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 ملخص الدراسة
  :عنوان الدراسة 


  :الدراسة  مشكلة

أسئلة الدراسة  عننموذج التعلم البنائي، من خالل اإلجابة لمعرفة وتقبل وقدرة معلمي الرياضيات  واقعالكشف عن  يفهذه الدراسة  تتمثل مشكلة
 -:اآلتية

 ي ؟نموذج التعلم البنائل - باململكة العربية السعودية -معرفة معلمي الرياضيات مبدينة الطائف واقع ما )١
 لم البنائي ؟لنموذج التع -باململكة العربية السعودية -مبدينة الطائف-تقبل معلمي الرياضيات درجة ما)٢
 على تطبيق منوذج التعلم البنائي ؟-باململكة العربية السعودية -قدرة معلمي الرياضيات مبدينة الطائفدرجة  ما)٣

 :عینة الدراسة 
معلماً وإلمكانية تطبيق الدراسة على اتمـع  ) ١١٠(دينة الطائف مبركزي الشرق والغرب وكان عددهم جمتمع الدراسة هو معلمي الرياضيات مب

) ١١٠(والبالغ عـددهم   مبركزي الشرق والغرب معلمي الرياضيات مبدينة الطائفأفراد اتمع وهم تكونت عينة الدراسة من مجيع بأكمله فقد 
 .معلماً

  :یةاآلتتوصلت الدراسة إلى النتائج 
وقد كان عدد الفقرات اليت كانت نسبة اإلجابات الصحيحة ) معرفة معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي واقع(بالنسبة للمحور األول  :أوال

 .عليها كبرية وذات داللة إحصائية مقارنة بنسبة اإلجابات اخلاطئة
كانت تقبل معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي  درجةأن )  ذج التعلم البنائيتقبل معلمي الرياضيات لنمو درجة(بالنسبة للمحور الثاين :ثانيا

 . وهي كبرية   ٣.٩٣الدرجة على مقياس ليكرت اخلماسي 
لعلمي تعزى إىل متغريات املؤهل ا تقبل معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي يف درجة فروق ذات داللة إحصائية أظهرت النتائج عدم وجود :ثالثاً

 ..عدد سنوات اخلربة والفصل الذي يدرسه املعلم و و التخصص
قدرة معلمي الرياضيات على تطبيق منوذج التعلم  أن) قدرة معلمي الرياضيات على تطبيق منوذج التعلم البنائي درجة(بالنسبة للمحور الثالث  :رابعاً 

 . على مقياس ليكرت اخلماسي ٤.٠٩بدرجة  كبرية البنائي كانت
 :صیات الدراسة تو

 :أوصى الباحث بعدد من التوصيات ومن أمهها 
، مما ينعكس بالصورة االجيابية على العملية منوذج التعلم اختاذ كافة اإلجراءات من اجلهات املعنية واملدربني اليت تساعد وتيسر للمعلم فهم وتقبل  -١

 التعليمية   
دون تطبيق منوذج التعلم البنائي وتوفري طرق تتواءم مع مقررات الرياضيات  مما يساعد على سري  اختاذ التدابري الالزمة لتذليل أي عقبات حتول -٢

 . العملية التعليمية بيسر وسهولة
 منوذج التعلم البنائي بسبب وجود تقبل هلذا النموذج من كافة املعلمنيأنه من الضروري االهتمام بتفعيل  -٣
 .وذج التعلم البنائي بسبب وجود قدرة للمعلمني على تطبيق هذا النموذجمنأنه من الضروري االهتمام بتفعيل  -٤

 :مقترحات الدراسة 
 . و تطبق يف مناطق أخرى وعلى مراحل تعليمية أخرى إجراء دراسة مشاة باستخدام منوذج التعلم البنائي تطبق على املعلمات  -١
 .البنائية ، أو املقارنة بني مناذج النظرية البنائية  لنماذج األخرى للنظريةإجراء دراسة مشاة باستخدام ا -٢
 .، ومدى موافقة مقررات مناهجنا للتدريس باستخدام النموذج البنائي إجراء دراسة تبحث يف استخدام النظرية البنائية يف التعليم اجلامعي  -٣
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 ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة
Study Abstract 

Title of study: 
(Status of Mathematics, Teachers Knowledge and Acceptance of the Constructive Learning Model and The 

Math Ability's Extent to Utilize the Model in Classroom Situations.) 
Problem of the study: 

The problem of the study aims to expose the status of mathematics teachers' knowledge, acceptance, 
and competence to employ the constructive learning model, which can be achieved through answers to the 
following questions formulated in this study:  

١- What are the conditions of the mathematics teachers' knowledge of the constructive learning 
model, at the city of Taif, Kingdom of Saudi Arabia 

٢- What is the degree of acceptance by the mathematics teachers of constructive learning model, at 
the city of Taif, Kingdom of Saudi Arabia 

٣- What is the degree of competence possessed by the mathematics teachers in utilizing the 
constructive learning model, at the City of Taif, Kingdom of Saudi Arabia 

Study sample: 
The study's population comprises mathematics teachers at the East and west centers in the City of 

Taif numbering (١١٠) teachers. It was possible to include all this population ( the ١١٠ mathematics teachers at 
both centers in the City of Taif) in this research. 
The study reached the following results: 

١- Concerning the first axis (the condition of mathematics teachers' knowledge of constructive learning 
model), the number of items that received correct answers had been large and statistically significant 
when compared with the percentage of wrong answers. 

٢- With respect to the second axis (the degree of acceptance by mathematics teachers of constructive 
learning model) the extent of the teachers' acceptance of the model had been large with a value of 
٣.٩٣ on the Likert scale, the point "agreeing" on this scale. 

٣- The result revealed non- existence of statistically significant differences in the degree of 
mathematics teachers' acceptance of the constructive learning model, which could be ascribed to the 
variables: 
Academic qualifications', specialty, years of experience, and grade level taught by the teacher. 

٤- Regarding the third axis ( the extent of mathematics teachers' competence to utilize the constructive 
learning model) the degree of the teachers to use the model had been large at the value ٤.٠٩on the ٥-
point Likert scale, the "often" point on this scale. 

Recommendations of the study: 
The researcher put forward a number of recommendations most important of which were: 
١- Adopting and implementing all procedures by relevant agencies (authorities) and trainers that 

enables the teacher and facilitates his knowledge and understanding of the learning model, which 
reflects positively on the learning process. 

٢- Carrying out the necessary measures to overcome obstacles in the way of utilizing constructive 
learning and adopting teaching method compatible with the mathematics courses, thus enabling the 
learning process to be carried out easily and efficiently. 

٣- Stressing the need to activate the constructive learning model, considering the acceptance of this 
model by all teachers. 

٤- Also underscoring the need to activate the constructive learning model in view of the teachers' 
ability to apply the model. 

Suggestions of the study: 
١- Conducting a similar study employing the constructive learning model involving female teachers 

and implemented in other zones and at other learning cycles. 
٢-   Conducting a similar study using other models for the constructive theory or holding comparisons 

among the constructive theory models.  
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 اإلھداء
ف ي   ُھد اللَّإلى أغلى ما في ھذا الوجود إلى والديَّ العزیزین أمَّ-

 ھم ا بالطاع ةِ  أوقاَت وم ألَ  والعافی ةَ  علیھم ا الص حةَ   عمرھما وأتمَّ
 ..  .واالستغفار 

الحی اة مع ي ط وال مش واري الدراس ي       مش اق تحملت  ْنإلى َم-
 .. .ادتھا سع إلى أم أبنائي إلى زوجتي الغالیة حفظھا اهللا وأدام

 .دیمة وریما  ابَنَتْين حیاتي الساطعتی ْيَتَمْجإلى َن-
 . خوتي و أخواتي إبقیة أفراد أسرتي -
إل  ى زمالئ  ي بثانوی  ة الخل  یج حی  ث تحمل  وا مع  ي الص  عوبات    -

 .التي واجھتني في العمل أثناء الدراسة 
 .إلى زمالئي بثانویة ثقیف الذین لم یألوا جھدًا في مساعدتي -
الزمالء بمدارس الطائف الثانویة معلم ي الریاض یات    إلى كل-

 االس  تبانة المعط  اة لھ  متع  اونوا مع  ي ف  ي اإلجاب  ة عل  ى وال  ذین 
 .بكل صدر رحب 
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 شكر وتقدیر
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصـحبه  

 . أمجعني
إن من الواجب على الباحث بعد أن " . ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس :" eهللا قال رسول ا

 .معه يف إجناز هذا العمل  أسهمأمت رسالته بأن يشكر من 
 شرف على هذه الرسـالة ومل يـألُ  أمسري بن نور الدين فلمبان الذي / ويف مقدمتهم الدكتور 

هلذه التوجيهات األثر الكبري يف نفس الباحـث  حيث كان  ،يف توجيهاته السديدة حىت إمتامها  جهداً
 .وسدد خطاه  واآلخرةورزقه اهللا اخلري يف الدنيا  وجزاه اهللا عن الباحث كل خري ، بارك اهللا فيه

الذي قام بتحكيم خطة الدراسة وكـان   الغامديبن عبداهللا  يوسف/ أشكر الدكتور يشرفين أن كما 
 .لعمل لتوجيهاته األثر الكبري يف إجناح هذا ا

مـا   صرييف نظريبن عبدالغين  عدنان/ لدكتور ليسعدين أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير  كما
كان هلا الدور الكبري يف الوصول ملا وصل إليـه   أثناء حتكيمه خلطة الدراسة مةقي قدمه يل من نصائح

 .الباحث يف هذه الدراسة من جناح وإتقان 
معة أم القرى ممثلة بكلية التربية اليت منحتين فرصة إكمال بوافر الشكر والتقدير جلا أتقدمكما 
 .دراسيت العليا 

الذي  ، السيف بن حممد صاحل/ والشكر الوافر لرئيس قسم املناهج وطرق التدريس الدكتور 
بارك  ، فقد كان أباً حنوناً لطالبه أثناء توليه رئاسة القسم، ناصح للباحث وخري ،  كان حبق خري موجه

 .وعن بقية طالب القسم ، وجزاه اهللا خري اجلزاء عن الباحث ، ه اهللا في
/ غندورة والدكتور بن حسن عباس / الدكتور جلنة املناقشة ألعضاء  وأتقدم بشكري وتقديري  

 .الغامدي سند يوسف بن عبداهللا 
ملـا قدمـه مـن إرشـادات      ؛ ربيع بن سعيد طه/ لدكتور لوجدير بالذكر أن أتقدم خبالص شكري 

 .توجيهات علمية ساعدت يف استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة هلذه الدراسة و
ملا أبدوه مـن   ؛ كما أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء هيئة التدريس احملكمني ألدوات البحث

 :هذه الدراسة وهم  إجناحكان هلا األثر الواضح يف ، ية سديدة مآراء ومالحظات عل
    وصـرييف   دالغينببن ع عدنان.د و الغامدي سند عبداهللا يوسف بن. د غندورة و حسن بن عباس.د
        و   الزهـراين  بـن غـرم اهللا   مرضـي . د والشريف  بن ماجد فهد.د وكنسارة بن حممد إحسان . د
و  خالـد الزهـراين  . د وبنجر  بن صاحل  فوزي. د و خليلبن أمحد سامل . د و طه بن سعيد ربيع. د
 .أمحد سامل الثقفي. األستاذ وعلي عبدالرحيم حسانني . و د  ديغرم اهللا الغام.د
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بالشكر الكبري لزمالئي يف دراسة املاجستري والذين ساعدوين كـثرياً يف إسـداء    أتقدمكما   
 .النصيحة والفائدة واملشورة العلمية الطيبة 

 زيـزات العوفلذات كبـدي  ، وال أنسى أن أزجي شكري وعرفاين باجلميل لزوجيت الفاضلة 
 .معي مصاعب الطريق ، وقلقي ومعانايت طوال فترة الدراسة متمنياً هلم النجاح  الالئي حتملن

 . وأخرياً أمتىن من اهللا التوفيق والسداد لكل من أسهم يف إجناز هذا البحث 
 وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

 .ذي بنعمته تتم الصاحلات واحلمد هللا ال
 
 
 
 

 الباحث
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 قائمة المحتویات
 رقم الصفحة اتــــــــويـــاحملت
 ١ ملخص الدراسة باللغة العربية

 ٢ ملخص الدراسة باللغة االجنليزية
 ٣ اإلهداء

 ٤ الشكر والتقدير
 ٦ قائمة احملتويات

 ٩ اول قائمة اجلد
 ١١ قائمة املالحق

 المدخل إلى الدراسة: ل األول الفص
 ١٣ قدمةامل

 ١٩ مشكلة الدراسة
 ٢٠ الدراسة أسئلة

 ٢٠ أهداف الدراسة
 ٢١ حدود الدراسة
 ٢١ أمهية الدراسة

 ٢٢ مصطلحات الدراسة
 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني 

 ٢٥ :اإلطار النظري 
٢٥ 

 ٢٥ طبيعتها -ماهيتها  –ات الرياضي
 ٢٦ مدخل النظریة البنائیة 

 ٢٨ مفهوم النظرية البنائية 
 ٣٠ تيارات البنائية

 ٣٣ مرتكزات أساسية للبيئة الصفية البنائية
 ٣٤ خصائص التعلم والتعليم البنائي

 تابع قائمة المحتویات
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 رقم الصفحة احملتـــويــــــــات
 ار النظري والدراسات السابقةاإلط:  الثانيالفصل تابع 

 ٣٦ التصور البنائي الكتساب املعرفة عند بياجيه
 ٣٨ املفاهيم األساسية يف التعلم املعريف عند بياجيه

 ٤٠ البنائية والرياضيات 
 ٤١ التعلم البنائي يف الرياضيات

 ٤٢ االفتراضات للتعلم البنائي يف الرياضيات
 ٤٢ توجيهات عامة ملعلمي الرياضيات 

 ٤٣ مرتكزات أساسية للبيئة الصفية البنائية
 ٤٤ البنائية يف التعلم

 ٤٤ التحصيل الدراسي 
 ٤٥ بعض النماذج واالستراتيجيات املنبثقة من النظرية البنائية

 ٥٤ النموذج البنائي للتعلم 
 ٥٧ ختطيط التدريس بالطريقة البنائية

 ٦٣ 
 ٦٣ عربيةالدراسات ال

 ٧١ الدراسات األجنبية
 ٨٠ .التعليق على الدراسات السابقة 

 إجراءات الدراسة: الفصل الثالث 
 ٨٣ املقدمة

 ٨٣ منهج الدراسة
 ٨٣ جمتمع الدراسة
 ٨٣ عينة الدراسة
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 تابع قائمة المحتویات
 رقم الصفحة احملتـــويــــــــات

 ةإجراءات الدراس: تابع الفصل الثالث 
 ٨٦ أدوات الدراسة

 ٨٦ خطوات تطبيق الدراسة
 ٨٧ بناء االستبانة

 ٩٢ األساليب اإلحصائية املستخدمة
 تحلیل نتائج الدراسة ومناقشتھا: الفصل الرابع 
 ٩٤ مناقشة االستجابات على السؤال األول
 ١٠٥ مناقشة االستجابات على السؤال الثاين
 ١١٠ لثمناقشة االستجابات على السؤال الثا

 ١١٦ مناقشة االستجابات على السؤال الرابع 
 ١١٩ مناقشة االستجابات على السؤال اخلامس

 ملخص الدراسة ونتائجھا وتوصیاتھا ومقترحاتھا: الفصل الخامس 
 ١٢٥ نتائج الدراسة  صملخ

 ١٢٧ .توصيات الدراسة 
 ١٢٨ مقترحات الدراسة 

١٢٩ 
 ١٢٩ العربية املراجع 

 ١٣٢ املراجع األجنبية
 ١٤١ املالحق
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 قائمة الجداول

رقم  م
رقم   الجدول

 الصفحة
 ٨٤ وصف جمتمع الدراسة من حيث املؤهل العلمي  )١( ١
 ٨٤ وصف جمتمع الدراسة من حيث التخصص  )٢( ٢
 ٨٥ وصف جمتمع الدراسة من حيث عدد سنوات اخلربة يف التدريس  )٣( ٣
 ٨٥ وصف جمتمع الدراسة من حيث الصف الذي تدرسه )أ-٤( ٤
 ٨٦ وصف جمتمع الدراسة من حيث الصف الذي تدرسه )ب-٤( ٥
 ٩٠ توضيح االستبانة قبل وبعد التحكيم  )٥( ٦
 ٩١ لفا كرونباخأمعامالت الثبات بطريقة  )٦( ٧
 ٩١ لفا كرونباخ أمعامالت الثبات بطريقة  )٧( ٨

معرفة معلمي الرياضـيات   واقعمع الدراسة حول استجابات جمت )٨( ٩
 ٩٤ .لنموذج التعلم البنائي 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية السـتجابات جمتمـع     )٩( ١٠
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 -:المقدمة
 يف امللحـوظ  بدورها فقد امتازت كلها، احلياة ميادين يف عظيم دور اليوم للرياضيات أصبح

 استخداماا وامتدت خمتلفة، وتطبيقات وأساليب وسائل من تقدمه مبا التكنولوجي التقدم مظاهر غلبأ
 والفلسـفة واملنطـق،   واهلندسة، الطبيعة، علم : مثل ، األخرى العلوم فروع منً  كثريا مشلت حىت

 ساعدهمت  فهي، وميةاحلياة الي يف األفراد بني للتعامل ضرورية أداة أصبحت كما . والتاريخ واجلغرافيا
 غـدت  ومن هنا،. هلذه املشكالت حلول وضع يف وتسهم جمتمعهم، ومشكالت مشكالم معرفة يف

 عـن  الستغناءا  ميكن وال األساسية للثقافة، املكونات ومن احلاضر العصر مستلزمات من الرياضيات
  )٢٢ص:٢٠٠٠ ،وآخرون  لبدة أبو( .دراستها

 يف سبباً تكون أن عدة ميكن عوامل هناك أن تبني قد" أنه  )٢٠٠٠(ويذكر أبو لبدة وآخرون 
 كما ، املناهج تشمله الذي احملتوى سليم بشكل ميثل ال الرياضيات اختبار حمتوى أن:  أمهها من  ذلك
 علـى  تركيزهـا  يف وتقتصر العليا، العقلية املهارات على تركز ال الشائعة التدريس استراتيجيات أن

 وحل املعرفة توظيف يف منه احلقائق معرفة يف أفضل كانلطالب ا أداء أن بدليل فاهيماحلقائق وامل معرفة
 : التالية لألسباب النتائج هذه ردت وقد والتفسري، التحليل على قدرم وعدم املسائل

 يتبـع  معظمهـم  مـازال  إذ ، املعلمون يتبعها اليت التدريس استراتيجيات يف الضعف – ١
 التعلم عملية يف للمسامهة طالبلل فرصة تعطي وال املعلم، نشاط حموره اليت اديةاالعتي ستراتيجيةاال

 املعىن ذي التعلم درجة إىل يصل وال ،استظهارياً الطالب تعلم جعل مما بأنفسهم، املعرفة إىل والوصول
 وحـل  الـتفكري  عمليات يف يساعدهم مما ، السابقة مبتطلباا التعليمية املادة ربط على يقوم الذي

 . املشكالت
 واإلبداعيـة  ثرائيةاإل باألنشطة االهتمام دون املدرسي، الكتاب مبحتوى املعلمون يتقيد – ٢

 .الطالب  تعلم حتفز اليت
 مشاركتهم جيعل ما وهذا إياها، وحتفيظهم للطالب القوانني تلقني على املعلمون يركز – ٣

 .علمالت عملية يف نشط دور هلم ليسب الطال فأغلبية،حمدودة
يف  كبرية بدرجة يسهم أن يفترض الذي والسنوي اليومي بالتخطيط املعلمني اهتمام عدم – ٤

  )٧٦ص: ٢٠٠٠ والنهار، وعدس لبدة أبو(.  "املناهج يف القصور أوجه تغطية
الطالب  اجتاهات يف أثراً ثحدت أن ميكن التدريس استراتيجيات أن ) "١٩٩٥(ويؤكد صامية 

 وأن ، حنوهـا  اإلجيابية الطالب اجتاهات تنمي أن دراسية مادة أية تدريس دافأه أهم من كان وملا
 التربيـة  رجـال  علـى  كـان ، الدراسية املادة هذه تعلم يف لديهم الدافعية ختلق و حتسن ميوهلم،
يف  الطـالب  بـني  املتفشـية  الظواهر هذه عالج عبء ، خاصة الرياضيات بتدريس عامة،واملهتمني
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 صـامية،  أبـو (.قياسها وحماولة الرياضيات حنو م اجتاها إىل التعرف على العمل من فالبد املدارس،
 )  ٢٤ص: ١٩٩٥

  من خـالل  ، أفضل بشكل للمستقبلالطالب  ؛ ليعد الرياضيات منهج تطوير من كان البد 
 هـا حنـو تعلم  اإلجيابية االجتاهات وتنمية ، الرياضيات يف األساسية واملهارات علوماتبامل هم تزويد

 النظر وإعادة ، نشط التعلم بشكل عملية يف الطالب بانغماس تسمح تدريس استراتيجيات واعتماد
 .عنهما منفصلة تكون وال ، التدريس استراتيجيات مع تتكامل حبيث التقومي باستراتيجيات

لذلك فإننا ، حنن اليوم منر بتقدم علمي وتقىن وحبثي هائل "أن  )٢٠٠٥( عبد اللطيف ويذكر
وتطوير املعلم أصبح  ،جة قوية إىل مزيد من املهارات وطرق التفكري اليت البد من أن يكتسبها املعلم حبا

 -:اآلتيةوذلك لألسباب  واجباً
 .اتساع املعرفة وسرعة تطورها من وقت آلخر  -
 .التطور املستمر للحياة االجتماعية وجتدد وظائفها  -
األخـذ بـأهم نتائجهـا     و،  احلديثـة  لتربويةاالستفادة من نتائج البحوث والدراسات ا -

  .وتوصياا
 .خضوع الكثري من املقررات الدراسية لعمليات تطوير وجتديد مستمرة  -
  .اخلاصة بتدريس مجيع العلوم يف املنهج املدرسي الوسائل التعليمية التقين يف صناعة التطور -
 .ضعف وقصور برامج إعداد املعلمني  -
 .لم بطبيعة العملية التعليمية اخلاصة مبجال تدريس العلوم املختلفة زيادة وعى املع -
  ".استحداث طرق جديدة يف جمال تدريس كافة العلوم -

 )٧ ص: ٢٠٠٥عبد اللطيف بن حسني فرج ،(
أن الكـثري مـن   فقد الحظ الباحث أنه بالنظر إىل واقع التعليم هذه األيام ، ويرى الباحث 

بشخصية  متأثراً معلماً كما والحظ أن ما تعلموا هم على أيدي معلميهم ، املعلمني يعلمون طالم ك
بغض النظر عـن اخـتالف   ، لتعليم طالبه ؛ ويستنسخ هذه الطريقة  ، وبطريقة تدريسه له معلم ما

الظروف والبيئة التعليمية والزمان الذي يتم فيه استخدام هذه الطريقة ،ويشري األدب التربوي إىل أننا 
حنن  م غالباًعلِّعندما ن لَّمناهعيف ضوء ما ت . 

أن تارخينا الشخصي يزودنا بنماذج عقلية للتدريس  تشكل سلوكنا  " Widschitl ويرى
من املعلمني يف الوقت احلاضر هم نسخة مشاة للمعلمـني الـذين    بطريقة فاعلة ، وبالتايل فإن كثرياً

منهم مت تأهيلهم  ألفكار اليت حيملوا ، رغم أن  كثرياًعلموهم من حيث الطريقة اليت يتعلمون ا ، وا
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ليعلموا  بطرق أكثر حداثة وفاعلية من الطرق التقليدية اليت تعلموا ا ، كما أن قابليتهم لالنقياد إىل 
ما هو ممكن يف الغرف الصفية أكثر من قابليتهم لالنقياد إىل النظريات التدريسية ، ويسود االعتقـاد  

 . " كلما كان التعلم أفضل كلما كان الصف أكثر هدوءاً لديهم بأنه
) ( Widschitl , ١٩٩٩ , p ٧٥٣. 

 أا إال االستراتيجيات، تلك على التربويني والقادة املعلمني لتدريب بذلت اليت اجلهود ورغم
 على القدرة عدم :املعيقات هذه أهم ومن ، األفكار لتلك األمثل التنفيذ دون حالت معيقات واجهت
 بطريقـة  وجمدول ومكثف مليء املنهج أن للمعلمني تبني فقد،  ة اجلديد والطرق املنهج بني التوفيق
 تقدمي دون حال وهذا ، املقرر املدرسي بالكتاب ويلزمهم الطالب يقيد وهو ، الطلبة إلبداعات مقيدة
 ووسائل املعداتبعض  يف النقص و اإلدارة، من الدعم فقدان وحال. ة جديد تعلم مصادر أو طرق

 األسباب لتلك وتالفياً القدمية التدريس  استراتيجيات تغيري دون ، الطلبة من لكثري واإلعداد التدريب
 Educational Reform For( .املعريف أجل االقتصاد من التربوي التطوير مشروع جاء ،

Knowledge Economey ERFKE(، مفهومني على فيها التركيز ويتم: 
 علـى  قادرين يكونوا أن ينبغي وما معرفته، لطالبا على ينبغي ما حيدد الذي احملوريج ملنها : أوهلما
 جتاور ووسائل إضافية مواضيع وتقدمي الفاعلة الطرق من العديد الستخدام جماالً للمعلم ويترك فعله

 .الطالب  اهتمامات تلبية على وقادرة املدرسي، الكتاب
 التدريس استراتيجيات تنويع على املعلمني وتشجع ،الطالب يتعلمه ما ىعل تركز اليت النتائج : ثانيهما

 علـى  الطالب تساعد اليت املالئمة اإلستراتيجية خيتار أن املعلم فعلى الطالب ، قدرات و لتتناسب
 مبحـث  بينـها  ومـن  ، املختلفة املباحث مناهج األوىل مرحلته يف التطوير هذا مشل وقد . التعلم

 (p٢٢,١٩٩٧ ,Brewer) . والعاشر والثامن والرابع األول: فللصفو الرياضيات
 ففـي  الرياضيات، تدريس يف عدة إصالحية حماوالت ظهرت فقد ، العاملي املستوى على أما

 التركيزظهرت حركة تم ب ، السبعينيات بداية وحىت اخلمسينيات نصف من امتدت اليت الزمنية الفترة
 باإلجراءات االهتمام وقل ،  - اجلديدة الرياضيات حركة -  New Math، والقوانني البىن على

 ،طويالً تبق مل أا إال الرياضيات تدريس حول جديدة أفكاراً قدمت احلركة هذه أن مع و ، احلسابية
 العمليـات  إجـراء  يف الطالب ضعف من والتذمر الشكوى،  لذلك أدت اليت األسباب من ولعل

 أن كما القوانني، وحفظ لرباهنيا على نتيجة للتركيز الضعف هذا نوكا البسيطة، الرياضية احلسابية
 .احلديثة للرياضيات باحلاجة يقتنعوا مل األمور أولياء منً  كثريا
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هلـا   دعـا  الـيت  Back to Basics  لألساسيات العودة حركة ظهرت السبعينيات، يف
 حققـت بعـض   احلركة هذه نأ ومع األساسية احلسابية املهارات على التركيز خالل من املهتمون

 قادرين ظلوا غري أم إال ، احلسابية واملهارات العمليات إجراء علىب الطال مقدرة منو يف النجاحات
 (p٢٣,١٩٩٧ ,Brewer).. الصفية الغرف خارج وتوظيفها الرياضية املسائل حل على

 . األمريكي الرياضيات معلمي جملس قام الثمانينيات بداية يف
National Council Of Teachers Of Mathematics ( NCTM) 

 لـتعلم  جديـدة  أهـداف  وضع مت حيث وتعليمها، الرياضيات تعلم يف جذرية تغيريات بإحداث"
 :يف تتلخص الرياضيات
 وأمهيتها الرياضيات قيمة تعلم -
 .الرياضيات تعلم يف بقدرامب الطال ثقة تعزيز- 
 . الرياضي التفكري تنمية -
 . الرياضي االتصال تمهارا تعلم -
 .املشكالت حل تعلم -
 .احلاسب اآليل  -

 على جيب إذ، نشطة بعمليات الطالب قيام يتطلب الرياضيات تعلم أن على التأكيد مت كما
 يف قلب جعلهم خالل من للرياضيات فهمهم تطوير على الطالب تساعد اليت السبل كل تقدمي املعلمني
 (p٢١٣,٢٠٠٠ ,NCTM). ..  "التعلم عملية

 األساليب أكثر فيه يركز منحى أخذ قد التربية جمال يف الدراسات من كبرياًً عددا أن ويالحظ
 أساسـا  باعتبارها ، املعرفية التعلم عمليات الطالب عند العقلي النشاط واستثارة التدريس يف فعالية
 ,Sannders) (p٣١١,١٩٩٢ .املعىن ذي للتعلم

 هذه وتركز بياجيه إىل ينسب الذي اجلديد التفكري من جزءاً يةالترب يف البنائية النظرية وتعد
 معـاين  إلدراك السـابقة  أفكارهم الطالب فيها يستخدم نشطة تفاعل عملية التعلم أن على النظرية

 يكونو  للمعرفة ناقال وليس ميسراً املعلم دور ويكون هلا، يتعرضون اليت اجلديدة واخلربات التجارب
طالب فـال  عنهم، مستقلة توجد وال قبلهم من املعرفة بىنت إذ التعلم، عملية يف الالفع الدورطالب لل

 للمعرفة تراكم عملية التعلم فيعترب األخرى التعلم نظريات بعض يف أما ، للمعلومات فعالون معاجلون
 يكون وبذا بالطال إىل نقل املعرفة املعلم مهمة وتكون املعرفة أجزاء بني تناسق أو ترابط وجود دون
 . هلم يقدمها اليت املعرفة بقبول البالط ويكتفي فعاالً املعلم

.(Monssianx & Norman,٢٠٠١) 
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 هدف يعد مل املعارف، وتراكم املتسارع املعريف االنفجار بسبب ) "٢٠٠٠(ويؤكد املقدادي 
 على قدرام تنمية إىل تعداه بل ، احلقائق و املعارف الطالب إكساب على مقتصرا التعليمية العملية
 االنفجار ومواكبة املعارف هذه مع التعامل على القدرة إلكسام والتعميم والنقد والتحليل التفكري
 ) ٣١٠ص: ٢٠٠٠املقدادي ، ."(معه والتكيف املعريف

 عن الناتج الفكر إعمال يف هي احلقيقية التعليم فثمرة) "٢٠٠٠(ويذكر قطامي ونايفة قطامي 
 هنا،انطلقت ومن . الفرع بذلك املتعلقة املعلومات تراكم يف وليس املعارف، فروع من فرع أي دراسة
 مـن  وحىت اجلامعية، والثانوية، واإلعدادية، ،االبتدائية ، املختلفة مراحله يف بالتعليم االنتقال فكرة
 مـن  هائل بقدر الطالب أذهان وحشو احملاضرات إلقاء أو التلقني على يعتمد الذي التقليدي النمط

 على االعتماد من كافيا قدرا الطالب منح ضرورة إىل يدعو حديث آخر منط إىل ، واملعارف املعلومات
 يتعلمهـا  اليت احلقائق أن ذلك يف والسبب فيه، يعيشون الذي احمليط مع والتفاعل التعلم، يف ذام

 كثرياً أن يرون لماءالع بعض أن حىت التحول، وسريعة ، ثابتة وغري متغرية التقليدي النمط يف الطالب
 ، وقطـامي  قطامي.("مطبوع كتاب يف املطابع من خترج أن قبل تتطور أو وتتغري تتبدل احلقائق من

 ) .١٣٦ص:٢٠٠٠
 والتفكري ، الناقد التفكري : مثل من التفكري املختلفة أنواع إثراء بضرورة الدعوات تعالت كما

 . املشكلة حل وتفكري العلمي، والتفكري اإلبداعي،
 هو ، التفكري من األنواع ذه املكثف و املتزايد االهتمام ما أثار ) "٢٠٠٧(أورد اخلطيب  

 الناقد، التفكري خاصة ، الطالب عند السابقة التفكري أنواع توفر املوضوعات يتطلب خمتلف دراسة أن
 أحناء خمتلف يف حلاليةا اتمعات يف املعرفة حجم وأن السيما اليومية، بأمور احلياة الوثيقة لصلته وذلك
 املعرفـة  تلك فحص إىل الطالب دفعي مما آخر، بعد يوما بالتزايد آخذ وهو ،اًجد أصبح كبرياً العامل

التفكري  مهارات توفر يتطلب وهذا وأغراضهم، متطلبام حسب منها واملناسب املفيد وتقوميها وأخذ
 يف حيام تواجههم اليت املتعددة القضايا ىعل احلكم يف استخدامها يمكنهم حىت بالطال عند الناقد
 األحباث خالل مراجعة ومن املستقبلية، أو احلالية حيام يف ذلك سواء كان وخارجها املدرسة  داخل

 العمليـة  من جوانب مهماً جانباً أصبح الناقد التفكري أن تطوير جند ، التعليمية والسياقات التربوية
 اخلطيـب، ( يف ضـوئه  املنـاهج  بنـاء  إىل يسعى املربون حبيث دافهاأه من رئيسا وهدفا التعليمية،
 ) .٢٢٨ ص:٢٠٠٧

 وأهدافـه،  التعليم بنية يف النظر التربويون أعاد فقد لذلك اًوتبع) " ٢٠٠٠(ويؤكد القاسم 
 فحسب، باملعلوماتب الطال تزويد على قاصرة مهمتها تعد مل اليت املؤسسات التعليمية وظيفة وتغريت
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 الفكرية املهارات تنمية خالل من متكامال إعدادا للحياة وإعدادهم ، واملهارات م باخلرباتتزويده بل
والقضايا  املشكالت وتفحص مواجهة على والقدرة  كافة، التفكري مهارات ممارسة ميكنه من لديهم،مبا

 القرار اذعلى اخت قادرة متوازنة شخصية ذوي مواطنني يصبحون وبذلك ، حياته طريق يف تعترضه اليت
 . ) ٣١٢،ص٢٠٠٠القاسم،(.املعرفة يف السريع التزايد مع بعقالنية والتعامل السليم
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 :دراسةمشكلة ال
بعد اطالع الباحث على الدراسات اليت أوردت منوذج التعلم البنائي كأحد االسـتراتيجيات  

املرحلة الثانوية فإن الباحث يسعى من خالل هذه  اليت تستخدم يف تدريس مادة الرياضيات وخاصة يف
 -: اآلتيةإىل التعرف على إجابة لألسئلة الدراسة 

 نموذج التعلم البنائي ؟لمعرفة معلمي الریاضیات  واقع  ما : أوال 
من األمهية مبكان التعرف على ما حيمله املعلم من أفكار وهو يقوم بوضع أهدافه التدريسـية  

سوف تنعكس  -بالتأكيد -دوره داخل حجرة الدراسة ، وذلك ألن هذه األفكاروكذلك وهو يقوم ب
على طريقة تدريسه وطريقة أدائه وتعامله مع الطالب وبالتايل ، سوف يؤثر علـى   -سلبا أو إجيابا  –

،  ، فأفكار املعلم عن عملية التعلم وكيفية حـدوثها  ، أو إجياباً خمرجات العملية التعليمية بالتبعية سلباً
وكيفية التعامل مع املادة الدراسية اليت يقوم ، وكيفية التعامل معهم ، وأفكاره عن طالبه  ، ودوره فيها

ما حيمله املعلمون منـها لتأثريهـا    على كل هذه األفكار من األمهية مبكان أن نتعرف –على تدريسها 
املادة اليت يقومون بتدريسها  ومع؛ وطريقة تعاملهم مع الطالب ، الواضح واخلطري على طريقة أدائهم 

 .وعلى العملية التعليمية بأكملها
ن الباحث حياول من خالل هذا البحث التعرف على مدى إمن أجل ذلك وبناء على ما تقدم ف

 -بنموذج التعلم البنـائي  –باململكة العربية السعودية  –مبدينة الطائف  –معرفة معلمي الرياضيات 
، الرياضيات حىت يكون أساسا إلعداد املعلمني أكادمييا يف كليات التربيـة   وأمهيته يف جمال تعلم مادة

وكذلك لوضع اخلطط التدريبية من قم  ، لتحسني أداء املعلمني ؛وزارة التربية والتعليم  لِبورفع كفاء
 .أثناء خدمتهم بالوزارة 

 
 تقبل المعلمین لنموذج التعلم البنائي ؟ درجة ما : ثانیا 

الباحث أن منوذج التعلم البنائي قد يالقى مقاومة من بعض املعلمني فمن املعلوم أن حيث يرى 
يف اال التربوي يصطدم بطائفة من املعلمني الذين يقاومون هذا االبتداع ألسباب عديـدة   تطويرأي 

مباشـر  أبرزها أم يكونون غري مؤهلني ملواكبة األدوار اجلديدة ، أو يكون يف هذا االبتداع ديـد  
ألدوار معينة ارتاحوا هلا واستمدوا وجودهم من ممارستها ، ومن مث فمن املتوقع أن يالقـى النمـوذج   

 .البنائي يف التعليم مقاومة من هؤالء املعلمني 
 
 

 قدرة معلمي الریاضیات على تطبیق نموذج التعلم البن ائي ف ي المرحل ة الثانوی ة       درجةما : ثالثا 
 ؟ في 
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قدرة املعلمني على تطبيق منوذج التعلم البنائي يف مـادة   التعرف على واقع  الباحث إىليسعى 
واالستفادة من آلياته  –باململكة العربية السعودية  –يف مدينة الطائف  –الرياضيات يف املرحلة الثانوية 

 .واستخدامه كأحد استراتيجيات التدريس 
 

 :أسئلة الدراسة 
 -:األسئلة اآلتية  نإلجابة عحياول الباحث من خالل هذا البحث ا

نموذج الـتعلم  ل –باململكة العربية السعودية  –معرفة معلمي الرياضيات مبدينة الطائف  واقعما  -١
 البنائي ؟

لنموذج التعلم  –باململكة العربية السعودية  –مبدينة الطائف  -تقبل معلمي الرياضيات  درجةما  -٢
 البنائي ؟

على تطبيق منوذج  –باململكة العربية السعودية  –ياضيات مبدينة الطائف قدرة معلمي الر درجة ما -٣
 ؟ التعلم البنائي

تقبـل   درجةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول  -٤
،  املؤهل العلمي ، التخصص( اختالف متغريات الدراسة  و ، معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي

 ؟ ) عدد سنوات اخلربة يف التدريس ، الفصل الذي يدرسه املعلم
درجة قدرة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول  -٥

( اختالف متغريات الدراسة  وعلى تطبيق منوذج التعلم البنائي يف املواقف الصفية  معلمي الرياضيات
 ؟ ) صص ، عدد سنوات اخلربة يف التدريس ، الفصل الذي يدرسه املعلماملؤهل العلمي ، التخ

 
 :أھداف الدراسة 

 :إىلدف هذه الدراسة 
 –باململكة العربيـة السـعودية    –مبدينة الطائف  –معرفة معلمي الرياضيات واقع التعرف على  -١
 .نموذج التعلم البنائي ل

 –باململكة العربيـة السـعودية    –دينة الطائف مب –تقبل معلمي الرياضيات  درجة التعرف على -٢
 .نموذج التعلم البنائي ل

على  –باململكة العربية السعودية  –مبدينة الطائف  –قدرة معلمي الرياضيات  درجةالتعرف على  -٣
 . يف املواقف الصفية تطبيق منوذج التعلم البنائي
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درجة ات استجابات جمتمع الدراسة حول حصائية بني متوسطإلا التعرف على الفروق ذات الداللة -٤
املؤهل العلمي ، التخصص (اختالف متغريات الدراسة  وتقبل معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي 

 ) .دريس ، الفصل الذي يدرسه املعلم ، عدد سنوات اخلربة يف الت
 .لتعلم البنائي تأثري املؤهل العلمي على قدرة املعلمني يف تطبيق منوذج ا على  التعرف -٥
 .تأثري التخصص على قدرة املعلمني يف تطبيق منوذج التعلم البنائي  على التعرف -٦
 اخلربة يف التدريس على قدرة املعلمني يف تطبيق منوذج التعلم البنائي  تأثريعدد سنواتعلى التعرف -٧
 . ق منوذج التعلم البنائي تأثري الفصل الذي يدرسه املعلم على قدرة املعلمني يف تطبيعلى التعرف -٨
 

 :حدود الدراسة 
 .مت تطبيق هذه الدراسة باملدارس الثانوية مبدينة الطائف مبركزي الشرق والغرب : احلدود املكانية  -١
 .هـ ١٤٢٨/١٤٢٩طُبقت الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين لعام : احلدود الزمانية  -٢
 

 :أھمیة الدراسة 
املعلمني بكليات التربية  ليف إعادة النظر يف املقررات األكادميية اخلاصة بتأهيتساعد هذه الدراسة  -١

 .بإعطاء منوذج التعلم البنائي أمهية أكرب كأحد استراتيجيات التدريس وخاصة مادة الرياضيات 
 .تساعد الدراسة واضعي مناهج الرياضيات يف تطوير احملتوى مبا يتناسب مع منوذج التعلم البنائي  -٢
تساعد هذه الدراسة القائمني على تدريب املعلمني بوزارة التربية والتعلـيم باململكـة العربيـة     -٣

 .السعودية عند وضع اخلطط والربامج التدريبية اخلاصة بتدريب املعلمني ورفع كفاءم 
 .يستفيد من هذه الدراسة معلمي الرياضيات باملدارس الثانوية  -٤
 .املشرفني على تدريس مادة الرياضيات يستفيد من هذه الدراسة  -٥
 
 
 
 

 :مصطلحات الدراسة 
 : Constructivism: النظریة البنائیة 

هي نظرية تقوم على أساس أن عملية التعلم هي عملية نشطة ) "٢٠٠٣(عرفها حسن زيتون 
يقوم على أساس ن التعلم إوإمنا يقوم بدور كبري يف عملية التعلم حيث  متاماً وأن دور املتعلم ليس سلبياً

املفاهيم واخلـربات   ةما حيمله الطالب من خربات سابقة وأن عملية التعلم هنا إمنا تكون بإعادة صياغ
 )  ٣٨١ص:٢٠٠٣ ، يتونز(.  " السابقة يف عقل املتعلم
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والتعريف اإلجرائي يف هذه الدراسة هو إن النظرية البنائية هي نظرية يف التعلم حتترم عقليـة  
توضح له الطريـق   -أي النظرية –يف عملية تعلمه وما يتعلمه ، فهي  بارزاً ل له دوراًالطالب ، وجتع

، بل  لهلكي يتعلم كيف يتعلم ،ال أن يتلقى العلم بسلبية وركون إىل ما لدى املعلم من خربات ينقلها 
ات واملهارات للمعرفة وعلى الطالب أن يكتسب املعلوم احتياطياً ومصدراً ومرشداً سراًأصبح املعلم مي

خبربته السابقة وأقرانه ومصادر التعلم املتعددة بنفسه ، يف ضوء توجيهات املعلم ، وىف كل مرة  مستعيناً
 .حيدث فيها التعلم ، حيدث معه إعادة املخططات املعرفية  داخل عقله وحيدث تعديل خلرباته 

 Constructivist Learning Mode: نموذج التعلم البنائي 
ستراتيجية تدريس قائمة على ا": ستراتيجية التعلم البنائي على أا ا ) ٢٠٠٣( نعرف زيتو

مبادئ التعلم البنائي يتم من خالهلا مساعدة الطالب على بناء معرفتهم من خالل وضعهم يف موقـف  
فيتضح ما لـديهم  ، ويطلب منهم اإلجابة عنه ، أو سؤال جديد يثري اهتمامهم  ، ينضوي على مشكلة

مث يوجهون إىل إجراء نشاط استكشايف يساعدهم على اختبار صحة أفكارهم األولية ، ار أولية من أفك
وعقب ممارستهم هلذا النشاط يف جمموعـات  ، وعلى تعلم املعرفة املتضمنة يف موضوع الدرس اجلديد 

لصـف  تعاونية ، تعرض كل جمموعة ما توصلت إليه من نتائج وتفسريات يتم مناقشتها من قبل أفراد ا
ويعقب ذلك قيام اموعات مبمارسـة نشـاط   ، مث يتم تلخيصها يف صورة معلومات أساسية ، مجيعا 

 (. "واستخدامها يف مواقف جديـدة  ، جديد على عالقة بتلك املعلومات دف إثراء تلك املعلومات
 )  ٣٨٣ص :٢٠٠٣زيتون  

الطريقة البنائية يف جمال التعلم أا أو ، يف الدراسة أن منوذج التعلم البنائي  اإلجرائيوالتعريف 
املعلم ، ومن خالل العمل داخل فريق عمل مكون من  تطريقة تعلم الطالب بأنفسهم يف ضوء توجيها

أقرانه ويكون له دور واضح يف داخل اموعة أثناء العمل على حل املشكلة أو القضية اليت يشعر ا ، 
قة تثري احلماسة يف نفسه ، وتدفعه للعمل مع أقرانه لتنظيم العمـل  ما يقدمها له املعلم بطري واليت غالباً

داخل فريق للوصول إىل حل املشكلة اليت يستشعرها ويراها مرتبطة بشكل مباشر حبياتـه ، ويكـون   
على اكتساب هذه اخلربة الستخدامها يف حل مشكالته يف املسـتقبل يف ذات املوقـف أو يف    حريصاً

 .مواقف مشاه 
 Teaching strategyجیة التدریس إستراتی

 :لإلستراتيجية يكمل كل منهما اآلخر مها  نِيينعم"  )٢٠٠٣( حممد احليلة وآخرونوقد أورد 
ا فن استخدام اإلمكانات والوسائل املتاحة بطريقة وفيه ينظر إىل االستراتيجية على أ: املعىن األول -

ممكن ،مبعىن أا طرق معينة ملعاجلة مشكلة أو مباشرة  مثلى لتحقيق األهداف املرجوة على أفضل وجه
 .أو أساليب عملية لتحقيق هدف معني ، مهمة 
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ستراتيجية على أا خطة حمكمة البناء ومرنة التطبيق ، يتم من خالهلا نظر إىل االوفيه ي: ملعىن الثاين ا-
حممد حممـود  .(  " هداف املرجوةاستخدام كافة اإلمكانات والوسائل املتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األ

 ) . ١٨٤ص:  ٢٠٠٢احليلة ، 
املزمـع   والتدريس يف هذه الدراسة هو أا اخلطة أو السيناري ستراتيجيهيف اإلجرائي الوالتعر

ث طارئ دعلى تنفيذه ما مل حي حريصاًاملعلم حدوثه أو يتوقع حدوثه  داخل حجرة الدراسة ، ويكون 
أو مل تكن يف احلسبان ويكون لديه املقـدرة علـى    ، روف مل تكن متوقعةجيعله يغري من هذه اخلطة لظ

يعمل على تنفيذ خطته  –أي املعلم  –تعديل خطته إذا وقع ما ليس يف احلسبان ، ولكن يف األصل هو 
فة الظروف واملتغريات واالستجابات وردود األفعال داخـل  يف اعتباره كا واضعاً اليت وضعها مسبقاً

 .ةبطريقة تثري محاسة ودافعية طالبه ، ومعيار احلكم على مدى جناح هذه اإلستراتيجي  حجرة الدراسة
 :Learningالتعلم 

ت أو هي عملية ، يتعرض فيها املـتعلم إىل معلومـا  ) "٢٠٠٣(ورد يوسف قطامي وآخرون أ
مهارات ، ويتغري سلوكه أو ي؛ بأنه ثابت نسبياًويتصف هذا التأثري أو التعديل . بتأثري ما تعرض له  لُعد 

عملية التغيري أو التعديل اليت حدثت هي عملية لتحقيق هدف حلظي و،  ن التعلم األول  يشكل تعلماًأل
يوسف قطـامى وآخـرون   ( ."، وبتحققه ينتهي دواعي استعماله ، أو تكراره ،أو تعديله أو حتسينه 

 ) ١٨ص: ٢٠٠٣،
لم يف ضوء النظرية البنائية أصبح يقصد بـه  التعريف اإلجرائي للتعلم يف الدراسة هو أن التع

عملية تغيري املخططات العقلية واملفاهيم لدى املتعلم يف كل مرة حيدث فيها التعلم ، وهذا نفسه معيار 
 .حدوث التعلم من عدمه 
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 الفصل الثاني
اإلط  ار النظ  ري والدراس  ات 

 السابقة
 :اإلطار النظري :  أوًال

 .النظرية البنائية -
 .ذج التعلم البنائي منو -

 :الدراسات السابقة : ثانیًا
 .الدراسات العربية -
 .الدراسات األجنبية -
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 /  السابقة والدراسات النظري اإلطار
 .السابقة الدراسات وثانيهما النظري، اإلطار أوهلما ،جزأين على الفصل هذا يشتمل

:   
 طبيعـة الرياضـيات   من بدءاً عامة، بصورة بالدراسة املتعلقة القضايا النظري اإلطار يتناول

 التحصـيل  مث البـارز  ودورها عنها، املنبثقة التدريسية واالستراتيجيات البنائية النظرية مث وماهيتها،
 هل ملا التعليمية العملية يف األساسية النتيجة الطلبة باعتبارها عند التعلم مهارات حتسني يف و الدراسي

 تربويـة  قرارات من عليه يترتب وملا ومعلمني، آباء من م حييطون ومن بالطال حياة يف أمهية من
 بشكل الرياضيات حنو واالجتاهات عام بشكل االجتاهات مبوضوع املرتبط التربوي األدب مث حامسة،
 يف التربية أهداف من وهاماً أساسياً هدفاً الدراسية املادة حنو املرغوبة االجتاهات تنمية تعد إذ خاص،
 الـتفكري  مهـارات  وتطوير العلمية املعرفة اكتساب عن أمهية تقل ال فهي التعليمية، املراحل خمتلف

 .العلمية للتربية األساسي اهلدف االجتاهات تنمية اعتبار إىل املربني بعض يذهب إذ العلمي،
 :وطبیعتھا  -ماھیتھا – الریاضیات
 يف  مراحـل  بالدراسـة  الطالب هلا يتعرض اليت واألساسيةهمة امل العلوم من الرياضيات تعد

 جعـل  العصور ممـا  مر على وذلك املختلفة، العلوم بني الصدارة مكان متثل وهي ، املختلفة تعليمه
 ال يـدخل  " عبارته املشهورة أكادمييته باب على يكتب) ١٩٧٧( مهران  يف موثق هو كما أفالطون

 )١١ص:١٩٧٧مهران ، ( ." رياضياً يكن مل من علينا
 ال وهي البشري، العقل وإبداع خلق من جتريدي علم والرياضيات") ١٩٩٧(ويذكر أبو زينة 

 واألرقـام  األعداد يعاجل الذي احلساب علم من أكثر فهي فحسب، التقليدية جمموع فروعها ُتكون
 هـو  الذي اهلندسة علم من أكثر وهي - والعالقات الرموز لغة – اجلرب عن تزيد واحلسابات، وهي

هذه  إىل والتكامل والتفاضل واإلحصاء املثلثات علم إضافة وميكن والفضاء، واحلجم دراسة الشكل
 جممـوع  عن تزيد الرياضيات وتبقى الرياضيات، علم تكون مبجموعها كانت اليت التقليدية الفروع
 ) .١٥ ص:  ١٩٩٧ ، زينة أبو( ."هذه فروعها

 عملية الـتعلم  أهداف حتقيق على العمل ا يتم اليت الدراسية اداملو من الرياضيات تعد كما
 احلياة، معيشته يف بطريقة الرقي يف يستخدمه الذي السليم التفكري الفرد يعتاد خالهلا فمن والتعليم،

 هلذا والعملي التطبيق العلمي طريق عن ملنفعته واستغالهلا العلمية، الظواهر وتفسري مشاكله حل ويف
 مـن  يعد تدريسها أن إال الرياضيات من أمهية الرغم وعلى له ، أداة الرياضيات تعترب الذي التفكري

 توجـد  فـال  والعالقات، املفاهيم يف منطقي وجتريد تسلسل من به تتصف ملا وذلك الصعبة، املهن
 مثل احمليطة الظروف باختالف االستراتيجيات إذ ختتلف الدروس، لكل تنفع للتدريس ثلىم ستراتيجيةا
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 حـدا  ممـا  وغريهـا،  تعليمية وسائل من املتاحة املعلم، واإلمكانات وخربة للمتعلم، املعريف املستوى
 تسـاعد  واليت التدريس، يف املتنوعة واالستراتيجيات من الوسائل يناسبها مبا معها التعامل بالتربويني
 تلك االستراتيجيات هذه أهم أحد ولعل منها كبرية أجزاء وتعلم والتعامل معها استيعاا علىالطالب 

 احلـال  هو كما املنحى ذا متزايداً اهتماما هناك أن السيما ، التدريس يف البنائي تعتمد املنحى اليت
حتسـني   على ساعد مما بتطبيقه تعىن اليت املتحدة الواليات يف احلديثة املشروعات من بالنسبة للعديد

 تدريسها باجتاهات استراتيجيات و الرياضيات مناهج املنحى اهذ مد إذ املعلمني، ممارسات بتغيري التعلم
 تعلـيم  علـى أن  ارتكازا بنفسه املعرفة توليد على ومساعدته املتعلم ذهن إشغال على تقوم حديثة

  الروتينية وحل املسائل والتعريفات، واحلقائق القوانني كمعرفة معينة سلوكيات جمرد ليس الرياضيات
 يولد فيما مبدعاً يف تعلمه، نشطاً جيعله بشكل تفكريه وينظم يفكر كيف الطالب تعليم إىل يتجاوز بل
 (p٢٣,١٩٩٤ ,Van de wall) . .معرفة من

 :البنائیة النظریة إلى مدخل
 عهـد  إىل متتـد  قدمية تارخيية جذور إىل البنائية النظرية تعود) "١٩٩٦(Hewsonيرى 

 أوزبل، : أمثال املنظرين من كثري وأفكار نظريات ءضو على احلالية يف صيغتها تبلورت لكنها سقراط،
 على تستحوذ اليت األفكار استخدام يف يتمثل البنائية النظرية يف االرتكاز حمور أن إال وكيلي ، وبياجيه

 اليت األفكار تعديل عند التعلم وحيدث جديدة، ملعلومات والتوصل جديدة خربات لتكوين املتعلم عقل
 البنية، تلك يف املوجودة األفكار تنظيم بإعادة املعرفية بنيته إىل جديدة معلومات ضافةإ أو املتعلم، حبوزة
 Hewson ) . " عمليات من فيها حيدث وما للفرد املعرفية البنية على تركز البنائية أن يعين وهذا

and Hewson,١٩٩٦,p٣٥-٣٣)  
 :قام  ،ب الالط عند التعلم حتسني يف ونظراً ملا للنظرية البنائية من أثر

 Paul, Chandra, Cliffm, and Don  (٢٠٠١)وفقاً النظرية هذه إجراءات بتوضيح 
 النظريـة  هـذه  اسـم  مـن  حـرف  كـل  دالالت حددت حيث"  هلا، األجنيب املسمى حلروف

Constructivisms كالتايل: 
:(Connection) :C السابقة  باملعلومات والفهم اجلديدة املعلومات ربط وتعين. 

:(Option) :O التعلم عملية لتسهيل املعلم مبساعدةب الطال من املطلوبة األعمال توضيح أي. 
:(Negotiation) :N من يكتشفونه وما معلومات منب الطال لدى ما بني مفاوضة إجراء أي 

 .ب الطال لدى الفردية املفاهيم إىل للوصول جديدة معلومات
:(Scaffolding) :S املعلومـات  مع التفاعل خالل منالطالب  ملعلما فيها يدعم مرحلة وتعين 

 .الالزمة،والنشاطات الصفية املصادر وتوفري واقتراحات، وحمفزات، أسئلة، شكل على وتكون اجلديدة
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:(Time) :T النشاط لتنفيذ الالزم الوقت توفري به يقصد . 
:(Rubrics) :R الالزمة هلم األمور ملعرفة ،ب الطال إلجناز املختلفة املستويات املعلم يصف هنا 

 .دقيق بشكل
:(Understanding) :U ا يقصد فردية، بصورة أفكارهم بتطبيقب للطال يسمح الذي الفهم 

 .مدرسيهم بأفكار االلتزام وعدم
:(Collaboration) :Cوحـل  املدرسية والنشاطات املهام حتديد يف تظهر تعاونية عملية تعين 

 . الراجعة التغذية خالل من وتقوم علومات،وامل املعارف على وتعتمد املشكالت،
:(Technologies) :T ا اليت املعلومات إىل للوصول بفرصة الطلبة تزويد تعينوالـيت  حيتاجو 

 .التكنولوجيا باستخدام املشكالت حل على تساعدهم
:(Inquiry) :I بالطـال  لدى تتولد اليت األسئلة عن إجابات إىل للوصول الفرصة توظيف تعين 

 .تواجههم اليت ملشاكلوا
:(Variety) :V حتتـاج  فهي لذا ،ب الطال منها قدم اليت البيئات يف واالختالف التنوع مراعاة 

 .ب الطال ثقافات اختالف مع لتتناسب التعليم طرق يف تنوع
:(International teach) :I ذا يقصد املتوفرة واخلربات املعارف املعلمون يدرك أن اإلجراء 

 .املتوفرة واملواد املصادر خالل من والتحقق البحث على وحتفيزهم ،ب الطال لدى
:(Student- centered) :S وبنائهـا،  املعرفة اكتساب عملية يفب الطال على التركيز أي 

 . املهام حتقيق على يساعدهم ومسهالً مرشداً املعلم دور ويكون
:(Motivation) :M حنـو   دافعيتـه  وإثارة الدراسية، ادةامل بأمهية بالطال إلقناع التحفيز أي

 .املشكل املوقف حل يف تسهم اليت والبيانات املعلومات مجع مث حمدد، موضوع
:(Standards) :S والتعليم التعلم عملية تضبط اليت املعايري حتديد يعين". 

(Paul, Chandra, Cliffm, and Don ,٢٠٠١,p٣٢٥) 
 
 
 
 

 :البنائیة النظریة مفھوم
 ومنو التعلم نظرية يف رؤية أا على التربية معجم يف البنائية عرفت) " ٢٠٠٣(أشار زيتون 

"  اخلـربة  مـع  الفطريـة  قدراته تفاعل نتيجة لديه التفكري أمناط بناء يف قوامها نشاط الطفل الطفل،
 ) ٢٤،ص٢٠٠٣زيتون،(.
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 املعرفة إىل لنص كيف لشرح استخدمت معرفية نظرية" أا ،) ١٩٩٣( Tobinمثل  يرى من وهناك
 .  ١٩٩٣ ,Tobin)، (٤٥ p ." اليت منتلكها

 مظلة هي أو النظريات، من بعدد البنائية النظرية وتتصل، ) ١٩٩٣( Wheatleyويرى 
يف خمتلـف   الفاعلـة  الفـرد  مشاركة تستلزم اإلنسانية املعرفة أن تشري إىل اليت النظريات من لعدد

 .النشاطات 
 املعرفـة،  معين باكتساب أوهلما بلورا، يف يساعدان أساسيني مبدأين على تقوم البنائية إن 
 . املعرفة بوظيفة خيتص وثانيهما
 ،نشطة بطريقة بناؤها يتم ولكن،  اآلخرين من سلبية بطريقة تكتسب ال املعرفة أن يفترض : فاألول
 مع تفاعلهم خالل من مفاهيمهم بناء عليهم ولكنب الطال يدي بني توضع ال األفكار أن يعين وهذا

 كطريقـة  املعرفـة  نقـل  البنائيـة  منظـرو  يعارض إذ ، لديهم املتوفرة واخلربات اجلديدة املعارف
 ال" (٢٩ p ,١٩٩٣ ,Tobin) يف موثـق  هو سفيلدكما جلسر الكبري منظرهم يقول الكتساا،حيث

 " .  منتظماً اًعامل مكونا اخلربات ويفسر بنفسه، يبنيها أن عليه فرد فكل املعرفة، لنقل أمهية يوجد
  .تصرفاته و حياته  ويقصد ذا القول أن اإلنسان يكون معرفته اخلاصة به و من خرباته ميكن تنظيم

 العـامل  تنظـيم  خـالل  من وذلك التكيف هي املعرفة وظيفة أن فيفترض :الثاين  املبدأ أما 
 الفرد مساعدة يف تتمثل النفعية هوهذ نفعية، أا يف أمهيتها تكمن املعرفة فإن،  آخر ومبعىن التجرييب،

 احلقيقـة،  جند ال وهنا التكيف، على الفرد تساعد أا أي حياتية، خربات من به مير ما تفسري على
 وميكـن  واحلياة، الكون عن احلقيقة لنا لتبني خارقة عني لدينا وليس خلرباتنا، التفسريات نبين ولكننا
 .(p٢١١,١٩٩١ ,Wheatley) . تراكمةامل اخلربات جمموعة خالل من العامل معرفة

 : أساسية دعائم ثالثة على تقوم البنائية أن" ،  فريى) ١٩٩٦(اخلليلي أما
 أنفسهمللطالب  املعريف اجلهاز خالل من ذاتية بصورة الطالب ذهن يف بىني أن املعىن على يؤكد :أوهلا 
 البيئـة  مـع  حواسـهم  لتفاعل نتيجة لديهم تتشكل فاملعاين ،الطالب  إىل املعلم من نقله يتم وال ،

 ممـا  اجلديد، التعلم فيه حيدث الذي وبالسياق السابقة،الطالب  خبربات املعاين هذه وتتأثر اخلارجية،
 واملعىن يتفق ومبا يهم لد مبا اجلديدة املعلومات ربط من متكنهم اليت باخلربات الطالب تزويد يستدعي

 لدى تتشكل اليت املعاين أن إىل الباحثني من الكثري هنب وقد العلماء، عليه يتفق الذي العلمي السليم
 غري املعاين هذه مثل وتسمى العلماء، عليها يتفق اليت السليمة املعاين مع متفقة دائماً ن تكو الالطالب 

 األويل، والفهـم  البديلـة،  واألطر اخلاطئ، والفهم السليم، غري الفهم:منها عديدة مبسميات املتفقة
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 منطقية بالنسبة تبدو تفسريات تعطيهم ألا وذلك للمفاهيم اخلاطئ الفهم هذا مبثل الطالب ويتشبث
 . حوهلم من العامل عن لديهم يتشكل الذي املعريف تصورهم مع متفقة تأيت ألا،  هلم

 تتطلب جهداً نشطة نفسية عملية الطالب عند املفاهيم أو املعاين تشكيل أن على يركز :وثانيها
 املتعلمة اجلديدة اخلربة  كانت ما إذا والنفسي املعريف االتزان من حالة يف الطالب يبقى حيث ،عقلياً

 لديهم بالطال نإاالتزان ف وإلعادة اتزان، عدم لديهم حدث وإال وتوقعام، املعرفية أبنيتهم مع تتوافق
 : هي خيارات ثالثة

 ويدعى هـذا  صحيحة، غري ألا و ختدعهم األ ا ثقتهم ويسحبوا احلسية خربام ينكروا أن– ١
 هـم  ما على ويبقى الطالب جديد، تعلم حيدث ال وفيه  القائمة أو املتوفرة املعرفية البنية خبيار اخليار
 .عليه

 خبيار إعـادة  اخليار هذا ويدعى اجلديدة، للخربة نتيجة  همعند القائم املعريف البناء يعدلوا أن – ٢
 .بالطال عند املعىن ذو التعلم يتشكل وبذلك "املعريف البناء تشكيل

 ، الالمباالة خيار اخليار هذا على ويطلق ا، مروا اليت باخلربة يهتموا وال املوقف من ينسحبوا أن – ٣
 دافعيـة  رفع هذه احلالة يف املعلم على ويتوجب للتعلم، بالطال دافعية الخنفاض تعلم حيدث ال وفيه
  .ومعنويا مادياً وتعزيزهم وبيئتهم، وحاجام خبربام داجلدي التعلم وربط ،بالطال

 يف تقاوم بالطال لدى املتكونة املعرفية البىن أن على فتنص البنائية، للنظرية الثالثة الدعامة أما
 ـذه  ويتشبثون خاطئة، تكون قد أا مع املعرفة من لديهم مبا بالطال يتمسك إذ التغيري، طبيعتها
 املعلـم  من ذلك ة، ويستدعي اخلرب مبعطيات يتصل فيما مقنعة تبدو تفسريات هلم تقدم ألا املعرفة،
 يف اخلطـأ  وتبني اخلربة، صحة معطيات تؤكد اليت والنشاطات التجارب من العديد باختيار االهتمام
 )٤٢ص، ١٩٩٦،اخلليلي(".  بالطال عند موجوداً ذلك كان إن الفهم،

 األوىل اخلطوات أسسوا الذين العلماء أشهر من يعد هبياجي بأن) ١٩٩٣( Bereiterأشار 
 للفـرد  املعرفيـة  للتراكيب ذاتية تنظيم عملية عن عبارة املعريف التعلم يرى أن فهو البنائية، للنظرية

 املعرفية الضغوط مع التكيف أجل من للتعلم يسعى الفرد أن مبعىن، على التكيف  مساعدته تستهدف
 عمليـتني  هنـاك  بياجيـه أن  ويفترض ، احمليط العامل معطيات مع تفاعله خالل خربته على املمارسة
 .املوائمة -٢. لثُّمالت-١: هي التعلم عملية أثناء حتدثان أساسيتني

 مـن  لديه يتوفر ما مع وتطويعها مث املواءمة اجلديدة اخلربات دمج املتعلم حياول األوىل ففي
 اخلربات ليستوعب املعريف البناء تعديل على عمل املتعلمفي املواءمة، حالة معريف،ويف وخمزون خربات



)٣٠( 

 ملعطيـات  تنظيم هو املعىن ذا والتكيف اخلربة، معطيات بالتكيف مع العملية هذه وتسمى اجلديدة،
 p٦٤,١٩٩٣ ,Bereiter) (. واملواءمة بقطبيها التمثل اخلربة

 إال بعينه، مبحتوى أو معني مبوضوع ختتص مل بياجيه بنائية أن ومع"،) ٢٠٠٢(وتذكر املومين 
 أساسـاً  اعتبارها إىل األمر ووصل والرياضيات، واللغة العلوم لتدريس فتيكُ اليت وضعها املبادئ أن

 ) . ٤٥،ص٢٠٠٢ املومين،(."األكادميية ااالت شىت يف جتديد ناجح ألي
 البـاحثني  أن إال املختلفـة،  األكادميية ااالت الواسعة يف التطبيقات هذه من الرغم وعلى

 املناحي من واحد منحى على متفقني غري ولكنهم عليها البنائية تعتمد اليت الرئيسة األسس على متفقون
 عليها أطلق اليت وهي البنائية، يف املختلفة املناحي من الكثري أن هناك املربون يرى إذ تستخدمها، اليت

 التيارات وهذه البنائية، تيارات "، ) ٢٠٠٣( ،) ةالبنائي منظور من والتدريس التعلم(كتابه  يف زيتون
 :هي
 : Trivial Constructivism الشخصية، البنائية أحياناً عليها البسيطة يطلق البنائية – ١

 وال ، الطالب يد على نشطة تبىن بصورة املعرفة إن :التايل املبدأ يف التيار هذا مالمح وتتجسد
 عـن  إجابـة  يعـط  مل أنه التيار هذا يف القصور أوجه أحد أن إال البيئة، من سلبية بطريقة يستقبلها

 البيئـات  أفضـل  ما والبيئة؟ املعرفة العالقة بني ما البيئة؟ هي ما املعرفة؟ هي ما : التالية التساؤالت
 للتعلم؟

 : Radical Constructivism اجلذرية البنائية –٢
 على تساعده حبيث الطالب، ميتلكها اليتللمعرفة  ذاتية تنظيم عملية عن عبارة التعلم أن وهو

 خربات من لديه يتوفر ما مع اجلديدة يدمج اخلربات أن فإما ا، مير اليت اخلربة معطيات مع التكيف
 التركيز مازال واضح هو وكما اجلديدة، اخلربات لديه ليستوعب املتوفرة اخلربات يعدل أن أو سابقة،

 اجلذرية أو البسيطة البنائية أن الواضح من أنه كما للمعرفة، كباينالطالب  على اجلذرية البنائية ظل يف
 .التعلم على البيئة ا اليت تؤثر الدرجة على تركز مل

 
 
 
 

 : Social Constructivism االجتماعية البنائية – ٣



)٣١( 

 املعلم بني والتفاوض االجتماعي التفاعل على املعرفة بناء عملية يف االجتماعية البنائية تركز
 واستندت املعاين، وبناء الطالب تفكري لتوجيه ثقافية كعملية اجتماعية أنفسهمب الطال وبنيب والطال
 ،البالط تعلم عملية يف والثقافة اتمع بدور اهتم الذي أفكار فيجوتسكي على االجتماعية البنائية
 .للطالب  ةاالجتماعي اخلربة حول يتمركز اجتماعي سياق حيدث يف التعليم أن إىل وأشار

 : Cultural Constructivism الثقافية البنائية – ٤
 بل للمعلومات كمعاجل ليس للعقل جديد مفهوم هو إليه حنتاج ما أن االجتاه هذا اروظِّنم يرى

 األدوات الفرد ذهن يف متساوية وبصورة فيه تتواجد نظاماً يبين - بيولوجي كائن - بيولوجي كوجود
 من وغريها اللغة باألدوات ويقصد والثقايف، االجتماعي لتسهيل التفاعل ستخدمةامل الرمزية واألنظمة
 ..تفكرينا طريقة على للتأثري نستخدمها اليت جانب األدوات إىل الرمزية، األنظمة

 : Critical Constructivism النقدية البنائية – ٥
 إليهـا  تضيف ولكنها والثقافية، عيةاالجتما البيئة ظل يف املعرفة بناء إىل النقدية البنائية تنظر

البيئات،   ختاطب اجتماعية معرفة بأا النقدية، هذه البنائية تشكيل إىل اهلادف واإلصالح النقدي البعد
 التحاور خالل من التساؤل دائمة متفتحة تنمية عقلية على العمل أجل من النقدية البنائية من يستفاد و

 .للذات النقدي والتأمل
 : Interactive Constructivism التفاعلية ائيةالبن – ٦

 فإن ،الرأي هلذا ووفقاً عام، واآلخر خاص، أحدمها : بعدين اذ أنه على للتعلم التفاعلية البنائية تنظر
 غريهم، ومع حوهلم من الفيزيقي العامل مع التفاعل على قادرين يكونون عندما معرفتهم يبنونالطالب 

 ميثل ما وهذا تفاعالم، يف بالطال يتأمل عندما فيبىن املعىن أما النموذج، هلذا العام امللمح هذا وميثل
 القدمية األفكار ربط هلم يتيح ذلك فإن والتأمل للتفاعل الوقتب للطال يتوفر وعندما اخلاص، امللمح

 . اجلديدة خبربام
 : Human Constructivism اإلنسانية البنائية – ٧

 أعماالً ينتجون الذين احملترفون يوظفها اليت العمليات املعرفية أن على يةاإلنسان البنائية تؤكد
 كلتا ففي اال، هذا يف واسعة خربة لديهم ليس الذين املبتدئون يوظفها اليت نفسها هي للعادة خارقة

 اليت ألخرىا واملفاهيم اجلديدة املفاهيم بني عالقات تكوين طريق عن املعرفة بناء إىل الفرد يلجأ احلالتني
 علـى  إصـرارها  هو قواعده اإلنسانية البنائية ترسي الذي االعتقاد أما السابقة، املعرفة من جزء هي

 الفـردين،  هذين إىل واحدة بصورة تقدميه مت وإن حىت خمتلفني، فردين عند نفسه املعىن بناء استحالة
 حيمل بدوره وهذا عرفوه، ملاب الطال ا وصل اليت والكيفية للبنية فهمنا يف النظر إعادة من البد وعليه



)٣٢( 

 هذا ،بالطال مع تفاعلهم يف املعلمون يستخدمها اليت والطرق التعليم، أهداف يف النظر إعادة طياته يف
زيتـون ،  ( ."النشـطة  املشاركة تتطلب اليت التدريسية االستراتيجيات على اإلنسانية البنائية وتركز

٢٠٠٣ ( 
 :أمثال آخرون مربون ويقترح

 تصـنيف  نظام١٩٩١ )(، Applefield , Huber, and Moalle وموليم وهيوبر بليفلدأ
 :البنائية من أنواع ثالثة يتضمن آخر

 : Exogenous املنشأ خارجية – ١
 احلقـائق  على باالعتماد لديهم املوجودة املعلومات وشبكات أطرهم املتعلمون يبين أن وتعين

 .تهمبيئ مع تفاعلهم طريق عن خيربوا اليت
 : Endogenous املنشأ داخلية – ٢

 معىنب الطال فيناقش،لديهم الداخلية املعرفية التناقضات خالل من معرفتهمب الطال يبين وهنا
 فردية االكتشافية التعليمية باألنشطة إجنازه ميكن وهذا لديهم، املوجودة األطر عن ختتلف اليت اخلربات

 .مجاعية أم
 : Dialectical املنشأ جدلية – ٣

 القائمة التفاعالت وخاصة الناس بني االجتماعي التفاعل هو املعرفة بناء أصل أن إىل تنظر وهي
 .واملعلمونب الطال :التعلم ومها عملية طريف بني واملقارنة واحلوار املشاركة على

. (Applefield, Huber, and Moallem, ٢٠٠١,p١٤٢) 
 للقضايا البنائية من املتعددة األنواع هذه جلةمعا من الرغم وعلى"،) ٢٠٠٢(وتؤكد املومين 

 املعرفـة  اكتساب لطرق نظرا يف االختالف من الرغم وعلى خمتلفة، بطرق بالتعلم والتعليم املرتبطة
 على بينها اتفاقاً هناك أن إال األهداف، لتحقيق عليها التركيز جيب اليت واألنشطة واملهارات وأنواعها

 لـيس  املعلم فدور ،والطالب املعلم دور على مجيعها تتفق املثال، سبيل علىف .القضايا من كبري عدد
 مجيع يف احلال هو وهذا نفسهم،أب معارفهم يبنوا كي وحوافز بفرص بالطال تزويد وإمنا املعرفة تقدمي
 )٦٣، ص٢٠٠٢ ، املومين (." البنائية أنواع

 
 
 

  : وھي البنائي للمعلم أساسیة مرتكزات خمسة ھناك و
١ – قييسـاعد  بالطال عند للمفاهيم املعريف املستوى فمعرفة ،الطالب  معرفة البنائيون املعلمون مي 

 .وميوهلمب الطال حاجات أساس على التدريس ومفاضلة للحصص الصفية التخطيط يف املعلمني



)٣٣( 

 .طالم  أفكار تتحدى بطريقة الدروس املعلمون يعد – ٢
 مالءمة حليـام  أكثرج املنه أن بالطال رأى فكلما ، مطال ناسبي جاملنه أن املعلمون يدرك – ٣

 .للتعلم حتسنت ميوهلم كلما اليومية
 .املعلومات من متفرقة قصاصات على وليس الرئيسة األفكار حول الدروس املعلمون ينظم – ٤
 وال يعتربونه ،يعتمدوا اليت اليومي التدريس استراتيجيات سياق يف طالم تعلم املعلمون يقيس – ٥

 .التدريس عن منفصلةً أحداثا
 هـو  البنائي املنظور وفق فاملتعلم املتعلم، دور على للبنائية املختلفة التيارات هذه اتفقت كما

 : ١٩٩٥ ,Philipsفيلبس  حدده كما
 : active learner فعال متعلم -١

 النظر وجهات صىويتق فرضيات، ويضع وحياور، يناقش فهو بنشاط والفهم املعرفة يكتسب
 .باألعمال الروتينية ويقوم ويقرأ يسمع أن من بدالً املختلفة

 :social learner اجتماعي متعلم – ٢
بشـكل   وإمنـا  فـردي  بشكل املعرفة ببناء يبدأ ال فهو ،اجتماعياً والفهم املعرفة ببناء يقوم

 .اآلخرين مع احلوار خالل من اجتماعي،
 creative learner:مبدع متعلم – ٣

يف   فقط النشط دورهم افتراض يكفي وال بأنفسهم، املعرفة يبتدعوا ألن حيتاجون فاملتعلمون
 )١٩٩٥ ,Philips (.غرفة الدراسة 

 إىل عمليـة  تنظر البنائية أن جند فإننا البنائية نظر وجهة من والتعليم التعلم إىل نظرنا إذا أما
 للمعاين واألفكار النشط البناء بعمليات خالهلا من لبةالط يقوم اجتماعية ديناميكية عملية أا التعلم،
 املعلمني نشطة بني تفاعل عمليات كذلك وتتضمن السابقة، مبفاهيمهم وربطها خربام على اعتمادا
 النظرية يف التعليم خربام أما مع تتواءم اليت اخلاصة مفاهيمهم إعطاء هنا الطلبة حياول إذ ب،والطال
 املعلم من يتطلب وهذا املعىن، بناء يف املسبقة واندماجهم ومعارفهم بالطال اركةمش فيتطلب البنائية

 إليهم ينظر أن جيب للمعرفة، كمستقبلني للطالب ينظر أن من فبدال جديدة، وأساليب طرائق استخدام
  (p٤٢,١٩٩٧ ,Tobin) ..للمعرفة نشطني نائنيب أم على

 نقاط ثالث البنائية تقترح اخلصوص وذا" ، ) ١٩٩٩( Abbort and Ryanوكتب 
 :وهي التعليم ممارسة حول وصرحية أساسية



)٣٤( 

علـى   تركز أا أي الظاهرة، اتيالسلوك إىل وليس ، للمعرفة الطالب فهم إىل التعليم يهدف - ١
 .املفاهيمية العمليات

 أن ألا جيب لمات،الك باستخدام تنقل أن ال ميكن وبالتايل ، املفاهيمية األبنية من شبكة املعرفة – ٢
 .كفرد الطالب عقل داخل يف مبنية تكون

 التعلم نشاط فإن ، وباملقابل فيهم، يؤثر أن املعلم ينوي طالباً يتضمن اجتماعي نشاط هو التعليم – ٣
 عـن  ميتلك فكـرة  أن املعلم فعلى التعلم إىل التعليم يقود وحىت الطالب، عقل يف مكانه يأخذ خاص

 .بعضاً بعضها األفكار مع ربط كيفية وعن بالتعلم، البدء قبل احملتوى حول الطالب احيمله اليت األفكار
 وبشكل معرفة من لديه ما شخص كل يعدل فيها ذاتية وعملية شخصي، بذلك تنظيم وهي

  .p٨٤,١٩٩٩ ,Abbort and Ryan) (". اجلديدة اخلربات يف ضوء ونشط مستمر
 :خصائص التعلم والتعلیم البنائي

النفس ونظرية املعرفية البنائية إىل تشخيص بيئات التعلم البنائي  نتقال من الفلسفة وعلمإن اال
رغم من تعدد أوجه البنائية إال أن هذه األوجه تعكس الالواسع للمفاهيم البنائية، فب ميثل حتدى للمجال

 .الضوء وتشكل جزًءا من كل إال أن كل منها يقدم حدود مميزة نفس
 (Murphy, ١٩٩٧:p٩)  

تعتـرب   التعليم والتعلم القائم على املشكلة والتعلم التوليدي والبنائية والتعلم االستكشايف إن
 Janassen كلها مناهج للتعلم قائمة أو مشتقة من نظرية املعرفة البنائيـة ويلخـص جوناسـني   

 . عرفةامل مي ، وتيسري بناءيبعض املضامني للنظرية البنائية من أجل التصميم التعل"،) ١٩٩٤(
 .م متثيالت متعددة للواقعدقَ-١
 . التعقد الطبيعي للعامل الواقعي م بتمثيلقُ-٢
٣-اإلنتاج ز على بناء املعرفة وليس علىكِّر . 
٤-رد( ز على املهام الواقعية كِّرإجياد سياقات بدالً من التعليم ا (. 
 .مية مسبقاًيلم بيئات تعلم قائمة على قضية بدالً من السالسل التعدقَ-٥
٦-دم التدريب التأمليع.  
٧-واحملتوى ز على تعليم املعرفة القائم على السياقكِّر. 
٨-داجلماعيم التعليم التعاوين للمعرفة من خالل النقاش ع ". ( Janassen, ١٩٩٤:٣٥)  

وصفًا لنماذج التعليم املعريف "، ) ١٩٩١( Wilson and Cole ويلسون وكوىل ويقدم
 منها والتعليم البنائي البنائية،حيث ميكن استخالص بعض املفاهيم األساسية للتعلم يتضمن املفاهيم الذي

: 



)٣٥( 

١-الواقعية ز على التعلم يف بيئة غنية حلل املشكالتكِّر. 
 .م السياقات الواقعية للتعلمدقَ -٢
 .للمتعلم عطى بعض السلطةأَ-٣
 ." عن فهم املتعلماستخدام األخطاء لتقدمي التغذية الراجعة -٤

  (Wilson and Cole, ٦١-٥٩ :١٩٩١)  
البنائي  بعض التوجيهات لتصميم بيئات التعلم" ، ) ١٩٩٦( Honebein ويصف هوننب

 : وهي كالتايل
 .املعرفة م خربة مصاحبة لعملية بناءدقَ-١
 .م خربة وتقديرات للرؤى املتعددةدقَ-٢
٣-ة وثيقة الصلةواقعي ز على التعليم يف سياقاتكِّر. 
٤-شع اآلراء والتعبري يف عملية التعلمج. 
٥- التعلم يف خربة اجتماعية ز علىكِّر. 
٦-شع إدراك الذات يف عملية بناء املعرفةج. (Honebein, ١٩٩٦:١١)     

نستخلص مما سبق عرضه لبعض اآلراء يف التعلم  ميكن أن" ، ) ١٩٩٦( Honebeinيرىو
وجود العديد من التشاات يف وجهات النظر، وبالتـايل ميكـن    ات التعلم البنائيالبنائي وحتديد بيئ

 :وهي للتعلم والتعليم البنائي استخالص جمموعة من اخلصائص
 .املعلم األهداف يستنتجها الطالب من خالل النقاش مع-١
 .ه يف عملية بناء املعرفةواجتاهات يتم األخذ بعني االعتبار البنية املعرفية السابقة للمتعلم ومعتقداته-٢
واملهارات تعترب وثيقة الصلة وواقعية ومتثـل التعقيـدات    مواقف التعلم ومهام التعلم ، واحملتوى-٣

 .الواقعي الطبيعية للعامل
وحتليل الذات والتنظـيم   يتم تقدمي األنشطة والفرص واألدوات والبيئات لتشجيع املعرفة العميقة-٤

 .والتأمل واإلدراك
 .واملدرسني واملستشارين وامليسرين املعلمون بدور املرشدينيقوم -٥
 .التعلم يلعب الطالب دورا رئيسا يف ضبط وتوجيه-٦
 .التوصل إليه لتأكيد صحة ما مت، يتم استخدام مصادر املعلومات األولية واألساسية  -٧
  .يتم التركيز على بناء املعرفة وليس اإلنتاج-٨
 .شكالت ومهارات التفكري ذات التنظيم العايل والفهم العميقعلى حل امل يتم التركيز-٩

 .تقدم فرصة للتبصري يف البناءات السابقة ملعرفة الطالب األخطاء-١٠
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 .منهجاً مناسباً لتشجيع الطالب على البحث عن املعرفة على حنو مستقل يعترب االستكشاف -١١
 ذي يكون فيه التعقد املتزايد للمهـارات إعطاء الفرصة للطالب من أجل التعلم املهاري ال يتم-١٢

 .واكتساب املعرفة
 .املتبادلة والتعلم النظامي املتبادل يتضح تعقد املعرفة يف التأكيد على العالقات املفاهيمية -١٣
 .مفضالً ومالئماً لتعريض الطالب لوجهات النظر البديلة إن التعلم التعاوين واملشترك يعترب-١٤
 .ملساعدة الطالب على األداء املتجاوز حلدود قدرام ميتم تيسري التدعي -١٥
 (١٧-١٩٩٦:١٣ ,Honebein) ." ا ومتزج مع التعلم يعترب التقييم أداة موثوق -١٦

 :التصور البنائي الكتساب المعرفة عند بیاجیھ
ري يواحداً من أكثر املفكرين تأثرياً يف علم النفس التطو Jean Piaget يعترب جان بياجيه

رية متثل تطور الدماغ كعملية حيوية، يبياجيه استند إيل نظرية معرفية تطوإن فكر القرن العشرين، يف 
قي، حقي لإلدراك، فاملعرفة بالنسبة لبياجيه ليست عرضاً لعامل هالضوء على الوظيفة التكيفي وذا يلقى

حلياة، فتطور الذكاء البشرى وا يتم اختيارها وتبنيها، وهي قابلة للنمو هفهي عبارة عن تراكيب مفاهيمي
األحـداث   اسـتيعاب واحتضان، حيث يتم  يتقدم خالل التكيف والتنظيم، فالتكيف عملية استيعاب

إضافة التراكيب العقلية اجلديدة وغري العادية يف البيئة  اخلارجية كأفكار من ناحية،ومن ناحية أخرى يتم
 ,Hammereman،p٧٤( .ة اليت مت تكيفهـا تعىن تركيب املادة العقلي العقلية، وعملية التنظيم

٢٠٠٣( . 
نظرية متكاملة ومتفردة حول النمو املعريف، وهلذه النظرية شقان أساسـيان   وقد وضع بياجيه

 :، ويطلق على ثانيهمـا Jogical determinism احلتمية املنطقية:يطلق على أوهلما  مترابطان
 . constructivism البنائية

 
 

     كما يشري حسـني وكمـال زيتـون
ملراحل النمو العقلي إىل أربـع   بافتراضات بياجيه عن العمليات املنطقية وبتصنيفه ،  خيتص) ٢٠٠٣(

 :مراحل أساسية هي
  Sensor- Motor stage املرحلة احلسية احلركية-١

مهية كبرية ملا هلا من دور بارز يف التطور سنة، وهلذه املرحلة أ) ٢ –صفر (متتد هذه املرحلة من
التفـاعالت   يف املراحل التالية، وخاصة أن هذه املرحلة تطور املخططات الذهنية املترتبة عـن  املعريف

املرحلـة علـى حواسـهم يف     حوله، واعتماد األطفال يف هذه الذهنية اليت جيريها الطفل يف البيئة من
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على تطور الذكاء والتفكري، وتدرجيياً يستطيع  نية املعرفية اليت تساعدتفاعلهم مع البيئة، مما يكون األب
 . ويطور مفهوم ثبات األشياء الطفل أن مييز بني نفسه وبني األشياء

  Pre- Operational Stage قبل العمليات مرحلة ما-٢
 رموز بداية هذه املرحلة تكون لغة الطفل عبارة عن سنوات، ويف) ٦-٢(متتد هذه املرحلة من 

اللغوية مما يساعده كثرياً على االتصال باآلخرين والتعلم منهم ،  مث بالتدريج تتطور وتزداد مفرداته ،
املرحلة أن الطفل ال يتمكن من التفكري ارد، فهو ال يستطيع إدراك مفهـوم   ومن أهم خصائص هذه

، فهو ٣=٥-٨ الطفل بالعمليةليس هلا عالقة يف نظر  ٨=٥+٣العملية احلسابية، فمثالً العملية  عكس
 . يرى أن كالً من العمليتني مستقلة متاماً عن األخرى

  Concrete Operational Stage مرحلة العمليات احلسية -٣
 سنة، ويف هذه املرحلة يستطيع الطفل أداء عمليات عقلية تبدأ) ١١-٧(هذه املرحلة من  متتد

التعامل مع األرقام  ودون املنطقية ببطء ، ويستطيع الطفل يف إمناء قدراته على أداء العمليات املنطقية
األحداث املترابطة، وتنمـو عمليـات    ويطور مهارات تكوين املفاهيم، ويستطيع التفكري النظري عن

 . واملنطقية تبدأ يف الظهور التصنيف، والترتيب، والسببية، والعمليات الرياضية
  Formal Operational Stage اردة مرحلة العمليات -٤

الثانية عشرة، ويبدأ الطفل يف هـذه املرحلـة    وتبدأ هذه املرحلة يف السنة احلادية عشرة أو
النظريات اردة، مع مقدرته على التعامل مع عـدة مـتغريات    باستخدام التفكري ارد، وميكنه بناء

كـبرية مـن املعلومـات    الفرد يف هذه املرحلة أن خيزن يف ذهنه كميات  لتحديد تأثريها، ويستطيع
 . احلاجة، أي عندما يفكر يف حل املشكالت اليت يواجهها يستخدمها عن

املعـريف بطريقـة    ويعترب االنتقال عرب املراحل السابقة يف أساسه إعادة لتنظيم التكوين العقلي
ـ   لكنه ، كيفية، فالنمو العقلي من وجهه نظر بياجيه ليس تراكم خربات ار، تنظيم املعلومـات واألفك

،  وضعت ليست قياسية ولكن تقريبيـة  لكن احلدود العمرية اليت، فاالنتقال عرب هذه املراحل ثابت 
حتديد العمر الزمين لالنتقال من مرحلة إىل أخـرى،   فالفروق الفردية واحلضارية تلعب دوراً مهماً يف

حسني ( .يف اية املرحلة التراكيب العقلية اليت تصبح تدرجيياً مالئمة ولكن كل مرحلة ختتص بنظام من
 ) .٨٤ص: ٢٠٠٣وكمال زيتون ، 
  وفيـه   ، خيتص مبسألة بناء املعرفـة

البنائي الكتسـاب   بياجيه مبدأ بنائية املعرفة مبعىن أن الفرد بان ملعرفته، فإيضاح مسألة التصور أوضح
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، ٢٠٠١: عبدالسالم مصطفى ( البنائي اً ألبرز املفاهيم يف فكر بياجيهاملعرفة عند بياجيه تتطلب عرض
 ) . ٩٨ص

 :المفاھیم األساسیة في التعلم المعرفي عند بیاجیھ
 : Types of Knowledge املعرفة أنواع: أوال

مييز بياجيه بني نوعني من املعرفـة ومهـا   بأن ما "، ) ١٩٩٢(كما أورد حسني وكمال زيتون 
 Operative ، ومعرفة اإلجـراء أو الفعـل   Figurative Knowledge يةالشكل املعرفة

Knowledge املعرفة الشكلية إىل معرفة املثريات مبعناها احلريف فمثالً الطفل الـذي يـرى    وتشري
 والده قادمة يسرع لفتح الباب، فاملعرفة الشكلية تعتمد على التعرف علـى الشـكل العـام    سيارة

االسـتدالل يف أي   جراء أو األداء فهي املعرفة اليت تساعد على التوصـل إىل للمثريات، أما معرفة اإل
عليها األشياء من حالتها السابقة إىل  مستوى من املستويات، فاملعرفة اإلجرائية تم بالكيفية اليت تتغري

نة، فلو مت وضع يف حالتها الساكنة يف حلظة زمنية معي باألشياء احلالة احلالية ، أما املعرفة الشكلية فتهتم
املكعبات أكرب منه يف احلجم أمام الطفل مث نقل ووضع يف جمموعة أصـغر   مكعب يف وسط جمموعة من

 حسني( ." فالطفل الذي الحظ هذا اإلجراء يدرك أن املكعب مل يتغري حجمه بتغري مكانه منه يف احلجم
 .)٣٩ص: ١٩٩٢وكمال زيتون،

  Adaptationالتكيف: ثانياً
اإلنسان ال يشمل قيامه مبجموعة  يرى أن تكيفبأن بياجيه  "،  )٢٠٠١( اعيلإمسكما أورد 

، ويقصد بذلك التفاعالت الطبيعية كنمو األعضاء داخل جسم اإلنسان  من األفعال البيولوجية فقط
أي أن تكيف اإلنسان مع البيئة ليس  Mental acts مبجموعة من األفعال العقلية وإمنا يشمل قيامه

بقائه، وذا يربط  لوجياً حبتاً ولكنه عقلي أيضاً، فالتكيف تغري بنائي أو وظيفي حيقق به الفردبيو تكيفاً
التكيف السلوكي للفرد مـا يسـمى    والبيولوجية، ويتضمن بياجيه ربطاً وثيقاً بني العمليات النفسية

بالتوازن الذي يني ومتكاملتني مهاوظيفتني فرعيتني متفاعلت األساس اجلوهري لنمو الفرد ويشمل عد): 
بأنه استعداد بيولوجي عام لـدى   ، ويعرف بياجيه التكيفسيتم توضيحهما الحقاً  )املماثلة واملواءمة

طرقه وأساليبه باختالف الكائنـات واخـتالف    الكائنات يساعدها على العيش يف بيئة معينة وختتلف
لبناء أو إعادة بناء تكوينات أو أبنية عقليـة  من الفرد نشاطاً  املرحلة اليت مير ا الكائن، أي أنه حيدث

(  ".األبنية القدمية تصدر عن نشاط معني ويهدف إىل عملييت املماثلة واملواءمة جديدة، وإعادة صياغة
 ).٣٩ ص:٢٠٠١حممد األمني،  إمساعيل

   Cognitive Structuresالتراكيب املعرفية: ثالثاً
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أن اإلنسان، عندما يتكيف بيولوجياً مع البيئة  يرى بياجيه" ، ) ٢٠٠٢(ويشري كمال زيتون 
لكي تساعده علـى   وغريها من األعضاء التراكيب اجلسدية مثل األسنان، املعدة، يستخدم عدداً من

التكيف العقلي أو املعريف يلزمه جمموعة من التراكيب املعرفيـة أو العقليـة    ذلك التكيف، وباملثل فإن
ميكن  كيب اجلسدية عن التراكيب املعرفية يف أن التراكيب املعرفية الاإلنسان، وختتلف الترا داخل عقل

وميكن أن نستدل على أحد التراكيـب   يها من سلوك اإلنسان ،لوإمنا يستدل ع، مالحظتها مباشرة 
بياجيه أن الطفل ولد مزوداً مبجموعة من التراكيب  املعرفية من خالل دراستنا لسلوك الفرد، كما يرى

 االنعكاسات الفطرية، أطلق عليها لفظة الصور أو املخططات اإلمجالية العامة رية اليت تشبهالعقلية الفط
تكـوين   وهي ختضع لعملية مستمرة مما يـؤدى إىل  اخل ...مثل إسكيما املص والبكاء) اإلسكيمات(

  .)١٨٧:٢٠٠٢كمال زيتون، ( . " تراكيب عقلية جديدة
 :  Self Regulationواملوازنة الذايت عملية التنظيم: رابعاً

العوامل املسئولة عن التعلم  يرى بياجيه أن هذا العامل أهم" ، ) ٢٠٠١(كما أورد إمساعيل 
لتعديل املستمر يف التراكيب املعرفية، فعندما يتفاعل ا املعريف للطفل إذ يلعب دوراً أساسياً يف النمو أو

يه أو مشكلة تتحـدى فكـره فيحـاول أن    عل  -جديداً – مثرياً غريباً الطفل مع البيئة، قد يصادف
تلك املشكلة، فإذا   املوجودة يف عقله لكي يفهم أو يفسر هذا املثري أو حيل يستخدم التراكيب املعرفية

حالة عدم  التراكيب املعرفية املناسبة للموقف فإنه يكون يف حالة استثارة عقلية أو اضطراب أو مل تتوفر
من األنشطة حياول مـن   داً عن املثري أو املشكلة أو قيامه مبجموعةاتزان قد تؤدى إىل االنسحاب بعي

عبد السـالم  (."تراكيب معرفية جديدة خالهلا فهم هذا املثري أو حل املشكلة وتؤدى هذه األنشطة إىل
 )١١٠-١٠٢ ص،٢٠٠١: مصطفى

 
 
 

 :عملیتین أساسیتین ھما على وتتوقف عملیة التنظیم الذاتي
على بعض جوانب البيئة فيتم تلقي املعلومـات   عملية التغيري اليت تطرأهي /  Ssimlationالتمثيل

  .موجود بالفعل يف ذخرية الكائن العضوي من األنشطة اجلديدة منها ويفسرها يف ضوء نشاط معني
بشكل أفضل  هي عملية توافق من جانب الفرد نفسه حبيث يتكيف/  Accommodationاملواءمة

 األنشـطة أو تعديل ،  ل يف الفرد بإضافة أنشطة جديدة إىل ذخرية الفردمع الظروف الراهنة أي تعدي
 )١١٥ص،٢٠٠١: عبد السالم مصطفى(." . القائمة استجابة لظروف البيئة
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تشـكل   إمجال تصور بياجيه البنائي عن التعلم املعريف، بأن نظرية بياجيه للتعلم املعريف وميكن
تقرر كيفيـة تلقـى    فقد حدد بياجيه ثالث مركبات عقلية مرتكزاً أساسياً لفهم كيفية تعلم اإلنسان،

للمركب العقلي املوجود أصالً، فإن  املعلومات واملعطيات اجلديدة، فإذا كانت هذه املعلومات تعىن شيئاً
بالتكيف لدى بياجيه، ولـيس بالضـرورة أن تشـبه     هذه املعلومات تنتقل إىل العقل وهذا ما يعرف

املوجودة يف العقل أصالً بل تتكيف معها، وهذا يعىن أن املعلومات  علوماتاملعلومات اجلديدة تلك امل
تتعاطى معها، وإذا كانت املعلومات اجلديدة  هو موجود أصالً بل تتجانس معها و اجلديدة ال تدمر ما

وإما ينسحب  متاماً عما هو موجود يف العقل أصالً فهي لن تعىن شيئاً للعقل ويف هذه احلالة إما أن خمتلفة
يقوم بالنشاط املناسب  أن يفكر، أي يصبح يف حالة عدم اتزان فيبحث ويستقصي وجيرى التجارب، أي

واملواءمة، فيتم التكيف، ويـتم النمـو    التمثيل للموقف حىت حيدث التنظيم املعريف من خالل عملييت 
مع املشكلة اجلديـدة،  مع مثريات املوقف اجلديد أو  املعريف باإلضافة اليت نتجت عن التفاعل العقلي

وبذلك يكون قد أضيف إىل البنية املعرفية للفرد معرفة جديدة، وتـؤثر   ويعود الفرد إىل حالة االتزان،
، الالحقـة  واملعرفة اجلديدة اليت مت دجمها يف تفاعل الفرد مع املثريات األخرى يف املواقف املعرفة القدمي

جديد، حيث إن رفض كل  فطرياً يف التعامل مع ما هو وحيدث ذلك من خالل الرغبة الطبيعية املوجودة
احتاجت املعلومـات اجلديـدة إىل    يعترب أمراً صعباً، فحب االكتساب هو الدافع األقوى، فإذا يءش

يؤدى ذلك إىل حدوث أول عملية عقليـة،   عمليات حتويلية ذهنية وكان الفرد مستعداً لذلك فسوف
 )p٨٣,Hammereman٢٠٠٣(. نتقالاال وتسمى هذه احلالة حالة التحول أو

عندما يعرض درس جديد على الطالب فإن الطالب جيب عليـه العـودة بفكـره    مثال ذلك 
الستحضار ما يعرفه عن هذا الدرس من معلومات قدمية ليستفيد منها يف فهم درسه اجلديـد فريتـب   

 . الب معلوماته القدمية مع املعلومة اجلديدة فبذلك يتم النمو املعريف عند الط
 
 

 :والریاضیات البنائیة
 دورا ولعبت ، الرياضيات وتعليم بتعلم املتعلقة األحباث يف متميزاً موقعاً البنائية النظرية احتلت

 األمريكي القومي الس عن املنبثقة تلك خاصة تدريسها، جمال يف احلديثة التربوية التجديدات يف مهما
 .(p٣٢,٢٠٠٠ ,Simon)  . الرياضيات ملعلمي

هيكلـة   يف الرياضـيات  ملعلمي القومي الس منها انطلق اليت الرؤية أن التربويون ويؤكد
 والوصـف  والتنبؤ التفسري واالستكشاف عمليات يف الطالب ينغمس أن تطلبت اليتو ، الرياضيات
 تبارواع التعلم، لعملية املثرية واستخدام األنشطة األمناط عن والبحث احلل طرق واكتشاف والتحليل



)٤١( 

 علـى  والتأكيد األفراد، لتجمع مكان كوا جمرد عن بعيداً رياضية بشرية كتجمعات الصفية الغرف
 اإلبداع على والتشجيع القوانني، وحفظ إجراء احلسابات عن بعيداً الرياضي والفهم الرياضي التفكري
 مـع  الرياضية املواضيع طرب على العمل وأخرياً إجياد احللول، يف اآليل العمل عن بعيداً املسألة وحل

 .وإجراءاته  مبفاهيمه معزول كائن جامد اعتبارها عن بعيداً بعضاً بعضها
 :الریاضیات التعلم البنائي في

ـ  إن الرياضيات هلا ميزة فريدة يف أا املادة الدراسية الوحيدة ، اليت يعى غالبيـة البـالغني   د
طريق العجز املوروث الذي ليس  يارهم ولكن عناملتعلمني وبكل فخر عجزهم فيها ، وهذا ليس باخت

تغري مفهوم الطالب لطبيعية املعرفة الرياضية ، تلـك   هلم دخل به ، والرؤية البنائية يف التعلم والتعليم
القدرة أو العجز ، وما يقال من أن الناس ليس لديهم قـدرة عقليـة    الرؤية اليت ال تنسجم مع عدم

  (٥٤٣ :١٩٩٢ ,Lochhead) .لدراسة الرياضيات
وللطريقة اليت جيب أن تقدم ا ، كمـا أن   إن فهم املرء لطبيعة الرياضيات يؤثر على فهمه هلا

  (p٤:٢٠٠١ ,Capraro) .هاجوهري في طريقة تقدميها هي إشارة ملا نؤمن به أنه
قدرات الفهم لديهم عن طريق بذل اجلهد  وتوضح النظرية البنائية أن الطالب يقومون بتطوير

باملضمون والنظام ، حيث إن كل طالب يستخدم جمموعـة   حماولة لفهم خربام السابقة فيما يتعلق يف
الرؤية ختتلف مع مفهوم أن الطالب يتوصلون إىل الفهـم عـن طريـق     من املفاهيم السابقة ، وهذه

 . الواضح ، وهذا ما كان يف الكثري من التعلم املتبع اإليضاحات والشرح
  (Martin And Deborah, ١٩٩١:p ٣٠٩) . 

الرياضـيات،   يف تعليم وتعلـم  املهمةتعترب الرؤية البنائية للتعلم واحدة من العناصر النظرية 
إىل تشرب وفهـم األفكـار    أن ينشئ املتعلمون أفهامهم اخلاصة بنشاط ، باإلضافة ووجوهر البنائية ه

املوقف الذي ميثل مشكلة ، مما يؤدى  اخلاصة باآلخرين ، حيث يتم حتفيز إنشاء أفكار جديدة من خالل
حتل أو تشرح أو تسمح باخلوض يف املوقف املشكل،  إىل حالة عدم اتزان حيدث من إجراءات معرفية ال

وتعديل لألفكار، وتزامناً مع إنشاء املعرفة حيدث تركيب اجتماعي  ويؤدي عدم االتزان إىل نشاط عقلي
 .داموعة اليت تتصل بالفر للمعرفة بواسطة

االفتراض ات لل تعلم البن ائي ف ي      وھذا التعلیم والفھ م وف ق النظری ة البنائی ة یتض من بع ض      
 Martin And Deborah (١٩٩١)  ":كما ذكرھا  الریاضیات منھا

كمفكـرين أو   تزويد املتعلمني بالفرصة وحتفيزهم إلجياد أفكار رياضية قوية ، ومعرفة مقـدرم -١
املشكلة الرياضية وإجياد  عمل بنشاط يف القيام بدراسة أولية ألوضاعمتعلمني للرياضيات ، من خالل ال

 .وإثبات هذه األفكار أفكار وافتراضات ، والتحقق من هذه االفتراضات ويف تعميم



)٤٢( 

 .والتشبيهات الرياضية تنويع العروض والنماذج املادية واألشكال اهلندسية-٢
نظرائهم من خـالل العمـل ضـمن     أو مع،  ينظم الطالب أفكارهم الرياضية شفوياً مع املعلم-٣

 .الفصل ناقشات اجلماعية يفاملجمموعات صغرية ويف 
سياقات متنوعة، مما يضـع   استخدام املسائل غري الروتينية اليت تشجع استخدام أفكار جديدة يف-٤

 .اإلفهام يف مستويات أكثر تعقيداً
 ختيار وانتقاء املسائل اليت هلا عالقة حبياةألساليب حل املسائل ، فيجب على املعلم ا املعلم مبدع -٥

معاصـرة ،   الطالب ، أو أشياء رياضية معروفة ومألوفة للطالب متكنهم من تشكيل تراكيب معرفيـة 
 .ويكون ذلك مع مراعاة أهداف املناهج الدراسية

٦-املعلم ميشة بني الطالب ويدير املناق ، وإعادة صياغة األفكار، التحقق من املسائل  ر ومسئول عنس
التعليق على صحة أو قيمة األفكار اخلاصة بالطالب ، كما يشـجع علـى اكتشـاف     ولكن يتجنب

 .الكامنة واملفاهيم اخلاطئة دف تطوير أوسع وأكثر مرونة للمفاهيم األخطاء
 الدراسي هو اتمع الرياضي الذي يقرر حقيقة األفكار الرياضية من خالل فحص نقدي الفصل-٧

    .    (٣١٠ :١٩٩١ ,Martin And Deborah)."رات املوجهة من الطالبللمرب
لمعلم  ي الریاض  یات یج  ب مراعاتھ  ا عن  د تعل  یم  مجموع  ة م  ن التوجیھ  ات العام  ة ھن اك و

 Martin And Deborah (١٩٩١)  ":كما ذكرھا   الھندسة وفق المنھج البنائي
  :)وِقْس على ذلك بقیة مواضیع الریاضیات (  
 .باملسائل اهلندسية املعروضة موعة من األنشطة احلسية املباشرة ذات الصلةتنظيم جم-١
من مراحل التدريس ، اليت تـؤدى إىل   صياغة املشكالت اليت تعرض على الطالب يف كل مرحلة-٢

 .بأنفسهم شعور الطالب باحلاجة للبحث والتنقيب للوصول للحل
املشكالت املتعلقة حبل املسـائل   الكتشاف ومواجهةإعطاء التالميذ الوقت املناسب للقيام بعملية ا-٣

 .الواحدة اهلندسية وتقدمي أكثر من حل للمسألة
 .جمموعات صغرية تشجيع الطالب على التعاون والعمل اجلماعي من خالل تقسيمهم إىل-٤
كانت صحيحة أو خاطئـة،   يطلب من الطالب إعطاء تفسريات ومقترحات ملا توصلوا إليه سواء-٥

 .خطاء الطالب مع مساعدم على تصويبهاوتقبل أ
 .ا تعلموه من خربات جديدةممالطالب إىل كيفية التوصل إىل احلل الصحيح ،  توجيه-٦
 املعلم أن يراعى أن املتعلمني هم مركز العملية التعلمية وهم مطالبون بالبحـث والتقصـي   على-٧

 .للوصول للحل الصحيح



)٤٣( 

اهلندسية الواحدة مما جيعل الطالب  ن من احللول للمشكلةيطلب من الطالب إعطاء أكرب قدر ممك-٨
 .يف حالة تفكري مستمر

 االجتاه األولوجهة النظر البنائية جيب أن يتمسك باجتاهني أساسيني ،  فاملعلم الذي يعتمد على
بأن البشر لديهم القدرة على التعلم وأن عدم القدرة هي بناء من اخليـال ودرب مـن    هو االعتقاد: 

ال يتم تعلمه  الذي، هو الرغبة يف تزويد الطالب بالفرص ليبنوا تعلمهم اخلاص :  واالجتاه الثاينم، الوه
والنظرية البنائية تدعم االعتقاد بأن  عن طريق املعلم وحده واقتراحاته املساعدة يف العملية التعليمية ،

ي من نتاج عقولنـا وأفكارنـا ،   عندما تكون اإلعاقة ه اجلميع يستطيعون أن يتعلموا ، وأننا ال نعرف
فالعقبات ما هي إال تركيبات عقلية، وأن الفشل املتكرر للتغلب عليها يعكس طبيعة جهودنا ولـيس  

  . (p٥٨,٢٠٠٢ ,Martin) "إلمكانيات األفراد احلدود املوروثة
 : البنائیة الصفیة للبیئة أساسیة مرتكزات

 مهمـات  تـوفري  خـالل  من التعلم ليةعم يف بللطال النشط الدور هذه املرتكزات تعزز
 يـاً ذهن نشاطاً التعلم عملية واعتبار ، اجلماعي العمل وتفعيل حباجة لالكتشاف، رياضية ومشكالت

 العالقات  ننووكَي حبيث ومبدعني مفكرين يكونوا أنب الطال من الذي يتطلب التأملي التفكري يتخلله
 .أعماهلم الرياضية ويفسرون
ب تقييم الطال عملية يف تغيري حدث الرياضيات، وتعليم تعلم يف التجديدية رؤىال مع وتناغماً 

 احلقـائق  ثابتة من جمموعة أا على اعتربت فإذا الرياضيات، طبيعة إىل النظر بكيفية هذا يتعلق و ،
 هـذا  أن إال ،التقليدي مناسباً االختبار يصبح عندها احملددة، األساسية املهارات لبعض إتقاناً تتطلب
 النشـاط  من تنبع احلقائق املترابطة من كمجموعة للرياضيات ينظر الذي البنائي املنحى مع يتعارض
 املسـألة  حـل  تشمل باالنشغال بأنشطة للطالب يسمح تقييم نظام من بد ال لذلك ووفقا البشري،
 من يتجزأ ال وجزءاً حقيقية، التقييم عملية عملية تكون حبيث الرياضي، واالتصال الرياضي والتفكري

 عـن  الكشـف  مث تعلمهم، وكيفية عن الطالب، سليمة قرارات اختاذ يف يسهم مما التدريس، عملية
 نألآلخرين  أفكارهم عن للتعبري الرياضية استخدام اللغة على مقدرم ومتابعة واهتمامام اجتاهام

 وهـذا  الفرد ومنـوه،  تطور تعكس صورة تطوير تستدعي التقييم يف املقترحة البنائية األساليب هذه
 فردية مقابالت األسئلة وعمل وطرح املالحظة على حتتوي حبيث التقومي، أساليب يف التنويع يتطلب
 كـذلك  واملناقشة، على احلديث وتشجعهم ، بالطال و املعلم بني الثقة من جسور بناء على تساعد
 وهي مهمة وسيلة ، وهناكبالطال اباتوكت األقران، وتقييم املهام أداء خالل من الطلبة تقييم ميكن

 يتحمل الطالب جيعل مما أدائه، وهذا تقييم يف الطالب من أفضل أحد من ما يقال حيث الذايت، التقومي



)٤٤( 

  .املنحى قلب تشكل تعلمهم لعملية املتعلمني مراقبة إن: وبروكس  بروكس يقول إذ تعلمه، مسؤولية
(Brooks & Brooks, ١٩٩٩, p ٤٩) . 

 :التعلم في ةالبنائی
 به القيام املعلم على ينبغي الذي الدور أمهية ربزت هنا من"،  (٢٠٠٠ ,NCTM) لقد أورد 

 الفهـم  وتطـوير  الرياضية املعرفة على احلصول منب الطال ميكن مبا الصفي التعلم والتعليم لتفعيل
ـم  طال حيملها اليت اهيمباملف االهتمام عليهم – بنائيني يكونوا حىت – فاملعلمون لرياضيات،لاحلقيقي 
 احلوار  والنقاش عمليات يف االخنراط حنو ودفعهم ،م طال لدى االجتماعي بالتفاعل العناية ،وعليهم

 اسـتخدام احملسوسـات   عليهم كما ،كامالً الصف مستوى وعلى الصغرية اموعات مستوى على
 األسئلة واالستفسارات، طرح على فيقبلون ،بالطال فضول إثارة يف يسهم مما مفتوحة، أسئلة وطرح

 وفـق  املعلم عاتق تقع على جديدة مسؤوليات أربع على الرياضيات ملعلمي القومي الس أكد وقد
 :كالتايل وهي والتعليم، التعلم يف البنائي املنحى

 .املنشودة لألهداف الوصول على بالطال تساعد رياضية مهام ابتداع – ١
 . يعلم ما أمهية واملتعلم املعلم يدرك حبيث ،الصفي احلوار إدارة حسن – ٢
 .الرياضيات وتعليم تعلم لعملية مناسبة صفية بيئة إثارة – ٣
 ." مناسـبة  تدريسـية  قـرارات  واختـاذ  الرياضية، املهام وطبيعة ،بالطال تعلم عملية تأمل – ٤

(NCTM, ٢٠٠٠) . 
 
 
 

 :الدراسي  التحصیل
يالـيت  واملهـارات  والفهم املعرفة أنه على الدراسي التحصيل "، ) ١٩٩٨(جاد اهللا  فعر 
 " . حمددة تربوية نتيجة خربات الطالب اكتسبها

كما يا  : املعرفة "، ) ١٩٩٨(جاد اهللا  فعرتواريخ كمعرفة املكتسبة املعلومات جمموعةبأ 
 ".وغريها تعميمات و ومصطلحات أمساء ومعرفة حوادث معينة،

 والقـدرة  أخرى، مبعارف ما معرفة عالقة إجياد مثل بطرق شىت عرفةامل هذه عن يعرب والفهم 
 بدقـة  ما بعمل القيام على القدرة ا فيقصد املهارة أما مواقف جديدة، يف واستخدامها تطبيقها على

 التحصـيل  ويهـدف  العقلية املهارات من وغريها احلسابية، الكتابة والعمليات مهارة مثل وإتقان،
إىل  يهـدف  كما معينة، مادةى حمتو من الطالب لهصح ما تظهر معلومات على لاحلصو الدراسي إىل



)٤٥( 

 وال بالنسبة موعته، ومركزه معينة، خربة يف التحصيل يف الطالب ترتيب عن معلومات إىل التوصل
 لقدرات نفسية صورة رسم حماولة إىل ميتد لكنه و فحسب، ذلك على الدراسي التحصيل هدف يقتصر
 )٦٥،ص١٩٩٨: جاد اهللا(.  والعقلية عرفيةامل الطالب

وييف بتقدم الطال قياس مبوجبه يتم الذي الوحيد املعيار الدراسية املواد يف بالطال حتصيل عد 
 يف قبوهلم أو التعليمية املختلفة، التخصصات يف توزيعهم و آخر، إىل تعليمي صف من ونقلهم الدراسة

 التربية ميدان يف التربوية معظم القرارات عليه تقوم الذي ساساأل وهو ، املختلفة الكليات و اجلامعات
 .والتعليم

 التحصيل حتسني يف اليت تساعد العوامل بعض وهناك" ، ) ١٩٩٥(كما ذكر احليلة ومرعي 
 و أكادمييـاً ً تأهيال املؤهل املعلم الكفء :منه املنشودة الغايات لبلوغ به واالرتقاء بللطال الدراسي
 تتناسـب  الـيت  املتنوعة التدريس و استراتيجيات التعليمية، واألجهزة املواد توافر ىومد ،مسلكياً
 يف تؤثر اليت والثقافية والتربوية واالقتصادية املتغريات االجتماعية بعض وهناك كما ،ب الطال وقدرات
 واالجتمـاعي  النفسـي  والوضـع  العائلة، وحجم اجتاهات الوالدين، مثل بآخر، أو بقدر التحصيل

 ) . ٨٩، ص ١٩٩٥: احليلة ومرعي (  ."للطالب واالقتصادي
 :واإلستراتیجیات المنبثقة من النظریة البنائیة بعض النماذج

  لـيعلم  الصـف  حجرة يف املعلم يتبعها تعليمية استراتيجيات عدة البنائية النظرية أمثرت لقد
 مـن  العديـد  بإجراءب الطال يقوم حيث التعلم، يفب للطال النشط الدور على يؤكد وكلها ،بهطال

 تعلم حيدث حبيث النشاط يف الفعلية املشاركة على تؤكد كما عمل، فرق أو جمموعات يف النشاطات
 .الفهم على قائم معىن ذو

اإلستراتيجيات والنماذج القائمة  يعترب العديد من التربويني أن" ، ) ١٩٩٦( كما أشار خليل 
العلمية خالل السنوات اخلمسني املاضية وأا ستكون أكثر   التربيةعلى النظرية البنائية أكثر إبداعاً يف

، ص  ١٩٩٦: خليل اخلليلي . ( " املختلفة يف البحوث اخلاصة بالتربية العلمية وسائل الربط للقنوات
٤٣٨ . ( 

 -:االستراتيجيات هذه ومن
 . التعلم دورة) ١
 .البنائي أبلتون منوذج) ٢
 .نوفاك عند إلنساينا البنائي التعلم ومنوذج )٣
 . لبوسنر املفهومي التغري منوذج) ٤
 . باييب منوذج ) ٥



)٤٦( 

 . املشكلة حول املتمركز التعلم ويتلي وإستراتيجية) ٦
 .) املعريف V منوذج الشكل و) ٧
 :منها لبعض عرض يلي وفيما  

 : التعلم دورة نموذج -١
 االستكشاف، مرحلة : هي ساسيةأ مراحل ثالث وفق ستراتيجيةاال ذه التدريس عملية تسري 
 . املفهوم تطبيق ومرحلة املفهوم، تقدمي ومرحلة

 تـثري  اليت اجلديدة التعليمية اخلربات إحدى مع مباشرة الطالب يبدأ االستكشاف مرحلة يف
 عـن  بالبحث اجلماعية األنشطة خالل من ليقوموا عنها، اإلجابة عليهم يصعب قد تساؤالت لديهم

 ويف. لـديهم  معروفـة  تكن مل جديدة معارف استكشاف إىل م يؤدي مما اؤالت،التس هلذه إجابات
 الـيت  احلسية الطالب خبربات العالقة ذات والتعميمات املفاهيم إىل املعلم يصل املفهوم تقدمي مرحلة

 يف أمـا  .إشرافه حتت اجلماعية املناقشة عمليات خالل من وذلك االستكشاف، مرحلة يف ميارسوا
 املقصود، التعميم أو للمفهوم املتعلم فهم مدى اتساع يف مهماً دوراً تؤدي اليت املفهوم طبيقت مرحلة
 على الطالب تساعد املعلم، قبل من جيداً هلا خمطط أنشطة من املتعلم به يقوم ما خالل من يأيت الذي
 . ) ٩٧،ص ٢٠٠٣ :زيتون ( .التعلم أثر انتقال جديدة،أي مواقف يف السابقة خربام تعميم

 
 
 

 : البنائي أبلتون نموذج- ٢
منوذج  ألي الرئيسة املعامل تعكس معامل بأربعة النموذج هذا يتسم" ، ) ٢٠٠٣(يذكر زيتون   

 :وهي بنائي
 خـالل  من وذلك السابقة، املتعلم خربات عن الكشف يتم حيث :املتعلم حبوزة اليت األفكار فرز )أ

 يف تستخدم ومفاهيم أفكار صورة يف اخلربات تلك تنظم مث الشخصية، املقابالت أو املفاهيم خرائط
 .املتعلم لذلك يقدم حدث أي تفسري

 للمظـاهر  حتليله خالل ومن احلدث عن بذاكرته ما خالل من املتعلم حياول :املعلومات معاجلة )ب
 حـول  معـىن  بناء يف يستخدمه أن كنمي عنه مالئم تفسري أفضل حيدث أن احلدث، حول املالحظة

، كما سـبق   واملواءمة التمثل : مثل صور عدة املعلومات معاجلة تأخذ أن وميكن اجلديدة، علوماتامل
 .ذكره سابقاً عن التمثل واملواءمة 



)٤٧( 

 :منها املعلومات، عن للتنقيب حتديدها ميكن اليت الطرق من عدد هناك : املعلومات عن التنقيب )ج
 أفكـار  خـالل  من كذلك مشاة، دروس أو درسال يف يطرحه وما وأفكاره العملية املعلم عروض
 فـبعض  والـتعلم،  للتدريس اتمعي السياق منطلق من الطرق هذه وتستخدم اخلرباء، أو الرفقاء،
 قد ولكن املعلم، سيطرة حتت يكونون حيث كاملة بصورة اإلجابات تقدمي على يقدرون ال قد الطالب

 لإلجابة، يتوصلوا أن املعلم بتشجيع ميكن كما علومات،امل من قطع تقدمي إىل هلم املعلم تلميحات تؤدي
 .سقالة املعلم يقدمها اليت املساعدات تلك متثل إذ
 أشكاال وتتخذ للدروس، اتمعي السياق والطالب املعلم بني السقاالت متثل  :االجتماعي السياق )د

 وبصـورة  الذاكرة، يف املماثلة راألفكا استخدام أو اللفظية غري أو اللفظية املعلم تلميحات منها عدة
 كما الدرس، أثناء يف للطالب املعريف التقدم وحتليل لتوضيح كأداة يستخدم قد النموذج هذا فإن عامة
 زيتـون، ( . " البنـائي  الـتعلم  مببـادئ  درايـة  علـى  يكونـون  ال الذين املعلمني يساعد قد أنه

 . )١١٣،ص٢٠٠٣
ة تدريس يستخدمها املعلم مؤقتا يقدم من خالهلا جمموعة من إستراتيجيويقصد بالسقالة التعليمية هي 

األنشطة والربامج اليت تزيد من  مستوى الفهم لدى الطالب بالقدر الذي يسمح لـه مبواصـلة أداء   
وسميت بالسقالة ألا شبيهة بالدعائم املستخدمة يف البناء فاملعلم يسـاعد الطالـب   .  األنشطة ذاتياً

 .ملُتعلم يكمل مسريته يف تكوين معارفه اخلاصة به بشكل مؤقت مث يترك ا
 

 
 : لنوفاك اإلنسانیة البنائیة نموذج -٣

 : هي واضحة بصمات ثالث يف اال هذا يف نوفاك إسهامات تتركز 
 .للمعىن اعنص أم على األفراد إىل النظر - أ 
 .املتعلمون فيه يشترك معىن بناء هو التعليم من الغرض - ب 
 .والتأهيل اإلعداد جيدي معلمني مع التفاعل ظل يف تسيريها ميكن املعىن بناء يف االشتراك عملية – ج 

 : لبوسنر المفھومي التغیر نموذج -٤
 سليم بالتصـور  علمي تصور استبدال يف النموذج هذا يتلخص" ، ) ٢٠٠٣(يذكر زيتون 

 ويـتم  األوىل، املرحلـة  يف فردال عند البديلة التصورات عن الكشف فيتم مرحلتني، خالل البديل
 أربعـة  بوسنر افترض ولقد الثانية، املرحلة يف الصحيح التصور لتقدمي مناسبة استراتيجية استخدام

 :يف تتمثل املفاهيمي التغري إلحداث شروط
 .معها يتعامل اليت الظاهرة تفسري تستطع مل اليت املفاهيمية منظومته عن املتعلم رضا عدم – أ



)٤٨( 

 .السابقة معلوماته شبكة يف ربطه يستطيع حبيث لديه، اجلديد تصورال وضوح – ب
 مل الـيت  املعضـالت  حل يف دوره له يربز حيث به، وقناعته الفرد عند اجلديد التصور معقولية – ج

 .حلها القدمي املفهوم يستطع
 .خمتلفة تطبيقات من يؤديه مبا التفسريية ومكانته التصور ذلك تعلم جدوى– د

 املتعلم على ينبغي ملا واضحة آليات تقدم مل أا إال التعلم، ملواقف وصفا تقدم األربعة شروطال هذه إن
 . )١١٥،ص٢٠٠٣ زيتون،( ." التعلم لتسهيل املعلم سيفعله وملا به، القيام

  Posner وبوسنر Strike سترايك " بأن ) ١٩٩٧( Tyson and othersأورد 
كأمر  فهومية مبا يف ذلك املفاهيم واألخطاء العلمية جيب أن ينظر إليهاأجزاء البيئة امل إىل أن كافةأشارا 

العوامل االجتماعية واحملفزة  بالدور الفاعل الذي تلعبه ديناميكي ، ويف تفاعل وتطور ثابتني ، وقد أقرا
  (١٩٩٧:٣٣٨ ,Tyson and others) . "بيئة التعلم يف

 وهيوسن Strike وسترايك Posner بوسنربأن " ، ) ١٩٩٦(وقد أشار خليل وآخرون 
Hewson  تعتمد الفلسفة البنائية أساساً هلا  ستراتيجيةإبلورة تنفيذ  يف جامعة كورنيلاستطاعوا. 
 : االستراتيجية من مخس مراحل كما يلي  وتتألف هذه

 يعطـى  احملاضرات والعروض واملسائل حبيث تولد أو تثري التناقض املعريف عند التعلم، فقد تنظيم-١
 .الطالب مهمات تؤدي إىل هذا التناقض يف البنية املعرفية عند املتعلم

اليت  تنظيم التدريس حبيث يركز املعلم على تشخيص أخطاء التفكري عند الطالب وتوقع املربرات-٢
 .ميكن أن يلجأ إليها الطالب يف الدفاع عن أفكارهم اخلاطئة

مبـا    والفهم لدى الطالب، وذلك بتشكيك املتعلمستراتيجيات ملعاجلة األخطاء يف التفكريا تطوير-٣
 .يفهم والربهنة على ذلك عن طريق التجريب واحلوار والتفاوض

ـ    مساعدة الطالب -٤ اً، أو على استيعاب احملتوى العلمي عن طريق عرضه بأشـكال خمتلفـة لفظي
 .خرآالصحيح، أو نساعدهم يف ترمجة املعرفة من شكل إىل  بالتجريب العملي

 مناسبة تساعد املعلم من التحقق أن املفاهيم الصحيحة قد مت تركيزهـا عنـد   وير برامج تقوميتط-٥
 .الطالب

 . بالدورين اآلتيني ويرى بوسنر وزمالؤه أن دور املعلم الذي يتبع املنحى البنائي يتمثل
ـ  اًاملعلم اخلصم املنطقي ، وليس خصماً للطالب بل خصم أن يتخذ موقف :الدور األول اء يف لألخط

 .والتفكري الفهم



)٤٩( 

النموذج السعي الدائم حنـو   أن يلعب دور النموذج للمفكر العلمي ، ومن مظاهر هذا :الدور الثاين
التجريبية ، والسعي حنو االقتصاد يف املعتقدات ،  اكتشاف االتساق بني املعتقدات والنظريات والدالئل

 وما إذا كانت هذه االختالفات تتفق مـع ،  لالختالفات يف النتائج والشك يف النظريات ، والتقدير
 ) .٤٣٩، ص ١٩٩٦: خليل وآخرون ( . " النظرية

 : )التعلم المتمركز حول المشكلة (  ویتليجریسون استراتیجیة-٥
  فحـل ، يف حل املشـكالت   الرياضيات وخصوصاً لتدريس املناسبة من االستراتيجيات تعد
 التفكري  مهارات تنمية يف تساعد االستراتيجية هذه أن كما الرياضيات، يف عملية أساسية املشكالت

 زيادة يف وتساعد الناقد، والتفكري القرارات واختاذ املشكالت حل مهارات وخاصةب الطال لدى العليا
 دافعيتهم إىل إثارة باإلضافة خمتلفة، حياتية مواقف يف وتطبيقها وتوظيفها ، املعلومات فهم على قدرم
 . بالعمل اعواالستمت للتعلم

 : ویتلي استراتیجیة عناصر
 إىل يقسـمهم  أن بعد طالبه على بطرحها املعلم يقوم مبهمة االستراتيجية ذه التدريس يبدأ

 جلسة تتطلب وقد ، استفسار أو سؤال أو علمية مسألة شكل على تكون واملهمة صغرية، جمموعات
 علـى  تـوزع  عمـل  ورقة على أو سبورةال على بكتابتها إما وتطرح نشاطات، تنفيذ أو جتارب أو

 يربز حيث بالطال بني وناالتع فيها يتم اليت الصغرية اموعات خالل من العمل وجيري ، اموعات
 غري الفهم يتكشف حيث بالطال بني األفكار تبادل ويتم الضعيف، يساعد الذي القوي الطالب دور

ب الطـال  بـني  التجوال على دوره يقتصر الذي ماملعل مبعاونة السليم الفهم مكانه يضع مث السليم،
 بعدها واحلوار، التفكري على بالطال وتشجيع الصحيحة، األجوبة إعطاء دون ومراقبتهم وحماورم

 أو حلول من إليه توصلت ما صغرية جمموعة كل تقدم حيث واحدة، جمموعة إىل بأكمله الصف يتحول
 الفردية بصفتهمب الطال املعلم ويناقش التفكري، لتعميق علمامل مبعاونة احلوار ويدور تفسريات، أو نتائج

 اجلميـع  عليـه  يتفق املهمة هلذه مشترك حل إىل للتوصل إليها ينتمون اليت اموعة عن كممثلني أو
 مكونـات  من مكون لكل توضيح يلي وفيما مفاهيمهم، بناء وإعادة بالطال فهم تعميق يتم وبذلك

 :االستراتيجية هذه
 تقود ةيمفتاح مفاهيم إىل االنتباه تستدعي استفسارات أو علمية مشكالت أو مسائل : هامامل ) أ(

 :يلي مبا وتتصف املشكلة أو املسألة يف التفكري يف فعالة طرق لبناء بالطال
 .ومشكالت موقفاً على حتتوي أا -١
 .املعريف التعقيد يف مفرطة تكون ال أي طالب؛ لكل مناسب مستوى ذات أا-٢
 القرارات اختاذ على بالطال حتث  -٣



)٥٠( 

 ؟ لو ماذا:  نوع من أسئلة طرح على بالطال تشجع - ٤
 .اخلاصة البحثية أساليبهم استخدام على بالطال تشجع - ٥
 .العقلية االستثارة عنصر على تشتمل  -٦
 .معينة نتيجة إىل تؤدي  -٧
 .للطالب عقلية متعة فيها البحث ميثل  -٨
 .والتواصل املناقشة علىب الطال تشجع  -٩

 .جديدة مهام حول التفكري تثري لالمتداد قابلة -١٠
 يوزع ستة، إىل أربعة من أفرادها عدد صغرية تعاونية عمل جمموعات وهي :املتعاونة اموعات )ب(

 خالل من وذلك احلل، هذا وتنفيذ املشكلة حلل التخطيط على ها أفراد ويعمل ، الصف طالب عليها
 ال اإلستراتيجية هلذهً  وطبقا بينهم، فيما األدوار توزيع األمر يتطلب وقد االجتماعية، فاوضةامل مبدأ

 كـل  على مروره خالل من جمموعة كل يف عضو إنه بل اجلماعية، املشاركة عن معزوالً املعلم يكون
 فكـرة  وتلـك  خطأ فكرة هذه يقول الذي احلكم دور وال املعرفة، موزع دور هنا ميارس وال منها،

 . حلول من إليه وصلوا فيما والتأمل التفكري إعادة إىل أحياناً اموعات بعض يوجه وإمنا صحيحة،
 استخدموها اليت واألساليب الفصل، على حلوهلم جمموعة كلب طال يعرض حيث : املشاركة ) ج(

 لاحللـو  تلـك  حـول  اموعـات  بني اختالف حدوث الحتمالية ونظراً احللول، لتلك للوصول
 تلـك  أن إذ، بينها فيما االتفاق من ما نوع إىل للوصول اموعات بني مناقشات تدور واألساليب،
 تلـك  حلـل  الوصول يف املستخدمة واألساليب احللول من لكل الفهم تعميق على تعمل املناقشات

 طالب مجيع مسمع على علناً جمموعة كل إجابات نقل املرحلة هذه يف املعلم دور ويكون املشكالت،
 لتسجيل اموعات رؤساء بعض اختيار أو األمر، لزم إن ، اإلجابات هذه وتسجيل ومرآهم، الصف
 اخلاطئة إجابام لتصحيح اموعات لطالب وقتاً معطياً مهمة لكل املعلم خيتارها اليت األسئلة إجابات

 .ذلك أرادوا إذا
 يستخدمها من على جيب لذا ؛ التقومي ةبعملي خاصاً مكوناً تتضمن مل االستراتيجية هذه أن إال

 تركز اليت البنائية النظرية منها تنطلق اليت واملبادئ األفكار وفق التقومي بعملية خاصاً نظاماً يكون أن
 ، ) ١٩٩٩(وزيتون ،  )١٩٩٨( اخلليلي معامله أبرز حدد الذي الواقعي احلقيقي التقومي أسلوب على
 :يلي فيما
 مسـتمر  تقومي فهو سياقهما، يف ويتم عنهما منفصالً وليس والتعليم التعلم عملية يصاحب أنه – ١

 . مشكالت حل أو حقيقية مهام بأداء الطالب قيام يتطلب أنه مبعىن، الدرس موضوع تدريس طوال



)٥١( 

 تكامـل  حلها ويقتضي له، بالنسبة ومغزى معىن وذات الواقعية، حبياته صلة ذات حقيقي أنه – ٢ 
 تعلم نشاطات أا على له تبدو حبيث مهارات من لديه ما ومع بعضها مع الطالب مهاتعل اليت املعارف
 .تقليدية اختبارات وليس

 يف معا طالب من أكثر يشترك أي تعاوين، بشكل املشكالت هذه حل أو املهام هذه أداء يتم قد – ٣
 .احلل وذلك األداء هذا
 يف نشط بشكل املعرفة توظيف على قدرته دىوم تعلمه ملا الطالب فهم مدى على نتائجه تدلنا -٤

 .العملية حياته
 :الصور هذه أبرز ومن ،معاً صورة من أكثر استخدام وميكن شىت، بصور يطبق – ٥
 : املفاهيم خرائط رسم – أ
 مـن  جمموعة هلم يقدم أو أساسي، ملفهوم خريطة بناء الطالب من جمموعة أو الطالب من طلبي إذ 

 املفاهيمية اخلريطة هذه تكشف ما وعادة املفاهيم، هذه بني تربط خريطة رسم هممن ويطلب املفاهيم
 .لديهم خاطئة تصورات أي تكشف كما تعلموه، ملا الطالب فهم عمق
 :تقومي األداء  -ب

 مثل العقل عادات تقومي ويتضمن بعده، أو التعلم نشاطات تنفيذ أثناء يف العملي األداء تقومي وهو
 االجتماعية واملهارات التعلم حنو اإلجيابية االجتاهات وتقومي واالستدالل، اء،البن النقد سلوك

ونقصد بسالمل التقدير هي أداة من أدوات التقومي  , التقدير وسالمل واملسامهة والتفاوض، التعاون،
 أو خطوطاً أوصافاً متدرجة أو من أدىن حد إىل أقصى حد ، قد تكون أعداداً خاصاً تتبع تدرجاًو 

 .وهي مقياس من مقاييس التقومي  الشطب كقوائم األداء لتقومي خمتلفة طرق وهناك ،بيانية 
 : اإلجناز مبلفات التقومي – ج

 تعكـس  الـيت  واألعمال األنشطة من موعة وعاء ميثل طالب لكل شخصي ملف هو اإلجناز ملف
 فمـن  للتقومي، رئيسة أداة لفامل هذا حمتويات وتعترب وأجنزه به قام ما أفضل ومتثل ومتيزه شخصيته

 حول املناقشات خالل من املعلم يوضحها اليت - املميز العمل معايري ضوء يف نفسه الطالب يقوم خالهلا
 جوانب على وليس عنده القوة جوانب على ويركز ، اآلخرين بأقرانه باملقارنة وليس ، املميز العمل

 .فيها يقع اليت واألخطاء الضعف
 : واملناقشات الصفية احلوارات – د

 .خطأ وتصورات ةأولي أفكار من لديهم وعما يتعلمونه ملا الطالب فهم عمق عن تكشف حيث
 )١٧٩ص،  ١٩٩٩، وزيتون ، ٢٤٦ص ، ١٩٩٨اخلليلي ( 
 :المعرفي V نموذج الشكل -٦



)٥٢( 

مل ينشأ أصالً ضمن سياق البنائية   (v)بالرغم من أن منوذج الشكل" ،) ١٩٩٦(أورد خليل 
مطور  Gowin يف التدريس ، ومن املعلوم أن جوين استخدامه بينواال أن بعض مناصري البنائية قد إ

التعلم ذي املعىن، ومن مث  مفكري البنائية، فهو من أتباع نظرية ال ينتمي أصالً إىل (V) خريطة الشكل
جيسـد بعـض    (V) لينتمي فكرياً إىل نظرية التعلم ذي املعىن غري أن منوذج الشك فإن هذا النموذج

املفـاهيمي   اجلانب"الرئيسية يف فلسفة العلم اليت تؤكد على التفاعل النشط بني جانيب العلم  األفكار
 ) .٢٦٠ ص: ١٩٩٦خليل اخلليلي ، (  ." واجلانب اإلجرائي أو العملياتى يالتفكري

أا عبارة  (V) مفهوم خريطة الشكل Gowin ويرى جوين"، ) ٢٠٠٠(Rayولقد أورد 
يـتم مـن    مت ابتكارها لتساعد كل من املعلمني واملتعلمني على فهم بنية املعرفة والطرق اليت ن أداةع

 .املعريف (V) خالهلا بناء منوذج الشكل
 :فیما یلي (V) یمكن تلخیص أھمیة النموذج الشكل

 .املعرفية والطرق اليت يتم من خالهلا بناء هذه املعرفة يساعد الطالب يف فهم بنيته-١
  .ترتيب أفكاره والتعبري عن نفسه بطريقة أفضل يساعد الطالب على-٢
 . معلوماته اجلديدة من خالل املعلومات السابقة يساعد الطالب على أن يعيد ترتيب-٣
 .باجلانب اإلجرائي) املفاهيمي(التفكري النظري  يساعد الطالب على ربط جانب-٤
جديدة وخباصة عند التفكري يف إجياد حلول مناسبة  أمناط وعالقات تزود الطالب مبهارة البحث عن-٥

 .املختلفة للقضايا
إدراج املفاهيم الصحيحة يف  تساعد الطالب على الدقة يف احلكم ومواجهة التصورات البديلة بعد-٦

 (p٢٦٤,٢٠٠٠ ,Ray ). ." البنية املعرفية
 / ( V )مكونات منوذج الشكل

 :من جانبني مها ( V) الشكل يتكون
  ويشتمل على املفاهيم واملبادئ والنظريـات الـيت    التفكريي ، املفاهيميوهو اجلانب

تسلسل وتنظيم هرمي يتدرج من النظرية لكوا عامة وشاملة  يتضمنها الدرس ، ويشري هذا اجلانب إىل
ية إىل مفاهيم أقـل  املفاهيم مث املفاهيم ، وهي متدرجة من مفاهيم أكثر عموم من املبادئ كعالقات بني

 ) .٢٠٠١،١٣٥عبد السالم مصطفى،(.لشكلا ةعمومية،حىت نصل إىل املفاهيم البسيط
   ويعرف باجلانب اإلجرائي أو املتطلبات املنهجية، الذي يشمل علـى التسـجيالت 

، ويوجد يف بؤرة  عىن، حبيث يتم ترتيبها وصياغتها بشكل له مهالقيمي وحتويالا واملتطلبات املعرفية و
واأليسر للشكل من خالل السؤال  األحداث واألشياء وحيدث تفاعل بني اجلانبني األمين (v) الشكل
ن املكونات السابقة بأعلماً  املفاهيمي اإلجرائي و بني اجلانبني (v) الذي يقع يف قمة الشكل الرئيسي



)٥٣( 

 ص:١٩٩٦حممد علي، ( (v) ا يف خريطة الشكلاملعرفة طبقاً لترتيبه األساسية يف نظرية متثل العناصر 
١٥٦(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / (v)خطوات تقدیم نموذج الشكل
 : اخلطوات التالية  ضمن (v) ميكن تقدمي منوذج الشكل"، ) ١٩٩٦(ذكر حممد علي ، 

حيث يعرض املعلم املفاهيم واألشياء واألحداث اليت يتضمنها :البدء باملفاهيم واألشياء واألحداث-١
 . مويوضحهاهلباختيار جمموعة من األشياء واألحداث املألوفة للمتعلم  رس،ويقوم املعلمالد
املعرفة ،  عندما يكون املتعلمون منهمكني يف عملية بناء: فكرة التسجيالت واألسئلة احملورية تقدمي-٢

التسـجيل  فيقومون بنوع مـن   فإم يستخدمون املفاهيم اليت يعرفوا ملالحظة األشياء واألحداث،
األسئلة احملورية ، واألسئلة احملوريـة   ملالحظتهم ، وهذه التسجيالت تكون موجهة بواحد أو أكثر من

 .من األحداث واألشياء اليت نالحظها جتعل املتعلمني يركزون على اجلوانب املختلفة
ـ   : حتويل التسجيالت واالدعاءات املعرفية-٣ ات اهلدف من حتويل التسجيالت هو تنظـيم مالحظ

األسئلة احملورية ، ويسمح للطالب مبناقشة األشـكال   الطالب بشكل يسمح هلم بتكوين إجابات عن
املعلم باالشتراك مع الطالب أفضل تنظيم ممكن واالستعانة به يف اإلجابة عن  املختلفة املقترحة ، مث يقرر

 .لدى الطالب االبتكارياحملوري مما يتيح الفرصة لتنمية التفكري  السؤال
وفـوق   (v) من الشكل األيسرتوجد املبادئ والنظريات على اجلانب : والنظريات تقدمي املبادئ -٤

الطـالب   واملبادئ عبارة عن عالقات مهمة بني مفهومني أو أكثر من املفاهيم اليت توجه فهم. املفاهيم
 .للعمل املهم يف األحداث اليت يدرسوا

 اجلانب اإلجرائي
 )املتطلبات املنهجية(

 التسجيالت وحتويالا
 واملتطلبات املعرفية والقيمية

 اجلانب املفاهيمي 
 التفكريي

 النظريات 
 واملفاهيم واملبادئ

 )السؤال احملوري ( األحداث والتفاعل بني اجلانبني 

 )V(مكونات الشكل 



)٥٤( 

باملتطلبات املعرفية، يقدم املتطلبـات   تزود طالبهد املعلم من أن يتأك بعد: هتقدمي املتطلبات القيمي-٥
 سلبية يف اجتاهام حنو موضوع الدرس سواء كانت االجتاهات إجيابية أم طالبهمبناقشة  ، وذلكه القيمي

 . ) ٢٠٠١: ١٥٧حممد علي ، (  ."
  Constructivist Learning Model(CLM)(النموذج البنائي للتعلم) ٧

وهذا هو موضوع هـذه   باييبتروبردج و ل نموذجينسب هذا ال" ، ) ٢٠٠٦(، ذكر عليوه 
، سعى عدد من املنظرين التربويني إىل توليف بيئـات تعلـم    وفقاً لألفكار البنائيةنه إالدراسة حيث 

تتناسب واملنظور البنائي، فتمخض عن ذلك مناذج واستراتيجيات وطرائق تدريسية عديـدة ركـزت   
التربوية بشكل واضح، ومن بني أهم النماذج املنبثقة من أفكـار النظريـة البنائيـة    عليها الدراسات 

عليـوه،  ." ( ) Constructivist Learning Model(CLM)(النموذج البنائي للتعلم
 ) .٢٩ص: ٢٠٠٦

ويعد هذا النموذج من أبرز . حيث يؤكد هذا النموذج على التعلم ذي املعىن القائم على الفهم
متعددة حيث جيعل املتعلم  تتستخدم يف تدريس الرياضيات والعلوم، ملا لـه مـن إمكانا النماذج اليت

  .)١٩٩٦، وآخرون  اخلليلي( . حمور العملية التعليمية التعلمية 
النمـوذج التعليمـي التعلمـي،     (:هذا وقد أخـذ هذا النموذج أمسـاء متنـوعـة وهي

، إذ تبنـت هـذا االســم  ) يـوجه التعلـم ومنـوذج املنحـى البنائـي فـي التعليم الـذي
 .Loucks- Horsleyهورسلي  -لكـس

، بأن ) ١٩٩١( Perkinsو  ) ١٩٩١(،  Yagerو ) ٢٠٠٦( أورد كل من  عليوه ،  
على بناء مفاهيمهم العلمية، ومعارفهم مـن  بملساعدة الطالصممCLM ( (البنائي التعلم منـوذج 

 :اآليت خـالل أربـع مراحل على النحو
يف هذه املرحلة يتم جـذب انتبـاه    ):Invitation Stage(مرحل ة ال دعوة  : المرحلة األولى

حنو الدرس ودعوم إىل االندماج يف تعلمه، من خالل طرح األسئلة اليت تدعوهم إىل التفكري، ب الطال
الوصول إىل  أو طرح املشكالت اليت تتحدى قدرام وتثريهم، وتدفعهم إىل البحث والتنقيب من أجل

 موالدور األساسي يف هذه املرحلة يكون للمعلم وذلك من خالل دعوم واستثارم وحتفيـزه . احلل
. للوصول إىل حتديد املشكلة، وعمل النشاطات املطلوبة بالوسائل والطرائق اليت يراها مناسبة للـدرس 

نوطة ـم يف املراحـل اآلتيـة،    يف هذه املرحلة يكاد يكون حمدوداً مقارنة باألدوار امل بودور الطال
واملطلوب منهم يف هذه املرحلة الوصول إىل حتديد املشكلة، والنشاطات اليت سوف يقومون ا اعتماداً 

  .على ما يتلقون من املعلم



)٥٥( 

 Explore, Discover)مرحل ة االستكش اف، واالكتش اف، واالبتك ار    : المرحل ة الثانی ة  
and Create Stage): يف األنشـطة واألسـئلة    بحيث يبدأ عمل الطال وهذه مرحلة العمل

املطروحة من املرحلة السابقة، والوصول إىل حلول للمشكالت اليت عرضت عليهم، عن طريق العمل 
يف جمموعات تعاونية غري متجانسة من خالل إجراء التجارب، أو من خالل البحث والتنقيب، وبعـد  

كار واحللول املناسبة لألسئلة أو املشـكالت، يقـارن   انتهاء كل جمموعة من العمل والوصول إىل األف
. أفكارهم وخيتربوا حملاولة جتميع ما حيتاجونه من البيانات واملعلومـات اخلاصـة باملشـكلة   ب الطال

والطالب يف هذه املرحلة هو صاحب الدور األساسي، حيث يشارك يف بناء املعىن بنفسه، ويتفاعل مـع 
وعات األخـرى للوصـول إىل حلول املشكالت، وتعـديل األفكــار   بـاقي أفراد جمموعته وام

أما دور املعلم . اآلخرين بواملعلومـات، حبيث حيتـرم أفـراد كل جمموعة اآلراء املطروحة من الطال
يف أثناء العمل، وموجهاً ومساعداً  بفيكون مهيئاً جلميع ما تتطلبه األنشطة والتجارب، ومشجعاً للطال

 .ير تفكريهم، ومرشداً إىل مصادر املعرفة ذات العالقةيف تطو بللطال
  Explanation and Propose)مـرحل ـة التفس یر واقت ـراح الحل ول    : المرحلة الثالثة

Solution Stage) :يف هذه املرحلة يف التوصل إىل املفاهيم املطلوبـة عـن    بويتمثل دور الطال
خالل املناقشة حتت قيادة املعلم، وتعديل ما لـدى   طريق تفسري النتائج واحللول، واملفاضلة بينها من

من مفاهيم أو تصـورات خطأ، واستبدال املفاهيم والتصورات العلمية الصحيحة ـا، ويف  ب الطال
التفاوض االجتماعي بني "ه، وـذا تظهر ظاهرة لنقاش بني أفراد اموعة يف أوجهذه املرحلة يكون ا

ملعاين املشتركة، أما دور املعلم فيكمن يف تنظـيم النقـاش وإدارتـه،    أفراد اموعات للوصول إىل ا
 بعلى توصيل أفكارهم ومقترحام إىل باقي أفراد اموعات، واالشتراك مع الطال بومساعدة الطال

 .يف تقومي األفكار واحللول املقترحة للمشكلة
تم يف هذه املرحلة ي ):Take Action Stage(مرحل ة اتخ اذ اإلج راءات   : المرحلة الرابع ة 

من حلول ومفاهيم يف مسائل جديدة، أو مواقف أخرى مشـاة، أو يف   بتطبيق ما توصل إليه الطال
اختاذ قرار معني إزاء املشكلة املطروحة، وتعد هذه املرحلة من أهم مراحل النموذج؛ ألن املتعلم يف هذه 

درة واإلمكانيات لتطبيق وتعميم ما تعلمه يف املرحلة يكون قد أى بناء معرفته بنفسه، وأصبح ميتلك الق
املواقف اجلديدة، وهنا قد تظهر بعض املشكالت اليت تؤدي إىل البدء من جديد مبرحلة الدعوة، ويتمثل 
دور الطالب يف هذه املرحلة ببناء معرفته بنفسه من خالل إجياده التطبيقات املناسبة ملا توصل إليـه يف  

علـى   بلم يف هذه املرحلة فهو دور املساعد واملوجه؛ فهو يساعد الطالمواقف جديدة، أما دور املع
إىل كيفية الربط بني  بتطبيق ما تعلموه بأنفسهم يف مواقف جديدة ذات عالقة باملوضوع، ويوجه الطال

 .  ما يتعلمونه داخل احلجرة الصفية وتطبيقات ذلك يف حيام اليومية



)٥٦( 

ـا بينهـا؛ فإذا ما ظهرت مشكلة جديدة يف أي مرحلة مـن  وهـذه املراحل متتابعـة ومتكاملة فيم
مراحل النموذج البنائي للتعلم فإن ذلك سيؤدي إىل مرحلة الدعوة مـن جديــد، ومــن مث إىل   

 )١٩٩١، Perkins (،)١٩٩١: Yager (، ) ١٩٩٦، اخلليلي وآخرون. (استمرارية الدورة
 .يوضح دورة النموذج البنائي للتعلم) ١(والشكل رقم

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 )٣٣، ص٢٠٠٦عليوه، (دورة النموذج البنائي للتعلم ): ١(الشكل رقم 
أن املـتعلم ميـارس دور   ) ٢٠٠٦( املشار إليه يف عليـوه  )McCune( كون  ويرى مك

ويـبين   ، يبحث عـن املعـىن  ) الطالب( املكتشف والباحث من خالل إجراءات هذا النموذج، فهو 
يكتسـب منـه    لبيئة التعلم، وقدوةٌ ، ومنظم، وميسر، ومرشدعلم فهو موجهمعرفتـه بنفسه، أما امل

 .اخلربة، ومصدر احتياطي للمعلومات، ومشارك يف إدارة التعلم وتقوميه بالطال
 :تخطیط التدریس بالطریقة البنائیة 

ـ  خطيط التدريس وفقاًلت "، )  ٢٠٠٣(يذكر زيتون ،   اين للطريق البنائية البد من القيام بثم
 -:عمليات رئيسة وهى 

 :اختيار الدرس وحتليل حمتواه  :العملية األوىل 
  -:الستخدام الطريقة البنائية البد من اختيار املوضوعات اليت تتوافر فيها كافة الشروط اآلتية 

مرحلة االستطالع 
 تشاف واالبتكارواالك

)٢( 

 مرحلة الدعوة
)١( 

 

مرحلة اقتراح الحلول 
 والتفسیر

)٣( 
 

 مرحلة اتخاذ اإلجراء
)٤( 

 عند ظھور مشكلة جدیدة

 دةعند ظھور مشكلة جدی
عنـــد 
ظھور 
مشكلة 
 جدیدة



)٥٧( 

املوضوعات اليت حتتوى على جمـرد   توليس، املوضوعات اليت حتتوى على مبدأ أساسي  -١ 
 .حقائق جزئية 

 .املوضوعات اليت تكون ذات صلة مباشرة بواقع الطالب وحيام الشخصية واتمعية  -٢
املوضوعات اليت تسمح بالبحث واالستقصاء ، واالكتشاف وليس املوضوعات اليت تنضوي على  -٣

 .معرفة مألوفة مصدق ا أو معرفة يصعب على الطالب اكتشافها 
تحليل حمتوى الدرس من الكتاب املدرسـي إىل مفرداتـه   وعقب اختيار املعلم ملوضوع الدرس يقوم ب

 . األساسية 
 

 :صياغة أهداف الدرس   :العملية الثانية 
 -:أن التدريس بإستراتيجية التعلم البنائي حيقق أهدافا عدة  من أبرزها  

 فهم احملتوى الدراسي حمل التدريس وتطبيقه يف مواقف تعلم جديدة 
 .ث العلمي البح/ تنمية عمليات التعلم 

 ) حل مشكالت ، اإلبداعي ، الناقد ، اختاذ القرار ( تنمية أنواع التفكري املختلفة 
 .تنمية االجتاه االجيايب حنو املادة الدراسية وموضوعاا 

 :اإلعداد للموقف التنشيطي  :العملية الثالثة 
افعية لديه لتعلم موضوع دف هذه املرحلة على وضع املتعلم يف موقف تعليمي يعمل على تنشيط الد

الدرس وعلى تنشيط أفكار املتعلم أو تصوراته األولية حول هذا املوضوع فضال عن تنشيطه للقيـام  
بنشاط استكشايف ، خيترب فيه أفكاره األولية أو حيل مشكلة أو جييب عن سؤال يتم اإلجابة عنه مـن  

 . ه ذا النشاط مخالل قيا
 :شطة االستكشافية اختيار األن :العملية الرابعة 

وهى األنشطة اليت يقوم فيها أفراد الصف يف أثناء مرحلة االستكشاف بغرض البحث عن حل املشكلة 
 املطروح يف ختام مرحلة التنشيط  لالسؤا/ 

 :اختيار األنشطة التوسعية  :العملية اخلامسة 
أو تطبيق ما توصـلوا   ، وهى األنشطة اليت ميارسها الطالب بغرض إثراء معرفتهم عن موضوع الدرس

 .إليه من معارف يف حيام العملية وحل مشكالت جديدة 
 :حتديد مصادر التعلم واملواد واألدوات واألجهزة وتوفريها  :العملية السادسة 



)٥٨( 

كتب ، مراجع ، ( والتوسعية الرجوع إىل مصادر التعلم / يتطلب قيام الطالب باألنشطة االستكشافية 
تتطلب عـادة  كما ، للحصول على مجيع املعلومات ذات الصلة باملشكلة ) خل ا..... أفالم ، صحف 

 .جنازها مما يتطلب اإلعداد املسبق هلا أدوات ومواد وأجهزة إل
 :تقدير زمن التدريس  :العملية السابعة 

حمـددة   إىل حد كبري، فمعظم مراحل التدريس هنا غري زمن التدريس يف الطريقة البنائية يعد مفتوحاً
إذا كـان هنـاك أنشـطة     خاصةً، لذا قد يصعب على املعلم تقدير هذا الزمن ، جنازها عني إلزمن مب

ناسب أن جيتهد املعلـم يف تقـدير الـذي    نه من املأسيمارسها الطالب خارج الصف الدراسي ، إال 
البنائية  ويوزع الزمن على مراحل التدريس اخلاصة بالطريقة. على خربته التدريسية  سيستغرقه اعتماداً

 . 
 :حتضري البيئة الفيزيقية للصف  :العملية الثامنة 

حبيث يضبط الضـوء والتهويـة   ، وتتطلب هذه العملية زيارة املعلم لغرفة الصف قبل تنفيذ الدرس 
الدرس ،  مدةَ اًواحلرارة ، كما تتطلب تلك العملية تنظيم جلوس الطالب وهذا التنظيم ال يكون واحد

اجلزء الثاين من تنفيذ  يفما أ) مرحلة الدعوة ( ن اجللوس على شكل صفوف وأعمدة ففي البداية يكو
حبيث تأخذ ما يسـمى النظـام العنقـودي    ، فهذا يتطلب إعادة تنظيم الطاوالت واملقاعد ، الدرس 

Cluster –seating Arrangement  وفيه تتجمع طاوالت الطالب كل أربعة أو ستة على
 )  ٣٩٥ – ٣٨٧ص: ٢٠٠٣حسن زيتون ، (  ".حدة 

 :باستخدام نموذج التعلم البنائي  تنفیذ درس في مادة الریاضیات للصف الثالث الثانوي
 : "المتتابعات الحسابیة " عنوان الدرس 

 :محتوى الدرس / أوًال 
 .تعريف املتتابعة احلسابية  )١
 .احلد النوين ملتتابعة حسابية  )٢
 .حدودها األوىل  حتديد حد جمهول يف متتابعة حسابية علمت )٣
 األھداف / ثانیًا 
 .أن يعرف الطالب متتابعة حسابية  )١
 .أن يستنتج الطالب احلد النوين ملتتابعة حسابية  )٢
 .أن يوجد الطالب قيمة حد جمهول يف متتابعة حسابية علمت حدودها األوىل  )٣

 : تنفیذ الدرس 
 ) الحسابیة أن ُیعرف الطالب المتتابعة : ( تحقیق الھدف األول ) ١(

 : مرحلة الدعوة / أوًال 



)٥٩( 

 ) يطرح املعلم تساؤل على الطالب وال يشترط أن يكون الطالب يف وضعية خاصة ( 
 :ماذا تالحظ على املتتابعات التالية / سؤال 

١٤،  ١١،  ٨،  ٥،  ٢  ،........ 
٩،  ٧،  ٥،  ٣،  ١  ،........ 
 
 

 :مرحلة االستكشاف / ثانیًا 
 ) .طالب إىل جمموعات غري متجانسة  يتم توزيع ال(  

 .يبدأ الطالب يف التحاور واستنتاج احللول املناسبة وكل جمموعة ترتب حلوهلا على حده 
 :مرحلة التفسیر واقتراح الحلول / ثالثًا 

 .طرح احللول اليت توصلت هلا اموعات واملقارنة بني حلول اموعات 
 :ويتم اختيار احلل الصحيح وهو أنه

 .مقداراً ثابتاً    ٣=  ١١-١٤=  ٨-١١=  ٥-٨=  ٢-٥
 .مقداراً ثابتاً  ٢=  ٥-٧=  ٣-٥=  ١-٣

 :يستنتج الطالب تعريف هذا النوع من املتسلسالت وهو 
 د =  نح – ١+نتسمى املتتابعة حسابية إذا كان الفرق بني كل حد وسابقه مقداراً ثابتاً  أي   ح

 :مرحلة اتخاذ اإلجراءات / رابعًا 
 :يطَبق الطالب ما استنتجه يف املرحلة السابقة على أي موقف مشابه مثل 

 أعط مثال ملتتابعة حسابية ؟  / س
 
 )استنتاج الحد النوني لمتتابعة حسابیة :( تحقیق الھدف الثاني ) ٢( 

 : مرحلة الدعوة / أوًال 
 ) ة خاصة يطرح املعلم تساؤل على الطالب وال يشترط أن يكون الطالب يف وضعي( 
إذا علم احلد األول ملتتابعة حسابية  وليكن  أ حدها األول و أساسها د  فأوجد اخلمسة حدود / س

 األول ؟
 :مرحلة االستكشاف / ثانیًا 

 ) .يتم توزيع الطالب إىل جمموعات غري متجانسة  (  
 .لى حده يبدأ الطالب يف التحاور واستنتاج احللول املناسبة وكل جمموعة ترتب حلوهلا ع

 
 

 



)٦٠( 

 
 

 :مرحلة التفسیر واقتراح الحلول / ثالثًا 
 .طرح احللول اليت توصلت هلا اموعات واملقارنة بني حلول اموعات 

 أ=  ١ح
 د+ أ =  ٢ح
 د٢+ أ =  ٣د                       ح) + د + أ = ( د +  ٢ح=  ٣ح
 د ٣+ أ  = ٤د                    ح) + د  ٢+ أ = ( د +  ٣ح=  ٤ح
 د ٤+ أ =  ٥د                    ح) + د  ٣+ أ = ( د +  ٤ح=  ٥ح

من املالحظ أن الطالب سيستنتجون أن  ترتيب احلد و معامل األساس د بينهم عالقة ثابتة وهي أن 
 : معامل د ينقص بواحد دائماً عن ترتيب احلد فينتج أن 

 د )  ١ -ن+ ( أ =  نح   
 :ذ اإلجراءات مرحلة اتخا/ رابعًا 

 :يطَبق الطالب ما استنتجه يف املرحلة السابقة على أي موقف مشابه مثل 
٦فأوجد ح ٣= واألساس  د  ١٤=  ٥يف متتابعة حسابية  إذا كان ح/ س

 ؟     
 
أن یوجد الطالب قیمة حد مجھول في متتابعة حسابیة ُعِلَمت :( تحقیق الھدف الثالث ) ٣(

 ) .حدودھا األولى 
 : مرحلة الدعوة /  أوًال

 ) يطرح املعلم تساؤل على الطالب وال يشترط أن يكون الطالب يف وضعية خاصة ( 
 ؟........ ،  ٦-،  ٢-،  ٢:  يف املتتابعة احلسابية   ٢٠أوجد ح/ س

 :مرحلة االستكشاف / ثانیًا 
 ) .يتم توزيع الطالب إىل جمموعات غري متجانسة  (  

 .ستنتاج احللول املناسبة وكل جمموعة ترتب حلوهلا على حده يبدأ الطالب يف التحاور وا
 
 
 
 

 :مرحلة التفسیر واقتراح الحلول / ثالثًا 
 .طرح احللول اليت توصلت هلا اموعات واملقارنة بني حلول اموعات 

 :فيتوصل الطالب إىل احلل املناسب وهو 

 



)٦١( 

 ٢=  ١ح= ،  أ    ٤-=  ١ح – ٢ح= د 
 :هو  مبا أن احلد النوين

 د )  ١ -ن+ ( أ =  نح   
    
 د )  ١ -٢٠+ ( أ =  ٢٠ح   
 ) ٤-(× )  ١٩+ (  ٢= ٢٠ح   
 ٧٤-= ٢٠ح   
  

 :مرحلة اتخاذ اإلجراءات / رابعًا 
 :يطَبق الطالب ما استنتجه يف املرحلة السابقة على أي موقف مشابه مثل 

 ؟..... ...، ١١،  ٨،  ٥:  يف املتتابعة احلسابية   ٣٢أوجد ح/ س
 
 
 

 :منھا التدریس في البنائیة االستراتیجیات تطبیق تواجھ قد التي المشكالت
 .التقليدية املمارسات تتطلبه مما أطول وقتاً تتطلب البنائية املمارسات أن - ١
 .بواسطة  الطالب  بناؤها يصعب التقريرية املعرفة أنواع بعض خاصة،  املعرفة من أنواعاً هناك نإ - ٢
 -:ومة املعلمني لكل جديد ، وذلك ألسباب عديدة منها مقا -٣

 .كوم غري مؤهلني ملواكبة األدوار اجلديدة اليت يفرضها عليهم هذا اجلديد :أوالً
 .قد يكون هذا اجلديد ديداً مباشراً ألدوار معينة رضوا ا ، واستمدوا وجودهم من ممارستها :ثانياً

(Ching, ١٩٩٧, Hammerman, ٢٠٠٣, Ray, ٢٠٠٠) 
 
 
 

 :الدراسات السابقة : ثانیًا 
 على القائمة االستراتيجيات تناولت اليت الدراسات من العديد التربوي البحث جمال يف ظهر         
باسـتراتيجيات   ذلك ومقارنة االستراتيجيات تلك فعالية عن الكشف دف وذلك البنائية، النظرية

 بعض االستراتيجيات على الضوء ألقت أا تبني الدراسات ههذ مراجعة ضوء ويف التقليدية، التدريس
 التـدريس  استراتيجيات بأثر تتعلق اليت وسيتم استعراض الدراسات  اآلخر، بعضها وأغفلت البنائية
 كل أهداف على التركيز مع حدة على منها دراسة التحصيل واالجتاهات كل يف البنائية على القائمة

 



)٦٢( 

 تقع اليت التدريس استراتيجيات إىل اإلشارة جيب الدراسات هذه بعرض دءوقبل الب ونتائجها، دراسة
 التغري ومنوذج املشكلة، حول املتمركز والتعلم التعاوين، والتعليم باييب، البنائية وهي منوذج مظلة حتت

 و  عليهً تطبيقا املفاهيم خرائط عتربت الذي- لنوفاك اإلنساين والنموذج التعلم، ودورة املفهومي لبوسنر،
 .احلالية والدراسة املعروضة، الدراسات بني العالقة إدراك يتسىن للباحث حىت

 :الدراسات العربیة 
 : )١٩٩٥ ( دراسة عبابنة-١

 وطريقـة  جاكستو طريقة: بطريقتني ممثالً التعاوين التعلم أثر معرفة إىل هدفت دراسةهذه ال
 الرياضيات حنو األساسي الصف السابعب طال هاتاجتا على التقليدية بالطريقة مقارنة اجلمعي التعلم

 األساسية، مؤتة مدرسة يف شعب يف ثالث موزعني طالباً  ٨٧  من الدراسة عينة وتكونت األردن، يف
 اجلمعـي،  التعلم الثالث جاكستو، طرق التدريس بإحدى الثالث الشعب من شعبة كل تدريس ومت

 ولقـد  اسـمات،  وحدة الثالثة للشعب التعليمية املادة وكانت صفية، حصة ١٣ وملدة التقليدية،
 يف البعدية الطلبة اجتاهات يف إحصائية داللة ذات فروق وجود املصاحب عدم التحليل نتائج أوضحت
 حنو حدة على شعبة كل اجتاهات يف التغري أن كما الرياضيات، حنو الثالثة (ANCOVA) الشعب

 .إحصائية داللة يكن ذا مل الرياضيات
 :  ١٩٩٩اسة حسندر-٢

 الرياضيات يف تدريس املشكالت حل طريقة استخدام أثر استقصاء إىل هدفت دراسةهذه ال
 الدراسة عينة تكونت الرياضي، وقد التفكري ىلع وقدرم املتوسط الثالث الصف بطال على حتصيل

  منهم السعودية يةالعرب جبنوب اململكة أا مدينة يف املتوسط الثالث الصفب طال منً طالبا  ٦٠  من
 اموعة يف طالبا٣٠ًو ، املشكالت طريقة حل باستخدام درست اليت التجريبية اموعة يف طالباً  ٣٠

 للـتفكري  مقياس على الدراسة أدوات االعتيادية، اشتملت الطريقة باستخدام درست اليت الضابطة
 التحصيل يف التجريبية اموعة بطال تفوق نتائج الدراسة أظهرت وقد حتصيلي، واختبار الرياضي،
 .اموعة الضابطة بطال على الرياضي والتفكري

 ٢٠٠٠  دراسة إسماعیل-٣
: أطـوار  أربعـة  من التعلم املكون دورة منوذج استخدام أثر معرفة إىل هدفت هذه الدراسة

 املفاهيم تدريس أثناء وذلك ، واختاذ القرار واحللول، التفسريات واقتراح املفهوم، واكتشاف التهيئة،
املفـاهيم   هلـذه ب الطـال  حتصيل اإلعدادي يف األول بالصف اموعات بوحدة املتضمنة الرياضية
 اإلبداعي التفكري تنمية ويف ،ب الطال التعلم لدى أثر بقاء وعلى تطبيق، فهم، الفرعية تذكر، ومكوناته

 لنفس الدارسني بنظرائهم مقارنة ،) األصالة املرونة التلقائية، الفكرية، الطالقة(  الفرعية وقدراته لديهم



)٦٣( 

 اإلعدادي األول الصف طلبة حتصيل بني العالقة على إىل التعرف باإلضافة االعتيادية، بالطريقة املفاهيم
 ١٦٦ ( من الدراسة عينة تكونت اإلبداعي، وتفكريهم اموعات املتضمنة بوحدة الرياضية املفاهيم يف
 مجهورية يف املنيا حمافظة يف لوط مسا مبدينة مدرستني يف صفية شعب أربع على موزعني ، وطالبة طالباً )

 ضمت شعبة جتريبية جمموعة إىل العينة أفراد تقسيم ومت لإلناث، واألخرى للذكور إحدامها مصر العربية
 ( للـذكور  شعبة ضمت ضابطة وجمموعة طالبة ) ٨٢ ( بواقع لإلناث وأخرى طالباً )٨٤ (للذكور

على  التجريبية اموعة معلمي بتدريب الباحث وقام طالبة، )٨٤ ( بواقع لإلناث وأخرى لباًطا )٨٤
 هلذا الدروس املعدة خالل من التعلم دورة وفق اموعات بوحدة املتضمنة الرياضية املفاهيم تدريس
 حتصيلي اختبار الوحدة وإعداد حمتوى بتحليل قام كما صفية، حصة  ١٨  التجربة واستغرقت الغرض

 الطالب، عمل أوراق وإعداد يف الرياضيات اإلبداعي التفكري اختبار وإعداد ا املتضمنة املفاهيم يف
 التحصيل اختبار تطبيق أعاد كما وبعدها، قبل التجربة اإلبداعي والتفكري التحصيل اختباري تطبيق ومت
 ذات فروق وجود إىل الدراسة ائجنت وأشارت التعلم، بقاء أثر لقياس مؤجل  أسابيع بعدي ثالثة بعد

 طريقـة  إىل تعـزى  اإلبداعي التفكري على القدرة ويف أثر التعلم وبقاء التحصيل يف إحصائية داللة
 منوذج استخدام بني للمقارنة دراسات بإجراء الباحث وأوصى اموعة التجريبية، ولصاحل التدريس

 الرياضـيات  فـروع  يف الرياضية املفاهيم تدريس يف أخرى املستخدم، واستراتيجيات التعلم دورة
 .املختلفة املراحل بطال وعلى األخرى

 
 
 
 

 ) م  ٢٠٠٠( دراسة تاج الدین وصبري -٤
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة فعالية طريقة مقترحة قائمة على بعض مناذج التعلـيم البنـائى   

نيكا الكم وأثرها علـى أسـاليب   وخرائط أساليب التعلم يف تعديل األفكار البديلة حول مفاهيم ميكا
التعلم لدى معلمات العلوم قبل اخلدمة باململكة العربية السعودية ، وقد استلزم البحث األدوات اآلتية 

:- 
استبانه لتحديد أهم مفاهيم الكم اليت ينبغي إكساا لطالبات قسم الفيزياء والكيمياء بكليات التربية  -

يلة حول مفاهيم الكم ، ومقياس أساليب التعلم طالب املرحلة اجلامعية واختبار األفكار البد –باململكة 
، وقد مت تطبيق االستبانة على عينة من اخلرباء و األساتذة أعضاء هيئة التـدريس بكليـات البنـات    

، ومت تطبيق اختبار األفكار البديلة حـول  ) ٢٠(واجلامعات السعودية ،حيث بلغ إمجايل أفراد العينة 



)٦٤( 

على عينة موسعة متثلت يف مجيع طالبات قسمي الفيزياء والكيمياء ، وكان إمجـاىل   م قبلياًمفاهيم الك
طالبة ، ومت تطبيق مقياس أساليب التعلم قبليا على نفس العينة املوسعة ) ١٢٦(عدد هؤالء الطالبات 

جتريبيـة قوامهـا    اليت طبق عليها اختبار األفكار البديلة ، يف حني مت تطبيق الطريقة املقترحة على عينة
إلجياد الفروق اإلحصائية بني اموعتني ، وحساب مربع ) ت(طالبة ، وقد مت استخدام اختبار ) ٦٠(
 .  وميجا لبيان قوة تأثري الطريقة املقترحة على املتغريات التابعة وحساب التكرارات والنسب املئوية أ

لبديلة حول مفاهيم ميكانيكا الكـم لـدى   شيوع الكثري من األفكار ا:  اآليتوقد دلت الدراسة على 
ضعيفة بني أساليب الـتعلم الـيت تفضـل     ينة البحث ، ووجود عالقة ارتباطيةالطالبات املعلمات ع

تباعها ومستوى شيوع أفكارهن البديلة حول مفاهيم ميكانيكا الكم ، وجود فـروق ذات  االطالبات 
و بعدياً يف اختيـار األفكـار    طالبات قبلياًبني متوسط درجة ال) ٠.٠١(داللة إحصائية عند مستوى 

البديلة لعامل القياس البعدي ، مما يشري إىل فعالية كبرية لطريقته املقترحة يف تعديل تلك األفكار ، وجود 
و بعدياً يف حماور  بني متوسطي درجات الطالبات قبلياً) ٠.٠١(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

حل القياس البعدي ، مما يعىن وجود تأثري اجيايب للطريقة املقترحة على أساليب مقياس أساليب التعلم لصا
 . التعلم لدى الطالبات 

 : ٢٠٠١القیسي دراسة-٥
 يف الناقـد  وتفكريهم األساسية املرحلة حتصيل طلبة يف املفاهيم خرائط أثر معرفة إىل هدفت

 قـام  وضـابطة،إذ  جتريبية جمموعتني على موزعني طالباً  ٦٩ من الدراسة عينة تكونت الرياضيات،
 وفـق  الضـابطة  اموعة طالب و املفاهيم، خرائط التجريبية وفق اموعة طالب بتدريس الباحث
 اختبار غرار على الناقد التفكري واختبار الرياضيات، يفً  حتصيليا اختباراً أعد وقد االعتيادية، الطريقة
 احلجـج،  وتقـومي  والتفسـري،  االفتراضات، معرفة : هي أبعاد من مخسة جليسر،مكون - واطسن

 عـن  التحليل وأسفر ، النتائج وحللت ، اموعتني على وطبق االختباران واالستنباط، واالستنتاج،
 التحصـيلي  االختبـار  يف الضابطة واموعة التجريبية اموعة متوسطات درجات يف فروق وجود

لصاحل  والضابطة التجريبية اموعة درجات متوسطات بني فروق وجود و اموعة التجريبية، ولصاحل
 يكن الفرق مل الذي االستنباط عدا السابقة واألبعاد،  ككل الناقد التفكري اختبار يف التجريبية اموعة

 .إحصائياًً  داال فيه
 )٢٠٠٢(دراسة محمود طاھر الوھر-٦

يف األردن للنظرية البنائيـة ،  هدفت هذه الدراسة إىل استكشاف درجة معرفة معلمي العلوم 
 معلمـاً ) ٣١٢(وعالقتها بتأهيلهم األكادميي و التربوي وجنسهم ، وقد تكونت عينة الدراسة مـن  

من بني معلمي العلوم من حمافظتني من حمافظات اململكة ، وكان منـهم   ومعلمة مت اختيارهم عشوائياً



)٦٥( 

لية اتمع ، والبعض اآلخر حيمل درجة معلمة بعضهم حيمل درجة دبلوم ك) ١٤٦(و  معلماً) ١٦٦(
البكالوريوس فأكثر ، كما أن بعضهم درس مواد تربوية وبعضهم اآلخر مل يدرس مواد تربوية ، وقـد  

فقـرة  ) ٣٥(استخدم يف هذه الدراسة اختبار يقيس مستوى معرفة املعلمني بالنظرية البنائية مكون من 
 . يار الصدق والثبات من نوع االختيار من متعدد ، وقد حقق له مع

ولإلجابة عن السؤال األول للدراسة ، مت حساب املتوسطات واالحنرافات املعيارية لعالمـات  
الطالب على االختبار ككل ، والنسب املئوية لإلجابات الصحيحة عن كل سؤال ، أما أسئلة الدراسة 

ابة عنها ، وتوصلت الدراسة إىل أن الثالثة األخرى فقد مت استخدام اختبار حتليل التباين الثالثي لإلج
 درجة معرفة معلمي العلوم بالنظرية البنائية ضعيفة بدرجة واضحة ، كما توصلت إىل أن هناك فروقـاً 

تعـزى   أنميكـن  )   ٠.٠٥= الفـا  ( ذات داللة إحصائية يف درجة هذا الفهم عند مستوى داللة 
احل املعلمني الذين حيملون درجة البكـالوريوس  لالختالف يف املؤهل األكادميي واملؤهل التربوي ، ولص

فأكثر ، واملعلمني املؤهلني ، يف حني مل تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة فهـم  
النظرية البنائية ميكن أن تعزى جلنس املعلم ولتفاعل العوامل املستقلة معا سواء بشكل زوجي أو ثالثي 

. 
اية بإدخال النظرية البنائية يف برامج إعداد املعلمني ، سواء قبـل  وقد أوصت الدراسة يف النه

وتطبيق األساليب التدريسية اليت تقـوم عليهـا    ، وضرورة إقناع املعلمني بتطبيقها ، اخلدمة أو أثنائها
 .  عملياً 

 
 )  :م ٢٠٠٢(دراسة المومني -٧

يق منوذج بنائي يف تـدريس  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى فاعلية املعلمني يف تطب
معلماً ومعلمة يدرسن يف ) ٣٠(العلوم للصف الثالث األساسي يف األردن ، تكونت عينة الدراسة من 

مالحظة غرفة الصف ، وحتليل أشرطة الفيديو ، : منطقة عمان ، وقد استخدم الباحث األدوات التالية 
أن متوسـط  : وقد بينت نتائج الدراسة  واملتوسطات احلسابية ، والنسب املئوية كأسلوب إحصائي ،

% ) ٥٢.٦(إذ كان املعدل ملالحظات غرفة الصـف  %) ٦٩-٣٥(النتائج يقع يف مستوى املنافس 
% ) ١٠٠-٨٥(ال تزال النسب بعيدة عن مستوى اخلـبري  % ) ٤٨.٨( ولتحليل أشرطة الفيديو 

ليـل أشـرطة الفيـديو ، إذ    جلميع املعلمات وجلميع النتائج سواء من مالحظة غرفة الصف أو من حت
 % ) .٧٣-٣٠( ويف املالحظة الصفية % ) ٦٧ -٢٧( تراوحت العالمات يف أشرطة الفيديو بني 

 )  :  م٢٠٠٢( دراسة بركات -٨



)٦٦( 

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد درجة توظيف معلمي ومعلمات العلوم يف املرحلتني األساسـية  
سهم من خالل إجابام عن فقرات االستبانة املعدة مـن قبـل   والثانوية ملبادئ النظرية البنائية يف تدري

الباحث ألغراض هذه الدراسة ، وكذلك حتليل تقارير املشرفني التربويني يف مديريات التربية والتعليم 
 .اليت اختريت منها عينة الدراسة 

وإربد معلماً ومعلمة هم معلمو العلوم يف حمافظات عمان ) ٣٩٠١( تكون جمتمع الدراسة من 
معلماً ومعلمة يف حمافظات عمـان وإربـد والعقبـة ، مت    ) ٤٣٦( والعقبة وتألفت عينة الدراسة من 

 . اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية 
دلت نتائج الدراسة على أن معلمي ومعلمات العلوم غالباً ما يوظفون مبادئ النظرية البنائيـة  

ى االستبانة ، وكان املتوسط احلسايب الستجابات املعلمني أثناء تدريسهم ، وذلك حسب استجابام عل
وكذلك كان ) ٥(يف حني كانت العالمات العظمى ) ٤.٠٣( واملعلمات على فقرات االستبانة ككل 

يف حـني  ) ٤.٢٠(املتوسط احلسايب لتقدير املشرفني التربويني ألداء املعلمني حسب التقارير اإلشرافية 
 .) ٥(كانت العالمة العظمى 

اجلنس واخلربة واملؤهل العلمي : وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لكل من 
على استجابات املعلمني واملعلمات على فقرات االستبانة ، وأظهرت نتائج الدراسة كذلك أنه ال يوجد 

شـرفني التربـويني ألداء   اجلنس واخلربة واملؤهل العلمي يف تقدير امل: أثر ذو داللة إحصائية لكل من 
 .املعلمني حسب التقارير اإلشرافية 

 
 : ٢٠٠٣  دراسة التودري-٩

 التعلم دورة منوذج وطبيعة مبا يتالءم املثلثات حساب وحدة صياغة إعادة إىل هدفت دراسة
 معرفة إىل باإلضافة املفهوم، تعلم يف دورة التعلم منوذج فاعلية ومعرفة ، البنائية النظرية مناذج كأحد
 عند العربية مصر مجهورية يف الثانوي األول الصف بطال تفوق يف املستخدم التعلم دورة منوذج فعالية

 يف إعـداده  مـن ً  حتصيليا اختباراً الباحث استخدم املقررة عليهم، املثلثات حساب وحدة دراستهم
 مستويات يف إعداده نم آخرا اختبارا استخدم كما حساب املثلثات، بوحدة املتضمنة لتعلم ا جوانب
 يف اختبـار  إىل باإلضافة املثلثات، حساب وحدة يف واملتضمنة  تقومي تركيب، حتليل، العليا التفكري
 أن إىل الدراسة نتائج وخلصت رافن، جون إعداد من ذكاء إعداده، واختبار من االبتكاري التفكري

 أثر ذو أنه كما التحصيل، مستوى ارتفاع يف إجيايب أثر ذو املستخدم دورة التعلم منوذج وفق التدريس
 التفـوق  مؤشرات كأحد والتقومي والتركيب  التحليل من كل يف الطالب مستوى ارتفاع يف إجيايب

 التفـوق  مؤشـرات  كأحد االبتكاري التفكري مستوى ارتفاع يف اإلجيايب على األثر زيادة الدراسي،



)٦٧( 

 أثر له املستخدم التعلم دورة منوذج أن أيضا تائجالن وأظهرت التقليدية، مع الطريقة مقارنة الدراسي
 الدراسي التفوق مؤشرات كأحد الطلبة لدى الذكاء مبستوى االرتفاع يف منخفضة ولكن بدرجة إجيايب

 .التقليدية الطريقة مقارنة مع
 : ٢٠٠٥  الشطناوي دراسة-١٠

 الصف طالب يلحتص يف للتعلم البنائي منوذجني وفق التدريس أثر تقصي إىل هدفت دراسة
 من منوذجني الدراسة تناولت وقد الطريقة التقليدية، وفق التدريس مع مقارنة الرياضيات يف التاسع
 بـاييب،  طـوره  الذي والنموذج أطوار، من أربعة املكون التعلم دورة منوذج :مها التعلم دورة مناذج

 من عشوائياً اختيارها مت ة،متكافئ شعب ثالث موزعني على طالباً  ١٠٥  من الدراسة عينة وتكونت
 ختصيص ومت األوىل، إربد ملنطقة والتعليم التربية التابعة ملديرية للبنني الشاملة الثانوية حوارة مدرسة
 وفق األوىل درست جتريبيتني جمموعتني بواقع الثالث الدراسة على جمموعات عشوائياً الثالث الشعب
 الضـابطة  اموعة أما باييب، منوذج وفق الثانية ودرست أطوار، أربعة من التعلم املكون دورة منوذج

مجيع  على وبعدها الدراسة إجراء قبل قبطُ حتصيلي اختبار بناء ومت االعتيادية، الطريقة فدرست وفق
 نتائج وعند حتليل الثالث، بالطرائق يوماً  ٣٢  ملدة التعليمي احملتوى تدريس ومت الدراسة، جمموعات
 لصـاحل امـوعتني   التـدريس  ستراتيجيةال تعزى إحصائية داللة ذات فروق جودو تبني الدراسة

 الرياضية املسائل والتعميمات وحل املفاهيم من كل يف الطالب حتصيل يف فروق ووجود التجريبيتني،
 فروق وجود وعدم التقليدية، على الطريقة التجريبيتني اموعتني لصاحل التدريس ستراتيجيةال تعزى

 اموعتني طالب أداء متوسطات بني فروق وعدم وجود الرياضية، اخلوارزميات يف الطالب صيلحت يف
 البنـائيني  النموذجني اختالف عدم يعين مما التدريس، ستراتيجيةالتعزى  والثانية األوىل التجريبيتني
 .التاسع الصف طالب حتصيل على إثرمها يف عن بعضهما الدراسة يف املستخدمني

 :ھـ ١٤٢٧/١٤٢٨ة المطرفي دراس -١١
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر استخدام منوذج التعلم البنائي يف تدريس العلوم على 
التحصيل واالجتاه حنو املادة لدى طالب الصف الثالث املتوسط ، وبشكل حمدد ارتكزت على مخسـة  

إحصائية بني متوسط درجات ال توجد فروق ذات داللة " فروض صفرية مت اختبارها ، تتلخص يف أنه 
طالب اموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب اموعة الضابطة يف التطبيـق البعـدي الختبـار    

التذكر ، الفهم ، التطبيـق ، مجيـع   ( مستوى : عند  –بعد ضبط التطبيق القبلي  –التحصيل املعريف 
 .") املستويات املعرفية السابقة ، االجتاه ككل 
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طالباً من طالب الصف الثالث املتوسط مبدارس املرحلة ) ١٣٢(نة الدراسة من وقد تكونت عي
هـ  مت تقسيمهم إىل ١٤٢٦/١٤٢٧املتوسطة احلكومية ، مبدينة جدة ، يف الفصل الدراسي الثاين لعام 

 .جتريبية درست باستخدام منوذج التعلم البنائي ، وضابطة درست بالطريقة التقليدية : جمموعتني 
مـن  ) الطاقة(موضوعاً دراسياً يف وحدة ) ١٣(ختبار فروض الدراسة وحتقيق هدفها مت اختيار ودف ا

مقرر علوم الصف الثالث املتوسط ، الفصل الدراسي الثاين ، وأعد هلا دليالً إرشادياً للمعلم يوضـح  
ة االستكشافية كيفية تقدميها وتدريسها من قبل املعلم ، ودليالً آخراً للطالب ميارس من خالله األنشط

( والتطبيقية وفق هذا النموذج ، وقد متثلت أداتا الدراسة يف اختبار التحصيل املعريف مبستوياته الثالثة 
ومقياس االجتاه حنو العلوم ، ومت التأكد من صدقها وثباا ، وطبق يف هذه ) التذكر ، الفهم ، التطبيق 

للمجموعتني على عينة الدراسة ، ) البعدي / القبلي(  الدراسة املنهج شبه التجرييب القائم على التصميم
 ) . ت ( ومت اختبار صحة الفروض باستخدام اختبار 

وأظهرت نتائج الدراسة بشكل عام أن طالب اموعة التجريبية تفوقوا على نظـرائهم يف اموعـة   
ة املراد قياسـها ، ويف  الضابطة يف متوسط درجات التحصيل املعريف البعدي يف مجيع املستويات املعرفي

جلميع )  ٠.٠٥( االجتاه ككل حنو مادة العلوم ، وأن هذا التفوق كان داالً إحصائياً عند مستوى داللة 
الفروض ، وبناًء على ذلك رفضت مجيع فروض الدراسة الصفرية ، وأعيدت صياغتها يف ضوء هـذه  

 :النتيجة ملخصة على النحو التايل 
ائية بني متوسط درجات طالب اموعة التجريبية ومتوسـط درجـات   توجد فروق ذات داللة إحص

التذكر ، الفهم ، التطبيق ، : ( طالب اموعة الضابطة لصاحل طالب اموعة التجريبية  عند مستوى 
 ) .  مجيع املستويات املعرفية السابقة ، االجتاه ككل 

 :ھـ  ١٤٢٧/١٤٢٨دراسة ناعم بن محمد العمري -١٢
راسة إىل معرفة أثر استخدام منوذج التعلم البنائي يف تدريس باب اهلندسة املستوية هدفت الد

على التحصيل الدراسي والتفكري الرياضي لدى طالب الصف األول الثانوي مقارنة بالطريقة التقليدية 
، وحتقيقاً هلدف الدراسة مت استخدام املنهج شبه التجرييب ، حيث طبقت الدراسة علـى عينـة بلـغ    

طالباً من طالب الصف األول الثانوي ، مت تقسيمهم إىل جمموعتني متساويتني إحدامها ) ١٥٠(حجمها 
جتريبية درست باب اهلندسة املستوية يف كتاب الرياضيات للصف األول الثانوية باسـتخدام منـوذج   

 .التعلم البنائي ، واألخرى ضابطة درست الباب نفسه بالطريقة التقليدية 
يف باب اهلندسة املستوية ، ومقيـاس للـتفكري   " حتصيلي " نة الدراسة اختبار وطبق على عي

الرياضي يشمل بعض مظاهر التفكري وقد طبق كل من االختبار ألتحصيلي ومقياس التفكري الرياضـي  
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قبلياً وبعدياً ، والختبار فروض الدراسة مت حتليل البيانـات باسـتخدام حتليـل التبـاين املصـاحب      
)ANCOVA  ( ، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

بني متوسطي درجات تالميـذ  )  ٠.٠٥ ∝( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
لالختبار ككل ولكل مستوى ( اموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار ألتحصيلي 

 .لصاحل اموعة التجريبية ) على حدة 
بني متوسطي درجـات تالميـذ   )  ٠.٠٥ ∝(داللة إحصائية عند مستوى وجود فروق ذات 

: اموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس التفكري الرياضي للمقياس ككل وملظـاهر  
التعميم ، االستقراء ، التعبري بالرموز ، التفكري املنطقي ، الربهان الرياضي لصاحل اموعة التجريبيـة  

 .   بالنسبة ملظهر االستنباط )   ٠.٠٥( كانت الفروق  غري دالة عند مستوى بينما 
 
 
 
 
 
 

 :الدراسات األجنبیة 
 ,(١٩٩١Kamii and Lewis )ولویس كامي دراسة-١

 حتصيل على الرياضيات تدريس يف البنائي املنحى أثر استخدام استقصاء إىل هدفت دراسةهذه 
 الثـاين  الصـف  بطال من اًطالب ) ٢٠٠ ( من الدراسة ةعين األساسي،تكونت الثاين الصف طلبة

 أما ، االعتيادية الطريقة وفق ادرست شعبتني من تكونت ضابطة األوىل جمموعتني؛ على وزعت األساسي
 نتـائج  حتليـل  وبعـد  البنائي، املنحى وفق درست أا إال شعبتني من أيضاً وتكونت فتجريبية الثانية

يف  ب أن الطـال  إالاالعتيادية  و البنائية) اموعتني كال يف متقاربة كانت درجات أن تبني الدراسة
 سطحياً فهماً أظهروا االعتيادية اموعة بطال بينما املسائل هلذه عميقاًً فهما اموعة البنائية أظهروا

 .هلا
 : ١٩٩١راندي و فرانس Francis&Radneyدراسة -٢

 العلوم لتدريس تطويرها مت تعلم دورة أثر استقصاء إىل هدفت أستراليا أُجريت يف دراسةهذه 
 إحدى يف تدريس هيئة أعضاء مبساعدة الباحث قام ولتحقيق ذلك الطلبة، اجتاهات على والرياضيات

 خـالل  مـن  بتنفيـذه  قام ، الرياضيات و العلوم ملبحثي منهج تكاملي بتطوير األسترالية اجلامعات
 بيانات وجلمع سنوات، ٣ ملدة األسترالية املدارس طلبة من عينةعلى  املطورة التعلم دورة ةاستراتيجي
 طريقة حول آرائهم ملعرفة بالطال مع اللقاءات إجراء إىل باإلضافة ،ه استبانالباحث  استخدم الدراسة
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 ثقتهم زادت الدراسة هلذه خضعوا الذينب الطال أن الدراسة نتائج أوضحت اجلديدة، وقد التدريس
 تكـوين  يف ساعدم الطريقة هذه أن بالطال أوضح كما ، والعلوم الرياضيات لمعلى تع قدرم يف

 . املادتني لكال أكرب فهم
  ,Hortn, Mcconney, Gallo,Woods, Senn, Hamelinورفاقھ دراسة ھورتن-٣

١٩٩٣ 
 البنائي املنحى استخدام أثر قصيتإىل  تهدفو  أمريكا عملت يفحتليلية دراسة  دراسةهذه ال

 جنس والذي يعزى إىل يف التدريس البنائي املنحى استخدام وأثر ،ب الطال حتصيل على التدريس يف
 علـى  إجيايب تأثري هلا البنائية الطريقة أن إىل الفوقي للدراسات التحليل نتائج أشارت وقد ، الطالب

 نسـبة  كانت إذ واختيارها، إجراؤهامت  اليت املواد من مادة كل يف دراسة عشرة تسع يف التحصيل
 فقد باجلنس املتعلق للسؤال بالنسبة أما الدراسات، عليها أجريت % ٦٨ % -٥٠ بني التحصيل
 عند لصاحل الذكور واإلناث الذكور بني فروقاً دراسة عشرة تسع أصل من فقط واحدة دراسة أظهرت

 .  البنائية الطريقة استخدام
    ١٩٩٦وقلندا انثوني دراسة-٤

 للمعرفة متلقني بالطال ، فيه يكون اليت التعليم ممارسات أثر استقصاء إىل راسةهذه الد هدفت       
 وتوصـل  ، للرياضيات فهمهم على تعلمهم عملية يف نشط بدور بللطال تسمح واملمارسات اليت ،

 ، األسئلةجييبون عن  وهم وقتهم معظم جالسني بالطال جتعل اليت التعلم أن استراتيجيات إىل الباحثان
 يف منخـرطني  بالطـال  جتعل اليت االستراتيجيات لكن للرياضيات، حقيقي فهم ببناء سمح هلمت ال

جناحات  حتقيق يفمهمة  عوامل تشكل العقلية، واإلدراكات املهارات لديهم حتفز اليت األنشطة الرياضية
 .وطالبة  اًطالب ١٤٥التعليمية وقد تكونت عينة الدراسة من  النواتج عند

   Mingus١٩٩٦مینقز دراسة-٥
 حنو كولورادو جامعةب طال اجتاهات على البنائي املنحى أثر استقصاء إىل هدفت دراسةهذه 

 اجتاهـات  يقـيس  وبعدي قبلي اختبار بإجراء وقام الباحث اجلرب، يف مساقاً يدرسون ممن الرياضيات
 املنحـى  دامالستخ تعزى فروق وجود عدم إىل النتائج الكمية دلت حيث الرياضيات، حنو بالطال

ومقـابالت   مالحظات النوعية من  النتائج دلت بينما حنو الرياضيات، بالطال اجتاهات على البنائي
 . البنائي املنحى الستخدام يعزى الرياضيات تعلم حنوب لدى الطال إجيابية اجتاهات تطور على

  Weinholtz   ١٩٩٦  ,  دراسة ینھولتز-٦
 والعلوم الرياضيات ملفاهيم بالتحصيل البنائي فعالية املنحى اختبار إىل هدفت هذه دراسة أمريكية     

 من الدراسة عينة تكونت.  املواضيع هلذه التدريس طرق يف مساقاتخاصة  االجتماعية والدراسات
 جامعـة  يف التدريس لطرق هنا استخدمت وقد كامل، فصل مدار السابع على الفصل مساق بطال
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 معرفة على اإلستراتيجية هذه تأثري عن واضحة صورة لتكوين الةاحل دراسةConnecticut والية
 ، املشاركني ومالحظات املقابلة، : هي طرق بثالث البيانات ومجعت املعرفة، بناء هذه وكيفية بالطال

 اـال،  هـذا  يف السابقة البحوث نتائج مع ومتفقة متسقة النتائج وكانت يف الدراسة، ومذكرام
 فعالني مشاركني فجعلتهم تعليمية لعمليات ممارستهم أثناء بالطال بعض أداء عززت البنائية فالطريقة

 املفاهيم، إضافة لبعض إدراكهم يف ضعفهم نقاط حتديد من مكنتهم كما املعىن، ذي التعلم يف عمليات
 يف خمتلـف  املفـاهيم  ربط حول أقرام وتفكري تفكريهم لكيفية أفضل فهماً بعضهم اكتسب لذلك
 وزيادة حتصـيلهم  الدراسية للمواد فهمهم زيادة يف اإلستراتيجية هذه أسهمتو ، التعليمية طةاألنش
 .فيها

 
 
  ١٩٩٧ Tall and Yudarianویودریان تال دراسة-٧

 حنو بالطال اجتاهات على املشكالت حل إىل يستند أثر برنامج معرفة إىل هذه الدراسة هدفت
 وزعوا أمريكية جامعة يف طالبا  ٧٦  من الدراسة عينة نتتكو القلق الرياضي، ومستوى الرياضيات،

حل  ستراتيجيةا باستخدام للتدريس خضعت اليت األوىل التجريبية اموعة : هي ثالث جمموعات على
الـيت   الثانيـة  التجريبية واموعة ،طالباً ) ٢٦(أفرادها عدد وبلغ فردية، بصورة ولكن املشكالت
 عـدد  وبلـغ  الصـغرية،  اموعات باستخدام لكن ، املشكالت حل بأسلوب للتدريس خضعت
 .طالبا٢٥ًأفرادها عدد وبلغ االعتيادية بالطريقة فدرست الثالثة اموعة أما ،طالباً  ٢٥أفرادها

  ١٩٩٨ Chilcoaدراسة شیلكوت-٨
 حنـو  بالطـال  اجتاهـات  على البنائية النظرية استخدام أثر معرفة إىل هدفت دراسةهذه 

 يدرسون ممن طالباً  ١٣٠  من عينة الدراسة تكونت ا، املتعلقة للمفاهيم فهمهم ومدى اتالرياضي
 التقليديـة،  بالطريقة تدريسها مت ضابطة إىل جمموعة تقسيمهم مت كولورادو، جامعة يف اجلرب يف مساقاً

 إسـتراتيجية  ئيالبنا املنحى عن املنبثقة إحدى االستراتيجيات باستخدام تدريسها مت جتريبية وجمموعة
 الرياضيات، حنو بالطال اجتاهات لقياس استبانه هذه الدراسة يف الباحث واستخدم  املفاهيم خرائط

 واآلخر اإلجرائية، احلسابية بالعمليات القيام على بالطال يقيس قدرة األول الرياضيات، يف واختبارين
 لالستماع بالطال مع مقابالت باحثال أجرى كما باجلرب، للمفاهيم املتعلقة بالطال فهم مدى يقيس

 فروق توجد ال أنه للدراسة الكمية النتائج أوضحت وقد البنائية، اجلرب بالطريقة تدريس حنو آرائهم إىل
تعزى  إحصائياً دالة فروق توجد وال املفاهيمي، أو اإلجرائي االختبار على بني اموعتني إحصائياً دالة

النوعية من خـالل   النتائج دلت بينما الرياضيات حنو بالطال اهاتاجت على البنائي املنحى الستخدام
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.  البنـائي  املنحى الستخدام يعزى الرياضيات تعلم حنو بالطال اجتاهات تطور على حتليل املقابالت
 وهي ؛ اجلامعة يف الرياضيات قسم أعدها اليت واالختبارات املقاييس خالل من الدراسة بيانات جمعت
 إجيابيـا ثـراً  أ وجـود  الدراسة نتائج أظهرت وقد الرياضي، القلق لقياس وآخر اتلالجتاه مقياس

ب طـال  لدى القلق مستوى واخنفاض ،ب الطال اجتاهات على املشكالت حل ستراتيجيةا الستخدام
 .األوىل التجريبية اموعة

 
 
 
 

  ١٩٩٩ Kerrكیر دراسة-٩
الرياضيات على حتصيل طالب الصف  هدفت هذه الدراسة إىل استقصاء أثر برنامج بنائي يف

 .الثالث األساسي وتقبل املعلمني وأولياء أمور الطالب للمنحىن البنائي 
 يف بالطـال  حتصـيل  على حتسـني  النتائج ودلت ، أشهر ستة ملدة الربنامج استمر حيث

 راألمـو  وأوليـاء  باملعلمني والطال من كل تقبل يف واضح أثر للربنامج كان كذلك ، الرياضيات
 .الرياضيات تدريس يف البنائي للمنحى

 : ١٩٩٩ , Soehartoدراسة سوھارتو-١٠
 السـادس  الصـف  بطال حتصيل على البنائية التعلم بيئة أثر استقصاء إىل هدفت دراسته

 تقنيـات  استخدام على معلماً عشر مخسة قام بتدريب حيث.حنوه واجتاهام الرياضيات يف األساسي
 اموعة وتكونت ،م طال تدريسهم خالل هذه التقنيات مستخدمني ، تدرييب برنامج خالل من بنائية

 اختبـار  بعمل الباحث وقام التقليدية، بالطريقة مطال قاموا بتدريس معلماً عشر مخسة من الضابطة
 كان واجتاهام التجريبية اموعة يف بالطال حتصيل بأن النتائج الكمية أظهرت حيث وبعدي قبلي

 .الضابطة اموعة بطال نم أفضل
  ١٩٩٩دبري Dupreeدراسة -١١

 مادة تعلم علىب الطال قدرة على االجتماعية البنائية أثر عن دراسة جاءت للكشفهذه ال
 لوالية التابعة املدارس يف إحدى الصغرية الصفوف من جمموعة على الدراسة وأجريت . الرياضيات
 لفيجوتسـكي  االجتماعية نظام البنائية على بتتر اليت و ، ةاألمريكي املتحدة الواليات يف أوكلوهاما

 املسائل واختريت الرياضية، حل املشكالت يف لبعضهم داعمني ليكونوا بزمالئهم الطالب يثق حبيث
 حـل  إىل للوصول الفعالة املشاركة و على البحث وحتفزهمب الطال بني التحدي من نوع تثري اليت
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 أقـل  أصـبحوا  الطالب أن الدراسة نتائج وقد أوضحت فقط، املراقبة من بدالً الرياضية املشكالت
 لديهم وتكونت الرياضية، املعرفة بناء يف وكفاءة أكثر ثقة وأصبحوا املعلومات، استقبال علىً  اعتمادا
 .الرياضيات حنو إجيابية اجتاهات

   ١٩٩٩وھو وكونروي، وبري، أونس، دراسة-٢١
اجتاهـات   على البنائي املنظور من املنبثق التدريس أثر عن الكشف إىل هدفت هذه الدراسة

طريقـة   باستخدام بالطال تدريس مت ، الرياضيات تعلم على مقدرم وعلى الرياضيات، حنو الطلبة
 باملشاركة بللطال والسماح رياضية، مسائل وعرض التعاونية، باموعات العمل على تعتمد بنائية

 مقدار لقياس قبلي وبعدي اختبار بعمل الباحث وقام إليها، توصلوا اليت لواحللو املعاين حول واحلوار
 ، وقام الرياضيات، على تعلم مقدرم وحول ، الرياضيات حنو ومعتقدام بالطال اجتاهات يف التغري

 هناك أن النتائج فدلت اجلماعية والفردية، واملقابالت املالحظات خالل من البيانات جبمع ، كذلك
 من ذلك كان سواء تعلمها، على الرياضيات ومقدرم حنو ومعتقدام بالطال اجتاهات يف إجيابياً تغرياً

 :التالية النقاط التغريات أهم من وكان املقابالت واملالحظات، خالل من أو االختبار نتائج خالل
 . البنائية بالطريقة الرياضيات دراستهم أثناء يف واملتعة بالراحةب الطال شعور -١
 . الرياضية بقدرام بالطال ثقة زيادة – ٢
 .والنتائج احللول تفسري على بالقدرة الشعور - ٣
 .الرياضية املسائل حل على بالقدرة بالطال ثقة زيادة - ٤
 .الرياضية للمسائل والتحدي املغامرة حب زيادة - ٥

  ٢٠٠٠ ,Aumpornدراسة امبورن-١٣
 تكونت وقد ؛ تايلند يف السادس الصف بطال من تنيجمموع بني للمقارنة هدفت دراسةهذه ال

 درس بينمـا  ، البنائية النظرية أفكار على اجلرب باالرتكاز موضوعا درست شعبتني من األوىل اموعة
 بنائي، تدريسي منوذج بتطوير الباحث قام و . التقليدية اجلرب بالطريقة موضوع الثانية اموعة بطال

ً  متعلقـا  اختبـاراً  مشلت وبعدية قبلية اختبارات الباحث ،فاستخدم وماتاملعل مجع أدوات وتعددت
 بعض مناقشة خالهلا مت ومقابالت ملالحظات باإلضافة ،حتصيلياً واختباراً الرياضية املسألة حل بعمليات
 بني فروق وجود عدم إىل الباحث توصل الكمي التحليل عمليات وبعد ،ب مع الطال الرياضية املسائل

 النتائج أوضحت بينما ، الرياضية باملسائل املتعلق واالختبار التحصيلي االختبار اموعتني على أداء
 الرياضـي،  الـتفكري  عمليات يف تقدما أظهروا البنائي املنحى وفق درسوا الذينب أن الطال النوعية

مـن   اجلربية املسائل متعل يف واماكاً نشاطا أكثر وكانوا ، الرياضية األفكار حتدي يف وامتلكوا الثقة
 .التقليدي املنحى وفق درسوا الذين نظرائهم
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  ٢٠٠٠ Insookانسوك دراسة-٤١
 يف لـويس  منطقة يف الثالث الصف بطال من جمموعتني بني املقارنة هذه الدارسة استهدفت

 على باالرتكاز الضرب مبادئ درست شعبتني من تكونت األوىل اموعة ؛ األمريكية املتحدة الواليات
 الثانية، الشعبة بتدريس الباحث وقام األوىل، بتدريس الشعبة الصف معلم قام إذ البنائية، النظرية أفكار

 بالطريقـة  الضرب مبادئ درس منهماً  كال أن إال من شعبتنيً  أيضا تكونت فقد الثانية اموعة أما
 مجيع بتطوير قام كما بتدريسها، احثالب فقام الثانية أما معلم الصف، بتدريسها قام األوىل التقليدية،
 عملية وبعد وبعدها، التجربة قبل تطبيقها مت اختبارات ثالثة البنائية، واستخدم الطريقة وفق الدروس
 مهـارة  يفً  تطورا أظهروا اموعتني طالب أن النتائج أظهرت لالختبارات الثالث يالكم التحليل
 إىل بالنظر اموعتني بني إحصائي اختالف أي هناك يكن مل أنه إال ملبادئ الضرب، اًوتفهم الضرب
 .الضرب وتفهمهم ملبادئ أدائهم

  ٢٠٠٠  Cerezoدراسة سیرزو-١٥
 الطالبات اجتاهات يف املشكالت على القائم التعلم استخدام فاعلية معرفة إىل هدفت دراسة

 منها مدارس، ثالث يف ةمتوسط صفوف طالبات تسعة من الدراسة عينة تكونت الرياضيات، تعلم حنو
 حـل  سـتراتيجية ا باسـتخدام  تدريسهم مت، سادس  وصفني،  سابع وصفني ،ثامن صفوف مخسة

 املنظمة، املقابالت إجراء خالل ومن أعدها الباحث، استبانه باستخدام البيانات مجع ومت املشكالت،
 اجتاهات حتسني يف سهمتأ املشكالت على التعلم القائم ستراتيجيةا أن الدراسة نتائج أظهرت وقد

 .الرياضيات حنو الطالبات
    ٢٠٠٠روي  Royدراسة-١٦

 على أثره تقصي خالل من وذلك مهين للمعلمني، تطوير برنامج فاعلية تقومي إىل هدفت دراسة
 يف الباحث واعتمد الرياضيات، يف مطال وعلى حتصيل ، بنائية تدريسية الستراتيجيات املعلمني تنفيذ
 االختبـار  على بالطال نتائج بتحليل قام حيث ؛ الكمي والنوعي البحث نوعي على سةالدرا هذه

 مـن  مالحظـات  ومجع مقابالت بعمل وقام ، الدراسية اية السنة يف ىجير الذي احلكومي الرمسي
 بالطال حتصيل يف حتسناً هناك أن الكمية النتائج فدلت ؛ املهين برنامج التطوير يف املشاركني املعلمني

 املعلمني مقدرة على واضحاً أثراً للربنامج أن النوعية النتائج دلت كما يف االختبار، نتائجهم خالل من
 .الصفية غرفهم يف بنائية تدريسية استراتيجيات تطوير وتفعيل يف

 : ٢٠٠٠ Johnدراسة  جون-١٧
 وجهة من عليموالت التعلم ملفهومي املعلمني فهم بني العالقة استقصاء إىل هدفت دراسةهذه ال

 ملفهـومي  املعلمني فهم على املؤثرة العوامل إىل استقصاء هدفت كما ،ب الطال وحتصيل البنائية نظر
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 التدريس يف البنائي املنحى استخدام أثر استقصاء إىل ، باإلضافة البنائية نظر وجهة من والتعليم التعلم
 اسـتخدم  والثـاين  األول باهلدفني تعلقةامل الدراسة بيانات وجلمع يف الرياضيات، بالطال أداء على

 وقـد  ، حتصـيلياً ً  اختبارا الباحث استخدم الثالث باهلدف املتعلقة البيانات ، وجلمعاستبانه الباحث
حتصـيل   على تؤثر والتعليم التعلم من كل إىل املعلمني نظرة أن إىل اإلحصائي، نتائج التحليل أشارت
 فهم املعلمني يف عالقة له عوامل مجيعها واألقلية واجلنس علمامل خربة و املدرسة موقع وأن ،ب الطال

 .الطالب  تعلم يف إجيابياً أثراً للبنائية أن كما ، للبنائية
 :  ٢٠٠٠جالس   Galesدراسة-١٨

 السـلوكيني  املعلمـني  يف معتقدات اختالفًا هناك كان إذا ما حتديد إىل هذه الدراسة هدفت
 يعـود  بالطال تعلم يف هناك اختالفًا كان إذاما  وحتديد لرياضيات،لب الطال تعلم حول والبنائيني
 األسـئلة  صـحيفة  (TIMSS)على  باالعتماد املعلومات جبمع الباحث فقام ، معلميهم ملعتقدات
 يدرسـون  ممـن  معلماً  ٥٢٧  االختبار يف لالختبار وشارك املرافقة املعلم واستبانهللمعلمني  املوجهة

 نتائج وأظهرت ؛ االختبار هذا يف املشاركة العامل من دول الثامن الصف بالط من طالباً )١٠٩٧٠(
 ، الرياضـيات  تعلم حول والسلوكيني البنائيني املعلمني بني معتقدات اختالفاً هناك أن الدراسة هذه

 على الدراسة هذه نتائج دلت حيث ، حتصيلهم ويف للرياضيات بتعلم الطال يف تؤثر املعتقدات وهذه
 الذين بالطال حتصيل من أفضل كان بنائية وممارسات معتقدات الذين ملعلميهمب الطال صيلحت أن

 .سلوكية معتقدات وممارسات ملعلميهم
 ٢٠٠١ Chungشانك دراسة-١٩

  يف منـهما  كـل  وأثر والتقليدية البنائية الطريقتني بني ةقارندراسة قام الباحث من خالهلا بامل
 ب طـال  مـن  وطالبة طالباً  ٧١  من الدراسة عينة تكونت ، بالضر تعلمهم عند بالطال حتصيل
 موزعة أمريكا، ميسوري يف لويس بوالية سانت مبدينة احلكومية املدارس يف األساسي الثالث الصف

 طالبـاً  ) ٣٦ ( وتضم بنائية)جتريبية جمموعتني إحدامها إىل أفرادها تقسيم مت ، صفية شعب أربع على
 علـى  مـوزعني  وطالبة طالباً ) ٣٥ ( وتضم ضابطة تقليدية واألخرى ني،شعبت على موزعني وطالبة

 قـام  حني يف البنائي، املنظور وفق الشعب إحدى الباحث بتدريس قام التجريبية اموعة يف شعبتني،
 الباحث قام ، الثانية اموعة ويف البنائي، املنظور وفق األخرى الشعبة بتدريس االعتيادي الصف معلم

 بتدريس االعتيادي الصف معلم قام حني يف ، التقليدية الطريقة وفق الشعب الضابطة إحدى بتدريس
 املعلمـني  مع بالتعاون الدروس مجيع بإعداد الباحث وقام ، االعتيادية الطريقة األخرى وفق الشعبة

 ضـيات ستانفورد الريا اختبار:  هي اختبارات ثالثة واستخدم املختارة للشعب االعتياديني لتشخيص
 ، النهايـة  أسئلة مفتوحة١٠من تكون الضرب موضوع حول الباحث إعداد من واختبار ، األساسية
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 البنائية اموعتني يف كلتا بالطال أن تبني نتائجها، وحتليل وبعدها التجربة قبل االختبارات تطبيق وبعد
 بالضـرب،  املتعلقة ائقللضرب واحلق العام للمفهوم وفهمهم بالضرب مهارام حسنوا قد والتقليدية
 مهـارات  فهـم  يف التـدريس  إىل طريقة تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل باإلضافة
 .الضرب

 
    Volney ٢٠٠٢دراسة فولني-٢٠

 يف والسلوكية ، البنائية الطريقتني من كل وفق التدريس أثر،  معرفة إىلهدفت هذه الدراسة 
  مـن  تكونت عينة باختيار الباحث قام حيث ، املثلث مساحة وعملوض األساسية املرحلةب طال تعلم

 جنـوب  متعـددة يف  مدارس من العشوائي االختيار بطريقة اخلامس الصف بطال من طالباً )٢٠٩(
 طالبـاً  )١٠٦( تضـم  جتريبية األوىل جمموعتني إىل تقسيمها ومت ، األمريكية املتحدة الواليات غرب

 موضوع يف دقيقة )٤٠( وملدة واحدة صفية حصة تدريسها ومت ،باًطال )١٠٣( وتضم ضابطة واألخرى
 النظريـة  ومبادئ التجريبية للمجموعة البنائية النظرية مبادئ على احلصة هذه يتنِب لث،ثامل مساحة

 أربعـة  الباحـث  وطبـق  ، األساسية للمرحلة الرياضيات تدريس يف الضابطة للمجموعة السلوكية
 نتـائج  وأظهرت،  أسبوعني بفارق( املؤجل والبعدي والبعدي، لتكويين،وا القبلي، : هي اختبارات
 التصـوري  والفهم احلسابية القدرة من كل يف والضابطة التجريبية اموعات تكافؤ القبلي االختبار
 كل يف البنائية اموعة على السلوكية اموعة تفوق الدراسة نتائج وأظهرت املثلث، مساحة ملفهوم

 املواضيع بعض هناك أن إىل الباحث وأشار املثلث، مساحة ملفهوم التصوري والفهم احلسابية القدرة من
 .البنائية النظرية إىل حيتاج اآلخر البعض أن حني يف ، السلوكية الطريقة إىل تدريسها حيتاج رمبا

  ,٢٠٠٢Martinدراسة مارتن-٢١
 اخلامس الصف بطال من موعتنيجم بني املقارنة إىل هدفت اليت دراسةهذه الأجرى الباحث 

 وفـق  املوضـوع  درست من شعبة األوىل اموعة فتكونت . املثلث مساحة موضوع يدرسون ممن
 بعمـل  الباحث وقام ، السلوكية وفق الطريقة املوضوع الثانية اموعة درست بينما البنائية الطريقة

 من أفضل كانت السلوكية اموعة بنتائج طال أن إىل وتوصل ، للمجموعتني وبعدية قبلية اختبارات
 .البنائية اموعة بطال نتائج

 بعـض  بـأن  أوصى الباحث أن إال السابقة الدراسات من كثري تعارض مع ذلك أن ومع 
 . السلوكي املنحى وفق تدريسها من املفيد الرياضيات يف املواضيع

   ٢٠٠٤جینزلر  Gaenslerدراسة-٢٢
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 االجتماعية النظرية البنائية استخدام أثر استقصاء إىل هدفت اليت دراسةهذه ال أجرى الباحث
 ، جورجيـا  جامعـة  من طالب  اًطالب )٣٠( من الدراسة عينة تكونت اإلحصاءمساق  تدريس يف

 أسـلوب  الباحث استخدم مجع املعلومات وألغراض ، املساق هلذا السابق املتطلب درسوا ومجيعهم
 هلذه اإلحصائي التحليل نتائج دلت للطالب، وقد اليومي والسجل واملقابالت واالختبارات املالحظة
 األفكـار  ربط على بالطال وتساعد ذا معىن التعلم جعل يف أثر هلا االجتماعية البنائية أن ، الدراسة
 .أفضل بشكل إدراك املعارف على كذلك وتساعدهم ، اجلديدة باألفكار القدمية

 : ٢٠٠٥ Moore  مور دراسة-٢٣
ب الطـال  إكساب املدارس يف  ,الرياضيات تدريس أهداف من أن إىل أشارت اسةهذه الدر

 الفريق بروح العمل على ، وقدرة املشكالت حل يف مهارة إكسام إىل إضافة ، قوية رياضية خلفية
 يتمتعـون  ال وهم مدارسهم من األمريكية يتخرجون املتحدة الواليات يف الطالب أن وجد ، الواحد

 وإثارة ،ب الطال حتصيل حتسني يف فعالية البنائية أثبتت الدراسات من العديد وألن.  فاتاملواص ذه
 ، لـديهم  التفكري تنمية إىل يؤدي مما ، املعارف بأنفسهم توليد على وتشجيعهم التعلم، حنو دافعيتهم
 أال النظرية هذه عن املنبثقة االستراتيجيات إحدىواختار  ، النظرية البنائية دراسته يف الباحث استخدم

مني  والية يف املتوسطة املدارس بطال من الدراسة تكونت عينة وقد ، التعاوين التعلم ستراتيجيةا وهي
 وقـد  ، احلياة واقع من رياضية ومسائل نشاطات على برنامج حيتوي يفب الطال شارك وقد ،ايسوت

 حتليـل  نتائج وأظهرت ، لدراسةا بيانات جلمع واالختبارات املقابالت واملالحظات الباحث استخدم
 االعتماد على وقدرم ، الرياضيات مادة تعلم حنو دافعيتهم زادت بالطال واملالحظات أن املقابالت

 أثر للبنائية يكن مل التذكر على تعتمد اليت األسئلة أن أظهرت فقد االختبارات أما نتائج ، النفس على
كما  ، عليها أثر للبنائية كان فقد العقلية احملاكمة على تعتمد اليت األسئلة أما عليها، داللة إحصائية ذو

 . البنائي املنحى استخدام عند زادت بأنفسهم وثقتهم بالطال اجتاهات أن الدراسة نتائج أظهرت
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 :مناقشة الدراسات السابقة 
 : يلي ما السابقة للدراسات العرض هذا من يستخلص
 التحصيل يف البنائية على القائمة التدريس ستراتيجياتا بأثر تتعلق اليت الدراسات
 . واالجتاهات

 يف كمـا  البنائيـة  الطرق فاعلية إىل بعضها أشارت إذ الدراسات، هذه نتائج يف تعارض وجود – ١
، ودراسة ) ١٩٩٩: كري (ودراسة ، ) ١٩٩٣: هورتن ورفاقه ( ودراسة  ،) ١٩٩٩ : حسن(دراسة

( ، ودراسة ) ١٩٩١: كامي ولويس ( ، ودراسة ) ٢٠٠٠: جالس (، ودراسة) ١٩٩٩: سوهارتو (
 ) .  ٢٠٠١: القيسي 

 بني الطريقة البنائية والطـرق التقليديـة   دالة فروق وجود عدم اآلخر بعضها أظهر حني يف
 ، ) ٢٠٠٠: امبورن (، ودراسة ) ٢٠٠٠: انسوك ( ، ودراسة ) ٢٠٠٠: روي ( كدراسة 

كدراسة  باالستراتيجيات مقارنة التحصيل يف التقليدية تراتيجيةاالس فاعلية إىل أخرى وأشارت
 ) .٢٠٠٢: مارتن ( ، ودراسة ) ٢٠٠٢: فولين ( 

اليت ركزت على مدى معرفة وتقبل معلمي الرياضيات لنموذج الـتعلم البنـائي وواقـع    بينما يف الدراسة احلالية 
 :اور وكانت النتائج كما يلي وقسمت الدراسة إىل حم قدرم على تطبيقه يف املواقف الصفية

وقد كان عـدد الفقـرات الـيت    ) معرفة معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي واقع(بالنسبة للمحور األول  :أوال
 .كانت نسبة اإلجابات الصحيحة عليها كبرية وذات داللة إحصائية مقارنة بنسبة اإلجابات اخلاطئة

أن مـدى تقبـل   )  قبل معلمي الرياضيات  مبدينة الطائف لنموذج التعلم البنـائي ت درجة(بالنسبة للمحور الثاين :ثانيا
 . ٤واليت توافق الدرجة ) موافق(واالستجابة كانت معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي كانت كبرية 

قدرة  أن) تعلم البنائيقدرة معلمي الرياضيات مبدينة الطائف على تطبيق منوذج ال درجة(بالنسبة للمحور الثالث  :ثالثاً
واليت كانت ) غالبا (واالستجابة كانت  كبرية معلمي الرياضيات مبدينة الطائف على تطبيق منوذج التعلم البنائي كانت

 .  ٤توافق الدرجة 
 السابقة املعرفة وربط، التعليمية  للمادةب الطال فهم زيادة يف أثراً للبنائية أن الدراسات أثبتت-٢  

 : ديدة مثل الدراساتاجل باملعرفة
: جيرتلـر  ( ، دراسـة  ) ١٩٩١: فرانسس وراندي ( ، ودراسة ) ١٩٩٦: أنثوين وقليندا ( دراسة 
 ) .١٩٩٦: ينهولتز ( دراسة ، ) ٢٠٠٤

 تعلم اإلجيابية حنو االجتاهات من تزيد البنائية االستراتيجيات أن عن الدراسات بعض نتائج أسفرت-٣
 :التالية كالدراسات الدراسية املواد

 ) ١٩٩٧: تال ويودريان (، ودراسة ) ١٩٩٩: أونس ، وبري ، وكونروي ( دراسة 



)٧٩( 

 البنائيـة،  الطـرق  بني إحصائيا دالة فروق عدم وجود إىل أخرى دراسات أشارت حني يف
 :كالدراسات التقليدية والطريقة
، )١٩٩٩: كـري  ( ، ودراسـة  ) ٢٠٠٠: سـريزو  ( ، ودراسـة  ) ١٩٩٩: سـوهارتو  ( دراسة 
 ) .١٩٩٨: شيلكوت ( ، ودراسة ) ١٩٩٥: العبابنة (ودراسة

تقبـل معلمـي    يف مـدى  فروق ذات داللة إحصـائية  أظهرت النتائج عدم وجودبينما يف الدراسة احلالية 
تعزى إىل متغريات املؤهل العلمي، و التخصص، عدد سنوات اخلـربة ، والفصـل    الرياضيات لنموذج التعلم البنائي

 ..ملعلمالذي يدرسه ا
  الـتعلم  على بقدرمب الطال ثقة زيادة يف البنائية تلعبه الذي الدور التالية الدراسات أظهرت– ٤

 :مثل  أنفسهم على على االعتماد وقدرم التعلم، حنو دافعيتهم وزيادة
أمبورن (، ودراسة) ٢٠٠٥: مور ( ، ودراسة ) ١٩٩٩: أونس ( ، ودراسة ) ٢٠٠٥: مور ( دراسة 

 :٢٠٠٠( . 
 .ومدى معرفتهم بنموذج التعلم البنائي ، ركزت على املعلمني فقط  دراستنا احلاليةبينما 

 بعضـها  اسـتخدم  إذ ، التـدريس  يف املستخدمة البنائية الطرق يف السابقة الدراسات تباينت -٥
 ) .١٩٩١:فرانسيس و رادين ( ، ودراسة ) ١٩٩٩: حسن (   مثل دراسة ويتلي استراتيجية

 ).١٩٩٧: تال ويودريان (، ودراسة ) ٢٠٠٠:سريزو ( مثل دراسة التعاونية، موعاتا وأخرى
 . )٢٠٠٠: القيسي( مثل دراسة  املفاهيم خرائط أخرىو

 .بينما هذه الدراسة اقتصرت على منوذج التعلم البنائي 
 : وجامعي ثانويو إبتدائي املختلفة التعليمية املراحل على السابقة الدراسات توزعت - ٦

، ) ٢٠٠٠: أمبـورن  (، ودراسـة  ) ١٩٩٩: كري ( ، ودراسة ) ١٩٩٩: سوهارتو ( مثل دراسة 
 ) . ١٩٩٦: ينهولتز ( ، و دراسة ) ٢٠٠٢: مارتن ( ودراسة 

 .بينما الدراسة احلالية اقتصرت على املرحلة الثانوية 
 
 
 
 
 
 



)٨٠( 

 
 الفصل الثالث

 إجراءات الدراسة
 

 .منهج الدراسة §
 .جمتمع الدراسة §
 .الدراسة أداة §
 .صدق األداة §
 .ثبات األداة §
 .األساليب اإلحصائية §

 
 
 
 

m 
من الدراسة هو وصفاً لإلجراءات اليت قام ا الباحث للوصول إىل أهداف الدراسة، هذا الفصل        

حيث تناول هذا الفصل منهج الدراسة،  وصف جمتمع الدراسة، بناء األداة املناسبة اليت جتيب علـى  



)٨١( 

، مث التحقق التجرييب من األداة من حيث الصدق والثبات، أخـريا حتديـد املعاجلـة    أسئلة الدراسة
 .اإلحصائية املناسبة لتحليل بيانات الدراسة والوصول إىل النتائج

 :ـ منھج الدراسة   : أوال 
طالع على الدراسات السابقة، ومراجعـة  باحث  بتحديد مشكلة الدراسة، واالبعد أن قام ال

ألنه ميـد  ؛ اهج البحثية، توصل إىل أن املنهج املالئم للدراسة احلالية هو املنهج الوصفي العديد من املن
الباحث ببيانات ومعلومات تسهم بشكل كبري يف وصف ما هو كائن أثناء الدراسة ويتضمن تفسـريا  

ى يعتمد عل" أنه ) م٢٠٠٣(أشار عبيدات وآخرون  حيثهلذه البيانات مما يساعد على فهم الظاهرة 
دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعرب عنها تعبرياً كيفيـاً أو كميـاً،   
فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويبني خصائصها، بينما التعبري الكمي يعطينا وصفاً رقميـاً ملقـدار   

 . ٣١٠ص" الظاهرة،أو حجمها 
 

 :ـ مجتمع الدراسة : ثانیُا 
موضوع مشكلة البحث  امجيع األفراد أو األشخاص الذين يكونو" بأنه  ع الدراسةيقصد مبجتم

".  
) ١١٠(مجيع معلمي الرياضيات مبدينة الطائف والبـالغ عـددهم   من  تكون جمتمع الدراسة

 .معلماً
 

 :الدراسة  عینة  ـ: ثالثًا
ي الرياضيات ، قـام  نظراً إلمكانية تطبيق أداة هذه الدراسة على مجيع أفراد جمتمعها من معلم

) أي دراسة مجيع أفراد اتمع دون اللجوء إىل أخذ عينة ( الباحث باستخدام أسلوب احلصر الشامل 
وما مل يسترجع منها بلـغ جممـوع   ) غري املكتمل(، واستبعاد غري الصاحل منها توبعد مجع االستبيانا

 .  استبانه) ٩٨(ئي املستكملة اليت أدخلت يف عملية التحليل اإلحصا تاالستبيانا
 

 :المكتملة توصف لمجتمع الدراسة من خالل االستبیانا يوفیما یل
 /وصف مجتمع الدراسة من حیث المؤھل العلمي
 )  ١( جدول رقم 

 وصف مجتمع الدراسة من حیث المؤھل العلمي
 % العدد املؤهل العلمي
 ٩٤.٩ ٩٣ بكالوريوس



)٨٢( 

 ٥.١ ٥ ماجستري
 ١٠٠,٠ ٩٨ اموع

من أفـراد  %) ٩٤.٩) (بكالوريوس ( املؤهل الدراسي  يأن نسبة جمتمع الدراسة ذويتضح  
 %).٥.١) (ماجستري(املؤهل الدراسي  يجمتمع الدراسة، نسبة جمتمع الدراسة ذو

وذلك يدل على أن حاملي البكالوريوس يف التعليم العام نسبة تواجدهم عالية مقارنة بأصحاب مؤهل 
 .املاجستري 

ضح يف اجلدول أنه ال يوجد يف املرحلة الثانوية من املعلمني ذوي الشهادات املنخفضـة  كذلك من الوا
 . من دبلوم وغريها 

 /وصف مجتمع الدراسة من حیث التخصص
 )  ٢( جدول رقم 

 وصف مجتمع الدراسة من حیث التخصص
 % العدد التخصص
 ٨٩.٨ ٨٨ تربوي

 ١٠.٢ ١٠ غري تربوي
 ١٠٠.٠ ٩٨ اموع

 و، و جمتمـع الدراسـة ذو  %)٨٩.٨)  (تربوي(التخصص و جمتمع الدراسة ذو يتضح أن 
 %).١٠.٢) (غري تربوي(التخصص 

بذلك يتضح من اجلدول أن املعلمني املؤهلني تربوياً نسبتهم عالية مقارنة بغري التربويني ويدل ذلك على 
 . أن الوزارة تبذل جهد لتأهيل املعلمني تأهيالً عالياً 

  .املقابل ولو بنسبة قليلة معلمني غري مؤهلني تربوياً جيب متابعتهم وتأهيلهم تربوياً ولكن يوجد يف 
 / وصف مجتمع الدراسة من حیث عدد سنوات الخبرة في التدریس

 ) ٣( جدول رقم 
 وصف  مجتمع الدراسة من حیث عدد سنوات الخبرة في التدریس

 % العدد عدد سنوات اخلربة يف التدريس
 ٣٥.٧ ٣٥ سنوات ١٠من أقل  – ٥من 

 ٣٣.٧ ٣٣ سنة١٥أقل من  -١٠من 
 ٣٠.٦ ٣٠ سنة فأكثر ١٥من 

 ١٠٠.٠ ٩٨ اموع



)٨٣( 

و %) ٣٥.٧) (سـنوات  ١٠أقل من  - ٥من (يتضح أن نسبة أفراد جمتمع الدراسة يف فئة  
)  سـنة فـأكثر   ١٥من (، و %)  ٣٣.٧)  (سنة١٥أقل من  -١٠من (نسبة أفراد جمتمع الدراسة 

)٣٠.٦(%. 
لذا فهناك تكافؤ يف النسب ويدل ذلك على املزيج بني اخلربة والتجديد يف التعليم وهذا قـد يكـون   

 .بدوره جمدي لتطوير التعليم 
 / وصف مجتمع الدراسة من حیث الصف الذي یدرسھ

 ) أ -٤( جدول رقم 
 وصف مجتمع الدراسة من حیث الصف الذي تدرسھ

 % العدد الصف الذي تدرسه
 ٢٦.٥ ٢٦ أول ثانوي
 ١٩.٤ ١٩ ثاين ثانوي
 ٢٤.٥ ٢٤ ثالث ثانوي

 ١٢.٢ ١٢ أول و ثاين ثانوي
 ١٠.٢ ١٠ أول وثالث ثانوي
 ٤.١ ٤ ثاين وثالث ثانوي

 ٣.١ ٣ أول وثاين وثالث ثانوي
 ١٠٠.٠ ٩٨ اموع

 
الخنفاض عدد املعلمني يف بعض الفئات قام الباحث بتقسيم الفئات كما هـو موضـح    نظراً

 :اآليت ول باجلد
 

  )ب -٤( جدول رقم 
 وصف مجتمع الدراسة من حیث الصف الذي یدرسھ

 % العدد الصف الذي تدرسه
 ٢٦.٥ ٢٦ أول ثانوي
 ١٩.٤ ١٩ ثاين ثانوي
 ٢٤.٥ ٢٤ ثالث ثانوي

 ٢٩.٦ ٢٩ أكثر من صف



)٨٤( 

 ١٠٠.٠ ٩٨ اموع

نسبة أفراد جمتمـع   و%) ٢٦.٥) (أول ثانوي(يتضح أن نسبة أفراد جمتمع الدراسة يف فئة  
أكثر (، نسبة أفراد جمتمع الدراسة %)٢٤.٥)  (ثالث ثانوي(، و %)  ١٩.٤)  (ثاين ثانوي(الدراسة 
 %).٢٩.٦)  (رمن صف

من املالحظ أن املعلمني الذين يدرسون أكثر من صف نسبتهم أعلى من غريهم وهذا يـدل علـى أن   
 .أداءهم يف التدريس هناك عجز يف كوادر املعلمني مما يؤثر يف عطاءهم و

 :أداة الدراسة : ثالثا
معرفة وتقبل معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنـائي وواقـع    لوصف واقع دف الدراسة احلالية 

وهـي أكثـر   كأداة هلذه الدراسة،  االستبانةقدرم على تطبيقه يف املواقف الصفية ،لذا مت استخدام 
جمتمـع الدراسـة و    عـن  من أفضل وسائل مجع املعلومات أدوات البحث العلمي استخداماً، وتعترب

الءمتها لطبيعة هذه الدراسة من حيث اجلهد واإلمكانات وانتشار أفراد جمتمع الدراسـة يف أمـاكن   مل
   .متباعدة وخمتلفة

 :خطوات تصمیم وبناء أداة الدراسة 
 :االستبانة لتصميم وبناء أداة الدراسة املتمثلة يف التاليةطوات اخل الباحثتبع ا

 :على ما يلي االستبانةيف بناء  الباحثاعتمد  : حتديد مصادر بناء االستبيان :أوالً 
 . اإلدارة العامة للتعليم بوزارة التربية والتعليماملراجع الرمسية يف  -١
البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة واإلطالع على العديد من الدوريات واالت التربوية  -٢

 .ة الدراسة احلالية مبشكل
 . مقابلة جمموعة من ذوو االختصاص يف هذا اال لالستفادة من خربام -٣

 :ما يلي  التعرف على دف إىل  استبانهمت تصميم   :حماور االستبانة  :ثانياً 
 .نموذج التعلم البنائي لمعرفة معلمي الرياضيات  مبدينة الطائف  واقع -
 .نموذج التعلم البنائي ضيات  مبدينة الطائف لمعلمي الرياتقبل  درجة -
 .قدرة معلمي الرياضيات على تطبيق منوذج التعلم البنائي  درجة  -

 : بناء االستبانة  : ثالثاً
طار النظري والدراسات يف ضوء اإلو  على مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالا وبناًءالباحث  قام-١

سـعادة  عرضـها علـى   ومت ستبانة يف صورا األولية اال بصياغة ، واخلطوات السابق ذكرها السابقة
عرضـها علـى    سعادته كان من توجيهاتمث ومالحظاته ،  هاملشرف على الدراسة وذلك إلبداء رأي

 .مها يوذلك لتحك واخلربةختصاص جمموعه من احملكمني من ذوى اال



)٨٥( 

خطاب موجـه إىل   ةستبانر االوقد تصد.)  ١ ملحق رقم ( حمكماً )  ١٣ (مت عرض األداة على  -٢
ومالحظـام   آرائهمطلب من احملكمني إبداء واحملكمني يوضح مشكله وأهداف الدراسة وتساؤالا 

الذي تنتمي إليـه ،   باحملوروذلك من حيث مدى ارتباط كل فقرة من فقراا ،  ةستبانحول فقرات اال
حقيق اهلدف الذي وضعت من أجلـه ،  صياغتها اللغوية ومالءمتها لت ةومدى وضوح كل فقرة وسالم

أو غري ما ورد مما يرونه مناسباً ، ، واقتراح طرق حتسينها وذلك باحلذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة 
راء احملكمـني ومالحظـام   آستبانة يف ضوء ستعادة النسخ احملكمة مت تعديل بعض فقرات االا وبعد

 .بعضها عادة ترتيب إضافة بعض الفقرات أو إوحذف أو 
 : احتوت االستبانة على جزأين أساسيني مها : ستبانة يف صورا النهائية اال -٣

 :عبارة عن معلومات عامة عن جمتمع الدراسة من حيث: اجلزء األول 
 . ، الفصل الذي يدرسه املعلم ، عدد سنوات اخلربة يف التدريس ، التخصص املؤهل العلمي         

 : حماور كالتايل ) ٣(عبارة وزعت على ) ٥٣(جمموعة من العبارات و يشمل : اجلزء الثاين 






 

يف االستبيان، و استخدم الباحث املقياس الثنائي يف  ٣٠ – ١عبارة وتأخذ األرقام من ) ٣٠(تكون من 
 :كل عبارة كما يف الشكل التايل اجلانب األيسر أمام 

 ال نعم العبارة م

يستند منوذج التعلم البنائي إىل نظرية جانيه يف  ١
   التعليم

لإلجابة الصـحيحة  ) واحد(ومت تصحيح استجابات جمتمع الدراسة على احملور األول بإعطاء الدرجة 
 . لإلجابة اخلاطئة) صفر(والدرجة 

 

 يف االستبيان، و استخدم الباحث املقياس  ٢٦ – ١فقرة وتأخذ األرقام من )  ٢٦(تكون من 
 :املتدرج حسب مقياس ليكرت يف اجلانب األيسر أمام كل عبارة كما يف الشكل التايل  ياخلماس



)٨٦( 

 موافق العبارة م
إىل حد  موافق متاما

 ما
غري 
 موافق

غري موافق 
 متاما

ميكن استخدام منوذج التعلم البنائي بشكل  ١
      فعال يف املواقف الصفية

 
لالستجابة موافـق  ) ٥(ملقياس ليكرت اخلماسي مت حتديد درجة االستجابة  حبيث يعطى الدرجة  وفقاً

) ٢(والدرجـة      لالسـتجابة إىل حـد مـا      ) ٣(و الدرجة  لالستجابة موافق) ٤(متاما والدرجة 
وعلى ذلك مت استخدام املعيار التايل .  لالستجابة غري موافق متاما) ١(لالستجابة غري موافق و الدرجة 

 :للحكم على درجة االستجابة
 )غري موافق متاما(درجة تكون درجة االستجابة )  ١.٨( إىل ) ١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 

 . )غري موافق(درجة تكون درجة االستجابة )  ٢.٦٠( إىل ) ١.٨١(يب من احلسا طإذا كان قيمة املتوس
  )حد ما إىل(درجة تكون درجة االستجابة ) ٣.٤٠(إىل ) ٢.٦١(احلسايب من  قيمةاملتوسط إذاكانت

 )موافق(درجة تكون درجة االستجابة ) ٤.٢٠( إىل ) ٣.٤١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 
 )موافق متاما(درجة تكون درجة االستجابة ) ٥( إىل ) ٤.٢١(سط احلسايب من إذا كانت قيمة املتو




 

 ييف االستبيان، و استخدم الباحث املقياس اخلماس ٣٠ – ١فقرة وتأخذ األرقام من )  ٣٠(تكون من 
 :يف اجلانب األيسر أمام كل عبارة كما يف الشكل التايل  املتدرج حسب مقياس ليكرت

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة م

١ 
أعد اخلطة الدراسية حبيث ميكنين التطرق إىل أمور غري 
حمددة يف اخلطة تظهر أثناء الدرس ويتم إثارا من قبل 

 الطالب
     

لالسـتجابة دائمـا   ) ٥(ستجابة حبيث يعطى الدرجة وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي مت حتديد درجة اال
و  لالسـتجابة نـادراً  ) ٢(لالستجابة أحيانا و الدرجة ) ٣(و الدرجة  لالستجابة غالبا) ٤(والدرجة 
 :وعلى ذلك مت استخدام املعيار التايل للحكم على درجة االستجابة.  لالستجابة أبداً) ١(الدرجة 

 )أبداً(درجة تكون درجة االستجابة )  ١.٨( إىل ) ١( إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من



)٨٧( 

 )نادراً(درجة تكون درجة االستجابة )  ٢.٦٠( إىل ) ١.٨١(احلسايب من  طإذا كان قيمة املتوس
 )أحاناً(درجة تكون درجة االستجابة )  ٣.٤٠( إىل ) ٢.٦١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 
 )غالباً(درجة تكون درجة االستجابة ) ٤.٢٠( إىل ) ٣.٤١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 
 )دائماً(درجة تكون درجة االستجابة ) ٥( إىل ) ٤.٢١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 

 :صدق األداة :  رابعًا
من الشروط الضرورية اليت  )١٩٦م، ص١٩٩٨(عبيدات وآخرون صدق االستبانة كما ذكر 

، أداة البحث تكون صادقة إذا كان مبقدورها أن تقيس  اليت تعتمدها الدراسةينبغي توافرها يف األداة 
، ويشري أنه إذا وافق اخلرباء على أن األداة مالئمة ملا وضعت من أجله فإنـه   فعالً ما وضعت لقياسه

 .ميكن االعتماد على حكمهم، وهذا ما يعرف بصدق احملكمني
راا، قام الباحث بعرضها على املشرف على الرسالة بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء فق

الذي أوصى بإجراء بعض التعديالت على فقرات االستبانة، مث قام بعد ذلك بعرضها يف صورا األولية 
على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص واخلربة  من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية 

ه  خطاب للمحكمني موضح به مشكلة وأهداف الدراسة وتساؤالا، و بلغ جبامعة أم القرى، ومت توجي
 ) . ١(  ،  ملحق رقم )  ١٣(  عدد احملكمني 

وذلك للتأكد من درجة مناسبة الفقرة، ووضوحها، وانتمائها للمحور، وسالمة الصياغة اللغويـة،      
  .مالءمتها  وكذلك النظر يف تدرج املقياس ومدى

 :صدق المحكمین
بناًء على آراء احملكمني حول مدى مناسبة االستبانة ألهداف الدراسة،  ووفقـاً لتوجيهـام      

ومقترحام مت تعديل صياغة بعض العبارات لغوياً، وإضافة بعض العبارات، وحذف بعضها ليصبح عدد 
 ) .٢(رقم  عبارة موزعة على ثالثة حماور، ملحق) ٩٠(عبارة بدالً من ) ٨٦( العبارات يف االستبانة 

 ) ٥( جدول رقم 
 یوضح شكل االستبانة قبل وبعد التحكیم

 بعد التحكيم قبل التحكيم االستبانة
 ٤ ٣ .املعلومات األولية : اجلزء األول 
 )٨٦( )  ٩٠(  عبارات االستبانة املوزعة على احملاور:  اجلزء الثاين 
ئف مدى معرفة معلمي الرياضيات  مبدينة الطا :احملور األول

 ٣٠ ٣٠ بنموذج التعلم البنائي

 ٢٦ ٣٠مدى تقبل معلمي الرياضيات  مبدينة الطائف بنموذج  :احملور الثاين



)٨٨( 

 التعلم البنائي
قدرة معلمي الرياضيات على تطبيق منوذج  واقع :احملور الثالث
 يف املواقف الصفية التعلم البنائي

٣٠ ٣٠ 

 : ثبات األداة : خامسا
يعطي املقياس نفس النتائج إذا ما : " بأنه ) م١٩٩٨(عبيدات وآخرون  ثبات األداة كما يرى  

ولكي يتم التأكد من ثبات االستبانة قـام   . ١٩٨ص" أعيد على نفس األفراد ويف نفس الظروف 
 : الباحث باستخدام الطرق التالية 

 : حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  -١
)  ٠.٩٥( للمقياس ككل تسـاوي   خا كرونباألفوجد أن قيمة معامل ) ٦(من جدول رقم  

وهذه القيمة مرتفعة وتشري إىل أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات وبالتايل ميكن االعتماد 
جلميع احملاور مرتفعة وتراوحـت مـن    كرونباخكذلك كانت مجيع قيم الفا .على النتائج والوثوق ا

 .    ٠.٩٥ إىل ٠.٩١
 

 )٦( جدول رقم 
 عامالت الثبات بطریقة الفا كرونباخم

 قيم الفا كرونباخ احملور
 ٠.٩١ احملور األول
 ٠.٩٣ احملور الثاين
 ٠.٩٥ احملور الثالث
 ٠.٩٥ املقياس الكلي

 
 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية -٢

 ) ٧( جدول رقم 
  معامالت الثبات بطریقة الفا كرونباخ

 لنصفيةقيم جتمان للتجزئة ا احملور
 ٠.٨٩ احملور األول
 ٠.٩١ احملور الثاين
 ٠.٩٣ احملور الثالث



)٨٩( 

 ٠.٩٤ املقياس الكلي

 
 ٠.٩٤إىل ٠.٩١جتمان للتجزئة النصفية من  معامل قيم  ، تراوحت)  ٧( من النتائج يف اجلدول رقم 

املقيـاس   مما يشري إىل متتـع  ٠.٠٥وهذا مؤشر على أن  مجيع القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 .بدرجة عالية من الثبات

  :األسالیب اإلحصائیة: سادسا
 :الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية تساؤالتلإلجابة عن 

التكرارات والنسب املئوية لوصف جمتمع الدراسة بالنسبة للمعلومات األولية، وكذلك حلسـاب   -١
 .اخلاطئة واإلجاباتالصحيحة  اإلجاباتنسبة 

اخلاطئة  واإلجاباتالصحيحة  اإلجاباتربع كاي ملعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني نسبة م -٢
 .على التساؤل األول لإلجابةوذلك 

أو جمموعـة مـن    فقـرة الدراسة لكل  جمتمعحلساب القيمة اليت يعطيها أفراد  املتوسط احلسايب -٣
، وذلك لإلجابة على التساؤل الثاين والتسـاؤل  واملتوسط احلسايب العام لكل حمور ،)احملاور( الفقرات
 .الثالث

ة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة وذلك لإلجابة على التسـاؤل  نللمقار )ت ( اختبار  -٤
 .الرابع يف حالة وجود متغريات مستقلة ذات جمموعتني كما يف حالة املؤهل العلمي، التخصص

ة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة وذلك ني، للمقارلتحليل التباين األحاد )ف ( اختبار  -٥
لإلجابة على التساؤل الرابع يف حالة وجود متغريات مستقلة أكثر من جمموعتني كما يف حالـة عـدد   

 .سنوات اخلربة يف التدريس، الفصل الذي يدرسه املعلم
  .معامل الفا كرونباخ للثبات -٦
 .اتمعامل جتمان للتجزئة النصفية للثب -٧
 

 
 



)٩٠( 

 
 
 

 الفصل الرابع
عرض ومناقشة نتائج 

 الدراسة
 

 حتليل النتائج واختبار الفروض وتفسريها
  .عرض النتائج واختبار الفروض وتفسريها  /أوالً
استخالص النتائج وتفسـريها وبيـان عالقتـها     /ثانياً

 .بالدراسات السابقة 
 
 
  
 
 



)٩١( 

 
 
 

عن طريق إدخال البيانات احلصول عليها الباحث عرض النتائج اليت مت  تناولالفصل  هذا يف
من خالل اإلجابة على تسـاؤالت   ، النتائجمث مناقشة وحتليل هذه ومن ، )spss(باستخدام برنامج 

 : الدراسة وذلك على النحو التايل 
 :األول التساؤل إجابة

––


النسب  و التكرارات بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي متثلت يف على هذا التساؤل مت استخدام لإلجابة
مربع كاي معرفة معلمي الرياضيات مبدينة الطائف بنموذج التعلم البنائي ،  وصفللوصول إىل املئوية 

ن اختاروا اإلجابة الصحيحة، والذين اختـاروا  ملعرفة داللة الفروق بني نسبة أفراد عينة الدراسة الذي
 : يف على النحو التايل  النتائجو جاءت اإلجابة اخلاطئة، وذلك لكل مفردة، 

  )٨(جدول رقم 
 استجابات مجتمع الدراسة حول مدى معرفة معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنائي

  حول مدى معرفة معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنائي
 رقم

 رةـــــــــالفق
 الداللة مربع إجابة  صحيحة إجابة خاطئة

 اإلحصائية كاي % ك % ك الفقرة

 ٠.٠٥ ١٤.٧٣ ٣٠.٦١ ٣٠ ٦٩.٣٩ ٦٨ يستند منوذج التعلم البنائي إىل نظرية جانيه يف التعلم ١

 ٠.٠٥ ٣٩.٢٢ ٨١.٦٣ ٨٠ ١٨.٣٧ ١٨ تعد النظرية املعرفية األساس النظري لنموذج التعلم البنائي ٢

 ٠.٠٥ ٦٥.٣١ ٩٠.٨٢ ٨٩ ٩.١٨ ٩ يعترب الطالب حمور العملية التعليمية وفقا لنموذج التعلم البنائي ٣

 ٠.١٥ ٢.٠٠ ٥٧.١٤ ٥٦ ٤٢.٨٦ ٤٢ يعترب املعلم حمور العملية التعليمية وفقا لنموذج التعلم البنائي ٤

٥ 
داخل الصف  بلطاليؤكد منوذج التعلم البنائي على أمهية التفاعل االجتماعي بني ا

 .من خالل املشروعات املشتركة وجلسات املناقشة
٠.٠٥ ٥٢.٩٠ ٨٦.٧٣ ٨٥ ١٣.٢٧ ١٣ 

 ٠.٠٥ ٦٥.٣١ ٩٠.٨٢ ٨٩ ٩.١٨ ٩ .ميكن االستفادة من منوذج التعلم البنائي يف جمال بناء العملية التعليمية  ٦

 ٠.٠٥ ٤١.٨٠ ٨٢.٦٥ ٨١ ١٧.٣٥ ١٧ .دور املعلم يف منوذج التعلم البنائي هو منظم للبيئة التعليمية ٧

 ١ ٠.٠٠ ٥٠.٠٠ ٤٩ ٥٠.٠٠ ٤٩لنمـوذج الـتعلم    املعلم هو املصدر الرئيسي للمعلومات يف املواقف الصفية وفقاً ٨



)٩٢( 

 .البنائي

   
  )٨(تابع جدول رقم 

 استجابات مجتمع الدراسة حول مدى معرفة معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنائي
 الریاضیات لنموذج التعلم البنائي حول مدى معرفة معلمي

 رقم
 رةـــــــــالفق

 الداللة مربع إجابة  صحيحة إجابة خاطئة

 اإلحصائية كاي % ك % ك الفقرة

 ٠.٥٤ ٠.٣٧ ٥٣.٠٦ ٥٢ ٤٦.٩٤ ٤٦ .لنموذج التعلم البنائي يتلقى الطالب اخلربات من املعلم مباشرة وفقاً ٩

 ٠.٠٥ ٦٢.٠٨ ٨٩.٨٠ ٨٨ ١٠.٢٠ ١٠ .أمام املتعلمني للتفاعل مع األشياء وجتريبها يتيح منوذج التعلم البنائي الفرص ١٠

 ٠.٠٥ ١٦.٣٣ ٢٩.٥٩ ٢٩ ٧٠.٤١ ٦٩ يستند منوذج التعلم البنائي إىل النظرية السلوكية يف التعلم ١١

١٢ 
تتكون البنية املعرفية وفقا لنموذج التعلم البنائي من خالل الربط بني املعرفة السابقة 

 .اليةواحل
٠.٠٥ ٥٠.٠٠ ٨٥.٧١ ٨٤ ١٤.٢٩ ١٤ 

١٣ 
يف منوذج التعلم البنائي كمستقبلني للمعرفة ال كمشاركني يف  بيهيئ املعلم الطال
 .عمليات التعلم

٠.٠٥ ٩.١٨ ٦٥.٣١ ٦٤ ٣٤.٦٩ ٣٤ 

١٤ 
قدراته وفقاً لنموذج التعلم  عنميكن تعليم الطالب العديد من املهارات بغض النظر 

 .البنائي
٠.٠٥ ١٨.٠٠ ٧١.٤٣ ٧٠ ٢٨.٥٧ ٢٨ 

 ٠.٨٤ ٠.٠٤ ٤٨.٨٩ ٤٨ ٥١.٠٢ ٥٠ .لنموذج التعلم البنائي خربات املتعلمني ثابتة وتتغري وفقاً ١٥

 ٠.٠٥ ٥٥.٨٨ ٨٧.٧٦ ٨٦ ١٢.٢٤ ١٢ .يراعي املعلم طبيعة املرحلة النمائية للمتعلمني عند استخدام منوذج التعلم البنائي ١٦

١٧ 
لبنائي وضع الطالب يف بيئة نشطة وفعالة لتسهيل يتطلب استخدام منوذج التعلم ا

 .التعلم 
٠.٠٥ ٦٨.٦١ ٩١.٨٤ ٩٠ ٨.١٦ ٨ 

١٨ 
ميكن تعديل اخلربات اخلاطئة وإحالل خربات جديدة سليمة لدى املـتعلم وفقـا   

 .لنموذج التعلم البنائي 
٠.٠٥ ٢٧.٥٩ ٧٦.٥٣ ٧٥ ٢٣.٤٧ ٢٣ 

 ٠.٠٥ ٦.٩٠ ٦٣.٢٧ ٦٢ ٣٦.٧٣ ٣٦ .لنموذج التعلم البنائي وفقاً ينقل املعلم اخلربات للمتعلمني من خالل التلقني ١٩

 ٠.٠٥ ١٣.٢٢ ٣١.٦٣ ٣١ ٦٨.٣٧ ٦٧ .استخدام منوذج التعلم البنائي يزيد من متركز الطالب حول ذاته ٢٠

 ٠.٤١ ٠.٦٥ ٥٤.٠٨ ٥٣ ٤٥.٩٢ ٤٥ .استخدام منوذج التعلم البنائي يقلل من دافعية املتعلمني لتحقيق اإلجناز الدراسي ٢١
 ٠.٠٥ ٤١.٨٠ ١٧.٣٥ ١٧ ٨٢.٦٥ ٨١ .يعد منوذج التعلم البنائي من أهم مناذج التعلم اإلنساين ٢٢

 ٠.٠٥ ٤٧.١٨ ١٥.٣١ ١٥ ٨٤.٦٩ ٨٣ .يعد التعزيز واحد من املبادئ اليت يستند إليها منوذج التعلم البنائي ٢٣

 ٠.٠٥ ١٦.٣٣ ٧٠.٤١ ٦٩ ٢٩.٥٩ ٢٩ .ذج التعلم البنائيتشكل  نظرية بياجيه يف النمو املعريف املنطلقات األساسية لنمو ٢٤

 ٠.٠٥ ٤١.٨٠ ٨٢.٦٥ ٨١ ١٧.٣٥ ١٧ .يركز منوذج التعلم البنائي على تشجيع املتعلمني على عمليات االكتشاف الذايت ٢٥

        



)٩٣( 

  )٨(تابع جدول رقم 
 ئياستجابات مجتمع الدراسة حول مدى معرفة معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنا

 حول مدى معرفة معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنائي
 رقم

 رةـــــــــالفق
 الداللة مربع إجابة  صحيحة إجابة خاطئة

 اإلحصائية كاي % ك % ك الفقرة

 ٠.٦٨ ٠.١٦ ٥٢.٠٤ ٥١ ٤٧.٩٦ ٤٧ .يهدف منوذج التعلم البنائي إىل متكني املتعلمني من احلفظ والتذكر ٢٦

 ٠.٠٥ ١٩.٧٦ ٧٢.٤٥ ٧١ ٢٧.٥٥ ٢٧ .املعلم التعلم البنائي للمتعلمني فرصة متثيل دور يعطي منوذج  ٢٧

 ٠.٠٥ ٦٥.٣١ ٩٠.٨٢ ٨٩ ٩.١٨ ٩ .ينمي منوذج التعلم البنائي لدى املتعلم اجتاهات إجيابية حنو التعلم  ٢٨

 ٠.٠٥ ٢٩.٧٦ ٧٧.٥٥ ٧٦ ٢٢.٤٥ ٢٢ يربط منوذج التعلم البنائي بني العلم والتكنولوجيا ٢٩

٣٠ 
يتيح منوذج التعلم البنائي للمتعلمني الفرصة للتفكري يف اكرب عدد ممكن من احللول 

 .للمشكلة الواحدة
٠.٠٥ ٥٨.٩٤ ٨٨,٧٨ ٨٧ ١١.٢٢ ١١ 

فقرة، ومن ) ٣٠(تكونت الفقرات اليت تقيس مدى معرفة معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي من 
 :يلي لفقرات يتضح ماخالل إجابات جمتمع الدراسة على هذه ا

) يستند منوذج التعلم البنائي إىل نظرية جانيه يف التعلم(اليت تسأل عن ) ١(بالنسبة للفقرة رقم 
جِو٣٠.٦١(أن  د (% تمع اختاروا اإلجابة الصحيحة ومن أفراد ا)اختاروا اإلجابة %) ٦٩.٣٩

وتشـري إىل  ) ٠.٠٥(مسـتوى  وهي دالة إحصائيا عند ) ١٤.٧٣(اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 
وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجـابوا  

 .إجابة خاطئة  على هذه الفقرة، ولوحظ أن الفروق كانت يف اجتاه اإلجابات اخلاطئة
ساس النظري لنموذج التعلم تعد النظرية املعرفية األ(اليت تسأل عن ) ٢(فيما يتعلق بالفقرة رقم 

اختاروا %) ١٨.٣٧(من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة و %) ٨١.٦٣(يتضح أن  ) البنائي
وتشري ) ٠.٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مستوى ) ٣٩.٢٢(اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 

لذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجابوا إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني ا
 .إجابة خاطئة على هذه الفقرة، وذلك يف اجتاه الذين أجابوا إجابة صحيحة

يعترب الطالب حمور العملية التعليمية وفقا لنمـوذج الـتعلم   (اليت تسأل عن ) ٣(أما الفقرة رقم 
اختاروا %) ٩.١٨(صحيحة و من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة ال%) ٩٠.٨٢(يتضح أن  ) البنائي



)٩٤( 

وتشري ) ٠.٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مستوى ) ٦٥.٣١(اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 
إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجابوا 

 .الذين أجابوا إجابة صحيحةإجابة خاطئة  على هذه الفقرة، وكانت الفروق يف اجتاه 
يعترب املعلم حمور العملية التعليمية وفقا لنموذج الـتعلم  (اليت تسأل عن ) ٤(بالنسبة للفقرة رقم  

اختاروا %) ٤٢.٨٦(من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة و %) ٥٧.١٤(وجد أن ) البنائي
) ٠.٠٥(دالة إحصائيا عنـد مسـتوى   وهي غري ) ٢.٠٠(اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 

وتشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابة صـحيحة  
 .والذين أجابوا إجابة خاطئة  على هذه الفقرة

يؤكد منوذج التعلم البنائي على أمهية التفاعل االجتماعي (اليت تسأل عن ) ٥(بالنسبة للفقرة رقم 
من %) ٨٦.٧٣(وجد أن ) داخل الصف من خالل املشروعات املشتركة وجلسات املناقشة ببني الطال

اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع %) ١٣.٢٧(أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة و 
وتشري إىل وجود فروق ذات داللـة بـني   ) ٠.٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مستوى ) ٥٢.٩٠(كاي 

نسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة  على هذه الفقرة، ال
 .ولوحظ أن الفروق كانت يف اجتاه اإلجابات الصحيحة

ميكن االستفادة من منوذج التعلم البنائي يف جمال بناء (اليت تسأل عن ) ٦(فيما يتعلق بالفقرة رقم 
%) ٩.١٨(من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة و %) ٩٠.٨٢(يتضح أن  )  العملية التعليمية

) ٠.٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مستوى ) ٦٥.٣١(اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 
وتشري إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين 

 .ا إجابة خاطئة على هذه الفقرة، وذلك يف اجتاه الذين أجابوا إجابة صحيحةأجابو
) دور املعلم يف منوذج التعلم البنائي هو منظم للبيئة التعليمية(اليت تسأل عن ) ٧(أما الفقرة رقم 

اختاروا اإلجابة %) ١٧.٣٥(من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة و %) ٨٢.٦٥(يتضح أن  
وتشـري إىل  ) ٠.٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مسـتوى  ) ٤١.٨٠(ة، وكانت قيمة مربع كاي اخلاطئ



)٩٥( 

وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجـابوا  
 .إجابة خاطئة  على هذه الفقرة، وكانت الفروق يف اجتاه الذين أجابوا إجابة صحيحة

املعلم هو املصدر الرئيسي للمعلومات يف املواقف الصفية (اليت تسأل عن ) ٨(رة رقم بالنسبة للفق
%) ٥٠(من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة و %) ٥٠(وجد أن ) وفقا لنموذج التعلم البنائي

وهي غري دالة إحصـائيا عنـد مسـتوى    ) ٠.٠٠(اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 
وتشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابـة  ) ٠.٠٥(

 .صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة  على هذه الفقرة
يتلقى الطالب اخلربات من املعلم مباشرة وفقا لنموذج (اليت تسأل عن ) ٩(بالنسبة للفقرة رقم 

%) ٤٦.٩٤(من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصـحيحة و  %) ٥٣.٠٦(وجد أن ) التعلم البنائي
وهي غري دالة إحصـائيا عنـد مسـتوى    ) ٠.٣٧(اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 

وتشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابـة  ) ٠.٠٥(
 .طئة  على هذه الفقرةصحيحة والذين أجابوا إجابة خا
يتيح منوذج التعلم البنائي الفرص أمام املـتعلمني  (اليت تسأل عن ) ١٠(فيما يتعلق بالفقرة رقم 

من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصـحيحة و  %) ٨٩.٨٠(يتضح أن  ) للتفاعل مع األشياء وجتريبها
وهي دالة إحصائيا عنـد  ) ٦٢.٠٨(اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي %) ١٠.٢٠(

وتشري إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الـذين أجـابوا   ) ٠.٠٥(مستوى 
إجابة صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة على هذه الفقرة، وذلك يف اجتاه الـذين أجـابوا إجابـة    

 .صحيحة
) التعلم البنائي إىل النظرية السلوكية يف التعلميستند منوذج (اليت تسأل عن ) ١١(أما الفقرة رقم 

اختاروا اإلجابة %) ٧٠.٤٠(من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة و %) ٢٩.٥٩(يتضح أن  
وتشـري إىل  ) ٠.٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مسـتوى  ) ١٦.٣٣(اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 

د املعلمني الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجـابوا  وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعد



)٩٦( 

إجابة خاطئة  على هذه الفقرة، واتضح من  نتائج اجلدول أن الفروق يف اجتاه الذين أجـابوا إجابـة   
 .خاطئة

تتكون البنية املعرفية وفقا لنموذج التعلم البنائي مـن  (اليت تسأل عن ) ١٢(بالنسبة للفقرة رقم 
من أفراد اتمع اختـاروا اإلجابـة   %) ٨٥.٧١(وجد أن ) رفة السابقة واحلاليةخالل الربط بني املع

وهي دالـة  ) ٥٠.٠٠(اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي %) ١٤.٢٩(الصحيحة و 
وتشري إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعـدد املعلمـني   ) ٠.٠٥(إحصائيا عند مستوى 

وذلك يف اجتاه الذين أجابوا ،بة صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة  على هذه الفقرة الذين أجابوا إجا
 .إجابة صحيحة

يهيئ املعلم الطلبة يف منوذج التعلم البنائي كمستقبلني (اليت تسأل عن ) ١٣(بالنسبة للفقرة رقم 
تاروا اإلجابـة  من أفراد اتمع اخ%) ٦٥.٣١(وجد أن ) للمعرفة ال كمشاركني يف عمليات الـتعلم 

وهـي دالـة   ) ٩.١٨(اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي %) ٣٤.٦٩(الصحيحة و 
وتشري إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعـدد املعلمـني   ) ٠.٠٥(إحصائيا عند مستوى 

أن الفروق كانت الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة  على هذه الفقرة، ولوحظ 
 .يف اجتاه اإلجابات الصحيحة

ميكن تعليم الطالب العديد من املهارات بغـض  (اليت تسأل عن ) ١٤(فيما يتعلق بالفقرة رقم   
من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة %) ٧١.٤٣(يتضح أن  ) النظر إىل قدراته وفقاً لنموذج التعلم البنائي

وهي دالـة  ) ١٨.٠٠(بة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي اختاروا اإلجا%) ٢٨.٥٧(الصحيحة و 
وتشري إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعـدد املعلمـني   ) ٠.٠٥(إحصائيا عند مستوى 

الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة على هذه الفقرة، وذلك يف اجتاه الذين أجابوا 
 .إجابة صحيحة

) خربات املتعلمني ثابتة وتتغري وفقا لنموذج التعلم البنائي(اليت تسأل عن ) ١٥(قم أما الفقرة ر
اختاروا اإلجابة %) ٥١.٠٢(من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة و %) ٤٨.٩٨(يتضح أن  

وتشـري إىل  ) ٠.٠٥(وهي غري دالة إحصائيا عند مستوى ) ٠.٠٤(اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 



)٩٧( 

د فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجابوا عدم وجو
 .إجابة خاطئة  على هذه الفقرة

يراعي املعلم طبيعة املرحلة النمائية للمـتعلمني عنـد   (اليت تسأل عن ) ١٦(بالنسبة للفقرة رقم 
فراد اتمع اختاروا اإلجابة الصـحيحة و  من أ%) ٨٧.٧٦(وجد أن ) استخدام منوذج التعلم البنائي

وهي دالة إحصائيا عنـد  ) ٥٥.٨٨(اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي %) ١٢.٢٤(
وتشري إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الـذين أجـابوا   ) ٠.٠٥(مستوى 

ه الفقرة وكانت الفروق يف اجتاه الـذين أجـابوا   إجابة صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة  على هذ
 .إجابة صحيحة

يتطلب استخدام منوذج التعلم البنائي وضع الطالـب  (اليت تسأل عن ) ١٧(بالنسبة للفقرة رقم 
من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة %) ٩١.٨٤(وجد أن )  يف بيئة نشطة وفعالة لتسهيل التعلم

وهي دالة إحصائيا عنـد  ) ٦٨.٦١(ابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي اختاروا اإلج%) ٨.١٦(و 
وتشري إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الـذين أجـابوا   ) ٠.٠٥(مستوى 

إجابة صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة  على هذه الفقرة، ولوحظ أن الفروق كانـت يف اجتـاه   
 .اإلجابات الصحيحة

ميكن تعديل اخلربات اخلاطئة وإحـالل خـربات   (اليت تسأل عن ) ١٨(فيما يتعلق بالفقرة رقم   
من أفراد اتمع اختاروا %) ٧٦.٥٣(يتضح أن  ) جديدة سليمة لدى املتعلم وفقا لنموذج التعلم البنائي

وهي  )٢٧.٥٩(اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي %) ٢٣.٤٧(اإلجابة الصحيحة و 
وتشري إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني ) ٠.٠٥(دالة إحصائيا عند مستوى 

الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة على هذه الفقرة، وذلك يف اجتاه الذين أجابوا 
  .إجابة صحيحة

ات للمتعلمني من خالل الـتلقني وفقـا   ينقل املعلم اخلرب(اليت تسأل عن ) ١٩(أما الفقرة رقم 
من أفراد اتمع اختـاروا اإلجابـة الصـحيحة و    %) ٦٣.٢٧(يتضح أن   )لنموذج التعلم البنائي

وهي دالة إحصـائيا عنـد   ) ٦.٩٠(اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي %) ٣٦.٧٣(



)٩٨( 

ملئوية لعدد املعلمني الـذين أجـابوا   وتشري إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة ا) ٠.٠٥(مستوى 
إجابة صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة  على هذه الفقرة، وكانت الفروق يف اجتاه الذين أجـابوا  

 .إجابة صحيحة
استخدام منوذج التعلم البنائي يزيد من متركز الطالب (اليت تسأل عن ) ٢٠(بالنسبة للفقرة رقم 

%) ٦٨.٣٧(راد اتمع اختاروا اإلجابـة الصـحيحة و   من أف%) ٣١.٦٣(وجد أن ) حول ذاته
) ٠.٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مستوى ) ١٣.٢٢(اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 

وتشري إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين 
 .الفقرة واتضح من النتائج أن الفروق يف اجتاه الذين أجابوا إجابة خاطئة أجابوا إجابة خاطئة  على هذه

استخدام منوذج التعلم البنائي يقلل من دافعية املتعلمني (اليت تسأل عن ) ٢١(بالنسبة للفقرة رقم 
من أفراد اتمع اختـاروا اإلجابـة الصـحيحة و    %) ٥٤.٠٨(وجد أن ) لتحقيق اإلجناز الدراسي

وهي غري دالة إحصائيا عند ) ٠.٦٥(تاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي اخ%) ٤٥.٩٢(
وتشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا ) ٠.٠٥(مستوى 

 .إجابة صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة  على هذه الفقرة
يعد منوذج التعلم البنائي من أهم منـاذج الـتعلم   ( تسأل عن اليت) ٢٢(فيما يتعلق بالفقرة رقم   

اختاروا %) ٩١.٠١(من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة و %) ٨.٩٩(يتضح أن  ) اإلنساين
وتشري ) ٠.٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مستوى ) ٤١.٨٠(اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 

النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجابوا إىل وجود فروق ذات داللة بني 
 .إجابة خاطئة على هذه الفقرة، وذلك يف اجتاه الذين أجابوا إجابة خاطئة

يعد التعزيز واحد من املبادئ اليت يستند إليها منوذج التعلم  (اليت تسأل عن ) ٢٣(أما الفقرة رقم 
%) ٨٢.٦٥(من أفراد اتمع اختاروا اإلجابـة الصـحيحة و    %)١٧.٣٥(يتضح أن  )  البنائي

) ٠.٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مستوى ) ٤٧.١٨(اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 
وتشري إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين 

 .لى هذه الفقرة، وذلك يف اجتاه الذين أجابوا إجابة خاطئةأجابوا إجابة خاطئة  ع



)٩٩( 

تشكل  نظرية بياجيه يف النمو املعـريف املنطلقـات   (اليت تسأل عن ) ٢٤(بالنسبة للفقرة رقم 
من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة و %) ٧٠.٤١(وجد أن ) األساسية لنموذج التعلم البنائي

وهي دالة إحصائيا عنـد  ) ١٦.٣٣(خلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي اختاروا اإلجابة ا%) ٢٩.٥٩(
وتشري إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الـذين أجـابوا   ) ٠.٠٥(مستوى 

إجابة صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة  على هذه الفقرة وكانت الفروق يف اجتاه الـذين أجـابوا   
 .إجابة صحيحة

يركز منوذج التعلم البنائي على تشجيع املتعلمني على (اليت تسأل عن ) ٢٥(للفقرة رقم بالنسبة 
من أفراد اتمع اختاروا اإلجابـة الصـحيحة و   %) ٨٢.٦٥(وجد أن ) عمليات االكتشاف الذايت

وهي دالة إحصائيا عنـد  ) ٤١.٨٠(اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي %) ١٧.٣٥(
وتشري إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الـذين أجـابوا   ) ٠.٠٥(مستوى 

إجابة صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة  على هذه الفقرة، ولوحظ أن الفروق كانـت يف اجتـاه   
 .اإلجابات الصحيحة

كني املتعلمني من يهدف منوذج التعلم البنائي إىل مت(اليت تسأل عن ) ٢٦(فيما يتعلق بالفقرة رقم 
%) ٤٧.٩٦(من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة و %) ٥٢.٠٤(يتضح أن  ) احلفظ والتذكر

وهي غري دالة إحصـائيا عنـد مسـتوى    ) ٠.١٦(اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 
ني الذين أجابوا إجابـة  وتشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلم) ٠.٠٥(

 .صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة على هذه الفقرة
يعطي منوذج التعلم البنائي للمتعلمني فرصـة متثيـل دور   (اليت تسأل عن ) ٢٧(أما الفقرة رقم 

اختاروا %) ٢٧.٥٥(من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة و %) ٧٢.٤٥(يتضح أن  ) العلماء
وتشري ) ٠.٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مستوى ) ١٩.٧٦(ة، وكانت قيمة مربع كاي اإلجابة اخلاطئ

إىل وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجابوا 
 .إجابة خاطئة  على هذه الفقرة، وذلك يف اجتاه الذين أجابوا إجابة صحيحة



)١٠٠( 

ينمي منوذج التعلم البنائي لدى املتعلم اجتاهات إجيابية (اليت تسأل عن ) ٢٨(بالنسبة للفقرة رقم 
اختاروا %) ٩.١٨(من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة و %) ٩٠.٨٢(وجد أن )  حنو التعلم

وتشري ) ٠.٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مستوى ) ٦٥.٣١(اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 
وق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجابوا إىل وجود فر

 .إجابة خاطئة  على هذه الفقرة وذلك يف اجتاه الذين أجابوا إجابة صحيحة
) يربط منوذج التعلم البنائي بني العلم والتكنولوجيـا (اليت تسأل عن ) ٢٩(بالنسبة للفقرة رقم 

اختاروا اإلجابة %) ٢٢.٤٥(من أفراد اتمع اختاروا اإلجابة الصحيحة و  %)٧٧.٥٥(وجد أن 
وتشـري إىل  ) ٠.٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مسـتوى  ) ٢٩.٧٦(اخلاطئة، وكانت قيمة مربع كاي 

وجود فروق ذات داللة بني النسبة املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجـابوا  
 .لى هذه الفقرة، ولوحظ أن الفروق كانت يف اجتاه اإلجابات الصحيحةإجابة خاطئة  ع

يتيح منوذج التعلم البنائي للمـتعلمني الفرصـة   (اليت تسأل عن ) ٣٠(فيما يتعلق بالفقرة رقم   
من أفراد اتمـع  %) ٨٨.٧٨(يتضح أن  ) للتفكري يف اكرب عدد ممكن من احللول للمشكلة الواحدة

اختاروا اإلجابة اخلاطئة، وكانت قيمـة مربـع كـاي    %) ١١.٢٢(حيحة و اختاروا اإلجابة الص
وتشري إىل وجود فروق ذات داللة بني النسـبة  ) ٠.٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مستوى ) ٥٨.٩٤(

املئوية لعدد املعلمني الذين أجابوا إجابة صحيحة والذين أجابوا إجابة خاطئة على هذه الفقرة، وذلك 
 .بوا إجابة صحيحةيف اجتاه الذين أجا

معرفة معلمي الرياضيات لنمـوذج الـتعلم    واقعمما سبق يتضح أن عدد الفقرات اليت تقيس 
 :فقرة، ومن خالل إجابات جمتمع الدراسة على هذه الفقرات يتضح أن)  ٣٠( البنائي تكونت من 

 % ) ٨٤.٦٩( إىل % ) ٨.١٦( نسبة اإلجابات اخلاطئة تراوحت من  -
 % ) ٩١.٨٤( إىل % ) ١٥.٣١( الصحيحة تراوحت من  نسبة اإلجابات -
عدد الفقرات اليت كانت نسبة اإلجابات اخلاطئة عليها كبرية وذات داللة إحصائية مقارنة بنسـبة   -

 )٢٣-٢٢-٢٠-١١-١(فقرات وهي ذات األرقام )  ٥( اإلجابات الصحيحة 



)١٠١( 

ذات داللة إحصائية مقارنة بنسبة عدد الفقرات اليت كانت نسبة اإلجابات الصحيحة عليها كبرية و -
-١٦-١٤-١٣-١٢-١٠-٧-٦-٥-٣-٢(فقرات وهي ذات األرقام )  ١٩( اإلجابات اخلاطئة 

٣٠-٢٩-٢٨-٢٧-٢٥-٢٤-١٩-١٨-١٧(. 
عدد الفقرات اليت كانت الفروق بني نسبة اإلجابات الصحيحة و بنسبة اإلجابات اخلاطئة متقاربة  -

 )٢٦-٢١-١٥-٩-٨-٤(ي ذات األرقام فقرات وه)  ٦(   وغري دالة إحصائياً
وجود نسبة من عدم وعي أفـراد   )٢٦-٢١-١٥-٩-٨-٤(من الستة فقرات  لذا يستنتج الباحث

جمتمع الدراسة بنموذج التعلم البنائي، وبالرغم من أن هذه النسبة ليست كبرية لكن يأمل الباحث أن 
 .م البنائي تطبيقا صحيحاتكون هذه النسبة منعدمة حىت ميكن للمعلم تطبيق منوذج التعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الثاني التساؤل إجابة
––

 والترتيب النسيب ،واالحنرافات املعيارية  ، مت استخدام املتوسطات احلسابية ذلك عن لإلجابة 
وكـذلك  ،  معلمي الرياضيات  مبدينة الطائف لنموذج التعلم البنائي تقبل واقع اليت تقيسات للعبار

 :كالتايل،  هلذه العبارات حساب املتوسط احلسايب العام



)١٠٢( 

 
 
 
 

   ) ٩(  جدول رقم 
 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات مجتمع الدراسة

 وذج التعلم البنائيتقبل معلمي الریاضیات لنم واقعحول 

يب
لترت

ا
 

 رقم
 الــعبــــــــارة

 االحنراف املتوسط
 االستجابة

 املعياري احلسايب العبارة

١١ ١ 
ألنه يؤدي إىل ربط اخلربات السابقة باملواقف التعليمية  ؛ أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي

 .لتكوين خربات جديدة
 موافق ٠.٧٦ ٤.١٩

٩ ٢ 
أفضل من دوري كملقن  ، للبيئة التعليمية باستخدام منوذج التعلم البنائي  هيئإن دوري كم

 .للمتعلمني
 موافق ٠.٧٣ ٤.١٦

 موافق ٠.٧٦ ٤.١٤ .على املشاركة اجلماعية الفعالة بالطال ، يشجع استخدام منوذج التعلم البنائي ٦ ٣

 موافق ٠.٧٦ ٤.١١ .ى احلوار والتفكري واملناقشةيؤدي استخدام منوذج التعلم البنائي إىل تدريب املتعلمني عل ٥ ٤

 موافق ٠.٧٧ ٤.١١ .يؤدي استخدام منوذج التعلم البنائي إىل تكوين خربات متنوعة لدى املتعلمني ٤ ٥

٢٣ ٦ 
أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي كونه ينمي قدرات املتعلمني على املالحظة والبحث 

 .واالستقصاء
 موافق ٠.٧٧ ٤.١٠

 موافق ٠.٧٧ ٤.٠٦ .استخدام منوذج التعلم البنائي يسهل على الطالب التعلم ٣ ٧

 موافق ٠.٨٧ ٤.٠٦ .أرى أن استخدام منوذج التعلم البنائي يشجع املتعلمني على املشاركة الصفية ١٢ ٨

      

      

   ) ٩(  جدول رقم تابع 
 مجتمع الدراسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات

 تقبل معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنائي واقعحول 

يب
لترت

ا
 

 رقم
 الــعبــــــــارة

 االحنراف املتوسط
 االستجابة

 املعياري احلسايب العبارة

١٣ ٩ 
أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي كونه يسمح بتبادل اخلربات بني املتعلمني يف املواقف 

 .الصفية
 موافق ٠.٨٢ ٤.٠٢

 موافق ٠.٨٧ ٤.٠٢ .ميكنين استخدام منوذج التعلم البنائي بشكل فعال يف املواقف الصفية ١ ١٠



)١٠٣( 

 

١٠ ١١ 
كونه يركز على تعلم الطلبة يف مواقف ؛أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي يف املواقف الصفية 

 .عملية
 موافق ٠.٧٨ ٤.٠١

 موافق ٠.٨٨ ٣.٩٩ .كونه ينمي القدرة على التفكري والتحليل لدى املتعلمني؛ ج التعلم البنائي أُفَضل استخدام منوذ ١٦ ١٢

 موافق ٠.٨٧ ٣.٩٨ .كونه  يراعي طبيعة النمو املعريف للمتعلمني؛ أُفَضل استخدام  منوذج التعلم البنائي  ١٨ ١٣

١٤ ١٤ 
ادر املعرفة للمتعلمني يف املواقف اعتقد أن استخدام منوذج التعلم البنائي يؤدي إىل تعدد مص

 .الصفية
 موافق ٠.٨٤ ٣.٩٨

 موافق ٠.٨٢ ٣.٩٨ .أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي كونه خيرج املتعلم من دوره كمتلقي سليب للمعلومات ٢١ ١٥

٢٥ ١٦ 
اعتقد أن استخدام منوذج التعلم البنائي يوفر خربات تعليمية حمسوسة ذات صلة مبوضوع 

 .رسالد
 موافق ٠.٨١ ٣.٩٨

٢٦ ١٧ 
أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي كونه يدرب املتعلمني على تعديل أخطائهم واكتشاف 

 .مفاهيمهم بأنفسهم 
 موافق ٠.٨٤ ٣.٩٧

 قمواف ٠.٩٠ ٣.٩٣ .أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي كونه يؤدي إىل حتقيق التكامل املعريف لدى املتعلمني ١٧ ١٨

 موافق ٠.٨٩ ٣.٩١ .أفضل استخدام منوذج التعلم البنائي كونه يركز على الطالب كمحور للعملية التعليمية ٨ ١٩

 موافق ٠.٨٥ ٣.٨٦ .استخدام منوذج التعلم البنائي ألنه يثري تساؤالت لدى املتعلمني ٢٤ ٢٠

 موافق ١.٠٦ ٣.٨٦ .لذات واالستقاللية يف التعلماعتقد أن منوذج التعلم البنائي ينمي لدى الطالب االعتماد على ا ٢٢ ٢١

 موافق ١.١٣ ٣.٦٦ .اعتقد أن منوذج التعلم البنائي يبعد املعلم عن دوره التقليدي يف التعليم ٢٠ ٢٢

١٩ ٢٣ 
أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي كونه يقلل من أمهية دوري كمصدر رئيسي  للمعرفة بالنسبة 

 .للمتعلمني
 موافق ١.٠٧ ٣.٦٢

 موافق ٠.٩٦ ٣.٥٧ .اعتقد أن منوذج التعلم البنائي مناسب جلميع املراحل التعليمية ٢ ٢٤

 موافق ١.٠١ ٣.٥٣ .ميكن تطبيق منوذج التعلم البنائي بسهولة يف املواقف الصفية ٧ ٢٥

 إىل حد ما ١.٠٤ ٣.٢٠ .ستمرابتعد عن استخدام منوذج التعلم البنائي ألنه حيتاج إىل حتضري مواد تعليمية بشكل م ١٥ ٢٦

 موافق ٠.٨٥ ٣.٩٣ املتوسط العام

 معلمي الرياضيات  مبدينة الطائف لنموذج التعلم البنائي مدى تقبلأن ) ٩(أشارت نتائج اجلدول رقم 
وهـو  ) ٣.٩٣(، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة )موافق ( كانت بدرجة 

وهي الفئة اليت تشري إىل ) ٤.٢٠ –٣.٤١( الرابعة ملقياس ليكرت اخلماسي  متوسط يقع ضمن الفئة
 ).موافق(االستجابة 

مدى وجود اختالف يف درجة استجابة أفراد اتمع بالنسبة للعبارات اليت تقيس  لوحظ أيضاً  
ات حيث تراوحت متوسطات اسـتجاب  معلمي الرياضيات  مبدينة الطائف لنموذج التعلم البنائي تقبل

وهذه املتوسطات احلسابية تقع بني الفئات الثالثة و الرابعـة  )  ٤.١٩ – ٣.٢٠( جمتمع الدراسة من 



)١٠٤( 

ملقياس ليكرت اخلماسي والاليت تشرن إىل االستجابات إىل حد ما و موافق  وبناءا على قيم املتوسطات 
 تنازليـاً  ستبيان ترتيبـاً باال)  ٢٦ –١( احلسابية مت ترتيب هذه العبارات واليت متثلها العبارات  من 

 :كالتايل
 :العبارات التي كانت االستجابة علیھا بدرجة موافق ) أ

 ٢٥ – ١( عبارة كانت االستجابة عليها بدرجة موافق وجاءت يف الترتيب من )  ٢٥( لوحظ وجود 
. نـائي معلمي الرياضيات  مبدينة الطائف لنموذج التعلم الب مدى تقبلمن بني العبارات اليت تقيس ) 

 :وكانت على النحو التايل
أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي ألنه يؤدي إىل ربط اخلربات السابقة باملواقف التعليمية (جاءت العبارة 

، ) ٤.١٩( األوىل مبتوسـط حسـايب    ةباملرتب)  ١١( اليت متثلها العبارة رقم ) لتكوين خربات جديدة
بيئة التعليمية باستخدام منوذج التعلم البنائي أفضل من دوري كملقن إن دوري كمهيأ  لل(كانت العبارة 

، ولوحظ أن العبـارة  )٤.١٦(الثانية مبتوسط حسايب  ةباملرتب) ٩(اليت متثلها العبارة رقم )  للمتعلمني
)  ٦(م واليت متثلها العبارة رق)  يشجع استخدام منوذج التعلم البنائي الطلبة على املشاركة اجلماعية الفعالة(

يؤدي استخدام (وكانت العبارة ).  ٤.١٤( الثالثة حيث كان املتوسط احلسايب يساوي  ةجاءت باملرتب
)  ٥(اليت متثلها العبارة رقـم  )  منوذج التعلم البنائي إىل تدريب املتعلمني على احلوار والتفكري واملناقشة

يؤدي استخدام منـوذج  (كانت العبارة بينما ).  ٤.١١( الرابعة مبتوسط حسايب يساوي  ةجاءت باملرتب
ـ )  ٤(اليت متثلها العبارة رقم )  التعلم البنائي إىل تدريب املتعلمني على احلوار والتفكري واملناقشة  ةباملرتب

أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي كونـه  (، يف حني كانت العبارة ) ٤.١١( اخلامسة مبتوسط حسايب 
ـ )  ٢٣( اليت متثلها العبارة رقـم  )  ى املالحظة والبحث واالستقصاءينمي قدرات املتعلمني عل  ةباملرتب
استخدام منوذج التعلم البنائي يسهل على الطالـب  (جاءت العبارة ).٤.١٠( السادسة مبتوسط حسايب 

 ٤.٠٦( السابعة حيث كان املتوسط احلسايب هلا يساوي  ةباملرتب)  ٣(واليت متثلها العبارة رقم )  التعلم
اليت متثلها )  أرى أن استخدام منوذج التعلم البنائي يشجع املتعلمني على املشاركة الصفية(كانت العبارة ).

أُفَضل استخدام منوذج التعلم (، كانت العبارة )٤.٠٦(الثامنة مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ١٢(العبارة رقم 
)  ١٣( اليت متثلها العبـارة رقـم   ) قف الصفيةالبنائي كونه يسمح بتبادل اخلربات بني املتعلمني يف املوا



)١٠٥( 

ميكنين استخدام منوذج التعلم البنائي بشكل (لوحظ أن العبارة ). ٤.٠٥( التاسعة مبتوسط حسايب  ةباملرتب
، جاءت )٤.٠٢(العاشرة مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ١(اليت متثلها العبارة رقم )  فعال يف املواقف الصفية

استخدام منوذج التعلم البنائي يف املواقف الصفية كونه يركز على تعلم الطلبة يف مواقـف  أُفَضل (العبارة 
( احلادية عشر حيث كان املتوسط احلسـايب يسـاوي    ةباملرتب)  ١٠(اليت متثلها العبارة رقم )  عملية

علـى الـتفكري   أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي كونه ينمي القدرة (بينما كانت العبارة ).  ٤.٠١
( الثانية عشر مبتوسط حسايب يساوي  ةباملرتب)  ١٦(واليت متثلها العبارة رقم )  والتحليل لدى املتعلمني

أُفَضل استخدام  منوذج التعلم البنائي كونه  يراعي طبيعة النمو املعريف (، يف حني كانت العبارة ).   ٣.٩٩
كانـت  ). ٣.٩٨(الثالثة عشر وذلك مبتوسط حسايب ةملرتببا) ١٨(اليت متثلها العبارة رقم )  للمتعلمني
اعتقد أن استخدام منوذج التعلم البنائي يؤدي إىل تعدد مصادر املعرفة للمـتعلمني يف املواقـف   (العبارة 
، بينما العبـارة  )٣.٩٨( الرابعة عشر مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ١٤( اليت متثلها العبارة رقم ) الصفية

واليت متثلها ) ام منوذج التعلم البنائي كونه خيرج املتعلم من دوره كمتلقي سليب للمعلوماتأُفَضل استخد(
اعتقـد أن  (جاءت العبارة ). ٣.٩٨(اخلامسة عشر وذلك مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٢١( العبارة رقم 

متثلها العبارة  اليت) استخدام منوذج التعلم البنائي يوفر خربات تعليمية حمسوسة ذات صلة مبوضوع الدرس
أُفَضل استخدام (يف حني احتلت العبارة ). ٣.٩٨( السادسة عشر مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٢٥( رقم 

اليت متثلها )  منوذج التعلم البنائي كونه يدرب املتعلمني على تعديل أخطائهم واكتشاف مفاهيمهم بأنفسهم
ولـوحظ أن العبـارة   ). ٣.٩٧( سط حسايب بالترتيب السابعة عشر وذلك مبتو)  ٢٦( العبارة رقم 

واليت متثلـها  )  أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي كونه يؤدي إىل حتقيق التكامل املعريف لدى املتعلمني(
بينما ).  ٣.٩٣( الثامنة عشر حيث كان املتوسط احلسايب يساوي  ةجاءت باملرتب)  ١٧(العبارة رقم 

)  منوذج التعلم البنائي كونه يركز على الطالب كمحور للعملية التعليميـة أفضل استخدام (كانت العبارة 
يف حني كانـت  ).  ٣.٩١( التاسعة عشر مبتوسط حسايب يساوي  ةباملرتب)  ٨(اليت متثلها العبارة رقم 

)  ١٨(اليت متثلها العبارة رقم )  استخدام منوذج التعلم البنائي ألنه يثري تساؤالت لدى املتعلمني(العبارة 
اعتقد أن منوذج التعلم البنائي ينمـي  (كانت العبارة ). ٣.٨٣( العشرين وذلك مبتوسط حسايب  ةباملرتب

احلادية  ةباملرتب)  ٢٢( اليت متثلها العبارة رقم ) لدى الطالب االعتماد على الذات واالستقاللية يف التعلم



)١٠٦( 

وذج التعلم البنائي يبعد املعلم عن دوره اعتقد أن من(، بينما العبارة )٣.٨٦( والعشرين مبتوسط حسايب 
( الثانية والعشرين وذلك مبتوسط حسـايب   ةباملرتب)  ٢٠( اليت متثلها العبارة رقم ) التقليدي يف التعليم

أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي كونه يقلل من أمهية دوري كمصدر (يف حني كانت العبارة ). ٣.٦٦
الثالثة والعشـرين وذلـك    ةباملرتب)  ١٩(اليت متثلها العبارة رقم )  للمتعلمني رئيسي  للمعرفة بالنسبة

اعتقد أن منوذج التعلم البنائي مناسـب جلميـع املراحـل    (كانت العبارة ).  ٣.٦٢( مبتوسط حسايب 
، بينمـا  )٣.٥٧( الرابعة والعشرين مبتوسط حسـايب   ةباملرتب)  ٢( اليت متثلها العبارة رقم ) التعليمية
 ةباملرتب)  ٧( اليت متثلها العبارة رقم ) ميكن تطبيق منوذج التعلم البنائي بسهولة يف املواقف الصفية(العبارة 

 ). ٣.٥٣( اخلامسة والعشرين وذلك مبتوسط حسايب 
 :العبارات التي كانت االستجابة علیھا بدرجة إلى حد ما  -ب 

إىل حد ما وجاءت يف الترتيـب السـادس    عبارة كانت االستجابة عليها بدرجة)  ١( لوحظ وجود 
معلمي الرياضيات  مبدينة الطائف لنموذج الـتعلم   مدى تقبلوالعشرين من بني العبارات اليت تقيس 

ابتعد عن استخدام منوذج التعلم البنائي ألنه حيتاج إىل حتضري مـواد تعليميـة   (وهذه العبارة هي . البنائي
 ).٣.٢٠( وذلك مبتوسط حسايب )  ١٥( قم واليت متثلها العبارة ر) بشكل مستمر

معلمي الرياضيات  مبدينة الطائف لنمـوذج الـتعلم    تقبل درجةمما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس 
عبارة ومن خالل استجابات أفراد جمتمع الدراسة لوحظ وجود اسـتجابة  )  ٢٦( تكونت من  البنائي

لذلك كانت قيمة ). عبارة واحدة فقط ( ما على عبارة و بدرجة إىل حد )  ٢٥( بدرجة موافق على 
أي أن استجابة أفراد جمتمع الدراسة علـى  )  ٣.٩٣( املتوسط احلسايب العام للمحور الثاين  تساوي 

بناًء على  )موافق ( كانت بدرجة  معلمي الرياضيات  مبدينة الطائف لنموذج التعلم البنائي تقبل درجة
 . ٢٦من  ٢٥عالية  مقياس ليكرت  والذي أعطى درجة 

 
  :الثالث التساؤل إجابة

––






)١٠٧( 

 والترتيـب النسـيب   ،واالحنرافات املعياريـة   ، مت استخدام املتوسطات احلسابية كذل عن لإلجابة 
وكذلك قدرة معلمي الرياضيات مبدينة الطائف على تطبيق منوذج التعلم البنائي ،  درجةقيس اليت تللعبارات 

 :على النحو التايل النتائج، ومت عرض  هلذه العبارات حساب املتوسط احلسايب العام
 

   )١٠(جدول رقم 
 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات مجتمع الدراسة

 معلمي الریاضیات على تطبیق نموذج التعلم البنائي في المواقف الصفیةقدرة  درجةحول 

يب
لترت

ا
 

 رقم
 الــعبــــــــارة

 االحنراف املتوسط
 االستجابة

 املعياري احلسايب العبارة

 دائما ٠.٦٨ ٤.٤٩ .اهتم بتصحيح املفاهيم اخلاطئة لدى املتعلمني  ٢٧ ١

 دائما ٠.٧٨ ٤.٤١ .ة على االحترام املتبادل أقيم عالقات ناجحة مع الطلبة قائم ٧ ٢

 دائما ٠.٧٢ ٤.٣٥ .أتقبل أخطاء الطالب وال أعنفهم عليها، وأوجههم الكتشاف أخطائهم بأنفسهم ٢٨ ٣

 دائما ٠.٨٤ ٤.٣٢ . أحدد املفهوم الذي أريد أن أقدمه للطلبة مسبقاً ٤ ٤

      

      

   )١٠(تابع جدول رقم 
 ابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات مجتمع الدراسةالمتوسطات الحس

 قدرة معلمي الریاضیات على تطبیق نموذج التعلم البنائي في المواقف الصفیة درجةحول 
يب

لترت
ا

 

 رقم
 الــعبــــــــارة

 االحنراف املتوسط
 االستجابة

 املعياري احلسايب العبارة

 دائما ٠.٧٥ ٤.٣١ .أتقبل مبادرات الطلبة ومشاركام  ١٤ ٥

 دائما ٠.٦٥ ٤.٢٨ .أعطى للطالب وقتاً كافيا يف التفكري بعد طرح السؤال  ٢١ ٦

 دائما ٠.٨٦ ٤.٢٧ .أسعى إىل مساعدة الطالب للعمل بفاعلية مع اآلخرين عن طريق التعاون اجلماعي ٢٩ ٧

 دائما ٠.٨٠ ٤.٢٤ .أشجع الطالب على تقدمي اقتراحام وتفسريام  ٢٥ ٨

 دائما ٠.٨٠ ٤.٢٣ .أشجع الطالب  على تعديل أو حتسني تفسريام  ٢٢ ٩

 دائما ٠.٨٢ ٤.٢١ .أشجع الطالب على احلوار والنقاش  ١٩ ١٠

 غالبا ٠.٨٢ ٤.١٩ .أقوم بصياغة أهداف حمددة بوضوح بناءاً على حاجات الطلبة  ٢ ١١

 غالبا ٠.٩٣ ٤.١٦ .استمع لطروحات وأفكار وانتقادات  الطلبة  ٦ ١٢



)١٠٨( 

 غالبا ٠.٨٠ ٤.١٤ .أجتنب إعطاء اإلجابات مباشرة  ٥ ١٣

 غالبا ٠.٨٦ ٤.١٤ أحاول الكشف عن فهم الطلبة للمفاهيم السابقة قبل البدء بالدرس ١٧ ١٤

 غالبا ٠.٧٩ ٤.١٣ . استمع لتنبؤات الطالب للنتائج قبل حل التمارين  ٢٣ ١٥

 غالبا ٠.٨٤ ٤.١٢ .انظم بيئة التعلم بشكل فعال  ١٥ ١٦

 غالبا ٠.٨٥ ٤.١٢ .أعطي الوقت الكايف للطالب حبيث يكتشفوا مفاهيمهم بأنفسهم  ٢٦ ١٧

 غالبا ٠.٨٦ ٤.١١ .أوظِّف املواد املتوفرة يف بيئة التعلم إىل جانب احملتوى املقرر  ١٦ ١٨

 غالبا ٠.٨٢ ٤.٠٨ .ابتعد عن أسلوب النقل املباشر للمعلومات للطالب  ١٣ ١٩

 غالبا ٠.٨٦ ٤.٠٦ أسعى إىل طرح أسئلة مفتوحة تثري تفكري الطلبة ٢٠ ٢٠

 غالبا ٠.٨٦ ٤.٠٤ .أسعى إىل توفري خربات حسية ذات صلة مبضمون الدرس  ٣ ٢١

 غالبا ٠.٩٦ ٣.٩٥ .التعليمية اليت تثري الرغبة يف البحث واالستقصاء لدى الطلبة أسعى إىل توفري اخلربات ٣٠ ٢٢

 غالبا ٠.٩٩ ٣.٨٩ .يف حتديد احلاجات اليت  يريدون تعلمها  بك الطالاعمل على إشرا ٨ ٢٣

 غالبا ٠.٨٦ ٣.٨٨ .أعطي للطالب الدور األكرب يف احلصة بينما يقتصر دوري على تسهيل التعلم ٩ ٢٤

١ ٢٥ 
را أعد اخلطة الدراسية حبيث ميكنين التطرق إىل أمور غري حمددة يف اخلطة ، تظهر أثناء الدرس ويتم إثا

 .من قبل الطالب 
 غالبا ٠.٩٠ ٣.٨٥

      

      

   )١٠(تابع جدول رقم 
 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات مجتمع الدراسة

 قدرة معلمي الریاضیات على تطبیق نموذج التعلم البنائي في المواقف الصفیة درجةحول 

ب
ترتي

ال
 

 رقم
 الــعبــــــــارة

 االحنراف طاملتوس
 االستجابة

 املعياري احلسايب العبارة

 غالبا ١.٠٠ ٣.٧٩ .على التعلم من مصادر خمتلفة وعدم االكتفاء باملدرسة كمكان للتعلم بأشجع الطال ١٠ ٢٦

 غالبا ٠.٩٤ ٣.٧٨ .أقوم بربط فروع املعرفة املختلفة و املكاملة بينها ١٢ ٢٧

 غالبا ٠.٩٧ ٣.٧٨ تتضمن حتديا مناسبا لتفكريهم أقَدم للطالب مشكالت علمية ١١ ٢٨

 غالبا ١.٠٢ ٣.٧٦ .بعض األحداث املتناقضة  باعرض على الطال ٢٤ ٢٩

 غالبا ٠.٩٨ ٣.٧٤ .اعرض للطالب جتارب تولد تناقضات الفتراضام األولية ١٨ ٣٠

 غالبا ٠.٨٧ ٤.٠٨ املتوسط العام

رة معلمي الرياضيات مبدينة الطائف على تطبيق منوذج قد درجةأن )   ١٠( أشارت نتائج اجلدول رقم 
، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسـة  )غالبا ( كانت بدرجة  التعلم البنائي



)١٠٩( 

وهي الفئة ) ٤.٢٠ –٣.٤١( وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت اخلماسي ) ٤.٠٩(
 ).غالبا(اليت تشري إىل االستجابة 

قـدرة   درجةلوحظ أيضا وجود اختالف يف درجة استجابة أفراد اتمع بالنسبة للعبارات اليت تقيس 
حيث تراوحت متوسطات استجابات  معلمي الرياضيات مبدينة الطائف على تطبيق منوذج التعلم البنائي

عة و اخلامسة وهذه املتوسطات احلسابية تقع بني الفئات الراب)  ٤.٤٩ – ٣.٧٤( جمتمع الدراسة من 
علـى قـيم املتوسـطات     ًءملقياس ليكرت اخلماسي والاليت تشرن إىل االستجابات غالبا و دائما وبنا

باالستبيان ترتيبـا تنازليـا   )  ٣٠ –١( احلسابية مت ترتيب هذه العبارات واليت متثلها العبارات  من 
 :كالتايل

 
 
 
 :العبارات التي كانت االستجابة علیھا بدرجة دائمًا-أ
) ١٠–١(عبارات كانت االستجابة عليها بدرجة دائما وجاءت يف الترتيب من )  ١٠( لوحظ وجود  

مدى قدرة معلمي الرياضيات مبدينة الطائف على تطبيق منـوذج الـتعلم   من بني العبارات اليت تقيس 
 :وكانت على النحو التايل. البنائي

ـ )  ٢٧( اليت متثلها العبارة رقم )  تعلمنياهتم بتصحيح املفاهيم اخلاطئة لدى امل(جاءت العبارة   ةباملرتب
مدى قدرة معلمي الرياضيات مبدينة الطائف على تطبيـق منـوذج   األوىل من بني العبارات اليت تقيس 

أقيم عالقات ناجحة مع الطلبة قائمـة علـى   (كانت العبارة ). ٤.٤٩( مبتوسط حسايب  التعلم البنائي
، ولـوحظ أن  )٤.٤١(الثانية مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٧( لها العبارة رقم اليت متث)   االحترام املتبادل

اليت متثلـها  )  أتقبل أخطاء الطالب وال أعنفهم عليها، وأوجههم الكتشاف أخطائهم بأنفسهم(العبارة 
بينما كانت ).  ٤.٣٥( الثالثة حيث كان املتوسط احلسايب يساوي  ةجاءت باملرتب) ٢٨(العبارة رقم 

الرابعـة    ةباملرتب)  ٤(اليت متثلها العبارة رقم )   أحدد املفهوم الذي أريد أن أقدمه للطلبة مسبقا(رة العبا
اليت )   أتقبل مبادرات الطلبة ومشاركام(، بينما كانت العبارة ) ٤.٣٢( حيث كان املتوسط احلسايب 



)١١٠( 

أعطـى  (، يف حني كانت العبارة ) ٤.٣١( اخلامسة مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ١٤(متثلها العبارة رقم 
ـ )  ٢١( اليت متثلها العبارة رقم )  للطالب وقتاً كافيا يف التفكري بعد طرح السـؤال  السادسـة   ةباملرتب

أسعى إىل مساعدة الطالب للعمل بفاعلية مع اآلخـرين عـن   (جاءت العبارة ).٤.٢٧( مبتوسط حسايب 
السابعة حيث كان املتوسط احلسايب هلـا   ةباملرتب)  ٢٩(م اليت متثلها العبارة رق) طريق التعاون اجلماعي

اليت متثلها العبارة )   أشجع الطالب على تقدمي اقتراحام وتفسريام(كانت العبارة ). ٤.٢٧( يساوي 
أشجع الطالب  على تعـديل أو  (، كانت العبارة )٤.٢٤(الثامنة مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٢٥(رقم 

ولوحظ ). ٤.٢٣( التاسعة مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٢٢( واليت متثلها العبارة رقم )  حتسني تفسريام
العاشرة  ةجاءت باملرتب)  ١٩(اليت متثلها العبارة رقم )   أشجع الطالب على احلوار والنقاش(أن العبارة 

 ). ٤.٢١( حيث كان املتوسط احلسايب يساوي 
 
 

 : بدرجة غالبًاالعبارات التي كانت االستجابة علیھا -ب
 ٣٠ – ١١( عبارة كانت االستجابة عليها بدرجة غالبا وجاءت يف الترتيب من )  ٢٠( لوحظ وجود 

قدرة معلمي الرياضيات مبدينة الطائف على تطبيق منوذج الـتعلم   درجةمن بني العبارات اليت تقيس ) 
 :وكانت على النحو التايل. البنائي

اليت متثلها العبارة )   بهداف حمددة بوضوح بناءاً على حاجات الطالأقوم بصياغة أ(ولوحظ أن العبارة 
بينما كانـت  ).  ٤.١٩( احلادية عشر حيث كان املتوسط احلسايب يساوي  ةجاءت باملرتب)  ٢(رقم 

الثانيـة   ةباملرتب)  ٦(اليت متثلها العبارة رقم )   بوأفكار وانتقادات  الطال تاستمع إلطروحا(العبارة 
)   أجتنب إعطاء اإلجابات مباشـرة (، يف حني كانت العبارة ).   ٤.١٦( سط حسايب يساوي عشر مبتو

كانـت العبـارة   ).  ٤.١٤( الثالثة عشر وذلك مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٥(اليت متثلها العبارة رقم 
)  ١٧(  اليت متثلها العبـارة رقـم  ) أحاول الكشف عن فهم الطلبة للمفاهيم السابقة قبل البدء بالدرس(

استمع لتنبؤات الطالب للنتائج قبل حـل  (، بينما العبارة )٤.١٤( الرابعة عشر مبتوسط حسايب  ةباملرتب
ـ )  ٢٣( اليت متثلها العبارة رقم ) التمارين  ( اخلامسـة عشـر وذلـك مبتوسـط حسـايب       ةباملرتب



)١١١( 

ـ )  ١٥( رقـم   واليت متثلها العبـارة )  انظم بيئة التعلم بشكل فعال(جاءت العبارة ).٤.١٣  ةباملرتب
أعطي الوقت الكايف للطالب حبيث (يف حني احتلت العبارة ). ٤.١٢( السادسة عشر مبتوسط حسايب 

بالترتيب السابعة عشر وذلك مبتوسـط  )  ٢٦( اليت متثلها العبارة رقم ) يكتشفوا مفاهيمهم بأنفسهم
)   بيئة التعلم إىل جانب احملتوى املقـرر  أوظِّف املواد املتوفرة يف(ولوحظ أن العبارة ).  ٤.١٢( حسايب 

 ٤.١١( الثامنة عشر حيث كان املتوسط احلسايب يساوي  ةجاءت باملرتب)  ١٦(اليت متثلها العبارة رقم 
اليت متثلها العبـارة رقـم   )   ابتعد عن أسلوب النقل املباشر للمعلومات للطالب(بينما كانت العبارة ). 

أسـعى إىل  (، يف حني كانت العبارة ).  ٤.٠٨( توسط حسايب يساوي التاسعة عشر مب ةباملرتب) ١٣(
العشرين وذلك مبتوسط  ةباملرتب)  ٢٠(اليت متثلها العبارة رقم )  بطرح أسئلة مفتوحة تثري تفكري الطال

اليت متثلها ) أسعى إىل توفري خربات حسية ذات صلة مبضمون الدرس (كانت العبارة ).  ٤.٠٦( حسايب 
أسعى إىل تـوفري  (، بينما العبارة )٤.٠٤( احلادية والعشرين مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٣( قم العبارة ر
)  ٣٠( اليت متثلها العبارة رقـم  ) بالتعليمية اليت تثري الرغبة يف البحث واالستقصاء لدى الطال اخلربات
اعمل علـى إشـراك   ( يف حني كانت العبارة). ٣.٩٥(الثانية والعشرين وذلك مبتوسط حسايب  ةباملرتب
الثالثة والعشرين  ةباملرتب) ٨(اليت متثلها العبارة رقم )   يف حتديد احلاجات اليت  يريدون تعلمها بالطال

أعطي للطالب الدور األكرب يف احلصة بينما يقتصـر  (كانت العبارة ).  ٣.٨٩( وذلك مبتوسط حسايب 
( الرابعة والعشرين مبتوسـط حسـايب    ةباملرتب)  ٩( اليت متثلها العبارة رقم ) دوري على تسهيل التعلم

أعد اخلطة الدراسية حبيث ميكنين التطرق إىل أمور غري حمددة يف اخلطة ، تظهر أثناء (، بينما العبارة )٣.٨٨
اخلامسة والعشرين وذلـك   ةباملرتب)  ١( اليت متثلها العبارة رقم ) الدرس ويتم إثارا من قبل الطالب 

على التعلم من مصادر خمتلفة وعدم االكتفاء  بأشجع الطال(كانت العبارة ). ٣.٨٥(  مبتوسط حسايب
( السادسة والعشرين مبتوسط حسـايب   ةباملرتب)  ١٠( اليت متثلها العبارة رقم ) باملدرسة كمكان للتعلم

)  ١٢( العبارة رقم  اليت متثلها) أقوم بربط فروع املعرفة املختلفة و املكاملة بينها(، بينما العبارة )٣.٧٩
أقَـدم للطـالب   (يف حني كانت العبارة ). ٣.٧٨( السابعة والعشرين وذلك مبتوسط حسايب  ةباملرتب

الثامنة والعشرين  ةباملرتب)  ١١(اليت متثلها العبارة رقم )  مشكالت علمية تتضمن حتديا مناسبا لتفكريهم
اليت )  بعض األحداث املتناقضة بلى الطالاعرض ع(كانت العبارة ).  ٣.٧٨( وذلك مبتوسط حسايب 



)١١٢( 

اعـرض  (، بينما العبارة )٣.٧٦( التاسعة والعشرين مبتوسط حسايب  ةباملرتب)  ٢٤( متثلها العبارة رقم 
الثالثني وذلك  ةباملرتب)  ١٨( اليت متثلها العبارة رقم ) للطالب جتارب تولد تناقضات الفتراضام األولية

 ).٣.٧٤( مبتوسط حسايب 

مدى قدرة معلمي الرياضيات مبدينة الطائف على تطبيق مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس 
عبارة ومن خالل استجابات جمتمع الدراسة لوحظ وجـود  )  ٣٠( تكونت من  منوذج التعلم البنائي

لذلك كانـت قيمـة   . عبارة) ٢٠(عبارات و بدرجة غالبا على )  ١٠( استجابة بدرجة موافق على 
قدرة معلمي الرياضـيات مبدينـة   أي أن )  ٤.٠٩( سط احلسايب العام للمحور الثالث  تساوي املتو

وهذا يعين أن لدى معلمي الرياضـيات   .كانت بدرجة غالباً الطائف على تطبيق منوذج التعلم البنائي
فقرة وبناًء علـى مقيـاس    ٣٠من  ٢٠/١٠رغبة يف تطبيق هذا النموذج حيث كانت اإلجابة بنسبة 

 .املقابلة لغالباً ) ٤,٠٩(كرت فإن القيمة تساوي لي
 

  :الرابع التساؤل إجابة
تقبـل   درجـة متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ( 

، املؤهـل العلمـي  (معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي تعزي إىل اختالف متغريات الدراسـة  
 ).اخلربة يف التدريس، الفصل الذي يدرسه املعلم؟  عدد سنوات،التخصص 



هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول مدى تقبل ملعرفة 
) ت(ر مت استخدام اختبا ، معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي تعزي إىل اختالف املؤهل العلمي

 : كما يلي)١١(وعرض النتائج يف جدول رقم 

 ) ١١( جدول رقم 
 نتائج اختبار ت للمقارنة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة 

 تقبل معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنائي تبعا لمتغیر المؤھل العلمي درجةحول 

 العدد املؤهل الدراسي
 االحنراف املتوسط

 قيمة ت
 لةالدال درجات

 اإلحصائية احلرية املعياري احلسايب



)١١٣( 

 ٠.٥٠ ٣.٩٢ ٩٣ بكالوريوس
٠.٧٨ ٩٦ ٠.٢٧ 

 ٠.٣٦ ٣.٩٨ ٥ ماجستري

 
 

) ٣.٩٨،  ٣.٩٢( هـي ) ماجسـتري (و) بكـالوريوس (الستجابات احلسابية  املتوسطات لوحظ أن
وهي غري )  ٠.٢٧ (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل ىعل )  ٠.٣٦  ،    ٠.٥٠( باحنرافات معيارية 

فروق ذات داللة إحصائية بني  عدم وجود، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةدال
حول مدى تقبل معلمي الرياضيات لنموذج ) ماجستري(و ) بكالوريوس(من محلة  جمتمع الدراسةآراء 

 .التعلم البنائي
 
 



ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول مدى تقبل  هل توجد فروقملعرفة 
) ت(مت اسـتخدام اختبـار    التخصص، معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي تعزي إىل اختالف 

 : كما يلي)١٢( وعرض النتائج يف جدول رقم 

 )  ١٢(  جدول رقم 
 جتمع الدراسةنتائج اختبار ت للمقارنة بین متوسطات استجابات م

 تقبل معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنائي تبعا لمتغیر التخصص درجةحول 

 العدد التخصص
 االحنراف املتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية احلرية املعياري احلسايب 

 ٠.٤٩ ٣.٩٤ ٨٨ تربوي
٠.٣٧ ٩٦ ٠.٩٠ 

 ٠.٤٩ ٣.٧٩ ١٠ غري تربوي

 



)١١٤( 

باحنرافات ) ٣.٧٩،  ٣.٩٤( هي) غري تربوي(و) تربوي(الستجابات حلسابية ا املتوسطات لوحظ أن
 إحصائياً ةوهي غري دال)  ٠.٩٠ (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل ىعل )  ٠.٤٩، ٠.٤٩( معيارية 

جمتمـع  فروق ذات داللة إحصائية بني آراء  عدم وجود، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة 
 .حول مدى تقبل معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي) غري تربوي(و ) تربوي(من محلة  الدراسة

وهذه النتيجة ظهرت ألن الدراسة أجريت على املرحلة الثانوية واليت يتمتع معلميها على درجة عالية 
من اخلربة اليت أكسبتهم نواحي تربوية كثرية باملمارسة لذا ظهرت الدراسة بتسـاوي يف اسـتجابات   

 .ربويني وغري التربويني الت








حول مدى تقبل ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة 
مت  اختالف عدد سـنوات اخلـربة يف التـدريس،    معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي تعزي إىل

 :على النحو التايل)  ١٣( وعرض نتائجه يف جدول رقم ) اختبار ف (م حتليل التباين األحادي استخدا

 )  ١٣(  جدول رقم 
 نتائج اختبار ت للمقارنة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة

 تقبل معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنائي تبعا لمتغیر عدد سنوات الخبرة في التدریس درجةحول 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات صادر التباينم

 ٠.٠٩ ٢.٤٢ ٠.٥٧ ٢ ١.١٤ بني اموعات

   ٠.٢٤ ٩٥ ٢٢.٢٩ داخل اموعات

    ٩٧ ٢٣.٤٣ الكلي



)١١٥( 

وتشري عدم وجود ، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة دالة إحصائياً وهي غري ) ٢.٤٢ (تساوي ) ف(قيمة 
تقبل معلمي الرياضيات لنموذج التعلم  درجةروق ذات داللة إحصائية بني آراء جمتمع الدراسة حول ف

 .اختالف عدد سنوات اخلربة البنائي تعزي إىل














حول مدى تقبل سة ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدرا
مت استخدام  اختالف الفصل الذي يدرسه املدرس، معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي تعزي إىل

 :على النحو التايل)  ١٤( وعرض نتائجه يف جدول رقم ) اختبار ف (حتليل التباين األحادي 

  )١٤( م جدول رق
 الدراسةنتائج اختبار ت للمقارنة بین متوسطات استجابات مجتمع 

 تقبل معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنائي تبعا لمتغیر تبعا لمتغیر الصف الذي تدرسھ درجةحول 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصادر التباين

 ٠.٢٥ ١.٣٩ ٠.٣٣ ٣ ١.٠٠ بني اموعات

   ٠.٢٤ ٩٤ ٢٢.٤٣ داخل اموعات

    ٩٧ ٢٣.٤٣ ليالك



)١١٦( 

وتشري عدم وجود ، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة دالة إحصائياً وهي غري ) ١.٣٩ (تساوي ) ف(قيمة 
تقبل معلمي الرياضيات لنموذج التعلم  درجةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء جمتمع الدراسة حول 

 .اختالف الفصل الذي يدرسه املدرس البنائي تعزي إىل


قـدرة   درجـة متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ( 
املعلمني على تطبيق منوذج التعلم البنائي يف املواقف الصفية تعزي إىل اختالف مـتغريات الدراسـة   

 ). عدد سنوات اخلربة يف التدريس، الفصل الذي يدرسه املعلم؟،التخصص ، املؤهل العلمي(
 
 
 
 

 المؤھل العلمي   رلمتغی تبعًا -:أوال
قدرة  درجةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول ملعرفة 

مت  ، املعلمني على تطبيق منوذج التعلم البنائي يف املواقف الصفية تعزي إىل اختالف املؤهـل العلمـي  
 : كما يلي)١٥(يف جدول رقم وعرض النتائج ) ت(استخدام اختبار 

 )١٥(جدول رقم 
 نتائج اختبار ت للمقارنة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة

 قدرة معلمي الریاضیات على تطبیق نموذج التعلم البنائي في المواقف الصفیة تبعا لمتغیر المؤھل العلمي درجةحول 

 العدد املؤهل الدراسي
 االحنراف املتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية احلرية املعياري احلسايب

 ٠.٤٦ ٤.٠٩ ٩٣ بكالوريوس
٠.٨٩ ٩٦ ٠.١٣ 

 ٠.٥٢ ٤.٠٧ ٥ ماجستري

) ٤.٠٧،  ٤.٠٩( هـي ) ماجسـتري (و) بكـالوريوس (الستجابات احلسابية  املتوسطات لوحظ أن
 ةوهي غري دال)  ٠.١٣ (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل ىعل )  ٠.٥٢، ٠.٤٦( باحنرافات معيارية 

فروق ذات داللة إحصائية بني آراء  عدم وجود، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً



)١١٧( 

قدرة املعلمني على تطبيق منوذج التعلم  درجةحول ) ماجستري(و ) بكالوريوس(من محلة  جمتمع الدراسة
 .البنائي يف املواقف الصفية

 : التخصص رلمتغی تبعًا -:ثانیا
قدرة  درجة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول ملعرفة 

مت استخدام  التخصص، املعلمني على تطبيق منوذج التعلم البنائي يف املواقف الصفية تعزي إىل اختالف 
 :كما يلي)١٦( وعرض النتائج يف جدول رقم ) ت(اختبار 

 
 
  

 )١٦(جدول رقم 
 اختبار ت للمقارنة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة نتائج 

 قدرة معلمي الریاضیات على تطبیق نموذج التعلم البنائي في المواقف الصفیة تبعا لمتغیر التخصص درجةحول 

 العدد التخصص
 االحنراف املتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية احلرية املعياري احلسايب

 ٠.٤٥ ٤.١٠ ٨٨ تربوي
٠.٤٩ ٩٦ ٠.٦٨ 

 ٠.٥٦ ٤.٠٠ ١٠ غري تربوي

 

باحنرافات ) ٤.٠٠،  ٤.١٠( هي) غري تربوي(و) تربوي(الستجابات احلسابية  املتوسطات لوحظ أن
 إحصائياً ةوهي غري دال)  ٠.٦٨ (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل ىعل )  ٠.٥٦، ٠.٤٥( معيارية 

جمتمـع  فروق ذات داللة إحصائية بني آراء  عدم وجودعلى ، وهذا يدل ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة 
قدرة املعلمني على تطبيق منوذج التعلم البنائي يف  درجةحول ) غري تربوي(و) تربوي(من محلة  الدراسة

 .املواقف الصفية
 : عدد سنوات الخبرة في التدریس رلمتغی تبعًا -:ثالثا

قدرة  درجة حول وسطات استجابات جمتمع الدراسة ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مت
اختالف عدد سنوات اخلربة يف  املعلمني على تطبيق منوذج التعلم البنائي يف املواقف الصفية تعزي إىل



)١١٨( 

على )  ١٧( وعرض نتائجه يف جدول رقم ) اختبار ف (مت استخدام حتليل التباين األحادي  التدريس،
 :النحو التايل

 
 
 
 
 

 )  ١٧  (جدول رقم 
 نتائج اختبار ت للمقارنة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة

 قدرة معلمي الریاضیات على تطبیق نموذج التعلم البنائي في المواقف الصفیة تبعا لمتغیر درجةحول 
 عدد سنوات الخبرة في التدریس

 لة اإلحصائيةالدال قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصادر التباين

 ٠.١٤ ١.٩٨ ٠.٤١ ٢ ٠.٨١ بني اموعات

   ٠.٢١ ٩٥ ١٩.٥١ داخل اموعات

    ٩٧ ٢٠.٣٢ الكلي

وتشري عدم وجود ، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة دالة إحصائياً وهي غري ) ١.٩٨ (تساوي ) ف(قيمة 
على تطبيق منوذج التعلم قدرة املعلمني  درجةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء جمتمع الدراسة حول 

 .اختالف عدد سنوات اخلربة البنائي يف املواقف الصفية تعزي إىل
 : الفصل الذي یدرسھ المعلم رلمتغی تبعًا -:رابعا

حول واقع قدرة ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة 
اختالف الفصل الذي يدرسـه   يف املواقف الصفية تعزي إىل املعلمني على تطبيق منوذج التعلم البنائي

علـى  ) ١٨(وعرض نتائجه يف جدول رقـم  ) اختبار ف (مت استخدام حتليل التباين األحادي  املعلم،
 :النحو التايل



)١١٩( 

 
 
 
 
 
 

   )  ١٨(  جدول رقم 
 نتائج اختبار ت للمقارنة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة

 ي الریاضیات على تطبیق نموذج التعلم البنائي في المواقف الصفیةقدرة معلم درجةحول 
 تبعا لمتغیر الصف الذي تدرسھ

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصادر التباين

 ٠.٦٩ ٠.٤٩ ٠.١٠ ٣ ٠.٣١ بني اموعات

   ٠.٢١ ٩٤ ٢٠.٠١ داخل اموعات

    ٩٧ ٢٠.٣٢ الكلي

وتشري عدم وجود ، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة دالة إحصائياً وهي غري ) ٠.٤٩ (تساوي ) ف(قيمة 
قدرة املعلمني على تطبيق منوذج التعلم  درجةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء جمتمع الدراسة حول 

 .اختالف الفصل الذي يدرسه املدرس البنائي يف املواقف الصفية تعزي إىل
 
 
 
 
 
 
 



)١٢٠( 

 

 
 

 الفصل الخامس
 ملخص نتائج الدراسة 

 ومقترحاتھا ھاوتوصیات
 

 .ملخص نتائج الدراسة : أوالً
 .توصيات الدراسة : ثانياً
 .مقترحات الدراسة : ثالثاً

 
 
 
 
 

 
 



)١٢١( 

 :كانت أهم النتائج كالتايل
هذه  من عدم وعي أفراد جمتمع الدراسة بنموذج التعلم البنائي، وبالرغم من أنقليلة وجود نسبة  -١

النسبة ليست كبرية لكن يأمل الباحث أن تكون هذه النسبة منعدمة حىت ميكن للمعلم تطبيق منـوذج  
 .التعلم البنائي تطبيقا صحيحا

معلمي الرياضيات  مبدينة الطائف لنمـوذج   تقبل أن استجابة أفراد جمتمع الدراسة على درجة -٢
 ). ٣.٩٣( على مقياس ليكرت وهو ما يساوي ) موافق (كانت بدرجة  التعلم البنائي

 أن قدرة معلمي الرياضيات مبدينة الطائف على تطبيق منوذج التعلم البنائي كانت بدرجة غالبـا  -٣
 . ) ٤.٠٩( وهو ما يساوي على مقياس ليكرت 

و ) بكالوريوس(من محلة  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  لوحظ عدم وجود -٤
 .تقبل معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي جةدرحول ) ماجستري(

غري (و ) التربوي(من محلة  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودلوحظ عدم  -٥
 .تقبل معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي درجةحول ) تربوي

مـدى تقبـل معلمـي     عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء جمتمع الدراسة حـول  -٦
 يف التدريس الرياضيات لنموذج التعلم البنائي تعزي إىل اختالف عدد سنوات اخلربة

تقبـل معلمـي    درجـة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء جمتمع الدراسة حول  -٧
 .الرياضيات لنموذج التعلم البنائي تعزي إىل اختالف الفصل الذي يدرسه املدرس

و ) بكـالوريوس (مـن محلـة    جمتمع الدراسةروق ذات داللة إحصائية بني آراء ف وجودعدم  -٨
 .قدرة املعلمني على تطبيق منوذج التعلم البنائي يف املواقف الصفية درجةحول ) ماجستري(

) غري تربوي(و) تربوي(من محلة  جمتمع الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بني آراء  وجودعدم  -٩
 .مني على تطبيق منوذج التعلم البنائي يف املواقف الصفيةقدرة املعل درجةحول 
 درجـة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء جمتمع الدراسة حول النتائج  إىل  تشري -١٠

قدرة املعلمني على تطبيق منوذج التعلم البنائي يف املواقف الصفية تعزي إىل اختالف عـدد سـنوات   
 .اخلربة



)١٢٢( 

 درجـة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء جمتمع الدراسة حول  النتائج إىلتشري  -١١
قدرة املعلمني على تطبيق منوذج التعلم البنائي يف املواقف الصفية تعزي إىل اختالف الفصـل الـذي   

 .يدرسه املدرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوصیات
 :ا يلين التوصيات تنبثق من نتائج الدراسة لذا يوصي الباحث مبإحيث 

النسبة اليت أظهرت عدم وعي حىت تكون ، اختاذ كافة اإلجراءات من اجلهات املعنية واملدربني ب -١
 و ميكن للمعلم تطبيق منوذج التعلم البنائي تطبيقاً، منعدمة  أفراد جمتمع الدراسة بنموذج التعلم البنائي

 .صحيحا



)١٢٣( 

منوذج واليت تساعد وتيسر للمعلم فهم وتقبل اختاذ كافة اإلجراءات من اجلهات املعنية واملدربني  -٢
   .مما ينعكس بالصورة االجيابية على العملية التعليمية ،  البنائي التعلم

وتوفري طرق تتواءم  منوذج التعلم البنائياختاذ التدابري الالزمة لتذليل أي عقبات حتول دون تطبيق  -٣ 
 . التعليمية بيسر وسهولةمع مقررات الرياضيات  مما يساعد على سري العملية 

منوذج التعلم البنائي بسبب وجود تقبل هلـذا  االهتمام بتفعيل الباحث أنه من الضروري  يوصي -٤
 . النموذج من كافة املعلمني

 .بناء برامج تدريبية تساعد املعلمني على فهم وتطبيق منوذج التعلم البنائي  -٥
الرياضيات حبيث تتوافق وطريقة النموذج البنـائي يف  تعديل املقررات للمناهج الدراسية يف مادة  -٦

 .التدريس 
وجوب االهتمام بالطرق احلديثة للتدريس وخباصة النظرية البنائية كطريقة أثبتـت الدراسـات    -٧

 .جناحها يف برامج الكليات واجلامعات 
 
 
 
 
 
 
 

 المقترحات
 .  ى املعلماتتطبق علباستخدام منوذج التعلم البنائي  مشاةإجراء دراسة  -١
 . تطبق على مناطق أخرىباستخدام منوذج التعلم البنائي مشاة إجراء دراسة  -٢
ابتدائيـة   تطبق على مراحل تعليمية أخـرى باستخدام منوذج التعلم البنائي مشاة إجراء دراسة  -٣

 .ومتوسطة 
 .إجراء دراسة مشاة باستخدام النماذج األخرى للنظرية البنائية  -٤
جراء دراسة مشاة  للمقارنة بني أكثر من منوذج من مناذج النظرية البنائيـة ملعرفـة األصـلح    إ -٥

 .واملناسب للمادة املناسبة 



)١٢٤( 

 .إجراء دراسة تبحث يف استخدام النظرية البنائية يف التعليم اجلامعي  -٦
يقة من طرق التـدريس  إجراء دراسة ملعرفة كيفية إدراج النظرية البنائية يف املناهج اجلامعية كطر -٧

 .احلديثة 
إجراء دراسة مشاة عن إمكانية تدريس مقرراتنا احلالية باستخدام منوذج التعلم البنائي وخباصـة   -٨

 .مقرر الرياضيات للصف الثالث الثانوي  
إجراء دراسة على برامج التدريب القائمة اليت تبحث يف تدريس النموذج البنائي هل هي مناسبة  -٩

 . أم حتتاج إىل تطوير للمعلمني
 .إجراء دراسة ملعرفة تقبل الطالب الستخدام منوذج التعلم البنائي يف تدريسهم  -١٠

 

 

 

 
 ))المراجع (( 

 :المراجع العربیة : أوًال
دار  :عمـان  ) .٤ ط (تدريسـها  وأصول مناهجها الرياضيات ) . م١٩٩٧ ( فريد، زينة، أبو -١

 .الفرقان
 القلـق علـى   ألثر نقدية دراسة - الدراسي والتحصيل القلق )م ١٩٩٥ (عايدة، صامية، أبو -٢

 .الوطنية املكتبة :عمان .الدراسي التحصيل
 أداء حتليلية ملستوى دراسة) . م٢٠٠٠(تيسري، والنهار، عبدالرمحن؛ عدس، خطاب؛ لبدة، أبو  -٣

 . والعلوم للرياضيات الثالثة الدولية الدراسة يف األردن طلبة
 املفـاهيم  تـدريس  يف البنائي التعلم منوذج استخدام أثر ،)م ٢٠٠٠ ( ، ربيع حممد ، امساعيل-٤

 جملة . اإلعدادي األوىل الصف ، طلبة لدى اإلبداعي والتفكري التعلم أثر وبقاء التحصيل على الرياضية
 ) . ٢٩٤ -٣١٨ .١٣ ، النفس وعلم التربية يف البحث



)١٢٥( 

 على املفاهيم الرياضية تدريس يف البنائي التعلم منوذج ماستخدا أثر ،)م٢٠٠٠ ( حممد، إمساعيل، -٥
 يف البحـث  جملة .اإلعدادي األول الصف طلبة لدى اإلبداعي والتفكري التعلم أثر وبقاء التحصيل

 . ) ٢٩٤- ٣١٨(١٣العدد  النفس، وعلم التربية
ملبـادئ   توظيف معلمي ومعلمات العلوم يف األدرندرجة ، ) م٢٠٠٢(بركات ، معتصم حسين  -٦

 .اجلامعة األردنية : رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الدراسات العليا ، األردن النظرية البنائية ،
على  فعالية استراتيجية مقترحة قائمة ،) م٢٠٠٠(تاج الدين إبراهيم حممد ، صربي ماهر إمساعيل  -٧

البديلة حول مفاهيم الكم وأثرهـا  بعض بعض مناذج التعلم البنائي وأساليب التعلم يف تعديل األفكار 
جملة رسـالة اخللـيج   على أساليب التعلم لدى معلمات العلوم قبل اخلدمة باململكة العربية السعودية ،

   ).٧٧(مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، العدد : العريب ، الرياض 
 البنائية النظرية اذجمن من كنموذج التعلم دورة استخدام فعالية ).م٢٠٠٣ ( ، عوض ، التودري -٨

 اسـتخرج . الثانويـة  املرحلـة  تالميذ لدى الدراسي والتفوق التحصيل يف املثلثات حساب لتدريس
 : من ، ٢٠٠٨ آذار ٢٦هـ املوافق ١٨/٣/١٤٢٩بتاريخ

http// www.geocitie,s.com /rawadrseserarchsnw/absbhat.html 
املعرفيـة   العامليـة  مكوناته الرياضيات يف راسيالد التحصيل).  م١٩٩٨ ( اهللا، جاد اهللا، جاد -٩

 التربوية والنفسـية،كلية  والدراسات البحوث والتنمية،سلسلة لإلبداع املصري امللتقى .والالمعريف
 . ١ اإلسكندرية،العدد التربية،

أثر استخدام دائرة التعلم على اكتساب املفاهيم العلمية وبقاء أثـر  ، ) م١٩٩٩(حسن ، رزق  -١٠
، جملة التربية العلمية ، اجلمعية املصرية للتربية م و االجتاهات لدى تالميذ الصف األول اإلعداد يالتعل

 ).٢(، العدد ) ٢(جامعة عني مشس ، الد : العلمية ، القاهرة ، كلية التربية 
 التـاريخ يف  ملادة الطلبة حتصيل يف كيلر خطة أثر،  )م٢٠٠٢(توفيق ومرعي، حممد، احليلة، -١١

 . ٢٢ اإلنسانية، العلوم دراسات جملة .ألردنا
 التربية القطرية، جملة .العلوم تدريس يف البنائية الفلسفة مضامني ). م١٩٩٦ (، خليل اخلليلي، -١٢
٢٥ . 
 عامل:  القاهرة ١ ط.(  البنائية النظرية منظور من والتدريس التعلم ).م٢٠٠٣(، حسن زيتون، -٣١

 ) .الكتب
 ابسـتومولوجي  منظـور  مـن  البنائيـة ).م١٩٩٢( تون،كمـال، وزي حسـن  زيتـون،  -٤١

 . املعارف منشأة :اإلسكندرية).١ط(.وتربوي
 .الكتب عامل:القاهرة .١ ط .منظومية رؤية التدريس، تصميم.)م١٩٩٩( حسن، زيتون، -٥١

http://www.geocitie,s.com


)١٢٦( 

 حتصيل طـالب  يف البنائي للتعلم منوذجني وفق التدريس أثر .)م٢٠٠٥( عصام، الشطناوي، -٦١
 .األردن ، الزرقاء، اهلامشية اجلامعة منشورة، غري ماجستري رسالة . الرياضيات يف اسعالت الصف

 طلبة الصف اجتاهات على التعاوين التعلم مناذج من منوذجني أثر .)م ١٩٩٥ ( عبداهللا، عبابنة،  -٧١
 معـة ،جا ٣٧ – ٥٧، التربوية البحوث مركز جملة .األردن يف الرياضيات تعلم حنو األساسي السابع
 . ٨العدد قطر،

 ، القاهرة )١ (،ط العلوم تدريس يف احلديثة االجتاهات.)م ٢٠٠١ ( ، السالم عبد ، السالم عبد-٨١
 . العريب الفكرر دا

، ٤، طالبحث العلمي يف مفهومه أدواتـه ، أسـاليبه   ، ) م١٩٩٢(عبيدات ، ذوقان وآخرون -١٩
 .دار الفكر للنشر والتوزيع : عمان 

: ، الريـاض  ٢، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ، ط) م٢٠٠٣(حل محد العساف ، صا-٢٠
 .مكتبة العبيكان 

 للطباعـة  البريق دار:عمان ،٢ ط . االجتماعي النفس علم )م٢٠٠٥.( اللطيف عبد عقل، -٢١
 . والتوزيع والنشر

،  عشـرين وال طرق التدريس يف القرن الواحد، ) م  ٢٠٠٥( فرج ، عبد اللطيف بن حسني  -٢٢
 . دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة: اململكة العربية السعودية 

 ٢٧، املعلم رسالة . العلم مهارات خالل الطلبة تفكري نطور كيف ).م٢٠٠٠( وجيه، القاسم، -٢٣
– ٢٦ . 
 دار عمـان  ١ ط( .الصفي التعلم سيكولوجية ).م٢٠٠٠(نايفة، وقطامي، يوسف، قطامي،  -٢٤

 ) .الشروق
 األساسية وتفكريهم املرحلة طلبة حتصيل يف املفاهيم خرائط أثر ).م ٢٠٠١ ( تيسري، القيسي،-٥٢
 .العراق ،بغداد بغداد، جامعة منشورة، غري هدكتورا رسالة . الرياضيات يف قد النا
 .١٩٩٩)   ٨٣(رقم املركز منشورات سلسلة البشرية، املوارد لتنمية الوطين املركز-٢٦
يف  البنـائي  أثر استخدام منوذج التعلم، ) هـ  ١٤٢٨  (غازي بن صالح بن هليل،  املطريف -٧٢

، رسالة دكتوراه  املتوسط تدريس العلوم على التحصيل واالجتاه حنو املادة لدى طالب الصف الثالث
 .القرى جامعة أم: غري منشورة ، كلية التربية مبكة املكرمة 



)١٢٧( 

 اخلصائص اإلبداعية تطوير على الناقد التفكري تعليم برنامج أثر). م٢٠٠٠(قيس، املقدادي، -٨٢
 األردنيـة،  ة، اجلامعة منشور غري ماجستري رسالة . عشر احلادي الصف طلبة لدى الذات ير وتقد

 .األردن عمان،
 .والنشر للطباعة الثقافة دار :القاهرة ،الرياضيات فلسفة يف ).م١٩٧٧(حممد، مهران،  -٩٢

 تدريس العلـوم  يف بنائي منوذج تطبيق يف املعلمني فاعلية ).م٢٠٠٢(اهللا،عبد إبراهيم املومين، -٣٠
 . ٢٩ رقم، التربوية العلوم دراسات .األردن يف األساسي الثالث للصف

 للصف تدريس العلوم يف بنائي منوذج تطبيق يف املعلمني فاعلية) . م ٢٠٠٢ (، إبراهيم ، املومين-٣١
 . ٢٩-٣٥التربوية، العلوم  دراسات . األردن يف األساسي الثالث

البنائية وأثر تأهيلـهم   درجة معرفة معلمي العلوم النظرية ،) م  ٢٠٠٢( الوهر ، حممود طاهر -٣٢
 .جامعة قطر: التربوية ، كلية التربية، قطر  ، جملة مركز البحوثاألكادميي و التربوي وجنسهم عليها 
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 أعضاء لجنة تحكیم استبانة الدراسة
 الدرجة العلمية االسم 
 قسم املناهج–كلية التربية  –أستاذ مشارك جبامعة أم القرى  غندورةبن حسن عباس .د ١
 قسم املناهج–كلية التربية  –لقرى جبامعة أم ا مساعدأستاذ  الغامدي سند يوسف بن عبداهللا .د ٢
 قسم املناهج–كلية التربية  –جبامعة أم القرى  مساعدأستاذ  صرييف  بن عبدالغين عدنان. د ٣
 قسم املناهج–كلية التربية  –أستاذ مشارك جبامعة أم القرى  إحسان كنسارة. د.أ ٤
 م نفسقسم عل–كلية التربية  –أستاذ جبامعة أم القرى  ربيع طه . د ٥
 قسم املناهج–كلية التربية  –جبامعة أم القرى  مشارك أستاذ سامل خليل. د ٦
 قسم املناهج–كلية التربية  –أستاذ مشارك جبامعة أم القرى  فوزي بنجر. د ٧
 كلية املعلمني بالطائف-أستاذ جبامعة الطائف  علي عبدالرحيم حسانني. د.أ ٨
 قسم املناهج –كلية التربية  –القرى  أستاذ جبامعة أم مرضي الزهراين.د ٩
 قسم املناهج–كلية التربية  –أستاذ جبامعة أم القرى  فهد الفعر. د ١٠
 كلية املعلمني –أستاذ جبامعة امللك عبدالعزيز  خالد الزهراين. د ١١
 كلية املعلمني –أستاذ جبامعة امللك عبدالعزيز  غرم اهللا الغامدي. د ١٢
 كلية املعلمني بالطائف-حماضر جبامعة الطائف  سامل الثقفيأمحد : األستاذ ١٣
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 )٢(ملحق 
نموذج لالستبانة في مراحلھا 

 األولیة
 قبل التحكیم

 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العايل  
 جامعة أم القرى    



)١٣٩( 

 كلية التربية       
 هج وطرق التدريسقسم املنا

 

 ...سلمه اهللا       أخي معلم مادة الرياضيات 
 ...وبعد    السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 بقوم الباحث بدراسة ميدانية وصفية بعنوان
 ) مدى معرفة وتقبل معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي ومقدرم على تطبيقه (  
جة املاجستري ختصص طرق التدريس بكلية التربية يف جامعة أم وذلك ضمن متطلبات احلصول على در 

 .القرى
للبديل ) P(لذا أرجو منك قراءة مجيع الفقرات بدقة واإلجابة على كل فقرة من خالل وضع إشارة 

الذي تراه مناسباً لك، علماً بأن املعلومات سوف تعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث 
 .العلمي
 ...لك حسن تعاونك معنا سلفاً  شاكراً

 
 
 

 الباحث          املشرف           
 عبداهلادي عابد عبداهللا الثقفي                 مسري نور الدين فلمبان. د.أ       

 ٠٥٥٥٧٩١٧٢١: للتواصل       أستاذ مشارك بقسم املناهج وطرق التدريس 
    hotmail.com@aaaa٧٠٤           كلية التربية  –جبامعة أم القرى 

 
 

 البيانات الشخصية/ أوالً 
 ...................................................................................................................................................:)اختياري ( االسم 

 
 :أمام العبارة اليت تنطبق على وضعك )  P( ضع عالمة 

 :املؤهل العلمي  -١

mailto:@hotmail.com


)١٤٠( 

 .بكالوريوس رياضيات بدون إعداد تربوي )  (
 .بكالوريوس رياضيات مع إعداد تربوي )  (
 .ماجستري  )  (
 .دكتوراه  )  (
 

 :عدد سنوات اخلربة يف التدريس  -٢
 .سنوات  ٥إىل أقل  من  – ١من )  (
 .سنوات  ١٠إىل أقل من  – ٥من )  (
 .سنة  ١٥إىل أقل من  – ١٠من )  (
 .سنة فأكثر  ١٥من )  (

 
 :الصف الذي تدرسه  -٣

( .................................................................. ) 
 
 
 
 
 

 الفقرات: ثانيا
 مدى معرفة معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنائي : المحور األول

قرة
 الف

رقم
 

 الفقرة
متأكد 
بدرجة 
 عالية

متأكد 
بدرجة 
 متوسطة

متأكد 
بدرجة 
 قليلة

غري 
 متأكد

     يستند منوذج التعلم البنائي إىل نظرية جانيه يف التعلم ١

٢ 
 تعد النظرية املعرفية األساس النظري لنموذج التعلم البنائي

    

     التعلم البنائي وفقا لنموذج، الطالب هو حمور العملية التعليمية  ٣
     وفقا لنموذج التعلم البنائي، املعلم هو حمور العملية التعليمية  ٤



)١٤١( 

٥ 
يؤكد منوذج التعلم البنائي على أمهية التفاعل االجتمـاعي بـني   

داخل الصف من خالل املشروعات املشتركة وجلسـات   بالطال
 .املناقشة

    

٦ 
يف جمـال بنـاء املنـاهج     ميكن االستفادة من منوذج التعلم البنائي

 .املدرسية
    

     .دور املعلم يف منوذج التعلم البنائي هو منظم للبيئة التعليمية ٧

٨ 
املعلم هو املصدر الرئيسي للمعلومات يف املواقف الصـفية وفقـا   

 .لنموذج التعلم البنائي
    

٩ 
يتلقى الطالب اخلربات من املعلم مباشرة وفقا لنمـوذج الـتعلم   

 .ائيالبن
    

١٠ 
يتيح منوذج التعلم البنائي الفرص أمام املتعلمني للتفاعل مع األشياء 

 .وجتريبها
    

     . يستند منوذج التعلم البنائي إىل النظرية السلوكية يف التعلم ١١

١٢ 
تتكون البنية املعرفية وفقا لنموذج التعلم البنائي من خالل الـربط  

 .بني املعرفة السابقة واحلالية
    

١٣ 
يهيئ املعلم الطلبة يف منوذج التعلم البنائي كمستقبلني للمعرفـة ال  

 .كمشاركني يف عمليات التعلم
    

١٤ 
ميكن تعليم الطالب أي مهارة مهما بلغت صعوبتها بغض النظر عن 

 .وفقا لنموذج التعلم البنائي، قدرات املتعلمني 
    

     .قا لنموذج التعلم البنائيوف، خربات املتعلمني ثابتة ال تتغري  ١٥

١٦ 
يراعي املعلم طبيعة املرحلة النمائية للمتعلمني عند استخدام منوذج 

 .التعلم البنائي
    

١٧ 
يتطلب استخدام منوذج التعلم البنائي وضع الطالب يف بيئة نشطة 

 .وفعالة لتسهيل التعلم 
    

١٨ 
ة سليمة وفقا ميكن تعديل اخلربات اخلاطئة وإحالل خربات جديد

 .لنموذج التعلم البنائي
    

    ينقل املعلم اخلربات للمتعلمني من خالل التلقني وفقـا لنمـوذج    ١٩



)١٤٢( 

 .التعلم البنائي

٢٠ 
إن استخدام منوذج التعلم البنائي يزيد من متركز الطالب حـول  

 .ذاته
    

٢١ 
حقيق إن استخدام منوذج التعلم البنائي يقلل من دافعية املتعلمني لت

 .اإلجناز الدراسي
    

     .يعد منوذج التعلم البنائي من أهم مناذج التعلم اإلنساين ٢٢
     .يعد التعزيز واحد من املبادئ اليت يستند إليها منوذج التعلم البنائي ٢٣

٢٤ 
تشكل  نظرية بياجيه يف النمو املعريف املنطلقات األساسية لنموذج 

 .التعلم البنائي
    

٢٥ 
كز منوذج التعلم البنائي على تشجيع املتعلمني علـى عمليـات   ير

 .االكتشاف الذايت
    

     .يهدف منوذج التعلم البنائي إىل متكني املتعلمني من احلفظ والتذكر ٢٦
     .للمتعلمني فرصة متثيل دور العلماء منوذج التعلم البنائي يعطي ٢٧

٢٨ 
م اجتاهات إجيابية حنو العلـم  ينمي منوذج التعلم البنائي لدى املتعل

 . والعلماء
    

     . يربط منوذج التعلم البنائي بني العلم والتكنولوجيا ٢٩

٣٠ 
يتيح منوذج التعلم البنائي للمتعلمني الفرصة للتفكري يف اكرب عدد 

 .للمشكلة الواحدة ممكن من احللول
    

 
 
 

 لتعلم البنائيمدى تقبل معلمي الریاضیات لنموذج ا: المحور لثاني

رقم 
 الفقرة الفقرة

موافق 
بدرجة 
 كبرية

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

 موافق
غري 
 موافق

    ميكنين استخدام منوذج التعلم البنائي بشكل فعال يف املواقف  ١



)١٤٣( 

 .الصفية

     .اعتقد أن منوذج التعلم البنائي مناسب جلميع املراحل التعليمية ٢

     .يسهل على الطالب التعلم استخدام منوذج التعلم البنائي ٣

٤ 
يؤدي استخدام منوذج التعلم البنائي إىل تكوين خربات متنوعة 

 .لدى املتعلمني
    

٥ 
يؤدي استخدام منوذج التعلم البنائي إىل تدريب املتعلمني 

 .احلوار والتفكري واملناقشة
    

٦ 
يشجع استخدام منوذج التعلم البنائي الطلبة على املشاركة 

 .ماعية الفعالةاجل
    

     .ميكنين تطبيق منوذج التعلم البنائي بسهولة يف املواقف الصفية ٧

     .حيتاج تطبيق منوذج التعلم البنائي جهود كبرية من املعلم ٨

٩ 
استخدام منوذج التعلم البنائي كونه يركز على الطالب  أفضل

 . كمحور للعملية التعليمية
    

١٠ 
لتعلم البنائي باستمرار يف الواقف الصفية  إن تطبيق منوذج ا

 .يرهق املعلم ويسترتف طاقاته
    

١١ 
إن دوري كمهيئ  للبيئة التعليمية باستخدام منوذج التعلم 

 .البنائي أفضل من دوري كملقن للمتعلمني
    

١٢ 
كونه ، أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي يف املواقف الصفية 

 .يف مواقف عملية بطاليركز على تعلم ال
    

١٣ 
ألنه يؤدي إىل ربط ؛ أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي 

 .اخلربات السابقة باملواقف التعليمية لتكوين خربات جديدة
    

١٤ 
يشجع املتعلمني على  ؛ أرى أن استخدام منوذج التعلم البنائي

 .املشاركة الصفية
    

١٥ 
كونه يسمح يتبادل ؛ لتعلم البنائي أُفَضل استخدام منوذج ا

 .اخلربات بني املتعلمني يف املواقف الصفية
    

    يؤدي إىل تعدد ؛ اعتقد أن استخدام منوذج التعلم البنائي  ١٦



)١٤٤( 

 .مصادر املعرفة للمتعلمني يف املواقف الصفية

١٧ 
ألنه حيتاج إىل حتضري ؛ ابتعد عن استخدام منوذج التعلم البنائي 

 .يمية بشكل مستمرمواد تعل
    

١٨ 
حيتاج إىل وقت طويل ؛ اعتقد أن تطبيق منوذج التعلم البنائي 

 .يف املواقف الصفية
    

١٩ 
كونه ينمي القدرة على ؛ أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي 

 .التفكري والتحليل لدى املتعلمني
    

٢٠ 
ؤدي إىل حتقيق كونه ي؛ أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي 

 .التكامل املعريف لدى املتعلمني
    

٢١ 
كونه  يراعي طبيعة  ؛ أُفَضل استخدام  منوذج التعلم البنائي

 .النمو املعريف للمتعلمني
    

٢٢ 
كونه يتطلب من ؛ ابتعد عن استخدام منوذج التعلم البنائي 

املعلم طرح أمثلة ومواقف عملية كثرية بشكل مستمر يف 
 .الصفية املواقف

    

٢٣ 
كونه يقلل من أمهية ؛ ال أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي 

 .دوري كمصدر رئيسي  للمعرفة بالنسبة للمتعلمني
    

٢٤ 
اعتقد أن منوذج التعلم البنائي يبعد املعلم عن دوره التقليدي 

 .يف التعليم
    

٢٥ 
خيرج املتعلم من كونه ؛ أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي 

 .دوره كمتلقي سليب للمعلومات
    

٢٦ 
اعتقد أن منوذج التعلم البنائي ينمي لدى الطالب االعتماد على 

 .الذات واالستقاللية يف التعلم
    

٢٧ 
أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي كونه ينمي قدرات 

 .املتعلمني على املالحظة والبحث واالستقصاء
    

٢٨ 
يثري تناقضات لدى  ؛ ألنه ضل استخدام منوذج التعلم البنائيأُفَ

 .املتعلمني
    

    اعتقد أن استخدام منوذج التعلم البنائي يوفر خربات تعليمية  ٢٩



)١٤٥( 

 .حمسوسة ذات صلة مبوضوع الدرس

٣٠ 
كونه يدرب املتعلمني ؛أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي 

 .اف مفاهيمهم بأنفسهم واكتش، على تعديل أخطائهم 
    

 

 

 مدى قدرة المعلم على تطبیق نموذج التعلم البنائي في المواقف الصفیة: المحور الثالث
 

رقم 
 نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة الفقرة

أعد اخلطة الدراسية حبيث ميكنين التطرق إىل أمور غري حمددة يف  ١
 .اخلطة

    

     .بوضوح بناءاً على حاجات الطالبصياغةأهداف حمددة ب أقوم ٢

     . أسعى إىل توفري خربات حسية ذات صلة مبضمون الدرس ٣
     . مسبقا بأحدد املفهوم الذي أريد أن أقدمه للطال ٤
     . أجتنب إعطاء اإلجابات مباشرة ٥

     .ب استمع لطروحات وأفكار وانتقادات  الطال ٦

     قائمة على االحترام املتبادل بالطالأقيم عالقات ناجحة مع  ٧
يف حتديد احلاجات اليت  يريدون  باعمل على إشراك الطال ٨

 تعلمها
    

أعطي للطالب الدور األكرب يف احلصة بينما يقتصر دوري على  ٩
 .تسهيل التعلم

    

على التعلم من مصادر خمتلفة وعدم االكتفاء  بأشجع الطال ١٠
 .علمباملدرسة كمكان للت

    

     مشكالت علمية تتضمن حتديا مناسبا لتفكريهم بأقَدم للطال ١١

     .أقوم بربط فروع املعرفة املختلفة و املكاملة بينها ١٢

     .ب ابتعد عن أسلوب النقل املباشر للمعلومات للطال ١٣



)١٤٦( 

     . ومشاركام بأتقبل مبادرات الطال ١٤
      . عالانظم بيئة التعلم بشكل ف ١٥
     . أوظِّف املواد املتوفرة يف بيئة التعلم إىل جانب احملتوى املقرر ١٦

للمفاهيم السابقة قبل البدء  بأحاول الكشف عن فهم الطال ١٧
 . بالدرس

    

     .جتارب تولد تناقضات الفتراضام األولية باعرض للطال ١٨
     بعضهم بعضعلى احلوار والنقاش معي ومع  بأشجع الطال ١٩
     .ب أسعى إىل طرح أسئلة مفتوحة تثري تفكري الطال ٢٠

     . وقتاً كافيا يف التفكري بعد طرح السؤال ب أعطى للطال ٢١

٢٢ 
     . على تعديل أو حتسني تفسريام  بالطال أشجع

     .للنتائج قبل إجراء التجارب  باستمع لتنبؤات الطال ٢٣
     . بعض األحداث املتناقضة بطالاعرض على ال ٢٤

     . على تقدمي اقتراحام وتفسريام بأشجع الطال ٢٥

     حبيث يكتشفوا مفاهيمهم بأنفسهم بأعطي الوقت الكايف للطال ٢٦

     اهتم بتصحيح املفاهيم اخلاطئة لدى املتعلمني ٢٧

ف وال أعنفهم عليها، وأوجههم الكتشا بأتقبل أخطاء الطال ٢٨
 .أخطائهم بأنفسهم

    

أسعى إىل مساعدة الطالب للعمل بفاعلية مع اآلخرين عن طريق  ٢٩
 .التعاون اجلماعي

    

٣٠ 
 البحث يف الرغبة تثري اليت التعليمية اخلربات توفري إىل أسعى

 .ب الالط لدى واالستقصاء
 

    

 
 
 
 



)١٤٧( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣(ملحق 
 االستبانةنموذج تحكیم 



)١٤٨( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العايل  
 جامعة أم القرى    

 كلية التربية       
 قسم املناهج وطرق التدريس

 

 ...سلمه اهللا    / ........................................سعادة الدكتور 
 ... وبعد   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 بقوم الباحث بدراسة ميدانية وصفية بعنوان
 ) مدى معرفة وتقبل معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنائي ومقدرتھم على تطبیقھ (  
 .وذلك ضمن متطلبات احلصول على درجة املاجستري ختصص طرق التدريس بكلية التربية يف جامعة أم القرى 

 :ودف الدراسة إىل 
 .بنموذج التعلم البنائي  –باململكة العربية السعودية  –مبدينة الطائف  –معرفة معلمي الرياضيات  التعرف على مدى -١
 .بنموذج التعلم البنائي  –باململكة العربية السعودية  –مبدينة الطائف  –التعرف على مدى تقبل معلمي الرياضيات  -٢
 .على تطبيق منوذج التعلم البنائي  –باململكة العربية السعودية  – مبدينة الطائف –التعرف على مدى قدرة معلمي الرياضيات  -٣

 .وقد مت اختياري هلذه االستبانة لكوا مناسبة هلذه الدراسة من وجهة نظر الباحث 
 : ومت تقسيم االستبانة إىل ثالثة حماور ولكل حمور مقياس يتناسب معه و هي 

 وذج التعلم البنائيمدى معرفة معلمي الریاضیات لنم: المحور األول

 بیانات المحكم
 ....../............................االسم

الدرج                             ة العلمی                             ة  
................./....... 

 /...................... الوظیفة الحالیة
/ التخص                                                                 ص 

.............................. 
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 غري متأكد متأكد بدرجة قليلة متأكد بدرجة متوسطة متأكد بدرجة عالية العبارة الرقم

      
 مدى تقبل معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنائي: المحور لثاني

 غري موافق موافق موافق بدرجة متوسطة موافق بدرجة كبرية العبارة الرقم

      
 .مدى قدرة المعلم على تطبیق نموذج التعلم البنائي في المواقف الصفیة  :المحور الثالث

 نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة الرقم

      
 :أرجو التكرم من سعادتكم بإبداء مرئياتكم الكرمية حول االستبانة املرفقة من حيث 

 ...شاكراً لك  على حسن تعاونك سلفاً 
 حثالبا           املشرف      

 عبداهلادي عابد عبداهللا الثقفي        مسري نور الدين فلمبان. د.أ     
 ٠٥٥٥٧٩١٧٢١: للتواصل         أستاذ مشارك بقسم املناهج وطرق التدريس 

 كلية التربية –جبامعة أم القرى 

 البيانات الشخصية/ أوالً 
 ....................................................................................................................................................) :اختياري ( االسم 

 
 :أمام العبارة اليت تنطبق على وضعك )  P( ضع عالمة 

 :املؤهل العلمي  -١
 .بكالوريوس رياضيات بدون إعداد تربوي )  (
 .بكالوريوس رياضيات مع إعداد تربوي )  (
 .ماجستري  )  (
 .دكتوراه  )  (
 

 :عدد سنوات اخلربة يف التدريس  -٢
 .سنوات  ٥إىل أقل  من  – ١من )  (
 .سنوات  ١٠إىل أقل من  – ٥من )  (
 .سنة  ١٥إىل أقل من  – ١٠من )  (
 .سنة فأكثر  ١٥من )  (
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 :الصف الذي تدرسه  -٣

............................................... )( ................... 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الفقرات: ثانيا
 مدى معرفة معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنائي : المحور األول

 الصياغة املقترحة  غري مالئمة مالئمة العبارة الرقم

    . يستند منوذج التعلم البنائي إىل نظرية جانيه يف التعلم ١
    . لنموذج التعلم البنائي تعد النظرية املعرفية األساس النظري ٢
    . وفقا لنموذج التعلم البنائي، الطالب هو حمور العملية التعليمية  ٣
    . لنموذج التعلم البنائي وفقاً ، املعلم هو حمور العملية التعليمية ٤

٥ 
 بيؤكد منوذج التعلم البنائي على أمهية التفاعل االجتماعي بني الطال

    .ملشروعات املشتركة وجلسات املناقشةداخل الصف من خالل ا

    .ميكن االستفادة من منوذج التعلم البنائي يف جمال بناء املناهج املدرسية ٦
    .دور املعلم يف منوذج التعلم البنائي هو منظم للبيئة التعليمية ٧

٨ 
لنموذج  وفقاً، للمعلومات يف املواقف الصفية  املعلم هو املصدر الرئيس

 .م البنائيالتعل
   

    .يتلقى الطالب اخلربات من املعلم مباشرة وفقا لنموذج التعلم البنائي ٩

١٠ 
يتيح منوذج التعلم البنائي الفرص أمام املتعلمني للتفاعل مع األشـياء  

    .وجتريبها

    يستند منوذج التعلم البنائي إىل النظرية السلوكية يف التعلم ١١

١٢ 
لنموذج التعلم البنائي من خالل الربط بني  وفقاً، فية تتكون البنية املعر

 .املعرفة السابقة واحلالية
   

١٣ 
يف منوذج التعلم البنائي كمستقبلني للمعرفـة ال   بيهيئ املعلم الطال

 .كمشاركني يف عمليات التعلم
 

   

   ميكن تعليم الطالب أي مهارة مهما بلغت صعوبتها بغض النظر عـن   ١٤
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 . وفقا لنموذج التعلم البنائيقدرات املتعلمني
    .لنموذج التعلم البنائي وفقاً، خربات املتعلمني ثابتة وال تتغري  ١٥

١٦ 
يراعي املعلم طبيعة املرحلة النمائية للمتعلمني عند استخدام منوذج التعلم 

    .البنائي

١٧ 
الة يتطلب استخدام منوذج التعلم البنائي وضع الطالب يف بيئة نشطة وفع

    .لتسهيل التعلم 

١٨ 
 وفقاً، وإحالل خربات جديدة سليمة ، ميكن تعديل اخلربات اخلاطئة 

 .لنموذج التعلم البنائي
   

١٩ 
لنموذج التعلم  وفقاً، ينقل املعلم اخلربات للمتعلمني من خالل التلقني 

 .البنائي
   

    .حول ذاتهإن استخدام منوذج التعلم البنائي يزيد من متركز الطالب  ٢٠

٢١ 
إن استخدام منوذج التعلم البنائي يقلل من دافعية املـتعلمني لتحقيـق   

    .اإلجناز الدراسي

    .يعد منوذج التعلم البنائي من أهم مناذج التعلم اإلنساين ٢٢
    .يعد التعزيز واحد من املبادئ اليت يستند إليها منوذج التعلم البنائي ٢٣

٢٤ 
جيه يف النمو املعريف املنطلقات األساسـية لنمـوذج   تشكل  نظرية بيا

 .التعلم البنائي
   

٢٥ 
يركز منوذج التعلم البنائي على تشجيع املـتعلمني علـى عمليـات    

 .االكتشاف الذايت
   

    .يهدف منوذج التعلم البنائي إىل متكني املتعلمني من احلفظ والتذكر ٢٦
    . فرصة متثيل دور العلماءللمتعلمني منوذج التعلم البنائي يعطي ٢٧

٢٨ 
ينمي منوذج التعلم البنائي لدى املتعلم اجتاهات إجيابيـة حنـو العلـم    

    . والعلماء

    . يربط منوذج التعلم البنائي بني العلم والتكنولوجيا ٢٩

٣٠ 
كرب عدد ممكن أيتيح منوذج التعلم البنائي للمتعلمني الفرصة للتفكري يف 

 .لة الواحدةللمشك من احللول
   

 
 

 مدى تقبل معلمي الریاضیات لنموذج التعلم البنائي: المحور لثاني

 مالئمة العبارة الرقم
غري 
 مالئمة

 الصياغة املقترحة

١ 
    .ميكنين استخدام منوذج التعلم البنائي بشكل فعال يف املواقف الصفية

٢ 
    .ليميةاعتقد أن منوذج التعلم البنائي مناسب جلميع املراحل التع

    .استخدام منوذج التعلم البنائي يسهل على الطالب التعلم ٣

٤ 
يؤدي استخدام منوذج التعلم البنائي إىل تكوين خربات متنوعة لدى 

 .املتعلمني
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٥ 
يؤدي استخدام منوذج التعلم البنائي إىل تدريب املـتعلمني احلـوار   

 .والتفكري واملناقشة
   

٦ 
على املشاركة اجلماعية  بالتعلم البنائي الطاليشجع استخدام منوذج 

 .الفعالة
   

    .ميكنين تطبيق منوذج التعلم البنائي بسهولة يف املواقف الصفية ٧

٨ 
    .حيتاج تطبيق منوذج التعلم البنائي جهود كبرية من املعلم

٩ 
كونه يركز علـى الطالـب   ؛استخدام منوذج التعلم البنائي  لُفضأُ

 . لية التعليميةكمحور للعم
   

١٠ 
إن تطبيق منوذج التعلم البنائي باستمرار يف الواقف الصفية  يرهـق  

 .املعلم ويسترتف طاقاته
   

١١ 
إن دوري كمهيئ  للبيئة التعليمية باستخدام منوذج التعلم البنـائي  

 .أفضل من دوري كملقن للمتعلمني
   

١٢ 
كونه يركز ؛ملواقف الصفية أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي يف ا

 .يف مواقف عملية بعلى تعلم الطال
   

١٣ 
أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي ألنه يؤدي إىل ربط اخلـربات  

 .السابقة باملواقف التعليمية لتكوين خربات جديدة
   

١٤ 
أرى أن استخدام منوذج التعلم البنائي يشجع املتعلمني على املشاركة 

 .الصفية
 

   

١٥ 
كونه يسمح يتبادل اخلربات ؛  أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي 

 .بني املتعلمني يف املواقف الصفية
   

١٦ 
عتقد أن استخدام منوذج التعلم البنائي يؤدي إىل تعدد مصادر املعرفة أ

 .للمتعلمني يف املواقف الصفية
   

١٧ 
نه حيتاج إىل حتضري مواد أل؛ بتعد عن استخدام منوذج التعلم البنائي أ

 .تعليمية بشكل مستمر
   

١٨ 
عتقد أن تطبيق منوذج التعلم البنائي حيتاج إىل وقت طويل يف املواقف أ

 .الصفية
   

١٩ 
كونه ينمي القـدرة علـى   ؛  أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي 

 .التفكري والتحليل لدى املتعلمني
   

٢٠ 
كونه يؤدي إىل حتقيق التكامل ؛  التعلم البنائي أُفَضل استخدام منوذج 

 .املعريف لدى املتعلمني
   

٢١ 
كونه  يراعي طبيعة النمـو  ؛ أُفَضل استخدام  منوذج التعلم البنائي 

 .املعريف للمتعلمني
   

٢٢ 
كونه يتطلب من املعلـم  ؛ بتعد عن استخدام منوذج التعلم البنائي أ

 .بشكل مستمر يف املواقف الصفية طرح أمثلة ومواقف عملية كثرية
   

٢٣ 
كونه يقلل من أمهية دوري ؛ ال أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي 

 .كمصدر رئيسي  للمعرفة بالنسبة للمتعلمني
   

   عتقد أن منوذج التعلم البنائي يبعد املعلم عـن دوره التقليـدي يف   أ ٢٤
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 .التعليم

٢٥ 
كونه خيرج املتعلم من دوره ؛  علم البنائي أُفَضل استخدام منوذج الت
 .كمتلقي سليب للمعلومات

   

٢٦ 
عتقد أن منوذج التعلم البنائي ينمي لدى الطالب االعتماد على الذات أ

 .واالستقاللية يف التعلم
   

٢٧ 
كونه ينمي قدرات املتعلمني ؛  أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي 

 .الستقصاءعلى املالحظة والبحث وا
   

    .أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي يثري تناقضات لدى املتعلمني ٢٨

٢٩ 
عتقد أن استخدام منوذج التعلم البنائي يوفر خربات تعليمية حمسوسة أ

 .ذات صلة مبوضوع الدرس
   

٣٠ 
كونه يدرب املتعلمني علـى  ؛  أُفَضل استخدام منوذج التعلم البنائي 

 .طائهم واكتشاف مفاهيمهم بأنفسهم تعديل أخ
   

على تطبیق نموذج التعلم البنائي في  معلمي الریاضیاتمدى قدرة : المحور الثالث

 المواقف الصفیة
 الصياغة املقترحة غري مالئمة مالئمة العبارة الرقم

    .أعد اخلطة الدراسية حبيث ميكنين التطرق إىل أمور غري حمددة يف اخلطة ١

    .ب على حاجات الطال م بصياغة أهداف حمددة بوضوح بناًءأقو ٢
    . أسعى إىل توفري خربات حسية ذات صلة مبضمون الدرس ٣
    . مسبقاً بأحدد املفهوم الذي أريد أن أقدمه للطال ٤
    . أجتنب إعطاء اإلجابات مباشرة ٥

    .الب ستمع لطروحات وأفكار وانتقادات  الطأ ٦
    . م عالقات ناجحة مع الطلبة قائمة على االحترام املتبادلأقي ٧

    . يف حتديد احلاجات اليت  يريدون تعلمها بعمل على إشراك الطالأ ٨

٩ 
أعطي للطالب الدور األكرب يف احلصة بينما يقتصر دوري على تسهيل 

 .التعلم
   

١٠ 
اء باملدرسة وعدم االكتف ، على التعلم من مصادر خمتلفة بأشجع الطال

 .كمكان للتعلم
   

    . مشكالت علمية تتضمن حتديا مناسبا لتفكريهم بأقَدم للطال ١١
    .أقوم بربط فروع املعرفة املختلفة و املكاملة بينها ١٢
    .ب ابتعد عن أسلوب النقل املباشر للمعلومات للطال ١٣

    . ومشاركام البأتقبل مبادرات الط ١٤
    .بيئة التعلم بشكل فعال نظم أ ١٥
    . أوظِّف املواد املتوفرة يف بيئة التعلم إىل جانب احملتوى املقرر ١٦
    . للمفاهيم السابقة قبل البدء بالدرس بأحاول الكشف عن فهم الطال ١٧

    .جتارب تولد تناقضات الفتراضام األولية الباعرض للط ١٨

    . نقاش معي ومع بعضهم بعضعلى احلوار وال بأشجع الطال ١٩
    .ب أسعى إىل طرح أسئلة مفتوحة تثري تفكري الطال ٢٠
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    . وقتاً كافيا يف التفكري بعد طرح السؤال بأعطى للطال ٢١
    . على تعديل أو حتسني تفسريام  بأشجع الطال ٢٢
    .للنتائج قبل إجراء التجارب  بستمع لتنبؤات الطالأ ٢٣
    . بعض األحداث املتناقضة برض على الطالعأ ٢٤

    . على تقدمي اقتراحام وتفسريام بأشجع الطال ٢٥

    . حبيث يكتشفوا مفاهيمهم بأنفسهم بأعطي الوقت الكايف للطال ٢٦
    . هتم بتصحيح املفاهيم اخلاطئة لدى املتعلمنيأ ٢٧

٢٨ 
هم الكتشاف أخطائهم وال أعنفهم عليها، وأوجه بأتقبل أخطاء الطال

 . بأنفسهم
   

٢٩ 
أسعى إىل مساعدة الطالب للعمل بفاعلية مع اآلخرين عن طريق التعاون 

 .اجلماعي
   

٣٠ 
 واالستقصاء البحث يف الرغبة تثري اليت التعليمية اخلربات توفري إىل أسعى
 .الطالب  لدى

   

 
 
 
 
 
 

 )٤(ملحق 
 نموذج لالستبانة بعد التحكیم

 النھائیةفي صورتھا 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العايل  
 جامعة أم القرى    

 كلية التربية       
 قسم املناهج وطرق التدريس

 

 

 ...سلمه اهللا       أخي معلم مادة الرياضيات 
 ...وبعد    السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 : بعنوان ميدانية وصفية بدراسةبقوم الباحث 
 على تطبيقه قدرم درجةو معرفة وتقبل معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي واقع(  

 )  يف املواقف الصفية
وذلك ضمن متطلبات احلصول على درجة املاجستري ختصص طرق التدريس بكلية التربية يف جامعة أم  

 .القرى
للبديل الذي ) P(ات بدقة واإلجابة على كل فقرة من خالل وضع إشارة لذا أرجو منك قراءة مجيع الفقر

 .العلميتراه مناسباً لك، علماً بأن املعلومات سوف تعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث 
 ...شاكراً لك حسن تعاونك معنا سلفاً 

 
 

 الباحث       املشرف      
 عبداهلادي عابد عبداهللا الثقفي      مسري نور الدين فلمبان .د    

 ٠٥٥٥٧٩١٧٢١: للتواصل       أستاذ مشارك بقسم املناهج وطرق التدريس 
 hotmail.com@aaaa٧٠٤  كلية التربية  –جبامعة أم القرى 
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 البيانات الشخصية/ أوالً 
 ...................................................................................................................................................) :اختياري ( االسم 

 
 :أمام العبارة اليت تنطبق على وضعك )  P( ضع عالمة 

 :املؤهل العلمي  -١
 .بكالوريوس)  (
 .ماجستري  )  (
 .دكتوراه  )  (
 

 : التخصص -٢
 .تربوي )  (
 .  غري تربوي ) (
 

 :عدد سنوات اخلربة يف التدريس  -٣
 .سنوات  ٥من  أقل  إىل – ١من )  (
 .سنوات  ١٠إىل أقل من  – ٥من )  (
 .سنة  ١٥إىل أقل من  – ١٠من )  (
 .سنة فأكثر  ١٥من )  (

 
 :الصف الذي تدرسه  -٤

 .أول ثانوي  )  (
 .ثاين ثانوي )  (
 . ثالث ثانوي )  (
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 الفقرات: ثانيا
  : معرفة معلمي الرياضيات لنموذج التعلم البنائي واقع: احملور األول

رقم 
 الفقرة

 ال نعم  الفقرة

   . يستند منوذج التعلم البنائي إىل نظرية جانيه يف التعلم ١
   . تعد النظرية املعرفية األساس النظري لنموذج التعلم البنائي ٢
   . وفقا لنموذج التعلم البنائي، عملية التعليمية الطالب حمور اليعترب  ٣
   . وفقا لنموذج التعلم البنائي، املعلم حمور العملية التعليمية يعترب  ٤

٥ 
داخـل   بيؤكد منوذج التعلم البنائي على أمهية التفاعل االجتماعي بني الطـال 

   .الصف من خالل املشروعات املشتركة وجلسات املناقشة

   .العملية التعليمية ستفادة من منوذج التعلم البنائي يف جمال بناء ميكن اال ٦
   .دور املعلم يف منوذج التعلم البنائي هو منظم للبيئة التعليمية ٧

٨ 
لنموذج الـتعلم   وفقاً، املعلم هو املصدر الرئيسي للمعلومات يف املواقف الصفية 

   .البنائي

   .لنموذج التعلم البنائي وفقاً، باشرة يتلقى الطالب اخلربات من املعلم م ٩
   .للتفاعل مع األشياء وجتريبها، يتيح منوذج التعلم البنائي الفرص أمام املتعلمني  ١٠
   . يستند منوذج التعلم البنائي إىل النظرية السلوكية يف التعلم ١١

١٢ 
بـني املعرفـة   تتكون البنية املعرفية وفقا لنموذج التعلم البنائي من خالل الربط 

   .السابقة واحلالية

١٣ 
يف منوذج التعلم البنائي كمستقبلني للمعرفة ال كمشاركني  بيهيئ املعلم الطال
 .يف عمليات التعلم

  

١٤ 
لنمـوذج  العديد من املهارات بغض النظر إىل قدراته وفقـاً  ميكن تعليم الطالب 

   .التعلم البنائي

   .لنموذج التعلم البنائي فقاًخربات املتعلمني ثابتة وتتغري و ١٥

 .يراعي املعلم طبيعة املرحلة النمائية للمتعلمني عند استخدام منوذج التعلم البنائي ١٦
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رقم 
 الفقرة

 ال نعم  الفقرة

١٧ 
يتطلب استخدام منوذج التعلم البنائي وضع الطالب يف بيئة نشطة وفعالة لتسهيل 

   .التعلم 

١٨ 
وفقـا  لدى املتعلم خلاطئة وإحالل خربات جديدة سليمة ميكن تعديل اخلربات ا
   .لنموذج التعلم البنائي

   .ينقل املعلم اخلربات للمتعلمني من خالل التلقني وفقا لنموذج التعلم البنائي ١٩
   .استخدام منوذج التعلم البنائي يزيد من متركز الطالب حول ذاته ٢٠
   .ل من دافعية املتعلمني لتحقيق اإلجناز الدراسياستخدام منوذج التعلم البنائي يقل ٢١
   .يعد منوذج التعلم البنائي من أهم مناذج التعلم اإلنساين ٢٢
   .يعد التعزيز واحد من املبادئ اليت يستند إليها منوذج التعلم البنائي ٢٣
   .لبنائيتشكل  نظرية بياجيه يف النمو املعريف املنطلقات األساسية لنموذج التعلم ا ٢٤
   .يركز منوذج التعلم البنائي على تشجيع املتعلمني على عمليات االكتشاف الذايت ٢٥
   .يهدف منوذج التعلم البنائي إىل متكني املتعلمني من احلفظ والتذكر ٢٦
   .للمتعلمني فرصة متثيل دور العلماء منوذج التعلم البنائي يعطي ٢٧
   .التعلم لدى املتعلم اجتاهات إجيابية حنو ينمي منوذج التعلم البنائي  ٢٨
   يربط منوذج التعلم البنائي بني العلم والتكنولوجيا ٢٩

٣٠ 
كرب عدد ممكـن مـن   أيتيح منوذج التعلم البنائي للمتعلمني الفرصة للتفكري يف 

   .للمشكلة الواحدة احللول
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 التعلم البنائيتقبل معلمي الریاضیات لنموذج  درجة : المحور لثاني

رقم 
 الفقرة الفقرة

 موافق
 متاماً

 موافق
موافق إىل 

 حد ما

غري 
 موافق

غري 
موافق 

 متاماً

١ ال يف املواقف الصفيةميكنين استخدام منوذج التعلم البنائي بشكل فع.      

      .عتقد أن منوذج التعلم البنائي مناسب جلميع املراحل التعليميةأ ٢

      .التعلم البنائي يسهل على الطالب التعلماستخدام منوذج  ٣

٤ 
يؤدي استخدام منوذج التعلم البنائي إىل تكوين خربات متنوعة لدى 

 .املتعلمني
     

٥ 
احلوار  على يؤدي استخدام منوذج التعلم البنائي إىل تدريب املتعلمني

 .والتفكري واملناقشة
     

٦ 
على املشاركة اجلماعية  بطاليشجع استخدام منوذج التعلم البنائي ال

 .الفعالة
     

      .بسهولة يف املواقف الصفية  ميكن تطبيق منوذج التعلم البنائي ٧

٨ 
كونه يركز على الطالب ؛ أفضل استخدام منوذج التعلم البنائي 

 .كمحور للعملية التعليمية
     

٩ 
لبنائي أفضل إن دوري كمهيئ  للبيئة التعليمية باستخدام منوذج التعلم ا

 .من دوري كملقن للمتعلمني
     

١٠ 
كونه يركز ؛ ل استخدام منوذج التعلم البنائي يف املواقف الصفية ضفَأُ

 .على تعلم الطلبة يف مواقف عملية
     

١١ 
ألنه يؤدي إىل ربط اخلربات ؛ ل استخدام منوذج التعلم البنائي ضفَأُ

 .ربات جديدةالسابقة باملواقف التعليمية لتكوين خ
     

١٢ 
أرى أن استخدام منوذج التعلم البنائي يشجع املتعلمني على املشاركة 

 .الصفية
     

١٣ 
تبادل اخلربات بني بكونه يسمح ؛ ل استخدام منوذج التعلم البنائي ضفَأُ

 .املتعلمني يف املواقف الصفية
     

١٤ 
تعدد مصادر املعرفة عتقد أن استخدام منوذج التعلم البنائي يؤدي إىل أ

 .للمتعلمني يف املواقف الصفية
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١٥ 
ألنه حيتاج إىل حتضري مواد ؛ بتعد عن استخدام منوذج التعلم البنائي أ

 .تعليمية بشكل مستمر
     

١٦ 
كونه ينمي القدرة على التفكري ؛ ل استخدام منوذج التعلم البنائي ضفَأُ

 .والتحليل لدى املتعلمني
     

١٧ 
ل استخدام منوذج التعلم البنائي كونه يؤدي إىل حتقيق التكامل ضفَأُ

 .املعريف لدى املتعلمني
     

١٨ 
كونه  يراعي طبيعة النمو املعريف ؛ ل استخدام  منوذج التعلم البنائي ضفَأُ

 .للمتعلمني
     

١٩ 
ه يقلل من أمهية دوري كون؛ ل استخدام منوذج التعلم البنائي ضفَأُ

 .للمعرفة بالنسبة للمتعلمني  در رئيسكمص
     

      .عتقد أن منوذج التعلم البنائي يبعد املعلم عن دوره التقليدي يف التعليمأ ٢٠

٢١ 
كونه خيرج املتعلم من دوره ؛ ل استخدام منوذج التعلم البنائي ضفَأُ
 .للمعلومات سليب لقتمكَ

     

٢٢ 
ئي ينمي لدى الطالب االعتماد على الذات عتقد أن منوذج التعلم البناأ

 .واالستقاللية يف التعلم
     

٢٣ 
كونه ينمي قدرات املتعلمني على ؛ ل استخدام منوذج التعلم البنائي ضفَأُ

 .املالحظة والبحث واالستقصاء
     

      .لدى املتعلمني تساؤالتيثري ألنه ؛ استخدام منوذج التعلم البنائي  ٢٤

٢٥ 
أن استخدام منوذج التعلم البنائي يوفر خربات تعليمية حمسوسة  عتقدأ

 .ذات صلة مبوضوع الدرس
     

٢٦ 
كونه يدرب املتعلمني على ؛ ل استخدام منوذج التعلم البنائي ضفَأُ

 .تعديل أخطائهم واكتشاف مفاهيمهم بأنفسهم 
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تعلم البنائي في المواقف قدرة المعلمین على تطبیق نموذج ال درجة : المحور الثالث

 الصفیة

رقم 
 دائماً الفقرة الفقرة

غال
 باً

أحيا
 ناً

 أبداً نادراً

١ 

اخلطة الدراسية حبيث ميكنين التطرق إىل أمور غري  أعد
، تظهر أثناء الدرس ويتم إثارا من قبل  حمددة يف اخلطة

 .الطالب 

     

٢ 
ات على حاج اًءأقوم بصياغة أهداف حمددة بوضوح بن

 . بالطال

     

      .أسعى إىل توفري خربات حسية ذات صلة مبضمون الدرس ٣
      . مسبقا باملفهوم الذي أريد أن أقدمه للطال أحدد ٤
      . أجتنب إعطاء اإلجابات مباشرة ٥
      . بستمع لطروحات وأفكار وانتقادات  الطالأ ٦

٧ 
لى االحترام قائمة ع بأقيم عالقات ناجحة مع الطال

 . املتبادل
     

٨ 
يف حتديد احلاجات اليت   بعمل على إشراك الطالأ

 . يريدون تعلمها
     

٩ 
أعطي للطالب الدور األكرب يف احلصة بينما يقتصر دوري 

 .على تسهيل التعلم
     

١٠ 
على التعلم من مصادر خمتلفة وعدم  بأشجع الطال

 .االكتفاء باملدرسة كمكان للتعلم
     

١١ 
مشكالت علمية تتضمن حتديا مناسبا  البللط أقَدم

 لتفكريهم
     

      .املكاملة بينها أقوم بربط فروع املعرفة املختلفة و ١٢
      .الب بتعد عن أسلوب النقل املباشر للمعلومات للطأ ١٣
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      . ومشاركام بأتقبل مبادرات الطال ١٤
      .ال نظم بيئة التعلم بشكل فعأُ ١٥

١٦ 
ف املواد املتوفرة يف بيئة التعلم إىل جانب احملتوى أوظِّ

 . املقرر
     

١٧ 
للمفاهيم السابقة قبل  بأحاول الكشف عن فهم الطال

 . البدء بالدرس
     

١٨ 
جتارب تولد تناقضات الفتراضام  عرض للطالبأ

 .األولية
     

      .على احلوار والنقاش  البأشجع الط ١٩
      .ب أسعى إىل طرح أسئلة مفتوحة تثري تفكري الطال ٢٠
      . وقتاً كافيا يف التفكري بعد طرح السؤال البأعطى للط ٢١
      . أشجع الطالب  على تعديل أو حتسني تفسريام ٢٢
       .حل التمارين للنتائج قبل  استمع لتنبؤات الطالب ٢٣
      . األحداث املتناقضةبعض  الباعرض على الط ٢٤
      . على تقدمي اقتراحام وتفسريام بأشجع الطال ٢٥

٢٦ 
مفاهيمهم  نحبيث يكتشفو أعطي الوقت الكايف للطالب

 . بأنفسهم
     

      . هتم بتصحيح املفاهيم اخلاطئة لدى املتعلمنيأ ٢٧

٢٨ 
أتقبل أخطاء الطالب وال أعنفهم عليها، وأوجههم 

 .أخطائهم بأنفسهم الكتشاف

     

٢٩ 
أسعى إىل مساعدة الطالب للعمل بفاعلية مع اآلخرين عن 

 .طريق التعاون اجلماعي
     

٣٠ 
 يف الرغبة تثري اليت التعليمية اخلربات توفري إىل أسعى
 .بالطال لدى واالستقصاء البحث
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 )٥(ملحق 

 نموذج بإحصائیة 
 لثانویةلمعلمي الریاضیات للمرحلة ا

 بمدارس الطائف 
 بمركزي الشرق والغرب

 
 
 
 
 
 
 

 إحصائیة معلمي الریاضیات بالمدارس الثانویة بمركز اإلشراف التربوي بشرق الطائف

 عدد املعلمني املدرسة م

 ٦ اإلمام مالك الثانوية ١
 ٤ احلديبية ٢
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 ٣ اخلليج ٣
 ٢ الشفا ٤
 ٣ الشيخ حممد بن عثيمني ٥
 ٤ القريوان ٦
 ٤ امللك خالد  ٧
 ٤ امللك سعود ٨
 ٣ امللك عبدالعزيز  ٩

 ٥ امللك  عبداهللا ١٠
 ٦ امللك فهد ١١
 ٨ ثقيف  ١٢
 ٤ صقلية ١٣
 ٦ عكاظ ١٤
 ١ عكرمة ١٥

 
 
 
 
 

 إحصائیة عدد معلمي الریاضیات بالمدارس الثانویة بمركز اإلشراف التربوي بغرب الطائف

 عدد املعلمني املدرسة م

 ١ سائيةأحد امل ١
 ٣ اإلمام األوزاعي ٢
 ٤ األمري عبدايد بن عبدالعزيز ٣
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 ٤ األمري حممد بن عبدالرمحن ٤
 ٣ األندلس ٥
 ٣ احلوية ٦
 ١ السيل الصغري ٧
 ١ السيل الكبري ٨
 ٣ الشيخ عبدالعزيز بن باز ٩

 ٤ الطائف  ١٠
 ١ العقيق ١١
 ٣ الفيصل ١٢
 ٣ دار التوحيد ١٣
 ٣ لعزيز باحلرسعمر بن عبدا ١٤
 ٩ هوازن ١٥

 

 


