الدنيا يعتمد على التقويم الواقعي، مما قلل االعتماد على التقويم املستمر.في اآلونة 

يرجع ذلك إلى تعثر النظام اإلشرافي أو اإلداري اإليجابي، األمر الذي ُينتج سلوكيات صفية مشبعة بممارسات تقليدية، 

 عن مقاومة أساليب التدريس الحديثة، أو 
ً
 ألنها تتطلب منهم التخلص من بعض دروس املناهج الدراسية، فضال

ً
نظرا
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التي تحد في مضمونها من درجة توظيف األفكار البنائية أثناء تدريس هذه املوضوعات، مما يستدعي إحداث تغييرات 

 جوهرية في أسس العملية التعليمية.

 اتفقت هذه النتائج وقد 
ً
خدام املنحى استتي أظهرت أن مستوى ال( 2019) مع دراسات كل من عسيري جزئيا

أن االتجاهات اإليجابية  أظهرتالتي ( 2018) الشطي واليوسفخدام، ودراسة ستالبنائي في التدريس كان عال  اال 

خدام استأظهرت أن مستوى التي ( 2016) هللا وحرز  ملعلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة لنموذج التعلم البنائي مرتفع

جة توظيف مبادئ النظرية البنائية جاءت بدرجة التي أظهرت أن در ( 2013) ا، وأبو سنينةان عاليً التعليم البنائي ك

 توظيف عالية.

مارسة الكلية ملدرجة التي أظهرت أن ال( 2018) املساعفة كما اختلفت هذه النتيجة جزئًيا مع دراسة

مهارات تنفيذ التي أظهرت أن توظيف ( 2018) الرحبي والعنزي ، ودراسة للتدريس البنائي كانت متوسطةاملعلمون 

التي ( 2015) الزعانينكما تختلف هذه النتيجة بشكل كلي مع دراسة التدريس البنائي جاءت بدرجة متوسطة، 

 .يوظفون مبادئ التدريس البنائي بصورة منخفضةاملعلمون أظهرت النتائج أن 

 :وق ذات هل توجد فر " النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني( داللة إحصائية عند مستوىα≤0.05)  بين

 ا للمتغيراتالحسابية لدرجة توظيف عينة الدراسة للمنحى البنائي في تدريس املفاهيم النحوية، تبعً املتوسطات 

 الجنس، الدرجة العلمية، الخبرة في التدريس، جنس املدرسة، املرحلة الدراسية(؟)

الجنس، ) لمتغيراتتبًعا لخمسة أقسام بتقسيم السؤال إلى ان قام الباحثولإلجابة على هذا السؤال، 

هل على:  بحيث ينص السؤال الفرعي األول (، الدرجة العلمية، الخبرة في التدريس، جنس املدرسة، املرحلة الدراسية

الحسابية لدرجة توظيف عينة الدراسة بين املتوسطات  (α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى )توجد فروق ذات 

هل توجد فروق ملتغير الجنس؟، وينص السؤال الفرعي الثاني على:  المنحى البنائي في تدريس املفاهيم النحوية، تبعً ل

الحسابية لدرجة توظيف عينة الدراسة للمنحى البنائي بين املتوسطات ( α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى ذات 

هل توجد فروق ذات لمية؟، وينص السؤال الفرعي الثالث على: ملتغير الدرجة الع افي تدريس املفاهيم النحوية، تبعً 

الحسابية لدرجة توظيف عينة الدراسة للمنحى البنائي في بين املتوسطات ( α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى 

ات هل توجد فروق ذملتغير الخبرة في التدريس؟، وينص السؤال الفرعي الرابع على:  اتدريس املفاهيم النحوية، تبعً 

الحسابية لدرجة توظيف عينة الدراسة للمنحى البنائي في بين املتوسطات ( α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى 

هل توجد فروق ذات ملتغير جنس املدرسة؟، وينص السؤال الفرعي الخامس على:  اتدريس املفاهيم النحوية، تبعً 

لدرجة توظيف عينة الدراسة للمنحى البنائي في  الحسابيةبين املتوسطات  (α≥0.05داللة إحصائية عند مستوى )

 ملتغير املرحلة الدراسية؟ اتدريس املفاهيم النحوية، تبعً 

حسب متغير  بانةستلال بحساب املتوسطات الحسابية قام الباحثان لإلجابة عن السؤال الفرعي األول و 

 ة بين املتوسطات، والنتائج حسب الجدول للمقارن independent sample t testخدام اختبار استذكر وأنثى( ب) الجنس

(5:) 

 "الجنس" ملتغير تبًعا مستقلتين لعينتين Tاختبار  نتائج(: 5) جدول 

 العدد الجنس
 املتوسط

 الحسابي

 النحراف

 املعياري 
 (T) قيمة الختبار

 القيمة الحتمالية

(Sig.) 

 0.337 4.343 44 ذكر
2.202 *0.030 

 0.329 4.504 49 ىأنث
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 احصائي * دال
ً
 (α≤0.05)  عند مستوى داللة ا

ذكر، أنثى(، حيث بلغ عدد ) متوسطات أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس (5) يتضح من الجدول 

 ( والفرق بين املتوسطين4.504) ( بمتوسط حسابي49) ( وبلغ عدد اإلناث4.343) ( بمتوسط حسابي44) الذكور 

( وهي قيم دالة إحصائًيا، وبهذا يمكننا 0.030) ( وقيمة داللة2.202) توسطات(، وقيمة اختبار للمقارنة بين امل0.201)

معلمي توظيف  القول بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مجموعتي الدراسة تبًعا ملتغير الجنس في

إلناث ذات املتوسط لصالح مجموعة ا، للمنحى البنائي في تدريس املفاهيم النحوية اللغة العربية بمحافظة جنين

، وألنهن يهتم
ً
ن ببناء املفاهيم واملعاني من خالل عملية مالحسابي األعلى، وهذا يدل على أن املعلمات أكثر تفاعال

( 2013) (، وأبو سنينة2019) ي البلوش ياستدر  وتتفق هذه النتيجة مع بنائية تفاعلية نشطة على عكس املعلمين.

 ، وتختلف مع نتائج دراسة املعمري ة إحصائًيا تبًعا ملتغير الجنس ولصالح اإلناثاللتان أشارتا إلى وجود فروق دال

 .ا لصالح الذكور حصائيً إ( التي أشارت إلى وجود فروق دالة 2015)

خدام اختبار تحليل التباين استب بانةستاال  عباراتبتحليل قام الباحثان ولإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني 

 وجاءت النتائج حسب الجدول الدرجة العلمية،  للمقارنة بين املتوسطات حسب متغير  One-way ANOVAاألحادي 

(6:) 

 درجة العلميةتبعا ملتغير ال بانةستال للمقارنة بين متوسطات  ANOVA(: نتائج اختبار 6) جدول 

 مصدر التباين
 مجموع

 املربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 Fقيمة 

 القيمة الحتمالية

(Sig.) 

 0.042 2 0.083 بين املجموعات

 0.132 90 11.849 داخل املجموعات 0.729 0.317

  92 11.932 املجموع
 * دال احصائي
ً
 ( 0.05) عند مستوى داللة ا

أن قيمة ف  لدرجة العلمية( للمقارنة متوسطات أفراد عينة الدراسة حسب متغير ا6) يتضح من الجدول 

، وهذا يعني أنه عدم وجود فروق (α≤0.05) من مستوى  على( وهي قيمة أ0.729) ( بقيمة داللة بلغت0.317) جاءت

أفراد عينة الدراسة  ( بين املتوسطات الحسابية لدرجة توظيفα≤0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

إلى أن أفراد عينة الدراسة ذلك الباحثان وتعزو  ا ملتغير الدرجة العلمية.املنحى البنائي في تدريس املفاهيم النحوية تبعً 

من املعلمون يوظفون املنحى البنائي في جميع مراحل التدريس بدًء من التخطيط للدرس وحتى تقويم الطلبة، 

وتتساوى جميع الدرجات العلمية هنا نظًرا ألن النمط السائد في تدريسهم هو املنحى البنائي. على الرغم أن النتيجة 

ن يكون املعلمون ذوي الدرجات العلمية األعلى أكثر معرفة بالتدريس البنائي، وبالتالي أكثر تتنافى مع املنطق، فيفترض أ

من غيرهم ممارسة له، وبعد مراجعة العديد من املعلمين الذين يحملون درجات علمية عليا تبين أن جزء منهم 

الباقي متخصصون في اللغة العربية  متخصصون في أساليب التدريس، وعلم النفس التربوي، واإلدارة التربوية، والجزء

( معلًما ومعلمة، وإن 93) وآدابها. وبالتالي فإن عدد املتخصصين في أساليب التدريس قليل مقارنة بعددهم الكلي وهو

 إحصائًيا بسبب قلة العدد، والذي ال 
ً
ا داال

ً
كان هؤالء قد حصلوا على متوسطات حسابية عالية فإنها ال تظهر فرق

لث 
ُ
 عينة الدراسة.يتجاوز ث
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عدم وجود فروق دالة إحصائية بين ( التي أشارت إلى 2015) دراسة الزعانينوتتفق هذه النتيجة مع 

( التي 2019) ودراسة وحشةبكالوريوس، أعلى من البكالوريوس(. ) املؤهل العلمي املعلمين في التدريس البنائي تغزي إلى

 .تعزى ملتغير املؤهل العلمي راد العينةبين أفداللة إحصائية  اتق ذو أظهرت عدم وجود فر 

وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغير املؤهل العلمي  ( التي أظهرت2019) وتختلف مع دراسة عسيري 

 الدكتوراه(. ) لصالح املؤهل العملي

باين خدام اختبار تحليل التاستب بانةستاال  عباراتبتحليل قام الباحثان  لثولإلجابة عن السؤال الفرعي الثا

 (:7) والنتائج حسب الجدول الخبرة في التدريس،  للمقارنة بين املتوسطات حسب متغير  One-way ANOVAاألحادي 

 الخبرة في التدريستبعا ملتغير  بانةستال للمقارنة بين متوسطات  ANOVA(: نتائج اختبار 7) جدول 

 مصدر التباين
 مجموع

 املربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 (.Sig) القيمة الحتمالية Fقيمة 

 0.248 3 0.745 بين املجموعات

 0.126 89 11.187 داخل املجموعات 0.123 1.975

  92 11.932 املجموع

 * دال احصائي
ً
 ( 0.05) عند مستوى داللة ا

أن قيمة ف  الخبرة في التدريس( للمقارنة متوسطات أفراد عينة الدراسة حسب متغير 7) يتضح من الجدول 

(، وهذا يعني عدم وجود فروق 0.05) من مستوى الداللة أعلى( وهي قيمة 0.123) داللة بلغت( بقيمة 1.975) جاءت

بين متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة توظيف املنحى  (α≤ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

لديهم ذلك إلى. أن املعلمين الذين الباحثان وتعزو  ي التدريس.ا ملتغير الخبرة فالبنائي في تدريس املفاهيم النحوية تبعً 

( 93) % من العدد الكلي59.1يشكلون ما نسبته  سنوات 10-5خبرة تتراوح بين ، والذين لديهم سنوات 5خبرة أقل من 

ا من حيث سنوات الخبرة، ففي هذه الفترة 
ً
من سنوات معلًما ومعلمة، ومن املعروف أن هذه الفئات هم األكثر نشاط

الخدمة يكون املعلمون أكثر حرًصا على التطوير املنهي، وتقديم أقص ى ما لديهم من معارف وخبرات، وأكثر سعًيا 

للتميز، وذلك رغبة منهم في الترقية، لذلك نجدهم في حالة تطور دائم بدافع الترقية والعالوة وبالتالي تحسين مستوى 

سنة فأكثر فقد شكلوا النسبة  15، وسنة 15أقل من -10م في التدريس بين تتراوح خبرتهرواتبهم. أما بالنسبة ملن 

عدم وجود فروق دالة إحصائًيا أن هؤالء املعلمون أكثر دراية وتمرًسا في الباحثان األقل من عدد املستجيبين وتفسر 

 مهارات التدريس. 

يق أنماط وسلوكيات ذات وربما كان سبب ذلك تأثر املعلمين وتقليدهم لبعضهم البعض، من خالل تطب

 طابع تقليدي، مما حيد أثر الخبرة التدريسية.

في أداء ا أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيً  ( التي2018) دراسة املرحبي والعنزي وتتفق هذه النتيجة مع 

 عسيري  وتختلف مع دراسات. معلمي الرياضيات في ضوء مهارات تنفيذ التدريس البنائي تعزى ملتغير سنوات الخبرة

، ودراسة ملتغير الخبرة تعود لصالح أكثر من عشر سنوات( التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 2019)

وجود فروق في درجة توظيف معلمي اللغة العربية مبادئ النظرية البنائية االجتماعية ( التي أظهرت 2014) إبراهيم

 .علىلصالح ذوي الخبرة األ  وفقا لعدد سنوات الخبرة

خدام اختبار تحليل التباين استب بانةستاال  عباراتبتحليل قام الباحثان رابع ولإلجابة عن السؤال الفرعي ال

 وجاءت النتائج حسب الجدول جنس املدرسة،  للمقارنة بين املتوسطات حسب متغير  One-way ANOVAاألحادي 

(8:) 
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 جنس املدرسة تبعا ملتغير  بانةستال للمقارنة بين متوسطات  ANOVA(: نتائج اختبار 8) جدول 

 مصدر التباين
 مجموع

 املربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 (.Sig) القيمة الحتمالية Fقيمة 

 0.293 2 0.587 بين املجموعات

 0.126 90 11.345 داخل املجموعات 0.103 2.327

  92 11.932 املجموع

 * دال احصائي
ً
 ( 0.05) عند مستوى داللة ا

أن قيمة ف  جنس املدرسة( للمقارنة متوسطات أفراد عينة الدراسة حسب متغير 8) يتضح من الجدول 

وجود فروق ذات  يعني عدم، وهذا (α≤0.05من مستوى ) أعلى( وهي قيمة 0.103) داللة بلغت( بقيمة 2.327) جاءت

دراسة لدرجة توظيف املنحى البنائي ( بين متوسطات تقدير أفراد عينة الα≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى داللة

 ملتغير جنس املدرسة.
ً
وقد كان من املفترض أن يكون هناك فروق لصالح مدارس  في تدريس املفاهيم النحوية تبعا

اإلناث واملدارس املختلطة نظًرا ألن اإلناث أكثر اهتماًما ودافعية نحو التعلم، وأكثر سعًيا للتميز والنجاح، وأكثر اهتماًما 

ذلك بأن وزارة التربية الباحثان نشطة التعليمية التفاعلية، إال أن النتيجة جاءت عكسية، ويمكن أن تفسر باأل

ثناء، في جميع املراحل، واملدارس استوالتعليم ركزت في اآلونة األخيرة على تطوير مهارات املعلمين واملعلمات دون 

 لألهداف 
ً
 التربوية املنشودة.للنهوض بمستوى العملية التعليمية، وتحقيقا

خدام اختبار تحليل استب بانةستاال  عباراتبتحليل قام الباحثان خامس لإلجابة عن السؤال الفرعي الو 

 لنتائج حسب الجدول او املرحلة الدراسية،  للمقارنة بين املتوسطات حسب متغير  One-way ANOVAالتباين األحادي 

(9:) 

 املرحلة الدراسية تبعا ملتغير  بانةستال ين متوسطات للمقارنة ب ANOVA(: نتائج اختبار 9) جدول 

 مصدر التباين
 مجموع

 املربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 (.Sig) القيمة الحتمالية Fقيمة 

 0.694 2 1.389 بين املجموعات

 0.117 90 10.544 داخل املجموعات 0.004* 5.927

  92 11.932 املجموع

 * دال احصائي 
ً
 ( 0.05) مستوى داللة عند ا

أن قيمة ف  املرحلة الدراسية( للمقارنة متوسطات أفراد عينة الدراسة حسب متغير 9) يتضح من الجدول 

فروق ذات داللة  يعني وجود، وهذا (α≤0.05) من مستوى  أقل( وهي قيمة 0.004) داللة بلغت( بقيمة 5.927) جاءت

سطات الحسابية لدرجة توظيف أفراد عينة الدراسة املنحى البنائي ( بين املتو α≤0.05) إحصائية عند مستوى داللة

 ا ملتغير املرحلة الدراسية.في تدريس املفاهيم النحوية تبعً 

كما يشير ، (LSD) اختبارخدام استبقام الباحثان ، رحلة الدراسيةوملعرفة الفروق لصالح أي متغير حسب امل

 (:10) الجدول 
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 املنحى البنائي في تدريس املفاهيم النحويةفي توظيف املتعددة  ةلمقارنل (LSD) اختبارخدام است(: 10) جدول 

 املرحلة الدراسية وفق

 (.Sig) القيمة الحتمالية الفرق بين املتوسطات املجموعة الثانية املجموعة األولى

 األساسية الدنيا
 0.375 0.075 األساسية العليا

 0.018* 0.219 الثانوية

 0.001* 0.294 الثانوية األساسية العليا

األساسية الدنيا، ) حصائية بين املجموعتينإعدم وجود فروق ذات داللة (: 10) يتضح من الجدول 

األساسية الدنيا، ) حصائية بين املجموعتينإوجود فروق ذات داللة  (α≤0.05) األساسية العليا( عند مستوى 

 حصائية بين املجموعتينإوجود فروق ذات داللة  ة الدنيا.لصالح املرحلة األساسي( α≤0.05) الثانوية( عند مستوى 

أن ذلك إلى الباحثان وتعزو  ( لصالح املرحلة األساسية العليا.0.05) األساسية العليا، الثانوية( عند مستوى داللة)

ة الثانوية الذين املتعلمين في املرحلة األساسية يميلون إلى التعلم في مجموعات تعاونية، على عكس املتعلمين في املرحل

في حاالت التنافس، حيث يدرك طلبة املرحلة الثانوية معنى التنافس أكثر مما  ايميلون إلى التعلم الفردي، وخصوصً 

يدركه طلبة املرحلة األساسية الذين ال يمتنعون عن تبادل املعلومات والعمل في مجموعات مما يتيح لهم فرص 

؛ وقد يرجع ذلك عن اآلخرين اتي يحاول فيها كل متعلم أن يعتمد على نفسه بعيًد التفاوض أكثر من املرحلة الثانوية ال

إلى أن تبني املنحى البنائي يتطلب التخلص من بعض املعتقدات التي يجملها املعلمين تجاه مهنتهم، وبالتالي فهي تزيد 

مج تدريبية وحضور ورش عمل، من األعباء الوظيفية لدى معلمي املرحلة الثانوية، كما تتطلب منهم الخضوع لبرا

والتي عادة ما تكون أثناء الدوام املدرس ي، مما يؤثر بشكل سلبي عليهم من حيث تراكم أعمالهم وتأجيل حصصهم، 

 لضيق الوقت الذي يترتب على ذلك التأخير، ونظًرا ألهمية 
ً
وبالتالي تقل دافعيتهم نحو توظيف املنحى البنائي نظرا

املرحلة املفصلية في حياة الطالب، وكذلك العبء الكبير الناتج عنها على كاهل املعلمين في هذه املرحلة الثانوية كونها 

 املرحلة.

( 2015) (، والزعانين2016) وحرز هللا(، 2018) وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كل من العمري وعسيري 

وذلك لصالح املرحلة األساسية الدنيا،  التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير املرحلة الدراسية

 واملرحلة األساسية العليا، ولم تختلف مع أي دراسات.

 ومقترحاتها. توصيات الدراسة

 :ويقترحان اآلتيالباحثان وص ي يفي ضوء النتائج التي توصل إليها البحث، 

 ي ضوء النظرية البنائية.إعداد برنامج تدريبي لتنمية كفاية التقويم لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية ف -1

 راتيجيات تدريسية قائمة على أفكار النظرية البنائية.استخدام استتوفير وسائل الدعم لتشجيع املعلمين على  -2

إجراء املزيد من الدراسات التي تتناول النظرية البنائية، على مباحث أخرى، ومراحل دراسية مختلفة، وفي  -3

 مدارس تشرف عليها جهات مختلفة.

دراسة تجريبية لقياس فعالية برنامج تعليمي قائم على النظرية البنائية في اكتساب املفاهيم النحوية  جراءإ -4

 للطلبة في مراحل دراسية مختلفة.
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