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مدرسي التربية اإلسالمية التدريس البنائي من وجهة نظر المشرفين
درجة ممارسة ّ
المدرسين أنفسهم في العراق
التربويين و ّ
إعداد:

علي محمود مصطفى القيسي
إشراف:

األستاذ الدكتور حامد مبارك العويدي
المل ّخص
دددفك الد ارسددة إلددى استقصدداء درمددة ممارسددة مدرس د التربيددة اإلسددالمية التدددريا الب دداي مددن
ومهة

ر المشرفين التربويين والمدرسين أ فسهم ف العدراو واختبدار ديلدة الفدروو بدين متوسدااك

الحسددابية لدرمددة الممارسددة وفق دام لمت ي دراك( :الم د ا ،الخبددر التدريسددية ،والم ددل العام د ) ولتحقيددو

أ داف الدراسة استخدم م هج البحث الوصف المسح  .وقد تكو ك ي ة الدراسة من مميع مشدرف

ومش درفاك مدداد التربيددة اإلسددالمية والبددالع دددد م ( ،)81ك د ل تددم اختيددار ي ددة مددن مدرس د مدداد

التربي ددة اإلس ددالمية با ددع دددد أفراد ددا ( )817مدرسد دام ومدرس ددة 288( ،م دددرا و  261مدرس ددة) فد د

المدارا الحكومية ف مديرية تربيدة ي دوى لممدع البيا داك تدم ب داء اسدتبا ة خاصدة مكو دة مدن ()11

فقر وتم تابيقها اى أفراد العي ة بعد التأكد من صدقها وثباتها.

وقد أشارك ال تايج إلى أن درمة ممارسدة مدرسد التربيدة ايسدالمية التددريا الب داي مدن ومهدة

ر المشرفين التربويين كا ك بدرمة متوساة ،أما من ومهة

مرتفعة كما كا ك

ر المدرسدين أ فسدهم فكا دك بدرمدة

ا فدروو اك ديلدة إحصدايية) )α≥ 1.05فد تقددير درمدة ممارسدة التددريا

الب دداي بددين متوسددا تق ددير المش درفين التربددويين والمدرسددين أ فسددهم ولصددالو المدرسددين ولددم تكددن
الد فددروو اك ديلددة احصددايية) )α≥ 1.05فد درمددة ممارسددة التدددريا الب دداي مددن ومهددة

ددر

المدرسددين تعددلى لمت ي دراك (الم د ا والخبددر التدريسددية ،والم ددل العام د ) ،وأوصددى الباحددث بتدددريب
مدرس التربية ايسالمية اى تو يف األفكدار ال ريدة الب اييدة فد التددريا داخدل الصدف ،وتدوفير

م اخ دراس يت اسب مع تابيو الممارساك الب ايية داخل الصف.

الكلمات المفتاحية :التدريس البنائي ،مدرسو التربية اإلسالمية ،التعليم في العراق.
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Abstract
The study aimed to investigate the degree to which Islamic education teachers
utiliz constructive teaching from the perspective of educational supervisors and the teac
hersteselves in Iraq. To achieve the objectives of the study, the descriptive approach
was used. A sample from Islamic education teachers and supervisors in Nineveh
governorate in Iraq was selected. The sample included all the supervisors of the
Islamic education (30 supervisors) and A random sample of Islamic education teachers
(347). To collect data a questionnaire consisting of (40) items was applied to the
sample after verifying their validity and stability. The results indicated the degree to
which teachers of Islamic education utilized constructive teaching from the educational
supervisors ’point of view, it was moderate, and from the teachers’ viewpoint it was
high. In Addition, there were also statistically significant differences (α≤ 0.05) in the
degree of constructive teaching practice between the educational supervisors and the
teachers themselves. There were no significant (α≤ 0.05) in the degree of teachers’
utilization of constructive teaching from the teachers' point of view attributed to study
variables (gender, teaching experience, and academic qualification). The researcher
recommended training teachers of Islamic education to employ constructive theoretical
ideas in teaching in the classroom.
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1

الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
تد دي الم سسدداك التعايميددة دو امر رييسدام ف د

مايددة الت شددية الثقافيددة واألخالقيددة وايمتما يددة ،كمددا أن

ال م ددو المت الي ددد لت ددأثير وس ددايل اي ددالم وايتص ددايك وال دددوراك ايقتص ددادية فد د تحدي ددد و ش ددر الق دديم
األخالقية والثقافية سيكون له تأثيراك أساسية اى الدور ال ي تقوم به المدرسة ف

قاها أو تكوي هدا

أو ت يير ا له ه القيم.
ومما ي ش فيه أن كل

ه الت يراك تدل اى أن المتعامين يوامهون فد وقت دا الحاضدر المدام

يختاددف مددا وامهدده كثيددر مددن أق د ار هم فيمددا مضددى ،ل د ل فددأن مددا كددان م اسددبام ألولي د الاددالب ف د
الماض لم يعد ولن يصاو لاالب العصر الحاضر(الكبيس وحسون.)1121 ،
وف ايتماه فسه أدى التقدم العام إلى تشعب العاوم والمعدارف وتعددد التخصصداك ،ممدا تدر
بصددماته اددى مميددع دواح وممددايك الحيددا  ،وصدداحب لد تضخددم فد كددم المعرفددة والمعاومدداك،
وأصددبو مددن الص ددعب اددى المقددرراك فد د مميددع الم ارح ددل التعايميددة المختافددة أن تتض ددمن كددل د د ه
التاددوراك المعرفيددة الهاياددة ،ددالو اددى ل د

هددور العديددد مددن المشددكالك الت د توامدده األف دراد ف د

حياتهم اليومية مما يتااب ت يير فاسفة وأ داف التعايم من تعايم تقايدي قايم اى المددرا وكفاءتده
فقددا إلددى تعادديم م ددوم قددايم اددى شدداا المدددرا وممارسددته لمهدداراك التدددريا الفعددال ،ومددن تعاددم
سدداب يسددتقبل فيدده المددتعام فقددا مددا يقدمدده إليدده إلددى تعاددم شددا يتمركددل حددول المددتعام وايمابياتدده ف د
الموقف التعايم (قر .)1127 ،

1

يعددد الددتعام الاريددو الوحيددد إلددى الرقد والتحضددر ومسدداير التاددور المتالحددو فد شددتى ممددايك
الحيددا وبخاصددة الت د تفض د إلددى حتميددة التعامددل الدديق مددع الواقددع العددالم بكددل مفرداتدده د ا مددن
احيددة ،ومددن احيددة أخددرى فددمن التعادديم يع ددد األسدداوب الوحيددد ال د ي يمك ددن األمددم المختافددة مددن إ ددداد
شددعوبها إ دددادام اميدام سددايمام ي دداهم لاتعامددل بفكددر امد وتفكيددر م اقد

مددع كددل مددا تددأت بدده مددن

م ثراك سواء أكا ك إيمابية أم سدابية ،و ادى د ا فدمن الدتعام يحتداج إلدى كدل مدل يرقدى بده ويحقدو
أ دافه ،و ا لن يتم إي إ ا تمكدن المع يون به من القضاء اى أيدة مشدكالك تعتدر

مسديرته وفدو

أساوب ام (التميم و باا.)1126 ،
وف د العقددود الماضددية حدددثك ت يي دراك كثيددر ف د دور المعاددم والمددتعام ف د العمايددة التربويددة،
ويددأت

ل د مددع التاددور ف د

ريدداك اددم ال د فا التربددوي و ريدداك الددتعام .كمددا شددهد تاددو امر امي دام

وتك ولومي دام ددايالم يحددتم اي ددا مواكبددة الت ي دراك المسددتمر ف د

ددالم المعرفددة العاميددة ،ل د ا ي بددد مددن

اي تم ددام با اري ددو ت دددريا المد دواد اإل س ددا ية بش ددكل ددام والتربي ددة اإلس ددالمية بش ددكل خ ددال (س ددالمة،
.)1117
ويتااددب لاقيددام ب د ل تو يددف العديددد مددن ايسددتراتيمياك والوسددايل التربويددة الحديثددة لاسددع

حددو

تاوير مهداراك الاابدة ادى التفكيدر وال قدد واإلصد اء إلدى الحدد األقصدى الممكدن مدن أمدل الوصدول
إلددى المرحاددة المرمددو  ،وتتااددب مايدداك ضددمان المددود ف د التعادديم التحديددد الدددقيو يسددتراتيمياك
التدريا ورباها ب واتج التعايم و

من أ م العوامل الم ثددر ف

ماح الدرا وتحقيو مودته ،وف

ضوء متااباك ضمان المود وايتما اك الحديثة ف التدريا كان من المهم التركيدل ادى اختيدار
استراتيمياك تقود إلى التعام ال شا (الفيف .)1127 ،
والاء اي تم ددام المت الي ددد بالبيي ددة ومش ددكالتها ه ددرك الحام ددة إل ددى إيم دداد أفد دراد ل ددديهم ال ددو
الم اسددب بالمشددكالك البيييددة والد اريددة الكافيددة بكيفيددة موامهتهددا ،والحددافل القددوي كاهددا ،وم ددع تفاقمهددا،
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و ا يعتمد بشكل أساس

اى مدا يتشدكل لدديهم مدن اتما داك حدو البييدة .(Kandir & lburan,

)2012
وبما أن أبرل أ داف التعايم إكساب الاالب الثقافة العامية بحيث يكون قاد امر اى قدل المفدا يم
والمعرفة العامية إلى سياقاك الحيا ايمتما ية وايقتصادية والثقافية ،واتخدا القد ارراك وايمداد حادول
لمشددكالته اليوميددة ،ل د ل ي ب د أن يعكددا الم هدداج د ه األ ددداف مددن حيددث محتددوى المدداد العاميددة
واستراتيمياك التدريا وأ شاة التعام ).)Laherty, 2000
وأكد حمدان ( )1128إلى ت ويع ارايو التدريا وأساليبه ف أي موقف تعايم

وف أي فصل

وف أي مرحاة ألن الاابة ال ين قوم بتعايمهم ي يتعامون باريقة واحد فبيد هم اختالفداك متعددد
ت ثدر ف رغباتهم ف التعايم وف قدراتهم وسر تهم اى الدتعام و ادى مدا يفضداو ه مدن ا اريدو تعاديم
وتعاددم فددم ا أرد ددا أن سددا د م اددى تحقيددو أ ددداف المد هج ي بددد مددن ت ويددع التدددريا بمددا يتددفو مددع
خصايصهم وسماتهم المختافة.
فالتاور س ة من س ن الحيا  ،والتعايم كم ومة متعدد شماته روايو التاوير والتمديدد ،والمتتبدع
لام ا ج الدراسية الحديثة يمد ا م سممة مع األ داف الت يسعى لتحقيقها وبما يتفو مدع أحددث مدا
ت ادي به ال ريداك التربويدة الحديثدة ،ومدن أشدهر ا ال ريدة الب اييدة التد ا ااقدك مدن

ريدة بياميده

ف ال مو المعرف والت تركل اى الدور الفعال لامتعام (الاالب) ف ب اء معرفته من خالل تفا اه
الب اي والت اركم مع بييته وممتمعه ول ته مما أومد

ر م اير أدك الى تاور الم ومدة التربويدة

التعايمية التعامية (باغوا و بدالبسيا.)1111 ،
ومددن ثددم فددمن مبدددأ الب اييددة حددول المعرفددة ي ااددو مددن افت ارضددين :أولهمددا مع د باكتسدداب المعرفددة،
وثا يهمددا يخددتل ب رضددية المعرفددة أو و يفتهددا وصددحتهاع فاكتسدداب المعرفددة مايددة ب اييددة تفا ايددة
شدداة ومسددتمر  ،تددتم مددن خددالل تعددديل وتاددوير وت دديم الخب دراك والتراكيددب المعرفيددة لافددرد ،بهدددف
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مسا دته ف حل مشكالك توامهه ،أو اإلمابة ن أسياة تحيره ،أو إرضاء ل ة اتيدة داخايدة لديده
حو تعام موضوع ما (.)Shirvani,2009
كمددا تفتددر

ال ريددة الب اييددة أن الددتعام مايددة مسددتمر تسددعى لتاددوير ب ددى معرفيددة مديددد تعيددد

ت يم خبراك المتعام السابقة ،و ل من خالل ب ل المتعام مهدام معرفيام لاوصول إلدى المعرفدة والتد
تتاددور مددن خددالل التفا ددل ايمتمددا

مددع ا خدرين ،حيدث تددرى الب اييددة أن الددتعام مايددة إمتما يددة

وتركل اى دور ا خرين ف ب اء المعرفة ،كما تفتر

أن التعام يحدث بصور أفضل

المددتعام بمشددكاة حقيقيددة واقعيددة مرتباددة بالحيددا اليوميددة ،حيددث يحدددث

د موامهة

ديد ب دداء لاددتعام ي المع ددى

ددن اري ددو الد دربا ب ددين المعاوم دداك المدي ددد والمعرف ددة الس ددابقة لام ددتعام ،والتد د تعتبد در مكو د دام أساس دديام
لحدوك التعام (الكسبا .)1118 ،
ول ا تع ى ال رية الب ايية ف التعام باكتساب المعرفة وفو ماية تعام شداة ،وادمامهدا والدتحكم
بها ضمن سياو فردي ،وااار تفا ل امتما
مددن أمددل تحقيددو الفهددم ال د ات

وممارسة التفكير العام  ،بعيدا دن التعاديم األصدم،

ي المع ددى ،ال د ي يمكددن الفددرد مددن اكتسدداب مايدداك الددتعام العقايددةع

كايستيعاب والتوافو والموال ة (. (Yang and et al, 2008
وت ددرى الب ايي ددة أن ك ددل ف ددرد يب د د المعرف ددة ب فس دده بمع ددى أن المعرف ددة م ددا د د إي ب دداء شخصد د
ومخادا قا بواسداة العمايداك المعرفيدة ،كمدا أصدبحك ال ريدة الب اييدة ا ن مدن أ دم ايتما داك
التربويددة الحديثددة ف د

مايددة التعادديم والددتعام ،وتاقددى روام دام واسددعام ف د الفكددر التربددوي الحددديث ،ل د ل

أصبو من الضروري أن يكون المعام اى دراية كافية به ه ال رية و القتها بعماية التعايم والتعام،
فه تقوم اى أساا أن المتعامين ليسوا صفحاك بيضاء يكتب ايهدا المعادم مدا يشداء ا مدا لدديهم
ٍ
أ ٍ
ومعارف ترتبا بها المعارف المديد وقدد تتوافدو معهدا فت ددمج فد الب داء المعرفد لامدتعام وقدد
فكار
تختاف

ها فتحتاج إلى تعديل أو إضافة فيرتبا التعام السابو بالتعام المديد( اية.)1118 ،
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وتعد ال رية الب ايية ملءام من الت وير القادم اى الرغم من أ ها ليسك مديد ف سياو ال رياك
لك ها تعكا التعام من م ور أوسع وأشمل فهدف كل ال رياك و ت سيو خبرات ا وتمهيل ا بشكل
م اق و و صميم الب ايية (.)Von, 2001
إن التدريا الب اي

و ت يم ماية التعام والتعاديم ادى ال حدو الد ي يتديو لااالدب تكدوين ب يتده

المعرفيددة ب فسدده و لد مددن خددالل مواقددف تعايميددة تثيددر تفكيدره وب يتدده المعرفيددة وتحفيدله لب د ل شدداا
مقصود لدمج المعرفة السابقة بالمعرفة المديد ف مواقف التعام ).(Gagliradi, 2007
وتتبادور أ ميدة التددريا الب داي فد الدتعام ،مدن خدالل تركيدله ادى دور المدتعام ،با تبداره

صد ار

شداام فد ب داء المعرفدة ،وقدرتده ادى ايسدتمابة التفا ايدة مدع البييدة المحيادة ،وتدلداد احتماليدة
اكتسدداب الخب دراك التفا ايددة ،وايحتفددا بهددا واسددتخدامها ،إ ا مددا تددم ب دداء د ه المعرفددة تحددك ددروف
تعايمية إلكترو ية). (Denton, 2012
ان دور مدرا التربية ايسالمية ي هر من خدالل غدرا القديم ايسدالمية وايخالقيدة التد د دا اليهدا
الدين ايسالم الح يف ف

فوا المتعامين من أمدل تكدوين الشخصدية ايسدالمية المعتدلدة وا دداد

ميل قادر اى موامهة التحدياك والمشكالك الت تعترضه ف حياته الدراسية.
ول د ل كددان مددن الوامددب اددى القددايمين اددى العمايددة التعايمددة أن يعدددوا مدرس دام قدداد امر اددى مواكبددة
ال ري دداك الحديث ددة والتد د ت ددد وا ال ددى ت وي ددع اس دداليب الت دددريا م ددن خ ددالل المعرف ددة الكاما ددة وايلم ددام
بمختاد ددف ايس د ددتراتيمياك وال م د ددا ج الحديثد ددة والتد د د تس د دداير تااعد دداك وتومه د دداك المتعام د ددين وتد د د ليل
الصعوباك الت تعترضهم داخل الصف.

مشكلة الدراسة:
من خالل مل الباحث ف الميدان التربوي وم اقشته لاعديد من مدرس التربية اإلسالمية حول
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المبادئ واألساليب والارايو المستخدمة من قباهم أث اء تدريا الماد  ،فقد كر بعضهم أ هم يتبعون
األساوب التقايدي ال ي يعتمد اى المدرا ف التدريا وأ هم يستخدمون ارايو تدريسية ا تيادية
غالبا ،وأن البيية الصفية اي تيادية

السايد ف التدريا ،وحمتهم ف

و دم كفاية الوقك إل هايه ،و دم ميولهم إلى ت يير

ا األساوب ،أما البع

ل اول الم هج المقرر
ا خر فقد أشاروا إلى

كفاية الوقك ف إ هاء الم هج ،كما أبدوا ميولهم إلى استخدام أساليب تدريسية وتكوين بيية صفية
مديد تسا م ف ترسيخ المعاوماك لدى المتعامين وتعا موام دراسيا يت اسب مع ميولهم
وتفكير م ،وأ هم بحامة إلى دوراك تدريبة اى األساليب والارايو الحديثة الت يرغبون استخدامها
ف التدريا.
لد د ل وم ددد الباح ددث ض ددرور معرف ددة م دددى اس ددتخدام مدرسد د ومدرس دداك التربي ددة اإلس ددالمية فد د
محاف ددة ي ددوى لمبددادئ الددتعام الب دداي مددن ومهددة

ددر المدرسددين ،وكد ل مددن ومهددة

ددر المشدرفين

الترب ددويين لي ددتم التوص ددل إل ددى قا ددة التق دداء ب ددين المدرس ددين ومشد درفيهم لي ددتمكن األخي ددرون م ددن معرف ددة
سابياك وايمابياك المدرسدين القدايمين ادى التددريا داخدل الصدف ،وليتمك دوا مدن معرفدة قداا القدو
لتعليل ا ،و قاا الضعف لتم بها بمقامة دوراك تدريبية وتاويرية تسا م ف مواكبة التاور الحاصدل
ف العماية التعايمية.

هدف الدراسة وأسئلتها:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 التعدرف

ادى درمدة ممارسدة مدرسد

التربيدة اإلسدالمية لاتددريا الب داي مدن ومهدة

المشرفين التربويين والمدرسين أ فسهم ف محاف ة ي وى.

در
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 اختبدار ديلدة الفدروو بدين متوسدااك درمدة ممارسدة مدرسد

التربيدة اإلسدالمية مدن ومهدة

ر المدرسين أ فسهم ف مديرية تربية ي وى لاتدريا الب داي  ،وفقدا لمت يدراك( :المد ا،
والخبر التدريسية ،والم ل العام ).
حيث تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
اوالً :ما درمة ممارسة مدرس التربية اإلسالمية ف مديريدة تربيدة ي دوى لاتددريا الب داي مدن ومهدة
ر المشرفين التربويين؟
ثانياً :ما درمة ممارسة مدرس التربية اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى لاتدريا الب داي مدن ومهدة
ر المدرسين أ فسهم؟
ثالثاً :ل تومد فروو اك ديلة إحصايية

د مسدتوى ديلدة ( )α ≥1.15بدين متوسدا المشدرفين

والمدرسين ف درمة ممارسة المدرسين التدريا الب اي .
رابعاً :ل تومد فروو اك ديلة إحصايية

د مستوى ديلة ( ،)α ≥1.15لدرمدة ممارسدة مدرسد

التربيددة ايسددالمية التدددريا الب دداي مددن ومهددة

ددر م تُعددلى لمت ي دراك (الم د ا الخبددر التدريسددية

الم ل العام )؟

أهمية الدراسة:
أهمية نظرية:
تتضو أ مية

ه الدراسة من خالل ا سمامها مع تومهاك التادوير التربدوي ،الد ي تتب داه ولار

التربية العراقيدة وفدو ر ى ايقتصداد المعرفد  ،مدن خدالل معدل المدرسدة د المكدان الم اسدب لتوليدد
الااقاك الفكرية لامتعامين ،وتعويد م ب اء معارفهم ال اتية وفو مرتكلاك الم حى الب اي ف التعام.
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أهمية عملية:
تتضو األ مية العمايدة لاد ارسدة الحاليدة مدن خدالل توميده المدرسدين والمشدرفين حدو اسدتحداث
بيياك ب ايية وب اء أ شاة تعلل من فا اية الاابة فد الدتعام فضدال دن تدوفير اسدتبا ة لممارسداك
التدريا وفو ال رية الب ايية فد الدتعام ،قدد يسدا د المشدرفين التربدويين فد تادوير الم دا ج والكتدب
الدراسية اإلفاد م ه ف تقويم الساو التدريس لمدرا التربية اإلسالمية وتادويره ،فضدالم دن افداد
اابة الدراساك العايا والباحثين من ايستبا ة و تايج وتوصياك الدراسة.

حدود الدراسة:
حدود بشرية :تم تابيو الدراسة اى مشرف ومشدرفاك ومدرسد ومدرسداك مداد التربيدة اإلسدالمية
ف محاف ة ي وى/ممهورية العراو.
حــدود مكانيــة :تددم تابيددو الد ارسددة الحاليددة ف د المدددارا الثا ويددة الحكوميددة التابعددة لامديريددة العامددة
لتربية محاف ة ي وى ف ممهورية العراو.
حدود زمانية :تم تابيو الدراسة الحالية ف العام الدراس (1112-1111م).

محددات الدراسة:
تم تعميم تايج الدراسة خارج الممتمع ال ي أمريك فيه ب اءام اى الخصايل السايكومترية ألدا
الد ارسددة (الصدددو والثبدداك) ،ودرمددة تمثيددل الد ارسددة لممتمددع الد ارسددة األصددا المسددحوبة م دده ،ومدددى
الموضو ية والدقة ف إماباك ي ة الدراسة ن فقراك األدا  ،ودرمة تمثيل العي ة لممتمع البحث.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
نظرية التعلم البنائية :ر ية ف

رية تعام الفرد وتاوره المعرفد  ،قوامهدا أن الفدرد يكدون شداا فد

ب اء أ ماا التفكير لديه ،تيمة تفا ل قدراته العقاية المعرفية مع الخبر المديد )Garcia, 2011(.
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التدريس البنائي :مممو ة اإلمراءاك التد تمكدن الاالدب مدن القيدام بالعديدد مدن األ شداة التعايميدة
أث اء تعامه ،وت كد اى مشاركته الفعاية ف تا ال شاااك ،بحيث يست تج المعرفة ب فسده ،ويحددث
ده التعام القايم ن الفهم وبمستوياك متقدمة ،ت دي إلى إ اد ت يم الب يدة المعرفيدة لااالدب ومدا
فيها من معاوماك( .الميه )1118 ،
ويعرف الباحث التدريس البنائي إجرائيا بأنه :مممو ة مدن اإلمدراءاك واأل شداة والخبدراك التد
ّ
يقددمها مدرسدو ومدرسداك التربيدة اإلسدالمية وفدو مبدادئ الدتعام الب داي فد الدتعام ،وتقداا بالدرمدة
الت يحصل ايها كل مدرا أو مدرسة اى ايستبا ة الت أ دك له ا ال ر .
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
خلفية نظرية
نشأة النظرية البنائية:
بدأك ال رية الب ايية ك رية فاسفية ف ب اء المعرفة بصدفة امدة ،ثدم امتددك مباديهدا إلدى ممدال
التعايم والتعام ،ويرى كثير من التربويين أن الب ايية تكو ك تيمة لمهود ددد مدن العامداء والفالسدفة
كا ك أفكار م امتدادام لا رية الب ايية فيما بعد وم هم:
الفياسددوف اإلياددال ميامبتسددا فيكددو ( )Giambattisa Vicoع ا  ، 7171وأاروحتدده ددن ب داء
المعرفة ،حيث يرى أن العقل البشري يب

المعرفة فال يعرف العقل إي ما يب يه ب فسه.

مسا ماك أ صار الم ب ال قدي أمثال كا ك ( )Kantحيث يرون أن العقل البشري ي شر المعرفة
وفقام لتصوراته .وسا مك مهود المد ب الددارو

ومد هم بييرمدوري( ،)PMoreauوروبدرك تشدمبرل

( ،)R Chambersوتش رلز داروين ( ،)Charles Darwinف توضيو فكر المواءمة بين الكاين
الح والبيية تمثددل أساسام لاتكيف .كمدا بدرلك مسدا ماك أصدحاب المد ب البراممدات و ادى أرسدهم
مون ديوي ( ،)Hohn Deweysوال ي يرى أن المعرفة آلة و يفية ف خدمة ماالب الحيا  ،وأ هدا
ت مو وتتاور من خالل اكتساب مليد من الخبراك.
وقدمك أ مدال ومسدا ماك مدان بياميده ( ،)Jean Piagetلاب اييدة أ دم أفكار دا حدول كيفيدة اكتسداب
المعرفددة ،إ يعددد واضددع الاب دداك األولددى لا ريددة الب اييددة( .ب ا س

وعب ا البس ا  .)0101 ،ثددم تبددع

مان بياميه ( )Jean Piagetم رون كثدر ،ومدن أبدرل م مالسدر فيادد ( )Glaser Feldالد ي يدرى
أن الب ايية بار ن

رية معرفية تركدل ادى دور الدتعام فد الب داء المعرفد ع إ ي ك ددد أن المعرفدة
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ي يت ددم اسددتقبالها بص دور سددابية ،بددل تب ددى بشددكل فع ددال ،وأن الاالددب شددا يب د معارفدده ددن اريددو
تفا اه مع المعاوماك ومع األقران ،وأ ه قادر ادى ت ديم أفكداره اتيدام ،وأن الدتعام المديدد قدد يكشدف
ن بع

األخاداء فد األب يدة المعرفيدة السدابقة ،فيد دي الدى التعدديل الماادوب فد تاد الب يدة دن

اريو الدمج بين التعام المديد والقديم (قاام .)1128 ،
وتعد ال رية الب ايية من أحدث ايتما اك ف التدريا تيمة التحول الكبير فد البحدث التربدوي
خالل العقود الثالثة الماضية ،فقد تحول التركيل من العوامل الخارمية الت ت ث ددر اى المتعام مثدل
مت يراك المعام والمدرسة والم هج واألقران وغير ا من العوامل إلى التركيل اى العوامدل التد ت ثد ددر
داخايد دام ا ددى الم ددتعام ،أي التركي ددل ا ددى م ددا يح دددث داخ ددل قا دده حي م ددا يتع ددر

لامواق ددف التعايمي ددة

المختافد ددة كمعرفتد دده السد ددابقة وفهمد دده السد ددابو لامفد ددا يم وقدرتد دده اد ددى الت كد د ددر وقدرتد دده اد ددى معالمد ددة
المعاوماك ودافعيته لاتعام وأ ماا تفكيره وكل ما يمعل التعام ا مع ى (السعدي و ود .)1116 ،
وت قسددم الب اييددة إلددى م دداح ددد  ،يبددرل أكثر ددا أ ميددة وشددهر ،الم حددى المعرف د  ،ويسددمى بالب اييددة
المعرفية ،ويعود لاعالم بياميه ،ويركل

ا الم حى ادى المددركاك والخبدراك الفرديدة التد يدتم ب ا دا

اتيا ،لتكوين تعام ي مع ى ،والم حى ا خدر دو ايمتمدا
ويركل

 ،أو الب اييدة ايمتما يدة لفيموتسدك ،

ا الم حى اى التفا ل مع المعام واألقران والبيية والثقافدة والا دة ،كدممراءاك فعالدة لحددوث

التعام (.)Fagan, 2010
كم ددا تع ددد الب ايي ددة م ددن المد د ا ب الفكري ددة التد د ب ددرلك فد د العص ددر الح ددديث ،وش ددكاك ث ددور فد د
الد ارسدداك اإل سددا ية وايمتما يددة واددرو التعامددل مددع المعرفددة ،وامتددد أثر ددا بشددكل بددارل إلددى ميدددان
التربية ،مما أسهم ف

هور

رية التعام الب ايية ،الت أحدثك ا قالبام و يدام فد األدبيداك التربويدة،

شمل كل أاراف وأشكال العماية التعايمية من ٍ
اابة ومعامين وم ا ج واستراتيمياك تددريا واشدراف
وادار وباتمدداه أ ددار التربددويين إلددى ال ريددة الب اييددة ف د الددتعام تعددللك الر يددة التابيقيددة ل فكددار
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الب ايية ف الميدان التربوي فد كاف ددة م داح التعاديم ،بشدكل يمعدل مدن المدتعام محدوره وبعدده األ دم،
مددن أمددل إحددداث تعاددم ي مع ددى لديدده ،ممددا أسددهم ف د تصددميم العديددد مددن ال مددا ج وايسددتراتيمياك
التدريسددية ،الت د تهدددف إلددى تمكددين المددتعام مددن ب دداء المعرفددة ب فسدده ،مددن خددالل ماي دة التفدداو
ايمتما

مع ا خرين (الخالدي .)1128

ولقددد ت دداول م ددرو الب اييددة ثالثد دة احتمددايكّ ،أولهـــا :إن لف ددة بالب ايي ددةب تعددد مديددد سددبيام فد د
األدبياك الفاسفية وال فسية والتربوية ،و ايه فه ك ير ا مدن مصدااحاك العادوم اإل سدا ية قدد تحتداج
لس و ٍ
اك َّد قبل أن تستقدر اى مع ى محدد لها ،وربما لن ستقدر ايه وثانياً :إن م ري الب ايية
وو ٍ
احد ،ولك هم د فر ٍ
ليسوا بفري ٍ
و ،ومن ثم فايا

ا إمماع فيما بيد هم ادى تعري ٍ
دف مح َّددٍد لهدا

أن ي يعرفو دا لحامدة فد
وثالثاً :إن م دري الب اييدة قدد قصددوا ي
األمر ٍّ
لكل م ددا ليكون مع ى محددام لها ف

فدا يعقدوب فربمدا آثدروا أن يتركدوا

ه (ليتون وليتون.)1118،

الجذور التاريخية للنظرية البنائية:
ّأوالً  :عند فالسفة الغرب :اكتسبك ال رية الب ايية شعبية كبير ف الس واك األخير اى الرغم من
أن فكرتهددا ليسددك حديثددةع إ يمكددن مالح ددة ايتما دداك حددو ال ريددة الب اييددة مددن خددالل أ مددال كد ٍّدل
من سقراا وافالاون وأرسداو( 171-811و.م) ،والد ين تحددثوا مميعدام دن بتكدوين المعرفدةب ،فمدن
خالل ال رية المعرفية الت أ هرك ٍّ
تحد لا رية الساوكية والت لعل م ور المعرفدة التاريخيدة تعدود
إل ددى الفياس ددوف اليو ددا

أفالا ددون الد د ي يد د من ب ددأن المعرف ددة الشخص ددية د د معرف ددة غي ددر موروث د ٍدة

وبمع ددى آخددر إن مهمددة المعامددين تكمددن ف د مسددا د الاددالب اددى اسددت كار د ه المعرفددة ،والت ك ددر
د أفالاون و بحث واكتشاف األفكار الحيويةع حيث يتم اتدبا ها باست باا مممو ة من المفا يم
المدي ددد م ددن خ ددالل د د ه األفك ددار ،كم ددا أن س ددقراا الد د ي يد د من ب ددالتعايم المرك ددب الد د ي يمع ددل في دده
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المتعامددين يسددت باون أفكدداره دون أن يقددول لهددم شددييام ،فأفكددار أفالاددون وسددقراا د أسدداا األفكددار
الحديثة الت تعتبر التعاديم مايدة استكشدافية وتدرى أن المعرفدة تشدتو مدن الحدواا (العددوان ودا د،
.)1126
ثانياً :عند فالسفة العرب المسلمين :اى الرغم من أن الب ايية تعد

رية فاسفية حديثة ف التعايم

المعرفد إي أن لهددا مد و امر تاريخيدةم ميقدةم ،في د كر دددل الدددين والع ارقد ( )2881أن اإلسددالم معددل
اإلد اركد دداك الحسد ددية أساس د دام تقد ددوم ايد دده المعد ددارف ،ولكد ددن الح د دواا فقد ددا ي تحق د ددو بمفرد د ددا المعرفد ددة
المااوبة ،ألن

ه مهمة العقل مدن خدالل مباديده الفاريدة ،وا تمداد اإل سدان ادى الحدواا فقدا فد

الوصددول لامعرفددة معادده رض دةم لخدددا ها ولددوي كفايددة العقددل ورماحتدده يلتددبا ف د
وال اا معتقداك فاسد

ن الخالو ،بي ما ا تم البع

قددول العامدداء

ا خر بابيعة المعرفة وتقسيماتها فم هم من

قسددمها الددى توفيقيددة ومكتسددبة ،وم د هم مددن قسددمها إلددى معرفددة قايددة ومعرفددة حسددية ومعرفددة تقايديددة،
دل اَ يي د َ َمددن أَ بد َ
َِ
داء َمددا قَد يدد
ي َ
وم د هم مددن قسددمها إلددى :معرفددة الددد يا كمددا ف د قولدده تعددالى (( َك د َ ل َ َقُد ل َ
و ۚ َوقَ يد آتَيي َا َ َمن لَّ ُدَّا َ يك مار )) (اه :ا ية ،)88 :ومعرفة الث دقدا الت تصدر ن كبار العاماء
َس َب َ
والمختصددين كالفتدداوى ،والمعرفددة العقايددة الت د تصدددر ددن اريددو العقددل والتأمددل الفكددري ،والمعرفددة
الحسددية الت د تددأت

ددن اريددو الح دواا وي يمكددن اي تمدداد اددى مد ٍ
دا واحد ٍدد م دن د ه األ مدداا ف د

اكتساب المعرفة ،وا ما اي تماد ايها كاها ( دل الدين والعراق .)2881 ،
والنظرية بشكل عام :مممو ة من المقويك العامة المتراباة الت تستخدم ف تفسير حقدايو محددد
(إما أن تكون تيمة المالح ة أو من القياا) وتد ى
أو ايفتراضاك (فرو

ه المقويك العامة داد  :مسداماك ال ريدة

ال ريدة) أو المبدادئ والقدوا ين ،ويعتمدد اسدتخدام أي مدن د ه المصدااحاك

فد د ال ري ددة ا ددى ك ددون د د ه المق ددويك العام ددة م دداءك م ددن اس ددت تاماك م اقي ددة مث ددل (ايفت ارض دداك
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والمس داماك) وكو هددا تعميمدداك تسددت د إلددى تددايج الد ارسدداك العاميددة مثددل الق دوا ين والمبددادئ العاميددة.
(دا د)1121 ،
كما أ ها ر ية ف

رية تعام الفرد وتاوره المعرف  ،قوامها أن الفرد يكون شداام فد ب داء أ مداا

التفكير ،تيمة تفا ل قدراته العقاية المعرفية مع الخبر المديد ).)Garcia & et al, 2011
رسال تفا ٍ
استقبال وا ٍ
ٍ
اية تهدف إلى إ اد ب اء المتعامين لمعا
ويمكن تعريفها ك ل بأ ها ماية
مديد  ،داخل سياو معرفتهم ا ية ،مع خبرتهم السابقة وممرياك بيية التعام ).)Fagan, 2010
والــتعلم البنــائي ددو مدددخل الددتعام الد ي يتضددمن مشددكاة مددا توامدده الاالددب فيتصدددى لهددا ،ويحدداول
حاها من خالل اكتشافه المفدا يم والمبدادئ ب فسده وتفا اده مدع الموقدف ،ويكدون الاالدب دايدم السدع
الب ددى المعرفيددة و اصددر اع ألن الددتعام
لاحصددول اددى المعرفددة ب فسدده ،ويكددون مه ددتمام بت درابا أم دلاء ُ
الب ددى المعرفيددة لااالددب ،وب د ل يكددون الددتعام أكثددر قابايددة لالسددتبقاء وايسددتد اء
المديددد يدددمج مددع ُ
وأقدر اى تابية حاماك الاالب (أبو مادو.)1111 ،

المدرسة البنائية :
يعد فو دك ( )Fondetالم سا األول لعام ال فا ف القرن التاسع شر ،وقد أكددد اى أن ام
ال فا ام تمريب  ،وموضو ه الشعور وم همه ايستباان ،وقام بتحايل الشعور إلى ثالثة
 :اإلحساا والصدور ال

اصر

يدة والومددان ،وقدد أاادو امداء الد فا ادى اتمداه فو ددك ()Fondet

وتامي ه ت شر ( )Tinsherاسم بالمدرسة الب اييةبع ألن األخير حاول تفسير ماية التفكير ف ضوء
الع اصر الت تحدث
إحساساك وصور

ها فو دك ( ،)Fondetومن ثم ا تبر ت شر ( )Tinsherالتفكير مكو دام مدن
ية ،وتكتسب اإلحساساك مع ى من خالل الفهم أو السياو مب د

ادى خبدراك
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سابقة لدى األفراد ،و اى ل فمن األفراد قد يت دفدقدون أو يختافون ف اسدتماباتهم لامثيدراك المتاابقدة
(األشقر.)1122 ،

مفهوم النظرية البنائية:
إن مفهوم ال رية الب ايية يتضمن ثالثة

اصر

-:

العنصر األول :التراكيب المعرفية السابقة المومود لدى المتعام.
العنصر الثاني :المعرفة الت يتعر

لها المتعام ف الموقف التعايم التعام ال ار ن.

العنصر الثالث :بيية التعام بما تتضم ه من مت يراك متعدد .
و تيمددة ومددود المددتعام ف د بييددة تعاددم امتما يددة فا اددة ،يحدددث تفا ددل شددا بددين التراكيددب المعرفيددة
السددابقة والتراكيددب المعرفيددة المديددد فد م دداخ امتمددا

تعامد  ،يتولددد ددن د ا التفا ددل ب دداء معرفددة

مديد  ،ويمكن توضيو ل من خالل الشكل رقم (:)2
الشكل ()2
العالقة بين المعرفة السابقة والمديد وفو ال رية الب ايية

( فا ة وأبو ماوح )1117
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مرتكزات النظرية البنائية :
ت ااو تاوراك ال رية الب ايية من مرتكلاك أو أ مد

:

األول :إن المع ى يب ى اتيام مدن قبدل المهدال المعرفد لافدرد المدتعام فسده وي يدتم قاده مدن
المرتكز ّ
المدددرا إلددى المددتعام و اددى د ا فددمن المع ددى يتشك ددل داخددل قددل المددتعام تيمددة لتفا ددل حواسدده مددع
العالم الخارم أو البيية الخارميدة فد مقابدل أ ده ي يمكدن أن يتشك ددل د ا المع دى أو الفهدم لديده إ ا
قام المددرا بتاقدين المعاومداك أو سدرد ا ايده سدواء حف هدا دن غيدب أو ردد دا أو اسدترمعها فد
ايمتحان أل ها معرضة لا سيان ف وقك قصير سبيام.
المرتكز الثاني :تشكيل المعا
لبقدداء الب دداء المعرف د

د الفرد المتعام ماية فسية شاة تتاادب مهددام قايداع إ يرتداح

ددده متد ددل ام كامددا مدداءك معايدداك الخبددر مت دف ددقة مددع مددا يتوقددع ولك دده ي ددد

ويقددع ف د حيددر إ ا لددم تدت ددفو معايدداك الخبددر مددع توقعاتدده الت د ب ا ددا اددى مددا لديدده مددن فهددم سددابو
لامفددا يم فيصددبو ب ددا ه المعرف د غيددر متددلن و ددا ي شددا قادده سددعيام وراء إ دداد ايت دلان (الكبيس د
وحسون.)1121 ،
وهنا أمامه ثالثة خيارات  :االول :خيار الب ية المعرفية القايمة أو السايمة :و ا ي كر المتعام
خبراته المديد ويسحب ثقته بها ،ويد

دم صحتها ،ويقدم مبرراك يستبعاد ا ،و ا ي يحدث

تعام مديد لدى المتعام ويبقى كما و متددل ام ،والثاني :خيار إ اد تشكيل الب اء المعرف  :و ا يقوم
المتعام بتعديل البي ة المعرفية لديه ،و ل بالتوايم والتكيف مع الخبراك المديد واستيعابها ،وبالتال
يحدث التعام و المع ى لدى المتعام ،والثالث :خيار الالمباي  :و ا المتعام ي يعبأ بما يحدث وي
يهتدم بالخبراك المديد  ،وي سحب من الموقف وي يحدث

ا تعام

امر لتد

الدافعية لدى المتعام،

و ا يقع العبء األكبر اى المعام إلثار دافعية المتعام بالارو واألساليب الم اسبة.
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المرتكز الثالث :الب ى المعرفيدة المتكو دة لددى المدتعام تقداوم الت ييدر بشدكل كبيدرع إ يتمسد د المدتعام
بما لديه من معرفة مع أ ها قد تكون خااية ،ويتشبث بها أل ها تقدم لده تفسديراك مق عدة بال سدبة لده،
و ا يتضو دور المعام من خالل تقديم األد شاة والتمارب الت ت كد صحة معاياك الخبر  ،وتبين
الفهم الخااض إن كان ل مومودام

د المتعام (ليتون.)1117 ،

االفتراضات التي تقوم عليها النظرية البنائية:
أشار كل من مو سون وك ت ( (Johnson & Goot, 1966إلى بع

ايفتراضاك الت تقوم

ايها الب ايية م ها :أوالً :الهدف المو ري من التعام و إحداث وع من التكيف مع الض وا
المعرفية الت قد يتعر

لها ،والض وا المعرفية تع

كل ما يحدث من اضاراباك معرفية لديه

تيمة مروره بخبراك مديد  ،ثانياً :يتم ب اء المعرفة من خالل الخبراك السابقة ،فالتفكير ال شا
أث اء ماية التعام ي دي إلى ت يم ب ية الفرد المعرفية ،وأن المعارف واألفكار المومود ف ب ية
المتعام المعرفية ي يمكن أن ت تقل من المدرا إليه ب فا مع ا ا بل تثير وتضيف ٍ
معان مختافة
لدى كل متعام.
أمددا ا د ( )1122فقددد أشددار إل دى افت ارضدداك أخددرى م هددا أن الب اييددة ت ك ددد اددى أن إتقددان إبددداع
المددتعام لتراكيددب معرفيددة مديددد ي د م ويفسددر خب ارتدده مددع معايدداك العددالم الخددارم  ،وبالتددال يصددبو
لديه إاار مفا يم يسا ده اى إ ااء مع ى لخبراته الت مر بها ،وكامدا مدر بخبدراك مديدد أدى
ل د إلددى تعددديل الم ومدداك المومددود لدي ده أو تكددوين م ومدداك معرفيددة مديددد  ،كمددا ت كددد الب اييددة
اى التعام القايم اى حل المشكالك ،فع دما يوامه المتعامدون مشدكالك أو مهدام حقيقيدة يسدا د م
ل

اى ب اء مع ى ما تعاموه وي م الثقة لديهم ف قدرتهم اى حل المشكالك ،وب ل يمدون أن

ماية التعام

ماية فهم حقيق لما تعاموه ،وليسك ممرد حف معاوماك ووضعها ف ال اكر .
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أسس التعلّم البنائي:
يست د التعام الب اي

اى د أسا د  :تخاديا المددرا لدد و الادالب ومشداركتهم فد

شداا

او حددل مشددكاة معي ددة بصددور فعالددة ،واسددتعمال تصددوراك الاددالب ومفددا يمهم ف د توميدده المدددرا
وقيادته ،واتاحة الفرصة لااالب ك يقوموا بالعمل المما

وبدروح الفريدو مدن أمدل م اقشدة مدا ت ددم

التوصددل إلي دده م ددن مقترح دداك وتفس دديراك واس ددت تاماك ،واتاح ددة الفرص ددة أم ددامهم لابح ددث ددن المعرف ددة
لاوصول الى حاول المشكالك المعروضدة ،و لد مدن خدالل الم اقشدة والحدوار والت دافا فيمدا بيد هم،
وا ددداد مممو ددة مددن األسددياة الت د يارحهددا المدددرا ك د يقددوم بتحفيددل م اددى البحددث والرمددوع الددى
المصددادر المت و ددة لامعاومدداك ومحاولددة إيمدداد الدددييل الت د تددد م مددا ي د كره مددن إمابدداك (السدديد،
.)1112
ويضيف مكسيموا ( )1118إلى ل قبول مميع آراء الاالب وان كا ك خااية مع م ار ا أن
يق ددوم الم دددرا بتومي دده أفك ددار م إل ددى المس ددار الص ددحيو م ددن دون الحك ددم ا ددى ص ددحة د د ه األفك ددار،
وضرور ايسدتماع الدى ت بد اك الادالب بال تدايج الخاصدة بالمشدكاة الماروحدة قبدل أن يخوضدوا فد
الحل ،وضرور أن يضع المدرا ف الحسبان تصوراك الاالب ومفا يمهم البديادة مدع م ار دا

ددم

الخاا بين تا المفا يم وتصميم الدروا بشكل يتحدى تصوراك الاالب الخااية.
إن فاسددفة ال ريددة الب اييددة الت د تددد و إلددى أن يب د المددتعام معرفتدده ب فسدده مددن خددالل التفا ددل
المباشددر مددع الموقددف التعايم د ومددع المعرفددة المديددد ورباهددا بخب ارتدده السددابقة ف د ضددوء توميهدداك
المعام كما تهتم بكيفية حدوث التعام ف

قدل المدتعام ومدا يحددث داخدل حمدراك الد ارسدة ومدا يفعاده

المتعام لتعايم لمياه المتعام ( بد ورشيد .)1127
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مبادئ التعلم البنائي:
يأخ التعام الب اي صور مخصوصة به تميله ن الدتعام فد

دل ال ريداك األخدرى ،فت هدر فيده

العديددد مددن المبددادئ الت د تعكددا مالمددو الفكددر الب دداي بوصددفها

ريددة ف د الددتعام المعرف د  ،والت د

حدد ا الترتوري والقضا ( )1116ف المبادئ ا تية:
أوالً  :إن الددتعام مايددة ب اييددة شدداة ومسددتمر و رضددية التوميدده ،ويتضددو لد مددن خددالل إن الددتعام
مايددة ب اييددة ،أي يع د أن الددتعام با تبدداره مايددة ب اييددة لتراكيددب معرفيددة مديددد مددن خددالل ت دديم
وتفسير خبراك المتعام مع معاياك العدالم الحسد  ،وان الدتعام مايدة شداة ،فدالتعام ي يكدون ب اييدام
مددا لددم يكددن المددتعام شدداام ،أي أن يبد ل مهدددام قايدام لاوصددول إلددى المعرفددة ب فسدده ،وان الددتعام مايددة
غرضددية التوميدده ي بددد أن ت ااددو أغ د ار
ال رضية والسع لتحقيو أغ ار

الددتعام مددن واقددع حيددا المددتعام واحتياماتدده لك د تولددد لديدده

معي ة تسهم ف حل مشدكاة يوامههدا أو تميدب دن أسدياة محيدر

لديه.
ثانياً :تتهيأ لاتعام أفضل ال روف

دما يوامه المتعام بمشكاة حقيقية اك القة بخبراته الحياتيدة،

و ا يسا د اى ص ا ة التعام ي المع ى.
ثالثـــاً :تتض ددمن ماي ددة ال ددتعام إ دداد ب دداء الف ددرد لمعرفت دده م ددن خ ددالل ماي ددة تف دداو

امتم ددا

م ددع

ا خرين.
رابع ـاً :المعرفددة القبايددة لامددتعام شددرا أساس د لعمايددة الددتعام ي المع ددى ولمددا لهددا مددن تددأثير ف د ب دداء
المعرفة لديه.
خامسـاً :الهددف مدن مايدة الدتعام دو إحددداث تكيفداك تدتالءم مدع الضد وا المعرفيدة الممارسدة اددى
خبر المتعام  ،أي أ ها ماية بحث ن الموايمة بين المعرفة والواقع.
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سادسـاً :الددتعام مايددة تحتدداج إلددى وقددك ،إ أن الددتعام ي يحدددث بشددكل آ د مباشددر ،وإلحددداث الددتعام
ي المع

حتاج إلى إ اد التأكيد ادى أفكدار مديدد معي دة ،وتأمدل معدا

مديدد واسدتعمالها فد

مواقف حياتية.
ف حين صاغ الخالدي ()1128

ه المبادئ بصياغة أخرى

:

ي تج ال مو المفا يم من خالل ب اء المعرفة اتيام ،فالمتعام شا وامتمدا
ب دداء المعرفددة مددن خددالل ل ددة الح دوار والتفدداو

ايمتمددا

ومبددع ،يعمدل ادى

مددع ا خ درين ،ويشكد ددل التك دديف المعتمددد

اددى التمثد ددل والمواءمددة غايددة العمايددة المعرفيددة ،فصددحة المعرفددة ي ت بددع مددن كو هددا تاددابو الحقيقددة
الوموديددة ،بددل ف د كو هددا فعيددة ،فالحقيقددة مددن ومهددة

ددر الب اييددة سددبية غيددر مااقددة ،تهدددف إلددى

مسا د الفرد ف تفسير ما يمر به من خبراك حياتية ،من أمل تحقيو التدوالن بدين الفدرد ومحياده،
والمعرفددة القباي ددة والخب دراك الس ددابقة ،د د شددرا أس دداا لب دداء ال ددتعام ي المع ددى ،بشددكل يد د دي إل ددى
استم اررية الخبراك وتراباها وت و ها وتكاماها.

خصائص عناصر العلمية التعليمية في النظرية البنائية :
ت ر الب ايية لامتعامين اى أ هم يب ون صو امر لاعالم من حولهم ،و ه الصدور العقايدة ت فدع فد
ضددوء مواءمتهددا لاخب دراك ،و اددى ل د فددالتعام مايددة قايددة ُيعدداد فيهددا ب دداء الب يددة المفا يميددة لامددتعام
باسددتمرار بحيددث تحددتف بمدددى واسددع مددن الخب دراك واألفكددار ،كمددا أ هددا مايددة شدداة لص د ع المع ددى
اء اى ل ُي ر لامتعامين كمص فين لدتعامهم الخدال خدالل
والت يمتا المتعام التحكم فيها ،وب م
ماية من التوالن بين الب اء المعرف لديهم والخبراك المديد المكتسبة ).)Gagliradi, 2007
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دور المعلّم في ضوء التعلم البنائي:
إن مددن مسد ولياك المدددرا ووامباتدده لددم تعددد قادده لامعرفددة التد كا ددك م ٍّشد امر اددى تميدله وتفوقدده الددى
المتعامين باستخدام اريقة تدريسدية تقدوم ادى أسداا أن المددرا محدور العمايدة التعايميدة التعاميدة،
فهددو مادقددن وشددارح ومف تسددر ومسددت تج لامعرفددة ،فد حددين يكددون المددتعام سدداك ام م صددتام متاقيدام لهددا ومددا
ايه إي حف ها وخل ها فد

اكرتده العقايدة إلدى أن يحدين وقدك ايختبدار فيقدوم بتفريدع د ا المخدلون

المعرفد فد ك ارسددة اإلمابدة ،بددل أصددبو دور المددرا فد

صددر التقددم العامد والتك ولددوم مومهدام

وميس امر لعماية تعام المتعامين وتدريبهم اى كيفية الحصول اى المعرفة العامية وب ايهدا ومعالمتهدا
بحيث تصبو

ص امر رييسام من

اصر شخصيته المعرفية ( بد ورشيد.)1127 ،

إن الب يدة المعرفيدة المتكددو ة لددى المدتعام تقداوم التعدديل والت ييدرع إ يتمسد بمدا لديده مدن خبدراك
حتى وان كا ك خااية (الرواضية وآخرون.)1121 ،
والتدددريا الميددد يعاددم المتعامددين موامهددة األفكددار ي موامهددة األشددخال ،و د ا يع د أن التدددريا
الفعددال يحددول العمايددة التعايميددة إلددى ش دراكة بددين المعاددم والمددتعام وي ثد ددر اختيددار الاريقددة الم اسددبة
لتدريا الموضوع بشكل كبير ف تحقيو أ داف الدرا وتختاف الارو باختالف المواضيع والمواد
وبيية التعام ،ومن الوامب إش ار الاالب ف

ماية التددرياع إ أ ده كامدا كبدر إشدراكهم كامدا كا دك

الاريقة أفضل (الشاار.)1115 ،
ف حين أن كثيد امر مدن المعامدين يدرون أن الب اييدة اريقدة مثادى ،و ريدة رايعدة يدتعام بهدا الادالب
دايمام ،ومع مهم يعتقدون أ ه قد حيل بي هم وبين التدريا وفو ال ريدة الب اييدة بسدبب مممو دة مدن
الم ددا ج التعايميددة المامددد والددروتين اإلداري الد ي قددد ي يسددا د م فد ترممددة د ه األفكددار إلددى واقددع
ح ماموا (العدوان ودا د.)1126 ،
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وف حين آخر مد أن بع

المعامين ي يلالون يقاومون مثل د ه ال ريداك ،ممارسدين ل دريتين

ويع ددلى لد د ألس ددباب م هد ددا :ايلتد دلام بم دددخاهم التدريسد د الح ددال الد د ي ا تد ددادوه
س دداوكية تقايدي ددة ُ
واي تمام بتعام الاالب وتحقيو ال تايج واي تمام بضبا حمر الدراسة (مابر.)1116 ،
وت كددد ممارسدداك التدددريا الب دداي القددايم اددى ال ريددة الب اييددة اددى ضددرور قيددام المعاددم بتقبددل
المددتعام كفددرد باحددث مستكشددف ،ود ددم مهدداراك ايستقصدداء لديدده وتحفيل ددا ،وتلويددده بخب دراك واقعيددة
حقيقيددة تتحدددى مدركاتدده السددابقة ،وتقددديم أ شدداة تعايميددة تعددلل مددن تكامددل األ مددة المعرفيددة لديدده،
وتو ي ددف اس ددتماباك المتعام ددين فد د تومي دده ال دددروا ،والح ددرل ا ددى ت ددوفير أ ش دداة تثي ددر الفض ددول
ال

لديهم ،وتشميع الحواراك المما ية واي دماج التعاو

ف األ شداة التعايميدة ،والتأكيدد ادى

الخب دراك القبايددة ف د ب دداء معددارف مديددد  ،واي تمددام بدداألداء والفهددم ف د

مايددة التقيدديم والت ويددع ف د

أساليبها المتمركل اى السياقاك الحقيقية لاتعام (ريان.)1122 ،
ويددرى بياميدده إن محتددوى األب يددة المعرفيددة ددو ال د ي يت يددر وي يترتددب اددى ل د ت يددر الو يفددة
و ماية الت يم المعرفية الت اور ا المتعام بفعل تفا اه والخبراك الت تحققدك لديده وتمثدل ايشدياء
والمدواد والمحتويدداك و د لد ل تت يددر حسددب مكو اتهددا وخصايصددها فددالورد مددثالم ب يددة معرفيددة اك
خصددايل متميددل لديدده ،ا تقددل فيهددا مددن مايددة التمثيددل إلددى مايددة المواءمددة ثددم إلددى مايددة الت دديم،
والتكييددف و د قددد تكددون ورد موريددة أو باديددة لهددا رايحددة أو بدددون رايحددة ،لهددا ألدوان مختافددة ،فالب دداء
المعرف مستقل الخصايل ف

ن المتعام ،أما المحتوى فهو يت ير وتبقى و يفة األب يدة المعرفيدة

ي تت ير ،وقد يتبعها تاور وتوسع ف فهمها مع باق األب ية الموضو ية األخرى (سعيد.)1118 ،
وبشكل ام يتااب التعام الب اي من المعام أن يمكن الاابة من ب داء معدرفتهم الخاصدة بهدم مدن
خ ددالل ايس ددتفاد م ددن خبد دراتهم الس ددابقة ،وا دداد ت يمه ددا باريق ددة تس ددمو له ددم بتا ددوير اس ددتراتيمياك
تسا د م ف ب اء األفكار المديد التد تتكامدل مدع د ه الخبدراك ،وكد ل يتاادب الدتعام الب داي مدن
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المعاددم أن يسددمو يسددتماباك الاابددة وميددولهم بتوميدده الدددروا وت ييددر ايسددتراتيمياك التدريسددية بمددا
ي سمم مع إمكا ياك المتعامين ورغباتهم ،و ا يتااب تشميعهم اى المشاركة ف الحوار سواء مع
المعام أو مع بعضهم البع

). (Barrett, 2012

إن المتعام ف ضوء التعام الب اي باحث إيمداب  ،لد ل فددور المعادم دو معدل المفدا يم واضدحة،
فهو ليا ماق ام بل مومهام ومرشدام ،كما أ ده مد م لبييدة الدتعام ،وموفددر ألدواك التعاديم ،ومشدار فد
إدار التعام وتقويمه ( اصر.)1112 ،
كما أن

ا مممو ة من المهام التد يمدب أن يقدوم بهدا المعادم الب داي  ،و د  :تشدميع المتعامدين

اددى تب د أ ددداف الدددرا وتب د أ شدداته ،ومددن ثددم امتالكهدا بحيددث تصددبو أ ددداف الدددرا أ دددافهم،
وتا د ددوير الخبد د دراك التعايمي د ددة التد د د تت د دديو لامتعام د ددين فرص د ددة تحم د ددل مسد د د ولية التخا د دديا ل ش د دداة
واستخالل تايمها ،وتقدير توقعاك الاابة واست تاماتهم وأفكار م وايستماع إلى وصدفهم لممريداك
األ شداة التعايميددة وا مدالاتهم ،وأن يتقبددل ايخددتالف فد التفسددير ،وي يبحددث دن اإلمابددة الصددحيحة
الواحددد  ،فضدالم ددن تهييددة المددو والم دداخ ال د ي يسددا د المتعامددين اددى تكددوين المع ددى بأ فسددهم وأن
يهيض موام يشعر فيه المتعام باألمان والحرية ف التعبير ن رأيه (الحارث .)1118 ،
كما أضاف خاابية ( )1115األدوار ايتية لامعام الب اي :
ــدم :و ددو ل دديا المحاض ددر ،ولك دده الد د ي يش ددرح ويق دددم األ ش دداة لمممو دداك المتعام ددين
 المقـ ّ
والخياراك بحيث تشميع الخبراك المباشر لااابة بشكل مستمر.
موجــه األســئلة وطــارم المشــكلة :و ددو الشددخل ال د ي يثيددر تكددوين األفكددار واختيددار وب دداء
ّ 
المفا يم من خالل توميه األسياة و ر

المشكالك الت ت شأ من المراقباك.

العامـــة :و ددو الشددخل ال د ي يشددمع وياددور العالقدداك العامددة ويمددارا
ّ 
منســـق العالقـــات ّ
أ شاة مت و ة ف غرفة الصف.
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 موثّــق التعلّم :و و الشخل ال ي يوثددو التوقعاك ويقيا أثر ا ف كل متعام بدالدة المعرفدة
وتاور مهاراك العاوم.
 باني النظرية :و و الشخل ال ي يسا د المتعامين اى تشكيل الروابا بين أفكار م وب داء
ما ج اك مع ى تمثددل المعرفة الت قام المتعامون بب ايها.
 المعلّم يستعمل التكنولوجيا بكفاء من أقرال مدممة وبرممياك ومواقع إ تر ك.
مربي يتفهم حاماك واتما اك ومعتقداك المتعامين.
 المعلّم ّ
مدرب ،يقوم بدور المدرب.
 المعلّم ّ

دور المتعلم في ضوء التعلم البنائي:
إن دور المتعام ف ضوء التعام الب اي يتماى ف أ ه يبحث ن المع دى ،يقدوم بترتيدب األحدداث
حتددى مددع غيدداب المعاومدداك الكاماددة ،كمددا يعتمددد اددى معرفتدده السددابقة ليددتعام فددالمتعام به د ا المع ددى
باحث اشا ،كما أن فهم أي ش ء يع

فهم الروابا والعالقاك بين أملايه ( .اصر )1112

كما حدد رلو ( )1118األدوار يقوم بها المتعام الب اي و :
فعــال :إ ت ددادي الب اييددة بددأن المعرفددة والفهددم يكتسددبان ب شدداا ،وي دداق
اوالً :المــتعلّم ّ

المددتعام ويضددع

الفرض ددياك ويستقصد د ويأخد د ومه دداك ال ددر المختاف ددة ب ددديم م ددن أن يس ددمع ويقد د أر ويق ددوم باأل م ددال
الروتي ية.
ثانياً :المتعلّم االجتماعي :ت ادي الب ايية بأن المعرفة والفهم يب يان امتما يام ،فالمتعام ي يبدأ بب اء
المعرفة بشكل فردي ،وا ما بشكل امتما

باريو الحوار مع ا خرين.

ثالثاً :المتعلّم المبدع :ت ادي الب ايية بأن المعرفة والفهم تبتد ان ابتدا ام ،فالمتعامون يحتامون ألن
يبتد وا المعرفة أل فسهم وي يكف افت ار

دور م ال شا.

وان التعايم الب اي يرك ددل اى التعام با تباره ماية ويشمع ويقبل استقاللية المتعام ومبادراته،
وي ر إليه ككاين ح له إراد وغر

وغاية ،ويشمع البحث وايستقصاء والتحري ،ويد م التعام

15

التعاو  ،ويأخ بعين اي تبار معتقداك وافتراضاك واتما اك ومعارف المتعام السابقة ،ويتااب
تلويد المتعامين بالفرل الكافية لب اء المعارف وفهمها( .ليتون  )1117،وترى أن التعام ي يتم
ن اريو ال قل ا ل لامعرفة من المعام الى المتعام ،بل ن اريو ب اء المتعام مع ى لما يتعامه
اء اى خبراته ومعرفته السابقة ( بد العاا والسيد.)1121 ،
ب فسه ب م
فدا الوقدك فد

و د ا كاده يتاادب مدن المدتعام دو امر ب اييدام مميد امل و شداام فد

مايدة الدتعام ،ويمكدن

تقسيم أدوار المتعام إلى قسمين-:
أوالً :الجانب النظري :يتميل دور المتعام داخل الفصل الدراس بما يأت :
م اقشة مشكاة مرتباة بالم هج المعد مسبقام داخل الفصل.
المتعام فعال بدوره داخل الفصل الب اي

ن اريو م اقشة أفكاره ومشكالته دون تدخل المعام.

لامتعام حرية اإلمابة ف داخل الفصل الب اي
تدتدم صياغة أفكاره ن اريو ال قا

والتفاو

فدال تعتبدر
ايمتما

دا إمابداك صدحيحة أو خاايدة ولكدن
.

المتعام يستايع تقويم أفكاره ومفا يمه ن اريو مقار تها بأفكار ايخرين ولماليه.
المتعام يستايع صياغة معرفته وب اء ا ن اريو مقار تها بالمفهوم العام لآلخرين.
ثانياً :الجانب العملي أو التطبيقي :يتميدل دور المتعام ف المعامل خارج الفصل الدراس بما يأت :
 المددتعام يابددو المعاومدداك التد يكتسددبها ف د الما ددب ال ددري ،ويكددون بد ل قددد حقددو امددل
التفكير والعمل.
 المتعام يقوم بحل المشكالك الت توامهه بمفرده ،ومن ثددم رضها اى المعام.
 المتعام يصل الى حدل هداي لامشدكاة ،ويكتشدف أن
دون حف حل وحيد لامشكاة ).(Alim, 2007

دا دايمدام أكثدر مدن حدل ألي مشدكاة
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دور البيئة الصفية في التعلم البنائي:
إن تب د الب اييددة ف د الددتعام والتعادديم يترت ددب ايدده تحددويك وتومهدداك مهمددة ف د الم ددا ج وأدوار
المعام والمتعام ،ول ل تشير الدراساك التربوية الحديثة إلدى ضدرور تهييدة بييدة صدف ب اييدة تتصدف
بكو هدا :تقبدل اسدتقاللية و اتيدة الاالدب وتشدمعها ،ويادرح فيهدا المعادم أسدياة مفتوحدة ال هايدة ويسدمو
بد ددلمن تفكيد ددر لتاق د د اإلمابد دداك والمقترحد دداك ،وبييد ددة ي ش د د ل فيهد ددا المتعامد ددون بد ددالحوار والم اقشد دداك
والم ددا راك العامي ددة م ددع المعا ددم ،وم ددع بعضد دهم ال ددبع

 ،وبيي ددة ص ددف تش ددمع المتعام ددين لال خد دراا

واي هما ف الخبراك الت تددتحدى الفرضدياك مدن مهدة ،وتشدمع الم اقشداك مدن مهدة أخدرى ،بييدة
صددف يسددتخدم فيهددا المتعامددون البيا دداك الخددام والمصددادر األوليددة والم دواد الماديددة المتفا اددة لتلويددد
الاالب بالخبراك بديم من استخدام بيا اك ا خرين واي تماد ايها فقا (مابر.)1116 ،
كما أن تعام المفا يم يقال من تعقد البيية ،إ أن تعامها ياخل ويص ف ما و مومود ف البيية
مددن دوا ر وأشددياء ومواقددف وتممددع الحقددايو وتص د فها وتقاددل مددن تعقد ددد ا وت د دي إلددى ليدداد قدددر
المتعامين ادى اسدتخدام و دايف العادم الرييسدة التد تتمث د دل فد التفسدير والدتحكم والت بد (السدامراي
والخفام .)1121 ،
ك ل يسدا م الدتعام الب داي فد إيمداد بييدة صدفية تمكدن الادالب مدن اكتسداب المعرفدة وايحتفدا
بها والب اء ايها .وان مما ي ش فيه أن تهيية وتوفير المعام لبيية صفية مثمر وفا اة يعد ام امر ف
غاية األ ميةع إ تعد

ه البيية أحد المت يراك الت تعمل اى ليداد تحصديل الاابدة إ ا مدا أحسدن

توفير ا وادارتهدا بفا اي ٍدة واقت ٍ
ددار مدن قبدل المعامدين و دامالم مهمدام فد اكتسداب المتعامدين لاعديدد مدن
المهاراك وايتما اك ). (Emily, 2012
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التقويم في التعلّم البنائي:
ت كر أدبياك البحث أن التقويم يعد من التحددياك التد توامده الب داييين ،وبدالرغم مدن ددم ومدود
صي ة متكاماة معتمد لتقويم الدتعام الب داي إي أن ثمدة امتهداداك واقت ارحداك تت اقاهدا أدبيداك البحدث
تتعاددو بتحديددد أ ددداف التقددويم ،و تامدداك الددتعام ،وسددياو التقددويم ومعدداييره ومس د ول

مايددة التقددويم

واي تمدام بتقددويم الددتعام البددديل األصدديل ،وبالتددال اسددتخدام أسدداليب وأدواك التقددويم الحقيقد األصدديل
كمددا فد تقددويم األداء والمالح ددة والمقددابالك ،وكتابددة التقددارير وقدوايم الرصددد ،والتقددويم الد ات وتقددويم
األقدران ...الددخ ،وفد

د ا يددتم تقددويم تامدداك الددتعام ومخرماتدده ،وممددايك متمدددد فد األ ددداف مددن

بي هددا :فهددم المعرفددة وابيعددة العاددم والمفددا يم والعاميدداك والتابيقدداك واإلبددداع وايتما دداك والقدديم ف د
ضوء أ داف التعام المعرف والب ايية ف اكتساب المعرفة وفهمها وايحتفا بهدا واسدتدامتها والتأم ددل
فيها ،وحل المشكاة ،والتفكير ال اقد وتو يفها ال شا ف الم ور الشخص وايمتما

فد مواقدف

التعام المديد (العدوان ودا د.)1126 ،

إيجابيات وسلبيات النظرية البنائية في التدريس:
ا قسمك ومهاك ال ر حو ال رية الب ايية ف التدريا إلدى إيمابيداك وسدابياك ،ولك ٍّدل م هدا مدا
يد مها ،وفيما يا

رضها:

ّأوالً :االيجابيــات :إن ال ريددة الب اييددة تحق ددو مممو ددة مددن اإليمابيدداك م هددا :تب د المعرفددة مددن قبددل
المتعام فسه ،وي ت قل إلى المتعام بشكل ساب من قبل المعام ،المعام يسا د ويومه الاالب ،وليا
ماددقددن لامعاوماك ،تسا د الاالب اى ايكتشاف والتفكير العامد مدن خدالل حدل المشدكالك ،تهتد ددم
بدالفهم لامعدارف ولديا ت ييددر السداوكياك ال دا ر  ،الددتعام يقدوم ادى الخبدراك والمعدارف السدابقة

ددد

المتعام ال ي يقوم بربا مدو ري بدين السدابو والالحدو ،ي يبددأ الاالدب بدالتعام حتدى يكدون قدد وصدل
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إلى مرحاة ال ضج ،فدفع الاالب بسر ة إلى تعام مواضيع أكاديمية قد يسدبب لده المتا دب ويعرضده
إلى مشاكل مستقباية ،ي ي تقل المتعام الى خبر مديد حتى يتقن الخبر الحياتية وب ل يكون الب داء
لديده سددايمام ،الت دوع فد ادرو التقددويم ،ترك ددل اددى المعرفدة التد يمكدن أن يو فهددا المدتعام فد حياتدده
ولدديا اددى المعرفددة الخاماددة ،العمايددة التعايميددة تتمحددور حددول الاالددب ،كمددا أن المعرفددة ي تصددور
الواق ددع ،وا مد ددا د د أقد ددرب إل ددى تعبيد ددر اإل س ددان اي ابد ددا

ددن الواقد ددع وبالت ددال ف د د قابا ددة لاخاد ددأ

).(Ultanir, 2012
ثانياً :السلبيات :و ا ومهة

ر اخرى تشك ددل قدام ادى ال ريدة الب اييدة فد التددريا و د

ادى

ال حو ا ت -:
تمليددة م ارحددل ال مددو وفصدداها ددن بعضددها الددبع
العمري مرو امر بالخصايل ال

اددى شددكل فت دراك مسددتقاة تعتمددد أساس دام التحديددد

تهاء ب واتمها المحتماة والمفترضة ،وكأن الفرد فد
ية لكل مرحاة وا م

ه التملية ثابك ي يت ير مهما كا ك ال روف المحيادة بده ،فالعدالم بياميده ا تبدر تقسديمه العامد
مو مام الميام يحت ى به والواقع ي اق

تومهه.

ول ل يمكن ا تبار ال رية الب ايية مفتقر إلى المرو ة ف

ا المستوى وي تاليم كل األوساا

الثقافية وايمتما ية وبالتال ي يمكن ا تماد ا ف ممال التعايم اإل سا

بمع اه الكو

وفيما

دا ل ت ل أ مال بياميه اك قيمة ثابتة ف ممال التربية والتعايم (خاايبة.)1115 ،
وي كر قر ( )1127أن
مدول رقم (:)2

ا

د فروو بين التدريا التقايدي والتدريا الب اي يتضو من خالل
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جدول ()1
الفرق بين التدريس التقليدي والتدريس البنائي

ت

التدريا التقايدي

ت

7

المعرفة تومد خارج المتعام

2

0

الهدف م ه ت كر المعرفة

0

3

المعرفة ت تقل إلى المتعام من المدرا أو من
الابيعة

3

4

محور ا المدرا

4

5

تعام ت افس

5

6

يكون محتوى التعام م فصالم ن حيا
المتعامين وبييتهم المختافة
يعتمد المتعام اى الكتاب المدرس

1

6

والمدرا

فيه المصدر األساس لامعرفة

1

8

تعتمد واتج التعام اى بيية التعام فقا

9

المعرفة مااقة وثابتة

9

ال ر

م ه ت يير وتعديل المفا يم

المعرفة اك القة بخبر المتعام وي ت فصل ن
شخصية وي ن موقف الخبر الم بثقة م ها
محور ا المتعام
تعام تعاو
يكون محتوى التعام مرتباام بحيا المتعامين
وواقعهم

لامعرفة
تعتمد واتج التعام اى بيية التعام والمعرفة
القباية واتما اك وأ داف المتعام
المعرفة سبية وقاباة لات يير
يتقبل المدرا آراء وومهة

يتقددبل المدرا من المتعام اإلمابة الصحيحة
فقا

المعرفة تتكون ف الب ية العقاية لامتعام

يعتمد محتوى المتعام اى مصادر متعدد

8

71

التدريا الب اي

71

ر كل متعام ف

الفصل أيام كا ك صحيحة أو خااية ويقود
المتعام لاوصول إلى اإلمابة الصحيحة

81

77

70

73

74

75

تحكم المدرا ف أ شاة تعام المتعام (تحكم
خارم )
المدرا قايد وماقن لامعرفة
ي ر لامتعام اى أ ه و اء فارغ يما ه المدرا
بالمعاوماك
التأكيد اى اتج التعام ال هاي
التقويم يعتمد اى اختباراك تحريرية تعتمد
اى الورقة والقام

77

تحكم المتعام ف أ شاة تعامه (تحكم داخا )

21

المدرا مومه ومرشد وميسر لاعماية التعايمية

28

21

25

المتعامون

ا مفكرون

التأكيد اى العماياك الت تتم أث اء التعام
واريقة الوصول ل اتج التعام
التقويم

ا قد يكون تقويمام اتيام أو التقويم البديل
أو التقويم التكوي

(قر )1127 ،
وت ر الب اييدة إلدى الدتعام ك تيمدة لب داء قاد  ،فدالاالب يتعامدون خدالل ت ديم ومواءمدة المعاومداك
المديددد مددع المعاومدداك الحاليددة الت د يعرفو هددا وف د

د ا فددمن الاددالب بومدده ددام يتعامددون أفضددل

دما يب ون ب شاا تعامهم ،كما أن التعام ف التفكير الب اي يتأثددر بالسياو والمعتقداك وايتما اك
لااالددب وله د ا فددالاالب يشددمعون يخت دراع أو أبددداع حاددولهم مددن مهددة ،وفحددل أفكددار م مددن مهددة
أخرى ،إ أ هم يعاون الفرصة لاب اء اى المعرفة المسبقة لهم.
و كددرك الحبددار ( )1128أن ال ريددة الب اييددة تشددير وتركددل اددى أمددور ديددد ف د التدددريا الصددف
م ها إن المتعام و ال ي يب

داء ادى خب ارتده السدابقة وبالاريقدة التد يحصدل فيهدا
معرفته ب فسه ب م

داء اددى اريقددة تفا ادده مددع مددن حولدده وكيفيددة اسددتقباله
اددى المعاومدداك ،والمددتعام يب د شخصدديته ب د م
لامعاومدداك ،والمددتعام ددو الد ي يقددوم بترتيددب وت دديم المعاومدداك فد

دده بصددور م مددة ومتوال ددة،

وال ري ددة الب ايي ددة ترك ددل ا ددى شخص ددية الم ددتعام وميول دده وقد ارت دده ورغبات دده وي تركد ددل ا ددى الم دددرا،
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وكد ل الددتعام يحدددث بصددور فعددالة ودايميددة

دددما يكددون الفددرد فد مواقددف حقيقيددة ،وال ريددة الب اييددة

تفسددو الممددال لامددتعام بددالتعبير ددن أ اريدده حسددب فهمدده واد اركدده لاموضددوع وحسددب قدرتدده اددى الددتعام
وايستيعاب ،وت ك ددد ادى إيمابيدة المدتعام فد تفا اده مدع مدا حولده وكيفيدة تاقيده لامعاومداك وتدرف
التاق الساب  ،وك ل ت كد ادى قددر المدتعام فد تابيدو مدا تعاددمه فد مواقدف حياتيدة مديدد و د ا
ما يسمى ب د (ا تقدال أثدر الدتعام) ،و د ا مدا ت ك ددد ايده الد ارسداك التربويدة الحديثدة ،و دو معدل المدتعام
قاد امر اى تو يف ما يتعامه ف مواقف حياتية.
ول د ا تع ددى ال ريددة الب اييددة ف د الددتعام باكتسدداب المعرفددة وفددو مايددة تعاددم شدداة ،وادمامهددا
والددتحكم بهددا ضددمن سددياو فددردي ،وااددار تفا ددل امتمددا

( ،)Qiyun, 2009وممارسددة التفكيددر

العام بعيدام دن التعاديم األصدم ( ،)Rote Learningومدن أمدل تحقيدو الفهدم الد ات

ي المع دى،

ال ي يمكددن الفرد من اكتساب ماياك التعام العقايةع كايستيعاب والتوافو والموال ة
(.)Yang , 2008

نظرية التدريس:
يقصد ب رية التدريا مممو ة ايفتراضاك التربوية الت تشير إلى العالقاك المتوفر بين تدايج
التحصدديل مددن مهددة ،وبييددة الددتعام وخصددايل المتعامددين مددن مهددة أخددرى ،و ريددة التدددريا مايددة
ت في يددة ت ته د

ا ري دام بتحقيددو أ ددداف الددتعام الم هميددة ،وفعاي دام بتقددويم الم د هج و تاماتدده التعايميددة،

و اى الرغم من أ مية ال رية التدريسية وحامة الم رين إليها ف ممال الم دا ج وادرو التددريا،
إي أ ها لم تباع بعد تا الدرمة من اإلتقان واألحكام الت با تها مثيالتهدا فد العادوم الابيعيدة ،ولد ا
ف ددمن اس ددتخدام مص ددااو ب م ددا ج الت دددرياب يع ددد م ددن ال احي ددة اإلمرايي ددة أكث ددر تحدي دددام م ددن مص ددااو
ب رياك التدريابع إ ي ر إلى أ مو ج التدريا اى أ ه سدو تابيقد ل مدا ج الدتعام داخدل غرفدة
الصددف ،وبعبددار أخددرى أكثددر تفصدديالم أ دده مخاددا ارشددادي يعتمددد اددى أ مددو ج تعاددم معددين ،يقتددرح
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مممو ددة مددن اإلم دراءاك المحدددد والم مددة الت د مددن شددأ ها توميدده مايددة ت في د شدداااك التعادديم
والتعام ،بما يسهل لاعماية التعايمية تحقيو أ دافها المعرفية والمهارية والومدا ية.

معايير اختيار انموذج التدريس:
إن اختيار أ مو ج التدريا ي يتم شواييام ،وا ما
ايختيار ومن

ا بع

الشدروا والمعدايير التد تحكدم د ا

ه المعايير أوالً :أ مية ال مو ج ومدواه ودوره ف ت ليل صعوباك التعام ،ثانياً :دقدة

ووضد دوح افت ارض دداك اي م ددو ج ومص ددااحاته ،ثالثـــاً :تض ددمين اي م ددو ج لاح ددد ايد ددى لالفت ارض دداك
والمص ددااحاك البس ددياة غي ددر المعق ددد  ،رابعــــاً :ش ددمولية اي م ددو ج لمعالم ددة أكب ددر دددد ممك ددن م ددن
مت ي دراك العمايددة التعايميددة التعاميددة ،خامســاً :امكا يددة ترممددة اي مددو ج الددى ام دراءاك محدددد قاباددة
لامالح ة والقياا (محمد.)1122 ،
والتدددريا الميددد الفعددال ددو مددا مددن التدددريا يعتمددد اددى ال شدداا ال د ات والمشدداركة اييمابيددة
لام ددتعام ،والتد د م ددن خالله ددا ق ددد يق ددوم بالبح ددث مس ددتخدمام مممو ددة م ددن اي ش دداة والعماي دداك العامي ددة
كالمالح ددة ووضددع الفددرو

 ،أو القيدداا ،وقدراء البيا دداك ،وايسددت تاج ،والتد تسددا ده فد التوصددل

الى المعاوماك المااوبة ب فسه وتحك اشراف وتوميه المعام وتقويمه (الحريري.)1121 ،
والددتعام ال شددا ي كددد اددى دددم تحديددد اسددتراتيمية بعي هددا اك خاددواك محدددد  ،فتددرى الخبيددري
( )1127أن الددتعام ال شددا يمثددل فاسددفة تربويددة تعتمددد اددى ايمابيددة المددتعام ف د الموقددف التعايم د ،
وتشمل مميع الدراساك التربوية واإلمراءاك التدريسية الت تهدف إلى تفعيل دور المتعام مدن خدالل
( مل ،بحث ،تمريب ،ا تماد المتعام اى اته) ف الحصدول ادى المعاومداك واكتسداب المهداراك
أو تكوين قيم واتما اك.
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ومددن ما ددب آخددر اكددد محمددد ( )1126أن الحامددة إلددى اسددتراتيمياك الددتعام ال شددا هددرك مددن
خددالل مددل المتعامددين ددن إدمدداج المعاومدداك المديددد بصددور حقيقيددة ف د

قددولهم مددع المعاومدداك

السابقة بعد كل شاا تعايم تقايدي.

النماذج التدريسية:
لقددد تعددددك ال مددا ج التدريسددية التد يمكددن اسددتخدامها لاوصددول إلددى ال تامدداك المرصددود وم هددا
مددو ج مدداللر ( )Glazerالتدريس د وفيدده تقسدديم مايددة التدددريا إلددى اربعددة اقسددام ت درتبا ببعضددها
بعالقة م اقية تتساسل فيها العماية التدريسية وفو

ام خال و ه األقسام

-:

 اي داف التعايمية.
 ايستعداد المدخا .
 ايساليب واي شاة التعايمية.
 تقويم ال تاج العام .
و ا ما يوضحه الشكل رقم (:)1
شكل ()0
مو ج ماللر ( )Glazerالتدريس

النتاجات

االستعداد

االساليب

تقويم النتاج

العلمية

المدخلي

واالنشطة

التعليمي

التعليمية

التغذية الراجعة
(قاام وقاام )1112 ،
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نموذج كارين (:)Careen
ددو مددو ج تكدداما مت ددوع يتددألف مددن اسدداليب متعدددد  ،مب د

اددى اسددا

ريددة مددن الددتعام ي

المع ددى لديفيددد اولبددل ( )David Ozbelوال ريددة الب اييددة لمددان بيامييدده ( )Jean Piagetتمعددل
المتعام محور العماية التعايمية (لاير وسماء.)1125 ،

خصائص االستراتيجيات والنماذج القائمة على النظرية البنائية:
يددرى دواد ( )1121أن ال ريددة الب اييددة تهددتم بايسددتراتيمياك التعايميددة الت د تشددمع اددى التفا ددل
ايمتمدا

 ،وتهدتم أيضدام بايسدتراتيمياك المعرفيددة ومدا وراء المعرفيدة ،وتتصدف ايسدتراتيمياك التد

تعتمد اى ال رية الب ايية بعد خصدايل م هدا :أ هدا تدد و المتعامدين لامشداركة الفعالدة فد

مايدة

الددتعام ،وتسددا د المتعامددين اددى اتد ددخا الق درار ،وتشددمع المتعامددين اددى اددرح أسددياة والبحددث ددن
إماباته ددا ،وتس ددا د ا ددى الم اقش ددة وايت د ددصال ب ددين الا ددالب ،تش ددمع اد دى التع دداون والتف دداو

ب ددين

الاالب ،تسمو لامتعامين بالتعبير ن واتهم.

بعض نماذج التدريس القائمة على النظرية البنائية:
تتعدددد مددا ج التدددريا القايمددة اددى ال ريددة الب اييددة ويمكددن تحديددد أ ددم د ه ال مددا ج كمددا كددر
سعودي ( )2888بما يا :
 مو ج الت يير المفهوم بوس ر (. )Posner Model
 مو ج التعام الب اي تروبردج وبايب (. )Trwobridge & Bybee M.
 مو ج التعام المرتكل حول المشكاة مريسون وتيا ()Grayson Wheatly M.
 مو ج دور التعام اتكن وكارباا ()Atkin & Karplus M.
 مو ج التحايل الب اي اباتون ()Appleton M.
 ال مو ج التوليدي ()Osborn & Witt rock M.
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 مو ج مون ال وري الب اي ()John A Zahoric M.
 مو ج وودل ()Woods M.
ومميع ال ما ج الب ايية السابقة ي تخدرج دن كو هدا إمدراءاك تمكدن المدتعام مدن القيدام بالعديدد مدن
ال شدداااك العاميددة ومشدداركته الفعد ددالة فيهددا ليسددت تج المعرفددة ب فسدده ويحدددث

ددده الددتعام لمسددتوياك

متقدمة ت دي إلى ت يم البيية المعرفية له.

الدراسات السابقة:
بعددد اياددالع اددى العديددد مددن الد ارسدداك العربيددة واألم بيددة اك العالقددة بموضددوع الد ارسددة يددتم
ر

ه الدراساك مرتبة من األقدم إلى األحدث:
أم ددرى الش ددا  ،واليوس ددف ،والعممد د ( )1128د ارس ددة دددفك معرف ددة ابيع ددة اتما دداك معامد د

ومعاماك المرحاة المتوساة حو ممارسة مو ج التعام الب داي و القتده بدبع

المت يدراك فد دولدة

الكويددك ،اسددتخدم البدداحثون الم د هج الوصددف  ،اختيددرك ي ددة ش دوايية مكو ددة مددن معام د ومعامدداك
المرحاددة المتوسدداة ،وباددع دددد م ( )168شخص دام ،بواقددع ( )181معام دام ،و( )118معامددة ،لتحقيددو
دددف الد ارسددة أ ددد البدداحثون اسددتبا ة تألفددك مددن محددورين :المحددور ايول ال د ي يخددل ايتما دداك
اإليمابية لمعام ومعامداك المرحادة المتوسداة ل مدو ج الدتعام الب داي  ،والمحدور الثدا

الد ي يخدل

ممارسددتهم ل مددو ج الددتعام الب دداي ف د المواقددف التعايميددة ،وبعددد تحايددل البيا دداك باسددتخدام ايختبددار
التد دداي لعي تد ددين ( )T-Testمس د دتقاتين ومعامد ددل ارتبد دداا بيرسد ددون توصد دداك الد ارسد ددة إلد ددى أن مسد ددتوى
ايتما دداك اإليمابي ددة لمعامد د ومعام دداك المرحا ددة المتوس دداة ل م ددو ج ال ددتعام الب دداي مرتف ددع وبش ددكل
واضو وأسفرك ك ل ومود القة ارتبااية اردية بين تقبل مو ج الدتعام الب داي وممارسدة مدو ج
الددتعام الب دداي  ،كمددا أشددارك الد ارسددة إلددى أ دده ي تومددد فددروو دالددة إحصدداييام تعددلى الددى مت يددر ال ددوع
( كور/إ اث) أو مت ير دد س واك الخبر بمحور ممارسة مو ج التعام الب اي  ،ف حين أ ده تومدد
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فروو دالة إحصاييام تعلى الى مت ير التخصل ( امية/أدبية) بمحور ممارسة مو ج التعام الب اي
ولصالو معام المواد األدبية.
أمددرى المسددا فة ( )1128د ارسددة دددفك إلددى استقصدداء درمددة ممارسددة معام د الا ددة اإل مايليددة
لاتدريا الب اي لامرحاة األساسية واختبار ديلة الفروو بدين المتوسدااك الحسدابية لدرمدة الممارسدة
وفقدام لمت يدراك( :المد ا ،الخبددر  ،الم ددل العامد ) ،ولتحقيددو أ ددداف الد ارسددة اسددتخدم الباحددث مد هج
البح ددث الوص ددف المس ددح

وتكو ددك ي ددة الد ارس ددة م ددن ( )288معامد دام ومعام ددة م ددن معامد د الا ددة

اإل مايليددة فد المدددارا الحكوميددة والخاصددة لامرحاددة األساسددية فد مديريددة التربيددة والتعادديم فد ل دواء
ا ور وقدد ابقدك اسدتبا ة مكو دة مدن ( )11فقدر ادى أفدراد العي دة وبعدد تحايدل البيا داك باسدتخدام
تحايل التباين المشتر وايختبار التاي لعي تين ( )T-Testمستقاتين توصاك الدراسة إلى أن درمدة
ممارسدة معامد الا ددة اإل مايليددة لاتددريا الب دداي كا ددك متوسدداة ،ولدم تكددن

ددا فددروو اك ديلددة

إحصددايية ف د درمددة ممارسددة التدددريا الب دداي تعددلى لمت ي دراك الم د ا والخبددر ولكددن كا ددك

ال د

فددروو اك ديلددة احصددايية تعددلى لمت يددر الم د ددل العام د ولصددالو المعامددين مددن حماددة الد ارسدداك
العايا.
أمددرى باسددكال ( )Pascale, 2019د ارسددة دددفك الكشددف ددن تصددوراك المعامدداك ف د تابيددو
مبددادئ ال ريددة الب اييددة فد المدددارا اسددتخدم الباحددث المد هج الوصددف

وتكو ددك ي ددة الد ارسددة مددن

مممو ة من المعاماك اختيروا من ( )8مدارا ف لب ان ولتحقيو دف الدراسة استخدمك الباحثة
أساوب المقابالك الشخصية والمالح ة الصفية ف ممع البيا اك والمعاوماك وبعد تحايل البيا اك
باستخدام تحايل التباين توصاك الدراسة إلدى أن المعامداك يفتقدرن إلدى اإلد ار القابدل لافهدم لاتابيدو
الحقيق والمع ى الحقيق لا رية الب ايية كما أشدارك ال تدايج إلدى ومدود تصدور سداب
الب ايية و ا قيود كثير تحول دون تابيو مبادئ

ه ال رية.

دن ال ريدة
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وأمددرى سدديري ( )1128د ارسددة دددفك إلددى معرفددة مدددى ممارسددة معامد الا ددة العربيددة لاتدددريا
الب دداي  ،ومعرفددة ايخددتالف فد درمددة الممارسددة التدريسددية تبعدام لمت يدراك( :المد ا ،الخبددر  ،الم ددل
العام ) ،استخدم الباحث الم هج الوصف  ،وتكو ك ي دة الد ارسدة مدن ( )82معامدام ومعامدة اختيدروا
باريقة شدوايية ابقيدة مدن مددارا المماكدة العربيدة السدعودية ،ولتحقيدو ددف الد ارسدة أ دد الباحدث
اسددتبا ة مكو ددة مددن ( )82فقددر ،وبعددد تحايددل ال تددايج باسددتخدام ايختبددار التدداي لعي تددين ()T-Test
مستقاتين توصاك الدراسة إلى أن درمة ممارسة معام الا ة العربية لاتددريا الب داي كا دك اليدة،
فضددال دن ومددود فددروو اك ديلددة احصددايية لمت يددر المد ا تعددود لصددالو الد كور ،ولمت يددر الخبددر
تعددود لصددالو أكثددر مددن شددر س د واك ،كمددا أسددفرك ددن ومددود فددروو اك ديلددة إحصددايية لمت يددر
الم ل العام ولصالو م ل الدكتوراه.
وأمددرى مدداري و ددوغ ) )Marie and Hugh, 2020د ارسددة دددفك إلددى معرفددة مدددى ارتبدداا
ممارساك المعامين لمبادئ التعايم الب ايية ومعتقداتهم األخالقية استخدم الباحثدان المد هج الوصدف ،
وتكو د ددك ي د ددة الد ارسد ددة مد ددن ( )265معام د دام مد ددن معام د د إحد دددى المد دددارا اإليرل ديد ددة ،وتد ددم إ د ددداد
اسددتبيا ين :أحددد ما لمعرفددة ممارسددة المعامددين لمبددادئ التعادديم الب اييددة مكددون مددن ( )15فقددر مول ددة
اددى ( )5ممددايك ،وا خددر لمعرفددة مدواقفهم األخالقيددة مكددون مددن ( )11فقددر  ،وبعددد تحايددل البيا دداك
باسدتخدام تحايددل التبدداين ومعامددل ايرتبدداا توصدداك الد ارسددة إلددى أن درمددة ممارسددة المعامددين لمبددادئ
التعادديم الب دداي كا ددك ميددد  ،وكشددفك ددن قايمددة مددن م دواقفهم األخالقيددة ،فضددال ددن ومددود القددة
ارتبااية بين ممارساك التعايم الب ايية والموقف األخالق لدى أفراد ي ة البحث.
وأمرى توكبا وبي ار ( )Tugba and Pinar, 2020دراسة دفك إلى الكشف دن مددى امدتال
معام د العاددوم ومعام د الم دواد الد ارسددية األخددرى مبددادئ التدددريا الب دداي  ،اسددتخدم الباحثددان الم د هج
الوصددف  ،وتكو ددك العي ددة مددن ( )211فددرد ،بواقددع ( )56معام دام و( )11معامددة ،وبواقددع ( )88فددردام
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لماد العاوم و( )62فردام لامواد الدراسية األخرى اختيروا شدواييا مدن المددارا ايبتداييدة العامدة فد
األ اضددول بتركيددا ،ولتحقيددو دددف الد ارسددة أ ددد الباحثددان اسددتبيا ا خماس د البدددايل مكو ددا مددن ()15
فقر وبعد تحايل البيا اك باستخدام تحايل التباين األحادي توصاك الدراسة إلى امدتال أفدراد العي دة
بصددور امددة لمبددادئ التدددريا الب دداي

فضددال ددن ممارسددة معام د مدداد العاددوم لمبددادئ التدددريا

الب اي بدرمة أكبر من معام المواد الدراسية األخرى.
وأمددرى ميدسددون ( )Medson, 2021د ارسددة دددفك استكشدداف مدددى ممارسددة الاددالب المعامددين
ف الس ة األولى /قسم المحاسبة لمبادئ التدريا الب ايية استخدم الباحث الم هج الوصف

وتكو ك

ي ة الدراسة من ( )18فردام من مامعة سول بالتدج فد م دوب أفريقيدا واسدتخدم الباحدث المالح دة
والمقابالك المما ية لممع البيا اك وبعدد تحايدل البيا داك باسدتخدام تحايدل التبداين توصداك الد ارسدة
إلددى ممارسددة أف دراد ي ددة الد ارسددة لاتدددريا الب دداي ب حددو متوسددا كمددا كشددفك ددن مدددى رغبددتهم ف د
تاددوير ممارسدداتهم التدريسددية وفددو الم حددى الب دداي با تبدداره ضددرور ماحددة اددى ليدداد فهددم اابددتهم
فضالم ن ت ويع أساليب التدريا بما ياور سير ماية التدريا داخل القا اك الدراسية.

ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:
بعد ااالع الباحدث ادى الد ارسداك السدابقة التد اسدتااع الحصدول ايهدا سديت اولها مستعرضدا
المحاور األساسية لها وموقع البحث الحال م ها وكما يا :
أوالً  :الهدف:
دفك الدراسة الحالية الكشف ن درمة ممارسة مدرس ماد التربية اإلسالمية لاتدريا الب اي
واختافك ن أ داف الدراساك السدابقة التد

ددفك الكشدف دن ابيعدة اتما داك معامد ومعامداك

المرحاة المتوساة حو مو ج التعام الب اي أو استقصداء درمدة ممارسدة أو معامد الا دة اإل كايليدة
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والعاددوم والاددالب المعامددين أو الكشددف ددن تصددوراك المعامدداك ف د تابيددو التدددريا الب دداي مثددل
د ارس دداك (الش ددا وآخ ددرون 1128ع المس ددا فة 1128ع 2019

Pascal,ع س دديري 1128ع

Marie and Hugh, 2020؛ Tugba and Pinar, 2020؛ .)Medson, 2021
ثانيا :المنهجية:
اتفقك

ه الدراسة مع مميدع الد ارسداك التد ا تمددك المد هج الوصدف المسدح مدن حيدث م هميدة

البحث
ثالثاً :العينة:
تكو ك ي ة الدراسة الحالية من المدرسين والمدرساك واتفقدك بد ل مدع ي داك مميدع الد ارسداك
السابقةع إ استهدفك المدرسين والمعامين.
رابعا :األداة:
اتفق ددك د د ه الد ارس ددة فد د إ ددداد ايس ددتبا ة م ددع د ارس دداك (الش ددا وآخ ددرون 1128ع المس ددا فة
0178؛ سديريMarie and Hugh, 2020 ,؛  )Tugba and Pinar, 2020واختافدك مدع بداق
الدراساك الت ا تمد فيها اى ايختباراك أو ا تمد فيهدا ادى المقدابالك والمالح دة الصدفية كمدا
ف دراسة ( )Pascale, 2019ودراسة (.)Medson, 2021
خامساً :الوسائل اإلحصائية:
اتفقك

ه الدراسة ف استخدام الوسايل اإلحصايية مع مع م الدراساك السابقة ف استخدام الوسدا

الحساب واي حراف المعياري ومعامل ايرتباا واختبار ( )T-Testلعي تين مستقاتين .واختافدك مدع
الد ارسدداك الت د ت اولددك وسددايل إحصددايية أخددرى مثددل مربددع إيتددا لقيدداا حمددم األثددر ،وتحايددل التبدداين
المشتر  ،مثل دراسة (المسا فة .)1128
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الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
موضع ّ
إسددتفاد الباحددث مددن خددالل ااال دده اددى الد ارسدداك السددابقة ف د كيفيددة صددياغة وتفصدديل األدب
ال ددري المتعاددو ف د ممددال الد ارسددة الحاليددة ،والم هميددة البحثيددة المتبعددة ،وف د تاددوير أدا الد ارسددة،
واختيار ي تها وتحديد الم همية واياالع اى األساليب اإلحصايية المستخدمة والم اسبة لتحايل
البيا دداك الخاصددة ف د الد ارسددة الحاليددة ،وتو يددف تددايج د ه الد ارسدداك ف د تفسددير وتوضدديو تددايج
الدراسة الحالية الت تم التوصل إليها.
تميلك الدراسة الحالية بكو ها أول دراسة – اى حد ام الباحث – دفك لتقص درمة مستوى
ممارسة مدرس التربية اإلسالمية ف محاف ة ي وى /العراو.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تضمن

ا الفصل رضام لمد هج وممتمدع و ي دة وأدا الد ارسدة ،وكيفيدة ب ايهدا ،واإلمدراءاك التد

تم اتددبا ها لاتحقو مدن صددو وثبداك األدا  ،واألسداليب اإلحصدايية التد ت ددم اسدتخدامها فد معالمدة
وتحايل البيا اك.

منهج الدراسة:
تم استخدام الم هج الوصف المسح لماليمته لتحقيو أ داف الدراسة.

مجتمع الدراسة:
تكون ممتمدع الد ارسدة مدن مميدع مشدرف ومشدرفاك مداد التربيدة اإلسدالمية فد مديريدة اإلشدراف
ايختصاص ف المديرية العامة لتربيدة محاف دة ي دوى والبدالع ددد م ( )81مشدرفام ومشدرفة بواقدع
( )12مشد درفام و( )8مشد درفاك وكد د ل مدرسد د ومدرس دداك م دداد التربي ددة اإلس ددالمية لامرحا ددة الثا وي ددة
الد د كور واإل دداث فد د الم دددارا الحكومي ددة فد د المديري ددة العام ددة لتربي ددة ي ددوى/مركل محاف ددة ي ددوى،
والبالع دد م ( )888مدرسام ومدرسة بواقع ( )128مدرسام و ( )285مدرسة.

عينة الدراسة:
تكو ك ي ة الدراسة من مميع مشرف ومشرفاك ماد التربية اإلسالمية والبالع دد م ( )81مشرفام
ومشد درفة  ،و( )817مدرسد دام ومدرس ددة ،وب س ددبة ق دددر ا ( )%87م ددن ممتم ددع الد ارس ددة وق ددد با ددع دددد
المدرسد ددين ( )288مدرس د دام و( )261مدرسد ددة ،والمد دددول ( )2يوضد ددو توليد ددع ي د ددة الد ارسد ددة بال سد ددبة
لامدرسين حسب مت يراك (الم ا والخبر التدريسية والم ل العام ).
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جدول ()0
توزيع أفراد عينة المدرسين حسب متغيرات الدراسة
المستوى

العدد

المت ير

كر

288

أ ثى

261

 21س واك فما دون

82

 25 – 21س ة

271

 25س ة فما فوو

81

بكالوريوا

815

دراساك ايا

11

الم ا

الخبر التدريسية

الم ل العام

أداة الدراسة:
لتحقيدو أ دداف الد ارسدة تددم تادوير اسدتبا ة لاكشددف دن درمدة ممارسددة مدرسد التربيدة اإلسددالمية
لاتدريا الب اي لامرحاة الثا وية ف ضوء بع
ادى األدواك المسدتخدمة فد بعد

المت يراك ف محاف دة ي دوى ،و لد بعدد ايادالع

الد ارسداك السدابقة مثدل د ارسدة (الخالددي )1128 ،و(المسدا فة

 )1128حيث تم اتباع الخاواك ا تية لتاوير أدا الدراسة:
الرموع إلى األدب ال ري والدراساك السابقة.
تحديد الفقراك الت ي ب

تضمي ها ف ايستبا ة.

بيان الممايك الرييسة وتوليع الفقراك اى محاور الدراسة.
وضع ايستبا ة ف صورتها األولية ف فقراتها وممايتها (ماحو .)2
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وتم استخدام تدريج ليكرك الخماس لإلمابة ن فقراك ايستبا ة اى ال حو ا ت :
كبير مدام ( ،)5كبير ( ،)1متوساة ( ، )8قاياة ( ،)1قاياة مدام (.)2

صدق االداة:
لاتحقو من صدو أدا الدراسة تم رضها بصورتها ايلوية ادى مممو دة مدن المحكمدين والبدالع
دد م ( )22من وي الكفاء والتخصدل فد ممدال الم دا ج وادرو التددريا كمدا دو موضدو فد
الماح ددو ( )2و لد د لاوق ددوف ا ددى رأيه ددم فد د أدا الد ارس ددة م ددن حي ددث م دددى ا تم دداء فقد دراك ايس ددتبا ة
لاممدايك التد أدرمددك تحتهدا وم اسددبتها ل در

الد ارسدة ،وكد ل مددى صددالحية الفقدراك وم اسددبتها

لهدف الدراسة ،فضالم ن امراء أي تعديالك يرو ها م اسبة.
وف د ضددوء ل د تددم األخ د بمميددع مالح دداك المحكمددين مددن حيددث الفق دراك الم تميددة والصددالحة
ألغ ار

الدراسة والت تم ايتفاو ايها ب سبة  % 81من قبل المحكمين.

ثبات االداة
تم التأك ددد من ثباك أدا الدراسة من خالل اإلمراءاك ا تية:
أوالً :اريقددة (ايختبددار وا دداد ايختبددار) ( :)Test Re-testو لد مددن خددالل التابيددو اددى ي ددة
استاال ية خارج ي ة الدراسة مكو ة من ( )7مشرفين و( )16مدرسام ومدرسة ،إ ابقك ايسدتبا ة
اددى أفراد ددا وبعددد مددرور اسددبو ين مددرى إ دداد تابيددو ايسددتبا ة ادديهم مددر أخددرى ،وتددم حسدداب
معامل ايرتباا بين تايج التابيقين األول والثدا

باسدتخدام معامدل ارتبداا بيرسدون ،وتراوحدك قسدم

معامددل ايرتبدداا مددا بددين ( )1.87و ( ،)1.82وقددد دددك د ه القدديم م اسددبة ألغد ار
والمدول ( )8يبين ل .

د ه الرسددالة،
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الجدول ()3
قيم معامالت الثبات الستبانة التدريس البنائي
التساسل

الممال

معامل ارتباا بيرسون

2

األ داف والتخايا

1.82

1

ارايو التدريا والتق ياك التربوية

1.88

8

التفا ل الصف

1.81

1

ممال مصادر التعام

1.87

5

ممال التقويم

1.85
1.87

الدرمة الكاية

ثانياً :اريقة ايتساو الداخا باستخدام معادلة كرو باخ – ألفا:
تددم التأكددد مددن ثبدداك ايتسدداو الددداخا مددن خددالل اسددتخدام معادلددة كرو بدداخ-ألفددا كمددا مبددين ف د
المدول ( )1ا ت .
الجدول ()4
قيم معامل االتساق الداخلي لمجاالت استبانة التدريس البنائي باستخدام معادلة كرونباخ-ألفا.
التساسل

الممال

معامل ايتساو الداخا

2

األ داف والتخايا

1.88

1

ارايو التدريا والتق ياك التربوية

1.81

8

التفا ل الصف

1.88

1

ممال مصادر التعام

1.82

5

ممال التقويم

1.85
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يتضد ددو مد ددن المد دددول السد ددابو أن قد دديم معامد ددل ايتسد دداو الد ددداخا
( ،)1.81وقد دك

ه القيمة م اسبة ألغ ار

تراوحد ددك بد ددين ( )1.88و

ه الدراسة.

وب ل اصبحك ايستبا ة مكو ة من ( )11فقر بصورتها ال هايية كما ف ماحو (.)1

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
لإلمابة ن أسياة الدراسة تم استخدام المعالماك اإلحصايية ا تية:
لإلمابددة ددن الس د ال األول تددم اسددتخدام المتوسددااك الحسددابية واي ح ارفدداك المعياريددة لاتعددرف اددى
درمة ممارسة مدرس ومدرساك التربية ايسالمية لاتدريا الب اي .
لإلمابة ن اسياة الدراسة تم استخدام المتوسااك الحسابية واي حرافاك المعيارية حسب:
المد د ا ،والم ددل العامد د لفح ددل ديل ددة الف ددروو ب ددين المتوس ددااك الحس ددابية ت ددم اس ددتخدام اختب ددار
( )T-Testلعي ت ددين مس ددتقاتين وبال س ددبة لمت ي ددر سد د واك الخب ددر ت ددم اس ددتخدام المتوس ددااك الحس ددابية
واي ح ارفدداك المعياريددة ،ولفحددل ديلددة الفددروو ايحصددايية بددين المتوسددااك الحسددابية تددم اسددتخدام
تحايل التباين ايحادي.

إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
الرموع الى األدب ال ري والدراساك السابقة.
تحديد ممتمع الدراسة و ي تها من خالل مرامعة شعبة التخايا التربوي ف المديرية العامة لتربية
ي وى /العراو وقد تم أخ ا داد الممتمع من المشرفين التربويين ومدرس ومدرساك التربية
ايسالمية ليتم تابيو ايستبا ة ايهم.
تاوير أدا الدراسة من خالل اياالع اى المقاييا وايدواك المستخدمة ف الدراساك السدابقة تدم
تحديددد ممددايك التدددريا الب دداي الخمسددة والت د اتفقددك ايهددا مع ددم الد ارسدداك السددابقة ،فض دالم ددن
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ص ددياغة فقد دراك المم ددايك و رض ددها ا ددى المحكم ددين م ددن وي ايختص ددال لبي ددان م دددى ماليمته ددا
لموضد ددوع الد ارسد ددة ،وتد ددم اس د دتخدام تد دددريج (ليكد ددرك) الخماس د د  ،وف د د ضد ددوء ل د د تد ددم الحكد ددم اد ددى
المتوسااك الحسابية وفو المعادلة ا تية:
( أ اى قيمة لاتدريج – أد ى قيمة لاتدريج ) /دد الفياك
(2.88 = 8/)2-5
من ( )1.88-2بدرمة م خف
من ( )8.67-1.81بدرمة متوسا
من ( )5-8.68بدرمة مرتفع
التأك ددد من صدو األدا وثباتها :حيث تم التأكد من الصدو ال ا ري والثباك وايتساو الداخا .
تابيو ايستبا ة اى ي ة الدراسة :من خالل تحويل ايستبا ة الورقية الى استبا ة الكترو يدة و لد
لصعوبة الوصول الى أفراد العي ة بسبب الوضدع الصدح التد يمدر بهدا العدالم متمثادة بوبداء كورو دا
وقدد تمددك ايسددتعا ة بمشدرف التربيددة ايسددالمية ليددتم توليددع ايسددتبا ة ددن اريددو تابيقدداك التواصددل
(الواتسدداب والتيايك درام) وقددد تمددك ايسددتمابة مددن أغاددب أف دراد العي ددة لإلمابددة ددن فق دراك

ايمتمددا
ايستبيان.

تفريد ددع البيا د دداك ف د د مد ددداول خاصد ددة تمهيد دددام إلم د دراء المعالمد ددة ايحصد ددايية :بعد ددد توليد ددع ايسد ددتبا ة
ايلكترو يدة ادى أفدراد العي دة تدم تفريدع البيا داك وايسدتعا ة ببر دامج ( )Google Driveو()Excel
ليتم معالمتها احصاييام.
تحايل البيا اك احصاييام :بعد تحويل استماباك أفراد العي ة الى مقدادير كميدة تدم معالمتهدا احصداييام
وبايستعا ة بالبر امج ايحصاي ( )SPSSحسب اسياة الدراسة.
ر

تايج الدراسة وتفسيراتها والتوصياك.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
دددفك د ه الد ارسددة التعددرف الددى درمددة ممارسددة مدرسد التربيددة اإلسددالمية التدددريا الب دداي مددن
ومهة

ر المشدرفين التربدويين والمدرسدين أ فسدهم فد العدراو ويتضدمن د ا الفصدل رضدام لا تدايج

الت تم التوصل اليها ،من خالل ايمابة ن اسياة الدراسة.
ال تايج المتعاقة باإلمابة ن س ال الدراسة ايول والد ي صده :بمـا درجـة ممارسـة مدرسـي التربيـة
اإلسالمية في مديرية تربية نينوى التدريس البنائي من وجهة نظر المشرفين التربويين؟".
ولإلمابة ن

ا الس ال تم استخراج المتوسااك الحسدابية واي ح ارفداك المعياريدة والرتدب لدرمدة
در المشدرفين

ممارسة مدرس التربية اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا الب اي مدن ومهدة
التربويين والمدول ( )5يبين ل
الجدول ()5

المتوسددااك الحسددابية واي ح ارفدداك المعياريددة والرتددب لدرمددة ممارسددة مدرس د التربيددة اإلسددالمية ف د
مديرية تربية ي وى التدريا الب اي من ومهة

ر المشرفين التربويين مرتبة ت الليام.
المتوسا

اي حراف
1.197

1
2

متوساة
متوساة

ك

ممايك ايستبا ة

3

ممال التفا ل الصف واأل شاة

3.604

2

ممال ارايو التدريا والتق ياك التربوية

3.550

1.138

5

ممال التقويم

3.519

1.129

3

4

ممال مصادر التعام

3.433

1.110

4

متوساة

1

ممال األ داف والتخايا

3.413

1.151

5

متوساة

3.504

1.145

الدرمة الكاية

الحساب

المعياري

الرتبة

الدرمة
متوساة

متوساة
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تشددير ال تددايج ف د المدددول ( )5أن درمددة ممارسددة مدرس د التربيددة اإلسددالمية ف د مديريددة تربيددة
ي دوى التدددريا الب داي مددن ومهدة

ددر المشدرفين كا ددك بدرمدة متوسدداة ،ا بادع المتوسددا الحسدداب

( )3.504با حراف معياري ) ،)1.145وماءك ممايك ايسدتبا ة فد الدرمدة المتوسداة ايضدام ،ا
تراوحددك المتوسددااك الحسددابية بددين ( ، )3.413 -3.604ومدداء فد الرتبددة ايولددى ممددال (التفا ددل
الصف واي شاة) ،بمتوسا حساب ( )3.604وا حراف معياري ( )1.197وبدرمة متوساة ،وفد
الرتبة الثا ية ماء ممال (ا اريدو التددريا والتق يداك التربويدة) ،بمتوسدا حسداب ( )3.550وا حدراف
معيدداري ( )1.138وبدرمددة متوسدداة ،ومدداء ف د المرتبددة الثالثددة ممددال (التقددويم) ،بمتوسددا حسدداب
( )3.519وا حراف معياري ( )1.129وبدرمدة متوسداة ،ومداء فد المرتبدة الرابعدة ممدال (مصدادر
الددتعام) ،بمتوسددا حسدداب ( )3.433وا ح دراف معيدداري ( )1.110وبدرمددة متوسدداة ،وف د المرتبددة
ايخير مداء ممدال (األ دداف والتخاديا) ،بمتوسدا حسداب ( (3.413وا حدراف معيداري ()1.151
وبدرمة متوساة.
أما بال سبة لفقراك كل ممال ،فكا ك ال تايج اى ال حو ا ت :
اوالً :مجال التفاعل الصفي واالنشطة.
ت ددم ايم دداد المتوس ددااك الحس ددابية اي ح ارف دداك المعياريدددة والرت ددب لدرم ددة ممارس ددة مدرسد د التربيدددة
اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا الب اي من ومهدة
الصف واي شاة) ،والمدول ( )6يبين ل .

در المشدرفين لفقدراك ممدال (التفا دل
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الجدول ()6
المتوسااك الحسابية واي حرافاك المعيارية والرتب لفقراك ممال (التفا ل الصف واي شداة) مرتبدة
ت الليام.
المتوسا

اي حراف

الحساب

المعياري

3.967

1.159

1

3.833

1.117

2

مرتفعة

3.667

1.093

3

متوساة

3.633

0.999

4

متوساة

3.600

1.037

5

متوساة

6

ي ار

ت وع الخبراك بحسب حاماك الاابة وميولهم.

3.567

1.165

6

متوساة

7

يحاول أثار أسياة تحفل الاابة اى التعام اييماب .

3.567

1.305

7

متوساة

9

ي م لدى الاابة حب القراء وايستاالع والبحث.

3.333

1.539

8

متوساة

3.267

1.363

9

متوساة

3.604

1.197

ك

الفقر

4

يتقبل ا راء واألخااء الت يارحها الاابة .

3
8
2

يم و الاابة الحرية ف

يشمع الاابة اى المحاور الهادفة والمشاركة ف
األ شاة المختافة.
يعا الاابة الوقك الكاف لاتحاور والتفكير ف

ماية

التعام.

5

1

ر

استفساراتهم وأسياتهم.

يعلل ممارساك التعام ال ات لدى الاابة.

يشمع الاابة اى تقديم حاول وبدايل مختافة لحل
مشكالتهم.
الدرمة الكاية

الرتبة

الدرمة
مرتفعة

متوساة

يتبين من المدول ( )6أن درمة ممارسة مدرس التربية اإلسدالمية فد مديريدة تربيدة ي دوى التددريا
الب اي من ومهة

ر المشرفين لفقدراك ممدال (التفا دل الصدف واي شداة) كا دك متوسداة ،ا بادع

المتوسددا الحسدداب ( )3.604بددا حراف معيدداري ( ،)1.197ومدداءك فق دراك د ا الممددال بالدددرمتين
المرتفعة والمتوساة  ،فقد تراوحك المتوسااك الحسابية ما بين ( (3.267 – 3.967وماءك فد
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الرتب ددة ايول ددى الفق ددر (الرابع ددة) والتد د

ص ددك ا ددى ب أتقب ددل ا راء واألخا دداء التد د يارحه ددا الااب ددةب

بمتوسا حساب ( )3.967وا حراف معياري ( ،)1.159وبدرمة مرتفعة ،وف الرتبدة الثا يدة مداءك
صددك اددى ب أمد و الاابددة الحريددة فد

الفقددر (الثالثددة) والتد

ددر

استفسدداراتهم وأسددياتهمب بمتوسددا

حساب ( )3.833وا حراف معياري ( ،)1.117وبدرمة مرتفعة ،وف الرتبدة مدا قبدل ايخيدر مداءك
صددك اددى با م د لدددى الاابددة حددب الق دراء وايسددتاالع والبحددثب بمتوسددا

الفقددر (التاسددعة) والت د

حساب ( )3.333وا حراف معياري ( ،)1.539وبدرمة متوساة ،وفد الرتبدة ايخيدر مداءك الفقدر
(األول ددى) والتد د

ص ددك ا ددى ب أش ددمع الااب ددة ا ددى تق ددديم حا ددول وب دددايل مختاف ددة لح ددل مش ددكالتهمب

بمتوسا حساب ( )3.267وا حراف معياري ( ،)1.363وبدرمة متوساة.
ثانياً :مجال طرائق التدريس والتقنيات التربوية
ت ددم ايم دداد المتوس ددااك الحس ددابية اي ح ارف دداك المعياريدددة والرت ددب لدرم ددة ممارس ددة مدرسد د التربيدددة
اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا الب اي من ومهة

در المشدرفين التربدويين لفقدراك ممدال

(ارايو التدريا والتق ياك التربوية) ،والمدول ( )7يبين ل .
الجدول ()7
المتوسد ددااك الحسد ددابية واي ح ارفد دداك المعياريد ددة والرتد ددب لفق د دراك ممد ددال (ا اريد ددو التد دددريا والتق يد دداك
التربوية) مرتبة ت الليام.
ك

الفقر

6
8
2

يعر
ي ار

ددام كافيام من األمثاة التوضيحية.

الفروو الفردية بين الاابة

د اختيار اريقة

التدريا.
يستخدم اساليب مت و ة ف التعام ال شا .

المتوسا

اي حراف

الحساب

المعياري

3.900

0.960

1

3.833

1.053

2

مرتفعة

3.633

1.098

3

متوساة

الرتبة

الدرمة
مرتفعة
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7
3
4
5

يستخدم مهاراك اتصال لف ية وغير لف ية مع
الاابة.
يربا المعرفة المديد بالمعرفة السابقة لب اء تعام ي
مع ى.
يو ف أفكار الاابة وخبراتهم وا تماماتهم ف
تحسين تعامهم.
يقدم الدرا من خالل مشكالك حقيقية تثير ا تمام
الاابة.

1

يم و الاابة فرصام لاعمل المما

.

الدرمة الكاية

3.567

1.165

4

متوساة

3.533

1.306

5

متوساة

3.433

0.971

6

متوساة

3.367

1.299

7

متوساة

3.133

1.252

8

متوساة

3.550

1.138

متوساة

يتبين من المدول ( )7أن درمة ممارسة مدرس التربية اإلسدالمية فد مديريدة تربيدة ي دوى التددريا
الب اي من ومهة

ر المشرفين لفقراك ممدال با اريدو التددريا والتق يداك التربويدةب كا دك متوسداة،

ا باد ددع المتوسد ددا الحسد دداب ( )3.550بد ددا حراف معيد دداري ( ،)1.138ومد دداءك فق د دراك د د ا الممد ددال
بالدددرمتين المرتفعددة والمتوسدداة ،فقددد تراوحددك المتوسددااك الحسددابية مددا بددين ((3.133 -3.900
ومدداءك ف د الرتبددة ايولددى الفقددر (السادسددة) والت د

صددك اددى ب أ ددر

ددددام كافي دام مددن األمثاددة

التوضدديحيةب بمتوسددا حسدداب ( )3.900وا حدراف معيدداري ( ،)0.960وبدرمددة مرتفعددة ،وفد الرتبددة
الثا يددة مدداءك الفقددر (الثام ددة) والت د

صددك اددى با ار د الفددروو الفرديددة بددين الاابددة

ددد اختيددار

اريقددة التدددرياب بمتوسددا حسدداب ( )3.833وا ح دراف معيدداري ( ،)1.053وبدرمددة مرتفعددة ،وف د
الرتبدة مدا قبدل ايخيدر مداءك الفقدر (الخامسدة) والتد

صدك ادى بأقددم الددرا مدن خدالل مشدكالك

حقيقيد ددة تثيد ددر ا تمد ددام الاابد ددةب بمتوسد ددا حسد دداب ( )3.367وا ح د دراف معيد دداري ( ،)1.299وبدرمد ددة
متوسدداة ،وفد الرتبددة ايخيددر مدداءك الفقددر (األولددى) والتد
المما

صددك اددى بأمد و الاابددة فرصدام لاعمددل

ب بمتوسا حساب ( )3.133وا حراف معياري ( ،)1.252وبدرمة متوساة.
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ثالثاً :مجال التقويم.
ت ددم ايم دداد المتوس ددااك الحس ددابية واي ح ارف دداك المعياري ددة والرت ددب لدرم ددة ممارس ددة مدرسد د التربي ددة
اإلس ددالمية فد د مديري ددة تربي ددة ي ددوى الت دددريا الب دداي م ددن ومه ددة

ددر المشد درفين

ددر م ددن ومه ددة

التربويين لفقراك ممال (التقويم) ،والمدول ( )8يبين ل .
الجدول ()8
المتوسااك الحسابية واي حرافاك المعيارية والرتب لفقراك ممال (التقويم) مرتبة ت الليام
المتوسا

اي حراف

الحساب

المعياري
1.119

1
2

مرتفعة
متوساة

ك

الفقر

1

يتم ب إصدار أحكام مسبقة ن أداء الاابة.

8.712

5

يوفر ت ية رامعة لااابة ف

هاية الدروا.

3.700

1.088

3

يو ف تايج التقويم ف تحسين ماية التعام.

3.633

0.928

3

4

يقوم أداء الاابة من خالل مواقف حقيقية.
ت

3.633

1.129

4

متوساة

7

يشمع الاابة اى تقويم تعامهم اتيام .

3.567

1.040

5

متوساة

2

يارح اى الاابة أسياة مفتوحة ال هاية.

3.483

1.299

6

متوساة

3.433

1.194

7

متوساة

3.000

1.232

8

متوساة

3.519

1.129

8
6

يو ف الوسايل التعايمية الحديثة ف

ماية التقويم.

يستخدم أساليب واستراتيمياك وأدواك تقويمية مت و ة.
الدرمة الكاية

الرتبة

الدرمة
مرتفعة

متوساة

يتبددين مددن المدددول ( )8أن درمددة ممارسددة مدرس د التربيددة اإلسددالمية ف د مديريددة تربيددة ي ددوى
التدددريا الب دداي مددن ومهددة

ددر المش درفين لممددال التقددويم كددان بدرمددة متوسدداة ،إ باددع المتوسددا

الحسدداب ( )3.519بددا حراف معيدداري ( ،)1.129ومدداءك فق دراك د ا الممددال بالدددرمتين المرتفعددة
والمتوسدداة  ،فقددد تراوحددك المتوسددااك الحسددابية مددا بددين ( )3.000 -8.712ومدداءك ف د الرتبددة
ايولددى الفقددر (األولددى) والتد

صددك اددى بأتم ددب إصدددار أحكددام مسددبقة ددن أداء الاابددةب بمتوسددا
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حسدداب ( )8.712وا ح دراف معيدداري ( ،)1.119وبدرمددة مرتفعددة ،وف د الرتبددة الثا يددة مدداءك الفقددر
(الخامس ددة) والتد د

هاي ددة ال دددرواب بمتوس ددا حس دداب

ص ددك ا ددى بأوف ددر ت ي ددة رامع ددة لاااب ددة فد د

( )3.700وا حدراف معيدداري ( ،)1.088وبدرمددة مرتفعددة ،وفد الرتبددة مددا قبددل ايخيددر مدداءك الفقددر
(الثام دة) والتد

مايددة التقدويمب بمتوسددا حسدداب

صدك اددى باو ددف الوسدايل التعايميددة الحديثدة فد

( )3.433وا ح د دراف معيد دداري ( ،)1.194وبدرمد ددة متوسد دداة  ،وف د د الرتبد ددة ايخيد ددر مد دداءك الفقد ددر
(السادس ددة) والتد د

ص ددك ا ددى ب اس ددتخدم أس دداليب واس ددتراتيمياك وأدواك تقويمي ددة مت و ددةب بمتوس ددا

حساب ( )3.000وا حراف معياري ( ،)1.232وبدرمة متوساة.
رابعاً :مجال مصادر التعلم.
ت ددم ايم دداد المتوس ددااك الحس ددابية اي ح ارف دداك المعياري ددة والرت ددب لدرم ددة ممارس ددة مدرسد د التربي ددة
اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا الب اي من ومهة

در المشدرفين التربدويين لفقدراك ممدال

(مصادر التعام) ،والمدول ( )8يبين ل .
الجدول ()9
المتوسااك الحسابية واي حرافاك المعيارية والرتب لفقراك ممال (مصادر التعام) مرتبة ت الليام
ك
4
5
1
7

الفقر
يعا الاابة ممايم إليماد حاول لامشكالك الت
تعترضهم.
يحفل الاابة اى استخدام مهاراك التفكير
المت و ة.
يحفل الاابة اى تقديم مالح اك وت ب اك بارو
متعدد .
يومه الاابة لمصادر تعايمية حديثة ومديد .

المتوسا

اي حراف

الحساب

المعياري

3.867

0.860

1

3.533

1.074

2

متوساة

3.467

1.137

3

متوساة

3.433

1.251

4

متوساة

الرتبة

الدرمة
مرتفعة
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6
3
2

يشمع الاابة اى استخدام مصادر مديد خارج
البيية الصفية.
يبحث ن ارح تصوراك مفا يمية بدياة لامفا يم
الخااية.
يستخدم اي شاة المت و ة الت تحفل الاابة اى
ايكتشاف.
الدرمة الكاية

3.333

1.061

5

متوساة

3.300

1.119

6

متوساة

3.100

1.269

7

متوساة

3.433

1.110

متوساة

يتبين من المدول ( )8أن درمة ممارسة مدرس التربية اإلسدالمية فد مديريدة تربيدة ي دوى التددريا
الب دداي مددن ومهددة

ددر المشدرفين لفقدراك ممددال (مصددادر الددتعام) كا ددك متوسدداة ،ا باددع المتوسددا

الحسدداب ( )3.433بددا حراف معيدداري ( ،)1.110ومدداءك فق دراك د ا الممددال بالدددرمتين المرتفعددة
والمتوسدداة ،فقددد تراوحددك المتوسددااك الحسددابية مددا بددين ( )3.100 -3.867ومدداءك ف د المرتبددة
األول ددى الفق ددر (الرابع ددة) والتد د

ص ددك ا ددى بأ اد د الااب ددة مم ددايم إليم دداد حا ددول لامش ددكالك التد د

تعترضددهمب بمتوسددا حسدداب ( )3.867وا ح دراف معيدداري ( ،)0.860وبدرمددة مرتفعددة ،وف د الرتبددة
الثا يددة مدداءك الفقددر (الخامس ددة) والت د

صددك ا ددى بأحفددل الاابددة ا ددى اسددتخدام مهدداراك التفكي ددر

المت و ةب بمتوسا حساب ( )3.533وا حراف معياري ( ،)1.074وبدرمة متوساة ،وف الرتبة ما
قبددل ايخيددر مدداءك الفقددر (الثالثددة) والت د

صددك اددى بأبحددث ددن اددرح تصددوراك مفا يميددة بدياددة

لامفا يم الخاايةب بمتوسا حساب ( )3.300وا حدراف معيداري ( ،)1.119وبدرمدة متوسداة ،وفد
الرتبة ايخير ماءك الفقر (الثا ية) والت

صك اى باستخدم اي شاة المت و ة الت تحفل الاابدة

اى ايكتشافب بمتوسا حساب ( )3.100وا حراف معياري ( ،)1.269وبدرمة متوساة.
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خامساً :مجال األهداف والتخطيط.
تم ايماد المتوسااك الحسابية اي حرافاك المعيارية والرتب لدرمة ممارسة مدرس التربية اإلسالمية
ف مديرية تربية ي وى التدريا الب اي من ومهة

در المشدرفين التربدويين لفقدراك ممدال (اي دداف

والتخايا) ،والمدول ( )21يبين ل .
الجدول ()22
المتوسااك الحسابية واي حرافاك المعيارية لفقراك ممال (األ داف والتخايا) مرتبة ت الليام
المتوسا

اي حراف

الحساب

المعياري
0.980

1

1.377

2

ك

الفقر

1

يحدد األ داف المااوبة مسبقام.

3.733

3

يخاا إلش ار اابت ف حل المشكالك المختافة.

3.633

5

يوفر بع

المصادر اإلثرايية اك العالقة بموضوع

الرتبة

الدرمة
مرتفعة
متوساة
متوساة

3.567

1.165

3

3.500

1.009

4

متوساة

3.433

1.135

5

متوساة

8

يعلل وا تم بالمواضيع المهمة الت تستثير الاابة.

3.267

1.048

6

متوساة

2

يوفدر م اخام ماليمام تعاميام داخل الصف .

3.100

1.322

7

متوساة

4

يربا ماية التعام بمواقف الحيا اليومية.

3.067

1.172

8

متوساة

3.413

1.151

6
7

الدرا.
يربا بين األ داف الساوكية والتقويم.
يحدد الوقك الم اسب مع خاواك ومراحل ر
الدرا.

الدرمة الكاية

متوساة

يتبين من المدول ( )21أن درمة ممارسة مدرس التربية اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا
الب دداي م ددن ومه ددة

ددر المشد درفين لفقد دراك مم ددال (األ ددداف والتخا دديا) كا ددك متوس دداة ،ا با ددع

المتوسددا الحسدداب ( )3.413بددا حراف معيدداري ( ،)1.151ومدداءك فق دراك د ا الممددال بالدددرمتين
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المرتفعدة والمتوسداة ،فقدد تراوحدك المتوسدااك الحسدابية مدا بدين ( )3.067 - 3.733ومداءك فد
الرتبددة ايولددى الفقددر (األولددى) والتد

صددك اددى بأحدددد األ ددداف المااوبددة مسددبقامب بمتوسددا حسدداب

( )3.733وا حدراف معيدداري ( ،)0.980وبدرمددة مرتفعددة ،وفد الرتبددة الثا يددة مدداءك الفقددر (الثالثددة)
صك اى بأخاا إلشد ار اابتد فد حدل المشدكالك المختافدةب بمتوسدا حسداب ()3.633

والت

وا حدراف معيدداري ( ،)1.377وبدرمددة متوسدداة ،وف د الرتبددة مددا قبددل ايخيددر مدداءك الفقددر (الثا يددة)
صددك اددى بأوفددر م اخدام ماليمدام تعاميدام داخددل الصددفب بمتوسددا حسدداب ( )3.100وا حدراف

والتد

صددك

معيدداري ( ،)1.322وبدرمددة متوسدداة  ،وف د المرتبددة ايخيددر مدداءك الفقددر (الرابعددة) والت د

اددى ب ارب ددا مايددة ال ددتعام بمواق ددف الحيددا اليومي ددةب بمتوس ددا حسدداب ( )3.067وا حددراف معي دداري
( ،)1.172وبدرمة متوساة.
ال تايج المتعاقة باإلمابة ن س ال الدراسة الثدا

والد ي صده :مـا درجـة ممارسـة مدرسـي التربيـة

اإلسالمية في مديرية تربية نينوى التدريس البنائي من وجهة نظر المدرسين أنفسهم؟
لإلمابددة ددن د ا الس د ال تددم اسددتخراج المتوسددااك الحسددابية واي ح ارفدداك المعياريددة والرتددب لدرمددة
ممارس ددة مدرسد د التربي ددة اإلس ددالمية فد د مديري ددة تربي ددة ي ددوى الت دددريا الب دداي م ددن ومه ددة

ددر م

والمدول ( )22يبين ل .
الجدول ()22
المتوسددااك الحسددابية واي ح ارفدداك المعياريددة والرتددب لدرمددة ممارسددة مدرس د التربيددة اإلسددالمية ف د

مديرية تربية ي وى التدريا الب اي من ومهة
ك

ممايك ايستبا ة

1

ممال األ داف والتخايا

2
3

ممال ارايو التدريا والتق ياك التربوية
ممال التفا ل الصف واي شاة

ر م مرتبة ت الليام.
المتوسا

اي حراف

الرتبة

الدرمة
مرتفعة

الحساب

المعياري

3.901

0.846

1

3.865

0.878

2

مرتفعة

3.840

0.904

3

مرتفعة

57

5

ممال التقويم

3.831

0.924

4

مرتفعة

4

ممال مصادر التعام

3.800

0.945

5

مرتفعة

الدرمة الكاية

3.847

0.899

مرتفعة

تشددير ال تددايج ف د المدددول ( )22أن درمددة ممارسددة مدرسد التربيددة اإلسددالمية ف د مديريددة تربيددة
ي وى التدريا الب اي من ومهة

در م كا دك بدرمدة مرتفعدة ،ا بادع المتوسدا الحسداب ()3.847

ب د ددا حراف معي د دداري ) ،)0.899وم د دداءك مم د ددايك ايس د ددتبا ة فد د د الدرم د ددة المرتفع د ددة ،ا تراوح د ددك
المتوسددااك الحسددابية بددين ( ،)3.800 - 3.901ومدداء ف د الرتبددة ايولددى ممددال (ممددال األ ددداف
والتخادديا) ،بمتوسددا حسدداب ( )3.901وا ح دراف معيدداري ( )0.846وبدرمددة مرتفعددة ،وف د الرتبددة
الثا ية ماء ممال (ممال ارايو التددريا والتق يداك التربويدة) ،بمتوسدا حسداب ( )3.865وا حدراف
معيد دداري ( )0.878وبدرمد ددة مرتفعد ددة ،ومد دداء ف د د المرتبد ددة الثالثد ددة ممد ددال (ممد ددال التفا د ددل الصد ددف
واي ش دداة) ،بمتوس ددا حس دداب ( )3.840وا حد دراف معي دداري ( )0.904وبدرم ددة مرتفع ددة ،وم دداء فد د
المرتب ددة الرابع ددة مم ددال (مم ددال التق ددويم) ،بمتوس ددا حس دداب ( )3.831وا حد دراف معي دداري ()0.924
وبدرمددة مرتفع ددة ،وفد د المرتبددة ايخي ددر م دداء مم ددال (مصددادر ال ددتعام) ،بمتوس ددا حسد داب ((3.800
وا حراف معياري ( )0.945وبدرمة مرتفعة.
أما بال سبة لفقراك كل ممال ،فكا ك ال تايج اى ال حو ا ت :
اوالً :مجال األهداف والتخطيط
تم ايماد المتوسااك الحسابية اي حرافاك المعيارية والرتب لدرمة ممارسة مدرس التربية اإلسالمية
ف مديرية تربية ي وى التدريا الب اي من ومهة
والمدول ( )21يبين ل .

ر م لفقراك ممال (اي داف والتخايا)،
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الجدول ()20
المتوسااك الحسابية واي حرافاك المعيارية لفقراك ممال (األ داف والتخايا) مرتبة ت الليام
ك

الفقر

2

أوفدر م اخام ماليمام تعاميام داخل الصف .

7

أحدد الوقك الم اسب مع خاواك ومراحل ر

المتوسا

اي حراف

الحساب

المعياري

3.973

0.785

الرتبة

الدرمة

1

مرتفعة

3.971

0.816

2

مرتفعة

3

أخاا إلش ار اابت ف حل المشكالك المختافة.

3.939

0.846

3

مرتفعة

8

ا لل وا تم بالمواضيع المهمة الت تستثير الاابة.

3.928

0.850

4

مرتفعة

6

أربا بين األ داف الساوكية والتقويم.

3.899

0.865

5

مرتفعة

1

أحدد األ داف المااوبة مسبقام.

3.850

0.850

6

مرتفعة

4

اربا ماية التعام بمواقف الحيا اليومية.

3.838

0.868

7

مرتفعة

3.809

0.890

8

مرتفعة

3.901

0.846

5

الدرا.

أوفر بع

المصادر اإلثرايية اك العالقة بموضوع
الدرا.
الدرمة الكاية

مرتفعة

يتب ددين م ددن الم دددول ( )21أن درم ددة ممارس ددة مدرسد د التربي ددة اإلس ددالمية فد د مديري ددة تربي ددة ي ددوى
التدريا الب اي من ومهة

ر م لفقراك ممال (األ داف والتخايا) كا ك مرتفعة ،ا باع المتوسا

الحسد دداب ( )3.891بد ددا حراف معيد دداري ( ،)0.846ومد دداءك مميد ددع فق د دراك د د ا الممد ددال بالدرمد ددة
المرتفعة ،فقد تراوحك المتوسااك الحسابية ما بين ( )3.809 - 3.973وماءك ف الرتبة ايولى
الفق ددر (الثا ي ددة) والتد د

ص ددك ا ددى بأوفد ددر م اخد دام ماليمد دام تعاميد دام داخ ددل الص ددفب بمتوس ددا حس دداب

( )3.973وا حراف معياري ( ،)0.785وبدرمة مرتفعة ،وفد الرتبدة الثا يدة مداءك الفقدر (السدابعة)
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والت د

صددك اددى ب أحدددد الوقددك الم اسددب مددع خا دواك وم ارحددل ددر

الدددراب بمتوسددا حسدداب

( )3.971وا حدراف معيدداري ( ،)0.816وبدرمددة مرتفعددة ،وفد الرتبددة مددا قبددل ايخيددر مدداءك الفقددر
صك اى ب اربا ماية التعام بمواقف الحيا اليوميةب بمتوسا حساب ()3.838

(الرابعة) والت

وا حدراف معيدداري ( ،)0.868وبدرمددة مرتفعددة ،وفد المرتبددة ايخيددر مدداءك الفقددر (الخامسددة) والت د
ص ددك ا ددى ب أوف ددر بع د د

المص ددادر اإلثرايي ددة اك العالق ددة بموض ددوع ال دددراب بمتوس ددا حسد دداب

( )3.809وا حراف معياري ( ،)0.890وبدرمة مرتفعة.
ثانياً :مجال طرائق التدريس والتقنيات التربوية.
ت ددم ايم دداد المتوس ددااك الحس ددابية اي ح ارف دداك المعياريدددة والرت ددب لدرم ددة ممارس ددة مدرسد د التربيدددة
اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا الب داي مدن ومهدة

در م لفقدراك ممدال (ا اريدو التددريا

والتق ياك التربوية) ،والمدول ( )28يبين ل .
الجدول ()23
حرفد دداك المعياريد ددة والرتد ددب لفق د دراك ممد ددال (ا اريد ددو التد دددريا والتق يد دداك
المتوسد ددااك الحسد ددابية واي ا
التربوية) مرتبة ت الليام
ك
3

الفقر
أربا المعرفة المديد بالمعرفة السابقة لب اء تعام
ي مع ى
أ ر

6

استخدم مهاراك اتصال لف ية وغير لف ية مع

7

الاابة

1
8

ددام كافيام من األمثاة التوضيحية

أم و الاابة فرصام لاعمل المما
ا ار

الفروو الفردية بين الاابة
التدريا.

د اختيار اريقة

المتوسا

اي حراف

الحساب

المعياري

3.983

0.812

1

3.893

0.815

2

مرتفعة

3.879

0.860

3

مرتفعة

3.876

0.856

4

مرتفعة

3.861

0.903

5

مرتفعة

الرتبة

الدرمة
مرتفعة
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2
5
4

استخدم اساليب مت و ة ف التعام ال شا .
أقدم الدرا من خالل مشكالك حقيقية تثير ا تمام
الاابة.
أو ف أفكار الاابة وخبراتهم وا تماماتهم ف
تحسين تعامهم.
الدرمة الكاية

3.829

0.844

6

مرتفعة

3.806

0.957

7

مرتفعة

3.795

0.976

8

مرتفعة

3.865

0.878

مرتفعة

يتبين من المدول ( )28أن درمة ممارسة مدرس التربية اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا
ددر م لفقدراك ممددال (ا اريددو التدددريا والتق يدداك التربويددة) كا ددك مرتفعددة ،ا باددع

الب دداي مددن ومهددة

المتوس ددا الحس دداب ( )3.865ب ددا حراف معي دداري ( ،)0.878وم دداءك فقد دراك د د ا المم ددال بالدرمد دة
المرتفعة ،فقد تراوحك المتوسااك الحسابية ما بين ( )3.795 -3.983وماءك ف الرتبة ايولدى
الفقددر (الثالثددة) والت د

صددك اددى ب أربددا المعرفددة المديددد بالمعرفددة السددابقة لب دداء تعاددم ي مع ددىب

بمتوسا حساب ( )3.983وا حراف معياري ( ،)0.812وبدرمة مرتفعة ،وف الرتبدة الثا يدة مداءك
الفقددر (السادسددة) والتد

صددك اددى بأ ددر

ددددام كافيدام مددن األمثاددة التوضدديحيةب بمتوسددا حسدداب

( )3.893وا حدراف معيدداري ( ،)0.815وبدرمددة مرتفعددة ،وفد الرتبددة مددا قبددل ايخيددر مدداءك الفقددر
(الخامسة) والت

صك اى بأقدم الدرا من خالل مشكالك حقيقية تثير ا تمدام الاابدةب بمتوسدا

حسدداب ( )3.806وا حدراف معيدداري ( ،)0.957وبدرمددة مرتفعددة ،وفد الرتبددة ايخيددر مدداءك الفقددر
(الرابعة) والت

صك اى ب أو ف أفكار الاابة وخبراتهم وا تماماتهم ف تحسين تعامهمب بمتوسا

حساب ( )3.795وا حراف معياري ( ،)0.976وبدرمة مرتفعة.

11

ثالثاً :مجال التفاعل الصفي واالنشطة.
ت ددم ايم دداد المتوس ددااك الحس ددابية اي ح ارف دداك المعياريدددة والرت ددب لدرم ددة ممارس ددة مدرسد د التربيدددة
اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا الب اي مدن ومهدة

در م لفقدراك ممدال (التفا دل الصدف

واي شاة) ،والمدول ( )21يبين ل .
الجدول ()24
المتوسااك الحسابية واي حرافاك المعيارية والرتب لفقراك ممال (التفا ل الصف واي شداة) مرتبدة
ت الليام.
المتوسا

اي حراف

الحساب

المعياري
0.830

1
2

مرتفعة
مرتفعة

ك

الفقر

9

ا م لدى الاابة حب القراء وايستاالع والبحث

3.957

6

ت وع الخبراك بحسب حاماك الاابة وميولهم

3.931

0.828

5

أ لل ممارساك التعام ال ات لدى الاابة.

3.879

0.875

3

1

أشمع الاابة اى تقديم حاول وبدايل مختافة لحل مشكالتهم.

3.838

0.884

4

مرتفعة

2

ماية التعام.

3.813

0.945

5

مرتفعة

3.810

0.982

6

مرتفعة

4

أتقبل ا راء واألخااء الت يارحها الاابة

3.793

0.920

7

مرتفعة

7

أحاول أثار أسياة تحفل الاابة اى التعام اييماب .

3.780

0.926

8

مرتفعة

3.761

0.948

9

مرتفعة

3.840

0. 904

3

8

أ ار

أ ا الاابة الوقك الكاف لاتحاور والتفكير ف
أم و الاابة الحرية ف

ر

استفساراتهم وأسياتهم.

اشمع الاابة اى المحاور الهادفة والمشاركة ف األ شاة
المختافة.
الدرمة الكاية

الرتبة

الدرمة
مرتفعة

مرتفعة

يتبين من المدول ( )21أن درمة ممارسة مدرس التربية اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا
الب اي من ومهة

ر م لفقدراك ممدال (التفا دل الصدف واي شداة) كا دك مرتفعدة ،ا بادع المتوسدا

الحسداب ( )3.840بدا حراف معيداري ( ،)0.904ومداءك فقدراك د ا الممدال بالددرمتين المرتفعددة ،
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فقددد تراوحددك المتوسددااك الحسددابية مددا بددين ( (3.761– 3.957ومدداءك ف د الرتبددة ايولددى الفقددر
صك اى ب ا م لدى الاابدة حدب القدراء وايسدتاالع والبحدثب بمتوسدا حسداب

(التاسعة) والت

( )3.957وا حراف معياري ( ،)0.830وبدرمة مرتفعة ،وف الرتبة الثا ية مداءك الفقدر (السادسدة)
والت د د

صد ددك اد ددى ب أ ار د د ت د ددوع الخب د دراك بحسد ددب حامد دداك الاابد ددة وميد ددولهمب بمتوسد ددا حسد دداب

( )3.931وا حدراف معيدداري ( ،)0.828وبدرمددة مرتفعددة ،وفد الرتبددة مدا قبددل ايخيددر مدداءك الفقددر
صددك اددى ب أحدداول أثددار أسددياة تحفددل الاابددة اددى الددتعام اييمدداب ب بمتوسددا

(السددابعة) والت د

حسدداب ( )3.780وا حدراف معيدداري ( ،)0.926وبدرمددة مرتفعددة ،وفد الرتبددة ايخيددر مدداءك الفقددر
(الثام ة) والت

صك اى ب اشمع الاابة ادى المحداور الهادفدة والمشداركة فد األ شداة المختافدةب

بمتوسا حساب ( )3.761وا حراف معياري ( ،)0.948وبدرمة مرتفعة.
رابعاً :مجال التقويم.
ت ددم ايم دداد المتوس ددااك الحس ددابية واي ح ارف دداك المعياري ددة والرت ددب لدرم ددة ممارس ددة مدرسد د التربي ددة
اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا الب اي من ومهة

ر م لفقراك ممال (التقدويم) والمددول

( )25يبين ل .
الجدول ()25
المتوسااك الحسابية واي حرافاك المعيارية والرتب لفقراك ممال (التقويم) مرتبة ت الليام
المتوسا

اي حراف

الحساب

المعياري

ك

الفقر

3

أو ف تايج التقويم ف تحسين ماية التعام.

3.919

4

أقوم أداء الاابة من خالل مواقف حقيقية.
ت

3.910

0.860

5

هاية الدروا.

3.896

0.913

أوفر ت ية رامعة لااابة ف

الرتبة

الدرمة

0.886

1

مرتفعة

2

مرتفعة

3

مرتفعة

13

1

أتم ب إصدار أحكام مسبقة ن أداء الاابة.

3.859

0.925

4

مرتفعة

2

أارح اى الاابة أسياة مفتوحة ال هاية.

3.798

0.966

5

مرتفعة

7

أشمع الاابة اى تقويم تعامهم اتيام .

3.795

0.926

6

مرتفعة

6

استخدم أساليب واستراتيمياك وأدواك تقويمية مت و ة.

3.762

0.923

7

مرتفعة

3.711

0.991

8

مرتفعة

3. 831

0. 924

8

او ف الوسايل التعايمية الحديثة ف
الدرمة الكاية

ماية التقويم.

مرتفعة

يتبددين مددن المدددول ( )25أن درمددة ممارسددة مدرس د التربيددة اإلسددالمية ف د مديريددة تربيددة ي ددوى
التددددريا الب د دداي مد ددن ومهد ددة

د ددر م لممد ددال (التقدددويم) كا د دك مرتفعد ددة ،ا باد ددع المتوسد ددا الحسد دداب

( )3.831بددا حراف معيدداري ( ،)0.924ومدداءك مميددع فق دراك د ا الممددال بالدرمددة المرتفعددة ،فقددد
تراوحك المتوسااك الحسابية ما بين ) )3.711-3.919وماءك ف الرتبة ايولى الفقدر (الثالثدة)
والتد د

ص ددك ا ددى بأو ددف ت ددايج التق ددويم فد د تحس ددين ماي ددة ال ددتعامب بمتوس ددا حس دداب ()3.919

وا حراف معياري ( ،)0.886وبدرمة مرتفعة ،وف الرتبة الثا ية ماءك الفقر (الرابعة) والتد

صدك

اددى ب أقد تدوم أداء الاابددة مددن خددالل مواقددف حقيقيددةب بمتوسددا حسدداب ( )3.910وا ح دراف معيدداري
( ،)0.860وبدرمة مرتفعة ،وفد الرتبدة مدا قبدل ايخيدر مداءك الفقدر (السادسدة) والتد

صدك ادى

باستخدم أساليب واستراتيمياك وأدواك تقويمية مت و ةب بمتوسا حساب ( )3.762وا حراف معياري
( ،)0.923وبدرمة مرتفعة ،وفد الرتبدة ايخيدر مداءك الفقدر (الثام دة) والتد
الوس د ددايل التعايمي د ددة الحديث د ددة فد د د
( ،)0.991وبدرمة مرتفعة.

صدك ادى ب او دف

ماي د ددة التق د ددويمب بمتوس د ددا حس د دداب ( )3.711وا حد د دراف معي د دداري
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خامساً :مجال مصادر التعلم .
ت ددم ايم دداد المتوس ددااك الحس ددابية اي ح ارف دداك المعياري ددة والرت ددب لدرم ددة ممارس ددة مدرسد د التربي ددة
اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا الب اي من ومهة

ر م لفقدراك ممدال (مصدادر الدتعام)،

والمدول ( )26يبين ل .
الجدول ()26
المتوسااك الحسابية واي حرافاك المعيارية والرتب لفقراك ممال (مصادر التعام) مرتبة ت الليام.
ك

الفقر

2

استخدم اي شاة المت و ة الت تحفل الاابة اى

المتوسا

اي حراف

الحساب

المعياري

3.853

0.976

الرتبة

الدرمة

1

مرتفعة

ايكتشاف.
6

أشمع الاابة اى استخدام مصادر مديد خارج

3.835

0.935

2

مرتفعة

البيية الصفية.
1
5
4
3
7

أحفل الاابة اى تقديم مالح اك وت ب اك بارو
متعدد .
أحفل الاابة اى استخدام مهاراك التفكير
المت و ة.
أ ا الاابة ممايم إليماد حاول لامشكالك
الت تعترضهم.
أبحث ن ارح تصوراك مفا يمية بدياة لامفا يم
الخااية.
أومه الاابة لمصادر تعايمية حديثة ومديد .
الدرمة الكاية

3.823

0.829

3

مرتفعة

3.821

0.941

4

مرتفعة

3.787

0.965

5

مرتفعة

3.784

0.905

6

مرتفعة

3.694

1.063

7

مرتفعة

3.800

0.945

مرتفعة

15

يتبين من المدول ( )26أن درمة ممارسة مدرس التربية اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا
الب دداي مددن ومهددة

ددر م لفق دراك ممددال (مصددادر الددتعام) كا ددك مرتفعددة ،ا باددع المتوسددا الحسدداب

( )3.800بددا حراف معيدداري ( ،)0.945ومدداءك مميددع فق دراك د ا الممددال بالدرمددة المرتفعددة ،فقددد
تراوحك المتوسااك الحسابية ما بين ( )3.694-3.853وماءك ف المرتبة األولى الفقر (الثا ية)
والت

صدك ادى باسدتخدم اي شداة المت و دة التد تحفدل الاابدة ادى ايكتشدافب بمتوسدا حسداب

( )3.853وا حراف معياري ( ،)0.976وبدرمة مرتفعة ،وف الرتبة الثا ية مداءك الفقدر (السادسدة)
والت د

ص ددك ا ددى ب أشددمع الااب ددة ا ددى اسددتخدام مص ددادر مدي ددد خددارج البيي ددة الص ددفيةب بمتوس ددا

حساب ( )3.835وا حراف معياري ( ،)0.935وبدرمة مرتفعة ،وف الرتبدة مدا قبدل ايخيدر مداءك
الفقددر (الثالثددة) والت د

صددك اددى بأبحددث ددن اددرح تصددوراك مفا يميددة بدياددة لامفددا يم الخاايددةب

بمتوسا حساب ( )3.784وا حراف معياري ( ،)0.905وبدرمة مرتفعة ،وف الرتبة ايخير ماءك
الفقر (السابعة) والت

صك اى ب أومه الاابة لمصادر تعايمية حديثدة ومديدد ب بمتوسدا حسداب

( )3.694وا حراف معياري ( ،)1.063وبدرمة مرتفعة.
ال تددايج المتعاقددة باإلمابددة ددن س د ال الد ارسددة الثالددث وال د ي صدده :بهـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥2.25بين متوسطي المشرفين والمدرسين في درجة ممارسة
المدرسين التدريس البنائي؟".
لإلمابددة ددن د د ا السد د ال ت ددم اس ددتخراج المتوس ددااك الحس ددابية واي ح ارف دداك المعياري ددة وق دديم (ك)
لعي تين مستقاتين ومستوى الديلة بين متوسا تقرير مدرس التربية اإلسالمية لممارستهم التددريا
الب اي بين المشرفين التربويين والمدرسين أ فسهم والمدول ( )27يبين ل
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الجدول ()27
المتوسددااك الحسددابية واي ح ارفدداك المعياريددة والقدديم التاييددة لعي تددين مسددتقاتين ومسددتوى الديلددة بددين
متوس ددا تقري ددر مدرسد د التربي ددة اإلس ددالمية لممارس ددتهم الت دددريا الب دداي ب ددين المشد درفين الترب ددويين
والمدرسين
ك

الممال

2

الحساب

المعياري
0.530

الفية

العدد

المشرفون

30

3.413

المدرسون

347

3.890

0.354

ارايو التدريا والتق ياك

المشرفون

30

3.550

0.610

التربوية

المدرسون

347

3.856

0.378

المشرفون

30

3.604

0.492

المدرسون

347

3.839

0.358

المشرفون

30

3.433

0.682

المدرسون

347

3.313

0.349

المشرفون

30

3.521

0.514

المدرسون

347

3.822

0.423

المشرفون

30

3.508

0.326

المدرسون

347

3.848

0.180

األ داف والتخايا

1

المتوسا

اي حراف

8

التفا ل الصف واي شاة

1

مصادر التعام

5

التقويم

الدرمة الكاية

من المدول ( )27يتضو أن

ا فرقام ا ديلة إحصايية

قيمة ك

مستوى
الديلة

4.836

0.000

2.698

0.011

2.504

0.018

0.950

0.350

3.116

0.004

5.653

0.000

د مستوى ديلة ( )α ≤ 0.05بين

متوس ددا تقري ددر المشد درفين والمدرس ددين الكاد د لدرم ددة ممارس ددة مدرسد د التربي ددة اإلس ددالمية لات دددريا
الب دداي

إ با ددك قيمددة بكب ( )5.653وبمسددتوى ديلددة ( )0.000و د أقددل مددن ( )0.05ولصددالو

متوسددا تقريددر المدرسددين إ باددع المتوسددا الحسدداب ( )3.848وبددا حراف معيدداري ( .)0.180كمددا
بي ددك ال تددايج ومددود فددروو اك ديلددة إحصددايية

ددد مسددتوى ديلددة ( )0.05ف د مميددع الممددايك

ولص ددالو المدرس ددين باس ددتث اء مم ددال (مص ددادر ال ددتعام) إ با ددك قيم ددة بكب ()0.950

ددد مس ددتوى

17

أكبر من ( )0.05و ا يدل اى دم ومود فرو ي ديلة إحصايية بين المشرفين

( )0.350و
والمدرسين.

ال تدايج المتعاقدة باإلمابدة دن سد ال الد ارسدة ال اربدع والد ي صده( :هـل توجـد فـروق ذات داللـة
إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( ،)α ≥2.25لدرجـة ممارسـة مدرسـي التربيـة االسـالمية التـدريس
البنائي من وجهة نظرهم تُعزى لمتغيرات (الجنس ,الخبرة التدريسية ,المؤهل العلمي))؟.
وتمك ايمابة ن

ا الس ال وفقام لمت يراته و اى ال حو ا ت :

أ -متغير الجنس:
تم احتسداب المتوسدااك الحسدابية واي ح ارفداك المعياريدة والرتدب لدرمدة ممارسدة مدرسد التربيدة
اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا الب اي من ومهة

ر م تبعام لمت ير م ا المدرا ،كما

تم استخدام ايختبار التاي ( )T-Testلعي تين مستقاتين والمدول ( )28يبين ل .
الجدول ()28
المتوس ددااك الحس ددابية واي ح ارف دداك المعياري ددة وايختب ددار الت دداي لعي ت ددين مس ددتقاتين لدرم ددة ممارس ددة
مدرس د التربيددة اإلسددالمية ف د مديريددة تربيددة ي ددوى التدددريا الب دداي مددن ومهددة

ددر م تبع دام لمت يددر

م ا المدرا.
الممال
األ داف والتخايا
ارايو التدريا والتق ياك التربوية
التفا ل الصف واي شاة

المتوسا

اي حراف

الحساب

المعياري
0.347

الم ا

العدد

كر

183

3.889

ا ثى

164

3.888

0.354

كر

183

3.894

0.416

ا ثى

164

3.919

0.420

كر

183

3.847

0.391

ا ثى

164

3.856

0.400

قيمة ك

مستوى
الديلة

0.017

0.986

0.574

0.566

0.219

0.827
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مصادر التعام
التقويم

الدرمة الكاية

كر

183

3.792

0.442

ا ثى

164

3.805

0.444

كر

183

3.830

0.461

ا ثى

164

3.828

0.473

كر

183

3.851

0.202

ا ثى

164

3.860

0.203

ا هددرك ال تددايج ف د المدددول ( )28دددم ومددود فددروو اك ديلددة احصددايية

0.292

0.771

0.043

0.965

0.418

0.677

ددد مسددتوى الديلددة

) )α ≥ 0.05بين المتوسااك الحسابية لدرمة ممارسة مدرس التربيدة اإلسدالمية فد مديريدة تربيدة
ي ددوى الت دددريا الب دداي تبعد دام لمت ي ددر مد د ا الم دددرا فد د الدرم ددة الكاي ددة ،ا با ددك القيم ددة التايي ددة
( )0.418وبمستوى ديلة ( ،)0.667وك ل لم تومد فروو اك ديلة احصايية لمميع األبعاد فقد
با ك قيم الديلة الخاصة ب بكب أكبر من ( )0.05لكل حالة.
ب -متغير الخبرة:
تم احتساب المتوسااك الحسابية واي حرافاك المعيارية لدرمة ممارسة مدرس التربية اإلسدالمية
ف د مديريددة تربيددة ي ددوى التدددريا الب دداي مددن ومهددة

ددر م تبع دام لمت يددر الخبددر لامدددرا ،والمدددول

( )28يبين ل .
الجدول ()29
المتوسددااك الحسددابية واي ح ارفدداك المعياريددة لدرمددة ممارسددة مدرس د التربيددة اإلسددالمية ف د مديريددة
تربية ي وى التدريا الب اي من ومهة
الممال

األ داف والتخايا

ر م تبعام لمت ير الخبر لامعام.
المتوسا

اي حراف

الحساب

المعياري
0.342

مستوياك مت ير الخبر

العدد

 21س واك فما دون

81

3.862

 11-21س ة

172

3.901

0.344

 11س ة فما فوو

94

3.908

0.850

19

ارايو التدريا والتق ياك
التربوية

التفا ل الصف واي شاة

مصادر التعام

التقويم

الدرمة الكاية

 21س واك فما دون

81

3.900

0.470

 11-21س ة

172

3.874

0.341

 11س ة فما فوو

94

3.789

0.349

 21س واك فما دون

81

3.830

0.406

 11-21س ة

172

3.831

0.350

 11س ة فما فوو

94

3.842

0.329

 21س واك فما دون

81

3.282

0.432

 11-21س ة

172

3.326

0.320

 11س ة فما فوو

94

3.318

0.321

 21س واك فما دون

81

3.746

0.507

 11-21س ة

172

3.834

0.398

 11س ة فما فوو

94

3.859

0.926

 21س واك فما دون

81

3.724

0.431

 11-21س ة

172

3.753

0.351

 11س ة فما فوو

94

3.743

0.555

يالح من المدول ( )28المتوسااك الحسابية لدرمة ممارسة مدرس التربية اإلسالمية ف مديريدة
تربيددة ي ددوى التدددريا الب دداي مددن ومهددة

ددر م تبعدام لمت يددر الخبددر لامدددرا ،فد كددل بعددد مددن أبعدداد

ايسددتبا ة والدرمددة الكايددة ،ا حصددل اصددحاب فيددة الخبددر مددن ( 11-21س د ة) اددى أ اددى متوسددا
حس دداب با ددع ( ،)3.753وم دداء اص ددحاب في ددة الخب ددر ( 11سد د ة فم ددا ف ددوو) بالرتب ددة الثا ي ددة بمتوس ددا
حس دداب ( ،)3.743فد د ح ددين م دداء اص ددحاب في ددة الخب ددر ( 21سد د واك فم ددا دون) بالرتب ددة ايخي ددر
بمتوسددا حسدداب ( ،)3.724ولتحديددد فيمددا ا ا كا ددك الفددروو بددين المتوسددااك الحسددابية اك ديلددة
احصد د د د د ددايية

د د د د د ددد مسد د د د د ددتوى الديلد د د د د ددة ( )α ≥ 0.05تد د د د د ددم تابيد د د د د ددو تحايد د د د د ددل التبد د د د د دداين ايحد د د د د دداد

( )One Way ANOVAوماءك ال تايج كما ف المدول (.)11
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الجدول ()02
ت ددايج تحاي ددل التب دداين األح ددادي لاف ددروو ب ددين المتوس ددااك الحس ددابية لدرم ددة ممارس ددة مدرسد د التربي ددة
اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا الب اي من ومهة
ممموع

درمة

متوسا

المربعاك

الحرية

المربعاك

بين المممو اك

0.223

2

0.112

داخل المممو اك

43.092

344

0.125

الممموع

43.315

346

بين المممو اك

0.599

2

0.299

داخل المممو اك

48.739

344

0.142

الممموع

49.337

346

بين المممو اك

0.008

2

0.004

داخل المممو اك

44.273

344

0.129

الممموع

44.281

346

بين المممو اك

0.108

2

0.054

داخل المممو اك

42.028

344

0.122

الممموع

42.136

346

بين المممو اك

0.365

2

0.183

داخل المممو اك

61.586

344

0.179

الممموع

61.951

346

بين المممو اك

0.053

2

0.027

داخل المممو اك

11.101

344

0.032

الممموع

11.154

346

مصدر التباين

األ داف
والتخايا

ارايو التدريا
والتق ياك التربوية

التفا ل الصف
واي شاة

مصادر التعام

التقويم

الدرمة الكاية

ر م تبعام لمت ير الخبر المدرا.
ف
0.890

2.113

0.031

0.443

1.020

0.824

مستوى
الديلة
0.411

0.122

0.970

0.642

0.362

0.440
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أ ه د ددرك ال تدد ددايج ف د د د الم د دددول ( )11دد دددم ومدد ددود فد د ددروو اك ديل د ددة احص د ددايية

دد ددد مسدد ددتوى

( )α ≥ 0.05ف درمة ممارسة مدرس التربية اإلسدالمية فد مديريدة تربيدة ي دوى التددريا الب داي
مددن ومهددة

ددر م تبعدام لمت يددر الخبددر لامدددرا ،فد الدرمددة الكايددة وفد مميددع الممددايك ،فقددد با ددك

قيمة بفب لادرمة الكاية ( )0.824وبمسدتوى ( ،)0.440ولممدال (األ دداف والتخاديا) با دك قيمدة
بفب ( )0.890وبمسددتوى ( )0.411ولممددال (ا اريددو التدددريا والتق يدداك التربويددة) با ددك قيمددة بفب
( )2.113وبمستوى ( ،)0.122أما بال سبة لممال (التفا ل الصف واي شاة) فقد با ك قيمة بفب
( )0.031وبمستوى ( ،)0.970ولممال (مصادر التعام) فقد با دك قيمدة بفب ( )0.443وبمسدتوى
( )0.642ولممال (التقويم) فقد با ك قيمة بفب ( )1.020وبمستوى (.)0.362
ج -متغير المؤهل العلمي:
ت ددم احتس دداب المتوس ددااك الحس ددابية واي ح ارف دداك المعياري ددة والرت ددب لدرم ددة ممارس ددة مدرسد د التربي ددة
اإلسالمية ف مديرية تربية ي وى التدريا الب اي من ومهة

ر م تبعام لمت ير الم ل العام  ،كما

تم استخدام ايختبار التاي ( )T-Testلعي تين مستقاتين والمدول ( )12يبين ل .
الجدول ()02
المتوس ددااك الحس ددابية واي ح ارف دداك المعياري ددة وايختب ددار الت دداي لعي ت ددين مس ددتقاتين لدرم ددة ممارس ددة
مدرس د التربيددة اإلسددالمية ف د مديريددة تربيددة ي ددوى التدددريا الب دداي مددن ومهددة

ددر م تبع دام لمت يددر

الم ل العام .
الممال
األ داف والتخايا
ارايو التدريا والتق ياك

المتوسا

اي حراف

الحساب

المعياري
0.351

الم ل العام

العدد

بكالوريوا

305

3.899

دراساك ايا

42

3.916

3.323

بكالوريوا

305

3.874

0.370

قيمة ك

مستوى
الديلة

0.321

0.750

1.191

0.239
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التربوية
التفا ل الصف واي شاة
مصادر التعام

التقويم
الدرمة الكاية

دراساك ايا

42

3.801

0.376

بكالوريوا

305

3.848

0.353

دراساك ايا

42

3.778

0.337

بكالوريوا

305

3.803

0.390

دراساك ايا

42

3.773

0.404

بكالوريوا

305

0.837

0.428

دراساك ايا

42

3.795

0.350

بكالوريوا

305

3.853

0.177

دراساك ايا

42

3.813

0.198

ا ه ددرك ال ت ددايج فد د الم دددول ( )12دددم وم ددود ف ددروو اك ديل ددة احص ددايية

1.261

0.213

0.452

0.653

0.704

0.484

1.263

0.212

ددد مس ددتوى الديل ددة

( )α ≤ 0.05بين المتوسااك الحسدابية لدرمدة ممارسدة مدرسد التربيدة اإلسدالمية فد مديريدة تربيدة
ي ددوى التدددريا الب دداي مددن ومهددة

ددر م تبع دام لمت يددر الم ددل العام د لامدددرا ف د الدرمددة الكايددة

ولممي ددع األبع دداد ،ا با ددك القيم ددة التايي ددة الكاي ددة ( )1.263وبمس ددتوى ( )0.212ولبع ددد (األ ددداف
والتخاد دديا) با د ددك قيمد ددة بكب ( )0.321وبمسد ددتوى ( ،)0.750ولبعد ددد (ا اريد ددو التد دددريا والتق يد دداك
التربوية) با ك قيمة بكب ( )1.191وبمستوى ( ،)0.239ولبعد (التفا ل الصف واي شاة) با ك
قيمد ددة بكب ( )1.261وبمسد ددتوى ( ،)0.213ولبعد ددد (مصد ددادر الد ددتعام) با د ددك قيم د ددة بكب ()0.452
وبمستوى ( ،)0.653ولبعد (التقويم) با ك قيمة بكب ( )0.704وبمستوى (.)0.484
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
يتضمن

ا الفصل رضام لم اقشة تايج الد ارسدة التد تدم التوصدل اليهدا وفقدام ألسدياة الد ارسدة،

والتوصياك والمقترحاك الم بثقة ن تايج الدراسة وكما يا :
اوالً :مناقشة النتائج المتعلقةة االسةلاا االوا الةذن يةنى (لة

مـا درجـة ممارسـة مدرسـي التربيـة

اإلسالمية في مديرية تربية نينوى للتدريس البنائي من وجهة نظر المشرفين التربويين؟).
أ هددرك تددايج الس د ال ايول الددى أن درمددة ممارسددة مدرس د التربيددة اإلسددالمية ف د مديريددة تربيددة
ي وى التدريا الب اي من ومهة

ر المشرفين التربويين كا ك بدرمة متوساة ،ويمكن تفسير

ه

ال تيمددة اددى أن معرفددة مدرسد التربيددة ايسددالمية لاتدددريا الب دداي تحتدداج الددى المليددد مددن التدددريب،
كمددا يمكددن ددلو د ه ال تيمددة الددى قاددة اي تمددام مددن قبددل القددايمين اددى العمايددة التعايميددة ف د ولار
التربيددة بالدددوراك التدريبيددة المتعاقددة باددرو التدددريا الحديثددة خاصددة التدددريا الب دداي وتاددوير اداء
مدرس التربية ايسالمية وقاة تفعيل اريقة التدريا الب اي وتضمي ها م ا ج التربية ايسالمية.
وتش ددير د د ه ال تيم ددة ال ددى ا مي ددة ال دددور الد د ي يق ددوم ب دده المشد درفون التربوي ددون فد د ض ددرور تو ي ددة
المدرسددين وحددثهم اددى اس ددتخدام اريقددة التدددريا الب دداي فد د التدددريا ،ا أن ابيعددة مدداد التربي ددة
ايسالمية تتااب ل لما له ه الماد من مواضيع مختافة كالعقيد  ،والفقده ،والسدير ال بويدة ،واحكدام
العباداك والمعامالك ،والت تمعل م ها ماد ممتعة ومحببة لدى الاابة.
واتفقك

ه ال تيمة مع دراسة (المسا فة  )1128ودراسة ( )Medson, 2021ف كون درمة

ممارسد ددة التد دددريا الب د دداي متوسد دداة واختافد ددك مد ددع د ارسد ددة (الشد ددا وآخد ددرون  )1128ود ارسد ددة
( سيري )1128ع إ كا ك درمة ممارسة التدريا الب اي فيها مرتفعة.
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وأ هددرك ال تددايج أيضدام أن درمددة ممارسددة مدرسد التربيددة اإلسددالمية فد مديريددة تربيددة ي ددوى التدددريا
الب دداي م ددن ومه ددة

ددر المشد درفين الترب ددويين لفقد دراك مم ددال (مم ددال التفا ددل الص ددف واي ش دداة) كا ددك

متوسدداة ،اددى الددرغم مددن حصددولها اددى المرتبددة ايولددى ويسددتدل مددن د ه ال تيمددة أن مدرس د التربيددة
ايسددالمية بالتفا ددل الصددف واي شدداة مددن ومهددة

ددر المش درفين لهددم ا تمددام كبيددر با تبددار أن التفا ددل

الصددف يمثددل الركيددل ايساسددية ف د سددير الدددرا ،فالمدرسددون يحرصددون اددى المشدداركة الفا اددة لااابددة
وا اايهم دور بارل واساس با تبار م محور العماية التعايمية ،كما أن اي شاة الت تعاى اث اء الدرا
لها ا مية كبير و ا ايمر يعد من اساسياك التدريا الب اي .
ويسددتدل مددن تددايج الد ارسددة أن مدرس د التربيددة ايسددالمية يحتددامون الددى معرفددة ف د ا اريددو التدددريا
واستخدام التق ياك التربوية ،ا أن ابيعة ماد التربية ايسالمية تتااب معرفة وت وع باسدتخدام دد ادرو
وأسدداليب تدريسددية أث دداء ددر

المدداد  ،كمددا أن اسددتخدام التق يدداك التربويددة والوسددايل التعايميددة يحددتم اددى

المدددرا أن يكددون مام دام باريقددة اسددتعمالها ايسددتعمال الصددحيو ف د

ددر

الفكددر والموضددوع أو المفهددوم

ال ي يراد ترسيخه ف ا ان الاابة.
ثانياً :مناقشة النتائج المتعلقة االسلاا الثاني الةذن يةنى (لة (مـا درجـة ممارسـة مدرسـي التربيـة
اإلسالمية في مديرية تربية نينوى للتدريس البنائي من وجهة نظر المدرسين أنفسهم؟)
أ هرك تايج الس ال الثا

الى أن درمة ممارسة مدرس التربية ايسالمية ف مديريدة تربيدة ي دوى

التدريا الب اي من ومهة

در م كا دك بدرمدة مرتفعدة ،ويمكدن تفسدير د ه ال تيمدة الدى أن مدرسد

التربيددة ايسددالمية لددديهم المعرفددة الكافيددة ددن اددرو التدددريا الحديثددة وك د ل مددا يماكو دده مددن افكددار
الم ح ددى الب دداي  ،وق ددد يرم ددع الس ددبب فد د

لد د ابيع ددة م دداد التربي ددة ايس ددالمية التد د تت دداول ل ددبع

دروسدها موضدو اك حياتيدة كداألخالو والقديم  .وتشددير ال تيمدة الدى أن مايدة الدتعام ممتعدة و يفيدام،
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ياعب المتعام فيها محو امر بار امل من خالل العمدل الممدا

تدار  ،والتابيدو العماد والمحاكدا والتمثيدل

تددار اخددرى ،وحددل المشددكالك والددتعام بالماحو ددة تددار ثالثددة ،ايمددر ال د ي يبددرل دور المعاددم كمسددهل
وميسر ومومه لعماية التعام ،وي أى به ن ممارسة الدور التقايدي ف التدريا.
واتفقك د ه ال تيمدة مدع د ارسدة (الشدا وآخدرون  )1128ود ارسدة ( سديري  )1128فد كدون
درمة ممارسة التدريا الب اي مرتفعة واختاف مع دراسة (المسا فة  )1128ودراسة ( Medson,
 )2021إ كا ك درمة مستوى ممارسة التدريا الب اي فيها متوساة.
ثالث ـاُ :مناقشةةة النتةةائج المتعلقةةة االسةةلاا الثالةة الةةذن يةةنى (لةة (هــل توجــد فــروق ذات داللــة
إحصــائية عنــد مســتوى دال لــة ( )α ≥ 2.25بــين متوســطي المشــرفين والمدرســين فــي درجــة
ممارسة المدرسين التدريس البنائي).
يتضو ف المدول ( )27الى أ ه يومد فروو اك ديلة احصايية

د مسدتوى ديلدة()α ≥1.15

بين متوسا تقرير المشرفين والمدرسين لدرمدة ممارسدة مدرسد التربيدة ايسدالمية لاتددريا الب داي
ا با ك قيمة ك الكاية ()5.658

د مستوى ( )1.111ولصالو متوسا تقرير المدرسين ،وكد ل

ف د د مميد ددع المم د ددايك باسد ددتث اء مم د ددال (مصد ددادر الد ددتعام) ا با د ددك قيمد ددة ك ( )1.851ومس د ددتوى
(.)1.851
ويعلو الباحث

ه ال تيمة الى أن المدرسين يمارسون التدريا الب اي بمع م ممايته ولديهم ثقة

بأ فسهم فد كيفيدة تابيدو مبدادئ التددريا الب داي داخدل غرفدة الصدف أمدا المشدرفون فكدان لهدم رأي
مختاف ،ا ا هم يح وا أن

ه الممارساك الب ايية تحتاج الى بع

التدريب والتاوير .ممدا يسدهم

ف تاور قدراك المدرسين ف الممايك المختافة لاتدريا الب اي .
أمد ددا بال سد ددبة لممدددال (مصد ددادر الد ددتعام) فقد ددد اتفد ددو المش د درفون والمدرس ددون ا ددى أن اسدددتخدام د د ه
المصددادر كددان بمسددتوى واحددد مددن حيددث ا تمدداد المدرسددين اددى فددا الكتدداب المدرس د والمصددادر
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ايخرى مثل اي تر ك والمكتبة المدرسية ويستدل له ا الى أن المدرسين يسيرون اى وفو ما ا دته
البدرامج التاويريددة بدددون اضددافة ،ويتقيدددون بالتوميهدداك التد تصدددر مددن ولار التربيددة بشددأن صددادر
التعام المستخدمة ف العماية التعايمية.
رابعـا :مناقشةة النتةائج المتعلقةة االسةلاا الرااةي الةذن يةنى (لة (هـل توجـد فـروق ذات داللـة
إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( ،)α ≥2.25لدرجـة ممارسـة مدرسـي التربيـة االسـالمية التـدريس
البنائي من وجهة نظرهم تُعزى لمتغيرات (الجنس ,الخبرة التدريسية ,المؤهل العلمي))؟.
أ -متغير الجنس
ا ه ددرك ال ت ددايج دددم وم ددود ف ددروو اك ديل ددة احص ددايية

ددد مس ددتوى الديل ددة) )α ≥ 0.05ب ددين

المتوسددااك الحسددابية لدرمددة ممارسددة مدرس د التربيددة اإلسددالمية ف د مديريددة تربيددة ي ددوى التدددريا
الب د دداي مد ددن ومهد ددة

د ددر م تبع د دام لمت يد ددر م د د ا المد دددرا ف د د الدرمد ددة الكايد ددة ،ا با د ددك قيمد ددة بكب

( )0.418وبمسددتوى ديلددة ( ،)0.667وكد ل فد مميددع الممددايك ا با ددك قدديم الديلددة الخاصددة ب د
(ك) أكبر من ( )1.15لكل حالة.
ويع ددلو الباح ددث د د ه ال تيم ددة ال ددى أن المدرس ددين والمدرس دداك يخض ددعون لد د فا ال دددوراك وال ددور
التدريبي ددة ويحما ددون ف ددا المد د الك العامي ددة ،ويس ددتدل م ددن د د ه ال تيم ددة أن ممي ددع مدرسد د التربي ددة
ايسدالمية يمدرون بد فا بدرامج التادوير ويتقيددون بالتعايمداك فسددها الصدادر دن ولار التربيدة ،كمددا
أ هم يدرسون ف المقرر الدراس  ،و ا ا عكا اى توافدو ممارسداتهم التدريسدية ب د

ال در الدى

م سهم.
واتفقددك د ه ال تيمددة مددع د ارسددة (الشددا وآخددرون  )1128ود ارسددة (المسددا فة  )1128فد

دددم

ومددود فددروو دالددة إحصدداييا تعددلى لمت يددر المد ا واختافددك مددع د ارسددة ( سدديري )1128ع إ كا ددك
فيها فروو دالة إحصاييا تعلى لمت ير الم ا ولصالو ال كور.
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ب -متغير الخبرة التدريسية
ا ه ددرك ال ت ددايج دددم وم ددود ف ددروو اك ديل ددة احص ددايية

ددد مس ددتوى ( )α ≥ 0.05فد د درم ددة

ممارسددة مدرسد التربيددة اإلسددالمية فد مديريددة تربيددة ي ددوى التدددريا الب دداي مددن ومهددة

ددر م تبعدام

لمت ي ددر خب ددر الم دددرا فد د الدرم ددة الكاي ددة وممي ددع المم ددايك ،فق ددد با ددك قيم ددة بفب لادرم ددة الكاي ددة
( )0.824وبمستوى ( ،)0.440ولممال (اي داف والتخايا) با ك قيمة بفب ( )0.890وبمستوى
( )0.411ولممدددال ( ا اريد ددو التددددريا والتق يد دداك التربويد ددة) با ددك قيمد ددة بفب ( )2.113وبمسد ددتوى
( ،)0.122ولممال ( التفا ل الصف واي شاة) با ك قيمة بفب ( )0.031وبمستوى (،)0.970
أمددا لممددال (مصددادر الددتعام) فبا ددك قيمددة بفب ( )0.443وبمسددتوى ( ،)0.642ولممددال (التقددويم)
با ك قيمة بفب ( )1.020وبمستوى (.)0.362
ويع ددلو الباح ددث لد د ال ددى أن ممارس ددة الت دددريا الب دداي يحت دداج ال ددى خبددراك متم دددد وال ددى ا تق ددال
مسددتمر حددو د ه الممارسدداك .فض دالم ددن تقايددد بعد

المدرسددين بعضددهم ا خددر و دددم رغبددتهم ف د

تاوير خبراتهم واخضا هم ل فا البرامج التاويرية ب

ال ر ن خبراتهم التدريسدية فد الميددان

التربوي.
واتفقك

ه ال تيمة مدع د ارسدة (الشدا وآخدرون  )1128ود ارسدة (المسدا فة  )1128فد

ددم

ومود فروو دالة إحصداييا تعدلى لمت يدر الخبدر واختافدك مدع د ارسدة ( سديري )1128ع إ ومددك
فيها فروو دالة إحصاييا تعلى لمت ير الخبر ولصالو فية ( 21س واك فما فوو).
ج -متغير المؤهل العلمي
أ ه ددرك ال ت ددايج دددم وم ددود ف ددروو اك ديل ددة احص ددايية

ددد مس ددتوى الديل ددة ( )α ≥ 0.05ب ددين

المتوسددااك الحسددابية لدرمددة ممارسددة مدرس د التربيددة اإلسددالمية ف د مديريددة تربيددة ي ددوى التدددريا
الب اي من ومهة

ر م تبعام لمت ير الم ل العام لامددرا فد الدرمدة الكايدة ،ا با دك قيمدة بكب
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( )1.263وبمسدتوى ( ،)0.212وكد ل لمميدع ايبعدداد ا با دك مميدع قدديم مسدتوياك قديم بكب أكبددر
من (.)1.15
ويعددلو الباحددث د ه ال تيمددة الددى افتقددار ب درامج ا ددداد المدرسددين وتدددريبهم لاتومهدداك الحديثددة ف د
ده

برامج اي دداد والتد تميدل بدين مد التهم العاميدة وت ار د اختالفداتهم الفرديدة فيهدا ،ويسدتدل فد
ال تيمددة الددى أن مميددع المدرسددين لهددم فددا التومهدداك والميددول حددو تاددوير قدددراتهم العاميددة ب د
ال ر ن شهاداتهم ايكاديمية الت يحماو ها.

وأختافدك د ه ال تيمددة مددع د ارسددة (المسددا فة  )1128فد ومددود فددروو اك دالددة إحصدداييا تعددلى
لمت يددر الم ددل العامد

إ كا ددك فيهددا فددروو دالددة إحصدداييا ولصددالو فيددة أصددحاب الد ارسدداك العايددا

وكد د ل اختاف ددك م ددع د ارس ددة ( س دديري  )1128إ كا د دك فيه ددا ف ددروو دال ددة إحص دداييا ولص ددالو في ددة
الدكتوراه.

التوصيات والمقترحات:
اوالً :التوصيات
النتيجـــة االولـــى :أن درم ددة ممارس ددة مدرسد د التربي ددة ايس ددالمية لات دددريا الب دداي م ددن ومه ددة

ددر

المشرفين التربويين ماءك بدرمة متوساة اى الدرمة الكاية لالستبا ة.
النتيجـــة الثانيـــة :أن درمددة ممارسددة مدرس د التربيددة ايسددالمية لاتدددريا الب دداي مددن ومهددة

ددر م

ماءك بدرمة مرتفعة اى الدرمة الكاية لالستبا ة.
النتيجة الثالثة :يومد فرو دال احصاييام بين متوسا تقرير المشرفين التربويين والمدرسين فد درمدة
ممارسة المدرسين لاتدريا الب اي ولصالو متوسا تقرير المدرسين.
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النتيجـــة الرابعـــة :دددم وم ددود ف ددروو اك ديل ددة احص دداييا ب ددين مت يد دراك الد ارس ددة (المد د ا ،الخب ددر
التدريسية ،والم ل العام ) ف درمة ممارسة المدرسين لاتدريا الب اي من ومهة

ر م.

ويوصي الباحث باآلتي:
أ -تددوفير ب درامج تدريبيددة وتاويريددة قايمددة اددى الفاسددفة الب اييددة وتددوفير م دداخ د ارس د يت اسددب مددع
تابيو أفكار ال رية الب ايية ف التدريا.
ب -تضددمين دروا تابيقيددة فد م ددا ج التربيددة ايسددالمية تقددوم اددى ال ريددة الب اييددة ليسددتفيد م هددا
مدرسو التربية ايسالمية أث اء التدريا.
ج_ إمد دراء د ارس دداك وبح ددوث ته دددف الكش ددف ددن معوق دداك تابي ددو اس ددتراتيمياك الت دددريا الحديث ددة،
وأفكار

رية التعام الب اي .

د _ متابعددة مدرس د التربيددة ايسددالمية ومدرسدداتها وحددثهم اددى اياددالع اددى الد ارسدداك والبحددوث
لاتعرف اى ابيعة التدريا الب اي .
ثانياً :المقترحات
أ -تصميم دليل ارشادي لامدرسين يوضو فاسفة التعام الب اي  ،وبع
الم بثقة

ال ما ج وايستراتيمياك

ها.

ب -توفير وسايل د م وتشميع المدرسين اى استخدام استراتيمياك تدريسية قايمة اى أفكار
ال رية الب ايية ف التدريا.
ج_ إمراء د ارساك وبحوث لمعرفة درمة ممارسة مدرس المواد الدراسية األخرى لاتدريا الب اي .
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المراجع العربية
القرآن الكريم.
ابو مادو ،صالو محمدد اد ( .)1111علـم الـنفس التربـوي ،مدان األردن دار المسدير لا شدر
والتوليع.
األشددقر ،فددارا ( .)1122فلســفة التفكيــر ونظريــات فــي الــتعلم والتعلــيم ،ا ، 2دار دران لا شددر
والتوليع.
بدداغوا ،ا دددريان فرماتددا ،بدالبسدديا ،محمددد اصددر ( .)1111النظريـــة البنائيـــة وتطبيقاتهـــا فـــي
تــــدريس اللغــــة العربيــــة ،بر ددامج الد ارس دداك العاي ددا ،مامع ددة موي ددا مالد د إبد د ار يم ايس ددالمية
الحكومية ،إ دو يسيا.
الترتددوري ،محمددد والقضددا  ،محمددد فرحددان ( .)1116المعلــم الجديــد :دليــل المعلــم فــي اإلدارة الصــفية
الفعالة ,مان األردن دار الحامد لا شر والتوليع.
ّ
التميم د د د

ارفد د ددد صدد ددباح و بد د دداا ،ت ريدد ددد فاضد د ددل ( .)1126الــــــتعلم البنــــــائي والــــــتعلم التقليــــــدي،
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مابر ،مابر بدالحميد ( .)1116حجرة الدراسة الفارقة والبنائية ،القا ر  :دار الم الكتب .
الحددارث  ،إب د ار يم أحمددد ( .)1118تـــدريس العلـــوم بأســـلوب حـــل المشـــكالت ،ال ريددة والتابيددو ،ا.2
الريا

 :مكتبة الشقيو لا شر والتوليع.

الحبار ،دى لقمان محمد أمدين بدالواحدد ( .)1128توظيـف اسـتراتيجيات تدريسـية فـي ضـوء المـدخل
المنظــومي إلكســاب المفــاهيم الفقهيــة وتنميــة مهــارات التفكيــر المنظــومي لــدى طلبــة كليــة
العلــوم اإلســـالمية( ،أاروحددة دكتددوراه غيددر م شددور ) ،كايددة التربيددة لاعا دوم اإل سددا ية ،مامعددة
الموصل ،العراو
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الحريري ،رافد ( .)1121طرق التدريس بين التقليد والتجديد ،ا ،2دار الفكر لا شر والتوليع
حم دددان ،ص ددالح ال دددين حس ددن ( .)1128اســــتراتيجيات التــــدريس الحديثــــة ،ا ، 2دار المس ددير لا ش ددر
والتوليع والابا ة ،مان األردن.
الخالدددي ممددال خايددل ( .)1128بدرمددة ممارسددة معامد التربيددة اإلسددالمية ومعاماتهددا لاتدددريا الب دداي ب
مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية ،مامعة بابل العراو .811 -188 )2(12
الخبيري ،صبرية ب ك محمدد ( .)1127نشرة إثرائية حول التعلّم النشط ودمـج مهـارات التفكيـر والـتعلّم،
ا ،2ولار التعايم لاب اك بمحاف ة الخرج ،المماكة العربية السعودية.
خاايبة ،بداع محمد .)1115( ،تعليم العلوم للجميع ،مان  :دار المسير لا شر والتوليع.
دا د ،احم ددد يس ددى ( .)1121اصــــول التــــدريس النظــــري والعملــــي ،م ددان  :دار ياف ددا العامي ددة لا ش ددر
والتوليع.
رلو ،ح دان ب دك بدداع بدن أحمدد ( .)1118أثـر توظيـف الـتعلم البنـائي فـي برمجيـة مـادة الرياضـيات
األول المتوســط بمدينــة مكــة المكرمــة( ،رسددالة دكتددوراه غيددر
علــى تحصــيل طالبــات الصــف ّ
م شور ) ،كاية التربية مامعة أم القرى ،السعودية.
الرواضددية ،صددالو محمددد وآخددرون ( .)1121التكنولوجيــا وتصــميم التــدريس ،ا .2مددان :لمددلم لا شددر
والتوليع.
ريدان ،دادل ( .)1122بمدددى ممارسدة معامد الرياضدياك لاتدددريا الب داي و القتهددا بمعتقدداك فددا ايتهم
الدراسية ،:مجلة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات.226-85 .)81( .2 ،
اليدر ،سدعد وسدماء ،تركد ( .)1125اتجاهـات حديثـة فــي تـدريس اللغـة العربيـة ،ب دداد ،دار المرتضددى
لا شر.
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ليتون ،حسن حسين وليتون ،كمال بدالحميد ( .)1118التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائيـة،
ا .2مان :دار الم الكتب.
ليتون ،اي

( .)1117النظرية البنائية واستراتيجية تدريس العلـوم ،ا .2مدان :دار الشدروو لا شدر
والتوليع.

الس ددامراي  ،قصد د محم ددد لاي ددف ،والخف ددام  ،اري ددد ادري ددا ( .)1121االتجاهـــات الحديثـــة فـــي طرائـــق
التدريس ،ا .2مان :دار دماة لاابا ة.
السدعدي ،بدددالرحمن و ددود  ،ث دداء مايمددى ( .)1116التربيــة العلميــة مــداخلها واســتراتيجيتها ،القددا ر :
دار الكتب الحديث.
سددعودي ،م ددى بدددالهادي ( .)2888فعاليــة اســتخدام نمــوذج التعلــيم البنــائي فــي تــدريس العلــوم علــى
تنميــة التفكيــر االبتكــاري لــدى تالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائي ،الممعيددة المصدرية لاتربيددة
العامية ،القا ر  ،مامعة ين شما.
سعيد ،بدالعليل ( .)1118تعليم التفكير ومهاراته ،مان ،دار الثقافة لا شر والتوليع.
سالمة ،بد الحاف ( .)1117أساليب تدريس العلوم والرياضيات ،مان :دار اليالوري العامية.
السدديد ،احمددد مددابر ( .)1112باسددتخدام بر ددامج قددايم اددى ا مددو ج الددتعام الب دداي ايمتمددا
التحصدديل وت ميددة بع د

واثدره اددى

المهدداراك الحياتيددة لدددى تالم د الصددف الخدداما ايبتددداي ب ،مجلـــة

دراســات فــي المنــاهج وطــرق التــدريس ،الممعيددة المص درية لام ددا ج واددرو التدددريا كايددة
التربية مامعة ين شما (.17-28 )78
الشاار ،ممال محمد ( )1115اساسيات التربية والتعليم الفعال ،مان ،دار اسامة لا شر.
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الشا  ،يعقوب يوسف ،اليوسف ،يفاء ا  ،العمم  ،مار احمد ( .)1128بابيعة اتما اك معام
ومعاماك المرحاة المتوساة حو تو يف مدو ج الدتعام الب داي فد التددريا و القتده بدبع
المت يراك ف دولة الكويكب ،مجلة البحث العلمي في التربية551-512 .)28( ،
بد ،لياد سالم ورشيد ،فاتن محمد ( .)1127باثر استخدام ما ج ال ريدة الب اييدة فد التحصديل المعرفد
لاالب التربية البد ية و اوم الرياضة ف ماد ارايو التددرياب ،مجلـة الثقافـة الرياضـية8 ،
(.111-282 .)1
ب دددالعاا  ،حس ددن الب ددا ع والس دديد ،ب دددالمولى الس دديد ( .)1121الــــتعلم االلكترونــــي الرقمــــي :النظريــــة.
التصميم .االنتاج  ،ا .1ايسك درية :دار المامعة المديد .
دل الدين ،لكد والع ارقد  ،دااف( .)2881االنسـان فـي فلسـفة الغزالـي وتصـوفه ،القدا ر  :دار الفكدر
العرب .
الع دددوان ،لي ددد س ددايمان ودا د ،احم ددد يس ددى ( .)1126النظريــــة البنائيــــة االجتماعيــــة وتطبيقاتهــــا فــــي
التدريس ،ا .2مان :مركل ديبو و لتعايم التفكير.
سيري ،مابر بن ال ر ( .)1128بدرمة ممارسة معام الا ة العربية ل ة ثا ية لاتدريا الب اي ب ،المجلة
الدولية التربوية المتخصصة.77-68 .)8( .8 ،
اية  ،محسن ا ( .)1118تقويم اداء مدرسي اللغة العربية ،مان ،األردن دار الم ا ج.
فا ددة

ددلو اسددما يل وأب ددو ماددوح ،محم ددد سددامان ( .)1117بأث ددر اسددتخدام بعد د

اسددتراتيمياك ال ري ددة

الب اييددة فد ت ميددة التفكيددر الم ددوم فد اله دسددة لدددى اددالب الصددف التاسددع األساسد ب ددل ب
وقائع المؤتمر العالمي األول لكلية التربية كاية التربية مامعة األقصى فاساين .66-2
اد  ،محمددد السدديد ( .)1122موســوعة المصــطلحات التربويــة ،ا .2مددان :دار المسددير لا شددر التوليددع
والابا ة.
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واد ،فارا افايو ( .)1121فاعلية استخدام استراتيجيات تدريسية قائمة علـى النظريـة البنائيـة لتنميـة
المفــاهيم العلميــة ومهــارات عمليــات الــتعلم لتالميــذ المرحلــة االساســية فــي االردن( ،رسددالة
دكتوراه غير م شور ) ،معهد الدراساك التربوية ،مامعة القا ر .
الفيف  ،افية يحيى ( .)1127دليل المعلمة في تطبيق أبـرز اسـتراتيجيات التعلـيم والـتعلم ،ولار التعاديم،
المماكة العربية السعودية.
قر  ،لبيد محمدد ( .)1127استراتيجيات التعليم وخرائط الـتعلّم ،ا ،2المكتبدة العصدرية لا شدر والتوليدع،
ممهوريددة مصددر العربيددة .قاددام  ،ايفددة ( .)1128نمــوذج ش ـواركز وتعلــيم التفكيــر ،مددان:
دار المسير لا شر والتوليع
قاام  ،يوسف ( .)1128النظرية المعرفية في التعليم ،مان :دار المسير لا شر والتوليع والابا ة.
قاام  ،يوسف وقاام  ،ايفة ( .)1112سيكولوجية التدريس الفعال ،مان :دار الشروو لا شر.
الكبيسد د  ،بدالواح ددد حمي ددد وحس ددون ،افاق ددة حمي ددل ( .)1121تـــدريس الرياضـــيات وفـــق اســـتراتيجيات
النظرية البنائية (المعرفية ومـا فـوق المعرفيـة) ،ا .2مدان :مكتبدة الممتمدع العربد لا شدر
والتوليع.
الكسدددبا  ،محمدددد ( .)1118نمــــاذج وتطبيقــــات فــــي العلــــوم والرياضــــيات واللغــــة العربيــــة والدراســــات
اإلجتماعية ،القا ر :دار الفكر العرب .
محمددد ،أحمددد محمددود ( .)1126باثددر اسددتراتيمية (فكددر ،لاوج ،شددار ) فد تحصدديل اابددة الصددف الخدداما
األدبد د فد د م دداد الت دداريخب ،مجلـــة الفـــت  ،كاي ددة التربي ددة ايساس ددية  ،مامع ددة دي ددالى.)68( ،
(881د د د د.)117

15

محمد ،السيد اد ( .)1122اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطـرق تدريسـها ،ا ،2مدان ،دار
المسير لا شر والتوليع.
المسددا فة  ،دران مهددد بدددالكريم( .)1128درجــة ممارســة معلمــي اللغــة االنجليزيــة للتــدريس البنــائي
للمرحلــة االساســية فــي ضــور بعــض المتغيــرات فــي لــواء نــاعور( ،رسددالة مامسددتير غيددر
م شور ) ،مامعة الشرو ايوسا ،مان ،ايردن.
مكسيموا ،داود وديع (.)1118بالب ايية ف

مايت تعايم وتعام الرياضياكب وقائع المؤتمر الثالث حول

المدخل المنظومي في التدريس والتعليم ،مركل تاوير تدريا العاوم ،مان.11 -2 .
الميه  ،رمب ( .)1118أثر اختالف ما ممارسة األ شاة التعايمية ف

مو ج تدريا مقترح ،قايم اى

المس ددتحدثاك التك ولومي ددة وال ري ددة الب ايي ددة اد ددى التحص دديل وت مي ددة مه دداراك قد دراء الصدددور
والتفكي ددر ايبتك دداري فد د العا ددوم ،ل دددى ا ددالب المرحا ددة الثا وي ددة وي مرك ددل ال ددتحكم ال ددداخا
والخارم  ،مجلة التربية العلمية ،مامعة ين شما.87-2 .)8( .6 ،
اصر ،إب ار يم ( .)1112فلسفات التربية

مان دار وايل لاابا ة وال شر.
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التخصل :الم ا ج

كلية العلوم التراوية
وطرق التدريس

العام الدراس  /الفصل الدراس  :الفصل الثا

قسم االدارة والمناهج
1211/1212

(االستبانة بصورتها االولية)

الدكتور  ......................................................... /المحترم /
تحية ايبة وبعد:
السالم ايكم ورحمة اع وبركاته:
مدرسي التربية اإلسالمية التـدريس البنـائي مـن
يقوم الباحث بأمراء دراسة بع وان ب درجة ممارسة ّ

المدرســـين أنفســـهم فـــي العـــراق ب و لد د اس ددتكمايم لمتااب دداك
وجهـــة نظـــر المشـــرفين التربـــويين و ّ
الحصول اى درمة المامستير فد التربيدة  /تخصدل الم دا ج وادرو التددريا مدن مامعدة الشدرو

ايوسا .
ولتحقيددو أ ددداف الد ارسددة تددم تاددوير اسددتبا ة خاصددة بالتدددريا الب دداي بددالرموع الددى ايدب ال ددري
والدراساك السابقة اك العالقة .
و امر لما تتمتعون به من خبر واسعة واوياة ف ممال البحث العام  ،ولمدا عهدده بكدم مدن سدمعة
اميددة ايبددة ومرموقددة ،فددان الباحددث يتومدده الدديكم أم دالم م د كم بددالتكرم ببيددان رأيكددم بصدددو ايسددتبا ة
المرفقة ،و ل من خالل وضع اشار مميل ف المكان المخصل لاصالحية.
راميام م كم ابداء الرأي بشأن فقراتها من حيث:
صالحية الفقر
دقة الصياغة الا وية
التعديالك الت ترو ها ضرورية اى الفقراك كافة
اية مالح اك أخرى ترو ها أ ها تاور ايستبا ة

81

اسم الطالب( :لي محمود مصطف القيسي

اسم المشرف :د .حامد العويدن
بيانات المحكم
االسم
الرتبة االكاديمية
التخصص
جهة العمل

الجزء االول :المعلومات العامة
ذكر

الجنس

انثى

 22سنوات فما دون

سنوات الخبرة

المؤهل العلمي

 02-22سنة
 02سنة فما فوق
بكالوريوس
دراسات عليا

الجزء الثاني :فقرات االستبانة:
المجاالت

ت

مجال األهداف والتخطيط

2

أحدد األ داف المااوبة مسبقا

1

أوفدر م اخا ماليما تعاميا امتما يا م اسبا داخل الصف الدراس

8

أخاا لد و الاابة لمشاركتهم ف إيماد حاول لامشاكل المختافة

1

أوفر فرصا كافية لربا ماية التعام بالحيا اليومية

5

أ يض بع

المصادر اإلثرايية اك العالقة بموضوع الدرا

مالئمة

غير

مالئمة

المالحظات
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6

أربا بين األ داف الساوكية والتقويم

7

أحدد الوقك الم اسب مع خاواك ومراحل ر

الدرا

مجال طرائق التدريس والتقنيات التربوية
فيما بي هم لاعمل فرصا الاابة أم و

2

المما

1

أ لل التعام ال شا بأساليب مت و ة

8

أربا المعرفة المديد بالمعرفة السابقة لب اء تعام ي مع ى

1

تعامهم تحسين ف وا تماماتهم وخبراتهم الاابة أفكار أو ف

5

استخدم أساليب مت و ة وحديثة ف التدريا

6

الاابة ا تمام تثير حقيقية مشكالك خالل من الدرا أقدم
ددا كافيا من األمثاة التوضيحية

7

أ ر

8

استخدم مهاراك اتصال لف ية وغير لف ية فا اة
مجال التفاعل الصفي واالنشطة

2

أشجع الطلبة على تقديم حلول وبدائل مختلفة لحل مشكالت حياتية

1

أ ا الاابة الوقك الكاف لاتحاور والتفكير ف

8

أربا بين الب ى المعرفية لااابة
ر

1

أم و الاابة الحرية ف

5

أتقبل ا راء واألخااء الت يارحها الاابة

6

أ لل ممارساك التعام ال ات لدى الاابة

ماية التعام

استفساراتهم وأسياتهم

ت وع الخبراك بحسب حاماك الاابة وميولهم

7

أ ار

8

أومه الاابة إلى استثمار الوقك المتاح بحرل ومدية

8

أخرى بأسياة الاابة أسياة ن أميب

 21اشمع الاابة اى ال قا

والمحاور الهادفة والتعام اإليماب

 22أسهم ف إقامة القاك امتما ية بين أاراف ماية التعام
مجال مصادر التعلم
2

أومه المتعامين إلى المشاركة ف األ شاة المختافة

1

أحفل الاابة اى تقديم مالح اك وت ب اك بارو متعدد

8

أكثر من ال شاااك الت تدفع إلى ايستكشاف

1

أبحث ن ارح تصوراك مفا يمية بدياة لامفا يم الخااية

81

5

أ ا الاابة مماي إليماد حاول لامشاكل الت تعترضهم

6

أحفل المتعامين اى استخدام مهاراك التفكير المت و ة

7

أشمع الاابة اى استخدام مصادر مديد لاتعام

8

أ لل شاااك الاابة وأفكار م من خالل مصادر تعام مديد

8

تعايمية حديثة ومديد لمصادر الاابة أومه
مجال التقويم

2

أسمو لااابة بتقديم ال قد حول األفكار الماروحة داخل الصف

1

الاابة أداء ن مسبقة أحكام إصدار أتم ب

8

ال هاية مفتوحة الاابة أسياة اى أارح

1

أااب من الاابة إ ااء أمثاة خارج الم هاج المقرر

5

لتحسين تعامهم مصد ار وأ د ا الاابة أخااء أتقبل

6

أ ا

7

أو ف تايج التقويم ف تحسين ماية التعام

8

أقوم
حقيقية مواقف خالل من الاابة أداء ت

8

الماك لتشميع الاابة اى ايبتكار

أوفر ت ية رامعة لامتعامين ف

هاية الدرا

 21استخدم أساليب وأدواك تقويمية مت و ة
22

اتيا تعامهم تقويم اى الاابة أشمع
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ملحق )1

االستبانة الخاصة بالمدرسين
بصورتها النهائية

أخد د الم دددرا  /أختد د المدرس ددة  ......................................................المحت ددرم/
المحترمة
السالم ايكم ورحمة اع وبركاته:
مدرسي التربية اإلسالمية التـدريس البنـائي مـن
يقوم الباحث بأمراء دراسة بع وان ب درجة ممارسة ّ
المدرســـين أنفســـهم فـــي العـــراق " و لد د اس ددتكمايم لمتااب دداك
وجهـــة نظـــر المشـــرفين التربـــويين و ّ
الحصول اى درمة المامستير فد التربيدة  /تخصدل الم دا ج وادرو التددريا مدن مامعدة الشدرو
ايوسا .
أرم ددو التك ددرم وايماب ددة ا ددى أملايه ددا بأما ددة ودق ددة وموض ددو ية ،امد دام أن المعاوم دداك س دديتم ممعه ددا
وستعامل بسرية تامة ولن تستخدم اي ألغ ار

البحث العام فقا.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير

الباحث :علي محمود مصطفى القيسي

81

الجزء االول :المعلومات العامة
ذكر

الجنس

انثى

 22سنوات فما دون
 02-22سنة

سنوات الخبرة

 02سنة فما فوق
بكالوريوس

المؤهل العلمي

دراسات عليا

الجزء الثاني :فقرات االستبانة
ت

المجاالت

بدرجة

مجال األهداف والتخطيط

كبيرة
جداً

.2

أحدد األ داف المااوبة مسبقام.

.1

أوفدر م اخام ماليمام تعاميام داخل الصف .

.8

أخاا يش ار اابت ف حل المشكالك المختافة.

.1

اربا ماية التعام بمواقف الحيا اليومية.

.5

أوفر بع

.6

أربا بين األ داف الساوكية والتقويم.

.7

أحدد الوقك الم اسب مع خاواك ومراحل ر

.8

ا لل وا تم بالمواضيع المهمة الت تستثير الاابة.

المصادر اإلثرايية اك العالقة بموضوع الدرا.
الدرا.

مجال طرائق التدريس والتقنيات التربوية

.2

أم و الاابة فرصام لاعمل المما

.1

استخدم اساليب مت و ة ف التعام ال شا .

.8

أربا المعرفة المديد بالمعرفة السابقة لب اء تعام ي مع ى.

.1

أو ف أفكار الاابة وخبراتهم وا تماماتهم ف تحسين تعامهم.

.5

أقدم الدرا من خالل مشكالك حقيقية تثير ا تمام الاابة.

.

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قليلة

بدرجة
قليلة
جداً

95

.6

أ ر

.7

استخدم مهاراك اتصال لف ية وغير لف ية مع الاابة.

ددام كافيام من األمثاة التوضيحية.

.8

ا ار

.2

أشمع الاابة

.1

أ ا الاابة الوقك الكاف لاتحاور والتفكير ف

الفروو الفردية بين الاابة

د اختيار اريقة التدريا.
مجال التفاعل الصفي واالنشطة

مشكالتهم.

اى تقديم حاول وبدايل مختافة لحل

التعام.

.8

أم و الاابة الحرية ف

.1

أتقبل ا راء واألخااء الت يارحها الاابة .

.5

أ لل ممارساك التعام ال ات لدى الاابة.

ر

استفساراتهم وأسياتهم.

.6

أ ار

.7

أحاول أثار أسياة تحفل الاابة اى التعام اييماب .

.8
.8

ماية

ت وع الخبراك بحسب حاماك الاابة وميولهم.

اشمع الاابة

اى المحاور الهادفة والمشاركة ف

األ شاة المختافة.
ا م لدى الاابة حب القراء وايستاالع والبحث.
مجال مصادر التعلم

.2

أحفل الاابة اى تقديم مالح اك وت ب اك بارو متعدد .

.1

استخدم اي شاة المت و ة الت تحفل الاابة اى ايكتشاف.

.8

أبحث ن ارح تصوراك مفا يمية بدياة لامفا يم الخااية.

.1

أ ا الاابة ممايم إليماد حاول لامشكالك الت تعترضهم.

.5

أحفل الاابة اى استخدام مهاراك التفكير المت و ة.

.6

أشمع الاابة

اى استخدام مصادر مديد خارج البيية

الصفية.

.7

أومه الاابة لمصادر تعايمية حديثة ومديد .

.2

أتم ب إصدار أحكام مسبقة ن أداء الاابة.

.1

أارح اى الاابة أسياة مفتوحة ال هاية.

.8

أو ف تايج التقويم ف تحسين ماية التعام.

مجال التقويم
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.1

أقوم أداء الاابة من خالل مواقف حقيقية.
ت

.5

أوفر ت ية رامعة لااابة ف

.6

استخدم أساليب واستراتيمياك وأدواك تقويمية مت و ة.

.7

أشمع الاابة اى تقويم تعامهم اتيام .

.8

او ف الوسايل التعايمية الحديثة ف

هاية الدروا.

ماية التقويم.
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اسماء المحكمين
الرقم

المحكم

الجامعة

.1

أ.د .ايناس مصطف العزو

جامعة الموصا

.1

أ.د( .ادالرزاق ياسين ااراهيم

جامعة الموصا

.3

أ.م.د .أاي ااراهيم حسين

جامعة الموصا

.1

أ.م.د .ازهار طالا حامد

جامعة الموصا

.5

أ.م.د .رنا غانم حامد

جامعة الموصا

.1

أ.م.د .زياد (اداالله (ادالرزاق

جامعة الموصا

.7

أ.م.د .سيف اسما(يا ااراهيم

جامعة الموصا

.1

أ.م.د .لجين سالم مصطف

جامعة الموصا

.9

أ.م.د .ندى لقمان الحاار

جامعة الموصا

.12

د .رضوان فاروق

مديرية تراية محافظة نينوى

.11

د( .ثمان منصور

جامعة الشرق االوسط
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ملحق )1

االستبانة الخاصة بالمشرفين
بصورتها النهائية

أخةةةةي المشةةةةرف  /أختةةةةي المشةةةةرفة  ......................................................المحتةةةةرم/
المحترمة
السالم (ليكم ورحمة هللا واركاته:
يقوم الااح

مدرسـي التربيـة اإلسـالمية التـدريس البنـائي
اأجراء دراسة اعنةوان درجـة ممارسـة ّ

المدرســين أنفســهم فــي الع ـراق " و لد اسددتكمايم لمتاابدداك
مــن وجهــة نظــر المشــرفين التربــويين و ّ
الحصول اى درمة المامستير فد التربيدة  /تخصدل الم دا ج وادرو التددريا مدن مامعدة الشدرو
ايوسا .
أرم ددو التك ددرم وايماب ددة ا ددى أملايه ددا بأما ددة ودق ددة وموض ددو ية ،امد دام أن المعاوم دداك س دديتم ممعه ددا
وستعامل بسرية تامة ولن تستخدم اي ألغ ار

البحث العام فقا.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير

الباحث :علي محمود مصطفى القيسي
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الجزء االول :المعلومات العامة
ذكر

الجنس

انثى

 22سنوات فما دون
 02-22سنة

سنوات الخبرة

 02سنة فما فوق
بكالوريوس

المؤهل العلمي

دراسات عليا

الجزء الثاني :فقرات االستبانة
ت

المجاالت

بدرجة
كبيرة

مجال األهداف والتخطيط

جداً

 .2يحدد األ داف المااوبة مسبقام.

 .1يوفر م اخام ماليمام تعاميام داخل الصف .

 .8يخاا يش ار اابته ف حل المشكالك المختافة.
 .1يربا ماية التعام بمواقف الحيا اليومية.
 .5يوفر بع

المصادر اإلثرايية اك العالقة بموضوع الدرا.

 .6يربا بين األ داف الساوكية والتقويم.
 .7يحدد الوقك الم اسب مع خاواك ومراحل ر

الدرا.

 .8يعلل اي تمام بالمواضيع المهمة الت تستثير الاابة.
مجال طرائق التدريس والتقنيات التربوية
 .2يم و الاابة فرصام لاعمل المما

.

 .1يستخدم اساليب مت و ة ف التعام ال شا .
 .8يربا المعرفة المديد بالمعرفة السابقة لب اء تعام ي مع ى.
 .1يو ف أفكار الاابة وخبراتهم وا تماماتهم ف تحسين تعامهم.
 .5يقدم الدرا من خالل مشكالك حقيقية تثير ا تمام الاابة.
 .6يعر

ددام كافيام من األمثاة التوضيحية.

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قليلة

بدرجة
قليلة
جداً
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 .7يستخدم مهاراك اتصال لف ية وغير لف ية مع الاابة.
 .8ي ار

الفروو الفردية بين الاابة

د اختيار اريقة التدريا.
مجال التفاعل الصفي واالنشطة

 .2يشمع الاابة اى تقديم حاول وبدايل مختافة لحل مشكالتهم.
 .1يعا

التعام.

الاابة الوقك الكاف

 .8يم و الاابة الحرية ف

ر

لاتحاور والتفكير ف

ماية

استفساراتهم وأسياتهم.

 .1يتقبل ا راء واألخااء الت يارحها الاابة .
 .5يعلل ممارساك التعام ال ات لدى الاابة.
 .6ي ار

ت وع الخبراك بحسب حاماك الاابة وميولهم.

 .7يحاول أثار أسياة تحفل الاابة اى التعام اييماب .
 .8يشد ددمع الاابد ددة اد ددى المحد دداور الهادفد ددة والمشد دداركة ف د د األ ش د دداة
المختافة.

 .8ي م لدى الاابة حب القراء وايستاالع والبحث.
مجال مصادر التعلم
 .2يحفل الاابة اى تقديم مالح اك وت ب اك بارو متعدد .
 .1يستخدم اي شاة المت و ة الت تحفل الاابة اى ايكتشاف.
 .8يارح تصوراك مفا يمية بدياة لامفا يم الخااية.
 .1يعا الاابة ممايم إليماد حاول لامشكالك الت تعترضهم.
 .5يحفل الاابة اى استخدام مهاراك التفكير المت و ة.

 .6بشمع الاابة اى استخدام مصادر مديد خارج البيية الصفية.

 .7يومه الاابة لمصادر تعايمية حديثة ومديد .
مجال التقويم
 .2يتم ب إصدار أحكام مسبقة ن أداء الاابة.
 .1يارح اى الاابة أسياة مفتوحة ال هاية.
 .8يو ف تايج التقويم ف تحسين ماية التعام.
يقوم أداء الاابة من خالل مواقف حقيقية.
 .1ت
 .5يوفر ت ية رامعة لااابة ف

هاية الدروا.
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 .6يستخدم أساليب واستراتيمياك وأدواك تقويمية مت و ة.
 .7يشمع الاابة اى تقويم تعامهم اتيام .
 .8يو ف الوسايل الحديثة ف

ماية التقويم.

