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" قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ولَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا "
(الكهف)101:

" يَرْفَعِ اَّللهُالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريٌ "
(اجملادلة)11:
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اإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
إىل نور البصائر ,وضيائها سيد املرسلني حممد (صلى اهلل عليه وسلم)
إىل من جرع الكأس فارغاً ليسقيين قطرة حب  ...من كلّت أنامله ليقدم لنا حلظة سعادة  ...ومن حصد األشواك عن دربي ليمهد لي
طريق العلم  ...إىل القلب الكبري...
إليك والدي العزيز .
إلـــــى الـــتـي رآنـــي قــلـبـهـا قـبـل عـيـنـيـهـا  ...وحــضــنــتــنــي أحــشــــاؤهــا قـبـل يــديــهــا  ...أهــــدي
ســـــالمــــي ومــحـــبــتــي إلــيــهـا  ...شـــجــرتـــي الـتــي ال تــذبـــل  ...والــظــل الــذي آوي إلــيــه فـــي كـــل
حــــيــن  ...ذلـــــك الـــنــبـع الـــصـــافـــــــي  ...إلــــيــــك أمــــي .
إىل من رافقتين روحاً وجسدًا  ...وترافقين حبياتي يف السعادة واحلزن  ...إىل رفيقة دربي  ...زوجيت الغالية .
إىل من منحتين بطفولتها الرائعة األمل و الوفاء ابنيت وقرة عيين ليان .
إىل من ساندوني يف حياتي ,وأضاؤوا دربي بالفرح واألنوار  ...إىل القلوب الطاهرة والنفوس الربيئة  ...إخوتي وأخواتي رياحني
حياتي .
إىل ينابيع الصدق الصايف  ...ومعهم وصلت للسعادة ,وبرفقتهم يف دروب احلياة احللوة واحلزينة سرت  ...إىل من كانوا معي على
طريق النجاح واخلري  ...إىل من عرفت كيف أجدهم ,وعلموني أن ال أضيعهم  ...إىل أساتذتي األفاضل وأصدقائي الغوالي وزمالئي
بدراسيت الكرام .
إىل أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن  ...إىل األسرى املرابطني خلف القضبان .
إىل من تربيت بني أحضانه  ...وطين العزيز .
إىل الباحثني عن املعرفة .
إليهم مجيعاً أُهدي هذا العمل املتواضع .
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شكر وتقدير
ِّ
﴿ ر ِّب أَو ِّزعِّني أَن أ ْ ِّ
ِّ
اه َوأ َْد ِّخْلِّني ِّبَر ْح َم ِّت َك ِّفي
َش ُكَر ن ْع َم َت َك َّالتي أَْن َع ْم َت َعَل َّي َو َعَلى َوالِّ َد َّي َوأ ْ
ْ
َن أ ْ
َ ْ ْ
َع َم َل َصال ًحا َتْر َض ُ
الصالِّ ِّحين ﴾
ِّعَب ِّاد َك َّ
(سورة النمل)11:
الحمد ﷲ العظيم سلطانه ,الجزيل إحسانه ,الواضح برهانه ,قدر األشياء بحكمته ,وخلق الخلق بقدرته,
أحمده على ما أسبغ من نعمه المتواترة ,ومننه الوافرة ,والصالة والسالم على خير خلق ﷲ دمحم بن عبد ﷲ ,النبي
األمي ,أرسله ﷲ بأحسن اللغات وأفصحها ,وأبين العبارات وأوضحها ,وأظهر نور فضلها على لسانه ,وجعلها
غاية التبيين ,وخصه بها دون سائر المرسلين ,عليه صالة من ربي وسالم إلى يوم الدين ,أما بعد....
لقد كان طريق البحث شاقا ,والعناء فيه كثي ار لوال عون ﷲ وفضله الغامرين ,حيث هيأ لي من وجدت
لديهم العون والمشورة ,والترحيب والتوجيه السديد في كل خطوة ومرحلة مررت بها ,مما ذلل العقبات ,وأزال
الصعاب ,منذ أن كان هذا البحث فكرة إلى أن أصبح حقيقة ,وبرز إلى حيز الوجود بمظهره الحالي .
ولما أوشكت هذه الرسالة على االنتهاء فإنها لم تكن لتخرج إلى حيز النور إال بفضل من ﷲ (سبحانه وتعالى)
وتوفيقه ,ثم بفضل القلوب الطيبة واأليادي المباركة من أهل العلم ,الذين ساهموا بعلمهم الوافر وعونهم الصادق,
ووقتهم الثمين .
فالشكر الجزيل للصرح العلمي العظيم جامعة األزهر ,منارة العلم واألخالق ,والتي تؤدي رسالتها في بناء
شخصية الطالب الفلسطيني خلقا وعلما وأصالة ,كما أتقدم بالشكر للقائمين على الجامعة ممثلة برئيسها الموقر,
وأخص بالذكر عمادة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وخاصة أساتذتي بقسم المناهج وطرق
التدريس .
كما أتقدم ,ولساني يقف عاج از عن الشكر والثناء ,ألستاذي ومشرفي الدكتور دمحم دمحم عليان والدكتورة صديقة
حلس اللذان تكرما وتفضال بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ,واللذان منحاني من وقتهما وعلمهما وخبراتهما
الكثير ,بل إنهما كانا السند في كل كبوه ,والعون عند كل حاجة ,فكانا نعم المرشد والموجه من أجل إتمام هذه
الرسالة وانجازها على الوجه الصحيح ,فجزاهما ﷲ خير الجزاء .

د


والشكر موصول لسعادة الدكتور /أكرم سعدي وادي ,والدكتور /عبد الكريم دمحم لبد ,على تفضلهما بمناقشة
الدراسة ,وابداء توجيهاتهما واقتراحاتهما ,التي ساهمت في ارتقاء هذه الدراسة .
كما أتقدم بالشكر إلى السادة المحكمين لما بذلوه من جهد ووقت ولما قدموه من نصائح وارشادات إلنجاح هذا
العمل المتواضع .
ووفاء وعرفانا بالجميل أتوجه بخالص مشاعر الشكر واالمتنان إلى جميع أفراد أسرتي لما قدموه لي من عون
ومساعدة في اعداد هذه الرسالة ,وﷲ أسأل ان يديم رضاه ونعمته علينا .
كما ال يفوتني أن أشكر الذين اكتحلت عيناي برؤيتهم ,الجمع الكريم من األهل واألقارب واألصدقاء الذين
شرفوني اليوم بالحضور لمساندتي .
وأخي ار أتوجه بفائق االحترام والتقدير إلى كل من ساعدني وشجعني وشاركني ـ ـ ولو بالدعاء ـ ـ في إنجاز هذا
الجهد ,والدي الحبيبين وزوجتي الغالية واخوتي وأخواتي األعزاء .
هؤالء من ذكرتهم من أصحاب الفضل أما من غفلت عنهم من غير قصد فلهم مني كل شكر

الباحث
رباح عبد الوهاب فرج حبيب

ه


ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي
بمحافظة غزة.
وقد تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي" :ما واقع استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة
التعليم األساسي بمحافظة غزة ؟"
وهدفت الدراسة اختبار داللة الفروق بين متوسطات درجة الممارسة وفقا لمتغيرات  :الجهة المشرفة,
والجنس ,والمؤهل العلمي ,والخبرة الوظيفية ,ونظام التشغيل .ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث
باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ,كما قام الباحث بإعداد استبانة ممارسات التعلم البنائي المكونة من ()63
فقرة ,موزعة على ( )4مجاالت وتم التحقق من الصدق والثبات لالستبانة.
تكونت عينة الدراسة األصلية من ( )350معلما ومعلمة ,وقد تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية
ّ
حسب الجهة المشرفة ,أي ما نسبته ـ ـ تقريبا ـ ـ ( )%21,4من مجتمع الدراسة.
وتم استخدام المتوسط الحسابي والوزن النسبي ,ومعامل ارتباط بيرسون ,واختبار تحليل التباين األحادي.

وأظهرت النتائج:

 .1أن الدرجة الكلية لممارسات التعلم البنائي ,لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة ,كانت بدرجة
كبيرة.

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى( ,)0.05 ≥ αحول مجال" تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة ",
تُعزى إلى الجهة المشرفة ,أما بالنسبة لباقي المجاالت; يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند المستوى( )0.05 ≥ αتُعزى إلى الجهة المشرفة ,وذلك لصالح الوكالة.

 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى( ,)0.05 ≥ αحول مجال" االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة

" ,تُعزى إلى الجنس وذلك لصالح اإلناث ,أما بالنسبة لباقي المجاالت; يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند المستوى( )0.05 ≥ αتُعزى إلى متغير الجنس.

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى( )0.05 ≥ αتُعزى إلى متغيرات  :المؤهل العلمي ,الخبرة
الوظيفية ,ونظام التشغيل.
وأوصت الدراسة بتدريب معلمي مرحلة التعليم األساسي على توظيف المنحى البنائي ,من خالل إعداد

برامج تدريبية قائمة على الفكر البنائي .والتأكيد على توفير مناخات صفية تسهل من توظيف الممارسات
القائمة على األفكار البنائية .تصميم دليل إرشادي للمعلمين يوضح فلسفة نظرية التعلم البنائي ,وبعض

و


االستراتيجيات المنبثقة عنها .وتضمين مناهج المرحلة األساسية نماذج تطبيقية لدروس تقوم على استراتيجيات

النظرية البنائية؛ ليستفيد منها المعلمون في تدريسهم .إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة واقع استخدام
ممارسات التعلم البنائي في مراحل تعليمية أخرى.

ز


Abstract

This study aimed to identify the reality of the use of constructivist learning practices
for the teachers of Basic Education in Gaza Province .
This study has identified the main problem by asking the following question:
What is the Reality of Using Constructivist Learning Practices among Teachers
of basic education Gaza province?
The study also aimed to test the significance of differences between the mean degree
of practice according to these variables (Supervising Authority, Sex, Educational
qualification, Functional expertise, and Operating system). In order to achieve the
objectives of this study, the researcher used descriptive analytical method, and the
researcher prepared a questionnaire constructivist learning practices consists of (63)
sentences were distributed in to (4) areas, were verified the validity and the
reliability. The original study's sample consisted of (350) teachers ( female and
males) They were selected according to the random sample stratified manner, by
the supervisory in which rate (21.4%) of the study population.
The researcher used the arithmetic mean and the relative weight, and Pearson
correlation coefficient, and analysis of variance test. The results showed that:
1- The total score of the practices of constructivist learning in the basic education
teachers stage Gaza province were significant.
2- There were no statistically significant differences at the mean score (α≤ 0.05) on
the field of "implementation of the lesson with the participation of students,"
attributed to the supervising authority, where as the other fields can be concluded
that there are significant differences at the mean score (α≤ 0.05) attributable to
the supervising authority for the benefit of the agency.
3- There are statistically significant differences at the mean score (α≤ 0.05) on the
field of "interest to provide effective scientific activities" due to sex and that in
favor of females, where as the other fields can be concluded that there are no
statistically significant differences at the mean score (α≤ 0.05) due to the variable
sex.
4- There were no statistically significant differences at the mean score (α≤ 0.05)
Attributed to the variables: academic qualification, years of experience, and
operating system.
The study recommended to train teachers on basic education to employmentoriented structural, through the preparation of the list of the constructivist based
on training programs.
Emphasis on the provision of climates descriptive constructivism, so as to
facilitate the employment of practices which are based on the structural ideas.

ح


Design a Guide for teachers explains the philosophy of constructivist learning
theory, and some of the strategies emanating from it.
Include the basic stage curricula applied sample lessons which based on the
constructivist theory strategies to benefit the teachers in teaching process.
Conduct similar studies of the current study to see the reality of the use of
constructivist learning practices in other educational stages.
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الفصل األول
خلفية الدراسة
مقدمة
يشهد اإلنسان في عالمنا المعاصر ـ ـ اليوم ـ ـ تطو ار هائال في شتى مجاالت الحياة؛ األمر الذي انعكس
على ما تقدمه المدرسة من طرق ووسائل تدريس مختلفة لمساعدة التالميذ في تلبية حاجاتهم وطموحاتهم ,ويعد
هذا التطور انعكاسا لالنفجار المعرفي في شتى فروع العلم والتقنية الحديثة ,حتى أصبح الحكم على مدى تقدم
األمم ورقيها يتم وفق أساليب علمية حديثة.
ويعيش المجتمع العالمي المعاصر ثورة علمية وتكنولوجية عارمـة؛ حيـث إن العشر سنوات الماضية
شهدت تحوالت علمية وتكنولوجية في شتى مناحي الحياة ,كل ذلك أدى إلى أن يكون المجتمع العالمي أشبه
بقرية صغيرة ,وأصبح أي مجتمع ال يساير ويواكب باقي المجتمعات منعزال عنها ,ومحكوما عليه بالتأخر عن
باقي المجتمعات.
ولقد شهد البحث التربوي خالل العقدين الماضيين تحوال رئيسيا في رؤيته لعملية التعليم والتعلم ,وفحوى
ذلك هو التركيز على العوامل الخارجية التي تؤثر في تعلم المتعلم ,مثل :متغيرات المعلم (شخصيته ,تعزيزه,
حماسه...الخ) وبيئة التعلم ,والمنهج ,ومخرجات التعلم ,وغير ذلك من العوامل ,إلى التركيز على العوامل
الداخلية التي تؤثر في المتعلم ,وخاصة ما يجري داخل عقل المتعلم ,مثل :معرفته السابقة ,سعته العقلية ,نمط
معالجته للمعلومات ,ودافعيته للتعلم ,أنماط تفكيره ,أسلوب تعلمه وأسلوبه المعرفي .أي أنه تم االنتقال من "التعلم
السطحي" إلى ما يسمى "بالتعلم ذي المعنى" ,أو التوجيه الحقيقي للتعلم"(.زيتون وزيتون.)17:2006,
ونظ ار لالهتمام المتزايد في عمليات التعليم والتعلم ,فقد ظهر العديد من النظريات التي اهتمت بالتعليم
وبتفسير آلية التعلم والنمو المعرفي ,وقد صنفت هذه النظريات في صنفين األول ,ويضم تلك النظريات التي
اهتمت بدراسة السلوك الظاهري للمتعلم ,وتعرف بالنظريات السلوكية ,التي يرى أنصارها أن العملية التعليمية
تحدث نتيجة مؤثرات خارجية تؤدي إلى استجابات من قبل المتعلم .والتعلم بالنسبة لهذه النظريات تعديل في
سلوك الفرد ,أي أن هذه النظريات تهتم بالسلوك الظاهري للمتعلم ,وال تهتم بما يحدث داخل عقل المتعلم .ومن
هذه النظريات نظرية سكنر ,وبافلوف ,وثورندايك ,ونظرية جانييه .أما الصنف الثاني من النظريات ,فهو الذي
يضم تلك النظريات التي اهتمت بدراسة العمليات العقلية التي تحدث داخل عقل المتعلم ,وتعرف بالنظريات
المعرفية ,فقد اهتمت هذه النظريات بالبنية المعرفية للفرد ,ولم تركز على سلوكه الظاهري .ومن أهم هذه
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النظريات النظرية البنائية ,التي عرفت التعلم بأنه عملية نشطة لبناء المعرفة ,وهو عملية بحث يقوم فيها المتعلم
بإيجاد عالقة بين الجديد الذي صادفه وما كان لديه من مفاهيم .وملخص هذه النظرية ـ ـ كما ذكر زيتون وزيتون
(  ) 48 :1992ـ ـ أن عملية اكتساب المعرفة تعد عملية بنائية تتم من خالل تعديل المنظومات أو التراكيب
المعرفية للفرد ,من خالل آليات عملية التنظيم الذاتي (التمثيل والمواءمة) وتستهدف تكيفه مع الضغوط المعرفية.
(المطرفي)36:2007,

ويعد المنحى البنائي أحدث ما عرف من مناح في التدريس؛ إذ تحول التركيز من العوامل الخارجية التي

تؤثر في تعلم الطالب ,مثل متغيرات المعلم والمدرسة والمنهج واألقران ,وغير ذلك من هذه العوامل ,ليتجه هذا

التركيز إلى العوامل الداخلية التي تؤثر في هذا التعلم .أي أن التركيز أخذ ينصب على ما يجرى داخل عقل
المتعلم حينما يتعرض للمواقف التعليمية ,مثل :معرفته السابقة وما يوجد من فهم ساذج سابق للمفاهيم ,وعلى
قدرته على التذكر ,وقدرته على معالجة المعلومات ,ودافعيته للتعلم ,وأنماط تفكيره ,وكل ما يجعل التعلم لديه ذا
معنى .وترتكز البنائية على التسليم بأن كل ما يبنى بواسطة المتعلم يصبح ذا معنى له ,مما يدفعه لتكوين

منظور خاص به عن التعلم ,وذلك من خالل المنظومات والخبرات الفردية .فالبنائية ترتكز على إعداد المتعلم
لحل مشكالت في ظل مواقف أو سياقات غامضة(.دمحم)2004 ,
وتؤكد ممارسات التدريس البنائي على ضرورة قيام المعلم بتقبل المتعلم كفرد باحث مستكشف ,ودعم

مهارات االستقصاء لديه وتحفيزها ,وتزويده بخب ارت واقعية حقيقية تتحدي مدركاته السابقة ,وتقديم أنشطة تعلمية

تعزز من تكامل األنظمة المعرفية لديه ,وتوظيف استجابات المتعلمين في توجيه الدروس ,والحرص على توفير
أنشطة تثير الفضول الذهني لدى المتعلمين ,وتشجيع الحوارات الجماعية واالندماج التعاوني في األنشطة

التعليمية ,والتأكيد على الخبرات القبلية في بناء معارف جديدة ,واالهتمام باألداء والفهم في عملية التقييم,
والتنويع في أساليبها المتمركزة على السياقات الحقيقية للتعلم(.ريان)90:2011 ,

ونتيجة لهذا التحول ,فقد تغير دور المعلمين في الوقت الحالي ,ولم يعد من المقبول أن يستمر المعلم في
دوره النمطي والتقليدي المتمثل في تلقين المعرفة العلمية والحقائق والمفاهيم لطالبه ,كما أنه لم يعد المعلم
المصدر الوحيد للمعرفة ,وتغير دوره ليصبح مرشدا وميس ار وموجها ومراقبا للطلبة أثناء قيامهم بعملية التعلم,
وأصبح من الضروري أن يكون المعلم ملما إلماما كبي ار بنظريات المعرفة الحديثة وتوظيفها في عملية التدريس
داخل الغرفة الصفية ,كلما كان ذلك ممكنا ,عن طريق خلق المواقف المشكلة واستثارة الطالب للتفكير في حلول
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لهذه المواقف وتوجيههم لمصادر المعلومات والتفاعل االجتماعي مع بعضهم البعض ومع اآلخرين ,الكتشاف
المواقف المشكلة.
وقد تناولت دراسات عديدة مبادئ النظرية البنائية ومدى توظيفها في عملية التدريس ,وكان جل هذه
الدراسات في المملكة األردنية ,وتفردت كل منها بدراسة مدى معرفة أو ممارسة أو االثنين معا ,لمعلمي إحدى
المواد الدراسية أو أكثر لمبادئ النظرية البنائية ,مثل :دراسة (الوهر )2001 ,لمعلمي مادة العلوم ,ودراسة
(ريان )2011,لمعلمي الرياضيات ,ودراسة (أبو سنينة وعياش )2013 ,والتي تناولت معلمي العلوم والجغرافيا,
ودراسة (الخالدي )2013 ,لمعلمي التربية اإلسالمية ,ودراسة (عياش والعبسي )2013,لمعلمي العلوم
والرياضيات.
وفي هذه الدراسة يحاول الباحث استقصاء واقع استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم
األساسي بمحافظة غزة.
مشكلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
"ما واقع استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة ؟"
ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:
 .1هل تختلف درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة ,تبعا
الختالف متغير الجهة المشرفة " حكومة أو وكالة "؟
2ـ هل تختلف درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة ,تبعا
الختالف متغير الجنس؟
 .3هل تختلف درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة ,تبعا
الختالف متغير المؤهل العلمي؟
 .4هل تختلف درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة ,تبعا
الختالف متغير عدد سنوات الخبرة الوظيفية؟
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5ـ هل تختلف درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة ,تبعا
الختالف متغير نظام التشغيل "مثبت ,غير مثبت"؟
فروض الدراسة:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( ) 0.05 ≥ αبين درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي
لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة ,تعزى لمتغير الجهة المشرفة (وكالة ,حكومة).
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )0.05 ≥ αبين درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي
لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة ,تعزى لمتغير الجنس (ذكر ,أنثى).
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )0.05 ≥ αبين درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي
لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة ,تعزى لمتغير المؤهل العلمي (دبلوم ,بكالوريوس ,ماجستير).
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( ) 0.05 ≥ αبين درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي
لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة ,تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة (أقل من  4سنوات ,من -4
أقل من  10سنوات 10,سنوات فأكثر).
 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )0.05 ≥ αبين درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي
لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة ,تعزى لمتغير نظام التشغيل (مثبت ,غير مثبت).

أهداف الدراسة:
 .1التعرف إلى واقع استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة.
 .2معرفة ما إذا كان هناك فروق في درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي
بمحافظة غزة ,تعزى لمتغير الجهة المشرفة .
 .3معرفة ما إذا كان هناك فروق في درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي
بمحافظة غزة ,تعزى لمتغير الجنس.
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 .4معرفة ما إذا كان هناك فروق في درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي
بمحافظة غزة ,تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
 .5معرفة ما إذا كان هناك فروق في درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي
بمحافظة غزة ,تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة الوظيفية.
 .6معرفة ما إذا كان هناك فروق في درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي
بمحافظة غزة ,تعزى لمتغير نظام التشغيل.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله ,ففي ظل االتجاه نحو األساليب الجديدة في
التعليم ,التي تواكب التطورات الهائلة في مجال المعرفة ,ظهرت أهمية التعرف إلى مدى إلمام المعلمين بهذه
التطورات في ميدان التربية والتعليم ,واستفادة المعلمين منها وتوظيفها في عملية التدريس .وتبرز أهمية هذه
الدراسة في النقاط التالية:
 .1تأتي هذه الدراسة كأول دراسة فلسطينية في قطاع غزة ـ ـ حسب إطالع الباحث ـ ـ تتناول واقع استخدام
ممارسات التعلم البنائي في ممارسات المعلمين التعليمية .
 .2قد تشجع هذه الدراسة المعلمين على زيادة االطالع والتعرف إلى ممارسات التعلم البنائي واستخدام نماذجها
في العملية التعليمية.
 .3قد تفيد هذه الدراسة الباحثين في القيام بدراسات أخرى ذات عالقة بالنظرية البنائية.
 .4تعد هذه الدراسة إضافة للمكتبة العربية بشكل عام ,والفلسطينية بشكل خاص ,حول معرفة النظرية البنائية
وتبنيها في الممارسات التدريسية؛ نظ ار لندرة الدراسات التي تتناولها بالبحث والتقصي بالبيئة الفلسطينية.
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حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية:
 الحدود الموضوعية:
الكشف عن واقع استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة.
 الحدود المكانية:
تم تطبيق الدراسة على المدارس االبتدائية التابعة لو ازرة التربية والتعليم بمحافظة غزة ,وهي تنقسم إلى
مديريتين( :شرق غزة ,غرب غزة) ,وكذلك المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين بمحافظة غزة ,وهي
تنقسم إلى ثالثة مديريات( :شرق غزة ,غرب غزة ,جنوب غزة) .
 الحدود الزمانية:
تم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام ( 2014ـ ـ ـ .)2015
 حدود بشرية:
جميع معلمي ومعلمات مرحلة التعليم األساسي (معلمو المرحلة األساسية الدنيا) ممن هم على رأس عملهم خالل

الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ( 2014ـ ـ  )2015بمحافظة غزة ،والبالغ عددهم  1635معلما ومعلمة.

مصطلحات الدراسة:
النظرية البنائية :عرفها كل من (عياش والعبسي )534:2013,بأنها " :نظرية تقوم على اعتبار أن التعلم ال
يتم عن طريق النقل اآللي للمعرفة من المعلم إلى المتعلم ,وانما عن طريق بناء المتعلم معنى لما يتعلمه بنفسه,
بناء على خبراته ومعرفته السابقة ".
ويعرفها المعجم الدولي للتربية على أنها " رؤية في نظرية التعلم ونمو الطفل قوامها أن الطفل يكون نشيطا في
بناء أنماط التفكير لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة"(.أبو عودة)16:2006 ,
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ويعرفها الباحث بأنها " نظرية في المعرفة تقوم على مجموعة من المبادئ التي تركز على قيام المتعلم ببناء
المعرفة الخاصة به من خالل تفاعله النشط مع البيئة ومع اآلخرين ,والدور الذي تلعبه المعرفة السابقة في بناء
المعرفة الجديدة واحداث التعلم".
التعلم البنائي :عرفه (زيتون )2003,بأنه " طريقة يتم من خاللها مساعدة الطالب على بناء معرفتهم
(المفاهيم ,المبادئ ,القوانين) عن موضوع الدرس الجديد ,من خالل وضعهم في موقف ينطوي على مشكلة ,ثم
َيوجهون إلى إجراء نشاط استكشافي الختبار صحة أفكارهم األولية ,ثم عرض ما توصلوا إليه من نتائج
وتفسيرات وتلخيصها في صورة معلومات أساسية الستعمالها في مواقف جديدة ".

ويعرفه الباحث بأنه " طريقة تعلم تستخدم لتنظيم المعلومات والخبرات السابقة والالحقة في البنية المعرفية
للطالب ".
معلمو مرحلة التعليم األساسي  :وهم المعلمون الذين يعملون بمهنة التعليم في مدارس التعليم األساسي
(المرحلة األساسية الدنيا).
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
يتناول هذا الفصل اإلطار النظري للبحث ,الذي يتكون من محورين :هما المحور األول النظرية البنائية,
والمحور الثاني يتناول التعلم البنائي.

المحور األول :النظرية البنائية
 مقدمة
يشهد البحث التربوي ,خالل العقدين الماضيين تحوال رئيسيا في رؤيته لعملية التعليم والتعلم من قبل
الباحثين ,وكان هذا التحول ناتجا عن االنفجار المعرفي والتكنولوجي ,وقد تضمنت تلك التحوالت إثارة التساؤل
عن العوامل الخارجية المؤثرة على عمليتي التعليم والتعلم ,مثل :خصائص المعلم  ( :كشخصيته ,طريقته,
أسلوبه ,طرق تعزيزه ,ووضوح تعبيره ) وبيئة التعلم ,إلى إثارة التساؤل عما يجري بداخل المتعلم مثل ( :معرفته
السابقة ,خبراته ,قدرته على التذكر ,أنماط تفكيره ,قدرته على االنخراط والعمل داخل المجموعة ,دافعيته
وانتباهه ,وكل ما يجعل التعلم لديه ذا معنى ).
وقد واكب هذا التحول ظهور ما يسمى بالنظرية البنائية ومحاولة إحاللها محل النظرية السلوكية والنظرية
المعرفية.
 النظرية البنائية ونشأتها
اكتسبت النظرية البنائية شعبية كبيرة في السنوات األخيرة ,على الرغم من أن فكرتها ليست حديثة؛ إذ
يمكن مالحظة االتجاهات نحو النظرية البنائية من خالل أعمال كل من سقراط ,وأفالطون ,وأرسطو (من 320
ـ ـ  480ق .م) ,الذين تحدثوا جميعا عن " تكوين المعرفة ".
أما سنت أوغستين  Augustin centsفيقول " :يجب االعتماد على الخبرات الحسية عندما يبحث الناس عن
الحقيقة " ,وعلى الرغم من أن الفلسفة الرئيسة للبنائية تنسب إلى جان بياجيه 1816( Jean Piagetم ـ ـ
1810م) ,إال أن بستالوزي 1846( Bstalozeم ـ ـ 1128م) قد أتى بنتائج مشابهة قبل أكثر من قرن على
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ذلك ,إذ أكد ضرورة اعتماد الطرق التربوية على التطور الطبيعي للطفل وعلى مشاعره وأحاسيسه ,وهو بذلك أكد
أهمية الحواس كأدوات للتعلم ,ونادى بربط مناهج التعليم بخبرات األطفال التي تتوافق وحياتهم في بيوتهم
وبيئاتهم العائلية.
هكذا إذن نستطيع القول إن البنائية تعد نظرية في المعرفة منذ زمن طويل يمتد عبر القرون ,وليس غريبا
رؤية هذا التكرار من فالسفة ومنظرين عدة عبر هذا التاريخ ,في حين يبقى المنظر الحديث الوحيد الذي حاول
تركيب هذه األفكار المتعددة في نظرية متكاملة وشاملة ,شكلت فيما بعد األسس الحديثة لعلم نفس النمو ,هو
العالم جان بياجيه Jean Piaget؛ إذ قام بتوحيد الفلسفة وعلم النفس لتحويل انتباه الناس إلى االهتمام بالتفكير
والذكاء لدى األطفال ,فاتحا الطريق إلى نظرية ومنظمة جديدة في التربية وعلم النفس ).التلواتي)2014,
وال يوجد تعريف محدد للنظرية البنائية يحوي بين ثناياه كل ما يتضمنه المفهوم من معان أو عمليات
نفسية ,إال أن بعض منظري البنائية حاولوا تعريفها على أنها " الفلسفة المتعلقة بالمتعلم ,التي تفرض حاجة
المتعلمين لبناء فهمهم الخاص على أفكار جديدة " أو هي " عملية استقبال تتضمن إعادة بناء المتعلمين لمعاني
جديدة داخل سياق معرفتهم اآلنية مع خبراتهم السابقة وبيئة التعلم "(.زيتون)212: 2002,
كما عرفها تافروف ( )Tafrova ,2012بأنها نظرية في المعرفة تقوم على فرضية أن الناس يبنون
معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم في العالم من خالل المرور بعدد من التجارب واألشياء والتفكير في تلك التجارب؛
لذلك ال يمكن أن تنتقل المعرفة من شخص إلى آخر .وهي التي شيدت المعرفة الجديدة على أساس المعرفة
السابقة وتجربة الحياة الشخصية نتيجة األنشطة المستهدفة في حالة معينة.
ويعرفها أبو عودة بأنها نظرية تربوية يقوم فيها المتعلم بتكوين معارفه الخاصة التي يخزنها داخل عقله,
وأن المتعلم يكون معرفته بنفسه ,إما بشكل فردي أو جمعي بناء على معارفه الحالية وخبراته السابقة ,حيث إن
المتعلم يقوم بانتقاء وتحويل المعلومات وتكوين الفرضيات واتخاذ الق اررات معتمدا على البنية المفاهيمية التي
تمكنه من القيام بذلك ,وذلك في وجود المعلم الميسر للعملية التعليمية( .أبو عودة)16: 2006,
ويعرفها المعجم الدولي للتربية بأنها  " :رؤية في نظرية التعلم ,ونمو الطفل ,قوامها أن الطفل يكون نشطا
في بناء أنماط التفكر لديه؛ نتيجة تفاعل قدرته الفطرية مع الخبرة "( .زيتون وزيتون)17: 2003,
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كما عرفها كل من "عياش والعبسي" بأنها " نظرية تقوم على اعتبار أن التعلم ال يتم عن طريق النقل اآللي
للمعرفة من المعلم إلى المتعلم ,وانما عن طريق بناء المتعلم معنى لما يتعلمه بنفسه ,بناء على خبراته ومعرفته
السابقة( ,عياش والعبسي.)534 : 2013,
ويعرفها الخالدي بأنها رؤية في تعلم الفرد وتطوره المعرفي ,قوامها أن الفرد يكون نشطا في بناء أنماط
التفكير لديه ,نتيجة تفاعل قدراته العقلية المعرفية مع الخبرة الجديدة ,وبالتالي فهي نظرية في المعرفة والتعلم,
تتطور خالل نشاط الفرد في بناء أنماط التفكير لديه ,نتيجة تفاعل خبراته وقدراته الذاتية ,من خالل توسطات
اجتماعية ثقافية معرفية ( ,الخالدي.)292: 2013,
كما يعرفها كل من عفانة وأبو ملوح بأنها عملية تفاعل نشط بين ثالثة عناصر في الموقف التعليمي :
الخبرات السابقة ,والمواقف التعليمية المقدمة للمتعلم ,والمناخ البيئي الذي تحدث فيه عملية التعلم ,وذلك من
أجل بناء وتطوير تراكيب معرفية جديدة ,تمتاز بالشمولية والعمومية مقارنة بالمعرفة السابقة ,واستخدام هذه
التراكيب المعرفية الجديدة في معالجة مواقف بيئية جديدة( .عفانة وأبو ملوح)6 :2006,
وتعقيبا على ما سبق يرى الباحث أن جميع هذه التعريفات تتمحور حول عدد من العناصر المشتركة فيما
بينها ,وهي:
 يبني المتعلم معرفته بنفسه بناء على معرفته الحالية وخبراته السابقة.
 يقتصر دور المعلم على الميسر والمساعد على بناء المعرفة.
 دور الطالب النشط الفاعل.
 التفاعل مع األقران.
وفيما يلي مجموعة من الخطوط العامة التي قد تعبر عن مالمح النظرية البنائية للوقوف على معنى البنائية.
 .١البنائية عبارة عن رؤية ترى أن الواقع يبنى بواسطة الذات العارفة ,األمر الذي يعني أن المعرفة ليست مجرد
صور أو نسخة من الواقع أبدا ,ولكنها تنتج عن بناء الواقع من خالل أنشطة الذات العارفة.
 .2إن نشاط الذات العارفة يعد أم ار جوهريا لبناء المعرفة .حتى أن بعض منظري البنائية قد اعتبر نشاط
المتعلم ,والمعرفة شيئا واحدا؛ إذ يقول إن المعرفة نشاط المتعلم .ومن ثم يرفض منظرو البنائية مبدأ نقل المعرفة
كوسيلة الكتسابها.
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 .3إن معيار الحكم على المعرفة لدى البنائيين ليس في كونها مطابقة للواقع المعبرة عنه ,ولكن في كونها
عملية ,بمعنى أنها تعمل على تسيير أمور الفرد ,وحل المشكالت المعرفية .فالمعرفة لدى البنائيين وسيلة؛ إذ
إنها بالنسبة لهم عبارة عن أدوات لحل المشكالت.
 .4إن المعرفة ال توجد مستقلة عن الذات العارفة بل ترتبط بها وتالزمها ,بمعنى أنها سياقية (أي ذات عالقة
بالخبرة) .ومن ثم فإننا قد ال نغالي إذا قلنا بأنه ال يتشابه شخصان في معرفتهما عن شيء معين ,إذ لكل منهما
ما يمكن أن نطلق عليه مجا از بصمة معرفية تميزه.
ومن ذلك يتضح أن البنائية تصور ينطلق في تفسيره للتعلم من مبدأ التفاعل بين الذات والمحيط من خالل
العالقة التبادلية بين الذات العارفة وموضوع المعرفة .وهذا يعني أيضا أن النظرة البنائية تنطلق من مبدأ مفاده
أن المعلم ال يقدم معلومات جاهزة إلى المتعلم ولكن يقدم له فقط توجيهات سديدة ,والمتعلم ال يكتفي بفهم معنى
المفاهيم ,بل ينبغي أن يوظفها في وضعيات متنوعة وفي أوقات مختلفة( ,الدواهيدي.)13:2006,

وبناء على ما سبق يرى الباحث أن النظرية البنائية هي عبارة عن فلسفة تربوية يقوم فيها المتعلم ببناء وتكوين
معرفته بنفسه ,بناء على معرفته الحالية وخبراته السابقة ,وتؤكد البنائية على الدور النشط للمتعلم في وجود
المعلم الميسر والمسهل والموجه والمساعد على بناء المعنى بصورة صحيحة في بيئة تساعد على التعلم.

وتمتد الجذور التاريخية القديمة لنشأة النظرية البنائية إلى عهد سقراط ,لكنها تبلورت في صيغتها الحالية
في ضوء نظريات وأفكار كثير من المنظرين ,مثل  :أوزوبل  Ozublو بياجيه  , Piageوغيرهما.
ويعتبر "جان بياجيه"  Jean Piageمؤسس البنائية في العصر الحديث؛ حيث يرى أن التفكير عملية
ُ

تنظيم وتكيف ,ومن خالل هاتين العمليتين يكتسب الفرد قدراته المعرفية  ,Cognitive Capabilitiesفالتنظيم
هو :الجانب البنائي من التفكير ,أما التكيف فهو عملية سعي الفرد إليجاد التوازن بين ما يعرفه (خبراته)
والظواهر واألحداث التي يتفاعل معها في البيئة(,أبوخطوة.)21 :2010,
ولهذا يرى بياجيه أن الطفل يتطور معرفيا من خالل تفاعله مع بيئته الطبيعية ,ومن خالل هذا التفاعل يكتسب
الطفل معارف جديدة يدمجها من أجل تطوير قدرته على فهم هذه البيئة بما فيها من أحداث ومثيرات .
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ويعتقد بياجيه أن اإلنسان تنمو لديه مستويات التفكير عبر مراحل محددة ,وتتميز كل مرحلة بامتالك
مفاهيم أو تراكيب عقلية هي برامج أو استراتيجيات يستخدمها الفرد في تعامله مع البيئة ,وبزيادة خبرات الفرد
تصبح المستويات أو التراكيب الفكرية غير قادرة على تفسير خبراته الجديدة؛ لذا تتكون تراكيب فكرية جديدة
تستوعب هذه الخبرات الجديدة ,أي أن هذه التراكيب الفكرية تتوسط بين الفرد وبيئته(,أبو عودة.)17 :2006,

 االفتراضات المعرفية للفلسفة البنائية
انطلقت البنائية كنظرية جديدة في التعليم من مجموعة من االفتراضات كان من أبرزها :أن بعض
المعارف التي نقوم ببنائها هي ثقافية التركيب أكثر من كونها واقعا أو حقائق ,وأن المعرفة الموزعة بين عناصر
المجموعة تجعلها ككل أكبر من مجموع معارف أعضائها ,كما تفترض هذه النظرية أن التعلم عملية بنائية
نشطة ومستمرة وغرضية التوجه ,وأن مواجهة المتعلم بمهمات على شكل مشكالت حقيقية تعد من أفضل
الظروف لحدوث التعلم ,وأن التفاعل واالحتكاك االجتماعي يؤديان إلى مساعدة المتعلم على إعادة بناء معارفه,
وتؤكد األفكار البنائية أيضا على التنظيم الذاتي النشط كمتطلب للتعلم ذي المعنى ,والقائم على عملية االستدالل
بدال من الحفظ واالستظهار ,وهذه العملية تمر بسلسلة من االضطراب المعرفي الذي يولده التناقض بين التنبؤ
والنتيجة ,وهو ما يؤدي إلى تعديل النظام المعرفي عند المتعلمين ,كما أن التعلم المبني على الفهم ال يتم إال من
خالل عملية متدرجة بطيئة لتكوين البناء المعرفي الجديد بما تتضمنه من أفكار أو مبادئ ,ويستند في ذلك على
إلغاء التناقض بين المدركات غير المكتملة ,أو الخاطئة لتحل محلها المعرفة الجديدة(,ريان.)89 :2011,
كما تستند النظرية البنائية إلى افتراضات ذكرها البحث التربوي ,كما يلي( :زيتون)45 :2007,
أوالً  :التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة ,وغرضية التوجه ,ويتضمن هذا الفرض المفاهيم اآلتية :
1ـ التعلم عملية بنائية ,أي أن المعرفة تتكون من التراكيب المعرفية السابقة ,حيث يبني المتعلم خبراته للعالم
الخارجي أو البيئة الخارجية من خالل رؤيته من األطر والتراكيب المعرفية لديه ,وينظم خبراته ويفسرها مع العالم
المحسوس المحيط به.
2ـ التعلم عملية نشطة ,أي يبذل المتعلم جهدا عقليا للوصول إلى اكتشاف المعرفة بنفسه ,ويتم ذلك عندما يواجه
مشكلة ما.
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3ـ التعلم عملية غرضية التوجه؛ فالتعلم غرضي وله هدف يسعى من خالله الفرد المتعلم لتحقيق أغراض معينة
تسهم في حل المشكلة التي يواجهها ,أو تجيب عن أسئلة وتساؤالت محيرة لديه ,أو ترضي نزعة ذاتية لديه نحو
تعلم موضوع ما.
ثانياً  :تتهيأ أفضل الظروف للتعلم عندما يواجه المتعلم مشكلة أو مهمة حقيقية.
ثالثاً  :تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفته عن طريق عملية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين.
رابعاً  :الهدف من عملية التعلم إحداث تكيفات تتالءم مع الضغوط المعرفية الممارسة على خبرة الفرد.
خامساً  :المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى(,العفون ومكاون.)80 :2012,
كما ينطلق تصور النظرية البنائية للمعرفة من ثالثة محاور كاألتي( ,أبو سنينة وعايش )2611 :2013,حيث
يشير المحور األول إلى دور الطلبة الفاعل في بناء المعنى ذاتيا ,وتتشكل المعرفة من تفاعل حواس المتعلم مع
البيئة المفاهيمية الداخلية والخارجية ,وبالتالي يعيد الفرد تنظيم المعرفة التي يتعلمها تنظيما يتناسب واالستعداد
التطوري لديه.
أما المحور الثاني فيرى أن تشكيل المعاني عملية نفسية نشطة تتطلب جهدا عقليا ويبقى المتعلم متزنا ما دامت
المعرفة الجديدة التي تعطى له تتفق مع بنيته المعرفية.
ويشير المحور الثالث إلى حدوث حالة من اختالل التوازن المعرفي عندما يتعرض المتعلم إلى مثير جديد يؤثر
على بنيته المعرفية ,خاصة إذا كان المثير الجديد يتنافر مع خبراته السابقة
وذكر )زيتون وزيتون )169 :2003,أن االنتقال في قارب البنائية من النظرية إلى التطبيق والممارسة ,سيتبعه
التزام ببعض الشروط أو الظروف التي توفرها بيئة غنية للتعلم النشط ,ومن هذه الشروط :التأكيد على التعلم
المتمركز حول المتعلم ,وتزويد المتعلمين ببيئة تعليمية تشمل نشاطا أصيال ,والسماح بالتفاوض االجتماعي
كجزء أساسي من التعلم ,وأيضا استخدام األساليب المختلفة في التعرض لمحتوى التعلم ,وأن يقوم المتعلم بدور
نشط في عملية التعلم ,حيث يقوم بالمناقشة ,والجدل ,وفرض الفروض ,والتقصي ,وبناء الرؤى بدال من
االستقبال السلبي للمعلومات عن طريق االستماع ,أو القراءة ,أو أداء التدريبات الروتينية ,إلى الدور النشط
للمتعلم الذي يتمثل في االكتساب النشط للمعرفة ,وفهمها.
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 تيارات الفكر البنائي (أوجه النظرية البنائية)
للبنائية أوجه كثيرة متعددة ,يتسنى للفرد إدراك معناها بتأمل كل منها ,ومعرفة مغزاها .ويؤكد كثيرون على
أن البنائية نظرية تعلم ,وليست مجرد مدخل تدريسي؛ حيث يتمكن المعلمون من التدريس لطالبهم بطرق يطلق
عليها بنائية ,إذا كانوا على دراية ووعي بالكيفية التي يتعلم بها هؤالء المتعلمون ,وسنتحدث هنا عن تيارات
الفكر البنائي وهي:

 البنائية البسيطة .Trivial Constructivism
وهي تمثل البنائية في أبسط صورها؛ حيث ترسخ جذور الشكل البنائي ,التي أطلق عليها
جالسرفيلد  Gelasrfieldالبنائية البسيطة ,وأحيانا يطلق عليها البنائية الشخصية .وتتجسد مالمح هذا التيار في
المبدأ الذي وصفه رائد الفكر البنائي "جان بياجيه" ,الذي يمكن إيجازه في قوله" :يتم تبني المعرفة بصورة نشطة
على يد المتعلم ,فال يستقبلها بطريقة سلبية من البيئة؛ ويأتي دور المعرفة القبلية للمتعلم باعتبارها ذات أثر بالغ
في بناء المتعلم لمعرفته الجديدة ,كما أن نظام التعليم يركز أساسا على تتبع األفكار من البسيط إلى المعقد,
وهذا ما دعا جالسرفيلد إلى أن يطلق عليها "البنائية البسيطة"(,أبو سعدة.)16:2014,
 البنائية االجتماعية .Social constructivism
تسمى نظرية فيجوتسكي  Vygotskyالنظرية البنائية االجتماعية ,وذكر فيجوتسكي ( )1978أن كل
وظيفة أثناء تطور ثقافة الطفل تمر في مرحلتين :المستوى االجتماعي ,والمستوى الفردي  ,األولى بين الناس
والثانية داخل الطفل.
وذكر وول فولك  )2001( Woolfolkأن عمليات مستويات التفكير العليا تتم أوال بين الناس وتسمى
البناء الجماعي من خالل المشاركة في تنفيذ األنشطة ,ومن ثم تحدث العمليات داخل عقل الطفل ,وتصبح جزءا
من التطور اإلدراكي .ويعتقد فيجوتسكي أن التفاعل االجتماعي واألدوات الثقافية واألنشطة تعمل على تشكيل
تطور الفرد والتعلم ,ونظر فيجوتسكي إلى المعرفة بأنها تبنى على التفاعل االجتماعي والخبرات ,واعتبر بيئة
العالم الخارجي كجهاز تنقية من خالل الثقافة واللغة والمعتقدات ,والتفاعل مع اآلخرين والتدريس والنمذجة,
واستخدام المعارف السابقة والمعتقدات والتفكير ,وجميعها يؤثر في التعلم(,العطيوي.)139: 2010,
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 البنائية الجذرية .Radical constructivism
حيث تضيف البنائية الجذرية مبدأ آخر للمبدأ الذي وضعته البنائية البسيطة ,وهو أن التعرف إلى شيء ما يعد
عملية تكيف ديناميكية يتكيف فيها الفرد مع تفسيرات قابلة للتطبيق ,فليس من الضروري أن يبني العارف
المعرفة من العالم الواقعي ,بمعنى أن كل واحد منا يبتكر واقعه ,وهذا ال يعني أن البنائية الجذرية تنكر الواقع
الموضوعي ولكنها تقدر أنه ليس هناك طريقة يمكن بها معرفة ماهية الواقع.
وما زال التركيز في البنائية الجذرية على المتعلم كبان للمعرفة ,ولكن لم تركز البنائية البسيطة أو الجذرية على
الدرجة التي تؤثر بها البيئة على التعلم ,وبرز هذا التركيز في البنائية االجتماعية والثقافية والنقدية.
(القطراوي)18 :2010,
 البنائية الثقافية .Cultural Constructivism
إن وراء البيئة االجتماعية المباشرة لوضع التعلم سياقا أوسع من التأثيرات الثقافية ,التي تتضمن العادات والتقاليد
واألعراف والدين والبيولوجيا واألدوات واللغة؛ لذلك ما نحتاجه هو فهم جديد للعقل ,ليس كمعالج منفرد
للمعلومات ,بل كوجود بيولوجي يبني نظاما يتواجد بصورة متساوية في ذهن هذا الفرد وفي األدوات والمنتجات
اإلنسانية واألنظمة الرمزية المستخدمة لتسهيل التفاعل االجتماعي والثقافي(,أبو غالي.)18 :2010,
 البنائية النقدية .Critical Constructivism
تقوم البنائية النقدية على ثالثة أبعاد لبناء المعرفة ,فالمعرفة تبنى ,من وجهة نظر التيار النقدي ,في ظل البيئة
االجتماعية والثقافية ,إضافة إلى البعد النقدي الذي يهدف إلى إصالح هذه البيئات ,حتى تتمكن البنائية من
تنمية العقلية القائمة على التساؤل والتقصي من خالل الحوار والمناقشة والتأمل للذات(,عامر.)19 :2014,
 البنائية التفاعلية .Interactive Constructivism
التعلم من وجهة نظر البنائية التفاعلية ,ذو بعدين :عام وخاص ,وبهذه الرؤية فإن المتعلمين يبنون معرفتهم
ويتعلمون عندما يكونون قادرين على التفاعل مع العالم الفيزيقي حولهم ومع غيرهم ,وهذا هو البعد العام ,أما
المعنى فيتم بناؤه عندما يتأمل المتعلمون في تفاعالتهم وهذا البعد الخاص ,ومن سمات البنائية التفاعلية أنها
تطلب من المتعلمين أن يكتسبوا القدرة على بناء التركيبات والتفكير بطريقة نقدية والقدرة على اإلقناع وممارسة
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االستقصاء الموجه والتفاوض االجتماعي والتعامل مع التغير المفهومي والتجريب واالستكشاف والتبرير والمهارة
في تطبيق المعرفة ,ويكون المعلم مرشدا وميس ار للموقف التعليمي (,القطراوي.)19 :2010,
 البنائية اإلنسانية .Human Constructivism
ربط نوفاك بين بناء المعرفة الجديدة والتعلم ذي المعنى بقوله ":إن العمليات النفسية التي يبني الفرد بها معنى
خاصا وجديدا هي بالضرورة العمليات األبستمولوجيا نفسها التي عن طريقها تبنى المعرفة الجديدة ,فبناء المعرفة
الجديدة ما هو إال صورة من صور التعلم ذي المعنى" ()NOVAK,1993
ويرى الباحث أن التيارات البنائية المختلفة ساهمت في تحديد مالمح النظرية البنائية بشكل متسلسل حيث
إن هذه التيارات تكمل بعضها البعض ,كذلك ال يوجد حد فاصل بين كل تيار من هذه التيارات ,كما أن مجموع
هذه التيارات المختلفة قد أثرى النظرية البنائية وجعلها نظرية حية وذات اهتمام في األوساط التربوية لما قدمته
من تفسيرات لكيفية تشكل المعاني للمفاهيم العلمية عند المتعلم ,وكيفية بناء المعرفة التي تتعامل مع خبراته
السابقة.
 األسس التي تقوم عليها النظرية البنائية
بعد أن طرحت النظرية البنائية في ميدان البحث وتناولتها العديد من الدراسات ,وجد علماء التربية أن
النظرية البنائية تقوم على عدد من األسس التي ذكرها (أبو عودة )18:2006,وهي:
 .1تبنى على التعلم وليس على التعليم .
 .2تشجع وتقبل استقاللية المتعلمين.
 .3تجعل المتعلمين كمبدعين.
 .4تجعل التعلم كعملية مستمرة ولها أهدافها.
 .5تشجع البحث واالستقصاء للمتعلمين.
 .6تؤكد على الدور الناقد للخبرة في التعلم.
 .8تؤكد على حب االستطالع .
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 .1تأخذ النموذج العقلي للمتعلم في الحسبان.
 .8تؤكد على األداء والفهم عند تقيم المتعلم.
 .10تؤسس على مبادئ النظرية المعرفية.
 .11تعمل على استخدام المصطلحات المعرفية ,مثل ( :التنبؤ -اإلبداع – التحليل ).
 .12تأخذ في االعتبار كيف يتعلم الطالب.
 .13تشجع المتعلمين على االشتراك في المناقشة مع المعلم أو فيما بينهم.
 .14تركز على التعلم التعاوني .
 .15تضع المتعلمين في مواقف حقيقية.
 .16تؤكد على المحتوى الذي يحدث التعلم.
 .18تأخذ في االعتبار المعتقدات واالتجاهات للمتعلمين .
 .11تزود المتعلمين بالفرص لبناء المعرفة الجديدة والفهم من الخبرات الواقعية.
كما أن النظرية البنائية تنطلق من مبدأ مفاده أن المعلم ال يقدم معلومات جاهزة للمتعلم ولكن يقدم له توجيهات
سديدة ,والمتعلم ال يكتفي بفهم معنى المفاهيم ,بل ينبغي أن يوظفها في وضعيات متنوعة وفي أوقات مختلفة,
وأيضا تعتمد على أن الفرد يبني معرفته بنفسه من خالل مروره بخبرات كثيرة ,تؤدي إلى بناء المعرفة الذاتية في
عقله ,ومن هنا يمكننا أن نعتبر النظرية البنائية من أكثر النظريات التي تجسد عالقة قوية بين الفرد والمجتمع,
وتسعى إلى تكيف الفرد مع المحيط الذي يعيش فيه ,وهي كذلك تنمي عند الفرد روح االنتماء لهذا المجتمع؛
ألنه يشعر بأنه جزء حيوي من هذا المحيط وعليه السعي دائما الستق ارره من خالل حل المشكالت عن طريق
توظيف المفاهيم والمعارف المختلفة(,الجدي 13:2012,ـ ـ .)14
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 خصائص النظرية البنائية
يمكن تحديد خصائص بارزة عديدة للنظرية البنائية ,التي يمكن أن يكون لها تأثير في المواقف التعليمية:

 .1ال ينظر إلى المتعلم على أنه سلبي ومؤثر فيه ,ولكن ينظر إليه على أنه مسئول مسئولية مطلقة عن

تعلمه.
 .2تستلزم عملية التعلم عمليات نشطة ,يكون للمتعلم دور فيها ,حيث تتطلب بناء المعنى.
 .3المعرفة ليست خارج المتعلم ,ولكنها تبنى فرديا وجماعيا فهي متغيرة دائما.
 .4يأتي المعلم إلى المواقف التعليمية ومعه مفاهيمه ,ليس فقط المعرفة الخاصة بموضوع معين  ,ولكن أيضا

آ ارؤه الخاصة بالتدريس والتعلم ,وذلك بدوره يؤثر في تفاعله داخل الفصل.

 .5التدريس ليس نقال للمعرفة ,ولكنه يتطلب تنظيم المواقف داخل الفصل ,وتصميم المهام بطريقة من شأنها أن
تنمي التعلم.

 .6المنهج ليس ذلك الذي يتم تعلمه ,ولكنه برنامج مهام التعلم والمواد والمصادر ,التي منها يبني المتعلمون
معرفتهم.
 .8تولد البنائية آ ارء مختلفة عن طرق التدريس والتعلم ,وكيفية تنفيذها في الفصل ,حتى تكون متسقة مع
المتطلبات العالمية للمناهج ,والتي تنص على أن أفكار المتعلمين سوف تتغير مع اتساع خبراتهم ,وهناك دور

جوهري للمعلم في هذه العملية ,فالمعلم يمكنه أن يتفاعل مع المتعلم ,ويثير األسئلة ويستند على التحديات
الحالية والخبرات( .دمحم)2004,

 مقارنة بين النظريتين البنائية والسلوكية
نالحظ أن نظرة البنائية تختلف عن نظرة المدرسة السلوكية في كثير من األمور ,إذ يرى البنائيون أن
المحتوى يجب أن يكون في صورة مهام أو مشكالت ذات صلة ببيئة الطلبة وواقعهم ,وأن دور المعلم يتغير في
الصف الدراسي في النموذج البنائي كون المعلم يصبح منظما لبيئة التعلم ,ويهيئ المهام واألنشطة أمام طلبته,
دور أساسيا في
ويقدم بيئة مناسبة للعمل في جو يسوده التعاون والتفاوض بين الطلبة .وترى البنائية أن للمتعلم ا
تحديد ما سوف يتم تعلمه ,فهو مكتشف لما يتعلمه من خالل ممارسته للتفكير العلمي القائم على البحث
والتجربة والمالحظة والتفسير .فالمتعلم في هذا النموذج يتميز بنشاطه وبنائه للمعرفة بنفسه .وينادي كثير من
البنائيين باالستغناء عن االمتحانات الموضوعية ,لقصورها في قياس مستويات التفكير العلمي ,ومهارات حل
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المشكلة ,واألخذ بأسلوب التقويم الحقيقي لفهم تعلم الطلبة حيث يتم انغماس الطلبة في مهمات ذات قيمة
ومعنى ,تبدو كنشاطات تعلم وليس كاختبارات تقليدية .ويتضمن ذلك نشاطات واسعة تشمل المقابالت الشفوية,
ومهمات حل المسائل الجماعية ,وملفات الطلبة .كما يعرض البنائيون رؤية مخالفة لنظام الحجرات الدراسية.
فهم يؤمنون بتقدير االختالفات الفردية بين اهتمامات الطلبة ,وتسمح إتاحة البدائل المختلفة للحلول التي يضعها
الطلبة للمشكلة بفرصة المرور بتجربة االختيار والمسئولية المصاحبة لهذا االختيار .وتصاغ األهداف التعليمية
وفقا للنموذج البنائي في صورة أغراض عامة تحدد من خالل عملية مفاوضة اجتماعية بين المعلم والطلبة,
بحيث تتضمن غرضا عاما لمهمة التعلم يسعى جميع الطلبة لتحقيقه ,باإلضافة إلى أغراض ذاتية شخصية
تخص كل طالب أو عددا من الطلبة كال على حدة(,الجميل.)253 :2010,

وقد أبرز (العويشق )29 :2002,بعض أوجه االختالف بين النظريتين السلوكية والبنائية ,كما يأتي:
 .1التعلم لدى السلوكيين هو تغير في السلوك ناتج عن التدريب المعزز ,ويتم من خالل ارتباط بين المثير
واالستجابة .أما البنائيون فيرون أن التعلم عملية عضوية نشطة ومعقدة تهدف إلى تفسير المثيرات وليس مجرد
استجابة لمثيرات معينة.
 .2يرى السلوكيون بأن المتعلم مجرد مستجيب للمثيرات أو معالج للمعلومات ,فمتغيرات بيئة التعلم هي التي
تحدد نتائج التعلم ,فالمتعلم ليس مسئوال عن تعلمه بدرجة كبيرة ,ولكن المعلمون هم الذين يصممون له البيئة
المناسبة للتعلم ويهيئونها له .أما البنائيون فيرون أن المتعلم كائن نشط يسعى لبناء معرفته ,وأن بيئة التعلم ال
تتجاوز كونها أحد محددات التعلم ,فالمتعلم ال يحتاج دائما إلى معملين ينظمون له كل ما في بيئة التعلم.
 .3يمكن رؤية المعرفة لدى السلوكيين على أنها تجمع لروابط المثير واالستجابة ,وعملية اكتسابها تتم من خالل
هذه الروابط في ظل وجود معززات بيئية .في حين يرى البنائيون بأن المعرفة تمثل نشاط المتعلم الستكشاف
إمكانيات البيئة ,وأن عملية اكتسابها تتم غالبا بواسطة عملية موازنة يقوم بها المتعلم للمعارف الجديدة.
 .4يرى السلوكيون أن التعلم قد يصل إلى أقصى نتائجه إذا كان فرديا .أما البنائيون فيرون أن التعلم يصل إلى
ويجري مفاوضات مع اآلخرين.
أقصى نتائجه عندما يبحث المتعلم بنفسه ُ
 .5ينحو التعلم المعرفي ,عند السلوكيين ,نحو تعلم الوحدات المعرفية الصغيرة كل على حدة بصورة تراكمية
متتابعة .أما التعلم لدى البنائيين فهو تعلم ينحو نحو تعلم وحدات معرفية كبيرة.
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 النظرية البنائية في الميزان:
أورد كل من (زيتون,)27 :2003,و(دمحم,)101 - 100:2004,و(المطرفي )66 :2007,مميزات الفكر
البنائي ,حيث تمتاز النظرية البنائية بالخصائص التالية :
 .1ترفض الممارسات البنائية التلقي السلبي للمعرفة الذي يتبناه المسلك التقليدي.
 .2تشجع البنائية تكوين المتعلم للمعنى بنفسه.
 .3تؤكد على المشاركة النشطة للمتعلم في عملية التعلم؛ بما يؤدي لفهم أفضل ,واحتفاظ أفضل بالمعلومات.
 .4أكد الكثير من األبحاث أن ربط المعارف الجديدة بالمعرفة السابقة ضمان لتنظيمها بصورة أفضل ,وهذا ما
تدعو إليه البنائية.
 .5العمل الجماعي مع االعتراف بذاتية الفرد وجعله واعيا بدوره ومسئوليته الفردية ,يقود لتعلم أفضل.
 .6يأتي المعلم إلى المواقف التعليمية ومعه مفاهيمه ,ليس فقط المعرفة الخاصة بموضوع معين ,ولكن أيضا
آ ارؤه الخاصة بالتدريس والتعلم ,وذلك بدوره يؤثر في تفاعله داخل الفصل.
 .8التدريس ليس نقل المعرفة ,ولكنه يتطلب تنظيم المواقف داخل الفصل ,وتصميم المهام بطريقة من شأنها أن
تنمي التعلم.
 .1المنهج ليس ذلك الذي يتم تعلمه ,ولكنه برنامج مهام التعلم والمواد والمصادر ,التي منها يبني المتعلمون
معرفتهم.
 .8تولد البنائية آ ارء مختلفة من طرق التدريس والتعلم ,وكيفية تنفيذها في الفصل ,حتى تكون متسقة مع
المتطلبات العالمية للمناهج ,التي تنص على أن أفكار المتعلمين سوف تتغير مع اتساع خبراتهم ,وهناك دور
جوهري للمعلم في هذه العملية ,فالمعلم يمكنه أن يتفاعل مع المتعلم ,ويثير األسئلة ويستند على التحديات
الحالية والخبرات.
 .10جذبت البنائية انتباه المهتمين بالتدريس إلى مساعدة التالميذ على تنمية المفاهيم العلمية السليمة لديهم,
والتعرف إلى تصوراتهم الخاطئة ,ومعالجتها عن طريق إحداث موقف يؤدي إلى صراع معرفي بين تصوراتهم
الخاطئة والواقع الذي يعيشونه.

 

22



 .11ترجع قوة البنائية إلى أنها تركز على مبادئ مهمة عديدة ,منها أن التكوين المفاهيمي ينشأ من خالل
التفاعل بين المعرفة السابقة والمعرفة الحالية وأن المعرفة مؤقتة ,ويتم اختبارها بصورة مستمرة ,ويتم الحكم عليها
بواسطة بعض المعايير ,مثل :قابليتها للتطبيق وقابليتها للتصديق.
واجماال للقول فإن البنائية نظرية تعلم ,وليست نظرية تعليم ,ولهذا السبب ورغم مقدار ضخم من األدبيات عن
البنائية فإن عنصر التدريس البنائي ليس بمعروف ,وتبنى نظرية التعليم البنائي على نظرية التعلم البنائي وهي
مجموعة من اإلدراكات التي تتحدي نماذج النقل أو النماذج السلوكية في برامج تعليم عديدة.

 مشكالت النظرية البنائية في التعليم
تعاني النظرية البنائية من صعوبات في التطبيق ,ومن تلك الصعوبات ما يذكرها (أبو داود:)13 :2013,
 .1ليس كل المعرفة يمكن بناؤها بواسطة الطالب :هنالك أنواع من المعرفة خاصة بعض أنواع المعرفة التقريرية
يصعب أو يستحيل تنميتها من خالل المنهج البنائي ,مثل كتلة اإللكترون وسرعة الضوء ,مثل هذه المعارف
ينبغي تزويدها للطالب ,وال ننتظر منهم القدرة على بنائها واستنتاجها.
 .2التعقيد المعرفي أثناء التعلم  :إن النظرية البنائية غالبا ما تتضمن مشكلة يسعى الطالب إليجاد حلول لها
كل بطريقته الخاصة؛ ولذا ال بد أن يتزود الفرد بخلفية معرفية منظمة وثيقة الصلة بموضوع المشكلة,
وعندما تغيب هذه المعرفة أو تكون غير منظمة فإن المشكلة ستتسم بالغموض والتعقيد مما يدفع الطالب إلى
المحاولة والخطأ أو االنسحاب كليا من الموقف.
 .3مشكلة التقويم :لم تقدم النظرية البنائية صيغة متكاملة ومقبولة عن التقويم يساير إطاره الفلسفي والتربوي ,إذ
يرفض البنائيون االختبارات الموضوعية ,وذلك انطالقا من تصورهم الفلسفي بأنه ال توجد حقيقة موضوعية
يسعى التعليم لتنميتها ,فالحقيقة مرتبطة بالذات وكل واحد يكون حقائقه بطريقته الخاصة.
 .4القبول االجتماعي للنظرية البنائية في التعليم :إن المجتمع ,ممثال في اآلباء والمعلمين والسياسيين
واالجتماعيين ,يريدون بالدرجة األولى تعليما يزود الطالب بالمعارف المختلفة وينقل التراث الثقافي من جيل
إلى جيل آخر ,وهذا األمر ال يبدو واضحا في المنهج البنائي الذي يركز على تزويد الطالب بأهم المفاهيم
والمعلومات األساسية لبناء المعرفة ويترك لهم حرية تحصيل تلك المعرفة كال على حدة.
 .5مقاومة المعلمين للنظرية البنائية في التعليم :إن أي ابتداع في المجال التربوي يصطدم دائما بطائفة من
المعلمين المعارضين لإلبداع ,بسبب تعودهم على نمط معين من التدريس أو لعدم كفاءتهم في ذلك المجال,
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وينطبق األمر على النظرية البنائية التي تتطلب نوعية خاصة من المعلمين المؤهلين والمقتنعين بجدواه في
التعليم.
ويرى الباحث أنه بالرغم من كل العقبات التي تواجه النظرية البنائية كنظرية للتعلم ,أنها تتميز بكثرة تطبيقاتها
واالستراتيجيات التدريسية المنبثقة عنها والقائمة عليها ,ما يجعلها قادرة علي تخطي كل العقبات التي تواجهها,
وتتميز كذلك بكثرة مؤيديها في الوسط التعليمي ,بل نجد الكثير ممن يستحدثون االستراتيجيات التعليمية المنبثقة
عنها.
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المحور الثاني :التعلم البنائي
 مفهوم التعلم البنائي
ال يوجد تعريف محدد للتعلم البنائي ,وبصيغ مختلفة عرفه كثير من الباحثين ,فعرفه (المطرفي)46 :2007,
بأنه "هو ذلك النوع من التعلم الذي يبني فيه كل فرد معرفته عن العالم بطريقة ذاتية تعطي له معنى".
ويعرفه (دمحم وآخرون" )138 :2012,طريقة تدريس تساعد الطالب على بناء مفاهيمهم ومعارفهم ,وربطها
بالمفاهيم والمعارف السابقة ,ويتم من خالل هذه الطريقة تنمية القدرة على استرجاع المعلومات وربط المعرفة
الجديدة بالمعرفة السابقة ,وتنمية مهارات التفكير العليا ,ومهارات حل المشكالت".
ويعرفه الباحث بأنه عملية قائمة على الفلسفة البنائية التي تؤكد أهمية أن يكون التعلم ذا معنى ,وللوصول إلى
ذلك على المتعلم أن يستخدم كل معارفه وتجاربه السابقة الموجودة في بنيته المعرفية ,ليتمكن من فهم المعارف
الجديدة وبنائها ,ويتم في هذا التعليم مساعدة الطالب على بناء مفاهيمهم ومعارفهم العلمية.

 المبادئ الرئيسة للتعلم البنائي
يأخذ التعلم البنائي صورة مخصوصة به تميزه عن التعلم في ظل النظريات األخرى ,فيظهر فيه العديد من
المبادئ ,التي حددها (أبو عطا ,)38 :2013,وهي:
 .1التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجه.
 .2المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى.
 .3الهدف من عملية التعلم إحداث تكيفات تتالءم مع الضغوط المعرفية الممارسة على خبرة الفرد.
 .4مواجهة المتعلم بمشكلة أو مهمة حقيقية تهيىء أفضل ظروف للتعلم.
 .5تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين.
 .6إن فعل بناء المعنى هو فعل عقلي يحدث داخل الدماغ.
 .8التعلم عملية تحتاج لوقت.
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 خصائص التعلم البنائي
إن العديد من التربويين وعلماء النفس المعرفي يطبقون البنائية من أجل تطوير بيئات التعليم ,ويقدمون نماذج
للتدريس المعرفي ,وفيما يأتي تلخيص لخصائص التعلم البنائي كما وردت في بعض األدبيات :
 .1التأكيد على بناء المعرفة وليس إعادة إنتاجها.
 .2بناء المعرفة ينبغي أن يتم في سياقات فردية ومن خالل المناقشة والتعاون والخبرة االجتماعية.
 .3بناء المعرفة والمعتقدات واالتجاهات السابقة للمتعلم يجب أن تؤخذ في االعتبار عند بناء عملية المعرفة.
 .4التأكيد على مهارات التفكير وحل المشكالت.
 .5تقديم الرؤى المتعددة وتمثيالت المفاهيم والمحتويات والتشجيع عليها.
 .6اشتقاق األهداف الرئيسة والفرعية بواسطة المتعلم أو في المناقشة مع المعلم.
 .8يعمل المعلمون كموجهين ومشرفين وقادة.
 .1توفير األنشطة والفرص واألدوات والبيئات لتعزيز القدرات فوق المعرفية والتحليل والتنظيم البنائي.
 .8قيام الطالب بالدور المركزي في ضبط عملية التعلم.
 .10التقويم يكون صادقا وممزوجا بالعملية التعليمية(,أبو طاحون.)22:2007,
 المعلم والمتعلم في بيئة التعلم البنائي
تنظر البنائية إلى المتعّلمين على أنهم يبنون صو ار للعالم من حولهم ,وهذه الصور العقلية تنفع في ضوء
مواءمتها للخبرات ,وعلى ذلك فالتعّلم عملية عقلية يعاد فيها بناء البنية المفاهيمية للمتعّلم باستمرار بحيث تحتفظ
بمدى واسع من الخبرات واألفكار .كما أنها عملية نشطة لصنع المعنى ,التي يمتلك المتعّلم التحكم فيها .وبناء
على ذلك ُينظر للمتعّلمين كمصنفين لتعّلمهم الخاص خالل عملية من التوازن بين البناء المعرفي لديهم والخبرات

الجديدة المكتسبة(,عبد ﷲ.)10:2010,

ولقد وصف ولسون  Wilsonبيئة التعلم البنائي بأنها " المكان الذي يحتمل أن يعمل فيه المتعلمون معا
ويشجعون بعضهم البعض ,مستخدمين ـ ـ في تحقيق ذلك ـ ـ األدوات المختلفة ومصادر المعلومات المتعددة
لتحقيق األهداف التعليمية وأنشطة حل المشكالت .وتعد بيئة التعلم البنائي بيئة مرنة تهتم بالتعلم ذي المعنى,
الذي يحدث من خالل األنشطة الحقيقية التي تساعد المتعلم في بناء الفهم وتنمية المهارات المناسبة لحل
المشكالت(,أبوغالي.)29:2010,
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 خصائص بيئة التعلم البنائي
أوردة العديد من الدراسات تحليال لمواصفات بيئة التعلم البنائي ,وهذه المواصفات تسهم في التحول من
التركيز على المعلم إلى التركيز على المتعلم مما يجعله أكثر إثارة للدافعية ,وأكثر مواءمة لتنوع بيئات التعلم,
فضال عن تدعيم الفكر الناقد واالستقصاء .وفيما يلي أبرز هذه الخصائص (العتيبي: )37:2008,
 .1يكون المتعلم نشطا في ربط المعارف الجديدة بالمعارف التي بحوزته.
 .2يفحص الرؤى المتعددة multiple perspectives؛ ألن هذا الفحص يعد أم ار ضروريا ذا قيمة بالغة ,حيث
يقوم المتعلم بجمع هذه الرؤى ودمجها في رؤية كاملة .
 .3تدعيم التعلم التعاوني ,ال التعلم التنافسي.
 .4يتحكم المتعلم في عملية تعلمه وفي معدلها عند تفاوضه مع زمالئه داخل الفصل.
 .5تقديم بيئات تعلم حقيقية  authenticترتبط بمشكالت العالم الفعلي  real worldيطبق فيها المتعلم ما
تعلمه.
 .6توفير تمثيالت متعددة  multiple representationsللواقع ,وفي ذلك يتجنب تبسيط التمثيل الزائد عن
الالزم . over-simplification
 .8التأكيد على بناء المعرفة بدال من إعادة سردها.
 .1التأكيد على المهام األصلية  authentic tasksفي ظل سياقات تربوية.
 .8استبدال الخطوات الرئيسة المحددة مسبقا ببيئات التعلم البنائية ,التي ترتكز على المرونة , flexibility
واالبتكار . creativity
.10

بيئة التعلم البنائية تدعم التعاون في بناء المعرفة  , collaborative constructionفي ظل التفاوض

االجتماعي.
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 تصميم التعليم وفقاً للفكر البنائي
إن تصميم التعليم مجال استطاع أن يبسط رداءه في اآلونة األخيرة على حقل التعليم ,وله تعريفات عدة,
منها أن تصميم التعليم ,من وجهة نظر "ميريل" ,هو عملية تحديد ظروف بيئية وانتاجها لتدفع المتعلم إلى
التفاعل على نحو يؤدي إلى إحداث تغيير في سلوكه ,أما "ريجلوث" فيقول إنه العمل الذي يهتم بفهم طرق
التدريس وتحسينها وتطبيقها ,أو هو عملية تحليل االحتياجات واألهداف التعليمية بهدف التطوير.
(عامر)23:2014,
ولقد تمخض تحليل معالم تصميم التعليم في بلورة العناصر التي تعكس تصميم التعليم وفقا للفكر البنائي ,وذلك
على النحو التالي :
أوالً ــ محتوى التعلم:
يخزن في صورة مهام أو مشكالت حقيقية ذات صلة بواقع التالميذ وحياتهم.
ثانياً ــ األهداف التعليمية:
تصاغ في صورة أغراض عامة تحدد بصورة إجرائية من خالل التفاوض االجتماعي بين المعلم والمتعلم ,بحيث
يتضمن غرضا عاما لمهمة التعلم يسعى جميع الطالب لتحقيقه ,فضال عن أغراض ذاتية أو شخصية تخص
كل متعلم أو تالميذ عديدين كال على حدة.
ثالثاً ــ استراتيجيات التدريس:
تعتمد على مواجهة الطالب بموقف مشكل حقيقي ,في محاولة إليجاد حلول له ,وذلك من خالل البحث والتنقيب
والتقصي والتفاوض االجتماعي حول تقويم وتحديد أكثر هذه الحلول فعالية(,عرام.)15:2012,
رابعاً ــ دور المتعلم:
يكون المتعلم وفقا للبنائية نشيطا في ربط المعارف الجديدة بالمعارف التي بحوزته ,وهو مشارك في مسؤولية
إدارة التعلم وتقويمه(,أبو عودة.)24:2006,
كما يركز التعلم البنائي على التعلم بوصفه عملية ,ويشجع ذاتية التلميذ المتعلم كفرد وكعضو فاعل له شخصيته
وأهدافه ضمن مجموعة اجتماعية متعاونة .ولقد حدد ( )Philips,1995ثالثة أدوار للمتعلم البنائي ,هي:
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المتعلم النشط  ,فالمعرفة والفهم يكتسبان بنشاط ,والمتعلم يناقش ويحاور ويسأل ويبحث ويستقصي ويالحظ
ويتنبأ ويستمع إلى وجهات نظر اآلخرين ,وال يكون روتينيا في أداء المهام.
المتعلم االجتماعي ,تبنى المعرفة والفهم عن طريق العمل االجتماعي عن طريق المناقشة والحوار االجتماعي
مع األقران .وهذا ال يلغي فردية المتعلم.
المتعلم المبدع ,تبنى المعرفة والفهم عن طريق العمل النشط واإلبداع .
فكل نتاج جديد هو إبداع بالنسبة إلى المتعلم بحسب خبرته ,وهو في الوقت نفسه يعد خبرة سابقة بالنسبة إلى
المتعلم ,فعلى المعلم أن ينظر إليها بأنها نتاجات مبتكرة من المتعلمين حتى وان سبق أن اكتشفها غيرهم.
(العفون ومكاون)88:2012 ,
خامساً ــ دور المعلم:
يتمثل دور المعلم في تنظيم بيئة التعلم وتوفير األدوات والمواد المطلوبة إلنجاز مهام التعليم بالتعاون مع
مصدر احتياطيا للمعلومات إذا لزم األمر ,ومشاركا في
ا
الطالب ,فهو ميسر ومساعد لبناء المعرفة ,كما يعد
عملية إدارة التعلم وتقويمه ,فالمعلم يخطط وينظم بيئة التعلم ويوجه تالميذه ويرشدهم لبناء تعلم ذي معنى لديهم.
ار عديدة تتمثل فيما يلي:
فالمعلم ,وفقا للفكر البنائي ,يمارس أدو ا
 منظم لبيئة التعلم بحيث يشيع فيها جو االنفتاح العقلي وديمقراطية التعبير عن الرأي وقبول المخاطرة,
واصدار الق اررات.
 مصدر احتياطي للمعلومات إذا لزم األمر.


نموذج يكتسب منه الطالب الخبرة ,ويكون حاله في ذلك كحال المعلم في ورشة يتعلم منه الصبيان
بمالحظته أوال أو ما يسمى بالتلمذة ,ثم يكلفون بالقيام ببعض المهام ,تحت مالحظة دقيقة منه ,ثم ينطلقون
للعمل بمفردهم معظم الوقت.



موفر ألدوات التعلم ,مثل  :األجهزة والمواد المطلوبة إلنجاز مهام التعليم بالتعاون مع الطالب.

 مشارك في عملية إدارة التعلم وتقويمه(,برغوت.)14:2008,
سادساً ــ التقويم:
لم يعد التقويم البنائي اختصا ار منفصال في نهاية المقرر ,وانما جزء متكامل مع عملية التعلم ككل ,كما
يهدف إلى اكتشاف التغيرات الكيفية التي طرأت على المعرفة التي بحوزة المتعلم(,أبوعودة.)24:2006,
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 سمات المعلم البنائي
يذكر (األسمر ,)19:2008,بعض السمات التي يتصف بها المعلم البنائي ,وهي:
 .1يكون المعلم أحد المصادر التي يتعلم منها المتعلم وليس المصدر الرئيس للمعلومات.
 .2يدمج المتعلمين في خبرات تتحدى المفاهيم أو المدركات السابقة لديهم.
 .3يشجع روح االستفسار والتساؤل من خالل أسئلة تثير التفكير.
 .4يشجع المناقشة البنائية بين المتعلمين.
 .5يفصل بين المعرفة واكتشافها.
 .6يسمح بوجود ضوضاء ناجمة عن الحركة والتفاعل والتفاوض االجتماعي.
 .8المعلم البنائي معلم متعلم مستعد لتعلم الموضوعات التي تقع في حيز اهتمام طالبه.
 .1ينوع في مصادر التقويم لتتناسب مع مختلف الممارسات التدريسية.
 .8يتسم بالذكاء في انتقاء أنشطة التعلم.
كما ويرى الباحث أن من السمات التي يتصف بها المعلم البنائي ما يلي:
 .1يفصل بين المعرفة واكتسابها.
 .2يقبل ذاتية المتعلم ومبادراته.
 .3يسمح بوقت انتظار بين السؤال واإلجابة.
 .4يغذي الفضول الطبيعي لدى طلبته.
 .5يشجع استفسارات الطلبة.
 .6نموذج يكتسب منه الطلبة الخبرة.
 أهم الفروق بين التعليم التقليدي والتعليم البنائي:
يعتمد التعليم التقليدي مبدأ أن المعرفة تقع خارج البنية العقلية للمتعلم ,وهي موجودة في البنية العقلية
للمدرس ,ويجب على المدرس نقلها كما هي إلى عقل المتعلم ,أما التعليم البنائي فإنه يؤكد على الفهم الذي
يحدث بواسطة جهد المتعلم ومحاوالته كي يتعلم ,وهنا يختلف التعليم البنائي عن التقليدي في أنه يسعى إلى أن
يكون المتعلم مستقال ذاتيا وقاد ار على توجيه التعلم بنفسه .ويمكن المقارنة بينهما من خالل المخطط التالي:
(األسدي)7:2012,
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مقارنة بين التعليم التقليدي والتعليم البنائي
وجه

التعليم البنائي

التعليم التقليدي

المقارنة
المنهج

ـ ـ يقدم من الجزء إلى الكل ويؤكد على

ـ ـ يقدم من الجزء إلى الكل ويؤكد على المفاهيم

المهارات األساسية.

األساسية ومهارات التفكير.

ـ ـ يعتمد على الكتاب المدرسي وكتب

ـ ـ ال يعتمد مصد ار محددا وهناك تنوع في المصادر

النشاط العلمي.

والمواد التي يتعامل معها الطلبة.

ـ ـ هو منهج متغير ومرن.

ـ ـ هو منهج ثابت.

المعرفة

ـ ـ هي مجموعة من المعلومات يتم وصفها ـ ـ هي أنشطة متتالية يتم بناؤها.
وبذلك تهتم بالحفظ والتذكر والتلقين.

المتعلم

المعلم

ـ ـ ال تقدم بشكل مشكالت علمية للطلبة.

ـ ـ تبنى المعرفة من خالل حل المشكالت العلمية.

ـ ـ يتعلم الطالب عن طريق االستقبال ثم

ـ ـ يتعلم الطالب عن طريق بناء المعرفة ولديه تصور

ـ ـ يحاول تالفي األخطاء.

ـ ـ الخطأ جزء من التعلم وله دور في بناء المعنى

ـ ـ سلبي ومتلقي للمعلومات.

وبدونه ال يحدث التعلم.

ـ ـ يدرس الطلبة كلهم بالطريقة نفسها.

ـ ـ ينوع في أساليب التعلم.

الصحيحة.

ـ ـ متفاعل ومهيئ لبيئة مناسبة لتعلم الطلبة.

ذهني قبل التعلم.

يقوم باالستظهار.

ـ ـ إيجابي ونشط ومفكر.

ـ ـ يقترح أنشطة للطلبة وينظم اإلجراءات والمناقشات.

ـ ـ يعرض ويزود الطلبة باإلجابات

ـ ـ ملقن وناقل للمعلومات.
التقويم

ـ ـ يتم من خالل أساليب مختلفة مثل مالحظة أداء

ـ ـ يتم فقط من خالل االختبارات.

ـ ـ يقيس كمية المعلومات المكتسبة.

الطلبة وتقييم المشاريع واألنشطة إضافة لالختبارات.

واسترجاعها.

ـ ـ هدفه قياس إمكانية تحليل الطلبة للمعلومات

ـ ـ يقيس نوعية المعرفة المكتسبة.

ـ ـ هدفه قياس تذكر المعلومات

وتركيبها ونقدها.
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 بعض االستراتيجيات التدريسية التي تنطلق من فكر النظرية البنائية
يعتبر العديد من التربويين أن النماذج القائمة على النظرية البنائية أكثر إبداعا في التربية العلمية خالل
السنوات الخمس الماضية ,وأنها ستكون أكثر وسائل ربط للقنوات المختلفة في البحوث الخاصة بالتربية العلمية.
ولقد جرت محاوالت عديدة لبلورة نماذج يمكن أن ينفذها المعلم في حجرة الفصل ليدرس تالميذه وفق المرتكزات
األساسية للنظرية البنائية ,حيث تؤكد هذه النماذج بصورة عامة على الدور النشط للتالميذ ,من خالل قيامهم
بالعديد من النشاطات ضمن مجموعات أو فرق عمل ,كما تؤكد على المشاركة الفكرية في النشاطات إلحداث
تعلم بطريقة سليمة .وفيما يلي عرض لبعض أبرز هذه النماذج واالستراتيجيات :

أوالً ــ دورة التعلم ):)Learning Cycle
برزت دورة التعلم  Learning Cycleكطريقة للتدريس مترجمة ألفكار تربوية عديدة ,جاء معظمها
متضمنا في نظرية " بياجيه " للنمو المعرفي ,وقد ظهرت هذه الطريقة ألول مرة أثناء عقد الستينيات ,وبالتحديد
خالل عام (1962م) بالواليات المتحدة األمريكية ,وجاءت صيغتها في صورتها األولى على يد كل من :
روبرت كاربلس  Robert Karplusومايرون آتكن  Mayron Atkinثم تناولها كاربلس وآخرون ,بالتطوير
والتعديل؛ حيث أدخلت كجزء من مشروع  Science Curriculum (SCIS) Improvementوهو أحد
المشروعات لتطوير منهج العلوم ,وقد قامت به جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية لتطوير تدريس
العلوم بالمرحلة االبتدائية ,وذلك في الفترة ما بين سنة  1970م وحتى سنة  1974م(,العتيبي.)47:2008,
 مراحل استراتيجية دورة التعلم الثالثية
تقوم عملية التدريس ,وفق هذا النموذج ,على ثالثة مراحل أساسية أوردها(المطرفي )60:2007,كما يلي:
مرحلة االستكشاف  :وخالل هذه المرحلة يتم تفاعل المتعلمين مباشرة مع خبرة جديدة تثير لديهم تساؤالت قد
يصعب عليهم اإلجابة عنها ,ومن ثم فهم يقومون بأنشطة فردية وجماعية للبحث عن إجابات لتساؤالتهم ,وأثناء
عملية البحث هذه قد يكتشفون أشياء أو عالقات لم تكن معروفة لهم من قبل.
مرحلة اإلبداع المفاهيمي  :وخالل هذه المرحلة يحاول المتعلمون الوصول إلى المفاهيم أو المبادئ ذات العالقة
بخب ارتهم الحسية التي قاموا بممارستها خالل مرحلة االستكشاف.
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مرحلة االتساع المفاهيمي  :وتعرف هذه المرحلة بمرحلة تطبيق المفهوم أو مرحلة االكتشاف  ,حيث يتم خالل
هذه المرحلة تعميم خبرات المتعلم السابقة من مفاهيم ومبادئ على مواقف جديدة ,ومن ثم اكتشاف خبرات
جديدة .وهذه المرحلة مهمة جدا وتحتاج إلى مزيد من الوقت والنقاش بين المتعلمين والمعلم.
ويعد هذا النموذج أحد البدائل الفاعلة في التدريس .وخاصة تلك الموضوعات التي يمكن التخطيط لتدريسها وفق
مراحله الثالث .غير أنه مكلف ويحتاج إلى وقت أطول من غيره من الطرق ,كما أنه لم يقدم تصو ار محددا
لعملية التقويم .وعلى من يستخدمه أن يتبنى نظاما للتقويم يتماشى مع خصائص ذلك النموذج وخصائص
المتعلمين به( .دمحم)2004,

 أهمية دورة التعلم في التدريس
تتميز دورة التعلم بخصائص عديدة ,تجعلها طريقة فاعلة في تعليم وتعلم المفاهيم ,وتنمية بعض المهارات
الخاصة بالتفكير ,كما تحقق استراتيجية دورة التعلم أهداف تدريس العلوم؛ ألنها تعكس طبيعة العلم وتتضمن
عملياته ويمكن أن يكتسب المتعلم خاللها المفاهيم والمهارات واالتجاهات(,األسمر.)30:2008,
وتتضح أهمية دورة التعلم في التدريس من خالل اآلتي:
 تنمي دورة التعلم التفاعل التعاوني واالجتماعي والثقافي بين الطلبة. تنمي التفكير لدى الطلبة من خالل وضعهم في مواقف تتحدى تفكيرهم ,وتعمل على مساعدتهم في تفسيرالظواهر المختلفة ,ومناقشتها بهدف الوصول إلى التعلم المنشود.
 تراعي القدرات العقلية للمتعلمين. تعطي الطلبة وقتا أكبر في البحث والتحري في اكتشاف المفاهيم المطلوبة. تزود الطلبة ببيئة متماسكة من المفاهيم ,وتهتم باالستقصاء العلمي أكثر من الطريقة التقليدية. تدفع المتعلم لالكتشاف ,وذلك من خالل استخدام مفهوم فقدان االتزان الذي يعد بمثابة الدافع الرئيس نحوالبحث عن المعرفة العلمية عند الطلبة.
 تهتم بتنمية المهارات لدى المتعلمين بما يتناسب مع الكيفية التي يتعلم بها الطلبة ,ويكتشفون معا المفهومالمراد تعلمه(,خليل وحامد.)427:2008,
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 محددات استخدام استراتيجية دورة التعلم
يوجد العديد من الصعوبات أو المحددات التي تقف أمام استخدام استراتيجية دورة التعلم ,يمكن تلخيصها
في النقاط اآلتية( :جبر)37:2010,
 .1عدم توفر الدراية الكافية لدى المعلم باستراتيجية التخطيط بهذه الطريقة ,واعداد بطاقات نشاط للمفاهيم المراد
تعلمها ,فهي تحتاج إلى فهم عميق من جانب المعلم لهذه الجوانب.
 .2تحتاج استراتيجية دورة التعلم إلى خبرة ودراية من المعلم ,بحيث يكون المعلم مدربا تدريبا جيدا وعلى دراية
بمفهوم دورة التعلم وشروطها وأسس التخطيط لها.
 .3تحتاج إلى وقت طويل الكتساب المفاهيم ال يتناسب مع الكم في المناهج الكثيفة.
 .4تعد دورة التعلم مكلفة اقتصاديا ,حيث إن األنشطة المتضمنة تحتاج إلى أدوات تساهم في إنجاح دورة التعلم
واكتساب المفاهيم العلمية الصحيحة.
 .5الكثافة الصفية في الفصل ال تسمح بإتمام هذه الطريقة بنجاح ,حيث إن أعداد بعض الفصول تتجاوز()45
طالبا في الفصل مما يجعل المعلم منشغال في الضبط الصفي.
ويرى الباحث أن دورة التعلم استراتيجية تمكن المتعلم من بناء معرفته من خالل تفاعله النشط مع بيئة
التعلم ,بما تتضمنه من متغيرات مثل الخبرات السابقة للمتعلم والمواقف التعليمية المقدمة له وطبيعة المادة
وخصائصها وأدوار المعلم أثناء عملية التعلم.

ثانياً ــ التعلم المتمركز حول المشكلة أو نموذج ويتلي ):(Problem Centered Learning strategy
تعد استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة إحدى االستراتيجيات التي تنطلق من فكر البنائية ,حيث
صمم هذه االستراتيجية جريسون ويتلي ( )Wheately,1991الذي يعد من أكبر مناصري البنائية الحديثة,
وتعبر هذه االستراتيجية عن أفكار البنائين في تدريس العلوم والرياضيات .ويرى ويتلي أن الطالب في هذه
االستراتيجية يصنع له فهما ذا معنى من خالل مشكالت تقدم له ,فيعمل تعاونيا مع زمالئه على إيجاد الحلول
لها في مجموعات تعاونية صغيرة(,مصلح.)32:2013,
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إن استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة التي تركز على تعلم المحتوى من خالل مشكالت
حقيقية ذات معنى ,ويمكن دراستها بطرق متعددة وتتطلب إجراءات من المتعلم بشكل مكتوب أو شفهي ,كما
تمثل عملية تقسيم المتعلمين على مجموعات متعاونة أهمية كبرى في عملية التعلم من خالل إتاحة الفرصة لهم
لمناقشة وجهات نظرهم المختلفة مع بعضهم البعض(,الساعدي.)224:2011,

 مراحل استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة (شقورة)15:2013,
أوالً ــ مهام التعلم : (Tasks Learning) :
يعد مكون مهام التعلم األساس في استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ,ويتوقف نجاحها على االختيار
الدقيق لتلك المهام من قبل المعلمين ,األمر الذي يتطلب أن تتوفر في هذه المهام مجموعة من الشروط حتى
تؤتي االستراتيجية ثمارها.
ثانياً ــ المجموعات المتعاونة ): (Cooperative Groups
يتبنى هذا النموذج في المكون الثاني ) المجموعات المتعاونة ( مبدأ التعلم التعاوني ,ويتم تقسيم تالميذ الفصل
طبقا لذلك لمجموعات عديدة تتكون كل مجموعة من) )6 – 3تالميذ ,شريطة أن يكون هؤالء التالميذ غير
متكافئين في التحصيل؛ بمعنى أن يكون من بينهم ـ ـ على األقل ـ ـ تلميذ )مرتفع ـ ـ متوسط ـ ـ منخفض التحصيل)
بحيث يتم تقسيم التالميذ في ضوء محكات عدة من بينها درجتهم في أحد االختبارات التحصيلية التي مروا بها,
يعمل أفراد كل مجموعة على التخطيط لحل المهمة المطروحة وقد يتطلب األمر تبادل األدوار فيما بينهم,
والمعلم ليس ببعيد عن مجموعات العمل ,بل إنه عضو في كل مجموعة.
ثالثاً ــ المشاركة (: )Sharing
يمثل هذا المكون المرحلة األخيرة من مكونات نموذج ويتلي ,حيث يعرض التالميذ حلولهم والطرق التي توصلوا
بها إلى هذه الحلول على باقي المجموعات وتدور المناقشات فيما بينهم تحت قيادة المعلم ,حيث يتحول الفصل
إلى مجموعة واحدة كبيرة.
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 مبررات استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
يحدد بريدج وهالينجر ) (Bridges and Hallingerأربعة مبررات الستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة ,بدال من الطريقة التقليدية ,وهي كما يلي:
 .1يحتفظ التالميذ بقليل مما تعلموه في إطار المحاضرة التقليدية.
 .2ال يستخدم التالميذ عادة المعرفة التي يتعلمونها بطريقة صحيحة.
كثير مما تعلموه.
 .3التالميذ ينسون ا
 .4التعلم المتمركز حول المشكلة له ثالثة أوجه ,كون المعلومات توظف من خالله في مواقف الحياة المختلفة,
مما يساعد على استردادها وربطها بالمعلومات السابقة ,كما أنه ينشط المعرفة السابقة ,ويعيد بناءها لتتوافق
مع المعرفة الجديدة(,برغوت.)26:2008,
 محددات استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
تتمثل المحددات المتصلة باختبار هذه االستراتيجيات كأحد البدائل في التدريس ,وهي كما يلي:
 .1قد تناسب هذه االستراتيجية بعض مهام التعلم ذات العالقة بحل المشكالت ,وهي :المشكالت مفتوحة النهاية
التي يمكن حلها بأكثر من طريقة ويكون لها أكثر من حل.
 .2تتحدد فاعلية هذه االستراتيجية في ضوء مجموعة من المتغيرات ,هي:
 االختيار الصحيح لمهام التعليم وفق الشروط التي سبق تبيانها.
 تفاعل المتعلمين مع مهام التعلم ,ومع بعضهم البعض.
 ممارسة المعلم ألدواره وفق النموذج البنائي في التعلم.
 توفر األدوات واألجهزة الالزمة لممارسة األنشطة المتضمنة في مهام التعلم.
 توافر الوقت الكافي لممارسة هذه األنشطة ,بحيث ال يكون الوقت عنص ار ضاغطا على المتعلم أو المعلم.
 .3لم تتضمن هذه االستراتيجية مكونا خاصا بعملية التقويم؛ لذا يجب على من يستخدمها أن يكون نظاما
خاصا بعملية التقويم.
 .4ال تصلح هذه االستراتيجية لتدريس حل المشكالت إذا كان في يد المتعلم كتب تقليدية تقدم حلوال جاهزة لهذه
المشكالت(,زيتون وزيتون.)200:2003,
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ثالثاً ــ نموذج التعلم البنائي (: (Constructivist Learning Model
قدم هذا النموذج تروبردج وبايبي ويسمى بمسميات عدة ,منها :النموذج التعليمي التعلمي ,أو نموذج
المنحى البنائي في التعليم وغيرها ,ويتم في هذا النموذج التركيز على جعل المتعلم (محور العملية التعليمية),
وقد تم تعديله وتطويره بصورته الحالية بواسطة سوزان لوكس هورسلي ( )Susan Loucks- Horselyعام
1990م.
 مفهوم نموذج التعلم البنائي
يرى  )1990( Yagerأن نموذج التعلم البنائي يهدف إلى أن يتعلم المتعلمون المعرفة الجديدة من خالل
بنائها بأنفسهم ,ويدعم التعلم الذاتي من خالل تنمية عمليات التعلم والبحث ,ويتم التدريس بهذا النموذج من
خالل المرور بأربع مراحل متكاملة ,هي :مرحلة الدعوة (التنشيط) ,مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار,
مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات ,ومرحلة اتخاذ اإلجراءات(,عامر.)34:2014,
 خطوات نموذج التعلم البنائي
أشار األدب التربوي والنفسي أن نموذج التعلم البنائي يتكون من أربع مراحل متتالية على الترتيب ,كل
المرحل على النحو التالي(,عفانة وأبو
مرحلة مرتبطة ارتباطا بالمرحلة التي تليها ,ويمكن تقديم هذه ا
ملوح: )19:2006,
 .1مرحلة الدعوة
يقوم المعلم في بداية الموقف التعليمي بطرح المشكلة على المتعلمين ,بهدف دعوتهم للتعلم معها ,واثارة
دافعيتهم وخلق مناخ معرفي لتعلم الموضوع ,وكشف األفكار والمعارف التي تكون بحوزتهم المعرفية والضرورية
لتعلم الموضوع الجديد.
 .2مرحلة االستكشاف
يقوم المعلم في هذه المرحلة بتقسيم الطالب إلى مجموعات متباينة في التحصيل الدراسي وتتكون كل
مجموعة من ( )5 - 3طالب ,وتقوم كل مجموعة باألنشطة المكلفة بها كجمع البيانات والمعلومات ,وتصنيفها,
ووضع الفروض ,وطرح التساؤالت ,والبحث عن اإلجابات ,وتقديم التفسيرات ,والوصول إلى الحلول ونقدها,
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واصدار األحكام ,وذلك استعدادا للحوار االجتماعي للوصول إلى حلول للمشكلة التي طرحت عليهم في بداية
الموقف التعليمي.
 .3مرحلة التفسيرات واقتراح الحلول
في هذه المرحلة يقوم الطالب بتقديم التفسيرات وطرح الحلول ,واختبار صحة هذه الحلول والمقارنة بينها
من خالل األنشطة المختلفة التي تظهر االتصال والتواصل بين المتعلمين والمعلم وبين المتعلمين بعضهم
بعضا ,إذ يقومون ببناء المعرفة بعضهم مع بعض على جميع المستويات المعرفية المختلفة ,وينبغي أن نوفر
للمتعلمين الوقت الالزم للقيام بأنشطة هذه المرحلة ,ويقتصر دور المعلم على مساعدة وتوجيه المتعلمين وتيسير
عملية التعلم واالبتعاد عن تلقين المعرفة.
 .6مرحلة اتخاذ اإلجراءات والتطبيق
في هذه المرحلة تحدث عملية االندماج المعرفي بين المفاهيم الجديدة والمفاهيم السابقة ,بمعنى حدوث
اندماج معرفي للمفاهيم وظهور مفاهيم أكثر اتساعا وعمقا مما يؤدي إلى حدوث البناء المعرفي الجديد الذي
يستخدمونه في فهم متغيرات البيئة التي تحيط بهم ,وبمعنى آخر يقوم المتعلمون بتطبيق ما توصلوا إليه من
معارف وأفكار وتعميمات واستنتاجات في فهم الواقع البيئي العملي ,وهذه المرحلة تتيح الفرصة الالزمة لتقويم
المتعلمين ,كما أن المتعلمين يقومون أنفسهم؛ حيث يعرف كل منهم نقاط القوة ونقاط الضعف لديه.
 مميزات نموذج التعلم البنائي
 .1يعد المتعلم محور العملية التعليمية ,فالمتعلم هو الذي يبحث ويجرب ويكشف حتى يصل إلى تحقيق المهمة
بنفسه.
 .2يعطي الفرصة للمتعلمين للقيام بدور العلماء مما ينمي لديه االتجاه اإليجابي نحو العلم.
 .3ممارسة عمليات التعلم المختلفة مثل المالحظة واالستنتاج وفرض الفروض والقياس واختبار صحة
الفروض.
 .4يتيح الفرصة للمتعلم للمناقشة والحوار مع غيره من المتعلمين أو مع المدرس مما يكسبه لغة الحوار السليمة
ويجعله نشطا.
 .5يربط بين العلم والواقع مما يتيح الفرصة للمتعلمين للشعور بأهمية العلم.
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 .4يعطي الفرصة للمتعلمين للتفكير بأكبر عدد ممكن من الحلول للمشكلة الواحدة والحكم عليها ,مما يؤدي إلى
تنمية التفكير اإلبداعي(,دمحم وآخرون.)144:2012,
ويرى الباحث أن محور العملية التعليمية في نموذج التعلم البنائي هو المتعلم ,فالتركيز منصب على المتعلم
بكونه فرد قادر على بناء المعرفة بنفسه من خالل جمع المعلومات والبيانات وتكوين الفرضيات والوصول
إلى النتائج والتعميمات ومناقشة الحلول واألفكار والمفاهيم ,وتطويرها بالتفاعل مع اآلخرين ,ثم تطبيق ما
توصل إليه في ظروف ومواقف تعلمية جديدة.

رابعاً ــ نموذج الشكل  Vالمعرفي (: (Vie shape Model
قدم هذا النموذج بوب جوين ) (Bob Gowin,1977نتيجة بحوث استمرت عشرين عاما ,وقد قام ببنائه
في ضوء أفكار البنائيين ,ويهدف نموذج الشكل) (Vإلى ربط الجانب المفاهيمي التفكيري Conceptual side
بالجانب اإلجرائي العملي  ,Mythological sideوهو نموذج لتحسين تدريس األنشطة والتجارب المعملية في
العلوم(,الجميل.)255:2010,
وتتكون خريطة الشكل Vمن جانبين :
 .1الجانب األيسر(التفكيري)Thinking Side
ويمثل جانب المفاهيم ,ويشمل المفاهيم والمبادئ والنظريات المتضمنة في درس ما ,ومثل هذا التنظيم
يشير إلى تسلسل هرمي للجانب األيسر يتدرج من النظرية – كونها مفهوما عاما – إلى المبادئ كعالقات بين
المفاهيم ,وهذه المفاهيم متدرجة من مفاهيم أكثر عمومية إلى مفاهيم أقل عمومية ,وهكذا حتى نصل إلى
المفاهيم التحتية للخريطة.
 .1الجانب األيمن )اإلجرائي) Methodological Side
ويمثل الجانب اإلجرائي ,ويشمل الوقائع ,وتعني جميع المالحظات المحسوسة لألحداث واألشياء وعدد
صور فوتوغرافية أو شرائط مسجلة ,بحيث يتم ترتيبها وصياغتها بشكل له معنى .مثل
مرات ظهور الحدث و ا
الرسم البياني ,وجداول المقارنة والخرائط؛ ولهذا فإن هذا الجانب له تنظيم عملياتي يبدأ من القيم المستخلصة,
المعارف المستخلصة ,معالجة البيانات  ,تدوين هذه البيانات(,العيسوي.)29:2008,
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ويرى الباحث ان المتعلم في نموذج الشكل  Vيبني خريطة معرفية حول موضوع التعلم ,ويستحضر الخبرات
السابقة التي توجد لديه ,فإن ذلك يولد لديه وحي بما يعرف ,ويتم تدفقها في خارطة مفاهيمية أولية ثم يقوم
بتنظيم المعرفة لتحقيق هدف ما يريد أن يعرف والتي تظهر على صورة احداث.

خامساً ــ نمﻭﺫﺝ بﻭسنﺭ ﻭﺯمالئه
يقول بوسنر  Posnerإن مفاهيم المرء المركزية هي ناقالت يصبح من خاللها مجال معين مدركا
(مفهوما) ,ومثل هذه المفاهيم يمكن ربطها بالتجارب والخبرات السابقة ,التي تجعلها تظهر على أنها بديهية
وواضحة ,فإننا إذا أردنا فهما ما بامتالك صورة ذهنية ,فإن التصور والصور وغيرها يفترض أن تكون متعلقة
باألشياء والعمليات المادية ذات العالقات.
وأشار ستريك  Strikوبوسنر  Posnerإلى أن كافة أجزاء البنية المفاهيمية ,بما في ذلك المفاهيم واألخطاء
العلمية يجب أن ينظر إليها كأمر ديناميكي ,وفي تفاعل وتطور ثابتين ,وقد أق ار بالدور الفاعل الذي تلعبه
العوامل االجتماعية والمحفزة في بيئة التعلم(,أبو عودة.)27:2006,

 الخطوات التي يتكون منها نموذج بوسنر وزمالئه
قدم بوسنر وزمالؤه استراتيجية تتألف من خمس مراحل هي:
 .1إحداث التناقض المعرفي عند المتعلم ,من خالل تقديم مضامين ومفاهيم عملية تؤدي إلى حدوث التناقض
في البناء المعرفي لديه.
 .2تشخيص المفاهيم الخطأ عند المتعلم.
 .3بناء استراتيجية لعالج المفاهيم الخطأ لدى المتعلم.
 .4مساعدة المتعلمين على فهم المضامين والمفاهيم العلمية بصورة صحيحة.
 .5بناء برامج تقويمية يستطيع المتعلم من خاللها التوصل إلى أن المفاهيم الصحيحة حلت محل المفاهيم
الخطأ(,عفانة وأبو ملوح.)17:2006,

 

41



 مواصفات المواد التعليمية التي تستند إلى البنائية
أورد كل من كاردمان  Karadumanوغولتكين  Gültekinبعض مواصفات المواد التعليمية التي تستند إلى
البنائية ,التي يجب أن:
 .1تمكن المتعلمين من استكشاف المعرفة الجديدة من خالل وضع وصالت مع معرفتهم السابقة.
 .2تمكن المتعلمين من معرفة آرائهم قبل أن يحققوا المعلومات الجديدة.
 .3تغذي فضول المتعلمين من خالل التعلم.
 .4تشمل بعض المصطلحات األساسية مثل "تحديد"" ,تصنيف"" ,تخمين"" ,بناء" التي توجه الطالب إلى التقدم
في عملية التعلم.
 .5تتضمن خبرات وحقائق من واقع الحياة.
 .6تدعم الحكم الذاتي للمتعلم.
 .8تدعم عالقات تفاعلية بين الطالب ,وكذلك مع المعلم.
 .1توجه المتعلمين للبحث في مصادر متنوعة ,مثل :الموسوعات وصفحات الويب.
 .8تغطي إجابات األسئلة مثل " كيف تتعلم؟ " و " ماذا تعلم؟ ".
.10

توجه الطالب إلى المصادر األولية.

.11

تشمل استراتيجيات التعلم مثل التعلم القائم على المشكلة ,ودراسات الحالة ,والتعلم القائم على المشروع,

والتعلم التعاوني)Gültekin&Karaduman,2007:101(.

 الممارسات التدريسية البنائية

*

Constructivism Teaching Practices

إن أهم مظهر للتدريس القائم على النظرية البنائية Constructivism Theory-based Teaching
تيسير صناعة المتعلمين للمعنى ومساعدتهم على تغيير أفكارهم ,فتدريس العلوم القائم على البنائية يحقق
مساعدة المتعلمين لفهم كيف ولماذا يمكن أن تفسر وتتنبأ بعض المعلومات بصورة أكثر صحة من المعلومات
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األخرى ( المعلومات السابقة ) وذلك عن طريق إتاحة الخبرات والفرص للمتعلمين التي تشجعهم على بناء
المعلومات الصحيحة ,وبذلك فإن تعلم العلوم يحقق إعادة ترتيب لبعض األفكار مع بعضها اآلخر ,وهكذا فإن
المعلومات الجديدة تستخدم لتصحيح المعلومات السابقة ,ووجهة النظر هذه تختلف مع فكرة أن المعلم هو
المعطي للمعلومات ,وتتفق مع فكرة أن المتعلم يجب أن يكون صانعا لهذه المعلومات .
هذا وقد تناول العديد من الكتابات أداءات التدريس البنائي ومواصفات المعلم البنائي ,فقد أوضح  Yagerفي
نموذجه ,بعض التوجيهات الخاصة بممارسات التدريس البنائي فيما يلي:
 .1استخدم أسئلة المتعلمين وأفكارهم لقيادة الدرس .
 .2تقبل وشجع المتعلمين على استهالل األفكار .
 .3شجع المتعلمين على القيادة والتعلم التعاوني .
 .4استخدم تفكير المتعلمين وخبراتهم واهتماماتهم لتوجيه الدرس .
 .5شجع استخدام مصادر بديلة للمعلومات .
 .6استخدم األسئلة مفتوحة النهاية .
 .8شجع المتعلمين على اقتراح أسباب لألحداث وتقديم التنبؤات .
 .1شجع المتعلمين على اختبار أفكارهم .
 .8ابحث عن أفكار المتعلمين قبل تقديم األفكار لهم .
 .10شجع المتعلمين على تحدي بعضهم البعض في المفاهيم واألفكار .
 .11استخدم استراتيجيات التعلم التعاوني .
 .12وفر الوقت الكافي لتحليل أفكار المتعلمين .
 .13شجع المتعلمين على التحليل الذاتي وجمع األحداث الحقيقية لدعم أفكارهم واعادة صياغة
أفكارهم في ضوء أحداث وخبرات جديدة(.السليم)8:2003,
كما ذكر (حسن )90:2013,أن المعلم البنائي يمارس ما يلي:
أوالً يشجع ويقبل استقاللية المتعلمين ومبادراتهم من خالل :
 .1صياغتهم لألسئلة والقضايا الخالفية .
 .2البحث في اإلجابات وتحليلها .
 .3القدرة على حل المشكالت .
 .4القدرة على إثارة المشكالت .
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 .5جمع المعلومات .
ثانياً يستخدم البيانات الخام والمصادر األولية واألدوات أثناء المعالجة والتفاعل من خالل :
 .1عرضه لمشكالت حقيقية .
 .2عرضه لمواقف معتادة ( شائعة ) وغير معتادة ( غير شائعة ) .
 .3حثه المتعلمين على ايجاد الفروق بين هذه المواقف .
 .4يصيغ المهام حول مصطلحات ونشاطات معرفية كالتحليل والتفسير والتنبؤ والتصنيف
والتركيب.
 .5يسمح إلجابات المتعلمين بقيادة الدرس ويغير ويبدل في استراتيجيات التدريس والمحتوى .
ثالثاً يبحث في مدى فهم المتعلمين للمفاهيم من خالل:
 .1امتناعه عن التوضيح المسبق لألفكار والمفاهيم .
 .2تشجيع المتعلمين على تطوير أفكارهم .
 .3يشجع المتعلمين على االشتراك في الحوار معه ومع بعضهم البعض .
 .4يساعد المتعلمين على البحث واالستقصاء من خالل طرح أسئلة تفكيرية وأسئلة مفتوحة النهاية
وتشجيعهم على طرح األسئلة .
 .5يطلب من المتعلمين توضيح استجاباتهم األولية وتفصيلها.
رابعاً يشغل المتعلمين بخبرات قد تولد تناقضا مع افتراضاتهم األولية ويشجعهم على المناقشة من
خالل:
 .1طرح أسئلة تتحدى تفكير المتعلم .
 .2استخدام المعلومات الخاصة بالتصورات الحالية للمتعلم لمساعدته على فهم األفكار المتناقضة.
 .3توجيه المناقشة باستخدام األسئلة المتتابعة .
 .4يسمح بوقت لالنتظار بعد طرحه لألسئلة .
 .5يتيح الوقت الكافي للمتعلمين لبناء العالقات وانشاء التشبيهات .
يقدم أنشطة تساعد على بناء العالقات.
ّ .6

 .8يجهز المواد واألدوات التي تساعد المتعلمين على بناء العالقات.
 .1يشجع المتعلمين على استخدام التشبيهات.
 .8ينمي لدى المتعلمين حب االستطالع.
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 .10يقدم أنشطة مفتوحة تساعد المتعلمين على طرح األسئلة واالفتراضات.
 .11يقدم دروسا تركز على أسئلة المتعلمين وترتبط بالمفردات الجديدة.
 .12يساعد المتعلمين على صياغة خبراتهم المعملية.
 .13يقدم مشكالت جديدة تثير لدى المتعلمين نظرة جديدة للمفاهيم التي تعلموها.
ويرى الباحث أن التعلم البنائي له العديد من الممارسات الصفية والال صفية؛ حيث إن العديد من
الممارسات يمكن أن ينفذها المعلم مع طالبه خارج حجرة الدراسة ,ويوجد ممارسات أخرى تندرج تحت
ممارسات التعلم البنائي توجد في المقياس الذي أعده الباحث للدراسة الحالية (ملحق . )2
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
أوالً  :الدراسات العربية :
ثانياً  :الدراسات األجنبية :
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة الحالية ,ثم التعقيب على هذه الدراسات مظه ار
مدى االختالف والترابط بينها وبين الدراسة الحالية.
اهتمت العديد من الدراسات العالمية والعربية والمحلية بأثر استخدام استراتيجيات النظرية البنائية وأثرها
على متغيرات مختلفة ومتعددة في الكثير من المناهج العلمية كالعلوم والرياضيات واألحياء...الخ ,كما اهتمت
العديد من الدراسات العالمية والعربية بمعرفة واقع استخدام ممارسات التعلم البنائي ,أو اهتمت بمعرفة وتوظيف
التعلم البنائي .وفيما يلي مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية التي أتيح للباحث
االطالع عليها ,وقد تم ترتيب هذه الدراسات بحسب تسلسلها التاريخي من الحديث إلى القديم.
أوالً  :الدراسات العربية :
دراسة عامر ()2014
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تنمية تحصيل طلبة الصف
التاسع األساسي في منهاج التكنولوجيا واتجاهاتهم نحوه في المدارس الحكومية بمحافظة نابلس للعام الدراسي
( 2012ـ ـ .)2013
وقد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ,حيث تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة ,الذي
تكون من جميع طلبة الصف التاسع األساسي ,وقد بلغ عددهم ( )60طالبة موزعين على مجموعتين تجريبية
وضابطة .وتكونت أدوات الدراسة من اختبار تحصيلي ,ومقياس اتجاهات ,ودليل المعلم الستخدام النموذج
البنائي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في وحدة " الكهرباء المنزلية" ,حيث بلغ عدد أسئلة االختبار
التحصيلي ( )25فقرة اختيار من متعدد ,ومقياس اتجاهات تكون من ( )30فقرة ,وتم التحقق من صدق األدوات
عن طريق عرضها على لجنة من المحكمين ,كما تم حساب معامل الثبات لالختبار التحصيلي الدراسي ومقياس
االتجاهات باستخدام معادلة (كرونباخ ألفا) .وأظهرت نتائج الدراسة أن طريقة التدريس باستخدام نموذج التعلم
البنائي تعمل على زيادة التحصيل الدراسي للطلبة في منهاج التكنولوجيا وتنمية اتجاهاتهم نحوه.
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دراسة أبو سعدة ()2014
هدفت الدراسة تقصي أثر استخدام برنامج تدريسي يستند إلى البنائية في التحصيل وتنمية التفكير
اإلبداعي لدى طالبات الصف الخامس في المدارس الحكومية التابعة لمديرة تربية وتعليم طولكرم في الفصل
الدراسي األول من العام ( 2013ـ  ,)2014استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ,وتم تطبيق أدوات الدراسة
على عينتها المؤلفة من ( )63طالبة من طالبات الصف الخامس ,تم توزيعهن في مجموعتين ,إحداهما ضابطة
وعدد طالباتها( )31طالبة ,ومجموعة تجريبية وعدد طالباتها ( )32طالبة ,ودرست المجموعة التجريبية باستخدام
البرنامج التدريسي المستند إلى البنائية ,أما المجموعة الضابطة فتم تدريسها بالطريقة التقليدية.
كما استخدمت الباحثة أداتين للدراسة  :اختبار تحصيلي مكون من ( )28فقرة ,ومقياس تفكير إبداعي مكون
من( )7فقرات ,وتم التأكد من صدق األدوات وثباتها ,كما تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز الختبار
التحصيل .ثم طبق اختبار التحصيل الدراسي ,ومقياس التفكير اإلبداعي ,قبل البدء بتدريس الوحدة وبعد
االنتهاء من تدريسها .واستخدم تحليل التباين االحادي المشترك لمعرفة أثر استخدام البرنامج التدريسي المستند
إلى البنائية على المتغيرات التابعة في الدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات
عالمات الطالبات على اختبار التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية.
وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات عالمات الطالبات على اختبار التفكير اإلبداعي لصالح
المجموعة التجريبية.
دراسة عبدهللا والمحتسب ()2014
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تكوين البنية المفاهيمية في الكيمياء
لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ولتحقيق هدف الدراسة تم طرح السؤال التالي :ما
أثر التدريس باستخدام نموذج التعلم البنائي في تكوين البنية المفاهيمية لدى طلبة الصف الثاني عشر العلمي
في دولة اإلمارات العربية المتحدة مقارنة بالطريقة التقليدية؟ تكونت عينة الدراسة من ( )54طالبا موزعين على
شعبتين دراسيتين ,حيث تم اختيار إحدى الشعب كمجموعة تجريبية واألخرى ضابطة ,وقد تم اختيار العينة
بصورة قصدية .ولتحليل البيانات واستخراج النتائج استخدم اختبار ( )Tللعينتين المستقلتين للمقارنة بين
المتوسطين الحسابيين البعديين لعالمات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ,حيث أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )0.05 ≥ αعلى اختبار البنية المفاهيمية لصالح المجموعة التجريبية.
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وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة تأهيل معلمي العلوم لتطوير ممارساتهم التعليمية بصورة تتفق
ونموذج التعلم البنائي ,وبدعوتهم الستخدامها لمساعدة الطالب في تكوين بناهم المفاهيمية.
دراسة الزعبي ()2013
هدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية استخدام نموذج "ويتلي" البنائي في التحصيل الدراسي ,واالتجاهات نحو
مادة األحياء ,لدى تالميذ الصف الثامن األساسي ,وتكونت عينة الد ارسة من تالميذ الصف الثامن األساسي في
محافظة "دمشق" حيث بلغ عدد التالميذ ( )70تلميذا ,وذلك وفق شعبتين  :الشعبة األولى التجريبية  :عدد
التالميذ فيها ( )35تلميذا ,درست باستخدام نموذج "ويتلي" البنائي ,والشعبة الثانية الضابطة  :عدد التالميذ
فيها ( )35تلميذا ,درست وفق الطرائق التقليدية السائدة .وقام الباحث بإجراء اختبار تحصيلي كاختبار قياس
اتجاهات نحو مادة علم األحياء ,لتقييم مدى استفادة كل من المجموعتين من طرائق التعليم المستخدمة ,وأشارت
النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات تالميذ مجموعتي الدراسة لصالح المجموعة
التجريبية مما يدل علي فاعلية نموذج "ويتلي" .
دراسة الخالدي ()2013
هدفت هذه الدراسة استقصاء مدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها لمبادئ التدريس البنائي
واختبار داللة الفروق بين متوسطات درجة ممارسة مبادئ التدريس البنائي باختالف متغيرات الجنس ,الخبرة,
المؤهل العلمي ,والمرحلة التعليمية.
ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة مكونة من ( (33فقرة ,تم التحقق من صدقها باستخدام صدق
المحتوى ,والتأكد من ثباتها باستخدام طريقة االتساق الداخلي.
وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها في مديرية تربية عمان الخامسة ,المنتظمين
في عملهم خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ( 2011ـ ـ  ,)2012والبالغ عددهم ( )230معلما
ومعلمة ,واختار الباحث عينة دراسته المكونة من ( )187معلما ومعلمة بطريقة طبقية من مجتمع الدراسة وفقا
لمتغير الجنس ,وتوصلت الدراسة إلى ان درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها للتدريس البنائي
كانت متوسطة ,وأظهرت فروقا دالة إحصائيا لمتغير المؤهل العلمي ,وذلك لصالح المؤهل العلمي األعلى ,ولم
تظهر فروقا دالة إحصائيا لمتغير الجنس والخبرة والمرحلة التعليمية .وقدمت الدراسة توصياتها بضرورة تدريب
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المعلمين على توظيف أفكار النظرية البنائية في التعلم خالل عملية التدريس ,وتوفير مناخ دراسي يسهل تطبيق
الممارسات البنائية في الغرفة الصفية.
دراسة عياش والعبسي ()2013
هدفت الدراسة إلى استقصاء مستوى معرفة وممارسة معلمي العلوم والرياضيات في مدارس وتشغيل
الالجئين للنظرية البنائية من وجهة نظرهم ,وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم والرياضيات في
مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن ,فيما تكونت عينة الدراسة من ( )81معلما ومعلمة ممن يدرسون مادتي
العلوم والرياضيات تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ,حسب تخصص المعلم وجنسه.
واستخدم الباحثان لتحقيق أهداف دراستهما أداة عبارة عن استبانة تتعلق بمستوى معرفة وممارسة معلمي
الرياضيات والعلوم بمبادئ النظرية البنائية في التدريس .ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم حساب النسب المئوية
واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين لمعرفتهم وممارستهم النظرية البنائية ,كما تم
استخدام اختبار ( )Tللعينات المستقلة للمقارنة بين مستويي كل متغير من متغيري الجنس والتخصص,
واستخدام اختبار ( )Tللعينات المترابطة للمقارنة بين معرفة المعلمين ومستوى ممارستهم للنظرية البنائية حسب
متغيري الجنس والتخصص .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى معرفة المعلمين كان مرتفعا ومستوى
ممارستهم كان متوسطا وأن الفرق بين تقديرات معلمي العلوم وتقديرات معلمي الرياضيات لمستوى معرفتهم
وممارستهم للنظرية البنائية غير دالة إحصائيا ,كما أظهرت النتائج أن الفرق بين تقديرات المعلمين لمستوى
معرفتهم وتقديراتهم لمستوى ممارستهم النظرية البنائية كان لصالح المعرفة في مستويي كل متغير من متغيري
الجنس والتخصص.
دراسة أبو سنينة وعياش ()2013
حاولت الدراسة استقصاء درجة توظيف معلمي العلوم والجغرافيا لمبادئ النظرية البنائية االجتماعية في
تدريسهم في مرحلة التعليم األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن وعالقة ذلك ببعض المتغيرات,
ولتحقيق هذا الهدف طورت استبانة مكونة من ( )52فقرة ,وشملت على خمسة مجاالت رئيسة مثلت مبادئ
النظرية البنائية االجتماعية وطبقت على عينة مكونة من ( )237معلما ومعلمة من معلمي العلوم والجغرافيا.
وبينت الدراسة أن درجة توظيف معلمي العلوم والجغرافيا لمبادئ النظرية البنائية االجتماعية الكلية قد حصلت
على ( )4,0195وبنسبة مئوية ( )80,4هي درجة توظيف مرتفعة ,وحصل المجال األول( :يقوم التعليم على
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أساليب فردية وجماعية) على المرتبة األولى ,وحصل المجال الرابع( :تعتبر عملية التفاوض األساس في تكوين
التعميمات) على المرتبة الثانية ,وحصل المجال الثاني( :يتم بناء المفاهيم والمعاني من خالل عملية اجتماعية
نشطة) على المرتبة الثالثة ,وحصل على المرتبة الثالثة المجال الخامس( :يشكل حيز النمو الممكن مبدأ أساسيا
في البنائية االجتماعية) في حين حصل المجال الثالث( :عملية التعلم تستند إلى طرق تنظيمية) على المرتبة
الخامسة ,كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لتخصص المعلم ,وللمؤهل العلمي,
وللمؤهل التربوي له .كما اظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية تعزى للنوع على المجال الثاني,
وكانت النتائج لصالح اإلناث ,وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية تعزى لمستويات خبرة المعلمين على المجال
األول من وأقل من  10سنوات ,وعلى المجال الثاني بين مستويات الخبرة ولصالح أقل من  10سنوات,
وأظهرت الفروق على المجال الكلي لألداة حسب مستويات الخبرة ولصالح أكثر من  10سنوات خبرة.
دراسة دمحم وآخرون ()2012
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر التعلم البنائي في تحصيل طالب الصف الخامس اإلعدادي واتجاهاتهم
نحو مادة الفلسفة وعلم النفس ,وتكون مجتمع الدراسة من طالب الصف الخامس األدبي الدارسين لمادة الفلسفة
وعلم النفس في المدارس اإلعدادية التابعة لمديرية تربية بغداد الراصفة األولى لعام ( 2010ـ ـ )2011
ومجموعهم ( )1390طالبا يتوزعون في ( )4قواطع ,اختار الباحثون قاطع األعظمية بطريقة قصدية ,واختاروا
إعدادية المثنى بن الحارثة للبنين عشوائيا من بين المدارس اإلعدادية ,الحتوائها على شعبتين للصف الخامس
األدبي ,وبطريق السحب العشوائي البسيط تم اختيار المجموعة (ب) لتمثل المجموعة التجريبية التي سيدرس
طالبها باستعمال التعلم البنائي ,وقد بلغ عدد طالبها ( )33طالبا ,وشعبة( أ) لتكون المجموعة الضابطة التي
سيدرس طالبها بالطريقة التقليدية أو االعتيادية ,وقد بلغ عددها ( )32طالبا ,وبعد استبعاد الطالب الراسبين في
العام الماضي وعددهم ( )5طالب من المجموعتين ,بلغ المجموع النهائي للطلبة ( )65طالبا .وللتحقق من
هدف البحث وفرضياته أعد الباحثون أداتين :اختبار تحصيلي يتكون من ( )40فقرة من نوع اختيار من متعدد,
ومقياس االتجاه نحو مادة الفلسفة وعلم النفس ويتكون من ( )30فقرة.
وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي درست بالتعلم البنائي على المجموعة الضابطة التي درست
بالطريقة االعتيادية في التحصيل .كما أظهرت تفوق المجموعة التجريبية التي درست بالتعلم البنائي على
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في االتجاه نحو مادة الفلسفة وعلم النفس .وأوصت الدراسة
بضرورة تطبيق التعلم البنائي كأحد طرق التدريس الحديثة لما له من أثر إيجابي على العملية التعليمية.
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دراسة الفريجي ()2012
هدفت التعرف إلى مستوى فهم النظرية البنائية لدى معلمي علوم المرحلة االبتدائية في السعودية وانعكاسه
على تدريسهم بمنحى الثقافة العلمية.
وتكونت عينة الدراسة من ( )70معلما ,الذين يمثلون كامل مجتمع الدراسة ,وطبق عليهم اختبار المعرفة
البنائية ,وفي ضوء التطبيق وزع المعلمون إلى فئتين :معلمون لديهم إلمام بالنظرية البنائية ,ومعلمون ليس لديهم
إلمام بالنظرية البنائية ,وتم اختيار ( )10معلمين من كل فئة كعينة عشوائية أخرى ,وتم رصد ما مجموعه
( )120حصة تدريسية للفئتين معا ,بواقع ( )6حصص لكل معلم من كل فئة ,من خالل بطاقة مالحظة تدريس
العلوم بمنحى الثقافة العلمية ومكوناتها .وتم التحقق من صدق أدوات الدراسة وثباتها بالتحكيم ,وبحساب معامل
كابا ,وحساب معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ ,وأظهرت النتائج تدنيا في مستوى فهم معلمي علوم المرحلة
االبتدائية في السعودية لفروض النظرية البنائية ,وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في فهم
المعلمين لفروض النظرية البنائية تعزى للخبرة أو للحصول على دورة في النظرية البنائية.
دراسة ريان ()2011
هدفت الدراسة التعرف إلى مدى مماسة معلمي الرياضيات في مديرية تربية الخليل للتدريس البنائي
وعالقته بمعتقدات فاعليتهم التدريسية ,كما هدفت اختبار داللة الفروق بين متوسطات درجة الممارسة وفقا
لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي والمرحلة التعليمية ,ولتحقيق هذه األهداف طور الباحث أداتين تمثلت
األولى في مقياس التدريس البنائي ,أما الثانية فكانت مقياس معتقدات فاعلية تدريس الرياضيات ,وقد طبقت
أداتا الدراسة ,بعد التحقق من صدقهما وثباتهما على عينة مكونة من ( )206من المعلمين والمعلمات ,اختيروا
بطريقة طبقية من جميع معلمي الرياضيات في مديرية تربية الخليل ,المنتظمين في عملهم خالل الفصل الدراسي
األول من العام الدراسي ( 2008ـ ـ .)2009
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم حساب معامالت االرتباط والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الستجابات عينة الدراسة على المقياسين ,كما تم استخدام اختبار ( )Tواختبار تحليل التباين األحادي .وقد
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسات معلمي الرياضيات للتدريس البنائي متوسطة ,كما تبين عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة الممارسة وفقا لمتغيرات الدراسة ,في حين وجدت عالقة موجبة
دالة إحصائيا بين درجة ممارسة معلمي الرياضيات للتدريس البنائي ومعتقدات فاعليتهم التدريسية .وفي ضوء
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ذلك أوصت الدراسة بضرورة تدريب المعلمين على توظيف المنحنى البنائي في تدريس الرياضيات وتوفير الدعم
والمساعدة والتوجيه لهم أثناء ذلك.
دراسة الشبلي وآخرون ()2011
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة توظيف معلمي العلوم لمبادئ النظرية البنائية أثناء تدريسهم مقررات العلوم في
سلطنة عمان ,تكونت عينة الدراسة من ( )92معلما ومعلمة من مدارس التعليم األساسي ,تم اختيارهم بالطريقة
العشوائية ,وتكونت أداة الدراسة بصورتها النهائية من ( )26فقرة بعد التأكد من إجراءات الصدق والثبات ,وتم
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ( )Tللفروقات بين المتوسطات ,كما تم حساب
تحليل التباين حيثما لزم ,وقد أظهرت الدراسة أن معلمي العلوم يوظفون البنائية بدرجة مقبولة ,كما أوصت
الدراسة بضرورة تدريب المعلمين علي مبادئ النظرية البنائية باستمرار وضرورة توظيف معلمي العلوم للمبادئ
البنائية اثناء تدريسهم مقررات العلوم في سلطنة عمان.
دراسة النمراوي ()2011
هدفت الدراسة إلى تقصي فاعلية تطبيق المعلمين لتوجه منظور المدرسة البنائية االجتماعية في تدريس
الرياضيات ,ودور هذا التطبيق في تطوير مهارات االتصال الرياضي لدى طلبة الصف السادس األساسي,
ولتحقيق ذلك طور الباحث برنامجا تدريبيا يتعلق بتوجهات المدرسة البنائية االجتماعية في تدريس الرياضيات
داخل غرفة الصف ,واشترك في هذا البرنامج عشرة من المعلمين الذين يدرسون الصف السادس األساسي ,حيث
تم مالحظة هؤالء المعلمين وطلبتهم ,قبل وفي أثناء توظيف المعلمين لتوجهات المدرسة البنائية االجتماعية في
تدريس الرياضيات ,وأوضحت نتائج الدراسة وجود تطور واضح في تطبيق المعلمين لتوجهات المدرسة البنائية
االجتماعية ,التي تمثلت بتسهيل الخبرة التعليمية ,وتسقيل عملية التعلم ,وظهور حوار وتفاوض اجتماعي بناء
حول األفكار الرياضية ,وتعدد مصادر المعرفة وقلة سيطرة المعلم .كما دلت النتائج ـ ـ أيضا ـ ـ على تطور في
استخدام الطلبة لمهارات االتصال الرياضي ,المتمثلة في القراءة والكتابة وأنشطة الترجمة  .وقد أوصت الدراسة
بضرورة تفعيل أساليب التدريس التي تنسجم مع توجهات المدرسة البنائية االجتماعية في تدريس الرياضيات.
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دراسة الزدجلي ()2006
هدفت الدراسة تقصي معتقدات معلمي العلوم عن التدريس في ضوء النظرية البنائية ,ومدى تأثرها بكل
من  :الجنس والخبرة الوظيفية .كما هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى ممارسة معلمي العلوم لتطبيقات النظرية
البنائية في التدريس والى الكشف عن العالقة بين هذه المعتقدات والممارسات.
وقد استخدم الباحث في الدراسة أداتين هما )A( :مقياس للمعتقدات ,خماسي التدريج يتكون من ()31
فقرة )B( ,بطاقة مالحظة تكونت من ( )31فقرة (ممارسة) .وأشارت النتائج إلى أن متوسط معتقدات معلمي
العلوم عن التدريس في ضوء النظرية البنائية بلغ ( )3,49أي بدرجة محايدة ,كما أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين معتقدات المعلمين عن التدريس في ضوء النظرية البنائية بين المعلمين الذكور واإلناث
لصالح اإلناث ,كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معتقدات المعلمين ذوي الخبرة
القليلة أو المتوسطة أو العالية ,كما كشفت النتائج أن معلمي العلوم ناد ار ما يمارسون تطبيقات النظرية البنائية
في التدريس ,وأنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين معتقدات معلمي العلوم عن التدريس وممارستهم الصفية.
وأوصت الدراسة بتضمين تطبيقات النظرية البنائية في برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة ,والنظر في برامج
إعداد المعلم ,وال سيما فيما يتعلق بالربط بين األسس النظرية واألساليب التدريسية المنبثقة عنها.
دراسة المحتسب ()2005
هدفت لتقصي مستوى إدراك طلبة المرحلة الثانوية في األردن لبيئة التعلم الصفية ,وفيما إذا كان هذا اإلدراك
يختلف باختالف المستوى الدراسي للطلبة وجنسهم ودرجة معرفة المعلم بالنظرية البنائية .شملت عينة الدراسة
( )773طالبا وطالبة ,واستخدمت أداتين ,األولى استبانة بيئة التعلم البنائية المطورة ألغراض هذه الدراسة,
والثانية اختبار المعرفة بالنظرية البنائية .وتم حساب متوسطات عالمات فئات الطلبة حسب متغيرات الدراسة
وانحرافاتها المعيارية ,كما أجرى اختبار تحليل التباين الثالثي .أظهرت النتائج مستوى متوسط إلدراك الطلبة
لبيئة التعلم الصفية ,وأن هنالك فروقا دالة إحصائيا في مستوى إدراك الطلبة عند مستوى الداللة ()0.05 ≥ α
تعزى للمستوى الدراسي لصالح األول الثانوي ,وللجنس لصالح اإلناث ,ولدرجة معرفة المعلم بالنظرية البنائية
لصالح الفئة البنائية على كل من االنتقالية والتقليدية ,وللتفاعل بين المتغيرات الثالثة طلبة المعلم البنائي من
اإلناث من الصف األول الثانوي .وأوصت الدراسة بضرورة مواجهة أسباب التدني في إدراك فئات الطلبة من
الذكور ومن طلبة الصف الثاني الثانوي.
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دراسة السليم ()2003
هدفة دراسة فاعلية نموذج مقترح لتعليم البنائية ونماذجها التدريسية في تنمية ممارسات التدريس البنائي لدى
معلمات العلوم وأثر تلك الممارسات التدريسية في تعديل التصورات البديلة لمفاهيم التغيرات الكيميائية لدى
طالبات الصف األول المتوسط .وقد تطلب تحقيق هدف البحث تحديد قائمة لكل من المفاهيم األساسية
والممارسات التدريسية المشتقة من الفلسفة البنائية ,واعداد اختبار التصورات البديلة لمفاهيم التغيرات الكيميائية
والحيوكيميائية .وتكونت عينة الدراسة من جميع معلمات العلوم الملتحقات ببرنامج الدبلوم العام في التربية بكلية
التربية للبنات للعام الدراسي 1422هـ ,وبلغ عددهن ( )12معلمة ,كما تكونت من طالبات الصف األول
المتوسط في مدرستين من مدارس مدينة الرياض اختيرتا بطريقة عشوائية ,وبلغ عدد الطالبات ( )240طالبة.
وقد أسفرت نتائج البحث عن التالي:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,01بين متوسطي درجات المعلمات قبليا وبعديا ,فيبطاقة مالحظة الممارسات التدريسية البنائية ,لصالح التطبيق البعدي.
 فاعلية النموذج المقترح في تنمية الممارسات التدريسية البنائية لدى معلمات العلوم. االنخفاض الشديد في مستوى صحة تصورات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة لمفاهيم التغيراتالكيميائية في التطبيق القبلي الختبار التصورات البديلة ,مما يدل على أن لدى معظم الطالبات تصورات
بديلة حول المفاهيم الواردة في االختبار ,وهي( :التغير الكيميائي ,االحتراق ,الصدأ ,التغير الحيوكيميائي,
تخثر الدم ,التنفس ,الهضم ,المادة ,الح اررة ,الطاقة).
دراسة الوهر ()2001
هدفت استكشاف درجة معرفة معلمي العلوم ,في األردن ,النظرية البنائية  ,وعالقته بتأهيلهم األكاديمي
والتربوي وجنسهم .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )312معلما ومعلمة تم اختيارهم عشوائيا من بين معلمي
العلوم في محافظتين من محافظات المملكة ,وكان منهم ( )166معلما و( )146معلمة بعضهم يحمل درجة
دبلوم كلية مجتمع ,والبعض اآلخر يحمل درجة البكالوريوس فأكثر ,كما أن بعضهم درس مواد تربوية
وبعضهم اآلخر لم يدرس مواد تربوية .وقد استخدم في هذه الدراسة اختبار يقيس مستوى معرفة المعلمين
بالنظرية البنائية ,مكون من ( )35فقرة من نوع االختيار من متعدد ,وقد حقق له معيار الصدق والثبات.
ولإلجابة عن السؤال األول للدراسة ,تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة على
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االختبار ككل ,والنسب المئوية لإلجابات الصحيحة عن كل سؤال ,أما أسئلة الدراسة الثالثة األخرى فقد تم
استخدام اختبار تحليل التباين الثالثي ( )2×2×2لإلجابة عنها ,وتوصلت الدراسة إلى أن درجة معرفة
معلمي العلوم بالنظرية البنائية ضعيفة بدرجة واضحة .كما توصلت إلى أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية,
في درجة هذا الفهم عند مستوى داللة ( ,)1015 ≥يمكن أن تعزى لالختالف في المؤهل األكاديمي
والمؤهل التربوي  ,ولصالح المعلمين الذين يحملون درجة البكالوريوس فأكثر ,والمعلمين المؤهلين تربويا ,في
حين لم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة فهم النظرية البنائية يمكن أن تعزى لجنس
المعلم أو لتفاعل العوامل المستقلة معا ,سواء بشكل زوجي أو ثالثي .كما أوصت الدراسة في النهاية بإدخال
النظرية البنائية في برامج إعداد المعلمين ,سواء قبل الخدمة أو أثناءها ,وضرورة إقناع المعلمين بتبنيها,
وتطبيق األساليب التدريسية التي تقوم عليها عمليا.
ثانياً الدراسات األجنبية :
دراسة تافروف وآخرون ()Tafrova-Grigorova et al,2012
هدفت إلى معرفة مواقف معلمي العلوم تجاه بيئة التعلم البنائية في المدارس الثانوية البلغارية ,وقد تم جمع
المعلومات من معلمي العلوم عن طريق بروتوكول المقابلة الذي تكون من ستة أسئلة مفتوحة مع تحليل التهديف
العددي ,وأظهرت النتائج أن معظم المعلمين البلغاريين الذين شملهم االستطالع رتبوا في منتصف النطاق الذي
هو إشارة إلى أنها مزيج من التعلم المتمحور حول المعلم ,والتعلم المتمحور حول الطالب ,كما أظهرت النتائج
أن المعلمين يظهرون المواقف لتغيير طرق التدريس والممارسات الصفية نحو منهج البنائية.
دراسة كايا )(Kaya, 2012
هدفت إلى تقصي مدى ممارسة معلمي الجغرافيا في تركيا ,للتدريس وفق المنحى البنائي في التعلم ,وأثر
هذا النمط في تنمية الوعي بالتنوع الثقافي على المستويين المحلي والعالمي ,إذ تم اختيار ) (40معلما من
معلمي الجغرافيا ,ومن خالل دراسة الحالة جمع البيانات النوعية بواسطة سجالت المالحظة الصفية ,والمقابالت
الشخصية ,أظهرت نتائج الدراسة أن معلمي الجغرافيا لديهم اتجاهات إيجابية نحو تطبيق المنحى البنائي؛ إذ
توفرت لديهم القدرة على خلق جو من التعلم الممتع في الغرف الصفية ,فضال عن تنمية دافعية الطلبة للتعلم في
جو من العمل الجماعي ,وجعل المتعلم محور عملية التعلم ,كما أشارت النتائج إلى فعالية تدريس الجغرافيا
بحسب الرؤى البنائية ,في تنمية وعي الطلبة بالقضايا االجتماعية والشعبية ,الوطنية منها والعالمية على حد
سواء.
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دراسة شومبا ()Shumba,2011
هدفت الدراسة تحديد المفاهيم البنائية لدى معلمي العلوم وتأثيرها على :أوالً) :تدريس العلوم ,وبالتالي
تعلم الطالب( .ثانياً( :أدوار المعلمين والطالب خالل عملية التعلم وتدريس العلوم) .ثالثاً) :تدريس العلوم
وتسلسل التعلم) .ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة مكونة من ( )60معلما حصلوا على بكالوريوس في
التربية االبتدائية بجنوب أفريقيا ,واستخدمت الدراسة استبانة كأداة مكون من ( )66فقرة وموزعة على ثالثة
محاور ,وتم التحقق من صدق وثبات األداة .استخدمت الدراسة إحصاءات وصفية تستخدم لتقديم البيانات
الكمية .وأظهرت النتائج أن معظم أفراد العينة أكدوا بأن المفاهيم ما قبل التعليمية تمثل األساس الذي يقوم عليه
بناء المعرفة في ذهن المتعلمين .وأكدت النتائج على أن معظم معلمي العلوم لم يكن لديهم نظرة ومعرفة واسعة
للنظرية البنائية .وأوصت الدراسة بأنه ينبغي على معلمي العلوم تعليم العلوم من خالل تصورات الطالب مع
مراعاة عدم تشويه المبادئ التي تقوم عليها العلوم.
دراسة تين و تشينغ ()TINE & CHING,2005
هدفت الستكشاف أثر التعليمات البنائية الموجهة على الهياكل المعرفية لطالب المدارس االبتدائية في
تايوان ,وكذلك التحقق من آثار هذه التعليمات على التحصيل العلمي .وتكونت عينة الدراسة من ( )69طالبا
أعمارهم ( )10سنوات ,وتم توزيعهم على مجموعتين مجموعة ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية واألخرى تجريبية
تدرس بالتعليمات الموجهة البنائية ,وتم التطبيق لمدة ثالثة أسابيع ,وتم جمع البيانات عن طريق المقابلة.
وأظهرت النتائج أن الطالب في مجموعة التعليمات الموجهة البنائية أفضل تنظيما وتخزينا ألفكارهم ,وفي وضع
أعلى لمستوى معالجة المعلومات وخاصة في طريق "الشرح أو االستنتاج" ,كما أظهرت النتائج أن طالب
مجموعة التعليمات الموجهة البنائية حققت نتائج أعلى من المجموعة الضابطة في التحصيل العلمي .وحثت
الدراسة المدربين والمعلمين على استخدام التعليمات الموجهة البنائية في كثير من األنشطة التعليمية لتعزيز
التعلم.
دراسة يزنترياك ()UZUNTRYAK,2003
كان الغرض الرئيسي من هذه الدراسة مقارنة فعالية التعليم على أساس نهج البنائية ,وتصميم تقليدي في
تعليم الكيمياء وأثره على فهم طلبة الصف التاسع "الكيميائية مفاهيم الترابط"  .تكونت عينة الدراسة من ()42
طالبا موزعين على شعبتين تدرسان من المعلم نفسه ,وتكونت الشعبتان بشكل عشوائي ,مثلت احداهما كمجموعة
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ضابطة تم تدريسها بطريقة تقليدية ,والشعبة الثانية كانت كمجموعة تجريبية تم تدريسها على أساس نهج البنائية.
وتم تطبيق اختبار على كال الشعبتين ,بمثابة االختبار القبلي والبعدي من أجل تقييم فهمهم للمفاهيم المتعلقة
بالترابط الكيميائي.
وتم اختبار فرضيات الدراسة عن طريق استخدام تحليل التباين ( ,)ANCOVAوتحليل التباين في اتجاهين
( .)ANOVAوأظهرت النتائج بأن التعليم على أساس نهج البنائية تسبب في اقتناء أفضل بكثير للمفاهيم
الكيميائية المتعلقة بالترابط ,كما أظهرت بأن المواقف تنتج أعلى إيجابية نحو الكيمياء أكثر من تعليم الكيمياء
المصممة تقليديا.
دراسة بالورد و ألواي ((Plourde& Alawiye ,2003
هدفت للتحقق من أثر نموذج التعلم البنائي على معتقدات المعلمين في المدارس االبتدائية "في إشارة إلى
معرفتهم البنائية والتطبيق العملي لهذه المعرفة ,خالل العام الدراسي ) ,)2000-2001وتكون مجتمع الدراسة
من ( )511من الطالب المعلمين ,وتم تطبيق االستبانة من قبل المشرف بالجامعة على تسعين طالبا تم
اختيارهم بشكل عشوائي ,ولتحليل البيانات واستخراج النتائج استخدم معامل ارتباط بيرسون لتحديد ما إذا كان
هناك عالقة إحصائية بين المعرفة البنائية والتطبيق العملي لهذه المعرفة.حيث أظهرت النتائج وجود عالقة
إيجابية عالية بين المعتقدات نحو المعرفة البنائية وتطبيقاتها ,وأظهرت النتائج أن الطالب المعلمين أكثر دراية
فيما يتعلق بالبنائية ,واألرجح أنهم سوف يكونون قادرين على تطبيق مبادئ البنائية في الفصول الدراسية  ,كما
أوصت الدراسة بتطبيق عدد من الدراسات التتبعية لمالحظة المعلمين الجدد ومدى صحة نتائج الدراسة الحالية.


تعقيب على الدراسات السابقة:
 يتضح من نتائج الدراسات السابقة أهمية وفاعلية النماذج البنائية في التدريس والتعلم ,وفي تخصصاتمتعددة؛ كالرياضيات ,والعلوم ,والفلسفة وعلم النفس ,والتربية اإلسالمية ,والتربية االبتدائية ,واألحياء,
والكيمياء ,وغيرها من التخصصات.

 -كشفت الدراسات السابقة عن وجود عالقة إيجابية بين ممارسات ونماذج التدريس القائمة على النظرية

البنائية ,وبين بعض المتغيرات؛ كتنمية التحصيل ,واالتجاه نحو المدرسة كما في دراسة عامر (,)2014
وتنمية التفكير اإلبداعي كما في دراسة أبو سعدة ( ,)2014وتكوين البنية المفاهيمية كما في دراسة عبد
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ﷲ والمحتسب( ,)2014وكذلك في تنمية اإلتجاه نحو المادة التعليمية كما في دراسة دمحم وآخرون

( ,)2012وتطوير مهارات االتصال الرياضي كما في دراسة النمراوي(. )2011

 كما كشفت الدراسات السابقة توجه العديد من الباحثين لتقصي ومعرفة درجة استخدام ومعرفة النظريةالبنائية أو مبادئها في العديد من التخصصات والمراحل التعليمية المختلفة ,ومن الدراسات في هذا

المنحى دراسة الخالدي( ,)2013ودراسة عياش والعبسي ( ,)2013ودراسة أبوسنينة وعايش (,)2013
ودراسة ريان ( ,)2011ودراسة ) ,)Grigorova et al,2012ودراسة ( ,)Kaya, 2012والعديد من

الدراسات العالمية.

 واذ تعد الدراسة الحالية إمتدادا للعديد من الدراسات العلمية ,فإن ما يميزها عن غيرها أنها أجريت فيظل متغيرات مختلفة ,ال سيما أنه لم تجر أي من الدراسات السابقة تقصيا لواقع استخدام ممارسات التعلم

البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة ,ومما يؤكد أهمية الدراسة الحالية في ضوء

متغيراتها ويزيد من سطوع مشكلتها ,أنها األولى في هذا المجال ـ ـ حسب إطالع الباحث.

 ما استفاده الباحث من الدراسات السابقة:
 .1تنوع عينات الدراسات السابقة ,منح الباحث مجاال للتعرف إلى مدى تأثير النظرية البنائية
والنماذج المنبثقة عنها على مجاالت مختلفة ومتعددة.

 .2اإلطالع على عدد من األدوات المختلفة ,مما أرشد الباحث إلى بعض التفاصيل المتعلقة
بتصميم أداة البحث الحالي.

 .3التعرف إلى المتغيرات المختلفة التي إستخدمتها الدراسات السابقة.
 .4االطالع على المناهج المستخدمة في الدراسات السابقة وبخاصة المنهج الوصفي التحليلي.
 .5االطالع إلى األساليب اإلحصائية المستخدمة ,ما منح الباحث خبرة بكيفية إختبار الفروض
إحصائيا.
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الفصــــــل الرابـــــع
إجراءات الدراسة
مقدمة.
منهج الدراسة.
جمتمع الدراسة.
عينة الدراسة.
الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق املعلومات العامة.
أداة الدراسة.
صدق االستبانة.
ثبات االستبانة.
املعاجلات اإلحصائية املستخدمة.
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
مقدمة
يتنـاول هــذا الفصــل وصــفا لمجتمـع الد ارســة وعينتهــا ,واألداة المســتخدمة وكيفيـة بنائهــا وتطويرهــا ,واجـراءات

التحقــق مــن صــدق األداة وثباتهــا ,والمعالجــات اإلحصــائية التــي تــم اســتخدامها فــي تحليــل البيانــات واســتخالص
النتائج ,وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات:
منهج الدارسة
مـن أجـل تحقيـق أهـداف الد ارسـة قـام الباحـث باسـتخدام المـنهج الوصـفي التحليلـي ,الـذي يحـاول مـن خاللـه

وصف الظاهرة موضوع الدراسة ,وتحليل بياناتها ,والعالقة بـين مكوناتهـا واآلراء التـي تطـرح حولهـا والعمليـات التـي
تتضمنها واآلثار التي تحدثها(,أبو حطب وصادق.)104 :2005 ,
وقد تم استخدام مصدرين أساسين للمعلومات:

 .1المصادر الثانوية :بمعالجة اإلطار النظري للدراسة تم الرجوع إلى مصادر البيانات الثانوية ,التـي تتمثـل فـي
الكتب والمراجع العربيـة واألجنبيـة ذات العالقـة ,والـدوريات والمقـاالت والتقـارير ,واألبحـاث والد ارسـات السـابقة

التي تناولت موضوع الدارسة ,والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضـوع الد ارسـة تـم جمـع البيانـات األوليـة مـن خـالل االسـتبانة
كأداة رئيسة للدراسة ,صممت خصيصا لهذا الغرض.
مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمو مرحلة التعليم األساسي (معلمـو المرحلـة األساسـية الـدنيا) ممـن هـم

عل ـى رأس عملهــم خــالل الفصــل الد ارســي الثــاني مــن العــام الد ارســي ( 2014ـ ـ  )2015بمحافظــة غ ـزة،والبــالغ

عـددهم  1635معلمـا ومعلمــة ,وهـذا مجمـوع معلمــي الحكومـة والوكالــة معـا ,وقـد حصــل الباحـث علــى
هذه البيانات من قسم التخطيط بو ازرة التربية والتعليم بغزة.
عينة الدراسة:

العينة االستطالعية:

تــم اختيــار ( )30معلمـا ومعلمــة ,بغــرض التأكــد مــن صــالحية أداة الد ارســة واســتخدامها لحســاب الصــدق والثبــات,
والتحقــق مــن صــالحيتهما للتطبيــق علــى العينــة األصــلية ,وقــد تــم اســتبعادهم مــن عينــة الد ارســة التــي تــم التطبيــق

عليها.
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عينة الدراسة األصلية:
تكونت عينة الدراسة األصلية من ( )350معلما ومعلمة ,وقد تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية حسب
ّ
الجهة المشرفة ,أي ما نسبته تقريبا ( )%21,4من مجتمع الدراسة ,وتم استرداد ( )319استبانة أي بنسبة
( )%91,1وهي نسبة مناسبة إلجراء المعالجات اإلحصائية عليها .ويتضح من خالل النقاط التالية توزيع أفراد
عينة الدراسة حسب المعلومات العامة لألفراد فيها:
الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعلومات العامة
 .1توزيع أفراد العينة حسب الجهة المشرفة
يبين جدول ( )4.1أن مـا نسـبته  %64.6مـن عينـة الد ارسـة أجـابوا أن الجهـة المشـرفة علـيهم هـي الحكومـة ,بينمـا

 %35.4أجابوا أن الجهة المشرفة عليهم هي الوكالة.

جدول ( :)4.1توزيع أفراد العينة حسب الجهة المشرفة
الجهة المشرفة

العدد

النسبة المئوية%

حكومة

206

64.6

وكالة

113

35.4

المجموع

319

100.0

 .2توزيع أفراد العينة حسب الجنس
يبين جدول ( )4.2أن ما نسبته  %42.9من عينة الدراسة ذكور ,بينما  %57.1إناث.
جدول ( :)4.2توزيع أفراد العينة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية%

ذكر

137

42.9

أنثى

182

57.1

المجموع

319

100.0
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 .3توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي
يب ــين ج ــدول ( )4.3أن م ــا نس ــبته  %16.0م ــن عين ــة الد ارس ــة م ــؤهلهم العلم ــي دبل ــوم ,و %81.2م ــؤهلهم العلم ــي
بكالوريوس ,بينما  %2.8مؤهلهم العلمي ماجستير فأعلى.

جدول ( :)4.3توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية%

دبلوم

51

16.0

بكالوريوس

259

81.2

ماجستير فأعلى

9

2.8

المجموع

319

100.0

 .4توزيع أفراد العينة حسب الخبرة الوظيفية
يبين جدول ( )4.4أن ما نسبته  %26.0من عينة الدراسة سنوات خبرتهم أقل من  4سنوات ,و %42.6تتراوح
سنوات خبرتهم من  4إلى أقل من  10سنوات ,بينما  %31.3سنوات خبرتهم  11سنوات فأكثر.
جدول ( :)4.4توزيع أفراد العينة حسب الخبرة الوظيفية
الخبرة الوظيفية

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  4سنوات

83

26.0

من  -4أقل من  10سنوات

136

42.6

 10سنوات فأكثر

100

31.3

المجموع

319

100.0

 .5توزيع أفراد العينة حسب نظام التشغيل
يبين جدول ( )4.5أن ما نسبته  %93.1من عينة الدراسة نظام تشغيلهم مثبت ,بينمـا  %6.9نظـام تشـغيلهم

غير مثبت.

جدول ( :)4.5توزيع أفراد العينة حسب نظام التشغيل
نظام التشغيل

العدد

النسبة المئوية%

مثبت

297

93.1

غير مثبت

22

6.9

المجموع

319

100.0
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أداة الدراسة.
تعد االستبانة أكثر وسائل الحصول على البيانات من األفراد استخداما وانتشا ار ,وتعرف بأنها" :أداة ذات

أبعاد وبنود تستخدم للحصول على معلومات أو آراء يقوم باالستجابة لها المفحوص نفسه ,وهي كتابية تحريرية"
(األغا و األستاذ.)116:2004 ,

وقد تم استخدام االستبانة في الدراسة الحالية لمعرفة " واقع استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة

التعليم األساسي بمحافظة غزة ".
خطوات بناء االستبانة:

 .1االط ــالع عل ــى األدب الترب ــوي والد ارس ــات الس ــابقة ذات الص ــلة بموض ــوع الد ارس ــة ,واالس ــتفادة منه ــا ف ــي بن ــاء
االستبانة وصياغة فقراتها.

 .2تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.
 .3تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

 .4تم تصميم االستبانة في صورتها األولية .
 .5تم مراجعة تنقيح االستبانة من قبل المشرفين.

 .6تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين التربويين .

 .7فــي ضــوء آراء المحكمــين تــم تعــديل بعــض فقـرات االســتبانة مــن حيــث الحــذف أو اإلضــافة والتعــديل ,لتســتقر
االستبانة في صورتها النهائية .
وقد قسمت االستبانة إلى قسمين رئيسين ,هما:

القسم األول :عبارة عن المعلومات العامة عن المستجيب (الجهة المشرفة ,الجنس ,المؤهل العلمي ,الخبرة
الوظيفية ,نظام التشغيل).

القسم الثاني :يمثل في مجاالت الدراسة ,ويشمل على ( )63فقرة ,موزعة على ( )4مجاالت :هي:

المجال األول :االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة ,ويتكون من ( )19فقرة.
المجال الثاني :تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة ,ويتكون من ( )17فقرة.

المجال الثالث :استخدام البيئة والمجتمع الخارجي كمصدر للتعلم ,ويتكون من ( )13فقرة.
المجال الرابع :التقويم ,ويتكون من ( )14فقرة.

 

63



 صدق االستبانة:
صدق االستبانة يعني " أن تقيس االستبانة ما وضع لقياسه" (الجرجاوي ,)105:2010,كما يقصد بالصدق
"شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ,ووضوح فقراتها ومفرداتها من
ناحية ثانية ,بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات وآخرون .)179:2001,وقد تم التأكد من صدق
االستبانة بطريقتين:

 .1صدق المحكمين (الصدق الظاهري):
يقصد بصدق المحكمين " أن يختار الباحث عددا من المحكمين المتخصصين في مجال الظاهرة أو المشكلة

موضوع الدراسة" (الجرجاوي )107:2010,حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين في تخصص

المناهج وطرق التدريس بجامعة األزهر والجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى (ملحق ,)1وقد استجاب الباحث
آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل واضافات في ضوء المقترحات المقدمة ,وبذلك خرجت

االستبانة في صورتها النهائية  -انظر (ملحق.)2

 .2صدق االتساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الـذي تنتمـي إليـه هـذه الفقـرة,
وقد تم حساب االتساق الداخلي لالستبانة من خالل حساب معامالت االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات االسـتبانة

والدرجة الكلية للمجال نفسه.

يوضح جدول ( )4.6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول" االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة "
والدرجة الكلية للمجال ,الذي يبـين أن معـامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد مسـتوى داللـة  ,0.05 ≥ αوبـذلك يعـد

المجال صادقا لما وضع لقياسه.
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جدول ()4.6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول " االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة "
والدرجة الكلية للمجال

الرقم

معامل

الفقرة

القيمة

بيرسون

االحتمالية
)(Sig

.1

أوظف أفكار الطلبة وخبراتهم واهتماماتهم في تحسين تعلمهم.

.425

*0.013

.2

استخدم مهارات لفظية وغير لفظية.

.378

*0.020

.3

أسمح بتعدد وجهات النظر من قبل الطلبة داخل الحصة.

.619

*0.000

.4

أعمل على تقوية العالقات االجتماعية بين الطلبة.

.692

*0.000

.5

أثير مهارات التفكير المتنوعة لدى الطلبة.

.645

*0.000

.6

أخطط للتكامل األفقي والرأسي في الخبرات المقدمة للطلبة.

.709

*0.000

.7

أعزز ممارسات التعلم الذاتي لدى الطلبة.

.618

*0.000

.8

أوجه الطلبة لمصادر تعليمية متعددة وحديثة.

.678

*0.000

.9

أوجه الطلبة إلى استثمار وقت الحصة بجدية.

.701

*0.000

.11

أعرض عددا كافيا من األمثلة التوضيحية.

.552

*0.001

.11

أمهد للمفاهيم المراد تعلمها تمهيدا مناسبا.

.539

*0.001

.12

انظم وأعيد تنظيم المجموعات لتحقيق المشاركة الفاعلة.

.506

*0.002

.13

أشجع الطلبة على بناء المعرفة من خالل الحوار االجتماعي.

.678

*0.000

.568

*0.001

.15

أشجع الطلبة على تحمل مسؤولية تعلمهم.

.610

*0.000

.16

أعرض إنجازات الطلبة في مكان بارز داخل الصف أو داخل المدرسة.

.676

*0.000

.17

أقدم للطلبة الفرص للتعبير عن عدم االتزان المعرفي لديهم.

.637

*0.000

.18

أمنح الطلبة وقتا كافيا للتأمل في الخبرات الجديدة.

.639

*0.000

.19

أهتم بالتعلم التطبيقي باستخدام التقنيات الحديثة.

.619

*0.000

.14

االرتباط

اهتم باألنشطة الصفية التي تتطلب من الطلبة استخدام المعارف والمهارات

بطرق جديدة.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .0.05 ≥ α
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (10463 = )1011
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (10361 = )1015
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ويوضــح جــدول ( )4.7معامــل االرتبــاط بــين كــل فق ـرة مــن فق ـرات المجــال الثــاني" تنفيــذ الــدرس بمشــاركة الطلبــة "
والدرجة الكلية للمجال ,الذي يبـين أن معـامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد مسـتوى داللـة  ,0.05 ≥ αوبـذلك يعـد

المجال صادقا لما وضع لقياسه.

جدول ()4.7

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني" تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة " والدرجة الكلية للمجال
الرقم

معامل

الفقرة

القيمة

بيرسون

االحتمالية
)(Sig

.1

أربط المعرفة الجديدة بمعرفة الطلبة القبلية.

.647

*0.000

.2

أوجه الطلبة إلى المشاركة في األنشطة الصفية المختلفة.

.571

*0.000

.3

أتقبل أخطاء الطلبة لكونها مصد ار لتحسن تعلمهم.

.594

*0.000

.4

أسمح للطلبة بتقديم النقد حول األفكار والتصورات المطروحة.

.589

*0.000

.5

أحفز الطلبة على تقديم مالحظات وتنبؤات بطرق مختلفة.

.644

*0.000

.6

أراعي تنوع الخبرات بحسب حاجات الطلبة وقدراتهم وميولهم.

.689

*0.000

.7

أمنح الطلبة الحرية في عرض استفساراتهم وأسئلتهم وأفكارهم.

.753

*0.000

.8

أعطي الطلبة الوقت الكافي للتحدث والتحاور في عملية التعلم.

.735

*0.000

.9

أشترك مع الطلبة في التخطيط لما سيتم تعلمه.

.602

*0.000

.11

أشجع الطلبة على التأمل والتحليل الذاتي ألفكارهم.

.755

*0.000

.11

أشجع الطلبة على استخدام التشبيهات واألمثلة لتوضيح أفكارهم.

.637

*0.000

.12

أشجع الطلبة على شرح نتائج تعلمهم لبقية الطلبة.

.658

*0.000

أوجه الطلبة للبحث عن حلول عندما يواجهون أخطاء أو تناقضا.

.588

*0.000

.14

أنوع في األنشطة الصفية وفقا لتنوع اهتمامات وقدرات واحتياجات الطلبة.

.519

*0.002

.15

أشجع الطلبة على ربط ما تعلموه بالموضوعات الدراسية األخرى.

.668

*0.000

.16

احرص على عدم التدخل المباشر في أنشطة الطلبة الصفية.

.370

*0.022

.17

أشجع الطلبة على إعادة صياغة أفكارهم في ضوء أحداث وخبرات جديدة.

.571

*0.000

.13

االرتباط

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .0.05 ≥ α
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (10463 = )1011
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (10361 = )1015
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ويوضــح جــدول ( )4.8معامــل االرتبــاط بــين كــل فق ـرة مــن فق ـرات المجــال الثالــث " اســتخدام البيئــة والمجتمــع

الخارجي كمصدر للتعلم " والدرجة الكلية للمجال ,الذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة

 ,0.05 ≥ αوبذلك يعد المجال صادقا لما وضع لقياسه.

جدول ()4.8

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث" استخدام البيئة والمجتمع الخارجي كمصدر للتعلم " والدرجة الكلية
للمجال

الرقم

معامل

الفقرة

القيمة

بيرسون

االحتمالية
)(Sig

.1

أوفر الفرص الكافية لربط التعلم بالحياة اليومية.

.590

*0.000

.2

أشجع الطلبة على تقديم حلول وبدائل مختلفة لحل مشكالت حياتية.

.541

*0.001

.3

أقدم للدرس من خالل مشكالت حقيقية مثيرة الهتمام الطلبة.

.703

*0.000

.716

*0.000

.730

*0.000

.678

*0.000

.468

*0.005

أمنح الطلبة الفرصة لعرض أمثلة حقيقية من البيئة التي يعيشون فيها.

.694

*0.000

أقوم باستخدام عينات من البيئة المحلية كوسيلة تعليمية.

.618

*0.000

 .11أنظم رحالت تعليمية إلى أماكن مختلفة بمشاركة الطلبة.

.621

*0.000

 .11أحفز الطلبة على البحث واالستكشاف في البيئة المحيطة.

.795

*0.000

 .12أنظم زيارات لبعض الشخصيات البارزة في المجتمع إلى داخل الفصل.

.723

*0.000

 .13أخطط لعقد العديد من الدروس خارج أسوار المدرسة.

.649

*0.000

.4
.5
.6
.7
.8
.9

االرتباط

أق ــوم بمواجه ــة الطلب ــة بمواق ــف مش ــكلة يح ــاولون حله ــا بالبح ــث والتف ــاوض
االجتماعي.

أنظم زيارات ميدانية للمصانع واألماكن األثرية في المدينة.
أحــرص عل ـى اســتثارة الخب ـرات الســابقة للطلبــة قبــل بدايــة الموقــف التعليمــي

الجديد.

أشجع الطلبة على ربط ما يتعلمونه بالبيئة المحيطة بهم.

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة . 0.05 ≥ α
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (10463 = )1011
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (10361 = )1015
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ويوضح جدول ( )4.9معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات المجـال ال اربـع " التقـويم " والدرجـة الكليـة للمجـال,

الذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مسـتوى داللـة  ,0.05 ≥ αوبـذلك يعـد المجـال صـادقا لمـا وضـع

لقياسه.

جدول ()4.9

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع" التقويم " والدرجة الكلية للمجال
معامل

القيمة

الرقم

الفقرة

.1

أطرح على الطلبة أسئلة مفتوحة النهاية.

.534

.2

أتجنب اإلجابة عن أسئلة الطلبة بأسئلة أخرى.

.619

*0.000

.3

أوظف نتائج التقويم في تحسين عملية التعلم.

.663

*0.000

.4

أتجنب إصدار أحكام مسبقة على أداء الطلبة.

.698

*0.000

.5

أقوم أداء الطلبة من خالل مواقف حياتية.

.619

*0.000

.6

أشجع الطلبة على تقويم تعلمهم ذاتيا.

.663

*0.000

.7

أربط بين التقويم وأهداف المادة التعليمية.

.464

*0.005

.8

أقوم بإعداد االختبارات التي تتفق مع طبيعة المادة التعليمية.

.664

*0.000

.9

أشرك الطلبة في عملية التقويم الخاصة بأدائهم.

.549

*0.001

 .11أطرح أسئلة تساعد الطلبة على التفكير بقضايا تخصهم.

.628

*0.000

 .11أوظف التقويم بصورة مستمرة في عملية التعلم.

.696

*0.000

 .12أستخدم أسئلة تقيس مستويات عقلية مختلفة لدى الطلبة.

.750

*0.000

 .13أعتمد على المالحظة المباشرة في تقويم أعمال الطلبة.

.530

*0.001

 .14اتجنب لوم أو تأنيب الطلبة على إجاباتهم الخطأ.

.659

*0.000

*0.001

االرتباط

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .0.05 ≥ α
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (10463 = )1011
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (10361 = )1015

 

بيرسون

االحتمالية
)(Sig
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 .3الصدق البنائي Structure Validity
يعد الصدق البنائي أحـد مقـاييس صـدق األداة ,الـذي يقـيس مـدى تحقـق األهـداف التـي تريـد األداة الوصـول إليهـا,
ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الد ارسة بالدرجـة الكليـة لفقـرات االسـتبانة .وللتحقـق مـن الصـدق البنـائي
تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكليـة لالسـتبانة كمـا فـي جـدول

(.)4.10

جدول ()4.10

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية
)(sig

.1

االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة  .

.821

*0.000

.2

تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة .

.888

*0.000

.3

استخدام البيئة والمجتمع الخارجي كمصدر للتعلم .

.824

*0.000

.4

التقويم  .

.905

*0.000

المجال

م

لالرتباط

*االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .0.05 ≥ α
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (10463 = )1011
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (10361 = )1015

يتضح من جدول ( )4.10أن جميع معامالت االرتباط في جميـع مجـاالت االسـتبانة دالـة إحصـائيا وبدرجـة قويـة

عند مستوى داللة  ,0.05 ≥ αوبذلك تعد جميع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.
ثبات االستبانة Reliability
يقصد بثبات االستبانة "أن تعطي االستبانة نفس النتائج إذا أعيد تطبيقها

مرات عديدة متتالية"

(الجرجاوي ,)97:2010,ويقصد به ـ ـ أيضا ـ ـ إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم
فيها ,أو :ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة.
وقد تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل طريقتين:

أ .معامل ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha Coefficient

تــم اســتخدام طريقــة ألفــا كرونبــاخ لقيــاس ثبــات االســتبانة .وتشــير النتــائج الموضــحة فــي جــدول ( )4.11أن قيمــة
معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال ,حيـث تتـراوح بـين ( .)0.895,0.835كـذلك قيمـة معامـل ألفـا لجميـع فقـرات

االستبانة ( ,)0.953وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع ودال إحصائيا.
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جدول ()4.11

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
م

عدد

المجال

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

.1

االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة .

19

0.888

.2

تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة  .

17

0.895

.3

استخدام البيئة والمجتمع الخارجي كمصدر للتعلم .

13

0.871

.4

التقويم .

14

0.835

جميع مجاالت االستبانة .

63

0.953

ب .طريقة التجزئة النصفية :Split Half Method
تم تجزئة فقرات االختبار إلى جزأين( :األسئلة ذات األرقام الفردية ,واألسئلة ذات األرقام الزوجية) ,ثم تم حساب
معامــل االرتبــاط بــين درجــات األســئلة الفرديــة ودرجــات األســئلة الزوجيــة ,وبعــد ذلــك تــم تصــحيح معامــل االرتبــاط
2r
بمعادلـة سـبيرمان بـراون  :Spearman Brownمعامـل االرتبـاط المعـدل =
1 r

حيـث  rمعامـل االرتبـاط بـين

درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية .وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول (.)4.12
جدول ()4.12

طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
م

معامل

المجال

معامل االرتباط

االرتباط

المعدل

.1

االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة .

0.796

*0.886

.2

تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة .

0.748

*0.856

.3

استخدام البيئة والمجتمع الخارجي كمصدر للتعلم .

0.861

*0.926

.4

التقويم  .

0.741

0.851

جميع مجاالت االستبانة .

0.943

*0.971

*تم استخدام معادلة جتمان حيث إن عدد األسئلة الفردية ال يساوي عدد األسئلة الزوجية.
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واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )4.12أن قيمة معامل االرتبـاط المعـدل (سـبيرمان بـراون Spearman

 )Brownمرتفع ودال إحصائيا.

وبذلك تكون االستبانة ,في صورتها النهائية ,كما هي في الملحق ( )2قابلة للتوزيع .ويكون الباحث قد تأكد مـن

صدق وثبات استبانة الدراسة ,مما يجعله على ثقة تامة بصحتها وصـالحيتها لتحليـل النتـائج واإلجابـة عـن أسـئلة
الدراسة واختبار فرضياتها.
المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
 .1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والوزن النسبي.

 .3اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaوكذلك طريقة التجزئة النصفية ,لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .4معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقوم هذا االختبـار
على دراسة العالقة بين متغيرين .وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة.

 .5اختبـار  Tفـي حالـة عينتـين ( )Independent Samples T-Testلمعرفـة مـا إذا كـان هنـاك فروقـات ذات
داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

 .6اختبار تحليـل التبـاين األحـادي)  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفـة مـا إذا كـان
هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
مقدمة.
احملك املعتمد يف الدراسة.
أسئلة الدراسة.
السؤال األول
السؤال الثاني
السؤال الثالث
السؤال الرابع
السؤال اخلامس

النتائج.
توصيات الدراسة.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
مقدمة
يتضــمن هــذا الفصــل عرضــا لنتــائج الد ارســة ,وذلــك مــن خــالل اإلجابــة عــن أســئلة الد ارســة واســتعراض أبــرز

نتــائج االســتبانة ,والتــي تــم التوصــل إليهــا مــن خـالل تحليــل فقراتهــا ,بهــدف التعــرف إلــى واقــع اســتخدام ممارســات
التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة.
تــم إج ـراء المعالجــات اإلحصــائية للبيانــات المتجمعــة مــن اســتبانة الد ارســة؛ واســتخدام برنــامج الحــزم اإلحصــائية

للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.
المحك المعتمد في الدراسة :

لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من خالل حساب

المدى بين درجات المقياس ( )4=1-5ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية
أي ( )0.10=5/4وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (بداية المقياس وهي واحد صحيح

( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ,وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ()5.1

يوضح المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل له

درجة الموافقة

من 1.80 – 1

من %36- %20

قليلة جدا

أكبر من 2.60 - 1.80

أكبر من %52 - %36

قليلة

أكبر من 3.40 – 2.60

أكبر من %68 -%52

متوسطة

أكبر من 4.20 – 3.40

أكبر من %84 -%68

كبيرة

أكبر من 5 - 4.20

أكبر من %100-% 84

كبيرة جدا

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ,اعتمد الباحث ترتيب المتوسطات الحسابية على مستوى

المجاالت لألداة ككل ومستوى الفقرات في كل مجال ,وقد حدد الباحث درجة الموافقة حسب المحك المعتمد

للدراسة.


 

73



أسئلة الدراسة ونتائجها وتفسيرها :
السؤال األول :ما واقع استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة ؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي والوزن النسبي.
جدول()5.2

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل مجال من مجاالت االستبانة
م

المتوسط االنحراف الوزن

المجال

الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

.1

االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة .

4.15

0.43

82.99

1

.2

تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة .

4.14

0.46

82.80

2

.3

استخدام البيئة والمجتمع الخارجي كمصدر للتعلم .

3.67

0.57

73.35

4

.4

التقويم .

4.04

0.47

80.78

3

جميع فقرات االستبانة معاً .

4.02

0.41

80.46

يبين جدول ( )5.2أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات االستبانة " واقع استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى

معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة " يساوي  ,4.02وبذلك فإن الوزن النسبي  ,%80.46وهذا يعني أن

هناك موافقة بدرجة كبيرة على فقرات االستبانة بشكل عام.

ويع ــزو الباح ــث ذل ــك إل ــى محاول ــة المعلم ــين تطبي ــق األس ــاليب والط ــرق الحديث ــة ف ــي الت ــدريس والتن ــوع ف ــي تق ــديم
ال ــدروس ,وذل ــك اس ــتجابة للن ــداءات المتواص ــلة م ــن قب ــل ال ــدورات التدريبي ــة المنعق ــدة خ ــارج أو داخ ــل المؤسس ــة

التعليمية ,وكذلك توصيات المشرفين التربويين أثناء زيـاراتهم االشـرافية ,ووسـائل اإلعـالم والمجـالت التربويـة التـي
تحاول نشر أفضل االستراتيجيات لتطوير مهارات المعلم.
ويتضح ـ ـ أيضا ـ ـ أن المجال األول " االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة " قد حصل على المرتبـة األولـى؛ حيـث
بلــغ الــوزن النســبي  . %82.99ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن جميــع المعلمــين لــديهم اهتمــام بتقــديم دروســهم عــن
طريق أنشطة علمية محفزة ومثيرة وفاعلة للطالب وبطرق غير مألوفة.
بينم ــا حص ــل المج ــال الث ــاني " تنفي ــذ ال ــدرس بمش ــاركة الطلب ــة " عل ــى المرتب ــة الثاني ــة؛ حي ــث بل ــغ ال ــوزن النس ــبي
 . %82.80ويعزو الباحث ذلك إلى محاولة المعلمين إشراك الطلبة في العملية التعليمة لتحقيق تعلم أفضل.
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وقد حصل المجـال الثالـث " اسـتخدام البيئـة والمجتمـع الخـارجي كمصـدر للـتعلم " علـى المرتبـة الرابعـة؛ حيـث بلـغ
الوزن النسبي  . %73.35ويعزو الباحث ذلك إلى بعض المعتقدات واألفكار السلبية تجاه العمل الخارجي
(خارج بيئة الفصل) فيعتقد ويجزم العديد من المعلمين بأنها مضيعة للوقت ,عالوة على ذلـك فـإن األعـداد الكبيـرة
للطالب داخل الفصول تجعل من الصعوبة السيطرة على العملية التعليمية خارج الفصول ,وربما يعود السبب في
ازدحــام المنــاهج التعليميــة بكــم كبيــر مــن الموضــوعات الد ارســية ,ممــا يجعــل المعلــم منهكـا فــي إنجــاز الــدروس فــي
الوقت المحدد.
وأخي ار ,حصل المجال الرابع " التقويم " علـى المرتبـة الثالثـة ,حيـث بلـغ الـوزن النسـبي  . %80.78ويعـزو الباحـث
ذلك إلى تعثر النظام اإلشرافي أو اإلداري اإليجابي؛ األمر الذي ينتج سلوكيات مشبعة بممارسات تقليدية ,فضال
عن تمسك بعض المعلمين بالطرق التقليدية ,ومقاومتهم وممانعتهم لألساليب العلمية الحديثة ,الفتقارهم لمثل هذه
الخبرات الكافية لمثل هذه الممارسات.
 تحليل فقرات مجال" االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة "

جدول رقم ()5.3

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال" االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة "
م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

.1

أوظف أفكار الطلبة وخبراتهم واهتمامـاتهم فـي تحسـين

.2

أستخدم مهارات لفظية وغير لفظية.

.3

أس ــمح بتع ــدد وجه ــات النظ ــر م ــن قب ــل الطلب ــة داخ ــل

الوزن

النسبي

الترتيب

4.29

0.64

85.79

7

4.32

0.67

86.39

5

4.17

0.79

83.45

10

.4

أعمل على تقوية العالقات االجتماعية بين الطلبة.

4.46

0.66

89.28

3

.5

أثير مهارات التفكير المتنوعة لدى الطلبة.

4.26

0.68

85.19

8

.6

أخطــط للتكامــل األفقــي وال أرســي فــي الخب ـرات المقدمــة

3.99

0.72

79.75

15

.7

أعزز ممارسات التعلم الذاتي لدى الطلبة.

4.03

0.77

80.69

13

.8

أوجه الطلبة لمصادر تعليمية متعددة وحديثة.

3.94

0.86

78.87

16

تعلمهم.

الحصة.

للطلبة.
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.9

أوجه الطلبة إلى استثمار وقت الحصة بجدية.

4.46

0.63

89.25

4

 .11أعرض عددا كافيا من األمثلة التوضيحية.

4.48

0.62

89.66

2

 .11أمهد للمفاهيم المراد تعلمها تمهيدا مناسبا.

4.52

0.61

90.47

1

4.00

0.75

79.94

14

4.09

0.77

81.88

11

4.29

0.74

85.89

6

4.26

0.62

85.16

9

3.83

0.93

76.60

17

3.73

0.86

74.53

18

 .18أمنح الطلبة وقتا كافيا للتأمل في الخبرات الجديدة.

4.09

0.72

81.82

12

 .19أهتم بالتعلم التطبيقي باستخدام التقنيات الحديثة.

3.60

1.06

72.04

19

 .12أنظ ـ ــم وأعي ـ ــد تنظ ـ ــيم المجموع ـ ــات لتحقي ـ ــق المش ـ ــاركة
الفاعلة.
 .13أش ــجع الطلب ــة علـ ـى بن ــاء المعرف ــة م ــن خ ــالل الحـ ـوار
االجتماعي.
 .14أه ـ ــتم باألنش ـ ــطة الص ـ ــفية الت ـ ــي تتطل ـ ــب م ـ ــن الطلب ـ ــة
استخدام المعارف والمهارات بطرق جديدة.

 .15أشجع الطلبة على تحمل مسؤولية تعلمهم.
 .16أعرض إنجازات الطلبـة فـي مكـان بـارز داخـل الصـف
أو داخل المدرسة.
 .17أقدم للطلبة الفرص للتعبير عن عدم االتزان المعرفي
لديهم.

يتضح من الجدول السابق اآلتي :
 حصــلت الفق ـرة رقــم ( ,)11علــى أعلــى متوســط حســابي ( ,)4.52التــي نصــت علــى " :أمهــد للمفــاهيم الم ـراد
تعلمها تمهيدا مناسبا " ,وفي الترتيب الثـاني جـاءت الفقـرة رقـم ( ,)10بمتوسـط حسـابي ( ,)4.48التـي نصـت

على " :أعرض عددا كافيا من األمثلـة التوضـيحية " ,وتلتهـا الفقـرة رقـم ( ,)4بمتوسـط حسـابي ( ,)4.46التـي
نصت على " :أعمل على تقوية العالقات االجتماعية بين الطلبة" ,وفي الترتيب الرابع جاءت الفقرة رقم (,)9
بمتوسط حسابي ( ,)4.46التي نصت على " أوجه الطلبة إلى استثمار وقت الحصة بجدية ".
 أمــا الفقـرات التــي احتلــت الم اركــز األخيـرة ,فقــد جــاءت الفقـرة رقــم ( )19فــي الترتيــب األخيــر بمتوســط حســابي
( ,)3.60التــي نصــت علــى " :أهــتم بــالتعلم التطبيقــي باســتخدام التقنيــات الحديثــة" ,ثــم الفق ـرة رقــم ( )17فــي
الترتيــب قبــل األخيــر بمتوســط حســابي ( ,)3.73التــي نصــت علــى " :أقــدم للطلبــة الفــرص للتعبيــر عــن عــدم

االت ـزان المعرفــي لــديهم " ,ثــم تلتهــا الفق ـرة رقــم ( )16بمتوســط حســابي ( ,)3.83التــي نصــت علــى " :أعــرض

إنجا ازت الطلبة في مكان بارز داخل الصف أو داخل المدرسة ".
 تحليل فقرات مجال " تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة "
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جدول رقم ()5.4

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال " تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة "
م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

.1

أربط المعرفة الجديدة بمعرفة الطلبة القبلية.

.2

أوجـ ــه الطلبـ ــة إل ـ ـى المشـ ــاركة فـ ــي األنشـ ــطة الصـ ــفية

.3

أتقبل أخطاء الطلبة لكونها مصد ار لتحسن تعلمهم.

.4

أســمح للطلبــة بتقــديم النقــد حــول األفكــار والتصــورات

.5

أحف ــز الطلب ــة علـ ـى تق ــديم مالحظ ــات وتنبـ ـؤات بط ــرق

.6

أ ارعــي تنــوع الخبـرات بحســب حاجــات الطلبــة وقــدراتهم

.7

أمــنح الطلبــة الحريــة فــي عــرض استفســاراتهم وأســئلتهم

.8

أعط ــي الطلب ــة الوق ــت الك ــافي للتح ــدث والتح ــاور ف ــي

.9

أشترك مع الطلبة في التخطيط لما سيتم تعلمه.

المختلفة.

المطروحة.
مختلفة.

وميولهم.

وأفكارهم.

عملية التعلم.

 .11أشجع الطلبة على التأمل والتحليل الذاتي ألفكارهم.
 .11أش ـ ــجع الطلب ـ ــة علـ ـ ـى اس ـ ــتخدام التشـ ـ ـبيهات واألمثل ـ ــة
لتوضيح أفكارهم.

 .12أشجع الطلبة على شرح نتائج تعلمهم لبقية الطلبة.

 .13أوجه الطلبة للبحث عن حلول عندما يواجهون أخطاء
أو تناقضا.
 .14أنوع في األنشطة الصفية وفقا لتنوع اهتمامات
وقدرات واحتياجات الطلبة.
 .15أشجع الطلبة على ربط ما تعلموه بالموضوعات
الدراسية األخرى.
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الوزن

النسبي

الترتيب

4.69

0.49

93.79

1

4.46

0.59

89.15

3

4.38

0.66

87.52

5

4.07

0.75

81.32

10

3.94

0.82

78.87

12

4.26

0.74

85.22

7

4.29

0.75

85.83

6

4.14

0.79

82.88

9

3.74

0.89

74.73

16

3.89

0.82

77.81

15

4.24

0.69

84.89

8

3.94

0.82

78.81

13

3.92

0.79

78.43

14

4.39

0.68

87.71

4

4.48

0.62

89.59

2

 .16أحرص على عدم التدخل المباشر في أنشطة الطلبة
الصفية.

 .17أشجع الطلبة على إعادة صياغة أفكارهم في ضوء
أحداث وخبرات جديدة.

3.58

1.03

71.70

17

3.96

0.78

79.25

11

يتضح من الجدول السابق اآلتي :
 حصــلت الفق ـرة رقــم ( ,)1علــى أعلــى متوســط حســابي ( ,)4.69التــي نصــت علــى " :أربــط المعرفــة الجديــدة
بمعرفة الطلبة القبلية " ,وفي الترتيب الثـاني جـاءت الفقـرة رقـم ( ,)15بمتوسـط حسـابي ( ,)4.48التـي نصـت

على " :أشجع الطلبة على ربط مـا تعلمـوه بالموضـوعات الد ارسـية األخـرى " ,وتلتهـا الفقـرة رقـم ( ,)2بمتوسـط
حســابي ( ,)4.46التــي نصــت علــى " :أوجــه الطلبــة إل ـى المشــاركة فــي األنشــطة الصــفية المختلفــة " ,وفــي

الترتيــب ال اربــع جــاءت الفق ـرة رقــم ( ,)14بمتوســط حســابي ( ,)4.39التــي نصــت علــى " :أنــوع فــي األنشــطة

الصفية وفقا لتنوع اهتمامات وقدرات واحتياجات الطلبة ".

 أما الفقرات التي احتلت الم اركـز األخيـرة ,فقـد جـاءت الفقـرة رقـم ( ,)16بمتوسـط حسـابي ( )3.58التـي نصـت
علــى " :أحــرص علـى عــدم التــدخل المباشــر فــي أنشــطة الطلبــة الصــفية " ,ثــم الفقـرة رقــم( )9فــي المرتبــة قبــل
األخيرة ,وبمتوسط حسابي ( ,)3.74التـي نصـت علـى " :أشـترك مـع الطلبـة فـي التخطـيط لمـا سـيتم تعلمـه ",
ثم الفقرة رقم ( ,)10بمتوسط حسابي ( ,)3.89التي نصت على " :أشجع الطلبة على التأمل والتحليل الذاتي

ألفكارهم".
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 تحليل فقرات مجال " استخدام البيئة والمجتمع الخارجي كمصدر للتعلم "
جدول رقم ()5.5

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال" استخدام البيئة والمجتمع الخارجي كمصدر للتعلم "
م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

.1

أوفر الفرص الكافية لربط التعلم بالحياة اليومية.

.2

أشــجع الطلبــة عل ـى تقــديم حلــول وبــدائل مختلفــة لحــل

.3

أقدم للدرس من خالل مشـكالت حقيقيـة مثيـرة الهتمـام

.4

أقــوم بمواجهــة الطلبــة بمواقــف مشــكلة يحــاولون حلهــا

.5

أنظــم زيــارات ميدانيــة للمصــانع واألمــاكن األثريــة فــي

.6

أحـ ــرص عل ـ ـى اســـتثارة الخب ـ ـرات السـ ــابقة للطلبـ ــة قبـ ــل

.7

أشـجع الطلبــة علـى ربــط مــا يتعلمونـه بالبيئــة المحيطــة

.8

أمــنح الطلبــة الفرصــة لعــرض أمثلــة حقيقيــة مــن البيئــة

.9

أقـ ــوم باسـ ــتخدام عينـ ــات مـ ــن البيئـ ــة المحليـ ــة كوسـ ــيلة

مشكالت حياتية.

الطلبة.

بالبحث والتفاوض االجتماعي.

المدينة.

بداية الموقف التعليمي الجديد.

بهم.

التي يعيشون فيها.
تعليمية.

 .11أنظ ــم رح ــالت تعليمي ــة إلـ ـى أم ــاكن مختلف ــة بمش ــاركة
الطلبة.

 .11أحفـــز الطلبـــة عل ـ ـى البحـــث واالستكشـ ــاف فـ ــي البيئـ ــة
المحيطة.

 .12أنظـم زيــارات لــبعض الشخصـيات البــارزة فــي المجتمــع
إلى داخل الفصل.

 .13أخطط لعقد العديد من الدروس خارج أسوار المدرسة.
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الوزن

النسبي

الترتيب

4.39

0.64

87.84

1

3.98

0.73

79.56

7

4.17

0.72

83.32

5

3.82

0.90

76.43

8

2.62

1.29

52.48

11

4.28

0.70

85.64

3

4.33

0.66

86.58

2

4.25

0.73

85.02

4

4.13

0.85

82.57

6

2.92

1.27

58.31

10

3.68

0.91

73.67

9

2.60

1.28

51.91

12

2.51

1.30

50.13

13

يتضح من الجدول السابق اآلتي :
 حصلت الفقرة رقم ( ,)1على أعلى متوسط حسابي ( ,)4.39التي نصت علـى " :أوفـر الفـرص الكافيـة لـربط
التعلم بالحيـاة اليوميـة " ,وفـي الترتيـب الثـاني جـاءت الفقـرة رقـم ( ,)7بمتوسـط حسـابي ( ,)4.33التـي نصـت

على " :أشجع الطلبة علي ربـط مـا يتعلمونـه بالبيئـة المحيطـة بهـم " ,وتلتهـا الفقـرة رقـم ( ,)6بمتوسـط حسـابي

( ,)4.28التــي نصــت علــى " :أحــرص عل ـى اســتثارة الخب ـرات الســابقة للطلبــة قبــل بدايــة الموقــف التعليمــي
الجديــد" ,وفــي الترتيــب ال اربــع جــاءت الفق ـرة رقــم ( ,)8بمتوســط حســابي ( ,)4.25التــي نصــت علــى " :أمــنح

الطلبة الفرصة لعرض أمثلة حقيقية من البيئة التي يعيشون فيها".

 أما الفقرات التي احتلت المراكز األخيرة ,فقد جاءت الفقرة رقم ( ,)13بمتوسط حسابي ( ,)2.51التـي نصـت
على " :أخطط لعقد العديد من الدروس خارج أسوار المدرسة " ,ثم الفقرة رقم ( ,)12في المرتبة قبل األخيرة,
وبمتوســط حســابي ( ,)2.60التــي نصــت علــى " :أنظــم زيــارات لــبعض الشخصــيات البــارزة فــي المجتمــع إلــى

داخــل الفصــل " ,ثــم الفق ـرة رقــم ( ,)5بمتوســط حســابي ( ,)2.62التــي نصــت علــى " :أنظــم زيــارات ميدانيــة
للمصانع واألماكن األثرية في المدينة ".




 تحليل فقرات مجال " التقويم "

جدول رقم ()5.6

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال" التقويم "
م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

.1

أطرح على الطلبة أسئلة مفتوحة النهاية.

3.55

1.03

70.97

13

.2

أتجنب اإلجابة عن أسئلة الطلبة بأسئلة أخرى.

3.38

1.19

67.59

14

.3

أوظف نتائج التقويم في تحسين عملية التعلم.

4.26

0.75

85.14

5

.4

أتجنب إصدار أحكام مسبقة على أداء الطلبة.

4.10

0.89

81.94

7

.5

أقوم أداء الطلبة من خالل مواقف حياتية.

3.73

0.90

74.53

12

.6

أشجع الطلبة على تقويم تعلمهم ذاتيا.

3.85

0.80

76.93

11

.7

أربط بين التقويم وأهداف المادة التعليمية.

4.44

0.60

88.87

3

.8

أقــوم بإعــداد االختب ـارات التــي تتفــق مــع طبيعــة المــادة

4.52

0.66

90.41

1

3.86

0.96

77.18

10

التعليمية.
.9

أشرك الطلبة في عملية التقويم الخاصة بأدائهم.
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 .11أطـ ــرح أسـ ــئلة تسـ ــاعد الطلبـ ــة عل ـ ـى التفكيـ ــر بقضـ ــايا
تخصهم.

 .11أوظف التقويم بصورة مستمرة في عملية التعلم.
 .12أس ــتخدم أس ــئلة تق ــيس مس ــتويات عقلي ــة مختلف ــة ل ــدى
الطلبة.

 .13أعتمـ ــد عل ـ ـى المالحظـ ــة المباش ـ ـرة فـ ــي تقـ ــويم أعم ـ ــال
الطلبة.

 .14أتجنب لوم أو تأنيب الطلبة على إجاباتهم الخطأ.

3.95

0.89

79.00

9

4.47

0.72

89.40

2

4.30

0.74

86.02

4

4.14

0.80

82.76

6

4.01

1.04

80.19

8

يتضح من الجدول السابق اآلتي :
 حصلت الفقرة رقم ( )8على أعلى متوسط حسابي ( ,)4.52التي نصت على " :أقوم بإعداد االختبارات التي
تتفــق مــع طبيعــة المــادة التعليميــة ",وفــي الترتيــب الثــاني جــاءت الفق ـرة رقــم ( ,)11بمتوســط حســابي (,)4.47

التــي نصــت علــى " :أوظــف التقــويم بصــورة مســتمرة فــي عمليــة الــتعلم " ,ثــم تلتهــا الفق ـرة رقــم ( ,)7بمتوســط
حسابي ( ,)4.44التي نصت على " :أربط بين التقويم وأهداف المادة التعليمية " ,وفي الترتيـب ال اربـع جـاءت
الفقرة رقم ( )12وبمتوسط حسابي( ,)4.30التي نصت على " :أستخدم أسـئلة تقـيس مسـتويات عقليـة مختلفـة

لدى الطلبة ".


أما الفقرات التي احتلت المراكز األخيرة ,فقد جاءت الفقرة رقـم ( ,)2بمتوسـط حسـابي ( ,)3.38التـي نصـت

عل ــى " :أتجن ــب اإلجاب ــة علـ ـى أس ــئلة الطلب ــة بأس ــئلة أخ ــرى " ,ث ــم الفقـ ـرة رق ــم ( )1ف ــي المرتب ــة قب ــل األخيـ ـرة,
وبمتوسط حسابي( ,)3.55التي نصت على " :أطرح على الطلبة أسئلة مفتوحة النهاية " ,ثم الفقرة رقم(,)5

بمتوسط حسابي ( ,)3.73التي نصت على " :أقوم أداء الطلبة من خالل مواقف حياتية ".
السؤال الثاني:

هل تختلف درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة تبعاً

الختالف متغير الجهة المشرفة ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية التالية:

الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )0.05 ≥ αبين درجة استخدام ممارسات

التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة تعزى لمتغير الجهة المشرفة (حكومة,
وكالة).

ولإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام اختبار "  - Tلعينتين مستقلتين ".
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من النتائج الموضحة في جدول ( )5.7تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  - Tلعينتين

مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  0.05لمجال " تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة " وبذلك يمكن استنتاج أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تُعزى إلى الجهة

المشرفة.

أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أقل من مستوى الداللة  ,0.05 ≥ αوبذلك

يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى الجهة
المشرفة ,وذلك لصالح الوكالة.

ويعزو الباحث ذلك إلى النظام اإلداري الذي تتبعه الوكالة ,ونظام التطوير المهني للمعلمين؛ حيث تقوم بعقد
ورش العمل والدورات للمعلمين بصورة شبه مستمرة ,كما تعمل على خلق أفضل الظروف واألجواء لتهيئة تعلم

أفضل ,أما عدم وجود فروق بين الحكومة والوكالة في المجال الثاني "تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة" ربما يعود
السبب في ذلك إلى أعداد الطلبة داخل البيئة الصفية المزدحمة والمتكدسة ,هذا بدوره يجعل تنفيذ الدروس

بمشاركة الطلبة من األمور الصعبة.



جدول ( :)5.7نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجهة المشرفة
الجهة

المجال

المشرفة

االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة .
تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة .
استخدام البيئة والمجتمع الخارجي كمصدر
للتعلم .

التقويم .
جميع المجاالت معاً .

 

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

حكومة

206

4.11

0.42

وكالة

113

4.23

0.43

حكومة

206

4.13

0.46

وكالة

113

4.16

0.44

حكومة

206

3.61

0.57

وكالة

113

3.77

0.55

حكومة

206

4.00

0.49

وكالة

113

4.11

0.45

حكومة

206

3.99

0.41

وكالة

113

4.09

0.41
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قيمة t
-2.394

-0.438

-2.293

-2.115

-2.088

مستوى
الداللة

*0.017

0.661

*0.023

*0.035

*0.038

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائيا عند مستوى داللة .0.05 ≥ α

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )713ومستوى معنوية  .0.0تساوي .1.967
قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )713ومستوى معنوية  .0.1تساوي .2.591

السؤال الثالث:

هل تختلف درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة تبعاً

الختالف متغير الجنس ؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل تم اختبار الفرضية التالية:

الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )0.05 ≥ αبين درجة استخدام ممارسات

التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة تعزى لمتغير الجنس (ذكر ,أنثى).
ولإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام اختبار "  - Tلعينتين مستقلتين ".

من النتائج الموضحة في جدول ( )5.8تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"  - Tلعينتين

مستقلتين " أقل من مستوى الداللة  0.05لمجال " االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة " وبذلك يمكن استنتاج أنه
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تُعزى إلى الجنس ,وذلك

لصالح اإلناث.

أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستوى الداللة  0.05وبذلك يمكن

استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى الجنس .ويعزو
الباحث ذلك إلى أن المعلمين والمعلمات يخضعون للدورات والنشرات وورش العمل نفسها ,بغض النظر عن

الجنس أما وجود فروق على المجال األول لصالح اإلناث؛ وذلك ألن هذا المجال يستند إلى التفاعل االجتماعي

في مجال األنشطة والتفاعل اإليجابي ,والمعروف أن المعلمات أكثر تفاعال ونشاطا في هذا المجال ,وتتفق هذه

النتيجة جزئيا مع دراسة كل من أبوسنينة وعياش( ,)2013ودراسة الشبلي( ,)2011وتختلف نتيجة الدراسة مع
دراسة كل من الخالدي( ,)2013وريان( ,)2011والوهر(.)2001
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جدول ( :)5.8نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس
المجال

الجنس

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

ذكر

137

4.09

0.41

أنثى

182

4.19

0.44

ذكر

137

4.11

0.46

أنثى

182

4.16

0.45

استخدام البيئة والمجتمع الخارجي كمصدر

ذكر

137

3.66

0.64

للتعلم .

أنثى

182

3.67

0.50

ذكر

137

4.03

0.48

أنثى

182

4.04

0.47

ذكر

137

4.00

0.42

أنثى

182

4.04

0.40

االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة .
تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة .

التقويم .

جميع المجاالت معاً .

قيمة t
-1.989

-0.980

-0.121

-0.217

-1.010

مستوى
الداللة

*0.048

0.328

0.904

0.829

0.313

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائيا عند مستوى داللة .0.05 ≥ α

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )713ومستوى معنوية  .0.0تساوي .1.967
قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )713ومستوى معنوية  .0.1تساوي .2.591

السؤال الرابع:

هل تختلف درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة تبعاً

الختالف متغير المؤهل العلمي ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية التالية:

الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )0.05 ≥ αبين درجة استخدام ممارسات

التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي (دبلوم,
بكالوريوس ,ماجستير).

ولإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام اختبار " التباين األحادي ".
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من النتائج الموضحة في جدول ( )5.9تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار " التباين األحادي "

أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا ,وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق

ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى متغير المؤهل العلمي.

ويعزو الباحث ذلك الفتقار برامج إعداد المعلمين في تعزيز منظومة معرفية وأدائية وفق األفكار البنائية ,وعلى

مستويات اإلعداد كافة ,كما أن برامج التطوير المهني في أثناء الخدمة تستهدف جميع المعلمين ,بغض النظر
عن مؤهالتهم العلمية ,إضافة إلى حداثة هذه التوجهات ,وبالتالي لم تستهدف كمحاور لتدريب المعلمين.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة أبو سنينة وعياش( ,)2013ودراسة ريان(,)2011

الوهر( ,)2001بينما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الخالدي(.)2013

جدول ( :)5.9نتائج اختبار " التباين األحادي " – المؤهل العلمي
المجال

االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة .

تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة .

استخدام البيئة والمجتمع الخارجي
كمصدر للتعلم .

التقويم .

جميع المجاالت معاً .

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.140

2

0.070

داخل المجموعات

58.456

316

0.185

المجموع

58.596

318

بين المجموعات

0.301

2

0.150

داخل المجموعات

65.705

316

0.208

المجموع

66.006

318

بين المجموعات

0.154

2

0.077

داخل المجموعات

102.068

316

0.323

المجموع

102.222

318

بين المجموعات

0.194

2

0.097

داخل المجموعات

71.488

316

0.226

المجموع

71.682

318

بين المجموعات

0.176

2

0.088

داخل المجموعات

53.413

316

0.169

المجموع

53.589

318

مصدر التباين

قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )316 ,2ومستوى داللة  1015تساوي .3012

قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )316 ,2ومستوى داللة  1011تساوي .4067
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قيمة ""F
0.378

0.724

0.238

0.429

0.521

مستوى
الداللة
0.686

0.486

0.788

0.652

0.595

السؤال الخامس:

هل تختلف درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة تبعاً

الختالف متغير الخبرة الوظيفية ؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل تم اختبار الفرضية التالية:

الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )0.05≥ αبين درجة استخدام ممارسات

التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية (أقل من 6
سنوات ,من  -6أقل من  10سنوات 10,سنوات فأكثر).

ولإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام اختبار " التباين األحادي ".
من النتائج الموضحة في جدول ( )5.10تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار " التباين األحادي "

أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا ,وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق

ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى متغير سنوات الخبرة.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن ممارسة التعلم البنائي تحتاج إلى خبرات متجددة ,والى انتقال مستمر نحو هذه
الممارسات ,وربما كان لمحاولة المعلمين تقليد بعضهم البعض ,من خالل تطبيق أنماط وسلوكيات ذات طابع

تقليدي ,مما يحيد أثر الخبرة التدريسية ,وجعلها غير فاعلة في نقل األفكار البنائية لداخل البيئة الصفية.

واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة الخالدي( ,)2013والفريجي( ,)2012وريان(,)2011

والشبلي( ,)2111واختلفت هذه النتيجة مع دراسة أبو سنينة وعياش(.)2013
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جدول ( :)5.10نتائج اختبار " التباين األحادي " – الخبرة الوظيفية
المجال

االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة .

تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة .

استخدام البيئة والمجتمع الخارجي
كمصدر للتعلم .

التقويم .

جميع المجاالت معاً .

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.744

2

0.372

داخل المجموعات

57.852

316

0.183

المجموع

58.596

318

بين المجموعات

0.151

2

0.075

داخل المجموعات

65.856

316

0.208

المجموع

66.006

318

بين المجموعات

0.149

2

0.074

داخل المجموعات

102.073

316

0.323

المجموع

102.222

318

بين المجموعات

0.523

2

0.261

داخل المجموعات

71.159

316

0.225

المجموع

71.682

318

بين المجموعات

0.273

2

0.137

داخل المجموعات

53.316

316

0.169

المجموع

53.589

318

مصدر التباين

قيمة ""F
2.031

0.362

0.230

1.161

0.810

مستوى
الداللة
0.133

0.697

0.795

0.315

0.446

قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )316 ,2ومستوى داللة  1015تساوي .3012

قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )316 ,2ومستوى داللة  1011تساوي .4067

السؤال السادس:

هل تختلف درجة استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة تبعاً

الختالف متغير نظام التشغيل ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية التالية:

الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ( ) 0.05 ≥ αبين درجة استخدام

ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة غزة تعزى لمتغير نظام التشغيل (مثبت,

غير مثبت).

ولإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام اختبار "  - Tلعينتين مستقلتين ".
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من النتائج الموضحة في جدول ( )5.11تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "  - Tلعينتين

مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا ,وبذلك يمكن استنتاج أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُعزى إلى متغير نظام التشغيل.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن برامج التطوير المهني أثناء الخدمة تستهدف جميع المعلمين ,بغض النظر عن

نظام التشغيل ,وقد تعود هذه النتيجة إلى أنظمة التوجيه واإلشراف المتبعة ,التي غالبا ما تكون نفسها المطبقة

على جميع العاملين ,كما أن برنامج التطوير المهني أثناء الخدمة يستهدف جميع المعلمين ,بغض النظر عن

مؤهالتهم العلمية ونظام التشغيل؛ األمر الذي يسهم في خلق أنماط واستراتيجيات تدريسية متشابهة .كذلك تشابه

البيئات التعليمية والمناخات المدرسية ,وتأثر ممارسات المعلمين التدريسية بممارسات زمالئهم.





جدول ( :)5.11نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقلتين " – نظام التشغيل
المجال

االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة .
تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة .

نظام التشغيل العدد

التقويم .
جميع المجاالت معاً .

الحسابي المعياري

مثبت

297

4.16

0.43

غير مثبت

22

3.98

0.41

مثبت

297

4.15

0.46

غير مثبت

22

4.04

0.41

مثبت

297

3.68

0.57

غير مثبت

22

3.54

0.57

مثبت

297

4.04

0.48

غير مثبت

22

3.98

0.43

مثبت

297

4.03

0.41

غير مثبت

22

3.90

0.37

استخدام البيئة والمجتمع الخارجي
كمصدر للتعلم .

المتوسط االنحراف

1.952

1.038

1.107

0.632

1.413

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )713ومستوى معنوية  .0.0تساوي .1.967
قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )713ومستوى معنوية  .0.1تساوي .2.591
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قيمة t

مستوى
الداللة
0.052

0.300

0.269

0.528

0.159

نتائج الدراسة
بعد ما قام به الباحث من إجراءات بحثية ,وما جمعه من استبانات ميدانية ,وما قام به من تحاليل إحصائية,

خرج بمجموعة من النتائج المحققة لفرضيات واسئلة الدراسة وكانت النتائج كما يلي:

 .1الدرجة الكلية لممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم الساسي بمحافظة غزة كانت بدرجة
كبيرة.

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى( )0.05 ≥ αحول مجال" تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة "
تُعزى إلى الجهة المشرفة ,أما بالنسبة لباقي المجاالت; يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند المستوى( )0.05 ≥ αتُعزى إلى الجهة المشرفة ,وذلك لصالح الوكالة.

 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى( ) 0.05 ≥ αحول مجال" االهتمام بتقديم أنشطة علمية
فاعلة " تُعزى إلى الجنس ,وذلك لصالح اإلناث ,أما بالنسبة لباقي المجاالت; يمكن استنتاج أنه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى( )0.05 ≥ αتُعزى إلى متغير الجنس.

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى( )0.05 ≥ αتُعزى إلى متغيرات  :المؤهل العلمي,
وسنوات الخبرة ,ونظام التشغيل.

 توصيات الدراسة

في ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج ,يوصي الباحث باآلتي:

 .1تدريب معلمي مرحلة التعليم األساسي على توظيف المنحى البنائي ,من خالل إعداد برامج تدريبية قائمة على
الفكر البنائي.

 .1التأكيد على توفير مناخات صفية بنائية ,بما يسهل من توظيف ممارسات قائمة على األفكار البنائية.

 .3تصميم دليل إرشادي للمعلمين يوضح فلسفة نظرية التعلم البنائي ,وبعض االستراتيجيات المنبثقة عنها.

 .6تضمين مناهج المرحلة األساسية نماذج تطبيقية لدروس تقوم على استراتيجيات النظرية البنائية؛ ليستفيد منها
المعلمون في تدريسهم.

 .5إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة واقع استخدام ممارسات التعلم البنائي في مراحل تعليمية أخرى.
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قائمة املصادر واملراجع

أوالً  :المصادر والمراجع العربية
 .1أبو داود ,دمحم ( .)2013أثر توظيف استراتيجية دورة التعلم ( )5E'Sفي تنمية بعض عمليات العلم
والتفكير االبداعي في العلوم لدى طالب الصف الخامس األساسي بمحافظة غزة ,رسالة ماجستير غير منشورة,
كلية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة  :فلسطين.
 .2األسدي ,نعمة ( .)2012تصورات طلبة وأعضاء هيئة التدريس في أقسام علوم الحياة حول التعليم
التقليدي والبنائي وعالقتها ببعض المتغيرات ,دراسة مقدمة لكلية التربية ,جامعة الكوفة.
 .3األسمر ,رائد ( .)2008أثر دورة التعلم في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى طلبة الصف
السادس واتجاهاتهم نحوها ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة  :فلسطين.
 .4األغا ,إحسان و األستاذ ,محمود ( .)2004مقدمة في تصميم البحث التربوي ,غزة  :فلسطين.
 .5التلواتي ,رشيد ( .)2014نظريات التعلم :النظرية البنائيةhttp://www.new-educ.com/theories-,
 , dapprentissage-le-constructivismeيوم االثنين ,2015\3\2,الساعة العاشرة مساء.
 .6الجدي ,مروة ( .)2012أثر توظيف بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس العلوم على تنمية
المهارات الحياتية لدى طلبة الصف الرابع في محافظة غزة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية التربية ,جامعة
األزهر ,غزة  :فلسطين.
 .7الجرجاوي ,زياد ( .)2010القواعد المنهجية لبناء االستبيان ,ط ,2مطبعة أبناء الجراح ,غزة  :فلسطين.
 .8الجميل ,غادة ( .)2010أثر استخدام أنموذج التعلم البنائي لتدريس مادة األحياء في تنمية التفكير
العلمي لدى طالبات الصف الرابع العام ,مجلة التربية والعلم .المجلد  17العدد ( 249 : )2ـ ـ . 285
 .9الخالدي ,جمال( .)2013درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها للتدريس البنائي ,مجلة جامعة
بابل ـ العلوم اإلنسانية ,العراق .المجلد  21العدد ( 289 : )1ـ ـ .304
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 .10الخزاعلة ,وآخرون ( .)2011نظريات في التربية ,ط ,1دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ,عمان :
األردن.
 .11الدواهيدي ,عزمي( .)2006فعالية التدريس وفقاً لنظرية فيجو تسكي في اكتساب بعض المفاهيم البيئية
لدى طالبات جامعة األقصى بغزة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة :
فلسطين.
 .12الزدجلي ,أحالم ( .)2006معتقدات معلمي العلوم عن التدريس في ضوء النظرية البنائية وعالقتها
بالممارسة الصفية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية التربية  ,جامعة السلطان قابوس ,مسقط ُ :عمان.

 .13الزعبي ,زكريا ( .)2013فاعلية استخدام نموذج "ويتلي" البنائي في التحصيل الدراسي واالتجاهات نحو
مادة علم األحياء لدى تالميذ الصف الثامن األساسي ,مجلة ديالي ,العدد( 1: )59ـ ـ .44
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ملحق رقم ()1
قائمة بأمساء السادة احملكمني
الرقم

االسم

التخصص

.1

أ.د عطا حسن درويش

أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك ــ

.1

أ.د فتحية صبحي اللولو

.3

أ.د دمحم عبد الفتاح

أستاذ تكنولوجيا التعليم .الجامعة اإلسالمية ــ

عسقول

غزة.

.6

د .مها الشقرة

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بجامعة

.5

د .عبد الكريم فرج هللا

.4

د .دمحم سليم مقاط

.7

د .عبد الكريم دمحم لبد

.8

د .أدهم حسن البعلوجي

.1

د .أسعد عطوان

.10

أ .هاني عبدالقادر األغا

جامعة األزهر ــ غزة.
أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم .وعميد كلية
التربية ــ الجامعة اإلسالمية ــ غزة.

األزهر ــ غزة.
أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد
بجامعة األقصى.
أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد
بجامعة األزهر ـــ غزة.
أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك
بجامعة األزهر ــ غزة.
أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد ورئيس قسم
التدريب الميداني بالجامعة اإلسالمية ـــ غزة.
رئيس قسم تعليم المرحلة األساسية بجامعة
األقصى.

 

ماجستير في المناهج وطرق تدريس الرياضيات.
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ملحق رقم ()1
االستبانة بصورهتا النهائية
جامعـــــــة األزهـــــر – غـــزة
الدراســــــــــات العليــــــــــــــا

كليـــــــــــــــــة التربيــــــــــــة
قسم المناهج وطرق التـدريس
السادة معلمي ومعلمات مرحلة التعليم األساسي المحترمون...
تحية طيبة وبعد,

يقوم الباحث بدراسة حول " واقع استخدام ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي

بمحافظة غزة " ,وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من جامعة األزهر بغزة.
ولتحقيق هدف هذه الدراسة ,يعرض الباحث عليكم هذا المقياس ,مقياس ممارسات التعلم البنائي.

أرجو من حضراتكم دراسة فقرات المقياس وابداء الرأي في اإلجابة التي تنطبق عليك كمعلم لمرحلة

التعليم األساسي ,كما أنني على ثقة تامة بأن الموضوعية وصدق االستجابة سوف يكون لهما أعمق

األثر في الوصول إلى نتائج أكثر دقة ,يعتمد عليها الباحث في اقتراح توصيات الدراسة ,علما بأن
المعلومات الواردة من طرفكم في هذا المقياس سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط .

شاكرين لكم اهتمامكم
الباحث

رباح عبد الوهاب حبيب
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أوال المعلومات العامة  :الرجاء و ضع إشارة ( )Xفي المكان الذي ينطبق عليك :
 الجهة المشرفة : -الجنس:

حكومة (

ذكر (

 -المؤهل العلمي  :دبلوم (

)

)

)

 الخبرة الوظيفية  :أقل من  6سنوات( -نظام التشغيل  :مثبت (

)

وكالة (

بكالوريوس(

أنثى (

).

).

ماجستير فأكثر (

)

).

) من 4ـ ـ أقل من  10سنوات ( ) 10فأكثر ( ).
غير مثبت (

).

يرجى وضع إشارة ( )Xفي المربع الذي يتفق مع رأيك وذلك أمام كل فقرة من الفقرات اآلتية:
 المحور األول  :االهتمام بتقديم أنشطة علمية فاعلة .

درجة االستجابة
الرقم
.1

الفقرة

كبيرة

أوظـ ــف أفكـ ــار الطلبـ ــة وخب ـ ـراتهم واهتمامـ ــاتهم فـ ــي تحسـ ــين
تعلمهم.

.2

أستخدم مهارات لفظية وغير لفظية.

.3

أسمح بتعدد وجهات النظر من قبل الطلبة داخل الحصة.

.4

أعمل على تقوية العالقات االجتماعية بين الطلبة.

.5

أثير مهارات التفكير المتنوعة لدى الطلبة.

.6

أخطط للتكامل األفقي والرأسي في الخبرات المقدمة للطلبة.

.8

أعزز ممارسات التعلم الذاتي لدى الطلبة.

.1

أوجه الطلبة لمصادر تعليمية متعددة وحديثة.

.8

أوجه الطلبة إلى استثمار وقت الحصة بجدية.

.10

أعرض عددا كافيا من األمثلة التوضيحية.

.11

أمهد للمفاهيم المراد تعلمها تمهيدا مناسبا.

.12

أنظم وأعيد تنظيم المجموعات لتحقيق المشاركة الفاعلة.

.13

أشـ ـ ــجع الطلبـ ـ ــة عل ـ ـ ـى بنـ ـ ــاء المعرفـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ــالل الح ـ ـ ـوار
االجتماعي.

.14

أه ــتم باألنش ــطة الص ــفية الت ــي تتطل ــب م ــن الطلب ــة اس ــتخدام

.15

أشجع الطلبة على تحمل مسؤولية تعلمهم.

.16

أعــرض إنجــازات الطلبــة فــي مكــان بــارز داخــل الصــف أو

.18

أقدم للطلبة الفرص للتعبير عن عدم االتزان المعرفي لديهم.

المعارف والمهارات بطرق جديدة.

داخل المدرسة.
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جداً

كبيرة

متوسطة قليلة

قليلة

جداً

درجة االستجابة
الفقرة

الرقم

كبيرة

.11

أمنح الطلبة وقتا كافيا للتأمل في الخبرات الجديدة.

.18

أهتم بالتعلم التطبيقي باستخدام التقنيات الحديثة.

جداً

كبيرة

متوسطة قليلة

قليلة

جداً

 المحور الثاني  :تنفيذ الدرس بمشاركة الطلبة.
درجة االستجابة
الفقرة

الرقم

كبيرة

جداً

.1

أربط المعرفة الجديدة بمعرفة الطلبة القبلية.

.2

أوجه الطلبة إلى المشاركة في األنشطة الصفية المختلفة.

.3

أتقبل أخطاء الطلبة لكونها مصد ار لتحسن تعلمهم.

.4

أسـ ـ ــمح للطلبـ ـ ــة بتقـ ـ ــديم النقـ ـ ــد حـ ـ ــول األفكـ ـ ــار والتصـ ـ ــورات
المطروحة.

.5

أحفز الطلبة على تقديم مالحظات وتنبؤات بطرق مختلفة.

.6

أ ارع ـ ــي تن ـ ــوع الخبـ ـ ـرات بحس ـ ــب حاج ـ ــات الطلب ـ ــة وق ـ ــدراتهم

.8

أم ـ ــنح الطلب ـ ــة الحري ـ ــة ف ـ ــي ع ـ ــرض استفس ـ ــاراتهم وأس ـ ــئلتهم

وميولهم.

وأفكارهم.
.1

أعطــي الطلبــة الوقــت الكــافي للتحــدث والتحــاور فــي عمليــة
التعلم.

.8

أشترك مع الطلبة في التخطيط لما سيتم تعلمه.

.10

أشجع الطلبة على التأمل والتحليل الذاتي ألفكارهم.

.11

أشــجع الطلبــة عل ـى اســتخدام التشــبيهات واألمثلــة لتوضــيح

.12

أشجع الطلبة على شرح نتائج تعلمهم لبقية الطلبة.

.13

أفكارهم.

أوجه الطلبة للبحث عن حلول عندما يواجهون أخطاء أو
تناقضا.

.14

أنوع في األنشطة الصفية وفقا لتنوع اهتمامات وقدرات
واحتياجات الطلبة.

.15

أشجع الطلبة على ربط ما تعلموه بالموضوعات الدراسية
األخرى.
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة

جداً

درجة االستجابة
الرقم
.16

الفقرة

كبيرة

جداً

أحرص على عدم التدخل المباشر في أنشطة الطلبة

كبيرة

قليلة

متوسطة

قليلة

جداً

الصفية.
.18

أشجع الطلبة على إعادة صياغة أفكارهم في ضوء أحداث

وخبرات جديدة.

 المحور الثالث  :استخدام البيئة والمجتمع الخارجي كمصدر للتعلم.
درجة االستجابة
الرقم

بدرجة

الفقرة

كبيرة

جداً

.1

أوفر الفرص الكافية لربط التعلم بالحياة اليومية.

.2

أش ـ ــجع الطلب ـ ــة علـ ـ ـى تق ـ ــديم حل ـ ــول وب ـ ــدائل مختلف ـ ــة لح ـ ــل

.3
.4

مشكالت حياتية.
أق ــدم لل ــدرس م ــن خ ــالل مش ــكالت حقيقي ــة مثيـ ـرة الهتم ــام
الطلبة.

أقوم بمواجهة الطلبة بمواقـف مشـكلة يحـاولون حلهـا بالبحـث

والتفاوض االجتماعي.

.5

أنظم زيارات ميدانية للمصانع واألماكن األثرية في المدينة.

.6

أح ــرص علـ ـى اس ــتثارة الخبـ ـرات الس ــابقة للطلب ــة قب ــل بداي ــة
الموقف التعليمي الجديد.

.8

أشجع الطلبة على ربط ما يتعلمونه بالبيئة المحيطة بهم.

.1

أمــنح الطلبــة الفرصــة لعــرض أمثلــة حقيقيــة مــن البيئــة التــي

.8

أقوم باستخدام عينات من البيئة المحلية كوسيلة تعليمية.

.10

أنظم رحالت تعليمية إلى أماكن مختلفة بمشاركة الطلبة.

.11

أحفز الطلبة على البحث واالستكشاف في البيئة المحيطة.

يعيشون فيها.
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بدرجة بدرجة

كبيرة

بدرجة بدرجة

متوسطة قليلة

قليلة

جداً

درجة االستجابة
الرقم

.12
.13

بدرجة

الفقرة

كبيرة

أنظــم زيــارات لــبعض الشخصــيات البــارزة فــي المجتمــع الــى

جداً

بدرجة بدرجة

كبيرة

بدرجة بدرجة

متوسطة قليلة

قليلة

جداً

داخل الفصل.
أخطط لعقد العديد من الدروس خارج أسوار المدرسة.

 المحور الرابع  :التقويم.
درجة االستجابة
الرقم

الفقرة

كبيرة

جداً

.1

أطرح على الطلبة أسئلة مفتوحة النهاية.

.2

أتجنب اإلجابة عن أسئلة الطلبة بأسئلة أخرى.

.3

أوظف نتائج التقويم في تحسين عملية التعلم.

.4

أتجنب إصدار أحكام مسبقة على أداء الطلبة.

.5

أ َقوم أداء الطلبة من خالل مواقف حياتية.

.6

أ َشجع الطلبة على تقويم تعلمهم ذاتيا.

.8

أربط بين التقويم وأهداف المادة التعليمية.

.1

أ َق ـ ــوم بإع ـ ــداد االختب ـ ــارات الت ـ ــي تتف ـ ــق م ـ ــع طبيع ـ ــة الم ـ ــادة
التعليمية.

.8

أشرك الطلبة في عملية التقويم الخاصة بأدائهم.

 .10أطرح أسئلة تساعد الطلبة على التفكير بقضايا تخصهم.
 .11أوظف التقويم بصورة مستمرة في عملية التعلم.
 .12أستخدم اسئلة تقيس مستويات عقلية مختلفة لدى الطلبة.
 .13أعتمد على المالحظة المباشرة في تقويم أعمال الطلبة.
 .14أتجنب لوم او تأنيب الطلبة على إجاباتهم الخطأ.
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كبيرة

متوسطة قليلة

قليلة

جداً

ملحق رقم ()3
منوذج تسهيل مهمة باحث موجهة لوزارة الرتبية والتعليم
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ملحق رقم ()6
منوذج تسهيل مهمة باحث موجهة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني
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ملحق رقم ()5
قائمة بأمساء املدارس اليت زارها الباحث أثناء تطبيق أداة الدراسة
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.8
.1
.8
.10
.11
.12
.13
.14

اسم المدرسة

العنوان

ابن الهيثم األساسية "ب" للبنين

غزة ـ ـ الشجاعية ـ ـ شارع عمر المختار ـ ـ مقابل مركز أشواق التجاري.

التفاح األساسية "ب" للبنات

غزة ـ ـ ـ التفاح ساحة الشوا.

القسطل األساسية "أ" للبنين

غزة ـ ـ ـ الشجاعية ـ ـ ـ شارع بغداد ـ ـ ـ قرب مقبرة حطين.

القسطل األساسية "ب" للبنين

غزة ـ ـ ـ الشجاعية ـ ـ ـ شارع بغداد ـ ـ ـ قرب مقبرة حطين.

بيت دجن األساسية "ب" للبنين

غزة ـ ـ ـ الشجاعية ـ ـ ـ الخط الشرقي ـ ـ ـ بجوار مصنع العصير.

شهداء غزة األساسية للبنين

غزة ـ ـ ـ التفاح ـ ـ ـ مقابل مستشفى الدرة.

صفد األساسية "أ" للبنين

غزة ـ ـ ـ الزيتون ـ ـ ـ نهاية شارع الشمعة.

صفد األساسية "ب" للبنين

غزة ـ ـ ـ الزيتون ـ ـ ـ نهاية شارع الشمعة.

صالح الدين األساسية "ب" للبنين

غزة ـ ـ ـ الدرج ـ ـ ـ بالقرب من مصنع موقف جباليا.

هاشم األساسية "ب" للبنات

غزة ـ ـ ـ الدرج ـ ـ ـ بجوار مركز شرطة الشجاعية.

األقصى األساسية "ب" للبنين

الرمال الشمالي ـ ـ ـ قرب مسجد فلسطين.

البراق األساسية "أ" المشتركة

غزة ـ ـ ـ شارع اللبابيدي ـ ـ ـ بالقرب من السفارة المغربية.

البراق األساسية "ب" المشتركة

غزة ـ ـ ـ شارع اللبابيدي ـ ـ ـ بالقرب من السفارة المغربية.

أسماء بنت أبي بكر األساسية "أ" المشتركة

الشيخ رضوان ـ ـ ـ مقابل مسجد التقوى.
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.15
.16
.18
.11
.18
.20

الرافدين األساسية "أ" للبنات

غزة ـ ـ ـ الشيخ رضوان ـ ـ ـ ميدان الشهداء.

الفارابي األساسية "أ" المشتركة

غزة ـ ـ ـ الرمال ـ ـ ـ شارع اليرموك ـ ـ ـ بجوار مديرية غرب غزة.

الفارابي األساسية "ب" المشتركة

غزة ـ ـ ـ الرمال ـ ـ ـ شارع اليرموك ـ ـ ـ بجوار مديرية غرب غزة.

القاهرة األساسية "ب" المشتركة

غزة ـ ـ ـ الرمال ـ ـ ـ خلف عيادة الرمال.

المعتصم باهلل األساسية "أ" للبنين

غزة ـ ـ ـ الرمال ـ ـ ـ شارع اليرموك ـ ـ ـ بجوار مديرية غرب غزة.

المعتصم باهلل األساسية "ب" للبنين

غزة ـ ـ ـ الرمال ـ ـ ـ شارع اليرموك ـ ـ ـ بجوار مديرية غرب غزة.

شهداء الشيخ رضوان األساسية "أ" للبنين

غزة ـ ـ ـ الشيخ رضوان ـ ـ ـ قرب ميدان الشهداء.

عبد الرحمن بن عوف األساسية "أ" للبنين

غزة ـ ـ ـ شارع الجالء ـ ـ ـ بجوار مسجد التقوى.

معين بسيسو األساسية "أ" للبنين

غزة ـ ـ ـ الشجاعية (سوق الجمعة) ـ ـ ـ شارع المنصورة.

.24

ذكور الزيتون االبتدائية " أ "

غزة ـ ـ ـ شارع مصطفى حافظ ـ ـ ـ بجوا مركز النور للمكفوفين.

.25

ذكور غزة الجديدة االبتدائية " ج "

غزة ـ ـ ـ الرمال ـ ـ ـ شارع عز الدين القسام ـ ـ ـ بجوار برج الوحدة.

.26

الشاطئ االبتدائية المشتركة "ج"

غزة ـ ـ ـ الرمال ـ ـ ـ شارع عز الدين القسام ـ ـ ـ بجوار برج الوحدة.

.28

ذكور الشاطئ المشتركة "ب"

غزة ـ ـ ـ الرمال ـ ـ ـ شارع عز الدين القسام ـ ـ ـ بالقرب من برج الشفاء.

.21

غزة االبتدائية المشتركة "ب"

غزة ـ ـ ـ الرمال ـ ـ ـ شارع مصطفى حافظ ـ ـ ـ بجوا مركز النور للمكفوفين.

.28

الدرج االبتدائية المشتركة "ب"

غزة ـ ـ ـ الدرج ـ ـ ـ شارع الوحدة ـ ـ ـ بالقرب من موقف جباليا.

.30

الشجاعية االبتدائية المشتركة "ب"

غزة ـ ـ ـ الشجاعية ـ ـ ـ التركمان ـ ـ ـ شارع خليل.

.31

ذكور الشجاعية المشتركة " أ "

غزة ـ ـ ـ الشعف ـ ـ ـ شارع النخيل ـ ـ ـ بالقرب من مسجد الحرمين.

.21
.22
.23
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