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 الخالصة

هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف مستوى أداء عضوات هيئة التدريس بكلية التربية للبنات  بجامعة الملك 

خالد في ضوء ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائي، إضافة إلى تعرف أثر متغيري الدرجة 

والخبرة العلمية الوظيفية محاضر(، -أستاذ مساعد –أستاذ مشارك  –العلمية لعضوات هيئة التدريس )أستاذ

سنوات( على أدائهن التدريسي للمقررات 11أكثر من  -سنوات 11إلى أقل من 2 -سنوات 2أقل من  -1من )

( عضوا من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية للبنات 21المختلفة داخل الكلية. وتكونت عينة الدراسة من )

كونت أداة الدراسة من استبانة مكونة من أربعة أبعاد رئيسة بجامعة الملك خالد ممن يقمن بالتدريس. كما ت

تقديم األنشطة العلمية  -توظيف البيئة المحيطة كمصادر للتعلم  -)تفعيل مشاركة الطالبات في المحاضرات 

التقويم( يندرج تحت كل بعد منها مجموع من المؤشرات الفرعية. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن - الفاعلة

أداء عضوات هيئة التدريس في ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائي وفقًا لمحاور  مستوى

االستبانة كان متوسًطا ومنخفضا بوجه عام. كما أظهرت النتائج تباين مستوى أداء عضوات هيئة التدريس 

العلمية والخبرة لصالح بوجه عام في ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائي، وفقا لمتغيري الدرجة 

 تدريب األعلى درجة، واألكثر خبرة. وفي ضوء تلك النتائج تم تقديم بعض التوصيات والمقترحات من أهمها

 على قائمة تدريبية إعداد برامج خالل من البنائي، المنحى أساليب توظيف هيئة التدريس على عضوات

 تسهل صفية مناخات توفير على اضرات، والتأكيدالبنائية، خاصة عضوات هيئة التدريس من المح النظرية

 .البنائي التعلم على ممارسات التدريس القائمة توظيف من
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ABSTRACT 
The present study aimed at identifying the performance of faculty members at the 

Faculty of Education for Girls at King Khalid University in the light of teaching 

practices based on structural learning, in addition to knowing the effect of the 

variables of the scientific degree of the faculty members (Professor - Associate 

Professor - Assistant Professor - Lecturer) From 1 - less than 5 years - 5 to less 

than 10 years - more than 10 years - to their teaching performance of the different 

courses within the college. 
 

    The study sample consisted of (50) members of the teaching staff of the Faculty 

of Education for Girls, King Khalid University who teach. The study tool 

consisted of a questionnaire consisting of four main dimensions (activating student 

participation in lectures - employing the environment as sources of learning - 

providing effective scientific activities - assessment). 
 

    The results of the study found that the level of performance of faculty members 

in teaching practices based on constructive learning according to the interviewers 

was moderate and generally low. The results also showed a difference in the level 

of performance of faculty members in general in teaching practices based on 

constructive learning, according to the variables of degree and experience in favor 

of the highest degree, and the most experienced. In light of these results, some 

recommendations and proposals were presented. The most important of these were 

the training of faculty members on the methods of employing the structural 

approach, through the preparation of training programs based on the structural 

theory, especially the faculty members of the lectures, and the emphasis on 

providing classroom climates that facilitate the use of teaching practices based on 

Constructive learning. 
 

 

 

 

 



 

 
522 

 مقدمة
شهد البحث التربوي خالل العقدين األخيرين تحوال رئيسا في رؤيته لعمليتي التعليم والتعلم، حيث تمثل في 

التركيز على العوامل الخارجية التي تؤثر في تعلم المتعلم، مثل: متغيرات المعلم )شخصيته، تعزيزه، 

من العوامل، إلى التركيز على العوامل حماسه...الخ( وبيئة التعلم، والمنهج، ومخرجات التعلم، وغيرها 

الداخلية التي تؤثر في المتعلم، خاصة ما يحدث داخل البنية المعرفية للمتعلم، مثل: معرفته السابقة، سعته 

العقلية، نمط معالجته للمعلومات، دافعيته للتعلم، أنماط تفكيره، أسلوب تعلمه وأسلوبه المعرفي. بمعنى االنتقال 

 طحي" إلى ما يسمى "بالتعلم ذي المعنى"، أو التوجيه الحقيقي للتعلم.من "التعلم الس

لذا ظهرت العديد من النماذج والنظريات التي اهتمت بالتعليم وتفسير آلية التعلم والنمو المعرفي، حيث صنفت 

ف هذه النظريات في اتجاهين األول: يضم النظريات التي اهتمت بدراسة السلوك الظاهري للمتعلم، وتعر

بالنظريات السلوكية، حيث يرى أنصارها حدوث التعلم نتيجة مؤثرات خارجية تؤدي إلى استجابات من قبل 

المتعلم. والتعلم بالنسبة لهذه النظريات تعديل في سلوك الفرد، أإضافة إلى اهتمامها بالسلوك الظاهري للمتعلم، 

ت نظرية كل من )سكنر، وبافلوف، وثورندايك، وعدم اهتمامها بما يحدث داخل عقل المتعلم. ومن هذه النظريا

جانييه(. ويتمثل االتجاه الثاني في النظريات، في النظريات التي اهتمت بدراسة العمليات العقلية التي تحدث 

داخل عقل المتعلم، وتعرف بالنظريات المعرفية، حيث اهتمت بالبنية المعرفية للفرد، ولم تركز على سلوكه 

لنظرية البنائية، التي عرفت التعلم بأنه عملية نشطة لبناء المعرفة، وهو عملية بحث يقوم با الظاهري، وتعرف

فيها المتعلم بإيجاد عالقة بين الجديد الذي صادفه وما كان لديه من مفاهيم، حيث تشير النظرية البنائية إلى أن 

و التراكيب المعرفية للفرد، من خالل عملية اكتساب المعرفة تعد عملية بنائية تتم من خالل تعديل المنظومات أ

، 5112آليات عملية التنظيم الذاتي )التمثيل والمواءمة( وتستهدف تكيفه مع الضغوط المعرفية )المطرفي، 

62.) 

ولتنمية ممارسات التعلم البنائي لدى الطلبة المعلمين تؤكد االتجاهات التربوية المعاصرة على أهمية برامج 

س فلسفة التعلم البنائي، حيث إن اإلعداد المهني للمعلم هو األداة الرئيسة لتحقيق إعداد المعلمين في غر

النتاجات التعليمية المرجو تحقيقها لدى األطفال. ويرتبط تحقيق هذه النتاجات بفاعلية أداء الطالب المعلم 

 (.Nemser,2003لممارسات التعلم البنائي)

لدى الطلبة المعلمين يعتمد على  ممارسات التعلم البنائي( أن تنمية Hancock & Gallard,2004ويؤكد )

 الفرص التعليمية المتاحة لهم ليطوروا أنفسهم بحيث يصبحوا معلمين بنائيين.

إعداد الطالب المعلم ليصبح معلماً بنائياً يحتاج إلى معلم متمرس يتدرب معه  على أن (Kastens,2004)ويؤكد

 الكتساب مهارات التدريس البنائي.

 

 مشكلة الدراسة:
التدريس؛ إذ تحول التركيز من العوامل الخارجية التي  مناخ يعد منحى التعلم البنائي أحد االتجاهات الحديثة في

تؤثر في تعلم الطالب، مثل متغيرات المعلم والمدرسة والمنهج أو األقران، وغير ذلك من هذه العوامل، ليتجه 

تؤثر في هذا التعلم. أي ينصب التركيز على ما يحدث داخل عقل المتعلم  هذا التركيز إلى العوامل الداخلية التي

حينما يتعرض للمواقف التعليمية، مثل: الخلفية المعرفية السابقة وما يوجد من فهم ساذج سابق للمفاهيم، وعلى 

لديه ذو معنى. قدرته على التذكر، ومعالجة المعلومات، ودافعيته للتعلم، وأنماط تفكيره، وكل ما يجعل التعلم 

كما ترتكز البنائية على التسليم بأن كل ما يبنى بواسطة المتعلم يصبح ذا معنى له، مما يدفعه لتكوين منظور 

خاص به عن التعلم، وذلك من خالل المنظومات والخبرات الفردية، حيث ترتكز البنائية على إعداد المتعلم 

 (.5112 لحل مشكالت في ظل مواقف أو سياقات غامضة )دمحم،

وتؤكد ممارسات التدريس القائم على التعلم البنائي على ضرورة قيام المعلم بتقبل المتعلم كفرد باحث 

مستكشف، ودعم مهارات االستقصاء لديه وتحفيزها، وتزويده بخبرات واقعية حقيقية تتحدي مدركاته السابقة، 

وتوظيف استجابات المتعلمين في توجيه الدروس، وتقديم أنشطة تعلمية تعزز من تكامل األنظمة المعرفية لديه، 

والحرص على توفير أنشطة تثير الفضول الذهني لدى المتعلمين، وتشجيع الحوارات الجماعية، واالندماج 

التعاوني في األنشطة التعليمية، والتأكيد على الخبرات القبلية في بناء معارف جديدة، واالهتمام باألداء والفهم 

 (. 5111يم، والتنويع في أساليبها المتمركزة على السياقات الحقيقية للتعلم)ريان،في عملية التقي

وفي هذا اإلطار فقد تغير دور المعلمين من أعضاء هيئة التدريس في الوقت الحالي، ولم يعد من المقبول 

هيم للطلبة، كما أنه لم االستمرار في الدور النمطي والتقليدي المتمثل في تلقين المعرفة العلمية والحقائق والمفا

يعد المصدر الوحيد للمعرفة، حيث تغير دوره ليصبح مرشد ا وميسرا وموجها ومراقبا للطلبة أثناء قيامهم 



 

 
522 

بعمليتي التعليم والتعلم، كما أنه أصبح من الضروري أن يكون ملما إلماما كبيرا بنظريات المعرفة الحديثة 

لدراسة، كلما كان ذلك ممكنا، عن طريق خلق المواقف المشكلة وتوظيفها في عملية التدريس داخل قاعات ا

واستثارة الطالب للتفكير في حلول لهذه المواقف وتوجيههم لمصادر المعلومات والتفاعل االجتماعي مع 

 بعضهم البعض ومع اآلخرين، الكتشاف المواقف المشكلة.

لى محاور للتركيز على بيئة التعلم التي تتضمن ويتطلب التعلم وفق الفلسفة البنائية نشاط المتعلم، ويحتوي ع

مشكالت حقيقية دائمة، ووسائل لتوجيه المتعلم أثناء اقتحامه تلك المشكالت، وهذا يعني وجود رؤى جديدة من 

قبل القائمين وفق التدريس البنائي لالهتمام بالنمو الذاتي للمتعلمين وتوفير بيئة تعلم نشطة لذلك. وهذا يعني 

متعلم لالستقصاء لحل مشكالت حقيقية في البيئة، وممارسة مهارات التعلم الذاتي ومهارات التواصل ممارسة ال

والتعاون مع اآلخرين، إضافة إلى أنه مطالب بالقيام بعمليات البحث واالكتشاف وعمليات التفكير وبنائه 

سياقه المعرفي التربوي (. وفي ضوء هذا المنظور للتعلم البنائي في 5112؛الجربه،5112المعرفي)حبيب،

واالجتماعي سيتم دراسة مستوى أداء عضوات هيئة التدريس بكلية التربية في ضوء ممارسات التدريس 

 المرتكزة على التعلم البنائي.

( أن السبب في ضعف ممارسات المعلمين يعود إلى Akcay & yager,2009وفي هذا السياق كشفت دراسة )

كز على نماذج من التوجهات المعاصرة كالنموذج البنائي. كما أشار هارون أن األنشطة التدريبية لهم تر

ً مباشراً بالخبرة 5112ووشاح ) ( إلى أن تحقيق نمو متكامل لمختلف جوانب شخصية الطفل ترتبط ارتباطا

 الميدانية التي تعد السبب الرئيس لتنمية ممارسات تعليمية قائمة على فكر البنائية. وأوصت دراسة الوهر

( على ضرورة إدخال النظرية البنائية في برامج إعداد المعلمين سواء قبل الخدمة أو في أثنائها؛ ففيما 5115)

يتعلق ببرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة يمكن إدخال النظرية البنائية في مساقات علم النفس التربوي بوصفها 

 والتعليم. وعاًء يضم مجموعة من النظريات المتعمقة بعمليتي التعلم

ونتيجة االهتمام بالفلسفة البنائية وتطبيقاتها التربوية، وربطها ببيئة التعلم، فقد قام عدد من الباحثين في تدريس 

العلوم والمباحث األخرى بدراسات هدفت استقصاء آراء المعلمين، أو مالحظة أدائهم التدريسي لمعرفة مدى 

 Gibels,et ؛5112التعليمي، مثل دراسة كل من )السليم،توظيفهم لمبادئ التعلم البنائي في الموقف 

al,2006،؛5112؛ الثقفي،5112؛عفانة وأبوملوحErdogan 

&Campbell,2008،؛5111؛ريان،5111؛الجميل Bay&Centin,2012؛ Kaya,2012؛ Tafrova-

Grigorovaet al,20125112الرويس،؛5112؛الجربه،5112؛حبيب،5116الخالدي،؛.) 

حاولت الدراسة الحالية تعرف مستوى أداء عضوات هيئة التدريس بكلية التربية في ضوء  وفي ضوء ماسبق 

 ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائي.

 

 أسئلة الدراسة
ما مستوى أداء عضوات هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد في ضوء ممارسات التدريس  -1

 المرتكزة على التعلم البنائي؟

عضوات هيئة التدريس بكلية لدى  ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائيهل تختلف درجة  -5

 محاضر(؟ -أستاذ مساعد -أستاذ مشارك -تبعا لمتغير الدرجة العلمية )أستاذ التربية بجامعة الملك خالد 

التدريس بكلية عضوات هيئة لدى  ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائيهل تختلف درجة  -6

أكثر  -سنوات11إلى أقل من  2من  -سنوات2تبعا لمتغير الخبرة الوظيفية )أقل من التربية بجامعة الملك خالد 

 سنوات(؟ 11من 

 

 فروض الدراسة:
أداء عضوات هيئة التدريس ( بين درجة α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -1

 لك خالد في ضوء ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائي.بكلية التربية بجامعة الم

أداء عضوات هيئة التدريس ( بين درجة α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -5

بكلية التربية بجامعة الملك خالد في ضوء ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائي تعزى لمتغير الدرجة 

 (.محاضر -أستاذ مساعد -أستاذ مشارك -أستاذ العلمية )

أداء عضوات هيئة التدريس ( بين درجة α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -6

بكلية التربية بجامعة الملك خالد في ضوء ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائي تعزى لمتغير الخبرة 

 (.سنوات 11أكثر من  -سنوات11إلى أقل من  2 من -سنوات2أقل من الوظيفية )
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 أهداف الدراسة: 
 تتمثل أهداف الدراسة في:

تعرف مستوى أداء عضوات هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد في ضوء ممارسات  -1

 التدريس المرتكزة على التعلم البنائي.

عضوات هيئة التدريس لدى  لم البنائيممارسات التدريس المرتكزة على التعتعرف مدى اختالف درجة  -5

 محاضر(. -أستاذ مساعد -أستاذ مشارك -تبعا لمتغير الدرجة العلمية )أستاذ بكلية التربية بجامعة الملك خالد 

عضوات هيئة التدريس لدى  ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائيتعرف مدى اختالف درجة  -6

أكثر  –سنوات  11إلى أقل من  2من  -سنوات 2تبعا لمتغير الخبرة )أقل من بكلية التربية بجامعة الملك خالد 

 سنوات(. 11من 

 

 أهمية الدراسة:
 تنبع أهمية الدراسة من خالل مايلي:

مستوى أداء عضوات هيئة التدريس  تأتي هذه الدراسة باعتبارها أحد الدراسات القليلة التي اهتمت بتعرف -1 

 ك خالد في ضوء ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائي.بكلية التربية بجامعة المل

قد تشجع الدراسة أعضاء هيئة التدريس على زيادة توظيف ممارسات التعلم البنائي واستخدام نماذجها في  -5

 العملية التعليمية.

 عالقة بالنظرية البنائية. قد تفيد الدراسة الباحثين من طلبة الدراسات العليا في القيام بدراسات مماثلة ذات -6 

 

 حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:

 الحدود الموضوعية:
الكشف عن مستوى أداء عضوات هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد في ضوء ممارسات التدريس 

 المرتكزة على التعلم البنائي.

 اسة في جامعة الملك خالد بأبها.الحدود المكانية: تم تطبيق الدر 

 ه.1221الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول 

حدود بشرية: جميع عضوات هيئة التدريس بكلية التربية للبنات بكلية التربية جامعة الملك خالد 

 ه(.1221- 1262بأبها )

 

 الدراسة مصطلحات

( بأنها: " نظرية تقوم على اعتبار أن التعلم 262: 5116والعبسي ) عرفها كل من: عياشالنظرية البنائية: 

ال يتم عن طريق النقل اآللي للمعرفة من المعلم إلى المتعلم، وانما عن طريق بناء المتعلم معنى لما يتعلمه 

 بنفسه، بناًء على خبراته ومعرفته السابقة.

ن المبادئ التي تركز على قيام المتعلم ببناء وتعرف إجرائيا بأنها " نظرية معرفية تقوم على مجموعة م

المعرفة الخاصة به من خالل تفاعله النشط مع البيئة ومع اآلخرين، والدور الذي تلعبه المعرفة السابقة في بناء 

 المعرفة الجديدة واحداث التعلم.

قة يتم من ( بأنه " طري5116عرفه زيتون وزيتون )عملية التدريس المرتكزة على التعلم البنائي: 

خاللها مساعدة الطالب على بناء معرفتهم المفاهيم، المبادئ، القوانين عن موضوع الدرس الجديد، من خالل 

وضعهم في موقف ينطوي على مشكلة، ثم يَوجهون إلى إجراء نشاط استكشافي الختبار صحة أفكارهم األولية، 

رة معلومات أساسية الستعمالها في مواقف ثم عرض ما توصلوا إليه من نتائج وتفسيرات وتلخيصها في صو

 جديدة.

 الممارسات المرتكزة على التعلم البنائي:
تعني األداءات التدريسية القائمة على النظرية البنائية والتي تمارسها عضوات هيئة التدريس داخل قاعة 

 ة.الدراسة، وتقاس بالدرجة التي يتم الحصول عليها من خالل استجاباتهن على االستبان
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محاضر( اللواتي  -أستاذ مساعد -أستاذ مشارك -هم عضوات هيئة التدريس )أستاذأعضاء هيئة التدريس: 

 يقمن بالتدريس في كلية التربية للبنات بجامعة الملك خالد بأبها.

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 

 البنائي التدريس القائم على التعلم ممارسات

التربوي والرؤى التي تدور حول مفهوم النظرية البنائية لوحظ وجود عدد من  باستقراء األدبالمفهوم: 

 التعريفات ولكنها التتفق في وجود تعريف موحد من منظريها.

( بأنها نظرية تربوية يقوم فيها المتعلم بتكوين معارفه الخاصة التي يخزنها 12، 5112حيث عرفها أبو عودة )

فته بنفسه، إما بشكل فردي أو جمعي بناء على معارفه الحالية وخبراته داخل عقله، وأن المتعلم يكون معر

السابقة، حيث ينتقي المتعلم المعلومات ويحولها، ويكون الفرضيات ويتخذ القرارات معتمد ا على البنية 

 المفاهيمية التي تمكنه من القيام بذلك، وذلك في وجود المعلم الميسر للعملية التعليمية.

( بأنها نظرية في المعرفة تقوم على فرضية أن الناس يبنون معارفهم Tafrova,2012ف )وعرفها تافرو

 ومهاراتهم واتجاهاتهم في العالم من خالل المرور بعدد من التجارب واألشياء والتفكير في تلك التجارب.

لفرد يكون نشطا ( بأنها رؤية في تعلم الفرد وتطوره المعرفي، قوامها أن ا525، 5116كما عرفها الخالدي )

في بناء أنماط التفكير لديه، نتيجة تفاعل قدراته العقلية المعرفية مع الخبرة الجديدة، وبالتالي فهي نظرية في 

المعرفة والتعلم، تتطور خالل نشاط الفرد في بناء أنماط التفكير لديه، نتيجة تفاعل خبراته وقدراته الذاتية، من 

 رفية.خالل توسطات اجتماعية ثقافية مع

 

 خصائص ممارسات التدريس القائم على التعلم البنائي
تعددت خصائص ممارسات التدريس القائم على التعلم البنائي في األدبيات التربوية لتطوير بيئات التعليم، 

؛ 5112؛ حبيب،5112وتقديم نماذج للتدريس المعرفي، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي)السليم،

 (:5112الرويس،

 د على بناء المعرفة وليس إعادة إنتاجها.التأكي -1

 قيام الطالب بالدور المركزي في ضبط عملية التعلم. -5

 التقويم يكون صادقا وممزوجا بالعملية التعليمية. -6

 بناء المعرفة في سياقات فردية ومن خالل المناقشة والتعاون والخبرة االجتماعية. -2

 المعتقدات واالتجاهات السابقة للمتعلم. األخذ في االعتبار عند بناء المعرفة -2

 التأكيد على مهارات التفكير وحل المشكالت. -2

 تقديم الرؤى المتعددة وتمثيالت المفاهيم والمحتويات والتشجيع عليها. -2

 اشتقاق األهداف الرئيسة والفرعية بواسطة المتعلم أو في المناقشة مع المعلم. -2

 التدريس كموجهين ومشرفين وقادة. يعمل المعلمون وأعضاء هيئة -2

 توفير األنشطة والفرص واألدوات والبيئات لتعزيز القدرات فوق المعرفية والتحليل والتنظيم البنائي. -11

 

 خصائص بيئة التدريس القائم على التعلم البنائي
حيث تسهم المواصفات في أشارت األدبيات التربوية تحليال لمواصفات بيئة التدريس القائم على التعلم البنائي، 

التحول من التركيز على المعلم إلى التركيز على المتعلم مما يجعله أكثر إثارة للدافعية، وأكثر مواءمة لتنوع 

 (:62، 5112بيئات التعلم، فضال عن تدعيم الفكر الناقد واالستقصاء. وفيما يلي أهم هذه الخصائص )العتيبي، 

 عارف الجديدة بالمعارف التي بحوزته.يكون المتعلم نشطا في ربط الم -1

 تدعيم التعلم التعاوني، ال التعلم التنافسي. -5

؛ ألن هذا الفحص يعد أمرا ضروريا ذا قيمة بالغة، multiple perspectivesيفحص الرؤى المتعددة   -6

 حيث يقوم المتعلم بجمع هذه الرؤى ودمجها في رؤية كاملة.

 مه وفي معدلها عند تفاوضه مع زمالئه داخل الفصل.يتحكم المتعلم في عملية تعل -2

يطبق فيها المتعلم ما  real worldترتبط بمشكالت العالم الفعلي  authenticتقديم بيئات تعلم حقيقية  -2

 تعلمه.
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للواقع، وفي ذلك يتجنب تبسيط التمثيل الزائد عن  multiple representationsتوفير تمثيالت متعددة  -2

 .Over-simplificationالالزم 

 التأكيد على بناء المعرفة بدال من إعادة سردها. -2

 في ظل سياقات تربوية. authentic tasksالتأكيد على المهام األصلية  -2

، flexibilityاستبدال الخطوات الرئيسة المحددة مسبقا ببيئات التعلم البنائية، التي ترتكز على المرونة  -2

 .Creativityواالبتكار 

 

 ممارسات أعضاء هيئة التدريس والمتعلمين في بيئة التدريس القائم على التعلم البنائي
يبني المتعلمون وفق النظرية البنائية صورا للعالم من حولهم، حيث تبنى هذه الصور العقلية في ضوء مواءمتها 

للمتعلّم باستمرار بحيث تحتفظ بمدى  للخبرات، مما يعني أن التعلّم عملية عقلية يعاد فيها بناء البنية المفاهيمية

واسع من الخبرات واألفكار. كما أنها عملية نشطة لصنع المعنى، التي يمتلك المتعلّم التحكم فيها. وبناًء على 

ذلك يُنظر للمتعلّمين كمصنفين لتعلّمهم الخاص خالل عملية من التوازن بين البناء المعرفي لديهم والخبرات 

 .(11، 5111عبد هلل، الجديدة المكتسبة )

 Constructivism Theory-basedوفي هذا االطار تتمثل أهم مظاهر التدريس القائم على النظرية البنائية  

Teaching  في تيسير صناعة المتعلمين للمعنى ومساعدتهم على تغيير أفكارهم، ويساعدهم على فهم كيف

ثر صحة من المعلومات األخرى )المعلومات السابقة( ولماذا يمكن أن تفسر وتتنبأ بعض المعلومات بصورة أك

وذلك عن طريق إتاحة الخبرات والفرص للمتعلمين التي تشجعهم على بناء المعلومات الصحيحة، وبذلك فإن 

التعلم وفق التدريس القائم على التعلم البنائي يحقق إعادة ترتيب لبعض األفكار مع بعضها اآلخر، وهكذا فإن 

يدة تستخدم لتصحيح المعلومات السابقة، حيث تختلف وجهة النظر هذه مع فكرة أن المعلم هو المعلومات الجد

 المعطي للمعلومات، وتتفق أيضا مع فكرة أن المتعلم يجب أن يكون صانعا لهذه المعلومات .

 Yager هذا وقد تناولت العديد من الكتابات أداءات التدريس البنائي ومواصفات المعلم البنائي، حيث أوضح

 ( 2،  5116في نموذجه، بعض التوجيهات الخاصة بممارسات التدريس البنائي فيما يلي)السليم، 

 استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني.  -1

 استخدام أسئلة المتعلمين وأفكارهم لقيادة الدرس. -5

 استخدام األسئلة مفتوحة النهاية.  -6

 لتوجيه الدرس.استخدام تفكير المتعلمين وخبراتهم واهتماماتهم   -2

 البحث عن أفكار المتعلمين قبل تقديم األفكار لهم.  -2

 تشجيع استخدام مصادر بديلة للمعلومات. -2

 تشجيع المتعلمين على اختبار أفكارهم.  -2

 تشجيع المتعلمين على اقتراح أسباب لألحداث وتقديم التنبؤات.  -2

م أفكارهم واعادة صياغة أفكارهم في تشجيع المتعلمين على التحليل الذاتي وجمع األحداث الحقيقية لدع -2

 ضوء أحداث وخبرات جديدة. 

 تشجيع المتعلمين على القيادة والتعلم التعاوني. -11

 تشجيع المتعلمين على تحدي بعضهم البعض في المفاهيم واألفكار. -11

 تقبل وشجيع المتعلمين على استهالل األفكار. -15

 توفير الوقت الكافي لتحليل أفكار المتعلمين.  -16

 المتعلمين على صياغة خبراتهم المعملية. يساعد  -12

 يقدم أنشطة مفتوحة تساعد المتعلمين على طرح األسئلة واالفتراضات.  -12

 يقدم دروسا تركز على أسئلة المتعلمين وترتبط بالمفردات الجديدة. -12

 يقدم مشكالت جديدة تثير لدى المتعلمين نظرة جديدة للمفاهيم التي تعلموها. -12

 

 وفقاً لممارسات التدريس القائم على التعلم البنائيتصميم بيئة التعليم 
أشار "ميريل"، إلى أن تصميم التعليم، هو: عملية تحديد ظروف بيئية وانتاجها لتدفع المتعلم إلى التفاعل على 

نحو يؤدي إلى إحداث تغيير في سلوكه، كما يشير "ريجلوث" إلى إنه العمل الذي يهتم بفهم طرق التدريس 

 (.56، 5112طبيقها، أو هو عملية تحليل االحتياجات واألهداف التعليمية بهدف التطوير )عامر، وتحسينها وت
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وفي هذا اإلطار فقد نتج عن تحليل معالم تصميم التعليم في بلورة العناصر التي تعكس تصميم التعليم وفقا للفكر 

 البنائي، وذلك كما يلي:

 ورة مهام أو مشكالت حقيقية ذات صلة بواقع التالميذ وحياتهم.أوال: محتوى التعلم: يخزن محتوى التعلم في ص

ثانياً: األهداف التعليمية: تصاغ في صورة أغراض عامة تحدد بصورة إجرائية من خالل التفاوض االجتماعي 

بين المعلم والمتعلم، بحيث يتضمن غرضا عاما لمهمة التعلم يسعى جميع الطالب لتحقيقه، فضال عن أغراض 

 و شخصية تخص كل متعلم أو تالميذ عديدين كال على حدة.ذاتية أ

ثالثا: استراتيجيات التدريس: تعتمد على مواجهة الطالب بموقف مشكل حقيقي، في محاولة إليجاد حلول له، 

وذلك من خالل البحث والتنقيب والتقصي والتفاوض االجتماعي حول تقويم وتحديد أكثر هذه الحلول فعالية 

 (.12، 5115)عامر، 

را بعاً: دور المتعلم: يتمثل دور المتعلم وفقا لممارسات التدريس القائم على التعلم البنائي بكونه نشيطا في ربط 

، 5112المعارف الجديدة بالمعارف التي بحوزته، وهو مشارك في مسؤولية إدارة التعلم وتقويمه )أبو عودة، 

52.) 

 ق ممارسات التدريس القائم على التعلم البنائي، كما يلي:( ثالثة أدوار للمتعلم وفAlmon,2011وقد حدد )

المتعلم النشط: فالمعرفة والفهم يكتسبان بنشاط، والمتعلم يناقش ويحاور ويسأل ويبحث ويستقصي ويالحظ 

 ويتنبأ ويستمع إلى وجهات نظر اآلخرين، وال يكون روتينيا في أداء المهام.

م عن طريق العمل االجتماعي عن طريق المناقشة والحوار االجتماعي المتعلم االجتماعي: تبنى المعرفة والفه

 مع األقران. وهذا ال يلغي فردية المتعلم.

المتعلم المبدع: تبنى المعرفة والفهم عن طريق العمل النشط واإلبداع. فكل نتاج جديد هو إبداع بالنسبة إلى 

النسبة إلى المتعلم، فعلى المعلم أن ينظر إليها بأنها المتعلم بحسب خبرته، وهو في الوقت نفسه يعد خبرة سابقة ب

 (.22، 5115نتاجات مبتكرة من المتعلمين حتى وإن سبق أن اكتشفها غيرهم )العفون ومكاون، 

خامساً: دور المعلم كعضو هيئة تدريس: يتمثل دور المعلم كعضو هيئة تدريس في تنظيم بيئة التعلم وتوفير 

إلنجاز مهام التعليم بالتعاون مع الطالب، فهو ميسر ومساعد لبناء المعرفة، كما يعد  األدوات والمواد المطلوبة

مصدرا احتياطيا للمعلومات إذا لزم األمر، ومشاركا في عملية إدارة التعلم وتقويمه، فالمعلم يخطط وينظم بيئة 

رسات التعلم القائم على التعلم التعلم ويوجه تالميذه ويرشدهم لبناء تعلم ذي معنى لديهم. فالمعلم، وفقا لمما

 (:12، 5112البنائي، يمارس أدوارا عديدة تتمثل فيما يلي )برغوت، 

منظما لبيئة التعلم بحيث يشيع فيها جو االنفتاح العقلي وديمقراطية التعبير عن الرأي وقبول المخاطرة،  -1

 واصدار القرارات.

 مصدرا احتياطيا للمعلومات إذا لزم األمر. -5

موذجا يكتسب منه الطالب الخبرة، ويكون حاله في ذلك كحال المعلم في ورشة يتعلم منه الصبيان ن -6

بمالحظته أوال أو ما يسمى بالتلمذة، ثم يكلفون بالقيام ببعض المهام، تحت مالحظة دقيقة منه، ثم ينطلقون 

 للعمل بمفردهم معظم الوقت.

 المطلوبة إلنجاز مهام التعليم بالتعاون مع الطالب. موفرا ألدوات التعلم، مثل: األجهزة والمواد -2

 مشاركا في عملية إدارة التعلم وتقويمه. -2

سادسا: التقويم: لم يعد التقويم البنائي اختصارا منفصال في نهاية المقرر، وإنما جزًءا متكامال مع عملية التعلم 

، 5112معرفة التي بحوزة المتعلم )أبوعودة، ككل، كما يهدف إلى اكتشاف التغيرات الكيفية التي طرأت على ال

52.) 

 

 مميزات بيئة الصف البنائية
( إلى أهمية مميزات بيئة التعلم البنائية في ضوء المقترحات التالية، فبيئة Brooks and Brooks2004أشار)

 الصف:

تشجيع التفكير المستقل له . تقبل استقاللية وذاتية الطالب وتشجعها؛ فمن خالل احترام أفكار الطالب وآرائه، و1

 يساعد المعلمون الطالب لتحقيق هويتهم الفكرية العقلية.  

. يطرح فيها المعلم أسئلة مفتوحة النهاية ويسمح بزمن االنتظار للتفكير وتلقى اإلجابات أو المقترحات أو 5

 التعليقات.

دى الطالب للموصول إلى ما وراء معرفة . تشجع مستويات التفكير العليا؛ فالمعلم في بيئة الصف البنائية يتح6

الحقائق وحفظ المعلومات؛ فهو يشجع الطالب على عمل ارتباطات وعالقات لتلخيص المفاهيم من خالل 

 التحليل والتنبؤ والتبرير، والدفاع عن آرائهم وأفكارهم وتعليقاتهم ونتائجهم.
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مية مع المعلم ومع بعضهم البعض؛ فالحوار . ينشغل فيها الطالب في الحوار والمناقشات والمناظرات العل2

 االجتماعي يساعد الطلبة على تعديل وتغيير أو تعزيز أفكارهم ومقترحاتهم.

 تشجع الطالب لالنخراط واالنهماك في الخبرات التي تتحدى الفرضيات من جهة، -2

 وتشجع المناقشات من جهة أخرى.

األولية والمواد المادية المتفاعلة لتزويد الطالب بالخبرات يستخدم فيها الطالب البيانات الخام والمصادر  -2

 بداًل من استخدام بيانات اآلخرين ومعلوماتهم واالعتماد عليها فقط.

 

 سمات عضو هيئة التدريس البنائي
 ( إلى بعض السمات التي يتصف بها المعلم البنائي، تتمثل فيما يلي:12،5112أشار األسمر ) 

 لمصادر التي يتعلم منها المتعلم وليس المصدر الرئيس للمعلومات.يكون المعلم أحد ا -1

 ينوع في مصادر التقويم لتتناسب مع مختلف الممارسات التدريسية.  -5

 يدمج المتعلمين في خبرات تتحدى المفاهيم أو المدركات السابقة لديهم. -6

 يشجع روح االستفسار والتساؤل من خالل أسئلة تثير التفكير. -2

 يشجع المناقشة البنائية بين المتعلمين. -2

 يفصل بين المعرفة واكتشافها. -2

 يسمح بوجود ضوضاء ناجمة عن الحركة والتفاعل والتفاوض االجتماعي. -2

 المعلم البنائي معلم متعلم مستعد لتعلم الموضوعات التي تقع في حيز اهتمام طالبه. -2

 يتسم بالذكاء في انتقاء أنشطة التعلم. -2

على الجانب اآلخر ترى الباحثة أن هناك العديد من السمات التي يتصف بها عضو هيئة التدريس وفق التعلم   

 البنائي، من أهمها ما يلي:

 يفصل بين المعرفة واكتسابها. -1

 يقبل ذاتية المتعلم ومبادراته. -5

 يسمح بوقت انتظار بين السؤال واإلجابة. -6

 لبته.يغذي الفضول الطبيعي لدى ط -2

 يشجع استفسارات الطلبة. -2

 نموذجا يكتسب منه الطلبة الخبرة. -2

 

 الدراسات السابقة:
في اطار تعرف الدراسات التي تناولت النظرية البنائية وممارسات التدريس القائم على التعلم البنائي، استهدفت 

ة ممارسات التدريس البنائي لدى ( تعرف فاعلية نموذج مقترح لتعليم البنائية في تنمي5112دراسة السليم )

معلمات العلوم وأثرها في تعديل التصورات البديلة لمفاهيم التغيرات الكيميائية والحيوكيميائية لدى طالبات 

الصف األول المتوسط بمدينة الرياض، وتكونت عينة الدراسة من جميع معلمات العلوم الملتحقات ببرنامج 

( معلمة، كما تكونت من طالبات الصف األول 15التربية للبنات بلغ عددهن )الدبلوم العام في التربية بكلية 

( طالبة. وأظهرت 521المتوسط في مدرستين من مدارس مدينة الرياض تم اختيارها عشوائيا، بلغ عددها )

.( بين متوسطي درجات المعلمات قبليا وبعديا في بطاقة 11النتائج وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى )

 الحظة الممارسات التدريسية البنائية لصالح التطبيق البعدي.م

( بدراسة هدفت إلى مقارنة وجهات نظر الطلبة (Gibels, Watering,; Dochy & Bossche,2006وقام 

لبيئة صفية جديدة صممت على مبادئ النظرية البنائية شملت كل من التعلم المبنى على المشاريع، ودراسة 

لمبنى على المشكلة، مع بيئة الصف التقليدية المبنية على نمط المحاضرة وطرق التدريس الحالة، والتعلم ا

التقليدية، وتكونت أداة الدراسة من استبانة لقياس وجهات نظر الطلبة. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود 

ها على النظرية البنائية، فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين وهي لصالح بيئة التعلم الجديدة التي بنيت أفكار

 كما أشارت النتائج إلى أن وجهة نظر الطلبة وتقديرهم لبيئة التعلم البنائية تؤثر على نتائج تعلمهم.

( إلى تعرف أثر بعض استراتيجيات النظرية البنائية في تنمية التفكير 5112واستهدفت دراسة عفانة وأبوملوح)

في موضوع وحدة الهندسة في مادة الرياضيات. فتكونت العينة  المنظومي لدى طالب الصف التاسع األساسي

( طالبًا، تم توزيعهم بالتساوي على ثالث مجموعات، مجموعتان منها تجريبيتان، والمجموعة الثالثة ٦٢١من )

( طالبًا. درست المجموعة التجريبية األولى باستعمال إستراتيجية دورة التعلم، في ٢٢ضابطة تشمل كل منهم )
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درست المجموعة التجريبية الثانية باستعمال إستراتيجية أنموذج التعلم البنائي، أما الضابطة فدرست  حين

بالطريقة التقليدية. واعتمدت الدراسة على مقياس التفكير المنظومي. وأظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة 

جموعة التجريبية األولى. وكذلك إحصائية بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة لصالح الم

وجود فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير 

 المنظومي البعدي، لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

تعلم البِنَائِّي ودرجة ( إلى تعرف واقع معرفة وتقَبُّل ُمعَلمي الرياضيات لنموذج ال5112وهدفت دراسة الثقفي )

قدرتهم على تطبيقه. وتكونت عينة الدراسة من جميع معلمي الرياضيات بمدينة الطائف بمركزي الشرق 

( معلماً. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: بالنسبة للمحور ٦٦١والغرب والبالغ عددهم )

م البنائي(، حيث كانت نسبة اإلجابات الصحيحة عليها األول )واقع معرفة معلمي الرياضيات لنموذج التعل

كبيرة وذات داللة إحصائية مقارنة بنسبة اإلجابات الخطأ، وبالنسبة للمحور الثاني )درجة تقبل معلمي 

الرياضيات لنموذج التعلم البنائي( أظهرت النتائج أن درجة تقبل معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي كانت 

. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقبل معلمي الرياضيات لنموذج كبيرة ٣٩.٣

التعلم البنائي تعزى إلى متغيرات المؤهل العلمي والتخصص وعدد سنوات الخبرة والفصل الذي يدرسه المعلم. 

ئي( فأظهرت النتائج أن قدرة أما المحور الثالث )درجة قدرة معلمي الرياضيات على تطبيق نموذج التعلم البنا

 ..٢٩١معلمي الرياضيات على تطبيق نموذج التعلم البنائي كانت كبيرة 

أسئلة المعلمين وأنواعها،  أثر تعرف ( إلىErdogan &Campbell,2008وهدفت دراسة أردوجان وكامبل )

ه، وأظهرت نتائج تحليل وأنماط التفاعل الذي يتزامن مع ارتفاع مستوى ممارسة التدريس البنائي أو انخفاض

البيانات أن المعلمين ممن صنفوا في مستويات عليا من الممارسات البنائية كانوا أكثر نًشاطا في تسهيل عمليات 

 التعلم وأكثر استخداما لألسئلة مفتوحة النهاية، من ذوي الممارسة المنخفضة.

تعلم البنائي لتدريس مادة األحياء في تنمية ( إلى تعرف أثر استخدام أنموذج ال5111وقد هدفت دراسة الجميل )

( طالبة من طالبات الصف ٤٢التفكير العلمي لدى طالبات الصف الرابع العام. وتكونت عينة البحث من )

، قسمت إلى مجموعتين متكافئتين، المجموعة التجريبية بلغ عدد 5112-5112لرابع العام للعام الدراسي   ا

( ٣٣ستخدام أنموذج التعلم البنائي، أما المجموعة الضابطة فبلغ عدد أفرادها )( طالبة درست با62أفرادها )

طالبة درست بالطريقة التقليدية. وتكونت أداة الدراسة من اختبار إستراتيجيات التفكير العلمي. وأظهرت النتائج 

ر البعدي للتفكير وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبا

العلمي لصالح المجموعة التجريبية، كما وجدت فروق دالة في تنمية التفكير العلمي لصالح المجموعة التجريبية 

 التي درست باستخدام أنموذج التعلم البنائي.

( تعرف مدى ممارسة معلمي الرياضيات في مديرية تربية الخليل للتدريس 5111واستهدفت دراسة ريان )

ي، وعالقته بمعتقدات فاعليتهم التدريسية، كما هدفت إلى اختبار داللة الفروق بين متوسطات درجة البنائ

الممارسة وفقا لمتغيرات: الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، والمرحلة التعليمية، ولتحقيق هذه األهداف تم 

ي مديرية تربية الخليل، ( من معلمي ومعلمات الرياضيات ف512تطبيق استبانة، على عينة مكونة من )

وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمي الرياضيات للتدريس البنائي متوسطة، كما تبين عدم وجود 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة الممارسة وفقا لمتغيرات الدراسة جميعها، في حين وجدت 

الرياضيات للتدريس البنائي ومعتقدات فاعليتهم عالقة موجبة دالة إحصائيا، بين درجة ممارسة معلمي 

 التدريسية.

 

بدراسة هدفت إلى تعرف تأثير المنحى المستند إلى النظرية البنائية  (Bay&Centin,2012)  قامكما 

( من الطلبة  22االجتماعية على حل المشكالت عند المتعلمين والمهارات فوق المعرفية، حيث تم إخضاع) 

العلوم في مرحلة اإلعداد، لبرنامج تدريبي مسند إلى البنائية االجتماعية، بينما خضعت  المعلمين في تخصص

( للطريقة التقليدية في التدريب، واستخدم مقياس لحل المشكالت وآخر  22المجموعة الضابطة وعدد أفرادها) 

اكتسبوا مهارات حل لقياس المهارات فوق المعرفية، وأشارت النتائج إلى أن أفراد المجموعة التجريبية 

المشكالت والمهارات فوق المعرفية، أكثر من أفراد المجموعة الضابطة، ويرجع ذلك إلى النظرية البنائية 

 واالجتماعية.

( تقصي مدى ممارسة معلمي الجغرافيا في تركيا، للتدريس وفق المنحى Kaya,2012واستهدفت دراسة) 

ة الوعي بالتنوع الثقافي على المستويين المحلي والعالمي، إذ تم البنائي في التعلم، وأثر هذا النمط في تنمي

( معلما من معلمي الجغرافيا، ومن خالل دراسة الحالة؛ إذ تم جمع البيانات النوعية بواسطة سجالت 21اختيار)

بية المالحظة الصفية، والمقابالت الشخصية، وأظهرت نتائج الدراسة أن معلمي الجغرافيا لديهم اتجاهات إيجا
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نحو تطبيق المنحى البنائي، إذ توفرت لديهم القدرة على خلق جو من التعلم الممتع في الغرف الصفية، فضال 

 عن تنمية دافعية الطلبة للتعلم في جو من العمل الجماعي، وجعل المتعلم محورا علملية التعلم.

معلما ومعلمة من معلمي ( 61إلى تقصي مواقف) (Tafrova-Grigorova, et al,2012)كما هدفت دراسة 

العلوم، للنظرية البنائية في التعلم في مدارس بلغاريا الثانوية، إذ تم تصميم أداة مالحظة قائمة على المقابلة 

%( من المعلمين يمارسون أفكار النظرية السلوكية في التعاطي مع  61الشخصية. وأظهرت نتائج الدراسة أن )

قون األفكار البنائية بدرجة متوسطة، وأن لدى المعلمين استجابات إيجابية المتعلمين، وأن باقي المعلمين يطب

 للتحول نحو المنحى البنائي في التدريس.

( إلى تعرف درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها للتدريس 5116كما هدفت دراسة الخالدي )

وفقا لمتغيرات: الجنس، والخبرة، والمؤهل البنائي، واختبار داللة الفروق بين متوسطات درجة الممارسة 

( معلما ومعلمة، 122العلمي، والمرحلة التعليمية(، ولتحقيق هذه األهداف طبقت استبانة على عينة مكونة من )

من معلمي التربية اإلسالمية في مديرية عمان الخامسة. وأشارت النتائج إلى أن درجة ممارسة معلمي التربية 

ا للتدريس البنائي كانت متوسطة، وظهرت فروق دالة إحصائيا لمتغير المؤهل العلمي، اإلسالمية ومعلماته

وذلك لصالح المؤهل العلمي األعلى، ولم تظهر فروق دالة بين متوسطات درجة الممارسة لمتغير الجنس 

 والخبرة والمرحلة التعليمية.

علم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم ( إلى تعرف واقع استخدام ممارسات الت5112كما هدفت دراسة حبيب )

األساسي بمحافظة غزة، إضافة إلى اختبار داللة الفروق بين متوسطات درجة الممارسة وفقا لمتغيرات: الجهة 

المشرفة، والجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة الوظيفية، ونظام التشغيل. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم 

( معلما ومعلمة. وأظهرت النتائج أن 621علم البنائي. كما تّكونت عينة الدراسة من )إعداد استبانة ممارسات الت

الدرجة الكلية لممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة، كانت بدرجة كبيرة. 

لدرس بمشاركة الطلبة ( حول مجال" تنفيذ اα  ≥0.05بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )

"، تُعزى إلى الجهة المشرفة، أما بالنسبة لباقي المجاالت؛ يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 

توجد فروق ذات داللة  كما ( تُعزى إلى الجهة المشرفة، وذلك لصالح الوكالة.α  ≥0.05عند المستوى )

هتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة تُعزى إلى الجنس وذلك ( حول مجال" االα  ≥0.05إحصائية عند المستوى )

لصالح اإلناث. أما بالنسبة لباقي المجاالت، أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(α  ≥0.05  .تُعزى إلى متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، الخبرة الوظيفية، ونظام التشغيل ) 

بدراسة هدفت إلى تعرف درجة توظيف معلمي العلوم للتدريس البنائي في حصص  (5112وقام الزعانين)

العلوم بمحافظات غزة وعالقته بكل من: المرحلة الدراسية، النوع االجتماعي للمعلمين، سنوات الخبرة في 

معلًما ( 21التدريس، الجهة المشرفة على المدارس، والمؤهل العلمي لهم. واختيرت عينة عشوائية مكونة من )

ومعلمة من مدارس وكالة الغوث الدولية، ومدارس السلطة الوطنية الفلسطينية بقطاع غزة، وتكونت أدوات 

( زيارة صفية 21الدراسة من بطاقة مالحظة تضمنت مجاالت التدريس البنائي في العلوم، حيث نفذ الباحث )

علمي العلوم بمدارس قطاع غزة يوظفون بواقع زيارة واحدة لكل فرد من أفراد العينة. وكشف النتائج أن م

مبادئ التدريس البنائي بصورة منخفضة بشكل عام، كما أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية بين 

المعلمين في التدريس البنائي تغزي إلى كل من: النوع االجتماعي)ذكور/إناث(، والمؤهل العلمي )بكالوريوس، 

ت فروق دالة إحصائيا بينهم تعزى إلى متغير المرحلة الدراسية لصالح أعلى من البكالوريوس(. في حين وجد

( سنوات، والجهة المشرفة 11- 2معلمي المرحلة األساسية، وسنوات الخبرة لصالح المعلمين الذين لديهم من )

 لصالح معلمي وكالة الغوث الدولية.   

بعض ممارسات التعلم البنائي للطالبات  ( تعرف فاعلية برنامج تدريبي لتنمية5112وهدفت دراسة الجربه )

المعلمات تخصص التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة. ولإلجابة عن أسئمة الدراسة تم تحديد بعض 

ممارسات التعلم البنائي المراد تنميتها، ومن ثم تم بناء أدوات الدراسة والتي تمثلت في االختبار المعرفي، 

التعلم البنائي، وتم اختيار عينة قصدية من طالبات التعليم األساسي في  وبطاقة المالحظة لقياس ممارسات

. وأظهرت النتائج: وجود فروق ذات 5112 - 5112( طالبة من العام الدراسي 66جامعة األزهر، بلغ عددها )

 درجات الطالبات في اختبار الجوانب المعرفية متوسطي ( بينa ≤ 1.12داللة إحصائية عند مستوى داللة )

لممارسات التعلم البنائي قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعده لصالح التطبيق البعدي. كما أظهرت النتائج وجود 

درجات الطالبات في مقياس الجوانب  متوسطي ( بينa ≤ 1.12فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

بي وبعده لصالح التطبيق البعدي. وأن للبرنامج التطبيقية لممارسات التعلم البنائي قبل تطبيق البرنامج التدري

 التدريبي أثر كبير في تنمية بعض ممارسات التعلم البنائي.
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( بدراسة هدفت إلى تعرف واقع الممارسات التدريسية الداعمة للتعلم البنائي لدى معلمي 5112وقام الرويس )

( معلما ومعلمة في 521ونت عينة الدراسة من )الرياضيات للمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية. وتك

منها، كما تكونت أدوات الدراسة من بطاقة مالحظة تم تطبيقها على  121خمس إدارات تعليمية، تم استرجاع 

معلم ومعلمة للتعرف على ممارساتهم لمبادئ التعلم البنائي في تعلم وتعليم الرياضيات. وأظهرت النتائج  111

استجابوا لالستبانة يرون أن ممارسة تدريس يدعم التعلم البنائي متحقق أحيانا، بينما بلغ أن المعلمين الذين 

أي عند مستوى نادر التحقق وفقا لمقياس ليكرت  5.25متوسط ممارسة المعلمين التي تدعم التعلم البنائي 

علم البنائي في تعلم الخماسي. وفيما يتعلق بالفروق بين تصورات المعلمين وممارساتهم استخدام مبادئ الت

وتعليم الرياضيات، أظهرت النتائج أن المعلمين اليمارسون المبادئ التي تدعم التعلم البنائي في فصول 

يختارون وينوعون في  يوفرون األنشطة التدريسية المناسبة وال الرياضيات بقدر تصورهم لذلك، حيث إنهم ال

 معلمات(. –د فروق تبعا لمتغير الجنس )معلمين نماذج التقويم، كما أشارت النتائج إلى عدم وجو

( تعرف ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي التربية اإلسالمية، وعالقتها 5112واستهدفت دراسة مصطفى )

ببعض المتغيرات ذات الصلة بممارساتهم التدريسية في مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد. وتكونت عينة 

ومعلمة ممن يدرسون مادة التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا للفصل الدراسي.  ( معلما61الدراسة من )

مالحظة. وكشفت النتائج أن ممارسات التعلم البنائي للمعلمين لم ترق إلى  وتكونت أداة الدراسة من بطاقة

مستوى عال من الممارسة، بل توزعت جميعها ضمن درجة ممارسة "متوسطة" و"قليلة". بينما لم تظهر 

 النتائج وجود عالقة بين تلك التقديرات وخبرة المعلمين ومؤهلهم العلمي.

إلى تعرف درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية للتدريس البنائي ( 5112كما هدفت دراسة المساعفة )

للمرحلة األساسيّة في ضوء بعض المتغيرات في لواء ناعور باألردن، واختبار داللة الفروق بين متوسطات 

الحسابية لدرجة الممارسة وفقاً لمتغيرات: الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، والسلطة المشرفة. وتكونت عينة 

( معلما ومعلمة من معلمي اللغة اإلنجليزية في المدارس الحكومية والخاصة للمرحلة 122الدراسة من )

األساسية. وتكونت أداة الدراسة من استبانة. وقد أشارت النتائج إلى أن درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية 

( في درجة α  ≤1.12ية عند مستوى )للتدريس البنائي كانت متوسطة، ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائ

ممارسة التدريس البنائي تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والسلطة المشرفة، ولكن كانت هناك فروق ذات 

( تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح المعلمين من حملة الدراسات α)  ≤1.12 داللة إحصائية عند مستوى

 العليا. 

 تعليق على الدراسات السابقة:

أظهرت الدراسات السابقة أهمية وفاعلية نماذج الممارسات البنائية في التدريس والتعلم، وفي تخصصات  -1

 متعددة؛ كالرياضيات، والعلوم، وغيرها من المواد الدراسية المتنوعة.

م كشفت نتائج الدراسات السابقة عن وجود عالقة إيجابية بين ممارسات ونماذج التدريس القائمة على التعل -5

؛ 5112البنائي، وبين بعض المتغيرات؛ كتنمية التحصيل، واالتجاه نحو المدرسة كما في دراسة المساعفة،

(؛ ومعرفة وجهة نظر 5112( ودراسة االتجاهات مثل دراسة عامر )5112؛ ودراسة حبيب)5112الرويس،

ما في دراسة أبو (؛ وتنمية مهارات التفكير المنظومي ك5116المعلمين، مثل: دراسة عياش والعيسى)

(؛ وتعديل 5112(؛ والتحصيل واالتجاه مثل دراسة المطرفي)5112( ، وعفانة وأبو ملوح)5112عودة)

 (.5112التصورات البديلة كما في دراسة السليم)

كشفت الدراسات أيضا توجه بعضها لتقصي ومعرفة درجة استخدام ومعرفة النظرية البنائية أو مبادئها في  -6

(؛ 5116؛ عياش والعبسي )5116تخصصات والمراحل التعليمية المختلفة، مثل دراسة الخالدي( العديد من ال

 .Kaya, 2012(؛ 5111ريان )

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة تقصيا لواقع استخدام ممارسات التدريس القائم على  -2

ية التربية للبنات، ومما يؤكد أهمية هذه التعلم البنائي لدى عضوات هيئات التدريس بجامعة الملك خالد بكل

الدراسة في ضوء متغيراتها أنها تعد إحدى الدراسات القليلة التي تناولت مستوى أداء عضوات هيئة التدريس 

 بكلية التربية في ضوء ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائي.

ينات الدراسات السابقة، حيث منحت الباحثة استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تنوع ع -2

مجاال للتعرف مستوى ممارسات التدريس القائم على التعلم البنائي والنماذج المنبثقة عنها على مجاالت 

 مختلفة ومتعددة.

 االطالع على المناهج المستخدمة في الدراسات السابقة، خاصة المنهج الوصفي التحليلي. -2

 صائية المستخدمة. االطالع على األساليب اإلح -2
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 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، الذي يتم من خالله وصف الظاهرة موضوع 

 الدراسة، وتحليل بياناتها، والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي

 (.112، 5112بو حطب وصادق، تتضمنها واآلثار التي تحدثها )أ

 مجتمع الدراسة: 

( عضوا من 21تكون مجتمع الدراسة من جميع عضوات هيئة التدريس بكلية التربية للبنات البالغ عددهن )

-5112عضوات هيئة التدريس اللواتي هن على رأس العمل خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 م .5112

 عينة الدراسة:

نة الدراسة من مجتمع الدراسة بطريقة قصدية، حيث تم توزيع االستبانة على جميع مجتمع الدراسة تكوت عي 

 ( عضوا.21)

 توزيع عينة الدراسة وفق المعلومات العامة

 ( 1جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية والخبرة

حسب الدرجة 

 العلمية
 العدد حسب الخبرة الوظيفية العدد

 5 أستاذ
 2ن سنة إلى أقل من م

 سنوات
2 

 2 أستاذ مشارك
 11إلى أقل من -2من 

 سنوات
12 

 52 سنوات 11أكثر من  52 أستاذ مساعد

   12 محاضر

 21  21 المجموع

 

 أداة الدراسة:

مستوى أداء تعد االستبانة أكثر وسائل الحصول على البيانات انتشارا، وقد تم استخدام االستبانة لتعرف: 

ة التدريس بكلية التربية في ضوء ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائي. كما تم عضوات هيئ

(، متوسطة 2) (، كبيرة2) جداً  استخدام مقياس ليكرت الخماسي لإلجابة على فقرات االستبانة كما يلي: كبيرة

 -وفق )أعلى قيمة للتدريج (. وفي ضوء ذلك تم الحكم على المتوسطات الحسابية1جدا ) (، قليلة5(، قليلة )6)

من  -( بدرجة متوسطة6.22- 5.62من ) -( بدرجة منخفضة5.66- 1أدنى قيمة للتدريج( /عدد الفئات. من )

 ( بدرجة كبيرة.2 -6.22)

 خطوات بناء االستبانة:
 . تم االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالستفادة منها في1

؛ عياش Kaya,2012 ؛Almon,2011 ؛5112بناء االستبانة وصياغة بنودها، مثل دراسة كل من )السليم،

 ؛5112مصطفى،؛ 5112الرويس ،؛ 5112؛ الجربه،5112؛ حبيب،5112؛ عامر،5116والعيسى،

 (.5112المساعفة،
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 . تحديد األبعاد الرئيسة التي شملتها االستبانة.5

 عادها.. تحديد عبارات كل بعد من أب6

 . تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وفق أبعادها الرئيسة والفرعية.2

 . تم مراجعة تنقيح االستبانة من قبل بعض الزمالء من أعضاء هيئة التدريس.2

 تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين التربويين. 2.

ث الحذف أو اإلضافة والتعديل، وصوال تم في ضوء آراء المحكمين تعديل بعض بنود االستبانة من حي 2.

 إلى الصورة النهائية لالستبانة.

 وقد قسمت االستبانة إلى قسمين رئيسين، هما:

 القسم األول: عبارة عن المعلومات العامة عن المستجيب: 

 أستاذ مساعد)  ( محاضر)   (. -أستاذ مشارك)  ( -الدرجة العلمية: أستاذ)  ( -1

 11أكثر من ) -( سنوات 11إلى أقل من -2من ) -( سنوات 2إلى أقل من  من سنةالخبرة الوظيفية ) -5

 (.سنوات

 ( أبعاد رئيسة: هي:2( مؤشرا تم توزيعها على )26القسم الثاني: يمثل أبعاد االستبانة، وتتضمن ) 

 ( مؤشرا.12البعد األول: تفعيل مشاركة الطالبات في المحاضرات )

 ( مؤشرا.16ة كمصادر للتعلم )البعد الثاني: توظيف البيئة المحيط

 ( مؤشرا.12) تقديم األنشطة العلمية الفاعلة البعد الثالث:

 ( مؤشرا.12البعد الرابع: التقويم )

 صدق االستبانة:
 تم التأكد من صدق األداة)االستبانة( بطريقتين:

صص الصدق الظاهري )صدق المحكمين(: حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين تخ  -1

( عضوا، لتعديل ما يلزم من 11المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك خالد وجامعة نجران، بلغ عددهم )

حذف واضافات في ضوء المقترحات المقدمة، وصوال إلى الصورة النهائية لالستبانة، حيث تم االستبقاء 

 %( من قبل المحكمين. 21للفقرات التي اتفق عليها المحكمون بنسبة )

: يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل بند من Internal Validityتساق الداخلي صدق اال -5

 -بنود االستبانة مع البعد الذي تنتمي إليه، وقد تم حساب االتساق الداخلي لالستبانة باستخدام معادلة كرونباخ

اط بين أبعاد االستبانة والدرجة ( معامل االرتب5يوضح الجدول التالي )ألفا ألبعاد االستبانة والدرجة الكلية.

 الكلية:

 ( 2جدول )

 معامل االرتباط بين أبعاد االستبانة والدرجة الكلية )االتساق الداخلي(

 األبعاد

البعد األول: 

تفعيل 

مشاركة 

الطالبات في 

 المحاضرات

البعد 

الثاني: 

توظيف 

البيئة 

المحيطة  

كمصادر 

 للتعلم

البعد 

الثالث: 

تقديم 

األنشطة 

لعلمية ا

 الفاعلة

البعد 

الرابع: 

 التقويم

 الكلي

البعد األول: تفعيل مشاركة المحور 

 الطالبات في المحاضرات
- .378

**
 .584

**
 .369

**
 .893

**
 

البعد الثاني: توظيف البيئة المحيطة  

543. - - كمصادر للتعلم
**

 .433
**

 .588
**

 

338. - - - تقديم األنشطة العلمية الفاعلةالبعد الثالث: 
*

 .797
**

 

595.  - - - البعد الرابع: التقويم
**

 

.( ** دالة عند 12*دالة عند مستوى )

 .(11مستوى)
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( أن قيمة معامالت االتساق الداخلي على مستوى األبعاد قد تراوحت بين 5يتضح من الجدول السابق )

(. وهي قيم دالة عند **893.،**588.(، كما تراوحت الدرجة الكلية مع األبعاد بين )**584.،*338.)

 .(.11.(، )12مستوى )

 حساب ثبات االستبانة

( عضوا من أعضاء 61تم حساب الثبات من خالل التّطبيق على عيّنة استطالعيّة مكونة من )

هيئة التدريس متنوعي الدرجة العلمية، وقد بلغ معامل الثبات باستخدام معامل ألفا 

 .غراض الدراسة الحاليةأل ( وهو معامل ثبات مناسب862.كرونباخ)

 إجراءات تطبيق االستبانة:

تم االطالع على األدبيات التربوية ذات العالقة، وتحديد مجتمع وعينة الدراسة، وبناء االستبانة، والتأكد  -1

 من الشروط السيكومترية لالستبانة.

 ك خالد )عينة الدراسة(.تطبيق االستبانة على أعضاء هيئة التدريس كلية التربية للبنات جامعة المل  -5

 تفريغ البيانات وتحليلها إحصائيا، وعرض النتائج وتفسيرها. -6

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:

هدفت الدراسة إلى تعرف مستوى أداء عضوات هيئة التدريس بكلية التربية للبنات )األقسام العلمية( بجامعة 

ة على التعلم البنائي، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اإلجابة الملك خالد في ضوء ممارسات التدريس المرتكز

 عن األسئلة التالية:

 

ما مستوى أداء عضوات هيئة التدريس بكلية التربية النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على: 

 بجامعة الملك خالد في ضوء ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائي؟

السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى ُممارسة  ولإلجابة عن هذا

التدريس المرتكزة على التعلم البنائي لدى عضوات هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد. كما 

 (:6يوضحها الجدول التالي )

 تفعيل مشاركة الطالبات في المحاضرات نتائج البعد األول:
 

 (3جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى ُممارسة التدريس المرتكزة على التعلم البنائي 

 (5 في البعد األول لدى عينة الدراسة: ن= )

 المتوسط العبارات م
االنحراف 

 المعياري
 الرتب

 مستوى

 األداء

1 
 بطرق وتنبؤات مالحظات تقديم على الطالبات تحفيز

 متوسط 1 744. 2.76 نوعةمت

5 
تحفيز الطالبات الستخدام التشبيهات واألمثلة لتوضيح 

 متوسط 5 725. 2.62 أفكارهن

6 
تحفيز الطالبات إلعادة صياغة أفكارهن في ضوء 

 منخفض 12 639. 1.80 بصورة جديدة
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2 
الدراسية  بالموضوعات تعلمنه ما لربط الطالبات تحفيز

 ضمنخف 6 1.010 2.14 األخرى

 منخفض 12 941. 1.82 تشجيع الطالبات على التأمل والتحليل الذاتي ألفكارهن 2

2 
تفعيل مشاركة الطالبات في التخطيط لما سيتم تعلمه في 

 منخفض 2 935. 2.06 المحاضرات

 منخفض 2 915. 2.02 تقبل أخطاء الطالبات لكونها مصدرا لتحسن تعلمهن 2

2 
عندما يواجهن أخطاء توجيه الطالبات للبحث عن حلول 

 منخفض 2 1.029 2.04 أو تناقض

2 
توجيه الطالبات للمشاركة في األنشطة المتنوعة خالل 

 منخفض 2 947. 2.04 المحاضرات

11 
 تعلمهن لبقية نتائج توفير الفرص لقيام الطالبات بشرح

 منخفض 16 863. 1.90 زمالئهن من الطالبات

11 
حدث والتحاور في توفير الوقت الكافي للطالبات للت

 منخفض 2 968. 1.96 عملية التعلم خالل المحاضرات

15 
توفير فرص واقعية للطالبات لتقديم النقد حول األفكار 

 منخفض 11 986. 1.92 والتصورات المطروحة

16 
توفير مواقف حقيقية لعرض أفكار الطالبات 

 منخفض 2 969. 2.20 واستفساراتهن

 منخفض 15 877. 1.92 رفة الطالبات السابقةربط المعرفة الجديدة بمع 12

12 
مراعاة تنوع األنشطة والتكليفات خالل المحاضرات 

 منخفض 11 832. 1.96  وفقا لتنوع اهتمامات وقدرات واحتياجات الطالبات

12 
مراعاة تنوع الخبرات وفق حاجات وقدرات الطالبات 

 منخفض 12 904. 1.86 وميولهن

12 
لمباشر في أنشطة الطالبات مراعاة عدم التدخل ا

 منخفض 12 817. 1.84 بالمحاضرات

 منخفض . 947. 5.12 الكلي 

 

( أن مستوى األداء في البعد األول لُممارسة عضوات هيئة التدريس 6يتضح من نتائج الجدول السابق )

ظرهن كان منخفضا، للتدريس المرتكز على التعلم البنائي بكلية التربية للبنات جامعة الملك خالد من وجهة ن

.(، كما جاءت عبارات البعد األول في 947( وبانحراف معياري ) 5.12حيث بلغ المتوسط الحسابي )

 الدرجتين المتوسطة، والمنخفضة.
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 توظيف البيئة المحيطة كمصادر للتعلم البعد الثاني:
 

 (4جدول )

ة التدريس المرتكزة على التعلم البنائي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى ُممارس 

 (5 في البعد الثاني لدى عينة الدراسة:ن=)

 المتوسط العبارات م
االنحراف 

 المعيارى
 الرتب

مستوى 

 األداء

1 
استثارة الخبرات السابقة لدى الطالبات قبل بداية 

 منخفض 11 528. 2.08 الموقف التعليمي الجديد

2 
تعليمية  كوسائل حيطةالم البيئة من عينات استخدام

 متوسط 2 563. 2.36 معينة

3 
 البيئة في واالستكشاف البحث على الطالباتتحفيز 

 منخفض 2 468. 2.16 المحيطة

4 
تحفيز الطالبات لتقديم حلول وبدائل مختلفة لحل 

 متوسط 2 567. 2.38 مشكالت حياتية

 منخفض 2 555. 2.24 تحفيز الطالبات لربط ما يتعلمنه بالبيئة المحيطة بهن 5

6 
قاعات  خارج المحاضرات من العديد لعقد التخطيط

 متوسط 6 571. 2.40 الدراسة في البيئة المحيطة

7 
تقديم موضوع المحاضرة من خالل مشكالت حقيقية 

 منخفض 2 670. 2.14 مثيرة الهتمام الطالبات

8 
متنوعة في البيئة  أماكن إلى تعليمية رحالت تنظيم

 متوسط 1 677. 2.52 الطالبات كةبمشار المحيطة

9 
تنظيم زيارات لبعض الشخصيات البارزة في المجتمع  

 منخض 15 198. 0.04 لتعريف الطالبات بالبيئة المحيطة

10 
تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات ذات العالقة واألماكن 

 منخفض 11 303. 0.10 األثرية في المدينة لتعرف واقع البيئة المحيطة

11 
اليومية  بالحياة التعلم لربط الكافية الفرص يرتوف

 منخفض 16 141. 0.02 للطالبات

12 
توفير الفرص المتنوعة للطالبات لعرض أمثلة حقيقية 

 متوسط 5 705. 2.44 من البيئة المحيطة بهن

13 
توفير مواقف مشكلة للطالبات وتكليفهن بمحاولة  حلها 

 متوسط 2 593. 2.34 بالبحث والتفاوض االجتماعي

 منخفض  .638 1.22 الكلي 
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( أن مستوى األداء في البعد الثاني لُممارسة عضوات هيئة التدريس 2يتضح من نتائج الجدول السابق )

للتدريس المرتكز على التعلم البنائي بكلية التربية للبنات جامعة الملك خالد من وجهة نظرهن كان منخفضا، 

.(، كما جاءت عبارات البعد الثاني في 262وبانحراف معياري )( 1.22حيث بلغ المتوسط الحسابي )

 الدرجتين المتوسطة، والمنخفضة.

 

 تقديم األنشطة العلمية الفاعلة البعد الثالث:
 

 (  جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى ُممارسة التدريس المرتكزة على التعلم البنائي 

 (5 لدى عينة الدراسة:ن=) في البعد الثالث

 المتوسط العبارات م
االنحراف 

 المعيارى
 الرتب

مستوى 

 األداء

1 
الحديثة من قبل  التقنيات االهتمام بتوظيف واستخدام

 متوسط 1 771. 2.76  في المحاضرات  الطالبات لتطبيق ماتعلمنه

2 
االهتمام بعرض إنجازات الطالبات في مكان بارز 

 منخفض 11 527. 2.26 أو الكلية داخل قاعات الدراسة

 متوسط 6 614. 2.50 بجدية المحاضرات وقت الطالبات الستثمار تحفيز 3

 منخفض 12 744. 2.24 تعلمهن مسؤولية لتحمل تحفيز الطالبات 4

5 
 في والرأسي األفقي إلحداث التكامل التخطيط

 نخفضم 2 757. 2.28 للطالبات والمعلومات والمهارات المقدمة الخبرات

 منخفض 11 730. 2.28 تشجيع الحوار االجتماعي بين الطالبات لبناء المعرفة   6

 منخفض 2 505. 2.30 الطالبات لدى الذاتي التعلم ممارسات تعزيز 7

8 
 داخل النظر وجهات تمكين الطالبات من عرض 

 منخفض 15 694. 2.26 المحاضرة

9 
 قيقتقديم المحاضرات لتح المجموعات خالل  تنظيم

 منخفض 12 555. 2.24 الفاعلة المشاركة

 منخفض 2 707. 2.30 وحديثة متنوعة تعليمية لمصادر الطالبات توجيه 10

11 
 في وخبراتهن واهتماماتهن الطالبات أفكار توظيف

 منخفض 16 565. 2.26 تحسين تعلمهن

12 
 الخبرات في للتأمل للطالبات توفير الوقت الكافي

 منخفض 12 659. 2.12 والمعلومات الجديدة

13 
 التفكير مهارات توفير مواقف تعليمية إلثارة

 متوسط 2 495. 2.40 الطالبات لدى المتنوعة

 منخفض 12 582. 2.22 مراعاة  تقوية العالقات االجتماعية بين الطالبات 14

 متوسط 2 614. 2.50مراعاة استخدام األنشطة التعليمية التي تتطلب من  15
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 ارات بطرق جديدةالطالبات استخدام المعارف والمه

16 
 تعلمها المراد المفاهيم مراعاة التمهيد خالل عرض

 منخفض 12 716. 2.24 مناسبا لقدرات الطالبات تمهيدا

17 
 وغير اللفظية مراعاة التنوع في استخدام المهارات

 متوسط 5 609. 2.58 اللفظية خالل تقديم المحاضرات

18 
 عن للتعبير المتنوعة للطالبات المواقف مراعاة توفير

 منخفض 12 591. 2.24 لديهن المعرفي االتزان عدم

19 
المناسبة  التوضيحية األمثلة العديد من عرضمراعاة 

 متوسط 2 580. 2.50 والكافية الستيعاب الطالبات لموضوع المحاضرة

 متوسط  593. 5.62 الكلي 

 

األداء في البعد الثالث لُممارسة عضوات هيئة التدريس ( أن مستوى 2يتضح من نتائج الجدول السابق )

للتدريس المرتكز على التعلم البنائي بكلية التربية للبنات جامعة الملك خالد من وجهة نظرهن كان متوسطا، 

(، كما جاءت عبارات البعد الثاني في 593.( وبانحراف معياري ) 5.62حيث بلغ المتوسط الحسابي )

 والمنخفضة. الدرجتين المتوسطة،

 

 

 البعد الرابع: التقويم
 

 ( 6جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى ُممارسة التدريس المرتكزة على التعلم البنائي 

 (5 في البعد الرابع لدى عينة الدراسة: ن= )

 المتوسط العبارات م
االنحراف 

 المعياري
 الرتب

مستوى 

 األداء

1 
اد االختبارات التي تتفق مع طبيعة المادة إعد

 منخفض 11  586. 2.06 التعليمية المقدمة

2 
 مستويات تقيس االهتمام باستخدام األسئلة التي 

 منخفض 5 707. 2.30 الطالبات لدى متنوعة عقلية

3 
 بأسئلة الطالبات أسئلة عن اإلجابة االهتمام بتجنب

 منخفض 15 488. 1.92 أخرى

4 
 في مستمرة بصورة التقويم بتوظيف االهتمام

 منخفض 2 751. 2.26 التعلم عملية

5 
 على الطالبات تساعد أسئلة االهتمام بطرح

 منخفض 11 652. 1.94 تخصهن بقضايا التفكير

6 
 التقويم عملية في االهتمام بمشاركة الطالبات

 منخفض 2 808. 2.14 بأدائهن الخاصة
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 منخفض 6 735. 2.30 الطالبات اءأد على مسبقة أحكام إصدار تجنب 7

 منخفض 2 751. 2.26 ذاتيا تعلمهن تقويم على الطالبات تشجع 8

 منخفض 16 756. 1.86 التعلم عملية تحسين في التقويم نتائج توظيف 9

10 
 تقويم في المباشرة المالحظة مراعاة استخدام

 متوسط 1 542. 2.54 الطالبات أعمال

11 
 على الطالبات نيبتأ أو لوم مراعاة تجنب

 منخفض 2 452. 2.20 الخطأ إجاباتهن

12 
 مواقف خالل من الطالبات أداء مراعاة تقويم

 منخفض 2 808. 2.20 حياتية

13 
التعليمية  المادة بأهداف التقويم ربط مراعاة

 منخفض 12 748. 1.82 المقدمة

 منخفض 2 752. 2.08 النهاية مفتوحة أسئلة يتضمن التقويم طرح 14

 منخفض  808. 5.12 الكلي 

 

 

( أن مستوى األداء في البعد الرابع لُممارسة عضوات هيئة التدريس 2يتضح من نتائج الجدول السابق )

للتدريس المرتكز على التعلم البنائي بكلية التربية للبنات جامعة الملك خالد من وجهة نظرهن كان منخفضا، 

(، كما جاءت عبارات البعد الرابع في 808.ف معياري ) ( وبانحرا5.12حيث بلغ المتوسط الحسابي )

 الدرجتين المتوسطة، والمنخفضة.

 ( مقارنة أبعاد االستبانة ككل2كما يوضح الجدول التالي )

 

 (7جدول )

 مقارنة بين أبعاد االستبانة ككل 

 االنحراف المعيارى المتوسط العدد المحاور

 12.65235 34.8600 50 البعد االول

 3.33375 23.2200 50 الثانيالبعد 

 6.97880 44.4800 50 البعد الثالث

 5.17703 29.8800 50 البعد الرابع

 11.00881 33.1100  الكلي 

 

( أن مستوى األداء لُممارسة عضوات هيئة التدريس 2- 6وفي ضوء ماسبق يتضح من نتائج الجداول السابقة) 

التربية للبنات جامعة الملك خالد من وجهة نظرهن كان بدرجة للتدريس المرتكز على التعلم البنائي بكلية 

.(، 226( وبانحراف معياري )5.62منخفضا عدا البعد الثالث، الذي كان متوسطا حيث بلغ المتوسط الحسابي )

( تباين 2كما جاءت عبارات األبعاد ككل في الدرجتين المتوسطة، والمنخفضة كما يتضح من الجدول السابق)

ء عينة الدراسة للممارسات التدريس القائم على التعلم البنائي، حيث جاء في الترتيب األول البعد مستوى أدا

الثالث) تقديم األنشطة العلمية الفاعلة( ، وفي الترتيب الثاني جاء البعد األول)تفعيل مشاركة الطالبات في 

، وفي الترتيب الرابع واألخير جاء البعد المحاضرات( ، وفي الترتيب الثالث بمتوسط جاء البعد الرابع)التقويم(

 الثاني)توفير البيئة المحيطة كمصادر للتعلم(.
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توجد فروق ذات  وفي ضوء هذه النتائج يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على:

امعة الملك أداء عضوات هيئة التدريس بكلية التربية بج( بين مستوى α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى )

 خالد في ضوء ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائي.

ويمكن تفسير ذلك بأن عضوات هيئة التدريس، خاصة األساتذة المساعدون والمحاضرات يحتجن إلى مزيد من 

 التدريب على ممارسة التدريس القائم على التعلم البنائي، كما يمكن إرجاع ذلك إلى اعتماد كل عضو هيئة

التدريس على أسلوبه الذاتي في التدريس، خاصة المحاضرات اللواتي ليس لديهن خبرة في التدريس وفق 

التدريس البنائي، كما التوجد خطة واضحة ينفذها الجميع خالل التدريس في المحاضرات. وتشير هذه النتيجة 

اركون، لتوعية األساتذة المساعدون إلى أهمية الدور الذي يتطلب القيام به من قبل األساتذة واألساتذة المش

والمحاضرات وحثهن على أهمية ممارسة التدريس القائم على التعلم البنائي في المحاضرات، وفي جميع 

الموضوعات الخاصة بكل مقرر دراسي، خاصة وأن من أهم مظاهر التدريس القائم على النظرية البنائية 

Constructivism Theory-based Teaching ر صناعة المتعلمين للمعنى ومساعدتهم على تغيير تيسي

أفكارهم، فالتدريس القائم على البنائية يحقق مساعدة المتعلمين لفهم كيف ولماذا يمكن أن تفسر وتتنبأ ببعض 

المعلومات بصورة أكثر صحة من المعلومات األخرى )المعلومات السابقة( وذلك عن طريق إتاحة الخبرات 

لتي تشجعهم على بناء المعلومات الصحيحة، وبذلك فإن ممارسة التدريس القائم على التعلم والفرص للمتعلمين ا

البنائي يحقق إعادة ترتيب لبعض األفكار مع بعضها اآلخر، وهكذا فإن المعلومات الجديدة تستخدم لتصحيح 

مات، وتتفق أيضا مع المعلومات السابقة، حيث تختلف وجهة النظر هذه مع فكرة أن المعلم هو المعطي للمعلو

فكرة أن المتعلم يجب أن يكون صانعا لهذه المعلومات، وأن يشجع روح االستفسار والتساؤل من خالل أسئلة 

تثير التفكير.كما يمكن تفسير وجود البعد الثالث)تقديم األنشطة العلمية الفاعلة ( في الترتيب األول بمستوى أداء 

لية وذاتية الطالب وتشجعها، إضافة إلى توفير بيئة صف يتم خاللها متوسط إلى توفير بيئة صف تقبل استقال

طرح أسئلة مفتوحة النهاية والسماح بزمن االنتظار للتفكير وتلقى اإلجابات أو المقترحات أو التعليقات، و 

 تشجيع مستويات التفكير العليا، والحوار والمناقشات والمناظرات العلمية مع المعلم ومع بعضهم البعض.

؛ 5111؛ ريان،5111؛ الجميل،5112؛ أبو عودة،5112وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من )السليم،

 (.5112؛ مصطفى،5112؛ الرويس،5112؛ الجربه،5112؛ الزعانين،5112حبيب،

 

ممارسات التدريس المرتكزة على هل تختلف درجة  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على

 -تبعا لمتغير الدرجة العلمية )أستاذعضوات هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد لدى  التعلم البنائي

 محاضر(؟ -أستاذ مساعد  -أستاذ مشارك 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى ُممارسة 

لدى عضوات هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد. تبعا لمتغير  التدريس المرتكزة على التعلم البنائي

الدرجة العلمية، ولتحديد ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(α  ≥1.12( تم تطبيق تحليل التباين األحادي )One Way ANOVA( كما يوضحها الجدول التالي ،)2:) 

 

 (8جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى ُممارسة التدريس المرتكزة على التعلم البنائي 

 (5 لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير الدرجة العلمية: ن= )

الدرجة 

 العلمية

 الترتيب االنحراف المعيارى المتوسط العدد

 1 3.53553 178.5000 2 استاذ

استاذ 

 مشارك
4 138.7500 23.55667 

6 

 5 9.89825 142.7586 29 استاذ مساعد

 2 1.49603 104.6667 15 محاضر

  21.90533 132.4400 50 المجموع

 

( وجود فروق دالة إحصائيا، ولمعرفة داللة الفروق تم حساب تحليل التباين 2يتضح من نتائج الجدول السابق )

 (:2جدول التالي )(، كما بالOne Way ANOVAاألحادي )
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 نتائج تحليل التباين األحادي تبعا لمتغير الدرجة العلمية (9جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( لصالح األساتذة.11( وجود فروق دالة عند مستوى )2يتضح من الجدول السابق )

توجد فروق ذات  وفي ضوء هذه النتائج يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على:

ة الملك أداء عضوات هيئة التدريس بكلية التربية بجامع( بين درجة α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى )

أستاذ  -أستاذ خالد في ضوء ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائي تعزى لمتغير الدرجة العلمية )

 محاضر( لصالح الدرجة العلمية لألستاذ. -أستاذ مساعد  -مشارك 

علم ويمكن تفسير ذلك بأن خبرة األساتذة لسنوات تدريس كبيرة مكنهم من ممارسة التدريس القائم على الت

البنائي، باعتبارهم أحد المصادر التي يتعلم منها المتعلم وليس المصدر الرئيس للمعلومات، إضافة إلى  قيامهم 

بتنويع مصادر التعلم والتقويم لتتناسب مع مختلف الممارسات التدريسية، وتشجيع المناقشة البنائية بين 

لذكاء في انتقاء أنشطة التعلم، و تقبل ذاتية المتعلم المتعلمين، والفصل بين المعرفة واكتشافها، و اتسامهم با

ومبادراته، وتشجيع استفسارات الطلبة، و نموذجا يكتسب منه الطلبة الخبرة، إضافة إلى تشجيع المتعلمين على 

 اختبار أفكارهم، واقتراح أسباب لألحداث وتقديم التنبؤات، وتشجيعهم أيضا على التحليل الذاتي، وجمع 

حقيقية لدعم أفكارهم، واعادة صياغة أفكارهم في ضوء أحداث وخبرات جديدة، كما يمكن تفسير األحداث ال

ذلك أيضا الفتقار برامج إعداد المعلم بكليات التربية بوجه عام في تعزيز منظومة معرفية وأدائية وفق األفكار 

ء الخدمة تستهدف جميع أعضاء هيئة البنائية، وعلى مستويات اإلعداد كافة، كما أن برامج التطوير المهني أثنا

التدريس، بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية، إضافة إلى حداثة هذه التوجهات، كما يمكن أن يرجع ذلك إلى أن 

معظم أعضاء هيئة التدريس اليعملون بالجامعات قبل التحاقهم بالتدريس في جامعة الملك خالد. وتتفق هذه 

؛ Gilbels,; Watering,; Dochy & Bossche,2006؛ Uzuntryak,2003النتيجة مع دراسة كل من )

Almon,2011؛ Bay, & Centin,2012،5112؛ الزعانين،5116؛ الخالدي.) 

ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي ينص على: هل تختلف درجة 

تبعا لمتغير الخبرة العلمية الوظيفية )أقل بجامعة الملك خالد عضوات هيئة التدريس بكلية التربية لدى  البنائي

ولتحديد ما إذا كانت الفروق بين  سنوات(. 11أكثر من  -سنوات11إلى أقل من  2من  -سنوات2من 

(، تم تطبيق تحليل التباين األحادي α  ≥1.12المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

(One Way ANOVA( كما يوضحها الجدول التالي ،)11:) 

 

 (15جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى ُممارسة التدريس المرتكزة على التعلم البنائي  

 الخبرة العلمية الوظيفية لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير

 

 

 

 

 

 

 

 المتوسط العدد سنوات الخبرة
االنحراف 

 المعياري

 الرتب

 6 1.55662 104.6154 13 سنوات 2ن أقل م

 5 13.64387 139.3030 33 11سنوات ألقل من  2من 

 1 21.09305 166.2500 4 سنوات فأكثر 11

  21.90533 132.4400 50 المجموع

 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F الداللة 

 6353.475 3 19060.426 بين المجموعات
65.648 .000 

 96.780 46 4451.894 داخل المجموعات

    49 23512.320  المجموع
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( وجود فروق دالة إحصائيا، ولمعرفة داللة الفروق تم حساب تحليل 11يتضح من نتائج الجدول السابق )    

 (:11(، كما بالجدول التالي )One Way ANOVAين األحادي )التبا
 

 (11جدول )

 نتائج تحليل التباين األحادي تبعا لمتغير الخبرة العلمية الوظيفية 

 
 .(11**دالة عند مستوى )

 

 11.( لصالح األكثر خبرة )أكثر من 11( وجود فروق دالة عند مستوى )11يتضح من الجدول السابق )

توجد  سنوات(. وفي ضوء هذه النتائج يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص على:

أداء عضوات هيئة التدريس بكلية التربية ( بين درجة α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) فروق

بجامعة الملك خالد في ضوء ممارسات التدريس المرتكزة على التعلم البنائي تعزى لمتغير الخبرة العلمية 

سنوات  11الخبرة ( لصالحسنوات 11أكثر من  -سنوات11إلى أقل من  2من  -سنوات2أقل من الوظيفية )

 فأكثر. 

 

ويمكن ان يرجع ذلك إلى قيام أعضاء هيئة التدريس األكثر خبرة بتشجيع المتعلمين على تحدي بعضهم البعض 

في المفاهيم واألفكار، وتقبل وتشجيع المتعلمين على استهالل األفكار، وتوفير الوقت الكافي لتحليل أفكار 

هم المعملية، وتقديم أنشطة مفتوحة تساعدهم على طرح األسئلة المتعلمين، ومساعدتهم على صياغة خبرات

واالفتراضات، وتقديم المحاضرات بطريقة تركز على أسئلة المتعلمين وترتبط بالمفردات الجديدة، وتقديم 

مشكالت جديدة تثير لدى المتعلمين نظرة جديدة للمفاهيم التي يتعلموها. إضافة إلى اعتبار األعضاء األكثر 

منظمين لبيئة التعلم بحيث يشيع فيها جو االنفتاح العقلي وديمقراطية التعبير عن الرأي وقبول المخاطرة، خبرة 

واصدار القرارات، وكونهم مصدرا احتياطيا للمعلومات إذا لزم األمر، ونموذجا يكتسب منه الطالب الخبرة، و 

مهام التعليم بالتعاون مع الطالب، ومشاركين موفرين ألدوات التعلم، مثل: األجهزة والمواد المطلوبة إلنجاز 

في عملية إدارة التعلم وتقويمه، كما أن ممارسة التعلم البنائي يحتاج إلى خبرات متجددة، وإلى انتقال مستمر 

نحو هذه الممارسات، وربما كان لمحاولة أعضاء هيئة التدريس تقليد بعضهم البعض، من خالل تطبيق أنماط 

تقليدي، مما يحيد أثر الخبرة التدريسية، وجعلها غير فاعلة في نقل األفكار البنائية داخل  وسلوكيات ذات طابع

البيئة الصفية في المحاضرات. ويستدل أيضاً من هذه النتيجة إلى ضرورة أن يعمل أعضاء هيئة التدريس على 

ً على االلتزام بعملية التقويم وباألسس التي تستند إليها والتزامهم بمضمونها وما ت فرضه من قيمة تؤثر إيجابيا

مسار العملية التعليمية التعلمية بكلية التربية، حيث يعد تعلم وتقويم الطلبة عملية تستخدم معلومات من مصادر 

متعددة للوصول إلى حكم يتعلق بالتحصيل الدراسي لهم، ويمكن الحصول على هذه المعلومات باستخدام وسائل 

ب التي تعطينا بيانات غير كمية، مثل: ملفات اإلنجاز، ومالحظاتهم لطالبهم في القياس، وغيرها من األسالي

قاعات الدراسة، خاصة وأنه يمكن بناء التقويم على بيانات كمية أو بيانات كيفية، إاّل أن استخدام وسائل القياس 

ً نبني عليه أحكام التقويم، بمعنى أننا نستخدم وسائل ا ً سليما لقياس المختلفة للحصول على الكمية يعطينا أساسا

بيانات التي القيمة لها إذا لم يتم توظيفها بشكل سليم يسمح بإصدار حكم صادق على تحصيلهم الدراسي. خاصة 

وأن ممارسة التعلم البنائي تحتاج إلى خبرات متجددة والى انتقال مستمر نحو هذه الممارسات داخل البيئة 

 ؛Hancock, & Gallard,2004 ؛Nemser,2003كل من) الصفية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

Kastens,2004؛ Erdogan؛ Akcay, & 

yager,2007،5112؛مصطفى،5112؛الرويس،5112؛الجربه،5112؛حبيب.) 

 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F الداللة 

 8095.762 2 16191.523 بين المجموعات

 155.762 47 7320.797 اتداخل المجموع 000. 51.975

  49 23512.320 المجموع 
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 توصيات الدراسة
 في ضوء ما توصلت اليه نتائج الدراسة تم التوصية بمايلي:

لمساعدون والمحاضرات على توظيف االهتمام بتدريب عضوات هيئة التدريس، خاصة األساتذة ا -1

األداء التدريسي القائم على التعلم البنائي، من خالل إعداد برامج وورش عمل تدريبية قائمة على التعلم 

 البنائي.

االهتمام بتوفير مناخات صفية بنائية، بما يسهل من توظيف ممارسات التعليم القائم على األفكار البنائية  -5

 في قاعات الدراسة.

االهتمام بتأهيل أعضاء هيئة التدريس بتصميم نماذج إرشاديه ألعضاء هيئة التدريس خاصة وأن معظمهم  -6

اليعملون بالجامعات، بل يعملون في مجال التدريس بالمدارس كمعلمين أو أخصائيين حتى المعينين منهم، 

 ت المنبثقة عنها.وذلك لتوضيح فلسفة التعلم القائم على الفكر البنائي، وبعض االستراتيجيا

االهتمام بتضمين برامج إعداد المعلم بكليات التربية بوجه عام نماذج تطبيقية لمحاضرات وفق -2 

استراتيجيات التعلم البنائي؛ ليستفيد منها أعضاء هيئة التدريس من المحاضرات واألساتذة المساعدين في 

 تدريسهن.

يئة التدريس، خاصة المحاضرات واألساتذة المساعدون االهتمام بتعرف المعوقات التي تواجه أعضاء ه -2

الذين تم تعيينهم من التربية والتعليم في تطبيق ممارسات واستراتيجيات التدريس القائمة على التعلم البنائي 

 الحديثة، أو حول اتجاهات الطلبة وتقبلهم للمنحى البنائي في التعلم.

اء هيئة التدريس من المحاضرات واألساتذة المساعدين االهتمام بتوفير وسائل الدعم لتشجيع أعض -2

العاملين في التدريس بكلية التربية، على استخدام استراتيجيات تدريسية قائمة على أفكار النظرية البنائية في 

 التعلم.

 

 المقترحات:
والمقررات واقع استخدام ممارسات التدريس القائم على التعلم البنائي في مناهج وطرق تدريس العلوم  -1

 األكاديمية األخرى.

تقييم الدور التدريبي ألعضاء هيئة التدريس من األساتذة في تنمية ممارسات التدريس القائم على التعلم  -5

 البنائي.

برنامج تدريبي للمحاضرات وفق ممارسات التدريس القائم على التعلم البنائي لتنمية مهارات التدريس  -6

 البنائي لديهن.

ذج التعلم البنائي في تغيير التصورات البديلة للممارسات التدريس القائم على التعلم أثر استخدام نمو -2

 البنائي لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية جامعة الملك خالد.

 

 المراجع 

(. أثر استخدام النموذج البنائي في تدريس الرياضيات على تنمية مهارات 5112أبو عودة، سليم. ) .1

واالحتفاظ بها لدى طالب الصف السابع األساسي بغزة. رسالة ماجستير غير  التفكير المنظومي

 منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة: فلسطين.

شارك( على تنمية مهارات التفكير  -زاوج  -(. أثر توظيف استراتيجية )فكر 5111أبو غالي، سليم ) .5

ي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، المنطقي في العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساس

 الجامعة اإلسالمية، غزة: فلسطين.

(. أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على تنمية بعض 5112برغوت، محمود. ) .6

المهارات في التكنولوجيا لطالب الصف السادس األساسي بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة: فلسطين.التربية

(. واقع معرفة وتقَبُّل ُمعَلمي الرياضيات لنموذج التعلم البِنَائِّي ودرجة 5112الثقفي، عبد الهادي. ) .2

 قدرتهم على تطبيقه. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى.

تصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى طلبة الصف (. أثر دورة التعلم في تعديل ال5112األسمر، رائد. ) .2

السادس واتجاهاتهم نحوها، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة: 

 فلسطين.
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(. فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض ممارسات التعلم البنائي للطالبات 5112الجربه، ياسمين. ) .2

ساسي بجامعة األزهر بغزة. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية المعلمات تخصص التعليم األ

 جامعة األزهر بغزة.

(. أثر استخدام أنموذج التعلم البنائي لتدريس مادة األحياء في تنمية التفكير العلمي 5111الجميل،غادة.) .2

 .522 -522(،5)12والعلم. التربية لدى طالبات الصف الرابع العام. مجلة

(. واقع استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي 5112.)حبيب،رباح .2

 بمحافظة غزة.رسالة ماجستير غير منشورة.كلية التربية، جامعة األزهر بغزة.

. مجلة (. درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها للتدريس البنائي5116الخالدي،جمال. ) .2

 .612 -522(.1)51اإلنسانية،جامعة بابل/ العلوم 

(. واقع الممارسات التدريسية الداعمة للتعلم البنائي لدى معلمي 5112. )الرويس، عبد العزيز .11

(، 1)12الرياضيات للمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية. مجلة العلوم التربوية والنفسية.

 .122 -125مارس.

الرياضيات للتدريس البنائي وعالقتها بمعتقدات  (. مدى ممارسة معلمي5111ريان، عادل. ) .11

 .112-22(،52)1فاعليتهم التدريسية، مجلة جامعة القدس المفتوحة.

(. درجة توظيف معلمي العلوم للتدريس البنائي في حصص العلوم 5112الزعانين، جمال. ) .15

سانية( المجلد التاسع بمحافظات غزة وعالقته ببعض المتغيرات. مجلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلن

 .122-122(،1عشر، يناير، )

(. التعلم والتدريس من منظور النظرية، البنائية، عالم الكتب، 5116زيتون، حسن وزيتون، كمال ) .16

 القاهرة: مصر.

(. فاعلية نموذج مقترح لتعليم البنائية في تنمية ممارسات التدريس البنائي لدى 5112السليم، مالك. ) .12

وأثرها في تعديل التصورات البديلة لمفاهيم التغيرات الكيميائية والحيوكيميائية لدى معلمات العلوم 

طالبات الصف األول المتوسط بمدينة الرياض.مجلة جامعة الملك سعود،،العلوم التربوية والدراسات 

 .222-222(، 5)12اإلسالمية،

تحصيل طلبة الصف التاسع  (. أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تنمية5112عامر، رهام. ) .12

األساسي في منهاج التكنولوجيا واتجاهاتهم نحوه في مدارس محافظة نابلس الحكومية، رسالة ماجستير 

 غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس: فلسطين.

ملكة (. البنائية وعالقتها بعملية التعليم والتعلم، وزارة التربية والتعليم، م5111عبد هللا، زكريا. ) .12

 البحرين.

(. فاعلية استخدام طريقة " دورة التعلم " في تحصيل الرياضيات وتنمية 5112العتيبي، نوال. ) .12

مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير 

 منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

(. أثر استخدام بعض استراتيجيات النظرية البنائية في تنمية ٢١١٤ملوح، دمحم. ) عفانة، عزو وأبو .12

التفكير المنظومي في الهندسة لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة، المؤتمر العالمي األول لكلية 

 .252-622التربية التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج، جامعة األقصى، فلسطين.

(. تدريب معلم العلوم وفقاً لنظرية البنائية، دار صفاء للنشر 5115مكاون، حسين. )العفون، ناديا و .12

 والتوزيع: عمان.

(. مستوى معرفة وممارسة معلمي العلوم والرياضيات للنظرية 5116عياش، آمال والعبسي، دمحم. ) .51

 .222  -256( 6) 12البنائية من وجهة نظرهم، مجلة العلوم التربوية والنفسية. 

(. المدخل المنظومي وبعض نماذج التدريس القائمة على الفكر البنائي، المؤتمر 5112، منى. )دمحم .51

 إبريل. 2  -6العربي الرابع " المدخل المنظومي في التدريس والتعلم، جامعة عين شمس، بدار الضيافة، 

مرحلة (. درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية للتدريس البنائي لل5112المساعفة، حران. ) .55

األساسيّة في ضوء بعض المتغيرات في لواء ناعور. كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط. 

 عمان:األردن.

(. ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي التربية اإلسالمية وعالقتها ببعض 5112مصطفى، انتصار. ) .56

 .622-662(،6)15المتغيرات. المجلة األردنية في العلوم التربوية.
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