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أثر استخدام منوذج التعلن البنائً يف تدرٌس اللغة العربٍة 
التحصٍل وتنمٍة التفكري اإلبداعً لدي طالب املرحلة  ىعل

 املتوسطة
تنمية التحصيل المغوي والتفكير ت ىذه الدراسة إلي ىدف_الممخص

اإلبداعي لدي طالب المرحمة المتوسطة من خالل استخدام نموذج التعمم 
في المغة  اً تحصيمياختبارًا البنائي. ولتحقيق ىذا اليدف أعد الباحث 

 .اإلبداعي التفكير في مقياساو العربية 
العربية وفق نموذج التعمم البنائي. كما أعد الباحث دليال لمعمم المغة      

ثر استخدام )المتغير أ وقد استخدم الباحث المنيج التجريبي لدراسة
)التحصيل  المتغيرين التابعين عمىالمستقل( نموذج التعمم البنائي 

( لدي طالب الصف األول المتوسط. وبعد االنتياء من اإلبداعيوالتفكير 
وجود فروق دالة إحصائيا بين تطبيق أدوات البحث أظيرت النتائج 

)التجريبية والضابطة( في التطبيق  متوسطي درجات طالب المجموعتين
لصالح طالب  االبتكاريومقياس التفكير  يلالختبار التحصيم يالبعد

المجموعة التجريبية. وفي ضوء النتائج قدم الباحث بعض التوصيات 
 والمقترحات.

 .المغة العربية، التفكير اإلبداعي: التعمم البنائي، الكممات المفتاحية
 . المقدمة1

تعد المغة مظيرًا من المظاىر الثقافية والحضارية لكل أمة؛       
فيي تؤدي دورًا بارزًا في الحفاظ عمي اليوية الثقافية لمشعوب، كما 
أنيا وسيمة األفراد  في بناء الفكر والثقافة وأحد أىم وسائل التواصل 

د من التفاعل اإليجابي في مواقف الحياة المغوي بينيم مما يزي
  .المختمفة بينيم

والمغة العربية وسيمة أبنائيا في التعبير عن أفكارىم، وىي      
الصورة المنطوقة، أو المسموعة، أو المقروءة، أو المكتوبة لما 
يدور في عقوليم، والسجل األمين لتراثيم، ومستودع ثقافة 

تعكس حياة أصحابيا في كل ميدان، المجتمع، وىي المرآة التي 
كما أنيا الرباط الوثيق بين أبناء المجتمع؛ حيث إنيا تمثل كيانيم 

كما أن لمغة العربية أىميتيا في المراحل  الموحد وىويتيم المستقمة.
التعميمية حيث يعتمد عمييا كل نشاط يقوم بو الطالب سواء أكان 

 .يق التحدث والكتابةذلك عن طريق االستماع والقراءة، أم عن طر 
وألىمية المغة العربية انفردت السياسة التعميمية في المممكة      

العربية السعودية بعدة خصائص منبثقة من اإلسالم منيجًا وعقيدة 
ونظام حياة. ومن أىم تمك الخصائص اىتماميا بالمغة العربية 

ثات اىتمامًا خاصًا لكونيا لغة القرآن الكريم، ووعاء حفظ المورو 
اإلسالمية والعربية، كما تعد إحدى الوسائل الميمة في تحقيق 
المدرسة وظائفيا المتعددة؛ ألنيا أىم وسائل االتصال والتفاىم بين 
المتعمم والبيئة، واألساس الذي يستند إليو في التربية من النواحي 
جميعيا، كما إنيا مرتكز كل نشاط يؤدى في المدرسة سواء أكان 

و تحدثًا، أم قراءة وكتابًة. كما خصت سياسة التعميم  ذلك استماًعا
في المممكة العربية السعودية المغة العربية بثالثة من أىدافيا العامة 

 : [1] لمتعميم ىي
تنمية ميارات القراءة، وعادة المطالعة سعيا وراء زيادة  -1

 .المعارف
اكتساب القدرة عمي التعبير الصحيح في التخاطب والتحدث  -2
 .الكتابة بمغة سميمة وتفكير منظمو 
تنمية القدرة المغوية بجميع الوسائل التي تغذي المغة العربية  -3

دراك نواحي الجمال فييا أسموبا وفكرة  .وتساعد عمي تذوقيا وا 
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 كما تضمن منياج المغة العربية في المممكة العربية السعودية     
الثانوي( تدريب  -المتوسط -المطور في الحمقات الثالث )االبتدائي

التفكير اإلبداعي  -المتعممين عمي ميارات التفكير التالية: 
اإلفاضة أو اإلثراء بالتفاصيل(  -األصالة  - المرونة - )الطالقة

  .التفكير فوق المعرفي - التفكير المعرفي - التفكير الناقد -
ذا كانت ميارات التفكير حظيت باىتمام كبير عند الم      ربين وا 

إذ لم تعد أمرًا ثانويًا في العممية التعميمية بل أمرًا أساسيًا لتعزيز 
عداده لمحياة والتعمم المستمر وال سيما في ىذا  ميارات المتعمم وا 
العصر المتجدد؛ فإن ميارات التفكير ىي الميارات المغوية، 
فالتفكير والمغة وجيان لعممة واحدة، وعميو فإن التفكير عمي أية 

ة لغوية ىو في الوقت ذاتو تدريب عمي ميارة من ميارات ميار 
  .التفكير
إن اليدف النيائي لمتعميم تنمية ميارات أنماط التفكير بما      

يتيح لممتعمم التمكن من المتطمبات المعرفية والميارية والوجدانية 
لمواجية تحديات عصر المعرفة في القرن الحادي والعشرين. وكما 

 -المجنة الدولية المعنية بالتربية في ىذا القرنجاء في تقرير 
والذي قدم إلى اليونسكو تكوين عقمية جديدة ليا  -الحادي والعشرين

يتعمم المرء كيف يعرف" " دعائم ثالث: األولى: تتمثل في أن
أن يتعمم المرء ليكون"، : "يتعمم المرء كيف يعمل" الثالثة" الثانية: أن

فيذا يتطمب تطوير المنظومة التعميمية بوجو عام والمناىج بوجو 
خاص إلعداد أجيال قادرة عمى تمبية متطمبات عصر المعرفة 
والمساىمة في إحداث التطوير العممي والتكنولوجي بعقول مبتكرة 

 [2].وتفكير عممي منظم 
 - أحد أنماط التفكير - )اإلبداعي( ويتميز التفكير االبتكاري     

بعدد من التنظيمات واالتجاىات، شأنو في ذلك شأن التفكير الناقد، 
يمثل حالة من حاالت الذىن، وقد يبدو تفكيرًا  ياالبتكار فالتفكير 

تقوده الرغبة في البحث عن األصالة واألصيل. وىو تفكير يقوم 
من دون أن عمي حركة القيم؛ أي أن فيو قدرًا كبيرًا من الذاتية، و 

 يفقد الموضوعية فقدانًا تامًا، ويبدو جميًا في محاوالت االكتشاف،

 وثمة تعريفات [.3ويتطمب المرونة ويعتمد عمى التنوع والتباين ]
 ]:4وردت في األدب التربوي منيا ] ياالبتكار متعددة لمتفكير 

التفكير اإلبداعي ىو التفكير المتشعب الذي يفكر صاحبو في      
ت متعددة وال يقتصر عمي اتجاه واحد. كما أنو التفكير اتجاىا

الخصب أو الغزير الذي يعطيك أفكارًا كثيرة حول موضوع واحد، 
 .أو ىو القدرة عمي رؤية ما ال يراه اآلخرون

كما يعرف بأنو مظير سموكي في نشاط الفرد يظير من      
ية أو خالل تعاممو مع أفراد المجتمع ويتسم بالحداثة وعدم النمط

جمود الفكر مع إنتاج يتصف بالجدة. إنو يعني قدرة اإلنسان عمى 
إبداع ما ىو فريد من نوعو أو خارق لمعادة األمر الذي يدفع 

[. وثمة من يرى أن التفكير اإلبداعي 5] اإلنسان إلى ابتكار الجديد
ىو النشاط العقمي والذىني الذي يتصف بغير التقميدي والمعيود 

ا بتحسين وتعديل األفكار الموجودة أو استحداث يقوم فيو شخص م
جابة  نتاج أفكار جديدة يتوصل عن طريقيا إلى حل أصيل وا  وا 
حقيقية لمشكل ما لم تكن موجودة أو معروفة من قبل وذلك 
بإحداث خبرات جديدة تتصف بالفائدة االجتماعية. أو ىو قدرة 

القة تامة اإلنسان عمي استخدام التفكير المرن بمرونة مطمقة وبط
كل الظروف في محيط الشخص ) بعد وضعو في حاضنة اإلبداع

التي تؤثر إيجابًا في احتضان األفكار واستثمارىا( وذلك بعد توافر 
خراج ناتجًا  الشروط الالزمة لإلبداع في الشخص ذاتو أواًل إلنتاج وا 
أصياًل لم يكن موجودًا من قبل كتمبية لحل مشكل ما يعود بالفائدة 

 ].6مجتمع ]عمى ال
مجموعة من القدرات تتضمن: الطالقة،  ياإلبتكار ولمتفكير      

دراك التفاصيل. وىذه  المرونة، األصالة، الحساسية لممشكالت وا 
ليست مستقمة عن بعضيا البعض وىي تمثل الجانب المعرفي 
لالبتكار، بينما تتضمن السموكيات الوجدانية االبتكارية مجموعة 

الصمة بالشخصية المبتكرة وتتمثل في حب من المشاعر ذات 
 االستطالع والمغامرة وحب التخيل وحب التأمل وتحدي الصعب(

[7.[ 
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 عمماء النفس أن الشخص المبدع ىو الشخص الذي ىير و      
يممك مجموعة من السمات أو القدرات التي يظير تأثيرىا في 

لمثغرات، سموكو، كالطالقة والمرونة، والقدرة عمي اإلدراك الدقيق 
ويكون الشخص  .واإلحساس بالمشكالت، واألصالة في التفكير

 ].8] مبدعًا إذا ظيرت لديو تمك السمات أو بعضيا بدرجة كبيرة
إنتاج عدد كبير من األفكار في  ىعمالطالقة: وتمثل القدرة 1- 

فترة زمنية محددة، كالقدرة عمي وضع الكممات في أكبر قدر ممكن 
إعطاء كممات  ىعموالقدرة  ذات المعني.من الجمل والعبارات 

ترتبط بكممات معينة، والقدرة عمي التصنيف السريع لمكممات في 
وكذلك سرعة التفكير بإعطاء كممات في نسق محدد.  فئات.

 :وتصنف الطالقة إلي أصناف منيا
وتعني معدل سيل األفكار المولدة في زمن  الطالقة الفكرية: -أ

ممكن من العناوين المناسبة لموضوع  محدد، أو كتابة أكبر عدد
 .قصة ما

الطالقة المفظية: ويقصد بيا القدرة عمي إنتاج أكبر عدد  -ب
ممكن من الجمل واأللفاظ ذات المعاني المختمفة، مثل كتابة أكبر 
عدد ممكن الكممات التي تبدأ بحرف الباء، أو كتابة عدد من 

يا بحرف العين الجمل المكونة من ثالث كممات تبدأ كل كممة من
 .مثال
التكيف السريع مع المواقف أو  ىعمالمرونة: ويقصد بيا القدرة  -2

 :المشاكل الجديدة. وتصنف المرونة إلي أصناف منيا
إعطاء  ىعمالمرونة التمقائية أو العفوية: ويقصد بيا قدرة الفرد  -أ

 .فئة أو مظير بعينو ىإلاستجابات متنوعة تنتمي 
: وىنا يقوم الفرد بتغيير فئة االستعمال أو المرونة التكيفية -ب

 .طريقة االستعمال أو بناء أساليب جديدة في التعامل مع المشكمة
الحساسية لممشكالت: إن الشخص المبدع لديو الحساسية  -3

المرىفة لمتعرف عمى المشكالت في الموقف الواحد فيو يرقب 
األشياء ما  في ىوير الثغرات ونواحي القصور في األفكار الشائعة 

 الفرد العادي كالشخص الذي يقرأ ما بين السطور وينظر ىير ال 

   .بعين ثالثة
أن الشخص المبدع ال يكرر أفكار اآلخرين  ىوتعنألصالة: ا -4

وبنفر من حموليم التقميدية لممشاكل، فأفكاره جديدة مميزة غير 
 .درجات سمم اإلبداع ىأعموتمثل األصالة  مألوفة.
الرغم من أىمية المغة العربية وما ناليا من اىتمام كبير  ىوعم     

من الباحثين في اآلونة األخيرة، وكذلك تطوير مناىجيا في 
المرحمتين )االبتدائية والمتوسطة( في المممكة العربية السعودية؛ 
فإنو يالحظ أن ىناك ضعفًا واضحا في مستوي التحصيل المغوي 

اضحة عمى ضعف مستوي لدي الطالب والذي ينعكس بصورة و 
أدائيم المغوي سواء أكان ذلك في االستماع، أو التحدث، أو 
القراءة، أو الكتابة. ويؤكد ىذا الضعف نتائج الدراسات السابقة مثل 

والتي أرجعت أسباب ىذا   [13,12,11,10,9]:دراسات كل من
الضعف إلي عوامل كثيرة لعل من أىميا استخدام الطريقة التقميدية 

ريس المغة العربية مما يؤدي إلي ضعف مستوي التحصيل في تد
المعرفي والذي يمتد إلي التفكير اإلبداعي في المغة العربية لدي 
الطالب. لذا؛ أوصت بعض الدراسات السابقة بضرورة استخدام 

نشاط المتعمم ى تدريسية متنوعة تعتمد عم مداخل واستراتيجيات
يجابياتو رات، والبعد عن أساليب في اكتساب المعارف والميا وا 

 .التمقين والحفظ عند التدريس
وتعد النظرية البنائية من أىم النظريات التربوية الحديثة التي      

شيدتيا الساحة التربوية في اآلونة األخيرة وأحدثت ثورة عميقة في 
كسابيا لممتعممين  األدبيات التربوية الحديثة حيث اىتمت بالمعرفة وا 

نظمة وما يؤثر فيو من خبراتيم السابقة، وذلك من خالل خطوات م
من خالل استخدام نماذج واستراتيجيات وطرائق تدريسية قائمة 

 .عمي قواعد وأسس تربوية تجعل الطالب محور العممية التعميمية
 ىعمففي ضوء النظرية البنائية يتحول التدريس من التركيز      

العوامل الخارجية التي تؤثر في تعمم الطالب مثل متغيرات المعمم 
والمدرسة والمنيج واألقران وغير ذلك من ىذه العوامل، ليتجو ىذا 
التركيز عمى العوامل الداخمية التي تؤثر في ىذا التعمم. أي أخذ 
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ما يجري داخل عقل المتعمم حينما يتعرض  ىعمالتركيز ينصب 
مثل: معرفتو السابقة وما يوجد من فيم ساذج لممواقف التعميمية 

سابق لممفاىيم، وعمى قدرتو عمى التذكر، وقدرتو عمى معالجتو 
المعمومات، ودافعيتو لمتعمم، وأنماط تفكيره، وكل ما يجعل التعمم ذا 

؛ فالبنائية ترتكز عمى إعداد المتعمم لحل مشكالت في ظل ىمعن
أوزليم  ىالمعنع ىذا [. ويتفق م14مواقف، أو سياقات غامضة ]

في أن تطبيق تدريس البنائية تؤدي بالمتعمم إلى التفكير  [15]
النقيض من التمقين واالستظيار من المعرفة  ىعمالنقدي وذلك 

 ىمعنالواقعية التي تفقد في وقت الحق لعدم االتصال ووجود 
جوىري ليا، كما أن البنائية ترفض أن الطالب يأتون إلى المدرسة 

وجود وظائف مدمجة في محتوي العقمية، ولكن التدريس مع عدم 
بالبنائية يكون كوسيمة عالجية لإلفراج عن تصور عدم الكفاءة من 
بعض الطالب وزيادة المشاركة منيم مع فئة الطالب النشطين في 
االكتشاف والمواجية وذلك مع أفكار الحياة الحقيقية في عممية بناء 

 .التعمم الخالية من الخوف
أن النظرية البنائية تمثل نوعًا من  [16الحميم ] ويرى عبد     

، فيي تجسيم جيد وتوحيد "Interdisciplinary" المعرفة البينية
متميز لروافد شتى، انبثقت من أنظمة معرفية 

من بينيا: الفمسفة، وعمم المغويات،   Multidisciplinaryمتنوعة
اع، واألنثروبولوجي، وعمم نفس النمو، وعمم نفس العرفان، واالجتم

وفمسفة العموم، والبحوث األمبريقية في تعميم الرياضيات والعموم 
والمغات، ولذا، ليس بمستغرب أن تتعدد المصطمحات التي تشير 
إلى النظرية البنائية، إذ يشار إلييا أحيانًا بمصطمح 

 ، ومصطمح البنائية االجتماعية Constructivismالبنائية
Social Constructivismومصطمح البنائية النفسية ، 

Psychological Constructivism ومصطمح البنائية ،
   Radical Constructivism. الراديكالية

أن من مقتضيات البنائية االجتماعية في  [16كما يضيف ]     
رؤية أصل المعرفة اإلنسانية أن يراعى في التعميم أن المعارف ال 

نما  تنقل من جيل إلى جيل، أو من المعممين إلى المتعممين؛ وا 
يبنى المتعممون معارفيم في ضوء السياقات الفكرية واالجتماعية، 
وليس من خالل أدوات ابستمولوجية محضة. ولذا، فإن المعارف 
المختارة لمتعمم والتعميم في مجاالت الحياة كافة يجب أن تكون 

، وتحديثيا وفقًا لممعارف مالئمة لتطوير األسيقة االجتماعية الراىنة
الجديدة، وفي أسيقة ومناخات تشجيع المتعممين عمى بناء معارف 
جديدة، وتعاونيم عمى توظيفيا في تمك األسيقة. كما إن المتعممين 

يبنون المعاني والمفيومات عن  - صغارًا كانوا أو كباراً  –
 الموضوعات والذوات واألشياء بطريقة ذاتية داخمية فعالة. وأن
بناءىم ليذه المعاني ال يتم إال إذا استثيرت ِقواىم الكامنة، 
واستدعيت "قبمياتيم العرفانية"، ورشدت من خالل أنفسيم. كما إن 
المعارف المصاغة في رموز لغوية أو رقمية أو تشكيمية أو صوتية 
ليست نسخة مطابقة لوقائع العالم الخارجي؛ يستوي في ذلك العالم 

نما ىي الطبيعي الوجودي،  ليست أقل  –والعالم الثقافي الرمزي؛ وا 
ممثالت لمتصورات الذىنية التي عكستيا الوقائع  -وال أكثر

الخارجية لموجود المادي واالجتماعي والثقافي في عقول من قاموا 
بصياغة ىذه المعارف، وىذا يعني أن المعارف جميعيا "ُتصنع وال 

 .عميو من خارجوُتكتسب، ُتبنى من داخل الفرد، وال تُفرض 
لذا، تستند النظرية البنائية إلى أن البني المعرفية التي يشكميا      

المتعمم في عقمو تتأثر بخبراتو السابقة وبعوامل السياق الذي تقدم 
فيو المعمومات الجديدة، لذلك وحتى يحدث تعمم يجب تزويد المتعمم 

ديو من بالخبرات التي تمكنو من ربط المعمومات الجديدة بما ل
[؛ فالبنية 17معرفة سابقة، أو إعادة تشكيل المعاني السابقة لديو ]

العقمية اإلطار الذي يضم المعمومات المرتبطة بموضوع معين، 
     والخاصة بشخص ما. 

ويمكن النظر إلييا عمي أنيا شبكة يمثل كل خيط فييا      
معمومة تسيم في البناء الكمي لتمك الشبكة، وكمما زاد عدد تمك 
الخيوط التي تخص موضوع ما وتم حياكتيا بشكل منظم في تمك 
الشبكة، أثر ذلك في مدي تعمم الفرد المعرفة الجديدة؛ مما يزيد 
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 ى)بمعن الجديدة الواردة إليواصطياد" المعمومات " ىعمقدرة الفرد 
تعمميا واستقباليا( بربطيا بالمعمومات السابقة؛ أي أن التعمم بشكل 

المتعمم إيجاد الرابطة التي توجد بينيما، أو  ىلدفعال عندما يكون 
إيجاد ذلك الجسر الذي تعبر عميو المعمومات الجديدة لتمحق 

رة أن يكون ، كذلك ترفض البنائية فك[18] بالمعمومات السابقة
عادة بناء  نما تعتبره عممية بناء، وا  التعمم مجرد نقل لممعمومات؛ وا 

أساس  ىعملممعرفة؛ فالمتعمم يفسر المعمومات الجديدة ويؤوليا 
دور التفاعل االجتماعي،  ىعمالمعرفة الموجودة سمفا، وكذلك تؤكد 

ن والعمل التعاوني مع االعتراف بأن المغة المشتركة والثقافة يمكن أ
تجعل المتعممين يفيمون األشياء بشكل متشابو، أو يكون منظورىم 
لألمور متشابو؛ إال أن الخبرات الشخصية ربما تكون مسئولة عن 

فالمعرفة السابقة  [؛19اختالف تأويالت األفراد ونظريتيم لألمور ]
والتوقعات ميمة الطالب من أجل معرفة المفيومات الجديدة وبناء 

[، كما يري 20صر المعمومات في ىذا المفيوم ]العالقات بين عنا
أن البنائية أثرت في إصالح برامج التدريس. وأنيا  [21] مايكل

أساس العديد من برامج تدريب المعممين. فطرق التدريس البنائية 
أيدت عمى نطاق واسع في المؤتمرات الدولية. والتي تركز عمى 

 .مشاركة الطالب في التعمم
بنائية يستند عمى االعتقاد بأن التعمم يحدث إن تدريس ال     

بتشارك المتعممين ونشاطيم في عممية بناء المعنى والمعرفة بدال 
صناع  - المتعممون – من تمقي المعمومات بشكل سمبي. فيم

لممعنى والمعرفة. كما أن التدريس بالبنائية يعزز التفكير النقدي 
تغير المناىج التعميمية ويخمق الدوافع المستقمة لممتعممين. لذلك ت

وكذلك طرق التدريس من مدرس ينقل المعمومات إلى الطالب 
الذين يستمعون بشكل سمبي لمحصول عمى الحقائق إلى التشارك 

 ].22بنشاط الطالب في تعمميم لمتوصل إلى تفيمات جديدة ]
ىذا، وثمة افتراضات تقوم عمييا النظرية البنائية يمكن تحديدىا في 

 ]:14الية ]النقاط الت
 أن بناء المعرفة يتم من الخبرة: بمعني أن التعميم عممية بنائية1- 

 يتم فييا قيام المتعمم بنفسو ببناء تمثيل داخمي لممعمومات مستخدما
 .في ذلك خبرتو السابقة

المتعمم يقوم بعمل تفسير شخصي: فمكل متعمم تفسيره 2- 
شخص في تفسير الخاص، وفي التعمم البنائي ال يشترك أكثر من 
 .واحد بنفس الطريقة لمواقع الذي يحيط بكل منيما

التعمم تساىمي: بمعني أن ىذا النوع من التعمم يناقش المعني 3- 
 .المعروض من خالل أكثر من وجية نظر واحدة

التعمم يحدث من خالل مواقف حقيقة: ينبغي أن يتم التعمم من 4- 
ة يتم إعدادىا خالل وضع المتعمم في مواقف تعميمية حقيق

وتجييزىا بحيث تقوم عمي أساس براىين قوية تعكس إحساس 
 .المتعمم بالعالم الحقيقي

تكامل القياسات: ففي التعمم البنائي تتكامل القياسات مع 5- 
الميمة، فالذي يقاس ويقيم ىنا، ىل نجحنا في أداء الميمة المعطاة 

اس مدي تعممنا لنا أم ال؟ وال تقاس بيل طبقنا نشاطا معينا. ولقي
يجب أن يكون كيف تم يناء المعرفة في فكر المتعمم؟ وكيف سيمنا 

 .التفكير في مجال معين
 [19,14,23] كما أن لمتعمم من وجية النظر البنائية مبادئ وأسس

 :منيا
التعمم عممية وجدانية: التعمم الجيد ىو الذي ييتم بالجانب • 

الموقف التعميمي بمشاعر الوجداني لممتعمم؛ فال بد أن يمتزج 
االستثارة، والتشويق، والفضول، والحيرة، واالنبيار، فيذه المشاعر 
تجذب المتعمم نحو مادة التعمم، وترتقي بتفاعمو معو واآلخرين، 
وحتي بعد أن يحدث الفيم؛ يتولد الرضا، وال يتوقف النشاط العقمي 

عر بالثقة في عند المتعمم بل يمتد لمتأمل فيما تعممو المتعمم، ويش
 .النفس، واإليجابية إزاء مادة التعمم

غير المصطنع" " التعمم يحدث بشكل طبيعي: التعمم الطبيعي •
يأخذ المتعمم إلى طريق التوجو الذاتي لمتعمم؛ حيث يتحكم المتعمم 

 .في تعممو، ويديره، ويقوده ذاتيا
 التعمم عممية نشطة: يمارس المتعمم النشاط في معالجتو •
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لممعمومات، وتغيير، أو تبديل بنيتو العقمية لممتعمم، فيبذل المتعمم 
جيدا عقميا ليكتشف المعرفة بنفسو فعندما يواجو مشكمة ما؛ يقوم 
باقتراح فروض معينة لحميا، ويحاول اختبار ىذه الفروض، وقد 
يصل ألخرى، وىكذا كما أن البنائيين ال يعتدون بكل تعمم نشط، 

مثال تعمم نشط يؤدي بالمتعمم لمعرفة محددة سمفا،  البرامجيفالتعمم 
أنو عممية نشطة يقوم فييا  ىعمأما التعمم البنائي فينظر لمتعمم 

 .المتعمم ببناء المعرفة بنفسو دون التقيد بمحتوي محدد سمفا
يقود الالتزان لحدوث التعمم خالل التعمم؛ بحيث يوضع المتعمم  •

ير مناسبة لتعمم ما يود تعممو في موقف يجد فيو بنيتو الحالية غ
، أو "االسيكما" فيشعر بحالة من عدم االتزان فيحدث تغيرا في

 .البنية المعرفية لديو؛ ليستعيد ىذا التوازن
التعمم بناء لميوية: إن رؤيتنا لمعالم ولغتنا التي نتحدثيا، ومفيومنا  •

فما عن الذات، وعالقتنا باآلخرين، وكل ىذه األشياء تشكل ىويتنا، 
 .لمخبرات التعميمية التي نشارك فييا اإلنتاجىذه اليوية 

يبني المتعمم تعممو: يقصد بمفظ يبني ىنا أن المتعمم يجب أن  •
عمى ما يعرفو بالفعل؛ ليبني فوقو  - بمساعدة المعمم - يتعرف

المعمومات التي يكتسبيا، ويحوليا لمعرفة؛ فاألمر ىنا ليس تكديسا 
عيا، لكن التعمم وفق المنظور البنائي يعتبر لممعمومات، ثم استرجا

ما سوف يتعممو مشكمو، ويستعين بذخيرتو من الخبرات السابقة 
 .لحميا

 .يتعمم الطالب من بعضيم البعض وكذلك المعمم •
السماح وخمق فرص لمجميع ليكون ليا صوت يشجع عمى بناء  •

 . أفكار جديدة
 .تبني عمى التعمم وليس عمى التعميم •
 .جع وتقبل استقاللية ومبادرة المتعممينتش •
 .تجعل المتعممين كمبدعين •
 .تؤكد عمى حب االستطالع •
 .تؤكد األداء والفيم عند تقييم التعمم •
 .تؤسس عمى مبادئ النظرية المعرفية •

 -التنبؤ) تعمل عمى استخدام المصطمحات المعرفية مثل •
 .(التحميل -اإلبداع

 .يتعمم الطالبتأخذ في االعتبار كيف  •
تشجع المتعممين عمى االشتراك في المناقشة مع المعمم، وفيما  •

 .بينيم
ذا كان المتعمم في الفمسفة البنائية مكتشف لما يتعممو من       وا 

خالل ممارستو لمتفكير العممي، وىو باحث عن المعني بخبراتو مع 
لية ميام التعمم باإلضافة إلى أنو بان لمعرفتو ومشارك في مسئو 

إدارة التعمم وتقويمو. أي أنو أكثر نشاطا ويمعب دور العالم في 
البحث والتنقيب الكتشاف الحمول التي تواجيو، ويعتبر محور ىذا 

في ضوء النظرية  – [؛ فإن المعمم24] النموذج ومركز اىتمامو
يمعب دور المرشد، أو الموجو؛ أو الميسر، فالتعمم إذا  - البنائية

فالمعمم يقع عمى عاتقو  عرفة سابقة لدي المتعمم؛كان قائما عمى م
أن يوفر بيئة تعميمية تبرز االختالف بين الحالية لمطالب والخبرات 
الجديدة التي يتعرضون ليا، أو يمرون بيا وتمثل ىذه البيئة تحديا 

   لممتعمم تدفعو لمتعمم وتحثو عميو. 
استكشاف كما أن المعمم البنائي يضع المشاكل ويراقب      

الطالب، وأدلة التحقيق لدييم، ويعزز أنماطا جديدة من التفكير. 
الغالب مع البيانات الخام والمصادر األولية، والمواد  تعمل في

التفاعمية، فالتعميم البنائي يطمب من الطالب العمل مع البيانات 
الخاصة بيم، وتعمم كيفية توجيو االستكشافات الخاصة بيا. ونيج 

تعمل بشكل جيد مع المتعممين من جميع األعمار، بما في البنائية 
 ].25ذلك البالغين  ]

 [19,26]:ويمكن تمخيص سمات المعمم البنائي عمى النحو التالي 
 .  تشجيع ذاتية الطالب وتقبل مبادرات واستقالليتيم -
تشجيع الطالب عمى الدخول في حوار، سواء مع المعممين ومع  -

 .بعضيا البعض
  .الطالب عمى االستفسار عن طريق طرح أسئمة مفتوحة تشجيع -
  .يسمح وقت االنتظار بعد طرح األسئمة -
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  .توفير الوقت لمطالب لبناء العالقات وخمق االستعارات -
 . صياغة االستجابات األولية لمطالب -
 ."يتوقع" تحميل"،" تصنيف"،" يستخدم المصطمحات المعرفية مثل -
التجارب التي قد تؤدي إلى تناقضات مع إشراك الطالب في  -

 الفرضيات األولية ليم ثم تشجيع المناقشة
تغذية الفضول الطبيعي لدى الطالب من خالل االستخدام  -

 .المتكرر لنموذج دورة التعمم
 .ينظر لممتعمم عمى أنو صاحب إرادة -
 .يشجع االستقصاء، وروح االستفسار، والتساؤل -
 .م، وليس المصدر األوحديمثل أحد مصادر التعم -
 .يدعم الفضول الطبيعي لدي المتعمم -
 .يضع في اعتباره طريقة تعمم المتعمم؛ وكذلك آرائو، واتجاىاتو -
يدمج المتعممين في مواقف تعمم حقيقية، وخبرات تتحدي  -

المفاىيم والمدركات السابقة لدييم، ويييئ فرص لبناء معرفة جديدة 
 .وفيم أعمق

ألداء والفيم عند تقييم التعمم وينوع سبل التقييم يؤكد عمى ا -
  .لتناسب كل الممارسات التدريسية

  :نموذج التعمم البنائي
تقوم استراتيجيات التدريس وفقا لمفمسفة البنائية عمي أساس      

مواجية المتعممين بموقف مشكل حقيقي في محاولة إليجاد حمول 
والتفاوض االجتماعي حول لو، وذلل من خالل البحث والتقصي 

تقويم وتحديد أكثر الحمول فعالية. ويوجد العديد من استراتيجيات 
 :[27,24]القائمة عمي الفكر البنائي منيا  - والنماذج –التدريس 

 إستراتيجية التدريس بخريطة الشكل - إستراتيجية دورة التعمم -
جية التعمم إستراتي -إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة -(7)

نموذج التعمم  - نموذج التغير المفيومي لبوسنر - التعاوني.
نموذج التدريس  - نموذج التحميل البنائي لـ"أبمتون" - الواقعي
 .نموذج التعمم البنائي - المفصل
 )الذي تتبناه الدراسة إجرائيا بأنو: ويعرف نموذج التعمم البنائي     

التييئة، ) مراحلبأنو نموذج تدريسي يتكون من خمس  
واالستكشاف، الشرح والتفسير، التوسع، التقويم( يركز عمى إيجابية 
المتعممين وتفاعميم في بناء معرفتيم الجديدة في ضوء خبراتيم 
السابقة، وذلك من خالل األنشطة المغوية التي يقومون بيا لتنمية 

ويمكن توضيح  .مياراتيم في المغة العربية والتفكير اإلبداعي
  [28,29]):مراحمو كما يمي

 :أو الدعوة Engajement التييئة 1-
ثارة انتباىيم من قبل       وتبدأ ىذه المرحمة بتييئة الطالب وا 

المعمم نحو تعمم موضع الدرس الجديد عن طريق بعض الخبرات 
خبرات التعمم في أي إجراء اتصاالت بين ) التي مر بيا المتعمم

، أو من خالل طرح المعمم لبعض األسئمة، أو ر(الماضي والحاض
المشكالت التي تدعو المتعمم إلى التفكير، والبحث عن حمول 
مناسبة ليذه المشكالت ويراعي أن تكون األسئمة أو المشكالت 
المعروضة عمى الطالب في ىذه المرحمة مرتبطة بمعموماتيم 

 .وخبراتيم السابقة
   Exploring:  االستكشاف -2 

وتعتبر ىذه المرحمة ىي الجزء األكبر في الدرس حيث يقوم      
المتعممين من خالل األنشطة باستكشاف الموضوعات أو المفاىيم 
الرئيسة. كما يعمل المتعممين مع بعضيم في مجموعات صغيرة 
غير متجانسة الستكشاف األفكار والتوصل إلي إجابات األسئمة 

الميسر كما أنو يالحظ  التي تضمنتيا األنشطة. والمعمم ىو
ويستمع لممتعممين. ويطرح أسئمة إضافية إلعادة توجيو الطالب 

 .عند الضرورة
  Explanation: الشرح والتفسير 3-

في ىذه المرحمة يقدم المتعممون اقتراحاتيم لمتفسيرات والحمول      
من خالل مرورىم بخبرات وتجارب جديدة عمييم، ويتم تعديل ما 
لدي المتعممين من تصورات بديمة، أو إحالل المفاىيم العممية 
السميمة محل ما لدييم من مفاىيم خاطئة ويعمل المعمم عمي 

وصموا إليو من خالل المالحظة تشجيع المتعممين عمي صياغة ما ت
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والتجريب ويجب إعطاء المتعممين الوقت الكافي إلعداد اقتراحاتيم 
كما يكون دور المعمم تصويب  لمتفسيرات والحمول قبل مناقشتيا.

وتعديل األفكار الخطأ وتعزيز االستنتاجات الصحيحة. كذلك 
يراعي في ىذه المرحمة تسمسل األسئمة فضال عن أنيا المكان 

 .المناسب لمتفكير في مراحل التعميم العام
  Elaboration: التوسع -4

تتحدي ىذه المرحمة قدرات المتعممين إليجاد تطبيقات مناسبة      
لما توصموا إليو من حمول، أو استنتاجات، وكذلك لتنفيذ التطبيقات 

وذلك في مواقف أخري جديدة. وىذه المرحمة تساعد  عمميا. 
ما تعمموه من مفاىيم وقواعد وانتقال أثر ىذا  الطالب عمي ترسيخ

التعمم وتعميمو في مواقف ومشكالت أخري مشابية وجديدة. فالفيم 
السموكيات. الب ويتيح ليم ممارسة الميارات و التصوري يمتد لمط

من خالل تجارب جديدة، وتطوير فيم المتعممين أعمق وأوسع من 
معمومات حول الالمفاىيم  الرئيسة، والحصول عمى مزيد من 

 .، وصقل مياراتيممجاالت االىتمام
  Evaluation:  التقويم 5-

يتم التقويم في ىذه المرحمة خالل المراحل المختمفة لمنموذج.      
فتبدأ من بداية التفاعل بين المعمم والطالب وىي عبارة عن عممية 
تشخيصية عالجية مستمرة تبدأ من بداية العمل وال تنتيي بنيايتو، 

داء الطالب بشكل مستمر واليدف من ىذه المرحمة ىو تقويم أ
قدرتيم عمي استعمال المعرفة الجديدة في  ىمد ىلمتعرف عم

مواقف تعميمية جديدة، أي تطبيق المعارف التي تمت دراستيا في 
تذكر  ىقدرة المتعمم عم ىيدة واختبار مدمواقف عممية جد

دراك العالقات  المعمومات واسترجاعيا وفيميا وتطبيقيا وتحميميا وا 
التي تربط بينيا ثم استنتاجيا وتركيبيا وتقويميا. ومن ثم يتم تحديد 
نقاط القوة وتدعيميا ونقاط الضعف وعالجيا. كما أنو يمكن لممعمم 

 . - تنفيذه – تقييم التخطيط لمدرس وكذلك عرضو
سة بخطوات ىذا النموذج في تدريس المغة أخذت ىذه الدرا وقد

  .العربية لطالب الصف األول المتوسط

 طرق( تدريسية منبثقة) وثمة دراسات سابقة استخدمت نماذج     
الدراسي في تدريس المغة عن النظرية البنائية في التحصيل 

التي أشارت في نتائجيا إلي األثر  [31] العربية: وذلك مثل دراسة
نموذج البنائي في تنمية كل من أن التحصيل والميل في االيجابي لم

مادة البالغة لطالبات الصف األول الثانوي، في حين أن النموذج 
تماعية. بينما لم يكن فعاال في إكساب الطالبات الميارات االج

فاعمية استخدام نموذج التعمم البنائي في  [32] أظيرت نتائج دراسة
الفوري والمؤجل  يلتحصيل البعدا ىقواعد النحوية عمتدريس ال

لطالب الصف الثاني اإلعدادي. واتفقت معيا في نفس العام نتائج 
نموذج التعمم البنائي في تنمية المفاىيم النحوية  [ فاعمية29] دراسة

 [33لدي طالب الصف األول الثانوي. كما أشارت نتائج دراسة ]
صيل تحسين مستوي طالب الصف الثاني اإلعدادي في تح ىإل

القواعد اإلمالئية واالتجاه نحوىا باستخدام استراتيجية التعمم 
البنائي. وأوصت باستخداميا في تدريس فنون المغة العربية في 

واتفقت معيا في نفس السنة نتائج دراسة  مختمف المراحل التعميمية.
)االستماع الوظيفي والقراءة  في تنمية ميارات المغة الوظيفية [34]

باستخدام نموذج التعمم البنائي لدي تالميذ الصف الرابع  الوظيفية(
فاعمية استخدام نموذج  [35] تدائي. كما بينت نتائج دراسةاالب

بايبى البنائي في تدريس البالغة عمى تعديل التصورات البديمة عن 
المفاىيم البالغية وتنمية االتجاىات نحو البالغة لدي طالبات 

ة العربية السعودية. وأثبتت نتائج الصف األول الثانوي بالمممك
تنمية ميارات الكتابة اليجائية لدي تالميذ المرحمة  [36دراسة ]

االبتدائية بالممكة العربية السعودية من خالل برنامج قائم عمي 
 . نموذج التعمم البنائي الخماسي

كما أشارت نتائج دراسات سابقة اىتمت بأثر نماذج وطرق تدريس 
  :ية البنائية في تنمية التفكير اإلبداعيمنبثقة عن النظر 

التي توصمت إلى تنمية قدرات  [24] دراسةوذلك مثل نتائج      
التفكير االبتكاري وزيادة التحصيل الدراسي لدي تالميذ الصف 
 الخامس االبتدائي في مادة العموم باستخدام نموذج التعمم البنائي.
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تنمية التحصيل إلى  [37كما توصمت نتائج دراسة الخميس ]
وميارات عمميات العمم والتفكير االبتكاري في مادة العموم لدي 
طالب الصف الخامس االبتدائي وذلك باستخدام كل من نموذج 

في حين أشارت  ويتمي لمتعمم البنائي والتعمم باالستقبال ذي المعني.
فعالية نموذج ويتمي البنائي المعدل في تنمية  [38نتائج دراسة ]

حل المشكالت والتفكير اإلبداعي في الرياضيات لدي طالب ميارة 
تنمية  ىإل [39كما توصمت نتائج دراسة ] الصف الرابع االبتدائي.

التحصيل والتفكير االبتكاري في العموم لدي تالميذ الصف األول 
فاعمية استخدام  ىإل [40اإلعدادي. بينما أشارت نتائج دراسة ]

ء التعميم البنائي في تدريس مادة طريقة التعمم التعاوني في ضو 
المرونة، )الطالقة، و  العموم في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي

تالميذ الصف السادس االبتدائي  ىاألصالة، والتفاصيل( لد
عن فعالية  [41] ية السعودية. وأسفرت نتائج دراسةبالمممكة العرب

نمية ميارات البرنامج القائم النظرية البنائية في الرياضيات في ت
 .التفكير االبتكاري لدي تالميذ الصف الرابع االبتدائي

ذج التعمم البنائي في دراسات سابقة فاعمية نمو  كما أثبتت     
التي  [42] المغة العربية، وذلك مثل: دراسة غير ىمجاالت أخر 

استيدفت استكشاف طريقة تحميل ووصف تعمم الطالب في 
نموذج القائم عمى البنائية. واثبت المرحمة المتوسطة باستخدام ال

الطالب. كما بينت دراسة  ىلد نموذج التعمم البنائي التقدم المعرفي
نيج البنائية  ىستيدفت دراسة اآلثار المترتبة عمالتي ا [43كيم ]

راتيجيات التعمم في في التحصيل الدراسي ومفيوم الذات واست
طالب الصف السادس االبتدائي. أن التدريس  ىالرياضيات لد

 ميبالبنائية أكثر فعالية من التدريس التقميدي في االنجاز األكادي
دون مفيوم الذات واستراتيجيات التعمم، ولكن لديو بعض التأثير 
عمى الدافع، والقمق نحو التعمم والرصد الذاتي. كما أظيرت دراسة 

يب التعمم النشط القائم عمى التي استيدفت معرفة آثار أسال [44]
البنائية في إنجاز المعممين ومواقفيم تجاه الموضوع والتصورات 

طالب السنة الثانية بالجامعة. عن وجود  ىمم لدحول عممية التع

ثبتت دراسة ىاركرات فرق لصالح المجموعة التجريبية. في حين أ
ائية التي استيدفت مقارنة آثار استخدام تدريس البن [45وآخرون ]

التحصيل العممي  ىلوجية ببيئة التعمم التقميدية عمفي البيئة التكنو 
في مادة الكيمياء لدي طالب المرحمة الثانوية أن نيج تدريس 
البنائية بالتكنولوجيا أكثر فعالية في تحسين الطالب مقارنة بنيج 

[ فاعمية استخدام نموذج 46]يس بالتقميدية. كما أثبتت دراسة التدر 
متعمم البنائي في تعديل التصورات الخاطئة لبعض المفاىيم بايبي ل

الفمسفية لدى طالب المرحمة الثانوية واتجاىاتيم نحو المادة، وبينت 
[. فاعمية استخدام نموذج التعمم البنائي في تدريس 47نتائج دراسة ]

 ىي وتنمية الميارات االجتماعية لدالعموم عمى التحصيل المعرف
[ في 48] اإلعدادي. واتفقت معيا نتائج دراسة تالميذ الصف األول

 ىلد تنمية ميارات التفكير اإلحصائي والتحصيل وبقاء أثر التعمم
طالب كميات التربية باستخدام نموذج التعمم البنائي، وأسفرت نتائج 

[ عن فاعمية استخدام نموذج التعمم البنائي في تنمية 49دراسة ]
طمبة معمم صف  ىلدر الرياضي تحصيل المفاىيم الرياضية والتفكي

إلى فاعمية نموذج التعميم  [50] وأشارت دراسة في جامعة مؤتة.
البنائي في الكيمياء العممية عمى التحصيل وتنمية التفكير العممي 

[ فعالية 51] لدي طالبات جامعة أم القرى. في حين أظيرت دراسة
تماعية في نموذج التعمم البنائي االجتماعي لتدريس الدراسات االج

تالميذ المرحمة  ىة لدتنمية ميارات التفكير التأممي وحل المشكم
[ فاعمية اإلستراتيجية المقترحة 52، وبينت نتائج دراسة ]االبتدائية

لمتعمم الخميط القائمة عمى نموذج بايبي البنائي في تنمية حل 
ميارات المشكالت البيئية لدي طالبات كمية التربية، واتفقت معيا 

في فاعمية استخدام نموذج التعمم البنائي في  [53] ئج دراسةنتا
تدريس الرياضيات عمى تنمية التفكير الجبري وتعديل التصورات 
البديمة لبعض المفاىيم الجبرية لدي تالميذ الصف األول 

 .اإلعدادي
 مشكمة الدراسة. 2

 عمى الرغم من تطوير مناىج المغة العربية في المرحمة     
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بالمممكة العربية السعودية، وذلك من خالل المشروع المتوسطة 
الشامل لتطوير المناىج الدراسية حيث تبنت وزارة التربية والتعميم 
فـي ىذا المشروع اتجاىا تربويا يركز فـي جانب من أساسياتو عمى 

، واإلقناع، المتعممين عمى ميارات: التواصل، والحوار تدريب
ي وحل المشكالت؛ فضال عن اختيار وميارات التفكير والتعمم الذات

)االبتدائية والمتوسطة( مداخل  وثيقة منيج المغة العربية لممرحمتين
تعميمية حديثة لتعميم المغة العربية وتعمميا مثل: المدخل الضمني، 

والمخل التكاممي، والمدخل االتصالي، المدخل  والمدخل الوظيفي،
في  مغوي يظيرناك ضعفا في التحصيل الالدرامي؛ إال أن ى

 ىتدني مستو  ىالطالب لمغة العربية مما يؤدي إلمستوي أداء 
التفكير اإلبداعي لدي طالب المرحمة المتوسطة. ولعل من أىم 

 ىالتدريس التقميدية التي تعتمد عمأسباب ذلك استخدام طريقة 
 .التمقين والحفظ وسمبية الطالب

كثير  ىية لدث ىذا الضعف في المغة العربوقد الحظ الباح     
ب التربية من طالب المرحمة المتوسطة من خالل إشرافو عمي طال

أبيا وخميس مشيط( بالمممكة العربية ) الميدانية في مدينتي
السعودية، وأكد ذلك نتائج بعض الدراسات السابقة مثل 

أكد سبب ىذا الضعف مناقشة كما   [12,13,11,10]دراسات:
بعض معممي المغة العربية ومشرفييا في منيج المغة  الباحث

حاجتو إلى استراتيجيات  ىعربية المطور "لغتي الخالدة" ومدال
وطرائق وأساليب تدريسية حديثة تركز عمى نشاط المتعمم وجعمو 
محورا لعمميتي التعميم والتعمم وذلك كما أشارت وثيقة منيج  المغة 

لمتوسطة في التعميم العام باإلضافة العربية لممرحمتين االبتدائية وا
إلى حاجة بعض المعممين إلي تدريبيم عمى كيفية تنفيذ ىذا المنيج 

 .المطور بطرائق تدريسية حديثة
ورغم كثرة الدراسات السابقة التي استخدمت نموذج التعمم      

البنائي في تدريس المواد الدراسية المختمفة في المراحل التعميمية 
في حدود  –المغة العربية؛ إال أن الباحث لم يجد دراسة وكذلك في 

 استخدمت نموذج التعمم البنائي لتنمية التحصيل والتفكير - عممو

 .طالب المرحمة المتوسطةى االبتكاري لد
ويرى الباحث أن استخدام نموذج التعمم البنائي المنبثق من      

بوية في الفكر النظرية البنائية والتي تعد من أىم النظريات التر 
التربوي والتدريسي المعاصر قد يؤدي إلى تنمية التحصيل المغوي 
والتفكير االبتكاري لدي طالب المرحمة المتوسطة. حيث اىتمت 
بنمط المعارف الجديدة وما يؤثر فيو من خبرات سابقة وخطوات 
إكسابيا لممتعممين وذلك بعد تفسير المتعمم لممعمومات والمعارف 

خالل خطوات ومراحل متكاممة قائمة عمى قواعد الجديدة من 
 . وأسس تربوية تجعل الطالب محور العممية التربوية

وفي ضوء ما تقدم تتحدد مشكمة ىذا البحث في ضعف      
مستوي أداء طالب الصف األول المتوسط في التحصيل المغوي 
والتفكير اإلبداعي، وذلك نتيجة استخدام طريقة التدريس التقميدية 

لتي تعتمد عمى التمقين والحفظ وسمبية الطالب. مما يدعونا إلي ا
االىتمام بنماذج تدريسية حديثة تناسب مناىج المغة العربية المطورة 
وتساعد الطالب عمى أن يكون مشاركين في بناء المعرفة وعمميات 
التفكير. ولمتصدي ليذه المشكمة يحاول البحث الحالي اإلجابة عن 

 :التاليالسؤال الرئيسي 
ما أثر استخدام نموذج التعمم البنائي في تدريس المغة العربية عمى 
التحصيل المغوي وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدي طالب 
الصف األول المتوسط؟ ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيسي السؤالين 

 :الفرعيين التاليين
العربية  ما أثر استخدام نموذج التعمم البنائي في تدريس المغة -1

  عمى التحصيل المغوي لدي طالب الصف األول المتوسط؟
ما أثر استخدام نموذج التعمم البنائي في تدريس المغة العربية  -2

عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدي طالب الصف األول 
 المتوسط؟

 أهداف الدراسةأ. 
العربية ىدفت الدراسة تنمية التحصيل والتفكير اإلبداعي في المغة 

 .لدى طالب الصف األول المتوسط باستخدام نموذج التعمم البنائي
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 أهمية الدراسةب. 
تعد ىذه الدراسة استجابة لما ينادي بو التربويون من القائمين  •

عمى تطوير المناىج وطرق تدريس المغة العربية، وكذلك الباحثين 
والمشرفين في ىذا المجال، من ضرورة تطوير استراتيجيات 
ومداخل وطرائق وأساليب تدريس المغة العربية لرفع كفاءة العممية 
التعميمية وتحسين مخرجات التعميم مما ينعكس عمى جعل التعميم 

  .أكثر إيجابية وفاعمية
قد تفيد نتائج ىذا البحث القائمين عمى تخطيط وتطوير المناىج  •

دوى وطرائق التدريس في وزارة التربية والتعميم وذلك من حيث ج
تطبيق ىذا النموذج الذي يعتمد عمى االتجاىات الحديثة في 
تدريس المغة العربية، كما أن نموذج التعمم البنائي ليس فقط 
نموذجًا تدريسيًا، ولكنو مدخاًل يساعد مخططي المقررات والمناىج 

  .الدراسية في تنظيم المحتوي الدراسي في مناىج المغة العربية
ا تحصيميًا، ومقياسا في التفكير اإلبداعي تقدم الدراسة اختبار  •

يساعد المعممين في تحديد مستوي أداء الطالب في التحصيل 
 .المغوي والتفكير اإلبداعي

فتح المجال أمام دراسات أخري في مجال تعميم وتعمم المغة  •
 .العربية

 مصطمحات الدراسة. ج
تدريسي يتكون نموذج التعمم البنائي: ويعرف إجرائيا بأنو نموذج  -

الشرح  - االستكشاف – ، أو الدعوة)التييئة من خمس مراحل
التقويم( ويركز عمي إيجابية المتعممين  - التوسع – والتفسير

وتفاعميم في بناء معرفتيم الجديدة في ضوء خبراتيم السابقة، وذلك 
من خالل األنشطة المغوية التي يقومون بيا لتنمية مياراتيم في 

 .ة والتفكير اإلبداعيالمغة العربي
التحصيل المغوي: ويقصد بو إجرائيا في ىذا البحث مدى  -

استيعاب طالب الصف األول المتوسط لميارات القراءة والكتابة 
حرف وىوايات" " ص المراد منيم اكتسابيا في وحدةوالنحو والنصو 

 المقررة عمييم. ويقاس ذلك بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في

 .تحصيل المغوي المعد لذلكاختبار ال
  :التفكير اإلبداعي -

ويقصد بو إجرائيا في ىذا البحث قدرة الطالب عمى إنتاج      
لغوي مكتوب بألفاظ وتراكيب وجمل تعبر عن )أنفسيم ومشاعرىم 
وعواطفيم  بمعان وأفكار جديدة ومتنوعة، تتميز بأكبر قدر ممكن 

ات بالتفاصيل، وذلك كمقوممن الطالقة والمرونة واألصالة واإلثراء 
( المكتوب، استجابة لموقف، أو مثير أساسية ليذا اإلنتاج )التعبير

ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في مقياس  لغوي معين.
 (.التفكير اإلبداعي المعد لذلك )من إعداد الباحث

 الطريقة واإلجراءات. 3
 مجتمع الدراسة. أ

المتوسط  طالب الصف األولالدراسة من جميع تكون مجتمع 
التابعين إلدارة التربية والتعميم بمنطقة عسير لمفصل الدراسي الثاني 

 .(2011-1433/2010-1432) من العام
 عينة الدراسةب. 
( من طالب الصف األول 48تكونت عينة الدراسة من )     

المتوسطة في مدينة خميس مشيط تم  المتوسط بمدرسة بدر الكبري
( طالبا تم التدريس 24تقسيميم إلي مجموعتين تجريبية وعددىا )

( طالبا تم 24ليم باستخدام نموذج التعمم البنائي، ضابطة وعددىا )
 .التدريس ليم بالطريقة االعتيادية

 أداة الدراسةج. 
 :اختبار التحصيل المغوي -1
 :ىدف االختبار -

 -كتابة -قراءة) قياس مستوي التحصيل المغويىدف االختبار 
 نحو( لطالب الصف األول المتوسط في وذلك في وحدة -نصوص

لغتي الخالدة الفصل من الدراسي  حرف وىوايات" من كتاب ""
 .الثاني

 الصورة األولية لالختبار: جدول لتوصيف االختبار -
 سؤاالتكون االختبار في صورتو األولية من خمسة وخمسين      
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متنوعة ما بين اختيار من متعدد، وتكممة، وصواب وخطأ، وقد 
شمل االختبار خمسة عشر سؤاال في القراءة، وخمسة عشر سؤاال 

)اإلمالء(، وعشرة أسئمة  في النحو، وخمسة عشر سؤاال في الكتابة
:يفيما يمي توصيف لالختبار التحصيمفي النصوص، و 

 1 جدول
 وصيف االختبار التحصيمي في المغة العربية لدي طالب الصف األول المتوسطت

 الدرجة األسئمة التي يقيسها بنود االختبارات المهارات المغوية الصنف المغوي
 توضيح معاني الكممات الجديدة - القراءة

 تحديد مضاد الكممات -
 تحديد مرادف الكممات -
 تحديد الفكرة الرئيسة -
 األفكار الجزئيةتحديد  -
 استنتاج األفكار الضمنية  -
 الترتيب الصحيح لألفكار -

 تحديد ىدف الكاتب -

 اختيار من متعدد
 اختيار من متعدد
 اختيار من متعدد
 اختيار من متعدد
 اختيار من متعدد
 اختيار من متعدد
 اختيار من متعدد 
 اختيار من متعدد

1-2-3-4 
6 
5 
7 

8-10-11 
10-13-14 

9 
15 

4 
1 
3 
3 
1 
1 

 توضح معاني الكممات الجديدة - النصوص 
 تحديد الفكرة العامة  -
 تحديد األفكار الضمنية -

 استنباط القيم المتضمنة في النص -
 تحديد بعض الصور البيانية -

اختيار من متعدد اختيار من 
 متعدد اختيار من متعدد

 اختيار من متعدد
 اختيار من متعدد

1-2-3 
7 

4-5-6-8 
9 
10 

3 
1 
4 
1 
1 

 األسماء الموصولة - النحو
 

 إعراب الفعل المضارع -
 األفعال الخمسة -

 
 

 تكممة - اختيار من متعدد
 

 اختيار من متعدد

1-2-3-4-5-6-7 
8-9-10-11-12-14 

15 
13 

    7 
5 
2 
1 

 اليمزة المتوسطة - الكتابة
 

 عالمات االختصار في الكتابة -

- اختيار من متعدد - التكممة
 وخطأصواب 

 التكممة

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13 

14-15 

13 
 
2 

 :االختبار صدق -ج
 وطرق المناىج في المتخصصين بعض عمي االختبار عرض تم

  بصالحيتو. وأقروا العربية، المغة معممي بعض وكذلك التدريس،
 :االختبار ثبات -د
 أنو ووجد( لكرونباخ ألفا) معادلة بطريقة االختبار ثبات حساب تم

 .مناسب ثبات معامل وىو (0992)يساوي 
 :لالختبار النيائية الصورة -ه
 وضبطو المحكمين بعض عمي وعرضو االختبار صياغة بعد

 (1ممحق)النيائي  لمتطبيق صالحا االختبار أصبح إحصائيا

 :االختبار تطبيق -و
 المجموعتين طالب عمي التحصيمي االختبار تطبيق تم     

 طالب من طالبا وأربعين ثمانية وعددىم( والضابطة التجريبية)
 بخميس الكبرى بدر متوسطة بمدرسة المتوسط األول الصف
-1433/2010-1432) الثاني الدراسي الفصل في وذلك مشيط،
 طالبا وعشرين أربعة مجموعة كل طالب عدد بمغ حيث ،(2011
 البنائي التعمم بنموذج" وىوايات حرف"الوحدة  تدريس قبل وذلك

 النتائج لرصد تمييدا وذلك وبعده، التجريبية المجموعة لطالب
 .المقترحات وتقديم إحصائيا ومعالجتيا
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 :اإلبداعي التفكير مقياس -2
 :المقياس ىدف -

 –الطالقة )االبتكاري  التفكير مستوي قياس المقياس ىدف     
 األول الصف طالب لدي( بالتفاصيل اإلثراء -األصالة  –المرونة 
 لغتي" كتاب من" وىوايات حرف" وحدة في وذلك في المتوسط
 الدراسي  العام من الثاني الدراسي من الفصل الخالدة

(1432-1433/2010-2011). 
  لممقياس: األولية الصورة -ب

 مقاليا سؤاال وعشرين خمسة من األولية صورتو في المقياس تكون
 وفيما. بالتفاصيل واإلثراء والمرونة واألصالة الطالقة ميارات تقيس
  :اإلبداعي التفكير الختبار توصيف يمي

 2جدول 
 المتوسط األول الصف لطالب اإلبداعي التفكير اختبار توصيف

 الدرجة األسئمة التي يقيسها بنود االختبارات المهارات التي تعبر عنها المهارات
 الطالقة:

الفكرية:-  
 

المفظية:-  
 
 

التعبيرية-  
 
التداعي-  

 
كتابة أكبر عدد من العناوين الجديدة -  
 كتابة أكبر عدد من األفكار لموضوع ما -

 كتابة أكبر عدد من الكممات تتوافر في بنائيا خصائص بنائية معينة
 )الحروف(

 
 -)الترادف صياغة األلفاظ والكممات في أكبر عدد من الجمل -

التشابو(-التضاد  
 صياغة كممات مرتبطة تعبر عن فكرة معينة -

 
 مقالية

 
 

 مقالية
 

 مقالية
 

 مقالية

 
1-2-3-4-5-6 

 
 

7-8-9- 
 

10-11-12- 
 

13-14-15 

 
6 
 
 
3 
 
3 
 
3 

 المرونة:
التكيفية-  
التمقائية-  

 
إنتاج استجابات لغوية متنوعة -  

 إنتاج استجابات لغوية متنوعة بشكل تمقائي -

 
 مقالية
 مقالية

 
16-17-18 

 
3 

 3 25-24-23 مقالية إنتاج استجابات لغوية تتميز بالجدة وعدم الشيوع األصالة
 4 22-21-20-19 مقالية إضافة معمومات غزيرة ومناسبة حول فكرة معينة اإلثراء بالتفاصيل

  :صدق المقياس -ج
التربية وأقروا تم عرض المقياس عمى بعض المتخصصين في كمية 

 .بصالحيتو
 :ثبات المقياس -د

تم حساب ثبات المقياس بطريقة معادلة )ألفا لكرونباخ( ووجد أنو 
 .وىو معامل ثبات مناسب (0977)يساوي 

 :الصورة النيائية لممقياس -ه
بعد صياغة المقياس وعرضو عمى بعض المحكمين وضبطو 

 (.2) ممحق  إحصائيا أصبح االختبار صالحا لمتطبيق النيائي
 :تطبيق المقياس -و

تم تطبيق مقياس التفكير اإلبداعي عمى الطالب )عينة      
الدراسة( من طالب الصف األول المتوسط بمدرسة متوسطة بدر 

-1432بخميس مشيط، وذلك في الفصل الدراسي الثاني ) ىالكبر 
حرف وىوايات" " ( وذلك قبل تدريس الوحدة1433/2010-2011

البنائي لطالب المجموعة التجريبية وبعده، وذلك  بنموذج التعمم
 .تمييدا لرصد النتائج ومعالجتيا إحصائيا وتقديم المقترحات

  :إعداد دليل لممعمم -3
تم إعداد دليل لمعمم المغة العربية يوضح اإلجراءات المتبعة في 

حرف وىوايات" من كتاب لغتي الخالدة بعد تصميم " تدريس وحدة
 نموذج التعمم البنائي، وقد اشتمل الدليل عمى ما دروس الوحدة وفق
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  :يمي 
بصفة  –مقدمة الدليل وشممت توضيحا ألىمية النظرية البنائية  •

حرف " واستخدام نموذج التعمم البنائي في شرح وحدة - عامة
وىوايات" من كتاب "لغتي الجميمة" المطور لتنمية التحصيل 

 .وميارات التفكير اإلبداعي
الخمسة لنموذج البنائي وشرح كل مرحمة في تدريس  المراحل •

 ."حرف وىوايات" وحدة
 .المحتوي العممي لموحدة •
 .الوسائل التعميمية الالزمة لتنفيذ الوحدة •
 .األنشطة التعميمية الالزمة لتنفيذ دروس الوحدة •
 .أساليب التقويم المستخدمة •
 خطوات سير تدريس كل موضوع في الوحدة وفق النموذج  •

المقترح والتي تضمنت عنوان الدرس، األىداف اإلجرائية، وكذلك 
خطة السير في الدرس بدءا بمرحمة التمييد، ثم مرحمة 
االستكشاف، فمرحمة اقتراح التفسيرات والحمول، ثم اتخاذ 

 (.3 ممحق)اإلجراءات، فمرحمة التقويم 
 مناقشتهاالنتائج و  .5

 :أوال: النتائج المتعمقة بالسؤال األول ونصو
ما أثر استخدام نموذج التعمم البنائي في تدريس المغة العربية  -1

 عمى التحصيل المغوي لدى طالب الصف األول المتوسط؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 

الدراسة عمى االختبار واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة 
( 3) ويوضح جدول (T. test) التحصيمي البعدي باستخدام اختبار

 :النتائج اإلحصائية التالية
 3 جدول

 والضابطة()التجريبية  )ت( في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي ألفراد المجموعتين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة
 قيمة " ت"         عدد األفراد                 المتوسط الحسابي            االنحراف المعياري                  المجموعة                   
 4,28 11,13 25,75      24            التجريبية                

 2412,65                     10,04                  الضابطة                                       
 مستوي في واضحا تحسنا ىناك أن السابق الجدول من يالحظ

 فروق توجد حيث التجريبية المجموعة أفراد لدى المغوي التحصيل
 التجريبية)المجموعتين  طالب درجات متوسطي بين إحصائيا دالة

قيمة  بمغت حيث التحصيل الختبار البعدي التطبيق في( والضابطة
 طالب لصالح( 095) مستوى عند وموجبة دالة وىي (4,28)ت( )

 باستخدام التدريس بأن ذلك تفسير ويمكن. التجريبية المجموعة
 الموقف في الطالب دور تنشيط في ساعد قد البنائي التعمم نموذج

 تبادل إلى باإلضافة. التعميمة لمعممية محورا وجعمو التعميمي
 بعضيم من يستفيدون جعميم الموضوع حول الطالب بين األفكار
 اكتساب عمى ساعدت المناسبة التعميمية البيئة توفير عن فضال

 من لدييم بما وربطيا بأنفسيم الجديدة والمعارف المعمومات

 بعض نتائج مع الحالية الدراسة نتائج وتتفق. سابقة خبراتيم
 التعمم نموذج استخدام فعالية أكدت التي السابقة والبحوث الدراسات
 بعض وفي عامة بصفة التعمم نواتج بعض تحسين في البنائي
-33-34-35)دراسات  ومنيا خاصة بصفة العربية المغة ميارات

32-31-29.) 
 :التحصيمي لالختبار التأثير حجم
 باستخدام التدريس) المستقل المتغير تأثير حجم ولمعرفة     
 ثم( المعرفي التحصيل)التابع  المتغير عمى( البنائي التعمم نموذج

 النتيجة يوضح التالي والجدولn 2) ) التأثير حجم معادلة استخدام
 :إلييا التوصل تم التي
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  4 جدول
 العربية المغة في الدراسي التحصيل ىعم المستقل لممتغير التأثير حجم مقدار

 مربع" إيتا" مربع "ت"   قيمة "ت" درجات الحرية العدد المجموعة
 28,. 18,32 4.28 46 24 التجريبية
 24 الضابطة

 وىي( 28).،ىي  إيتا مربع قيمة أن( 4)الجدول  من يتضح     
 المستقل المتغير تأثير حجم أن يعني وىذا( 14).،من  أكبر

التابع  المتغير عمى( البنائي التعمم نموذج باستخدام التدريس)
 الكمي التباين من( 28).، إن حيث. كبير( المعرفي التحصيل)

 إلى يرجع التحصيمي االختبار في المجموعتين بين الحاصل
  المستقل. المتغير

  ونصو: الثاني بالسؤال المتعمقة اإلجابة: ثانيا

 العربية المغة تدريس في البنائي التعمم نموذج استخدام أثر ما -
 األول الصف طالب لدى اإلبداعي التفكير ميارات تنمية عمى

 المتوسطات حساب تم السؤال ىذا عن ولإلجابة المتوسط؟
 عمى الدراسة عينة أفراد لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية
(. T.test) اختبار باستخدام البعدي اإلبداعي التفكير مقياس
 :التالية اإلحصائية النتائج( 5) جدول ويوضح

 5 جدول
 (والضابطة التجريبية)المجموعتين  ألفراد اإلبداعي التفكير لمقياس البعدي التطبيق في المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 قيمة " ت" الحسابي            االنحراف المعياري المجموعة                عدد األفراد                 المتوسط
 2,81 9,44                          16,13                    24            التجريبية                

 7,83                                                      249,08الضابطة                                  
 بين إحصائيا دالة فروق توجد أنو يتبين السابق الجدول بقراءة     

 في( والضابطة التجريبية)المجموعتين  طالب درجات متوسطي
 المجموعة طالب لصالح االبتكاري التفكير لمقياس البعدي التطبيق
 عند وموجبة دالة وىي( 2981( )ت)قيمة  بمغت حيث التجريبية
 ىذه عمى وبناء. التجريبية المجموعة طالب لصالح( 095)مستوى 
 بأن ذلك تفسير ويمكن .لمبحث الثاني الفرض قبول تم النتيجة
 عمى يقوم البنائي التعمم نموذج باستخدام العربية المغة تدريس
 ثقة زيادة في ساعد الذي األمر الطالب انتباه وجذب التشويق
 كم أكبر طرح عمى قدرتيم زيادة إلى أدى مما أنفسيم في الطالب

 اإلبداعي التفكير ميارات بعض وتحسين الجديدة األفكار من
 صورة في الدروس بعض تنظيم بأن القول يمكن كما. لدييم

 جعل في أسيم الطالب حياة من قريبة حقيقية ميام أو مشكالت

 العالقات إدراكيم خالل من وذلك لدييم معنى ذي التعمم
 وتتفق. ووظيفيتيا المغة تكامل في والمنعكسة المغوية والترابطات

 السابقة والبحوث الدراسات بعض نتائج مع الحالية الدراسة نتائج
 بعض تحسين في البنائي التعمم نموذج استخدام فعالية أكدت التي
 وذلك خاصة بصفة اإلبداعي والتفكير عامة بصفة التفكير أنماط
 .(24-37-38-39-41) دراسات مثل
 :اإلبداعي التفكير لمقياس التأثير حجم

 نموذج باستخدام التدريس) المستقل المتغير تأثير حجم ولمعرفة
 استخدام تم( اإلبداعي التفكر)التابع  المتغير عمى( البنائي التعمم
 تم التي النتيجة يوضح التالي والجدولn 2) )التأثير  حجم معادلة
 :إلييا التوصل
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 5جدول 
 العربية المغة قواعد في الدراسي التحصيل عمي المستقل لممتغير  التأثير حجم مقدار

 مربع" إيتا" مربع "ت"   قيمة "ت" درجات الحرية العدد المجموعة
 15,. 7,90 2.81 46 24 التجريبية
 24 الضابطة

 وىي( 15).،ىي  إيتا مربع قيمة أن( 5)الجدول  من يتضح     
 المستقل المتغير تأثير حجم أن يعني وىذا( 14).،من  أكبر

التابع  المتغير عمى( البنائي التعمم نموذج باستخدام التدريس)
 الكمي التباين من( 15).، إن حيث. كبير( المعرفي التحصيل)

 إلي يرجع التحصيمي االختبار في المجموعتين بين الحاصل
  المستقل. المتغير

 . التوصيات6
 :يمي بما الباحث يوصي ونتائجو البحث نتائج ضوء في
 الجامعات في العربية المغة معمم إعداد برامج تطوير ضرورة -

 البنائية كالنظرية الحديثة التربوية النظريات ضوء في السعودية
الجامعي  قبل التعميم في العربية المغة منيج تطوير مداخل وكذلك
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Abstract: This research aimed at developing the linguistic achievement  and creative thinking for middle 

school students through the use of constructivist learning model. To achieve this aim, The researcher 

prepared  achievement test in Arabic language and a test in creative thinking. Also he prepared a guide 

for the Arabic language teacher according to constructivist learning model. The researcher used the 

experimental method to study the effect of using (the independent variable)constructivist learning model 

in two variable follower (achievement and creative thinking) for first- grade middle school. After 

completing the application of research tool, the results showed statistically significant differences 

between the mean scores of scores of students of the two groups (experimental and control) in post 

application of the test grades and measure creative thinking for the benefit of students of the 

Experimental group. In the light of the findings the researcher presented some recommendations and 

suggestions. 

Keywords: constructivist learning, the Arabic language, creative thinking. 

 
 
 
 
 


