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 صالملخ  

هدفت الدراسة تعّرف درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى للتدريس البنائي، من وجهة 
يلي. وتكونت المنهج الوصفي التحل ت الدراسةاستخدم وقدنظر المشرفين التربويين والمعلمات أنفسهن. 

للواء  التابعة المدارس الحكومية منبالطريقة العشوائية،  ن( معلمة تم اختياره227عينة الدراسة من )
ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير  ،( مشرفات تربويات4و) عّمان العاصمة القويسمة في محافظة

هيئة مجال التخطيط، ومجال الت :مجاالت ةأربعتضمنت االستبانة  إذالمقابلة، و االستبانة، هما أداتين 
على  ةموزع ( سؤااًل 13ضمنت )والتمهيد، ومجال التفاعل الصفي، ومجال التقويم، أما المقابلة فقد ت

 المجاالت ذاتها.

وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى للتدريس البنائي، من 
المعلمات أنفسهن جاءت مرتفعة، كما أظهرت النتائج عدم وجود المشرفين التربويين و  وجهة نظر

 يعزى لمتغير تفي درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى للتدريس البنائي  فروق دالة إحصائًيا
ثة األولى ثاللمرحلة الصفوف اتضمين مناهج ب: )المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(. وأوصت الدراسة

   .دريستستخدامها في التطبيقية لدروس تقوم على استراتيجيات النظرية البنائية؛ ال نماذج

 .، معلمات الصفوف الثالثة األولى، المشرفين التربويينالمفتاحية: التدريس البنائيالكلمات 
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Abstract 

 

The study aims to investigate the level of practice of constructivist teaching by female 

teachers of the first three grades from the point of view of the educational supervisors and 

the teachers themselves. A descriptive analytical approach was used. The sample of the 

study consisted of (227) teachers who were chosen randomly, and (4) educational 

supervisors who were selected non-randomly. They were chosen from governmental 

schools in the Qweismeh district in the governorate of Amman. And to achieve the goal 

of the study, two tools were developed: the questionnaire, and the interview. The 

questionnaire included (49) questions which belong to four areas: the field of planning, 

the field of preparation and introduction, the field of class interaction, and the field of 

evaluation. The interview included (13) questions belonging to the same fields (planning, 

preparation and introduction, class interaction, evaluation). 

The current study shows that female teachers of the first three grades practice 

constructivist teaching to a high level from the viewpoint of the educational supervisors 

and the teachers themselves. In addition, the results also show that there were no 

statistically significant differences between the average responses due to the academic 

qualification, and years of experience variables. The study recommends that the curricula 

of the first three grades should include applied models for lessons based on the strategies 

of constructivism theory and to be used in teaching.  

Keywords: Constructive Teaching, Teachers of the First Three Grades, Educational 

Supervisors. 
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 :الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

 اِلما له ؛استمرار الحاجة إلى مهنة التعليمعلى  ة والعالميةيالعديد من المتغيرات المجتمع توّكد     

ت وقد اّتصف، لدى أفراده التفكيربمستوى  يسهم في االرتقاءبما و  ِمن أهمية في بناء المجتمع والنشء،

ا معرفيً  اوقد أنتج هذا التطور فيضً األعوام الماضية بطفرة علمية ال يمكن مقارنتها بما سبقها، 

 .معرفةوال المتزايد في اإلدراك ؛ الرقي ومن مؤشرات ذلكا هائاًل وتكنولوجيً 

ا ليوم عارفً فقد أصبح العالم ا ؛العلوم كافة مجاالت لقد توس عت رقعة المعرفة وأحدثت تفرًعا فيو      

عقود ا في التخصصً  (54) ا علىتخصص في مختلف العلوم بعد أن كان مقصورً  (611) ألكثر من

شهد العالم ثورة عظيمة في تطبيق المعرفة، والدليل على ذلك انتقال  الماضية، باإلضافة إلى ذلك فقد

 ،الكيالني) سنة من مستوى العربة والحصان إلى مستوى سفن الفضاء (51)اإلنسان في حوالي 

2115.) 

يشهد العالم اآلن ثورات علمية وتكنولوجية في علوم الصناعة والفضاء والبيولوجيا واإلنترنت  كما     

المعلم بوجه و وهذه المعرفة العلمية والتقنيات العلمية المتسارعة تخلق أمام التربية بوجه عام، وغيرها، 

 هوو  ،باستمرار لها لمواجهتها وتحقيقها االستعدادتحصن بها، و دراكها والإمما يصُعب عليه خاص، 

يستنبط ؛ حتى يستوعب و اكتساب الممارسات التدريسية التي تتالءم مع الثورات العلميةحاجة إلى ب

 .(2111، شوق) خصائص هذا العصر وسماته وتحدياته

تسارع المعرفة بشكٍل كبير، حتى أصبح يطلق عليها مصطلح )االنفجار المعرفي( فقد  عوم

تأثرت العملية التعليمية بالعديد من التغيرات والتطورات وفي مقدمتها الثورات التكنولوجية، والمعرفية؛ 
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ملية التعليمية، عوبسبب ذلك كان لزاًما الموازنة بين هذا التغيير والنظرة للتعلم؛ لجعل المتعلم محور ال

 (.2112 ،والتركيز على قدرات المتعلم المعرفية والفكرية، بداًل من نقل المعرفة إليه )السعيدي

هذا التغيير، الذي فرض نفسه على الواقع التربويِّ شجع كثير من علماء التربية وعلم  إن مثل

ا أساسياا، ل من المتعلم محورً من استراتيجيات التدريس المتنوعة، التي تجع عديدالنفس، على اقتراح 

 (.2118، في العملية التعليمية لجعل التعلم ذي معنى )سعادة

فت ، وقد صنّ م والنمو المعرفيظهرت كثير من النظريات المتعلقة بالتعلم وتفسير آلية التعلّ وقد 

ي ُأطلق تهذه النظريات إلى جزئين رئيسين األول: النظريات التي اهتمت بدراسة سلوك المتعلم، وال

عليها )النظريات السلوكية( والتي اهتمت بالمؤثرات الخارجية الُمسببة الستجابات المتعلم، فالتعلم من 

ن  هذا التعديل يمكن إحداثه من  وجهة نظر السلوكيين هو: تعديل في سلوك المتعلم الظاهري، وا 

الوحيد  المعلم باعتباره المصدر فالمعرفة موجودة داخل عقل ،خالل مبدأ )المثير/ االستجابة/ التعزيز(

أن  هذه  (2114) مصطفى ويؤكد (.5211 ،ميالدللمعرفة، ويتم نقلها إلى المتعلم دون أي نشاط )

النظرية لم تهتم بالمعرفة السابقة وما لدى المتعلم من معارف، بل ساوت بين جميع المتعلمين ولم 

  بينهم. الفروق الفرديةتراِع 

ألقت فقد  ،التي وجهت للنظرية السلوكية جاءت النظرية المعرفية كرد فعلونتيجة االنتقادات 

الضوء على ما يحدث داخل العقل من عمليات عقلية وطريقة بناء المعارف والخبرات، ولم تركز 

تقاللية نادت باس فقد-ذلكبل على العكس من - على السلوك الظاهري، فلم تساِو بين المتعلمين

وذاتية كلِّ متعلم؛ حيث إن  المعارف والمعلومات السابقة لدى المتعلمين تتباين وتختلف من شخص 

 (.2118، آلخر، ومن أشهر النظريات المعرفية النظرية البنائية )المغربي
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لقلب ا أن أبحاث بياجيه في البناء المعرفي وتطويره لدى المتعلم ُاعتبرت (2111) ويرى نصر اهلل

النابض للبنائية، فأكدت على عملية توازن وبناء المعرفة داخل عقل المتعلم عن طريق التمثل 

والمواءمة، فهي تحتاج إلى التأثر بالمعلومات والمعارف المتصلة بموضوع معين، والعمل على معالجة 

 م المعرفي.المتعلهذا الموضوع عن طريق التحليل والتفكيك والتجميع وغيرها، ثم  دمجها في بناء 

وقد أّكد التربويون على أن  التعلم والتعليم لم يعودا مجرد نقل المعرفة )تقليدًيا( إلى المتعلم، بل 

أصبحا يهتمان بتنشيط المعرفة السابقة للمتعلم، وبناء المعرفة الجديدة بالربط بين هذه المعارف؛ لتتم 

 ي مواقف جديدة.عملية الفهم واالحتفاظ واالسترجاع، واستخدامها ف

؛ لتنطلق من قاعدة البنائية تنظر  إلى المعرفة على أنها بناء للواقع يؤدي إلى بناء عقليٍّ إيجابيٍّ

عامة مفادها أن  الفرد )المتعلم( يبني ويطور فهمه أو معرفته الخاصة استناًدا إلى خبراته الذاتية؛ 

لقائل التي تواجه الفرد )المتعلم(، فالمبدأ العلمي احيث إن  هذه الخبرات يتمُّ من خاللها حل المشكالت 

إن  النباتات تبني غذائها بنفسها كان منطلق البنائية؛ مما أدى إلى جعلها من أكثر النظريات أهمية 

 (.2118، في األدبيات التربوية الحديثة )المسعودي والهداوي

شطة من المفاهيم العلمية التي يبنيها المتعلم في عملية ن ُبنى البنائية للمعرفة على أنها وتشير

لفهم الخبرات واألحداث في إطار المعرفة والخبرات السابقة، وهي تنظر إلى األفراد على أنهم مفكرون 

وباحثون عن المعنى وساعون نحو االتزان المعرفي؛ حيث إنهم يستخدمون خبراتهم ومعارفهم السابقة 

له ويبنون فهمهم ومعرفتهم الذاتية انطالًقا من اإلطار واستناًدا إليه. وتؤكد كإطاٍر ينظرون من خال

البنائية أن  عملية اكتساب المعرفة عملية بنائية تفاعلية مستمرة، تهدف إلى تنظيم البنية المعرفية 

ب اوتعديلها عن طريق عمليتين هما: التمثل والمواءمة. ومن وجهة نظر البنائيين فإن  عملية اكتس
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معارف جديدة تعتمد على المعارف السابقة، والتي تعمل على ربط هذه المعارف ربًطا ذي معنى 

 (.2117، زيتون؛ 2116، )المقدادي

إلى أن  التعلم والتعليم البنائي  يساعد المتعلم على التنبؤ والتحليل ويدّربه  (2010) وقد أشار فلبس

، وينمي لديه  ، ومهارات المناقشة والحوار،على مهارات التفكير العلميِّ  حب  العمل الجماعيِّ التعاونيِّ

، وينمي لديه مهارات حلِّ المشكالت التي تواجهه، واستناًدا على ذلك،  ويحفزه على التفكير اإلبداعيِّ

بداع استراتيجيات حديثة تجعل  تم  اعتماد المبادئ والمفاهيم األساسية للنظرية البنائية في تطوير وا 

رفة بناًء هرمياا يستند إليه المتعلم في مواجهة المشكالت، ونقل أثر التعلم، وجعل التعلم ذي من المع

 معنى.

إلى أن  البنائية تركز على أهمية  (Fagan, 2010; Kotzee, 2010) ويشير كاًل من فاجان وكوتزي

دة للتفكير، أكثر يبناء المتعلم للمعرفة بنفسه؛ فالمتعلم ينبغي عليه السعي إلى البحث عن طرق جد

من االستقبال السلبيِّ للمعرفة والمعلومات، فيحول المتعلم من متلٍق سلبيٍّ إلى باحٍث ومنقٍب ومفكٍر 

ومستقٍص خلف المعرفة من خالل سياقات فردية وجماعية، فالمتعلم يكامل بين المعرفة الجديدة 

 والبنية المعرفية السابقة لديه.

على أهمية التعلم   chen & Cox, 2008; Bay & Centin, 2012) (Patوأكدت دراسة باي وباتشن

والتعليم البنائي في تحسين بعض المهارات والقدرات، مثل حلِّ المشكالت، ومهارات فوق المعرفية، 

     في ذات المضمون على أهمية )Yilmaz, 2008( ومستوى التحصيل األكاديمي للمتعلمين. وأكد يلماز

البنائي؛ للتركيز على نشاط المتعلم وجدية المعلم في تقديم خبرات تعليمية ذات طابع التعلم والتعليم 

أهمية استخدام التعلم  ىعل (Mercer, 2010) يحمل التحدي الفكري. وكذلك أكدت دراسة ميرسر
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والتعليم البنائي في التدريب والتدريس وأن  هذا األسلوب ال ينتمي إلى مرحلة عمرية بعينها، بل من 

 الممكن أن توظف في مرحلة رياض األطفال والتعلم في المرحلة األساسية الدنيا.

المرحلة األساسي ة من المراحل الهامة في حياة المتعلمين؛ ألنها نقطة تحوٍل  (2115) وُيِعد ميالد

 م.هوانتقاٍل من محيط األسرة، إلى محيط العالم الخارجيِّ )المدرسة( التي تعدُّ مجتمًعا جديًدا علي

 مهاراته تنميةو  المتعلم، شخصية تكوين أساَس  تشكل التعليم؛ حيث مراحل أهم األولى الصفوف وتمثل

 ة.والمعرفي ة، واللغوي ة، والجسمي ة، والنفسي ة، واالجتماعي   الروحي ة، نموه مجاالت جميع وقدراته، في

متعلمون فتؤثر في حياته المستقبلي ة، فالواالجتماعي ة،  العلمي ة الحياة شؤون مواجهة على ومساعدته

الذين يحظون باالهتمام، يمكنهم الوصول إلى النجاح، وتحقيق الذات، وتشكيل شخصيٍة إيجابي ٍة، 

وتكوين وعٍي اجتماعيٍّ يجعله مستعًدا في جميع المجاالت، األمر الذي يجعل دور المعلم في هذه 

و ًة على تشكيل شخصية المتعلم وتكوينها، وتحقيق النمالمرحلة، من األدوار التي تضع بصمًة واضح

 المتكامل لديه في المجاالت كافة.

وأصبح المعلم مطالًبا بتغيير الدور الذي كان يتبناه، وهو الدور التقليدي التلقيني ليصبح المرشد 

 (.2118، عادةسوالموّجه، والمعلم الفّعال الذي يحدث تغييرات جوهرية في العملية التعليمية التعلمية )

إن لم  ،العملية التعليمية، فال يمكن تحقيق األهداف التربوية إلنجاحركنا أساسيا  المعلم الكفء يعدُّ ف

يمكن  والسمات الشخصية، وال ، مصحوبة بالكفايات التدريسية، يكن هناك معلم ذو كفاءة تعليمية

جل النهوض وذلك من أ ؛مشرفين تربويينمن دون وجود ، للمعلمين تحقيق األهداف التعليمية المنشودة

دور  ونرى أن   ،سلطته من المركز الوظيفيِّ  المشرف التربوي يستمدُّ  إن  حيث  ؛بمستوى أداء المعلمين

ك لتحقيق وذل المعلمين؛يبرز في العملية التعليمية من خالل انعكاسه على أداء ، المشرف التربوي

ومناقشة  ،لية، فدور المشرف مساند للمعلم من خالل التقويماألهداف التربوية المنشودة بكفاءة وفاع
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 ادة فعاليتهرة المعلم وزيبوذلك بهدف رفع مستوى كفاءة وخ اإلرشاد؛وتقديم ، اإليجابيات والسلبيات

 (.2121، ورفع جودة التعلم والتعليم، وتحسين نوعية المخرجات التعليمية )السعود

 رفة الصفية ينعكس إيجابا على تعلم الطلبة البنائي؛ فإنإّن رفع مستوى أداء المعلمين في الغ

خل ممارسات الت دريس البنائي  بشكٍل صحيح ُتَعدُّ الِبنية األساسي ة التي يرتكز عليها تقدُّم تعلُّم الط لبة دا

 الغرفة الصفي ة، حيث إن ها ُتغيِّر في مسارات تصرُّفاتهم الَعملي ة وتحصيالتهم الِعلمي ة، وِمن هذه الناحية

  (.2111)البركات، بين أسلوب المعلم وتطور أداء المتعلمين أكد األدب التربوي أّن العالقة طردّية 

 انطالًقا من أهمية التعلم والتعليم البنائي وأهمية تطبيقه على أرض الواقع،وتأسيًسا على ما سبق و 

درجة ممارسة معلمات  تعرفمن خالل خطة ممنهجة ضمن معايير وأسس علمية، جاءت الدراسة؛ 

 يس البنائي من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمات أنفسهن.الصفوف الثالثة األولى للتدر 

 مشكلة الدراسة

لوجود  ؛إّن أساليب التدريس الُمت بعة حاليا من قبل المعلمين لم تعد تؤدِّي الغرض المنشود منها

دة فاعلة أساليب جديعن  الحاجة إلى البحثونتيجة لذلك برزت فجوة بين وسيلة التعليم وغايته، 

ع روح العصر ماألساليب وكذلك أن تتناسب هذه ، المتعلم على معارفه المتراكمة من قبل فيها يرتكز

 .واالنفجار المعرفيالتقدُّم التكنولوجي في ظل 

 ,bayrakc) وأظهرت عديد من الدراسات ضعًفا في ممارسات المعلمين التدريسية كدراسة بايراك

المعلمين يعود إلى أن األنشطة والبرامج التدريسية التي أظهرت أن الضعف في ممارسات  (2009

 (2114) للمعلمين لم تركز على نماذج من التوجهات المعاصرة كالنموذج البنائي، ودراسة مسعف

التي أظهرت أن الطالبات يمتلكن مفاهيم علمية بديلة بسبب طرائق التدريس التقليدية القائمة على 
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التي أظهرت ضعف واضح في أداء المعلمين والمعلمات في  (2119) التلقين، ودراسة خلف وآخرون

من المعلمين والمعلمات واجهوا ضعًفا في أدائهم  (%72)  جديدة وأن تعلم أساليب وطرائق تدريسية

األردنية  بينما أجرت وزارة التربية والتعليم ، التدريسي بسبب عدم استخدامهم طرائق تدريسية حديثة

ن طلبة الصفوف الثالثة األولى للقراءة والكتابة، وأظهرت النتائج بأن دراسة للكشف عن مدى اتقا

ألف متعلم ال يجيدون قراءة وكتابة  111من المتعلمين ال يتقنون الكتابة والقراءة، مما يعني أن  22%

 .الحروف العربية واألجنبية

، كدراسة عملية التعلموقد أوصت عديد من الدراسات االهتمام بالبنائية لما لها من أثٍر واضح في 

التي أوصت بضرورة تطوير كفايات ومهارات المعلمين لتتوافق مع مهارات البنائية؛ ( 2115، )الزعانين

التي أوصت ( 2117، لما لهذه المهارات من أثر إيجابيٍّ واضح في العملية التعليمية، ودراسة )خضير

ر إيجابيٍّ يثة على المتعلمين؛ لما لها من أثبتبني وتطبيق التعلم البنائي كإحدى طرائق التدريس الحد

فقد أوصت بضرورة توعية المعلمين بأهمية ( 2118، على عملية التعليم، أما دراسة )المرحبي والعنزي

  .مهارات التدريس البنائي، وتنويع األساليب واستراتيجيات التعلم التي تتناسب مع الموقف التعليمي

تعديل المناهج بما يرّكز وبصورة أساسية على تعليم اللغة  المعلمين األردنيين نقابةوأوصت 

أنصبة  وتخفيض ،العربية )مهارات الكتابة والقراءة( ومهارات الحساب في الصفوف الثالثة األولى

ة االكتظاظ ومعالج ،مناهجالمعلِّمي الصفوف الثالثة األولى والتخلُّص من مواد الحشو المفروضة على 

وي إلى جانب تفعيل دور اإلشراف الترب ،ي الصفوف االبتدائية وخاصة الصفوف الثالثة األولىف

 .االبتدائية بصورة حقيقية في المراحل كافة، خاصة في المرحلة

معنى،  ذا علمالتا مع الد عوات الحالي ة للتركيز على طرائق الحصول على المعرفة؛ لجعل وتماشيً 

 فإن ه يمكن توظيف النظري ة البنائية وتطوير الوسائل وطرائق الت عليم بما يت فق معها في تعليم الصفوف
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ومن أجل ذلك  .(Gerjets & Hasse, 2007) ، وتغيير الن مط الت قليدي الُمت بع في التعليمالثالثة األولى

ة معلمات الصفوف الثالثة األولى، كله، جاءت الدراسة الحالية في محاولة للكشف عن درجة ممارس

 للتدريس البنائي من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمات أنفسهن.

 وأسئلتها هدف الدراسة

 البنائي سللتدريالصفوف الثالثة األولى  اتمعلم ممارسةدرجة  إلى تعرفهدفت الدراسة الحالية 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمات أنفسهن، من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية:

ة من وجه البنائي للتدريسالصفوف الثالثة األولى  اتمعلمممارسة ما درجة : السؤال األول -

 ؟نظر المشرفين التربويين

جهة من و  البنائي للتدريسالصفوف الثالثة األولى  اتمعلمممارسة ما درجة : السؤال الثاني -

 ؟نظر المعلمات أنفسهن

 معلمات تقديرفي  (α  =1015) عند مستوىداللة إحصائية ذات ق و وجد فر تهل : السؤال الثالث -

برة، المؤهل الخ سنوات) يعزى لمتغير ت البنائي للتدريس لدرجة ممارستهنالصفوف الثالثة األولى 

 ؟العلمي(

 أهمية الدراسة

 الحالية في جانبين هما: الدراسةتتمثل أهمية 

  ةالنظرياألهمية أوال: 

الحالية من أهمية الموضوع الذي تبحث فيه عن درجة ممارسة معلمات  تأتي أهمية الدراسة     

الصفوف الثالثة األولى للتدريس البنائي من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمات أنفسهن، إذ 

الدراسة في تقديم معلومات عن درجة ممارسة المعلمات للتدريس البنائي، وبالتالي فإن هذه  تسهم
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 زيادةل الصفوف الثالثة األولى بشكل خاص اتمعلمالدراسة تقدم إطاًرا نظرًيا للمعلمات بشكل عام ول

 ألولىالصفوف الثالثة ا مرحلة معلماتاالطالع والتعّرف على ممارسات التدريس البنائي، وتوجيه 

وغيرها من المراحل، نحو تعرف أساليب تعليمي ٍة جديدٍة لتطبيقها في التدريس، حيث من المتوقع أن 

 .لبنائيومبادئ التدريس اتفيد المعلمات أنفسهن في تطوير ممارساتهن التدريسي ِة بما تتوافق 

 ةالعملي هميةثانيا: األ

الذي يعد من األساليب الجديدة في التعليم،  الجانب العملي في الحالية تأتي أهمية الدراسة 

تعرف على لل الصفوف الثالثة األولى اتفي توجيه معلمالدراسة، هذه نتائج من  االستفادةيمكن و 

ممارسات التدريس البنائي، كما من المؤمل أن تساعد نتائج الدراسة المشرفين التربويين في توجيههم 

لتبني هذا األسلوب في تقويم المعلمات، وقد تسهم في توجيه وزارة التربية والتعليم لتبني هذا األسلوب 

مصممي دراسة نتائج ال ن المتوقع أن تساعدفي التعليم لما له من أثر في العملية التعليمية، كما أنه م

 زويد القائمينوكذلك ت، التدريس البنائيمبادئ في تصميم الكتب والمناهج في ضوء المناهج  ومطوري

 تدريسممارسات التتضمن ودورات تدريبية،  على التنمية المهنية للمعلمين بضرورة إعداد برامج

ت العليا لعمل دراسات مشابهه في نفس المجال وفي ، وقد تساعد الباحثين وطلبة الدراساالبنائي

 .مراحل تعليمية مختلفة

 حدود الدراسة

 :تيةعلى الحدود اآلالحالية  الدراسة تتصر اق

  .، والمشرفات التربوياتالصفوف الثالثة األولى اتمعلم :الحدود البشرية

 .عمان العاصمة محافظةالمدارس األساسية الحكومية في لواء القويسمة في  :الحدود المكانية

 م.2121/ 2121 الدراسيللعام  الثانيالفصل الدراسي  :الحدود الزمانية
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 محددات الدراسة 

ودرجة جدية عينة الدراسة في اإلجابة  األداة وثباتها بمدى صدقالحالية الدراسة  تتحدد نتائج

 .والمجتمعات المماثلة لهإذ يمكن تعميم النتائج على المجتمع الذي سحبت منه العينة  ،عنها

 مصطلحات الدراسة

 :اآلتية نت الدراسة الحالية المصطلحاتتضمّ 

  ممارسةالدرجة 

"نوع من الخبرة المنظمة نسبًيا، وتشير إلى تكرار حدوث االستجابات الظاهرة نفسها، أو ما 

 (.161، 1821، سمارة والعديلي) يشبهها في مواقف بيئية منظمة نسبًيا"

التي يمكن الحكم من خاللها على ممارسة معلمات درجة ال ها:أنبإجرائًيا درجة الممارسة عرف تو      

جابة على االستبانة واستالمعلمات خالل استجابة من  البنائي الصفوف الثالثة األولى للتدريس

 .المقابلةعلى أسئلة المشرفات 

 البنائيدريس الت 

لتعلم المستندة للنظرية البنائية في ا والتحركات واألفكارمجموعة من األفعال واإلجراءات والمبادئ 

 (.165، 2115، التي تجعل من المتعلم محور العملية التعليمية )الزعانين

التي يمية التعل لممارساتتقدير المعلمات والمشرفات  ه:أنبإجرائًيا التدريس البنائي ويعرف 

 ،اعل الصفيوالتف ،هيئة والتمهيدالت ،)التخطيطحل افي مر  الصفوف الثالثة األولى اتمعلميها ؤدّ ت

 تدريس.النظرية البنائية في ال، والمستمدة من وتقويمه ( أثناء التخطيط للدرس وتنفيذهوالتقويم
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 معلمات الصفوف الثالثة األولى 

جميع معلمات الصفوف الثالثة األولى  ه:أنبإجرائًيا الثالثة األولى  معلمات الصفوفعرف ت

في الفصل  عمان العاصمة قمن بالتدريس في المدارس التابعة لمديرية القويسمة في محافظةيتي الال

مهمة التعليم من الصف األول وحتى الصف الثالث  ن، وتسند إليه(2121 -2121)الدراسي الثاني 

، عن طريق ممارسات متعددة من )التخطيط، المعارفاألساسي، ومساعدة المتعلمين على اكتساب 

 والتمهيد، والتفاعل الصفي، والتقويم(.والتهيئة 

 المشرفين التربويين 

رشاد للمعلم للوقوف  يمها نواحي القوة وتدععلى هم الموظفين الذين يقومون بعملية توجيه وا 

تعليمية ملية الفهم المساندون للمعلم للنهوض بالع ،وتحديد مواطن الضعف وعالجها وتقويمها

ألرقى وأسمى المستويات مراعيا جميع عناصر العملية التعليمية )المادية / اإلنسانية( ومراعًيا 

أيًضا المجتمع والتطور الذي يطرأ بجميع جوانب الحياة وامداد المعلم بكل ما هو جديد من 

 .(2121، )السعود عدلةوالموالمناهج المطورة  ،والمعلومات ،وطرائقاستراتيجيات التدريس وأساليب 

 نتسند إليهو لصفوف الثالثة األولى على ا جميع المشرفات ه:أنبإجرائًيا المشرف التربوي ويعرف 

فاعل التدريسية من )تخطيط، وتهيئة وتمهيد، الت لمعلماتوالمتابعة لممارسات ا التوجيه واإلرشاد مهام 

هوض بالعملية للنعمان، العاصمة في المدارس التابعة لمديرية القويسمة في محافظة  الصفي، التقويم(

 التعليمية.
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 :الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 لةصالدراسات السابقة ذات ال وجملة من النظرية البنائيةنظري حول الدب األ تضمن هذا الفصل

 .بموضوع الدراسة

 النظريأوال: األدب 

األدب الن ظري الموضوعات اآلتية: مفهوم الن ظري ة البنائي ة وكيفية بناء المتعلم للمعلومات،  تناول     

ومفاهيم الن ظري ة البنائي ة وارتباطها بالبناء المعرفي، كما يتناول مرتكزات الن ظري ة البنائي ة وما تقوم 

الِبنائيِّ  ائي ة وَدور ُمحيط الُمتعلِّم في المعرفة، ويتناول تي ارات الِفكرعليه، ومبادئ وُأُسس الن ظري ة البن

، ثم الت دريس الِبنائيِّ وُطُرُقُه، وَدور الُمعلِّم والُمَتعلِّم والبيئة الصفي ة لل تدريس وتأثيرها في الُبعد الِبنائيِّ

، وأخير  ، وتصميم الت دريس وفًقا للِفكر الِبنائيِّ مة على الِبنائي ة ا استراتيجيات الت دريس القائالِبنائي 

 وأسلوبها.
 

 مفهوم النظرية البنائية

 أفالطونو  النظرية البنائية شهرة كبيرة بالرغم من قدم فكرتها، فقد تحدث عنها سقراط كتسبت

 ظرية السلوكيةللن وظهرت البنائية كرد فعل طريقة تكوين المعرفة. على سلطوا الضوءالذين  ،أرسطوو 

ن دوره وأن المعلم يكم أساًسا، التي تعود جذورها ألفالطون الذي كان يؤمن بأن المعرفة داخل المتعلم

يم للمتعلم وحثه على تذكر المعرفة، كما أن سقراط كان يؤمن بالتعلوالتوجيه واإلرشاد بتقديم المساعدة 

نادى و  لم وما لديه من معارف وخبرات سابقة،الذي يستند على المعرفة السابقة لدى المتع بالمركّ 

يعتبر  الطونوأفتذكير المتعلمين للمعرفة دون أن يقدمها لهم، فُكاًل من سقراط  بأن التعلم عبارة عن

 (.2113 ،)الدليمي رفالمعالكتساب اوأن الحواس مصدر أساسي إبداعية  اكتشافيهالتعليم عملية 
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منذ عقود قديمة من ناحية األفكار التي كانت تتلَقف من  وُتعد النظرية البنائية نظرية معرفية

عالم آلخر ومن شخص آلخر، حتى جاء جان بياجيه الذي عمل على توحيد علم النفس والفلسفة 

بجمع هذه األفكار المترامية في نظرية كاملة وشاملة واحدة، تنص على المبدأ الذي تقوم عليه هذه 

كيف( د المتعلم يبني معارفه وخبراته للوصول إلى التوافق والتوازن )التالنظرية المعرفية أال وهو أن الفر 

بين المتعلم والبيئة عن طريق عمليتي التمثل والمواءمة، فالتمثل يعتبر عملية تشكيل وبلورة الخبرات 

 والمعارف الجديدة لتكون قابلة للدمج مع البناء المعرفي لدى المتعلم، أما المواءمة فهي العملية التي

يتم فيها تحويل وتغيير شكل البناء المعرفي ليتناسب مع الخبرات الجديدة، وهذا يعني تعديل وتكييف 

 (.2116، البناء المعرفي للخبرة الجديدة )العدوان وداوود

وُتعّرف البنائية بأنها عملية استقصاء وبحث خلف معاٍن جديدة في عملية تكيفية للمخططات 

 يجاد التوازن بين ما لدى المتعلم من خبرات ومعارف سابقة وما يتم اكتساَبهُ العقلية والبنى المعرفية، إل

 (. 2117، )الهاشمي والعزاوي

 ،عهبطب وايجابي أن النظرية البنائية عبارة عن أن المتعلم نشط (Mercer, 2010) ميرسيروترى 

ة ديه من معرفبما ل من معلومات جديدةويكتسبه معرفي من خالل ربط ما يتلقاه  بناءتكوين  يستطيع

 سابقة. ومعلومات وخبرات

 ساسأنظرية في المعرفة تقوم على أساًسا البنائية أنها  ةالنظري (Tafrova, 2012) تافروفاف وعرّ 

ل واتجاهاتهم في العالم من خال ومعلوماتهم ومهاراتهموخبراتهم أن الناس يقومون ببناء معارفهم 

وبنت ت دهي التي شيّ والخبرات والتفكير في هذه التجارب والخبرات،  مرورهم بعدد من التجارب

 . ذه المعارفلبناء هالمستهدفة والوسائل نشطة لألالمعرفة الجديدة على أساس المعرفة السابقة نتيجة 
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( أنها عملية منظمة وموجهة انطالًقا من نشاط المتعلم للتوصل إلى 2112) كما عّرفها شحاته

المعرفة والخبرات السابقة، ومن مشاركة المتعلم اإليجابية في عملية بنى معرفية جديدة من خالل 

 التعلم ذو المعنى التي تصل بالمتعلم إلى فهم المواقف والمشكالت التي تواجهه بشكل وبوتقة جديدة.

ي فوايجابي على أن المتعلم يكون نشط البنائية ( 2119، كال من )الحلفي والموسوي فعرّ وقد 

تفكير ال أنماط عارف الجديدة عن طريق التفاعل مع البيئة المحيطة ويتم اكتسابواكتساب الم بناء

  ات والمعارف.نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبر  ارفمعوال

وتستنتج الباحثة من التعريفات السابقة أن المتعلم هو محور العملية التعليمية، فالمتعلم فع ال 

ي عملية التعلم، حيث إن المتعلم يستند إلى المعلومات ونشط وايجابي وباحث ومستقٍص ومفكر ف

والمعارف والخبرات السابقة للحصول على معارف وخبرات جديدة، وتعتبر عملية التعلم عند المتعلم 

عملية مستمرة في اكتساب معارف وخبرات ومعاٍن جديدة للوصول إلى التوازن في العمليات العقلية 

 واكتساب معارف جديدة. 

 لمستمرة،نشاطه اإليجابي وعمليات التفكير انتج عند المتعلم من خالل التعلم ي البنائيون أنويؤكد 

 (.1921 ،الجمالويتم تغيير وتعديل المعرفة بشكل مستمر في ضوء الخبرات والمعارف الجديدة )

 مفاهيم النظرية البنائية

التي تعد األساس لهذه النظرية أهم المفاهيم المحورية الرئيسة ( 2118، أورد )المرحبي والعنزي

 ومنها:

: التعلم عبارة عن تكيف المتعلم مع معطيات وخصائص المحيط المادي واالجتماعي التكيف

 عن طريق إدماجها في تحوالت وظيفية.
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 يرى بياجيه أن األبنية المعرفية تكون بحالة توازن وتكيف بين البناء المعرفي العمليات المعرفية:

 نتيجة عمليتين متزامنتين تتفاعالن مع بعضها وبنفس الوقت وهما )التمثل والمواءمة(. والبيئة المحيطة

 هي ما يكّونه المتعلم في عقله من خبرات ومعارف ومعلومات وعمليات معرفية. البنية العقلية:

: هي األماكن الدماغية التي تختص بإدراك أنواع معينة من الخبرات؛ أي هي عبارة عن السكيما

 كن الموجودة في الدماغ التي تخزن بها الخبرات على أشكال وبنى معينة تخص المتعلم.األما

 هو نشاط المتعلم الذاتي مع معطيات المحيط الخارجي لتجاوز االضطراب. الضبط الذاتي:

سة تتضمن تتكون من عدة مفاهيم رئيأنها لنظرية البنائية استناًدا لهذه المفاهيم األساسية ُينظر ل

 ،ليميةوالمعرفة التي يتعرض لها المتعلم في البيئة التع ،المعرفي السابق والموجود لدى المتعلمالبناء 

والمتغيرات المختلفة التي تتكون في بيئة التعلم. ونتيجة لوجود المتعلم في بيئة اجتماعية وتفاعل 

 ج من هذاولد وينتنشط مع المعارف والمعلومات وما يحوي عقل المتعلم من معرفة سابقة يتالمتعلم ال

         (. 2113 )عفانة وأبو ملوح، لتفاعل بناء معرفي مفاهيمي جديدا

ذلك أن خبرات ويقصد ب ؛بنائية تقوم على اختراع وانتاج المتعلم لتراكيب وبنى معرفية جديدةفال

ما تم اص لن فهمه الخكوّ فإن كل متعلم يُ  ،عملية التعلم فيومعارف المتعلم السابقة لها أثر واضح 

فعملية التعلم ليست عبارة عن نسخ المعرفة والمعلومات من المعلم للمتعلم كما يحدث في  ،تعليمه

نما ،الحاسوب  السابقعرفي الم بنائهيبني المتعلم بنائه قائما على الفهم )ذو معنى( واستنادا إلى  وا 

Tafrova, 2012) ( . ن طريقعففي عملية التعلم يجب على المعلم الوصول مع المتعلم لفهم مشترك 

س عملية ومن ناحية أخرى إن التعلم ليى، التفاوض والتفسير للوصول إلى فهم وتعلم ذو معن عمليتي
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نما عملية إبداعية ل ،ا فوق حجرتراكم المعارف يقوم بها المتعلم من خالل بناء معرفته حجرً  لمعرفة وا 

 .(2115 ،حبيب) تغيرات جذرية في التراكيب المعرفية لدى المتعلم تصنع

  مرتكزات النظرية البنائية

 ( تتمثل في:2116، بنيت النظرية البنائية على مرتكزات ودعائم أساسية كما أوردها )العدوان وداوود

أن المعرفة تبنى ذاتًيا من قبل المتعلم وال يتم تلقيها سلبًيا من المحيط الخارجي أو المعلم،  أوال:

وينتج ذلك من خالل نشاط المتعلم مع المحيط فيتلقى المعارف والخبرات عن طريق حواسه، فال تتم 

البناء و عملية الفهم عن طريق تلقي وسرد المعلومات فقط ولكن يجب جمع المعلومات بما يتناسب 

 المعرفي لدى المتعلم. 

يكون المتعلم نشًطا في جمع المعارف والمعلومات بما يتوافق مع بنائه المعرفي لينتج  ثانيا:

التوازن في عقل المتعلم، أما إذا كانت المعرفة الجديدة غير متوافقة مع بنائه المعرفي يؤدي ذلك إلى 

الجديدة واإلبقاء على معارفه كما هي، أو يعمل  اضطراب وعدم توازن، مما يؤدي إلى إنكار المعرفة

على إعادة بناء للبنية المعرفية الخاصة به، أو أن مشاعر الالمباالة تظهر على المتعلم مما يؤدي 

 إلى انخفاض دافعيته للتعلم.

إن البنى المعرفية الموجودة عند المتعلم تقاوم التغيير والتعديل مع استمرار المقاومة  ثالثا:

 ارف والمعلومات التي تتعارض مع ما لديه، ليبقى عقل المتعلم متزن وغير مضطرب.للمع

 النظرية البنائيةمبادئ وأسس 

الفلسفة  سأبحاث بياجيه في تطور المعرفة وبناءها للمتعلمين هي التي وضعت المبادئ وأس تعد

التي تؤدي  واالستيعابمة ءفعملية بناء المعرفة عند بياجيه هي عبارة عن توازن بين الموا ؛البنائية

عها فهي تتطلب التأثير على المعرفة وتحويلها وتجميإلى التكيف الذي يسعى إليه الفرد المتعلم؛ 
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ثم مالحظة ما حصل عليها من تغيرات معرفية ثم دمجها بالبناء المعرفي الخاص  ،وتحليلها وتقسيمها

 (.   2117 ،زيتون) بالمتعلم

 ،وتحواًل من التركيز على العوامل الخارجية التي تؤثر على المتعلم وشهد المجال التربوي تغيًرا

رفة سابقة، من )معإلى العوامل الداخلية  ،أقران( ،منهاج ،مدرسة )معلم،مثل التغيرات البيئية والبشرية 

فهمه، وقدرة المتعلم على التذكر، وقدرة المتعلم على معالجة المعارف، ودافعيته نحو التعلم، وطريقة 

، المغربي) داخل عقل المتعلم تحدث تفكيره، وكل العناصر التي تجعل من التعلم ذو معنى( التي

2118.) 

 وتم تحديد المبادئ التي يقوم عليها التعلم بمنظور البنائية فكانت الرؤية كاآلتي:

 إن المعرفة السابقة هي المحور الرئيس في عملية التعلم، كون أن المتعلم يقوم ببناء معرفته

استناًدا إلى خبراته ومعارفه السابقة، فالمتعلم يعمل على بناء ذو معنى لما تعلمه ذاتًيا من خالل 

تفاعل المتعلم واستخدام جميع حواسه مع البيئة الخارجية تمكنه من ربط المعلومات الجديدة 

عادة تنظيم إ بالمعلومات السابقة. وإلحداث عملية التعلم يجب إحداث تغيير في البنية المعرفية من

بقاء (. 2119، األفكار والمعلومات والخبرات )الحلفي والموسوي وإلحداث تعلم أفضل لنقل أثر التعلم وا 

التعلم فترة أطول، فيجب أن يواجه المتعلم المشكلة والتفاعل مع المواقف الحقيقية الواقعية بالمشاركة 

مع  ين وأن تكون األهداف للتعلم مطابقةمع اآلخرين، فيجب أن يتناسب التعلم مع احتياجات المتعلم

أهداف المتعلمين، وأن يتم المطابقة بين المجال المعرفي في بيئة التعلم مع المجال المعرفي لدى 

المتعلمين بتقليص دور المعلم وترك المجال أمام المتعلمين للبحث واالستقصاء خلف المعرفة، وتقديم 

ألقران أو من المتعلم نفسه من خالل تحليل وتركيب المعارف التغذية الراجعة إما من المعلم أو من ا

 (.2116، النوبى)والخبرات واستنتاج المعلومات بصورتها البنائية 
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 تيارات الفكر البنائي

إن البنائية عبارة عن نظرية تعلم وليست فقط مدخل تدريسي ـــــ كما يراها العديد ـــــ تمكن المعلمين 

عديدة يطلق عليها البنائية إذا كانوا على دراية ومعرفة متعمقة بالكيفية  بطرائقمن تدريس المتعلمين 

 والطريقة التي يتعلم بها المتعلمون، لذلك ظهرت تيارات مختلفة للفكر البنائي، ومن هذه التيارات:

: تتشكل مالمح هذا التيار في المبدأ الذي وضعه بياجيه الذي ينص على أن البنائية البسيطة

عرفة تبنى بصورة نشطة من قبل المتعلم وال يتلقاها سلبيا"، وهنا يأتي دور المعرفة السابقة بتشكيل "الم

وهيكلة وبلورة للمعرفة والبناء المعرفي الجديد كما أن التعلم يركز على تتابع األفكار من البسيط إلى 

 (2119، موسويالمعقد مما دعا جالسرفيلد أن يطلق عليها البنائية البسيطة )الحلفي وال

: ُيرجع الكثيرون الفضل في ظهور هذا التيار إلى فيجوتسكي، الذي ركز البنائية االجتماعية

على الوظائف واألدوار التي يؤديها المجتمع من معلم وأصدقاء وأقران والمدير وجميع األفراد الذين 

على البيئة  يركز هذا التيارويتفاعل معهم المتعلم بواسطة األنشطة المتنوعة والمختلفة. حيث  ليتعام

المجتمعية وبالذات على التعلم التعاوني الذي له األثر األكبر في عملية التعلم، حيث يشكل التفاعل 

 (2116، بين األفراد والعالقات التبادلية األساس الذي يبنى عليه التعلم )النوبى

: ُيعد التيار الذي وضع مبدأ التكيف الذي ُيعنى بالخبرات السابقة التي تبنى البنائية الجذرية

عليها الخبرات الالحقة، ولكن فيما لو لم تتفق البنى المعرفية الموجودة لدى المتعلم بما سيتم اكتسابه 

 من خبرات ومعلومات جديدة ستحدث عندئذ عملية التكيف التي ُتعنى بدمج وتأقلم البنى المعرفية

 (.2118الموجودة مع البنى والخبرات الجديدة )المغربي، 

: إن التعلم بالنسبة لهذا التيار يتمحور ببعدين وهما )الخاص، والعام( بينما البنائية التفاعلية

يرى األول أن المعنى يتكون عندما يتأمل المتعلمون بتفاعالتهم، وتوفر للمتعلمين الوقت الكافي 
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هم بربط األفكار القديمة بالجديدة. أما المحور الثاني الذي يرى أن التعلم للتفاعل؛ فإن ذلك يسمح ل

 ،يحدث عندما يتفاعل المتعلمون مع البيئة الفيزيقية من حولهم ومع غيرهم من األفراد )العدوان وداوود

2116.) 

ن ع : ربط نوفاك بين التعلم ذو المعنى والمعرفة الجديدة، عن طريق التحدثالبنائية اإلنسانية

 مولوجياالعمليات األبستالعمليات النفسية التي يبني المتعلم بها معنى خاص وجديد هي نفسها 

التي تُبنى المعرفة الجديدة عن طريقها، فعملية بناء المعارف الجديدة ما هي إال  )العمليات المعرفية(

 (.2115، صورة من صور التعلم ذو المعنى )حبيب

الفكرية كان لها النصيب األكبر في تحديد مالمح وأصول النظرية وترى الباحثة أن التيارات 

البنائية، حيث أن هذه التيارات مترابطة متسلسلة ال يوجد حد فاصل بينها، وكان هذا التفصيل بسبب 

أغراض الدراسة للوصول إلى التطورات التي أدت إلى ظهور هذه التيارات، كما أن هذه التيارات 

ة وجعلت منها نظرية حية في األوساط التربوية بسبب تحدثها عن التفسيرات دعمت النظرية البنائي

لكيفية إحداث التعلم وبناء المعاني والمفاهيم ذات المعنى، كما تحدثت عن الكيفية التي يتم بها بناء 

المعارف والخبرات الجديدة مع الخبرات والمعارف السابقة، وغيرها من األمور الجوهرية التي أدت 

 وعها إلى بلورة النظرية البنائية وتحديد مالمحها.بمجم

 التدريس البنائي

التدريس البنائي بأنه عملية فردية تتطلب من المتعلم  (Glasersfeld, 2001) عرف كالسيرزفلد

بناء المعرفة السابقة لديه مع المعارف والخبرات الجديدة في سياقات بيئية تساعد المتعلم على بناء 

 معرفي خاص.
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التدريس البنائي بأنه نوع من أنواع التعلم الذي يعمل المتعلم على بناء  (2117) وعرف المطرفي     

 معرفته الخاصة به عن العالم المحيط به بناء له معنى.

التدريس البنائي بأنه طريقة تدريس تساعد المتعلم  (2112)محمد وحسن وفيصل  وعرف كاًل من     

وربطها بالمعارف والخبرات السابقة مما يؤدي إلى تنمية القدرة على استرجاع على بناء معارفه وخبراته 

 المعارف والخبرات وتنمية مهارات حل المشكالت ومهارات التفكير العليا.

وتستنتج الباحثة من التعريفات السابقة بأن التدريس البنائي مفهوم مستنبط من النظرية البنائية      

معرفي خاص يستطيع من خالله فهم البيئة المحيطة من حوله وهذا يؤدي بحيث يصنع المتعلم بناء 

 إلى زيادة نشاط المتعلم وفعاليته في تحقيق تعلم أفضل.

 وفًقا للتدريس البنائي والمتعلم والبيئة الصفية المعلم دور

 ولكنها تتم داخل إطار من العوامل المادية واإلنسانية ،فراغن عملية التعليم والتعلم ال تحدث في إ     

ومن هذه العوامل المعلم الذي يعد أساس  والنفسية وهذا اإلطار يؤثر على سير العملية التعليمية

وسط الذي لالعملية التعليمية، والمتعلم الذي يعد محور العملية التعليمية، والبيئة الصفية التي تعد ا

، حيث أن لكل عنصر من هذه العناصر أدوار بارزة إلحداث عملية التعلم والتعلميحدث خالله التعليم 

 والتعليم ومنها:

 دور المعلم

ألقت البنائية بظاللها على عملية التعليم والتعلم ُمحدثة فلسفة جديدة؛ مما أدى إلى تغيير أدوار 

لفة كن بأشكال وأنماط مختالمعلم حيث أصبح المعلم مطالب بتأدية الدور األساسي وهو التعليم، ول

وببوتقة جديدة تتمثل بتسهيل وتيسير عملية التعلم للمتعلم، وتشجيع المتعلمين على االبتكار 
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واالستقصاء كون المتعلم يمتلك قدرة طبيعية المتالك المعرفة، وأيضا لديه القدرة على امتالك طريقة 

 الحصول عليها.

استراتيجيات وطرائق ونماذج تتسق مع مسلمات البنائية ومن ثم ُألقي على عاتق المعلم اختيار 

ليتم تحقيق األهداف المتمثلة في حل المشكالت، والتفكير الناقد والفهم وامتالك مهارات لتساعده على 

مع العلم بأن النظرية البنائية هي نظرية في التعلم وليس نظرية في  اكتساب المعارف والخبرات.

تالي لم تقدم استراتيجيات تعليمية محددة بحد ذاتها ولكنها قدمت المعايير التدريس أو التعليم، وبال

التدريسية الفعالة؛ مما أدى إلى إلقاء عبء آخر على عاتق المعلم بتوظيف هذه المعايير الشتقاق 

ير بيئة آمنة للمعلم دور هام في توفبعض من الطرائق واالستراتيجيات التي تتبنى التعلم البنائي، و 

 (.2117 )قرنى،لم بحيث يعطي المساحة للمتعلم بالتفكر والتأمل في أفكاره للمتع

 دور المتعلم

يكون المتعلم وفًقا للبنائية نشيًطا فعااًل في ربط المعارف الجديدة بالسابقة، وهو ركن أساسي في 

 (.2118، إدارة عملية التعلم وتقويمه )سعادة والعميري

ة المتعلم كعضو فاعل له أهدافه ضمن مجموعات اجتماعية كما يشجع التعلم البنائي على ذاتي

 :(2112، تعاونية، ولقد ُحدد ثالثة أدوار أساسية للمتعلم البنائي )العفون ومكاون

  المتعلم نشط يبحث، ويالحظ، ويتنبأ، ويستقصي خلف المعرفة فال يكون روتيني في أداء

 المهام.

  م جديدة لم يسبق للمتعلم معرفتها، وعلى المعلالمتعلم مبدع للمعرفة بإنتاج أفكار ومهارات

ن سبق أحد المتعلمين معرفتها.  أن ينظر إليها بأنها أفكار ومهارات جديدة مبتكرة حتى وا 

 المتعلم اجتماعي فعن طريق العمل الجماعي والمناقشة والحوار تبنى المعرفة. 
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 دور البيئة الصفية

م صفوف البنائية تفاعل كل من المعلم والمتعلإن الصفة السائدة التي ينبغي أن تطغى على ال

والمحتوى والمهام تفاعل إيجابي نشط، بحيث يكون العمل داخل مجموعات صغيرة تعاونية يتم تفاعل 

كل من المتعلمين بعضهم بعضا يتناقشون ويحللون ويقيمون ويقارنون ويقاربون ... إلخ، ويتم تبّني 

ى ائية منطقها، مع تنوع في األنشطة والمهام التي تعمل علاستراتيجيات تدريسية وطرائق تكون البن

تشجيع التفكير واالكتشاف ومراعاة الفروق الفردية، حيث يتم التعرف على خصائص المتعلمين 

 (.2117، ليتوافق تقديم المعرفة مع خصائصهم )قرنى

بناء  وأن ،شطفعل نوتستخلص الباحثة من السابق أن النظرية البنائية تقوم على مبدأ أن التعلم 

ففي إطار هذه النظرية يكون المتعلم محوًرا للعملية  ،المعارف يتم استناًدا إلى المعارف السابقة

صياغة  ،االنتقاءالتعليمية التعلمية يبني معرفته اعتماًدا على ذاته فقط من خالل )المالحظة، 

يم والمنظم وجه والميسر لعملية التعلويكون دور المعلم المشرف والم ،(االستنتاجالفرضيات، التحليل، 

من مميزات و لبيئة التعلم بما يتوافق مع البنائية التي تجعل المتعلم مستقص وباحث خلف المعنى. 

للذات المتعلمة من خالل التركيز على التمثالت التي يلج بها  االعتبارأنها أعادت  البنائية النظرية

ويرتبط  ،لمتعلمةالذات ا باختالفد يؤدي إلى استجابات تختلف وبالتالي فإن المثير ق ؛المتعلم للمدرسة

المعلومات الجديدة ثم التالؤم بين المتعلم والمعارف الجديدة ثم  باستيعابالتعلم في هذه المدرسة 

 يتحقق بعده التوازن والتكيف.

لذكر ا وتوصلت الباحثة أيًضا من أدوار المعلم وفًقا للفكر البنائي في ضوء الممارسات سابقة

 إلى أن المعلم له أدوار في مجاالت محددة:
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: يعمل على تخطيط الدروس واختيار األهداف التعليمية، واألساليب التعليمية، فالمعلم مخطط     

 واألنشطة، والوسائل.

: يعمل على تهيئة المادة التعليمية للمتعلمين بما يتوافق مع احتياجاتهم وخصائصهم المعلم مهيئ     

 النمائية.

 : لبيئة التعلم بتوفير مصادر التعلم المختلفة.المعلم منظم     

: باختيار االستراتيجيات واألنشطة المناسبة التي تتوافق مع طبيعة المتعلمين بالتوازي المعلم نشط     

 مع المادة التعليمية واألهداف المراد تحقيقها.

 ي بين المتعلمين أنفسهم وبين المتعلمين والمعلم.: لعملية التفاعل الصفالمعلم مرشد وموجه     

 لعملية التقويم والتأكد من مراحل سير العملية التعليمية والتأكد من حقيق األهداف. :المعلم مقوم     

 تصميم التدريس وفًقا للفكر البنائي

إن تصميم التدريس مجال استطاع أن يبسط نفسه في اآلونة األخيرة على حقل التعليم، وله      

هو عملية تحديد ظروف بيئية تدفع  )ميرل(تعريفات عديدة منها أن تصميم التدريس من وجهة نظر 

لعمل فقد رأى بأنه ا )ريجلوث(المتعلم إلى التفاعل مما يؤدي إلى إحداث تغيير في سلوك المتعلم، أما 

الذي يهتم بفهم طرائق التدريس وتحسينها ومن ثم تطبيقها، أو هو عملية تحليل الحتياجات المتعلم 

 .(2114، واألهداف التعليمية بهدف تطوير الفكر البنائي عند المتعلمين )عامر

وبإلقاء الضوء على معالم تصميم التدريس، نستطيع أن نحدد العناصر التي تعكس تصميم التدريس 

 :(2112، )عرام وفًقا للفكر البنائي، وذلك على النحو اآلتي
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 محتوى التعلم

 يتم صياغة المحتوى على شكل مهام ومشكالت حقيقية ذات صلة بواقع المتعلمين وحياتهم.     

 األهداف التعليمية

تصاغ على صورة أهداف عامة ُتحدد بصورة إجرائية من خالل التفاعل بين المعلم والمتعلم،      

بحيث يتضمن هدًفا عاًما لمهمة تعليمية يسعى جميع المتعلمين لتحقيقه، إضافًة إلى أغراض ذاتية 

 تخص كل متعلم على حدة.

 استراتيجيات التدريس

 مواجهة المتعلمين بموقف ومشكلة حقيقية، محاولين إيجاد حلولتعتمد استراتيجيات التدريس على      

  .لها وذلك من خالل البحث والتقص حول تقويم وتحديد أكثر الحلول فعالية وجدة

  التدريس القائمة على البنائية استراتيجيات

 ةيوجد عديد من استراتيجيات التدريس والطرائق التي تجعل من المتعلم محور العملية التعليمي

 والمشتقة من النظرية البنائية. وقد تم ذكر بعٍض منها كاآلتي:

 التعلم البنائي استراتيجيةأواًل: 

تم اشتقاق استراتيجيات وطرائق ونماذج للتدريس مستندة على المبادئ والمفاهيم البنائية، ويعد 

مية الذي العملية التعلينموذج التعلم البنائي أحد النماذج التعليمية القائمة على جعل المتعلم محور 

يعمل على البحث عن المعرفة واالستقصاء حول حل المشكالت مستخدًما في ذلك قدراته ومهاراته 

وخبراته والمعارف السابقة التي يمتلكها، حيث يقوم التعلم البنائي على أربع مراحل متتابعة متسلسلة 

 (:2119، وهي )الحلفي والموسوي
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جذب انتباه المتعلم وتهيئته لتلقي المعارف الجديدة عن طريق طرح وفيها يتم  :مرحلة الدعوة

مطار أو تقديم مشكلة الست ،القاء قصة قصيرةأو  ،عرض بعض الصورأو  ،أسئلة مثيرة للتفكير

 األفكار وهكذا.

: ويتم في هذه المرحلة اندماج المتعلمين في األنشطة إليجاد حل مرحلة االكتشاف واالبتكار

 يصبح المتعلم ايجابي مستقصي خلف المعرفة. للمشكالت بحيث

لمين : يتم في هذه المرحلة تفسير النتائج التي توصل إليها المتعمرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات

 والعمل على المفاضلة بين النتائج المتاحة.

يدة د: يتم فيها التطبيق لما تم التوصل إليه من نتائج في مسائل ومواقف جمرحلة اتخاذ اإلجراء

 مشابه. 

 ثانًيا: استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

أن المتعلم يصنع له فهًما خاًصا من خالل  االستراتيجيةالقاعدة العامة التي كانت منطلق هذه 

مجموعة من المشكالت التي تقّدم له، فيبحث تعاونًيا مع زمالئه على إيجاد مجموعة من الحلول 

 ،حيث يقوم التعلم المتمركز حول المشكلة على ثالث مراحل )داوود والعدوان(، 2113، المناسبة )مصلح

2116:) 

وتعد أساس االستراتيجية، ويستند نجاحها على االختيار الصحيح للمهام من قبل  مهام التعلم:

 المعلمين التي تتوافر فيها الشروط لتؤدي االستراتيجية ثمارها.
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التعلم التعاوني انطالًقا لها، يتم فيها تقسيم المتعلمين : التي كان مبدأ المجموعات المتعاونة

متعلمين، بحيث تكون أفراد المجموعة الواحدة غير  (6-3) لمجموعات صغيرة تتكون كل مجموعة من

 متكافئة، ويتم العمل فيما بينهم على التخطيط لحل المهمة المعروضة بإشراف المعلم.

ذج التعلم المتمركز حول المشكلة فيتم عرض حلول : وتعد المرحلة األخيرة من نمو المشاركة

 المتعلمين ومناقشة الحلول تحت اشراف وتوجيه المعلم.

 (4E’s)دورة التعلم المعدلة  ثالثًا: استراتيجية

 سميت بهذا االسم ألنها تتكونبان هذه االستراتيجية ( 2118، )المسعودي والهداويفقد ذكر كاًل من 

 :(1) وليست خطية كما في الشكل رقممن أربع مراحل دائرية 

 

 4E’s دورة التعلم الرباعية نموذج (1) شكل

مرحلة 
االستكشاف 

1

مرحلة 
التفسير   

2

مرحلة 
التوسع    

3

مرحلة 
التقويم    

4
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: يكون المتعلم محور العملية التعليمية ويتمثل دور المعلم باإلرشاد والتوجيه مرحلة االستكشاف

ل لتوازن بل يتم تحفيزه للبحث واالستقصاء للتوص ،للمتعلمين، وفي هذا ال يتم إعطاء المتعلم المعرفة

 معرفي.

يث ولكن بدرجة أقل، ح ،: وفي هذه المرحلة يكون التعلم متمركز حول المتعلممرحلة التفسير

يقوم المعلم بإعطاء التوجيهات الستخالص المفاهيم بشكل تعاوني مع الزمالء، وتزويده بالنتائج مما 

 شاركية تعاونية.يؤدي إلى إحداث بيئة بنائية ت

: وسميت بمرحلة تطبيق المفاهيم التي تم التوصل إليها، وتهدف إلى مساعدة مرحلة التوسع

يجاد عالقة  المتعلم على تنظيم الخبرات وترتيبها بالربط بين الخبرات الجديدة والخبرات السابقة، وا 

 الًيا.بينهما مما يؤدي إلى التوسع والتفكير إلى ما وراء المعارف الموجودة ح

: تكون مستمرة وليست في نهاية الوحدة أو الفصل، فعملية التعلم تحدث بزيادات مرحلة التقويم

في المعارف والبنى المعرفية بنسب قليلة، لذلك كان لزاًما أن تكون عملية التقويم مستمرة وليست 

 تمرار.ابقة وباسمرحلية إلحداث التعلم الكلي، فتجري هذه العملية بعد كل مرحلة من المراحل الس

 (7E’s) دورة التعلم السباعية الُمعدلة رابًعا: استراتيجية

 أنه قد تم تطوير هذا النموذج ليتكون من سبع مراحل كما في الشكل رقم( 2118) أورد سعادة     

(2:) 
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 7E’s دورة التعلم السباعية نموذج (2) شكل

المرحلة، االعتماد على خبراتهم ومعارفهم السابقة يقوم المتعلمون في هذه  مرحلة االستنباط:     

 المؤقتة للموضوع المطروح للنقاش. للصياغة الفرضيات أو الحلو 

وفي هذه المرحلة يتم تحفيز المتعلمين للمشاركة النشطة بصرف النظر عن  مرحلة المشاركة:     

 المعتقدات واألفكار التي يمتلكونها.

المتعلم متقص خلف المعلومات الصحيحة، إما بجهود فردية أو  حيث يكونمرحلة االكتشاف:      

 تعاونية مع أفراد المجموعة التي ينتمي إليها.

في هذه المرحلة يتم توضيح األفكار والمعارف للمتعلمين الذين يواجهون سوء  مرحلة التوضيح:     

 الفهم.

مرحلة 
االستنباط

1

مرحلة 
المشاركة 

2

مرحلة 
االكتشاف 

3

مرحلة 
التوضيح 

4

مرحلة 
التفصيل
5

مرحلة 
التقويم   

6

مرحة 
التمديد   

7
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 الجديدة في مواقف جديدة. يشجع المعلم المتعلمين على تطبيق المعرفةمرحلة التفصيل:      

في هذه المرحلة يتم تقويم أداء المتعلمين من قبل المعلم منذ بداية مرحلة مرحلة التقويم:      

 االستنباط ومروًرا بالمراحل التالية.

يشجع المعلم المتعلمين على تطبيق المعارف الجديدة في مختلف الموضوعات  مرحلة التمديد:     

 الدراسية.
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 ذات الصلة السابقة تالدراسا ثانيا:

تم االطالع على األدب التربوي المرتبط بالدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالي، 

 تي:وكانت كاآلوتم عرضها زمانًيا من األقدم إلى األحدث 

للتعرف على معتقدات معلمي  (Uzuntrryaki, et al, 2010) هدفت دراسة أوزونترياكي وآخرون

الكيمياء قبل التدريس حول النظرية البنائية، وأثرها على األنشطة التدريبية، تكونت عينة الدراسة من 

من المعلمين قبل التدريس، لتصنيف موقفهم  (8)بعدما تم مقابلة  في تركيا، نطاق واسع من المعلمين

أظهرت لمسحي، و حول البنائية إلى ضعيفة ومتوسطة وقوية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ا

 النتائج تدني مستوى معرفة المعلمين قبل الخدمة للنظرية البنائية وكذلك تدني مستوى تطبيقهم للبنائية.

إلى معرفة مدى استخدام البنائية في التدريس من قبل عدة  (Lew, 2010) ليوهدفت دراسة كما 

 (4)وعددهم  منها مجموعة المعلمين الجدد في المدارس الخاصة ،في أمريكا مجموعات من المعلمين

، ومجموعة للمعلمين معلمين (4)وعددهم  ، ومجموعة المعلمين الجدد في المدارس الحكوميةمعلمين

المنهج الوصفي ، وقد استخدمت الدراسة معلًما (12)وعددهم  ذوي خبرة الطويلة في تدريس العلوم

المالحظة لألداء التدريسي لجميع المجموعات، وتوصلت النتائج إلى أن  بطاقةالتحليلي، وتم تطبيق 

مجموعة المعلمين الجدد في المدارس الخاصة و الحكومية متساوين إلى حد ما في استخدام التدريس 

البنائي، في حين أشارت النتائج إلى أن مجموعة المعلمين ذوي الخبرة الكبيرة أفضل من غيرهم في 

إلى أن مجموعة المعلمين في المدارس الخاصة لديهم  النتائج س البنائي، كما أشارتاستخدام التدري

 معتقدات وأفكار أكثر ايجابية بالنسبة للتدريس البنائي من أقرانهم في المدارس الحكومية.

إلى التعّرف على مدى ممارسة معلمي الرياضيات للتدريس البنائي  (2111) هدفت دراسة ريانو 

معلًما  )216)وعالقته بمعتقدات فاعليتهم الدراسية في منطقة الخليل، وتكونت عينة الدراسة من 
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الوصفي المسحي، وتم تطبيق استبانتين حيث هدفت األولى إلى  ومعلمة، واستخدمت الدراسة المنهج

اسة للتدريس البنائي، والثانية لمعرفة فاعليتهم التدريسية، وأظهرت النتائج قياس ممارسة معلمي الدر 

أن درجة ممارسة معلمي الرياضيات للتدريس البنائي جاءت بدرجة متوسطة، ولم تظهر النتائج فروًقا 

 في الممارسة وفًقا لمتغيرات الخبرة والجنس والمؤهل العلمي والمرحلة التعليمية، وأشارت النتائج إلى

 وجود عالقة إيجابية بين درجة الممارسة للتدريس البنائي ومعتقدات فاعليتهم التدريسية.

لى معرفة معتقدات معلمي العلوم إ  (Berlin & Savasci, 2012)دراسة سافاسي وبيرلنكما هدفت 

الدراسة ونت عينة ، وتكفي أمريكا ألساليب البنائيةلعن البنائية ودرجة توظيف ممارساتهم في التدريس 

ستخدم ا، وتم الحالة دراسة المنهج الوصفي التحليلي في استخدمت الدراسةو  معلمين علوم، (4) من

عرفون معرفة النتائج أن المعلمين ي فأظهرت كأداة للدراسة، ومسح البيئة الصفية واالستباناتالمقابالت 

عامة عن البنائية وفي نفس الوقت ال يتم تطبيق هذه المعرفة ولو كانت بسيطة على شكل ممارسات 

وسلوك  راتاالختباأن نوع المدرسة والمستوى الدراسي ونوع لنتائج ا أشارتداخل الغرفة الصفية، كما 

 رسات الصفية.المتعلمين وطبيعة المناهج كلها تؤثر في المما

إلى تقصي درجة ممارسة معلمي الجغرافيا في تركيا التي هدفت  Kaya, 2012)(دراسة كايا  أما

 نة الدراسة من، وتكونت عيللتدريس البنائي وأثر هذا النمط في تنمية الوعي الثقافي المحلي والعالمي

ابالت سجالت المالحظة والمق ا، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيقمعلمً  (41)

أظهرت النتائج أن معلمي الجغرافيا يمتلكون اتجاهات ايجابية نحو التدريس البنائي، وأن و  ،الشخصية

التدريس البنائي يوفر جو أكاديمي ممتع في الغرفة الصفية، وجعل المتعلم محور العملية التعليمية، 

 .الميةية وعي المتعلم بالقضايا والثقافة المحلية والعكما أشارت إلى أن التدريس البنائي يعمل على تنم
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العلوم والجغرافية درجة توظيف معلمي  إلى تعرف (2113) وعياشدراسة أبو سنينة وهدفت 

-5) في تعليم المرحلة األساسية الوسطى ومرحلة ما بعد األساسي االجتماعية لنظرية البنائيةا لمبادئ

المنهج الوصفي واستخدمت الدراسة معلًما ومعلمة،  (237) الدراسة منفي األردن، وتكونت عينة  (12

رية أن المعلمين يوظفون مبادئ النظالمسحي، وتم تطوير استبانة كأداة للدراسة، وأظهرت النتائج  ب

ذا داللة احصائية تعزى لتخصص المعلم، والمؤهل العلمي  قو وال يوجد فر  مرتفعة،البنائية بدرجة 

في  لصالح اإلناث يعزى لعامل الجنسما أظهرت النتائج وجود فرق ذا داللة إحصائية بين للمعلم،

توظيف مبادئ النظرية البنائية في التعليم كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق لصالح المعلمين ذو 

 الخبرة األطول في التعليم.

ة اإلسالمية لمبادئ هدفت تعرف مدى ممارسة معلمي التربي (2113) وفي دراسة أجرها الخالدي

معلًما ومعلمة،  (187) التدريس البنائي في منطقة عمان الخامسة، وتكونت عينة الدراسة من

فقرة، وأظهرت  )00 (واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم تطبيق استبانة تكونت من

فروق  متوسطة، وأن هناكالنتائج أن درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية للتدريس البنائي جاءت 

ذي داللة إحصائية في درجة الممارسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح المؤهل األعلى بينما لم 

 يكن هناك فروًقا ذي داللة إحصائية لباقي المتغيرات من الجنس، والخبرة، والمرحلة التعليمية.

معلمي العلوم للتدريس البنائي إلى معرفة درجة توظيف التي هدفت  (2115) نينادراسة الزعأما 

وات الخبرة للمعلمين وسن االجتماعيبالمرحلة الدراسية والنوع  ةعالق، تناولت المتغيرات ذات الفي غزة

ا معلمً  (71) ، تكونت عينة الدراسة منفي التدريس والجهة المشرفة على المدارس والمؤهل العلمي لهم

تعليمي بطاقة المالحظة للموقف ال لتحليلي، وتم تطبيقالمنهج الوصفي ا استخدمت الدراسة، و ومعلمة

تضمنت مجاالت التدريس البنائي وبعد جمع البيانات وتحليلها كشفت النتائج أن معلمي العلوم 
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يعزى  إلى عدم وجود فرق بين المعلمين توصلتكما  ،يوظفون مبادئ التعلم البنائي بصورة منخفضة

فرق يعزى إلى متغير المرحلة الدراسية وجود  أشارت إلى في حين ،لعامل الجنس والمؤهل العلمي

 سنوات والجهة المشرفة لصالح وكالة الغوث. (11-5) وسنوات الخبرة لصالح المعلمين الذين لديهم من

دراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى توظيف التعلم البنائي لمعلمي  (2116) كما أجرى األنصاري

 المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية،  تكونت عينه الدراسةالدراسات االجتماعية لطلبة 

من معلمي الدراسات االجتماعية  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق  )211(

بطاقة المالحظة الصفية، وأظهرت النتائج إلى أن درجة توظيف التعلم البنائي لدى معلمي الدراسات 

ترق إلى مستوى مرتفع بل بقيت بالمستوى المتوسط، ونوهت أيًضا إلى وجود فروق  االجتماعية لم

ذات داللة إحصائية في توظيف أفراد الدراسة تعزى لمتغيرات الجنس لصالح اإلناث وعدد سنوات 

الخبرة لصالح الخبرة األطول، وكذلك أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في توظيف 

 ي تعزى للمؤهل العلمي.التعلم البنائ

إلى التعرف على واقع توظيف النظرية البنائية في التعليم في  (2116) وقد هدفت دراسة حرز اهلل

معلًما ومعلمة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي  (91)محافظة طولكرم، وتكونت عينة الدراسة من 

البنائي  الدراسة أن مستوى توظيف التعليمالمسحي، وتم تطبيق استبانة كأداة للدراسة، وأظهرت نتائج 

جاء بدرجة عالية، كما أشارت إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير الجنس، والمؤهل 

العلمي، وعدد الدورات، في حين أن هناك كانت فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير المرحلة الدراسية 

 األطول.لصالح األساسية ولمتغير الخبرة لصالح الخبرة 

إلى التعرف على درجة توظيف معلمي الصف ألساليب التعليم البنائية  (2116) هدفت دراسة دوبا

معلًما  (288) في الحلقة األولى من التعليم األساسي في مدينة دمشق، وتكونت عينة الدراسة من
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وأظهرت  للدراسة،ومعلمة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم تطبيق االستبانة كأداة 

النتائج إلى أن درجة توظيف معلمي الصف للتعليم البنائي جاءت متوسطة، ووجود فروق ذات داللة 

إحصائية تعزى للمؤهل العلمي لصالح حاملي شهادة معلم الصف، وعدم وجود فروق ذات داللة 

 إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

عرف على معرفة وتطبيق معلمي المرحلة األساسية دراسة هدفت إلى الت (2116)وأجرى الشولي 

معلًما  (1589) الدنيا لمبادئ النظرية البنائية في مدارس محافظة نابلس، تكونت عينة الدراسة من

ومعلمة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم تطبيق أداتين في هذه الدراسة )االستبانة 

إلى أن درجة معرفة وتطبيق معلمي المرحلة األساسية الدنيا  وبطاقة المالحظة(. وأظهرت النتائج

لمبادئ النظرية عالية، وأشارت أيًضا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وفق متغيرات المؤهل 

لى وجود فرق ذا داللة إحصائية بين متوسطي المعرفة  العلمي والتخصص الجامعي وسنوات الخبرة، وا 

ة البنائية لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا ولصالح تطبيق مبادئ النظرية والتطبيق لمبادئ النظري

 البنائية. 

التي استهدفت التعرف على درجة ممارسة التعلم البنائي  (2116)أما بالنسبة لدراسة مصطفى 

لة معلًما ومعلمة للمرح (31) لدى معلمي التربية اإلسالمية في محافظة إربد، تكونت عينة الدراسة من

األساسية العليا، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق بطاقة المالحظة، وأظهرت 

النتائج أن التعلم البنائي للمعلمين لم يرق إلى مستوى عاٍل فكانت تتأرجح بين المتوسط والمنخفض 

 ل العلمي.ولم تظهر النتائج إلى وجود عالقة بين درجة الممارسة وخبرة المعلمين والمؤه

إلى تعرف مدى توافر مهارات التعلم البنائي لدى مدرسي اللغة  (2117) وقد هدفت دراسة خضير

العربية وعالقتها بتحسين مهارات التفكير االستداللي لدى الطلبة في العراق، تكونت عينة الدراسة 
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مسحي، وتم تطوير طالًبا وطالبة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ال (214)مدرًسا و( 214) من

استبانتين األولى لمهارات التعلم البنائي للمدرسين والثانية لمهارات التفكير االستداللي للطلبة، وأظهرت 

النتائج إلى أن درجة توافر مهارات التعلم البنائي جاءت بدرجة متوسطة، وكانت الفروق تبًعا لمتغيري 

 تائج وجود عالقة ارتباطية حيث بلغت قيمة معاملالمؤهل العلمي والخبرة التدريسية، كما أظهرت الن

 بين درجة توافر تلك المهارات ومهارات التفكير االستداللي للطلبة. (1053) االرتباط

بدراسة هدفت للتعّرف على طبيعة اتجاهات معلمي المرحلة المتوسطة نحو  (2118) وقام الشطي

معلًما ومعلمة،  (463) وتكونت عينة الدراسة منممارسة نموذج التعلم البنائي في دولة الكويت، 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم تطبيق استبانة كأداة، وأظهرت النتائج أن 

االتجاهات ودرجة الممارسة لنموذج التعلم البنائي مرتفعة، ووجود عالقة طردية بين االتجاه اإليجابي 

رسة لتلك النماذج، كما أسفرت النتائج الى وجود فروق ذو داللة لنماذج التعليم البنائي مع درجة المما

إحصائية تعزى إلى متغير التخصص )علمي، أدبي( لصالح معلمي المواد األدبية، وأنه ال يوجد 

 فروق ذو داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس وسنوات الخبرة.

وى أداء معلمي الرياضيات بدراسة هدفت إلى التعرف على مست (2118) وقام المرحبي والعنزي

للمرحلة األساسية في ضوء مهارات تنفيذ التدريس البنائي وبعض المتغيرات من سنوات الخبرة والدورات 

معلًما، واستخدمت الدراسة المنهج  (55) التدريبية في مدينة الرياض، وتكونت عينة الدراسة من

التدريس  اسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن تنفيذالوصفي التحليلي، وتم تطبيق بطاقة المالحظة كأداة للدر 

البنائي للمعلمين جاء بدرجة متوسطة وأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات 

 الخبرة والدورات التدريبية.
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التي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ( 2118) أما دراسة المساعفة

معلًما ومعلمة،  (189) البنائي للمرحلة األساسية في لواء ناعور، وتكونت عينة الدراسة منللتدريس 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم تطبيق استبانة كأداة للدراسة، وأظهرت النتائج إلى 

وق في ر أن درجة ممارسة المعلمين للتدريس البنائي كانت متوسطة، كما أظهرت النتائج عدم وجود ف

درجة الممارسة تعزى لمتغيرات الجنس، والخبرة، والسلطة المشرفة، ووجود فروق في درجة الممارسة 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح المؤهل األعلى.

دراسة كان هدفها التعرف على درجة توظيف معلمي اللغة العربية  (2119) وقد أجرى البلوشي

معلًما ومعلمة، استخدمت  (781) ُعمان، وتكونت عينة الدراسة منلمبادئ النظرية البنائية بسلطنة 

الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم تطوير استبانة لمعلمي اللغة العربية، وتوصلت نتائج الدراسة 

إلى أن درجة توظيف معلمي اللغة العربية لمبادئ النظرية البنائية مرتفعة، وأظهرت النتائج إلى وجود 

ة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث ولم تظهر النتائج إلى وجود فروق دالة فرق ذات دالل

 إحصائًيا تعزى لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة ومتغير المرحلة التعليمية.   

دراسة هدفت إلى تقصي ممارسات التعلم البنائي لدى معلمات  (2119) كما أجرى القادري

 (41) األولى لتعلم القراءة في محافظة جرش، تكونت عينة الدراسة من الصفوف األساسية الثالثة

معلمة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطوير بطاقة مالحظة لممارسة التعلم 

البنائي، وأظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة التعلم البنائي لم ترق إلى مستوى عالي بل بقيت ضمن 

كما كشفت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا لتطبيق التعلم البنائي  الدرجات المتوسطة،

 يعزى لمتغيري الخبرة التدريسية والمؤهل العلمي. 
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التي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات المتدربين لنموذج  (Mallows, 2020) أما دراسة مالوز

متدربين واستخدمت الدراسة  (7) الدراسة منبنائي في تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أخرى. تكونت عينة 

البنائي موذج نالمنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق المقابالت كأداة للدراسة، وأظهرت النتائج أن ال

هو نهج يسهل دمج المعرفة العملية للمعلمين جنًبا إلى جنب و لتدريس لمجموعة ممارسة عبارة عن 

لية يمكن بيئة عمفي فصل دراسي لممارسة التدريس  بنائيالنموذج ال يوفرو مع المعرفة النظرية. 

 .همواجهتللمتدربين من خاللها فهم األفكار النظرية التي 

 وموقع الدراسة الحالية منها السابقة تعقيب على الدراسات ال: ثًاثال

 من حيث الهدف

ومصطفى ، (2116) واألنصاري(، 2115) والزعانين، (2111) تشابهت هذه الدراسة مع دراسة ريان

التي هدفت إلى التعّرف على مدى ممارسة التدريس ، (2119) والقادري، (2118) والمساعفة، (2116)

التي هدفت إلى التعرف  (2118) ودراسة الرحبي والعنزي (2117) واختلفت مع دراسة خضير. البنائي

  ،(Kaya, 2012)و، ,Lew) (2010 على درجة ممارسة مهارات التعلم البنائي. كما اختلفت مع دراسة

التي هدفت إلى ، (2119) والبلوشي (،2116) والشولي، (2113) والخالدي، (2113) وأبو سنينة وعياش

، التي هدفت (2116) التعّرف على درجة توظيف مبادئ النظرية البنائية في التعليم. ومع دراسة دوبا

التي هدفت إلى ، (2116) ودراسة حرز اهللإلى التعرف على درجة توظيف أساليب التعليم البنائي. 

، (Uzuntrryaki, et al, 2010) أما دراسة التعّرف على واقع توظيف النظرية البنائية في التعليم.

فقد هدفت إلى معرفة ،  ,Mallows) (2020، و(2118) والشطي، (Berlin & Savasci, 2012)و

 المعتقدات واالتجاهات نحو التدريس البنائي. 
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 حيث المنهجمن 

، (Kaya, 2012) و، (Berlin & Savasci, 2012)و، (Lew, 2010) تشابهت هذه الدراسة مع كاًل من

 ، والقادري(2118) والمرحبي والعنزي، (2116) ، ومصطفى(2116) واألنصاري، (2115) والزعانين

لدراسة هذه ا فقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي. بينما اختلفت، Mallows) ,(2020، و(2119)

ودوبا ، (2113) والخالدي، (2113) وأبو سنينة وعياش، (2111) ريان، (Uzuntrryaki, et al, 2010) مع

 والشطي، (2118)والمساعفة ، (2117) ، وخضير(2116) وحرز اهلل، (2116) والشولي، (2116)

  في المنهج المستخدم وهو المنهج الوصفي المسحي.، (2119) والبلوشي، (2118)

 من حيث األداة

والمقابلة.  االستبانة أداتيلم تتشابه الدراسة الحالية مع أي من الدراسات السابقة باعتمادها على 

، (2113)، وأبو سنينة وعياش (2111)ريان ، و(Uzuntrryaki, et al, 2010)بينما اختلفت مع دراسة 

، والشطي (2118)، والمساعفة (2117)، وخضير (2116)، وحرز اهلل (2116)ودوبا  ،(2113)والخالدي 

باعتمادها على  ،(2116)الشولي دراسة  مع. واختلفت االستبانة باستخدام، (2119)والبلوشي  ،(2118)

 ,Kaya)و، (Lew, 2010) . بينما اختلفت مع دراسة كاًل منأداتين وهما االستبانة وبطاقة المالحظة

، (2118)، والمرحبي والعنزي (2116)، ومصطفى (2116)، واألنصاري (2115)الزعانين ، (2012

Savasci, (Berlin & ة ، فقد استخدمت بطاقة المالحظة. واعتمدت كاًل من دراس(2119)والقادري 

 ، على المقابلة كأداة لدراستهما.(Mallows, 2020)و ،(2012

 من حيث العينة 

في اعتمادها على معلمات الصفوف أي من الدراسات السابقة تشابه الدراسة الحالية مع لم ت     

، في اعتماد (2119). واختلفت مع دراسة القادري كعينة للدراسة الثالثة األولى والمشرفين التربويين
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ينة في في الع، واختلفت مع بعض الدراسات السابقةالعينة من معلمات الصفوف الثالثة األولى. 

التي اختارت  ،(Mallows, 2020)تلفت مع دراسة اعتمادها المعلمين والمعلمات كعينة دراسة. كما اخ

 ة.دراسللوالمعلمين كعينة  بة، التي اعتمدت على الطل(2117)ودراسة خضير  ،المتدربين كعينة دراسة

 الدراسة الحالية من الدراسات السابقة موقع

وفي  ،وتحديد أبعادها دراسةفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بلورة مشكلة الاست     

( الستبانةااألداة )في بناء  ،بناء األدب النظري حيث استفادت من المصادر والمراجع التي تم تناولها

، وربط ، وتفسير النتائج في ضوء نتائج الدراسات السابقةالمنهج المتبع واختيار عينة الدراسةاختيار و 

 نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.

على حد -وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها من الدراسات القليلة في األردن      

التي تبحث عن قياس درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى للتدريس البنائي،  -علم الباحثة

ملية التعليمية عوما تحققه من نتائج إيجابية في ال ،فتحاول الكشف عن الممارسات الفعالة في التدريس

وما تحققه في خدمة العمليات التعليمية، إضافة إلى أنها من الدراسات القليلة التي تناولت التدريس 

البنائي، من وجهة نظر المعلمات والمشرفين التربويين، وتميزت في عينة الدراسة بمعلمات الصفوف 

بأداة الدراسة  كما أنها تميزت، الدراسات الثالثة األولى التي تعتبر من العينات القليلة التي تناولتها

 .باعتمادها على أداتين للكشف عن ممارسات التدريس البنائي وهما االستبانة والمقابلة
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 :الفصل الثالث
 اإلجراءاتالطريقة و 

جراءات الدراسةي وأدات ،وعينتها لمنهج الدراسة، ومجتمعها ايتناول هذا الفصل عرضً  التحقق  وا 

معالجة  في المستخدمةوالتحليالت اإلحصائية  ،إجراءات تنفيذهاإضافة إلى  ،من صدقها وثباتها

 .هاتفسير البيانات وتحليلها و 

 منهج الدراسة

 نسب لمثل هذا النوع منُيعد هذا المنهج األ إذ ،التحليلي الوصفيالدراسة المنهج  تاستخدم     

 البنائي للتدريسالصفوف الثالثة األولى  اتمعلم ممارسةدرجة وذلك بهدف التعرف على  ،اتالدراس

 .المشرفين التربويين والمعلمات أنفسهن من وجهة نظر

 مجتمع الدراسة

لالتي ا في المدارس الحكومية معلمات الصفوف الثالثة األولىمن جميع الدراسة  مجتمعتكون      

 الثانيلفصل معلمة ل (535)والبالغ عددهن  ،العاصمة عمان محافظة يعملن في لواء القويسمة في

على الصفوف الثالثة األولى في لواء التربويات ، وجميع المشرفات 2121/2121للعام الدراسي 

 لدراسيا وزارة التربية والتعليم للعام إلحصائيات وفًقاوذلك ، مشرفات (4)القويسمة والبالغ عددهن 

2121/21210 

 الدراسةعينة 

 معلمات من المتيسرة معلمة تم اختيارهن بالطريقة العشوائية (227)من  تكونت عينة الدراسة     

استناًدا إلى  ،المدارس الحكوميةالالتي يعملن في مديرية لواء القويسمة في الصفوف الثالثة األولى 

  & Krejcie)الكلي والذي أعده كريجسي ومورجان العينة من المجتمع حجم جدول تحديد 
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Anamorgan, 1970) هن والبالغ عدد على الصفوف الثالث األولى جميع المشرفات، كما تكونت من

من معلمات ، يوضح توزيع عينة الدراسة (1) رقم والجدول مشرفات في مديرية لواء القويسمة (4)

 تبًعا لمتغيراتها:الصفوف الثالثة األولى 

 (1الجدول )
 ات الدراسةا لمتغير تبعً  من معلمات الصفوف الثالثة األولى توزيع عينة الدراسة

 النسبة العدد الفئات المتغيرات
المؤهل 
 العلمي

 %68.3 155 بكالوريوس
 %31.7 72 دراسات عليا

 سنوات الخبرة
 %20.3 46 سنوات 1أقل من 

 %36.5 83 سنوات 11أقل  – 1
 %43.2 98 سنوات فأكثر 11

  
بلغت  حين، في (%6803)أن نسبة المعلمات بمؤهل العلمي )بكالوريوس( بلغت  (1)يبين الجدول     

 أقل)جاءت الفئة  برة، ومن حيث سنوات الخ(%31.7)نسبة المعلمات بمؤهل علمي )دراسات عليا( 

، (%3605)( بنسبة بلغت سنوات 11 أقل من  – 5وجاءت الفئة ) ،(%2103)( بنسبة بلغت سنوات 5من 

 .(%43.2)سنوات( بنسبة بلغت  11أكثر من الفئة )في حين جاءت 

 الدراسة أدوات

 ت الدراسة األدوات اآلتية:استخدم

 ستبانةاال أواَل:

درجة ممارسة معلمات  لكشف عنلتحقيق هدف الدراسة تم تطوير أداة الدراسة )االستبانة( ل     

الع على طاالمن خالل  أنفسهنوجهة نظر المعلمات الصفوف الثالثة األولى للتدريس البنائي من 

ودراسة األنصاري  (2119)دراسة البلوشي كاألدب النظري والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة 

نت و ، (2115)ودراسة الزعانين  (2116) موزعة  فقرة، (62)صورتها األولية من )االستبانة( في تكو 
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اعل جيات، مصادر وتقنيات التعلم، التفعلى ستة مجاالت )التخطيط، التهيئة، األنشطة واالستراتي

وقد وزعت إجابات عينة الدراسة على فقرات االستبانة تبًعا لمقياس  .)(1) ملحق) الصفي، التقويم(

، درجات (4)درجات، غالًبا  (5))دائًما بين  ستبانةفقرات اال علىتتراوح اإلجابة و ليكرت الخماسي، 

 .((درجة واحدة)، أبًدا (درجتان)درجات، نادًرا  (3)أحياًنا 

 االستبانةدق ـص

 :ماه بطريقتين صدق االستبانةتم التحقق من 

 )صدق المحكمين( الظاهريدق الص

 ينمحكممجموعة من العلى األولية،  ابصورتهللتحقق من صدق االستبانة تم عرضها      

لقياس علم النفس التربوي واق التدريس و ائالمناهج وطر في من أعضاء هيئة التدريس  والمختصين

في جامعة الشرق األوسط والجامعات األردنية ومن مكتب تطوير المناهج من ذوي الخبرة والتقويم 

 فقرات مالءمةعلى مدى  غايات التعرفوذلك ل ،((2) )ملحق محكًما (11)والبالغ عددهم  والكفاءة

لتي وضعت ا للمجاالت الرئيسة هالــيمثــومدى ت ،اا ونحويا وضوح دقة صياغتها لغويا دى ــ، وم)االستبانة(

تهم تم األخذ بمالحظاو  .من المحكمين (%81)وتم اعتماد الفقرات التي أجمع عليها  لقياسها،

جراء التعديالت وتوجيهاتهم لبعض  ةتعديل الصياغة اللغوياقتراحاتهم والتي كان من أبرزها وفق  وا 

، وحذف بعض الفقرات، ودمج مجال مصادر وتقنيات التعلم ومجال األنشطة واالستراتيجيات اتفقر ال

موزعة ، فقرة (49)ن مكونة م النهائية افي صورته ستبانةالوأصبحت امع مجال التفاعل الصفي، 

فقرة، ومجال التهيئة والتمهيد وتضمن  (11)هي: مجال التخطيط وتضمن على أربع مجاالت رئيسة 

)ملحق  فقرة (13)فقرة، ومجال التقويم وتضمن  (15)فقرات، ومجال التفاعل الصفي وتضمن  (11)

 .0توزيعها، واسترجاعها من قبل عينة الدراسةلسهولة  الكترونية إاالستبانتصميم تم  وقد (،(3)
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 البناءصدق  

معلمة من  (31)تم تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من  البناء لالستبانةللتحقق من صدق      

ة مع من فقرات االستبانفقرة  بين درجة كلخارج عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون 

يوضح  (2)المجال الذي تنتمي إليه، وكذلك بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لالستبانة، والجدول 

 ذلك:

 (2الجدول )
 الذي تنتمي إليه، وكذلك مع الدرجة الكليةبين درجة كل فقرة مع المجال رتباط اال معامالت 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 بالمجال

معامل 
 االرتباط

بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 بالمجال

معامل 
 االرتباط

بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 بالمجال

معامل 
 االرتباط

بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 بالمجال

معامل 
 االرتباط

بالدرجة 
 الكلية

1 0.55 0.65 11 0.53 0.67 22 0.47 0.55 14 0.65 0.79 

2 0.69 0.75 11 0.74 0.74 22 0.74 0.49 11 0.31 0.50 

3 0.37 0.63 11 0.42 0.55 22 1031 0.53 12 0.55 0.44 

1 0.49 0.69 12 0.55 0.70 34 0.48 0.62 13 0.43 0.61 

1 0.48 0.59 12 0.44 0.59 31 0.37 0.62 11 0.58 0.76 

1 0.68 0.73 12 0.69 0.71 32 0.52 0.66 11 0.54 0.70 

2 0.47 0.64 24 3901 0.37 33 0.47 0.55 11 0.54 0.52 

1 0.62 0.79 21 0.62 0.56 31 0.34 0.48 12 0.39 0.45 

1 0.39 0.50 22 0.62 0.75 31 0.31 0.48 12 0.43 0.38 

14 0.50 0.48 23 0.70 0.73 31 0.66 0.71 12 0.33 0.47 

11 0.69 0.68 21 0.40 0.51 32 0.53 0.58    

12 0.60 0.75 21 0.49 0.67 32 0.53 0.56    

13 0.53 0.55 21 0.64 0.51 32 0.37 0.43    

 

 قيم معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة مع المجال الذي تنتمي إليهأن  (2)الجدول يبين      

لدرجة وا فقرات االستبانةبين  معامالت االرتباط قيم في حين تراوحت ،(1074 – 1031)تراوحت بين 

إحصائًيا، مما يشير إلى صدق االستبانة، وقابليتها  وهي قيم مقبولة ،(1079 – 1037)الكلية بين 

 للتطبيق على عينة الدراسة.
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 االستبانة اتــبـث

معلمة من خارج  (31)تم تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من  ،االستبانةمن ثبات  حققللت     

لكل مجال من  (Cronbach–Alpha)كرونباخ ألفا  ملمعا باستخدام الثباتحساب وتم  عينة الدراسة،

 يوضح ذلك: (3) الجدولو  ،مجاالت االستبانة ولالستبانة الكلية

 (3جدول )ال
 لمجاالت االستبانة واالستبانة ككل كرونباخ ألفا ت الثبات باستخداممعامال

 معامل ثبات كرونباخ الفا المجال
 1086 التخطيط  

 1082 التهيئة والتمهيد  

 1085 التفاعل الصفي

 1081 التقويم

 4923 الكلي

( لمجاالت االستبانة كانت مقبولة كرونباخ ألفا) ت الثباتقيم معامالأن  (3) يبّين الجدول

ككل االستبانة على معامل كرونباخ ألفا في حين بلغ ، (1086 –1081) بينتراوحت وقد  احصائًيا،

معامل ثبات مقبول احصائًيا، مما يشير إلى أن االستبانة تتمتع بدرجة من الثبات،  ووه ،(1093)

 .على عينة الدراسة للتطبيقيمكن االعتماد عليه 

 المقابلةانيًا: ث

مات حول ممارسة التدريس البنائي من قبل معلمع المشرفات التربويات المقابلة  اسئلة تم تطوير     

من خالل االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة من خالل األدوات  الصفوف الثالث األولى

سؤااًل رئيًسا  (23)المقابلة من  الصورة األولية لقائمة أسئلة تكونتو المطورة والمناسبة للدراسة الحالية، 

 .((4)ملحق )الدراسة األربعة  جاالتم حولتدور 
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 صدق أسئلة المقابلة

لمناهج افي مجموعة من أعضاء هيئة التدريس على بصورتها األولية  األسئلةقائمة  عرضتم      

، وذلك للتأكد من مدى مالءمة ((5)ملحق )محكمين  (5)والبالغ عددهم وطرق تدريس اللغة العربية، 

دريس ممارسة التتعبيرها عن ، ومدى لعينة الدراسة طبيعة األسئلة مالءمةصياغتها اللغوية، ومدى 

قاء على إلبوبعد االخذ بمقترحات المحكمين تم ا ،قبل معلمات الصفوف الثالث األولى البنائي من

عادة صياغة بعض  األسئلةبعض  واضحة لاواستبدال الكلمات غير  ،وتبسيطها األسئلةدون تعديل، وا 

األسئلة، وبذلك أصبحت أسئلة  بعض، كما تم حذف االمعنى بكلمات أخرى أكثر وضوحً من حيث 

سؤااًل تمثل مجاالت االستبانة األربعة وهي )التخطيط،  (13)المقابلة بصورتها النهائية مكونة من 

 (.(6)التهيئة والتمهيد، التفاعل الصفي، التقويم( )ملحق 

 بصورتها النهائية على النحو اآلتي:المقابلة وبذلك أصبحت أسئلة 

 أواًل: مجال التخطيط

  هي اإلجراءات التي تتبعها المعلمة في إعداد الخطة التدريسية وما هي أبرز العناصر ما
 التي تراعيها عند إعدادها؟

 المعلمة الوسائل واألنشطة وطرائق التدريس لكل حصة؟ حددكيف ت 

 ما هي الوسائل التي يتم من خاللها ذلك؟و  ؟كيف تعمل المعلمة على مراعاة الفروق الفردية 

 مجال التهيئة والتمهيدثانًيا: 

 ما هي األساليب التي تستخدمها المعلمة لعملية التهيئة الصفية؟ 

 ما هي الطريقة التي تتبعها المعلمة إلثارة تعلم الطلبة؟ 

 .هل تهتم المعلمة بالمعرفة السابقة لدى الطلبة؟ كيف يكون ذلك؟ اذكري أمثلة 
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 الصفي مجال التفاعلثالثًا: 

  المتبعة في جعل عملية التدريس تفاعلية؟ما هي االستراتيجيات 

  ما هي األساليب التي تستخدمها المعلمة إلثارة الطلبة، وتحفيزهم للتعلم والتميز؟ 

 كيف تقوم المعلمة بالربط بين المنهج التدريسي والحياة الواقعية؟ 

 كيف تصف تفاعل المعلمة مع طلبتها داخل الغرفة الصفية؟ 

 رابًعا: مجال التقويم

 استراتيجيات التقويم التي تتبعها المعلمة في عملية تقييم الطلبة أثناء الدرس وبعد  ما هي

 وما هي أدواتها؟ الدرس؟

 كيف توظف المعلمة نتائج تقييم الطلبة في تحسين عملية التعلم؟ 

 ما هي طريقة التقويم التي تستخدمها المعلمة لمراعاة الفروق الفردية؟ 

 إجراءات تطبيق المقابلة

 عرف علىوذلك للت، في مديرية لواء القويسمةالتربويات  المشرفاتمع جميع  ةمقابلالتم إجراء      

ممارسة التدريس البنائي من قبل معلمات الصفوف الثالث األولى في مديرية  درجة وجهة نظرهن في

فرضتها  بسبب الظروف التي حيث كانت آلية التواصل مع المشرفات عن بعد، تربية لواء القويسمة،

ة حيث قامت الباحث. المقابلة ثالثون دقيقةواستغرقت مدة . (zoom)من خالل برنامج جائحة كورونا، 

 ا وتفسيرها.هلبطرح األسئلة على المشرفات التربويات، ومن ثم تدوين االستجابات تمهيدا لتحلي

 متغيرات الدراسة

 اآلتية:اشتملت الدراسة على المتغيرات      

 درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالث األولى للتدريس البنائي.ويتمثل في:  ،رئيسي: المتغير الأواًل 
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 ، وتتمثل في:ثانوية: المتغيرات الثانًيا

 (.دراسات عليا، )بكالوريوس: فئتان، وله المؤهل العلمي 

 (11)سنوات،  (11)أقل من  - (5)سنوات،  (5)قل من ، وله ثالث فئات: )أسنوات الخبرة 

 .سنوات فأكثر(

 إجراءات الدراسة

 لتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع الخطوات اآلتية:     

 .تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها 

 الدراسة والموضوعات  بموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات النظري األدب على االطالع

 المشابهة له.

 الدراسة وعينتها. مجتمع تحديد 

 فقرة. (62)مجاالت موزعة على  (6)االستبانة بصورتها األولية، وتكونت من  تطوير 

 بصورتها األولية. تطوير قائمة من األسئلة لمقابلة المشرفات التربويات 

  فقرة. (49)مجاالت موزعة على  (4)تطوير االستبانة بصورتها النهائية، وتكونت من 

  (4)سؤال موزعة على  (13)تطوير قائمة األسئلة لمقابلة المشرفات التربويات، وتكونت من 

 مجاالت. 

 للتطبيق من خالل عرضها على  وثباتهما وجاهزيتهما أداتي الدراسة صدق من التحقق

 .المحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص

 لجهات المختصة ا إلىجامعة الشرق األوسط  من موجه مهمة، تسهيل كتاب على الحصول

 (.(7)بوزارة التربية والتعليم، )ملحق 
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  الحصول على كتاب تسهيل مهمة، موجه من وزارة التربية والتعليم لمديرية القويسمة من أجل

 (.(8))ملحق  الحصول على الموافقة على تطبيق االستبانة على عينة الدراسة،

  نا من بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورو  إلكترونًياتوزيع االستبانة على عينة الدراسة

تم التواصل مع مديرات المدارس والحصول على حيث  إغالق للمدارس والتعلم عن بعد. 

رسال االستبانة عبر رابط الكتروني ذج مانعن طريق ال أرقام الهواتف الخاصة بالمعلمات وا 

ثة صل استجاباتهن إلى الباحبحيث تقوم المعلمات بتعبئتها وت (Google forms)االلكترونية 

مباشرة، كما أكدت الباحثة على المعلمات أن يأخذن الوقت المالئم لتعبئة االستبانة، بالشكل 

بكل موضوعية ومصداقية، وأن  المناسب وبالطريقة المالئمة، والتأكيد على اإلجابة عليها

 .استجابتهن سوف تستخدم فقط ألغراض البحث العلمي وستعامل بسرية تامة

  إجراء المقابالت مع المشرفات التربويات عن بعد بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا

 .(zoom)عبر برنامج 

 ،احصائًيا واستخراج النتائج. معالجتها مث تفريغ نتائج االستبيانات 

 .تفريغ نتائج مقابلة المشرفات وتحليلها واستخراج النتائج 

 اسات وتفسيرها باالستعانة باألدب النظري ونتائج الدر  عرض النتائج التي توصلت لها الدراسة

 السابقة.

 .الخروج بتوصيات الدراسة ومقترحاتها في ضوء ما توصلت إليه من نتائج 

 المعالجة اإلحصائية

 ماعيةاالجت للعلوم ةحصائياإل الرزمة باستخدام الدراسة لبيانات ةحصائياإل المعالجات تمت

(SPSS)، اآلتي النحو على وذلك: 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  حساب تمّ  ،األول سؤالاللإلجابة عن  10

 .الستجابات أفراد عينة الدراسة

والتي تم من خاللها تدوين  تم القيام بمقابلة المشرفاتالثاني،  سؤالاللإلجابة عن  20

 المئوية.من خالل التكرارات والنسب  انوعيً  تحليلها تحليالً  ثماستجاباتهن 

 ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حساب تمّ  ،الثالث سؤالاللإلجابة عن  30

تم استخدام  المؤهل العلمي لفحص الفروق التي تعزى لمتغيرالستجابات أفراد عينة الدراسة، و 

تم استخدام  ،رةسنوات الخبولفحص الفروق التي تعزى لمتغير 0 اختبار )ت( للعينات المستقلة

 One)واختبار تحليل التباين المتعدد  (One Way ANOVA)اختبار تحليل التباين األحادي 

Way MANOVA)0 

يجاد معامل االتساق الداخلي، إل (Cronbach– Alpha)استخدام معادلة كرونباخ ألفا تّم  40

 للتأكد من ثبات االستبانة.

 .البناء لالستبانة يجاد معامل صدقإل (Pearson) استخدام معامل ارتباط بيرسون تمّ  50

 اعتماد المعادلة اآلتية للحكم على استجابة أفراد عينة الدراسة )المعلمات( على االستبانة: تمّ  60

 5-1                   الحد األدنى للبدائل -الحد األعلى للبدائل  = طول الفئة         

 

 وبذلك يكون توزيع فئات الحكم على فقرات االستبانة وفقا للمتوسطات الحسابية على النحو اآلتي:

 ( :2.33=  1.33+  1المدى األول)، ةمنخفض درجة( 2033 – 1التقدير ) وبذلك يمثل. 

 ( :3.67  1.33 +2.34المدى الثاني=)، ةمتوسط درجة( 3067 – 2034التقدير ) ويمثل. 

 ( :5= 1.33 +3.67المدى الثالث)، ةمرتفع درجة( 5 - 3068التقدير ) ويمثل. 

 = 

 
3                         عدد المستويات  

 =1033  
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اعتماد المعادلة اآلتية للحكم على استجابة أفراد عينة الدراسة )المشرفات( على أسئلة  تمّ  70

 المقابلة:

 أقل نسبة مئوية –أعلى نسبة مئوية    المدى = 

 عدد المستويات                   

  %25 - %75   المدى =           
                            3 

                =       1017    

 

 وبذلك يكون توزيع فئات الحكم على استجابة المشرفات وفق النسب اآلتية:

  درجة منخفضة. %17المدى األول: أقل من 

  :درجة متوسطة. (%34 - %17)المدى الثاني 

  درجة مرتفعة. %34المدى الثالث: أكبر من 
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 :الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

يتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، من خالل اإلجابة عن 

 أسئلة الدراسة.
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ما درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نص على: "
 المشرفين التربويين؟"للتدريس البنائي من وجهة نظر 

)المشرفات(  عينة الدراسة طرح مجموعة من األسئلة على أفرادتم ، لإلجابة عن هذا السؤالو      

 اآلتي:، وكانت النتائج على النحو ككل أسئلة المقابلة، وأسئلة المقابلةمجاالت على 
أواًل: استجابات المشرفات التربويات على درجة ممارسة المعلمات للتدريس البنائي في مجال 

 التخطيط

 ما هياستجابات المشرفات التربويات على السؤال األول في مجال التخطيط الذي نص على " 
يها عند لتي تراعاإلجراءات التي تتبعها المعلمة في إعداد الخطة التدريسية وما هي أبرز العناصر ا

 "إعدادها؟

 قمني معلمات الصفوف الثالثة األولى؛ إلى أن على هذا السؤال المشرفة األولىإجابة أشارت 

باالطالع على دليل المعلم والمنهاج الدراسي والخطة السنوية، إضافة لعمل تصور ذهني لما سيتم 

أبرز العناصر التي تراعيها المعلمات عند إعدادهن ، وأن إعطائه من دروس والتخطيط وفًقا لذلك

س، وأساليب التدري للدرس)التمهيد(، والمحتوىالمدخل و  أهداف الدرس،للخطة التدريسية فكانت 

يم. والكتاب المدرسي والمواد المرجعية، والتقو  ونشاطات الطالب للتعلم، والوسائل واألدوات التعليمية

س ملية تحضير ذهني وكتابي يضعه المعلم قبل الدر عمعلمات يقمن بفأشارت إلى ال المشرفة الثانية

وضوع م التي تراعيها المعلمات عند إعدادهن للخطة التدريسية فكانت، وأبرز العناصر بفترة كافية

، علمونشاطات الطالب للت أساليب التدريس،و  محتوى، وال)التمهيد( المدخل للدرسو  ،هأهدافو  الدرس
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في حين كانت إجابة  .التقويمو  ،والمواد المرجعية ،والكتاب المدرسي ،التعليميةالوسائل واألدوات و 

على التحضير المحوسب الذي يتم معلمات الصفوف الثالثة األولى يعتمدن أن  المشرفة الثالثة

 ،احضاره بشكل مسبق من االنترنت، ويكون التحضير في العادة مكتمل العناصر الرئيسة كاألهداف

لتعليمية فأجابت بأنه في ضوء النتاجات ا المشرفة الرابعةأما والتقويم.  ،وأساليب التدريس ،توىحوالم

لتي أبرز العناصر اوأن المتوقعة وفي ضوء المحتوى التعليمي المتاح من خالل الكتاب المدرسي. 

وأساليب  والتمهيد، وتحليل المحتوى اتجالنتاتراعيها المعلمات عند إعدادهن للخطة التدريسية فكانت 

جراءاتها والوسائل واأل  دوات التعليمية والكتاب المدرسي.التدريس وا 

ف تحدد كياستجابات المشرفات التربويات على السؤال الثاني في مجال التخطيط الذي نص على " 
 "المعلمة الوسائل واألنشطة وطرائق التدريس لكل حصة؟

حددن ات الصفوف الثالثة األولى يمعلم؛ إلى أن على هذا السؤال المشرفة األولىأجابت 

باالعتماد على موضوع الحصة فحصص اللغة العربية تحتاج واألنشطة وطرائق التدريس  الوسائل

إلى بطاقات الكلمات والحروف، أما حصص الرياضيات فتحتاج إلى المعداد، في حين تحتاج حصص 

 واألنشطة وطرائق التدريس الوسائل أن كانت المشرفة الثانيةأما إجابة العلوم إلى المجسمات وغيرها. 

أن تسهم في تحقيق أهداف الدرس وتوضيح ب، و تكون مالئمة لموضوع الدرس ولمستوى الطال

إجابة  . في حين كانتأن تكون متنوعة ومبتكرة وتشجع الطالب على استخدامه، و المحتوى بفاعلية

يتم تحضير الوسائل واألنشطة باالستناد إلى دليل المعلم وباالعتماد على ما بأنه  المشرفة الثالثة

لى يتم تحديد الوسائل باالعتماد عفأجابت بأنه  المشرفة الرابعةأما يتوفر في المدرسة من أدوات. 

 موضوع الحصة.
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عمل ت استجابات المشرفات التربويات على السؤال الثالث في مجال التخطيط الذي نص على " كيف
 ما هي الوسائل التي يتم من خاللها ذلك؟" ؟المعلمة على مراعاة الفروق الفردية

معلمات الصفوف الثالثة األولى يقمن بأن  ،على هذا السؤال المشرفة األولىأشارت إجابة 

تاحة الفرصة مراعاة الفروق الفردية من خالل ب تنويع األمثلة عن المفاهيم والمبادئ المطروحة وا 

بداء الرأي لبةللط أما  ،افيةبيئاتهم المحلية وخلفياتهم الثق في األمثلة الواقعية خالل من، للتعليق وا 

 فرديةالفروق ال لمراعاةالمعلمات  ستخدمهات التي أهم األساليب فأجابت بأن من المشرفة الثانية

حل  -الذهني العصف  -القصة  -تمثيل األدوار  -أساليب التدريب مثل ) الحوار  في التنويع

تاحة الفرصة للط، و المشكالت ( بداء للتع لبةتنويع األمثلة عن المفاهيم والمبادئ المطروحة وا  ليق وا 

راعاة الفروق مبأن  المشرفة الثالثة. في حين كانت إجابة بيئاتهم في األمثلة الواقعية خالل الرأي من

حل و  لذهنيا والعصف الحوارك التدريسأساليب  في التنويعو تنويع األمثلة من خالل تتم الفردية 

مراعاة الفروق الفردية من النقاط الصعبة في ظل تزايد فأجابت بأن  المشرفة الرابعة أما، المشكالت

 أعداد الطلبة في الغرف الصفية

ثانيا: استجابات المشرفات التربويات على درجة ممارسة المعلمات للتدريس البنائي في مجال 
 التهيئة:

 ما هياستجابات المشرفات التربويات على السؤال األول في مجال التهيئة الذي نص على " 
 األساليب التي تستخدمها المعلمة لعملية التهيئة الصفية؟

ح ر معلمات الصفوف الثالثة األولى يقمن بطبأن  ؛على هذا السؤال المشرفة األولىأشارت إجابة 

المشرفة ما أإيقاظ ذهن الطلبة.  التنشيط حتى يتمبغرض  عدد كبير من األسئلة البسيطة السريعة

ببعض األنشطة الرياضية السريعة ولو في مقعدهم، فيما ال يزيد بأن المعلمات يقمن  فأجابتالثانية 

معلم افتعال البة، و يقاظ ذهن الطلإلاألسئلة البسيطة السريعة بطرح كما يقمن ، دقائق عن خمس
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دخل ت: كأن يلفت به انتباههم، مثال اشيًئا في يده مةحضر المعلتقد ، و لفت انتباههم بقصدلموقف 

 ةسأل المعلمتأو قد ، خبرهم أنها جزء من الدرست لبة، وحينما يلتفت إليه الطهاالصف بكرة في يد

، مثال: من منكم شاهد مباراة الكرة أمس؟ أو من رأى حادثة القطار في التلفاز لبةللط اجاذبً  سؤااًل 

أن ب المشرفة الثالثةفي حين كانت إجابة ، . وهكذاالمدرسية؟ ..منكم ذهب للرحلة أمس؟ أو من 

 فة الرابعةالمشر أما ، ببعض األنشطة الرياضية السريعة فيما ال يزيد عن خمس دقائقالمعلمات يقمن 

لموقف يجذب  ةافتعال المعلملتهيئة الصفية هي معظم المعلمات لالطرق التي تستخدمها بأن  فأجابت

 .الطلبةانتباه 

استجابات المشرفات التربويات على السؤال الثاني في مجال التهيئة الذي نص على "ما هي 
 الطريقة التي تتبعها المعلمة إلثارة تعلم الطلبة؟"

قمن ي بأن معلمات الصفوف الثالثة األولى ،على هذا السؤالفي إجابتها  المشرفة األولىشارت أ

يجابية تساعد الطعطاء تغذية بإ ل على االعتقاد بأنهم يستطيعون العم لبةراجعة مألوفة ومبكرة وا 

 فأجابت بأن الطريقة التي تتبعها المعلمة إلثارة تعلم الطلبة تكون المشرفة الثانية. أما بصورة جيدة

يجابية تساعد الطمن خالل إعطاء  عون يعلى االعتقاد بأنهم يستط لبةتغذية راجعة مألوفة ومبكرة وا 

 امفتوحً  اأن يخلقوا مناخً ًدا، و أو الصعبة ج اخصيص مهمات ليست بالسهلة جدً وت .العمل بصورة جيدة

يجابيً   و ،مشاركين فعالين في التعلم سيزيد بشكل ملحوظ من دافعيتهم للتعلم لبةأن جعل الط، و اوا 

يد من عية ويستفأن يحللوا ما يجعل صفوفهم أكثر أو أقل داف الطلب طلب منت أن ةيمكن للمعلم

ة التي تتبعها بأن الطريق المشرفة الثالثة، في حين كانت إجابة ميهم في بناء خطته لزيادة دافعيتهرأ

، علمفعالين في التعلم يزيد بشكل ملحوظ من دافعيتهم للت لبةجعل الطالمعلمة إلثارة تعلم الطلبة هي 

ذات م أن يحللوا ما يجعل صفوفه لبةن الطيمكن للمعلم أن يطلب مفأجابت بإنه  المشرفة الرابعةأما 

 .دافعية ويستفيد من رأيهم في بناء خطته لزيادة دافعيتهمفعالية و 
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تهتم  هل استجابات المشرفات التربويات على السؤال الثالث في مجال التهيئة الذي نص على "
 المعلمة بالمعرفة السابقة لدى الطلبة؟ كيف يكون ذلك؟ اذكري أمثلة؟

معلمات الصفوف الثالثة األولى يهتمن  ؛ إلى أنعلى هذا السؤال المشرفة األولىأشارت إجابة 

المشرفة ا أممن خالل طرح األسئلة وتحديد المهارات الالزمة للتعلم الجديد.  بمعرفة الطلبة السابقة

معرفة ما  ضضرورية للبدء في تعلم مادة الدرس الجديد. بغر فأجابت بأن المعرفة السابقة  الثانية

، فهذا اعليه درسالموضوع  يتم بناءس ألنهمن معلومات عن الموضوع قبل تدريسه.  لبةلدى الط

كتسب مهارة وبعد أن ت، التحديد ضروري لصياغة األهداف ولتصميم إستراتيجيات التدريس المناسبة

يتم  الثالثة المشرفةفي حين كانت إجابة  .لبةتحديد خصائص نمو الطلبة تقوم بتحديد خبرات الط

معلمة بأن ال فأجابت المشرفة الرابعةما تصحيح أعمال الطلبة والواجبات السابقة، أ ذلك من خالل

 .من خالل طرح األسئلة وتحديد المهارات الالزمة للتعلم الجديد يمكن تهتم بمعرفة الطلبة السابقة

تدريس البنائي في مجال ثالثًا: استجابات المشرفات التربويات على درجة ممارسة المعلمات لل
 التفاعل:

ما هي استجابات المشرفات التربويات على السؤال األول في مجال التفاعل الذي نص على " 
 " االستراتيجيات المتبعة في جعل عملية التدريس تفاعلية؟

أن معلمات الصفوف الثالثة األولى على هذا السؤال؛ إلى  المشرفة األولىة أشارت إجاب

ف، والتعلم والتعلم باالكتشا ،استراتيجيات متنوعة مثل العصف الذهني والتعلم التعاونييستخدمن 

باألساس  االستراتيجيات عمل فأجابت بأن ذلك يتم من خالل المشرفة الثانيةأما باللعب وغيرها. 

. بعلى إثارة تفاعل ودافعية المتعلم الستقبال المعلومات، وتؤدي إلى توجيهه نحو التغيير المطلو 

قيني ، على طريقة الشرح التلةستخدمها المعلمت، أو الطرائق أو اإلجراءات التي وقد تشتمل الوسائل

. في انمن خالل األقر لعصف الذهني والتعلم وا أو االستقرائية االستنتاجيةريقة )المواجهة(، أو الط
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ستراتيجيات اريس هي بأن االستراتيجيات المتبعة في عملية التد المشرفة الثالثةحين كانت إجابة 

عملية  فأجابت بأن االستراتيجيات المتبعة في المشرفة الرابعةما الحوار والمناقشة والتدريس المباشر أ

 طرق التعلم التقليدية.التدريس هي 

ي ما هاستجابات المشرفات التربويات على السؤال الثاني في مجال التفاعل الذي نص على " 
 " األساليب التي تستخدمها المعلمة إلثارة الطلبة، وتحفيزهم للتعلم والتميز؟ 

بأن معلمات الصفوف الثالثة األولى يقمن  ، على هذا السؤال المشرفة األولىأشارت إجابة 

ابت بأن فأج المشرفة الثانيةأما  ،مكافآتالوتقديم  المنافسة من خلق جوو  تشجيع العمل الجماعيب

، هدافتحديد األ، و الواجبات المنزلية التي يريدونهاترك  حرية اختيار المهام و  تم  من خاللذلك ي

، سيطةتقديم مكافآت ب، و المنافسة الشريفة من خلق جو، و التعلم تغيير فضاء، و لق بيئة آمنةوخ

الطرق  بأن المشرفة الثالثةبة، في حين كانت إجابة الطل لتعرف على، واتشجيع العمل الجماعيو 

ما أ ، التعلم تغيير فضاء، و خلق بيئة آمنةالمتبعة في تحفيز المعلمة للطلبة للتعلم والتميز هي 

رك  حرية تفأجابت بأن الطرق المتبعة في تحفيز المعلمة للطلبة للتعلم والتميز هو  المشرفة الرابعة

 .اختيار المهام و الواجبات المنزلية التي يريدونها

التربويات على السؤال الثالث في مجال التفاعل الذي نص على " كيف تقوم استجابات المشرفات 
 المعلمة بالربط بين المنهج التدريسي والحياة الواقعية؟"

بأن معلمات الصفوف الثالثة األولى يستخدمن  ؛على هذا السؤال المشرفة األولىأشارت إجابة 

منهج فأجابت بأن الربط بين ال الثانية المشرفةأما  ضرب أمثلة منتمية وتوظيف مهارات التفكير.

حيث ، ن فيهاالبيئة التي يعيشو بحياة الطلبة وواقعهم ربطه التدريسي والحياة الواقعية يكون من خالل 

قوم تبحاجات الطلبة ومن ثم  ة وربطهاها وعرض أهدافها ومعالمها الرئيسبالتمهيد ل ةقوم المعلمت

من خالل  ،جة معرفة الطلبة بموضوعها ووضع خطة لتدريسهااختبار قبلي لتحديد در  بإجراءالمعلمة 
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معلمة تربط بأن ال المشرفة الثالثة، في حين كانت إجابة وازن بين االهتمام بالمعرفة والمتعلمعمل ت

المشرفة ما أ .وازن بين االهتمام بالمعرفة والمتعلمبين المنهج التدريسي والحياة الواقعية من خالل ت

أن كيف تقوم المعلمة بالربط بين المنهج التدريسي والحياة الواقعية من خالل االستفادة فأجابت ب الرابعة

 .والطلبة ،والمعلمين ،وآراء الخبراء ،التربويمن البحث 

تصف  كيفاستجابات المشرفات التربويات على السؤال الرابع في مجال التفاعل الذي نص على " 
 "الصفية؟تفاعل المعلمة مع طلبتها داخل الغرفة 

 بأن على هذا السؤال بأن معلمات الصفوف الثالثة األولى المشرفة األولىأشارت إجابة 

اعل بأنه عموما المعلمة تتف فأجابت المشرفة الثانيةأما ، مع الطلبة باستمرار المعلمات يتفاعلن

 لبةن الطم المعلمات يتصف بقربهنبأن  المشرفة الثالثةفي حين كانت إجابة باستمرار مع طلبتها، 

 .طحيبأداء مهماتهن بشكل س يقمنالمعلمات  فأجابت بأن المشرفة الرابعةما أ، ويمارسن دورا إيجابيا

رابًعا: استجابات المشرفات التربويات على درجة ممارسة المعلمات للتدريس البنائي في مجال 
 التقويم:

التقويم الذي نص على " ما هي استجابات المشرفات التربويات على السؤال األول في مجال 
؟ وما سأثناء الدرس وبعد الدر  استراتيجيات التقويم التي تتبعها المعلمة في عملية تقييم الطلبة

 هي أدواتها؟"

 أن معلمات الصفوف الثالثة األولى، إلى على هذا السؤال المشرفة األولىأشارت إجابة 

وأدواتها  األداء استراتيجية التقويم المعتمد علىاستراتيجيات التقويم في عملية تقييم الطلبة يستخدمن 

، لى األداءستراتيجية التقويم المعتمد عافأجابت بأن المعلمات يستخدمن  المشرفة الثانيةأما المختلفة. 

الذات أما ة مراجعة استراتيجي، و استراتيجية التواصل، و تراتيجية المالحظاس، و استراتيجية القلم والورقةو 

، علمسجل وصف سير التي، و سلم التقدير اللفظ، و سلم التقدير، و قوائم الرصدفهي  دوات التقويمأ

 ية القلم والورقةاستراتيجيتبعن  المعلماتبأن  المشرفة الثالثة، في حين كانت إجابة السجل القصصيو 
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ية تقييم يجيات التقويم التي تتبعها المعلمة في عملفأجابت بأن استرات المشرفة الرابعةما أفي الغالب، 

 الطلبة هي السؤال والجواب.

استجابات المشرفات التربويات على السؤال الثاني في مجال التقويم الذي نص على " كيف توظف 
 يم الطلبة في تحسين عملية التعلم؟"يالمعلمة نتائج تق

ظفن و يبأن معلمات الصفوف الثالثة األولى  ،على هذا السؤال المشرفة األولىأشارت إجابة 

ياء األمور في وألول لبةتغذية راجعة بناءة للط من خاللنتائج تقويم الطلبة في تحسين عملية التعلم 

سية، فأجابت بأنه لتنظيم وتعديل وحدات درا المشرفة الثانيةالوقت المناسب، ويتابع تطبيقها. أما 

 شرفة الثالثةالمي حين كانت إجابة ف اء األمور في الوقت المناسب،وليللطلبة وألتغذية راجعة تقديم و 

نتائج تقويم الطلبة في تحسين عملية التعلم من خالل معرفة نقاط القوة والضعف يوظفن بأن المعلمات 

قويم الطلبة نتائج تبأن المعلمات يوظفن فأجابت  المشرفة الرابعةأما  ،وبناء خطة عالجية في ضوئها

 .في فئات لتحديد آلية للعمل معها وفقها لبةعملية التعلم من خالل تصنيف الطفي تحسين 

استجابات المشرفات التربويات على السؤال الثالث في مجال التقويم الذي نص على " ما هي 
 طريقة التقويم التي تستخدمها المعلمة لمراعاة الفروق الفردية؟"

ريقة طأن معلمات الصفوف الثالثة األولى ، إلى على هذا السؤال المشرفة األولىأشارت إجابة 

فة من خالل تنويع اساليب التقويم المختل التقويم التي تستخدمنها لمراعاة الفروق الفردية تتم من

من ذلك يتم  أنفأجابت ب المشرفة الثانيةأما ية ومقابالت وادوات تقويم بديل. هارات تحريرية وشفاختب

ت إجابة ي حين كانف .وادوات تقويم ختبارات ومقابالتا المختلفة منخالل تنويع اساليب التقويم 

بأن طريقة التقويم التي تستخدمها المعلمة لمراعاة الفروق الفردية هي تقويم الطلبة  المشرفة الثالثة

تخدمها فأجابت بأن طريقة التقويم التي تس المشرفة الرابعةأما  ،المختلفة وذكاءاهمبناء على مهارتهم 

 .لمة لمراعاة الفروق الفردية هي طريقة التقويم المعتمد على األداءالمع
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
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 والذي نص على: "ما درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 
 األولى للتدريس البنائي من وجهة نظر المعلمات أنفسهن؟"

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب تم استخراج ، لإلجابة عن هذا السؤالو 

وضحها ، وكانت النتائج كما يككل مجاالت االستبانة واالستبانةعلى  عينة الدراسة أفرادالستجابات 

 :(4)الجدول 

 (1جدول )ال
الثالثة األولى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة معلمات الصفوف 

 للتدريس البنائي مرتبة تنازلًيا

 المجاالت الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 0.67 4.39 التهيئة والتمهيد 1
 مرتفعة 0.69 4.37 التخطيط 2
 مرتفعة 0.71 4.37 التفاعل الصفي 3
 مرتفعة 0.72 4.32 التقويم 4

 مرتفعة 0.67 4.36 االستبانة ككل

أن درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى للتدريس البنائي جاءت  (4)الجدول  نيبيّ      

أما مجاالت االستبانة فقد ، (0.67) وبانحراف معياري (4.36)مرتفعة، إذ كان المتوسط الحسابي الكلي 

تجابة حصل على أعلى اس و، األولىبالمرتبة ( جاء التهيئة والتمهيدمجال )على النحو اآلتي:  جاءت

ل والتفاع ،التخطيط) مجاليالثانية وجاء بالمرتبة ، (1067)وانحراف معياري  ،(4039)بمتوسط حسابي 

بالمرتبة وجاء  ،الترتيبعلى  (1071)، (1069)وانحرافين معياريين  (4037) بمتوسط حسابي الصفي(

 .(1072)وانحراف معياري  (4032) بمتوسط حسابي (التقويماألخيرة، مجال )

 نتائج كل مجال من مجاالت االستبانة على النحو اآلتي: (8، 7، 6، 5)ن الجداول وتبيّ 
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 المجال األول: التخطيط

ينة الدراسة ع أفرادالستجابات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب،تم استخراج 

 يوضح ذلك: (5)على فقرات المجال األول: التخطيط، والجدول 

 (1الجدول )
 جالم الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقراتوالرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازلًيا التخطيط

أن درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى لمجال التخطيط للتدريس  (5)يبين الجدول 

الفقرة السادسة  جاءت، و (0.69) وانحراف معياري (4.37)البنائي جاءت مرتفعة، بمتوسط حسابي 

، بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي "بصورة واضحة ومحددةَأصيغ أهداف الدرس والتي تنص على "

أراعي الفروق الفردية  ، وجاءت الفقرة الخامسة والتي تنص على "(1081)وانحراف معياري  (4061)

وانحراف معياري  (4.54)"، بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي بين المتعلمين عند التخطيط للدرس

 رتبةال
 رقم

 الفقرة الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 0.81 4.60 َأصيغ أهداف الدرس بصورة واضحة ومحددة. 6 1
 مرتفعة 0.79 4.54 أراعي الفروق الفردية بين المتعلمين عند التخطيط للدرس. 5 2

3 2 
أثناء التخطيط  ُأراعي الترابط والتكامل بين المفاهيم واألفكار

 للدرس.
 مرتفعة 0.75 4.53

 مرتفعة 0.81 4.50 واألفكار الرئيسة.ُأحلل محتوى الدرس للعناصر  1 4
 مرتفعة 0.85 4.45 أهتم باحتياجات المتعلمين عند التخطيط للدرس. 3 5
 مرتفعة 0.83 4.44 ُأراعي تقسيم وقت الحصة لتحقيق األهداف التعليمية. 11 6
 مرتفعة 0.81 4.43 أحرص على أن تتوافق أهداف الدراس مع التقويم. 11 7
 مرتفعة 0.95 4.23 المتعلمين في وضع قواعد االنضباط الصفي.ُأشارك  8 8

9 4 
َأحرص على صياغة محتوى الدرس في صورة مشكالت 

 تعليمية ترتبط بحياة المتعلمين.
 مرتفعة 0.92 4.21

 مرتفعة 0.87 4.19 ُأوفر وسائل تعليمية إلثراء بيئة التعلم. 7 11
 مرتفعة 1.10 3.92 الدرس. ُأشارك المتعلمين في التخطيط لمجريات 9 11

 مرتفعة 0.69 4.37 المجال ككل
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 "علمُأوفر وسائل تعليمية إلثراء بيئة التعة والتي تنص على "جاءت الفقرة الساب، في حين (0.79)

، وجاءت الفقرة التاسعة والتي (0.87)وانحراف معياري  (4.19)بمتوسط حسابي بالمرتبة قبل األخيرة 

 " بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابيُأشارك المتعلمين في التخطيط لمجريات الدرس تنص على "

 (1.100) وانحراف معياري( 3.92)

 المجال الثاني: التهيئة والتمهيد

ينة الدراسة ع أفرادالستجابات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبتم استخراج 

 يوضح ذلك: (6)والجدول  الثاني: التهيئة والتمهيدعلى فقرات المجال 

 (1جدول )ال
الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 التهيئة والتمهيد مرتبة تنازلًيا

رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 0.78 4.60 ُأراعي صحة المعلومات ودقتها أثناء التهيئة والتمهيد. 9 1
 مرتفعة 0.80 4.50 للمرحلة التعليمية.َأختار التهيئة المناسبة  7 2
 مرتفعة 0.77 4.50 ُأراعي االنتقال التدريجي لموضوع الدرس الجديد. 11 3

4 2 
ُأمهد للدرس بمدخل مناسب وشيق مثل )عرض مجموعة من 

 القصص، والفيديوهات، واأللعاب، والمسابقات(.
 مرتفعة 0.85 4.46

5 4 
المرتبطة بموضوع الدرس َأستثير خبرات المتعلم السابقة 

 الجديد.
 مرتفعة 0.83 4.45

 مرتفعة 0.81 4.44 ُأمارس المرونة أثناء التهيئة والتمهيد حسب استجابة المتعلم. 5 6
 مرتفعة 0.85 4.35 َأربط المادة الحالية بالمواد الدراسية األخرى. 3 7

8 6 
َأحرص على التجديد واالبتكار في أساليب التهيئة والتمهيد 

 بعيدًا عن النمطية.
 مرتفعة 0.85 4.30

 مرتفعة 0.87 4.22 َأعرض مشكالت حقيقية مرتبطة بالدرس. 1 9
 مرتفعة 0.89 4.07 َأتقيد بالمدة الزمنية المناسبة للتهيئة والتمهيد. 8 11

 مرتفعة 0.67 4.39 المجال ككل
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أن درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى لمجال التهيئة والتمهيد  (6) يبين الجدول

الفقرة  جاءتو ، (0.67) وانحراف معياري (4.39)حسابي مرتفعة، بمتوسط  للتدريس البنائي جاءت

رتبة األولى ، بالم"ُأراعي صحة المعلومات ودقتها أثناء التهيئة والتمهيد التي تنص على "و  التاسعة

َأختار وجاءت الفقرة السابعة والتي تنص على " ،(0.78)وانحراف معياري  (4.60)بمتوسط حسابي 

، (0.80)وانحراف معياري  (4.50)"، بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي التهيئة المناسبة للمرحلة التعليمية

بالمرتبة  "حقيقية مرتبطة بالدرسَأعرض مشكالت والتي تنص على " األولىالفقرة  جاءتفي حين 

، وجاءت الفقرة الثامنة والتي تنص على (0.87)وانحراف معياري  (4.22)بمتوسط حسابي األخيرة  قبل

وانحراف  (4.07)بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  "َأتقيد بالمدة الزمنية المناسبة للتهيئة والتمهيد"

 0(0.89) معياري

 الصفيالمجال الثالث: التفاعل 

ينة الدراسة ع أفرادالستجابات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب،تم استخراج 

 يوضح ذلك: (7)والجدول  التفاعل الصفيالثالث: على فقرات المجال 

 (2جدول )ال
جال مالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 التفاعل الصفي مرتبة تنازلًيا

رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 0.84 4.56 ُأصحح أخطاء المتعلمين لتعزيز عملية التعلم. 6 1
رشادهم أثناء العمل. 8 2  مرتفعة 0.85 4.48 ُأتابع عمل المتعلمين في المجموعات وا 
 مرتفعة 0.79 4.47 َأربط بين الخبرات السابقة والالحقة عند المتعلم. 2 3
 مرتفعة 0.75 4.47 َأستخدم مهارات التواصل اللفظي وغير لفظي أثناء الحصة الصفية. 15 4
 مرتفعة 0.86 4.43 ُأزود المتعلمين بالتغذية الراجعة الفورية. 7 5
 مرتفعة 0.84 4.41 خالل البناء المعرفي.َأتأكد من فهم المتعلمين للمعلومات من  5 6
 مرتفعة 0.86 4.41 َأستخدم أساليب التعزيز المتنوعة والمناسبة. 9 7
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أن درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى لمجال التفاعل الصفي  (7)يبين الجدول 

الفقرة  جاءتو ، (0.71) وانحراف معياري (4.37)مرتفعة، بمتوسط حسابي  للتدريس البنائي جاءت

ى بمتوسط ، بالمرتبة األول"ُأصحح أخطاء المتعلمين لتعزيز عملية التعلم التي تنص على "و  السادسة

ين ُأتابع عمل المتعلموجاءت الفقرة الثامنة والتي تنص على " ،(0.84)وانحراف معياري  (4.56)حسابي 

رشادهم أثناء العملفي  وانحراف معياري  (4.48)"، بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي المجموعات وا 

ي ُأشجع المتعلمين على التأمل الذاتوالتي تنص على " الثانية عشرالفقرة  جاءتفي حين ، (0.85)

الفقرة الثالثة ، وجاءت (0.92)وانحراف معياري  (4.19)بمتوسط حسابي األخيرة  بالمرتبة قبل "ألفكارهم

ط حسابي بالمرتبة األخيرة بمتوس "ُأشجع المتعلمين على بناء معارفهم ذاتًياعشر والتي تنص على "

 0(0.93) وانحراف معياري (4.15)

  

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

بداء الرأي. 4 8  مرتفعة 0.90 4.37 َأفسح المجال للمتعلمين بطرح األسئلة واالستفسارات وا 

9 11 
أراعي مستويات التفكير المختلفة لدى المتعلمين من خالل أنشطة 

 وتكاليف وواجبات وأسئلة متنوعة.
 مرتفعة 0.80 4.36

11 11 
ُأثير دافعية المتعلمين من خالل طرح مواقف ترتبط بحياة المتعلمين 

 اليومية.
 مرتفعة 0.85 4.35

11 3 
من خالل األنشطة التعليمية  ُأراعي حاجات المتعلمين واهتماماتهم

 المطروحة.
 مرتفعة 0.83 4.33

 مرتفعة 0.90 4.31 َأسمح بتعدد وجهات النظر عند المناقشة. 14 12

13 1 
ُأوفر فرص التعلم النشط للمتعلمين مثل )التعلم التعاوني، والعصف 

 الذهني، وحل المشكالت، واالستقصاء...إلخ.(.
 مرتفعة 0.86 4.22

 مرتفعة 0.92 4.19 المتعلمين على التأمل الذاتي ألفكارهم.ُأشجع  12 14
 مرتفعة 0.93 4.15 ُأشجع المتعلمين على بناء معارفهم ذاتًيا. 13 15

 مرتفعة 0.71 4.37 المجال ككل
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 المجال الرابع: التقويم

ينة الدراسة ع أفرادالستجابات والرتب،  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم استخراج 

 يوضح ذلك: (8)والجدول  الرابع: التقويمعلى فقرات المجال 

 (2جدول )ال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال 

 التقويم مرتبة تنازلًيا

أن درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى لمجال التقويم للتدريس  (8)يبين الجدول      

التي و  الثانيةالفقرة  جاءتو (، 0.72) وانحراف معياري (4.32)مرتفعة، بمتوسط حسابي  البنائي جاءت

 الرتبة
رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 مرتفعة 0.81 4.44 ُأراعي الفروق الفردية بين المتعلمين من خالل طرح أسئلة متنوعة. 2 1

 مرتفعة 0.83 4.44 ُأعزز جوانب القوة لدى المتعلمين أثناء الحصة. 9 2

 مرتفعة 0.81 4.43 َأربط بين التقويم واألهداف التعليمية. 4 3

 مرتفعة 0.80 4.43 التعليمية.ُأنوع في االختبارات لتتناسب محتوى المادة  8 4

 مرتفعة 0.84 4.42 َأستخدم المالحظة لتقييم أداء المتعلمين أثناء الحصة. 7 5

6 3 
ُأقيم أداء المتعلمين من خالل أساليب مختلفة عن طريق )سجالت 
 األداء، واألعمال الكتابية، واألنشطة الصفية، والمناقشة والحوار(.

 مرتفعة 0.90 4.41

 مرتفعة 0.77 4.41 َأستكشف جوانب الضعف لدى المتعلمين وأعمل على معالجتها. 11 7

 مرتفعة 0.85 4.35 َأستخدم التقويم بصورة مستمرة أثناء الحصة )التقويم التكويني(. 6 8

 مرتفعة 0.82 4.26 ُأوظف نتائج التقييم في تحسين عملية التعلم. 1 9

 مرتفعة 0.94 4.19 وأناقشها مع المتعلمين.ات نتائج االختبار  وضحأُ  11 11

 مرتفعة 0.89 4.17 َأحرص على مقارنة مستوى أداء المتعلم بنفسه. 12 11

 مرتفعة 0.97 4.12 ُأشجع المتعلمين على تقييم أدائهم ذاتياا. 5 12

 مرتفعة 1.03 4.08 أستخدم ملف اإلنجاز في متابعة أداء المتعلمين. 13 13
 مرتفعة 0.72 4.32 المجال ككل



65 

ألولى ، بالمرتبة ا"أسئلة متنوعةُأراعي الفروق الفردية بين المتعلمين من خالل طرح تنص على "

ُأعزز وجاءت الفقرة التاسعة والتي تنص على " ،(0.81)وانحراف معياري  (4.44)بمتوسط حسابي 

وانحراف معياري  (4.44)"، بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي جوانب القوة لدى المتعلمين أثناء الحصة

 "اُأشجع المتعلمين على تقييم أدائهم ذاتيا " والتي تنص على الخامسةالفقرة  جاءتفي حين ، (0.83)

، وجاءت الفقرة الثالثة عشر (0.97)وانحراف معياري  (4.12)بمتوسط حسابي األخيرة  بالمرتبة قبل

سابي بالمرتبة األخيرة بمتوسط ح "أستخدم ملف اإلنجاز في متابعة أداء المتعلمينوالتي تنص على "

 0(1.03) وانحراف معياري (4.08)

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ائي للتدريس البنلدرجة ممارستهن معلمات الصفوف الثالثة األولى  تقدير( في α  =4941داللة )

 تبعًا لمتغيرات )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟

 لإلجابة عن هذا السؤال تم تناول المتغيرات كما يأتي:

 المؤهل العلميمتغير  19

بنائي للتدريس الالصفوف الثالثة األولى داللة الفروق في درجة ممارسة معلمات وللكشف عن 

راد الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أف ا لمتغير المؤهل العلمي، تم حساب المتوسطاتوفقً 

 ، كما تم حساب الفروق بينهما باستخدام اختباروالدرجة الكليةاالستبانة  مجاالت الدراسة علىعينة 

 :ذلك يوضح (9)للعينات المستقلة، والجدول  (ت)

  



66 

 (2)الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق 

 وفَقا لمتغير المؤهل العلمي معلمات الصفوف الثالثة األولى للتدريس البنائيممارسة في درجة 

المتوسط  العدد الفئة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
 )ت(

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التخطيط
 0.76 4.34 155 بكالوريوس

10.896 225 0.37 
 0.54 4.43 72 ادراسات علي

 التهيئة والتمهيد
 0.74 4.35 155 بكالوريوس

1.307 225 0.19 
 0.47 4.48 72 ادراسات علي

 التفاعل الصفي
 0.79 4.34 155 بكالوريوس

.9561 225 0.34 
 0.52 4.43 72 ادراسات علي

 التقويم
 0.78 4.29 155 بكالوريوس

.8581 225 0.39 
 0.56 4.38 72 ادراسات علي

الكلية ألداة الدرجة 
 الدراسة

 0.74 4.33 155 بكالوريوس
1.023 225 0.31 

 0.49 4.43 72 ادراسات علي

 .(4941 = 5)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   *

درجة في  (α =1015)إحصائية عند مستوى داللة عدم وجود فروق ذات داللة  (9)الجدول  يبين     

ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى للتدريس البنائي في جميع مجاالت االستبانة واالستبانة 

لمتغير المؤهل العلمي، أي أن ممارسة المعلمات للتدريس البنائي ال تختلف باختالف  تعزىالكلية 

 مؤهلهن العلمي.

 متغير سنوات الخبرة 29

داللة الفروق في درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى للتدريس البنائي وللكشف عن      

وفًقا لمتغير سنوات الخبرة، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد 

 يوضح ذلك: (11)عينة الدراسة على مجاالت االستبانة والدرجة الكلية، والجدول 
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 (14جدول )ال
 وات الخبرةمتغير سنلوللدرجة الكلية تبعًا  االستبانةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة المجال

 التخطيط

 0.71 4.31 46 سنوات 1 أقل من

 0.87 4.36 83 سنوات 11 – 1 من

 0.50 4.40 98 سنوات 11 أكثر من

 التهيئة والتمهيد

 0.66 4.32 46 سنوات 1 أقل من

 0.86 4.35 83 سنوات 11 – 1 من

 0.45 4.46 98 سنوات 11 أكثر من

 التفاعل الصفي

 0.68 4.34 46 سنوات 1 أقل من

 0.91 4.34 83 سنوات 11 – 1 من

 0.52 4.40 98 سنوات 11 أكثر من

 التقويم

 0.67 4.28 46 سنوات 1 أقل من

 0.89 4.31 83 سنوات 11 – 1 من

 0.56 4.35 98 سنوات 11 أكثر من

 الدرجة الكلية

 0.66 4.31 46 سنوات 1 أقل من

 0.86 4.34 83 سنوات 11 – 1 من

 0.48 4.40 98 سنوات 11 أكثر من

متغير ل وللدرجة الكلية تبعاً  االستبانةلمجاالت أن المتوسطات الحسابية  (11) الجدول يبين

ن هذه المتوسطات تقترب من بعضها، وللكشف أويالحظ  ،(4046 - 4028)تراوحت بين سنوات الخبرة 

 (α =1015) فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 :(11)الجدول  وضحكما ي (One way ANOVA) تم استخدام تحليل التباين األحادي
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 (11)الجدول 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق في درجة ممارسة المعلمات للتدريس 

 على االستبانة ككل البنائي وفقا لمتغير سنوات الخبرة

مجموع  المصدر الرقم
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

اختبار 
 ف

الداللة 
 االحصائية

 1.75 2951. 1351. 2 2701. الخبرة سنوات 1

   4581. 224 102.552 الخطأ 2

    226 102.822 الكلي المعدل 3

درجة في  (α =1015)إحصائية عند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة عدم  (11)الجدول  يبين     

ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى للتدريس البنائي على االستبانة الكلية تبًعا لسنوات الخبرة، 

 وهي قيمة غير دالة إحصائًيا. (10295)حيث بلغت قيمة )ف( 

بين  الفروقلحساب  (One way MANOVA) المتعدداختبار تحليل التباين  استخدامكما تم 

 :(12)الجدول  يوضح، كما االستبانةمجاالت على  سنوات الخبرة متغيروفًقا ل المتوسطات

 (12جدول )ال
نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد للكشف عن داللة الفروق في درجة ممارسة المعلمات للتدريس 

 البنائي وفقا لمتغير سنوات الخبرة على مجاالت االستبانة

مجموع  المتغيرات التابعة المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
الداللة  اختبار ف المربعات

 االحصائية

 سنوات الخبرة

 0.80 2211. 1071. 2 2141. التخطيط

 0.38 9631. 4281. 2 8551. التهيئة والتمهيد

 0.85 1641. 0841. 2 1681. التفاعل الصفي

 0.85 1661. 0861. 2 1721. التقويم

 الخطأ

   4861. 224 108.760 التخطيط

   4441. 224 99.504 التهيئة والتمهيد

   5121. 224 114.786 التفاعل الصفي

   5181. 224 116.050 التقويم

 الكلي المعدل

    226 108.975 التخطيط

    226 100.359 التهيئة والتمهيد

    226 114.954 التفاعل الصفي

    226 116.222 التقويم
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درجة في  (α =1015)إحصائية عند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة عدم  (12)الجدول  يبين     

 فًقا لمتغيرو  االستبانة مجاالت جميع ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى للتدريس البنائي على

 وهي قيم غير دالة إحصائًيا. (10963 – 10164)بين قيمة )ف( تراوحت سنوات الخبرة، حيث 
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

يعرض هذا الفصل نتائج الدراسة ومناقشتها وعالقتها بالدراسات السابقة والتوصيات التي توصلت      

 إليها الدراسة، وفيما يلي توضيًحا لها.
ئج المتعلقة بالسؤال األول شة النتا  مناق

والذي نص على: ما درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة  األولالسؤال المتعلقة بنتائج المناقشة 
 األولى للتدريس البنائي من وجهة نظر المشرفين التربويين؟

هة لتدريس البنائي من وجيمارسن ا معلمات الصفوف الثالثة األولىأن  نت نتائج الدراسةبيّ      

في والتقويم والتهيئة والتفاعل الصيمارسن التخطيط  حيث بدرجات متفاوتة، المشرفين التربوييننظر 

في التدريس في ضوء البنائية من خالل العديد من األنشطة التي يقمن بها. فبعضهن يمارسن التدريس 

البنائي بشكل كبير والبعض اآلخر بشكل متوسط وعلى جميع مجاالت التدريس البنائي، مما يعني 

 فتوظيلدى بعضهن في ممارسة و  وجود ممارسة بدرجة مرضية لدى البعض منهن ووجود ضعف

  .التدريس البنائي

ن أ وقد تعزى هذه النتيجة إلى بروز دعوات للمتخصصين التربويين في اآلونة األخيرة بضرورة

كساب مهارات المتعلمين في توظيف  تكون المناهج التعليمية أكثر فاعلية بحيث تساهم في تعزيز وا 

 وبناء على هذه الدعوات أصبح واسترجاعها وقت الحاجة،حفظها المعلومات بدال من مجرد المعارف و 

 .مطلوبةللوصول إلى المهارات ال نمن مسؤولية المشرفات متابعة المعلمات وتوجيهه

إلى أن المشرفات ومن خالل حضور الحصص اإلشرافية ومتابعة ا أيضً وقد ُتعزى هذه النتيجة 

لى إضافة إ ،المطلوبة في ضوء البنائيةدوارهن أيمارسن أظهرت أن المعلمات  ،سجالت المعلمات

أنهن ومن خالل إشرافهن ومتابعتهن للمعلمات وجدنهن يطبقن أساليب التدريس البنائي بالشكل 
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وقد يعود السبب إلى تطبيق الزيارات الصفية بين المعلمات وحضور الدروس النموذجية المطلوب. 

دهن ت المشرف التربوي التقويمية لتزوي، باإلضافة إلى زياراابعضً  نلالستفادة من خبرات بعضه

 بالمالحظات اإليجابية وتعزيزها، والسلبية لعالجها لتحقيق تعلم أفضل.

وربما يعود السبب في ذلك إلى قيام المشرفات بدور المراقب والمقيم للمعلمات، والذي يكون 

ل تقديم أفضمعلمات وحرصهن على ضمن توجيهات وتعليمات من قبل المشرفات، جعل وعي ال

علمات لى الثقافة التربوية التي تمتلكها تلك المإل ممارسات بنائية، تستند مستوى ممكن وذلك من خال

 وهذا ما أشارت إليه استجابات المشرفات.

المشرفات، الحظن أن المعلمات مارسن دور المعلم المشرف ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن 

م والمنظم، لبيئة التعلم بما يتوافق مع البنائية التي تجعل المتعلم والموجه والميسر لعملية التعلي

ثلن لمعلمات أنهن تمتهن لخلف المعنى، كما أشارت المشرفات من خالل متابع اوباحثً  ًيامستقص

وبشكل كبير دور المعلم وفًقا للفكر البنائي في تنظيم وتهيئة البيئة المحيطة بالمتعلم وتوفير أدوات 

 مختلفة واختيار االستراتيجيات المناسبة للموقف التعليمي إلنجاز المهمات التعليمية. ومصادر تعلم

 رسنيما معلمات الصفوف الثالثة األولىأن إلى  التخطيط بمجالأشارت النتائج المتعلقة و      

التربويات بدرجات متفاوتة تميل إلى ممارسة كبيرة ومرضية من  وجهة نظر المشرفات منالتخطيط 

 وجهة نظر المشرفات.

بأن المشرفات الحظن أن المعلمات لتخطيط من قبل المعلمات ويعزى ذلك إلى استخدام مهارة ا     

يقمن بالترتيب المتناسق في طرح المعلومات وترتيب األفكار وتسلسلها، وجعل كل فكرة َلِبنةً ِلَما قبلها، 

وجعل أفكار الدرس موزعة بالتساوي حسب زمن الحصة، واالستعداد (. 2113كما أشار لها )الدليمي، 

 ،، وبعد إنهاء المعلمة الدرس لم يكن هناك وقت زائد للحصةلمواجهة المشكالت أثناء األداء التعليمي

 بل استغلت المعلمة جميع زمن الحصة.
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كما قد تعزي النتيجة إلى أن المعلمات قد يعدن الخطة التدريسية في عمليات ذهنية وكتابية قبل      

تي سوف ائل الالدرس بفترة كافية ويتم تحديد أهداف الدرس والمحتوى واألساليب واألنشطة والوس

 تستخدم داخل الغرفة الصفية مع المتعلمين.

وقد يعود السبب إلى أن المشرفات وجدن المعلمات يحددن الوسائل واألنشطة وطرائق التدريس      

لكل حصة باالعتماد على موضوع الحصة، ومن الممكن االستناد إلى دليل المعلم إلعداد الخطة 

   يم(.و التدريسية من تحديد )األهداف واستراتيجيات التدريس والوسائل واألنشطة واستراتيجيات التق

قد تعزى النتيجة إلى أن المشرفات التربويات وجدن المعلمات يراعون الفروق الفردية من كما      

 ارأش، كما خالل تنوع األنشطة واألمثلة التي تعمل المعلمات على إعدادها قبل الحصة الصفية

ات ارف والمعلومالمع إناستقاللية وذاتية كل متعلم حيث الفروق الفردية ب( إلى 2118)المغربي، 

مين باإلضافة إلى إتاحة الفرصة للمتعل وتختلف من شخص آلخر،السابقة لدى المتعلمين تتباين 

بداء الرأي من خالل األمثلة الواقعية في بيئاتهم المحلية المختلفة.      للتعليق وا 

الثالثة  الصفوفمعلمات أن إلى فقد أشارت إلى  أما النتائج المتعلقة بمجال التهيئة والتمهيد     

إلى  بدرجات متفاوتة تميل من وجهة نظر المشرفات التربويات التهيئة والتمهيديمارسن  األولى

 ممارسة كبيرة ومرضية من وجهة نظر المشرفات.

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن المشرفات ومن خالل إشرافهن على المعلمات وجدهن يقمن      

عًدا بعد مست متعلمالمتعلم بموضوع الدرس بشكل ممتاز، ما أدى إلى جعل البالتمهيد من خالل ربط 

إثارة اهتمامه وزيادة دافعيته وجذبه للدرس، فقد ربطت المعلمات الدرس الجديد باألبنية المعرفية 

للطلبة، ووضعن إطاًرا مرجعًيا لتنظيم األفكار والمعلومات التي يحتوي عليها الدرس من خالل ربط 

لجديد بالقديم، وذكرت المعلمات أموًرا مألوفة لدى الطلبة وكان لها ارتباًطا وثيًقا بالدرس الدرس ا

 الجديد للوصول إلى ما هو غير معروف وما يعرف بالتعلم الجديد.
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إن المعرفة السابقة هي المحور الرئيس في عملية ( 1119كما يرى كال من الحلفي والموسوي )

 ببناء معرفته استناًدا إلى خبراته ومعارفه السابقة، فالمتعلم يعمل على التعلم، كون أن المتعلم يقوم

بناء ذو معنى لما تعلمه ذاتًيا من خالل تفاعل المتعلم واستخدام جميع حواسه مع البيئة الخارجية 

تمكنه من ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة. وإلحداث عملية التعلم يجب إحداث تغيير في 

 .ة المعرفية من إعادة تنظيم األفكار والمعلومات والخبراتالبني

 ويعزى ذلك إلى التأكد من منع متعلمينوقد أشارت المشرفات أن المعلمات قد أتقن تهيئة ال      

انعكاس أشعة الشمس على السبورة أثناء الشرح، ونقل طفل قصير القامة يجلس في المقعد األخير 

معلمات بإفراغ ذهن الطالبات من كل ما هو شاغل له وذلك من خالل إلى المقعد األول، وقيام ال

أسئلة تثير فضول الطالبات، وقد راعت المعلمات الزمن المناسب للتهيئة وردود أفعال التالميذ ومدى 

 استجابتهم لذلك. 

وقد يعود السبب في ذلك إلى أن المشرفات ومن خالل دورهن باإلشراف والمتابعة للمعلمات 

القيام  علمينمتتنشيط ذهن الطرح عدد كبير من األسئلة البسيطة السريعة بغرض نهن يقمن بوجدن أ

اعطاء و  علمينمتقف يجذب انتباه الافتعال مو كما يقمن باعدهم، اببعض األنشطة الرياضية ولو في مق

يجابية تساعد  ،على االعتقاد بأنهم يستطيعون العمل بصورة جيدة همتغذية راجعة مألوفة ومبكرة وا 

 .مشاركين فعالين في التعلم يزيد بشكل ملحوظ من دافعيتهم متعلمينجعل الإضافة ل

 معلمات الصفوف الثالثة األولىأن إلى  مجال التفاعل الصفيبكما أشارت النتائج المتعلقة      

في  بدرجات متفاوتة، تميل إلى الضعف التربوياتمن وجهة نظر المشرفات  التفاعل الصفييمارسن 

 بعض جوانبها.

ة، على عمل األنشطة الصفيهن مع المعلمات لقلة اعتياد الطالباتويعزى ذلك إلى قلة تفاعل      

، إذا كانت األسئلة تبدأ بـ )ما رأيك تتوارى الطالبات، وقد أغلب األسئلة تخّطت مدى معرفتهن وأن
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ا لإلحراج إذا كانت اإلجابة غير صحيحة، إلى جانب شعور المعلمات من وجهة نظرك(، تجنبً 

 باألعباء المختلفة الملقاة على عاتقهن داخل المدرسة غير التدريس.   

والحظت المشرفات أن المعلمات يفتقرن إلى الوعي الكامل الستخدام طرائق التدريس ذات المردود     

لدى الطلبة، كما الحظت المشرفات أن المعلمات يطغى  اإليجابي الذي من شأنه أن ينّمي التعليم

عليهّن الجانب المعرفي أكثر من الجانب األدائي؛ ما أّدى إلى التراجع في مستوى التفاعل في البيئة 

 الصفية، والتدني في مستوى التحصيل العلمي.

البيئة  وافتقار ولعل ذلك يعزى ذلك إلى قلة معرفة المعلمين في مهارات االتصال والتواصل،     

المحيطة بالمعلم من التوجيه المعنوي والدعم النفسي له، وصعوبة المنهاج على بعض المعلمين الذين 

يوجد لديهم ضعف في التحصيل الدراسي الجامعي، وعدم معرفة المعلم أهمية دوره األكاديمي 

الرغبة فيها  يفة التعليم دونواألخالقي في توجيه النشء وجعله مثاال لإلنسان المثقف، واللجوء إلى وظ

حباطهم، وسرعة إعطاء المنهاج  لقلة الوظائف الشاغرة، وتأثر المعلمين الجدد بالمعلمين القدامى وا 

خشية انتهاء العام الدراسي قبل إعطاء المنهاج كامال، ولعل من أبرز األسباب هو كثافة الطالب في 

 قت الحصة.الغرفة الصفية وصعوبة التواصل معهم جميعا لضيق و 

الصفوف  معلماتأن أن   فقد اشارت النتائج إلى وفيما يتعلق النتائج المتعلقة بمجال التقويم     

ى الضعف بدرجات متفاوتة، تميل إل من وجهة نظر المشرفات التربويات التقويميمارسن  الثالثة األولى

 في بعض جوانبها.

مرية بما يتوافق مع المرحلة الع وأدواته المعلمات في عملية التقويم قلة معرفةويعزى ذلك إلى      

للمتعلمين، كما رأت المشرفات مقاومة المعلمات للتغيير بترك التقويم التقليدي واالنتقال إلى أنواع 

 جديدة من التقويم المتعددة، وربما يعود السبب لذلك المتطلبات الكثيرة لتطبيق التقويم المتعددة الجديد
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من وقت وجهد يقع على عاتق المعلمات، وعدم استيعاب أولياء األمور آليات التقويم، وشعور الطلبة 

 بعدم االرتياح عند إدخال نوع جديد من التقويم غير المعتاد عليه. 

وقد يعود السبب إلى عدم وجود تدريب كافي للتقويم الواقعي واستراتيجياته وأدواته، سواء في      

المعلمين أو الدورات التدريبية عند اإلعداد والتطبيق، بل يتم تدريسه بشكل نظري دون  برامج إعداد

 تطبيق.

وقد يعود السبب في ذلك إلى أن المشرفات الحظن أن المعلمات يمارسن استخدام التقويم      

وعدم  لغالب،في ااستراتيجية القلم والورقة المختلفة وليس بالحد المطلوب والتركيز على استخدام 

مراعاة المرحلة العمرية التي تحتاج إلى استخدام استراتيجيات التقويم المعتمدة على األداء مثل 

ة نقاط القوة والضعف وبناء خط يحاولن الوقوف على معرفة لم إضافة إلى أنهنالمالحظة المباشرة، 

في تنويع الو  ،في فئات لتحديد آلية للعمل معها متعلمينعالجية في ضوئها من خالل تصنيف ال

 لمتعلمينم ايتقو و بارات تحريرية وشفعية ومقابالت وادوات تقويم بديل ختساليب التقويم المختلفة من اأ

،  وقد يرجع هذا القصور بسبب ازدياد أعداد المتعلمين الهائلة المختلفة همءاوذكابناء على مهارتهم 

 .في الصفوف الذي يقف عائق أمام التنوع بالمستوى المطلوب
ئج المتعلقة بالسؤال الثانيم شة النتا  ناق

ما درجة ممارسة معلمات الصفوف السؤال الثاني والذي نص على: المتعلقة بنتائج المناقشة 
 الثالثة األولى للتدريس البنائي من وجهة نظر المعلمات أنفسهن؟

ي من وجهة البنائدرجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى للتدريس  بينت نتائج الدراسة أن

كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة على مجاالت  نظر المعلمات أنفسهن

 .(0.67)، وانحراف معياري (4.36)االستبانة كافة 

وقد جاءت المجاالت مرتبة تنازلًيا وفق المتوسطات الحسابية على النحو اآلتي: جاء مجال 

، وبدرجة ممارسة (0.67)وانحراف معياري  (4.39)مرتبة األولى بمتوسط حسابي ( بالالتهيئة والتمهيد)
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 ينوانحراف (4.37)(، بمتوسط حسابي ، والتفاعل الصفيالتخطيط) ية، تاله بالمرتبة الثانية مجالمرتفع

ة، وجاء مجال )التقويم( أخيًرا بمتوسط مرتفع، وبدرجة ممارسة على التوالي (0.71، 0.69) ينمعياري

 ة.مرتفع، وبدرجة ممارسة (0.72)وانحراف معياري  (4.32)حسابي 

رت ، حيث أظهكبيرالمعلمات مارسن التدريس البنائي بشكل إلى أن  النتيجةوتشير هذه 

إلى أن تيجة وقد ُتعزى هذه الن ،بالشكل المطلوبن أساليب التدريس البنائي يطبقن أنهن استجاباته

 فقد أظهرت المعلمات ممارسات كبيرة للمهارات ،المعلمات مارسن أدوارهن المطلوبة في ضوء البنائية

 .والتقويم ،والتفاعل الصفي ،والتمهيد والتهيئة ،المطلوبة في مجاالت التخطيط

ية مذكر بأن للمعلم دور هام في توفير بيئة تعلم متكاملة للعناصر التعلي( 2117)حيث أن القرنى 

، وما للمعلم من دور في اختيار والتقويم ،والتفاعل الصفي ،والتمهيد والتهيئة ،التخطيطكافة من 

 .استراتيجيات وطرائق ونماذج تتسق مع مسلمات البنائية ليتم تحقيق األهداف

معلمات ألهمية مرحلة الصفوف الثالثة االولى والتي وربما يعود السبب في ذلك إلى وعي ال

ممارسات بنائية كبيرة، تستند الى الثقافة التربوية التي تمتلكها المعلمات سواء نتيجة التدريب تتطلب 

 قبل الخدمة أو نتيجة الدورات التدريبية التي يخضعن لها من قبل وزارة التربية والتعليم أثناء الخدمة.

عملية جه والميسر لالمعلمات مارسن دور المعلم المشرف والمو وربما يعود السبب في ذلك إلى أن 

التعليم والمنظم لبيئة التعلم بما يتوافق مع البنائية التي تجعل المتعلم مستقص وباحث خلف المعنى، 

المعلومات الجديدة ثم التالؤم بين المتعلم والمعارف الجديدة ثم يتحقق بعده  مما ساعد على استيعاب

، فعملية التعلم ليست عبارة عن نسخ المعرفة والمعلومات من المعلم للمتعلم كما التوازن والتكيف

نما يبني المتعلم بنائه قائًما على الفهم ) ذو معنى( واستناًدا إلى بنائه المعرفي  يحدث في الحاسوب، وا 

 . (Tafrova, 2012)السابق 
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معلم ن وبشكل كبير دور الويمكن تفسير النتيجة حسب وجهة نظر المعلمات أن المعلمات تمثل

وفًقا للفكر البنائي في تنظيم وتهيئة البيئة المحيطة بالمتعلم وتوفير أدوات ومصادر تعلم مختلفة 

واختيار االستراتيجيات المناسبة للموقف التعليمي إلنجاز المهمات التعليمية بالتعاون مع المتعلمين، 

وخبرات المتعلمين بعد مرورهم بالموقف  إضافة إلى اكتشاف التغيرات التي طرأت على معارف

 (.2119وهذا ما أشار إليه )البلوشي،  ،التعليمي

المعلمين أظهرت أن  التي (2113)وعياش أبو سنينة  واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة

التي أشارت إلى  (2116)حرز اهلل  مع  دراسة واتفقتمرتفعة، يوظفون مبادئ النظرية البنائية بدرجة 

التي أشارت إلى أن  (2116)أن مستوى توظيف التعليم البنائي جاء بدرجة عالية، ودراسة الشولي 

سة الشطي ودرا ،عاليةالبنائية درجة معرفة وتطبيق معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمبادئ النظرية 

ي لبنائي مرتفعة، ودراسة البلوشالتي أظهرت أن االتجاهات ودرجة الممارسة لنموذج التعلم ا (2118)

التي أشارت إلى أن إلى أن درجة توظيف معلمي اللغة العربية لمبادئ النظرية البنائية  (2119)

أن معلمي التي أشارت إلى  (Kaya, 2012)كايا مرتفعة، كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

مي البنائي، وأن التدريس البنائي يوفر جو أكاديالجغرافيا يمتلكون اتجاهات ايجابية نحو التدريس 

ممتع في الغرفة الصفية، وجعل المتعلم محور العملية التعليمية، كما أشارت إلى أن التدريس البنائي 

 .يعمل على تنمية وعي المتعلم بالقضايا والثقافة المحلية والعالمية

درجة ممارسة معلمي  ترى بأن لتيا (2111) رياندراسة  نتائج واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع

 وبيرلن راسة سافاسيبدرجة متوسطة، ونتيجة د الرياضيات للتدريس البنائي جاءت

 , 2012)Berlin_&_(Savasci  لى أن المعلمين يعرفون معرفة عامة عن البنائية وفي إالتي أشارت

، الصفية داخل الغرفةنفس الوقت ال يتم تطبيق هذه المعرفة ولو كانت بسيطة على شكل ممارسات 
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التي أشارت إلى أن درجة مماسة معلمي التربية اإلسالمية للتدريس   (2113)دراسة الخالدي  نتيجةو 

التي أشارت إلى أن تنفيذ التدريس   (2118)البنائي جاءت متوسطة، ونتيجة دراسة المرحبي والعنزي 

التي أشارت إلى أن درجة  (2118)البنائي للمعلمين جاء بدرجة متوسطة، ونتيجة دراسة المساعفة 

التي أشارت إلى   (2119)ممارسة المعلمين للتدريس البنائي كانت متوسطة، ونتيجة دراسة لقادري 

اسة ر بل بقيت ضمن الدرجات المتوسطة، ونتيجة دأن ممارسة التعلم البنائي لم ترق إلى مستوى عالي 

نتائج أن معلمي العلوم يوظفون مبادئ التعلم البنائي بصورة التي أشارت إلى  (2115)نين االزع

 .  منخفضة

ابية على الحس ن المتوسطاتأفقد أشارت إلى وفيما يتعلق بالنتائج المتعلقة بمجال التخطيط 

على جميع الفقرات، أّما المجال  رتفعةمممارسة ، وبدرجة (4061 – 3092)المجال قد تراوحت بين 

مما يشير إلى  ،(69.1)، وانحراف معياري وقدره (4037)قدره ككل، فقد حصل على متوسط حسابي 

مرتفعة من أن استجابات عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقة بهذا المجال ككل جاءت بدرجة 

 الممارسة.

ائي فمارسن أدوار المعلم وفًقا للفكر البنبتنفيذ  التزام المعلماتويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن 

يعمل على تخطيط الدروس واختيار األهداف التعليمية، واألساليب  الذيدور المعلم المخطط 

 التعليمية، واألنشطة، والوسائل.

ن أّي عمل بال تخطيط ُمسبق تتعلق بالتخطيط بأآراء  بأن المعلمات كان لديهنوربما يفسر ذلك 

يكون بال جدوى وتأخيًرا لتحقيق المراد، والحد من نسب التقدم والرقي في مستوى األهداف، فكل نجاح 

مرهون بالتخطيط الذي َيْحُسن تنفيذه، فعملية التخطيط هي بمثابة رسم الطريق التي تجعل البوصلة 

 تتجه نحو الطريق األمثل للنجاح.
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وقد يعود السبب في ذلك إلى أن معلمات الصفوف الثالثة األولى طبقن التخطيط وبدرجة مرتفعة 

ي صياغة محتوى الدرس فو الترابط والتكامل بين المفاهيم ومراعاة محتوى الدرس  من خالل تحليل

لتخطيط الفروق الفردية بين المتعلمين عند ا ومراعاة ،صورة مشكالت تعليمية ترتبط بحياة المتعلمين

ي التخطيط ف متعلمينإضافة لمشاركة ال ،وسائل تعليمية إلثراء بيئة التعلم من خالل توفير للدرس

ل واتباع جدول زمني متسلس، تقسيم وقت الحصة لتحقيق األهداف التعليميةمع  لمجريات الدرس

  .البدء بالتنفيذ الفعلي لممارسة عملها على كل ما تود أن تقوم به المعلمة قبل ييحتو 

المجال  أن  المتوسطات الحسابية على فقد أشارت إلى أما النتائج المتعلقة بمجال التهيئة والتنفيذ

على جميع الفقرات، أّما المجال ككل، فقد  رتفعةم ممارسة، وبدرجة (4061 – 4017)قد تراوحت بين 

مما يشير إلى أن استجابات  ،(67.1)، وانحراف معياري وقدره (4039)قدره حصل على متوسط حسابي 

 مرتفعة من الممارسة.عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقة بهذا المجال ككل جاءت بدرجة 

نائي فمارسن أدوار المعلم وفًقا للفكر البويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلمات التزمن بتنفيذ 

يعمل على تهيئة المادة التعليمية للمتعلمين بما يتوافق مع احتياجاتهم المعلم المهيئ الذي  دور

 وخصائصهم النمائية، إضافة إلى تهيئة وتنظيم بيئة التعلم بتوفير مصادر التعلم المختلفة. 

إن أهم المبادئ التي تنطلق منها البنائية في التعلم  (Bhattacharjee, 2015)كما أشار باتاشارجي 

السابقة وتقديم أنشطة مرتبطة بحياتهم والعمل على تغيير األبنية  ميناالنطالق من معارف المتعل

شراكهم في عملية التعلم  .المعرفية للمتعلمين وا 

العقل  في ربطد يهمأهمية التهيئة والتويمكن تفسير ذلك بأن المعلمات كان لديهن آراء حول 

نشاط سواء كان ذلك ب المعلومةللمعلومة، من خالل تقديم  مواءمةأكثر  متعلمبالمعرفة، فإنها تجعل ال

ذكرون ، فيثير تساؤلهم في موضوع ما، أو يجعلهم يستمتعلمينجسدي أو فكري كسؤال يوجهه المعلم لل
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هي محور  الرئيسة في الدرس، لتكون أمًرا ما، فيركز المعلم في عملية التهيئة والتمهيد على المفاهيم

حقق مع الدرس فينصرف شروذ ذهنهم عنهم لتت متعلمين، وينسجم بذلك المتعلميناالستيعاب لدى ال

 األهداف من العملية التعليمية.

أن  المتوسطات الحسابية على المجال  التفاعل الصفي إلى بمجالالنتائج المتعلقة كما أشارت 

على جميع الفقرات، أّما المجال ككل، فقد حصل  رتفعةم ، وبدرجة(4056 – 4015)قد تراوحت بين 

مما يشير إلى أن استجابات عينة  ،(71.1)، وانحراف معياري وقدره (4037)قدره على متوسط حسابي 

 مرتفعة من الممارسة.الدراسة حول الفقرات المتعلقة بهذا المجال ككل جاءت بدرجة 

معلم وفًقا أدوار اللى أن المعلمات في عينة الدراسة التزمن بتنفيذ ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إ

للفكر البنائي فمارسن دور المعلم النشط من خالل قدرتهن في اختيار االستراتيجيات واألنشطة 

 المناسبة التي تتوافق مع طبيعة المتعلمين بالتوازي مع المادة التعليمية واألهداف المراد تحقيقها.

 اشتقاق استراتيجيات وطرائق ونماذجويمكن تفسير ذلك بأن المعلمات كان لديهن القدرة على 

ة التدريب إما ادراًكا ومعرفًة للنظرية البنائية أو نتيج- للتدريس مستندة على المبادئ والمفاهيم البنائية

لية التعليمية محور العم جعل المتعلم وبالتالي -والخبرات والدورات التي تعرضن لها أثناء وقبل الخدمة

الذي يعمل على البحث عن المعرفة واالستقصاء حول حل المشكالت مستخدًما في ذلك قدراته 

 .(2119ومهاراته وخبراته والمعارف السابقة التي يمتلكها، وهذا ما أشار إليه )الحلفي والموسوي، 

على ضرورة استخدام أساليب وطرائق تدريسية تركز على نشاط  (Yilmaz, 2008)كما أكد يلماز 

 المتعلم وحرص المعلم على تقديم مهمات تعليمية كمشكالت تواجه المتعلم تحمل طابع التحدي.

اختيار قدرة المعلم على  الذي يرى أن (2117قرني،ويمكن رد هذه النتيجة حسب ما أشار إليه )

ير بيئة آمنة للمتعلم توفيجيات التي تتبنى التعلم البنائي، ومحاولة واشتقاق بعض من الطرائق واالسترات
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بنائي. كان له دور في ممارسة التدريس البحيث يعطي المساحة للمتعلم بالتفكر والتأمل في أفكاره 

إضافة إلى تبّني استراتيجيات تدريسية وطرائق تكون البنائية منطقها، مع تنوع في األنشطة والمهام 

على تشجيع التفكير واالكتشاف ومراعاة الفروق الفردية، حيث يتم التعرف على خصائص  التي تعمل

 المتعلمين ليتوافق تقديم المعرفة مع خصائصهم.

أن  المتوسطات الحسابية على المجال قد تراوحت بين  فقد أشارت النتائج إلى أما مجال التقويم

على جميع الفقرات، أّما المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي  رتفعة، وبدرجة م(4044 – 4018)

مما يشير إلى أن استجابات عينة الدراسة حول الفقرات  ،(72.1)، وانحراف معياري وقدره (4032)قدره 

 مرتفعة من الممارسة.المتعلقة بهذا المجال ككل جاءت بدرجة 

ئي فمارسن أدوار المعلم وفًقا للفكر البنابتنفيذ  ملتزماتويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلمات 

                                                                                                                                           والتأكد من مراحل سير العملية التعليمية والتأكد من حقيق األهداف. ،دور المعلم المقوم

التقويم حيث أصبح حجرة البناء المهمة في ويمكن تفسير ذلك بأن المعلمات كان لديهن آراء حول 

صدار األحكام على النتاجات الخاصة والعامة في التعليم لتصويب ما العملية التعليمية؛ فال بد من إ

ذا لزم األمر، كما أن التقويم يساعدنا في معرفة المستوى التحصيلي إاحتاج منها ذلك أو تغيير النهج 

ا ما ، كما أنه يساعد واضعي المسارات التعليمية إذمتعلمينا للمعايير التي يخضع لها الإذا كان موافقً 

 بحاجة إلى تصويب أو تغيير؛ لذا فالتقويم هو الذي يساعدنا في معرفة مكامن القوة والضعف كانت

 .  لدى المتعلمين

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلمات مارسن التقويم وبكل مراحله من خالل قدرتهن على 

ومراعاة الفروق  بأساليب مختلفة، متعلمينتوظيف نتائج التقييم في تحسين عملية التعلم، وتقييم ال

الى قدرتهن  إضافة ،الفردية بينهم من خالل طرح أسئلة متنوعة وتشجيعهم على تقييم أدائهم ذاتياا
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مع التنويع في  ،واستخدام التقويم بصورة مستمرة أثناء الحصة ،علىَ ربط التقويم باألهداف التعليمية

 ،ةوتعزيز جوانب القوة لدى المتعلمين أثناء الحص ،ليميةاالختبارات التي تناسب محتوى المادة التع

وهذا ما أشارت إليه استجابات أفراد عينة الدراسة  ،لى مقارنة مستوى أداء المتعلم بنفسهعوالحرص 

  من المعلمات.
ئج المتعلقة بالسؤال الثالث شة النتا  مناق

ى عند مستو  اللة إحصائيةوجد فروق ذات دتهل مناقشة نتائج السؤال الثالث والذي نص على: 
ي للتدريس البنائ لدرجة ممارستهن معلمات الصفوف الثالثة األولى تقديرفي  (α =4941) داللة
 (؟سنوات الخبرةالمؤهل العلمي، لمتغيرات ) تبعاً 

في حصائية إوجود فروق ذات داللة عدم  فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي بينت نتائج الدراسة

اة أي من مجاالت أد أو ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى للتدريس البنائيل الدرجة الكلية

 ألولى يمارسنا. وهذا يشير إلى أن جميع معلمات الصفوف الثالثة المؤهل العلميالدراسة تبعاً لمتغير 

 بغض النظر عما يحملن من مؤهل علمي سواء بكالوريوس أو دراساتالتدريس البنائي بنفس المستوى 

 يا.لع

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن ممارسات التعليم البنائي تدربت عليها المعلمات قبل الخدمة في 

حيث أنها تستهدف جميع المعلمات بغض النظر عن مؤهالتهم  المرحلة الجامعية خالل برنامج اإلعداد

األبحاث وات و ما تتعرض إليه المعلمات من مناقشات وند. وقد تعزى هذه النتيجة أيضا إلى العلمية

العلمية المستجدة في ميدان التعليم تعكس إيجاًبا على ممارساتهم الصفية التي يمكن وصفها بأنها 

تتفق مع األفكار البنائية، بجعل المتعلم محور العملية التعليمية مما يؤدي إلى تغيير في استراتيجيات 

 التدريس واستراتيجيات التقويم على حد سواء.

في ذلك إلى أن معلمات الصفوف الثالثة األولى يقمن بالمهام المطلوبة منهن وقد يعود السبب 

 ،ويسعين لتقديم تدريس فعال من خالل التدريس البنائي وبغض النظر عما يحملنه من مؤهل علمي
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تعزيز  فيهذه النتيجة إلى أن وزارة التربية عادة ما تقدم دورات للمعلمات لمساعدتهن  قد ترجعو 

بغض النظر  اتمتستهدف جميع المعلبحيث أنها  ،البنائيةمتطلبات  دائية وفقاألعرفية و مالمنظومة ال

، فمن الممكن إكساب المعلمات المهارات البنائية عن طريق الدورات التدريبية العلمية نتهالعن مؤه

 وليس بالشرط عن طريق المؤهالت العلمية األعلى.

وقد يعزى ذلك إلى التحام المعلمين مع الكادر ككل والعمل بروح الفريق واالستفادة من بعضهم   

البعض، والتوجه إلى العمل بطريقة مثلى دون تفاوت بين أعضاء الهيئة التدريسية، فقد يعود ذلك 

ية النِّتاج موما تقوم به للمعلمين من عقد اجتماعات والتذكير بأه كادر اإلشراف التربويإلى توجيه 

 المطلوب وتحقيق األهداف.

وجود عدم  التي أظهرت (2113)وعياش أبو سنينة مع ما ورد في واتفقت نتيجة هذه الدراسة         

راسة مصطفى ، ونتيجة دفي توظيف مبادئ النظرية البنائية في التعليملمتغير المؤهل العلمي  فروق

ممارسة التعلم البنائي ومتغير المؤهل العلمي.  التي أظهرت عدم وجود عالقة بين درجة (2116)

التي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا لتطبيق التعلم البنائي  (2119)ونتيجة دراسة القادري 

التي أظهرت  (2116)يعزى لمتغير المؤهل العلمي في ممارسة التعلم البنائي. ونتيجة دراسة حرز اهلل 

 لمتغير المؤهل العلمي في مستوى توظيف التعليم البنائي.  عدم وجود فروق دالة احصائيا تعزى

التي أظهرت وجود فروق ذي داللة  (2113)الخالدي  دراسةواختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة 

إحصائية في درجة مماسة معلمي التربية اإلسالمية للتدريس البنائي تعزى لمتغير المؤهل العلمي، 

لتي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ا (2116)ونتيجة دراسة دوبا 

التي أظهرت وجود  (2117)ونتيجة دراسة خضير  ،في درجة توظيف معلمي الصف للتعليم البنائي

دراسة و  فروق لمتغير المؤهل العلمي، في درجة توافر مهارات التعلم البنائي لدى عينة الدراسة،
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أظهرت وجود فروق في درجة الممارسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي في التي  (2118)المساعفة 

 مارسة المعلمين للتدريس البنائي.مدرجة 

في حصائية إفروق ذات داللة  عدم وجود بينت نتائج الدراسةوفيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة 

ستبانة أي من مجاالت اال أو ممارسة معلمات الصفوف الثالثة األولى للتدريس البنائيل الدرجة الكلية

وهذا يشير إلى أن جميع معلمات الصفوف الثالثة االولى من أفراد العينة . سنوات الخبرةتبعًا لمتغير 

 لديهن مستوى مرتفع من ممارسة التدريس البنائي بغض النظر عن سنوات الخبرة الموجودة لديهن.

ة في دربت عليها المعلمات قبل الخدمالنتيجة إلى أن ممارسات التعليم البنائي ت وقد تعزى هذه

المرحلة الجامعية ومشاركتهن جميًعا في الدورات التي تعقدها وزارة التربية والتعليم والتي وفرت لهن 

 قدرة وعي مناسب للممارسات التدريس البنائي، وبالتالي ال يحتاج ممارسة التدريس البنائي للخبرة. 

اة التدريبية من قبل وزارة التربية والتعليم تعمل على مراععند عقد الدورات  وقد يكون السبب أنه

ن الى دعم وتعزيز والمعلمين القدامى الذي امستويات المعلمات من حيث المعلمين الجدد الذين يحتاجو 

إلى تطوير في المهارات والكفايات للحصول على كادر تعليمي متكامل، إضافة إلى ذلك  ايحتاجو 

يؤدي إلى تبادل اآلراء والنقاش والخبرات مع  ات التدريبية ممار دمج المعلمات مع بعضهم في الدو 

 ، إضافة إلى اكتساب الخبرات في التدريب الميداني في التربية العملية أثناء اإلعدادبعضهم بعضا

 .لمعلمات الصفوف الثالثة األولى

م نفسه س البنائي االهتماا يعطين مهارات التدريذلك إلى أن المعلمات عمومً  وقد يعود السبب في

فس الدرجة ا يمارسن التدريس البنائي وبنهن جميعً لما لها من أثر إيجابي في التعليم والتدريس مما جعل

 وبغض النظر عن سنوات الخبرة.
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إلى االستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المعلم عام بعد عام، وتصويب أخطائه وقد يعود ذلك 

ن ع السابقة بنفسه، والنظر إلى المعلمين من ذوي الخبرة ومجاراتهم في السير في العملية التعليمية

 .طريق تبادل الزيارات

 دريبية وورشاتتدورات ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن معلمات الصفوف الثالثة األولى قد تلقين     

حول التدريس البنائي والتي قد تكون قلصت من الفروق الفردية في الخبرة بينهن وجعلنهن يمارسن 

 التدريس البنائي وبنفس الدرجة بغض النظر عن سنوات الخبرة.

التي أظهرت عدم وجود فروق  (2113)دراسة الخالدي مع ما ورد في واتفقت نتيجة هذه الدراسة     

في درجة مماسة معلمي التربية اإلسالمية للتدريس البنائي تعزى لمتغير سنوات الخبرة، ونتيجة دراسة 

التي أظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة، في درجة توظيف معلمي  (2116)دوبا 

، ودراسة (2118) ة المرحبي والعنزي، ودراس(2116)ونتيجة دراسة مصطفى ، الصف للتعليم البنائي

التي أظهرت عدم وجود عالقة بين درجة الممارسة وخبرة  (2119)، ودراسة القادري (2118)المساعفة 

 المعلمين في التعلم البنائي لدى عينة الدراسة.

فرق يعزى إلى التي أظهرت وجود  (2115)نين ادراسة الزعواختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة 

مبادئ التعلم في توظيف سنوات  (11-5)من  خبرة متغير سنوات الخبرة لصالح المعلمين الذين لديهم

التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في تعزى  (2116)، ونتيجة دراسة  األنصاري البنائي

ي ملمتغير عدد سنوات الخبرة لصالح الخبرة األطول في  درجة توظيف التعلم البنائي لدى معل

التي أظهرت وجود فروق لمتغير الخبرة  (2117)الدراسات االجتماعية، ونتيجة دراسة خضير 

 (2116)التدريسية، في  درجة توافر مهارات التعلم البنائي لدى عينة الدراسة، ونتيجة دراسة حرز اهلل 

 (11)ن عالتي أظهرت فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح الخبرة التي تزيد 

التي أظهرت  (2113)سنوات في مستوى توظيف التعليم البنائي. ونتيجة دراسة أبو سنينة وعياش 
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سنوات في  (11)وجود فروق دالة احصائًيا تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح الخبرة التي تزيد عن 

 درجة توظيف معلمي العلوم والجغرافيا لمبادئ النظرية البنائية في تدريسهم.

 وصياتالت

 :أتيبما ي جاءت التوصياته الدراسة من نتائج، يلإفي ضوء ما توصلت 

  ن مات الصفوف الثالثة االولى على ممارسة التدريس البنائي تدريب معلماالستمرار في

 .ةالبنائيالنظرية  إعداد برامج تدريبية قائمة على اللخ

  نشط.التعلم الاستراتيجيات  علىعقد دورات تدريبية لمعلمات الصفوف الثالثة األولى 

 عددةاستراتيجيات التقويم المت على عقد دورات تدريبية لمعلمات الصفوف الثالثة األولى ،

 وأدواته المختلفة.

  ات نماذج تطبيقية لدروس تقوم على استراتيجيالصفوف الثالثة األولى تضمين مناهج مرحلة

 تدريس.ستخدامها في الالنظرية البنائية؛ ال

 المقترحات

 ات في تنمية اتجاهات إيجابية للمعلم إجراء دراسات أخرى تبين مدى أهمية التدريس البنائي

 لعملية التعليمية.نحو ا

 .إجراء دراسات أخرى تبين دور التدريس البنائي نحو دافعية المعلمات للعمل 

 التعلم النشط. تاالستفادة من خبرات المشرفات التربويات، حول آلية التدريس وفق استراتيجيا 

 .االستفادة من الدراسات والتجارب األجنبية في مجال التدريس البنائي لدعم عملية التعليم 
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المعادالت والمتباينات الجبرية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع في محافظة 
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 عمان: دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع.، نفس نمو الطفل المعرفيعلم . (2115) ميالد، محمود

 ائلدار و  عمان:. تدني مستوى التحصيل واإلنجاز المدرسي أسبابه وعالجه. (2111) نصر اهلل، عمر
 .للنشر والتوزيع
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 الملحقات

 (1الملحق )
 بصورتها األولية )االستبانة( أداة الدراسة

 
 

 المحترم....................................................لدكتور/ةا حضرة
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 
من  البنائيللتدريس  األولى درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة دراسة بعنوان " ةالباحث عدتً 

 "وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمات أنفسهن 
 جامعة منمناهج وطرق التدريس، على درجة الماجستير في ال الحصولوذلك استكمااًل لمتطلبات  

فوف معلمات الص ممارسةدرجة  استبانة، لقياسالدراسة تم تطوير  لهدفوتحقيًقا الشرق األوسط، 
ة ستواشتملت على  ،فقرة (62)من  تكونتمن وجهة نظرهّن، حيث  للتدريس البنائيالثالثة األولى 

 .تمجاال
ضل بإبداء من سعادتكم التف حثةمل الباولما عرفتم به من خبرة علمية وموضوعية في مجال التعليم، تأ

 ناحية:رأيكم فيها والحكم عليها من 

 ندرج تحته0يالذي  جالللممدى انتماء العبارة  -

 مالءمة الصياغة اللغوية ووضوحها "درجة الوضوح"0 -

 مدى مناسبتها للمرحلة "درجة المناسبة"0 -

 أخرى ترون من األهمية تضمينها في األداة0 مهارات -

 مالحظات وتعديالت تسهم في تطوير أداة الدراسة0 -

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 

 نادية علي عساف. :ةالباحث                                                                  
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 البيانات الشخصية للمحكم:
 

 ...................................................................................... االسم:
 ................................................................................التخصص: 

 .................................................الجامعة:  ................................
 ...........................................................................ة األكاديمية: بالرت
 

 : البيانات الديموغرافية القسم األول

 في المكان المناسب: (X)أرجو التكرم باإلجابة عن جميع الفقرات بوضع إشارة   
 

 المؤهل العلمي:  -1

 وأقل بكالوريوس 

 دراسات عليا         

 الخبرة:عدد سنوات  -2
 سنوات 5أقل من     

 سنوات 11سنوات الى  5من   
 سنوات 11أكثر من   
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 :فقرات االستبانة: القسم الثاني
   

االنتماء  العبارة الرقم
 للمجال

الصياغة 
 اللغوية

 التعديل المقترح

  ال نعم ال نعم
 التخطيطالمجال األول: 

      سيةواألفكار الرئيل محتوى الدرس للعناصر يحلت 19
      تحقيق الترابط والتكامل بين المفاهيم واألفكار 9 2
      االهتمام باحتياجات المتعلمين 39
الحرص على صياغة محتوى الدرس على صورة  19

 مشكالت تعليمية
     

      االهتمام بأفكار المتعلمين ومعرفتهم السابقة 19
للمتعلمين عن موضوع إعداد أفكار جديدة  19

 الدرس
     

الحرص على توفير مواد تعليمية إلثراء بيئة  29
 التعلم

     

مشاركة المتعلمين في وضع قواعد االنضباط  29
 الصفي

     

      مشاركة المتعلمين في التخطيط لمجريات الدرس 29
صياغة األهداف بصورة واضحة ومحددة وبناًء  149

 المتعلمينعلى احتياجات 
     

 التهيئة المجال الثاني:
التهيئة لموضوع الدرس من خالل مشكالت  19

 حقيقية متعلقة بالدرس
     

التهيئة للدرس من خالل مدخل مناسب ومشوق  29
 مثل القصص

     

      الربط بين محتوى الدرس والمواد األخرى 39
استثارة خبرات المتعلم السابقة ذات الصلة  19

 موضوع الدرس الحالي
     

 األنشطة واالستراتيجيات :الثالث المجال
      تشجيع المتعلمين للقيام بأنشطة اثرائية 19
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      استخدام استراتيجية التعلم التعاوني 29
      تبني دور التوجيه واإلرشاد 39
      تشجيع المتعلمين على بناء معارفهم ذاتًيا 19
      الفرديةمراعاة الفروق  19
      توفير فرص للتعلم النشط للمتعلمين 19
التنوع باستخدام استراتيجيات بما يتناسب مع  29

 الموقف التعليمي
     

مساعدة المتعلمين في تنمية مهارات االستقصاء  29
 العلمي

     

      استخدام أسلوب العصف الذهني 29
      همتعلمتوظيف أفكار المتعلمين في تحسين  149
      السماح بتعدد وجهات النظر  119
العمل على توطيد العالقات االجتماعية بين  129

 المتعلمين
     

      اثارة مهارات التفكير المتنوعة 139
      تشجيع التعلم الذاتي للمتعلمين 119

 مصادر وتقنيات التعلم: المجال الرابع
مصادر تعلم متنوعة المتعلمين الستخدام ُأرشد  19

 مثل )المكتبات العامة والمنتديات(.
     

مع التقنيات أثناء التدريس مثل  َأتفاعل 29
 )المختبرات وأجهزة الحاسوب(.

     

على التعلم الذاتي من خالل المتعلمين  ُأشجع 39
 برامج تعليمية مختلفة.

     

المتعلمين على البحث واالستكشاف في  ُأحفز 19
 البيئة المحيطة.

     

محتوى الدرس على صورة مشكالت  َأصيغ 19
تحتاج إلى بحث واستقصاء من مصادر  تعليمية
 مختلفة.

     

عينات من المحيط كوسائل تعليمية مثل  َأستخدم 19
 (.،.....)الطبيب، واالسعاف، واالطفاء
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المتعلمين على التعلم من مصادر مختلفة  ُأشجع 29
وعدم االكتفاء بالمدرسة كمكان للتعلم كالبحث 

 بشبكات الحاسوب.

     

      زيارات ورحالت ميدانية تعلمية.ُأنظم  29
      بعض الدروس خارج أسوار الصف. ُأنفذ 29

 التفاعل الصفي: المجال الخامس
التعلم مثل ) فر فرص التعلم النشط للمتعلمينُأو  19

 التعاوني، والعصف الذهني، وحل المشكالت(.
     

حرص على أن يكون التعلم ذا معنى نتيجة ربط أَ  29
 المتعلم للمعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة.

     

      لبي احتياجات المتعلمين واهتماماتهم.أُ  39
 األسئلةالمجال للمتعلمين بإلقاء فسح أَ  19

 واالستفسارات.
     

ا لمعلومات وتضمينهااألولوية لعملية فهم  يعطأُ  19
بالبناء المعرفي بداًل من التركيز على السلوك 

 الظاهري فقط.

     

      م.وظفها لتصحيح تعلمهأُ قبل أخطاء المتعلمين و أَ  19
      المتعلمين بالتغذية الراجعة الفورية. ُأزود 29
      .ا أثناء العملرشدهأُ المجموعات و تابع عمل أُ  29
      ستخدم أساليب التعزيز المتنوعة والمناسبة.أَ  29

      حفزهم.أُ دافعية المتعلمين و  ريثأُ  149
      الفروق الفردية من حيث مستوى التفكير.ُأراعي  119
      المعرفة عند المتعلمين وفق قدراتهم. يبنأَ  129
      المتعلمين ومعرفتهم السابقة.بأفكار َأهتم  139
      المتعلمين على بناء معارفهم ذاتًيا. ُأشجع 119
بتعدد وجهات النظر واختالفها عند َأسمح  119

 المناقشة.
     

 التقويم: المجال السادس
      نتائج التقويم في تحسين عملية التعليم. ُأوظف 19
أسئلة متنوعة تقيس مستويات عقلية  َأستخدم 29

 مختلفة.
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ن ع أداء المتعلمين من خالل مواقف حقيقية ُأقوم 39
طريق )سجالت األداء، األعمال الكتابية، 

 .واألنشطة الصفية، والمناقشة والحوار(

     

      بين التقويم واألهداف التعليمية. َأربط 19
      المتعلمين على تقويم أدائهم ذاتيا. ُأشجع 19
      التقويم بصور مستمرة أثناء الحصة.َأستخدم  19
      أساليب التقويم.ُأنوع ب 29
      المالحظة لتقويم أداء المتعلمين. َأستخدم 29
اختبارات تقيس مستويات مختلفة من  ُأعد 29

 التفكير.
     

التقويم الخاصة  ُأشارك المتعلمين في عملية 149
 بأدائهم.
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 (2) الملحق

 أداة الدراسة )االستبانة( أسماء محكمين

 الرقم اإلسم الوصف الوظيفي
 1 أ.د الهام الشلبي مناهج وطرق التدريس جامعة الشرق األوسط

 2 أ.د محمد حمزة مناهج وطرق تدريس جامعة الشرق األوسط
 3 أ.د محمود المساد المركز الوطني للمناهجمدير 

 4 أ.د اسامة جرادات مدير إدارة المناهج / خبير مناهج اللغة العربية

 5 أ.د عيد محمد كنعان جامعة اليرموك / نائب عميد الكليات اإلنسانية

 6 أ.د عبد الباسط الشرمان الجامعة الهاشمية / نائب عميد كلية التربية

 7 أ.د عبد السالم النداف كليات التربيةجامعة مؤتة / 

 8 د. أحمد طبية مناهج وطرق تدريس جامعة الشرق األوسط

 9 د. عاصم المحارمة خبير مناهج المباحث االنسانية / إدارة المناهج

 11 د. زبيدة حسن شويمة خبير مناهج المباحث االنسانية / إدارة المناهج

 11  الساليطة دمحم أ. والتعليممشرف تربوي / وزارة التربية 

 12 نسرين صبحأ.  مدرسة خولة بنت األزور األساسية المختلطةمعلمة من 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 (3) الملحق

 أداة الدراسة )االستبانة( بصورتها النهائية
 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الزميلة الفاضلة
 تحية طيبة وبعد:

 بعنوان:ُتِعد الباحثة دراسة 
من وجهة نظر المشرفين  البنائيللتدريس  األولى درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة "

 " التربويين والمعلمات أنفسهن
( على اإلجابة فأرجو التكرم بدراسة االستبانة واإلجابة عنها بأمانة وموضوعية، بوضع إشارة )

ستستخدم ألغراض البحث العلمي، شاكرًة المالئمة علًما بأن المعلومات ستعامل بكامل السرية، و 
 ومقدرًة لكم تعاونكم لخدمة البحث العلمي.

 دراسات عليا. بكالوريوس فأقل،  المؤهل العلمي:  -
سنوات   11سنوات،  11سنوات إلى  5من  سنوات،  5أقل  : برةسنوات الخ -

 فأكثر.
                           

 مع كل االحترام والتقدير                               
 الباحثة:                                                                        

 نادية علي عساف
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 المجاالت الرئيسة لفقرات االستبانة
 التخطيط -1
 التمهيدو  التهيئة -1
 التفاعل الصفي -0
 التقويم -0

 

 الفقرة الرقم

 درجة الممارسة
بدرجة 
كبيرة 
 جًدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جًدا

      المجال األول: التخطيط -1
      الرئيسة.محتوى الدرس للعناصر واألفكار  ُأحلل 1
أثناء التخطيط  ُأراعي الترابط والتكامل بين المفاهيم واألفكار 1

 للدرس.
     

      باحتياجات المتعلمين عند التخطيط للدرس.أهتم  0
َأحرص على صياغة محتوى الدرس في صورة مشكالت  0

 تعليمية ترتبط بحياة المتعلمين.
     

      أراعي الفروق الفردية بين المتعلمين عند التخطيط للدرس. 1
      .َأصيغ أهداف الدرس بصورة واضحة ومحددة 6
      إلثراء بيئة التعلم. ُأوفر وسائل تعليمية 3
      ُأشارك المتعلمين في وضع قواعد االنضباط الصفي. 8
      ُأشارك المتعلمين في التخطيط لمجريات الدرس. 9
      أحرص على أن تتوافق أهداف الدراس مع التقويم. 11
      ُأراعي تقسيم وقت الحصة لتحقيق األهداف التعليمية. 11

      والتمهيد : التهيئةالثانيالمجال  -2
      بالدرس. مرتبطة عرض مشكالت حقيقيةأَ  11
مجموعة عرض )مثل ُأمهد للدرس بمدخل مناسب وشيق  10

 (.والمسابقات ،واأللعاب ،والفيديوهات ،القصصمن 
     

      بالمواد الدراسية األخرى.الحالية ربط المادة أَ  10
 لدرسبموضوع االمرتبطة خبرات المتعلم السابقة  ريستثأَ  11

 الجديد.
     

ُأمارس المرونة أثناء التهيئة والتمهيد حسب استجابة  16
 المتعلم.
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َأحرص على التجديد واالبتكار في أساليب التهيئة والتمهيد  13
 .نمطيةعن ال بعيداً 

     

       َأختار التهيئة المناسبة للمرحلة التعليمية. 18
      .والتمهيد للتهيئة مناسبةالمدة الزمنية الَأتقيد ب 19
      صحة المعلومات ودقتها أثناء التهيئة والتمهيد.ُأراعي  11
      موضوع الدرس الجديد.لُأراعي االنتقال التدريجي  11

      التفاعل الصفيالمجال الثالث:  -3
عاوني، )التعلم التفر فرص التعلم النشط للمتعلمين مثل ُأو  11

 .(، واالستقصاء...إلخ.والعصف الذهني، وحل المشكالت
     

      .َأربط بين الخبرات السابقة والالحقة عند المتعلم 10
من خالل األنشطة  المتعلمين واهتماماتهم حاجات ُأراعي 10

 .التعليمية المطروحة
     

بداء و  واالستفسارات بطرح األسئلةالمجال للمتعلمين فسح أَ  11 ا 
 .الرأي

     

المتعلمين للمعلومات من خالل البناء  تأكد من فهمأَ  16
 المعرفي.

     

      ُأصحح أخطاء المتعلمين لتعزيز عملية التعلم. 13
      المتعلمين بالتغذية الراجعة الفورية. ُأزود 18
م أثناء دهارشا  و  متعلمين في المجموعاتتابع عمل الأُ  19

 .العمل
     

      ستخدم أساليب التعزيز المتنوعة والمناسبة.أَ  01
اة واقف ترتبط بحيُأثير دافعية المتعلمين من خالل طرح م 01

 المتعلمين اليومية.
     

ن خالل م أراعي مستويات التفكير المختلفة لدى المتعلمين 01
 أنشطة وتكاليف وواجبات وأسئلة متنوعة.

     

      المتعلمين على التأمل الذاتي ألفكارهم.ُأشجع  00
      المتعلمين على بناء معارفهم ذاتًيا. ُأشجع 00
      عند المناقشة. بتعدد وجهات النظرَأسمح  01
َأستخدم مهارات التواصل اللفظي وغير لفظي أثناء الحصة  06

 الصفية.
     

      التقويم المجال الرابع: -4
      يم في تحسين عملية التعلم.ينتائج التق ُأوظف 03
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راعي الفروق الفردية بين المتعلمين من خالل طرح أسئلة أُ  08
 متنوعة.

     

أساليب مختلفة عن طريق أداء المتعلمين من خالل  ُأقيم 09
)سجالت األداء، واألعمال الكتابية، واألنشطة الصفية، 

 .والمناقشة والحوار(

     

      بين التقويم واألهداف التعليمية. َأربط 01
      ا.يم أدائهم ذاتيا يالمتعلمين على تق ُأشجع 01
م )التقوي مستمرة أثناء الحصة رةالتقويم بصو َأستخدم  01

 .التكويني(
     

      َأستخدم المالحظة لتقييم أداء المتعلمين أثناء الحصة. 00
      محتوى المادة التعليمية.ُأنوع في االختبارات لتتناسب  00
      ُأعزز جوانب القوة لدى المتعلمين أثناء الحصة. 01
َأستكشف جوانب الضعف لدى المتعلمين وأعمل على  06

 معالجتها.
     

      .ات وأناقشها مع المتعلميننتائج االختبار  وضحأُ  03
      َأحرص على مقارنة مستوى أداء المتعلم بنفسه. 08
      أستخدم ملف اإلنجاز في متابعة أداء المتعلمين. 09
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 (1) الملحق

 المقابلة بصورتها األولية أسئلة
 

 
 

 المحترم....................................................لدكتور/ةا حضرة
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 

من  البنائيللتدريس  األولى درجة ممارسة معلمات الصفوف الثالثة دراسة بعنوان " ةالباحث عدتً 
 "وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمات أنفسهن 

 جامعة منمناهج وطرق التدريس، على درجة الماجستير في ال الحصولوذلك استكمااًل لمتطلبات  
ات الصفوف معلم ممارسةدرجة  ، لقياسأسئلة مقابلةالدراسة تم تطوير  لهدفوتحقيًقا الشرق األوسط، 
 (23)من  ئلةاألس تكونت، حيث المشرفات التربويات من وجهة نظر للتدريس البنائيالثالثة األولى 

 مجاالت. أربععلى موزعة  سؤال،
ضل بإبداء من سعادتكم التف حثةمل الباولما عرفتم به من خبرة علمية وموضوعية في مجال التعليم، تأ

 ناحية:رأيكم فيها والحكم عليها من 

 ندرج تحته0يالذي  جالللم السؤال مدى انتماء -

 مالءمة الصياغة اللغوية ووضوحها "درجة الوضوح"0 -

 مدى مناسبتها للمرحلة "درجة المناسبة"0 -

 أخرى ترون من األهمية تضمينها في األداة0 أسئلة -

 تطوير أداة الدراسة0 مالحظات وتعديالت تسهم في -

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 

 نادية علي عساف. :ةالباحث                                                                  
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 البيانات الشخصية للمحكم:
 ...................................................................................... االسم:

 .التخصص: ...............................................................................
 .................................................الجامعة:  ................................

 .ة األكاديمية: ..........................................................................بالرت
 

 مجال التخطيط:
 ؟كيف تعد المعلمة الخطة التدريسية وما هي أبرز العناصر التي تراعيها عند إعدادها 
 تحديد الوسائل واألنشطة وطرائق التدريس لكل حصة؟ كيف تعمل المعلمة على 
 كيف تعمل المعلمة على مراعاة الفروق الفردية ما هي الوسائل التي يتم من خاللها ذلك؟ 
 كيف تعمل المعلمة على تحديد ما الذي سوف يتم تعليمه للطلبة وما الذي لن تعلمه؟ 
  وما هي الطريقة التي يتم من ما هي الطريقة المتبعة عند صياغة األهداف التعليمية

 خاللها متابعة تحقق األهداف؟

 مجال التهيئة:
 ما هي الوسائل التي تستخدمها المعلمة لعملية التهيئة الصفية؟ 
 ما هي الطرائق التي يتم من خاللها ربط المعلمة التعلم بالحياة؟ 
 ما هي الطريقة التي تتبعها المعلمة إلثارة تعلم الطلبة؟ 
 لمة على مراعاة الترابط األفقي والعامودي بين المواد؟كيف تعمل المع 
 كيف تهتم المعلمة بمعرفة الطلبة السابقة؟ 

 مجال التفاعل:
 ما هي االستراتيجيات المتبعة في عملية التدريس؟ 
 كيف تعمل المعلمة على تفعيل دور التكنولوجيا في الحصة الصفية؟ 
  للتعلم والتميز؟ما هي الطرق المتبعة في تحفيز المعلمة للطلبة 
 كيف تقوم المعلمة بالربط بين المنهج التدريسي والحياة الواقعية؟ 
 ما هي أساليب التعزيز التي تستخدمها المعلمة أثناء الحصة التدريسية؟ 
 كيف تصف دور المعلمة؟ 
 هل يتم تطبيق األنشطة الموجودة خالل الدرس كما وردت؟ أم يتم تصميم أنشطة مختلفة؟ 
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 مجال التقويم:
 ما هي الطريقة التي تستخدمها المعلمة للتحقق من فهم الطلبة في أثناء عملية التدريس؟ 
 كيف تقيم المعلمة تقدم الطلبة التحصيلي واإلدراكي؟ 
 ما هي استراتيجيات التقويم التي تتبعها المعلمة في عملية تقييم الطلبة؟ 
  التعلم؟تحسين عملية الطلبة في المعلمة نتائج تقويم كيف توظف 
 ما هي طريقة التقويم التي تستخدمها المعلمة لمراعاة الفروق الفردية؟ 
  كيف تعمل المعلمة على تشجيع الطلبة لتقييم أداءهم ذاتًيا؟ 
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 (1) الملحق

 المقابلة أسئلةأسماء محكمين 

 الرقم اإلسم الوصف الوظيفي
 1 الهام الشلبيأ.د  مناهج وطرق تدريس جامعة الشرق األوسط

 2 حامد العويديأ.د  مناهج وطرق تدريس جامعة الشرق األوسط
 3 فواز شحادة .د )سابًقا( مناهج وطرق تدريس جامعة الشرق األوسط

 4 د. جهاد المومني عمان العربية مناهج وطرق تدريس جامعة

 5 د. عبداهلل شهاب التعليم الخاص مناهج وطرق تدريس
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 (6) الملحق

 المقابلة بصورتها النهائية أسئلة

 
 

 دليل مقابلة المشرفين
 مجال التخطيط:

  ما هي اإلجراءات التي تتبعها المعلمة في إعداد الخطة التدريسية وما هي أبرز العناصر
 ؟التي تراعيها عند إعدادها

 كيف تحدد المعلمة الوسائل واألنشطة وطرائق التدريس لكل حصة؟ 
  ما هي الوسائل التي يتم من خاللها ذلك؟و  ؟المعلمة على مراعاة الفروق الفرديةكيف تعمل 

 مجال التهيئة:
 ما هي األساليب التي تستخدمها المعلمة لعملية التهيئة الصفية؟ 
 ما هي الطريقة التي تتبعها المعلمة إلثارة تعلم الطلبة؟ 
  ؟ذلك؟ اذكري أمثلةهل تهتم المعلمة بالمعرفة السابقة لدى الطلبة؟ كيف يكون 

 مجال التفاعل:
 ما هي االستراتيجيات المتبعة في جعل عملية التدريس تفاعلية؟ 
  ما هي األساليب التي تستخدمها المعلمة إلثارة الطلبة، وتحفيزهم للتعلم والتميز؟ 
 كيف تقوم المعلمة بالربط بين المنهج التدريسي والحياة الواقعية؟ 
 لبتها داخل الغرفة الصفية؟كيف تصف تفاعل المعلمة مع ط 

 مجال التقويم:
  ما هي استراتيجيات التقويم التي تتبعها المعلمة في عملية تقييم الطلبة أثناء الدرس وبعد

 وما هي أدواتها؟ الدرس؟
  تحسين عملية التعلم؟ييم الطلبة في المعلمة نتائج تقكيف توظف 
 الفروق الفردية؟ ما هي طريقة التقويم التي تستخدمها المعلمة لمراعاة 
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 (7) الملحق
 

 الجهات المختصة بوزارة  إلىكتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط 
 التربية والتعليم
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 (8) الملحق
 كتاب تسهيل مهمة موجه من وزارة التربية والتعليم لمديرية القويسمة


