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 ممخص

 لتنمية  البنيوّيةالبنائية و الّنظرية مقترحتين قائمتين عمى  أثر استخدام إستراتيجيتين

  السابع األساسي بمحافظة جنين الّصففي كتاب لغتنا الجميمة لتالميذ ي ّنحو الّتحصيل ال
 nidalg @hebron.edu كمية التربية / جامعة الخميل -قسم اصول التربية  /د. نضال غوادرة

 ػػك ارػػيب ل رنػػي  ي ّنيػػ  ال الرّيصػػيؿلرنميػػا  ؛البني يّػػاالبنينيػػا    الّنظريػػارف مقرػػريريف ئػػينمريف أثػػا يسػػرراري يالدراسػػا الرفػػرؼ أثػػا تخػػر اسػػر داـ  هػػد ت هػػذ  
 السيبع األسيسك بميي ظا  نيف. الّصؼال ميثا لربلميذ 

ييػث  ئػع  , ئػيـ البييػث بي ريػير الفينػا بطريقػا أشػ انيا ,الدراسػا مػف سػت مػدارسَ اسر دـ البييث المنهج شبه الر ريبك  ك هذ  الدراسا,  را ف م رمػع 
برطبيػػؽ  السػػيبع األسيسػػك,  ئػػيـ البييػػث الصّػػؼربلميػػذ  مػػف ا  رثميػػذً 57) أينرهػػي بثػػح ي ػػـ , ) ايلػػا ال ػػ ث  األسيسػػيااال ريػػير أثػػا مدرسػػا ذاػػ ر  نػػيف 

 هرػـّ الريقػؽ مػف صػدئ ,البييػث  أػدادمػف  األداة المسػر دما  هػك ا ربػير ريصػيثك  تمػي  ,7105الدراسا أثا هذ  الفينا  ك الفصؿ الدراسك الخينك لفيـ)
 بطريقػػػا الر زنػػػا  ,ار مبػػػيخ تلفػػػي ) بطريقػػػا يسػػػيب خبػػػيت اال ربػػػيرئػػػيـ البييػػػث ب   رسػػػيؽ الػػػدا ثك لػػػه,أثػػػا ميامػػػيف مر صصػػػيف  بيسػػػيب اال هبفرضػػػ
      (.(SPSSـ  اال رميأياثفؿَّ ل يصينيا,   ك الريثيؿ االيصينك اسر دـ البييث برنيمج الرزما اإل70-مفيدلا ا در ريرشيردس ف   ,النصفيا

 األ لػػا  لصػػيلا الم مػػ أريف الر ػػريبيريف البَفػػدي ػػك القيػػيس  ي ّنيػػ  ال الرّيصػػيؿ أثػػا ا ربػػير   يصػػينيا  ػػ د  ػػر ؽ ذات داللػػا  نرػػينج الدراسػػا ظهػػرتت  
) البنينيػػػا  ا الخينيػػػ األ لػػػا  بػػػيف الم مػػػ أريف الر ػػػريبيريف  يصػػػينيا   ػػػ د  ػػػر ؽ ذات داللػػػا  ,الّضػػػيبطا  مقيرنػػػا بيلم م أػػػا البني يّػػػا) البنينيػػػا    الخينيػػػا

أثػػا ا ربػػػير   يصػػػينيا   ػػػ د  ػػر ؽ ذات داللػػا  ,البَفػػدي ػػك القيػػػيس  ي ّنيػػ  ال الرّيصػػػيؿ أثػػػا ا ربػػير   البنينيػػا)األ لػػا الم م أػػػا    لصػػيلاالبني يّػػا  
 .الّضيبطا   الم م أا البني يّايا )ا بيلم م أا الر ريبالبنينيا مقيرن األ لا لصيلا الم م أا الر ريبيا البَفدي ك القييس  يّني  ال الرّيصيؿ

بمػػي يرنيسػػب مػػع  ه اسػػرراري يير ه نميذ ػػ الػػرَّفثـ  تخنػػيا ال دمػػا بةهميػػا رن يػػع تسػػيليب  ,ر أيػػا المفثمػػيف بصػػفا أيمػػا ئبػػؿ ال دمػػا ي صػػك البييػػث ضػػر رة 
 .الظر ؼ  المر يرات الرك رياـ اؿ م ئؼ رفثيمك
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The researcher used the semi-experimental method in this study. The study population consisted of six schools  in 

Jenin Governorate. The study was conducted on a random sample of (75) students in the basic Jenin male school. 

The study was conducted in the second semester 2017. The  tool which was used is the achievement test which  has 

been verified by a specialist  . The researcher calculated the stability of the test method (Crombach Alpha). The 

researcher used the SPSS program.  

The results of the study revealed that : 
There were statistically significant differences in the mean scores of the students of the first experimental group 

(constructional theory) and the control group in the post test in favor of the first experimental group. 
There were statistically significant differences between the mean scores of the students of the first experimental 

group (constructional theory) and the second experimental group (structural theory) in the post test  in favor of the 

first experimental group. 
 There were statistically significant differences between the mean scores of the second experimental group 

(structural theory) and the control group in the post achievement -test  in favor of the second experimental group. 
There were statistically significant differences in the mean scores of the students of the first experimental group 

(constructivism) and the control group in the post- achievement test in favor of the first  experimental group. 
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 :خمفية الدراسة وأهميتها
أػػف يي ػػيت الفػػرد  مان نػػيت نفسػػِه  د ا ثهػػي,  ئػػد  ّرفبيػػرهػػك ال أػػيا الػػذي ي رػػزُف الفاػػَر  ييمثػػه,  هػػك ال سػػيثا األمخػػؿ لث الّث ػػا

 .  ِؼ أثا ميهيرهي  اارشيؼ تسرارهيالمفاريف منُذ تئدـ الفص ر  ك ميي لٍا لث ئ الّث اش ثت دراسُا 
يدت أثا بقيا الثه يت الرك س ئريشٍ  ,  هك له اُ  الي يزل ا ن د  الّث ا الرك رط رت  ليهي الفربيا هك  الّث امف المفر ؼ تف 

ئػد   ذبت تلفيظهػي, ُهػتف رطػ رت  ُصػقثت     لاػف بفػد ,ر يفػاهثهػي مػف منزلػا دينيػا  ائرصػيديا  سييسػيا اػيف ألَ  لّمي ,  ك المنطقا
 ػا القػر ف الاػريـ ,  قػد اينػت للّمػي  ظهػر اإلسػبلـيرايؾ الخقػي ك ب يرهػي مػف الث ػيت,   اريا لهي مف الظر ؼ مي مهد لهي سبيؿ اال

  . 7102, ب  راس)تبينهـ سبلـاإل انرشيربيف النيس ,  ينرشرت  السنا النب يا
, ال ر رمع  ك ل ا مف الث يت اي رميأهي  ػك الفربيػا  الرَّفثـ,  هك ريمؿ  ك طييرهي صف بيت  مال رني الفربيا ليست يسيرة  فّ  

 لػ ج   لػا,  اػذلؾ هػك بيي ػا هي بسػه لا لثمرفثمػيف يصػيلليرسػنا لػه  ,,  ئدرة أيليا مػف المفثػـأنييا  ينقا  لا ق اأدهي بيي ا 
 . 7102, ب  راس)تردريس اليديخايرطثب االييطا بطرؽ ال ـ  الررب يا الذيلفثميداف ا

لثياػـ أثػا  مفيػيراً   رفير  ا أثيهي  طبق هي  ك اسػرفميالرهي الث  يػا,  تصػبيتْ  الّث اهي تهؿ ظمرهي, ابردأ تن الّث ا يلق اأد ئ انيف 
أثػػػا رقنينهػػػي,  قػػد نشػػػةت اليي ػػػا لثرقنػػيف أنػػػدمي بػػػدتت مسػػػيرات  سػػػيبؽٌ  الّث ػػااسػػػرفميؿ  صػػيا هػػػذا االسػػػرفميؿ مػػف أدمػػػه,  ألفّ 

َـّ ف االسر داـ الث  ي رنيرؼ,  مِ    .0991 )طفيما,اأد لرقنف المسيرات الصيييا لث ا يات الق   َخ
ي,  هػ  تيػد ائيت بينهي  ك  طير طبيفك لث ا الرك رػـ رفثمهػلفؿَّ سهـ  ك  دراؾ المفينك  ا ردريس الق اأد ال ظيفيا بهذا الشاؿ يُ 

   .Connolly,1998)منهي مف نظـ رد قهي  االسرفيدةت مدا ؿ الرفيمؿ مع المفث مي
سػهـ  ػك  خبػيت ردريس ال ظيفك لثق اأد ضميف لريقيؽ الطبلئا الث  يا الرك رفاس ئدرات الفػرد الث  يػا,  رُ    بلصا الق ؿ:"  فَّ 

رفيأثه اال رميأك, ييث ي رير  ك يديخػه مػي ييقػؽ لػه الهػدؼ منػه,  ينػدر تف ر  نػه ذااررػه أنػد اليػديث ت    لاذاره,  رؤدي 
الػػػػػػػ ظيفك ّني  يسػػػػػػػر دمه  ػػػػػػػك الدراسػػػػػػػيت الرػػػػػػػك اهرمػػػػػػػت بػػػػػػػيل  مػػػػػػػي ي ػػػػػػػد نفسػػػػػػػه دانمػػػػػػػيً  ,ألنهػػػػػػػي ر رػػػػػػػزف مػػػػػػػي يفيػػػػػػػد  ؛الاريبػػػػػػػا

(Wray,perkins,2000.  
بمنػػييك  الّث ػػاهػػ  ربػػط  ل ػػرُض نمػػي ا,  ا  بػػبفض مصػػطثييرهي  يفظهػػي االلمػػيـ   ة هػػي ّنيػػ  ال ثػػيس ال ػػرض مػػف رػػدريس الق اأػػد 

  ظيفا الاثمػا  ػك السثيـ مدرايً  ّرفبيرأثا ال مف طرؽ الم اصبلت الفاريا  يصبا الرثميذ ئيدراً  طريقيً  الّث ا, بييث رصبا الييية
 .  7110, زير فال ظيفك)ّني  ال ؾ نسرطيع ردريس,  مف  بلؿ ذلال مثا   ظيفا ال مثا  ك الفقرة,  الفقرة  ك الم ض ع اثه

 الّنظريا البنينيا    الّنظريامف تبرزهي لفؿَّ    , رفثيمهّني   لقد رفددت النظرييت الث  يا  النفسيا الرك أيل ت مسةلا رفثـ ال
  رفثمه. ّني  ايف لاؿ منهمي د ر  ك رفثيـ ال البني ّيا

 البنائية :الّنظرية أوال: 
,  تيدخت خ رة  ك الدراسيت   يف بيي يه)مف المذاهب الفاريا الرك برزت  ك الفصر اليديث أثك يد منظرهي األ ؿ يلبنينيا 
يفر هي "المف ـ الد لك     اال رميأيا,  طرؽ الرفيمؿ مع المفر ا, أبل ة أثا رةخيرهي الابير  ك ميداف الرربيا, اإلنسينيا 
لرفاير لديه, نري ا رفيأؿ ئدراره  نم  الطفؿ, ئ امهي تف الطفؿ يا ف نشطًي  ك بنيا تنميط ا الرَّفثـ تنهي: رؤيا  ك نظريا لثرربيا" 

 .الفطريا مع ال برة

 يي ا المرفثميف  يلرَّفثـالبنينيا: هك  يدى النظرييت الرك  ضفهي المفار ف  الفبلسفا ميي لًا منهـ لمفر ا الفثسفا المرفثقا ب
الرفاير بيلمفر ا   ليا لفقثيا  رط يرهي  اسر داميرهي ت  لبنيا  همهـ ال يص أثا ت اير  ديدة مف  بلؿ اارسيب الفمثييت ا

 . 7112)زير ف, زير ف, ؾ يشاؿ أقباً  ابيرًة  ك يد ذارهذل  لـ ُرفرؼ البنينيا رفريفًي ميددًا ألف ,اليص ؿ أثيهي



3 

 

مخؿ مر يرات المفثـ  المدرسا  المنهج  الّطيلبرؤخر  ك رفثـ  الررايز مف الف امؿ ال ير يا الركري ؿ   بذلؾ  إف البنينيا
 األئراف  غير ذلؾ مف مخؿ هذ  الف امؿ, لينصب الررايز أثا مي ي رى بدا ؿ أقؿ المرفثـ يينمي يرفرض لثم ائؼ الرفثيميا 

 . 7101ال  هري, يـ)مخؿ: مفر ره السيبقا  مي ي  د مف  هـ سيذج لثمفيه

َـّ  مف  البنينيا, هك رؤيا  ك نظريا رفثـ الفرد  رط ر  المفر ك, ئ امهي تف الفرد يا ف نشطي  ك بنيا تنميط  الرَّفثـ  إف نظريا  َخ
 .(Garcia, 2011)الرفاير لديه, نري ا رفيأؿ ئدراره الفقثيا المفر يا مع ال برة ال ديدة

البنػينك الرػك يقػـ  الطبلب مف  بللهي بفمثيا الرَّفثـ البنينيػا ريػ اًل  ػك ار ػي  الرنػ ع  ػك  سػرراري ييت الّنظريا فػد مبػيدئ رُ 
 . 7117)اله يدي, الرَّفثـ سرراري يا د رة  :,  مػػف هذ  اإلسرراري ييتالرَّفثـ   لااالسرقصػيا  الرك رؤدي بػد رهي 

 أثا  ئدرره المفر ا, بنيا  ك نشطيً ًا أنصر  بيأربير  المرفثـ, د ر أثا لررايزهي ,الرَّفثـ   ك البنينيا الّنظريا  تهميا  رربث ر

 هذ  بنيا رـ مي  ذا  اسر دامهي, بهي  االيرفيظ الرفيأثيا, ال برات اارسيب ايرميليا  رزداد المييطا, البينا مع الرفيأثيا االسر يبا

   الذاريا مفر ره بنيا  ك المرفثـ لمسيأدة ,الرَّفثـ  برنظيـ بينا االهرميـ يفرض الذي  لارر نيا األمر رفثيميا ظر ؼ ريت المفر ا
( .(Scott, 2012 

ضك, ييث ظهرت اردة  فؿ أثا ال   ديا الرك انبفخت مف لّمي  الئت البنينيا اهرميمًي ابيرًا  ك النصؼ الخينك مف القرف ا
أزلا اإلنسيف  انفصيمه أف  ائفه   لا  ؼ الير ب الفيلميا لربيث مشاثا اليريا  أبلئرهي بيلمسن ليا  القثؽ  الرمرد,  رصؿ 

السفك   لا ر بي  أيدت  الفيلـ الذي يفيش  يه  شف ر  بيإليبيط  الضييع  الفبخيا مف  راا الير ب, تمي  ئد ر يرت ظر ؼ ت
سيأد أثا ر مرنا غير  يمدة, ار يهيت  اريا  ديدة مفر يا غير م ثقا,  لا البنيا  الرفمير شفر الم رمع األ ر بك بيليي ا 

 .  7110)نيصر,البنيا  رسيير الرقدميا
 ,  يثربس هذا Constructivism )الفربك لمصطثا  ك اإلن ثيزيا ه   البنينيا  ك رتي اخير مف تهؿ الرتي هك المقيبؿ

   هك نظريا م ييرة لثبنينيا  ك النشةة,   ك (Structuralism البني ّياهك  ت رى المصطثا  ك تذهيف بفض النيس بنظريا 
 الم زى,   ك الرضمينيت  الرطبيقيت.

  رقـ  البنينيا أثا ا رراضيف تسيسييف همي:• 
 :اال رراض األ ؿ
سب بطريقا سثبيا نقبًل أف اآل ريف,  لاف يرـ بنيؤهي بطريقا نشيطا مف  بلؿ الفرد ال اأك ا ف األ اير ارَ  ف المفر ا ال رُ 

أق لني أف طريؽ  رسيلهي مف اآل ريف امي ل  اينت طردًا بريديًي مرسبًل مف ئبؿ  رد آل ر.  بيلريلك   لا المفرقدات ال رنرقؿ 
نمي ي ب تف يبن ا مفينيهـ بةنفسهـ .  يالرصيؿ الذي ن ريه مع اآل ريف  إنه ال ينب ك لني تف نضع األ اير  ك أق ؿ ال ربلميذ,  ا 

ارني يماف تف رخير مضيميف م رثفا لدى اؿ  رد ّرفبير انرقيؿ ت ايرني  ليهـ بنفس المفنا الم   د  ك أق لني, بؿ  ف   لاال يؤدي 
 ثؽ رراايب   لاني  اؿ البنينييف,  ه  يهدؼ أم مًي  ,  هذا ه  اال رراض الرنيسك الذي يربWheatly) ,1991مف الربلميذ

 مفر يا رنيسب الفيلـ الر ريبك.
 :اال رراض الخينك لثمفر ا

  مع رنظيـ الفيلـ الر ريبك رنظيـ الفيلـ  Adaptive  هك الرايؼ)  Cognition Process ف  ظيفا الفمثيا المفر يا) 
  .(Experiential Worldالر ريبك   دمره,  ليس اارشيؼ اليقيقا ال   ديا المطثقا

 يلبنيني ف ير ف تف  ظيفا المفر ا ت  صيا المفر ا ال رنبع مف ا نهي رطيبؽ اليقيقا ال   ديا, بؿ  ك ا نهي نففيا 
Viable)به مف  برات يييريا ندمي رسيأد الفرد  ك رفسير مي يمر  أ ّني   ,  را ف أثا ذلؾ ال. 
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 لفثَّـ  اإلنسينيا ت ضؿ, يسريسف رطبيقهي  ك ا ثّميً البنينيا بمي رير ي أثيه مف  ثسفا ررب يا رقدـ رف الّنظريا  ممي سبؽ ن د تفَّ 
ممي ي فثني غير مرسرأيف  ك رقديـ المفث ما لثطبلب أثا تطبيؽ مف ذهب,  ي ب راثيفهـ بفمؿ مي لثيص ؿ أثا المفث ما 

 اذاؾ أمؿ البي ث الرك رنيسب سنهـ,  ر ع  الم رثفا المر  رة, ايلماربا  اإلنررنت ,مخؿ البيث أنهي  ك مصيدر المفث ميت 
يقا الرقثيديا, ت الثفظيا الث  يا ت االلارر نيا  ر  ير بينا خريا بيلمفث ميت  اي يد ئدر مهيرارهـ  ك م يؿ االرصيؿ س اا بيلطر 

  .www.new-educ.comمنيسبا لردريس الق اأد  الرييضييت)  الّنظريا ايؼ مف الدا فيا  الريفيز,  هذ  

 البنائية في التدريس:  الّنظرية خطوات 
 الرفايػر  ,المخيػرة مػع اسػر داـ الرثمييػيت  الرسػيؤالت ,أػف الػدرس أيمػاً  المفثـ  اػرةً  ك هذ  المريثا يفطك  :مرحمة التقديم .1

 .مع المرفثميف  ك بفض أنيصر الدرس
  , يطػػرح أثػػيهـ بفػػض الرسػػيؤالت , هنػػي يشػػيرؾ المفثػػـ المرفثمػػيف  ػػك بفػػض ت اػػير الػػدرس مرحمةةة الممارسةةة الجماعيةةة:.  7

بييػػث يفمػػؿ اػػؿ طػػيلبيف  ,صػػ رترقسػػيـ , يفقبهػػي يفمثػػ ف  ػػك م م أػػيت صػػ يرة ,  ي فػػؿ الربلميػػذأنهػػي  يبػػالهػػـ اإل ريراػػيً 
 ًي.سث ا

 ػك رػدريس  , امي يشررؾ المفثـ مع مرفثمػيفليرفثـ بمفرد  ريت  شراؼ المفثـ  هني يررؾ اؿ طيلب الفردي:التَّعمم مرحمة .  3
 .ربيدلك

َـّ المرفثميف  أل طياِ   رصييييً  را فاً  فطك المفثـ ر ذياً   يه يَ  التغذية الراجعة:.  4  ذلػؾ اسػر داـ مػرفثـ بفػد ؿ  ف ُاػمِ  يطثبُ َخ
 . الر ذيا الرا فا ذارييً 

ل يا الػدأـ المقػدـ لػه مػف ,المرفثـ  لارنقؿ  ميع المسؤ لييت الرفثيميا مف المفثـ  نقل المسؤولية لممتعمم :.  5 المفثػـ مػع   ا 
  .الرَّفثـيرا يصؿ إلرقيف  مرا فا تداا المرفثـ د رييً 

بمفػرد  د ف   يرػرؾ ليػرفثـ ,بفد نقؿ المسؤ ليا لثمرفثـ رزداد اميا در ا اسػرقبلليا المػرفثـ هنػي زيادة العبء عمى المتعمم:.  6 
  7112. )ال ثيثك,  يقـ  بهي المرفثـ بمفرد  ت رى رد ؿ المفثـ مع الرمهيد لمميرسا رفثيمه 

 "Structure Linguistics" الّنظرية البنيوّيةثانيا: 

لقد  ا ه ريديَد مصطثِا البنيِا م م أٌا مػف اال ربل ػيِت ني مػًا أػف رمظهِرهػي  ر ثيهػي  ػك تشػايٍؿ مرن أػٍا ال رسػما برقػديـِ ئيسػـٍ 
  تف  أطػػيا رفريػػؼ م يػػد لثبنيػػا رهػػيٌف بػػيلرمييز "بػػيف الفاػػرة المخيليػػا البني ّيػػااررػػةى  ػػك اريبػػه )   ػػيف بيي ػػه) مشػػررٍؾ؛ لػػذا  ػػإفَّ 

الرك ُر طك مفهـ  البنيا  ك الصراأيت ت   ك   يٍؽ م رثفِا تن اِع البنييِت,  الن ايي النقديِا الرك را قْت نش َا  رط َر اػؿ  اإلي يبيا 
 . ِت القينمِا  ك م رثِؼ الرفيليـ" ايدٍة منهي مقيبَؿ الرييرا

بػةفَّ  ثّمػي ييرػ ي أثػا ئ انينػِه ال يصػِا, أ الت: "  مػف الريػ0917بيي يػه, )يقػدـ لنػي رفريفًػي لثبينػا بيأربيرهػي نسػًقي    يف بيي ػه) 
ياػػ َف مػف شػػةِف هػػذ   فْ مػف شػػةِف هػذا النسػػِؽ تف يظػػؿَّ ئينًمػي  يػػزداَد خػراًا بفضػػِؿ الػػد ر الػذي رقػػ ـُ بػه هػػذ  الريػػ الُت نفُسػهي, د ف تَ 

ررػػةلُؼ مػػف خػػبلِث  صػػينَص: هػػك  ت  تف رسػػرفيَف بفنيصػػَر  ير يػػا,  بإي ػػيز  يلبنيػػاُ  ,الريػػ الت تف ر ػػرَج أػػف يػػد ِد ذلػػؾ النسػػؽِ 
   .7115 الضبط الذارك)المنيصرة,  , الري التُ  ,ُ الاثيا

 ريديد أف ؛لف زهي السيبقا النقديا المنيهج ر ض  ك رث يصهي يماف ميددة نقديا تهداؼ لهي مقدميت مف البني ي ف  ينطثؽ
 الفميقا. بنيره ت  النص دا ؿ ال  هر أثا الررايز هك النيئد مهما  إفَّ   أثيه ,ال يص األدب تدبيا
 الرفرؼ ه  البني ي الريثيؿ هدؼ فَّ   بؿ المنظـ, المنه ك الريثيؿ  بلؿ مف أنهي الاشؼ يماف :يق ل ف امي الفميقا البنيا هذ 

 نفسه. األدب أثا فرؼالرّ  يفنك ذلؾ ألفَّ  ؛أثيهي



5 

 

 الػذي ييامػه  , ربلميذ  أثا د ر السػييؽ  ػك ريديػد المفنػا  االسػرفميؿ الففثػك لثاثمػا  ػك  طػير م رمػع بفينػه   يرث) قد تاد 
 تمراف:

 ػػك   ػػرى ت األثمػػيت ا يػػدات منفزلػػا,  يلاثمػػا يريػػدد مفنيهػػي بفبلئػػيت مػػع الاثّمػػيالا  لػػاييؽ الث ػػ ي: الػػذي ال ينظػػر ت اًل: الّسػػ
 يا بيلمقيؿ.السثسثا الابلميا  هذا مي سمي  القدم

  .7110خينيًي: سييؽ الم ئؼ ت   يمي سمي  القدميا بيلمقيـ الذي يؤدي د رًا هيمًي  ك ريديد المفنا )يسيـ الديف, 
  قد مخؿ االر ي  السث اك.  بث مفيثد)يتمّ  ,الّث االمنهج اال رميأك لهي  ك دراسا   سيبير) تمي المدرسا األمريايا, ئد مخؿ 

رارسػب بصػفرهي أػيدات ل  يػا أبػر  الّث ػارراايػب  السث اك الػذي يػرى تفَّ الرَّفثـ اأرمدت نم ذج ّني  رفثيـ الالطرانؽ الرك ربنت   
الزاند, امػي اأرمػدت الرمػريف البنيػ ي  ػك صػييغا النمػيذج الث  يػا "البنػا الث  يػا" المرفثمػا,  ف الرمػريف الرَّفثـ الرارار الماخؼ ت  

أػيدة  نري هػي,   ػك النهييػا  الّطيلػبيػا صػر يا يػرفثـ ّني  ـ بنيػا صػ ريا ت  رُضػ" هػ   مثػا Pattern Drillالبنيػ ي " مييايرهػي  ا 
 ػػك ل ػػا مػػي   ػػك مفظػػـ الرمرينػػيت مػػف هػػذا النػػ ع ييػػرفظ بيلبنيػػا الصػػ ريا ت   ريسػػينه   ّرفبيػػر اارسػػيبهي مػػف ت ػػؿ ر سػػيع  سػػينؿ 

, البني ّيػاا الصػر يا,  لاػف المفػردات رر يػر,  هػذا يفنػك تف  ميػع ال مػؿ المصػ غا أثػا الػنمط ذارػه مرميخثػا مػف النيييػا ّني يال
المدرسػا,  "السػينمي" يسػيف   لػايسيف" يسيف يػذهب المدرسا,  "  لاسفيد يذهب  رمرينًي مخؿ: فّ  لانهي م رثفا دالليًي,  هاذا  إِ 

 الماربا.  لاالسينمي,  " الماربا" ي سؼ يذهب   لاؼ يذهب السينمي,  "ي سؼ" ي س  لايذهب 
"ب"  يماػػػف ر سػػػيع اسػػػرفميؿ هػػػذا الرمػػػريف برن يػػػع تشػػػايؿ "ذهػػػب" ت  نػػػ ع ال ػػػير   لػػػايػػػذهب ي هػػػد  ػػػك تف يسػػػرفمؿ الثفػػػظ "ت "  

  الم ر ر)رش مساك, د.ت .
 :البنيوّيةالتطبيقات التربوية لمنظريات السموكية و 

الطريقػػا السػػمفيا الشػػف يا  ػػك رفثػػيـ الث ػػيت, الرػػك رقػػـ  أثػػا   هػػ البني ّيػػاالرطبيػػؽ الرربػػ ي األاخػػر  ػػبلا لثنظريػػيت السػػث ايا    فّ  ِ 
 المبيدئ الريليا:

 .الّث ااسر داـ   لاي تتف " يقـ  بسث ؾ"   لاارسب  ال بد ع الرثميذ "سث ؾ"  السث ؾ ال يماف تف يُ  الّث ا .0
مػػيط السػػث ؾ الث ػػ ي هػػك ئبػػؿ اػؿ شػػكا رصػػر يت "شػػف يا" أثػػا الصػػفيد الرػػيري ك,  أثػػا الصػػفيد الشػاؿ الشػػف ي سػػينر:  ةن .7

 الرا ينك.
 يياك ئدر اإلمايف م ائؼ يقيقيا.القييـ برصر يت ل  يا رُ   لاينب ك تف رق د الطريقا الرثميذ  .2

لث ػا,  األسيسػياه  أمثيػا  ليػا لرشػايؿ اآلليػيت,  الرمػيريف المقرريػا أثػا الرثميػذ ي ػب تف رفػزز بينرظػيـ اآلليػيت  الّث ارفثـ  .4
  ي ب تف را ف اآللييت الرك ينب ك اارسيبهي م ض أًي لرفثـ زاند.  بشاؿ ماخؼ,

 نرػيج   يبػيت صػيييا, مػف  ػبلؿ الميياػية  الريقػؽ المبيشػر   لػايا ف هذا االارسيب لآللييت تاخر  د ى  ك د ػع الرثميػذ  .7
 يره.بمف   ي

نشػيطًي  اريػًي,  نػه لػيس "رفثػـ شػكا مػي" بػؿ "رفثػـ  فػؿ شػكا مػي"  أنػدمي رارسػك  ليػا مػي يماػف رفميمهػي مػف  الّث اليس رفثـ  .6
ي د ف تف نػذار ئ اأػد,  ذلػؾ ّنيػ  رفمػيـ  ػك  بلؿ ر ييرات مف يد د ديني  ك الررايػب المارسػب,  أنػد ذلػؾ يماننػي تف نشػرع 

  ك  ميع األي اؿ ال ي ػ ز تف رصػبا الرمػيريف "يػبل  ت  فثييً قَ قِ بيئرصيرني أثا  صؼ مي يقـ  به الرثميذ أبر النري يت الرك يُ 
  .7111لمشابلت" ررا ف مف ررايب لفدد مف الق اأد المفقدة)أمير, 

,  يقػـ  بشػرح  صػييغا االهػداؼ المفر يػا  الرفي نيػا ,بي ريػير الميرػ ى المنيسػب ئد رـ رط ير هذ  الطريقا ييػث يقػـ  المػدرس 
 رفػػػيأبلرهـ  ,أثػػػا مشػػػيرايت الطثبػػػا  ياػػػ ف اسػػػيس الرقػػػ يـ مبنيػػػيً  ,نشػػػطا لثطثبػػػا مػػػع طػػػرح السػػػث ؾ المر ئػػػع طػػػ ات ررػػػيبع األ
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اػؿ  ػػرد   ػؽ الػػنمط المفر ؼ) اػػر, ث يفمػػؿ : م م أػػا النقػيش: ييػػف همػي,  ينػػدرج ريػت هػػذ  الطريقػا نم ذ ػػيف  رأيػػيالمرن أػا
, ت  غيرهػي ف  ػبلؿ ت راؽ أمػؿ, مػيشػرح المػدرس مفػيهيـ الػدرس لثطثبػا ررمخؿ  ك م م أا مف ال ط ات ا الهي  ,, شيرؾ زا ج

َـّ , ,  يفاػر اػؿ  ػرد  يػد ي  ه المدرس سػؤاؿ لاػؿ م م أػا ت  لثصػؼ اثػه مػف  ػبلؿ  رئػا أمػؿ ميػددة :يهي. خينشطامف األن  خَػ
َـّ ,  مف ميثهينيئش ز  رػرـ   ػؽ  ,  الم م أػا األ ػرى  يبػا يذ القرار الذي يخبت  ك  رئا اإلالر ؛شيراا ال ميأياميسيهـ  ك ال َخ

َـّ  مػػف  ,لاػػؿ طيلػػب أطػػيا المػػدرس رئمػػيً   طػػ ات منهػػي  , بيسػػرفميؿ ال سػػينؿ الرفثيميػػا  ت راؽ يشػػرح المػػدرس المهمػػا الرفثيميػػاخَػػ
,  يطثػػب مػػف اػػؿ م م أػػا البيػػث أػػف يػػ ؿ ميرػػ ى الػػدرسذلػػؾ يطػػرح المػػدرس سػػؤااًل يػػد ر  الفمػػؿ المفػػدة لهػػذا ال ػػرض  بفػػد

َـّ األمخؿ  منيئشرهي بشاؿ  يأؿ يرا يرةاد ا مف تف اؿ أض   ك الم م أا يرقنهػي ,  مػف  اإل يبا  مفينػيً  ييػدد المػدرس رئمػيً  خَػ
  . 7104م أره  هاذا لنهييا الدرس) زاير, الرك رمخؿ م   يباهذا الرئـ ال ئ ؼ  االسرفداد لئل ,  أثا اؿ مف ييمؿ

 مشكمة الدراسة:
الفربػك  أػز  هـ ّنيػ  ك اليػي  ػلفثّ ا األسيسػيا مف  بلؿ مي سبؽ رريػدد مشػاثا الدراسػا الييليػا  ػك رػدنك مسػر ى ربلميػذ المريثػا 

الفربيػػا طرانػػؽ رقثيديػػا  ػػك الرػػدريس,  ان فػػيض  الّث ػػاتهمهػػي اسػػر داـ مفثمػػك لفػػؿَّ تسػػبيب أديػػدة   لػػافػػزى ذلػػؾ ,  يُ أػػف رفثمػػه
 ,  لػػذا يػػرى البييػػث تفَّ ررايػػز أثػػا مهػػيرات الرفايػػر الػػدنييا المقػػررة,  اليػػّني  الدة لمػػي صػػف با  ػػك ا ,كالّريصػػيثمسػػر ى الربلميػػذ 

ي , مّمػةي ّنيػ  الرسر دـ  ك رػدريس الق اأػد ئص ر  ك طرؽ الردريس المفريدة الرك ميزالت  مشاثا البيث رامف  ك    د ت  ه
,  لػذا ا  ػك اريبػا  يػديث الربلميػذّني يػال,  اخػرة األ طػيا اارسػيب المفػيهيـ المرضػمنا بهػي  ػكضػفؼ مسػر ى الربلميػذ  ى  لاتد

, الرػك بػد رهي اّني يػال أثػا رتسػهي الق اأػد  ,لدى الطثبا  ك الم اد الدراسيا مف مشػابلت الرفثػيـ الرنيسػاالّريصيؿ يفد ان فيض 
دراسػا  ّنيػ   هك رسبب االيبػيط  ضػفؼ الدا فيػا  راػ ف ار يهػيت سػثبيا   االسرة  المدرسا  الم رمع, الّطيلبرؤخر سثبيي أثا 
سػػرراري ييت ردريسػػيا   تف هػػذا الضػػفؼ يماػػف أبل ػػه بيسػػر داـ  ,,  هػػذا يػػؤخر أثػػا نمػػ  الخػػر ة البشػػريا ػػرىالمػػ اد الدراسػػيا األ
 .لرقثيديا المسر دمايديخا غير الطرؽ ا

 أسئمة الدراسة:

 ويحدد الباحث مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: 
 ػك ارػيب ل رنػي ال ميثػا ي ّنيػ  الّريصػيؿ اللرنميػا  البني ّيػاالبنينيػا   الّنظريا ف مقرريريف ئينمريف أثا يسرراري ير مي تخر اسر داـ  

 ؟السيبع األسيسك بميي ظا  نيف الّصؼلربلميذ 
  يرفرع مف هذا الرسيؤؿ مي يثك:

 الّصػػؼالبنينيػػا أثػػا ريصػػيؿ ربلميػػذ الّنظريػػا ا  ػػك ارػػيب ل رنػػي ال ميثػػا  ػػك ضػػ ا ّني يػػالالسػػؤاؿ األ ؿ: مػػي تخػػر رػػدريس الق اأػػد 
 ؟سيبع األسيسك بمدارس ميي ظا  نيفال

 الّصػػؼأثػا ريصػيؿ ربلميػذ  ّنظريػا البني ّيػاالا  ػك ارػيب ل رنػي ال ميثػا  ػك ضػ ا ّني يػالالسػؤاؿ الخػينك: مػي تخػر رػدريس الق اأػد 
 ؟سيبع األسيسك بمدارس ميي ظا  نيفال

  قػًي لثنظريػػا  ا  ػك ارػػيب ل رنػي ال ميثػػايػػّني  الالسػػيبع األسيسػك لثمفػيهيـ  الّصػؼئػا بػػيف ريصػيؿ ربلميػػذ لفبلالسػؤاؿ الخيلػث: مػػي ا
 ؟الّنظريا البني ّيا  البنينيا 
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 فروض الدراسة:

  الم م أا الر ريبيا الخينيػا  ػك  ,األ لابيف مر سطك در يت ربلميذ الم م أا الر ريبيا   يصينيار  د  ر ؽ ذات داللا 
 .ي ّني  الّريصيؿ الأثا ا ربير  الَبفديالقييس 

   الَبفػدي ػك القيػيس  الّضػيبطا   ,األ لػابيف مر سطك در يت ربلميذ الم م أا الر ريبيػا   يصينيار  د  ر ؽ ذات داللا 
 .ي ّني  الّريصيؿ الأثا ا ربير 

  الَبفػدي ػك القيػيس  الّضػيبطا   ,بػيف مر سػطك در ػيت ربلميػذ الم م أػا الر ريبيػا الخينيػا  يصػينيار  د  ر ؽ ذات داللػا 
 .ي ّني  الّريصيؿ الأثا ا ربير 

 أهداف الدراسة: 
 :إلىتهدف الدراسة الحالية 

  السػيبع  الّصػؼالبنينيػا أثػا ريصػيؿ ربلميػذ الّنظريػا ا  ػك ارػيب ل رنػي ال ميثػا  ػك ضػ ا ّني يػالمفر ا تخر ردريس الق اأد
 األسيسك بمدارس ميي ظا  نيف.

  السػيبع  الّصػؼأثػا ريصػيؿ ربلميػذ  الّنظريػا البني ّيػاا  ك ارػيب ل رنػي ال ميثػا  ػك ضػ ا يّني  المفر ا تخر ردريس الق اأد
 األسيسك بمدارس ميي ظا  نيف.

 ا  ك ّني ياللثمفيهيـ  الّنظريا البني ّياالبنينيا   الّنظريا السيبع األسيسك  ك ض ا  الّصؼئا بيف ريصيؿ ربلميذ لفبلمفر ا ا
 اريب ل رني ال ميثا.

 

 لمبحث التجريبي التصميم

 
 
 
 
 

 (1المجموعة التجريبية األولى )

استخدام طريقة تدريسية قائمة على الّنظرية  

 البنائية

 (2المجموعة التجريبية الثانية )

استخدام طريقة تدريسية قائمة على الّنظرية  

 البنيوّية.

 (2المجموعة التجريبية الثانية )

تدريسية قائمة على الّنظرية   استخدام طريقة

 البنيوّية.

 المجموعة الضابطة

 التدريس وفقا للطريقة التقليدية.

 (1المجموعة التجريبية األولى )

تدريسية قائمة على الّنظرية  استخدام طريقة 

 البنائية

 المجموعة الضابطة

 التدريس وفقا للطريقة التقليدية.
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  همية الدراسة:أ
 : الّنظرية األهمية 

لرنميػا  ؛البني ّيػاالبنينيػا   الّنظريػا يديخريف ئػينمريف أثػا  سرراري يريف الدراسا مف الدراسيت المهما  الرك ررني ؿ رطبيؽ  ُرفد هذ  
,  الرفػرؼ ا  ػك ارػيب ل رنػي ال ميثػاّني يػالالسػيبع األسيسػك لثمفػيهيـ  الّصؼربلميذ ا لدى أينا مف ّني يال ك الق اأد الّريصيؿ 

 هػذا  ػك يػد د  ,الذي يفرقػر لمخػؿ هػذ  الدراسػا , همي  ضي ا  ديدة  ن أيا لؤلدب الررب ي  ك ببلدني أثا تي النظريريف ت ضؿ,
 الّث ػػا ػػك ّنيػ  ألهميػػا اسػر داـ الطػػرؽ اليديخػػا  ػك رػػدريس مػػيدة ال ؛المفثمػػيف  المسػػؤ ليف  ػك الرربيػػا ر  يػػه نظػر  أثػـ البييػػث,

الػد ر النشػط لثمػرفثـ   لػا المفثمػيف   تسػيرذة المنػيهج  م ططػك المنػيهج  مط ريهػي ,المشػر يف الرربػ ييف ر  يه اهرمػيـ  ,الفربيا
  ػرا الم ػيؿ تمػيـ البػييخيف لثقيػيـ بمخػؿ هػذ   , ػك  ثسػطيفّنيػ  الصػف بيت الرػك ر ا ػه مفثمػك ال مفيل ػا   ك الفمثيا الرفثيميا,

 .ت رى الدراسا أثا مرايؿ رفثيميا 
 األهمية التطبيقية :

السيبع األسيسك  ك مدارس ميي ظا  نيف, الذيف  الّصؼ المرمخثا  ك طثبا  ,الدراسا تهميرهي مف تهميا الفنا المسرهد ا رسرمدُ  
 هـ تمؿ المسرقبؿ  أميد االما.

مػف  سػهـ  ػك رقػديـ صػ رة  اضػيا لػذ ي اال رصػيص  ػك  زارة الرربيػا  الرفثػيـ يػ ؿ اماينيػا اسػر داـ طػرؽ رػدريس يديخػاامي رُ 
  رطبيػؽ ا ربػيرٍ  ػك ارػيب ل رنػي ال ميثػا,  اّني يػال الم ضػ أيت السػيبع  ػك الّصػؼ بلؿ رطبيؽ النظريريف أثا أينػا مػف طثبػا 

 إلن يح الفمثيا الرفثيميا  رط يرهي.  المقررييت  ال ر ج ببفض الر صييت ,ريصيثك
 

 مبررات الدراسة:      
مػف ر ريػد  بمػي يي يػه ليهػي الذي يقدـ ّني  ال  لاي يف د ا  رطبيقهي؛ ربمّ ّني يالالطثبا  ك الق اأد  فؼَ ضَ  فّ تيرى بفض الررب ييف 

 ّنيػػ  ضػػفؼ مسػػر ى الربلميػػذ  ػػك ال  لػػارػػؤدي  فْ الطػػرؽ الرقثيديػػا المسػػر دما  ػػك الرػػدريس  الرػػك مػػف المماػػف تَ   لػػا رفثيػػؿ ت  
نرػػينج الدراسػػا مفينػػية الربلميػػذ مػػف ضػػفؼ  تييػػث تظهػػر   7106نػػه,  هػػذا مػػي اادرػػه)أميرة, أػػز  هـ أ  لػػاالفربػػك بيإلضػػي ا 
  اخرة األ طيا . ,الفربيا الّث اظيهر  ك ئ اأد 

اليديخػا  األسػيليب  لػاألف الارػيب المدرسػك يفرقػر  ؛الفربيا الّث ا ك  رى  ميله  ك الن يح أثا الفر ع األ الّطيلب لذلؾ يفثؽ  
الق اأػػد الفرأيػػا  الرنيسػػا ياػػ ف بػػيلطرؽ الرقثيديػػا اةسػػث ب الرثقػػيف, الػػذي   لػػاا  منيئشػػرهي,  يل صػػ ؿ ّني يػػالدة لمػػي ػػك أػػرض ا
دة الق اأػػد,  ي يبػػ ف أػػف تسػػنثرهي لمػػيا, امػػي تف الطثبػػا ئػػد يبػػد ف  همػػي ّني يػػال فػػيؽ الطثبػػا  ػػك مػػيدة الق اأػػد   ػػك  سػػيا ف سػػببيً 

يػا اليػـ  رشػا  مػرَّ الشػا ى مػف تف النيشػنا    مفظػـ الػببلد الفرب7102بسه لا,  لاػف ي ػد ف صػف با  ػك رطبيقهػي ) ابػ  راس, 
أدـ الفهـ  اإل هيـ  ك   لالسنرهي  اأ  ي هي,  هذا يؤدي تانيراؼ   لادى بهي ت هذا  ,ً سثيمي  يهي ال ريسف النطؽ بيلفربيا نطقيً 

 الفربيا ااؿ. الّث ا
 ي يبػػذؿ مػػف  هػػ د لريسػػير رفثمػػه,  ػػإفّ ـ مّمػػالفربػػك لاػػؿ نػػيطؽ بيلفربيػػا, ت  ايرػػب بهػػي,  أثػػا الػػرغّنيػػ   فثػػا الػػرغـ مػػف تهميػػا ال

رػزؿ ئينمػا,  هػذا مػي تادرػه  لّمػي الشا ى مف ضػفؼ طػبلب الرفثػيـ الفػيـ,  أ ػزهـ أػف رطبيػؽ ئ اأػد   ػك تيػيديخهـ,  اريبػيرهـ, 
ت الػػػذايا المرفػػددة  ػػك رنميػػا بفػػػض  ػػك ضػػ ا نظريػػيّنيػػػ  الاشػػؼ أػػف  فيليػػا ال  لػػػا ,  الرػػك هػػد ت  7100)ال    , دراسػػا

 .الّريصيؿ سيسك ضفيفيت السيبع األ الّصؼا لدى طيلبيت ّني يالمفيهيـ ال
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 األسيسيا ئد رةاد اإليسيس بيلمشاثا لدى البييث مف  بلؿ رقيرير المشر يف الررب ييف ي ؿ مسر ى طثبا  ثسطيف  ك المريثا 
 ا  ك مديريرك ئبيطيا   نيف, ييث ربيف مي يثك:ّني ياليي  ك الق اأد لفثا

لذا يشا  اخير مف المدرسيف  اآلبيا مػف  ,الفربيا الّث االمرفثؽ بميدة ئ اأد يلّريصيؿ طثبا  ثسطيف مف صف بيت ررفثؽ بيفينك 
 ا  ك هذ  المريثا.ّني يالردنك مسر ى الطثبا  ك الق اأد 
ضفؼ الربلميذ  ك اإلمبلا؛ ألف اخيرًا مف القضييي اإلمبلنيػا ررػةخر بػيلم ئع اإلأرابػك,   لاا ّني يال ئد تدى الضفؼ  ك الق اأد 

بلب  ػك القػرااة  يمػي يرفثػؽ ضػفؼ الّطػ  يصا الهمزة المر سػطا  بفػض ئضػييي الهمػزة المرطر ػا,  ئػد سػبب هػذا الضػفؼ تيضػيً 
ا  سػ ؼ يػؤخر سػثبي يػّني  الرضػا أنػد  النػ ايك اإلأرابيا)الػذي لػـ ر الّطيلػببيلنيييا األدانيا, ت   يمي ي رص بفهػـ المقػر ا؛ ألف 

فػينك الطثبػا منهػي  ػك الضػفؼ: ضػفؼ  ػك ا الرػك يُ ّني يالأثا ايفيا القرااة  تدانهي بيلطريقا المنيسبا,  مف تهـ ئضييي الق اأد 
را نػػدمي ياػػ ف االسػػـ مصػػدّ  ب يصػػا أ ,أنيصػػرهي األ ليػػا لرسػػهيؿ  أرابهػػي,  أػػدـ الرمييػػز بػػيف االسػػـ  الففػػؿ  لػػاريثيػػؿ ال مثػػا 

"رفيُ ت, رفيَ ت",  أدـ الرمييز بيف األسميا ال مسا  أبلما  أراب اؿ منهي,  أبلميت اإلأػراب الفرأيػا: المخنػا,  مػع المػذار 
الفربيػػػا  ػػػك مػػػديريرك  نػػػيف  ئبيطيػػػا الرفثيميرػػػيف,  الّث ػػػاالسػػػيلـ,  مػػػع المؤنػػػث السػػػيلـ, الممنػػػ ع مػػػف الصػػػرؼ )رقريػػػر مػػػ  هك 

7106.  
ك الّريصػػيثالمسػػر ى   اػػذلؾ مػػف  ػػبلؿ  بػػرة البييػػث  ػػك م ػػيؿ الرفثػػيـ  ػػك المػػدارس  يصػػا   ػػك ال يمفػػا بشػػاؿ أػػيـ, يػػرى تفّ 

الفربيػا ظػيهرة مثم سػا, يرمخػؿ  ػك أػدـ ئػدرة الربلميػذ أثػا اسػر داـ  الّث ػابفد أػيـ,  يلضػفؼ  ػك اسػرفميؿ  لثطثبا يررا ع أيميً 
بشػػػاؿ  ػػػيص  ػػػك الطريقػػػا الرقثيديػػػا  ضػػػفؼٍ   لػػػا يفػػػ د سػػػبب ذلػػػؾ  ؛صػػػييييً  اسػػػر داميً  الق اأػػػد  ػػػك القػػػرااة  الاريبػػػا  اليػػػديث

 ّني .المسر دما  ك ال

س اا   ,يّني  ال  ك اخير مف الد ؿ الفربيا أيما مف ضفؼ  ك المسر ى  ,هنيؾ شا ى  ك  ثسطيف  يصا   بلصا الق ؿ تفَّ 
 تف األ طػػيا  ػػك مهػػيررك اليػػديث  مهػػيرة  ,المقػػر اة  المار بػػا لّث ػػاا  ػػك  , ػػك المرايػػؿ الرفثيميػػا الم رثفػػا ت  الرفثػػيـ ال ػػيمفك

  الاريبا بص رة ال را لثنظر.

الرػك ييمثهػي  هيدةُ ال المؤهثػ ف؛ لػذلؾ  يلّشػ ي يػد   ال   نػيً  يً ثمػمػي يفػد أمفينػيف لػرفثـ شػكا  اً طريقا ردريس ربلنـ ا ػراد ا ريير فَّ ت  
مػػف   لػػاالرػػدريس,  مميرسػػا الرفثػػيـ أنػػد المفثمػػيف بيي ػػا    ػػيد يضػػفك أثػػا مػػف ييمثهػػي  يً مر ريػػ اً ال يماػػف أػػدهي  ػػ از   ػػرادُ األ

دة  ا ػػيدة المرفثمػػيف منهػػي,  طريقػػا الرػػدريس رامػػف اهميرهػػي  ػػك خبلخػػا   انػػب تسيسػػػيا يلمػػيػػؤهثهـ  يفيػػنهـ أثػػا رسػػهيؿ أػػرض ا
هدا ػػه ب ضػػ ح  رسثسػػؿ منطقػػك ميػػرزا أػػف ت ا لػػأثػػا ال صػػ ؿ  الدراسػػيا,  يلطريقػػا رفػػيف المػػدرسدة لمػػي,  االّطيلػػبالمػػدرس,   

امػي  ,ابػرت يدة الطثبػا بفيأثيػا ؛ إلأثا المطي لا  االيرفيظ بيليي يا  الطيئا ي ي فثه ئيدراً ممّ  , ك ال هد  ال ئت طريقهي ائرصيداً 
  .7104زاير    ر ف,  ضؿ)تر ال ئت بشاؿ خميأثا اسر سيأدُ نهي رُ ت

الطريقػػا السػػديدة  يػػد ابيػػر بن ػػيح الطريقػػا, ييػػث  فَّ   لػػان ػػيح الرفثػػيـ يػػرربط   فّ  :الرػػك رقػػ ؿت الررب يػػا ثّميسػػ انطبلئػػًي مػػف المُ 
 غيػر ذلػؾ مػف مشػابلت  ,رفيلج اخيرًا مف ت  ه القص ر  ػك المنػيهج,  ضػفؼ الربلميػذ,  صػف با الارػيب المدرسػك رسرطيع تفَّ 

ا؛  ذلػػؾ لثر ثػػب ّني يػػالؿ  ديػػدة  ػػك م ػػيؿ رػػدريس الق اأػػد سػػرراري ييت  مػػدا  الرفثػػيـ, لػػذا ررضػػا اليي ػػا المثيػػا  لػػك اسػػر داـ 
أثػا القصػػ ر ال اضػا  ػػك الطػػرؽ المفرػيدة المسػػر دما  ػػك ردريسػهي مػػع مراأػػية تف راػ ف رثػػؾ االسػػرراري ييت  المػدا ؿ مػػف رثػػؾ 

بيلهػدؼ مػف ردريسػه, مػف اػؿ مػي سػبؽ دأػي البييػث  ّنيػ   رػربط ال ,الرك رخير الدا فيا لدى الربلميػذ  رنمػك ئػدررهـ أثػا الرفايػر
 ػك نظريرػك  الّنظريػا  رطبيقهػي,  ذ ية ػذ مػف األسػس  البني ّيا الّنظريا البنينيا  رطبيقهي    الّنظريا أثا الفمؿ اليخيث لثربط بيف 

 ال ظيفك  رفثمه.ّني  مف ت ؿ رفثيـ ال ؛ي ررب يًي بطرؽ يديخاملي ظفه البني ّياالبنينيا   



10 

 

 الدراسة:حدود 

لرنميػا  البني ّيػاالبنينيػا    الّنظريػا ف مقرػريريف ئػينمريف أثػا يسرراري ير تخر اسر داـ  ائرصرت الدراسا أثا اليد د الم ض أيا: 
 .السيبع األسيسك بميي ظا  نيف الّصؼ ك اريب ل رني ال ميثا لربلميذ  ي ي  نّ ال الّريصيؿ 

 .7105اليد د الزمينيا : الفصؿ الدراسك الخينك 
    نيف.-األسيسيااليد د الماينيا: مدرسا ذا ر  نيف 

  السيبع األسيسك. الّصؼاليد د البشريا: طثبا 
 تحديد مصطمحات الدراسة:

  ستراتيجية:اإل أواًل:
رماػيف الطثبػا   لػا رااات  ال سينؿ الرك رسرفمؿ مف المدرس  يػؤدي اسػرفميلهي م م أا مف اإل : 7104   ر ف) زاير يفر هي

  مف اال يدة مف ال برات الرفثيميا الم ططا  بث غ األهداؼ الررب يا المنش دة.
ريراػػيت المفثػػـ    ا ػػرااات الرػػدريس الرػػك ي ططهػػي المفثػػـ مسػػبقي, بييػػث رفينػػه أثػػا رنفيػػذ الرػػدريس,   يفر هػػي البييػػث ا رانيػػًي:

تهػداؼ  يقيػؽربشػاؿ مرسثسػؿ  منػرظـ,  الرػك ررايمػؿ  رنسػ ـ مفػًي؛ ليا,  ت فيلػه الرػك يقػـ  بهػي,  الرػك ريػدث الّصفدا ؿ ال ر ا 
 . البني ّياالبنينيا    الّنظريا سرراري يرك  اريب ل رني ال ميثا لثصؼ السيبع   ؽ   ك ّني م ض أيت ال ردريسب  ذلؾ الدرس

  التدريس البنائي:
لمفػػيف  ديػػدة دا ػػؿ سػػييؽ مفػػر رهـ الييليػػا مػػع  بػػرارهـ  المرفثمػػيف  : أمثيػػا اسػػرقبيؿ ررضػػمف  أػػيدة بنػػيا7112)زيرػػ فيفر هػػي 

لثنظريػػا  األسيسػػيا, اذ رمخػػؿ اػػؿ ال بػػرات الييػػية اليقيقيػػا  المفث مػػيت السػػيبقا ب ينػػب منػػيخ رفثػػـ ال  انػػب الػػرَّفثـ السػػيبقا  بينػػا 
 البنينيا.

يد مػف المنيشػط الرفثيميػا  ػك تخنػيا رفثمػه, مف القييـ بيلفد الّطيلببةنه م م أا اإل رااات الرك رماف  :  7112الميهك) هيفر  
القػينـ أػف الفهػـ  بمسػر ييت الػرَّفثـ  رؤاد أثا مشيراره الففثيا  ك رثؾ المنيشػط, بييػث يسػرنرج  المفر ػا بنفسػه,  ييػدث أنػد  

  أيدة رنظيـ البنيا المفر يا لثطيلب  مي  يهي مف مفث ميت.  لامرقدما, رؤدي 
م م أػػا مػػف اإل ػػرااات مػػف  ػػبلؿ  هػػك الايفيػػا الرػػك يػػرـ مػػف  بللهػػي اارسػػيب الفمثيػػيت الفقثيػػا  يماػػف رفريفػػه   رانيػػي بةنػػه: 

,  رقػػيس بيلدر ػػا الرػػك ييصػػؿ أثيهػػي اػػؿ طيلػػب  ػػك الػػرَّفثـ  األنشػػطا  ال بػػرات الرػػك يقػػدمهي المفثمػػ ف   ػػؽ الرؤيػػا البنينيػػا  ػػك 
 اال ربير.

  البنية: ثانيا:
لرػػك رشػػرؽ  اثمػػُا )بنيػػا  مػػف الففػػِؿ الخبلخػػك  )بنػػا   ُرفنػػك البنػػيَا ت  الطريقػػَا,  اػػذلؾ رػػدؿ  أثػػا مفنػػا الرشػػييِد  الفمػػيرِة  الايفيػػِا ا 

 الفربػك ررةسػُس خنينيػُا المفنػا  المبنػا أثػا الطريقػِا الرػك رُبنػا بهػي ّنيػ  يا ف أثيهي البنػيُا, ت  الايفيػُا الرػك ُشػّيد أثيهػي,   ػك ال
 ابف منظ ر .ِا,  الري الت الرك ريدُث  يهي)الفربي الّث ا يدات 

 الدراسي: الّتحصيل  ثالثا:
  بةنػػه: " مقػػدار مػػي ييصػػثه الرثميػػذ مػػف المفث مػػيت المرضػػمنا  ػػك ال يػػدة م ضػػع الر ريػػب,  يقػػيس بيلدر ػػا 7110 يفر ػػه البنػػي)

 لذلؾ".ي المفد الّريصيؿ ك اال ربير الرك ييصؿ أثيهي الرثميذ  
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 :ي ّنحو ال الّتحصيل
 ذلػؾ مػف  ػبلؿ رػدريس الربلميػذ لم ضػ أيت  ا  همػي  رطبيقػيّني يػال يفر ه البييػث   رانيػي بةنػه "مػدى مفر ػا الربلميػذ بيلق اأػد  
الدر ػا الرػك  يقػيس ذلػؾ مػف  ػبلؿ   ,البني ّيػاالبنينيػا    الّنظريػا  ك اريب ل رني ال ميثػا لثصػؼ السػيبع   ػؽ اسػرراري يرك  ّني  ال

 ".ّني الدة " لميي الّريصيؿ ييصؿ أثيهي الربلميذ  ك اال ربير 
 الطريقة التقميدية: خامسًا:

  بةنه: "الطريقا الرك رفرمد أثا اإللقيا  الشرح مف  ينب المفثـ  اإلنصػيت  اليفػظ مػف  ينػب الرثميػذ, 0997 يفر هي ي سؼ) 
  الاريب المدرسك ه  المصدر الرنيسك لثمفر ا".

يػا  الرثميػذ ال د ر لػه  ػك الفمثيػا الرَّفثم يفر هي البييث   رانيي: هك الطريقػا الرػك رفرمػد أثػا المفثػـ اميػ ر لثفمثيػا الرفثيميػا  
 يا  ال االسرميع.الرَّفثمالرفثيميا 

  :البنيوّية الّنظرية  سادسا:
مر يػػػرة,  أثػػػا الػػػدارس الث ػػػ ي تف يبيػػػث أػػػف ائػػػيت الخيبرػػػا بػػػيف أنيصػػػر لفػػػؿَّ  : بةنهػػػي م م أػػػا مػػػف ا0991 يفر هػػػي  ضػػػؿ )

ئيت الرك رفطك الفنيصر المريدة ئيما   ضفهي  ك م م ع منظـ , شريطا تف يا ف ريثيثه لثػنص ريثػيبل شػم ليي,  تف ال لفبلا
بػػؿ هػػك اػػؿ ريامػػه أبلئػػيت  يفربػػر الفنيصػػر الرػػك يراػػ ف منهػػي  يػػدات مسػػرقثا؛ ألف البنيػػا ليسػػت م ػػرد م م أػػا مػػف الفنيصػػر

يماف  هـ تي أنصػر  ػك البنيػا  ػيرج ال ضػع الػذي يشػ ثه  ػك   لذلؾ ال دا ثا   ؽ المبدت المنطقك بة ل يا الاؿ أثا ال زا,مر
 الشاؿ الفيـ. 

 البني ّيا الّنظريا  يفر هي البييث ا رانيي بةنهي م م أا مف اإل رااات  األنشطا  ال برات الرك يقدمهي المفثم ف   ؽ اسرراري يا 
 ,  رقيس بيلدر ا الرك ييصؿ أثيهي اؿ طيلب  ك اال ربير.ثـ الرَّف ك 

 الدراسات السابقة:

 :البنيوّيةالبنائية و الّنظرية الدراسات التي اهتمت ب

 ػك النقػد األدبػك اليػديث ييػث اسػر دمت البييخػا  البني ّيػاالرفرؼ أثا تخر الدراسيت   لا الرك هد ت   7104دراسا بنيصر )
الػنص   لػامػيدة   هريػا بيلنسػبا  الّث ػاتف   لػا,  ئػد ر صػثت الدراسػا , امي اسرفينا بيلمنهج الريثيثػك ال صفكالمنهج الريري ك 

ف الهػدؼ الػرنيس اػيف ,  ذلػؾ بدراسػا بنيػا الػنص  لقػد رفػدد الطػرؽ الرػك اربفهػي الميثثػ ف البني يػ ف لاػ ال يريقؽ اال يػر اال بهػي
البييػث مػف هػذ  الدراسػا  ػك اريبػا االطػير  اسػرفيدت,  لقػد  د ر   ك ريديد مفنػا الػنص بيلقيرئرهرـ  البني ّيا,  تف دراسا البنيا

 . النظري 

, لثنظريػػا البنينيػػا  ػػك لفثػػمفثمػػك ا م ائػػؼ رقصػػكTafrova-Grigorova et al., 2012))هػػد ت دراسػػا    ػػك  الػػرَّفثـ ـ 
رصػميـ ب ـ   ػك مػدارس بث يريػي,  ئػيـ البييػثلفثػمفثمػك امػف   مفثمػاثّمػي   مف21)  بث ت أينا الدراسػا مدارس بث يريي الخين يا,

%  مػػػف 21تداة مبليظػػػا ئينمػػػا أثػػػا المقيبثػػػا الش صػػػيا,  بيلريثيػػػؿ النػػػ أك إل يبػػػيت المفثمػػػيف, تظهػػػرت نرػػػينج الدراسػػػا تف)
السػػث ايا  ػػك الرفػػيطك مػػع المرفثمػػيف,  تف بػػيئك المفثمػػيف يطبقػػ ف األ اػػير البنينيػػا بدر ػػا  الّنظريػػا المفثمػػيف يميرسػػ ف ت اػػير 

 اسػػرفيدت لقػػد  المنيػػا البنػػينك  ػػك الرػػدريس ّنيػػ مر سػػطا, امػػي تظهػػرت النرػػينج تف لػػدى المفثمػػيف اسػػر يبيت  ي يبيػػا لثريػػ ؿ 
 .دراسا مع الدراسا الييلياالبييث مف هذ  الدراسا  ك اريبا االطير النظري   ك ر ظيؼ نرينج ال

لرقصػػك مػػدى مميرسػػا مفثمػػك ال  را يػػي  ػػك ررايػػي, لثرػػدريس   ػػؽ المنيػػا  (Kaya, 2012)  ػػك ذات السػػييؽ  ػػيات دراسػػا
  41) بث ت أينا الدراسػا,  تخر هذا النمط  ك رنميا ال أك بيلرن ع الخقي ك أثا المسر ييف الميثك  الفيلمك, الرَّفثـ البنينك  ك 
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,  مف  بلؿ دراسا الييلا؛  ذ رـ  مع البيينيت الن أيا ب اسطا س بلت المبليظػا  ك مدارس ررايي مف مفثمك ال  را يي ثّمي مف
رطبيػؽ المنيػا البنػينك,  ّني  يا,  المقيببلت الش صيا, تظهرت نرينج الدراسا تف مفثمك ال  را يي لديهـ ار يهيت  ي يبيا الّصف

دريس ال  را يػػي بيسػػب الػػرؤى البنينيػػا,  ػػك رنميػػا  أػػك الطثبػػا بيلقضػػييي اال رميأيػػا  الشػػفبيا  فيليػػا رػػ  لػػاامػػي تشػػيرت النرػػينج 
البييػػث مػػف هػػذ  الدراسػػا  ػػك اريبػػا االطػػير النظػػري   ػػك ر ظيػػؼ نرػػينج  اسػػرفيدت لقػػد  ,ال طنيػػا منهػػي,  الفيلميػػا أثػػا يػػد سػػ اا

 .الدراسا مع الدراسا الييليا,  ايفيا ا ريير الفينا 
البنػينك,  ػػك  الػرَّفثـ تخػر اسػػر داـ اسػرراري ييت الرػدريس  ػ ؽ المفر يػػا  تنمػيط   لػا  الرفػرؼ 7100 هػدؼ الر ػيأك  ػك دراسػػره)

  007اارسػػيب المفػػيهيـ الفقهيػػا  رنميػػا الرفايػػر االسػػرقرانك, لػػدى طثبػػا المريثػػا الخين يػػا  ػػك األردف,  راػػ ف ت ػػراد الدراسػػا مػػف )
ا ربػػػير اارسػػػيب  البييػػػث  اسػػػر دـ  اسػػػر دـ البييػػػث المػػػنهج شػػػبه الر ريبػػػك, ,ك الخػػػين ي األدبػػػكالخػػػين الّصػػػؼطيلبػػي مػػػف طػػػبلب 
, أثػػػػا ا ربػػػػير اارسػػػػيب المفػػػػيهيـ الفقهيػػػػا, لصػػػػيلا الم مػػػػ أريف  يصػػػػينياظهػػػػرت  ػػػػر ؽ ذات داللػػػػا  ييػػػػث المفػػػػيهيـ الفقهيػػػػا,

ف الر ػريبيريف لصػيلا تي منهمػي أثػا ا ربػير اارسػيب الر ريبيريف؛ البنينيا   ػ ؽ المفر يػا,  لػـ ر  ػد  ػر ؽ دالػا بػيف الم مػ أري
المفيهيـ الفقهيا,  برطبيؽ ا ربير الرفاير االسرقرانك, ظهرت  ر ؽ ذات داللا لصيلا اسرراري يا الردريس   ؽ المفر ػك, مقيرنػا 

 يلّنظريػا اريبػا االطػير النظػري ال ػيص ب ػك الدراسا الييليا مف هذ  الدراسا  اسرفيدت,  لقد البنينك,  الطريقا االأرييديا يلرَّفثـ ب
 .مع الدراسا الييليا   ك بنيا اال ربير الّضيبطامف  بلؿ مقيرنا الم م أيت الر ريبيا مع  البنينيا  مدى مطيبقا نرينج الدراسا

 المهػيرات رنميػا  ػك   E's  (Seven اسرقصػيا  يأثيػا ر ظيػؼ اسػرراري يا البنينيػا  لػا   الرػك هػد ت 7101)تمي دراسا اآلغػي
مقيػيس مهػيرة ار ػيذ  البييػث اسػر دـامػي  ,ال ػيمس االسيسػك الّصػؼـ  الفيما الفثسطينك لػدى طػبلب لفؿَّ اليييريا  ك مبيث ا

 ر صػػثت رـ ا ريرهػػي بيلطريقػػا الفشػػ انيا, ال ػػيمس االسيسػػي الّصػػؼ  طيلبػػي مػػف طػػبلب 10,  را نػػت أينػػا الدراسػػا مػػف )القػػرار
نك ـ  الفيما الفثسػطيلفثَّ اليييريا  ك مبيث ا المهيرات رنميا  ك   Seven) E's  يأثيا ر ظيؼ اسرراري يا البنينيا  لاالدراسا 

 يلّنظريػا الدراسا الييليا مف هذ  الدراسا  ك اريبا االطير النظري ال ػيص ب اسرفيدت لقد  ال يمس االسيسك الّصؼلدى طبلب 
 ..البنينيا  مدى مطيبقا نرينج الدراسا لنرينج الدراسا الييليا   ك بنيا اال ربير

 لثنظريػا السػف ديا  الفربيػا الممثاػا  ػك ياسػبلماإل الرربيػا مفثمػك مفر ػا در ػا اسرقصػيا هػد ت بدراسػا (2010 )القيسػك  ئػيـ

نظػرا لمبلنمرهػي لهػذ  الدراسػا,  بث ػت  اسػربينا بيسػر داـ  لقػد ئػيـ البييػث ,األسيسػيا مق الرهػي ضػ ا  ػك لهػي  اسػر دامهـ البنينيػا,
 الرربيػا مفثمػك مفر ػا در ػا تف النرػينج  تشػيرت ربػ ؾ, منطقػا  ػك ياسػبلماإل الرربيػا مفثمػك مػفثّمػي مف( 135)  الدراسػا أينػا

 المرايؿ بيف االسر داـ در ا  ك دالا  ر ؽ رظهر  لـ مر سطا, بدر ا اينت لهي  اسر دامهـ البنينيا الّنظريا  لمبيدئ ياسبلماإل

البنينيػا  مػدى  يلّنظريػا الدراسػا الييليػا مػف هػذ  الدراسػا  ػك اريبػا االطػير النظػري ال ػيص ب اسػرفيدت لقػد  المسػرهد ا الرفثيميػا
 مطيبقا نرينج الدراسا لنرينج الدراسا الييليا.

 بث ػت ئينمػا أثػا الرفثػيـ اإللارر نػك,  -مفر يػا ا رميأيػا-,  هػد ت رقصػك تخػر بينػا رفثػـ بنينيػا (Qiyun,2009) تمي دراسػا
م م أػيت صػ يرة, بييػث ي رػير اػؿ   لػا مفثما مف المفهد ال طنك لثرفثيـ  ك سن ي  رة,  رقسيمهـ  ثّمي   مف74)أينا الدراسا

   ثسػػا, مػػف  ػػبلؿ رػػ  ير بنيػػا مفر يػػا,  بينػػا 07 يػػا  لمػػدة)مفثػػـ, م ضػػ أي رنيسػػي يػػد ر النقػػيش ي لػػه مػػع طثبػػا المريثػػا الخين
ر اصؿ ا رميأيا  لارر نيا,  تظهرت النرينج  فيليا المنيا البنينك, القػينـ أثػا األسػس المفر يػا  اال رميأيػا  اإللارر نيػا,  ػك 

خػػيرة الرفايػػر ؛ مػػف  ػػبلؿ المشػػيراا بػػيف االػػرَّفثـ  ثػػؽ بينػػا رفثػػـ  فيلػػا, ررصػػؼ بيلمر نػػا  ػػك ا ريػػير م ضػػ ع  لمفثػػـ  طثبرػػه,  ا 
 اسػرفيدت لقػد  ,ذي المفنا, مع ظه ر سما الرفي ف  ك البيث أف المفر ػا,  اسػر دامهي,  رمريرهػي لآل ػريف يلرَّفثـ  االنش يؿ ب
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البنينيػا  مػدى مطيبقػا نرػينج الدراسػا لنرػينج الدراسػا  يلّنظريا الدراسا الييليا مف هذ  الدراسا  ك اريبا االطير النظري ال يص ب
 الييليا.

المفر يػػا البنينيػػا,  ػػك اارسػػيب مهػػيرات القػػرااة الّنظريػػا   بدراسػػا لرقصػػك تخػػر برنػػيمج رفثيمػػك ئػػينـ أثػػا 7115)  ئػػيـ الدرا شػػا
يف الخيلػػث الّصػفطيلبػي  طيلبػػا, مػف طثبػػا   51, المرػة ريف ئرانيػػي  ػك األردف,  بثػػح ت ػراد الفينػػا)األسيسػػيا الاريبػا لطثبػػا المريثػا 

ا ربػػير مهػػيرات القػػرااة,  إأػػداد اسػػر دـ البيػػث المػػنهج شػػبه الر ريبػػك  ئػػيـ البييػػث ب , ػػك المػػدارس االردنيػػا  الرابػػع األسيسػػييف
 لقػػػد  ,الر ريبيػػػا  ػػػ د  ػػػر ؽ دالػػػا ألخػػػر البرنػػػيمج الرفثيمػػػك لصػػػيلا ت ػػػراد الم م أػػػا ب  اسػػػفرت النرػػػينج ا ربػػير مهػػػيرات الاريبػػػا, 

البنينيا  مدى مطيبقا نرينج الدراسا لنرػينج  يلّنظريا الدراسا الييليا مف هذ  الدراسا  ك اريبا االطير النظري ال يص ب تاسرفيد
 اال ربير.  أدادالدراسا الييليا   ك ايفيا 

 ػػك  البني ّيػػا الّنظريػػا الفربػػك  ػػك ضػػ ا  ّنيػػ  رفػػرؼ تخػػر برنػػيمج مقرػػرح  ػػك ال  لػػا  هػػد ت هػػذ  الدراسػػا 7115)دراسػػا نػػييؼ 
 هي.ّني  يي بفثسطيف  رنميا ار يهيره لفثَّ ا األسيسيالدى ربلميذ المريثا ّني  ريصيؿ ميدة ال

الريسػع مػف مدرسػا  الّصػؼمػف    رثميػذاً 91 بث ػت أينػا الدراسػا ) ,ريصػيثك ا ربػيرٍ  إأػداد,  باسر دـ البييػث المػنهج ال صػفك
 يأثيػػا البرنػػيمج المقرػػرح   يأثيػػا   لػػا, رػػـ ا رييرهػػي بيلطريقػػا الفشػػ انيا,  ر صػػثت الدراسػػا ي ظػػا  نػػيفبمي األسيسػػياأػػز الػػديف 

 االر ػي   ػك الق اأػد الّريصػيؿ زيػيدة  يأثيػا   لػاالك تدت بػد رهي  البني ّيا الّنظريا ا  ك ض ا ّني يالطريقا الردريس  ك الق اأد 
الدراسػا الييليػا مػف هػذ  الدراسػا  ػك اريبػا االطػير النظػري ال ػيص  ت لقد اسرفيدالريسع األسيسك,  الّصؼا لدى ربلميذ ّني يال
 .المنهج المربع   ك ,اال ربير  أداد  ك ايفيا  , مدى مطيبقا نرينج الدراسا لنرينج الدراسا الييليا ,يلّنظريا البني ّياب

لرنميػػا مهػػيرات الررايػػب الث ػػ ي لػػدى ربلميػػذ المريثػػا  ؛الرفػػرؼ أثػػا تخػػر برنػػيمج مقرػػرح  لػػا  هػػد ت 7116دراسػػا أبػػد الػػدايـ )
ي,   ك ض نهي ئيـ ببنيا  أدادالخينك  الّصؼئينما بمهيرات الررايب الث  ي البلزما لربلميذ  إأدادييث ئيـ البييث ب ,ياأداداإل

سػيب الربلميػذ لمهػيرات الررايػب الث ػ ي  رنميػا ئػدررهـ  ػك بنػيا البرنيمج, ييث تسفرت نرينج الدراسا أف  يأثيا البرنيمج  ػك اار
الدراسا الييليا مف هذ  الدراسػا  ػك ايفيػا أػرض االطػير النظػري  مػدى مطيبقػا نرػينج الدراسػا  اسرفيدت,  لقد ال مؿ  الرراايب

 لنرينج الدراسا الييليا.

ا  ك ض ا بفض ّني يالالطثبا المفثميف لردريس الق اأد  لرنميا مهيرات ؛ئييس  يأثيا برنيمج  لا  هد ت 7117دراسا غيلب )
أػداد   ,المدا ؿ بيل مه ريا اليمنيا, ئيـ البييث ببنيا بطيئا مبليظا برنػيمج لرنميػا المهػيرات البلزمػا لثطثبػا المفثمػيف لرػدريس  ا 

 اسػر دـ البييػث المػنهج ال صػفك لهػذ  , الرفي نك, يؿ المشابلت, الرػدريس المصػ رالرَّفثـ ة  ك ض ا مد ؿ ي ّني  الالق اأد 
ا ّني يػالالرفػي نك  ػك رنميػا مهػيرات الطثبػا المفثمػيف لرػدريس الق اأػد  الػرَّفثـ  تسفرت نرػينج الدراسػا أػف  يأثيػا مػد ؿ  الدراسا,

ظػػري الدراسػػا الييليػػا مػػف هػػذ  الدراسػػا  ػػك اريبػػا االطػػير الن اسػػرفيدت لقػػد  أثػػا مػػد ثك الرػػدريس المصػػ ر  يػػؿ المشػػابلت.
 ا  مدى مطيبقا نرينج الدراسا لنرينج الدراسا الييليا.يّني  الال يص بيلق اأد 

الامبيػػ رر مرفػػدد ال سػػينط  ػػك أػػبلج  بيسػػر داـالرفػػرؼ أثػػا  يأثيػػا المػػد ؿ البنيػػ ي   لػػا  هػػد ت 7117) اػػذلؾ دراسػػا ميمػػد
يا اسػر دـ البييػث المػنهج الر ريبػك  ػك هػذ  الدراسػا أدادصف بيت رفثـ الهندسا   فض القثؽ الهندسك لدى ربلميذ المريثا اإل

 الطػبلب ااػؿ الػذيف درسػ ا  يػدة  الػرَّفثـ بلب ذ ي صػف بيت  تسػفرت نرػينج الدراسػا أػف رفػ ؽ الّطػ ,ا ربػيرا إأػداد ئيـ البيػث ب
ك  يدة المسييا,  اذلؾ المسييا بيلران بني يا أثا طبلب الذيف درس ا بيلطريقا الرقثيديا  ك الر ثب أثا الصف بيت الشينفا  

الدراسا الييليا مػف هػذ  الدراسػا  ػك اريبػا االطػير  اسرفيدت لقد  رف ئ ا أثا طبلب الطريقا الرقثيديا  ك  فض القثؽ الهندسك.
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اال ربػير  مػف المػػنهج   أػػداد مػدى مطيبقػا نرػػينج الدراسػا لنرػينج الدراسػا الييليػػا   ػك ايفيػا  البني ّيػػا يلّنظريػا النظػري ال ػيص ب
 المربع.

 التعميق بشكل عام عمى الدراسات السابقة:
 الدراسات السابقة نالحظ ما يمي: إلىبالنظر 

 دراسػػػػػا  , 7104)مخػػػػػؿ دراسػػػػػا بنيصػػػػػر -مػػػػػف ال ينػػػػػب النظػػػػػري  البني ّيػػػػػا الّنظريػػػػػا مفظػػػػػـ الدراسػػػػػيت السػػػػػيبقا رني لػػػػػت 
 Tafrova-Grigorova) تمػي دراسػا , 7115)بيسرخنيا دراسا نػييؼ لـ ررني لهي مف ال ينب الرطبيقك  - 7117ميمد)

et al., 2012) ,دراسػػػا  (Kaya,2012), ( اػػػذلؾ دراسػػػا  , 7101 دراسػػػا اآلغػػػي ) , 7100 دراسػػػا الر ػػػيأك 
 لـ رشر دراسا  ايدة البنينيا, لذايلّنظريا  قد اهرمت ب , 7101 دراسا القيسك) , 7115 دراسا الدرا شا) , 7119ا يف)

 اطريقا ردريس مفًي. البني ّيا الّنظريا البنينيا    الّنظريا اسر داـ   لامف رثؾ الدراسيت  - هذا  ك يد د أثـ البييث-
   

 دراسػا الر ػيأك  ,(Kaya,2012)  دراسػا ,(Tafrova-Grigorova et al., 2012)دراسػا  الدراسػا الييليػا مػع ارفقػت
 يفالمر يػػر اسػػر دامهي أليػػد  ػػك  , 7115 دراسػػا الدرا شػػا) , 7119 اػػذلؾ دراسػػا اػػ يف) , 7101 دراسػػا اآلغػػي ) , 7100)

 ػك  هػذة الدراسػيت  ا رثفػت  ا رثفت مع الدراسا الييليا  ك المػنهج المسػر دـ  البينػا   الم رمػع, النرينج,بفض   ك  يفالمسرقث
 ػػك االسػػر داـ بػػيف المرايػػؿ الرفثيميػػا الم رثفػػا  ػػك الرػػك لػػـ رظهػػر  ػػر ؽ  , 7101النرػػينج مػػع مػػي ر صػػثت  ليػػه دراسػػا القيسػػك )

 قػد ارفقػت مػع  , 7117دراسػا ميمػد)    , 7115 دراسػا نػييؼ) , 7104البنينيػا أثػيهـ,  تمػي دراسػا بنيصػر) الّنظريػا رطبيؽ 
دراسػػا أبػػد تمػػي    ,الم رػػيرة الفينػػا  المر يػػر الرػػيبع  البينػػا ا رثفػػت  ػػك  ,المسػػرقؿ المر يػػرالدراسػػا الييليػػا  ػػك المػػنهج المسػػر دـ 

بػيلمر ير المسػرقؿ  الرػػيبع   ميفهػي,  الدراسػا الييليػا  قػد ا رثفرػي أػف الدراسػيت السػيبقا , 7117 ,  دراسػا غيلػب)7116الػدايـ)
   المنهج المسر دـ  الفينا الم ريرة .

 وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من النواحي التالية:

 ّنيػ  ريديػد   ػرااات رػدريس ال   ,  ك بنيا االطير النظري ,السيبع الّصؼا لربلميذ ّني يالاأد ريصيثك  ك الق   بنيا ا ربير
ّني يػػا أػػف طريػػؽ ال ماينيػػا رقػػ يـ مسػػر ى الطػػبلب  ػػك الق اأػػد   لػػابيإلضػػي ا  الّنظريػػا البني ّيػػا   البنينيػػاالّنظريػػا بيسػػر داـ 
ّني يػػا بػػيلم ائؼ االرصػػيليا الضػػر رة ربػػط رفثػػيـ الق اأػػد ا تخنػػيا الاريبػػا,   ّني يػػالبيلق اأػػد األ طػػيا الث  يػػا المرربطػػا يصػػر 

 بهي الربلميذ.الرك يمر 

 جراءات :الطريقة واال
 منهج الدراسة:

 األ لػػا  األسيسػػياالسػػيبع  ػػك مدرسػػا ذاػػ ر  نػػيف  الّصػػؼاربػػع البييػػث المػػنهج شػػبه الر ريبػػك الػػذي طبػػؽ أثػػا أينػػا مػػف ربلميػػذ 
 خبلث م م أيت, م م أريف ر ريبيريف  م م أا ضيبطا.  لا) ايلا ال  ث  مقسما 

الّنظريػا : رـّ ردريس اريب الق اأد لثصؼ السيبع األسيسك بيسر داـ طريقا ردريسيا ئينما أثػا األ لاالم م أا الر ريبيا  .0
 البنينيا.

 الّنظريػا الم م أا الر ريبيا الخينيا: رـّ ردريس اريب الق اأد لثصؼ السيبع األسيسك بيسر داـ طريقػا ردريسػيا ئينمػا أثػا  .7
 .البني ّيا

 رـّ ردريس اريب الق اأد لثصؼ السيبع األسيسك بيلطريقا المفريدة )الرقثيديا .: الّضيبطاالم م أا  .2
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 مجتمع الدراسة:

  6دهي ) البػيلح أػد  ػك ميي ظػا  نػيف  ايلػا ال ػ ث ػك مػدارس السػيبع األسيسػك  الّصػؼمػف ربلميػذ  يرمخؿ م رمع هذ  الدراسا
   رثميذا  رثميذة.470)مدارس  يهي 

 عينة الداراسة:
 ػػك ميي ظػػا  نػػيف بفثسػػطيف  ػػبلؿ الفصػػؿ  األسيسػػيامػػف مدرسػػا ذاػػ ر  نػػيف رثميػػذا   57رػػـ ا ريػػير أينػػا أشػػ انيا ئ امهػػي ) 

  .7105الدراسك الخينك )

 أدوات الدراسة:
 الباحث. إعدادة من ي ّنحو الاختبار تحصيمي في القواعد  .1

الرػك رني لػت  السػيبقا االطبلع أثا الدراسػيت   بنيا  د ؿ م اصفيت,   لبل ربيرصييغا االهداؼ الرفثيميا ريثيؿ المير ى    بفد
ك الّريصػيثببنػيا اال ربػير  ئيـ البييث , رى يا األالّريصيث  أدد مف اال ربيرات اّني يالالق اأد الدراسك  ك الّريصيؿ م ض ع 
اي ػػا مقننػػا,  هػػك م زأػػا أثػػا الت   المقيػػدة امقيليػػالم ضػػ أيا ت  المػػف أػػدة تنػػ اع مػػف األسػػنثا    قػػرة 71مػػف )يراػػّ ف  الػػذي 

 .أبلمريف  لا نصؼ أبلماااؿ  رررا ح الدر يت أثا  قرات اال ربير بيف  اّني يالالق اأد م ض أيت 
 – 1الاثيا لثمفي ص أثا اال ربير بيف ) امالفؿَّ ا ررـ اسر يبا المفي ص أثا  قرات اال ربير يسب ن ع اؿ سؤاؿ,  رررا ح 

  .أبلما 71
 تحليل فقرات االختبار: .2

  الرمييز لاؿ  قرة مف  قرات اال ربير: الّصف بالريثيؿ  قرات اال ربير رـ يسيب مفيمثك 
 :الّصعوبةمعامل 

َـّ رقسػػيـ    يبػػا"النسػػبا المن يػػا لثػػذيف ت ػػيب ا أػػف اػػؿ سػػؤاؿ مػػف تسػػنثا اال ربػػير  الّصػػف بايقصػػد بمفيمػػؿ   يطنػػا,  لػػذلؾ  قػػد رَػػ
َـّ صػػيييا,    يبػػا يطنػػا,  الػػذيف ت ػػيب ا أػػف السػػؤاؿ    يبػػام مػػ أريف,   ػػرز الػػذيف ت ػػيب ا أثػػا السػػؤاؿ   لػػادر ػػيت الطثبػػا   خَػػ
   ؽ المفيدلا الريليا: الّصف با ي يد مفيمؿ 

 ـ ص=  الّصف بامفيمؿ 
 م ػ ع + م ػ د

X 011 
 ف 7

 ييث تف:
 يي.لفثصيييا  ك الم م أا ا   يبام ػ ع: أدد الطثبا الذيف ت يب ا أف  قرات اال ربير 
 صيييا  ك الم م أا الدنيي.   يبام ػ د: أدد الطثبا الذيف ت يب ا أف  قرات اال ربير 

 .  أف  قرات اال ربير  ك الم م أريف  يباف: أدد الطثبا الذيف يي ل ا اإل 7 
ررػػرا ح ئيمػػا  يفضػػؿ تف ررػػدرج  قػػرات اال ربػػير  ػػك صػػف برهي, بييػػث ربػػدت بػػيلفقرات السػػهثا  رنرهػػك بػػيلفقرات الصػػفبا,  بيلرػػيلك 

  .  7107األسدي   يرس, % )71%  بييث يا ف مفيمؿ صف با اال ربير ااؿ  ك يد د 91 – 01صف برهي بيف )
 يسيب مفيمؿ الرمييز لاؿ  قرة مف  قرات اال ربير,   ؽ المفيدلا الريليا: َـّ : خُ مفيمؿ الرمييز 

 مفيمؿ الرمييز ـ ت = 
 م ػ د –م ػ ع 

X 011 
 ف        
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  تف: ييث
 يي.لفثصيييا  ك الم م أا ا   يبام ػ ع: أدد الطثبا الذيف ت يب ا أف  قرات اال ربير 
 صيييا  ك الم م أا الدنيي.   يبام ػ د: أدد الطثبا الذيف ت يب ا أف  قرات اال ربير 

  .7107األسدي   يرس, أف  قرات اال ربير  ك  يدى الم م أريف )  يباأدد الطثبا الذيف يي ل ا اإل
يػػي لفثم مػػ أريف, الم م أػػا ا  لػػا لثيصػػ ؿ أثػػا مفػػيمبلت صػػف با  رمييػػز اػػؿ  قػػرة مػػف  قػػرات اال ربػػير, رػػـ رقسػػيـ الطثبػػا 

%  مػػف م مػػ ع الطثبػػا مػػف الػػذيف يصػػث ا أثػػا تأثػػا الػػدر يت  ػػك اال ربػػير,  الم م أػػا الخينيػػا الػػدنيي  ضػػمت 75 ضػػمت )
الدر يت أثػا اال ربػير مػف الفينػا االسػرطبلأيا,  ئػد بثػح أػدد الطثبػا  %  مف م م ع الطثبا مف الذيف يصث ا أثا تدنا75)

 ثّمي اررففت در ا الرمييز أف ذلؾ ا ثّمي %   تنه ا77أف ) مف المفضؿ تال يقؿ مفيمؿ الرمييزطيلبًي ,    05 ك اؿ م م أا )
 .  يماػف تف راػ ف مقب لػا50مقػدار  )  بمر سػط 80. - 20.الػذي يرػرا ح مػداهي بػيف ) الّصػف با,  تمػي مفػيمبلت اينػت ت ضػؿ

 الّصػف با ال ػد ؿ الرػيلك يبػيف مفػيمبلت ,  7107األسدي   يرس, ).را ف االسنثا تصفب20.أف الّصف بايقؿ مفيمؿ  ثّمي  ا
 والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار الّصعوبةيبين معامالت  (1جدول ) :ررمييز لاؿ  قرة مف  قرات اال ربي ال

 رئـ
 الفقرة

مفيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 % الّصف با

 مفيمؿ الرمييز
 رئـ
 الفقرة

مفيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 % الّصف با

 مفيمؿ الرمييز

1 70.6 0.24 76 61.8 0.76 

2 79.4 0.29 75 52.9 0.82 

3 47.1 0.35 28 50.0 0.65 

4 55.9 0.53 29 55.9 0.41 

5 70.6 0.35 30 41.2 0.71 

6 52.9 0.24 31 70.6 0.47 

7 38.2 0.29 32 44.1 0.53 

8 82.4 0.35 33 35.3 0.35 

9 79.4 0.41 34 35.3 0.47 

10 70.6 0.47 35 58.8 0.82 

11 38.2 0.29 36 38.2 0.29 

12 47.1 0.35 37 52.9 0.71 

13 55.9 0.29 38 61.8 0.65 

14 35.3 0.35 39 41.2 0.47 

15 52.9 0.35 41 26.5 0.29 

16 55.9 0.65 40 23.5 0.24 

17 41.2 0.24 47 61.8 0.65 

18 55.9 0.76 42 55.9 0.76 

19 47.1 0.59 44 38.2 0.53 

20 52.9 0.82 47 41.2 0.59 

21 58.8 0.59 46 58.8 0.82 

22 58.8 0.82 45 44.1 0.53 

23 23.5 0.35 41 82.4 0.41 

24 38.2 0.29 49 70.6 0.65 

25 47.1 0.82 71 79.4 0.29 

 1.49مفيمؿ الرمييز الاثك =  %52.7الاثك=  الّصف بامفيمؿ 
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% ,  تف در ػا رمييػز  قػرات 17.4 -72.7در يت صف با مفظـ  قرات اال ربير ررا يت بػيف ) يرضا مف ال د ؿ السيبؽ تفَّ 
 الّصف باتف مفظـ  قرات اال ربير رقع ضمف المسر ى المقب ؿ لمفيمبلت   لا  ممي يشير 1.17–1.74اال ربير ررا يت بيف )

  الرمييز,   ميفهي مفيمبلت صف با  رمييز مقب لا أثميًي.
 الّنظريػػا البنينيػػا   الّنظريػػا البييػػث  ػػك ضػػ ا   أػػدادطػػرؽ الرػػدريس المسػػر دما  ػػك هػػذ  الدراسػػا, طريقرػػيف مقرريػػيف مػػف  .2

 البييث.  أداد الطريقا الرقثيديا  مي يسرثـز ذلؾ مف ريضيرات الدر س مف  البني ّيا
 .الّنظريا البني ّياآل ر بيسر داـ ا   ,البنينياالّنظريا ا بيسر داـ ّني يالتيدهمي لردريس الق اأد  ,دليثيف إأدادئيـ البييث ب .4

 الصدق: 

: رػػـ الريقػػؽ مػػف صػػدؽ اال ربػػير بفرضػػه مػػف الميامػػيف المر صصػػيف  ػػك المنػػيهج  طػػرؽ الرػػدريس  ػػك صةةدق المحكمةةينت اًل: 
 الرفديبلت البلزما.اثييت الرربيا,  بفد الريايـ رـ   راا 

رػػـ الرةاػػد منػػه أػػف طريػػؽ يسػػيب مفػػيمبلت ارربػػيط در ػػا اػػؿ بفػػد  حسةةاب صةةدق التكةةوين الفرضةةي )االتسةةاق الةةداخمي(:خينيػػًي: 
 بيلدر ا الاثيا لبل ربير.

 

  د ؿ يسيب صدؽ الرا يف الفرضك )االرسيؽ الدا ثك 
 الداللا مفيمؿ االرربيط البفد

 1.10 1.55 المفر ا

 1.10 1.50 الفهـ

 1.10 1.12 الرطبيؽ

 ,   ػػةاخر1.1 ػػك السػػؤاؿ الػػذي رفػػدى ) : رػػـ ريديػػد مفيمػػؿ السػػه لا لبل ربػػيرلالختبةةار الّصةةعوبةتحديةةد معامةةل السةةهولة و خيلخػػًي: 
يماػػف   80. - 20.الػػذي يرػػرا ح مػػداهي بػػيف ) الّصػػف باي مفػػيمبلت  تّمػػ ,زاد مفيمػػؿ السػػه لا الّصػػف باان فػػض مفيمػػؿ  ثّمػػي  ا
×  1.7  ك ا يبيت الطبلب  الربييف الاثك يصػبا ) ؤاؿ األصفب,    ه  السّ 1.7الذي يقؿ أف ) الّصف با تمي مفيمؿ  ,هيئب ل
 .1.06السؤاؿ ال يد ه  الذي ال يقؿ مسر ى الربييف أف  بمفنا تفَّ  , 1.06=  1.1

 الثبات:
   1.90ييث بثح مفيمؿ الخبيت )  طريقا ار مبيخ تلفي) األ لا: رقبثالثة ط  تم حساب ثبات االختبار  

يسيب مفيمؿ االرربيط بيف در يت ت راد الفينا االسرطبلأيا أثا الفقرات الفرديا  رَـّ  ,صفيةطريقة التجزئة النّ بالثانية 
 قرة ,  ئد بثح مفيمؿ االرربيط بيف النصفيف بيسر داـ مفيدلا  77 قرة   در يت الفقرات الز  يا )ف=  77لبل ربير )ف= 

الرنبؤيا )النصفيف مرسي ييف ,  اينت  برا ف - ,  رـ رفديؿ ط ؿ اال ربير بيسر داـ مفيدلا سبيرميف 1.576بيرس ف )
اال ربير يرسـ بدر ا  يدة مف الخبيت أند رطبيقه أثا الفينا  تفَّ  هك ئيما أيليا ردلؿ أثا  , 1.11ئيما الخبيت )

   ك ض ا رفديبلت   راا المياميف رـ  أيدة صييغا اال ربير., الففثيا
 :11-معادلة كودر ريتشاردسون الثالثة:

َـّ  ,  اينػػت ئيمػػا الخبػػيت 70-بيسػػر داـ مفيدلػػا اػػ در ريرشيردسػػ ف الدراسػػكالّريصػػيؿ يسػػيب خبػػيت ا ربػػير  امػػي رػػ
  هك ئيما مقب لا ردلؿ أثا در ا  يدة مف خبيت اال ربير.  , 1.19رسي ي )
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 متغيرات الدراسة:
 البنينياالّنظريا    البني ّيا الّنظرياالمر ير المسرقؿ: 
 .الّريصيؿ المر ير الريبع: 

 ربع البييث اإل رااات الريليا: ا :جراءات الدراسة إ
  مدارس6, ييت بثح أددهي )الد ليا لبل نيف ث الريبفا ل ايلا ال     نيف ميي ظا ك  األسيسيايصر المدارس  . 
  شػػػفب لثصػػػؼ 7) ا,  هػػػك ريرػػػ ي أثػػػبيلطريقػػػا الفشػػػ انيا لرطبيػػػؽ الر ربػػػا ,األسيسػػػيا  نػػػيف ذاػػػ را ريػػػرت مدرسػػػا  

 .سيسكاأل السيبع

  طيلبيً 77مف ) ررا ف اؿ شفبا  7شفبا )    4   شفبا)7شفبا ) :بطريقا أش انيا همي خبلث شفبرـ ا ريير  . 

  رصػػييا  ,ك القبثػػكالّريصػػيثالمفثػػـ برطبيػػؽ اال ربػػير  تبػػد ػػك الرفػػي ف  المفثػػـ ا,  رغبػػدارة المدرسػػا االرفػػيؽ مػػع بفػػد 
 .االسر يبيت  رصدهي اسرفدادًا لمفيل رهي  يصينييً 

البنينيا أثا ريصيؿ  الّنظريا ا  ك اريب ل رني ال ميثا  ك ض ا ّني يالتخر ردريس الق اأد  مي السؤاؿ األ ؿ  نصهأف   يبالئل
 :اآلرك ّني  أثا ال ,  قد رَـّ سيبع األسيسك بمدارس ميي ظا  نيفال الّصؼربلميذ 
 البنينيا .يلّنظريا الرك اهرمت بلبي ث السيبقا الفربيا  األ نبيا دراسا الاريبيت الررب يا  الدراسيت  ا 
 ييػػػث ئػػػيـ البييػػػث بفرضػػػه أثػػػا م م أػػػا مػػػف  ,البنينيػػػاالّنظريػػػا الفربػػػك بيسػػػر داـ ّنيػػػ  بنػػػيا دليػػػؿ المفثػػػـ لرػػػدريس ال

 المياميف لثرةاد مف سبلمره,  يشرمؿ الدليؿ أثا مي يثك:
  طػػ ات السػػير  ػػك الػػدرس  ,الرػػدريس  المػػ اد الرفثيميػػا المطث بػػا  تهػػداؼ الػػدرسزمػػف رػػدريس اػػؿ درس مػػف الػػدر س  ماػػيف 

. نقؿ المسؤ ليا 5. الر ذيا الرا فا 4الفردي   الرَّفثـ . مريثا 2. مريثا المميرسا ال ميأيا   7. مريثا الرقديـ  1 ررضمف:  
 زييدة الفبا أثا المرفثـ . 6 .لثمرفثـ 

  الّنظريػػا لطريقػػا الرقثيديػػا  لثم م أػػا الر ريبيػػا الخينيػػا بيسػػر داـ طريقػػا ردريسػػيا ئينمػػا أثػػا بي الّضػػيبطاالرػػدريس لثم م أػػا 
 البنينيا.

أثػا ريصػيؿ  الّنظريا البني ّياا  ك اريب ل رني ال ميثا  ك ض ا ّني يالتخر ردريس الق اأد : "أف السؤاؿ الخينك  نصه  يبا لئل
 الريلك:  ّنيأثا ال ييث رَـّ  "السيبع األسيسك بمدارس ميي ظا  نيف الّصؼربلميذ 

 . الّنظريا البني ّيادراسا الاريبيت الررب يا  الدراسيت  البي ث السيبقا ػ الفربيا  األ نبيا ػ الرك اهرمت   0
 لمياميف لثرةاد مف سبلمره. ئيـ البييث بفرضه أثا ا  البني ّياالفربك بيسر داـ نظريا  ّني  بنيا دليؿ لثمفثـ لردريس ال  7

 زمف ردريس اؿ درس مف الدر س. ب  مايف الردريس. ج  الم اد الرفثيميا المطث با. د تهداؼ الدرس.   ت

 هػ   ط ات السير  ك الدرس  ررضمف: 

 هػ  تطبؽ   د  اسرفيد.   ج  تسرنرج.  ب  تيثؿ.  ت  تاليظ. 
 الّنظريػػا بيلطريقػػا الرقثيديػػا  لثم م أػػا الر ريبيػػا الخينيػػا بيسػػر داـ طريقػػا ردريسػػيا ئينمػػا أثػػا  الّضػػيبطاالرػػدريس لثم م أػػا   2

 .البني ّيا

ا الػػذيف ّني يػالالسػيبع األسيسػػك بميي ظػا  نػيف, لثمفػػيهيـ  الّصػؼئػػا بػيف ريصػيؿ ربلميػػذ لفبلمػي ا :أػف السػػؤاؿ الخيلػث  يبػا لئل
 ؟البني ّياالّنظريا درس ا   قي لثنظريا البنينيا   
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  قػػًي الّريصػػيؿ  در ػػيرهـ  ػػك  البني ّيػػا  قػػًي لثنظريػػا الّريصػػيؿ  ئػػيـ البييػػث بيسػػيب مفيمػػؿ االرربػػيط بػػيف در ػػيت الربلميػػذ  ػػك 
 نظريا البنينيا.ثل

لرنميػا  البني ّيػاالبنينيػا   الّنظريػا ف مقرػريريف ئػينمريف أثػا يسػرراري ير  الرسيؤؿ الرنيس: مي تخر اسػر داـ أف  يبا تمي بيلنسبا لئل
 السيبع األسيسك بميي ظا  نيف؟ الّصؼ ك اريب ل رني ال ميثا لربلميذ ي ّني  ال الّريصيؿ 

 : لاسر يبا السؤاؿ األ ؿ  الخينك  الخيلث, بيإلضي ا االريلك: ّني  سر يبا أثا الت اال قد اين
 ا  رـّ ذلؾ مف  بلؿ اآلرك:ّني يالت اًل: بنيا ا ربير ريصيثك لثق اأد 

ا الرػك ي ػب تف يشػمثهي ّني يػال  ريديػد م ضػ أيت الق اأػد 0ر. ب   د ؿ م اصػفيت  يراػ ف مػف: ت  ريديد الهدؼ مف اال ربي
  يبا  صييغا تسنثا اال ربير   ج   ضع رفثيميت اال ربير  طريقا اإل2  صييغا األهداؼ الرك يقيسهي اال ربير. 7اال ربير. 

رطبيػػػؽ اال ربػػير أثػػا أينػػػا  هػػػ  ر ريػػػب اال ربػػير أثػػا م م أػػػا مػػف الربلميػػذ.    أنػػه. د أػػرض اال ربػػير أثػػػا الميامػػيف.
 البيث. ر  رصييا اال ربير  رصد النرينج. 

 يسػػػيب الفػػػر ؽ بينهمػػػي بيسػػػر داـ )ريثيػػػؿ الربػػػييف  الّضػػػيبطاك أثػػػا الم م أػػػيت الر ريبيػػػا   الّريصػػػيثخينيػػػًي: رطبيػػػؽ اال ربػػػير 
 األييدي .

 نرينج  رفسيرهي  ك ض ا الدراسيت السيبقا.  لاخيلخًي: الر صؿ 

 . المقررييت الر صييت  لارابفًي: الر صؿ 

 التحميل اإلحصائي:

, مػف Statistical Packages for Social Science   SPSS  لمفيل ػا البيينػيت رػـ اسػر داـ البرنػيمج اإليصػينك )
, 70-مفيدلػا اػ در ريرشيردسػ ف ار نبػيخ تلفػي ليسػيب الخبػيت, ػبلؿ اسػر داـ ال سػط اليسػيبك,  اإلنيػراؼ المفيػيري,  مفيدلػا 

 . برا ف الرنبؤيا -مفيدلا سبيرميف    ,  ا ربير بيرس ف,بير )ت ر,  ا F  (ANCOVA ) ا ربير )
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

يف راػي ؤ بػيف الم مػ أرالم رثفػا الرػك ر يػب أػف تسػنثا الدراسػا ال بػد مػف يسػيب ال يصينيااإل بيإل راااتئبؿ تف يقـ  البييث 
 تدني .ؿ ربير   امي ه  مبيف  ك ال د    ذلؾ مف  بلؿ اسر داـ ا الّضيبطابيريف  الم م أا يالر ر 

 الّتحصيل في القياس القبمي عمى اختبار  الّضابطةحساب الفروق بين المجموعتين التجريبيتين و  يوضح: (1جدول رقم )
 لضمان التكافؤ.ي ّنحو ال

 مسر ى دالله ئيما )ؼ  االنيراؼ المفييري المر سط اليسيبك اال ربير الم م أيت المقييس
 1.61 0.67 6.72 47.47 القبثك      0الر ريبيا )  يالّريصيؿ اال ربير 

 1.61 7.51 6.12 47.74 القبثك      7الر ريبيا )  
 1.77 7.11 6.79 44.76 القبثك     الّضيبطا  

 البنينياالّنظريا : رمخيؿ الم م أا الر ريبيا 0ت
 .الّنظريا البني ّيا: رمخيؿ الم م أا الر ريبيا 7ت

 .الّضيبطاض: رمخيؿ الم م أا 
بػػػيف اال ربػػػيرات القبثيػػػا الػػػخبلث,  هػػػذا يػػػدؿ أثػػػا راػػػي ؤ   يصػػػينيا , أػػػدـ   ػػػ د  ػػػر ؽ ذات داللػػػا 0ربػػػيف مػػػف ال ػػػد ؿ رئػػػـ )

 ,ا لػػدى الػػخبلث م م أػػيتّني يػػالالم م أػػيت الػػخبلث ئبػػؿ   ػػراا الر ربػػا. ممػػي سػػبؽ يرضػػا ان فػػيض مسػػر ى اارسػػيب الق اأػػد 
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 ػيلمفثم ف  ,اي ػا المسػر ييتا   في هػي أثػا ّني يال: صف با الق اأد  لاا لهذ  المريثا ّني يال ربمي يف د هذا الردنك  ك الق اأد 
أثػا  هػـ الربلميػذ,  ضػفؼ  ي يػنفاس سػثبيً اةسث ب االسػرقراا  االسػرنريج مّمػ ّني  الرقثيديا  ك شرح ميدة ال األسيليبيسر دم ف 

 . ك تداا بفض المفثميف
الم مػػػ أريف الر ػػػريبيريف ز  ػػػك اال ربػػػير القبثػػك بػػػيف اػػػؿ مػػػف ,  البفػػػد أػػػف الريّيػػػ أػػيت لمفر ػػا مػػػدى الراػػػي ؤ بػػػيف الػػػخبلث م م

 : دني ت,  ذلؾ ئبؿ البدا  ك الّر ربا,  قد ئيـ البييث بيسيب مربع  يري إلي يد ي ـ األُخر؛ امي ه  مبيف  ك ال د ؿ الّضيبطا  
 قيم إيتا إليجاد حجم األ ثر وفق تصنيف مستويات تقدير األثر بمربع إيتا يوضح :(1جدول رقم )

 مربع ايري  ايري ئيما  الم م أيت  الم م أا

 0.003 0.054 الّضيبطاالم م أا  االمرييف القبثك

 الم م أا الر ريبيا

انفػػداـ ي ػػـ الرػػةخير   ػػؽ رصػػنيؼ   لػػاممػػي يشػػير ( 0.003)   تف ئيمػػا مربػػع  يرػػي الميسػػ با هػػك7يرضػػا مػػف ال ػػد ؿ السػػيبؽ)
 مسر ييت رقدير األخر بمربع  يري.

 

السيبع  الّصؼميت طثبا لفبلبيف المر سط اليسيبك   α≤ 0.05)أند مسر ى   يصينياذا ايف  ر ؽ ذات داللا   لريديد مي 
(  ANCOVA)ر دـ البييث طريقا ريثيؿ الر ييرما الاثيا,  لثريقؽ مف ذلؾ اسلفبل ك اال ربير القبثك لم م أيت الدراسا أند ا

  .الدراسيالّتحصيل للكشف عن أثر طرق التدريس على 
 ةي ّنحو اللممفاهيم  الّتحصيل الطمبة في اختبار  اماتلعلَّ  نتائج تحميل التغاير لممتوسط الحسابي:يوضح (3والجدول رقم ) 

مجموووووووووووووووووووووووو   مصدر التباين امةلعلَّ ا
 المربعات

متوسووووووووووووووووووووووووط  درجات الحرية
 المربعات

 مستوى داللة (ف)قيمة 

 5855 6838 248846 1 248846 االختبار القبلي  امة الكليةلعلَّ ا

 15838 45482 1 45482 الطريقة  

 
5875 

   38893 72 2852881 الخطأ 

    74 3455847 الكلي 

بػػيف المر سػػط اليسػػيبك   α≤ 0.05 أنػػد مسػػر ى الداللػػا)   يصػػينيايبليػػظ مػػف ال ػػد ؿ السػػيبؽ أػػدـ   ػػ د  ػػرؽ ذي داللػػا 
 ما الاثيا .لفبلالسيبع  ك اال ربير القبثك لم م أيت الدراسا أند ا الّصؼميت طثبا لفبل

السػػيبع األسيسػػك بميي ظػػا  نػػيف, لثمفػػيهيـ  الّصػػؼئػػا بػػيف ريصػػيؿ ربلميػػذ لفبلمػػي ا :النتةةائج المتعمقةةة بالسةةؤال التةةالي لمدراسةةة
 ؟الّنظريا البني ّياا الذيف درس ا   قي لثنظريا البنينيا   ّني يال
 رـ  يص الفرض الريلك:أف هذا السؤاؿ   يبالئل

بػيف مر سػطك در ػيت ربلميػذ الم م أػا الر ريبيػا   يصػينيار  ػد  ػر ؽ ذات داللػا ": ونصهااألولى النتائج المتعمقة بالفرضية 
 . "يّني  الّريصيؿ الأثا ا ربير  الَبفدي الم م أا الر ريبيا الخينيا  ك القييس  األ لا 
  البني ّيا الّنظريا )البنينيا   الخينيا ) األ لا رـّ اسر داـ ا ربير )ت  لفيص الفر ؽ بيف الم م أريف األ لا الفرضيا لفيص 

  4ظهر نرين ه  ك ال د ؿ رئـ)ر الذي  ي ّني  الّريصيؿ الأثا ا ربير  الَبفدي ك القييس 
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ي ( فالّنظرية البنيوّية)البنائية( والثانية ) األولى حساب الفروق بين المجموعتين التجريبيتين  يوضح (:4جدول رقم )
 ي ّنحو ال الّتحصيل عمى اختبار  الَبعديالقياس 

 مربع ايري مسر ى الداللا ئيما )ت  االنيراؼ المفييري المر سط اليسيبك اال ربير الطريقا
 0.00 1.10 *6.706 9.91 55.62 الَبفدي البنينيا
 1.26 50.20 الَبفدي البني ّيا

 األ لػػػػا بػػػػيف مر سػػػطك در ػػػيت ربلميػػػػذ الم م أػػػا الر ريبيػػػا   يصػػػينيا    ػػػ د  ػػػػر ؽ ذات داللػػػا 4يرضػػػا مػػػف ال ػػػػد ؿ رئػػػـ )
يرضػػا مػػف    , بهػػذا يقبػػؿ الفػػرض البػػديؿ ,األ لػػالصػػيلا الم م أػػا الر ريبيػػا  الَبفػػدي الم م أػػا الر ريبيػػا الخينيػػا  ػػك القيػػيس 

ي ـ الرةخير ابيػر   ػؽ رصػنيؼ مسػر ييت رقػدير  تفّ   لاي يشير ممّ ( 0.00) الميس با هك   تف ئيما مربع  يري4ال د ؿ السيبؽ)
 األخر بمربع  يري.

األاخػر صػف با ألنهػي    ؛رفرمد أثػا الفهػـّني   هذ  الطريقا )البنينيا  برتي البييث تاخر  يأثيا  ك ميدة الق اأد نظرًا ألف ميدة ال
 دة ميببا  سهثا لثطبلب.لميرذليؿ الصفيب   فؿ هذ  ا  لاالفربيا لذلؾ يسفا البييث  الّث ا ك ردريس مبيث 

نيػ   لمفثمػيف اسػر يبيت  ي يبيػا لثريػ ؿتف لػدى ا  (Tafrova-Grigorova et al.,2012)مع مي ر صػثت  ليػه  يرفؽ هذا 
   الرػك تظهػرت رفػ ؽ 7100ر ػيأك ) دراسػا ال (Kaya,2012)ذات السػييؽ  ػيات دراسػا ,المنيا البنينك  ػك الرػدريس   ػك

  7119   الرػػك تاػػدت أثػػا  يأثيػػا ر ظيػػؼ االسػػرراري يا البنينيػػا  اػػذلؾ دراسػػا اػػ يف)7101 دراسػػا اآلغػػي ),الطريقػػا البنينيػػا 
   د  ر ؽ دالا لصػيلا البرنػيمج الرفثيمػك   لا    الرك تشيرت7115 دراسا الدرا شا) ,ادت أثا رف ؽ الطريقا البنينيات الرك 

 الرػك لػـ رظهػر  , 7101 ي رثؼ  ك نرين ه مع مي ر صثت  ليه اؿ مف دراسػا القيسػك ) المفر يا البنينيا, الّنظريا القينـ أثا 
 قػػػد   7115أثػػػيهـ,  تمػػػي دراسػػػا نػػػييؼ) البنينيػػػا الّنظريػػػا  ػػػر ؽ  ػػػك االسػػػر داـ بػػػيف المرايػػػؿ الرفثيميػػػا الم رثفػػػا  ػػػك رطبيػػػؽ 

 هػػػذا يرفػػػؽ مػػػع دراسػػػا  ػػػك الم م أػػػا الر ريبيػػػا,  لػػػدى الطثبػػػا الّريصػػػيؿ المػػػنهج البنيػػػ ي  تظهػػػرت رف ئػػػه  ػػػك زيػػػيدة اسػػػر دمت 
 يأثيػػا البرنػػيمج  ػػك اارسػػيب الربلميػػذ لمهػػيرات الررايػػب الث ػػ ي   الرػػك تاػػدت أثػػا  7116أبػػد الػػدايـ) دراسػػا  , 7117ميمػػد)

الرفي نك  ػك رنميػا مهػيرات  الرَّفثـ الرك تظهرت  يأثيا مد ؿ  , 7117 رنميا ئدررهـ  ك بنيا ال مؿ  الرراايب,  دراسا غيلب)
 ا أثا مد ثك الردريس المص ر  يؿ المشابلت.ّني يالالطثبا المفثميف لردريس الق اأد 

البنينيػا أثػا الّنظريػا ا  ك اريب ل رنػي ال ميثػا  ػك ضػ ا  يّنيالمي تخر ردريس الق اأد  نتائج المتعمقة بالسؤال التالي لمدراسة:ال
 السيبع األسيسك بمدارس ميي ظا  نيف؟ الّصؼريصيؿ ربلميذ 

  يص الفرض الريلك: رـّ  أف هذا السؤاؿ  يبالئل

بػيف مر سػطك در ػيت ربلميػذ الم م أػا الر ريبيػا   يصػينيا: ر  ػد  ػر ؽ ذات داللػا ونصةهاالنتائج المتعمقة بالفرضية الثانيةة 
 .ي ّني  ال الّريصيؿ أثا ا ربير  الَبفدي ك القييس  الّضيبطا   ,األ لا
 ك  الّضيبطاالم م أا    , )البنينيا األ لا رـّ اسر داـ ا ربير )ت  لفيص الفر ؽ بيف الم م أريف  الفرضيا الخينيالفيص 
  7 الذي نظهر نرين ه  ك ال د ؿ رئـ)ي ّني  ال الّريصيؿأثا ا ربير  الَبفديالقييس 
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عمى اختبار  الَبعديفي القياس  الّضابطةو  األولى حساب الفروق بين المجموعتين التجريبية يوضح  :(5جدول رقم )
 .ي ّنحو ال الّتحصيل 

 مربع ايري مسر ى الداللا ئيما )ت  االنيراؼ المفييري مر سط اليسيب اال ربير 
 1..0 1.10 *71.106 9.91 55.62 بفدي البنينيا

 9.12 77.17 بفدي الّضيبطا

 األ لػػا بػػيف مر سػػطك در ػػيت ربلميػػذ الم م أػػا الر ريبيػػا   يصػػينيا    ػػ د  ػػر ؽ ذات داللػػا 7يرضػػا مػػف نرػػينج  ػػد ؿ رئػػـ )
 , بهػػذا يقبػػؿ الفػػرض البػػديؿ األ لػػا لصػػيلا ربلميػػذ الم م أػػا الر ريبيػػا  الّريصػػيؿ أثػػا ا ربػػير  الَبفػػدي ػػك القيػػيس  الّضػػيبطا  
ي ػـ الرػةخير ابيػر   ػؽ رصػنيؼ  تفَّ   لػاممػي يشػير , (1..0)   تف ئيمػا مربػع  يرػي الميسػ با هػك7يرضا مف ال ػد ؿ السػيبؽ)  

   .مسر ييت رقدير األخر بمربع  يري

اسػر داـ طػرؽ رػدريس يديخػا مػة  ذة   لػاالبنينيػا الرك ُدرَّست بيلطريقػا  األ لا  يف د سبب هذا الرف ؽ  ك الم م أا الر ريبيا 
خػيرة د ا فهػـ لثػرفثـ  اإلئبػيؿ أثػا  ,ريقيؽ ت ضؿ النرينج  زييدة ريصيؿ الربلميذ  لاي تدى ذلؾ ممّ  ,مف الدرس الث  ي اليديث  ا 

 دراسػػا , (Kaya,2012)  دراسػػا , (Tafrova-Grigorova et al.,2012) هػػذا يرفػػؽ مػػع مػػي ر صػػثت  ليػػه  الػػدرس,
لرػػك تظهػػرت رفػػػ ؽ  ا , 7115 دراسػػا الدرا شػػا) , 7119 اػػذلؾ دراسػػا اػػ يف) , 7101 دراسػػا اآلغػػي ) , 7100الر ػػيأك )

  7116 دراسػا أبػد الػدايـ ) , 7117 دراسػا ميمػد ) , 7117دراسا غيلب )اؿ مف  - رغـ ا ربلؼ دراسا ,الطريقا البنينيا
 ػك المر يػر المسػرقؿ  اييينػي  ػك المر يػر الرػيبع  - 7101 دراسػا اآلغػي ) , 7100 دراسػا الر ػيأك ) , 7115 دراسا نػييؼ )

 .الرَّفثـ مي لهي مف تخر أثا   الرفثيـ اليديخا  طرؽ الردريس اسر داـ تهميا  لار صثت اال انهي 
أثػا  الّنظريػا البني ّيػاا  ك اريب ل رني ال ميثا  ػك ضػ ا ّني يالتخر ردريس الق اأد مي  :النتائج المتعمقة بالسؤال التالي لمدراسة

 ؟السيبع األسيسك بمدارس ميي ظا  نيف الّصؼريصيؿ ربلميذ 
  يص الفرض الريلك: رَـّ أف هذا السؤاؿ   يبالئل

بػيف مر سػطك در ػيت ربلميػذ الم م أػا الر ريبيػا   يصػينيار  ػد  ػر ؽ ذات داللػا ": الثالثة ونصها النتائج المتعمقة بالفرضية
 . "يّني  الّريصيؿ الأثا ا ربير  الَبفدي ك القييس  الّضيبطاالخينيا   
 ك طا الم م أا الضيب    البني ّيا) الخينيارـّ اسر داـ ا ربير )ت لفيص الفر ؽ بيف الم م أريف  الفرضيا الخيلخالفيص 
  6ظهر نرين ه  ك ال د ؿ رئـ)ر الذي ي ّني  ال الّريصيؿأثا ا ربير  الَبفديالقييس 

عمى اختبار  الَبعديفي القياس  الّضابطةحساب الفروق بين المجموعتين التجريبية )الثانية( و  : يوضح(6جدول رقم )
 ي ّنحو الّتحصيل ال

 مربع ايري مسر ى الداللا ئيما )ت  االنيراؼ المفييري المر سط اليسيبك اال ربير 
 0.0.0 1.10 *04.427 1.26 50.20 الَبفدي )الخينيا  البني ّيا

 9.12 77.11 الَبفدي   الّضيبطا

 الّضػيبطابيف مر سػطك در ػيت ربلميػذ الم م أػا الر ريبيػا الخينيػا     يصينيايرضا مف ال د ؿ السيبؽ    د  ر ؽ ذات داللا 
يرضا مف ال د ؿ امي  , بهذا يقبؿ الفرض البديؿ الر ريبيا الخينيالصيلا الم م أا الّريصيؿ أثا ا ربير  الَبفديأثا القييس 

ي ـ الرةخير ابير   ؽ رصنيؼ مسر ييت رقػدير األخػر  تفَّ   لاممي يشير , (0.0.0)   تف ئيما مربع  يري الميس با هك6السيبؽ)
   بمربع  يري.



23 

 

 هػذا  ,مػف طػرؽ الرػدريس القديمػا )الرقثيديػا   تنهػي ت ضػؿ دانمػيً  ,تهميػا اسػر داـ طػرؽ الرػدريس اليديخػا  لا يفسر البييث ذلؾ 
 قػد اسػر دمت هػذ  الدراسػيت المػنهج  , 7117 دراسا ميمػد ) , 7115نييؼ )  دراسا, 7104بنيصر) دراسا دراسايرفؽ مع 

 (Kaya,2012)  دراسػػا ,(Tafrova-Grigorova et al.,2012)البنيػػ ي  تظهػػرت رف ئػػه,  أثػػا الػػرغـ مػػف ا ػػربلؼ
 اػػػػذلؾ دراسػػػػا  , 7101 دراسػػػػا اآلغػػػػي ) , 7100 دراسػػػػا الر ػػػػيأك ) , 7101 دراسػػػػا اآلغػػػػي ) , 7100 دراسػػػػا الر ػػػػيأك )

تهميػػا   لػػار صػػثت نرين هػػي  ال تفَّ  ميػػع الدراسػػيت السػػيبقا  ػػك المر يػػر المسػػرقؿ  , 7115 دراسػػا الدرا شػػا) , 7119اػػ يف)
 اسر داـ طرؽ الردريس اليديخا.

السيبع  الّصؼميت طثبا لفبلبيف المر سط اليسيبك   α≤ 0.05)أند مسر ى   يصينياذا ايف  ر ؽ ذات داللا   لريديد مي 
اما الاثيا,  لثريقؽ مف ذلؾ اسر دـ البييث طريقا ريثيؿ الر يير لفؿَّ لم م أيت الدراسا أند ا الَبفدي ك اال ربير 

(ANCOVA  للكشف عن أثر )الدراسي الّتحصيل على  طرق التدريس.  
 ةّنحوياللممفاهيم  الّتحصيل الطمبة في اختبار  ماتلعال نتائج تحميل التغاير لممتوسط الحسابييوضح  :(7 )والجدول رقم 

 مسر ى داللا ئيما ؼ مر سط المربفيت در يت اليريا م م ع المربفيت مصدر الربييف امالفؿَّ ا

 1.10 6.66 761.46 0 761.46   الَبفدياال ربير  اما الاثيالفؿَّ ا

 1.44 241.01 0 241.0 الطريقا  
 

1.17 

   41.21 57 7910.10 ال طة 

    54 2701.25 الاثك 

مػيت لفبلبػيف المر سػط اليسػيبك   α≤ 0.05 )  أنػد مسػر ى الداللػا  يصػينيايبليظ مف ال د ؿ السيبؽ    د  ػرؽ ذي داللػا 
 سػرراري يريف لئل ما الاثيا لصيلا الطثبا الثذيف درس ا   قيً لفبللم م أيت الدراسا أند ا الَبفديالسيبع  ك اال ربير  الّصؼطثبا 

   .الّضيبطا  أثا البني ّيا)البنينيا   
 التوصيات:

 ثػذلؾ ي صػا البييػث  , الطريقػا الرقثيديػا الّنظريػا البني ّيػامػف  البنينيا أثا اؿّ الّنظريا رف ؽ   لابفد تف  ثصت نرينج الدراسا 
  بمي يثك:

مػع  ,بمػي يرنيسػبالػرَّفثـ سػرراري ييت ا   تخنيا ال دما بةهميػا رن يػع تسػيليب  نمػيذج    ,. ر أيا المفثميف بصفا أيما ئبؿ ال دما0
 الظر ؼ  المر يرات الرك رياـ اؿ م ئؼ رفثيمك.

 الّنظريػا بيا لهذ  المريثػا بييػث يػرـ  يهػي مراأػية مبػيدئ الفر  الّث امنيهج  إأداديرى البييث ضر رة اهرميـ مط ري المنيهج ب .7
 البنينك  ميسك المرايؿ بصفا  يصا.الرَّفثـ البنينيا بصفا أيما  نم ذج 

 الّنظريػػا الفربيػا لرفػريفهـ بيلنظريػيت اليديخػا  ػك الرػدريس مخػؿ  الّث ػا. رنظػيـ نػد ات  د رات ردريبيػا  أقػد  رش أمػؿ لمفثمػك 2
المفر ك يرا يسرطيف ا اسر داـ بفض االسرراري ييت الردريسيا القينما أثيهي  ك م ػيؿ رػدريس  الرَّفثـ  تهداؼ  البني ّياالبنينيا   

 الفربيا الّث ا
البنػػينك  ػػػك ر طػػيط  رنفيػػذ الػػػدر س لرشػػ يع الربلميػػػذ أثػػا بنػػػيا  الػػػرَّفثـ رػػدريب طػػبلب اثيػػػا الرربيػػا أثػػػا اسػػر داـ نمػػ ذج  .4

 المفر ا بةنفسهـ .
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 المقترحات:
 .ّني هي ك رنميا ريصيؿ طثبا المريثا الخين يا  ار يهيرهـ  البني ّياالبنينيا   الّنظريا طبيقيا  ك ايفيا ر ظيؼ ر راا دراسا   .0
  ك مرايؿ الرفثيـ الم رثفا . البني ّياالفربيا  ك ض ا النظريريف البنينيا    الّث ا راا دراسيت ريثيثيا لمقررات   .7

 .ت رى  ك مقررات م رثفا   ك م رمفيت  البني ّياالبنينيا   الّنظريا  راا دراسيت ي ؿ   .2
  -:المراجع

 العربية: الّمغةالمراجع بأوال: 
 ,  ثسطيف , ن ر الهدى .0, ط ثمى في تدريس الفصحىالطريقة الم    7102ب  راس ,أثك ميمد:)ت .0

وم التربويةة والنفسةية معةلَّ فةي البحةوث ل حصةائيةاإل األساليب  ,7107االسدي, سفيد  يسـ,   يرس, سندس أزيز, )  .7
 ., دار صفيا, أميف1, طميةلعلَّ واألجتماعية واإلدارية وا

الحياتيةة فةي  المهارات تنمية في  Seven  E's فاعمية توظيف استراتيجية البنائية  7101اآلغي , ي سؼ, يمداف ) .2
.)رسػيلا مي سػرير غيػر منشػ ر   . يمفػا األزهػر. الخامس االساسي الّصفوم العامة الفمسطيني لدى طالب لعلَّ مبحث ا
 غزة .

,  يمفػا تبػك )رسػيلا دارػ را , غيػر منشػ رة (,  في النقد األدبي الحةديث البنيوّيةأثر الدراسات   7104بنيصر ,  ميؿ:) .4
 بار بثقييد , ال زانر 

 , 4 بشير ت بري, منش رات أ يدات, بير ت, ط   رر ما: أيرؼ منيمنه 0917,)البنيوّيةبيي ه,  يف:  .7

,  / 9-1, الفػدد المػزد ج مجمةة الفكةر العربةي" جةون سةيرل "تشومسةكي والثةورة المغويةةرش مسػاك مػذا را  ػك:)د.ت   .6
 .026-071ص

 .7106/7105, العربية في مديريتي جنين وقباطية التعميميتين الّمغةتقرير موجهي  .5

ت الةةذكاءات المتعةةددة فةةي تنميةةة بعةةض المفةةاهيم فةةي ضةةوء نظريةةا ّنحةةو فعاليةةة ال الكشةةف عةةن :ال   ػ  , تلفػػت ميمػػد  .1
الم ثػػد ,  يمفػػا األزهػػر, مجمةةة جامعةةة األزهةةر, الّتحصةةيل السةةابع االساسةةي ضةةعيفات  الّصةةفة لةةدى طالبةةات ي ّنحةةو ال

 . 0477 – 0250  ص صB)0, الفدد02

, مصر.ثفؿَّ , مط ييت المراز االسراشي ك لواألهدافالمركز االستكشافي الرؤية   7101ال  هري, ميمد تيمد :) .9  ـ 

 , القيهرة, دار النهضا المصريا.أصول تراثية في المسانيات الحديثة  7110يسيـ الديف, اريـ زاك:) .01

 , دبك , دار القثػـ.  0,طوم في مراحةل التعمةيم العةاملعلَّ تدريس ا  7112ال ثيثك,  ثيؿ  زمبلؤ :)  .00

المعرفيةةة البنائيةةة فةةي اكتسةةاب مهةةارات القةةراءة  الّنظريةةة أثةةر برنةةامج تعميمةةي قةةائم عمةةى   7115الدرا شػػا, ليػػب  )  .07
 ,) رسيلا دار را ,غير منش ر  .  يمفا أميف الفربيا.المتأخرين قرائيا في األردن األساسيةوالكتابة, لطمبة المرحمة 

أثةةر اسةةتخدام اسةةتراتيجيات التةةدريس فةةوق المعرفيةةة والبنائيةةة لمتعمم,فةةي اكتسةةاب المفةةاهيم   7100الر يأك,ميمػػد)  .02
, )رسػػيلا دارػػ را ,غير منشػػ رة    يمفػػا أمػػيف الفقهيةةة وتنميةةة التفكيراالسةةتقرائي,لدى طمبةةة المرحمةةة الثانويةةة فةةي األردن

 الفربيا.

 دار صفيا ., أميف ,  0, ط طرائق التدريس العامة  7104الزاير    ر ف :) .04

 ., القيهرة: أيلـ الارب0, طالبنائية الّنظرية والتدريس من منظور  التَّعمم  7112زير ف, يسف , اميؿ : )   .07

 7110,اإلصدار الرابع, دار الشر ؽ,أميف.0, طوملعلَّ أساليب تدريس ا  7110زير ف,أييش ميم د :) .06
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 . 0991, القيهرة, دار الفار الفربك,العربية بالتعميم األساسي الّمغةمناهج تدريس   0991طفيما, رشدي : ) .05

برنةةةامج مقتةةةرح لتنميةةةة مهةةةارات التركيةةةب المغةةةوي لةةةدى تالميةةةذ المرحمةةةة   7116أبػػػد الػػػديـ, أبػػػد الياػػػيـ أبػػػد ا :) .01
 .7116,) رسيلا مي سرير غير منش رة , اثيا الرربيا بافر الشيخ,  يمفا طنطي.يةعداداإل

العربية لممرحمة االبتدائية فةي ضةوء  الّمغةالقيم المتضمنة في منهج  : 0997أبد المنفـ, أبد المنفـ مييك الديف ) .09
 .207-796/ ينيير, ص75,  يمفا المنص رة, الفدد مجمة كمية التربية, فمسفة التربية العمانية, دراسة تحميمية

,) رسػػػيلا  متوسةةةط أنموذجةةةا األولةةةى فةةةي التعمةةةيم السةةةنة  ةي ّنحةةةو الاألخطةةةاء اإلمالئيةةةة و   7106أمػػػيرة , بػػػ زي ) .71
 مي سرير غير منش رة  ,  يمفا تبك بار بثقييد , ال زانر .

العربةي عمةى المسةتوى الجةامعي فةي ضةوء النظريةات  ّنحةو رؤيةة جديةدة لتةدريس ال ّنحةو    7111أمير, سيمك :) .70
 .711-051/  ص 027,  الفدد 020, ئطر, الفدد مجمة التربية, وعمم النفس الّمغةالحديثة في 

ة في ضوء ي ّنحو الفاعمية برنامج لتنمية مهارات الطمبة المعممين لتدريس القواعد   7117غيلب, تيمد يسػيف: ) .77
 , )رسيلا دار راة غير منش رة , اثيا الرربيا,  يمفا أيف شمس.بعض المداخل بالجمهورية اليمينة

 , منش رات دار اآل يؽ ال ديدة, بير ت  .3النقد األدبي .ط نظرية البنائية في  0991 ضؿ , صبلح :)  .72

البنائيةةة واسةةتخدامهم لهةةا فةةي ضةةوء  الّنظريةةة ية بسةةالمدرجةةة معرفةةة معممةةي التربيةةة اإل  7101القيسػػك, ميمػػد ) .29
 7101,)رسيلا مي سرير,غير منش رة    يمفا مؤرا. األردف.في المممكة العربية السعودية األساسيةمقوالتها 

, رر مػػا  ػػيبر أصػػف ر, ب ػػداد, الطبفػػا فوكةةو إلةةىمةةن ليفةةي شةةتراوس  البنيوّيةةةعصةةر   0917ايز يػػؿ,  يػػديت :) .74
 . األ لا 

معجةةةم المصةةةطمحات التربويةةةة المعرفةةةة فةةةي المنةةةاهج وطةةةرق   0999الثقػػينك, تيمػػػد يسػػػيف,  ال مػػػؿ, أثػػػك تيمػػػد:) .77
 , القيهرة, أيلـ الارب, .7, طالتدريس

 دار م بل ي, أميف,. 0)ئرااة م نري يا  ك تدبيا األدب ,ط عمم الشعريات  7115):المنيصرة ,أز الديف  .76

أثةةةر اخةةةتالف نمةةةط ممارسةةةة األنشةةةطة التعميميةةةة فةةةي نمةةةوذج تةةةدريس مقتةةةرح, قةةةائم عمةةةى   7112الميهك,ر ػػػب) .75
وم, لعةلَّ وتنمية مهارات قراءة الصور والتفكير االبتكةاري فةي ا التّحصيل البنائية عمى  الّنظرية المستحدثات التكنولوية و 

,  يمفػػا أػػيف شػػػمس, ميةةةلعةةلَّ مجمةةة التربيةةة ا, لةةدى طةةالب المرحمةةة الثانويةةة ذوي مركةةز الةةتحكم الةةداخمي والخةةارجي
 .0-25 / ص2 , الفدد)6الم ثد)

 دار طبلس,., دمشؽ, 0طقضايا أساسية في عمم المسانيات الحديث , : 0911ال أر, ميزف ) .71
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