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درجة ممارسة معلمي اللغة العربية لغة ثانية 
 للتدريس البنائي

 *جابر بن زاهر عسيري 

 

  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى ممارسة معلمي اللغة العربية لغة ثانية للتدريس البنائي، ومعرفة االختالف في درجة املمارسة  _امللخص

 لتفاوت الجنس، والخبرة، واملؤهل العلمي. وقد طبق الباحث استبانة تحمل )
ً
( ممارسة مروية ملبادئ النظرية البنائية طبقت على 31التدريسية تبعا

د معلًما ومعلمة. وقد أسفرت النتائج عن أن درجة ممارسة معلمي اللغة العربية للتدريس البنائي كانت عالية االستعمال، كما أسفرت عن وجو  (31)

ت فروق ذات داللة إحصائية ملتغير الجنس تعود لصالح الذكور، وملتغير الخبرة تعود لصالح أكثر من عشر سنوات، كما أسفرت عن وجود فروق ذا

 اللة إحصائية ملتغير املؤهل العلمي وذلك لصالح املؤهل العملي )الدكتوراه(. د

 املمارسات التدريسية، التدريس البنائي، لغة ثانية. الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية_ *أستاذ اللغويات التطبيقية املساعد 
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 البنائي للتدريس ثانية لغة العربية اللغة معلمي ممارسة درجة
 قدمةامل. 1

 كبيًرا من االهتمام        
ً
شهد ميدان تعليم اللغة الثانية/ األجنبّية تحوال

بدراسة العوامل الخارجّية التي تؤثر في تعلم املتعلم؛ مثل: متغيرات املتعلم، 

وبيئة املتعلم، والتعلم، واملناهج الدراسّية، ومخرجات التعلم إلى االهتمام 

[ في 1الداخلية التي تؤثر في املتعلم؛ حيث يرى زيتون زيتون ]بدراسة العوامل 

 بدأت تركز على العملّيات التي تجري 
َ
هذا الصدد أّن الدراساِت الحديثة

داخل عقل املتعلم، مثل معرفته السابقة، سعته العقلّية، نمط التفكير 

ت لديه، وكذلك طريقة معالجته للمعلومات. وُيعزى هذا الّتحول في الدراسا

املتعلقة بتعليم اللغة الثانية/ األجنبية إلى التقاطع الذي حدث بين اللغوّيات 

التطبيقّية؛ وكثير من العلوم؛ كعلم الّنفس، وعلم التعليم، إضافة 

خصوصية تعليم اللغة الثانية وتعلمها، وما تستدعيه من ضرورة التنويع في 

ة التعلم ومحورها، املمارسات التدريسية بما يجعل املتعلم هو جوهر أنشط

ٍم ذي معنى لديه ]
ّ
 2وبعده األهم من أجل إحداِث تعل

َ
[، على اعتبار أّن فاعلية

املمارسات التدريسية داخل الصف ال بد أن تقوم على مجموعٍة متنوعٍة من 

وات ]
ُ
ط

ُ
[ التي تسهل للمتعلم التعرف على املعلومة، وتخزينها، 3العملّيات والخ

 [.4واستخدامها ]

بناًء على ذلك؛ فقد تغّيرت األدوار واملسؤوليات املنوطة باملعلم، واملتمثلة و       

في تيسير عمليات التعلم من خالل تحفيز تفكير الطالب اإلبداعّي، وقيادتهم 

وتوجيههم نحو التغلب على املشكالت اللغوّية، وإثارة دوافع التعلم لديهم، 

في القرارات املتعلقة  واالهتمام بحاجات طالبهم وطموحاتهم، وإشراكهم

[. 5بأنشطتهم التعليمّية، ومراعاة الّتنوع في خصائصهم املعرفّية والثقافية ]

م كيف تتعلم" )
ّ
 (.Learn how to learnكل هذا من أجل تحقيق مبدأ " تعل

مه؛      
ّ
ا مع هذا التوجه الحديث، وهذا االهتمام باملتعلم، وبطرائق تعل وتمشيًّ

التطبيقّية لألفكار البنائّية في ميدان تعليم اللغة الثانية فقد تعززت املفاهيم 

ا 6وتعلمها ]
ً
[، إذ تؤكد هذه النظرّية أهمية دور املتعلم باعتباره عنصًرا نشط

 في بناء املعرفة واالستجابات التفاعلية مع البيئة املحيطة ]
ً

[، على 5وفاعال

فيه ثالثة عناصر  اعتبار أّن التعلَم املدرس ّي هو عبارة عن مثلث تتفاعل

رئيسة؛ هي بيئة الّتعلم، وطريقة التدريس الفاعلة، وأسلوب التعلم لدى 

[ وكيفية بناء 7الطالب، فالتعليم الحديث يقوم على التمركز حول املتعلم ]

 املعرفة. 

ومن هذا املنطلق تبرز هذه الدراسة الحاجة إلى تقص ي املمارسات       

ربية لغة ثانية في معهد تعليم اللغة العربية التدريسية لدى معلمي اللغة الع

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن وفق نظرية التدريس البنائّي، وذلك من خالل عبارات إجرائية 

( تتضمن ممارسات تدريسية منبثقة من نظرية Reported practicesمروية )

 ملتغير الجنس، التدريس البنائي، وبي
ً
ان التفاوت في هذه املمارسات تبعا

 والخبرة، واملؤهل العلمي.

 . مشكلة الدراسة2

 الّدراسة في أّن ميدان تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية/        
ُ
تبرز مشكلة

أجنبية اليزال يعاني من مشكالت متعددة، ويسلك طرائَق وإستراتيجيات 

اللغة العربية لغة ثانية تركز على التعليم  ومذاهب تقليدية في تدريس

م والعوامل الداخلية املتعلقة 
ّ
والعوامل الخارجّية، وتتجاهل عملية التعل

باملعلم واملتعلم، مثل التدريس البنائي، والتركيز على أخذ املعلومة اللغوّية، 

ومعالجتها، وتخزينها، واستدعائها؛ وعليه، فالباحث يرى ضرورة أن يكون 

 في نوعّية الدراسات والبحوث التي تجرى في ميدان تعليم اللغة  هناك
ً

تحوال

العربية لغة ثانية تعكس التطورات الكبيرة التي شهدها تقاطع علم اللغة 

التطبيقي وتعليم اللغات مع كثير من العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، وذلك 

ة التعلم واملتعلم، التي بتوجيه االهتمام إلى العوامل الّداخلية املتصلة بعمليّ 

من أهمها تدريس اللغة العربية لغة ثانية وفق التدريس البنائي، خاصة أن 

من خالل خبرة الباحث في هذا -كثيًرا من معلمي اللغة العربية ومتعلميها 

يجهلون مفهوم التدريس البنائي وأثره في إحداث تطورات ونقالت   -امليدان

 ية الناطقين بلغات أخرى.نوعية لدى متعلمي اللغة العرب

 أ. أسئلة الّدراسة

 تحاول الّدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما مدى ممارسة معلمي اللغة العربية لغة ثانية في معهد تعليم اللغة   .1

العربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود وجامعة األميرة نورة للتدريس 

 البنائي؟

بين متوسط درجة ممارسة معلمي اللغة العربية لغة ثانية هل توجد فروق  .2

 للتدريس البنائي تعزى ملتغير الجنس؟

هل توجد فروق بين متوسط درجة ممارسة معلمي اللغة العربية لغة ثانية  .3

 للتدريس البنائي تعزى ملتغير الخبرة؟

ية هل توجد فروق بين متوسط درجة ممارسة معلمي اللغة العربية لغة ثان .4

 للتدريس البنائي تعزى ملتغير املؤهل العلمي؟

 ب. أهداف الدراسة

 أجريت هذه الدراسة لتحقيق هدفين أساسين:

التعرف على مدى ممارسات معلمي اللغة العربية لغة ثانية في معهد تعليم  .1

اللغة العربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة األميرة 

 نائي.نورة للتدريس الب

التعرف على الفروق بين متوسطات درجة ممارسة معلمي اللغة العربية  .2

 لغة ثانية في عينة الدراسة وفًقا ملتغيرات: الجنس، الخبرة، املؤهل العلمي.

 ج. أهمية الدراسة

 يمكن إيجاز أهمّية الدراسة من وجهة نظر الباحث في االعتبارات التالية: 

: أهمية املمارسات التد
ً

ريسية لدى معلمي اللغة العربية لغة ثانية؛ إذ إن أوال

املمارسات التدريسية تسعى إلى إحداث تغيير مرغوب فيه في سلوك املتعلم، 

واتجاهاته، وإكسابه العلوم واملعارف، واملهارات، واالتجاهات بطرق مختلفة، 

وال يتحقق ذلك إال بتبني نوع حديث من النظريات الحديثة في تعليم اللغة 

 عربية تحقق هذه األهداف، وهي النظرية البنائية.ال

ثانًيا: أهمية الّنظرية البنائية في التدريس، على اعتبار أنها من املذاهب 

الفكرّية الحديثة التي برزت في العصر الحديث، وشكلت ثورة في الدراسات 

 اإلنسانّية واالجتماعّية، وامتّد أثرها في ميدان تعليم اللغة وتعلمها والتي

ا في ميدان تعليم اللغة طال كّل أطراف وأشكال العملية  أحدثت انقالًبا نوعيًّ

[ وإستراتيجيات تدريس، 7التعليمية من طلبة ومعلمين ومناهج دراسية ]

في هذا الصدد أن النظرية البنائية  Garcia[ 8[، ويرى ]3وإشراف وإدارة ]

ا في  تتمحور حول املتعلم ذاته، وتطوره املعرفي، إذ ترى أن
ً
املتعلم يكون نشط
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بناء أنماط التفكير لديه نتيجة تفاعل قدراته العقلية املعرفية مع الخبرة 

 الجديدة.

ا: الوعي بالنظريات الحديثة أمر ضروري لكل من أطراف العملية 
ً
ثالث

[، على اعتبار أن مساعدة املتعلم في التفكير، وأخذ 9التعليمية والتعلمية ]

في التدريس، وتدريبه على القراءة والكتابة، ونقد املعلومة املعلومة، واملشاركة 

ينبغي أن يكون من املمارسات التدريسية املتبعة في تدريس اللغة العربية لغة 

ثانية؛ ألن ذلك سيساعد متعلم اللغة العربية في تحسين عاداته الدراسية، 

قص وفي تطوير مجموعة من اإلستراتيجيات التعلمية لتعويض مجاالت الن

لديه، وتعزيز مجاالت القدرة عنده، حيث يستطيع أخذ املفردات اللغوّية من 

 صحيًحا، وفي 
ً

أي مكان كان، وحفظها واستخدامها، واستعمالها استعماال

تحقيق املرونة التعلمية التي تعينه على التكيف مع مختلف السياقات 

 بنفسه. والظروف التعليمية، وكل ذلك سوف ينعكس على دافعيته، وثقته 

رابًعا: قد تساعد هذه الدراسة مصممي ومطوري مناهج تعليم اللغة العربية 

لغة ثانية؛ فمحاولة توظيفها قد يساعد في الغاء كثير من اإلستراتيجيات 

 التدريسية التقليدية.

 ةد. حدود الدراس

اقتصرت الدراسة الحالية على درجة ممارسة معلمي اللغة العربية لغة       

 
ً
ثانية للتدريس البنائي، ومعرفة التفاوت في املمارسات التدريسية تبعا

الختالف الجنس، والخبرة، واملؤهل العلمي، وقد طبقت الدراسة الحالية على 

معلمي اللغة العربية ومعلماتها في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام 

رة بنت عبدالرحمن محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض وجامعة األميرة نو 

الذين يدرسون جميع املستويات في قسم اإلعداد اللغوّي، خالل الفصل 

 واستغرق زمن تطبيقها أسبوعين. 1439-1438الدراس ي األول للعام الجامعي 

 هـ. مصطلحات الدراسة

 سوف استخدم املصطلحات اإلجرائية التالية في جميع أنحاء لدراسة:

ة لغة ثانية: يقصد منها أداء معلم اللغة ممارسات معلمي اللغة العربي •

العربية داخل الصف، ويشمل جميع اإلجراءات والنشاطات املروية التي 

 يقومان بها.

التدريس البنائي: تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد أنموذج تدريس ي يسمى  •

بأنموذج التدريس البنائي على اعتبار أن البنائية تعد نظرية في التعلم انبثقت 

[ ولكن من باب تجاوز 3نها مجموعة من اإلستراتيجيات التدريسية املتعددة ]م

أزمة املصطلحات، فإننا نستطيع أن نعرف التدريس البنائي إجرائّيا بأنه 

مجموعة من اإلجراءات التي تمكن الطالب من التفكير ومشاركة املعلم 

لها في سياقات والطالب أثناء عملية تعلم اللغة العربية واكتسابها، واستعما

 طبيعية.

 . اإلطار النظرّي 3

 أ.  مفهوم البنائية:

ا بين الباحثين على أهمية البنائية في التدريس، إال 
ً
على الرغم أّن هناك اتفاق

أنه ال يوجد تعريف متفق عليه بين الباحثين لهذا املفهوم، ويرى زيتون، زيتون 

فهوًما دقيًقا للبنائية [ في هذا الصدد أن البنائيين أنفسهم لم يحددوا م1]

باعتبار أبعادها املختلفة، العاطفية، واالجتماعية، واملعرفية، والتربوية، 

ه ال داعي للحصول على تعريف محدد، بل ينبغي اإلشارة إلى هذا 
ّ
ويرون أن

[، 1املفهوم بنوع من الشرح والتفسير، ومن هذا املنطلق يشير زيتون، زيتون ]

ي تقص ي أبعاد هذا املفهوم وتفسيره وذلك لألسباب في موضع آخر إلى أنه ينبغ

 التالية:

: لفظة مصطلح البنائية تعد جديدة نسبًيا في األدبيات الفلسفية 
ً
أوال

والنفسية والتربوية، وعليه؛ فهي كغيرها من مصطلحات العلوم اإلنسانية 

 التي قد تحتاج لسنوات عدة قبل أن تستقر على معنى محدد لها.

: أن من
ً
ظري البنائية ليسوا بفريق واحد، ولكنها عدة فرق ومدارس، ومن ثانيا

 ثم فليس هناك إجماع فيما بينهم على تحديد محدد لها.

: أن منظري البنائية ربما قصدوا أال يعرفوها ألسباب عملية وتربوية، 
ً
ثالثا

 فربما آثروا أن يتركوا األمر حسب ما تفتضيه أهداف الباحثين املختلفة.

ما سبق، فإن النظرية البنائية تعنى باكتساب املعرفة وفق عملية  وبناًء على

تعلم نشطة، وإدماجها والتحكم بها ضمن سياق فردي، وإطار تفاعلي 

[ وممارسة التفكير العلمي من أجل تحقيق الفهم الذاتي ذي 10اجتماعي ]

[، 1املعنى الذي يمكن الفرد من عمليات التعلم العقلية؛ كاالستيعاب ]

بأنها  Yager [11] [ كما يعرفها3افق، ومعالجة املعلومات، واملوازنة ]والتو 

أنموذج تدريس قائم على النظرية البنائية وفق عدة مراحل هي: الدعوة 

)مشكلة أو موضوع(، واالستكشاف، والتفسير، وتقديم الحلول املقترحة 

 ر فيه.وتعليلها، وأخيًرا اتخاذ القرارات, ويكون للمتعلم واملعلم دور كبي

وإذا أعدنا النظر في التعريفين السابقين في محاولة للخروج بتعريف إجرائي 

 للنظرية البنائية وفق أهداف هذه الدراسة وسياقها؛ فإننا نعرفها بأنها:

النموذج الذي يستعمله معلم اللغة العربية القائم على تعليم اللغة العربية 

املتعلم عن طريق التخطيط، والتفكير، لغة ثانية من خالل التمركز على 

 واملشاركة الفاعلة ضمن إطار فردي وجماعي، والوعي اللغوي، والثقافي.

 ب.  البنائية في التعليم:

لقد انطـلقت البنــائية كنـظرية جديدة في التعليم من مجموعة من       

قافية االفتراضات كان من أهمها، أّن بعَض املعارف التي نقوم ببنائها هي ث

التركيب أكثر من كونها واقًعا أو حقائق؛ فاملتعلم يفسر املعرفة الجديدة بناًء 

[ 12؛ ومن هذا املنطلق يرى ][5]على ما يحمله من معتقدات، ومعارف سابقة 

James  أن املتعلمين يأتون إلى املؤسسة التعليمّية بمعارف وخبرات ومعتقدات

هذه املعلومات السابقة تؤثر في كّل ومفاهيم تفسر ما يدور حولهم، وعليه، ف

ما يتلقونه من معارف جديدة أثناء عملية التعلم والتعليم، على اعتبار أن 

فلسفة البنائية ترتكز على تأثير التركيب البيولوجي لإلنسان في قدرته 

 [.13العقلية، وتأثير البيئة في تركيب الفرد ]

لبنائي معايير ومقترحات وعلى هذا األساس؛ قدمت نظرية التدريس ا      

للتدريس الفعال، ومن هنا تعددت اإلستراتيجيات والطرائق والنماذج 

التدريسية املنبثقة عنها كدورة التعلم، والسنادات )السقاالت( التعليمية، 

والخرائط املفاهيمية، وحل املشكالت، والتعلم باالكتشاف، والتعلم 

( وغيرها من Veeخريطة الشكل )باملالحظة، والتعلم التبادلي، والتدريس ب

نماذج وإستراتيجيات التدريس القائمة على مبادئ نظرية التدريس البنائي 

[14.] 

 ج.  مبادئ التعليم البنائي:

بناُء على ما سبق، تعتبر املعرفة هي محور االرتكاز في عملية التعلم       

ته السابقة والتعليم، فاملتعلم هو من يبني معرفته الجديدة  في ضوء خبرا

[، حيث يتشكل املعنى داخل بنيته املعرفية من خالل تفاعل حواسه مع 15]

العالم الخارجي وذلك من خالل تزويده بمعلومات وخبرات تمكنه من ربط 
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المخططات

Schemas

والمعالجةاالستيعاب•

•Assimilation
المؤاءمة•

•Accommodation 

التوازن

Equilibration

املعلومات الجديدة بما لديه وبشكل يتفق مع املعنى العلمي الصحيح، حيث 

ية، حيث يعاد تنظيم يجب أوال أن يكون هناك تغيير في بنية الفرد املعرف

 األفكار والخبرات املوجودة بها عند دخول معلومات جديدة. 

كما يجب في التدريس البنائي أن يكون الطلبة فاعليين، ونشطين في       

إجراءات التعلم، وفي بناء معارفهم، وتحليلها، وأال يعتمدوا على املعلم في نقل 

أن عملية التعلم هي عملية بنائية [، كما تفترض 3املعلومات واألفكار لديهم ]

مستمرة، وغرضية التوجه، ويجب على املعلم أثناء التدريس أن يجعل 

[، 1الطالب يواجهون مشكالتهم على اعتبار أنها أفضل الظروف للتعلم ]

في هذا السياق أن البنائية تقوم على طريقة ارتباط  Windschitl [16]ويرى 

 ادة العلمّية، وطريقة تقويمهم لها.الطالب بمعلميهم، ومعالجتهم للم

وبناًء على ما سبق؛ فإن املعارف والخبــرات بحسب وجهة نظر البنائية ال       

ـــعلم بشكلها النهائي،  ــلومة للمتـــ ـــ تكتسب بعملية التشبع السلبي، وال تنقل املعــ

 بل من خالل معارفه السابقة والسعة العقلية، واملخططات الذهنية، ونمط

 باملتعلم إلى إنشاء معاٍن جديدة ]
ً
[، 1معالجة املعلومات، واستدعائها، وصوال

وإسقاط التركيبات العقلوجدانية على محيطه في سياقات زمانّية اجتماعّية 

 [. والشكل التالي يبّين املفاهيم األساسية للبنائية.3]
 

 النظرية البنائيةمكونات  1شكل 

 . مجاالت التعليم البنائي:د

تنقسم نظرية التعليم البنائي إلى مجاالت عدة، إال أن أكثرها أهمية وشهرة       

، والبنائية االجتماعية Cognitive Constructivismهما، البنائية املعرفية 

Social constructivism. 

ر البنائية املعرفية من أكثر املجاالت في علم النفس أهمية، وتعود وتعب      

، حيث ترى أن التطوَر املعرفّي يحدث من زاويتين؛ هما البنية Piagetلبياجيه 

العقلية، والوظائف العقلية، وال يتم التطور املعرفي إال بمعرفتهما، ويرى 

التفكير التي توجد لدى الفرد في بياجيه أن البنية العقلية تشير إلى حالة 

مرحلة تطوره، أما الوظائف العقلية؛ فتشير إلى العمليات التي يلجأ إليها 

الفرد عند تفاعله مع مثيرات البيئة التي يتعامل معها، ويرى بياجيه أن هناك 

ـــظيــــم  وظيفتين أساسيتين للتفكير ثابتتين ال تتغيران مع تقدم العمر هما التنــــ

(Organization( والتكيف ،)Adaptation وتمثل وظيفة التنظيم نزعة ،)

الفرد إلى تنظيم وترتيب العمليات العقلية وتنسيقها في كلية متناسقة 

ومتكاملة، في حين تأتي وظيفة التكيف في نزعة الفرد إلى التالؤم مع البيئة التي 

عوامل هي النضج [، ويشير بياجيه إلى أن النمو محدود بأربعة 17يعيش فيها ]

البيولوجي، والتفاعل مع البيئة الطبيعية، والتفاعل مع البيئة االجتماعية، 

والتوازن. كما حدد بياجيه مراحل النمو املعرفي بأربع مراحل هي، املرحلة 

الحسية الحركية، ويحدث التعلم فيها باألفعال واملعالجات اليدوية، ومرحلة 

ـــــميات، ويحـ ـــ ــدث التعلم فيها باللغة والرموز، ومرحلة العمليات ما قبل العلــ

ـــليات  ـــ ـــ ـــ  مرحلة العمـــ
ً
املادية، ويتطور فيها الفكر املنطقي املادي، وأخيرا

 [.18املجردة، ويتطور فيها التفكير املنطقي املجرد ]

 Vygotskyأما املجال الثاني، فهو البنائية االجتماعية، وتعود لفيجوتسكي  

 على التفاعل مع املعلم واألقران كإجراءات لحدوث التعلم.وتركز 

وضمن مجال البنائية االجتماعية، فإن املتعلمين يقومون ببناء تعميماتهم      

 أو من خالل مجموعة صغيرة أو كبيرة، أي أن هذا املجال يقوم على 
ً
فرديا

، ومن خالل أنشطة 
ً
ذات إتاحة الفرصة للمتعلمين لبناء معارفهم تعاونيا

 عمًقا أكبر عند املتعلمين من خالل 
ً
معنى، وتأخذ املعرفة التي تكتسب جماعّيا

تداولها تعاونًيا مما يعزز بنيتهم املعرفية، ويساعدهم على تشكيل معان 

[، على اعتبار أن العمليات الذهنية العليا كما يرى 3جديدة لديهم ]

[؛ إذ 19ث داخلهم ]فيجوتسكي تحدث عبر املشاركة بين األفراد قبل أن تحد

 وتصبح 
ً
تظهر هذه العملية اجتماعًيا عبر التفاعل مع اآلخرين، ثم تمثل ذاتَيا

 [.5جزًءا من امللكية املعرفية للمتعلم ]

ومن هذا املنطلق تنبثق عن نظرية التدريس البنائية السابقة أدوار      

لنظرية ومسؤوليات جديدة تقع على عاتق املعلم؛ فاملعلم من منظور هذه ا

هو مشرف، وميسر لعملية التعلم، وذلك من خالل تصميمة بيئة تعلمية 

مثيرة تلبي حاجات املتعلمين وميولهم، وتراعي قدراتهم مع بذل أقص ى الجهود 

لتحفيزهم، ودعهم مهارات االستقصاء واالستكشاف لديهم، وتزويدهم 

وتعزز لغة بخبرات واقعية تتحدى مدركاتهم، وأنشطة تثير فضولهم الذهني، 

الحوار والتفاعل الجماعّي، وتقبل وجهات النظر، وتنمي مهارات التفكير 

[. ويمكن اختصارها 3والتأمل لديهم مما يجعل التعلم محور خبرات التعلم ]

 في الشكل التالي:

 
 مدارس البنائية 2شكل 

البنائية

يةالبنائية االجتاع

يديو/فيجاتسكي

يةالبنائية الثقاف

Hutchinson

يةالبنائية الثقاف

Fluery

يةالبنائية المعرف

بياجية

يةالبنائية الرادكال

Von Glasrsfeld
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 هـ. البنائية وتعليم اللغة الثانية/ األجنبية:

 [:20أسس النظرية البنائية فيما يتعلق بتعليم اللغة تتمثل فيما يلي ]

 التعليم يكون مبنًيا على التفاعل، واملشاركة في الفصول الدراسية. .1

 التركيز بشكل فعال على مركزية متعلم اللغة، مما يعني منحه استقاللية. .2

يعي الطالب بالعمليات التي تجري في الفصول، والوعي اللغوي،  يجب أن .3

 والثقافي.

 الطالب نشط، مشارك، متحدث، وليست سلبي. .4

 الدراسات السابقة. 3

اهتم كثير من الباحثين بدراسة النظرية البنائية وعالقتها بعدة متغيرات في      

على  –الباحث لم يجد دراسة عدة سياقات مختلفة في التعليم العام، إال أن 

تناولت هذه النظرية فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية لغة   -حد علم الباحث

ثانية. وعليه؛ سوف استعرض بعًضا من الدراسات في مجال التعليم العام، 

 ومن ثم معرفة أوجه عالقتها مع الدراسة الحالية.

 على ست 21أجري املومني ]       
ً
 نوعية

ً
 [ دراسة

َ
معلمات يدّرْسن الصف

الثالث األســـاس ّي في املدارس التابعة ملنطقة عمان الثانية، الالتي اشتركن في 

ورشة عمل نظمها الباحث بهدف فحص أثر تدريب املعلمات على كيفية 

استخدام بعض أفكار النظرية البنائية في غرفة الصف في ممارساتهم 

أّن معلماِت مادة العلوم اللواتي التعليمية، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن 

تلقين دورة تدريبية في توظيف املنحى البنائي قد تحسنت ممارساتهن 

 في استخدام 
ً
التدريسية القائمة على هذه األفكار، كما أبدين رغبة

 إستراتيجيات قائمة على األفكار البنائية في تدريسهن.

مدرسة تقنية في بدراسة على أربع وثالثين  Abbott & Fouts [22]وقام 

الواليات املتحدة األمريكية في مدينة واشنطن بهدف التحقق من مدى 

ممارسة املعلمين ألنشطة التدريس البنائي، وعالقته بتحصيل الطالب، 

وللوصول إلى ذلك استخدم الباحثان املنهج املختلط عن طريق أداة استمارة 

ت نتائج الدراسة عن أن املالحظة الكيفية، واالستبانة، واالختبارات. وأسفر 

%( من الحصص الدراسية التي تمت مالحظتها في مباحث الدراسات 17)

االجتماعية والعلوم والرياضيات واللغة اآلداب قد مورس فيها التدريس 

البنائي بقوة، في حين تضمنت بقية الدروس بعض العناصر البنائية، 

ج الدراسة عن وجود وبعضها اآلخر كانت املمارسة ضعيفة، كما أسفرت نتائ

عالقة إيجابية دالة إحصائًيا بين درجة املمارسة البنائية ومستوى تحصيل 

 الطالب.

[ دراسة هدفت إلى فحص فاعلية نموذج مقترح لتعليم 23وأجرى السليم ]      

البنائية ونماذجها التدريسّية في تنمية ممارسات التدريس البنائّي لدى 

مارسات التدريسّية في تعديل التصورات البديلة معلمات العلوم، وأثر تلك امل

ملفاهيم التغيرات الكيميائّية لدى طالبات الصف األول املتوسط.، منتهية إلى 

ا ذات داللة احصائية عند مستوى )
ً
( بين 0,01نتيجة مفادها أن هناك فروق

، في بطاقة مالحظة املمارسات 
ً
 وبعديا

ً
متوسطي درجات املعلمات، قبليا

ية البنائية لصالح التطبيق البعدي، وأن هناك انخفاًضا شديًدا في التدريس

مستوى صحة تصورات طالبات املجموعتين التجريبية والضابطة ملفاهيم 

التغيرات الكيميائية في التطبيق القبلي الختبار التصورات البديلة، مما يدل 

في  على أن معظم الطالبات لديهن تصورات بديلة حول املفاهيم الواردة

االختبار وهي: )التغير الكيميائي، االحتراق، الصدأ، التغير الحيوكيميائي، 

تخثر الدم التنفس، الهضم، املادة، الحرارة، الطاقة(، كما أسفرت النتائج 

عن فاعلية املمارسات التدريسية البنائية في تعديل التصورات البديلة حول 

دى طالبات الصف األول مفاهيم التغيرات الكيميائية والحيوكيميائية ل

 املتوسط.

( طالًبا وطالًبة في مرحلة 70[ فقد أجرى دراسة على )24أما الظفيري ]     

الصف السادس املتوسط في مدينة الكويت، وذلك بهدف معرفة أثر 

التدريس البنائي في اكتساب املفاهيم العلمية، وعمليات التعلم في مادة 

شبه التجريبي؛ حيث تم تقسيم عينة  العلوم. وقد استخدم الباحث املنهج

الدراسة إلى مجموعتين، ضابطة وتجريبية، واستخدم الباحث اختبار 

املفاهيم العلمية، واختبار )عمليات العلم(، وقد كشفت نتائج الدراسة عن 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات املجموعتين في اختبار 

إلى طريقة التدريس، وذلك لصالح نموذج  اكتساب املفاهيم العلمية، تعزى 

التعلم البنائي، ولم توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين متوسطي درجات 

 املجموعتين في اختبار عمليات العلم تعزى إلى طريقة التدريس.

إلى تقص ي أثر التدريس وفق  ]14وتهدف دراسة الشطناوي، والعبيدي ]      

م البنائي في ت
ّ
حصيل طالبات الصف التاسع في الرياضيات نموذجين للتعل

مقارنة بالطريقة التقليدية. وقد تناولت نموذجين من نماذج دورة التّعلم هما 

( والنموذج الذي طوره CST-Model) نموذج االستراتيجيات البنائية للتدريس

طالًبا ( ١٠٥)وتكونت العينة من  5E's-Model( املعروف بــاسم Bybeeبايبي )

 على مجموعتين موزعين عل
ً
ى ثالث شعب متكافئة، تم تخصيصها عشوائيا

تجريبيتين، درستا وفق النموذجين البنائيين، ومجموعة ضابطة درست وفق 

الطريقة التقليدية، وقد تم تدريس املحتوى للطالب بالطرائق الثالث ملدة 

. تم بناء اختبار تحصيلي بناًء على أبعاد املحتوى الرياض ي: مفا32)
ً
هيم، ( يوما

ِبَق قبل إجراء التجربة وبعدها على 
ُ
تعميمات، و خوارزميات، وحل مسائل، ط

مجموعات الدراسة.  وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة 

( في تحصيل طالبات الصف التاسع في الرياضيات  α) 0,01= إحصائية

 وفي املفاهيم، والتعميمات، وحل املسائل، تعزى لطريقة التدر 
ً
يس عموما

 = لصالح املجموعتين التجريبيتين. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

α) 0,01 .في تحصيل طالبات الصف التاسع في الخوارزميات الرياضية )

( بين α) 0,005 = وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

قة متوسطات أداء طالبات املجموعتين التجريبيتين في االختبار يعزى لطري

التدريس، مما يعني عدم اختالف النموذجين البنائيين عن بعضهما في أثرهما 

 في تحصيل الطالب في الرياضيات.

( طالًبا معلًما في املرحلة 49دراسة على ) Shirvani [25]كما أجرى        

الجامعية في جنوب الواليات املتحدة األمريكية، وذلك بهدف الكشف عن 

فية مع النظرية البنائية في التعلم، وقد تم استخدام مدى توافق البيئة الص

أداة املالحظة للكشف عن املمارسات. وأسفرت النتائج عن وجود ممارسات 

إيجابية لدى الطلبة املعلمين في توفير بيئة تعلم بنائية، وذلك في املجاالت 

، التالية: املعرفة، العاملية، التحدث وإبداء الرأي، وتقبل املادة العلمية

والتفاوض والتواصل االجتماعي، وأنها لم تظهر النتائج فروقا دالة في مجالي 

 السيطرة، تعلم كيف تتعلم.

[ فقد قام بإجراء دراسة على معلمي التربية اإلسالمية  في 26أما القيس ي ]      

مرحلتي االبتدائية واملتوسطة في اململكة العربية السعودية، بهدف استقصاء 

درجة معرفة معلمي التربية اإلسالمية في عينة الدراسة للنظرية البنائية، وقد 

( بنًدا. وقد 35مكونة من )استخدم الباحث املنهج املسحي عن طريق استبانة 



832019 

68 

كشفت النتائج عن أن معرفة معلمي التربية اإلسالمية للنظرية البنائية 

ا ذات داللة إحصائية 
ً
واستعمالهم لها كانت بدرجة متوسطة، ولم تظهر فروق

 في مرحلتي الدراسة. 

 في ميدان تعليم اللغة        
ً
 كبيرا

ً
تجدر اإلشارة إلى هذا املفهوم لقي اهتماما

( متعلما 26دراسة على ) Altun, & Buyukduman[ 27الثانية، حيث أجري ]

للغة اإلنجليزية ومعلما واحدا بهدف الكشف عن أثر التدريس البنائي في 

اكتساب اللغة اإلنجليزية في تركيا. وقد أكدت النتائج أن التدريس البنائي له 

التدريس التقليدي ال تأثير إيجابي على الطالب واملعلمين، وأكدت النتائج أن 

 يجذب بعض املتعلمين. 

 Mvududu,. &Thiel-Burgess [6]ومن الدراسات املشابهة هي ما قام به       

حول أثر التدريس البنائي في تعليم اللغة اإلنجليزية وتعلمها في تحصيل 

الطالب، والتي أسفرت نتائجها أيضا عن أهمية التدريس البنائي وأثره في 

 ة اإلنجليزية.اكتساب اللغ

 خالصة وتعقيب:

 وبالنظر في الدراسات السابقة يلحظ ما يلي:

أن جمـيع الدراسات السـابقة متعلقة بمدى ممارسة التدريس البنائي في  -

التخصصات التالية: العلوم، والرياضيات، والتــــــربية اإلسالمية، أو التعليم 

ة، وليس هناك دراسة بشكل عام دون أن يكون هناك تحديد على مادة معين

 على حد علم الباحث تناولت معلمي اللغة العربية لغة ثانية/ أجنبية.

كشفت نتائج الدراسات السابقة وجود عالقة إيجابية بين درجة ممارسة  -

املعلمين للتدريس البنائي وبين بعض املتغيرات، ويتضح ذلك من خالل نتائج 

 ].3] لخالدي[، وا5[، وريان ]24دراســــــة الظفيري ]

 [Shirvani 25 [استعملت الدراسات السابقة مناهج مختلفة، فدراسة -

استعملت املنهج الكيفي عن طريق مالحظة ممارسات املعلمين الصفية، 

املنهج املختلط، أما بقية الدراسات فقد  Abbott & Fouts[ 22واستعمل ]

ل املعلمين استعملت املنهج املسحي عن طريق استبانة  قياس مدى استعما

 للتدريس البنائي. هناك دراستان حول تعليم اللغة اإلنجليزية.

 للدراسات السابقة التي أجريت في نظرية      
ً
وتعد هذه الدراسة امتدادا

التدريس البنائي، بيد أن ما يميزها أنها متعلقة بتدريس اللغة العربية لغة 

واحدة في الدراسات ثانية، وفق املنهج املسحي، حيث إنه ال يوجد دراسة 

 السابقة في حقل تعليم اللغة العربية لغة ثانية، وعليه فالدراسة الحالية، 

 تسعى لسد هذه الفجوة.

 

 

 . الطريقة واإلجراءات4

 أ. منهج الدراسة

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة؛ قام الباحث باتباع املنهج املسحي الوصفي،       

لتحقيق أهداف الدراسة التي تتمثل في التعرف على باعتباره أنسب املناهج 

مدى ممارسة معلمي اللغة العربية لغة ثانية ومعلماتها للتدريس البنائي، 

وعالقة ذلك بعدة متغيرات، هي الجنس، والخبرة، واملؤهل العلمي. ويتميز 

املنهج املسحي بأنه يصف الواقع الحالي للظاهرة املراد دراستها في ظروفها 

عية، كما أنه يتميز بمرونة عالية من خالل طرح العديد من األسئلة الطبي

ذات الصياغة املوحدة على عينة الدراسة، مما يساعد على إعطاء الباحث 

 [.28كمية كبيرة من املعلومات ذات مستوى عال من الدقة ]

 ب. أداة الدراسة

وء أدبيات قام الباحث بإعداد استبانة خاصة بهذه الدراسة، وذلك في ض      

الفكر البنائي وأسسه، ومن خالل مراجعته الدقيقة لعدد كبير من األدوات 

التي استخدمها الباحثون في قياس مدى ممارسة املعلمين للتدريس البنائي، 

[، 5ودراسة ريان ] Shirvani[ 25[، ودراسة ]29كدراسة الصغير والنصار ]

، ثم قام الباحث ببعض [7[، وأخيًرا دراسة الشويرخ ]3ودراسة الخالدي ]

التعديالت كي تتوافق وطبيعة الدراسة الحالية، وأهدافها، وسياقها. وقد 

اشتملت االستبانة على جزأين رئيسين: األول يتضمن املعلومات األساسية 

ملجتمع الدراسة، مثل االسم، املرتبة، واملؤهل العلمي، والتخصص الدقيق، 

الثاني، وهو الجزء الرئيس في  كذلك الجنس، وعدد سنوات الخبرة، أما

( عبارة تمثل املمارسات التدريسية وفق النظرية 31االستبانة؛ فيتكون من )

 البنائية.

وقد استخدم الباحث في الجزء الثاني من االستبانة مقياس اليكرت        

Likert  عالية، متوسطة، منعدمة(، وقد طلب ،
ً
ذا النقاط األربع )عالية جدا

اختيار إجابة واحدة من بين تلك املمارسات األربع، وقد قام من كل مبحوث 

الباحث بنفسه بتوزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة الذكور، كما قام 

 بإرسالها عبر البريد اإللكتروني إلى املبحوثات، وتم استالهما منهن إلكترونًيا.

 صدق األداة وثباتها:

 األداة عن طريق ما يلي:تّم اختبار عملية الصدق لهذه 

: الصدق الظاهري:
ً
 أّوال

عرضت االستبانة على ثالثة من املتخصصين في العلوم التربوّية، واللغويات      

التطبيقّية، وتعليم اللغات: العربية، واإلنجليزّية في جامعات وكليات مختلفة، 

يتها، وذلك لبيان آرائهم املختلفة حول عبارات االستبانة، ووضوحها، وأهم

ومدى قياسها ملا وضعت له. وقد تم تصميم استبانة خاصة للمحكمين. وقد 

اتفقت جميع آراء املحكمين على صالحية األداة للتطبيق وتباينت آراؤهم في 

عبارات االستبانة، من حيث الصياغة اللغوية، وحذف بعض العبارات. وفي 

عضها، ضوء ذلك قام الباحث بتعديل صياغة بعض العبارات وحذف ب

( 35( ممارسة تدريسية بدأل من )31وبالتالي؛ أصبحت االستبانة تضم )

 ممارسة تدريسية، حيث اقترح بعض املحكمين حذفها.

: صدق االتساق الداخلي لالستبانة:
ً
 ثانيا

تم التأكد من صالحية األداة للتطبيق من خالل خاصية االتساق الداخلي       

(Internal Consistancy حيث تّم ،)  حساب معامالت ارتباط بيرسون لقياس

العالقة بين بنود االستبانة، بالدرجة الكلية لالستبانة، وقد تبّين أن جميع 

(، وهذا يدل على أن 0.01عبارات االستبانة دالة إحصائّيا عند مستوى ثقة )

االستبانة على درجة كبيرة من االتساق الداخلي لقياس ما وضعت له، كما هو 

 ( التالي. 1ول ذي الرقم )موضح في الجد
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 1جدول 

 معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.2084 9 0.3937* 17 0.3292 25 0.4782** 

2 0.3082 10 0.4953** 18 0.2251 26 0.4003* 

3 0.3387 11 0.2603 19 0.2798 27 0.6249** 

4 0.2827 12 0.3363 20 0.4379* 28 0.5137** 

5 0.3578* 13 0.6086** 21 0.6384** 29 0.6493** 

6 0.4275* 14 0.3066 22 0.6343** 30 0.7712** 

7 0.4955** 15 0.6121** 23 0.5586** 31 0.4319* 

8 0.2927 16 0.4095* 24 0.5353**   

 0.05 مستوى  عند دالة* 

  0.01 مستوى  عند دالة** 

( Alpha Cronbach) كرونباخ ألفا طريق عن حسابه تم فقد االداة ثبات أما

 وهي ،(0.83) لالستبانة الكلي الثبات بلغ وقد الدراسة، عينة على تطبيقها بعد

 .للتطبيق وصالحيتها الثبات من جيدة درجة على األداة أن على تدل

 وعينتها الدراسة مجتمع. ج

 تعليم بمعهد ثانية لغة العربية اللغة معلمو هو الدراسة هذه مجتمع      

 ومعلماتها بالرياض، اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة العربية اللغة

 ويشمل عبدالرحمن، بنت نورة األميرة بجامعة العربية اللغة تعليم معهد في

 تخصصات يمثلون  وهم الصباحي، البرنامج في واملعلمات املعلمين جميع

 . مختلفة

 معهد في ومعلمة معلًما وخمسين أربعة الدراسة مجتمع أفراد عدد بلغ وقد

 وجامعة اإلسالمية سعود بن محمد األمام جامعة في العربية اللغة تعليم

 في ثانية لغة العربية اللغة يدرسون  الذين عبدالرحمن بنت نورة األميرة

 الجامعي العام من األول  الدراس ي الفصل في الصباحي اللغوي  اإلعداد برنامج

 اختيروا ومعلمة معلًما( 31) من الدراسة عينة تكونت وقد. 1438-1439

 الدراسة مجتمع من( Stratified random sample) طبقية عشوائية بطريقة

 :التالي( 2) الرقم ذي الجدول  في موضح هو كما الجنس ملتغير وفًقا

 2 جدول 

 األولية معلوماتهم وفق الدراسة عينة توزيع

 النسبة% العدد التصنيف املتغيرات

 %61.3 19 ذكر الجنس

 %38.7 12 أنثى

 %25.8 8 بكالوريوس املؤهل العلمي

 %38.7 12 ماجستير

 %35.5 11 دكتوراه

 %16.1 5 أقل من خمس سنوات عدد سنوات الخبرة

 %38.7 12 من خمس سنوات إلى عشر سنوات

 %45.2 14 أكثر من عشر سنوات

 %100.0 31 املجموع

  الدراسة تحليل.  د

 باستخدام املشاركين إجابات على وصفي تحليل أجري  االستبانة ولتحليل      

 واملتوسطات املئوية النسب استخدمت وقد. SPSS اإلحصائي البرنامج

 الدراسة عينة أفراد استجابات تحليل في املعيارية واالنحرافات الحسابية،

ة االستبانة، عبارات إزاء
ً
 وتني-مان اختبار استخدام تم فقد ذلك إلى إضاف

 للتدريس ممارستهم مدى حول  الدراسة عينة استجابات في الفروق لداللة

 تحليل اختبار استخدام تم كما(. أنثى-ذكر) العينة نوع باختالف البنائي

 مدى حول  الدراسة عينة استجابات في الفروق لداللة( ف) األحادي التباين

 كما الخبرة، وسنوات العلمي، املؤهل باختالف البنائي، للتدريس ممارستهم

 .الفروق تلك مصدر عن للكشف شيفيه اختبار الباحث استخدم

 الباحث استخدم االستبانة، نتائج تفسير في واملوضوعية الدقة ولتحري 

 إعطاء تم حيث االستبانة؛ بنود عن اإلجابة مستوى  لتحديد التالي األسلوب

  عالية: )التالية للبدائل وزن
ً
 ثم ،(1=منعدمة ،2=متوسطة ،3=عالية ،4=جدا

 خالل من املدى متساوية مستويات أربعة إلى اإلجابات تلك تصنيف تم

 :التالية املعادلة

 =  4( ÷ 1-4= ) األداة بدائل عدد÷ ( قيمة أقل -قيمة أكبر= ) الفئة طول 

 : التالي التصنيف على لنحصل  0.75
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 3 جدول 

 البحث أداة في املستخدم التدرج وفق للفئات توزيع

 مدى املتوسطات الوصف
 
ً
 4.00 – 3.26 عالية جدا

 3.25 – 2.51 عالية

 2.50 – 1.76 متوسطة

 1.75 – 1.00 منعدمة

 ومناقشتها النتائج.  5

  املعياري  واالنحراف الحسابي، املتوسط حسب مرتبة النتائج ستعرض: أّوأل

 ممارسات في السائد االتجاه عن عامة صورة إعطاء أجل من عبارة لكل

 : التالي( 4) الرقم ذي الجدول  في موضح هو كما العربية، اللغة معلمي

 4 جدول 

  وترتيبها الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات
 
 البنائي للتدريس ممارستهم مدى حول  الدراسة عينة إلجابات تنازليا

املتوسط  درجة املمارسة العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

عالية 

 
 
 جدا

 منعدمة متوسطة عالية

اللغوّية لحظة وقوعها وال أقوم أتقبل أخطاء الطالب  18

.
ً
 بتصحيحها، خشية أن تؤثر في دافعيته مستقبال

 1 0.67 3.77 1 1 2 27 ت

% 87.1 6.5 3.2 3.2 

دور املعلم أن يكون ميسًرا ومساعًدا في عملية تعلم اللغة  1

 العربية.

 2 0.46 3.71   9 22 ت

% 71.0 29.0   

باالرتياح والرضا عن النفس ألنه ال أقوم بخلق شعور  2

 يقل أهمية عن تدريسهم املهارات والعناصر اللغوية.

 3 0.48 3.68   10 21 ت

% 67.7 32.3   

أقوم بخلق فرص مناسبة ملمارسة اللغة العربية داخل  3

 الصف.

 4 0.61 3.65  2 7 22 ت

% 71.0 22.6 6.5  

كافًيا للتفكير في األسئلة املطروحة أعطي الطالب وقًتا  17

 عليهم.

 5 0.56 3.58  1 11 19 ت

% 61.3 35.5 3.2  

أساعد الطالب على استنباط معاني املفردات الجديدة  27

 من خالل السياق الذي وردت فيه.

 6 0.68 3.55  3 8 20 ت

% 64.5 25.8 9.7  

واملفاهيم العامة حوَل أّي أبدأ بتدريس الطالب املبادئ  28

 موضوع ملساعدتهم على التفكير املنظم.

 7 0.72 3.45 1 1 12 17 ت

% 54.8 38.7 3.2 3.2 

أسهم في إقامة عالقات اجتماعّية ودّية بين أطراف  16

 عملّية التعلم والتعليم.

 8 0.76 3.42  5 8 18 ت

% 58.1 25.8 16.1  

العناصر املستهدفة أقوم بربطها ببعض أثناء شرح بعض  14

 املفاهيم املسبقة لدى الطالب.

 9 0.88 3.39 2 2 9 18 ت

% 58.1 29.0 6.5 6.5 

عندما يرتكب الطالب أخطاًء لغوية؛ فإنني أستحث  4

الطالب على التفكير في تصحيح الخطأ اللغوّي. 

 املستهدف.

 10 0.75 3.35  5 10 16 ت

% 51.6 32.3 16.1  

أشجع الطالب على تقويم ما تعلموه من مهارات وعناصر  21

 لغوية مختلفة.

 10 0.75 3.35 1 2 13 15 ت

% 48.4 41.9 6.5 3.2 

 10 0.75 3.35 1 2 13 15 ت أشجع الطالب على تخمين بعض معاني املفردات. 26

% 48.4 41.9 6.5 3.2 

 10 0.84 3.35 1 4 9 17 ت أمثلة من حياتهم اليومّية.أشجع الطالب على طرح  20

% 54.8 29.0 12.9 3.2 

أشجع الطالب على تقديم حلول وبدائل في استخداماتهم  5

 اللغوية أثناء تعرضهم لبعض املواقف.

 14 0.69 3.29  4 14 13 ت

% 41.9 45.2 12.9  

يتحاوروا باللغة العربية أعطي الطالب وقتا كافًيا أن  6

 ويتعاونوا فيما بينهم.

 14 0.74 3.29  5 12 14 ت

% 45.2 38.7 16.1  

أركز على الطالب أثناء تعليم اللغة العربية من خالل  31

 طرح العديد من األسئلة حول موضوع معّين.

 16 0.86 3.26 2 2 13 14 ت

% 45.2 41.9 6.5 6.5 



 

71 

أسئلة الطالب وأفكارهم في توجيه مسار أستفيد من  19

 املحاضرة.

 17 0.99 3.23 3 3 9 16 ت

% 51.6 29.0 9.7 9.7 

أشجع الطالب على ممارسة اللغة خارج الصف مع  7

 املتحدثين األصليين باللغة العربية.

 18 0.81 3.20  7 10 13 ت

% 43.3 33.3 23.3  

األسئلة املنطقية املتعلقة أشجع الطالب على طرح  9

 باملهارة املستهدفة.

 19 0.79 3.10  8 12 11 ت

% 35.5 38.7 25.8  

يكون تعلم اللغة أكثر فاعلية عندما أدرب الطالب على  30

مهارات التفكير املختلفة مثل حل املشكالت التي 

 تعترضهم أثناء الحديث.

 20 0.81 3.06 1 6 14 10 ت

% 32.3 45.2 19.4 3.2 

 تساعدهم على اكتشاف  22
ً
 صفّية

ً
أقدم للطالب أنشطة

 املفاهيم واملوضوعات املراد تعلمها.

 21 0.80 3.03  9 12 10 ت

% 32.3 38.7 29.0  

أشجع الطالب على التواصل اللغوّي فيما بينهم خارج  24

 الجامعة عن طريق وسائل التواصل االجتماعّية.

 21 1.11 3.03 5 3 9 14 ت

% 45.2 29.0 9.7 16.1 

أقوم بتدريس اللغة العربية عن طريق التعلم التعاوني في  8

 شكل مجموعات.

 23 0.83 2.90 2 6 16 7 ت

% 22.6 51.6 19.4 6.5 

 23 0.91 2.90 3 5 15 8 ت أعطي الطالب نصوصا أصيلة للقراءة. 13

% 25.8 48.4 16.1 9.7 

أقوم بإشغال الطالب بالبحث بأنفسهم عن الكلمات  10

 املترادفة واملتضادة داخل النص الجديد.

 25 0.78 2.87 1 8 15 6 ت

% 20.0 50.0 26.7 3.3 

أمنح الطالب وقًتا لتصحيح نصوص زمالئهم التي  12

 يكتبونها وتقديم التغذية الراجعة لبعضهم بعضا.

 26 0.67 2.77  11 16 4 ت

% 12.9 51.6 35.5  

أقوم دائًما بتوزيع النصوص التي يكتبها الطالب على  11

 بعضهم بعًضا، كي يتناقشوا فيها.

 26 0.80 2.77 1 11 13 6 ت

% 19.4 41.9 35.5 3.2 

أسمح للطالب بتقديم النقد حول األفكار املطروحة في  15

 مادة النصوص األدبّية.

 28 1.08 2.73 5 7 9 9 ت

% 30.0 30.0 23.3 16.7 

أشجع الطالب على رسم صورة خيالّية لكل كلمة جديدة  29

 تعلمها؛ ليتمكن من تذكرها.

 29 1.13 2.71 6 7 8 10 ت

% 32.3 25.8 22.6 19.4 

أشجع الطالب على االستماع للقنوات العربّية، وتقديم  23

 بعض ما فهمه من أثناء املحاضرة بشكل ودي.

 30 1.20 2.61 7 9 4 11 ت

% 35.5 12.9 29.0 22.6 

 31 1.02 2.13 11 8 9 3 ت أجيب عن أسئلة الطالب بأسئلة أخرى. 25

% 9.7 29.0 25.8 35.5 

 3.18 املتوسط* العام

 0.35 االنحراف املعياري 

  درجات 4 من الحسابي املتوسط* 

 : يلي ما( 4) الرقم ذي السابق الجدول  من يتضح -

 العربية اللغة معلمي ممارسة لدرجة العام الحسابّي  املتوسط قيمة إجمالي -

 فهو االستعمال؛ عالية فئة ضمن( 3.18) بلغ0 البنائي للتدريس ثانية لغة

 النظرية ألفكار الدراسة عينة استعمال درجة ارتفاع مدى يعكس بذلك

 البنائي التدريس يمارسون % 87.1 إلى% 45 من أكثر بلغ حيث البنائية،

  وعالية جدا، عالية بدرجة
ً
( 31) أصل من تدريسية ممارسة 30 على موزعة

 استعمال بدرجة أتت تدريسية ممارسة عشرة ست هناك أن بمعنى عبارة،

، عالية
ً
 أن حين في عالية، استعمال بدرجة تدريسية ممارسة عشرة وأربع جدا

 الباحث يعزو  وقد متوسطة؛ استعمال بدرجة واحد تدريسية ممارسة هناك

 :يلي ما أبرزها مختلفة عوامل لعدة ذلك

 عينة أفراد استعمال درجة في والتخصص والخبرة الثقافية الخلفية تأثير -1

 الدراسات بعض نتائج أظهرت فقد البنائي، التدريس نظرية لألفكار الدراسة

 والخبرة النظري  الجانب تأثير[ 31] املواضية ودراسة ،[30] العصيمي كدراسة

 التدريس ألفكار اللغة معلمي استعمال في العمل وسياق والتخصص،

 الوسط في الدراسة عينة فأفراد ذلك على وبناءً  الطالب على املتمركز

 العمل في عالية مؤهالت يحمل وبعضهم باألبحاث، عالقة لديهم األكاديمي

 .البنائي التدريس ألفكار استعمالهم درجة على ذلك انعكس مما األكاديمي،

  واعون  واملعلمات املعلمين أن إلى ذلك يعود قد -2
ً
 أفكار بأهمية تماما

 فإن لذلك املتعلم، على تركز التي التعلم مخرجات في وتأثيرها البنائي التدريس

 عن يحملونها التي الرؤى لتلك انعكاس هي وممارساتهم واضحة رؤاهم

 .البنائي التدريس

 في الجامعي التطوير عمادة تبذلها التي الجهود إلى ذلك في السبب يعود وقد -3

 عمل وورش دورات، تقدم إنها حيث نورة، األميرة وجامعة اإلمام جامعة

 والتركيز الطالب، على التمركز بأهمية األساتذة وعي رفع أجل من تدريبية

 .البنائي التدريس أفكار إلى اللغة معلمي ممارسات توجيه على الفعال
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 أن إلى أشارت التي Star[ 32] دراسة نتيجة مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق      

 في البنائي التدريس استخدموا قد الدراسة عينة أفراد من%( 50) من أكثر

 أظهرت التي Moussiaux & Norman[33] دراسة ومع التدريسية، ممارساتهم

 مع جزئًيا وتتفق البنائي، التدريس استعملوا قد أيضا%( 50) من أكثر أن

 ممارسة درجة أن نتائجها أظهرت التي Abbott& Fouts[ 22] دراسة نتيجة

 نتيجة مع تختلف حين في مرتفعة، بدرجة جاء البنائي للتدريس املعلمين

 في البنائي للتدريس املعلمين ممارسات أن نتائجها أثبتت التي[ 5] ريان دراسة

 جهود حداثة بسبب تقليدية قوالب على متحورة زالت ال الدراسة عينة

 دراسة عن أيضا وتختلف الفلسطينية، والتعليم التربية وزارة في اإلصالح

[34 ]Smerdon et al عينة في املعلمين ممارسة درجة أن نتائجها أظهرت التي 

 نتيجة عن أيًضا تختلف كما ،%17 بنسبة جاءت البنائي للتدريس الدراسة

 ممارسات من%( 54) أتت التي[ 26] والقيس ي ،[3] الخالدي من كل دراسة

 .متوسطة استعمال بدرجة فيها الدراسة عينة

 مدى تقيس التي العبارات من عبارة لكل الحسابي املتوسط حساب تّم 

 في ظهر فكما. البنائي للتدريس ومعلماتها العربية اللغة معلمي ممارسة

 عالية استعمال بدرجة ممارسة( 16) أتت فقد السابق،( 4) رقم الجدول 

،
ً
 :في وتمثلت جدا

  هناك أن يبدو      
ً
 النفسية الجوانب مراعاة على اللغة معلمي لدى اهتماما

 أن على تنص التي( 18)  رقم العبارة في ذلك ويتضح األخطاء، في الوقوع أثناء

 حيث دافعيته، في تؤثر أن خشية الطالب أخطاء يتقبل العربية اللغة معلم

 املعرفية، الجوانب على تركيًزا هناك أن كما ،%87.1 بلغت نسبة بأعلى أتت

 دور  أن على تنص التي( 1) رقم العبارة في ذلك ويتضح الطالب، على والتمركز

 في أتت فقد العربية، اللغة تعلم عملية في ومساعًدا ميسًرا يكون  أن املعلم

 بدرجة( 2) رقم املمارسة أتت كما ،%71 نسبتها بلغت حيث الثانية، املرتبة

  عالية
ً
 بخلق يقومون  ومعلماتها العربية اللغة معلمي أن على تنص التي جدا

 املهارات تدريسهم عن أهمية يقل ال ألنه النفس عن والرضا باالرتياح شعور 

 العربية اللغة معلمي أن على تنص التي( 3) رقم واملمارسة اللغوية، والعناصر

 رقم واملمارسة الصف، داخل العربية اللغة ملمارسة فرص بخلق يقومون 

 /الطالب يعطون  ومعلماتها العربية اللغة معلمي أن على تنص التي( 17)

  وقًتا الطالبات
ً
( 27) رقم واملمارسة عليهم، املطروحة األسئلة في للتفكير كافيا

 املفردات معاني استنباط على الطالبات /الطالب أساعد" على تنص التي

 تنص التي( 28) رقم واملمارسة فيه، وردت الذي السياق خالل من الجديدة

 موضوع أي حول  العامة واملفاهيم املبادئ الطالب بتدريس أبدأ"  على

 أسهم"  على تنص التي( 16) رقم واملمارسة ،"املنظم التفكير على ملساعدتهم

" والتعليم التعلم عملية أطراف بين ودّية اجتماعية عالقات إقامة في

 العناصر بربط يقومان واملعلمة املعلم أن على تنص التي( 14) رقم واملمارسة

 رقم واملمارسة الطالبات، /الطالب لدى املسبقة املفاهيم ببعض املستهدفة

 في التفكير على الطالب يستحثون  واملعلمة املعلم أن على تنص التي( 4)

 تنص التي( 21) رقم واملمارسة املستهدف، اللغوي  العنصر في الخطأ تصحيح

 مهارات من تعلموه ما تقويم على الطالب يشجعان واملعلمة املعلم أن على

 يشجعان أنهما على تنص التي( 26) رقم واملمارسة" مختلفة لغوية وعناصر

( 20) رقم واملمارسة املفردات، معاني بعض تخمين على والطالبات الطالب

" اليومية حياتهم من أمثلة طرح على والطالبات الطالب أشجع" على تنص التي

 حلول  تقديم على والطالبات الطالب أشجع على تنص التي( 5) رقم واملمارسة

 واملمارسة املواقف، لبعض همتعرض أثناء اللغوية استخداماتهم في وبدائل

 العربية باللغة يتحاوروا أن كافًيا وقًتا الطالب أعطي" على تنص التي( 6) رقم

  بينهم، فيما ويتعاونوا
ً
 على أركز"  على تنص التي( 31) رقم املمارسة وأخيرا

 حول  األسئلة من العديد طرح خالل من العربية اللغة تعليم أثناء الطالب

 .معّين موضوع

 أن نجد األولى املرتبة في أتت التي( 18) رقم العبارة في النظر وعند      

 الخطأ تصحيح أن Krashen[ 35] يراه بما متأثرة أتت التدريسية ممارساتهم

  يكون  قد
ً

 أحسن في تّم  ولو حتى واالتجاهات الدافعية في مؤثًرا سلبّيا عامال

  هناك أن ويبدو صوره،
ً
 الصامتة بالطريقة الدراسة عينة لدى اهتماما

(Silent way )التي  
ً
 تدريس في الخطأ تصحيح إلى فيها املعلم يميل ما نادرا

 قد الخطأ ارتكاب أن ترى  التي ،[5] ريان دراسة نتيجة مع هذه وتتفق اللغة،

  هناك أن يظهر كما. الرياضية العقلية قدراتهم لتحسين فرصة يكون 
ً
 تأثيرا

 ومعلماتها العربية اللغة معلمي ممارسات في املعهد وسياق  والطريقة للبيئة

 والسبورة املقرر، الكتاب خالل من الصف داخل التعليم على يعتمد الذي

(. 3) رقم العبارة في ذلك ويتضح الصف خارج ممارسة هناك يكون  أن دون 

 يربطون  املعلمين أن السابقة عشرة الست العبارات في النظر يلفت كما

 [.5] الخالدي دراسة مع يتفق وهذا بالسابقة، الجديدة معارفهم

 ممارسة( 14) هناك أن االستبانة في املشاركين أفراد بعض ردود كشفت -

" بدرجة تمارسها أنها الدراسة عينة ترى  البنائي التدريس نظرية وفق تدريسية

 وانحراف( 3.23 -2.61) بين الحسابية متوسطاتها تراوحت حيث" عالية

 من أستفيد"  في املمارسات هذه وتمثلت ،(0.99-1.02) بين تراوح معياري 

 الطالب أشجع" و ،(19) املحاضرة مسار توجيه في وأفكارهم الطالب أسئلة

 أشجع"و( 7) باللغة األصليين املتحدثين مع الصف خارج اللغة ممارسة على

 يكون " و(  9) املستهدفة باملهارة املتعلقة املنطقية األسئلة طرح على الطالب

 املختلفة التفكير مهارات على الطالب أدرب عندما فاعلية أكثر اللغة تعلم

  للطالب أقدم" و( 30) الحديث أثناء تعترضهم التي املشكالت حل مثل
ً
 أنشطة

 
ً
" و ،(22) تعلمها املراد واملوضوعات املفاهيم اكتشاف على تساعدهم صفّية

 طريق عن الجامعة خارج بينهم فيما اللغوّي  التواصل على الطالب أشجع

 طريق عن العربية اللغة بتدريس أقوم" و ،(24) االجتماعّية التواصل وسائل

ــــاوني التعلم ـــ ـــ ــــموعات شكل في التعــ  أصيلة نصوصا الطالب وأعطي ،(8) مجـــ

ــــالب بإشغال وأقوم ،(13) للقراءة  املترادفة الكلمات عن بأنفسهم بالبحث الطـــ

 لتصحيح وقًتا الطالب أمنح" و ،(10) الجديد النص داخل واملتضـــادة

ا لبعضهم الراجعة التغذية وتقديم يكتبونها التي زمالئهم نصوص
ً
 ،(12) بعضـ

 كي بعًضا، بعضهم على الطالب يكتبها التي النصوص بتوزيع دائًما أقوم" و

 املطروحة األفكار حول  النقد بتقديم للطالب أسمح"و ،(11)  فيها يتناقشوا

 صورة رسم على الطالب أشجع املمارسة ،( 15) األدبّية النصوص مادة في

 املمارسة وأخيًرا ،(29) تذكرها من ليتمكن تعلمها؛ جديدة كلمة لكل خيالّية

 من فهمه ما بعض وتقديم العربّية، للقنوات االستماع على الطالب أشجع"

ـــــاضرة أثناء ـــ ـــ  (.23) ودي بشكل املحـ

 استعمال بدرجة أتت التي السابقة عشرة األربع العبارات في النظر عند     

 على األساتذة فيها يشجع التي( 7) رقم العبارة النظر يلفت فإنه عالية،

 من الرغم على فإنه أصليين، متحدثين مع طبيعية سياقات في اللغة استعمال

 الثانية الدرجة في أتت أنها إال الطبيعي، سياقها وفق اللغة ممارسة أهمية

 تأثير إلى ذلك يعود وقد جدا؛ عالية وليست عالية، استعمال درجة وفق
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 محيط داخل تعليم عليه يغلب الذي أيضا املعهد في اللغة تعليم طبيعة

 أن يدركون  العربية اللغة معلمي جعل مما الفصحى اللغة وباستخدام املعهد،

 الطبيعي، سياقها وفق اللغة استعمال في صعوبة يواجهون  قد اللغة متعلمي

 االزدواجية مع عدة مشكالت يواجهون  قد املتعلمين أن األساتذة يدرك حيث

 إليه أشارت ما وهذا ذلك، حيال اللغوي  بالقلق يشعرون فربما اللغوية،

 إزاء بالقلق العربية اللغة متعلمي بعض شعور  حول [ 36] العصيمي دراسة

 أن إلى إضافة اللغوية، االزدواجية بسبب الطبيعي، سياقها في اللغة استعمال

 خاصة تكون  ربما وهذه فقط، بالفصحى تعليم عليه يغلب املعهد في التعليم

 في املعاهد بخالف العامية إلى إشارة دون  الفصحى يدرس إذ الدراسة، بسياق

  األمريكية املتحدة الواليات
ً
 [.36] مثال

 تدريسية ممارسة هناك أن االستبانة في املشاركين أفراد بعض ردود كشفت -

 من االستعمال متوسطة بدرجة أتت البنائي التدريس نظرية وفق واحدة

 متوسطة، بدرجة تستعملها أنها ترى  حيث الدراسة، عينة أفراد نظر وجهة

 اللغة معلمي أن على تنص التي( 25) رقم التدريسية املمارسة في وتمثلت

 وقد. أخرى  بأسئلة والطالبات الطالب أسئلة عن يجيبون  ومعلماتها العربية

 فإنهم وبالتالي؛ واملتعلمات، املتعلمين وملستوى  للوقت مراعاتهم إلى ذلك يعود

 .مباشرة بطريقة واملتعلمات املتعلمين أسئلة عن يجيبون 

 
ً
 توجد هل) في املتمثل الدراسة أسئلة من الثاني السؤال عن اإلجابة: ثانيا

 عينة استجابات بين( α ≤ 0.05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق

 تعزى  البنائي للتدريس ممارستهم مدى حول  ثانية لغة العربية اللغة معلمي

 (الجنس؟ ملتغير

 لداللة وتني-مان اختبار باستخدام الباحث قام الدراسة عينة لصغر نظًرا

 أفراد استجابات في الفروق على للتعرف مستقلتين؛ مجموعتين بين الفروق

 العينة نوع الختالف تبًعا البنائي، للتدريس ممارستهم مدى حول  العينة

 . إليها التوصل تم التي النتائج يبين التالي والجدول (. الجنس)

 5 جدول 

 العينة نوع باختالف البنائي للتدريس ممارستهم مدى حول  الدراسة عينة استجابات في الفروق لداللة وتني-مان اختبار 

 التعليق مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد نوع العينة )الجنس(
 0.05دالة عند مستوى  0.032 2.13 356.50 18.76 19 ذكر
 139.50 11.63 12 أنثى

 مما ،(0.05) مستوى  عند دالة( ز) قيمة أن( 5) رقم الجدول  من يتضح       

 حول  الدراسة عينة استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى يشير

 العينة، نوع الختالف تعود األبعاد، تلك في البنائي للتدريس ممارستهم مدى

 وقد ،(ثانية لغة العربية اللغة معلمي) الذكور  عينة لصالح الفروق تلك وكانت

 اللغة معلمي ممارسات توجيه في العملية والدرجة الخبرة تأثير إلى ذلك يعزى 

 الذكور  أن يلحظ الدراسة عينة إلى النظر فعند البنائي، التدريس إلى العربية

 على حاصلون  أنهم كما العربية، اللغة تعليم في اإلناث من أعلى خبرة لديهم

 الخالدي دراسة نتيجة مع الدراسة هذه نتيجة وتختلف. عالية علمية درجة

 أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى نتائجها أشارت التي[ 3]

  الدراسة عينة
ً
 أن نتائجها أظهرت التي[ 5] ريان دراسة ومع الجنس، ملتغير تبعا

  يستعملون  واملعلمات املعلمين

 جميع تقيد إلى ذلك في السبب أرجع وقد الدرجة، بذات البنائي التدريس

 والتعليم التربية وزارة من الصادرة ذاتها بالتعليمات واملعلمات املعلمين

 ..الفلسطينية

 
ً
 داللة ذات فروق توجد هل) في املتمثل الثالث السؤال عن لإلجابة ثالثا

 العربية اللغة معلمي عينة استجابات بين( α ≤ 0.05) مستوى  عند إحصائية

 سنوات عدد ملتغير تعزى  البنائي للتدريس ممارستهم مدى حول  ثانية لغة

 (الخبرة؟

 الفروق لداللة( ف) األحادي التباين تحليل اختبار باستخدام الباحث قام

 أفراد استجابات في الفروق على للتعرف مستقلتين مجموعتين من أكثر بين

  البنائي للتدريس ممارستهم مدى حول  العينة
ً
 سنوات عدد الختالف تبعا

 : إليها التوصل تم التي النتائج يبين التالي والجدول . الخبرة

 6 جدول 

 الخبرة سنوات عدد باختالف البنائي للتدريس ممارستهم مدى حول  الدراسة استجابات عينة في الفروق لداللة( ف) األحادي التباين تحليل اختبار 

 التعليق مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0.01مستوى دالة عند  0.002 8.27 0.67 2 1.35 بين املجموعات

 0.08 28 2.29 داخل املجموعات

 مما ،(0.01) مستوى  عند دالة( ف) قيمة أن( 6) رقم الجدول  من يتضح      

 حول  الدراسة عينة استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى يشير

 سنوات عدد الختالف تعود األبعاد، تلك في البنائي للتدريس ممارستهم مدى

 تلك مصدر عن للكشف شيفيه اختبار وباستخدام. العينة أفراد خبرة

 (.7) رقم الجدول  في الفروق

 7 جدول 

 الخبرة سنوات عدد باختالف البنائي للتدريس ممارستهم مدى حول  عينة الدراسة استجابات في الفروق مصدر  لتوضيح شيفيه اختبار 

 الفرق لصالح أكثر من عشر سنوات من خمس إلى عشر سنوات أقل من خمس سنوات املتوسط الحسابي عدد سنوات الخبرة

     3.11 أقل من خمس سنوات

     2.95 من خمس إلى عشر سنوات

 أكثر من عشر سنوات  *  3.40 أكثر من عشر سنوات

 أفراد بين( 0.05) مستوى  عند دالة فروق وجود( 7) رقم الجدول  من يتضح 0.05 مستوى  عند دالة فروق وجود تعني* 

 ذوي  العينة أفراد وبين ،(سنوات عشر إلى خمس من) الخبرة ذوي  العينة
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 أكثر) الخبرة ذوي  العينة أفراد لصالح وذلك ،(سنوات عشر من أكثر) الخبرة

  تلعب الخبرة أن إلى السبب الباحث يعزو  وقد ،(سنوات عشر من
ً
 مؤثًرا دورا

 حديثة تدريسية ممارسات إلى العربية اللغة معلمي ممارسات توجيه في

 .الطالب على تتمركز

 أشارت التي[ 3] الخالدي دراسة نتيجة مع الدراسة هذه نتيجة وتختلف

 الدراسة عينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى نتائجها

 وجود عدم نتائجها أظهرت التي[ 5] ريان دراسة ومع الخبرة، متغير إلى تعود

 .الخبرة ملتغير تعود الدراسة عينة أفراد بين فروق 

 داللة ذات فروق توجد هل) في املتمثل الرابع السؤال عن لإلجابة: رابًعا

 العربية اللغة معلمي عينة استجابات بين( α ≤ 0.05) مستوى  عند إحصائية

 (العلمي؟ املؤهل ملتغير تعزى  البنائي للتدريس ممارستهم مدى حول  ثانية لغة

 الفروق لداللة( ف) األحادي التباين تحليل اختبار باستخدام الباحث قام

 أفراد استجابات في الفروق على للتعرف مستقلتين مجموعتين من أكثر بين

  البنائي للتدريس ممارستهم مدى حول  العينة
ً
. العلمي املؤهل الختالف تبعا

 : إليها التوصل تم التي النتائج يبين التالي والجدول 

 8 جدول 

 العلمي املؤهل باختالف البنائي للتدريس ممارستهم مدى حول  الدراسة استجابات عينة في الفروق لداللة( ف) األحادي التباين تحليل اختبار 

 التعليق مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0.01دالة عند مستوى  0.001 8.89 0.71 2 1.41 بين املجموعات

 0.08 28 2.22 داخل املجموعات

 يشير مما ،(0.01) مستوى  عند دالة( ف) قيمة أن( 8) رقم الجدول  من يتضح

 مدى حول  الدراسة عينة استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى

 العلمية املؤهالت الختالف تعود األبعاد، تلك في البنائي للتدريس ممارستهم

 الفروق تلك مصدر عن للكشف شيفيه اختبار وباستخدام. العينة ألفراد

 (:9) رقم جدول 

 9 جدول 

 العلمي املؤهل باختالف البنائي للتدريس ممارستهم مدى حول  عينة الدراسة استجابات في الفروق مصدر  لتوضيح شيفيه اختبار 

 الفرق لصالح دكتوراه ماجستير بكالوريوس الحسابياملتوسط  املؤهل العلمي
     3.00 بكالوريوس
     3.03 ماجستير

 دكتوراه  * * 3.47 دكتوراه

  0.05 مستوى  عند دالة فروق وجود تعني* 

 أفراد بين( 0.05) مستوى  عند دالة فروق وجود( 9) رقم الجدول  من يتضح 

 العينة أفراد وبين ،(ماجستير أو بكالوريوس) على الحاصلين العينة

 على الحاصلين العينة أفراد لصالح وذلك ،(دكتوراه) على الحاصلين

 التدريس هيئة أعضاء له يتعرض ما إلى ذلك في السبب يعود وقد(. دكتوراه)

 وأبحاث ومؤتمرات وندوات مناقشات من الدكتوراه درجة على الحاصلون 

 دراسة نتيجة مع وتتفق البنائي، التدريس نظرية تبني في أثرت جامعية

 تعود إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى نتائجها أشارت التي ]3] الخالدي

 أظهرت التي[ 5] ريان  دراسة عن تختلف كما العليا، املؤهالت أصحاب ملتغير

 تبعا الدراسة عينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم نتائجها

 .العلمي املؤهل ملتغير

 :الخاتمة. 6

 منها كثيرا أن الدراسة سياق في العربية اللغة معلمي ممارسات استقراء كشف

ا أتى
ً
 اللغات، تدريس طرائق من بكثير ومتأثًرا البنائية، النظرية بمبادئ مرتبط

 واالهتمام الطالب، على والتمركز اللغوية، األخطاء تصحيح حيث من

 النتائج أبرز  تلخيص يمكن فإنه وعليه،. مختلفة سياقات في اللغة بممارسة

 :يلي فيما

 :الدراسة نتائج ملخص

 ثانية لغة العربية اللغة معلمي ممارسة درجة أن الدراسة من يتبين .1

 .عالية كانت البنائي للتدريس

  دالة فروق وجود .2
ً
 .الذكور  لصالح وذلك الجنس، ملتغير إحصائيا

  دالة فروق وجود .3
ً
 عشر من أكثر درجة لصالح وذلك الخبرة، ملتغير إحصائيا

 .سنوات

  دالة فروق وجود .4
ً
 درجة لصالح وذلك العلمي، املؤهل ملتغير إحصائيا

 .الدكتوراه

 التوصيات. 6

 :والتدريس بالتدريب متعلقة توصيات -

 التدريس أهمية تبين ثانية لغة العربية اللغة ملعلمات تدريبية دورات عقد .1

 .البنائي

 ممارساتهم تطبيق على ومعلماتها ثانية لغة العربية اللغة معلمي حث .2

 .وخارجه الصف، داخل البنائية التدريسية

 أهمية تبين توضيحية بنشرات ومعلماتها العربية اللغة معلمي تزويد .3

 .التعلم مخرجات في الحديثة النظريات

  متعلم ومستوى  درجة إلى النظر ينبغي اللغوية، باألخطاء يتعلق فيما .4

 تصحيح أن بالذكر الجدير. اللغوي  التحجر إلى تجاهلها يؤدي ال حتى اللغة،

 اللغة معلم يدركها أن يجب وبالتالي معينة، إستراتيجيات على يقوم األخطاء

 .العربية

 :املستقبلية البحوث -

 .العربية اللغة اكتساب في البنائي التدريس أثر لبيان تجريبية دراسة إجراء .1

 تعلمهم طريقة ملالحظة العربية للغة متعلمي على نوعية دراسات إجراء .2

 .العربية اللغة

 

 



 

75 

 املراجع

 العربية املراجعأ. 

 منظور  من والتدريس التعلم( 2003. )كمال زيتون،. حسن زيتون،[ 1]

 .الكتب عالم: القاهرة البنائية، النظرية

: القاهرة الرياضيات، تعليم في حدبثة أساليب(. 1997. )مجدي إبراهيم،[ 2]

 .املصرية اإلنجلو مكتبة

 اإلسالمية التربية معلمي ممارسة درجة( 2013. )خليل جمال الخالدي،[ 3]

( 1) العدد ،(21) املجلد بابل، جامعة مجلة البنائي، للتدريس ومعلماتها

289-304. 

 وعالقتها املفردات تعلم إستراتيجيات(. 1430. )زاهر جابر العسيري،[ 4]

 اإلمام جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة اللغوي، بالتحصيل

 .السعودية إلسالمية، سعود بن محمد

 البنائي، للتدريس الرياضيات معلمي ممارسة مدى( 2011. )عادل ريان،[ 5]

 ،(1) املجلد املفتوحة، القدس جامعة مجلة بمعتقداتهم، اوعالقته

 .116-58 ،24 العدد

 اللغة متعلمي بدى التعلم أساليب( 1427. ) ناصر بن صالح الشويرخ،[ 7]

 (.1)العدد( 6)املجلد املعلمين، كلية مجلة ثانية، لغة بوصفها العربية

: القاهرة املدرس ي الكتاب تأليف في املرشد( 2014) منصور   سلمة بن[ 12]

  االنجلو مكتبة

 نمو سيكولوجية في نظرية اتجاهات( 1991) عبدهللاا عادل محمد،[  13]

 .املصرية األنجلو مكتبة: القاهرة واملراهق، الطفل

 وفق التدريس أثر( 2006) هاني ،.والعبيدي. عصام الشطناوي،[ 14]

 في التاسع الصف طالب تحصيل في البنائي للتعلم نموذجين

 .209/218 ص( 4) 2 التربوية العلوم في األردنية امللجة الرياضيات،

 دار: عمان: األردن التربوي، النفس علم( 2011. )صالح جادو، أبو[ 17[

 .والتوزيع للنشر املسيرة

 التربوية، وتطبيقاتها التعلم نظريات( 2000. )جودت عبدالهادي،[  18]

 .والتوزيع للنشر الثقافة ودار الدولية العلمية الدار: عمان

 في بنائي نموذج تطبيق في املعلمين فاعلية( 2002. )أحمد املومني،[  21]

 دراسات مجلة األردن، في األساس ي الثالث للصف العلوم تدريس

 .  35-23 ص(. 1) 29 اإلنسانية، العلوم

 تنمية في البنائية لتعليم مقترح نموذج فاعلية( 2004. )مالك السليم،[  23] 

 تعديل في وأثرها العلوم معلمات لدى البنائي التدريس ممارسات

 لدى والجيوكيميائية الكيميائية التغيرات ملفاهيم البديلة التصورات

 امللك جامعة مجلة الرياض، بمدينة املتوسط األول  الصف طالبات

 .761-687 ص( 2)16 اإلسالمية، والدراسات التربوية للعلوم سعود

 في البنائي للتعلم نموذج وفق تدريس أثر( 2005. )ناجي الظفيري،[ 24] 

 لطالب العلوم مادة في العلم وعمليات العلمية املفاهيم اكتساب

 جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة الكويت؛ في املتوسطة املرحلة

 .األردن: العربية عمان

 للنظرية اإلسالمية التربية معلمي معرفة درجة( 2010. )محمد القيس ي،[ 26] 

 العربية اململكة في األساسية مقوالتها ضوء في لها واستخدامهم البنائية

 .األردن مؤتة، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة السعودية،

 السلوكية، العلوم في البحث منهج(. 1425. )وآخرون سالم القحطاني،[  28] 

 .العبيكان مكتبة: الرياض

 ممارسات( 2002. )عبدالعزيز صالح النصار،. محمد علي الصغير،[  29]

 واملعرفة، القراءة مجلة التعلم، نظريات ضوء في التدريسية املعلمين

 (.18) العدد

 في العلمي والتأهيل الخبرة دور (. 2011. )فهد بن صالح العصيمي،[ 30[

 حول  الدولية الندورة بغيرها، للناطقين العربية اللغة معلمي اعتقادات

 جامعة مطبعة عليها، وما مالها أندونيسيا في العربية تعليم تجربة

 .اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا

 معلمي لدى الفلسفية املعتقدات( 2014. )سميحة نوفة املواضية،[ 31]

. التدريسّية باملمارسات وعالقتها األساسّية للمرحلة اإلنجليزية اللغة

 .األردن ،.األوسط الشرق  جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة

 العربية اللغة متعلمي لدى االستماع قلق(. 2013. )صالح العصيمي،[ 36]

 -95(.1) الجزء( 107) 27 الكويت، جامعة التربوية، املجلة ثانية، لغة

124. 

 اإلنجليزية املراجعب. 

[6]  Mvududu, N., & Thiel-Burgess, J. (2012). Constructivism in 

practice: The case for English language learners. International 

Journal of Education, 4(3), 108. 

 [8] Garcia, Georgia; et al.(2011).Socio-constructivist and political 

views on teachers implementation of two types of reading 

comprehension approaches in low- income schools, Theory 

Into  Practice, vol.50,no.2,p. 149-156 

[9]  Oxford, R. (1995). Gender differences in language learning 

styles: what they do mean? In J. Reid(ED) learning styles in the 

ESL/EFL Classroom. Boston: Heinle & Heinle 

[10]  Qiyun,Wang(2009).Designing a web-based constructivist 

learning environment, Interactive Learning 

Environments,vol.17,no.1,p.01-13 

[11]  Yager, R. E. (1991). The constructivist learning model. The 

science teacher, 58(6), 52. 

[15]  Klein, M.  (1997). Looking again at the supportive’ 

environment of 23. constructivist pedagogy: An example from 

preservice teacher education in mathematics. Journal of 

Education for Teaching, 23 (3) , 276 – 292. 

[16]  Windschitl, M. (1999). The Challenges of Sustaining a 

Constructivist Classroom Culture. Phi Delta Kappan.80 (10): 

751-756 

[19]  Slavin, R.  (1996) . Research on cooperative learning and 

achievement: 36. What we know, what we need to know. 

Contemporary Educational Psychology, 21, 43 – 69. 

[20]  Aljohani, M. (2017). Principles of “Constructivism” in Foreign 

Language Teaching. Journal of Literature and Art Studies, 7 

(1), 97-107. 



832019 

76 

[22]  Abbott, M. L., & Fouts, J. T. (2003). Constructivist Teaching and 

Student Achievement: The Results of a School-Level 

Classroom Observation Study in Washington. Technical 

Report. 

 [25] Shirvani, H. (2009). Does your elementary mathematics 

methodology class correspond to constructivist 

epistemology?. Journal of instructional Psychology, 36(3), 

245-259. 

[27]  Altun, S., & Buyukduman, F. I. (2007). Teacher and student 

beliefs on constructivist instructional design: A case study. 

Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 7(1), 30. 

 [32] Star, R.  (2000). Constructivist Teaching Practices: Science 

Middle and 38. Secondary School Teachers- A Survey 

Research. From: http://www.hiceducation. 

org/Edu_Proceedings/Rachel%20 Padma%20Star. Pdf. 

[33]  Moussiaux, S. J., & Norman, J. T. (1997). Constructivist 

teaching practices: Perceptions of teachers and students. In 

NOTE 939p.; For the 1996 proceedings, see ED 398 060. PUB 

TYPE Collected Works Conference Proceedings (021) (p. 661.( 

[34]  Smerdon, B. A., Burkam, D. T., & Lee, V. E. (1999). Access to 

Constructivist and Didactic Teaching: Who Gets It? Where Is It 

Practiced?. Teachers College Record, 101(1), 5-34. 

[35]  Krashen, S. D. (1981). Second language acquisition and second 

language learning. Oxford University Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Interdisciplinary Journal of Education, Volume 8, Issue 3, March 2019 

77 

 

 

 

 

 

THE DEGREE OF PRACTICING 

SECOND LANGUAGE TEACHER OF 

ARABIC FOR CONSTRUCTIVE 

INSTRUCTION 
JABER ASIRI 

Imam Muhammad ibn Saud Islamic University 

 

ABSTRACT_ This study aimed to identify The degree of practicing second language teacher of Arabic 

for constructive instruction in The Institute of Teaching Arabic language at Al Imam University and 

princess Noura University and the significance of the differences in the means of practice degree in 

accordance with the variables: gender, experience, qualifications. In order to achieve these goals, the 

researcher asked thirty-one teachers, selected randomly, to fill a questionnaire consists of thirty-one 

phrases. The results of the study showed that the degree of constructive instruction practices of Arabic 

teachers has been high.  A statistical significance difference was found for the gender in favor of the 

male, and for the experience in favor of the more than 10 years, and  scientific qualification variable, in 

favor of the higher scientific qualification (Ph.D(. 

Keywords: Teaching practices, constructive instruction, second language. 

 

 

 

 


