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ملخص البحث :
یهدف البحث الحالي الى التعـرف علـى اثـر انمـوذج برونـر فـي اكتسـاب المفـاهیم النحویـة 

لدى تالمذة الصف الخامس االبتدائي ، وضعت الفرضیة الصفریة التي تفترض عدم توافر فـروق 

انمــوذج برونــر االســتقبالي ذات داللــة احصــائیة بــین المجموعــة التجریبیــة التــي تعلمــت باســتخدام

) فقـرة تـم ٣٠والمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطریقة التقلیدیة اعد الباحثان اختبارا مؤلف من (

التأكد من صدقه وثباته وبعـد تطبیقـه علـى عینـة البحـث وتحلیـل البیانـات احصـائیا كشـفت النتـائج 

اكتســاب المفــاهیم النحویــة وفــي عــن تفــوق المجموعــة التجریبیــة التــي تعلمــت بــانموذج برونــر فــي 

ضــوء النتــائج واالســتنتاجات قــدم الباحثــان عــددا مــن التوصــیات والمقترحــات منهــا اعتمــاد انمــوذج 

برونـــر االســـتقبالي عنـــد تعلـــیم تالمیـــذ الصـــف الخـــامس االبتـــدائي المفـــاهیم النحویـــة واجـــراء دراســـة 

لمعرفة اثر انموذج برونر في تنمیة التفكیر الناقد .

The effect of Broner Model in acquiring Syntactical
Concepts for Primary Stage Pupils

Dr.Jumau Rashid
Al-Mostanseria Univ.\College of Basic Education

Fathi Taha Mishaal
Mosul University\College of Basic Education

Abstract:
This research aims at knowing the impact of Broner’s model in

acquiring syntactical concepts for fifth primary pupils . Anull hypothesis

was made and states as follows . There are no statistictrcal significant

differences between the experimental group taught using Bruner’s

receiving Model and Control group taught using the traditional way .

The two researchers made a test of (30) items , the validity and

stabilty of which were verified .After applying the test on the sample of

بحث مستل من رسالة ماجستیر )*(
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the research and analyzing the result statistically , the results showed

supremacy of the experimental group that was taught using Bruner’s

Model in acquiring syntactical concepts .

Viewing the above mentioned results and conclusions , the two

researchers made a number of recommendations and suggestions , to state

only one using Bruner’s receiving Model when teaching the pupils of

fifth primary classes syntactical concepts and to conduct a study to know

the effect of Bruner’s Model in critical thinking .

الفصل االول
مشكلة البحث

فة معیارا للتقدم االجتماعي والثقافي واصبح االهتمام یعد انتشار التعلیم في البلدان المختل

بالعلم والتفكیر العلمي من اولویات الدول المختلفة المتقدمة منها والنامیة والتي اتخذت من التربیة 

وســیلة لبلــوغ التفــوق العلمــي الن التربیــة تهــدف الــى بنــاء االنســان وتطــویر شخصــیته فــي جوانبهــا 

لك فـان محـاوالت جـادة اتخـذت فـي تحسـین الـنظم التربویـة وتطویرهـا فـي العقلیة والمعرفیـة كافـة لـذ

) وتؤكــد االتجاهــات المعاصــرة ان التطــور یجــب ١٣٧/ ص ١٩٩١انحــاء العــالم ونفــذت (محمــد : 

ـــات  ـــى تلـــك المكون ـــات العلـــم واالســـالیب التـــي یتبعهـــا العلمـــاء فـــي الوصـــول ال ان یتجـــه الـــى مكون

ا كانــت المفــاهیم تمثــل صــورة عقلیــة للمــدرك الحســي لــذا فقــد والطرائــق التــي تتبــع فــي تدریســها ولمــ

اصــبحت عملیــة اكتســابها مــن االهــداف الرئیســة التــي یســعى المربــون لتحقیقهــا مــن خــالل تــدریس 

المواد العلمیة في المواقف التعلیمیة المختلفة وللمراحل كافة .

  ) ١٥٩/ ص ١٩٩٨(الدمیاطي : 

االدبیات في مجال طرائق التدریس اال ان المالحظ ومع ان المیدان التربوي قدم كثیرا من

ان اســلوب الشــرح والعــرض بقیــا مــن اكثــر االســالیب انتشــارا بــین اوســاط المعلمــین والســیما معلمــي 

اللغة العربیة مما نتج عنه ضعف التالمیذ في فروع اللغة العربیة السیما في القواعد النحویة التـي 

تل بؤرة اهتمام التربویین وتشغل تفكیرهم حتى توزعوا فیها اصبحت مشكلة ضعف التالمیذ فیها تح

بــین شــاك منهــا او داع الــى تــذلیلها او ُمّیســر لموضــوعاتها واســالیب تعلیمهــا ویعلــل حســین نصــار 

هـذا الضـعف باهتمـام المعلمــین بتلقـین القواعـد النحویــة علـى شـكل قوالــب جامـدة اذ یقـول " یصــب 

ى تحفیظ التالمیذ للقواعد النحویة ال على تشجیعهم على فهمها معلم اللغة العربیة جل اهتمامه عل

واكتشافها من اجل اكتسابها خدمة الهدافهم اللغویة " 

  ) ٣٨/ ص ١٩٧٤(نصار : 
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وانطالقــا مــن االتجاهــات الحدیثــة للتربیــة الحدیثــة المعاصــرة وتاكیــد االدبیــات علــى اهمیــة 

نماذج التعلیمیـة التـي اثبتـت امكانیـة اسـتخدامها فـي الطرائق واالسالیب الحدیثة وفاعلیتها السیما ال

تعلــیم المفــاهیم لــذا فقــد ســعى الباحثــان الــى توظیــف انمــوذج برونــر اســلوبا لتعلــیم المفــاهیم النحویــة 

بعد اخضاعه للتجربـة العلمیـة للكشـف عـن اثـره فـي اكتسـاب المفـاهیم النحویـة فـي ضـوء مـا تسـفر 

عنه نتائج البحث الحالي . 

بحث : اھمیة ال
تعــد اللغــة احــد مقومــات وجــود االمــة ومــن اهــم ركــائز شخصــیتها وهــي مــن الوســائط التــي 

  ) ٢٢/ص ١٩٩٩(الدلیمي : .تجمع بین االفراد والجماعات والشعوب وتنظم المجتمع االنساني

وقــد ازدادت الحاجــة فــي هــذا العصــر الــى تعلــم اللغــات واالحاطــة بهــا اكثــر مــن أي وقــت 

الذي یعتمد علیه في تعلیم المواد االخرى كونها اداة التفاهم ووسیلة للفهـم مضى بوصفها االساس 

واالفهــام ، واذا كانــت االمــم تعنــى بلغتهــا وتســعى الــى نشــرها بمختلــف الوســائل والســبل فــان اللغــة 

العربیـــة الفصـــحى ینبغـــي ان تحظـــى بكـــل رعایـــة واهتمـــام النهـــا جمعـــت شـــمل االمـــة فـــي ماضـــیها 

وحافظــت علــى تراثهــا كمــا انهــا ازدانــت شــرفا لكونهــا لغــة القــرآن الكــریم وحاضــرها ووحــدت كلمتهــا

  .) ٤/ ص ١٩٨٢والحدیث النبوي الشریف ولغة المجتمعین تحت لوائها(ابراهیم:

واللغــة العربیــة وحــدة متماســكة غیــر منفصــلة وال مفككــة ومــا اعتــاد علیــه المختصــون مــن 

اســـاس تعلـــیم اللغـــة العربیـــة هـــو االنفصـــال تقســـیم اللغـــة العربیـــة علـــى فـــروع متعـــددة ال یعنـــي ان

العضـــوي بـــین فروعهـــا الن فروعهـــا تعـــود فـــي النهایـــة لتـــرتبط بعضـــها بـــبعض مؤلفـــة وحـــدة اللغـــة 

  ) ١٠٩/ص ١٩٩٦وتكاملها .  (قورة : 

ویظهــر للنحــو العربــي مــن بــین تلــك الفــروع اهمیــة بالغــة اذ بــه یحــدد بنــاء الجملــة وموقــع 

  ) ٧٢/ص ١٩٨٢العمود الفقري للغة العربیة. (الخیاط : الكلمة ومهمتها وهو بذلك یعد

وعلى الرغم من اهمیة النحو اال ان تعثر موضوعاته على االلسنة واالقالم اصبح ظـاهرة 

یشــعر بهــا المتخصــص وغیــره واصــبحت صــعوبة تعلــیم القواعــد النحویــة تتصــدر صــعوبات تعلــیم 

مــن متخصصــین وغیــرهم فصــار امرهــا فــروع اللغــة العربیــة حتــى شــغلت بــال كــل ذي شــأن باللغــة 

یجبـــر بعضـــهم ان یصـــف ذلـــك النحـــو الـــذي یـــدرس فـــي المـــدارس بانـــه غریـــب عـــن اللغـــة العربیـــة 

) واذا ١٢٢/ص  ١٩٨٠والصلة له بالحیاة وال صـلة بینـه وبـین عقـل التلمیـذ وعاطفتـه . (السـید : 

الــوطن العربــي كانــت مشــكلة ضــعف المتعلمــین فــي النحــو العربــي قــد وســعت حیزهــا علــى امتــداد 

الكبیر فان اسبابها ال تنفك من كونها معلما وتلمیذا وطریقة تدریس . 
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وتعد عملیة اختیار الطرائق التدریسیة الحدیثـة مـن االسـس العامـة المهمـة فـي التعلـیم الن 

طریقــة التــدریس تمثــل مجموعــة خطــوات منظمــة ومتكاملــة للوصــول الــى الغایــة المنشــودة فــي اقــل 

من اجل تمكین المتعلم من المشاركة المستمرة في العملیة التعلیمیة .وقت وایسر جهد 

  ) ١٢١/ص ١٩٩٠(سعید : 

وجعله طرفا مشاركا في عملیاتها في العرض والتفسیر والتحلیل وهو هدف كثیرا ما دعت 

الیــه التربیــة الحدیثــة وســعت لتحقیقــه مؤسســاتها ووســائلها وبرامجهــا التعلیمیــة اذ اوصــت الدراســات 

یثة بجعل التلمیذ محور العملیـة التعلیمیـة مـن خـالل تفعیـل نشـاطه وجهـده وجعلـه فـي مسـتوى الحد

  ) ١٣٤/ص ١٩٩٥یمكنه من االبداع واالبتكار . (غانم : 

وعلى وفق المعطیات المذكورة انفا اتجهت التربیة الحدیثة الى استعمال المفاهیم فـي بنـاء 

م لترتیــب المعلومــات والخبــرات لــدى الفــرد فهــي نمــاذج تعلیمیــة اذ تعمــل المفــاهیم علــى وضــع نظــا

 ١٩٨٨تؤلف نظاما لحفظ المعـاني ووضـع المعلومـات فـي مكانهـا المعرفـي المناسـب .(الخوالـدة : 

) والمفـــاهیم لیســـت تعریفـــات یحفظهـــا المـــتعلم بـــل هـــي تكوینـــات واســـتدالالت عقلیـــة یكونهـــا ٥/ص

تحفیـز عملیـة النمـو الـذهني لدیـه ممـا ) لتسـاعده علـى ١٣٣/ص ١٩٩٧المتعلم ذهنیا (ابو زینة : 

ییسر اكتشاف المفاهیم الجدیدة وفهمها وتهیئة قدرته على استعمالها في المواقـف المختلفـة السـیما 

  ) ٢٩٨/ص ١٩٩١في حل المشكالت التي تواجهه .(االزیرجاوي : 

ومنـذ وقـت لـیس بالبعیـد احتلـت المفـاهیم مكانـة خاصـة فـي تعلـیم النحـو بوصـفه نوعـا مـن 

لمعلومات التي یتطلب استیعابها وتمثیلهـا فـي مواقـف الحـدیث والكتابـة والقـراءة واالسـتماع وادراك ا

) اذ یؤلـف النحـو العربـي فـي ضـوء ٢٣١/ص ١٩٩٣العالقات بینها وبین مصطلحاتها (شحاته : 

موضــوعاته ومســائله وخصائصــه نظامــا مــن المفــاهیم یتطلــب تعلیمــه عملیــة نمــو یمــر بهــا التلمیــذ 

) اذ ٢٣٥/ص ١٩٨٩ل من الفهم الغامض غیر المحدد الـى الفهـم الواضـح الـدقیق (خـاطر : لینتق

 ١٩٨٨ان الفهــم وادارك العالقــات بــین المفــاهیم یســاعد علــى اكتســاب المهــارات اللغویــة (الســید : 

) ومما تقدم ذكـره فـي اهمیـة تعلـم المفـاهیم اخـذ المربـون والمختصـون فـي طرائـق التـدریس ٨٨/ص

بالبحث والتحلیل من حیث تطبیقاتها وكیفیة تعلیمها لیـتمكن المعلـم مـن اسـتخدامها وهـو یتناولونها 

) وفـي ٤٠/ص ١٩٩٧مطمئن على فاعلیتها في تحقیـق االهـداف التعلیمیـة المنشـودة (ابـو زینـة : 

خضم الجهد المتواصل ظهرت تصامیم ونماذج تعلیمیة خاصة قائمة على اساس افتراضات قابلـة 

بیــق داخــل حجــرة الصــف تتســم بفاعلیــة وقــدرة علــى تنظــیم تعلــم المفــاهیم وتكوینهــا لالختبــار والتط

واكتسابها مثل انموذج بیاجیه وبرونر وكانییه واوزبل وقد عرفـت هـذه النمـاذج بنظریـات التعلـیم او 

نظریــات التــدریس اذ یمكــن االفــادة مــن تعــدد هــذه النمــاذج بتــوافر مســارات متعــدد علــى نحــو یــؤدي 

طرائــق واســالیب یســتطیع المعلــم ممارســتها فــي تعلــیم المفــاهیم مســتندا فــي ذلــك الــى الــى اختیــار 

  ) ٣١٣/ص ١٩٩١جانبها التطبیقي التربوي واثرها في المواقف التعلیمیة. (االزیرجاوي : 

وبسبب النتائج المختلفة التي توصـلت الیهـا الدراسـات والبحـوث والتـي سـعت الـى توظیـف 

فـه اثـره فـي تعلـیم المفـاهیم فـي المـواد الدراسـیة المختلفـة تبقـى الحاجـة انموذج برونـر التعلیمـي لمعر 
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قائمة الى اجراء المزید من الدراسات حول هذا االنموذج وبیان فاعلیته في تعلیم المفـاهیم النحویـة 

والتـي انعــدمت هــذه الدراســات بحــدود الدراســات السـابقة المحلیــة فضــال عــن قلتهــا بحــدود الدراســات 

ممــا شــجعهما علــى تبنــي اثــر انمــوذج برونــر لتوظیفــه اســلوبا –ى حــد علــم الباحثــان علــ –العربیــة 

لتعلیم المفاهیم النحویة وهو ما یسعى الیه الباحثان في البحـث الحـالي الخضـاعه للتجربـة العملیـة 

للكشف عن اثره وموازنته بالطریقة التقلیدیة في اكتساب تالمیذ الصف الخامس االبتدائي المفاهیم 

ویة . ومما تقدم تتجلى اهمیة البحث الحالي بما یاتي : النح

اهمیــة مــادة النحــو اذ انهــا تعنــى بضــبط الكلمــات وتعلــم نظــام تــألیف الجمــل والمحافظــة علــى .١

وحدة التركیب االنشائي للتعبیر عن الفكرة عند المتعلم . 

  للغوي . اهمیة االرتقاء بمستوى اكتساب التالمیذ للمادة النحویة وتحسین ادائهم ا.٢

محاولة التوصل الى اسلوب ییسر تعلم مادة قواعد اللغة العربیة واكتساب القدرة على تطبیقهـا .٣

في القراءة والكتابة والحدیث واالستماع . 

ھدف البحث : 
یهدف البحث الحالي الى معرفـة اثـر انمـوذج برونـر فـي اكتسـاب تالمـذة الصـف الخـامس 

االبتدائي للمفاهیم النحویة . 

رضیة البحث : ف
لتحقیـــق هـــدف البحـــث وضـــعت الفرضـــیة الصـــفریة االتیـــة : " لـــیس هنـــاك فـــرق ذو داللـــة 

) بـــین متوســـط تحصـــیل التالمیـــذ الـــذین یتعلمـــون القواعـــد النحویـــة ٠.٠٥احصـــائیة عنـــد مســـتوى (

باســـتخدام انمـــوذج برونـــر ومتوســـط تحصـــیل التالمیـــذ الـــذین یتعلمـــون القواعـــد النحویـــة بالطریقـــة 

  ة " . التقلیدی

حدود البحث : 
یقتصر البحث الحالي على : 

تالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائي فــي المــدارس االبتدائیــة فــي مدیریــة تربیــة محافظــة نینــوى / .١

  م  ٢٠٠١-٢٠٠٠المركز للعام الدراسیة 

تـــدریس موضـــوعات (الفاعـــل ، المفعـــول بـــه ، المبتـــدأ والخبـــر ، كـــان واخواتهـــا ، ان وكـــأن ،) .٢

  م .  ١٩٩٩،  ١تاب قواعد اللغة العربیة طالمقررة في ك

انموذج برونر االستقبالي في تدریس المفاهیم النحویة . .٣
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تحدید المصطلحات : 
انموذج التعلیم : . ١

,Joyesعرفــه جــویس (- ) بانــه " خطـــة یمكــن اســتخدامها لتكـــوین مــنهج او مخطـــط او 1980

ي في مواقف تعلیمیة مختلفة " . تصمیم للمواد التعلیمیة وتوجیه عملیة التعلیم الصف

)Joyes : 1980 / p. 227(

) بانـه " توظیـف لحركـات متتابعــة او متسلسـلة یتبعهـا المعلـم عنـد تقدیمــه ١٩٩٥ویعرفـه ملحـم (-

  ) ٨/ص ١٩٩٥المادة العلمیة للمتعلمین " .(ملحم : 

ث فهو تصمیم تدریسي اما التعریف االجرائي النموذج التعلیم والذي ینسجم مع طبیعة هذا البح-

بخطوات متسلسلة ومنتظمة یتبعها الباحثان عند عرض الموضوعات النحویة (المادة التعلیمیة) 

.-عینة البحث –على تالمذة الصف الخامس االبتدائي 

انموذج برونر :  .٢

رك ) بانه " االنموذج الذي یعتمد على المنهج االستكشافي ویت١٩٩٤عرفه السامرائي واخرون (-

  ) ٢٠٢/ص ١٩٩٤المجال ازاء المتعلمین لتكوین المفهوم واستیعابه " .(السامرائي : 

اما التعریف االجرائي النموذج برونر فهو : االنموذج الذي یرتكز على عرض المعلـم القـل مـا -

یمكن من االمثلة النحویة على عینة البحث بهدف اعطائهم الفرصة الكتشاف المفاهیم النحویة 

الصفات الممیزة لها واكتسابها . وادراك 

المفهوم :  .٣

Brunerعرفــه برونــر (- , ) انــه " مجموعــة المصــطلحات التــي یســتخدمها الباحــث فــي 1956

بحثه كعناوین یشیر كل منها الى مجموعة من الوقائع او العالقات ضمن مجال بحثه " 

)Bruner , 1956 : p. 244(

هو " مجموعة من الموضوعات والعناصر والرموز والحوادث ) ان المفهوم ١٩٩٥وترى دروزة (-

التي تجمع بینها صفات مشتركة عامة یمكن اعطاء كل عنصر من عناصرها االسم نفسـه " . 

  ) ٦٠٧/ص ١٩٩٥(دروزة : 

والتعریـــف االجرائــــي للمفهـــوم یحــــدده الباحثـــان بانــــه : المصـــطلح النحــــوي الـــذي لــــه خصــــائص -

مــن الموضــوعات النحویــة المقدمــة لتالمــذة الصــف الخــامس مشــتركة الــدال علــى كــل موضــوع 

االبتدائي (عینة البحث) طوال مدة التجربة . 

االكتساب :  .٤

ـــة المثیـــرات التـــي یمكـــن للشـــخص ان یكتســـبها مـــن خـــالل ١٩٨٩عرفـــه قطـــامي (- ) بانـــه " كمی

  ) ١٠٦/ص١٩٨٩مالحظتها مرة واحدة ویستعیدها بالصورة نفسها التي اكتسبها بها"(قطامي:
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) بانـــه " مـــدى معرفـــة التلمیـــذ بمـــا یمثـــل المفهـــوم وال یمثلـــه مـــن خـــالل ١٩٩٠ویعرفـــه العمـــر (-

الخاصــیة لیكــون منهــا معنـــى عــن طریــق ربطهـــا بمــا لدیــه مــن معلومـــات قبــل ان یحفظهــا فـــي 

  ) ٢٠٢/ص ١٩٩٠مخزن الذاكرة لدیه"  (العمر : 

یـــذ وكفایتـــه فـــي معرفـــة المفـــاهیم النحویـــة ویعـــرف الباحثـــان االكتســـاب اجرائیـــا بانـــه : قـــدرة التلم-

واســـتخدامها فـــي مواقـــف تطبیقیـــة یمكـــن قیاســـها باالختبـــار التحصـــیلي المعـــد الغـــراض البحـــث 

الحالي . 

الفصل الثاني
:االطار النظري .والأ
:نموذج برونر أ

) واحــدا مـن مــن الـرواد المؤیــدین بحمــاس ١٩٨٧-١٩١٥) (Brunerیعـد جیــروم برونـر (

تدریس ، وقد بذل جهودا كبیرة في بلورة نظریة تؤكد التركیب المعرفي والـتعلم االكتشـافي لتطویر ال

) وینطلق برونر فـي ٢٢/ص ١٩٩١وحاول معرفة طبیعتها والكشف عن طرائق تنمیتها (محمد : 

نظریته من جملة افتراضات منها ما یسمیه باالداتیة الفكریة وهـي افتـراض یسـتمد فـي االصـل مـن 

دیــــوي) المعروفــــة (باالداتیــــة) ویــــتلخص فــــي ان االراء والمفــــاهیم ادوات كــــاالدوات نظریــــة (جــــون

المادیــة یســتخدمها االنســان فــي تعاملــه مــع البیئــة للتغلــب علــى المشــاكل التــي تواجهــه ، امــا الجــزء 

المهم االخر في نظریة برونـر فـي االستكشـاف فهـو ((النمـاذج الفكریـة)) والتـي تعنـي ان الفـرد فـي 

یتعــرف علــى البیئــة مــن خــالل النمــاذج الفكریــة الشــائعة فیهــا اذ یكتســبها عــن طریــق أي مجتمــع

) ١٤٨/ص ١٩٩٥االحتكاك وعن طریق التمثیل الذي یمثل اداة الفرد في اكتشاف بیئته (غـانم : 

.

وینظر برونر الى التمثیالت المعرفیة على انها الطریقة التي یتمثل فیها الفرد للخبرة التـي 

طریقـة التـي یخـزن بهـا تلـك الخبـرة اذ تعـد البنـاء الـذي یمثـل وحـدة نمـو الفـرد فـي مجـال یواجهها وال

خبرة ما والتي تقاس بما یمتلكه من تمثیالت معرفیة ویهدف النمو المعرفي عند برونر الى تحقیق 

مســـتویات علیـــا مـــن التمثـــیالت المعرفیـــة المتكاملـــة الخبـــرة والمدركـــة مـــن الفـــرد بـــالرموز والكلمـــات 

مصطلحات والمفـاهیم اذ ان التمثیـل بوصـفه عملیـة معرفیـة تعـد طریقـة الفـرد واسـلوبه فـي ادراك وال

مـــا یحـــیط بـــه واداة تشخیصـــیة لعناصـــر القـــوة والضـــعف للمـــتعلم فـــي ضـــوء مـــا یعـــرض علیـــه مـــن 

  ) ١٠٠/ص ١٩٩٨مثیرات البیئة ومنبهاتها .  (ابو جادو : 

لنمــو المعرفــي فقــد اقتــرح ثالثــة انظمــة واعتمــادا علــى الدراســات التــي قــدمها برونــر علــى ا

یعـــالج الفـــرد خاللهـــا المعلومـــات والخبـــرات ویفهـــم عـــن طریقهـــا العـــالم المحـــیط بـــه وهـــذه التمثـــیالت 

المعرفیة هي : 
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التمثیالت العملیة : یركز هذا النظام علـى العمـل او العقـل بكونـه اسـلوب الفـرد فـي فهـم البیئـة . ١

في هذا المستوى اساس في أي تعلم اخر . الخارجیة ویرى برونر ان التعلم 

  ) ١٩٩/ص ١٩٩٩(الخلیلي : 

التمثیالت الذهنیة (شبه الصوریة) : یعتمد هذا النظام في عـرض الخبـرة علـى التنظـیم البعـدي . ٢

وغیــره مــن انــواع التنظــیم الحســي فتحــل الصــور الذهنیــة محــل التمثــیالت العملیــة والحركیــة مــع 

  ) ٣٣٤/ص ١٩٩١لى جنب . (االزیرجاوي : بقاء العمل بها معا جنبا ا

التمثیالت الرمزیة (المجردة) : ویحدث فـي هـذا النظـام اكتسـاب اسـلوب رمـزي تجریـدي لتمثیـل . ٣

  ) ١٠٦/ ص ١٩٩٨االشیاء اذ تعد اللغة نظام الترمیز فیه . (ابو جادو : 

اذ ان  لقـــد جعـــل برونـــر نظریتـــه فـــي النمـــو المعرفـــي االســـاس النظـــري للـــتعلم االستكشـــافي

الموقف التعلیمي المبني على االستكشاف یتیح للمتعلم التوصل الـى المفهـوم بنفسـه اذ یضـعه فـي 

موضـــع المستكشـــف ال موضـــع المتلقـــي فهـــو یجابـــه بموقـــف یتحـــدى تفكیـــره یدفعـــه الـــى اســـتخدام 

مهارات االستقصاء العلمي من مالحظة واستقراء وتجریـب وذلـك الجـل جمـع المعلومـات المناسـبة 

  ) ٤٠/ ص ١٩٨٦اجل اكتسابه بعد معرفة الخصائص الممیزة له . (عرافین : من 

وعلى وفق نظریة برونر فان االكتشاف یعد من الطرائق التدریسیة التي تعمل على تنمیـة 

التفكیــر عنــد المتعلمــین اذ تضــعهم فــي مواقــف تجبــرهم علــى التفكیــر والتوصــل الــى االســتنتاجات 

) اذ ١٩٠/ص ١٩٩٤فســــهم تحـــت اشـــراف المعلـــم . (الســــامرائي : واكتشـــاف القواعـــد والنتـــائج بان

تكون مهمة المعلم في هذه المواقف مرتكزة على انتقاء االمثلة المنتمیة وغیر المنتمیة للمفهوم قبل 

عملیـــة التعلــــیم وترتیبهـــا بشــــكل متسلســـل ییســــر تعلـــم المفهــــوم وتقـــدیم التعزیــــز المناســـب (التغذیــــة 

م علــى التركیــز علــى مناقشــة الخصــائص والســمات للمفهــوم وتشــجیع الراجعــة) للتالمیــذ ومســاعدته

.المشتركة بین االمثلة المنتمیةالحوار بینهم حول السمات

  ) ٣٦٦/ص ١٩٨٨(سعادة:

وتوجــــد ثالثــــة نمــــاذج لتعلــــیم المفــــاهیم واكتســــابها طورهــــا برونــــر وزمالئــــه ولكــــل انمــــوذج 

تمدة على اساس مفاهیمي وهـذه النمـاذج مجموعة مختلفة من الفعالیات ولكنها جمیعها تطورت مع

هي (االنموذج االستقبالي واالنتقائي وانموذج المواد غیـر المنظمـة) وجمیعهـا تعمـل علـى اكتسـاب 

المـــتعلم للمفـــاهیم ویمـــر تعلـــم المفـــاهیم واكتســـابها علـــى وفـــق االنمـــوذج االســـتقبالي وهـــو الموّظـــف 

الغراض البحث الحالي بالمراحل االتیة : 

البیانات وتحدید المفهوم المنشود . مرحلة عرض.١

مرحلة اختبار اكتساب المفهوم . .٢

مرحلة تحلیل استراتیجیة التفكیر التي یتحقق بها المفهوم المراد اكتسابه . .٣

)Joyes , 1980 : p.25-26(
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:الدراسات السابقة .ثانیا
:)١٩٨٣دراسة السلطان (.١

اسـلوب االكتشـاف والشـرح فـي اكتسـاب بعـض اجریت في االردن واسـتهدفت المقارنـة بـین

مفاهیم قواعد اللغة العربیة وانتقالها واستیعابها لدى طلبة الصـف الثـاني االعـدادي . تكونـت عینـة 

) طالبــا وزعــت عشــوائیا علــى ثــالث ٩٠الدراســة مــن ثالثــة مجــامیع بلــغ عــدد افــراد كــل مجموعــة (

االكتشــاف فیمــا درســت الثانیــة بطریقــة مجموعــات (مجمــوعتین تجــریبیتین) درســت االولــى بطریقــة

الشرح اما المجموعة الثالثة وهي المجموعـة الضـابطة فقـد درسـت بالطریقـة التقلیدیـة واعـد الباحـث 

اختبارا تحصیلیا لقیاس اكتساب الطلبة لمفاهیم قواعد اللغة العربیة واختبارا اخر النتقالها واظهرت 

استخدام تحلیل التبـاین الثنـائي وسـیلة احصـائیة مـا یـاتي نتائج االختبارین بعد معالجتها احصائیا ب

:

تفوق المجموعة التجریبیة التي درست باسلوب االكتشاف وفق انموذج برونر علـى المجموعـة .١

الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة في اكتساب المفاهیم النحویة . 

.النحویةي اكتساب المفاهیمتساوي المجموعتین اللتین درستا باسلوب االكتشاف والشرح ف.٢

تفـــوق المجموعـــة التجریبیـــة التـــي درســـت باســـلوب االكتشـــاف علـــى المجموعـــة التجریبیـــة التـــي .٣

  ك) -/ط ١٩٨٣درست باسلوب الشرح في انتقال المفاهیم النحویة . (السلطان : 

)١٩٩٦دراسة الخفاجي (.٢
وجانییـه التعلیمیـین فـي اجریت في جامعـة بغـداد وهـدفت الـى معرفـة اثـر انمـوذجي برونـر

) ١٠٢اكتساب تالمیذ المرحلة االبتدائیة للمفاهیم الجغرافیة واستبقائها . تكونت عینة البحـث مـن (

م وزعوا عشوائیا ١٩٩٦-١٩٩٥تلمیذا وتلمیذة من تالمیذ الصف الخامس االبتدائي للعام الدراسي 

ق انمــوذج برونــر ودرســت علــى ثــالث مجموعــات (مجموعتــان تجریبیتــان) درســت االولــى علــى وفــ

الثانیة على وفق انموذج جانییه في حین درست المجموعة الثالثة (الضابطة) بالطریقة التقلیدیة ، 

واعد الباحث اختبارا تحصیلیا من نوع االختیار من متعدد وباستخدام تحلیل التباین عـالج الباحـث 

البیانات احصائیا ، اذ كشفت النتائج عن : 

التجــــریبیین علــــى المجموعــــة الضــــابطة فــــي اكتســــاب المفــــاهیم الجغرافیــــة تفــــوق المجمــــوعتین.١

واستقبائها . 

تفـــوق المجموعـــة التجریبیـــة االولـــى التـــي درســـت علـــى وفـــق انمـــوذج برونـــر علـــى المجموعـــة .٢

التجریبیــــة الثانیــــة التــــي درســــت علــــى وفــــق انمــــوذج جانییــــه فــــي اكتســــاب المفــــاهیم الجغرافیــــة 

  خ)-/ب ١٩٩٦واستقبائها . (الخفاجي : 
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Fransicدراسة فرانسك (.٣ : 1973(
اجریــت الدراســة فــي كنــدا وهــدفت الــى معرفــة اثــر طریقــة االكتســاب والشــرح فــي اكتســاب 

تلمیـذا قسـموا علـى مجمـوعتین  ٤٨المفاهیم اللغویة وانتقالها واالحتفاظ بها ، وبلغت عینـة الدراسـة 

درسـت المجموعـة االولـى بطریقـة االكتشـاف ) تلمیـذا ٢٤تجریبیتین بلغ عدد تالمیذ كـل مجموعـة (

ودرست المجموعـة الثانیـة بطریقـة الشـرح وبعـد معالجـة البیانـات احصـائیا باسـتخدام تحلیـل التبـاین 

الشــرح علــى االحــادي اظهــرت النتــائج مــا یــاتي : تفــوق المجموعــة التجریبیــة التــي درســت بطریقــة

المجموعــــة التجریبیــــة التــــي درســــت بطریقــــة الكتشــــاف فــــي اكتســــاب المفــــاهیم اللغویــــة وانتقالهــــا . 

)Fransic , 1973 : p.146-150(

وفـــي ضـــوء عـــرض الدراســـات الســـابقة التـــي توزعـــت فـــي اختیارهـــا للنمـــاذج التعلیمیـــة فـــي 

تلــك النتـــائج مــع انمـــوذج برونـــر توظیفهــا لتـــدریس المفــاهیم فـــي المــواد الدراســـیة المختلفــة ومقارنـــة 

بجانب الطریقة التقلیدیة والشك ان عدد المتغیـرات یـرتبط باهـداف كـل البحـث وفـي البحـث الحـالي 

یوجــد متغیــر مســتقل وهــو انمــوذج برونــر مقارنــة مــع الطریقــة التقلیدیــة فــي تعلــیم المفــاهیم النحویــة 

ومما استفاد منه الباحثان من الدراسات السابقة : 

ادة من نتائج هذه الدراسات لتاكید اهمیة البحث وضرورة اجراءه . االستف.١

االستفادة من اجراءات هذه الدراسـات فـي اختیـار عینـة البحـث واعـداد اداواتـه والسـیما الخطـط .٢

التدریســــیة فضــــال عــــن االســــتفادة منهــــا فــــي خطــــوات بنــــاء االختبــــار التحصــــیلي اداة البحــــث 

النتائج التي سیتمخض عنها البحث الحالي . والمقارنة بین نتائج هذه الدراسات و 

الفصل الثالث
اجراءات البحث

التصمیم التجریبي : 
بما ان للبحث الحالي متغیرا مستقال واحدا هو ((انموذج برونر االستقبالي)) ومتغیرا تابعا 

ختیـار واحد هو اكتساب المفاهیم لذا فقد اعتمد الباحثان تصمیم المجموعة الضـابطة العشـوائیة اال

  ) ١١٦/ ص ١٩٨١ذات االختبار البعدي فقط . (الزوبعي : 

مجموعة تجریبیة
متغیر مستقل (انموذج برونر 

االستقبالي)
اختبار بعدي

اختبار بعديالطریقة التقلیدیةمجموعة ضابطة
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عینة البحث : 
ـــة مـــن متطلبـــات البحـــث الحـــالي اختیـــار مدرســـة واحـــدة مـــن المـــدارس االبتدائیـــة فـــي تر  بی

ــــة  ــــى شــــعبتین فــــاكثر للصــــف الخــــامس االبتــــدائي وبالطریق محافظــــة نینــــوى / المركــــز یحتــــوي عل

العشــوائیة البســیطة اختــار الباحــث وحــدة الجانــب االیســر مــن بــین وحــدتي المدیریــة العامــة للتربیــة 

) مدرسـة ابتدائیـة فـي ٢١٠فیها وبالطریقة نفسها اختیـرت مدرسـة قبـة الصـخرة االبتدائیـة مـن بـین (

) شعب للصف الخامس االبتدائي ٣ركز المحافظة وعند زیارة المدرسة اتضح للباحثان ان فیها (م

وبالطریقــة العشــوائیة اختــار الباحثــان شــعبة (ب) مجموعــة تجریبیــة وشــعبة (أ) مجموعــة ضــابطة 

  ) . ١وكما موضح في الجدول (

  ) ١الجدول (

توزیع تالمذة مجموعتي البحث

الشعبةالمجموعة
میذ قبل عدد التال

االستبعاد

عدد التالمیذ 

الراسبین

عدد التالمیذ بعد 

االستبعاد

٣٥٤٣١بالتجریبیة

٣٦٣٣٣أالضابطة

٧١٧٦٤المجموع

تكافؤ المجموعتین : 
علـــى الـــرغم مـــن ان افـــراد العینـــة اختیـــروا عشـــوائیا وانهـــم مـــن منطقـــة واحـــدة ومـــن وســـط 

استبعاد التالمیذ الراسبین فان الباحثان وحرصا منهمـا اجتماعي متجانس الى حد كبیر فضال عن 

علــى زیــادة ضــبط المتغیــرات التــي قــد تــؤثر فــي ســیر التجربــة ودقــة نتائجهــا فقــد اجریــا التكــافؤ بــین 

مجموعتي البحث في متغیرات (درجة اللغة العربیـة فـي االمتحـان النهـائي للصـف الرابـع االبتـدائي 

للصـف الرابــع االبتـدائي ، والعمـر الزمنـي ، والتحصـیل الدراســي ، والمعـدل العـام لـدرجات التالمیـذ

لالباء واالمهات) وهي بالشك متغیرات تؤثر في نتائج التجربـة وحصـل الباحثـان علـى المعلومـات 

الخاصة بهذه المتغیرات من الوثائق الرسمیة للتالمیذ في المدرسة واظهرت عملیة التكافؤ ما یـاتي 

:

تان في متوسط درجة اللغة العربیة في االمتحـان النهـائي للصـف الرابـع ان المجموعتین متكافئ.١

) وهي لیست ذات داللة احصائیة عند مستوى ٠.٤٤) المحسوبة (Zاالبتدائي اذ بلغت قیمة (

) یوضح ذلك . ٢) والجدول (٠.٠٥(
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ان المجمــوعتین متكافئتــان فــي متوســط درجــات التحصــیل فــي المعــدل العــام لــدرجات التالمیــذ .٢

) وهـــــي لیســـــت ذات داللـــــة ٠.٤٧) المحســـــوبة (Zصـــــف الرابـــــع االبتـــــدائي اذ كانـــــت قیمـــــة (لل

) یوضح ذلك . ٢) والجدول (٠.٠٥احصائیة عند مستوى (

)Zالمجموعتان متكافئتان في متوسط العمر الزمني للتالمیذ محسوبا باالشهر اذ كانت قیمة (.٣

) ٢) والجــــدول (٠.٠٥ى () وهــــي لیســــت ذات داللــــة احصــــائیة عنــــد مســــتو ٠.٣٧المحســــوبة (

یوضح ذلك . 

) المحسـوبة ٢ظهر ان المجموعتین متكافئتان في التحصیل الدراسي لالباء اذ بلغـت قیمـة (كـا.٤

  ) ٣) یوضح ذلك (ملحق ٣) وهي لیست ذات داللة احصائیة والجدول (٢.٧٨٩(

) ٢كمــا ظهــر ان المجمــوعتین متكافئتــان فــي التحصــیل الدراســي لالمهــات اذ كانــت قیمــة (كــا.٥

) یوضح ذلك . ٣) وهي لیست ذات داللة احصائیة والجدول (٢المحسوبة (

  )٢الجدول (

المتوسط الحسابي والتباین واالنحراف المعیاري لمجموعتي البحث في درجة اللغة العربیة 

والمعدل العام للصف الرابع االبتدائي والعمر الزمني

المجموعةالمتغیر
عدد 

  االفراد

الوسط 

الحسابي
اینالتب

االنحراف 

المعیاري

القیمة 

الزائیة

المحسوبة

درجـــــة اللغـــــة العربیـــــة فـــــي 

االمتحان النهائي 

  ٠.٤٢٣  ١.٧٦٧  ٣.١٢٤  ٨.٥١٦  ٣١  التجریبیة

  ١.٦٨١  ٢.٨٢٨  ٤.٣٣٣  ٣٣  الضابطة

المعـــــــــدل العـــــــــام لـــــــــدرجات 

التالمیذ 

  ١٢.٣٢٨  ١٥١.٩٩  ٨٩.٤٨  ٣١  التجریبیة
٠.٤٧٥  

  ١٢.٥٩٢  ١٥٨.٦٦  ٨٨  ٣٣  الضابطة

العمــــــــر الزمنــــــــي محســــــــوبا 

باالشهر 

  ٦.٦٨٣  ٤٤.٦٦٤  ١٢٦.٠٩  ٣١  التجریبیة
٠.٣٧  

  ٦.٥١٤  ٤٢.٤٤  ١٢٥.٤٨٤  ٣٣  الضابطة

   ٢=  ٠.٠٥* قیمة ز الجدولیة عند مستوى داللة 

  )٣جدول (

) لمتغیرات التحصیل الدراسي لالباء واالمهات لمجموعتي البحث٢قیمة (كا

التحصیل 

الدراسي
المجموعة

عدد 

  فراداال
امي

یقرأ 
ویكتب

متوسطةابتدائیة
اعدادیة 

او 
مھنیة

جامعة 
فما 
فوق

القیمة 

الزائیة

المحسوبة

  ٤  ١٠  ٩  ٦  ١  ١  ٣١  التجریبیةلالباء 
٢.٧٨٩  

  ٣  ٥  ١١  ١٢  ١  ١  ٣٣  الضابطة

  ١  ٧  ١١  ٨  ٢  ٢  ٣١  التجریبیةلالمهات 
٢.٠٠  

  ١  ٦  ١٢  ١١  ٢  ١  ٣٣  الضابطة

   ٥.٩٩=  ٠.٠٥ى داللة * قیمة ز الجدولیة عند مستو 
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اداة البحث : 
لما كان هدف البحث الحالي معرفة اثر انموذج برونر الستقبالي فقد تطلب اعداد اختبار 

تحصیلي وذلك لعدم توافر اختبار یقیس اكتساب المفاهیم النحویة وتم اعداد االداة وفق الخطـوات 

االتیة : 

ه ، المبتـــدا والخبـــر ، كـــان واخواتهـــا ، إن اختـــار الباحثـــان موضـــوعات (الفاعـــل ، المفعـــول بـــ.١

وكأن) من كتاب قواعد اللغة العربیة المقرر تعلیمه لتالمذة الصف الخامس االبتدائي . 

اشـــتق الباحثـــان فـــي ضـــوء االهـــداف العامـــة للمـــنهج ومحتـــوى المـــادة التعلیمیـــة مجموعـــة مـــن .٢

مـروره بخبـرة تعلیمیـة معینـة االهداف السلوكیة التي یمكن مـن خاللهـا معرفـة تقـدم التلمیـذ بعـد

اذ ان من مستلزمات بناء االختبار التحصیلي لقیاس فاعلیة متغیرات التجربة تحدیـد االهـداف 

الســلوكیة التــي یمكــن قیاســها وهــي تمثــل دلیــل عمــل الباحــث اثنــاء التجربــة وتســاعد فــي بنــاء 

معلـم للسـیر علـى ) التـي تعـد وسـیلة یهتـدي بهـا ال٨٥/ ص ١٩٨٦الخطط التدریسیة (الكلزة : 

خطواتهـا المرسـومة مـن اجـل تحقیــق اهـداف الـدرس بالطریقـة التــي یتبعهـا ولهـذا فـان البــاحثین 

اعــدا الخطـــط التدریســـیة المالئمـــة لموضـــوعات التجربـــة فـــي ضـــوء المتغیـــر المســـتقل ومحتـــوى 

المادة واالهداف السلوكیة وتم عرض االهداف السلوكیة والخطط التدریسیة على مجموعة من 

لخبـــــراء والمتخصصـــــین باللغـــــة العربیـــــة وطرائـــــق التـــــدریس والتربیـــــة وعلـــــم والـــــنفس واجریـــــت ا

التعدیالت الالزمة في ضوء ارائهم ومالحظاتهم . 

واعــــد الباحثــــان فقــــرات االختبــــار التحصــــیلي فــــي ضــــوء االهــــداف الســــلوكیة ومســــتویاتها 

ـــی ـــزمن المســـتغرق فـــي تعل م هـــذا المحتـــوى وصـــممت ومحتـــوى المـــادة العلمیـــة المحـــددة للتجربـــة وال

) فقرة مـن نـوع ٣٨الفقرات االختباریة لتقیس االهداف السلوكیة للموضوعات النحویة والتي بلغت (

االختیــار مــن متعــدد والتكمیــل تــم عرضــها علــى الخبــراء البــداء ارائهــم حــول صــالحیة الفقــرات مــن 

بعـض الفقـرات وحـذف حیث بنائها وكفایتها في قیاس االهـداف السـلوكیة للموضـوعات وتـم تعـدیل

) فقــرة وبــذلك تــم التحقــق مــن الصــدق الظــاهري لالختبــار امــا ٣٠اخــرى لیصــبح مجمــوع الفقــرات (

صدق المحتوى فتم من خالل الخارطة االختباریة (جدول المواصفات) اذ تعد مؤشرا من مؤشـرات 

  ) ٤صدق المحتوى وكما موضح في الجدول (
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  )٤الجدول (

المواصفات) في ضوء االهمیة النسبیة لمحتوى الموضوعات الخارطة االختباریة (جدول

ومستویات االهداف السلوكیة

الفاعلالموضوع
المفعول 

به

المبتدأ 

والخبر

كان 

واخواتها
المجموعان وكأن

٦٤٥٧٧٢٩عدد الصفحات

٤٣٣٥٥٢٠عدد الحصص

٢٠١٥١٥٢٥٢٥١٠٠نسبة تركیز الحصة %

٢٠.٦٨١٣.٧٩١٧.٢٧٢٤.١٣٢٤.١٣١٠٠نسبة المحتوى %

٣٣٦٧٦٢٥%٣٦.٢٤تذكر 

٥٥٩٦٧٣٢%٤٦.٣٧استیعاب 

٢٢٢٣٣١٢%١٧.٣٩تطبیق 

١٠١٠١٧١٦١٦٦٩األهداف

٦٤٦٧٧٣٠االسئلة

٢١٢٣٣١١تذكر

٣٢٣٣٣١٤استیعاب

١١١١١٥تطبیق

بــــار التحصــــیلي) جــــاهزة اجــــرى الباحثــــان التحلیــــل وبعــــد ان اصــــبحت اداة البحــــث (االخت

االحصــــائي لفقــــرات االختبــــار التحصــــیلي مــــن نتــــائج التجربــــة االســــتطالعیة واظهــــرت النتــــائج ان 

) ویســتدل مــن ذلــك ان فقــرات االختبــار ٠.٦١( –) ٠.٣٣مســتوى صــعوبة الفقــرات تراوحــت بــین (

رى بلـوم ان االختبـارات تعـد جیـدة جمیعها مقبولة وصالحة للتطبیق ومعامل صعوبتها مناسب اذ ی

  ) ٠.٨٠-٠.٢٠اذا كانت فقراتها تتباین في مستوى صعوبتها لتكون ما بین (

)Bloom & others , 1971 : p.60(

) وهـذا ٠.٥٥( –) ٠.٣٣كما اظهرت نتـائج حسـاب قـوة التمییـز للفقـرات انهـا كانـت بـین (

) ٠.٢٠ان الفقــرة التــي قــدرتها التمییزیــة (یعنــي ان فقــرات االختبــار جمیعهــا ممیــزة اذ بــین (بــروان)

Brownفما فوق تعد فقرة جیدة ومقبولة . ( , 1981 : p.104(

ولغــرض التاكــد مــن ثبــات االختبــار والــذي یعنــي ان االختبــار یعطــي النتــائج نفســها اذا مــا 

) وقـد حسـب ٦٥١/ص ١٩٨٥اعید تطبیقه على االفراد انفسهم وفي الظروف نفسها . (الغریب : 
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بات االختبار التحصیلي (اداة البحث) بطریقة اعادة االختبار والتي تعد من الطرائق الشائعة في ث

ایجــاد ثبــات االختبــارات التحصــیلیة اذ طبــق اال ختبــار علــى العینــة االســتطالعیة ثــم اعیــد تطبیقــه 

) وهــو معامــل ثبــات جیــد اذ یشــیر٠.٨٠بعــد اســبوعین مــن التطبیــق االول وبلــغ معامــل الثبــات (

Hedgesهیجــز ( : ) الــى ان االختبــار یعــد جیــدا اذا كــان معامــل ثباتــه یتــراوح مــا بــین 1960

)٠.٨٠-٠.٦٠) . (Hegdes , 1960 : p.201(

تطبیق االداة : 
ـــیم ١٠بعـــد االنتهـــاء مـــن التجربـــة التـــي اســـتمرت ( ) اســـابیع والتـــي ادى احـــد البـــاحثین تعل

االختبار البعدي لمجموعتي البحث قبل سبعة ایـام موضوعاتها بنفسه حدد الباحثان موعدا الجراء 

مــــــن موعــــــد تطبیقـــــــه العطــــــاء فرصـــــــة للتالمیــــــذ لالســـــــتعداد لالختبــــــار اذ طبـــــــق االختبــــــار یـــــــوم 

١٧/١٢/٢٠٠٠ .  

الوسائل االحصائیة : 
استخدم الباحثان في اجراءات البحث وتحلیل النتائج عددا من الوسائل االحصائیة منها : 

) لعینتین مستقلتین :Z,Test(االختبار الزائي  .١

2

2

1

1

21
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n

S

xx
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(Glass : 1970 /p.290)

معادلة اختبار بیرسون :  .٢

   2222 )()(
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r






(Edwerds , 1974 : p.76)

  ) ٢مربع كاي (كا. ٣

  =٢كا 

  ) ٢٩٣/ ص ١٩٧٧(البیاتي : 

٢ق )–( ل 

ق
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الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسیرھا

الباحثـــان تطبیـــق اجـــراءات بحثهمـــا تـــم تحلیـــل البیانـــات التـــي توصـــل الیهـــا بعـــد ان انهـــى 

البحــث الحــالي لمعرفــة الفــرق بــین مجمــوعتي البحــث اذ كشــف تحلیــل النتــائج ان متوســط درجــات 

) ومتوســــط درجــــات تالمیــــذ المجموعــــة الضــــابطة هــــو ٢٤.٠٦تالمیــــذ المجموعــــة التجریبیــــة هــــو (

) ظهـر فـرق ذو داللـة احصـائیة Z.testعینتـین مسـتقلتین () وباسـتخدام االختبـار الزائـي ل٢٠.٥١(

) بین متوسط تحصیل تالمیذ مجموعتي البحث ولصـالح المجموعـة التجریبیـة ٠.٠٥عند مستوى (

) یوضح ذلك .٥التي تعلمت على وفق انموذج برونر وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة والجدول (

  )٥الجدول (

اف المعیاري والقیمة الزائیة لتالمیذ مجموعتي البحث في المتوسط الحسابي والتباین واالنحر 

االختبار البعدي

المجموعة
عدد 

  االفراد

الوسط 

الحسابي
التباین

االنحراف 

المعیاري
درجة الحریة

القیمة الزائیة 

المحسوبة

٣١٢٤.٠٦٥.٩٢٢.٤٣التجریبیة
٦.٨  ٦٢  

٣٣٢٠.٥١٤.٩٤٢.٢٢الضابطة

  ٢=  ٠.٠٥مستوى داللة * قیمة ز الجدولیة عند 

ویعود السبب فـي هـذه النتیجـة الـى فاعلیـة انمـوذج برونـر واثـره فـي جعـل التلمیـذ فـي بـؤرة 

العملیــــة التعلیمیــــة اذ یقــــدم لــــه امثلــــة متنوعــــة عــــن المفهــــوم النحــــوي ویمنحــــه فرصــــة التفكیــــر فــــي 

ه وتعمـــل هـــذه الخصـــائص والصـــفات الممیـــزة واختبـــار االمثلـــة المنتمیـــة للمفهـــوم وغیـــر المنتمیـــة لـــ

الخطوات مع ما یوفره هذا االنموذج من صفات على تكوین المفهوم واكتسابه . وقد جاءت نتیجة 

) التــي بینـــت ١٩٩٦) و (الخفـــاجي ، ١٩٨٣البحــث الحـــالي متفقــة مـــع نتــائج دراســـة (الســلطان ، 

) ١٩٧٥تفوق انمـوذج برونـر فـي اكتسـاب المفـاهیم فـي حـین اختلفـت مـع نتـائج دراسـة (فرانسـك ، 

وقد یرجع االختالف في هذه النتیجة الى طبیعة المادة العلمیة او البیئة التعلیمیة . 
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االستنتاجات : 
على وفق النتائج التي توصل الیها البحث الحالي یستنتج الباحثان ما یاتي : 

راسي فاعلیة انموذج برونر االستقبالي في تعلیم قواعد اللغة العربیة ورفع مستوى التحصیل الد.١

للتالمیذ . 

قــــدرة التالمیــــذ علــــى اكتشــــاف المفــــاهیم النحویــــة بانفســــهم والتوصــــل الــــى صــــیاغة القاعــــدة او .٢

التعریف وفق خطوات االنموذج االستقبالي . 

التوصیات : 
في ضوء ما توصل الیه البحث یوصي الباحثان ما یاتي : 

ة لتالمیذ الصف الخامس االبتـدائي اعتماد انموذج برونر االستقبالي في تعلیم المفاهیم النحوی.١

.

تدریب معلمي ومعلمات اللغة العربیة في اثناء الخدمة على الیة تنفیذ خطوات انمـوذج برونـر .٢

االستقبالي في تعلیم المفاهیم النحویة . 

المقترحات : 

واستكماال للبحث الحالي یقترح الباحثان ما یاتي : 

المفاهیم النحویة في مراحل دراسیة اخرى . دراسة اثر انموذج برونر في اكتساب .١

دراسة اثر انموذج برونر في ضوء متغیرات اخرى مثل التفكیر الناقد واالتجاهات . .٢
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المصادر العربیة واالجنبیة : 
) " دراســة حــول مشــكالت اللغــة العربیــة فــي التعلــیم العــام " ١٩٨٢ابــراهیم ، احمــد ابــو بكــر (.١

كتب المدرسیة ، االمارات . االدارة العامة للمناهج وال

، دار المســیرة للنشــر  ١) " علــم الــنفس التربــوي " ط١٩٩٨ابــو جــادو ، صــالح محمــد علــي (.٢

والتوزیع ، عمان . 

، دار  ٤) " الریاضـــیات مناهجهــــا واصـــول تدریســــها " ، ط١٩٩٧ابـــو زینـــة ، فریــــد كامـــل . (.٣

الفرقان للنشر والتوزیع عمان ، االردن . 

) " اســـس علـــم الـــنفس التربـــوي " ، دار الكتـــب للطباعـــة ١٩٩١ل محســـن (االزیرجـــاوي ، فاضـــ.٤

والنشر ، الموصل ، العراق ، . 

) " االحصاء الوصفي واالسـتداللي فـي ١٩٧٧البیاتي ، عبد الجبار توفیق وزكریا اثناسیوس (.٥

التربیة وعلم النفس " ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة ، بغداد ، العراق .

) " نمو المفاهیم عند عینة من االطفال االردنیـین " مجلـة دراسـات ١٩٨٤ین (توق ، محي الد.٦

، عمان .  ٢، العدد  ١١، العلوم االنسانیة واالجتماعیة ، المجلد 

) " اثر اسـتخدام نظریـة عـرض العناصـر التعلیمیـة فـي تصـمیم ١٩٩١الحیاري ، محمد علي (.٧

ـــاهیم الریاضـــیة واالحتفـــ ـــاني التـــدریس فـــي اكتشـــاف بعـــض المف ـــة الصـــف الث ـــدى طلب اظ بهـــا ل

االساسي في السلطة " الجامعة االردنیة ، كلیة التربیة ، (رسالة ماجستیر غیر منشورة) . 

) " طــرق تــدریس اللغــة العربیــة والتربیــة الدینیــة فــي ١٩٨٩خــاطر ، محمــود رشــدي واخــرون (.٨

  .  ٤ضوء االتجاهات التربویة الحدیثة ، ط

) " دور المعلـم فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر ١٩٩٣وسـرحان (الخطیب ، احمد حامد وعبـد عـود.٩

لدى الطالب " مجلة رسالة التربیة ، سلطنة عمان ، مسقط . 

) " اثر استخدام انموذجي برونر وجانییه التعلیمیین ١٩٩٦الخفاجي ، طالب محمود ویاسین (.١٠

جامعـــة بغـــداد ، كلیـــة فــي اكتســـاب تالمیـــذ المرحلـــة االبتدائیـــة المفــاهیم الجغرافیـــة واســـتبقائها "

التربیة ، ابن رشد (اطروحة دكتوراه غیر منشورة) . 

،  ١) " تــدریس العلــوم فــي مراحــل التعلــیم العــام " ط١٩٩٩الخلیلــي ، خلیــل یوســف واخــرون (.١١

دار العلم للنشر والتوزیع ، دولة االمارات العربیة المتحدة ، دبي . 

) " دراسة مقارنـة مـن امـتالك المعلمـین ١٩٨٨الخوالدة ، محمد محمود ومحمد عقیل القبطي (.١٢

المفــاهیم منــاهج التربیــة االســالمیة للصــف الســادس االبتــدائي وبــین اكتســاب طلبــتهم لهــا فــي 

، السـنة الثانیـة  ٢٦المدارس الحكومیة ووكالة الغوث في اربد " رسالة الخلـیج العربـي ، العـدد 

، الریاض . 
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س المبـــرمج فـــي تـــدریس مـــادة النحـــو فـــي المرحلـــة ) " فاعلیـــة التـــدری١٩٨٢الخیـــاط ، حوریـــة (.١٣

، السنة الثانیة ، تونس .  ١االبتدائیة " المجلة العربیة للبحوث التربویة ، العدد

، جامعـة النجـاح  ٢) " اجراءات فـي تصـمیم المـنهج " ط١٩٩٥دروزة ، افنان نظیر واخرون (.١٤

الوطنیة ، مركز التوثیق والمخطوطات والنشر ، نابلس . 

) " طرائــق تــدریس اللغــة العربیــة " ، جامعــة بغــداد ، كلیــة ١٩٩٩مي ، طــه علــي حســین (الــدلی.١٥

التربیة ابن رشد ، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد .

) " اثـر اسـتخدام دائـرة الـتعلم فـي تـدریس المفـاهیم الجغرافیـة ١٩٩٨الدمیاطي ، فوزیة ابراهیم (.١٦

ط وبقـــاء اثـــر الـــتعلم لـــدیهم " ، المجلـــة العربیـــة علـــى تحصـــیل طالبـــات الصـــف الثـــاني المتوســـ

) تونس . ١) ، ع (١٨للتربیة ، مجلد (

،  ٢) " منــاهج البحــث فــي التربیــة " ، ج١٩٨١الزوبعــي ، عبــد الجلیــل ومحمــد احمــد الغنــام (.١٧

بغداد ، مطبعة العاني .

، دار  ١) " طرائـــق التـــدریس العامـــة وتنمیـــة التفكیـــر " ط١٩٩٤الســـامرائي ، هاشـــم واخـــرون (.١٨

االمل للنشر والتوزیع ، اربد . 

) " تــــدریس مفــــاهیم اللغــــة العربیــــة ١٩٨٨ســــعادة ، جــــودت احمــــد وجمــــال یعقــــوب الیوســــف (.١٩

، دار الجیل ، بیروت ، .١والریاضیات والعلوم والتربیة االجتماعیة " ، ط

ــم التربیــة فــي التعلــیم العــالي " ج١٩٩٠ســعید ، ابــو طالــب محمــد (.٢٠ ــیم ، مطــابع الت ١) " عل عل

العالي ، جامعة بغداد . 

) " اثــر اســلوب االكتشــاف والشــرح فــي اكتســاب بعــض ١٩٨٣الســلطان ، عبــد المجیــد احمــد (.٢١

مفــاهیم قواعــد اللغــة العربیــة وانتقالهــا واالحتفــاظ بهــا عنــد طــالب الصــف الثــاني االعــدادي فــي 

االردن " جامعة الیرموك ، كلیة التربیة (رسالة ماجستیر غیر منشورة) . 

، دار اطلـس  ١) " تعلیم اللغـة العربیـة بـین الواقـع والطمـوح ، ط١٩٨٨السید ، محمود احمد (.٢٢

للترجمة والنشر ، دمشق . 

) " الموجز في طرائق تدریس اللغة العربیة وادابها " دار العودة ، بیروت . ١٩٨٠ــــــــــ (.٢٣

، الـــــدار  ٢ق " ، ط) " تعلـــــیم اللغـــــة العربیـــــة بـــــین النظریـــــة والتطبیـــــ١٩٩٣شـــــحاتة ، حســـــن (.٢٤

المصریة اللبنانیة . القاهرة . 

، ١، العـدد٢٧) " تعلیم المفاهیم العلمیة " مجلة رسالة المعلـم ، مجلـد ١٩٨٦العرافین ، سلیم (.٢٥

.

، مطبعـــة الكویـــت  ١١) " الـــتعلم فـــي علـــم الـــنفس التربـــوي " ، ط١٩٩٠العمـــر ، بـــدر عمـــر (.٢٦

تایمز ، الكویت . 
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، دار  ١" التفكیـــر عنـــد الطفـــل تطـــوره وطرائـــق تعلمـــه " ، ط )١٩٩٥غـــانم ، محمـــد محمـــود (.٢٧

الفكر للنشر والتوزیع ، عمان . 

) " التقــویم والقیـــاس النفســي والتربـــوي " ، مكتبــة االنجلـــو المصـــریة ، ١٩٨٥غریــب ، رمزیـــة (.٢٨

  القاهرة .

، دار الشــروق للنشــر  ١) " ســیكولوجیة التعلــیم والــتعلم الصــفي " ط١٩٨٩قطــامي ، یوســف (.٢٩

لتوزیع ، عمان . وا

) " منطلقـات فـي تعلــیم اللغـة العربیـة فـي التعلـیم العــام " االدارة ١٩٩٦قـورة ، حسـین سـلیمان (.٣٠

العامة للمناهج والكتب المدرسیة ، االمارات . 

، مكتبـة مكـة المكرمـة  ٢) " المناهج المعاصـرة " ، ط١٩٨٦الكلزة ، رجب محمد ونوري طه (.٣١

.

) " اساسـیات فــي طرائــق التــدریس العامــة" ، ١٩٩١دي محمــد (محمـد ، داؤد مــاهر ومجیــد مهــ.٣٢

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، كلیة التربیة .

ــم المفهــوم دراســة اثــر كــل مــن تنظــیم الخبــرة ١٩٩٥ملحــم ، ســامي محمــد (.٣٣ ) " اســتراتیجیة تعل

المتوسـطة للمفـاهیم والمعلومـات التعلیمیة والذكاء واالسـلوب المعرفـي فـي تعلـم تالمیـذ المرحلـة 

، جامعة قطر .  ١٠واالحتفاظ بها " مجلة حولیة كلیة التربیة ، السنة العاشرة ، العدد 

) " اللغة العربیة والتعلیم الجـامعي " مجلـة اتحـاد الجامعـات العربیـة ، ١٩٧٤نصار ، حسین (.٣٤

، تونس .  ٥العدد 
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