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إهداء

إىل فلسطني ،ومن وطئ ثرإىا ،أأرسإىا وجنودىا وشيدإءىا إلأكرم منا مجيؼ ًاُ ،أىدي ِكل بركية و ِد
ووفا ِء وإخالص وكفاحِ ونضال ..وطين إحلبيب

يباي ،أأيب و أأيم ،أطال هللا الاءىو  وهتامو  اجً ًا ػم  مر إمامان ،أأىدي م
إىل نور غين ّاي ،حب ّ
ػم  اؼد هللا ثؼايل ..أأنامت مشيس إمىت ال ثغيب
ىذه إملكو ت إمىت ال ثفي افضلكو  ّ
إىل من أأدركوإ كبلنا مجيؼا كمية حضن إموطن ،ميسارغوإ منيل إحلرية إمكربى وجيودوإ ادماهئم
ألًل إمرثى ،فنلشت أأسو ؤمه ػم  موح إخللود ،أأخويت إمشيدإء  ..مروإن ،خليل ،مازن ...
أأنمت خفر إمؼائةل وفلسطني.
إىل س ندي أأخوإين و أأخوإيت إ ألغاإء إذلين غشت مؼيم أأحاليم ػرب لك إ ألوكات ،أأىدي م
رإحئة إمانبق إمؼتيق غيس أأن ثتؼطر أأايم او ..أأنمت جنويم إميت ثوجه نورإً
وغو يت و أأخوإيل وخااليت و أأجناهلم ،أأىدي م رما سؼاديت.
إىل غظو ء ػائليت إمكرإم ،أأغو يم ّ
إىل من أأضاء مييل وسامرين مشوإري صديلايت إمصدوكات إمصادكات.
أأىدى م مجيؼ ًا مثار معيل إملتوإضع
غىس هللا غا وًل أأن جيؼل معيل ىذإ خامص ًا موهجو إمكرمي ،وينفع او روإد إمؼمل وورثة
إ ألنبياء ومنارة إمؼلو ء ،إذلين يلمتسو ػلو ً يف سبيهل
إمباحثة
ايمسني فرج إجلراو
ج

شكر وتقدير

قاؿ تعالى َ ﴿:وإِ ْذ ت ََأ َّذ َن َر ُّبك ُْم َلئِ ْن َشك َْرت ُْم ََلَ ِزيدَ َّنك ُْم َو َلئِ ْن َك َف ْرت ُْم إِ َّن َع َذ ِاب َل َش ِديد ﴾ (إبراىيـ)7:
الحمد ﵀ رب العالميف ،والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف ،نبينا محمد وعمى آلو
وصحبو وسمـ أجمعيف ،وبعد:

أحمده سبحانو عمى جزيؿ نعمو ،وما غمرني بو مف فضؿ وتوفيؽ ،إلى أف وفقني إلتماـ ىذا الجيد
المتواضع ،وأسأؿ ا﵀ أف ينفع بو ويكوف عوناً لي عمى طاعتو.

وامتثالً لما جاء في حديث أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀ " :ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس"

عمى أف أتقدـ بالشكر والتقدير إلى مشرف ّي
(أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده) ،فإني أجد لزاماً
ّ
الفاضميف األستاذ الدكتكر /فتحية صبحي المكلك  ،كاألستاذ الدكتكر /عطا حسف دركيش حفظيما
اهلل ،لتفضميما بقبوؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،وعمى ما بذله مف جيد وما أسدوه لي مف نصح

وتوجيو ،فجزاىما ا﵀ خي اًر ،وأداـ عمييما الفضؿ العظيـ ،وأسألو تعالى أف يبارؾ ليما وأف ينفعنا

بعمميما.

والشكر موصوؿ إلى عضوي لجنة المناقشة والحكـ ،األستاذ الدكتكر /راشد محمد أبك صكاكيف،

كالدكتكرة ميا محمد الشقره ،عمى تفضميما بطيب نفس ورحابة صدر بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة،
واثرائيا بالتوجييات النافعة ،فأسأؿ ا﵀ أف يحفظيما ،وأف يبارؾ ليما في عمميما.
وأتقدـ بالشكر والعرفاف إلى السادة المحكميف ،لما قدموه لي مف الرأي السديد والنصيحة

الخالصة.

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية ،وكافة العامميف بجامعة األزىر
ولكؿ المخمصيف واألوفياء الذيف لـ يتوانوا عف تقديـ العوف والمساعدة لي.

انيف لحظة
ويسرني أف أقدـ شكري ،وعرفاني بالجميؿ إلي أخواتي معممات المستقبؿ ،والالتّي لـ يتو ّ
ُ
القيمة،
في سبيؿ إنجاح ىذا العمؿ المتواضع طواؿ فترة التدريب ،كـ ّ
أود أف أثني عمى جيودىـ ّ

ويجعميف نبراساً في سبيؿ الرقي والتميز نحو األفضؿ.
استيف،
ّ
عسى ربي أف يوفقي ّف في در ّ
ول يكتمؿ وفائي بذكر كؿ مف قدـ لي يد المساعدة إل بعد أف أقدـ وافر شكري ،بؿ وتقديري الجـ

لكؿ مف ساعدني في إنجاز ىذا العمؿ.

فمكؿ ىؤلء مني الشكر والعرفاف ،وليـ مف ا﵀ خير الجزاء  ...آميف.
والحمد ﵀ في بد ء وفي ختـ

الباحثة
ياسميف فرج الجربو

د

مهخص اندراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي ،ومعرفة فعاليتو في تنمية بعض ممارسات التعمـ

البنائي لمطالبات المعممات تخصص تعميـ أساسي بجامعة األزىر بغزة.
وقد تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي:

ما مدى فاعمية البرنامج التدريبي لتنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي لمطالبات المعممات
تخصص التعميـ األساسي بجامعة األزىر بغزة؟
ويتفرع منو األسئمة الفرعية اآلتية:

 .1ما ممارسات التعمـ البنائي المراد تنميتيا لمطالبات المعممات تخصص التعميـ األساسي؟
 .2ما البرنامج التدريبي الالزـ لتنمية
تخصص التعميـ األساسي؟

بعض ممارسات التعمـ البنائي لمطالبات المعممات

 .3ىؿ توجد فروؽ بيف متوسط درجات الطالبات في اختبار الجوانب المعرفية القبمي والبعدي
لممارسات التعمـ البنائي تعزي لستخداـ البرنامج التدريبي؟

 .4ىؿ توجد فروؽ بيف متوسط درجات الطالبات في مقياس الجوانب التطبيقية القبمي والبعدي
لممارسات التعمـ البنائي تعزي لستخداـ البرنامج التدريبي؟

 .5ما مدى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية الجانبيف المعرفي والتطبيقي لممارسات التعمـ
البنائي لمطالبات المعممات تخصص تعميـ أساسي؟

ولإلجابة عف أسئمة الدراسة قامت الباحثة بتحديد بعض ممارسات التعمـ البنائي المراد

تنميتيا ،ومف ثـ قامت الباحثة ببناء أدوات الدراسة والتي تمثمت في الختبار المعرفي حيث تكوف

مف ( )38بنداً اختبارياً مف نوع اختيار مف متعدد ،وكذلؾ بناء بطاقة المالحظة لقياس ممارسات
التعمـ البنائي حيث تكونت مف ( )27فقرة موزعة عمى ثالثة محاور ،ثـ عرضت األدوات عمى

مجموعة مف المحكميف لمتأكد مف سالمتيا ،وصالحيتيا لمتطبيؽ.

ولغرض الدراسة قامت الباحثة ببناء البرنامج التدريبي لتنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي،

واختارت الباحثة عينة قصدية مف طالبات التعميـ األساسي في جامعة األزىر بمغ عددىا ()33
طالبة مف العاـ الدراسي 2015-2014ـ.

واستخدمت الباحثة وفقاً لطبيعة الدراسة المنيج البنائي لبناء البرنامج المقترح لتنمية بعض

ممارسات التعمـ البنائي ،والمنيج التجريبي ذا التطبيؽ القبمي والبعدي عمى نفس المجموعة.

وبعد تطبيؽ المعالجات اإلحصائية أظيرت النتائج:

ي

 توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )a ≤ 0.05بيف متوسطي درجات

الطالبات في اختبار الجوانب المعرفية لممارسات التعمـ البنائي قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي

وبعده لصالح التطبيؽ البعدي.

 توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )a ≤ 0.05بيف متوسطي درجات

الطالبات في مقياس الجوانب التطبيقية لممارسات التعمـ البنائي قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي
وبعده لصالح التطبيؽ البعدي.

 أف لمبرنامج التدريبي لو أث اًر كبي اًر في تنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي.

وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج أوصت الباحثة بضرورة نشر ثقافة ممارسات

التعمـ البنائي ،والستفادة مف البرنامج المقترح في تدريب طمبة كمية التربية عمى ممارسات التعمـ

البنائي.

و

Abstract
This study aims at building a training program, and identifying its
effectiveness in development of some constructivist learning practices of female
students specialized of basic education at Al Azhar University in Gaza.
The following major question is the study problem:
What is the effectiveness of a training program in development of some
constructivist learning practices of female student's specialized of basic education
at Al Azhar University in Gaza.
The study minor questions are:
1. What are the practices constructivist learning aimed to develop the female

student's teachers specialized of basic education?
2. What is the training program presented to the students to develop some
constructivist learning practices?
3. Are there statistical dissimilarities in students' marks average regarding the
cognitive field of designing and producing constructivist learning practices
before and after the application of the training program ?
4. Are there statistical dissimilarities in students' marks average in the practical
performance for constructivist learning practices before and after the
application of the training program?
5. What is the effective of the training program to develop cognitive and
Performance fields to constructivist learning practices it?
To answer the questions of the study, the researcher identified some
constructivist learning practices to be developed, and then the researcher builds
the study tools, which were represented in the cognitive test where they are
from (38) an item examination of the type of multiple-choice, as well as building
the note card to measure constructivist learning practices where formed (27)
items distributed on three axes, then the tools offered on a group of arbitrators to
make sure the integrity and validity of the application.
For the purpose of the study, the researcher built a training program for the
development of some constructivist learning practices, and chose researcher
intentional sample of students in basic education at Al-Azhar University
numbered (33), a student of the school year 2015-2014m.
The researcher used according to the nature of the study constructivist approach
to build the proposed program for the development of some constructivist
learning practices, and a tribal approach demo application and post the same
group.

ز

Results:
 There are statistically significant differences at the level of significance
(0.05 ≤ a) between the mean scores of the students in the test cognitive
aspects of constructivist learning practices before applying and after the
training program for the benefit of the dimensional application.
 There are statistically significant differences at the level of significance
(0.05 ≤ a) between the mean scores of the students in the practical aspects of
the practice of constructivist learning scale application before and after the
training program in favor of the post test.
 The results also showed that the training program has a significant impact in
the development of some constructivist learning practices.
Recommendations:
 Spread out the culture of constructivist learning practices.
 Using the suggested training program to train students of faculty of
Education of constructivist learning practices.
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الفصؿ األكؿ
خمفية الدراسة
 1.1المقدمة
يعتبر المعمـ المكوف األساس والمؤثر في النظاـ التربوي .ويعد أىـ مدخالت العممية التعميمية
التعممية التي يعتمد صالحيا وفاعميتيا عمى مدى صالح وفاعمية المعمـ .ونظ اًر لمدور الرئيس الذي
يقوـ بو المعمـ .كاف لبرامج إعداد المعمميف أىمية كبيرة حيث مف خالليا تتـ تييئة المعمـ لمقياـ
بدوره لالرتقاء بطمبتو ومجتمعو .وىنا تبرز الحاجة إلعداد معمميف مؤىميف يمتمكوف الكفايات
والميارات التي تمكنيـ مف تربية األطفاؿ وتعميميـ بفاعمية واقتدار .وتعد فترة التدريب الميداني
مف أىـ عناصر برامج إعداد المعمميف حيث يتاح فييا لمطالب المعمـ الفرصة الكاممة لممارسة
العممية التعميمية التعممية بإشراؼ مف المعمـ المتعاوف المتواجد في المؤسسة التربوية التي يتدرب
فييا الطالب المعمـ.
ولكي يكوف التدريب الذي يتمقاه الطالب المعمـ أثناء فترة التدريب الميداني فعالً .ل بد أف تيتـ
الجامعات بتدريب الطالب المعمـ عمى ممارسات تدريسية مشتقة مف النظريات التربوية الحديثة التي
تتواءـ مع الحاضر والمستقبؿ .وتعتبر النظرية البنائية مف أبرز النظريات التربوية الحديثة التي
يشتؽ منيا العديد مف الطرؽ التدريسية والنماذج التعميمية (السميـ.)12:2004،
تعد النظرية البنائية واحدة مف التجاىات التربوية الحديثة التي تنادي بضرورة أف يؤسس
التعميـ عمى استراتيجيات تبني عمى أساس نشاط المتعمـ ودوره اإليجابي في الموقؼ
التعميمي(عمي.)23:2005،
ويرى معظـ منظري البنائية المحدثيف أف (جاف بياجيو) ىو واضع المبنات األولى لمبنائية .يرى
(بياجيو) أف التعمـ ىو عممية تنظيـ ذاتية لألبنية المعرفية لمفرد لمساعدتو عمى التكيؼ .فالفرد
يسعى لمتعرؼ لمتعمـ مف أجؿ التكيؼ مع الضغوط المعرفية الناشئة مف تفاعمو مع معطيات العالـ.
فيذه الضغوط تؤدي غالباً إلى حالة مف الضطراب في األبنية المعرفية لمفرد تدفعو لستعادة
التوازف المعرفي مف خالؿ عمميتي التمثؿ والمواءمة .كما يرى بياجيو اليدؼ الساسي لمتربية يتمثؿ
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في إيجاد أفراد قادريف عمى الكتشاؼ والختراع والتدقيؽ فيما يقدـ ليـ .وليسوا أفراداً قادريف فقط
عمى إعادة ما توصمت إليو األجياؿ السابقة (السميـ.)30:2004،
وتعرؼ البنائية عمى انيا تنظيـ عممية التعمـ بالشكؿ الذي يتيح لممتعمـ وتكويف بنيتو المعرفية
ّ

السابقة .وتحفيزه لبذؿ نشاط مقصود لممواءمة بيف المعرفة السابقة والمعرفة الجديدة في موقؼ
التعمـ ،وتؤكد البنائية عمى أف المعرفة تتولد لدى الفرد مف خالؿ تفكيره ونشاطو ،ويتـ تعديؿ
المعرفة بشكؿ مستمر كؿ يوـ في ضوء خبرات الفرد الجديدة (الزعبي.)197:2011،
والتعمـ وفؽ النظرية البنائية ىو تعمـ قائـ عمى المعني بعيداً عف الستظيار األصـ .فالمتعمـ
يمارس دور المكتشؼ والباحث عف المعني والمشارؾ في مسؤولية إدارة التعمـ وتقويمو .أما المعمـ
فيعتبر منظماً لبيئة التعمـ ونموذجاً يكتسب منو المتعمموف الخبرة .كما يقوـ المعمـ فيعتبر منظماً
لبيئة التعمـ ونموذجاً يكتسب منو المتعمموف الخبرة .كما يقوـ المعمـ بتوفير أدوات المتعمـ ويشارؾ
في عممية إدارة التعمـ وتقويمو .ويشير بعض الباحثيف إلى أنو مف الممكف تطبيؽ البنائية في
التدريس مف خالؿ نوعيف مف الممارسات وىما :الممارسات التدريسية المتمركزة حوؿ المتعمـ
( )Learner- centered teaching practicesوالتعمـ المتمركز حوؿ المشكمة (Problem-
( )based learningالسميـ.)35:2004،
حيث إف الرتقاء بمستويات التعمـ البنائي لدى المعمميف قبؿ الخدمة ل يقتصر فقط عمى
لبد مف أف يمارس المعمـ دو اًر كبي اًر في توجيو األطفاؿ لمقياـ بتنفيذ مشروعات
البيئات الصفية .بؿ ّ
في البيئات المحمية .بحيث يوظفوف مف خالليا التعمـ الجمعي الذي يسيؿ عممية بناء المعرفة
واكتسابيا .لذلؾ يمخص إلى أف البيئة الصفية الفاعمة ىي التي يكوف المعمـ جزءاً منيا :أي انو
عضو في المجموعة التعممية يقوـ باإلشراؼ عمييا وتوجيييا ويسيؿ تعمميا مف خالؿ الخبرات
الشخصية ألفرادىا (.)Sung,2007:66
ويضاؼ أف بيئة التعمـ البنائي ىي التي تسمح لألطفاؿ ببناء معارفيـ بطريقة فردية بحيث
ترتبط مع خبراتيـ الحياتية التي تعمموىا خارج المدرسة ()Harrington & Enochs,2009:40
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وتؤكد ممارسات التعمـ البنائي عمى أىمية استغالؿ المعمـ لتوظيؼ حواسو باعتبارىا وسائؿ
لمتفاعؿ بما يمتمكو مف خبرات مع البيئة المحيطة .مف أجؿ بناء صورة لمعالـ المحيط بو(القادري،
.)10:2009
وتستند ىذه الممارسات إلى مبدأ التعمـ عممية نشطة يقوـ الطفؿ مف خاللو ببناء معارفو .بعيداً
لبد مف
عف تمقييا مف المعمـ ( .(Harrington& Enochs, 2009:4ولتنمية ىذه الممارسات ّ
توافر بيئات تعممية نشطة قائمة عمى المنحى التعاوني .الذي يتيح الفرصة لألطفاؿ ليتفاعموا مع
بعضيـ البعض مف خالؿ الحوار البناء .واألسئمة واألجوبة .ودمج األفكار وطمب المبررات
والتفس يرات .األمر الذي يؤدي إلى مساعدة الطفؿ ليبني معارفو ومياراتو وخبراتو المتنوعة
(البركات.)44:2010،
ولتنمية ممارسات التعمـ البنائي لدى الطمبة المعمميف تؤكد التجاىات التربوية المعاصرة عمى
أىمية برامج إعداد المعمميف في غرس فمسفة التعمـ البنائي أثناء فترة التربية الميدانية بحيث ىذه
الفمسفة بمثابة موجيات لممارسات التدريسية لممعمـ في المواقؼ التعميمية التعممية .حيث أف اإلعداد
الميني لممعمـ ىو األداة الرئيسة لتحقيؽ النتاجات التعممية المرجو تحقيقيا لدى األطفاؿ .ويرتبط
تحقيؽ ىذه النتاجات بفاعمية أداء الطالب المعمـ لممارسات التعمـ البنائي خالؿ فترة التربية
الميدانية(.)Nemser, 2003:8
وفي ىذا السياؽ  .كشفت دراسة ىانكوؾ وجالرد ) (Hancock & Gallard, 2004أف لمتربية
الميدانية دو اًر كبي اًر في تنمية معتقدات إيجابية لدى الطمبة المعمميف نحو الممارسات التدريسية
القائمة عمى نظرية النموذج البنائي في تعميـ الطمبة وتعمميـ مف مرحمة الروضة ولغاية المرحمة
الثانوية.
ويؤكد ىانكوؾ وجالرد ) (Hancock & Gallard, 2004أف تنمية ممارسات التعمـ البنائي
لدى الطمبة المعمميف في مرحمة التربية الميدانية يعتمد عمى الفرص التعممية المتاحة ليـ ليطوروا
أنفسيـ بحيث يصبحوا معمميف بنائييف .ويؤكد كاستينس ) )Kastens, 2004أف إعداد الطالب
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المعمـ ليصبح معمماً بنائياً يحتاج إلى معمـ متمرس يتدرب معو أتناء فترة التربية الميدانية ولتحقيؽ
ذلؾ لدى الطمبة المعمميف .
كما أكد مركز لندف لمقيادة في التربية ( London Center for Leadership in
) )Education, 2007 (LCFLIEعمى أىمية فترة التدريب الميدانية في برامج إعداد المعمميف.
وذلؾ مف خالؿ الدور الكبير الذي يمارسو المعمـ المتعاوف في دعـ الطالب المعمـ مف خالؿ
البناء والمستمر القائـ عمى أساس التقييـ المستمر بغرض تحسيف األداء.
اإلشراؼ ّ
ولتنمية ممارسات التعمـ البنائي لدى معممي مرحمة الطفولة يؤكد ىدسوف ()Hudson,2007
عمى أىمية إعداد الطمبة المعمميف وتدريبيـ وفقاً لبرامج محددة .تبني نماذج تدريبية متنوعة بغرض
تأىمييـ ليصبحوا معمميف بنائيف .وتستمزـ عممية تنمية ممارسات التعمـ البنائي تزويد الطالب المعمـ
بالفرصة الكاممة ليمارس التخطيط لمتدريس وتنفيذه وتقييمو ،وذلؾ تحت اإلشراؼ البناء مف جانب
المعمـ المتعاوف ،مع تزويده بتغذية راجعة مفصمة تتعمؽ بجميع جوانب العممية التعميمية التعممية.
وعميو فقد أوصى كؿ مف ىدسوف وجنيوف بأف تتـ تنمية ممارسات التعمـ البنائي لدى الطمبة
المعمميف بطريقة منظمة بعيدة عف العشوائية؛ األمر الذي يستمزـ أف يقوـ المعمـ المتعاوف بتحديد
الحاجات التدريبية الالزمة لمطالب المعمـ في المرحمة األولى مف فترة التربية الميدانية ،وأكد أيضاً
أنو ل يمكف أف تتـ تنمية ممارسات التعمـ البنائي لدى الطمبة المعمميف دوف وجود معمميف متعاونيف
يتسموف بالحكمة ،والمعرفة والخبرة الواسعة في مجاؿ نظريات التعمـ ،ولدييـ دافعية لمقياـ بدور
المرشد والموجو والدليؿ والزميؿ لمطالب المعمـ). (Hudson & Nguyen, 2008:88
في ىذا السياؽ كشفت دراسة بايراؾ ( )Bayrakc, 2009أف السبب في ضعؼ ممارسات
المعمميف يعود إلى أف األنشطة التدريبية لممعمميف تركز عمى نماذج مف التوجيات المعاصرة
كالنموذج البنائي .كما أشار ىاروف ووشاح ( )2009إلى أف تحقيؽ نمو متكامؿ لمختمؼ جوانب
شخصية الطفؿ ترتبط ارتباطاً مباش اًر بالخبرة الميدانية لمعممي مرحمة الطفولة .التي تعد السبيؿ
الرئيس لتنمية ممارسات تعميمية قائمة عمى فكر البنائية.

5

ويوضح البركات( )2010أف تنمية تعمـ األطفاؿ تحتاج إلى بيئات تعممية قائمة عمى التعمـ
البنائي بحيث توظؼ استراتيجيات تدريسية متنوعة في ضوء تنمية ممارسات تدريسية تستغؿ قدرات
المتعمـ وتنمييا باعتباره المحور الرئيس في تمؾ البيئات .أي اف ىذا األمر يدلؿ عمى القيمة الكبيرة
لمتالؾ المعمـ لكفايات تعميمية تمكنو مف التخمص مف الممارسات التقميدية .والتي تفتقر إلى تنمية
قدرات المتعمـ المتنوعة.
وقد قاـ العفوف ومكاوف ( )2012بدراسة ىدفت لمتعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي لمعممي
العموـ وفؽ النظرية البنائية لتحسيف أدائيـ التدريسي وأسفرت النتائج عف تفوؽ المجموعة التجريبية
عمى المجموعة العادية في تنمية أدائيـ التدريسي وزيادة تحصيؿ تالميذىـ ،كما ىدفت دراسة سينج
وآخروف( )2012إلى تحسيف وتطوير الممارسات التدريسية البنائية مع مرور الوقت لممعمميف الجدد
في الوليات المتحدة األمريكية وتوصمت الدراسة أف ىناؾ تحسف وتطور في الممارسات التدريسية
البنائية.
وأوصت دراسة الوىر( )2002عمى ضرورة إدخاؿ النظرية البنائية في برامج إعداد المعمميف
س واء قبؿ الخدمة أو في أثناىا؛ ففيما يتعمؽ ببرامج إعداد المعمميف قبؿ الخدمة يمكف إدخاؿ
النظرية البنائية في مساقات عمـ النفس التربوي بوصفيا وعاء يضـ مجموعة مف النظريات المتعمقة
بعمميتي التعمـ والتعميـ.
وبناء عمى ما تقدـ .وفي ضوء التوجيات التربوية المعاصرة في إعداد الطمبة المعمميف أثناء
ً

مرحمة التربية الميدانية .فقد دلت الدراسات والبحوث التربوية التي اىتمت بإعداد المعمميف قبؿ
الخدمة عمى األداء التدريسي لممعمـ يمكف أف يؤدي إلى نتاجات مثمرة في حالة التدريب عمى
ممارسات التعمـ البنائي .وأف تدريب الطمبة المعمميف عمى مبادئ النظرية البنائية وممارستيا يمكف
أف ينتج نوعية متميزة مف المعمميف الممارسيف لفمسفة النظرية البنائية .وفيما يتعمؽ بالواقع التربوي
الفمسطيني ،فعمى الرغـ مف توجيات و ازرة التربية والتعميـ التي تؤكد عمى أىمية تنمية الممارسات
بناء عمى النظرية البنائية ،فإنو ل يزاؿ ضعفاً في برامج
التدريسية لدى معممي التعميـ األساسي ً
إعداد المعمميف فيما يختص بتنمية ممارسات التعمـ البنائي وخاصة أثناء فترة التدريب الميداني.

ومف ىنا أتت ىذه الدراسة إلعداد برنامج تدريبي لتنمية ممارسات التعمـ البنائي لدى الطالبات
6

المعممات في فترة التدريب الميداني ،خاصة وأنو -حسب عمـ الباحثة -ل تتوفر أية دراسة
فمسطينية تبحث ىذا الجانب مف برامج إعداد الطمبة المعمميف رغـ أىميتو الكبيرة.

 1.2مشكمة الدراسة:
يتضح مف الدراسات السابقة التي أشير الييا الدور الكبير الذي يحتمو موضوع تنمية األداء
التدريسي لمعممي التعميـ األساسي في تعمـ األطفاؿ  ،والتحقيؽ الفعاؿ ليذا الدور يعتمد بالدرجة
األولى عمى دور برامج إعداد الطمبة المعمميف في تنمية ممارسات التعمـ البنائي ،ولبد أف يكوف
الطمبة المعمميف عمى معرفة كافية بالنظرية البنائية وممارسات التعمـ البنائي حتي يتمكف مف
تعميميا لمطمبة المعمميف أثناء التدريب الميداني.
وبالرغـ مف األىمية الكبيرة لتوظيؼ ممارسات التعمـ البنائي فقد لحظت الباحثة – أثناء
زياراتيا لممدراس المتعاونة التي تتدرب بيا الطالبات المعممات الممتحقات بجامعة األزىر -عدـ
مراعاة الطالبات المعممات لممارسات التعمـ البنائي أثناء فترة التدريب الميداني ،ومف خالؿ عمؿ
استطالع لمرأي لطالبات التعميـ األساسي حوؿ الجانب المعرفي لممارسات التعمـ البنائي تبيف أف
درجة معرفتيف بيا قميمة .ىذا الواقع التربوي دعا الباحثة إلى إعداد برنامج تدريبي لتنمية ممارسات
التعمـ البنائي لدى الطالبات المعممات تخصص تعميـ أساسي بجامعة األزىر بغزة.
تحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:
مامدى فاعمية البرنامج التدريبي لتنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي لمطالبات المعممات تخصص
التعميـ األساسي بجامعة األزىر بغزة ؟
كينبثؽ عف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما ممارسات التعمـ البنائي المراد تنميتيا لمطالبات المعممات تخصص التعميـ األساسي ؟

 .2ما البرنامج التدريبي الالزـ لتنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي لدى الطالبات المعممات
تخصص التعميـ األساسي ؟

 .3ىؿ توجد فروؽ بيف متوسط درجات الطالبات في اختبار الجوانب المعرفية القبمي والبعدي
لممارسات التعمـ البنائي تعزي لستخداـ البرنامج التدريبي ؟
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 .4ىؿ توجد فروؽ بيف متوسط درجات الطالبات في مقياس الجوانب التطبيقية القبمي والبعدي
لممارسات التعمـ البنائي تعزي لستخداـ البرنامج التدريبي ؟

 .5ما مدى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية الجانبيف المعرفي والتطبيقي لممارسات التعمـ
البنائي لمطالبات المعممات تخصص تعميـ أساسي ؟

 1.3فركض الدراسة:
 .1توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوي دللة ( )α ≤ 0.05بيف متوسطي درجات

الطالبات في اختبار الجوانب المعرفية لممارسات التعمـ البنائي قبؿ تطبيؽ البرنامج

التدريبي وبعده.

 .2توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوي دللة ( )α ≤ 0.05بيف متوسطي درجات
الطالبات في مقياس الجوانب التطبيقية لممارسات التعمـ البنائي قبؿ تطبيؽ البرنامج

التدريبي وبعده.

 .3يحقؽ استخداـ البرنامج التدريبي درجة مف الفاعمية ≥ ( )1.2ثىسجة مئىية ≥ ()06.0
لتنمية الجانبيف المعرفي والتطبيقي لممارسات التعمـ البنائي.

 1.4أىداؼ الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 .1تحديد بعض ممارسات التعمـ البنائي الواجب تنميتيا لمطالبات المعممات تخصص
التعميـ األساسي.

 .2بناء برنامج تدريبي لتنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي لمطالبات المعممات تخصص
التعميـ الساسي.

 .3معرفة الفروؽ في أداء الطالبات في الجوانب المعرفية لممارسات التعمـ البنائي قبؿ
تطبيؽ البرنامج التدريبي وبعده.

 .4معرفة الفروؽ في أداء الطالبات في الجوانب التطبيقية لممارسات التعمـ البنائي قبؿ
تطبيؽ البرنامج التدريبي وبعده.

 .5التعرؼ عمى مدى فاعمية البرنامج التدريبي في تطوير الجوانب المعرفية والجوانب
التطبيقية لممارسات التعمـ البنائي.
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 1.5أىمية الدراسة:
يمكف توضيح أىمية الدراسة الحالية فيما يمى:
 .1توفر برنامج تدريبي لبعض ممارسات التعمـ البنائي ،قد تفيد القائميف عمى برامج إعداد
المعمميف بكميات التربية في الجامعات.

 .2يمكف أف تفيد المشرفيف التربويف وذلؾ عند عقد لقاءات تربوية ودورات تدريبية وورش عمؿ
لتدريب المعمميف عمى ممارسات التعمـ البنائي.

 .3قد تشكؿ استجابة موضوعية لما ينادى بو التربويف في الوقت الحاضر مف مسايرة

التجاىات الحديثة والعالمية ،وتماثمياً مع التوصيات المحمية لالىتماـ بممارسات التعمـ

البنائي.

 .4قد يستفيد خبراء ومصممو المناىج لتطوير المناىج في ضوء ممارسات التعمـ البنائي.
 .5توفر أدوات بحث مقننة تتضمف الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية لممارسات التعمـ
البنائي ،قد تفيد طمبة الدراسات العميا عند إعداد أدواتيـ البحثية.

 .6قد تفتح نتائج الدراسة الباب أماـ طمبة الدراسات العميا والباحثيف في مجاؿ طرؽ التدريس
وممارستيا.

 1.6حدكد الدراسة:
 .1اقتصرت الدراسة الحالية عمى طالبات التعميـ األساسي في المستوى الثالث المسجالت ضمف
مشروع التربية العممية بجامعة األزىر بغزة.

 .2طبقت ىذه الدراسة نياية الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  2014/2015ضمف
مساؽ التربية العممية.

 1.7مصطمحات الدراسة:
تـ تعريؼ المصطمحات تعريفا إجرائياً كاآلتي:
 -الفاعمية:

حجـ مستوى تأثير البرنامج التدريبي لتنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي لمطالبات المعممات،
وتقاس إحصائياً باستخداـ معادلة الكسب لبالؾ.
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 البرنامج التدريبي:مجموعة مف الخبرات التربوية واألنشطة التي قدمت عمى صورة دروس مصممة بطريقة منظمة

ومترابطة بيدؼ تنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي في الجاوانب المعرفية والتطبيقية لمطالبات
المعممات.

 -ممارسات التعمـ البنائي:

تعني األداءات التدريسية القائمة عمى النظرية البنائية والتي تمارسيا الطالبة المعممة داخؿ غرفة

الصؼ ،وتقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة المعممة بالختبار المعرفي لمجوانب المعرفية
وبطاقة المالحظة لمجوانب التطبيقية لممارسات التعمـ البنائي.

 -الطالبة المعممة في قسـ التعميـ األساسي:

ىي الطالبة المسجمة بكمية التربية تخصص تعميـ أساسي بجامعة األزىر مستوى ثالث ،والمسجمة

ضمف مساؽ التربية العممية.
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 2انفصم انثاني
اإلطــار اننظري
2.1

المحكر األكؿ :البرامج التدريبية

2.2

المحكر الثاني :ممارسات التعمـ البنائي
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الفصؿ الثاني
اإلطػػػػػار النظرم
تقوـ عممية التعميـ الجيدة عمى إشراؾ جميع التالميذ بالعممية التعميمية باستخداـ طرؽ
وأساليب تربوية ،حيث أف نجاح المعمـ في مينتو يتوقؼ عمى نوع اإلعداد الذي تمقاه ،فالمعمـ المعد
إعداداً سميماً ىو ذلؾ المعمـ القادر عمى تحقيؽ معظـ أدواره ،وأف ىذا التصور إلعداد المعمـ ل
يعنى أف المعمـ أصبح حرفياً آلياً ،فالتعميـ والتعمـ عممية إنسانية ،فإذا لـ يعمؿ المعمـ بإيماف وقيـ
عميا تجعمو يعيش المينة ،فإنو لف يستطيع أف يؤدى عممو ويحقؽ رسالتو اإلنسانية النبيمة.
ومف ىنا فقد اىتـ القائموف عمى التعميـ بمجاؿ تصميـ وانتاج العديد مف البرامج التعميمية
التي تخدـ جميع المباحث الدراسية ،وذلؾ مساىمة منيـ لالرتقاء بمستوى الطمبة نحو األفضؿ ،مف
توفير أحدث التقنيات لتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة (الحولي.)3:2010 ،

 2.1المحكر األكؿ :البرامج التدريبية:
اىتـ العديد مف الباحثيف بالبرامج التدريبية وخاصة برامج تدريب المعمميف قبؿ الخدمة ،حيث
تركز البرامج التدريبية عمى تنمية مياراتيـ واضافة الجديد إلى معارفيـ وخب ارتيـ والمؤدية إلى

فتح آفاقاً جديدة لمتنمية
تحسيف أدائيـ ،كما توفر قد اًر كبي ار مف التفاعمية والنشاط أثناء التدريب ،وتَ ِ
المينية ،وتعمؿ عمى تمبية التطور والتغير المستمر في المعارؼ والميارات الالزمة لمقياـ
بمسئولياتيـ وأدوارىـ التعميمية بكفاءة وفاعمية.

 2.1.1تعريؼ البرامج التدريبية:
لمبرامج التدريبية تعريفات عديدة كستكتفي الباحثة بذكر بعضيا:
مجموعة مف الخبرات واألنشطة المخططة والمنظمة واليادفة إلى تنمية مجموعة مف

الميارات لدى المعمميف وتطوير قدراتيـ بما يساىـ في تحسيف وتطوير العممية التعميمية(أبو سويرح،

.)61:2009
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وىو خطة تعميمية منظمة تتضمف مجموعة مف الخبرات واألنشطة واألساليب التدريسية

المتنوعة وضعت بيدؼ إحداث تغيرات مرغوبة في الجوانب المعرفية والميارة والوجدانية
لممعمميف(الباز.)118:2013 ،
و بأنو أيضاً مجموعة مف المقاءات التعميمية المخططة المنظمة والمبرمج زمنياً ،والمستند

إلى مراحؿ التعمـ ،والمتضمف سمسمة مف الستراتيجيات التعميمية (نوفؿ.)374:2008 ،

وىو عبارة عف خطة تتضمف بشكؿ رئيسي مجموعة مف األىداؼ التدريبية المختارة في

ضوء تحميؿ العمؿ المحتوى وطرؽ التدريب والوسائؿ المساعدة التي يتـ مف خالليا تحقيؽ تمؾ
األىداؼ ،إضافة إلى أدوات التقويـ الالزمة لمتأكد مف تحقيؽ البرنامج ألىدافو(محيرؽ،

.)193:2013

ومما سبؽ يتضح أف التعريفات السابقة اتفقت في أف البرنامج التدريبي خطة تعميمية،
تتضمف سمسمة مف الستراتيجيات واألنشطة والخبرات ،ييدؼ إلى تنمية مجموعة مف الميارات

والمعارؼ لممتدربيف.

كبناء عمى ذلؾ ،فإف الباحثة تعرؼ البرنامج التدريبي بأنو :مجموعة مف الخبرات التربوية
ن
واألنشطة التي قدمت عمى صورة دروس مصممة بطريقة منظمة ومترابطة بيدؼ تنمية بعض

ممارسات التعمـ البنائي في الجوانب المعرفية والتطبيقية لمطالبات المعممات.

 2.1.2عناصر تصميـ البرنامج التدريبي:
عممية تصميـ البرنامج التدريبي تحتاج إلى عناصر محددة تشمؿ جميع جوانب تصميـ

البرنامج ،حيث حددت محيرؽ ( )199-194:2013أىـ العناصر المطموبة في تصميـ البرنامج

التدريبي كما يمي:

 عنكاف البرنامج التدريبي :حيث يتـ تحديد العنواف بشكؿ واضح ويكوف فيو دللة مباشرة عمى
الحتياجات األساسية التي يتـ تمبيتيا مف خاللو.

 أىداؼ البرنامج :يجب أف توضع األىداؼ في ضوء الحتياجات التدريبية التي حددت مف
قبؿ ،وأف تكوف األىداؼ مرتبطة بعنواف البرنامج وليا دللتيا المباشرة عميو ،كما يجب أف
تكوف واقعية ومحددة مف ناحية المجالت التي سوؼ يتـ تغطيتيا خالؿ البرنامج.

13

 تحديد المتدربيف أك المشاركيف في البرنامج :وتشمؿ تحديد عدد المتدربيف الذي يمكف
لمبرنامج استيعابيـ ،وضرورة وجود تجانس بيف المتدربيف في برنامج واحد ،عمى أف يتوافر

لممتدرب الحد األدنى مف الخبرة التخصصية لتمكنو مف المشاركة الفعاؿ في البرنامج التدريبي.

 تحديد الزماف الذم يستغرقو البرنامج :حيث ل يوجد مدة مثالية لمتدريب ،وانما األصؿ أف
تكوف المدة كافية لتحقيؽ األىداؼ الموضوعية.

 تحديد المكضكعات التي تمثؿ محتوى البرنامج التدريبي.

 اختيار كتحديد المدربيف :حيث يشكؿ المدرب الوسيمة التي يتـ عف طريقيا نقؿ رسالة وىدؼ
التدريب.

 تحديد أساليب التدريب :وتكوف األساليب متنوعة بحسب المعارؼ والميارات.

 تحديد األدكات كالمعدات المناسبة :ويتـ تحديد األدوات الخاصة بتنفيذ البرامج التدريبي كجياز
العرض  ....الخ.

 تحديد أساليب التقييـ :حتى يتـ تقييـ العممية التدريبية وبخاصة المتدربيف ،والبرنامج التدريبي.
 تحديد مكازنة البرنامج بجميع عناصرىا وبنودىا.

وترى الباحثة أف مف ضمف العناصر المطموبة في تصميـ البرنامج التدريبي؛ ضرورة تحديد

التطبيقات الالزمة لموضوعات البرنامج التدريبي ،وتحديد المكاف الذي سيتـ فيو عقد البرنامج

التدريبي لممتدربيف ،وأيضا تجميع الوسائط المتاحة التي يمكف الستفادة منيا في إعداد محتوى
البرنامج التدريبي باإلضافة إلى تحديد المنطمقات الفكرية لمبرنامج وتحديد األىداؼ ،ومف ثـ تحديد

األدوات وأساليب التدريب ووسائؿ التقويـ ،ووضع خطة زمنية لمبرنامج التدريبي.

 2.1.3االعتبارات الكاجب مراعاتيا في تصميـ البرامج التدريبية:
ىناؾ اعتبارات أساسية عند تصميـ البرامج لتدريبي ذكرىا كؿ مف ؿ .روبرت كولز،

وىربرت ؿ بروسو ( )126:2001تشمؿ تغير مرغوب في المعرفة ،والميارة ،والمواقؼ ،واإلبداع
كما يمي:
 تحديد المعمومات األساسية ،وربط المعمومات الجديدة بالسابقة.

 تحديد أىداؼ الميارات بوضوح (ماذا ،وكيؼ ،ومتي ،وأيف ،وألي درجة).
 مساعدة المتدربيف عمى مناقشة وجيات النظر وتوضيح القيـ ،وتأكيد الفوائد واإليجابيات.
 تشجيع المتدربيف عمى المشاركة اإليجابية ،ومكافأة اإلبداع.
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وترى الباحثة أف مف العتبارات الواجب مراعاتيا في تصميـ البرنامج التدريبي باإلضافة

إلى ما سبؽ:

 ارتباط البرنامج بواقع المتدربيف.

 الستفادة مف المعينات التدريبية المتاحة.

 أف يكوف البرنامج مصحوباً بأساليب وأدوات التقويـ.

 التوافؽ مع الحتياجات التدريبية والمشاكؿ الفعمية لممتدربيف.

 2.1.4نماذج تصميـ البرامج التدريبية:
تعددت النماذج التي تناولت تصميـ التعميـ تبعاً لمستوياتيـ مف حيث الشموؿ والعمؽ ،أو

لطبيعة األىداؼ ونواتج التعمـ المستيدفة ،أو لمستويات إتقاف تعمميا.

كيمكف استعراض بعض النماذج التي كاف ليا شأف في عمميات التصميـ عمي النحك اآلتي:
 نمكذج (جيركلد كمب ):1991
يتصؼ نموذج (كمب) بالنظرة الشاممة التي تأخذ بعيف العتبار جميع العناصر الرئيسة في عممية
التخطيط لمتدريب ،أو التعميـ بمستوياتو المختمفة ،ويساعد ىذا النموذج المدربيف أو المعمميف في
رسـ المخططات الستراتيجيات التعميـ بما في ذلؾ تحديد األساليب والطرؽ ،والوسائؿ التعميمية مف
أجؿ تحقيؽ األىداؼ (الرواضية وآخروف.)172:2012 ،
يصمـ الدرس أو البرنامج التعميمي في ضوء نموذج (جيرولد كمب) مرو اًر بثماني خطوات ىي:
 الخطكة األكلى :تتمثؿ في التعرؼ عمى الغايات التعميمية واألىداؼ العامة لكؿ موضوع
مف الموضوعات.

 الخطكة الثانية :تعني بتحديد خصائص المتعمـ وأنماط التعمـ المالئمة.

 الخطكة الثالثة :تحديد وصياغة األىداؼ التعميمية صياغة سموكية إجرائية تشير إلى سموؾ
التعمـ المتوقع أف يؤديو المتعمـ.

 الخطكة الرابعة :يحدد المحتوي والوحدات التعميمية الالزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ.

 الخطكة الخامسة :والمتعمقة بإعداد أدوات القياس القبمية التي تحدد الخبرات السابقة لدى
المتعمـ في موضوع التعمـ.
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 الخطكة السادسة :يتـ فييا اختبار وصميـ نشاطات التعميـ والتعمـ والوسائؿ التعميمية
الالزمة.

 الخطكة السابعة :والتي تشمؿ تحديد الخدمات التعميمية المساندة وطبيعتيا ،ويختـ ىذا
النموذج بالخطوة الثامنة وىي تحديد أساليب تقويـ تعمـ الطالب وباقي عناصر الموقؼ

التعميمي( .جامع( )217-216:2010،كاظـ.)12:1987،

أنماط التعلم
خصائص
المتعلمين

الغايات
األهداف
العامة
أساليب
التقويم

المراجعة
المستمرة
والتغذية
الراجعة

األهداف
التعليمية

المحتوى
التعليمي
القياس
القبلي

الخدمات
التعليمية
المساندة

نشاطات
التعليم
والتعلم
والوسائل

شكؿ ( )2.1نمكذج جيركلد كمب  1991لتصميـ كبناء البرامج التعميمية
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 نمكذج جيرالش :Gerlach
ذكر جيرلش ( )Gerlash,Vs,1980:15نموذجاً لتخطيط الدرس أو البرنامج التعميمي مرك اًز
عمى أف المعمـ ىو المنظـ والموجو والمرشد والمقوـ لمعممية التعميمية ،وليس مجرد الناقؿ
لجوانب التعمـ ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ الدرس أو البرنامج التعميمي الذي يتكوف مف الخطوات
الموضحة في الشكؿ التالي:

تحديد استراتيجيات
التدريس

تنظيم مجموعات
العمل
تقويم األداء
تقويم السلوك المبدئي
تحديد وتوزيع الزمن
الالزم لكل استراتيجية

تقويم األداء

تقويم األداء
تخصيص المكان
وتنظيمه

تنظيم سيكولوجي

تغذية رجع
تحليل نتائج تغذية الرجع

Feed back

شكؿ ( )2.2نمكذج جيرالش
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 نمكذج محمد خميس لتصميـ كتطكير العمميات:
ىذا وقد أورد الكاتب خميس ( )88:2003نموذجو التصميمي في كتابو "عمميات تكنكلكجيا

التعميـ " ويعد ىذا النموذج مف النماذج الشاممة التي تشمؿ عمي جميع عمميات التصميـ التعميمي ،
ويصمح تطبيقو عمى المستويات كافة بدأً مف تطوير مقرر دراسي كامؿ ،أو وحدات منو  ،أو

دروس فردية ،أو حتي تطوير مصادر التعمـ كمنظومات تعميمية ،ورغـ أنو يبدو خطيا إل أنو في
الواقع غير ذلؾ فالتفاعمية فيو واضحة بيف جميع المكونات عف طريؽ عمميات التقويـ البنائي

والرجع والتعديؿ والتحسيف المستمر.
ويتكوف ىذا النموذج مف خمسة مراحؿ ىي :التحميؿ ،والتصميـ ،والتطوير ،والتقويـ،
والستخداـ.
المرحمة األكلى -مرحمة التحميؿ:
التحميؿ ىو نقطة البداية في عممية التصميـ التعميمي ،ويجب النتياء منو قبؿ بدء عمميات

التصميـ ،ويتضمف:

 تحديد المشكمة وتقدير الحتياجات.
 تحميؿ الميارات التعميمية.




تحميؿ خصائص المتعمميف وسموكيـ المدخمي.
تحميؿ الموارد والقيود في البيئة.

اتخاذ القرار النيائي بشأف الحموؿ التعميمية األكثر مناسبة لممشكالت والحاجات.

المرحمة الثانية – مرحمة التصميـ :
تيدؼ عمميات التصميـ إلى وضع الشروط والمواصفات الخاصة بمصادر التعمـ وعممياتو،
وتشمؿ عمميات تصميـ األىداؼ عمى:
 تصميـ األىداؼ التعميمية وتحميميا وتصنيفيا.


تصميـ أدوات القياس محكية المرجع.



تصميـ المحتوي واستراتيجياتيا.



تصميـ استراتيجيات التعميـ والتعمـ.



تصميـ سيناريو استراتيجيات التفاعالت التعميمية.

 تحديد نمط التعميـ وأساليبو المناسبة.
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تصميـ استراتيجية التصميـ العامة.



اختيار مصادر التعمـ المتعددة.



وصؼ المصادر.

 اتخاذ القرار بشأف الحصوؿ عمى المصادر أو إنتاجيا.

المرحمة الثالثة – مرحمة التطكير التعميمي:

يقصد بعمميات تحويؿ الشروط والموصفات إلى منتجات تعميمية عاممة وجاىزة لالستخداـ
الخطوات والمراحؿ التالية:

 إعداد السيناريوىات.


تخطيط لإلنتاج.



التطور الفعمي.

 عمميات التقويـ البنائي.
 التشطيب واإلخراج النيائي لممنتج التعميمي.
المرحمة الرابعة – مرحمة التقكيـ النيائي :

ل يطرح المنتج لالستخداـ الموسع بعد النتياء مف انتاجو ،ولكف ل بد مف تقويمو ميدانياً،

وعمى عينات كبيرة إلجازتو ،و ذلؾ باتباع الخطوات واإلجراءات التالية:
 إعداد أدوات التقويـ.
 الستخداـ الميداني في مواقؼ حقيقية.
 تطبيؽ األدوات.

 المعالجة اإلحصائية.
 تحميؿ النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا.
 تحديد المراجعات المطموبة.

 اتخاذ القرار بشأف الستخداـ والمراجعة.
 تسجيؿ حقوؽ الممكية.

المرحمة الخامسة – مرحمة النشر كاالستخداـ كالمتابعة:
وتشمؿ عمى المراحؿ والخطوات التالية:
 النشر.
 التنبؤ.
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 التنفيذ.

 التثبيت والدمج.
 المتابعة المستمرة.
في ضوء ما سبؽ عرضو ودراستو مف نماذج تصميـ البرامج التدريبية يمكف القوؿ بأنو رغـ

تعدد النماذج الخاصة بتصميـ البرامج التدريبية إل أنيا تتميز بمجموعة مف السمات والخصائص
المشتركة بينيا ،وثمة مالمح عامة ليا يمكف تمخصييا في النقاط التالية:
 تيدؼ البرامج التدريبية إلى تطوير العممية التدريبية مف خالؿ رسـ نموذج ينبغي اتباع خطواتو
في الموقؼ التدريبي بما يضمف لمبرنامج التدريبي تحقيؽ أىدافو.

 توضح العناصر المختمفة التي يتضمنيا الموقؼ التدريبي وكيفية التفاعؿ بينيا.

 إبراز العمميات الضرورية لتصميـ البرامج التدريبية التي تكرر ظيورىا في معظـ النماذج ،واف
اختمفت مسمياتيا ومنيا :تحديد مبررات عقد البرنامج ،تحديد األىداؼ التدريبية ،تحديد

المحتوى التدريبي ،تحديد األنشطة والوسائؿ وطرؽ التدريب ،التقويـ ،التغذية الراجعة في جميع

المراحؿ.

 تنوعت نماذج تصميـ البرامج لتدريبية فيما بينيا ،فمثالً نموذج كمب جاء بصورة دائرية
عناصره غير متصمة بخطوط أو أسيـ ،كما يمكف البدء مف أي عنصر حسب ظروؼ الموقؼ
وكذلؾ وجود التغذية الراجعة والتقويـ حوؿ عناصر النموذج تشير إلى إمكانية إجراءىما في

أي وقت خالؿ عممية التصميـ ،كما أنو يسمح بإجراء التعديالت الالزمة في اختيار العناصر
حسبما تفتضيو الضرورة ،أما باقي النماذج اتبعت األسموب الخطي في تسمسؿ العمميات مف

خالؿ األسيـ مع مراعة التغذية الراجعة ألي عناصر مف عناصر النموذج.

 توضح ىذه النماذج التوجييات التي ينبغي عمى المدرب اتباعيا أثناء التخطيط والتنفيذ
والمتابعة لمواقؼ التدريبية.

ومما سبؽ يتضح أف اتباع نموذج معيف أثناء تصميـ البرامج التدريبية يعطي الفرصة لممدرب
والمتدربيف بأف يكونوا أكثر وضوحاً ودقة في مراحؿ اتماـ البرنامج التدريبية.
وقد اتبعت الباحثة "نموذج كمب لتصميـ البرامج التدريبية" أثناء تصميميا لمبرامج التدريبية لما
لو مف مميزات سبؽ ذكرىا عف النماذج األخرى ،منيا؛ أنو يسمح بإجراء التعديالت الالزمة في
اختيار العناصر حسبما تفتضيو الضرورة وامكانية إجراء التغذية الرجعة والتقويـ في أي وقت
خالؿ عممية التصميـ ،ولمناسبتو لطبيعة عممية تدريب الطمبة المعمميف أكثر مف غيره مف النماذج.
20

 2.1.5تصميـ البرنامج التدريبي:
تمثؿ عممية تصميـ وبناء البرامج التدريبية مرحمة أساسية في منيجية العممية التدريبية ،إذ

يتـ فييا صياغة أىداؼ البرنامج ،وتحديد محتواه مف حيث الموضوعات ،واألنشطة والفعاليات،
وتشخيص األساليب التدريبية لتنفيذه ،وتحديد المستمزمات األخرى التي تطمبيا عممية التنفيذ

وأساليب تقويمو ،كؿ ذلؾ يتـ في ضوء تقدير عممي لالحتياجات التدريبية الفعمية لممشاركيف في

ىذه البرامج (الطعاني.)121:2010،

وتعتبر الحتياجات التدريبية الركيزة التي يقوـ عمييا تخطيط وتصميـ البرامج لتدريبية ،كما

تعتبر مف أىـ خطوات تصميـ البرامج التدريبية ،ومف خالليا تشتؽ أىداؼ التدريب ويتبع األىداؼ
إعداد المادة التدريبية ،وفي غياب تمؾ الحتياجات تصبح البرامج التدريبية جيداً ل جدوى منو،
ألنيا تعتبر الموجو لعممية التدريب وفؽ الحتياجات وليس فقط لمعالجة القصور في األداء الحالي،

ولكنو يتعامؿ أيضاً مع القصور في المستقبؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشودة.

 2.1.6تعريؼ االحتياجات التدريبية:
لالحتياجات التدريبية تعريفات عديدة وستكتفي الباحثة بذكر بعضيا:
ىي مجموعة التغييرات الواجب إحداثيا في الفرد والمتعمقة بمعارفو وميارتو وأدائو وسموكو
واتجاىاتو لكي يتمكف مف أداء وظيفتو الحالية بكفاءة أكبر أو لجعمو لئقاً لشغؿ وظيفة أعمى.

(مصطفي ،مبارؾ)69:2010،

وىي أيضاً تعبر عف الفرؽ بيف المستوى المطموب مف الميارات والمعارؼ والتجاىات

ألداء عمؿ معيف ،والمستوى المتوفر منيا عند الفرد الذي يؤدي ىذا العمؿ ،كما أبيا ل تقتصر
عمى جوانب القصور أو الخمؿ ،ولكف قد تمتد إلى جوانب تطويرية يراد تنميتيا أو تعديميا.

(الخميفات.)60:2010،
أما منيـ يعتبر الحتياجات التدريبية بأنيا :نوع مف الحاجة إلى التحسيف في األداء
اإلنساني الذي يمكف تحقيقو بواسطة التدريب المنظـ(السكارنو.)91:2011،³

باستعراض التعريفات السابقة لالحتياجات التدريبية يمكف استخالص النقاط التالية:
 مستوى مطموب لألداء.
 نوع مف الحاجة إلى التحسيف.
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 الفرؽ بيف المستوى المطموب والمستوى المتوفر عند الفرد.
 تتضمف الميارات والمعارؼ والتجاىات.

ػاء عمػػى مػػا سػػبؽ ،تعػػرؼ الباحثػػة االحتياجػػات التدريبيػػة بػػػأنو :مجموعػػة مػػف المتغي ػرات
كبنػ ن
المطموب إحداثيا مف معمومات وميارات واتجاىات األفراد ،بقصد تطػوير أدائيػـ والسػيطرة عمػى
المشكالت التي تعترض األداء أو النتاج.

 2.1.7تحديد االحتياجات التدريبية:
تمعب عممية تحديد الحتياجات التدريبية دو اًر أساسياً في نجاح عممية التدريب فال يمكف

تحديد الفئة المستيدفة مف التدريب قبؿ تحديد الحتياجات الالزمة وخاصة المعمميف قبؿ الخدمة.

ويعرؼ الخميفات تحديد الحتياجات التدريبية بأنيا تحديد أىداؼ التدريب وتحديد فئة وعدد
ونوع األفراد المستيدفيف بالتدريب ،ونوع التدريب المطموب ،وأساليب التدريب وتوجيو المكانيات
التدريبية المتاحة في التجاه الصحيح لتحسيف أداء المتدربيف ومعارفيـ ومياراتيـ واتجاىاتيـ لرفع

درجة فاعمية المنظمة (الخميفات.)63:2010 ،
ويعتبر تحديد الحتياجات التدريبية ىو األساس الذي يرتكز عميو التدريب السميـ مف أجؿ

تحقيؽ الفاعمية في البرامج التدريبية ،ويعتبر مف أساسيات نجاح العممية التدريبية ويسبؽ أي عمؿ
تدريبي.

 2.1.8أساليب تحديد االحتياجات التدريبية:
تتنوع أساليب تحديد الحتياجات التدريبية لمبرامج تبعاً لنوع التدريب المطموب ،حيث أشار

توفيؽ ( )114-112:1994إلى أف أكثر ىذه األساليب استخداماً:

 مسح االحتياجات التدريبية :ويعتبر ىذا األسموب أحػد الطػرؽ المباشػرة لتحديػد الحتياجػات
التدريبية كما يعتبر صريحاً تماماً ،حيث يقوـ مػدير التػدريب بد ارسػة ومسػح مػدى معػيف مػف
المصادر المعمومػة لموظيفػة يستفسػر عػف التػدريب الػذي يطمبػو المشػرفوف أو يعتقػدوف بنفعػو
وفائدتو ،وىو يعتبر مف قبيؿ استطالعات الرأي.

 تحميػػؿ الميمػػة :عػػف طريػػؽ د ارسػػة قػوائـ توصػػيؼ الوظيفػػة ،وفػػي حالػػة المعمػػـ يمكػػف حصػػر
الكفايات الالزمة لممعمـ إلنجاز عممو.

وذكر مصطفى والمبارؾ (  )74-42:2010أف األساليب التي يتـ مف خالليا التعرؼ عمى
الحتياجات التدريبية متنوعة والتي مف أىميا:
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 تحميؿ الكظيفة :ويتضمف ذلؾ د ارسػة الوظيفػة وتطويرىػا وعالقاتيػا وظروفيػا ،واليػدؼ منيػا
واألعمػػاؿ المتاحػػة والمػػؤىالت التػػي يجػػب أف تتػػوفر فييػػا ،ومعرفػػة معػػايير األداء النمػػوذجي

لموظيفة لتحديد نوع التدريب المطموب ليا.

 تحميؿ أداء الفرد :ويتضمف دراسة الفرد شػاغؿ الوظيفػة لتحديػد األداء الفعمػي ،ومػدى درجػة
ارتباطو بالمعايير النموذجية لموظيفة ،ومعرفة الصعوبات التي تعيؽ أدائو.

 تحميؿ المشكالت :والذي يتـ عمى أساسػو تحديػد المشػكمة وأسػبابيا ،والتػي قػد تكػوف مرتبطػة
بالمعارؼ أو الميارات أو التجاىات أو القيـ السائدة في المجتمع.

 تحميػػػػؿ اتجاىػػػػات العػػػػامميف :وذلػػػؾ مػػػف خ ػػالؿ جمػ ػػع البيانػ ػػات ع ػػف طري ػػؽ المقػ ػػابالت أو
الستبانات أو الختبارات.

 تحميػػػؿ الشػػػكاكم أك المسػػػكح الياتفيػػػة :وذلػػؾ عػػف طريػػؽ التصػػاؿ العش ػوائي أو المحػػدد
باألطراؼ المستفيدة مف التدريب ،أو مف خالؿ استمارات تحديد الحتياجات التدريبية.
ويرى األحمد ( )212:2005أف أساليب تحديد الحتياجات التدريبية ىي:
 تحمي ػػؿ العم ػػؿ ،وتوص ػػيؼ الوظ ػػائؼ وتحدي ػػد واجباتي ػػا ومس ػػئولياتيا والمتطمب ػػات األساس ػػية
لشػػغميا والتعػػرؼ عمػػى مػػؤىالت وخب ػرات شػػاغمييا ،وىػػذا أىػػـ مصػػادر تحديػػد الحتياجػػات

التدريبية.

 دراسة تقارير الكفاءة التي تحرر عف المعمميف مف قبؿ المسئوليف.
 المقاءات العامة بػيف المسػئوليف عػف التػدريب وبػاقي األطػر التربويػة والمعممػيف ،لمتعػرؼ مػف
خالليا عمى آرائيـ ومقترحاتيـ واحتياجاتيـ التدريبية.

 استخداـ وسائؿ وتقنيات تعميمية وتكنولوجية جديدة في التعميـ.

 تدنى مستويات الخريجيف المنضميف إلى العمؿ ليدىا مف خالؿ التدريب أثناء الخدمة.
مما سبؽ يتضح تعدد أساليب تحديد الحتياجات التدريبية ،ومنيا:
 المعمميف أنفسيـ ىـ أقدر الناس عمى تحديد احتياجاتيـ التدريبية واحتياجاتيـ المستقبمية.
 تممس الرغبات والحتياجات التي يريد المعمـ تحقيقيا لتطوير كفاياتو وتحسيف أدائو.

 د ارس ػػة األى ػػداؼ المح ػػددة د ارس ػػة مس ػػتوفية تعط ػػي مؤشػ ػ اًر عامػ ػاً إل ػػى الحتياج ػػات الالزم ػػة
لممعمميف.

 مسح الحتياجات التدريبية بما يضمف استطالعات الرأي لممعمميف.
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 2.1.9طرؽ جمع البيانات لتحديد االحتياجات التدريبية:
تتنوع األساليب والطرؽ الخاصة بجمع البيانات بيدؼ استخداميا في تحديد الحتياجات

التدريبية ،وفيما يمي حصر لمطرؽ األكثر شيوعا واستخداماً كأساليب لجمع البيانات :المالحظة،
قوائـ الستقصاء ،عممية استشارية ،الوسائؿ المطبوعة ،المقابالت الشخصية ،المناقشات الجماعية،

الختبارات ،السجالت والتقارير ،عينات العمؿ (بميؾ( )57-55:2006 ،توفيؽ161-،

.)157:1994

ويشير السكارنو )103-101:2011( ³إلى أف طرؽ جمع البيانات المتعمقة بتحديد

الحتياجات التدريبية ىي:

 .1المقابمة الشخصية :يعتبر أسموب المقابمة الشخصية مف أنجح الطرؽ وأكثرىا فعاليػة لجمػع
البيانات وىي تفاعؿ بيف شخصيف وجياً لوجو في توجيو األسئمة وتمقي اإلجابات عمييا.

 .2االختبػػػارات :ويمك ػػف م ػػف خاللي ػػا التع ػػرؼ عم ػػى نػ ػواحي القص ػػور الت ػػي يحت ػػاج األفػ ػراد إل ػػى
عالجيا عف طريؽ التدريب.

 .3االسػػتبانة :وىػػي عبػػارة عػػف أسػػئمة يػػتـ كتابتيػػا عمػػى قائمػػة تسػػتخدـ لجمػػع المعمومػػات عػػف
الموضوع المراد بحثو.

 .4تحميػػؿ المشػػكالت :أي معرفػػة السػػبب الحقيػػؽ لممشػػكمة ،حيػػث يسػػاىـ التػػدريب فػػي حػػؿ ىػػذه
المشكالت بكفاءة.

 .5دراسة السجالت كالتقارير :تظير دراسة السجالت والتقريػر نقػاط الضػعؼ التػي تحتػاج إلػى
ع ػػالج وت ػػدريب .وتمت ػػاز بإظيارى ػػا مش ػػاكؿ األداء بوض ػػوح ت ػػاـ ،وتق ػػدـ معموم ػػات واض ػػحة

لمرؤساء ولمسئولي التدريب وتقديـ اقتراحات لحؿ المشاكؿ وتحديد التدريب الالزـ ليا.

 .6آراء العامميف :حيث يعتبر الفرد ىو األقدر عمى تحديد نوع التدريب الذي يحتاج إليو ،ومف
ثـ يقبموف عمى التدريب.

 .7االستشػػػػاريكف :تمج ػػأ المنظمػ ػػة إلػ ػػى استشػػػارة جي ػػات خارجيػػػة متخصص ػػة تشػ ػػمؿ الم اركػ ػػز
التدريبية لممساعدة في الكشؼ عف الحتياجات التدريبية التي يحتاجيا األفراد.

 .8تقػػػكيـ األداء :يعط ػػي األفػ ػراد مؤش ػ اًر واض ػػحاً عم ػػى الواجب ػػات الت ػػي ل ػػـ تنج ػػز وأس ػػباب ع ػػدـ
إنجازىا ،كما تبيف نتيجة التقويـ مدى حاجة العامميف إلى التدريب.

 .9المالحظػػة :يعتبػػر أسػػموب المالحظػػة مػػف الس ػوائؿ الفعالػػة التػػي تسػػاعد عمػػى عمميػػة تحديػػد
الحتياجات التدريبية وذلؾ ألنيا تمكف الباحث مف مراقبة ومالحظة الوضع القػائـ واعطائػو
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معمومػ ػػات دقيقػ ػػة عػ ػػف الحالػ ػػة ،وأشػ ػػار ديػ ػػاب و الحسػ ػػيني ( )57:1995أف أفضػ ػػؿ إج ػ ػراء
لممالحظة المباشرة عمى المتدربيف يكوف أثناء أدائيـ العمؿ بعد إجػراء العديػد مػف المقػابالت

معيـ ،وتسييؿ النقاط والمفاىيـ اليامة المرتبطة بأعماليـ.
ويرى توفيؽ( )129:2009أف جمع البيانات وتحميميا يشكؿ جوىرياً مف عمميات تحديد

الحتياجات التدريبية ،وتصؿ درجة فعالية تحديد الحتياجات إلى أقصاىا عند استخداـ توليفة
ناجحة مف أساليب جمع البيانات.
مف المالحظ أف طرؽ جمع البيانات لتحديد الحتياجات التدريبية تختمؼ فيما بينيا وذلؾ
لختالؼ طبيعة الدراسات وأنواعيا وذلؾ تبعاً لمعديد مف العتبارات التالية:
 حجـ البيانات والمعمومات التي يتوجب الحصوؿ عمييا.
 حجـ العينة المراد إجراء الدراسة عمييا.
 المدة الزمنية المخصصة لذلؾ.
 أىداؼ الدراسة.

ول يشترط استخداـ طريقة واحد لجمع البيانات مف أجؿ تحديد الحتياجات التدريبية ،بؿ قد

تتكامؿ توليفة مف األدوات والطرؽ لجمع البيانات في دراسة واحدة وذلؾ لتدعيـ موضوع الدراسة

واإللماـ بكافة جوانب الدارسة وتغطية كؿ جزئياتيا.

 2.1.10خطكات تصميـ البرنامج التدريبي:
يمر تصميـ البرامج لتدريبية بعدة خطوات يتـ اتباعيا مف أجؿ الحصوؿ عمى الصورة

النيائية لمبرنامج التدريبي التي تشميؿ جميع عناصر البرنامج لتحقيؽ األىداؼ المرجوة منو ،حيث
أشار كؿ مف السكارنو ،)146-137:2011( ²والصيرفي( )219-209:2009إلى أف تصميـ
البرامج التدريبية يتضمف الخطوات التالية:

 .1تحديد الحتياجات التدريبية كأساس لتحديد نوع التدريب ومستواه.

 .2تحديد األىداؼ المطموبة مف البرنامج التدريبي (معموماتية ،ميارات ،اتجاىات).
 .3وضع محتوى البرنامج لتدريبي واعداد المواد التدريبية.

 .4اختيار األساليب التدريبية والتقنيات السمعية والبصرية والوسائط المتعددة.

 .5تييئة التسػييالت التدريبيػة األخػرى (القاعػة ،األجيػزة والمعػدات ،وسػائؿ النقػؿ والمواصػالت،

الخدمات المساعدة).
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 .6المواءمة بػيف عػدد السػاعات التدريبيػة التػي حػددت لمػدورة ككػؿ وبػيف إجمػالي عػدد السػاعات

التدريبية.

 .7استقطاب المدربيف األكفاء.
 .8استقطاب المشاركيف.

 .9إعداد الميزانية الالزمة لمبرنامج.
 .10إعداد الجدوؿ الزمني لمبرنامج.

 .11إعداد خطة الدرس لمموضوعات.
وأضاؼ الطعاني( )214-212:2010مف خطوات بناء برنامج تدريبي ،تحديد المواد

التدريبي وتحديد النشاطات التدريبية ومدة ومكاف البرنامج ،وتفوير الحوافز كإعطاء المتدرب شيادة

تدريب ،وفي النياية ضرورة التقويـ لمتعرؼ عمى انطباعات المتدربيف حوؿ البرنامج.

كبناء عمى ما سبؽ يتضح أف عممية تصميـ البرنامج التدريبي تمر بعدة خطوات يتـ اتباعيا
ن
بيدؼ الوصوؿ إلى البرنامج التدريبي حسب الخطوات التالية:
 .1تحديد المنطمقات لفكرية لمبرنامج.
 .2تحديد الحتياجات التدريبية الضرورية.

 .3تحديد األىداؼ التعميمية (العامة -الخاصة) لمبرنامج.
 .4إعداد المادة التدريبية.

 .5تحديد األساليب التدريبية المستخدمة في البرنامج.
 .6تحديد األنشطة التعميمية المصاحبة لمبرنامج.
أ .المواد واألجيزة الالزمة لمبرنامج.

ب .الحدود الزمنية لفعاليات البرنامج.

ت .الحدود المكانية لفعاليات البرنامج.
 .7تحديد أساليب التقويـ في البرنامج.
وقد اتبعت الباحثة الخطوات السابقة أثناء إعدادىا لمبرنامج التدريبي في ىذه الدراسة،

وجدير بالذكر أف خطوات تصميـ البرنامج التدريبي تكوف قابمة لمتعديؿ مف قبؿ المدرب مف حيث
محتواىا وتسمسميا حسب طبيعة ومتطمبات الموقؼ التدريبي.
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 2.1.11خصائص البرامج التدريبية:
إف البرنامج التدريبي يتسـ بعدة سمات منيا ما تـ تحديده في األكاديمية العربية البريطانية

لمتعميـ العالي ( )2013وىي كما يمي:
 الخصوصية والتفرد.

 يوجو إلى فئات محددة مع المرونة في صياغة المحتوى العممي.
 غالبا ما يحتوي عمى عناصر المعرفة التطبيقية.

 يعكس البرنامج التدريبي عادة الرؤية التطبيقية لمجية المنظمة لمبرنامج.
 قصير في مداه الزمني.

 مكشؼ في محتواه التعميمي.

 2.1.12مقكمات نجاح البرامج التدريبية:
تتميز البرامج التدريبية ببعض المقومات التي تؤدييا إلى النجاح ،منيا ما حدده السكارنو³
( )68:2011كما يمى:
 .1أف يكوف المتدربوف لدييـ الرغبة في التغيير أي شعور األفراد بالحاجة الماسة لمتدريب.

 .2العمؿ عمى مساعدة المتدربيف في تحميؿ األفكار والمعمومات التي يستقبمونيا مف المدرب.
 .3النظر إلى المشاكؿ التي يعالجيا التدريب مف عدة محاور وىذه المحاور تتمثؿ في إعطاء
الحرية لممتدربيف عمى فيـ خبرات متنوعة ويفتح الباب أماميـ لمجالت جديدة في التفكير

والتحميؿ.

 .4أف يكوف البرنامج التدريبي مرناً.

 .5أف يكوف اليدؼ األسمى لمبرنامج التدريبي ىو معالجة المشاكؿ التي يعاني منيا المتدربوف.
كأشار الخميفات ( )120:2010إلى بعض مقكمات البرامج التدريبية الناجحة كما يمي:
 .1أف يتناسب البرنامج التدريبي مع قدرات المتدربيف وميوليـ.
 .2القدرة عمى مواكبة التطور العممي والتكنولوجي.

 .3أف تعتمد البرامج التدريبية عمى الحتياجات التدريبية لممتدربيف التي يجب تحديدىا بعناية.
 .4إتاحة الفرصة لممارسة ما تـ التدريب عميو.
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وترى الباحثة أف إقباؿ المتدربيف وتفاعميـ مع المادة التدريبية الدور األكبر في نجاح البرامج

التدريبية والعممية التدريبية بشكؿ أوسع ،ىذا فضالً عف تصميـ وبناء البرامج التدريبية بكفاءة عالية
تشمؿ التخطيط المنظـ لكافة العناصر المطموبة لمبرنامج التدريبي ،مع مراعاة مالئمة األسموب

التدريبي مع موضوعات التدريب واحتياجات المتدربيف ،وتحديد مدة البرنامج التدريبي وتحديد

الساعات المقررة لكؿ موضوع ،مع توفر الوسائؿ واألدوات واألجيزة الالزمة لمبرنامج.

 2.1.13صعكبات تصميـ البرامج التدريبية:
ىناؾ ثمة عدد مف الصعوبات التي قد تواجو مصممي البرامج التدريبية ،حيث حدد

السكارنو )148:2011( ²أف صعوبات تصميـ البرامج التدريبية تتمثؿ في النقاط التالية:
 .1عدـ معرفة الجيات الراغبة في التدريب الحتياجات الفعمية ليا.

 .2تحميؿ البرامج مياـ وأىداؼ أكبر مف إمكانية التنفيذ بسبب ضيؽ الوقت أو قمة الموارد.
 .3عدـ توفر كادر تدريبي مناسب.

 .4تعذر تجريب البرامج المصممة في البدء في البرنامج.
 .5الستعجاؿ في تصميـ البرامج.

 .6غياب التقويـ العممي لما ينفذ مف البرامج.

كترل الباحثة كجكد صعكبات أخرل قد تعيؽ مف عممية تصميـ البرامج التدريبية تتمثؿ في:
 إع ػػداد الم ػػادة التدريبي ػػة يتض ػػمف وقتػ ػاً ط ػػويالً خاص ػػة إف ك ػػاف المحت ػػوى يتض ػػمف أكث ػػر م ػػفاستراتيجية .

 -ضغط المدة الزمنية لمبرنامج بسبب ضيؽ الوقت أو ظروؼ المتدربيف.

 عدـ وجود متخصصيف أو ذوي خبرة لمراجعة أو تعديؿ المادة التدريبية. -عدـ التزاـ جميع المتدربيف في الدورة التدريبية خاصة إف كانت مجانية.
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 2.2المحكر الثاني :ممارسات التعمـ البنائي
 2.2.1أكالُ :النظرية البنائية
يعد المنحني البنائي مف أحدث ما عرؼ مف نظريات التعمـ في تدريس العموـ ،واذ أخذ

التركيز ينصب عمى ما بداخؿ عقؿ المتعمـ حيثما يتعرض لممواقؼ التعميمية مف تذكر ،ودافعية
ومعالجة المعمومات .وعف طريؽ استقراء األدب التربوي والرؤي التي تدور حوؿ مفيوـ النظرية

البنائية وجد عدد مف التعريفات ليا ،ولكنيا لـ تتضمف في طياتيا تعريفاً جامعاً متفقاً عميو مف

منظرييا.

 2.2.1.1مفيكـ النظرية البنائية:
عرفيا كماؿ أنيا عممية بناء معني داخؿ أفكار الفرد المتعمـ نتيجة الجيد الذي يبذلو لفيـ
المفيوـ أو الظاىرة أو الشيء أو الفكرة أو استخراج معني منيا(كماؿ.)212:2004،
وقد توصؼ البنائية كشبكة عنكبوتية تنتشر في شتي المجالت في التعميـ المعاصر ،وىي
كخريطة تبيف المالمح واألفكار والمعايير لمتعمـ والتعميـ الفعاؿ (عايش.)14:2007،
أو ىي ذلؾ الموقؼ الفمسفي الذي إف ما تدعى بالحقيقية ما ىي إل بناء عقمي عند الذيف

يعتقدوف أنيـ تقصوىا واكتشفوىا (الخميمي.)296:1996،

و يرى زيتوف أف البنائية عبارة عف عممية استقباؿ لمتراكيب المعرفية الراىنة ،يحدث مف

خالليا بناء المتعمميف لتراكيب ومعاني معرفية جديدة مف خالؿ التفاعؿ النشط بيف تراكيبيـ
المعرفية الحالية ومعرفتيـ السابقة وبيئة التعمـ (زيتوف.) 212:2002،
في حيف يعرؼ (إيرشف وولش) النظرية البنائية بأنيا الطريقة التي يقوـ الطالب مف خالليا

باكتساب العممية المعرفية ومعالجتيا وتطورىا واستخداميا في المواقؼ المعرفية الحياتية
).(Airasian and Walsh,1997:15

كفي ضكء التعريفات السابقة نجد أف النظرية البنائية تركز عمى بناء المعرفة الجديدة في
ضوء الخبرات والمعارؼ السابقة التي تكوف موجودة لدى المتعمـ ،مع األخذ بعيف العتبار البيئة
التي تحدث فييا عممية التعمـ والتعميـ واشتركت التعريفات السابقة بثالث عناصر شممتيا وىي:
العنصر األكؿ  :التراكيب المعرفية السابقة الموجودة لدي المتعمـ .
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العنصر الثاني :المعرفة التي بتعرض ليا المتعمـ في الموقؼ التعميمي الراىف.
العنصر الثالث  :بيئة التعمـ بما تتضمنو مف متغيرات متعددة .
ونتيجة وجود المتعمـ في بيئة تعمـ اجتماعية فاعمة ،يحدث تفاعؿ نشط بيف التراكيب

المعرفية السابقة والتراكيب المعرفية الجديدة في مناخ اجتماعي تعممي ،يتولد ىذا التفاعؿ بناء
معرفة جديدة ،ويمكف توضيح ذلؾ مف خالؿ الشكؿ اآلتي:
النظرية البنائية

المعرفة

مواقف

متعلم

بيئة التعلم

شكؿ ()2.3عناصر النظرية البنائية

 2.2.1.2األسس المعرفية لمنظرية البنائية ؟
تقوـ النظرية البنائية في فمسفتيا المعرفية عمى أساسيف يمكف عرضيا عمى النحو التالي
(:)Appleton, 1997:303-304
األساس األكؿ :الخبرة السابقة:
يقوـ الفرد ببناء المعرفة الجديدة مف خالؿ الخبرة المعرفية التي تكوف موجودة لديو ،يبنييا
عف طريؽ استقباليا مف اآلخريف ،فالفرد يبني المعرفة بنفسو ومف خالؿ استخداـ العقؿ تتشكؿ
المعاني المعرفية نتيجة تفاعؿ حواسو مع البيئة الخارجية.

األساس الثاني :التكيؼ مع البيئة الخارجية:
إف الوظيفة األساسية لممعرفة ىي التكيؼ مع معطيات ومتطمبات البيئة الخارجية التي

يتفاعؿ معيا المتعمـ ،لذا فإف التراكيب والمخططات المعرفية يكوف بمثابة عممية مواءمة بيف

التراكيب المعرفية والواقع وليست عممية تناظر أحادي أو تطابؽ بينيما.
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وىذا ما أشار إليو ( )Battista & VClements, 1990مف أف البنائية تركز عمى أىمية

بناء المتعمـ لممعرفة بنفسو ،فالمتعمـ يجب أف يسعى إلي البحث عف طرائؽ جديدة لمتفكير في العالـ
المحيط أكثر مف الستقباؿ السمبي لممعمومات مف البيئة ،فالمتعمـ يكامؿ بيف المعمومات الجديدة،

والبنية المعرفية السابقة لديو (.)Battista & VClements, 1990:35

وترى الباحثة أف المعرفة الجديدة تتأثر بالخبرة أو المعرفة السابقة إلعادة بناء (ىيكمة) البنية
المعرفية في ذىف المتعمـ الناتجة مف تعديؿ الصورة الذىنية السابقة أو استبداليا أو حذفيا .والمعرفة

النيائية تصبح معرفة سابقة مستقبالً يستخدميا المتعمـ في عممية التعمـ الالحؽ وىكذا.

 2.2.1.3االفتراضات التي تقكـ عمييا النظرية البنائية ؟
تقوـ النظرية البنائية عمى مجمؿ مف الفتراضات تتمثؿ في النقاط اآلتية :

(مكسيموس)Baker and Pibarn,1997:102-116( ، )51:2003،
 -1النشاط كاالستمرار كالغرضية :

ويقصد بذلؾ أف عممية التعمـ عممية نشطة مستمرة غرضية التوجو ،يقوـ مف خالليا المتعمـ

ببناء المعرفة الجديدة في ظؿ المعرفة السابقة مف خالؿ عممية نشطة مستمرة تيدؼ إلى تحقيؽ
أغراض تساعده عمى حؿ مشكالتو أو تعطي تفسيرات لمواقؼ محيرة لديو أو تحقيؽ نزعات
داخمية نحو تعمـ مضاميف معينة ،إف ىذه األغراض التي يسعى المتعمـ إلى تحقيقيا تعمؿ كقوة دفع

داخمي لتحقيؽ أىداؼ يسعى إلى بموغيا.
 -2المشكالت كالمياـ الحقيقية:
ويقصد بيذه الفرضية أف أفضؿ الظروؼ لحدوث عممية التعمـ عندما يواجو المتعمـ

بمشكالت ومياـ حقيقية ،ويتضمف ىذا الفتراض أىمية التعمـ القائـ عمي طريقة حؿ المشكالت ،إذ
إف ىذا النوع مف التعمـ يساعد عمى بناء المعرفة مف خالؿ األنشطة الفاعمة التي يمارسيا المتعمـ

لحؿ المشكالت واليماـ الحقيقية ،في حيف إف التعمـ القائـ عمى حفظ وتمقيف المعرفة يعمؿ عمى
تكويف معرفة لدى المتعمـ ليس ليا روابط متينة في بنائو المعرفي ،قد تنسي وتندثر بسيولة ،لذا

يجب أف تكوف المشكالت والمياـ المدروسة نابعة مف حياة المتعمـ وخبراتو الحقيقة.

 -3التفاكض االجتماعي:

ويقوـ ىذا الفتراض عمى أف المعرفة تبني مف خالؿ التفاوض مع البيئة الجتماعية ولذا
فإف عممية التعمـ تتضمف إعادة بناء الفرد لمعرفتو مف خالؿ عممية التفاوض الجتماعي مع
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اآلخريف الموجوديف في المجاؿ البيئي ،إذ إف الفرد ل يقوـ ببناء المعرفة مف خالؿ نشاطو الذاتي

فحسب ،وانما يقوـ ببناء المعرفة مف خالؿ مناقشة ما لديو مف معارؼ وأفكار مع اآلخريف في
البيئة المدرسية ،لذا يجب أف تسمح البيئة المدرسية حدوث مثؿ ىذا التفاوض في المواقؼ الصفية،

ليتـ تبادؿ األفكار واستقصاء البيانات والمعمومات ووضع الفروض والتأكد مف صحتيا والوصوؿ

إلى النتائج والتعميمات ،ويقوـ المعمـ بتييئة الظروؼ المالئمة لحدوث ىذا األمر.
 -4المعرفة السابقة :

ويفيد ىو المواءمة :بأف المعرفة السابقة شرطاً لزماً لبناء المعاني المعرفية ،إذ إف التفاعؿ

بيف المعرفة السابقة والمعرفة الحالية يؤدي إلى حدوث عممية التعمـ ذي المعني ،وتكوف المعرفة

السابقة بمثابة معبر فكري تمر مف خاللو المعرفة الجديدة إلى عقؿ المتعمـ ،وأف ىذا العبور ل
يبقييا منفردة ،وانما تتفاعؿ وتذوب في المعرفة لبناء وتكويف مفاىيـ ومعارؼ وأفكار أوسع ،وىنا
تظير عممية بناء المعرفة لدى المتعمـ.

 -5التكيؼ كالمكاءمة :
اليدؼ األساسي مف عممية التعمـ إحداث تكيفات تتواءـ مع الضغوط المعرفية الممارسة

عمى خبرة المتعمميف ،فالضغوط المعرفية ىي الخبرة الجديدة والمياـ التي يواجو بيا المتعمـ ،والتي

تؤدي إلى إثارة عدـ التزاف المعرفي لديو ،مما يعقيو عف تحصيؿ ىذه المعارؼ ،ولذا فإف اليدؼ

األساسي لمتعمـ البنائي ىو خمؽ التوافؽ إلعادة التزاف المعرفي واحداث التكيؼ مع الضغوط

المعرفية.

وترى الباحثة أف التفاعؿ بيف المعرفة الجديدة والمعرفة القبمية لدى المتعمـ ُيعد مف أىـ
مكونات التعمـ ذي المعني.

 2.2.2ثانيا :ممارسات التعمـ البنائي
إف أىـ مظير لمتدريس القائـ عمى النظرية البنائية ىو تيسير صناعة المتعمميف لممعنى
ومساعدتيـ عمى تغيير أفكارىـ .فالتدريس القائـ عمى البنائية يحقؽ مساعدة المتعمميف لفيـ كيؼ
ولماذا يمكف أف تفسر وتتنبأ بعض المعمومات بصورة أكثر صحة مف المعمومات األخرى

(المعمومات السابقة) وذلؾ عف طريؽ إتاحة الخبرات والفرص لممتعمميف التي تشجعيـ عمى بناء
المعمومات الصحيحة ،وبذلؾ فإف التعمـ يحقؽ إعادة ترتيب لبعض األفكار مع بعضيا اآلخر وىكذا
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فإف المعمومات الجديدة تستخدـ لتصحيح المعمومات السابقة ،ووجية النظر ىذه تختمؼ مع فكرة أف

المعمـ ىو المعطي لممعمومات ،وتتفؽ مع فكرة أف المتعمـ يجب أف يكوف صانعاً ليذه المعمومات.
ويتحقؽ ذلؾ كما ذكر كولبورف ):)Colburn,1998:435

 يصبح المعمـ والمتعمموف واعيف ومدركيف لممعمومات السابقة والمفاىيـ الخاطئة والعموـ البديية. يصبح المتعمموف غير مقتنعيف باعتقاداتيـ البدييية المحدودة. -يشترؾ المتعمموف في األنشطة التي تتحدى معموماتيـ السابقة وتمكنيـ مف بناء فيـ جديد.

فالمدخؿ البنائي في التدريس والتعمـ ينقؿ المتعمميف بعيداً مف الستظيار األصـ لمحقائؽ إلى

مػا وراء اإلدراؾ والتقػويـ الػػذاتي ،كػذلؾ فإنػو عنػػد أداء الميػاـ فػػإف التركيػز يكػوف عمػػى التعػاوف وفػػرؽ
العمؿ وميارات التصاؿ بيف األشػ ػػخاص ،وتشتؽ أنش ػ ػ ػ ػػطة الػتعمـ مػف السػياؽ ذي المعنػى وظػروؼ
الحيػػاة الحقيقيػػة وممارسػػات التصػػاؿ ،كمػػا أف بيئػػة الػػتعمـ البنػػائي تعمػػؿ عمػػى أف ينش ػ ػػأ الػػتعمـ فػػي

س ػػياؽ مشكالت وظروؼ الحػػياة الحقيق ػػية ).(Brown,1998:300
والتعميـ يعمؿ عمى تزويد التالميذ بالخبرات ذات العالقة وتوفير الفرص المتتالية لمحوار
بحيث يبرز المعني ويتـ بناؤه ،)Richard I & Arends,2005:22( .والبنائية ىي السـ العاـ

الذي أعطي لممنظور السائد ،والمنظور البنائي في ممارسة تعميـ العموـ يعتمد عمى الحوار

والمناقشة .ويؤكد ( )Good & Julen,1993كما جاء في اليويدي ( )2005أف النظرية البنائية
لمتعمـ تؤكد ضرورة بناء المتعمميف ثـ إعادة بنائيـ لممعاني الخاصة بأفكارىـ المتعمقة بكيفية عمؿ
العالـ ،وأف ىذا البناء يتضمف في بعض األحياف تميي از ألنظمة أو عالقات جديدة في األحداث أو

األشياء واختراع مفاىيـ جديدة أو توسيع مفاىيـ قديمة ،واعادة األطر المفاىيمية إليجاد عالقات
جديدة ذات مستوي أعمى (اليويدي.)299:2005،

 2.2.2.1مفيكـ ممارسات التعمـ البنائي
تقترح البنائية ثالث نقاط أساسية كصريحة لممارسة التعميـ ىي:
 .1ييدؼ التعميـ إلى فو المتعمميف لممعرفة وتركيزىا وليس السموكيات الظاىرة ،أي أنيا تركز عمى
العمميات المفاىيمية.

 .2المعرفة شبكة مف األبنية المفاىيمية ومف ثـ ل يمكف أف تنتقؿ باستعماؿ الكممات ،ألنيا
يفترض أف تكوف مبنية في داخؿ عقؿ المتعمـ.
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 .3التعميـ ىو نشاط اجتماعي يتضمف متعمميف يتطمب مف المعمـ أف يؤثر فييـ ،وأف التعمـ نشاط
خاص يأخذ مكانو في عقؿ المتعمـ .ولكي يقود التعميـ إلى التعمـ ينبغي عمى العمـ أف يمتمؾ

تصو اًر عف األفكار التي يحمميا المتعمموف عف المحتوى قبؿ البدء بالتعميـ وعف كيفية ربط ىذه

األفكار بعضيا مع بعض (.)Glasersfeld,E. Von, 1991:415
كتستنتج الباحثة أف التعمـ مف كجية نظر البنائية ما يأتي:
 التعمـ ل ينفصؿ عف التطور النمائي لمعالقة بيف المتعمـ والموضوع.
 التعمـ يقترف باشتغاؿ المتعمـ بالموضوع وليس باقتناء معارؼ عنو.

 الخطأ يساعد عمى التعمـ ،إذ أف الخطأ ىو فرصة وموقؼ ،وبعد تجاوزه يتـ بناء المعرفة التي
نعدىا صحيحة ،أي إف الفيـ شرط ضروري لمتعمـ.

 التعمـ يقترف بالنشاط والتجربة وليس بالتمقيف.
 التعمـ ىو تجاوز لالضطراب (عدـ التزاف).

كفي ضكء ذلؾ تعرؼ الباحثة ممارسات التعمـ البنائي :تعني األداءات التدريسية القائمة
عمى النظرية البنائية والتي تمارسيا الطالبة المعممة داخؿ غرفة الصؼ وتقاس بالدرجة التي تحصؿ

عمييا الطالبة المعممة بالختبار المعرفي لمجوانب المعرفية وبطاقة المالحظة لمجوانب التطبيقية

لممارسات التعمـ البنائي.

حيث تسترشد البنائية والتعميـ البنائة وممارساتو التعميمية – التعممية بخمسة عناصر أساسية تنشػيط

المعرفة السابقة وىي (:)Tolman and Hardy,1995:26
 -1تنشيط المعرفة السابقة.
 -2اكتساب المعرفة.
 -3فيـ المعرفة.

 -4استخداـ المعرفة.

 -5النعكاس والتأمؿ في المعرفة .

ممارسات تنطمؽ مف فكر البنائية كمعاييرىا في التدريس الفعاؿ:
ينطمؽ الكثير مف الممارسات مف فكر البنائية منيا:
 -التركيز عمى التعمـ أكثر منو عمي التعميـ.

 التركيز عمى نشاط الطالب المتعمـ العقمي والجسمي كتطبيؽ فعمي لمبنائية ،وتوجيو ىذا النشاطنحو المزيد نحو التعمـ.

 بيئة التعمـ تتضمف مشكالت أو مياـ حقيقة دائمة.34

 ممارسة الطالب الستقصاء العممي لحؿ المشكالت. -بناء ميارات التعمـ الذاتي لدى الطالب.

 توفير مواقؼ تعميمية مريحة يكوف الطالب مف خالليا قادريف عمى التعمـ مف خالؿ األنشطةوالتعاوف.

 -إثارة اىتماـ الطالب ،وتشجيع المشاركة وتبادؿ األفكار وتوجيييا.

 -التفاعؿ مع الطمبة المتعمميف لتشجيعيـ عمى التفاعالت الجتماعية.

 استخداـ أنشطة تشغيؿ اليديف وتشغيؿ العقؿ مفتوحة النياية المتضمنة طرح األسئمة والتعمـالتعاوني.

 تنوع أنشطة التعمـ والنمو الذاتي في ميداف أساليب البحث والتعمـ مف أجؿ مزيد مف التعمـوالتوسع والمتداد فيو.

 تنوع األنشطة التي تشجع التفكير ،والستقصاء والكتشاؼ ومعالجة المياـ والمشكالتالحقيقية.

 -توظيؼ ما يعرفو الطالب المتعمـ لكتشاؼ ما ل يعرفو.

 توفير وسائؿ لتوجيو الطالب في أثناء انشغالو وانيماكو في تعمـ المياـ التعممية أو المشكالتالواقعية.

 التركيز عمى المستويات العميا مف التفكير والفيـ القائـ عمى التأمؿ والتحميؿ والنقد بدلً مفالتركيز عمى الحفظ واستظيار المعمومات أو استذكارىا.
 توكيد األنشطة التي تستجر الفضوؿ وحب الستطالع الطبيعي العممي لدى الطمبة فتحفزىـوتجذبيـ إلى النشغاؿ والنيماؾ فييا.

 أنشطة تعمـ تعتمد عمى إعماؿ العقؿ والتفكير التأممي اليادؼ إلى الفيـ وتوكيد المعانيواستخداميا في ضوء طبيعة العمـ والتكنولوجيا.

 -تقبؿ فشؿ الطالب واعتباره جزءاً مف بيئة التعمـ البنائي وممارساتو(زيتوف.)62- 63:2007 ،

 2.2.2.2االختالؼ بيف الممارسات التعميمية -التعممية لمتعمـ البنائي عف التعمـ االعتيادم
حيث قدـ ( )Yager, 1991قائمة رصد أولية (مؤشرات) لتحديد مدى حدوث التعمـ البنائي
وممارساتو في غرؼ الصؼ البنائية مقابؿ المنحني العتيادي التقميدي كما ذكرىا زيتوف

( )67:2007كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:
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جدكؿ رقـ ()2.1

قائمة رصد أكلية (مؤشرات) لتحديد مدل حدكث التعمـ البنائي كممارساتو في غرؼ الصؼ
البنائية مقابؿ المنحني االعتيادم التقميدم

التعمـ

البنائي

الممارسات التعممية – التعميمية

التعمـ االعتيادم
التقميدم

الطالب

ويعرؼ ) الموضوع أو القضية.
 الطالب ّ
يحدد ( ّ
 يرى الموضوع أنو ذو عالقة

الطالب

 يطرح األسئمة.

المعمـ

الطالب
الطالب

يحدد المصادر البشرية والمكتوبة.
ّ 
يحدد مواقع وأمكنة المصادر المكتوبة.
ّ 

المعمـ

 يتواصؿ مع المصادر البشرية التي يحتاجيا.

المعمـ

الطالب

 يخطط الستقصاءات واألنشطة.

المعمـ

نعـ

 استخداـ طرؽ وأساليب متنوعة في التقويـ.

ل

نعـ

 يستخدـ الطالب التقييـ الذاتي.

ل

نعـ

 تطبيؽ المفاىيـ والميارات عمى مواقؼ جديدة.

ل

نعـ

 يقوـ الطالب بالعمؿ واتخاذ الق اررات.

ل

نعـ

 مفاىيـ ومبادئ العمـ يتـ التوصؿ إلييا كونيا نحتاجيا.

ل

نعـ

 ىناؾ أدلة وشواىد عمى التوسع في التعمـ خارج المدرسة.

ل

نعـ

الطالب

المعمـ
ل

المعمـ

وىذا يبيف أف التعمـ البنائية يختمؼ اختالفاً كبي ار عف التعمـ العتيادي ،فالمتعمـ الطالب

(ويعرؼ) الموضوع أو القضية وطرح األسئمة ويستخدـ التقييـ الذاتي ويطبؽ المفاىيـ
يحدد
ّ
ّ
والميارات عمى مواقؼ جديدة في بيئة التعمـ أي أف البنائية متمركزة حوؿ المتعمـ وليس حوؿ المعمـ
كما الحاؿ في التعمـ العتيادي.

 2.2.2.3مالمح لقياس التغير كالتطكر لممارسات المعمـ
التغير أو التطور في حدوثو
قدـ سو ( )So,2000:85مالمح التعمـ والتعميـ لقياسو وقياس
ّ
وممارساتو لدى المعمـ البنائي في ستة مجالت ىي:
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األكؿ :يستخدـ المعرفة الحالية لتوجيو التعميـ:
 وعى المعمميف لألفكار ( والمفاىيـ) الحالية لدى الطالب. -يستجر (المعمـ) أفكار الطالب قبؿ تقديـ أفكاره .

 يتحدى أفكار الطالب (مبادرات الطالب وأفكارىـ). -يجعؿ األفكار الجديدة تصؿ إلي الطالب .

الثاني :يوجو الطالب لتوليد التفسيرات والبدائؿ:
 الطالب يالحظوف الظاىرة . -الطالب يصفوف الظاىرة.

يولدوف التفسيرات .
 الطالب ّ الثالث :إجابات الطمبة واألخطاء المفاىيمية . -الطالب يفسروف التناقضات والمفاىيـ الخاطئة (البديمة).

الثالث :يطرح األسئمة الواضحة المعالـ:

 بيئة تعمـ غنية باألسئمة المطروحة. -األسئمة تستند إلى إجابات الطالب.

ويبرروف إجاباتيـ.
 يتوسع الطالب بأسئمتيـ ّ يقبموف إجابات واقتراحات الطمبة ويقدرونيا.الرابع :يختار المواد واألنشطة لكي يختبر الطالب أفكارىـ:
 -الطالب يعمموف بالمواد واألنشطة.

 الطالب منشغموف بالستقصاء العممي. يقدـ المعمـ أقؿ ما يمكف (الحد األدنى) مف المساعدة. -يختبر الطالب أفكارىـ .

 -اقتراحات الطالب توجو سير األنشطة .

الخامس :تييئة جو الصؼ الذي يقود إلى التعمـ :
-

الطالب يقيموف أفكارىـ ويناقشونيـ مع المعمـ .

يقيموف أفكارىـ ويناقشونيا مع أقرانيـ.
الطالب ّ

السادس :تزويد الطالب بالفرص لتحقيؽ األفكار الجديدة:
 -يربط نقاط التعميـ الحالية بالمعرفة السابقة .

 -يطبؽ الطمبة المعرفة في مواقؼ حقيقة جديدة.
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 2.2.2.4دكر المعمـ البنائي في التعمـ البنائي:
يتطمب تحقيؽ التعميـ الفعاؿ مف منظور التعميـ البنائي مف المعمـ البنائي تحقيؽ ما يمي كما ذكرىا

بروكس وبروكس( )Brooks and brooks, 1993وترجميا (زيتوف:)65:2007،

 المعمـ البنائي يشجع ويتقبؿ ذاتية واستقاللية الطالب المتعمـ ومبادراتو والتعبير عنيا بحريةتامة بعيداً عف الخوؼ و اإلىماؿ أو الستيزاء أو النتقاد.

 المعمـ البنائي يستخدـ مصادر البيانات الخاـ والمصادر الرئيسية المادية اليدوية المتفاعمة. المعمـ البنائي يستخدـ مصطمحات معرفية تعكس المنظور المعرفي لمتعمـ مف مثؿ:التصنيؼ ،والتحميؿ  ،والتنبؤ  ،والتخميؽ عند تحديد ميمات التعمـ ومشكالتو.

 المعمـ البنائي يسمح لستجابات الطمبة بتوجيو سير الدروس وتحفزىا وبتعديؿ استراتيجياتالتدريس وتغيير المحتوي.

 المعمـ البنائي يستقصي فيـ الطالب لممفاىيـ السابقة قبؿ ربطيا بالمفاىيـ الجديدة. المعمـ البنائي يشجع الطالب عمي الحوار والمناقشة والمناظرة مع زمالئو والتعاوف فيمابينيـ وبيف المفاىيـ.

 المعمـ البنائي يسعي لتطوير الستجابات األولية المبدئية لمطالب وتشكيميا واعادةصياغتيا بصقميا وتيذيبيا ،ومف ثـ النطالؽ في تقصييا وبحثيا وفقاً لىتمامات الطمبة

وميوليـ.

 المعمـ البنائي يييئ الفرص لمشاركة الطالب في الخبرات التي تبدو متناقضة مع مفاىيميـأو أفكارىـ ومف ثـ تشجيع المناقشة وتطويرىا.

 -المعمـ البنائي يسمح بزمف انتظار التفكير قبؿ طرح األسئمة وتمقى اإلجابات أو التعميقات.

 المعمـ البنائي يعطي الطالب الفرصة الكافية لبناء العالقات وادراكيا ،وايجاد الستعاراتوالتشبييات.

 المعمـ البنائي يغذي ويعزز الفضوؿ الطبيعي وحب الستطالع العممي لدى الطالب مفخالؿ استخداـ نماذج دورات التعمـ ،وىو مصدر واحد مف مصادر التعمـ .

وىذا يبيف أف دور المعمـ في البنائية يختمؼ اختالفاً كبي ار عف دوره في التعميـ العتيادي،

فيو يختار األنشطة التدريسية بعناية شديدة ويشرؾ المتعمميف عمى نحو فعاؿ ويشجعيـ عمى بناء
فيميـ الخاص عف طريؽ تممسيـ لمواقع الذي يحيط بيـ ،وينظر عمى أنيـ شركاء في عممية التعمـ

فعميو التفاوض معيـ مستنداً إلى خمفيتيـ المعرفية لمتوصؿ لألىداؼ المنشودة أو الحموؿ أو إنجاز

الميمة.
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وترى الباحثة أف كؿ عمؿ يقوـ بو المعمـ يجعؿ مف المتعمـ مركز العممية التعممية ويساعده

عمى الوصوؿ إلى الحؿ أو إنجاز الميمة بنشاط وحيوية؛ يعد دو اًر بنائياً لممعمـ.

 2.2.2.5دكر المتعمـ في التعميـ البنائي:
ىذا ولخص فميبس ( )Philips,1995ثالثة أدوار مميزة لمطالب المتعمـ البنائي وىي:

األكؿ :الفرد (المتعمـ) النشط ،فالمعرفة والفيـ يكتسباف بنشاط ،والطالب المتعمـ يناقش ويحاور،
ويضع فرضيات تنبؤيو تفسيرية ،ويستقصي ويتحرى ويأخذ مختمؼ وجيات النظر بدل مف السماع
أو القراءة أو القياـ باألعماؿ الروتينية التقميدية.
الثاني :الفرد (المتعمـ) الجتماعي ،وفي ىذا تبنى المعرفة والفيـ اجتماعيا ،فالطالب المتعمـ ل يبدأ
ببناء المعرفة بشكؿ فردي فحسب ،وانما بشكؿ اجتماعي عف طريؽ الحوار والمناقشة والتفاوض

الجتماعي مع اآلخريف.

الثالث :الفرد (المتعمـ) المبدع ،فالمعرفة والفيـ يبتدعاف ابتداعا ،فالطمبة المتعمموف يحتاجوف ألف
يبتدعوا المعرفة ،ول يكفي بافتراض دورىـ النشط فقط ،فكما قاؿ بياجيو :إف الفيـ يعني اإلبداع

والختراع (زيتوف.)57:2007،

وترى الباحثة أف كؿ نتاج جديد ىو إبداع بالنسبة إلى المتعمـ بحسب خبرتو وىو في الوقت

نفسو يعد خبرة سابقة بالنسبة لممتعمـ ،فعمى المعمـ أف ينظر إلييا بأنيا نتاجات مبتكرة مف المتعمميف

حتى إف سبؽ أف اكتشفيا غيرىـ.

كلتفعيؿ دكر الطالب المتعمـ ،فإف ثمة خمسة مبادئ ميمة لمتعمـ البنائي:
أكالن :طرح مشكالت وثيقة الصمة بالطالب وىذا بالطبع ل يعني أف الطالب المتعمميف أحرار في

دراسة كؿ ما يريدونو وفي أي وقت يشاؤوف كما يرى بعض التربوييف ،بؿ إنو يعني أنو يعني أنو

يجب عمى المعمـ أف يخطط الدرس بحيث أف الموضوع سيكوف ذا أىمية وميما لمطمبة مما
يجعميـ ميتميف بو ،ولعؿ العروض الفجائية أو األنشطة العممية المثيرة أو طرح األسئمة أو

المشكالت الجيدة الجاذبة لالىتماـ تساعد عمى كؿ ذلؾ .كفي ىذا يصؼ جرينبرغ

الجيدة بالمكاصفات كالمعايير اآلتية:

 .1تتطمب مف الطمبة المتعمميف أف يعمموا تنبؤات (فرضيات) قابمة لالختيار.
 .2تطمب استخداـ أدوات ومواد غير غالية الثمف.
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المشكمة

متعددة لحميا.
 .3معقدة بدرجة معقولة مقبولة بحيث تستجر طرائؽ ومناحي ّ
 .4تستفيد وتستجر الجيود الجماعية.
 .5ينظر الطالب إلييا وفي وقت ما أنيا ذات عالقة وصمة وثيقة بيـ.

تبيف أف التعميـ العتيادي يجزئ المفاىيـ
ثانيان :بناء التعمـ حوؿ المفاىيـ الرئيسية ،وفي ىذا ّ
ويقسميا إلي أجزاء ومفاىيـ صغيرة متناثرة ويتـ التركيز عمييا .وقد يؤدي ىذا النوع مف الممارسات

التدريسية إلى تشتيت األفكار أو إحباط الطمبة ومف ثـ تطبيقيا الخاطئ لمحقائؽ المنفصمة المتناثرة

ىنا وىناؾ؛ وذلؾ ألف الطالب المتعمـ ل يرى الصورة العامة لممفاىيـ الرئيسية والتي بعد تعمميا

يمكف دراسة التفاصيؿ بعمؽ ورؤية الصورة األولي ككؿ.

ثالثان :بحث وتقدير آراء الطالب وأفكارىـ تكشؼ عف المفاىيـ الحالية وقدراتيـ الستدللية .وفي
ىذا فإنو مف الصعب كما يبدو تأطير التعمـ البنائي وتفعيمو دونما معرفة تفصيمية لما يفكر بو

الطالب؛ ففقداف ىذه المعرفة يمكف أف تؤدي بالمعمـ لمعالجة مشكالت ل عالقة ليا بالطالب بينما
ثمة مفاىيـ بديمة (خاطئة) لدى الطالب لـ تتـ بحثيا أو معالجتيا .وىذا كمو يؤدي إلى فقداف التعمـ

أو اكتسابو عمى الرغـ مف حجـ العمؿ والجيود المبذولة مف قبؿ المعمـ والطالب سواء بسواء.

ولمتأكد مف أف المعمـ يتحقؽ وباألحرى يدرؾ ماذا يفكر بو الطمبة ،فإف عميو الستماع لما يقولو

الطالب ل لتحديد الصواب أو الخطأ ،بؿ لفيـ تفكيرىـ واستدللىـ وافتراضاتيـ .وليذا ينبغي
السماح ليـ ليعبروا عف آرائيـ وأفكارىـ بحرية ،والتوسع والمتداد في تفسيراتيـ العممية.

رابعان :تكييؼ المنياج لمعالجة تصورات الطمبة وافتراضاتيـ ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،إذا كاف لدى
الطالب فيـ بديؿ خاطئ يتعمؽ بأف حركة الجزيئات الكبيرة تستغرؽ وقتاً أقؿ وأيسر في التحرؾ
مقابؿ الجزيئات الصغيرة ،ويبدو ىذا منطقياً ألوؿ وىمة لمطالب الصغار ألنيـ يروف زمالئيـ
الكبار يتحركوف بسرعة وبيسر مف نظرائيـ الصغار في أثناء تحركيـ ودفعيـ لمطالب مف طريقيـ.

وفي ىذا يمكف لممعمـ استخداـ نشاط كيميائي يتعمؽ بػ (كيؼ تتحرؾ الجزيئات؟) ،ومف ثـ تبياف
كيؼ يصعب تحرؾ الجزيئات الكبيرة مقارنة بنظيرتيا الجزيئات الصغيرة.
خامسان :تقييـ تعمـ الطالب في السياؽ التعميمي ،يجب أف يكوف الغرض األساسي مف التقييـ ىو
مساعدة المعمـ لمعرفة ما إذا كاف الطمبة أتفنوا و فيموا المفاىيـ التي تـ تعمميا أو بناؤىا .وفي

ىذا يجب أف تكوف عممية التقييـ مستمرة ،وأف تتـ مراقبة الطمبة منذ بدء التعميـ .فإذا توقؼ التعميـ

أو تعمـ الطالب في وقت ما في أثناء درس العموـ ،فإف عمي المعمـ تحديد سبب ذلؾ مف جية،

وعدـ استيعاب فيـ الطالب لممفاىيـ مف جية أخرى ،ومف ثـ عمؿ الترتيبات والتعديالت عمى
الدرس لمعالجة المشكمة؛ إذ إف ما نريد معرفتو ىو ما يفيمو الطالب بالفعؿ .وىذا ل يشبو أداءىـ
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عمى الختبارات الموضوعية مف حيث إنو يمكف لمطالب أف يكونوا غير فاىميف الدرس أو المفاىيـ
ومع ذلؾ يمكنيـ العمؿ جيداً في الختبار (زيتوف.)58:2007 ،

كمف ىذا كمو ترل الباحثة أف البنائية تفرض دو اًر جدي اًر عمى المتعمـ كما حدده فيمبس بنائياً بثالث
أدوار ثالثة ىي :المتعمـ النشط ،المتعمـ الجتماعي ،المتعمـ المبدع .وبيذا تنقؿ البنائية األفراد

المتعمميف بعيداً عف الحفظ الصـ لمحقائؽ والمفاىيـ والمبادئ العممية إلى الفيـ الذاتي ذي المعني
الذي يفسر ما يحدث والتنبؤ بو ،وبالتالي الستخداـ النشط لممعرفة ومياراتيا ،فكؿ نتاج جديد ىو
إبداع بالنسبة إلى المتعمـ بحسب خبرتو وىو في نفس الوقت يعد خبرة سابقة بالنسبة إلى المتعمـ،

فعمى المعمـ أف بنظر بأنيا نتاجات مبتكرة مف المتعمميف حتي إف سبؽ أف اكتشفيا غيرىـ.

 2.2.2.6بيئة الصؼ البنائية:
وصؼ (ولسوف) بيئة التعمـ البنائي بأنيا" :المكاف الذي يحتمؿ أف يعمؿ فيو المتعمموف معاً
ويشجعوا بعضيـ البعض ،مستخدميف في تحقيؽ ذلؾ األدوات المختمفة ومصادر المعمومات

المتعددة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية وأنشطة حؿ المشكالت".
محددة سموكية
حيث إف التحوؿ مف النظرية السموكية التي تؤكد أف يكوف لمطمبة المتعمميف أىداؼ ّ
ومرتبطة بسموؾ قابؿ لممالحظة والقياس إلى النظرية المعرفية التي تؤكد ما يجري داخؿ عقؿ
المتعمـ وعمى العوامؿ المتداخمة التي تؤثر في سموكو ،إلى النظرية البنائية كتطوير ألفكار النظرية

المعرفية التي تؤكد بناء الطالب المتعمـ لمعرفتو بنفسو وتوظيفيا مما يجعؿ تعممو ذا معني؛ كؿ
ذلؾ ّأدي بالنتقاؿ مف تبني السموكية إلي تبني البنائية في التعمـ؛ وترتب عمى ذلؾ تحولت
وتوجيات ميمة في مناىج العموـ واستراتيجيات تدريسيا لعؿ مف بينيا ما يأتي:

 .1التركيز عمى عقؿ المتعمـ ذاتو وخبراتو السابقة وما يحدث فيو بما في ذلؾ دماغو ومدركاتو،
وخبراتو السابقة ،ودافعيتو وفضولو الطبيعي ،وكيؼ ينظـ بنيتو المعرفية بدلً مف التركيز عمى

العوامؿ الخارجية المؤثرة في المتعمـ.

 .2التركيز عمى الميارات العقمية العميا بشكؿ أكبر كما في اإلبداع  ،والتفكير الناقد ،والتفكير
التأممي ،والعمميات العقمية الستقصائية وعمؿ العالقات بيف المفاىيـ العممية المتعممة.

 .3التحوؿ مف الحفز الخارجي إلى الحفز الداخمي وميوؿ الطمبة واىتماماتيـ.
 .4الىتماـ بالمعرفة السابقة لمطالب المتعمـ.

 .5النتقاؿ مف التعمـ الفردي إلي التعمـ التعاوني وليس الزمرى.
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 .6أصبح الطالب المتعمـ مسؤولً عف تعممو ،وبالتالي تـ النتقاؿ مف العتماد الكامؿ عمى المعمـ
إلى دور المعمـ الميسر أو المساند لمتعمـ.

 .7أصبح لممعمـ أدوار جديدة ومتجددة وفقاً لمتعميـ البنائي بحيث يمارس أدوا اًر عدة مف بينيا:

أ -تنظيـ البيئة التعميمية البنائية ،ومصدرىا كاحتياطي لممعمومات كمما اقتضي األمر ذلؾ،
وىو أنموذج مف أدوات وأجيزة ومواد تعميمية مكتوبة والكترونية مختمفة .

ب -موفر لمصادر التعمـ المختمفة مف أدوات وأجيزة ومواد تعميمية مكتوبة والكترونية مختمفة.
ت -مشارؾ في عممية إدارة التعمـ وتقييمو تقييماً حقيقياً وواقعياً (زيتوف.)158:2003،

كفي ىذا كمو ،يتطمب التحوؿ مف البيئة الصفية العتيادية التقميدية إلى البيئة الصفية البنائية
استحقاقات وتوجيات عديدة لعؿ مف أبرزىا مبدئياً تغير وتجدد أدوار كؿ مف المعمـ المتعمـ؛

التحوؿ مف التركيز عمي محورية المعمـ ( تقميدياً) إلي محورية الطالب المتعمـ
وبمعني أخر
ّ
(حديثاً).
مميزات بيئة الصؼ البنائية
أوصت البحوث ( )Brooks and Brooks,1993بتييئة بيئة الصؼ البنائية وبيئة المتعمـ البنائية
في ضوء القتراحات اآلتية:

 .1بيئة صؼ تقبؿ استقاللية وذاتية الطالب وتشجعيا؛ فمف خالؿ احتراـ أفكار الطالب وآرائو،

وتشجيع التفكير المستقؿ لو يساعد المعمموف الطالب لتحقيؽ ىويتيـ الفكرية العقمية .والطالب

الذيف يطرحوف األسئمة ويشكمونيا والقضايا ثـ يحاولوف دراستيا وبحثيا وتحميميا يأخذوف
المسؤولية حوؿ تعمميـ وتقدميـ في التعمـ وبالتالي يصبحوف قادريف عمى حؿ المشكالت.

 .2بيئة صؼ يطرح فييا المعمـ أسئمة مفتوحة النياية ويسمح بزمف النتظار تفكير لتمقى
اإلجابات أو المقترحات أو التعميقات؛ فالتفكير التأممي يأخذ وقتاً وغالباً ما يتـ بناؤه مف أفكار
تحدد الطرؽ التي يطرح بيا المعمموف األسئمة والطرؽ التي
اآلخريف وتعميقاتيـ ،وفي ىذا ّ
يستجيب الطمبة ليا مدى نجاح الطالب في أنشطة الستقصاء التي يقوـ بيا ويؤدييا.

 .3بيئة صؼ تشجع مستويات التفكير العالية؛ فالمعمـ في بيئة الصؼ البنائية يتحدى الطالب
لموصوؿ إلى ما وراء معرفة

الحقائؽ وحفظ المعمومات؛ فيو يشجع الطالب عمى عمؿ

ارتباطات وعالقات لتمخيص المفاىيـ مف خالؿ التحميؿ والتنبؤ والتبرير ،والدفاع عف آرائيـ

وأفكارىـ وتعميقاتيـ ونتائجيـ.

 .4بيئة صؼ ينشغؿ فييا الطالب في الحوار والمناقشات والمناظرات العممية مع المعمـ ومع

بعضيـ بعضاً؛ فالحوار الجتماعي يساعد الطمبة عمى تعديؿ وتغيير أو تعزيز أفكارىـ
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ومقترحاتيـ؛ فإذا ما أعطوا الفرصة لتقديـ ما يفكروف بو وسماع ما يقدمو اآلخروف مف أفكار،

فإنو عندئذ يمكنيـ أف يبنوا أساساً أو قاعدة لمعرفة شخصية ذاتية يفيمونيا .ويكوف ذلؾ فقط
عندما يشعروف بدرجة مف الراحة واألريحية في التعبير عف أفكارىـ جيداً.

 .5بيئة صؼ تشجع الطالب لالنخراط والنيماؾ في الخبرات التي تتحدى الفرضيات مف جية،

وتشجع المناقشات مف جية أخرى .وفي ىذا وعندما يسمح لمطالب لعمؿ تنبؤات فإنو غالباً ما
يولد الطمبة فرضيات مختمفة حوؿ الظاىرة

أو الظواىر الطبيعية .والمعمـ البنائي يزود

الطالب فرصاً كافية لختيار وفحص فرضياتيـ وبخاصة مف خالؿ الستقصاء والمناقشات

الحسية وتشغيؿ اليديف والعقؿ الفكر معاً.
الجماعية في الخبرات
ّ
 .6بيئة صؼ يستخدـ فييا الطالب البيانات الخاـ والمصادر الولية والمواد المادية المتفاعمة

لتزويد الطالب بالخبرات بدلً مف استخداـ بيانات اآلخريف ومعموماتيـ والعتماد عمييا فقط،
وتتضمف وضع الطالب في مواقؼ حقيقية دائمة ،ومساعدتيـ لتوليد المجردات التي تربط

الظاىرة أو الظواىر معاً (زيتوف.)55-56:2007،

كفي ضكء ذلؾ كمو ،تمخص الباحثة بيئة الصؼ البنائية كالتعميـ البنائي بصفات عديدة لع ّؿ مف
أبرزىا
 -التمركز حوؿ الطالب.

 -استخداـ المنحى العممياتي.

 التفاوض (المفاوضة) الجتماعية. -المعمـ الميسر والباحث.

 الطالب والمعمموف متفاعموف. -التنظيـ الديمقراطي.

 -السمطة والضبط يمكف تقاسميا والمشاركة فييا مف جميع األطراؼ.

إف طوؿ
 توفير الوقت الكافي لبناء المعرفة الجديدة كونيا تبني مف قبؿ الطالب المتعمـ؛ إذ ّالوقت (المناسب) يمنح الطمبة الفرصة الكافية لمتفكير في الخبرات الجديدة ووضعيا في
نسؽ واحد مع الخبرات الحالية أو الفيـ الحالي.

 2.2.3ثالثان :التقكيـ:
يعد التقويـ التربوي أحد المكونات الميمة واألساسية في المنظومة التربوية ،فيو يؤثر في

كؿ مكوناتيا ويتأثر بيا ،حيث أف التقويـ عممية ل غنى عنيا في العممية التعميمية التعممية ،ولبد
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مف تقويـ التعميـ في كؿ مجالت المعرفة لمكشؼ عف مدى تحقؽ األىداؼ المتوخاة ،وييدؼ
التقويـ إلى تحديد مقدار ما يحقؽ التعميـ مف أىداؼ وذلؾ مف خالؿ تمثؿ الطمبة لممعرفة وقدرتيـ
عمى استخداميا في المواقؼ المختمفة ،وتمثميـ لمقيـ والتجاىات ،كما يتضمف التقويـ الحكـ عمى

مدى فاعمية تحقيؽ األىداؼ التربوية.

ويتطمب التقويـ التربوي اىتماماً خاصاً مف القائميف عمى العممية التعميمية التعممية ،حيث

يؤدي ىؤلء دو اًر ميماً في مجالت التقويـ التربوي التي تشمؿ تقويـ المعمـ ،وتقويـ الطالب ،وأىميا
تقويـ الطالب المعمـ لما لو مف تأثير قوي في أدائو التعميمي ،كما ييدؼ إلى مساعدتو في تطوير

بناء عمى نتائج التقويـ لموصوؿ إلى أفضؿ أداء لو وتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة.
أدائو ً

 2.2.3.1االتجاىات الحديثة في التقكيـ:
لقد ظيرت أنواع جديدة لمتقويـ بعدة مسميات مثؿ التقويـ األصيؿ ،والتقويـ البديؿ ،والبعض
اآلخر مف الباحثيف استخدموا مصطمح األداء وىي مصطمحات متقاربة ،وىذه المسميات الجديدة

كانت ردة فعؿ عمى النتقادات التي وجيت لمتقويـ التقميدي ،والعمؿ عمى إعادة النظر في النظاـ
التقميدي لمتقويـ واستبدالو باألساليب الحديثة وىي كميا مصطمحات متقاربة مع بعضو البعض.

 2.2.3.2مفيكـ التقكيـ البديؿ:
تعددت التعريفات التي تناولت مفيوـ التقويـ البديؿ كالتالي :
تعرؼ الحريري ( )306 :2008التقويـ البديؿ بأنو التقويـ الذي يعتمد عمي الفتراض القائؿ

بأف المعرفة يتـ تكوينيا وبنائيا بواسطة المتعمـ ،حيث تختمؼ تمؾ المعرفة مف سياؽ آلخر ،حيث

تـ تشكيؿ صورة متكاممة عف المتعمـ في ضوء مجموعة مف البدائؿ بعضيا أو جميعيا.

كما تعرفو مجيد ( )55 :2011بأنو العممية التي تعتمد عمى قياس األداء في المياـ

الحقيقية باستعماؿ عدة أساليب ومقاييس مثؿ المالحظة والختبارات والتقويـ الذاتي وتقويـ األقراف
والحقائب التعميمية وممفات األعماؿ وغيرىا ،لجمع المعمومات لغرض استعماليا في التشخيص

والتقدير واصدار الحكـ عمى مدى تعمـ الطالب مف معارؼ وميارات واتجاىات  ،وعمى مدى
فعالية العممية التعميمية وصالحية المنيج وفعالية سياسة التعميـ.

كبناء عمى سبؽ ،تعرؼ الباحثة التقييـ البديؿ بأنو :قياـ المعمـ بتحديد مقاصد أو غايات
مسبقة تقيـ في ضوئيا أداء الطمبة المتعمميف أو تتبع األىداؼ مف دافع سياؽ عممية التعمـ نفسيا.
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 2.2.3.3خصائص التقكيـ البديؿ:
يتميز التقويـ البديؿ بخصائص عدة تختمؼ عف التقويـ العتيادي التقميدي ،مف أىميا ما

ورد في زيتوف (:)608-607:2007

 -1يستند التقويـ البديؿ إلى مستويات ونواتج تعمـ محددة تتطمب إبراز ميارات المتعمـ وتأمالتو
وانعكاساتو.

 -2يتطمب التقويـ البديؿ شكالً مف أشكاؿ التعاوف الجتماعي.
 -3يتطمب التقويـ البديؿ مياماً واقعية .

 -4يستند التقويـ البديؿ إلى التقويـ المباشر لسموؾ المتعمـ وأدائو المتوقع بطريقة مباشرة.
 -5يتضمف التقويـ البديؿ عمميات تقويـ مختمفة مف األداء عبر الزمف.
 -6يستند التقويـ البديؿ إلى نظاـ التقويـ القائـ عمى المستويات.

ما سبؽ يتضح أف التقويـ البديؿ بأساليبو المتعددة والمتنوعة يتمتع بخصائص تميزه عف التقويـ

التقميدي.

 2.2.3.4االختالؼ بيف التقكيـ البديؿ كالتقكيـ التقميدم:
يختمؼ التقويـ البديؿ عف التقويـ التقميدي مف عدة أوجو كما أشار إلييا حميد ( )19:2013نقالً

عف (زيتوف )1996 ،كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:

جدكؿ رقـ (:(2.2

االختالؼ بيف التقكيـ البديؿ كالتقكيـ التقميدم
التقكيـ التقميدم

المقارنة

التقكيـ البديؿ

الشكؿ

يأخذ شكؿ مياـ حقيقة مطموب مف يأخذ شكؿ اختبار تحصيمي أسئمتو
كتابية -قد ل تكوف ليا صمة بواقع

الطالب إنجازىا أو أدائيا.

الطالب -مطموب مف الطالب اإلجابة
عنيا باختبار إجابة صحيحة أو تكممة

عبارة أو كتابة جمؿ قصيرة.
المعرفة

تتطمب مف الطالب تطبيؽ معارفيـ تتطمب مف الطالب تذكر معمومات

ميارات التفكير

يوظؼ الطالب ميارات التفكير العميا يوظؼ الطالب عادة ميارات التفكير

ومياراتيـ ودمجيا إلنجاز الميمة .
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سبؽ ليـ دراستيا.

المقارنة

التقكيـ البديؿ
ألداء

الميمة

التقكيـ التقميدم
(ميارات

التحميؿ ،التقييـ ،التركيب ).
الكقت

التطبيؽ ،الدنيا إلنجاز الميمة (ميارات التذكر،
الستيعاب ).

يستغرؽ إنجاز الميمة وقتاً طويالً تستغرؽ

نسبياً يمتد لعدة ساعات أو عدة أياـ.

اإلجابة

عف

الختبارات

التحصيمية وقتاً قصي اًر نسبياً (ما بيف
15دقيقة إلى 120دقيقة عادة ).

طبيعة العمؿ

يمكف أف يتعاوف مجموعة مف الطالب إجابة الطالب في الختبار التحصيمي

التقييـ

يتـ تقييـ أداء الطالب في المياـ يقتصر أداء الطالب في الختبار

أساليب التقييـ

يتـ تقييـ الطالب بعدة أساليب :يقتصر تقييـ الطالب عادة عمى

فردي.

في إنجاز ميمة.

اعتماداً عمى قواعد (موازيف) تقدير.

بناء عمى
بالدرجة التي حصؿ عمييا ً
صحة إجابتو عف األسئمة.

اختبارات األداء ،حقائب اإلنجاز ،الختبارات التحصيمية الكتابية.

الطالب إلخ.

في ضوء المقارنة السابقة ترى الباحثة أف التقييـ البديؿ الحقيقي يحاكي الحياة الواقعية ،وفيو
الطالب المتعمـ يبني ويطبؽ ،وىو مبنى مف الطالب ويعزز عممية التعمـ؛ مقابؿ نظيره العتيادي

التقميدي حيث يختار الطالب اإلجابة والتقييـ مبتدع ،والطالب فيو يتعرؼ ويتذكر ويسترجع ،وىو
مبنى مف قبؿ المعمـ.

 2.2.3.5مبادئ التقكيـ البديؿ:
ىناؾ مجموعة مف المبادئ يجب اللتزاـ بيا عند استخداـ التقويـ البديؿ ،مف أجؿ أف يكوف

التقويـ صالحاً ،كما ذكرىا (الصراؼ:)288-286:2002 ،

 -1أف يككف التقكيـ مستم ارن :وىذا يعني أف التقويـ يجب أف يستخدـ أكثر مف مرة خالؿ العممية
التعميمية .

 -2أف يككف التقكيـ صادقان ،ويمكف العتماد عميو :ويكوف التقويـ صادقاً إذا كاف يقيس ما
يفترض أف يقيسو.
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 -3أف يككف التقكيـ شامالن :أي أف يقيس الميارات ،والتجاىات ،والمفاىيـ التي يرمي التدريس
إلى تنميتيا في المتعمـ.

 -4أف يستخدـ التقكيـ طرقان مختمفة :أي أف يأخذ في العتبار استخداـ آليات متنوعة لقياس أداء
الطالب تتطمب معمومات مف مصادر متعددة ،وقد تكوف المعمومات كمية أو كيفية.

 -5أف يككف التقكيـ أداة اتصاؿ بالمتعمـ :وذلؾ مف أجؿ مساعدة الطالب عمي القياـ بالتقويـ
الذاتي لنفسو.
ومف الشروط الواجب توافرىا عند تطبيؽ التقويـ البديؿ في تقويـ تعمـ الطمبة ،نشر ثقافة
التقويـ البديؿ بيف الطمبة والمعمميف وأولياء األمور قبؿ البدء في تطبيقو ،ومشاركة الطالب في تقييـ
نفسو أثناء أداء المياـ ،وتعدد أساليب تقييـ الطمبة في إنجازىـ لمميمات فال تقتصر عمى اختبارات

فقط ،بؿ استخداـ أساليب أخرى.

 2.2.3.6أساليب كأدكات التقكيـ البديؿ:
تتعد أساليب وأدوات التقويـ البديؿ وتختمؼ تبعاً لختالؼ المياـ التي يراد تقويميا ،ويمكف

تحديد أبرز ىذه األدوات واألساليب فيما يمى الحريري (:)306-2008

 تقييـ األداء  :وىو نوع مف التقييـ النمائي ألداء المتعمـ مع الوقت وينتمي إلى التقويـ
الواقعي ويعتمد عمي أنواع خاصة مف الختبارات مثؿ اختبارات مياـ األداء األكاديمي

والمياـ المرتبطة بالواقع.

 حقائب عمؿ التمميذ (السجالت التراكمية) :تضـ حقائب عمؿ التمميذ سجالت تراكمية
تحتوي عمى مجموعة مف الوثائؽ التي تكوف بمثابة أدلة يتـ تجميعيا عف مستوي معارؼ
وخبرات المتعمـ ومياراتو واتجاىاتو وقيمو وقدراتو.

 البكرتفكليك (ممفات األعماؿ أك اإلنجاز) :وىي تجميع منظـ ألعماؿ الطالب وانجازاتو
عبر فترة زمنية محددة يتـ مراجعتيا وفؽ محكات معينة لمحكـ عمي مدى تحقيؽ أدائو
لمعايير معينة.

 التقكيـ القائـ عمى األداء :أي قياـ المتعمـ بتوضيح تعممو مف خالؿ توظيؼ مياراتو في
مواقؼ حياتية أو مواقؼ تحاكي المواقؼ الحياتي تظير مدى إتقانو لما اكتسب مف ميارات
في ضوء النتائج التعميمية المراد إنجازىا.

 التقكيـ الذاتي :ىو تقييـ الطالب لذاتو.

 تقكيـ األقراف :ىو قياـ كؿ طالب بتقييـ أعماؿ أقرانو.
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 تقكيـ األداء القائـ عمى المالحظة  :عممية يتوجو فييا المعمـ بحواسو المختمفة نحو المتعمـ
بقصد مراقبتو في موقؼ نشط مف أجؿ الحصوؿ عمى معمومات نستطيع مف خالليا الحكـ

عميو.

 تقكيـ األداء بالمقابالت :ىو لقاء بيف المعمـ والمتعمـ محدد مسبقاً يمنح المعمـ فرصة
الحصوؿ عمى معمومات تتعمؽ بأفكار المتعمـ واتجاىاتو نحو موضوع معيف.

 تقكيـ األداء باالختبارات الكتابية :الوسيمة التي تستخدـ في قياس ما يحققو الفرد ويكتسبو
مف معمومات وقدرات واتجاىات وميارات في نياية الخبرة التعميمية.

 تقكيـ األداء بخرائط المفاىيـ :توجيو المعمـ لممتعمـ لتحديد المفاىيـ المتضمنة في المحتوي
عف طريؽ بناء خريطة مفاىيـ والربط بيف ىذه المفاىيـ.
حيث يتبيف مف خالؿ ما سبؽ بأف التقييـ يتعمؽ بجوىر التعمـ ،لمساعدة الطمبة عمى التعمـ؛

فيو تقييـ بنائي يقدـ بيانات عف أداء الطمبة وانجازاتيـ تؤثر في عممية التعميـ والمناىج ،ذلؾ عكس
التقييـ العتيادي التقميدي الذي ل يوفر ذلؾ إل لماماً.

 2.2.4رابعان :استراتيجيات النظرية البنائية
يتضمف األدب التربكم العديد مف االستراتيجيات التدريسية التي اشتقت مف النظرية البنائية،

سنعرض منيا ما يمي:

 2.2.4.1نمكذج دكرة التعمـ ):(4 E’s
تعتبر دورة التعمـ طريقة مف طرؽ التدريس التي يستخدميا المعمموف في التدريس الصفي،

ولكف ىذه الطريقة تقوـ عمى فمسفة النظرية البنائية ونظرية بياجيو في النمو المعرفي ،ويعود الفضؿ
في استخداـ ىذه الطريقة وتعميميا في التربية الصفية إلى اتكف  Atkinوكاربمس Karaplus

(جاسـ.)101:2000،

ويشير عايش زيتوف إلى أف دورة التعمـ عبارة عف نموذج تدريسي يمكف أف يستخدمو المعمـ

في التدريس الصفي كطريقة تدريسية ،لتقديـ المفاىيـ والمضاميف العممية ،وقاـ بتقسيـ دور التعمـ

إلى أربع مراحؿ كؿ مرحمة ترتبط بالمرحمة األخرى ارتباطاً وثيقاً ،حتي تشكؿ ىذه المراحؿ
األربعة دورة تعمـ تؤدي إلى بناء تراكيب معرفية جديدة ،اعتماداً عمى الخبرات السابقة والخبرات

المقدمة ،وتستمر ىذه الدورة في توليد دورة تعمـ أخرى مف خالؿ تقديـ المفاىيـ العممية في الدروس
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المتالحقة مما يؤدي إلى توسيع المفاىيـ وتعميميا وانتقاؿ أثرىا وتوظيفيا في حؿ المشكالت
والتطبيقات الحياتية (زيتوف.)425:2007،

وتعرؼ قرني دورة التعمـ بأنيا نموذج معرفي لمتدريس وتنظيـ لممحتوى الدراسي ،يؤكد عمى

التفاعؿ القائـ بيف المعمـ والمتعمـ في أثناء المواقؼ التعميمية التعممية ،ويعتمد ىذا التفاعؿ عمى

األنشطة العممية لتنمية الستدلؿ الحسي والشكمي لدى المتعمميف ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ أربع مراحؿ
ىي مرحمة الكشؼ وتقديـ المفيوـ ومرحمة تطبيؽ المفيوـ وتقويـ المفيوـ(زبيدة.)185:2000 ،

في ضكء التعريفات السابقة تعرؼ الباحثة دكرة التعمـ ) (4 E’sإجرائيان :بأنيا استراتيجية

معرفية لمتدريس تقدـ المفاىيـ والمضاميف العممية مف خالؿ دورة مكونة مف أربع مراحؿ كؿ مرحمة
تعتمد عمى المرحمة التي تسبقيا لحدوث عممية التعمـ بشكؿ متكامؿ.

مراحؿ نمكذج دكرة التعمـ )(4 E’s
ويمكف تقديـ المراحؿ األربعة التي أشار إلييا زيتوف عمى النحو اآلتي (زيتوف:)425:2007،
األكلى :مرحمة االستكشاؼ:
وىي مرحمو تتمركز حوؿ الطالب (المتعمـ) ،وتثير عدـ التوازف المعرفي (عدـ التزاف)

لمطالب المتعمـ (المتعمـ ) .أما معمـ العموـ ،فيتمثؿ دوره في إعطاء التالميذ توجييات كافية ومواد

وأدوات تتفاعؿ وتتشابؾ بطرؽ مختمفة وليا عالقو بالمفيوـ أو المبدأ المراد بحثو أو استكشافو.

ىذا ويجب أف يتوافر لدى الطمبة المواد واألدوات والخبرات المباشرة إذا ما أريد ليـ أف

(يبنوا) المفاىيـ العممية ألنفسيـ.
الثانية :مرحمة التفسير:

وتسمى أيضا استخالص المفيوـ أو إبداع المفيوـ وتسمية األشياء واألحداث بأسمائيا
.وتتمركز ىذه المرحمة حوؿ الطالب المتعمـ مبدئيا ولكف بدرجو أقؿ مف حيث أف المعمـ يوجو تفكير

الطالب بحيث يبنوف المفيوـ بطريقو تعاونية ولتحقيؽ ذلؾ ،يتطمب مف المعمـ توفير البيئة الصفية
المناسبة .ويطمب المعمـ مف الطالب تزويده بالمعمومات التي جمعوىا ،ويساعدىـ عمى تنظيـ
المعمومات ومعالجتيا عقميا وبالمغة المناسبة التي ستطمبيا المفيوـ مثؿ:تحديد المفيوـ (المفترس

والفريسة) أو (الزىرة) عمى سبيؿ المثاؿ ،وتساعد ىذه المرحمة عمى التواؤـ الذىني كما وصفتو
نظرية بياجيو.
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الثالثة :مرحمة التكسع:
وتسمى مرحمة تطبيؽ المفيوـ ،وتتمركز ىذه المرحمة حوؿ الطالب ما استطعنا إليو سبيال،

وتيدؼ إلى مساعدة الطالب عمى التنظيـ العقمي لمخبرات وترتيبيا وتشجيع التعمـ التعاوني ،ويكوف
ذلؾ بإيجاد العالقة أو الربط بيف الخبرات الجديدة والخبرات السابقة المشابية ولستكشاؼ تطبيقات

جديدة لما تـ تعممو ويجب أف ترتبط المفاىيـ المستخمصة بآراء وأفكار وخبرات أخرى واليدؼ مف

ذلؾ التوسع ومد التفكير إلى ما وراء المعمومات الموجودة لديو حالياً.
الرابعة :مرحمو التقكيـ:

وتيدؼ ىذا المرحمة إلى التغمب مف الصعوبات الناجمة مف المتحانات والختبارات التي

يتعرض ليا الطمبة بشكؿ عاـ .وكوف التعمـ يحدث غالبا بزيادات ونموات صغيرة نسبيا ،لذا يجب

أف يكوف التقويـ مستم ار وليس كما يحدث تقميديا في نياية الوحدة والفصؿ ،بؿ يجب أف يتطمب
قياسات وتقديرات مستمرة لتشكيؿ التقويـ الكمي لتعمـ التالميذ وتشجيع بناء المفيوـ وميارات

عمميات العمـ .والتقويـ في ىذه الستراتيجية يجري في كؿ مرحمة مف مراحميا األربع وباستمرار
وليس في نيايتيا فقط كالشكؿ التالي يكضح دكرة التعمـ .4E's
مرحلة االستكشاف Exploration phase
يتفاعل الطالب مع المواد ومع بعضهم بعضا

مرحلة التوسع
Expansion phase
)(Application

مرحلة التفسير (إبداع
المفهوم)
Explanation phase

الطالب يطبقون
المعلومات في مواقف
جديدة

تطوير المفهوم
والمصطلحات

شكؿ ( :)2.4مراحؿ نمكذج دكرة التعمـ )(4 E’s
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دكر المعمـ في المراحؿ األربعة السابقة:
لخص زيتوف ( )432:2007دور المعمـ في المراحؿ األربعة أىميا ما يمى:
 .1تزويد الطمبة المتعمميف بفرص الكتشاؼ باستخداـ الحواس جميعيا ،بحيث يجعميـ مشاركيف
بالنشاط العممي مئة بالمئة.
 .2وىذا يتطمب تشجيع التعاوف الجماعي وتشجع األسئمة خالؿ الستقصاءات.
 .3التفاعؿ مع الطالب لكتشاؼ أفكارىـ ،وبالتالي اسأليـ لكي تجعميـ يتأمموف ،وساعدىـ لكي
يستخدموا أفكارىـ التي تـ توليدىا في مرحمة الستكشاؼ لبناء المفاىيـ والمعاني التي ليا
معنى ليـ.
 .4مساعدة الطالب لكي يطوروا أفكارىـ أبعد مف خالؿ األنشطة العقمية والجسمية وساعدىـ عمى
صقؿ آرائيـ لكي يطوروا عممياتيـ العممية وشجع التصاؿ مف خالؿ التعاوف الجماعي
والخبرات المتسقة لمطبيعة والتكنولوجيا.
 .5تقييـ المفيوـ مف خالؿ فحص التغير الذي حدث في أفكار الطمبة ،ومف خالؿ إتقانيـ
لميارات عمميات العمـ .وكذلؾ استخداـ تقنيات تقييـ العمؿ وتشغيؿ اليديف وحؿ المشكالت
الصورية ،واألسئمة التأممية ،وشجع ميوؿ واىتمامات الطالب بأفكار اآلخريف وآرائيـ.

األسس كالمبادئ التي تقكـ عمييا طريقة دكرة التعمـ
تنطمؽ دورة التعمـ مف مجموعة مف األسس التي ترتكز عمى نظرية بياجيو في النمو
المعرفي أىميا ما يمي (عبد النبي:)5:1999،
 -1تتحقؽ أىداؼ التعميـ والتعمـ مف خالؿ تقديـ الخبرات واألنشطة الصفية بصورة حسية وشبو
حسية.
 -2تقديـ المضاميف والمفاىيـ العممية مف خالؿ مشكالت تتحدى فكر المتعمـ ،تولد لديو الرغبة
والدافعية لمبحث عف حموؿ ليا مف خالؿ تفحص البناء المعرفي السابؽ والخبرات المعرفية
الجديدة ،وذلؾ بالستفادة مف األبنية المعرفية لديو واعادة تشكيميا وصياغتيا في ضوء
المعرفة الجديدة ،بحيث يتمكف مف خالؿ ذلؾ مف الوصوؿ إلى حموؿ لتمؾ المشكالت.
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 -3المواقؼ التعميمية التعممية تكوف أكثر فاعمية إذا أتاحت الفرصة إلى انتقاؿ أثر التعمـ
والتدريب إلى مواقؼ تعميمية أخرى.
 -4التفاعؿ الجتماعي بيف التالميذ ،والذي يظير مف خالؿ المشاركة في األنشطة الصفية
التعميمية التعممية ،وتبادؿ األفكار والبحث والتنقيب عف المعرفة ،مما يؤدي إلى ظيور تعمـ
فعاؿ يبعد التالميذ عف التعمـ الفردي الضيؽ.
 -5الخبرات واألنشطة التعميمية التعممية التي تتحدى تفكير المتعمـ تضع بيف يديو اعتقادات عما
يحيط بو مف أشياء ،ىذه العتقادات تكوف بمثابة دوافع لمتعمـ.
 -6ينبغي عمى المعمـ أف يييئ الفرص التعميمية التعممية التي تحث وتدفع الطالب عمى ممارسة
اكتشاؼ واستقصاء المعارؼ واألفكار والمعتقدات بأنفسيـ وتوظيفيا.

خطكات تنفيذ الدركس الصفية كفقان لطريقة دكرة التعمـ ؟
يرى فولر إف خطوات تنفيذ الدروس وفقاً لطريقة دورة التعمـ ىي ( Fuller, et.Al, 1982:
:)43 – 45
 -1تحديد مفيوـ الدرس.
 -2تحديد األىداؼ السموكية التي يريد المعمـ أف يحققيا مف خالؿ تنفيذ الدرس.
 -3تحديد المتطمبات األساسية الالزمة لتعمـ مفيوـ الدرس ،والكشؼ عنيا مف خالؿ التقويـ
المبدئي.
 -4تحضير مجموعة مف األنشطة والخبرات الحسية التي تتالءـ مع مستوى التالميذ المغوي
والعقمي وتثير لدييـ الدافعية والنتباه والرغبة في التعمـ .وفي ضوء خبرات التالميذ السابقة.
 -5إعداد مشكالت لكؿ مرحمة مف مراحؿ دورة التعمـ بحيث يكوف ىذا اإلعداد في ضوء خبرات
التالميذ السابقة وامكاناتيـ وقدراتيـ العقمية ونموىـ المعرفي.
 -6إتاحة المجاؿ أماـ التالميذ لكي يقوموا باألنشطة الكتشافية بحرية.
 -7التخطيط لمرحمة تقديـ المفيوـ ،مف خالؿ الستفادة مف األنشطة التي قاـ بيا التالميذ في
مرحمة الكتشاؼ.
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 -8التخطيط لمرحمة تطبيؽ المفيوـ ،وذلؾ مف خالؿ تقديـ مجموعة مف األنشطة عمى الخبرات
الحسية وشبو الحسية ،ومعالجة المواقؼ التعميمية التعممية الجديدة التي ل تكوف مألوفة لدييـ،
مما يؤدي إلى توسيع وتطوير وتعميؽ إدراكيـ لممفيوـ.
والشكؿ التالي يمخص خطوات تخطيط أنشطة تعمـ دورة التعمـ الواجب اتباعيا مف قبؿ معمـ العموـ
والسترشاد بيا (زيتوف:)224:2007،

تحديد أهداف التعلم

تحديد المفهوم (أو المبدأ) العلمي

الخبرات
الســابقة

إعداد قائمة بالخبرات الحسية المرتبطة بالمفهوم
أو المبدأ

لـــــدى
مـــعلم
العــلـوم
عـــن الطلبــة

تخطيط أنشطة مرحلة االستكشاف

تخطيط أنشطة اإلبداع المفاهيمي

تخطيط أنشطة تطبيق المفهوم

شكؿ ( )2.5خطكات تخطيط أنشطة تعمـ دكرة التعمـ
كترل الباحثة أف إثارة انتباه المتعمميف في مرحمة الستكشاؼ لزيادة فاعمية نموذج دورة
التعمـ  ،4E'sوىذا مف شأنو أف يثير دافعية تعمـ التالميذ نحو موضوع الدرس عف أي نشاط
مناسب مف المعمـ .وقد تكوف اعتمادات دورة التعمـ في التدريس وتدريب الطمبة المعمميف ذات أثر

إيجابي في تعمميـ ،وبناء معرفتيـ الخاصة وتنمية ممارسات التعمـ البنائي ،وفي مراحؿ دورة التعمـ
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ل ب د مف إثارة األسئمة مف المعمـ والتالميذ لممساعدة في جذب انتباه التالميذ ،مما لو أثر في
اكتساب المعرفة واستخالص المفاىيـ وتقويـ مدى تقدـ المتعمميف.

 2.2.4.2نمكذج ستيبانز  Stepansفي التغير المفاىيمي
طور ستيبانز ( )Stepans, 1994نموذجاً في التغير المفاىيمي ( )CCMيضع الطالب

(المتعمميف) في بيئة تعممية – تعميمية تشجعيـ عمي مواجية مفاىيميـ السابقة وكذلؾ مفاىيـ
زمالئيـ السابقة ،ثـ العمؿ نحو الح ّؿ والتغير المفاىيمي.
مفيكـ نمكذج ستيبانز  Stepansفي التغير المفاىيمي
تعرؼ الباحثة نموذج ستيبانز  Stepansفي التغير المفاىيمي عمى أنو نموذج في التغير

المفاىيمي يساعد الطمبة المتعمميف عمى تعديؿ التصورات والمفاىيـ البديمة(الخاطئة) وفؽ ستة
مراحؿ مرتبة بشكؿ متسمسؿ وواضح.
مراحؿ نمكذج ستيبانز  Stepansفي التغير المفاىيمي
يتكوف النموذج مف المراحؿ الست اآلتية:

 -1االلتزاـ بناتج (نكاتج):

حيث يصبح الطالب واعيف لمفاىيميـ السابقة حوؿ المفيوـ مف خالؿ التفكير بو ،ثـ عمؿ تنبؤات

واللتزاـ بنواتج قبؿ أف تبدأ ّأية فعاليات وأنشطة.
 -2عرض المعتقدات:

يعرض معتقداتيـ مف خالؿ المشاركة مع مجموعات تعاونية صغيرة في البداية ،ثـ مع طمبة
الصؼ كميـ.

 -3مكاجية المعتقدات:
يواجو الطالب أفكارىـ ومعتقداتيـ مف خالؿ اختبارىا ومناقشتيا في مجموعات صغيرة.

 -4تمثؿ المفيكـ:

يعمؿ الطالب نحو ح ّؿ الختالؼ الذىني إف وجد بيف أفكارىـ اعتماداّ عمي المفاىيـ المسبقة
المعمنة والمناقشة الصفية  ،ومالحظاتيـ وبالتالي تبني وتمثؿ المفيوـ الجديد واستيعابو ومواءمتو.
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 -5تكسيع المفيكـ:
يوسع الطالب المفيوـ مف خالؿ المحاولة لعمؿ ارتباطات أو عالقات بيف المفيوـ الذي تـ تعممو

ي بما فييا حياتيـ اليومية.
في الصؼ ومواقؼ أخر ّ
 -6الذىاب كراء المفيكـ :

يتـ تشجيع الطالب لمذىاب وراء المفيوـ  ،كأف يتابع األسئمة اإلضافية ،والمشكالت التي اختارىا

وذات العالقة بالمفيوـ(زيتوف.)500-502;2007،

والشكؿ اآلتي يوضح المراحؿ الستة التي يتكوف منيا نموذج ستيابنز في التغير المفاىيمي مف

تصميـ الباحثة

االلتزام بناتج

الذهاب وراء
المفهوم

عرض
المعتقدات

توسيع
المفهوم

مواجهة
المعتقدات

شكؿ ( )2.6مراحؿ نمكذج ستيابنز في التغير المفاىيمي
ىذا كيتألؼ النمط العاـ لتنفيذ األنشطة العممية كتطبيقيا المقترحة عمي النحك اآلتي:
 .1تحديد المفيوـ (مفيوـ واحد أو مجموعة المفاىيـ المترابطة).
 .2خمفية معموماتية لممعمـ.

 .3تقديـ بعض المفاىيـ البديمة (أو الخطأ) التي ليا عالقة بالمفيوـ المبحوث.
 .4مصادر التشويش لممفاىيـ البديمة (الخطأ) التي يقع الطالب فييا.

 .5التعمـ عف الموضوع باستخداـ التعميـ بنموذج التغير المفاىيمي في مجموعات تعاونية
صغيرة.

(زيتوف)500-502;2007،

 .6المراجع .
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دكر المعمـ البنائي في نمكذج ستيابنز في التغير المفاىيمي:
يقدـ نموذج ستيابنز لمتغير المفاىيمي إضافات توضيحية وخمفية معموماتية في استخداـ

نموذج التغير المفاىيمي لممعمميف عند استخدامو وتطبيقو وفقاً لمخطوات الست اآلتية

(زيتوف:)502:2007،

 يقوـ المعمـ بطرح سؤاؿ او يطمب مف طالب ألف يعمؿ تنبؤات حوؿ النواتج ،واعطاءالتفسيرات لذلؾ ،ويقوـ بتشجيع الطالب لإللتزاـ والتعيد بالمخرجات.

 يسأؿ المعمـ الطالب لمشاركة أفكارىـ في مجموعات تعاونية صغيرة ،ثـ مع الصؼ بأكممولشرح آرءاىـ وأفكارىـ مف جية ،ولكي يكونوا عمى وعي لمعتقدات وأفكار زمالئيـ الطالب

اآلخريف حوؿ المفيوـ مف جية أخرى.

 يمكف المعمـ الطالب أف يختبروا أفكارىـ وآراءىـ مف خالؿ إجراء األنشطة والتجارب ،كمايمكنيـ في وقت ما ،مف مواجية أفكارىـ ،واجراء مقابالت وفحص المواد المكتوبة.

 يطرح المعمـ أسئمة ويقود الطالب بسالسة مف خالؿ مالحظاتيـ ومناقشتيـ ألف يبدءوابالشعور باإلحساس ب ػ (لماذا؟) وراء المالحظات وذلؾ لمساعدة الطالب عمى تطوير

ومعالجة المفيوـ المقصود.

 يسأؿ المعمـ الطالب إلعطاء أمثمة يتضح فييا أيف شاىدوا المفيوـ الذي تمت مناقشتو أوعرضو أو يمكف الطالب حتي يقدـ األمثمة الخاصة بو ليبيف فييا كيؼ أف المفيوـ يتصؿ

بمواقؼ معينة لديو.

 يشجع المعمـ الطالب في الخطوة األخيرة الطالب عمى الستمرار بالتفكير بالمفيوـ ،ويتابعاألسئمة اإلضافية أو المشكالت أخرى ييتموف بيا.
وفي ضوء ذلؾ كمو ترى الباحثة أف دور المعمـ في ىذا النموذج يتطمب التخطيط بشكؿ جيد
حتي يحقؽ ىذا النموذج ىدفو والذي ييدؼ إلى تبصير الطالب المتعمـ وتعرفيو بأفكاره ومعتقداتو

واعادة بناءىا مرة أخرى في ضوء المعرفة العممية السميمة المقبولة عممياً.

أما بالنسبة لمتقييـ فيجب أف يكوف مكوناً أساسياً في عممية التعمـ والتغير المفاىيمي،

وبالتالي يجب أف ترتبط بتوقعاتنا مف الطمبة والخبرات التي نزودىـ بيا ،فإنو يمكف استخداـ أساليب

متنوعة لجمع المعمومات الالزمة ومف ىذه األساليب المحتممة :المقابمة ،والمالحظة ،وتنفيذ

المشروعات ،اختبارات الورقة والقمـ.
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 2.2.4.3التعمـ التعاكني
ييتـ التربويوف في القرف الحادي والعشريف بالكيفية التي تمكف المتعمميف مف تحقيؽ تعمـ

أفضؿ مف اىتماميـ بالكيفية التي تمكف المعمـ مف تقديـ معمومات أفضؿ ،مما سمح بالنتقاؿ مف
النماذج التدريسية (كالمحاضرة والمناقشة) التي يقودىا المعمـ وتتمحور حولو ،إلى اعتماد أنشطة
ونماذج تدريسية تتمحور حمو المتعمـ مثؿ نموذج التعمـ التعاوني التي يقسـ المتعمميف إلي مجموعات

صغيرة تعمؿ عمى إنجاز ميمة ما (العمر.)14:2001،
مفيكـ التعمـ التعاكني:

والتعمـ التعاوني ىو موقؼ تعميمي يستخدـ المجموعات الصغيرة لكي يعمؿ المتعمموف معاً

ليصموا بتعمميـ وتعمـ اآلخريف إلى أقصي حد ممكف)Johnson& Johnson, 1999:7( .

وىو أحد نماذج التدريس والتعمـ النشط التي جاءت بو واكدتو الحركات التربوية المعاصرة إذ

يعمؿ فيو التالميذ(المتعمموف) في مجموعات تعاونية صغيرة( )5-3متعمميف بإشراؼ المعمـ وتوجييو

وادارتو ويكوف المتعمموف في مستويات مختمفة غير متجانسة ،ويساعد عمى التواصؿ الجتماعي
والتفاعؿ اإليجابي المتبادؿ الذي ىو عنصر ومبدأ أساسي في التعمـ التعاوني(عايش.)553:2007،
أيضاً ىو عبارة عف استراتيجية تدريس تتضمف وجود مجموعات صغيرة مف الطمبة يعمموف

معاً بيدؼ إكساب الخبرة التربوية اليادفة لكؿ عضو فييا إلى أقصى حد ممكف(العمر.)35:2001،

وىو األسموب المتبع مف جانب المعمـ في استخداـ طريقة المجموعات الصغيرة داخؿ الحجرة

الدراسية ،واتاحة الفرص العديدة لمعصؼ الذىني بيف الطمبة داخؿ كؿ مجموعة ،حسب موضوع
الدرس الوارد في المقرر الدراسي (الحريري.)50:2007 ،
التعمـ التعاوني ىو نمط مف أنماط التعمـ والتعميـ الحديثة ،التي يتعمـ فيو الطالب كيؼ يتعمـ
مف جية ويعمـ اآلخريف مف جية ثانية ،وذلؾ ضمف مجموعة مف األفراد غير المتجانسيف في قدراتيـ

واىتماماتيـ وميوليـ وحاجاتيـ ،عمى أف يتـ ذلؾ عمى أساس العمؿ الجماعي المشترؾ ،والحوار

والنقاش اإليجابييف ،والتفاعؿ اليادؼ بيف أفراد المجموعة وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مشتركة بينيـ
جميعاً ،مما يتيح توظيؼ عدد كبير مف الميارات بفاعمية ،ويعزز بالتالي بناء شخصية الطالب

العصرية المتزنة معرفياً واجتماعياً ،بحيث يؤدي ذلؾ إلى التفاعؿ مع مجريات العصر المتطور
(سعادة وزمالئو.)78:2008 ،
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كبناء عمى التعريفات السابقة تعرؼ الباحثة التعمـ التعاكني بأنو :أسموب تعمـ يتـ فيو تقسيـ
الطمبة إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة (تضـ مستويات معرفية مختمفة) ،ويتراوح عدد أفراد

كؿ مجموعة ما بيف ( )6-4أفراد ،ويتعاوف طمبة المجموعة الواحدة في تحقيؽ ىدؼ مشترؾ ثـ مع
المجموعات األخرى لتحقيؽ الغاية المشتركة.

مبادم التعمـ التعاكني كعناصره:
يعتقد بعض المعمميف وغيرىـ أف جموس الطمبة بجنب بعضيـ بعضاً عمى الطاولة أو في المختبر

أو ميدانياً ليتحدثوا أثناء قياميـ بإنجاز ميماتيـ وواجباتيـ أف ذلؾ يمثؿ تعمماً تعاونياً .ولكي يكوف
التعمـ التعاوني (حقيقياً) يجب أف يتوافر فيو المبادئ والعناصر األساسية التالية:

 التفاعؿ اإليجابي المتبادؿ :ويعد ىذا العنصر جوىر التعمـ التعاوني وقمبو .وفي ىذا فإف عمى
كؿ طالب في المجموعة أف يشعر بأنو بحاجة إلي بقية زمالئو ،ويدرؾ أف نجاحو أو فشمو

يعتمد عمى الجيد المتبادؿ المبذوؿ مع كؿ فرد في المجموعة.

 التفاعؿ المعزز وجيا لوجو :حيث التفاعؿ بيف أعضاء المجموعة إلنجاز الميمة  /المشكمة
المكمفيف بيا بنجاح ،وذلؾ مف خالؿ تبادليـ لممعمومات والخبرات ،والتشارؾ في المصادر

واألدوات وما يعزز التفاعؿ وجيا لوجو أيضاً ،تعمـ الطمبة مع بعضيـ بعضاً ،ومدح جيودىـ

بعضيـ بعضاً ،وتقدير أداء كؿ فرد.

 المحاسبية الذاتية  :وتتمثؿ في أف عمى جميع أفراد المجموعة تحمؿ مسؤولية تحقيؽ أىدافيـ
المشتركة عمى أكمؿ وجو.

 الميارات الجتماعية :تتضمف الميارات الخاصة بالعالقة بيف األفراد وبعمؿ المجموعات
التعاونية الصغيرة ومف ىذه الميارات (القيادة ،والقدرة عمي اتخاذ القرار ،وبناء الثقة،
والتواصؿ ،وحؿ النزاعات) التي تعد مف األمور الميمة في عمؿ المجموعات الناجحة.

 مناقشة عمؿ المجموعة :تقويـ مسار تقدـ المجموعة وتحقيؽ تقدميا ،والمحافظة عمى عالقات
عمؿ فعالة(.زيتوف( )588-559:2007:سعادة وزمالئو( )88:2008:الخيؿ.)69:2001،

فالموقؼ التعممي التعميمي التعاوني ،يتوقؼ عمى ىذه العناصر دوف إغفاؿ أي منيا ،ول

يكوف ىناؾ تعمـ تعاوني بدوف تكافؿ ىذه العناصر فيما بينيا ،وذلؾ لما ليذه العناصر مف أىمية
بالغة في بناء بيئة تعممية تعميمية ايجابية ،تدفع أفرادىا نحو التعمـ والتعميـ ،مما يسيـ في إيجاد

أفراد متعاونيف ومتفاىميف تربطيـ المحبة المتبادلة والمنافع الدراسية الدائـ.
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خطكات التعمـ التعاكني:
يرتبط نجاح استراتيجية التعمـ التعاوني باإلعداد الجيد ليا قبؿ تطبيقيا في صفوؼ العموـ الدراسية،
ويتضمف إعداد الستراتيجية ست مراحؿ ىي:
األكلى :مرحمة التييئة الحافزة
وتيدؼ إلى جذب انتباه الطمبة نحو موضوع الدرس أو الميمة أو المشكمة المراد بحثيا ومف ثـ
إثارة الطالب وحفزىـ لمتعمـ بأساليب مختمفة.
الثالثة :مرحمة تكضيح المياـ أك المشكالت التعاكنية
تيدؼ إلي قياـ المعمـ بإفياـ الطمبة الميمات أو المشكالت المطموب فيـ بحثيا وانجازىا ،ومناقشة
متطمبات التعمـ السابقة ذات العالقة بتمؾ المياـ/المشكالت ،وتبياف معايير النجاح في أداء الميمة
وانجازىا.
الثالثة :المرحمة االنتقالية
تييئة الطالب لمعمؿ التعاوني ،وتيسير أمر انتقاليـ لممجموعات التي ينتموف إلييا ،وتزويدىـ
باإلرشادات والتوجييات الالزمة لمعمؿ التعاوني ،وتوزيع األدوار بيف أفراد (طالب) المجموعات.
الرابعة :مرحمة عمؿ المجمكعات
قياـ الطالب بالمياـ/المشكالت وانجازىا ،وتحرؾ المعمـ وانتقالو بيف المجموعات لغرض التفقد
والتدخؿ باإلرشاد والتوجيو الالزـ لعمؿ المجموعات في تنفيذ الميمة وانجازىا كمما اقتضت الضرورة
ذلؾ.
الخامسة :مرحمة المناقشة الصفية
تبادؿ المجموعات لألفكار والنتائج ،وتعرض كؿ مجموعة ما توصمت إليو مف أفكار أو نتائج تتعمؽ
بالميمة المبحوثة بتمخيصيا عمى الطالب جميعيـ ،كما يتـ في ىذه المرحمة تصحيح أخطاء
التعمـ ،ومناقشة الصعوبات ،والمشكالت التي صادفتيا المجموعات في أثناء إنجاز الميمة.
السادسة :مرحمة ختـ (إنياء) الدرس
يتـ فييا تمخيص الدرس بعرض األفكار والنتائج والحموؿ التي توصؿ إلييا الطالب ،كما يمكف
تعييف بعض الواجبات/الميمات البيتية لبحثيا في الدرس القادـ ،ومنح المكافآت لممجموعات التي
أنجزت المياـ بنجاح (زيتوف.)563-562:2007:
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وفي ضوء مراحؿ استراتيجية التعمـ التعاوني الست ،ترى الباحثة أف ىناؾ ثمة عوامؿ أخرى

متداخمة تساعد عمى إنجاحيا (أو فشميا) ،ومف ىذه العوامؿ :النضباط الصفي  -الزمف الكافي
إلنجاز الميمة ،حجـ غرفة الصؼ والمختبر -عدد طالب الصؼ -العتماد الذاتي واللتزاـ في

العمؿ لدى الطالب.

ومف الصعوبات التي يمكف أف تواجو تطبيؽ التعمـ التعاوني وجود مشكالت إدارية وأخرى

(مشكالت) فنية ذات عالقة بتأىيؿ المعمميف وتطويرىـ مينياً عمى التعمـ التعاوني ،توافر مصادر

التعمـ المناسبة ،كبر حجـ المجموعة ،ضعؼ ميارات التعمـ التعاوني ،واعتماد بعض الطالب عمى

زمالئيـ ،سوء تكويف المجموعات ،رفض الطالب المتفوقيف مساعدة زمالئيـ ،عدـ قبوؿ فكرة التقييـ

الكمي واعطاء عالمة واحدة لممجموعة كميا ،عدـ النضباط الصفي.
دكر المعمـ البنائي في التعمـ التعاكني:

يؤدي المعمـ دو اًر ميماً في تنظيـ مواقؼ التعمـ التعاوني لممتعمميف ،فضالً عف أدوراه األخرى

ومنيا:

 .1أف يحدد بوضوح أىداؼ الدرس.
 .2اتخاذ ق اررات بشأف توزيع المتعمميف بيف مجموعات تعاونية قبؿ البدء في التعمـ.
 .3شرح المياـ المطموبة مف المتعمميف بوضوح ،وبناء األىداؼ ،وتعمـ الطمبة.

 .4مراقبة فاعمية مجموعات التعمـ التعاوني والتدخؿ لتقديـ المساعدة ليـ (كاإلجابة عف األسئمة،
وتعميـ الميارات ذات الصمة بيـ ،أو لزيادة ميارات المتعمميف الشخصية ،أو ميارات العمؿ في

مجموعات).

 .5تقويـ إنجاز المتعمميف ومساعدتيـ عمى أف يناقشوا معاً درجة الجودة التي تحققت نتيجة
معاونة بعضيـ بعضا بكفاءة (.)Johnson,et-at,1986:2-4

دكر المتعمـ في التعمـ البنائي:

وفي التعمـ التعاوني يسند لكؿ عضو مجموعة دور محدد ،ىذه األدوار والواجبات توزع
ليكمؿ بعضيا بعضا ،ويفضؿ أف يقوـ المعمـ بنفسو بتوزيع األدوار أو الواجبات بيف المتعمميف بدلً
مف ترؾ األمر لممتعمميف أنفسيـ ،ويتناوب أعضاء المجموعة واجباتيـ في ىذا النوع مف التعمـ

ومنيا:

 .1القائد :ودوره شرح الميمة وقيادة الحوار والتأكد مف مشاركة الجميع.

 .2الُمنسؽ :وىو عضو الرتباط بالمعمـ ويقوـ بتسمـ أوراؽ العمؿ أو التعميمات والتوجييات مف
المعمـ الخاصة بمجموعتو وتوزيعيا بيف التالميذ (المتعمميف) واعادتيا بعد نياية الدرس لممعمـ.
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 .3المشغؿ :يقوـ بتشغيؿ األجيزة والتأكد منيا (العمر.)11:2001 ،

المشجع :يعمؿ عمى بث روح الحماسة لدى جميع المشاركيف في المجموعة التعاونية.
ُ .4

المسجؿ :الذي يؤدي دور (ذاكرة المجموعة) ويقوـ بتسجيؿ المالحظات وتدويف كؿ ما
ُ .5
تتوصؿ إليو المجموعة مف نتائج (ليانا.)5:2001،

 .6القارئ :يق أر التعميمات والتوجييات أو المادة العممية ذات العالقة بالنشاط أو الميمة أو
المشكمة المبحوثة.

 .7الناقد :الذي يبيف بعض الحدود والمحددات فيما يطرحو كؿ فرد مف أفكار وآراء ،ويطمب
التعديؿ المطموب إذا لزـ األمر ذلؾ برحابة صدر (زيتوف.)560:2007،
وفكرة التعمـ التعاوني ليست بالجديدة فجذور ىذا التجاه التي تؤكد التعاوف والتآزر والتضامف

موجودة في القرآف الكريـ في قولو تعالى (وتعاونوا عمى البر والتقوى) (سورة المائدة ،آية .)2

وترى  Driverأف التعمـ التعاوني أو المجموعات التعاونية تعد مف الستراتيجيات الفعالة في

إحداث عممية بناء المفاىيـ بصورة صحيحة وتعديميا ،ويبرز ذلؾ بتقسيـ المتعمميف وعمميـ عمى

مجموعات في مراحؿ النماذج البنائية التعميمية (.)Collette&Chaippetta,1994:59

وفضالً عف نتائج الدراسات والبحوث التي أكدت فاعمية التعمـ التعاوني في معالجة الفيـ

الخاطئ .فإف لمتعمـ التعاوني عدة فوائد منيا ينمي القدرة اإلبداعية لدى المتعمميف ويؤدي إلى
تحسيف الميارات المغوية والقدرة عمى التعبير وتقبؿ اآلراء المختمفة وتناقص التعصب لمرأي والذاتية

وتقبؿ الختالفات بيف األفراد مما يؤدي إلى اعتزاز مستوي الفرد بذاتو وثقتو بنفسو(العقيؿ،

.)14:2003

ومف ذلؾ كاف لبد مف اعتماد النماذج الحديثة لتدريس والتعميـ ومنيا النماذج البنائية.

 2.2.4.4استراتيجية االستقصاء:
إف التعميـ المستند إلى الستقصاء ىو في األساس أسموب تربوي ،تـ تطويره أثناء حركة

اكتشاؼ التعمـ في ستينيات القرف الماضي كاستجابة لألشكاؿ التقميدية لمتدريس ،حيث كاف يمزـ
الطالب حفظ معمومات مف المواد التعميمية .إف التعميـ الستقصائي ىو شكؿ مف أشكاؿ التعميـ
النشط ،حيث يمكف تقييـ التقدـ بمدى قدرة األشخاص الميرة عمى تطوير ميارات تجريبية وتحميمية.

(برونر)21:1961،

61

مفيكـ االستقصاء:
يرتبط الستقصاء العممي ارتباطا مباش اًر بطبيعة العمـ وعممياتو فيو جزء مف طبيعة العمـ

وخاصية ىامة لو.

وقد تعددت التعريفات المقدمة لمفيوـ الستقصاء ،فمنيا ما أشار إليو عمى أنو عممية

موجية وشاكمة يسعى اإلنساف مف خالليا إلى البحث عف معرفة أو فيـ أو تحقيؽ ،ومنيا ما

اعتبرتو طريقة منظمة في التفكير موجية بمعتقدات ومسممات محددة وتسعى إلى دراسة الظاىرة

مف كافة جوانبيا (القادري.)5:2007،
فالستقصاء العممي مفيوـ أساسي وجوىري في العمـ والعموـ .وليذا ،يتـ وصؼ العمـ
بالطبيعة الستقصائية لمعمـ ،والعموـ بالطبيعة الستقصائية لمعموـ ،وفي ىذا فإف مفيوـ الستقصاء

مف أكثر -إف لـ يكف أكثر -المفاىيـ والمصطمحات تك ار اًر وشيوعاً في أدبيات التربية العممية
ومناىج العموـ وتدريسيا (زيتوف.)81:2010 ،

وفي ىذا يقوؿ (سكماف) مف رواد الستقصاء ،وبكممات بسيطة :إف الستقصاء ىو الطريقة

الطبيعية التي يتعمـ بيا الناس عندما يتركوف لوحدىـ يتعمموف ،أو ما يقوـ بو األطفاؿ عندما

يتركوف وحدىـ في البيت أو في حديقة المنزؿ يتعمموف؛ فيـ يطرحوف األسئمة ،ويالحظوف،

ويجمعوف المعمومات ،ويصنفوف ،ويقيسوف ،ويجربوف ،وينقموف أفكارىـ إلي بعضيـ بعضاً ،وذلؾ

في ضوء مستواىـ العقمي مف جية وميوليـ واىتماماتيـ مف جية أخرى (زيتوف. )329:2007،

وىي طريقة لتدريس بعض محتويات المادة العممية بواسطة تشجيع الطالب عمى البحث

العممي وحب الستطالع والتعمـ وطرح األسئمة ومحاولة الكتشاؼ لإلجابة بأنفسيـ(عبد
العزيز.)46:2002،
وىو نمط أو نوع مف التعمـ يستخدـ فيو المتعمـ مياراتو واتجاىاتو لتوليد المعمومات وتنظيميا

وتقويميا (الحيمة.)203:2002،

يرى زيتوف أف عممية الستقصاء عممية ذاتية تتـ مف قبؿ الطالب في الفصوؿ الدراسية

وخارجيا عندما يحفزوف عمى دراسة ظاىرة أو موضوع معيف بغرض اكتشاؼ معمومات عنو أو حؿ
مشكالت أو طرح تساؤلت بشأنو (زيتوف.)224:2001،

بناء عمى التعريفات السابقة ،تُعرؼ الباحثة االستقصاء بأنو :عبارة عف نشاط عممي
وفكري في آف واحد ،وجوىره الفضوؿ كعادة عقمية إنسانية في التعمـ والتعميـ تتضمف طرح األسئمة

62

أو المواقؼ العممية المثيرة لالنتباه وجذب فضوؿ المتعمـ ،والستقصاء مرتبط بالعمـ (كمادة،
وطريقة ،وتفكير).

مميزات استراتيجية االستقصاء:
تتميز ىذه الستراتيجية بما يمى:
أ -تنمي قوى المتعمـ الذىنية ،وتشد انتباىو ،وتثير الدافعية عنده وتجعمو متفاعالً ،نشطاً مع
الموقؼ التعميمي ،وتتيح لو فرصة الستمتاع بالتعمـ ذاتو وتمكنو مف استرجاع المعمومات
والخبرات بطريقة أسيؿ والحتفاظ بيا لمدة أطوؿ ألنو يعيش تجربة الحصوؿ عمييا.

ب -تحفز الطمبة لمتعمـ وتثير دوافعيـ لو وذلؾ مف خالؿ مشاركتيـ في عممية التعمـ.

ت -تبني المفيوـ الذاتي لمطالب ذلؾ بتوفير الفرص الكافية لممشاركة ،إذ أنو بذلؾ يبذؿ جيده
ليحصؿ عمى فيـ واختبار لقدرات نفسو مما يؤدي إلى تطوير المفاىيـ الذاتية لديو بشكؿ

أفضؿ.

ث -تمتع الطمبة في أثناء التعمـ مما يخمصيـ مف الممؿ الناتج عف التمقيف.

ج -تعمؿ عمى مساعدة الطمبة المقارنة بيف اآلراء المختمفة لموصوؿ إلى الرأي الصائب.

ح -تجعؿ الطمبة منيمكيف في عممية حقيقية خالصة لموصوؿ إلى الحؿ أو الغرض الصحيح.
مما يقوي ممكة الخياؿ لدييـ واإلبداع كذلؾ ،وىذا ينعكس عمى حياتيـ اليومية(غبايف،

.)20:2008

مستكيات االستقصاء:

حديثًا ،اقترح كؿ مف ىيثر بانتشي وراندي بيؿ ( )2008وجود أربعة مستويات مف التعمـ المستند
إلى الستقصاء في حقؿ تدريس العموـ:
يزود األشخاص باألسئمة واإلجراء (األسموب) ،حيث يمكف معرفة
 االستقصاء التأكيدمّ ،
النتائج سابقًا ،ويكوف تأكيد النتائج ىو ىدؼ الستقصاء .ويعتبر الستقصاء التأكيدي
مفيدا لتعزيز فكرة تـ تعمميا مسبقًا؛ أو لتجربة عمميات التحقؽ أو لممارسة ميارة استقصاء
ً
معينة ،مثؿ جمع البيانات وتسجيميا.
ّ

يزود األشخاص باألسئمة واإلجراءات (األسموب) ،ومع ذلؾ فإف
 االستقصاء المييكؿ ّ
مدعوما بأدلة تـ جمعيا ضمف ىذا اإلجراء.
الميمة تتمخص في وضع شرح يكوف
ً
يزود األشخاص فقط بأسئمة تتعمؽ بالبحث ،وتكوف الميمة ىي
 االستقصاء
ّ
المكجوّ ،
تصميـ اإلجراء (األسموب) واختبار السؤاؿ والشروحات الناتجة .ويكوف ىذا النوع مف
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ناجحا إلى حد بعيد،
ويعد
الستقصاء أكثر
ً
انفتاحا مف الستقصاء التأكيدي أو المييكؿُ ،
ً
عندما يتوفر لألشخاص العديد مف الفرص لمتعمـ والتدريب عمى طرؽ مختمفة لتخطيط
التجارب وبيانات السجالت.

 االستقصاء المفتكح ،يش ّكؿ األشخاص األسئمة ويصمموف اإلجراءات لتنفيذ استقصاء
ويوصموف نتائجيـ.

(ويكبيديا :تعميـ مستند إلى الستقصاء)

وترى الباحثة أف الستقصاء الموجو ىو األفضؿ لممرحمة البتدائية واألكثر مالئمة لممناىج

التعميمية المحددة حيث يقوـ بو المتعمـ تحت إشراؼ المعمـ وتوجيو ،أو ضمف خطة بحثية أعدت
مقدماً ،ويعتمد ىذا النوع مف الستقصاء عمى المتعمـ ولكف في إطار واضح ومحدد األىداؼ.

خطكات التعمـ باستراتيجية االستقصاء:

 -1الشعكر بالمشكمة:

يبدأ الشعور بالحاجة لمعرفة شيء ما ،إما عف طريؽ طرح سؤاؿ يربؾ الطمبة معرفياً أو عف

طريؽ اآلراء المتناقضة أو عرض موقؼ مثير ومحير ،حيث يبدأ عندما يتعارض شعور المتعمـ

الذي يستقصى مع المعرفة أو البيانات أو الخبرات المتوافرة عنده ،وبذلؾ يطور المتعمـ إجاباتو بناء

عمى استقصاءاتو.

 -2تحديد المشكمة:
لتحديد المشكمة يمكف إتباع أحد األسموبيف:

األوؿ :أف يقدـ المعمـ سؤالً عاماً إلى طمبتو ثـ يطمب إلييـ أف يضعوا أسئمة أكثر دقة وتكمف
أىمية ذلؾ في أف المعمـ يعيف المحتوى أو المشكمة بالشتراؾ مع الطمبة.

الثاني :أف يقدـ المعمـ إلى طمبتو المشكمة بشكؿ غير مباشر ،ذلؾ عمى شكؿ موقؼ يخمؽ إشكالً

في أذىانيـ ،ثـ يقوـ الطمبة بتحديد المشكمة بأنفسيـ .ويتخذ ىذا األسموب عدة أشكاؿ:
 -تقديـ معمومات متضاربة.

 -عرض صور أو معمومات تخالؼ مفاىيـ الطمبة.

 غموض موقؼ وىذا يتطمب مف المعمـ أف يقدـ موقفاً غامضاً مفتوح النياية ليربؾ الطمبةويجعميـ يستقصوف.
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 -3كضع حؿ تجريبي لممشكمة:
وذلؾ بوضع الفرضيات أو أجوبة مؤقتة .فبعد تحديد المشكمة يشترؾ الطمبة جميعاً في وضع

احتمالت معقولة لمحؿ ،فقد يتوصؿ الطمبة بتوجيو وارشاد المعمـ إلى وضع الفرضيات التي تكوف
بمثابة حموؿ مؤقتة بنيت عمى اعتقادات الطمبة وخمفياتيـ المعرفية.

 -4فحص اختبار الحؿ التجريبي:

بعد صياغة الفرضيات يكوف الطمبة مستعديف لجمع البيانات التي سوؼ تؤيد الفرضية أو ترفضيا،

ولتدعيـ المشكمة فإنو لبد مف توفير مجموعتيف مف البيانات اإليجابية والسمبية لممشكمة واختبارىا.

 -5الكصكؿ إلى قرار:

بعد كتابة المشكمة والفرضيات عمى السبورة :تق أر كؿ فرضية تتعمؽ بتمؾ المشكمة والبراىيف واألدلة

الداعمة تحت إشراؼ المعمـ ،ثـ يقوـ الطمبة بوضع النتائج والفرضيات في صيغة واحدة بعد أف يتـ

فحصيا بصورة منفردة ،واذا ثبتت صحة الفرضية تصبح النتيجة مجرد إعادة الفرضية.
 -6تطبيؽ القرار في مكاقؼ جديدة:

بعد اف يتأكد الطمبة مف صحة الفرضية يحؽ ليـ أف يعمموا النتائج عمى حالت مشابية ،ألف

المعرفة الستقصائية معرفة تجريبية متغيرة ،لذا يطمب مف الطمبة تطبيؽ القرار عمى حياتيـ الواقعية
والذي يمكف أف يقودىـ إلي خبرات جديدة.

(غبايف)23-20:2008،

وفي ضوء خطوات استراتيجية الستقصاء ترى الباحثة أف ىناؾ تشابو بينيا وبيف خطوات

حؿ المشكمة.

دكر المعمـ كالطالب في االستقصاء العممي:
غرض المعمـ األساسي مساعدة الطمبة عمى حؿ المشكالت ،وأف يصبح الطالب مفكريف ناقديف،

وفي ىذا تتمثؿ أدوار المعمـ وما يقوـ بو لما يأتي:
 -خمؽ بيئة تعمـ غنية.

 تحديد المفاىيـ العممية الميمة التي يمكف استقصاؤىا مف قبؿ الطمبة. تخطيط الستقصاء وتقديمو. الطمب مف الطالب مدخالت لتركيز الستقصاء. ابتداء المناقشة وتقويتيا وتمتينيا.65

 طرح األسئمة السابرة وتتبع تعميقات الطالب وأسئمتيـ المتشعبة. توجيو تعمـ الطالب. تييئة فرص لجميع الطالب لعرض وايصاؿ تعمميـ لممعمميف والزمالء واآلخريف خارجالمدرسة.
أما دكر الطالب كما يقكمكف بو فيتمثؿ بػػ :
 المساىمة الفعمية الحقيقة في تخطيط الستقصاءات العممية. المالحظة والستكشاؼ. القياـ بالتجريب وحؿ المشكالت. العمؿ فرادى ومجموعات. طرح األسئمة والتفسيرات المنطقية. المحادثة والمحاكمة والمناظرة مع اآلخريف والمعمـ. مناقشة المعارؼ واألفكار وتطويرىا تعاونياً. عمؿ مناقشات منطقية وبناء التفسيرات. اختبار الفرضيات التي يطرحونيا. إيصاؿ النتائج ونشرىا. التأمؿ في التغذية الراجعة مف الزمالء والمعمـ. اعتبار التفسيرات البديمة. إعادة إجراء التجارب والمشكالت والمشاريع.(زيتوف)340-339:2007،
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والشكؿ التالي يبيف خريطة مفاىيمية لالستقصاء توضيحا لذلؾ مف جية ،وامكانية استفادة

المعمـ منيا وتطبيقيا وفقاً لظروؼ طالبو وقدراتيـ واىتماماتيـ مف جية أخرى.

(زيتوف)336:2007،
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شكؿ ( )2.7خريطة مفاىيمية لالستقصاء
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البنائية

4-E

كفي ىذا كمو ،فإنو يتشكؿ ما يسمى مجتمع الستقصاء الذي يتطمب تغيي اًر جوىرياً بالعالقة

بيف الطمبة والمعمميف؛ وبالتالي يكوف دور المعمـ المتجدد المعايشة والمراعاة لمخمفيات الثقافية

والعرقية المتنوعة ،والخبرات ،وأنماط التعمـ ،وثقافات الطالب ،ومف ثـ نمذجة الطرؽ العممية في

الستدلؿ ،والميارات والفيـ وعادات العقؿ ،ويقع ضمف ىذا جو الصؼ وبيئتو الذي يشعر فيو
الطالب أنيـ في بيئة آمنة لربط األفكار دوف رىبة أو خوؼ أو أحكاـ تقمؿ (أو تستخؼ) بأفكارىـ؛

فالستقصاء يتضمف التفكير ،وضغوطات الوقت التي تقؼ عقبة أماـ طريؽ التعمـ بعامة
والستقصاء العممي بخاصة.
ونتيجة لما سبؽ فستقوـ الباحثة بتضميف ممارسات النماذج األربعة( دروة التعمـ،4E's
نموذج ستيبانز في التغير المفاىيمي ،التعمـ التعاوني ،الستقصاء الموجو) باإلضافة لممارسات

بيئة المتعمميف والتقويـ البديؿ في شكؿ إطار تعاوني لما يتمتع بو مف مميزات تناسب طالبات

التعميـ األساسي.
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 3انفصم انثانث
اندراسات انسابقة
3.1

المحكر األكؿ :الدراسات التي تناكلت النظرية البنائية كممارستو

3.2

المحكر الثاني :الدراسات التي تناكلت البرامج التدريبية لمطمبة المعمميف

3.3

تعميؽ عاـ عمى الدراسات السابقة
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الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لمدراسات السابقة التي تتعمؽ بموضوع الدراسة الحالية ،وقد

قسمت الباحثة الدراسات السابقة إلى محوريف :أما المحور األوؿ :فيتعمؽ بالدراسات السابقة التي
تناولت النظرية البنائية وممارستيا .أما المحور الثاني :وىي الدراسات التي تناولت البرامج

التدريبية ،وتـ التعميؽ عمى كؿ محور بحيث يتناوؿ فيو تحميالً لمدراسات السابقة المتضمنة فيو مف
حيث اليدؼ لكؿ دراسة ،ومنيجيا ،وأدواتيا ،وعينتيا ،ونتائجيا ،ثـ أعقبتيا الباحثة في نياية

الفصؿ الحالي بتعميؽ عاـ عمى الدراسات السابقة ،وتوضيح مدى استفادة الدراسة الحالية مف

الدراسات السابقة.

 3.1المحكر األكؿ :الدراسات التي تناكلت النظرية البنائية كممارستيا:
ىدفت دراسة حبيب ( )2015إلى التعرؼ إلى واقع استخداـ ممارسات التعمـ البنائي لدى
معممي مرحمة التعميـ األساسي بمحافظة غزة ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت
عينة الدراسة مف ( )350معمماً ومعممة مف محافظة غزة ،واستخدـ الباحث استبانة ممارسات التعمـ
البنائي مكونة مف ( )63فقرة موزعة عمى ( (4مجالت ،وأظيرت النتائج أف درجة الممارسة كانت
كبيرة وأنو توجد فروؽ ذات دللة إحصائية تُعزى إلى الجية المشرفة لصالح الوكالة ومتغير
الجنس ،ولتوجد فروؽ ذات دللة إحصائية تُعزى إلى متغيرات :المؤىؿ العممي ،الخبرة ،الوظيفية،
ونظاـ التشغيؿ.
ىدفت دراسة الحسف كالبركات ( )2013إلى التعرؼ عمى دور المعممات المتعاونات في
تنمية ممارسات التعمـ البنائي لدى طالبات مرحمة الطفولة أثناء فترة التدريب الميداني ،واستخدـ
الباحثاف المنيج الوصفي ،وتمثمت عينة الدراسة حوالى(  ) 177طالبة مسجمة في برنامج التربية
الميدانية بالجامعة الياشمية وجامعة اليرموؾ لمفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي / 2010
وجمعت بيانات الدراسة باستخداـ أداة تقييـ سموكات المعممة المتعاونة ،وأظيرت النتائج
ُ ،2011
قياـ المعممات المتعاونات بتنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي لدى الطالبات المتدربات كتشجيع
األطفاؿ عمى تقديـ أفكار جديدة  ،وربط الخبرات التعميمية الجديدة بالخبرات السابقة  ،إل أف ىنالؾ
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العديد مف ممارسات التعمـ البنائي التي لـ تخط بدرجة كبيرة مف الىتماـ ،كما بينت النتائج عدـ
وجود عالقة بيف تقدير الطالبات المعممات ألدوار المعممات المتعاونات وكؿ مف التقدير األكاديمي
لمطالبة في الجامعة ،وخبرة المعممة المتعاونة ومؤىميا العممي.
بينما ىدفت دراسة الخالدم ( )2013إلى تقصي مدى ممارسة معممي التربية اإلسالمية
ومعمماتيا لمبادئ التدريس البنائي في األردف ،واختبار دللة الفروؽ بيف متوسطات درجة الممارسة
وفقاً لمتغيرات :الجنس ،والخبرة ،والمؤىؿ العممي ،والمرحمة التعميمية ،واستخدـ الباحث المنيج
الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )187معمما ومعممة مف معممي التربية اإلسالمية في مديرية
عماف الخامسة ،واستخدـ استبانة مكونة مف ( )33فقرة وأشارت النتائج إلى أف درجة ممارسة

معممي التربية اإلسالمية ومعمماتيا لمتدريس البنائي كانت متوسطة ،وظيرت فروؽ دالة إحصائيا
لمتغير المؤىؿ العممي ،وذلؾ لصالح المؤىؿ العممي األعمى ،ولـ تظير فروؽ دالة إحصائيا بيف

متوسطات درجة الممارسة لمتغير الجنس والخبرة والمرحمة التعميمية.
كما أجرى ترافك كآخركف( )Trafrova-Grigorova et al.,2012دراسة ىدفت إلى
تقصي مواقؼ ( )30معمما ومعممة مف معممي العموـ لمنظرية البنائية في التعمـ في مدراس بمغاريا

الثانوية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة ( )30معمما ومعممة مف معممي
العموـ في مدراس بمغاريا الثانوية ،واستخدـ الباحث أداة مالحظة قائمة عمى المقابمة الشخصية

تكونت مف ستة أسئمة؛ مف نوع األسئمة المفتوحة ،وبالتحميؿ النوعي إلجابات المعمميف ،وأظير
نتائج الدراسة أف ( )%30مف المعمميف يمارسوف أفكار النظرية السموكية في التعاطي مع
المتعمميف ،وأف باقي المعمميف يطبقوف األفكار البنائية بدرجة متوسطة ،كما أظيرت النتائج أف لدى

المعمميف استجابات إيجابية لمتحوؿ نحو المنحني البنائي.

وفي ذات السياؽ جاءت دراسة كايا ( )Kaya,2012لتقصي مدى ممارسة معممي
الجغرافيا في تركيا لمتدريس وفؽ المنحني البنائي في التعمـ وأثر ىذا النمط في تنمية الوعي بالتنوع

الثقافي عمى المستوييف المحمي والعالمي ،واستخدـ البحث المنيج الوصفي ،إذ تـ اختيار ()40
معمماً مف معممي الجغرافيا ،ومف خالؿ دراسة الحالة؛ إذ تـ جمع البيانات النوعية بواسطة سجالت

المالحظة الصفية والمقابالت الشخصية ،أظيرت نتائج الدراسة أف معممي الجغرافيا لدييـ اتجاىات
إيجابية نحو تطبيؽ المنحني البنائي وفعالية تدريس الجغرافيا بحسب الرؤي البنائية في تنمية وعي

الطمبة بالقضايا الجتماعية والشعبية منيا والعالمية عمى حد سواء.
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ىدفت دراسة العفكف كمكاكف ( )2012إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي لمعممي
العموـ وفؽ النظرية البنائية لتحسيف أدائيـ التدريسي وتنمية عمميات العمـ وعالقتو بتحصيؿ
تالمذتيـ في العراؽ ،واستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي ،لذا تكونت عينة البحث مف مجموعتيف

عشوائيتيف ( )34معمماً ومعممة منيـ ( )17كمجموعة تجريبية طبؽ البرنامج التدريبي عمييا ومنيـ

( )17كمجموعة ضابطة لـ يطبؽ عمييا البرنامج التدريبي مف خالؿ استخداـ بطاقة مالحظة
لمالحظة األداءات التدريسية واختبار عمميات العمـ ،وأسفرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة

التجريبية عمي المجموعة العادية في أدائيـ التدريسي وتنمية عمميات العمـ وزيادة تحصيؿ التالميذ.
أما دراسة سينج كآخركف ()Sung;et al,2012ىدفت إلى تحسيف وتطوير الممارسات
التدريسية البنائية مع مرور الوقت لممعمميف الجدد في الوليات المتحدة األمريكية ،واستخدـ الباحثيف
المنيج التجريبي وتكونت عينة الدراسة مف خمس مجموعات تجريبية مف المعمميف الجدد الذيف
يعمموف في ولية آيوا تشوتاغوا ضمف برنامج التطوير الميني والتي تـ تدريبيـ عمى أيدى معمميف

قادة ذوى خبرة حيث تـ إعطائيـ ورش عمؿ لمدة ثالث سنوات في الصيؼ بواقع أربع أسابيع في
السنة ودورات قصيرة بواقع  3أياـ في أكتوبر و 3أياـ في أبريؿ ،واستخدمت أداة مسح التعمـ

البنائي ()CLESوتوصمت نتائج البحث أف ىناؾ تحسف وتطور في استخداـ الممارسات التدريسية
البنائية مع مرور الوقت لممعمميف وزيادة في تحصيؿ الطالب.

وأجرى رياف ( )2011دراسة كاف اليدؼ منيا التعرؼ عمى مدى ممارسة معممي
الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ لمتدريس البنائي وعالقتو بمعتقدات فاعميتيـ التدريسية ،كما

ىدفت إلى اختبار دللة الفروؽ بيف متوسط درجة الممارسة وفقاً لمتغيرات :الجنس ،والخبرة،
والمؤىؿ العممي ،والمرحمة التعميمية واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ،عمى عينة مكونة مف

( )206مف معممي ومعممات الرياضيات في مديرية تربية الخميؿ مف خالؿ استخداـ استبانة،

وأظيرت نتائج الدراسة أف درجة ممارسة معممي الرياضيات لمتدريس البنائي متوسطة ،كما تبيف
عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسطات درجة الممارسة وفقا لمتغيرات الدراسة
جميعيا ،في حيف وجدت عالقة موجبة دالة إحصائيا ،بيف درجة ممارسة معممي الرياضيات

لمتدريس البنائي ومعتقدات فاعميتيـ.
وفي دراسة فاست ( )Fast;Hankes,2010التي ىدفت إلي تقصي أثر برنامج تعميمي
قائـ عمى دمج استراتيجيات النظرية البنائية مف خالؿ تدريس محتوى الرياضيات لمطمبة المعمميف

في جامعة ( )Wisconsin Oshkoshاألمريكية ،وستخدـ الباحث المنيج التجريبي ،مف خالؿ

تقسيـ العينة المكونة مف ( )63طالباً وطالبة إلي مجموعتيف تجريبية وضابطة ،وتدريس المجمعة
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التجريبية مادة الرياضيات وفؽ النظرية البنائية ،وباستخداـ اختبار اختيار مف متعدد واستبانة،

أظيرت النتائج إلى فعالية البرنامج التعميمي لصالح المجموعة التجريبية.

وأجرى شريفاف ( )Shirvani,2009دراسة لمكشؼ عف مدى توافؽ البيئة الصفية مع
النظرية البنائية في التعمـ ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ،إذ تـ تدريب ( )49معمماً في المرحمة
الجامعية في جنوب الوليات المتحدة عمى تطبيؽ دروس في مادة الرياضيات لممرحمة األساسية

وفؽ النموذج البنائي ،وباستخداـ بطاقات المالحظة أظيرت النتائج وجود ممارسات إيجابية لدى
الطمبة المعمميف في توفير بيئة تعمـ بنائية.
في حيف ىدفت دراسة محمد ( )2008إلى تطوير برنامج تدريبي عف التعمـ المستند إلى
المشكمة (أحد النماذج البنائية) وقاس أثره في تحصيؿ طمبة كمية العموـ التربوية الجامعية (األونروا)

في األردف ،واستخدـ الباحث المنيج الشبو تجريبي ،وتألؼ عينة الدراسة مف ( )112طالباً وطالبة
موزعيف بيف مجموعتيف إحداىما تجريبية خضعت لمبرنامج التدريبي ومجموعة ضابطة تعممت
بالطريقة التقميدية ومف خالؿ الختبار التحصيمي بينت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية في

التحصيؿ الدراسي ولـ يكف لنوع الجنس أي أثر إحصائي.
وقاـ الدراكشة ( )2007بدراسة لتقصي أثر برنامج تعميمي قائـ عمى النظرية البنائية في
اكتساب ميارات القراءة والكتابة لطمبة المرحمة األساسية المتأخريف قرائيا في األردف ،واستخدـ

الباحث المنيج التجريبي  ،وبمغ عدد أفراد العينة ( )78طالبا وطالبة مف طمبة الصفيف الثالث
والرابع األساسيف ،وبتقسيـ العينة إلى مجموعة ضابطة وأخري تجريبية ثـ إخضاع أفرادىا لمبرنامج

التعميمي المقترح في غرفة المصادر التعميمية ،أشارت نتائج اختبار ميارات القراءة ،واختبار
ميارات الكتابة إلي وجود فروؽ دالة ألثر البرنامج التعميمي لصالح أفراد المجموعة التجريبية.
كما أجرى أبك عطايا ( )2004دراسة ىدفت إلى إعداد برنامج قائـ عمى النظرية البنائية
لتنمية الجوانب المعرفية في الرياضيات لدى طالب الصؼ الثامف األساسي بغزة ،واستخدـ الباحث

المنيج التجريبي ،لذا تكونت عينة الدراسة مف ثالث مجموعات ،درست المجموعة التجريبية األولى
باستخداـ نموذج التعمـ البنائي في حيف درست المجموعة التجريبية الثانية بدورة التعمـ أما

المجموعة الضابطة درست بالطريقة العادية ومف خالؿ إجراء الختبار لمطمبة أسفرت نتائج الدراسة
تفوؽ كؿ مف نموذج التعمـ البنائي ودورة التعمـ عمى الطريقة العادية في تنمية الجوانب المعرفية

لمادة الرياضيات لدى طالب الصؼ الثامف األساسي.
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وأوضحت دراسة السميـ ( )2004فاعمية نموذج مقترح لتعميـ البنائية ونماذجيا التدريسية
في تنمية ممارسات التدريس البنائي لدى معممات العموـ وأثر تمؾ الممارسات التدريسية في تعديؿ
التصورات البديمة لمفاىيـ التغيرات الكيميائية لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط في الرياض حيث

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي والتجريبي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )12معممة عموـ

الممتحقات ببرنامج الدبموـ العاـ في التربية بكمية التربية لمبنات كما تكونت مف طالبات الصؼ

األوؿ المتوسط في مدرستيف مف مدارس مدينة الرياض اختيرتا بطريقة عشوائية وبمغ عدد الطالبات

( )240طالبة مف خالؿ استخداـ بطاقة مالحظة لمممارسات التدريسية البنائية واختبار تحصيمي
لتعديؿ التصورات البديمة وقد أسفرت نتائج البحث فاعمية الممارسات التدريسية البنائية في تعديؿ

التصورات البديمة حوؿ مفاىيـ التغيرات الكيميائية والحيوكيميائية لدى طالبات الصؼ األوؿ

المتوسط.

في حيف ىدفت دراسة الكىر ( )2002إلى استكشاؼ درجة معرفة معممي العموـ في األردف
النظرية البنائية ،وعالقتو بتأىيميـ األكاديمي والتربوي وجنسيـ .واستخدـ الباحث المنيج التجريبي
وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )312معمما ومعممة تـ اختيارىـ عشوائيا مف بيف معممي العموـ في

محافظتيف مف محافظات المممكة ،وكاف منيـ ( )166معمما و( )146معممة بعضيـ يحمؿ درجة
دبموـ كمية مجتمع ،والبعض اآلخر يحمؿ درجة البكالوريوس فأكثر ،كما أف بعضيـ درس مواد

تربوية وبعضيـ اآلخر لـ يدرس مواد تربوية .وقد استخدـ في ىذه الدراسة اختبار يقيس مستوى

معرفة المعمميف بالنظرية البنائية مكوف مف ( )35فقرة مف نوع الختيار مف متعدد ،وتوصمت
الدراسة إلى أف درجة معرفة معممي العموـ بالنظرية البنائية ضعيفة بدرجة واضحة ،كما توصمت
إلى أف ىناؾ فروقا ذات دللة إحصائية في درجة ىذا الفيـ يمكف أف تعزى لالختالؼ في المؤىؿ

األكاديمي والمؤىؿ التربوي ،ولصالح المعمميف الذيف يحمموف درجة البكالوريوس فأكثر ،والمعمميف
المؤىميف تربويا ،في حيف لـ تظير النتائج وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في درجة فيـ النظرية

البنائية يمكف أف تعزى لجنس المعمـ أو لتفاعؿ العوامؿ المستقمة معا سواء بشكؿ زوجي أو ثالثي.

وأوضحت دراسة المكمنى ( )2002مدى فاعمية المعمميف في تطبيؽ نموذج بنائي في
تدريس مادة العموـ لمصؼ الثالث في األردف واستخدـ الباحث المنيج التجريبي وتكونت عينة

الدراسة مف ( )30معممات ممف يدرسف طالب الصؼ الثالث األساسي في المدراس التابعة لمنطقة
عماف ،مف خالؿ استخداـ بطاقة المالحظة تـ مالحظة أدائيـ التدريسي وأوضحت نتائج الدراسة
أف المعمميف تقربوا أكثر إلى السموؾ البنائي وأبدوا رغبة في استخداـ استراتيجيات بنائية في

تدريسيـ لمعموـ.
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بينما ركزت دراسة كيـ كفيشر ( )Kim, H and Fisher, 1999عمى تقويـ بيئة التعمـ
البنائي لمعموـ واستكشافيا في كوريا ،وقد ىدفت الدراسة إلى فحص أثر منياج جديد في العموـ
العامة يعكس النظرة البنائية في البيئة التعممية الصفية لحصص العموـ في الصؼ العاشر ،كما
ىدفت إلى تعرؼ الفروؽ بيف تصورات الطمبة لواقع البيئة التعممية وما يجب أف تكوف عميو،

وعالقة تصوراتيـ حوؿ البيئة التعممية البنائية باتجاىاتيـ نحو العموـ ،استخدـ الباحثاف المنيج
التقويمي وقد استخدـ في الدراسة استبياف بيئة التعمـ البنائي ( )CLESالمترجـ إلى المغة الكورية،

وأظيرت النتائج أف تصور طمبة الصؼ العاشر لمبيئة الصفية أقرب إلى البنائية مف تصور طمبة

الصؼ الحادي عشر الذيف لـ يدرسوا المنياج الجديد .كما ماؿ الطمبة إلى تفضيؿ بيئة أكثر
إيجابية مما ىو موجود فعال ،ومف جية أخرى فقد وجدت عالقة ذات دللة إحصائية بيف البيئة

الصفية واتجاىات الطمبة نحو العموـ.

في حيف ىدفت دراسة جرير ( )Greer,1999والتي ىدفت إلى تطوير قائمة التدريس
البنائي  )Constructivist Teaching Inventovy( CTIفي الوليات المتحدة األمريكية ،حيث
استخدـ الباحث المنيج الوصفي وركز عمى صدؽ األداة وثباتيا ،وتكونت األداة مف نموذجيف

أحدىما بطاقة مالحظة اشتممت عمى أربعة محاور ىي :التفاعؿ المفظي ،است ارتيجيات التدريس،

أنشطة التعمـ ،وتقويـ المنيج ،والنموذج اآلخر عبارة عف تقرير ذاتي لممعمـ ،وقد طبقت األداة عمى
عينة مف معممي المدارس البتدائية ،واتضح مف النتائج أف أداة ( )CTIمناسبة لتقويـ فاعمية

التدريس البنائي.

بينما ركزت دراسة كلكر ( )Walker,1999عمى تقصي أثر اختالؼ المناىج التربوية في
إنجاز الطالب في مادة الرياضيات حيث اتبع الباحث المنيج التجريبي وشممت عينة البحث

مجموعتيف مف الطالب في الوليات المتحدة األمريكية حيث تكونت المجموعة األولي التجريبية مف

طالبيف

وسيتـ تدريسيـ وفؽ المدخؿ البنائي مف قبؿ معمموف بنائيوف وأما المجموعة الثانية

الضابطة تكونت مف طالبيف سيتـ تدريسيـ وفؽ الطريقة العادية وسوؼ يخضع كال مف

المجموعتيف لالمتحاف الدولي التميس لمرياضيات ،وأوضحت النتائج أنيا كانت لصالح المجموعة
التجريبية التي درست وفؽ المدخؿ البنائي.
كما أجري ككلي ك ككلي ( )Woolley, S and Woolley, A: 1999دراسة ىؿ مف
الممكف تغيير اعتقادات المعمميف حوؿ التدريس المرتبط بنظريات التعمـ السموكي والبنائي والتى

ىػدفػت إلى تطػويػر أداة صػادقة لقياس ىذه العتػقادات ،واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي ،حيث

تكونت عينة الدراسة مف ( )14معمميف أثناء الخدمة البتدائية ثـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي في
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الوليات المتحدة ،حيث تـ إجراء مقابمة مع كؿ معمـ بشكؿ فردى لمدة ساعة مع استخداـ األسئمة

المفتوحة حوؿ معتقداتيـ حوؿ التدريس وتوصػمت الدراسة إلى اقتراح أداة تكونت مف ( )27فقرة في

أربعة محاور ،كما أتضح مف الدراسة أف المتعمميف سموكييف في بعض أوجو التدريس وبنائييف في

األوجو األخرى.

في حيف أجرى دراسة شك كآخركف ( )Cho and Park and Seo,1997والتي ىدفت
إلى تقويـ برنامج جامعة آيوا لتطوير الفمسفة البنائية لمعممي عموـ مف كوريا الجنوبية ،حيث
استخدـ الباحثيف المنيج التقويمي وقد شارؾ في ىذا البرنامج سبعوف ( )70معمماً ،مف خالؿ

استخداـ استبياف بيئة التعمـ البنائي ( )CLESالذي طوره تايمر وفريزر ( Taylor and
 )Fraser,1991الذي يتكوف مف خمسة مقاييس ىي (مقياس الصمة الشخصية ،مقياس الشؾ
العممي ،مقياس الصوت الناقد ،مقياس الضبط المشترؾ ،مقياس التفاوض الطالبي) وقد أظيرت

نتائج الدراسة أف ىناؾ تحسناً ذات دللة إحصائية عمي تصورىـ لبيئة التعمـ البنائي ،كما أظيرت
نتائج اختبار (ت) زيادة في متوسط عالمات الطمبة عمي جميع المقاييس الفرعية لالستبياف ما عدا

مقياس الشخصية.

ىدفت دراسة ىاند كتريجست (and Treagust,1994

 )Handإلى التعرؼ عمى

أفكار المعمميف حوؿ التحوؿ إلى التعميـ البنائي ،واستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي حيث اشتممت
عينة الدراسة ثمانية معمميف والتي سأل فييا ثالثة أسئمة قبؿ تدريبيـ عمى أسس البنائية ،وكمفا كال
منيـ بتدريس وحدة بالعتماد عمى ىذه األسس ،ولحظا أداءىـ في ثالث حصص ،وفحصا دفاتر

تحضيرىـ ،وقابال ثالثة مف الطمبة ،وقد أفسرت نتائج البحث بنتائج إيجابية حوؿ تحوؿ أفكار

المعمميف إلي التعميـ البنائي ولمطمبة أيضاً.

مف خالؿ عرض دراسات المحكر األكؿ يمكف حصر التعميقات عمييا عمى النحك التالي:
مكضكع الدراسة كأىدافيا :تباينت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في التعرؼ عمى
النظرية البنائية فمف الدراسات التي تناولت أثر برنامج تدريبي وفؽ النظرية البنائية في الجانبيف
النظري والمعرفي دراسة العفوف ومكاوف (،)2012دراسة فاست ( ،)2010دراسة أبو عطايا

( ،)2004دراسة الدراوشة( ،)2007دراسة السميـ ( ،)2004دراسة المومني ( ،)2002دراسة ولكر
( )1999وىذا ما ىدفت إليو الدراسة الحالية لتنمية ىذاف الجانبيف ،أما دراسة ىاند وتريجست
( ) 1994ىدفت لمتعرؼ عمى أفكار المعمميف في التحوؿ لمتعميـ البنائي وكذلؾ ىدفت دراسة كيـ

وفيشر ( )1999إلى فحص أثر مناىجاً جديداً في العموـ العامة يعكس النظرية البنائية في البيئة

76

الصفية ،في حيف دراسات أخرى ىدفت لتطوير أداة لقياس الممارسات التدريسية البنائية ومف ىذه

الدراسات سينج وزمالئو ( ،)2012دراسة وولي ( ،)1999دراسة جرير ( ،)1999دراسة شو
وآخروف ( ،)1997بينما ىدفت دراسة حبيب ( ،)2015دراسة الخالدي( ،)2013دراسة ترافو

وآخروف( ،)2012دراسة كايا( ،)2012دراسة رياف( ،)2011دراسة شريفاف( )2009إلى معرفة

مدى ممارسة المعمميف لمنظرية البنائية ،أما دراسة الحسف والبركات ( )2013ىدفت إلى التعرؼ
عمى دور المعممات المتعاونات في تنمية ممارسات التعمـ البنائي لدى طالبات مرحمة الطفولة أثناء

فترة التدريب الميداني.

المنيج المستخدـ :تبايف المنيج المستخدـ في الدراسات السابقة تبعاً لمتغيرات الدراسة

حيث استخدـ المنيج البنائي مع المنيج التجريبي في دراسة العفوف ومكاوف( ،)2012دراسة سينج

وآخروف( ،)2012دراسة فاست( ،)2010دراسة الدراوشة ( ،)2007دراسة أبو عطايا(،)2004

دراسة المومني( ،)2002دراسة ولكر ( ،)1999دراسة ىاند وتريجست ( ،)1994أما دراسة السميـ
( )2004استخدمت المنيج البنائي مع المنيج شبو التجريبي وىي بذلؾ تتفؽ مع الدراسة الحالية
مف حيث المنيج المستخدـ ،في حيف استخدمت المنيج التقويمي دراسة كال مف كيـ وفيشر

( ،)1999دراسة شو وزمالئو ( ،)1997أما دراسة كؿ مف جرير ( )1999وولي (،)1999
الخالدي ( ،)2013حبيب ( ،)2015الحسف والبركات( ،)2013ترافو وآخروف ( ،)2012كايا

( ،)2012رياف ( ،)2011شريفاف ( )2009استخدمت المنيج الوصفي.

مجتمع كعينة الدراسة :اختمفت الدراسات في اختيار العينة طبقاً لمتغيرات الدراسة حيث

اختارت بعضيا عينة مف معممي العموـ والطمبة مثؿ دراسة العفوف ومكاوف( ،)2012دراسة سينج

وآخروف ( ،)2012دراسة السميـ( ،)2004دراسة الوىر ( ،)2002دراسة شو وآخروف (،)1997

دراسة ىاند وتريجست (،)1994ومعممي العموـ فقط مثؿ دراسة ترافو وآخروف ( ،)2012ومعممي

البتدائية مثؿ دراسة حبيب ( ،)2015دراسة المومني( ،)2002دراسة وولي ( ،)1999دراسة

جرير (،)1999ومعممي التربية السالمية مثؿ دراسة الخالدي( ،)2013ومعممي الجغرافيا مثؿ
دراسة كايا( ،)2012ومعممي الرياضيات مثؿ دراسة رياف( ،)2011في حيف اختارت بعض
الدراسات عينتيا مف الطمبة مثؿ دراسة الدراوشة( ،)2007دراسة أبو عطايا( ،)2004دراسة ولكر

( ،)1999دراسة كيـ وفيشر ( ،)1999بينما اختارت دراسة كال مف الحسف والبركات (،)2013
فاست( ،)2010شريفاف( )2009عينتيا مف الطمبة المعمميف وىذا ما اختارتو الدراسة الحالية مف
جنس األنثي فقط .

77

أداة الدراسة :تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،وكاف تنوعيا يتفؽ وطبيعة
تمؾ الدراسات ،حيث ىناؾ دراسات استخدمت الختبار المعرفي وبطاقة المالحظة كأدوات لمدراسة

مثؿ دراسة العفوف ومكاوف ( ،)2012دراسة السميـ ( ،)2004حيث استخدـ كؿ منيـ بطاقة
المالحظة  +اختبار وىاذا ما استخدمتو الدراسة الحالية .في حيف بعض الدراسات استخدمت بطاقة

المالحظة لوحدىا كأداة لمدراسة مثؿ دراسة المومني ( ،)2000دراسة ىاند وتريجست (،)1994

دراسة شريفاف (.)2009واستخدمت بعض الدراسات الختبار لوحده كأداة لمدراسة مثؿ دراسة

الدرواشة ( ،)2007دراسة أبو عطايا( ،)2004دراسة الوىر( ،)2002دراسة ولكر ( .)1999وفي
المقابؿ ىناؾ بعض الدراسات استخدمت استبانة كأداة لمدراسة مثؿ دراسة الحسف

والبركات( ،)2013دراسة حبيب( ،)2015دراسة الخالدي( ،)2013دراسة سينج وآخروف

( ،)2012دراسة رياف( ، (2011دراسة كيـ وفيشر( ،)1999دراسة جرير( ،)1999دراسة شو
وآخروف ( )1997وقد استفادت الباحثة مف األداة في عمؿ بطاقة المالحظة .واقتصرت دراسة

وولى ( )1999عمى المقابمة كأداة لمدراسة ،في حيف استخدمت دراسة كال مف ترافو

وآخروف( ،)2012كايا( )2012بطاقة مالحظة قائمة عمى المقابمة الشخصية.

نتائج الدراسة :ىدفت بعض الدراسات إلى الكشؼ عف فاعمية نموذج مقترح أو برنامج

تدريبي أو إعداد برنامج حيث أشارت إلى وجود فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسط درجات
العينة قبؿ إجراء التجربة وبعدىا لصالح البرنامج التدريبي سواء شمؿ الجانب المعرفي أو الداء

العممي الميارى وبالتالي توصمت الدراسات إلى فاعميتيا مثؿ دراسة العفوف ومكاوف( ،)2012دراسة
فاست( ،)2010دراسة الدرواشة( ،)2007دراسة أبو عطايا ( ،)2004دراسة المومني (،)2002
دراسة الوىر( ،)2002دراسة السميـ( ،)2004دراسة ولكر( ،)1999دراسة كيـ وفيشر(،)1999
في حيف توصمت بعض الدراسات إلي تطوير أداة لقياس الممارسات التدريسية البنائية مثؿ دراسة

سينج وآخروف ( ،)2012دراسة جرير( ،)1999دراسة وولي ( ،)1999دراسة ىاند
وتريجست( .)1994أما دراسة شو وزمالئو()1997بينت النتائج أف تصور الطمبة الصفية أقرب
إلى البنائية .وتوصمت بعض الدراسات عمى أف درجة الممارسة لمتدريس البنائي كانت متوسطة

وأف ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً لمتغير المؤىؿ وذلؾ لصالح المؤىؿ العممي العالي مثؿ دراسة

الخالدي( ،)2013دراسة ترافوا وآخروف( ،)2012دراسة كايا( ،)2012دراسة رياف( ،)2010دراسة
شريفاف( ،)2009أما دراسة حبيب( )2015كانت درجة الممارسات البنائية كبيرة ،في حيف توصمت

دراسة الحسف والبركات( )2013أف ىناؾ دور لممعممات المتعاونات في تنمية بعض ممارسات
التعمـ البنائي لطالبات مرحمة الطفولة.
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 3.2المحكر الثاني  :الدراسات التي تناكلت البرامج التدريبية لمطمبة المعمميف:
ىدفت دراسة دغمش ( )2014إلى بناء برنامج تدريبي في تنمية ميارات تصميـ وانتاج
ممؼ اإلنجاز اإللكتروني والتجاه نحوه لدى طالبات كمية التربية بالجامعة السالمية بغزة،
واستخدمت الباحثة المنيج البنائي والتجريبي وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة تجريبية واحدة

بواقع ( )17طالبة مف طالبات كمية التربية في الجامعة السالمية والتي اختيرت بصورة قصدية،
ومف خالؿ الختبار المعرفي وبطاقة المالحظة أظيرت النتائج فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية

ميارات تصميـ وانتاج ممؼ اإلنجاز اإللكتروني والتجاه نحوه لدى طالبات كمية التربية بالجامعة
السالمية بغزة.
إل اف دراسة العجرمي ( )2011ىدفت إلي بناء برنامج تدريبي لتطوير الكفايات المينية
لدى الطمبة معممي التعميـ األساسي في ضوء استراتيجية إعداد المعمميف ()2008بجامعة الزىر

بغزة ،مف خالؿ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وشبو التجريبي ،ىذا وتكونت عينة الدراسة مف

( )120طالباً وطالبة ،بواقع ( )60طالب وطالبة مجموعة تجريبية و ( )60طالباً وطالبة مجموعة
ضابطة ،عبر إعداد اختبار تحصيمي وبطاقة مالحظة األداء وظيرت نتائج الدراسة تفوؽ

المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة مما أكد فاعمية برنامج تدريبي لتطوير الكفايات

المينية لدى الطمبة معممي التعميـ األساسي في ضوء استراتيجية إعداد المعمميف (.)2008

في حيف ىدفت دراسة نجـ ( )2010إلى معرفة مدى فاعمية برنامج مقترح في تنمية
ميارات التربية العممية لدى الطمبة المعمميف في قسـ الدراسات اإلسالمية بجامعة الزىر بغزة ،وقد
استخدـ الباحث المنيج شبو تجريبي مصمـ المجموعة التجريبية بإجراء قياس قبمي بعدي ،وتكونت

عينة الدراسة مف ( )33طالباً وطالبة مف طمبة قسـ الدراسات السالمية مقسميف إلى ( )16طالباً،

و( ،)17وقد استخدمت الدراسة اختبار تحصيمي وبطاقة المالحظة كأدوات لمدراسة ،وقد أظيرت

الدراسة فاعمية البرنامج المقترح في تنمية التربية العممية لصالح التطبيؽ البعدي لالختبار وبطاقة

المالحظة.

ومف جية أخرى ىدفت دراسة البيطار ( )2009التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي مقترح
في تنمية بعض الكفايات التدريسية لدى معممي العموـ الفنية المعمارية بالتعميـ الثانوي الصناعي

أثناء الخدمة وفقاً لحتياجاتيـ التدريبية ،واستخدـ الباحث المنيج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة

مف ( )25معمماً بمدرستي أسيوط الثانوية الصناعية الميكانيكية ومدرسة بدر الصناعية بمحافظة
أسيوط وقاـ الباحث بإعداد استبانة لمكفايات التدريسية الالزمة وبطاقة فحص لك ارسات التحضير
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لقياس أداء المعمميف ،وقد أظيرت نتائج الدراسة إلى فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية
بعض الكفايات التدريسية لدى معممي العموـ الفنية المعمارية بالتعميـ الثانوي الصناعي أثناء الخدمة

وفقاً لحتياجاتيـ التدريبية.
أما دراسة آكي كآخركف ( )Akcay and Yager,2007ىدفت إلى الكشؼ عف أثر
برنامج تنمية جامعة (آيو) المعروؼ ببرنامج التطور المتخصص والمستند إلى مدخؿ ( )STSفي

تحسيف قدرة الطمبة عمى ميارات التفكير البداعي في كوريا الجنوبية ،واعتمد الباحث المنيج
التجريبي ،وتألفت عينة الدراسة مف ( )12مدرسا و( )609طالب وطالبات قسموا عمى مجموعتيف
تجريبية وضابطة أحداىما درست بصفوؼ تعتمد مدخؿ ( )STSواألخرى درست بصفوؼ تعتمد

المدخؿ العتيادي المعتمدة عمى المقرر الدراسي وأعد اختبار لقياس ميارات التفكير البداعي،

وأسفرت النتائج تفوؽ المجموعتيف التجريبييف لكؿ المدرسيف والطمبة.

في حيف ىدفت دراسة الحساني ( )2004إلى بناء برنامج تدريبي في التربية الصحية
لمعممي العموـ في المدراس البتدائية واثر ىذا البرنامج في تنمية الوعي الصحي لتالميذىـ.
واستخدـ الباحث المنيج التجريبي وشممت عينة البحث عمى معممي العموـ في المدراس البتدائية

التا بعة لممديرية العامة ابتدائية لتربية بغداد كرخ األولى حيث تكونت مف مجموعتيف مجموعة
تجريبية بواقع ( )19معممة عموـ اشتركت بالبرنامج التدريبي ومجموعة ضابطة بواقع ( )19معممة

عموـ لـ تشترؾ  ،وتـ اختيار عينة مف تالمذة المعمميف وعددىـ ( )200تمميذ وتمميذة لمعممي

المجموعة التجريبية ،و( )210تالميذ وتمميذات لمعممي المجموعة الضابطة

الصؼ السادس

البتدائي وذلؾ مف خالؿ الختبار النيائي لممتدربيف واختبار الوعي الصحي لمتالميذ والتمميذات،

وأوضحت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية لكؿ مف المعمميف وتالميذىـ عمى المجموعة الضابطة.

بينما ىدفت دراسة بدر ( )2004إلى معرفة أثر استخداـ برنامج تدريبي مقترح في تنمية
الميارات التدريسية لدى الطالبات بقسـ الرياضيات في كمية التربية بمكة المكرمة ،وقد استخدمت
الباحثة المنيج شبو التجريبي حيث صممت التجربة باستخداـ مجموعتيف ،األولى تجريبية تـ

تدريبيا عمى البرنامج المقترح ،والثانية ضابطة لـ يتـ تدريبيا عمى البرنامج وتكونت عينة الدراسة
مف ()60طالبة مف طالبات الفرقة الرابعة  ،وقد قامت الباحثة بإعداد بطاقة مالحظة وبعد تطبيقيا
أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية التي تعرضت لمبرنامج التدريبي عمى المجموعة

الضابطة التي لـ تتعرض لمبرنامج التدريبي.
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كما أجرى جكدت كآخريف ( )2003دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر تدريب معممات
المرحمة األساسية في التعمـ النشط في التحصيؿ اآلني والمؤجؿ لدييف في ضوء ثالثة متغيرات

ىي :التخصص األكاديمي الدقيؽ ،والمؤىؿ العممي ،وعدد الدورات التدريبية .وتكونت عينة الدراسة
مف ( )24معممة مف مدينة قباطية الفمسطينية كمجموعة تجريبية واحدة ،وقد أعد الباحثوف أداتيف
تمثمت إحداىما في مادة تدريبية واألخرى اختبار تحصيمي ،وأظيرت النتائج بحصوؿ فروؽ ذات

دللة إحصائية بيف الختبار القبمي واآلني والمؤجؿ لصالح الختبار اآلني والمؤجؿ.

بينما ركزت دراسة الركابي ( )2001عمى بناء برنامج لتدريب الطالبات المدرسات عمى
طرائؽ التدريس واستراتيجياتو وأساليبو ،وأثره في أدائيف التدريسي وتحصيؿ طالباتيف في مدة

التطبيؽ واستخدـ الباحث المنيج التجريبي ،وتكونت عينة البحث مف الطالبات المدرسات الصؼ
الرابع في قسـ عموـ الحياة /كمية التربية لمبنات /جامعة بغداد وكانت مف مجموعتيف األولى تجريبية

طبؽ البرنامج التدريبي عمييف والتي تكونت مف (  )24طالبة ومجموعة ضابطة لـ يطبؽ البرنامج

التدريبي عمييف والتي تكونت مف ( )27طالبة وأيضا اختار الباحث مجموعة تجريبية مف الطالبات

الصؼ الثاني المتوسط المواتي درسف مف الطالبات المدرسات وتكونت مف (  )195طالبة ،لتمثؿ

إحداىما المجموعة التجريبية وحوالي ( )155طالبة درسف مف المجموعة الضابطة ،وقد استخداـ
بطاقة المالحظة لألداء التدريسي واختبار تحصيمي لمطالبات ،وتبيف وجود فروؽ ذات دللة

إحصائية بيف الطالبات المدرسات في المجموعة التجريبية األولي والضابطة األولى في األداء

التدريسي لصالح المجموعة األولى ولـ يظير فرؽ ذو دللة احصائية بيف متوسط درجات الطالبات
في الختبار التحصيمي لممجموعة التجريبية الثانية والضابطة الثانية.
وسعت دراسة سالمة ( )2001إلى معرفة مدى فاعمية التدريب الميداني في تنمية
الميارات التدريسية لدى الطالب المعمميف في كمية التربية الرياضية بجامعة طنطا ،واستخدـ
الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي ،وتكونت عينة الدراسة مف جميع الطالب المعمميف

بالفرقة الرابعة (تخصص تدريس) بكمية التربية الرياضية ،جامعة طنطا ( )80طالب ،وذلؾ مف

خالؿ استخداـ بطاقة مالحظة لمميارات التدريسية السبعة التي حددىا وىي (التخطيط ،والتنفيذ،
وادارة الفصؿ ،والطالب المعمـ والبيئة المدرسية ،والنشاط الالمنيجي ،والتقويـ) ،وأظيرت أف لفترة
التدريب أثر إيجابي في تنمية جميع الميارات التدريسية قيد البحث ،باإلضافة لمدرجة الكمية

لمبطاقة.
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مف خالؿ عرض دراسات المحكر الثاني يمكف حصر التعميقات عمييا عمى النحك التالي:
مكضكع الدراسة كأىدافيا :ىدفت بعض الدراسات إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي
في تنمية الجانب المعرفي والجانب األدائي مثؿ دراسة دغمش( ،)2014دراسة العجرمي (،)2011

دراسة نجـ( ،)2010دراسة البيطار ( ،)2009دراسة بدر( ،)2009دراسة الحساني (،)2004

دراسة جودت وآخروف ( ،)2003دراسة سالمة ( ،)2001دراسة الركابي ( )2001وىذا ما ىدفت
إليو الدراسة الحالية ،في حيف ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر برنامج عمى تنمية التحصيؿ

لدى العينة مثؿ دراسة آكي ويجر( ،)2007دراسة الحساني ( ،)2004دراسة الركابي(.)2001

بالنسبة لممنيج :مف الجدير ذكره أف غالبية دراسات المحور الثاني استخدمت المنيج
التجريبي لمجموعات مختمفة منيـ أربع مجموعات كما في دراسة الركابي( ،)2001ومجموعتيف

كما في دراسة آكي ويجر ( ،)2007دراسة الحساني( ،)2004ومجموعة واحدة كما في دراسة

دغمش( ،)2014دراسة البيطار( ،)2009أما الدراسات التي استخدمت المنيج شبو تجريبي
بمجموعة واحدة مثؿ دراسة نجـ( ،)2010دراسة جودت وآخروف( ،)2003وىذا ما استخدمتو
الدراسة الحالية مف حيث المنيج ،وشبو تجريبي بمجموعتيف كما في دراسة بدر( ،)2009في حيف
استخدمت بعض الدراسات المنيج البنائي في بناء البرنامج التدريبي بجانب المنيج اآلخر مثؿ

دراسة

دغمش(،)2014

دراسة

العجرمي(،)2011

دراسة

الحساني(،)2004

الركابي( ،)2001وىذا ما استخدمتو أيضاً الدراسة الحالية لبناء البرنامج التدريبي.

دراسة

بالنسبة لألدكات :تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في كؿ دراسة تبعاً لمتغيراتيا حيث

استخدمت بعض الدراسات أدتاف؛ بطاقة مالحظة واختبار معرفي مثؿ دراسة دغمش(،)2014

دراسة العجرمي( ،)2011دراسة نجـ ( ،)2010دراسة الركابي( ،)2001وىذا ما استخدمتو الدراسة
الحالية مف أدوات ،في حيف استخدمت بعض الدراسات اختبار معرفي كأداة لمدراسة مثؿ دراسة

آكي وآخروف( ،)2007دراسة الحساني( ،)2004دراسة جودت وآخروف( ،)2003أما دراسة

البيطار( )2009فقد استخدمت الستبانة وبطاقة فحص كأدوات لمدراسة ،لكف استخدمت دراسة كالً
مف بدر( ،)2004دراسة سالمة( )2001بطاقة المالحظة كأداة لمدراسة.

بالنسبة لمعينة :اختمفت الدراسات في اختيار العينة طبقاً لمتغيرات الدراسة ومكانيا حيث

اختصت غالبية الدراسات عمى عينة مف الطالبة المعمميف كما في دراسة العجرمي( ،)2011دراسة
نجـ( ،)2010سالمة( ،)2001واقتصرت كؿ مف دراسة دغمش( ،)2014دراسة بدر(،)2004

دراسة الركابي( )2001عمى الطالبات المعممات وىي بالتالي اتفقت مع الدراسة الحالية ،في حيف
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اقتصرت دراسة جودت وآخروف ( )2003عمى معممي التعميـ األساسي ،أما دراسة الحساني

( ،)2004دراسة آكي ويجر ( )2007اقتصرت عمى معممي العموـ وطمبتيـ  ،بينما دراسة البيطار
( )2009شممت عينة مف معممي العموـ فقط.

بالنسبة لمنتائج  :ىدفت غالبية الدراسات إلى الكشؼ عف فاعمية نموذج مقترح أو برنامج تدريبي
أو أثر برنامج حيث أشارت جميعيا إلى وجود فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسط درجات
العينة قبؿ إجراء التجربة وبعدىا لصالح البرنامج وبالتالي توصمت الدراسات إلى فاعميتيا.

 3.3تعميؽ عاـ عمى الدراسات السابقة:
 .1قسمت الدراسات ما بيف دراسات ركزت عمى البرامج التدريبية ،ودراسات تناولت النظرية
البنائية وممارستيا.

 .2تنوعت المناىج المتبعة في الدراسات السابقة وركزت غالبيتيا عمى المنيج التجريبي ،والمنيج
الوصفي.

 .3ركزت الدراسات عمى عينات مف المعمميف ،أو طمبة الجامعات ،أو تالميذ المدراس.

 .4كما تنوعت أدوات الدراسة ما بيف الختبار المعرفي ،وبطاقة المالحظة ،الستبانة ،المقابمة.
تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة فيما يمي:
 .1تناولت مجالً ىاماً جداً وىو تنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي.

 .2ركزت عمى فاعمية البرنامج التدريبي لتنمية ممارسات التعمـ البنائي.
 .3ربطت ىذه الدراسة بيف بناء البرنامج لتنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي وتطبيقو عممياً.

 .4ركزت عمى تنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي لمطالبات المعممات تخصص تعميـ أساسي.

 .5قامت الدراسة عمى عينة مكونة مف طالبات كمية التربية تخصص تعميـ أساسي بجامعة األزىر
بغزة.

مدل استفادة الباحثة مف الدراسات السابقة:
لقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة فيما يمي:
 .1قدمت لمباحثة إطا اًر نظرياً وخاصة فيما يتعمؽ بالبرامج التدريبية وكيفية بناءىا.
 .2أعطت لمباحثة صورة واضحة عف كيفية تحديد ممارسات التعمـ البنائي.

83

 .3بينت لمباحثة الجوانب التي تـ البحث فييا في مجاؿ البرامج التدريبية وممارسات التعمـ
البنائي.

 .4أتاحت لمباحثة الفرصة في التعرؼ عمى األدوات البحثية والخطوات الواجب اتباعيا عند إعداد
أدوات الدراسة وخاصة الختبار المعرفي وبطاقة المالحظة.

 .5ساعدت الباحثة في تحديد واختيار منيج الدراسة وىو المنيج شبو التجريبي والمنيج البنائي.
 .6ساعدت الباحثة في صياغة مشكمة الدراسة واعداد فروضيا وأدواتيا.

 .7ساعدت الباحثة في التعرؼ عمى األساليب اإلحصائية المستخدمة واإلفادة منيا.
 .8ساعدت الباحثة في عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا وتقديـ التوصيات والمقترحات.
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 4انفصم انرابع
انطريقة واإلجراءات
4.1

منيج الدراسة

4.2

مجتمع الدراسة

4.3

عينة الدراسة

4.4

أدكات الدراسة

4.5

المعالجات اإلحصائية
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الفصؿ الرابع

الطريقة كاإلجراءات
يتضمف ىذا الفصؿ وصفاً شامالً لمطريقة واإلجراءات التي تـ استخداميا في الدراسة،

وتوضيح تطبيؽ الدراسة التجريبية ،كما يتضمف منيج الدراسة ،والعينة ،واستعراض أدوات الدراسة

المستخدمة وكيفية بنائيا ،ويشمؿ أيضاً خطوات بناء البرنامج التدريبي ،واألساليب والمعالجات
اإلحصائية المستخدمة لموصوؿ إلى النتائج.

 4.1منيج الدراسة:
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة كال مف:
 -1المنيج البنائي:
وىو المنيج المتبع في إنشاء أو تطوير برنامج أو ىيكؿ معرفي جديد لـ يكف معروفاً مف

قبؿ بالكيفية نفسيا (اآلغا واألستاذ ،)83:2007 ،وذلؾ مف أجؿ بناء البرنامج التدريبي لتنمية
بعض ممارسات التعمـ البنائي.
 -2المنيج التجريبي:
استخدمت الدراسة المنيج التجريبي وىو أقرب مناىج البحث لحؿ المشكالت بالطريقة

العممية ،والمدخؿ األكثر صالحية لحؿ المشكالت التعميمية ،كذلؾ يعبر التجريب عف محاولة
لمتحكـ في جميع المتغيرات والعوامؿ األساسية باستثناء متغير واحد يقوـ الباحث بتطويعو أو تغييره

بيدؼ تحديد وقياس تأثيره في العممية (ممحـ.)359:2000،

وقد تـ استخداـ تصميـ المجموعة الواحدة ،ويتضمف ىذا التصميـ مجموعة واحدة يجري ليا
اختبار قبمي واختبار بعدي وبينيما تتعرض ىذ المجموعة لممعالجة (أبو عالـ.)220:2010،

واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي لتجريب البرنامج التدريبي ومعرفة مدى فعاليتو في تنمية بعض
ممارسات التعمـ البنائي ،حيث قامت الباحثة بتطبيؽ أدوات الدراسة (الختبار المعرفي وبطاقة

المالحظة) قبمياً عمى عينة الدراسة ،ومف ثـ قامت بتدريب الطالبات مف خالؿ تطبيؽ البرنامج
الذي ييدؼ إلى تنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي لمطالبات المعممات تخصص تعميـ أساسي
بجامعة األزىر بغزة ،وفي النياية قامت الباحثة بإجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة لمقارنة أداء

الطالبات قبؿ التدريب بأدائيف بعد التدريب.
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واشتممت الدراسة الحالية:
 -1المتغير المستقؿ :وىو البرنامج التدريبي المقترح بما يتضمنو مف معارؼ وخبرات وأساليب
تدريسية وأنشطة.

 -2المتغيرات التابعة:
أ -أداء بعض ممارسات التعمـ البنائي.

ب -تحصيؿ الطالبات لممعرفة العممية المرتبطة بممارسات التعمـ البنائي.

 4.2مجتمع الدراسة:
يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات المستوي الثالث تخصص تعميـ أساسي المسجالت لمتربية

العممية في الفصؿ الدراسي الثاني في كمية التربية بجامعة األزىر بغزة لمعاـ  ،2015-2014البالغ
عددىف ( )175طالبة حسب إحصائية القبوؿ والتسجيؿ بالجامعة.

 4.3عينة الدراسة:
تـ اختيار عينة قصدية مف طالبات المستوي الثالث المسجالت لمتربية العممية في الفصؿ
الدراسي الثاني بجامعة األزىر ،البالغ عددىف ) )33طالبة ،وىف يمثمف العينة التجريبية لمدراسة،
وبالتنسيؽ المباشر مع دائرة التربية العممية بجامعة األزىر ،مما ساعد الباحثة في التعامؿ عف قرب

مع العينة وتطبيؽ أدوات الدراسة وتنفيذ البرنامج المقترح بنفسيا.

 4.4أدكات الدراسة:
أكالن :االختبار المعرفي:
أعدت الباحثة اختبا اًر لقياس مستوى المعرفة العممية لممارسات التعمـ البنائي لدى طالبات

التعميـ األساسي ،ولقد وضعت الباحثة الختبار في ضوء البرنامج التدريبي الذي أعدتو الباحثة،

وتـ بناء الختبار بالخطوات التالية:
 -1ىدؼ االختبار:

لقد وضعت الباحثة لمتعرؼ عمى مستوي المعرفة العممية لممارسات التعمـ البنائي لدى

طالبات التعميـ األساسي كمية التربية ،وقد تـ تقسيـ المادة العممية التي تـ بناؤىا إلى سبعة محاور

أساسية ،وبعد تحديد األىداؼ العامة والخاصة لممادة العممية التي أعدتيا الباحثة والمتعمقة
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بناء عمى
بممارسات التعمـ البنائي ،وتحديد األوزاف النسبية لألىداؼ ،قامت الباحثة بإعداد الختبار ً
جدوؿ المواصفات لممادة العممية كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:
جدكؿ ( )4.1جدكؿ المكاصفات األكلى لالختبار المعرفي
األىداؼ المعرفية
الفصكؿ

الكزف

تذكر

فيـ

تطبيؽ

تحميؿ

المجمكع

30%

20%

30%

20%

100%

النظرية البنائية

14%

2

1

2

1

6

ممارسات التعمـ البنائي

25%

3

2

3

2

10

التقكيـ البديؿ

14%

2

1

2

1

6

نمكذج دكرة التعمـ 4'Es

11%

1

1

1

1

4

نمكذج ستيبانز في التغير

8%

1

-

1

-

2

النسبي

المفاىيمي
استراتيجية التعمـ التعاكني

14%

2

1

2

1

6

استراتيجية االستقصاء

14%

2

1

2

1

6

المجمكع

100%

13

7

13

7

40

 -2صياغة فقرات االختبار:
لقد تمت صياغة أسئمة الختبار بحيث تكوف مراعية لما يمى:
 الدقة العممية والمغوية. -محددة وواضحة وخالية مف الغموض.

 -ممثمة لممحتوى واألىداؼ المرجو قياسيا.
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وقد راعت الباحثة عند صياغة بنود الختبار أف تكوف مف نوع الختيار مف متعدد ،وىذا

النوع مف أكثر أنواع الختبارات الموضوعية مرونة ،مف حيث الستخداـ وأكثرىا مالءمة لقياس
التحصيؿ وتشخيصو لمختمؼ األىداؼ المرجو تحقيقيا ،وتـ تقدير درجة واحدة لكؿ بند مف بنود

الختبار وبالتالي فإف الدرجة الكمية لالختبار ىي ( )40درجة.

 -3كضع تعميمات االختبار:

تـ وضع تعميمات الختبار الموجية لمطالبات بحيث ترشدىـ إلى كيفية اإلجابة الصحيحة
عف مفردات الختبار بحيث تراعي التالي:

 بيانات خاصة بالطالبات المفحوصات وتشمؿ السـ والتخصص. -بيانات خاصة بوصؼ الختبار.

 التأكد مف قراءة األسئمة بعناية ثـ اإلجابة عمييا باختبار اإلجابة الصحيحة مف البدائؿاألربعة.

وقد تـ عرض تمؾ التعميمات مباشرة عمى الطالبات لمتأكد مف استيعاب الطالبات وفيميا،

وقد روعي في تمؾ التعميمات أف تكوف صريحة وواضحة ومحددة ومالئمة لمستوى الطالبات.

 -4الصكرة األكلية لالختبار:

بناء عمى محتوى البرنامج التدريبي لتنمية بعض ممارسات
قامت الباحثة بإعداد الختبار ً
التعمـ البنائي ،ليقيس مستوى المعرفة العممية لممارسات التعمـ البنائي ،وتكوف الختبار في صورتو
األولية مف ( )40فقرة مف نوع اختيار مف متعدد ثـ صياغتيا جميعاً لتناسب مستوى طالبات التعميـ

األساسي كمية التربية ،ممحؽ رقـ (.)3

وقد تـ عرض الختبار في صورتو األولية عمى مجموعة مف السادة المحكميف في جامعة

األزىر واألقصى وبعض المشرفييف التربوييف في و ازرة التربية والتعميـ العالي ممحؽ رقـ( ،)5وذلؾ

لمتأكد مف صالحية الختبار المعرفي مف حيث:
 -صياغة عبارات الختبار.

 مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات الختبار. -الصحة العممية والسالمة المغوية.

وقد اتفؽ السادة المحكموف عمى مناسبة المفردات لما وضعت لقياسو ،مع تعديؿ في
صياغة بعض البدائؿ لبعض الفقرات لوجود أكثر مف بديؿ يمثؿ إجابة محتممة ،ثـ إجراء التعديالت

الالزمة ،وبيذا تـ التأكد مف الصدؽ الظاىري لالختبار.
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 -5تجريب االختبار:
بعد إعداد الختبار بصورتو األولية طبقت الباحثة الختبار عمى عينة قواميا ( )30طالبة

مف كمية التربية ،وكاف اليداؼ مف ذلؾ:

 حساب معامؿ السيولة لمفردات الختبار. -حساب معامؿ التمييز.

 حساب زمف تطبيؽ الختبار. حساب معامؿ التساؽ الداخمي لالختبار. -حساب معامؿ الثبات لالختبار.

 -6تصحيح االختبار:

بعد أف أجابت الطالبات عمى أسئمة الختبار ،قامت الباحثة بتصحيح الختبار حيث حددت
درجة واحدة لكؿ فقرة ،بذلؾ تكوف الدرجة التي حصمت عمييا الطالبات محصورة بيف(،)40-0

وباإلضافة إلى ذلؾ تـ حساب عدد التك اررات لإلجابة الصحيحة في كؿ فقرة مف فقرات الختبار.
 -7تحديد زمف االختبار:

تـ حساب زمف تأدية الطالبات لالختبار عف طريؽ المتوسط الحسابي لزمف تقديـ العينة

فكاف زمف متوسط المدة الزمنية التي استغرقتيا طالبات العينة يساوي( )30دقيقة ،وذلؾ بتطبيؽ

المعادلة التالية:

زمف إجابة الختبار=

زمف إجابة الطالبة األولى لالختبار  +زمف إجابة الطالبة األخيرة لالختبار
2

 -8صدؽ االختبار:
يشير عودة ( )340:2002إلى أف الختبار الصادؽ ىو " الختبار الذي يقيس ما وضع
لقياسو" ،ولقد تحققت الباحثة مف صدؽ الختبار بطريقتيف:
 صدؽ المحكميف:
وقد تحققت الباحثة مف صدؽ الختبار عف طريؽ عرض الختبار في صورتو الولية عمى
مجموعة مف أساتذة جامعييف مف المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس ،وأعضاء ىيئة
التدريس بكمية التربية بجامعة األزىر ،ومشرفيف تربوييف بو ازرة التربية والتعميـ العالي ممحؽ رقـ
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( ،)5حيث قاموا بإبداء آرائيـ ومالحظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات الختبار ،ومدى انتماء الفقرات في
كؿ بعد مف األبعاد األربعة لألىداؼ المعرفية لالختبار ،وكذلؾ وضوح صياغتيا المغوية والعممية،

وفي ضوء تمؾ اآلراء تـ تعديؿ بعض فقرات الختبار.
 صدؽ االتساؽ الداخمي:
ويعرؼ صدؽ التساؽ الداخمي بأنو " :التجانس في أداء الفرد مف فقرة ألخرى ،أي اشتراؾ

جميع فقرات الختبار في قياس خاصية معينة في الفرد " (أبو لبدة.)242:1996 ،

وقد جرى التحقؽ مف صدؽ التساؽ الداخمي لالختبار بتطبيقو عمى العينة ،وتـ حساب

معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة في الختبار مع الدرجة الكمية لو باستخداـ البرنامج اإلحصائي
( )SPSSوالجداوؿ التالية توضح ذلؾ:

جدكؿ ()4.2

معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة في االختبار مع الدرجة الكمية
رقـ

الفقرة

معامؿ االرتباط

رقـ

الفقرة

1

أكالن :التذكر
0.321

12

22

0.449

13

3

0.408

4

0.612

5

0.510

معامؿ االرتباط

11

0.649
0.704
0.464

رقـ

الفقرة
21

معامؿ

االرتباط
0.438

ثالثان :التطبيؽ
0.743
22

رقـ

الفقرة

معامؿ االرتباط

31

0.604
0.755

33

0.803

32

ثانيان :الفيـ
0.321
14
0.449
15

23

0.716

24

0.649

25

0.704

رابعان :التحميؿ
0.594
34
0.527
35

6

0.518

16

0.408

26

0.741

36

0.530

7

0652

17

0.612

27

0.576

37

0.614

8

0.438

18

0.510

28

0.576

38

0.740

9

0.743

19

0.518

29

0.657

39

0.554

10

0.716

20

0652

30

0.836

40

0.741

قيـ ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكم داللة 0.449= 0.01

قيـ ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكم داللة 0.320= 0.05
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حيث أف الفقرات ( )14 ،1دالة عند مستوى دللة  ،0.05بينما باقي الفقرات دالة عند

مستوى دللة  0.01مما يدؿ أف جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لالختبار ارتباط ذا دللة
إحصائية ،وىذا يؤكد أف الختبار يتمتع بدرجة عالية مف التساؽ الداخمى.
جدكؿ ()4.3

معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ كالدرجة الكمية لالختبار
األبعاد

معامؿ االرتباط

تذكر

0.895

فيـ

0.908

تطبيؽ

0.761

تحميؿ

0.968

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط بالدرجة الكمية لالختبار ارتباطاً ذا دللة
إحصائية عند مستوى دللة ( )0.01وىذا يؤكد أف الختبار يتمتع بدرجة عالية مف التساؽ

الداخمي.

 -9معامؿ السيكلة كالتمييز:
تـ تحميؿ نتائج إجابات الطالبات عمى أسئمة الختبار المعرفي ،وذلؾ بيدؼ تحديد ما يمي:
 معامؿ السيولة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة الختبار. -معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف أسئمة الختبار.

 معامؿ السيولة لكؿ فقرة مف فقرات الختبار:

تـ حساب معامؿ السيولة وذلؾ باستخداـ المعادلة التالية (أبو ناىية:)307:1994،
معامؿ السيولة=

عدد األفراد الذيف أجابوا إجابة صحيحة
العدد الكمي

وكاف اليدؼ مف حساب درجة سيولة فقرات الختبار ىو حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة
سيولتيا عف  ،%20أو تزيد عف .%90

 معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات الختبار وذلؾ بتطبيؽ المعادلة التالية (أبو ناىية،
:)310:1994
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عدد الذيف أجابوا إجابة صحيحة في الفئة العميا – عدد الذيف أجابوا إجابة صحيحة في الفئة الدنيا

معامؿ التمييز=

عدد أفراد إحدى المجموعتيف

ولكي تحصؿ الباحثة عمى معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات الختبار قامت الباحثة بتقسيـ
الطالبات إلي مجموعتيف ،مجموعة عميا ضمت الطالبات الحاصالت عمى أعمى الدرجات بنسبة

 %27مف مجموع الطالبات  ،ومجموعة دنيا ضمت الطالبات الحاصالت عمى أدنى الدرجات في
الختبار بنسبة  ،%27وقد بمغ عدد طالبات كؿ مجموعة  9طالبات.

ثـ قامت الباحثة بحساب معامؿ تمييز فقرات الختبار ،حيث اعتبرت أف  %20فأعمى كحد

أدنى لتمييز الفقرة وتـ حذؼ الفقرات التي قؿ معامؿ تمييزىا عف  ،%20حيث اعتبر عودة
( )295:2002أف أي فقرة ذات معامؿ تمييز بيف  30-20ىي ذات تمييز مقبوؿ.
والجدوؿ ( )4.4يوضح معامالت السيولة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات الختبار.
جدكؿ ()4.4
معامالت السيكلة كالتمييز لمفردات االختبار
ـ

معامؿ

السيكلة

معامؿ

التمييز

ـ

معامؿ

معامؿ

ـ

معامؿ

معامؿ

ـ

معامؿ

معامؿ

السيكلة

التمييز

السيكلة

التمييز

0.42

0.43

31

1

0.46

11 0.469

0.55

0.56

21

0.59

32

0.52

2

0.50

12 0.500

0.50

0.50

22

0.57

33

0.46

0.46

3

0.50

13 0.500

0.33

0.37

23

0.33

0.37

0.33

0.37

4

0.42

14 0.438

0.33

0.37

24

0.60

0.62

34

0.50

5

0.55

15 0.563

0.46

0.46

25

0.27

0.34

35

0.50

6

0.65

16 0.719

0.57

0.59

26

0.42

0.43

36

0.50

0.50

7

0.55

17 0.563

0.60

0.62

27

0.55

0.56

37

0.50

0.50

8

0.50

18 0.500

0.50

0.50

28

0.60

0.62

38

0.11

0.28

9

0.42

19 0.438

0.33

0.37

29

0.42

0.43

39

0.33

0.37

10

0.55

20 0.563

0.33

0.37

30

0.15

0.25

40

0.42

0.43

متكسط معامؿ السيكلة

0.41

متكسط معامؿ التمييز

0.48
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السيكلة

التمييز

0.47

0.46
0.53

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الفقرات ( )38 ،30قمت درجة سيولتيا عف  %20مما أدى

لحذفيا وبالتالي تتراوح معامالت السيولة ما بيف ( )0.72 –0.20بمتوسط بمغ  ،0.41وأف
معامالت التمييز تتراوح ما بيف ( )0.71 – 0.25بمتوسط بمغ  0.48وبذلؾ تكوف فقرات الختبار

في الحد المعقوؿ مف السيولة والتمييز الذي تطمئف الباحثة اليو.
 -10ثبات االختبار:

ُيعرؼ ثبات الختبار بأنو دقة المقياس أو اتساقو ،حيث يعتبر المقياس ثابتاً إذا حصؿ نفس
الفرد عمى نفس الدرجة أو درجة قريبة منيا في نفس الختبار أو مجموعات مف أسئمة متكافئة أو

متماثمة عند تطبيقو أكثر مف مرة (أبو عالـ.)481:2010 ،

وقد تـ حساب ثبات الختبار باستخداـ طريقتيف ىما :التجزئة النصفية ومعامؿ كورد

ريتشاردسوف .21

 التجزئة النصفية:
بعد تطبيؽ الختبار تـ تجزئة فقرات الختبار إلى جزأيف وىما األسئمة ذات األرقاـ الفردية،
واألسئمة ذات األرقاـ الزوجية ،ثـ تـ احتساب معامؿ الرتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجات

األسئمة الزوجية وبعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ الرتباط بمعادلة سبيرماف براوف Spearman
 :Brownمعامؿ الرتباط المعدؿ =

2r
1 r

حيث  rمعامؿ الرتباط بيف درجات األسئمة الفردية

ودرجات األسئمة الزوجية ،والنتائج موضحة في جدوؿ (:)4.5
جدكؿ ()4.5

معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالختبار
االختبار الكمى

معامؿ االرتباط

معامؿ االرتباط المعدؿ

.801

0.889

تبيف مف النتائج الموضحة أف قيمة معامؿ الرتباط المعدؿ ( )Spearman Brownتساوي

 0.889مرتفعة ودالة إحصائيا ،وىو معامؿ ثبات مرتفع يطمئف الباحثة إلى تطبيؽ الختبار عمى
عينة الدراسة.
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 معامؿ ككرد ريتشاردسكف :21
استخدمت الباحثة طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات ،وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات

الختبار ،حيث حصمت عمى قيمة معامؿ كورد ريتشاردسوف  21لمدرجة الكمية لالختبار ككؿ طبقاً

لممعادلة التالية (عبيدات:)183:1988 ،

حيث أف

ـ :المتوسط الحسابي

ف :عدد فقرات الختبار

ع:2التبايف.

جدكؿ ()4.6
عدد فقرات االختبار كالتبايف كالمتكسط كمعامؿ ككدر ريتشاردسكف 21

المجموع

ف

ع2

ـ

40

5.131

33.546

معامؿ ككدر

ريتشاردسكف 21
0.993

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ كودر ريتشاردسوف  21لالختبار ككؿ كانت

( )0.993وىي قيمة عالية تطمئف الباحثة الي تطبيؽ الختبار.
 -11الصكرة النيائية لالختبار:

قامت الباحثة بوضع الصورة األولية لالختبار ممحؽ رقـ ( ،)3وبعد عرضو عمى مجموعة
مف المحكميف ،وتطبيقو عمى عينة استطالعية ومف ثـ التحقؽ مف صدقو وثباتو ،تـ حذؼ ()2

فقرة ،وبذلؾ أصبح الختبار في صورتو النيائية مكوناً مف ( )38فقرة ممحؽ رقـ (.)4

والجدوؿ التالي يوضح األوزاف النسبية لموضوعات الختبار ،والنسبة المئوية لمستويات

األىداؼ المعرفية المراد قياسيا.
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جدكؿ ()4.7
جدكؿ المكاصفات النيائي لالختبار المعرفي
األىداؼ المعرفية
الفصكؿ

الكزف

تذكر

فيـ

تطبيؽ

تحميؿ

المجمكع

34%

18%

32%

16%

100%

النظرية البنائية

16%

2

1

2

1

6

ممارسات التعمـ البنائي

23%

3

2

2

2

9

التقكيـ البديؿ

16%

2

1

2

1

6

نمكذج دكرة التعمـ 4'Es

8%

1

1

1

-

3

نمكذج ستيبانز في التغير

النسبي

5%

1

-

1

-

2

استراتيجية التعمـ التعاكني

16%

2

1

2

1

6

استراتيجية االستقصاء

16%

2

1

2

1

6

المجمكع

100%

13

7

12

6

38

المفاىيمي

ثانيان :بطاقة المالحظة لممارسات التعمـ البنائي:
قامت الباحثة بإعداد بطاقة المالحظة لممارسات التعمـ البنائي لدى طالبات التعميـ
األساسي وفقاً لمخطوات التالية:
 -1تحديد اليدؼ مف بطاقة المالحظة:
تيدؼ بطاقة المالحظة إلى قياس مستوى األداء التطبيقي لممارسات التعمـ البنائي لدى

طالبات التعميـ األساسي.
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 -2إعداد بطاقة المالحظة:
قامت الباحثة ببناء بطاقة الالحظة ممحؽ رقـ ( )7بعد بناء قائمة ممارسات التعمـ البنائي

التي قامت بإعدادىا.

وقد بمغ عدد فقرات البطاقة بعد صياغتيا ( )27فقرة ،موزعة عمى ثالثة أبعاد كما يظير

في الجدوؿ (.)4.8

ولقد أعطت الباحثة لكؿ فقرة مف فقرات بطاقة المالحظة وزناً مدرجاً وفؽ سمـ متدرج ثالثيي

أعطيت األوزاف التالية ( )1, 2, 3يقابميا (كبيرة ،متوسطة  ،صغيرة) لتقويـ فاعمية البرنامج

التدريبي لتنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي ،ويتـ احتساب درجة أداء المفحوص بجمع درجات
تقدير الممارسات عمى فقرات البطاقة ككؿ لمحصوؿ عمى الدرجة الكمية لممفحوص وتتراوح الدرجة

لممفحوص بيف ( )81 ،27وتعبر الدرجة المنخفضة عف أداء منخفض ،فيما تعبر الدرجة المرتفعة
عف أداء مرتفع لممارسات التعمـ البنائي.

وتـ القياـ بمالحظة ( )5طالبات مف أفراد العينة الستطالعية لممارسات التعمـ البنائي كما

وردت في بطاقة المالحظة وذلؾ مف خالؿ حضور حصة صفية ليف في المدراس.
جدكؿ ()4.8

تكزيع فقرات بطاقة المالحظة عمى أبعادىا
البياف

البعد

عدد الفقرات

األكؿ

بيئة المتعمميف

10

الثاني

استراتيجية التدريس المستخدمة

10

الثالث

التقكيـ

7
27

المجمكع
 -3صدؽ بطاقة المالحظة:
قامت الباحثة بتقنيف فقرات بطاقة المالحظة وذلؾ لمتأكد مف صدقيا كالتالي:
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 صدؽ المحكميف:
تـ عرض بطاقة المالحظة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف أساتذة جامعييف مف

المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس ،وأعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة األزىر،
ومشرفيف تربوييف بو ازرة التربية والتعميـ العالي ممحؽ رقـ ( ،)5حيث قاموا بإبداء آرائيـ ومالحظاتيـ
حوؿ مناسبة فقرات بطاقة المالحظة ،وكذلؾ وضوح صياغتيا المغوية ،وفي ضوء تمؾ اآلراء بقي

عدد فقرات البطاقة ( )27فقرة موزعة عمى ثالثة أبعاد.
 صدؽ االتساؽ الداخمي:

جرى التحقؽ مف صدؽ التساؽ الداخمي لبطاقة المالحظة بحساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف
درجات كؿ فقرة مف فقرات البطاقة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو ،وكذلؾ درجات كؿ بعد

مف أبعاد البطاقة مع الدرجة الكمية لمبطاقة ،وذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي ()SPSS
والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:

جدكؿ ()4.9

يكضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات بطاقة المالحظة كالدرجة الكمية
لمبعد الذم تنتمي إليو
رقـ الفقرة

معامالت االرتباط

رقـ الفقرة

معامالت االرتباط

رقـ الفقرة

معامالت االرتباط

1

0.842

1

0.921

1

0.461

3

0.640

3

0.741

3

0.856

2
4
5
6
7
8
9

10

بيئة المتعمميف

0.919
0.876
0.835
0.421
0.596
0.581
0.426
0.876

االستراتيجية المستخدمة
2

0.813

4

0.824

5

0.760

6

0.848

7

0.837

8

0.792

9

2
4
5
6
7

التقكيـ

0.848
0.729
0.856
0.913
0.726

0.632

10

0.861

قيـ ر الجدكلية عند درجة حرية ( )3كعند مستكل داللة 0.549= 0.01
قيـ ر الجدكلية عند درجة حرية ( )3كعند مستكل داللة 0.415= 0.05
98

حيث أف الفقرات ( )6،9دالة عند مستوى دللة ) ،(0.05بينما باقي فقرات البطاقة دالة

عند مستوى دللة ( )0.01مما يدؿ أف جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكمية لمبطاقة ارتباط ذا دللة
إحصائية ،وىذا يؤكد أف بطاقة المالحظة تتمتع بدرجة عالية مف التساؽ الداخمي.
جدكؿ ()4.10

معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد البطاقة مع الدرجة الكمية لمبطاقة
معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

األبعاد
بيئة المتعمميف

0.946

0.01

االستراتيجية المستخدمة

0.970

0.01

التقكيـ

0.936

0.01

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط بالدرجة الكمية لمبطاقة ارتباطاً ذا دللة

إحصائية عند مستوى دللة ( )0.01وىذا يؤكد أف بطاقة المالحظة يتمتع بدرجة عالية مف
التساؽ الداخمي.
 -4ثبات بطاقة المالحظة:
ثـ تقدير ثبات بطاقة المالحظة باستخداـ ثبات البطاقة باستخداـ معادلة (كوبر).
 ثبات المالحظيف:

قامت الباحثة بالتأكد مف ثبات البطاقة مف خالؿ ثبات التحميؿ عبر األفراد ،حيث قامت

الباحثة بتقييـ الطالبات بنفسيا ،وبالستعانة بزميمة أخرى مف نفس القسـ ،مف خالؿ مالحظة ()5
طالبات ل خمس بطاقات والدرجة الكمية لكؿ بطاقة ،وقد تـ حساب نسب التفاؽ بيف النتائج التي
توصمت إلييا الباحثة مع زميمتيا باستخداـ المعادلة التالية (:)Cooper, 1973:27
معامؿ التفاؽ=

نقاط التفاؽ

نقاط التفاؽ  +نقاط الختالؼ

عاؿ والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
فحصمت عمى معامؿ اتفاؽ ً
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×100

جدكؿ ()4.11
نقاط االتفاؽ كاالختالؼ في ميارات بطاقة المالحظة كفي الدرجة الكمية لمبطاقة
نقاط

نقاط

نقاط االتفاؽ +

االتفاؽ

االختالؼ

نقاط االختالؼ

بيئة المتعمميف

48

12

60

%80

االستراتيجية المستخدمة

90

0

90

%100

التقكيـ

86

4

90

%95.5

المجمكع

224

16

240

%93.3

المحكر

معامؿ االتفاؽ

ُيبيف الجدوؿ السابؽ أف معامالت التفاؽ كانت  %93.3وىذا معامؿ ممتاز ويطمؽ عمى
ىذا النوع مف الثبات بالتساؽ عبر الفراد ،مما يؤكد ثبات األداة ويطمئف الباحثة لستخداـ البطاقة
في عممية المالحظة.
بناء البرنامج التدريبي:
قامت الباحثة في ىذه الدراسة ببناء البرنامج المقترح وفؽ عدد مف الخطوات ثـ مف خالليا

تحديد منطمقات وتحديد الحتياجات التدريبية وأىداؼ البرنامج وكذلؾ المحتوى الذي يحقؽ األىداؼ
واألنشطة التعميمية المستخدمة لتنفيذ البرنامج ،وكذلؾ أساليب التقويـ المناسبة ،وذلؾ تبعاً لمخطوات

التالية:

 -1تحديد المنطمقات الفكرية لمبرنامج:
يستند البرنامج عمى األسس التالية:
 توظيؼ التجاىات الحديثة في العممية التربوية مف نظريات جديدة وطرؽ تدريس فعالة.

 مواكبة التطور في عممية التدريس وبما يتناسب مع ىذا العصر المميء بالمعمومات حيث
تساعد المتعمـ عمى التعمـ بنفسو مواضيع أخرى.

 تنمية

بعض ممارسات التعمـ البنائي لمطالبات المعممات وطرؽ تدريسيا وكيفية تخطيط

الدروس الصفية.
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 إحداث تغيير في التعميـ والتعمـ مف خالؿ تعمـ نظريات جديدة في التدريس.

 عدـ تضميف المواد التربوية لطرؽ التدريس بالنظرية البنائية الحديثة بشكؿ رسمي.

 -2تحديد االحتياجات التدريبية:

سمكت الباحثة أكثر مف مسمؾ لتحديد أىـ الحتياجات التدريبية الالزمة مف أجؿ تنمية

ممارسات التعمـ البنائي لمطالبات المعممات تخصص تعميـ أساسي ،كاف أوليا عمؿ مسح
لالحتياجات التدريبية وذلؾ بالطالع عمى الموضوعات والبرامج التي يتـ تدريسيا بالمساقات

النظرية والعممية بكمية التربية لتخصص التعميـ األساسي ،كما أف الباحثة قامت بجولة استطالع

الرأي لبعض أعضاء ىيئة التدريس بالكمية حوؿ ممارسات التعمـ البنائي الالزمة توافرىا ،وأيضاً تـ
الستفسار مف بعض الطالبات عف النظرية البنائية ونماذجيا إف سبؽ ليف معرفتيا ،وبذلؾ تـ

اختيار الموضوعات األساسية والبرامج التي تـ اعتمادىا في البرنامج التدريبي المقترح.
 -3تحديد األىداؼ التعميمية لمبرنامج:

قامت الباحثة بتحديد أىداؼ البرنامج والذي تناوؿ ممارسات التعمـ البنائي حسب الدراسة
الستطالعية لتحديد الحتياجات التدريبية لمطالبات لذلؾ ،وجاءت أىداؼ البرنامج عمى النحو

التالي:

األىداؼ العامة لمبرنامج:
ييدؼ البرنامج التدريبي عمى تحقيؽ األىداؼ التالية لدى الطالبة المعممة:
 اكتساب المعارؼ النظرية حوؿ النظرية البنائية في التعمـ وممارساتو.
 تطبيؽ ممارسات التعمـ البنائي بإتقاف.
 المساعدة في تطوير تعمـ التالميذ.

 تصميـ دروس وفؽ نماذج النظرية البنائية وممارساتيا .

 تمكيف استخداـ استراتيجيات التدريس البنائية وممارساتيا.
 بناء اتجاىاً إيجابياً نحو النظرية البنائية وممارساتيا التعممية .
األىداؼ الخاصة لمبرنامج:
األىداؼ الخاصة لممارسات التعمـ البنائي ،ىي أيضاً األىداؼ العامة لمفصوؿ في

البرنامج ،حيث يتوقع مف الطالبة بعد انتياء البرنامج أف تصبح الطالبة المعممة قادرة عمى:
 أف تكتسب معمومات عف النظرية البنائية وعناصرىا .

101

 أف تناقش مصدر الفمسفة البنائية .

 أف تقارف بيف تيارات النظرية البنائية .
 أف تصوغ األسس المعرفية لمنظرية البنائية .

 أف تحمؿ الفتراضات التي تقوـ عمييا النظرية البنائية .
 أف تستنتج ممارسات التعمـ البنائي.

 أف تمارس الممارسات التي تنطمؽ مف فكر البنائية ومعاييرىا في التدريس الفعاؿ.

 أف تقارف بيف مؤشرات حدوث التعمـ البنائي وممارساتو مقابؿ التعمـ العتيادي التقميدي.
 أف تصيغ دور المعمـ البنائي .
 أف تقيـ دور المتعمـ البنائي .
 أف تقيـ بيئة التعمـ البنائي .

 أف تحمؿ التقويـ في ظؿ البنائية مفيومو ،مبادئو ،أساليبو وأدواتو .
 أف تطبؽ درس وفؽ نموذج دورة التعمـ.

 أف تطبؽ درس وفؽ نموذج ستيبانز في التغير المفاىيمي .
 أف تطبؽ درس وفؽ استراتيجية الستقصاء.

 أف تطبؽ درس وفؽ استراتيجية التعمـ التعاوني .

 -4إعداد المادة التدريبية لمبرنامج:

تـ تحديد المحتوى العممي في ضوء األىداؼ المحددة لو السابؽ ذكرىا ،وقد تضمف المحتوى

العممي كافة المعمومات والميارات التي تتعمؽ بالجانبيف النظري والتطبيقي ،حيث تضمف البرنامج
سبع فصوؿ وتتضمف الموضوعات التالية:
 الفصؿ األوؿ :ماىية البنائية
 تعريؼ النظرية البنائية . مصدر الفمسفة البنائية . -تيارات النظرية لبنائية .

 -األسس المعرفية لمنظرية البنائية .

 الفتراضات التي تقوـ عمييا النظرية البنائية . الفصؿ الثاني  :ممارسات التعمـ البنائي
 -مفيوـ ممارسات التعمـ البنائي.

 -ممارسات تنطمؽ مف فكر البنائية ومعاييرىا في التدريس الفعاؿ.
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 مؤشرات حدوث التعمـ البنائي وممارساتو مقابؿ التعمـ العتيادي التقميدي. -دور المعمـ البنائي.

 دور المتعمـ البنائي. -بيئة التعمـ البنائي.

الفصؿ الثالث :التقويـ في ظؿ البنائية
 التجاىات الحديثة في التقويـ. -مفيوـ التقويـ البديؿ.

 الختالؼ بيف التقويـ البديؿ والتقويـ التقميدي. -مبادئ التقويـ البديؿ.

 أساليب وأدوات التقويـ البديؿ.الفصؿ الرابع :نموذج دورة التعمـ ()4E's
 مفيوـ دورة التعمـ(.)4E's -مراحؿ دورة التعمـ (.)4E's

 -تطبيؽ عممي لدرس مف الدروس العممية وفؽ نموذج دورة التعمـ(.)4E's

الفصؿ الخامس :نموذج ستيبانز في التغير المفاىيمي
 -مفيوـ نموذج ستيبانز في التغير المفاىيمي.

 مراحؿ نموذج ستيبانز في التغير المفاىيمي. -تطبيؽ عممي لدرس مف الدروس العممية وفؽ نموذج ستيبانز في التغير المفاىيمي.

الفصؿ السادس :استراتيجية التعمـ التعاوني
 -مفيوـ التعمـ التعاوني.

 التمييز بيف التعمـ التعاوني والتقميدي والتنافسي والفردي. -مزايا التعمـ التعاوني.

 مراحؿ التعمـ التعاوني. تطبيؽ عممي لدرس مف الدروس العممية وفؽ استراتيجية التعمـ التعاوني.الفصؿ السابع :استراتيجية الستقصاء
 مفيوـ التدريس بالستقصاء.103

 -مكونات عممية الستقصاء.

 خصائص التدريس بالستقصاء. المقارنة بيف التدريس بالستقصاء والتدريس العتيادي. -أنماط التدريس بالستقصاء.

 -تطبيؽ عممي لدرس مف الدروس العممية وفؽ استراتيجية الستقصاء الموجو.

 -5تحديد األساليب التدريبية المستخدمة في البرنامج:

يعتمد البرنامج في تدريبو عمى التدريس باستخداـ أنماط وأساليب وطرؽ متعددة في التدريس مثؿ:
 إتباع أسموب المحاضرة الفعالة مف خالؿ الستعانة وتوظيؼ جيازي العرض التوضيحي( )L.C.D Projectorوالحاسوب وعرض المعمومات واألمثمة بواسطتيما.

 -استخداـ أسموب المناقشة والحوار.

 استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني مف خالؿ عمؿ مجموعات ثنائية ومجموعات عمؿ. توظيؼ التعمـ النشط في عرض المادة (أسموب لعب األدوار -استراتيجية عظمة السمكة-استراتيجية العصؼ الذىني -استراتيجية التعمـ التعاوني).

 تفعيؿ مواقع التواصؿ الجتماعي مثؿ الفيس بوؾ في عرض المادة وفيديوىات إثراءية لممادةحيث تـ إنشاء مجموعة عمى الفيس بوؾ باسـ ممارسات التعمـ البنائي لمتواصؿ مع الطالبات.

 -6تحديد األنشطة المصاحبة لمبرنامج:

ولقد اشتمؿ البرنامج عمى العديد مف األنشطة التعميمية والمواد التعميمية المتنوعة التي يمكف
لمطالبة أف تمارسيا لتساعدىا عمى تنمية ممارسات التعمـ البنائي ،ويمكف إجماؿ ىذه األنشطة في

العناصر التالية:

أ -المكاد كاألجيزة الالزمة لمبرنامج:
 مادة تدريبية متعمقة بالجانب النظري والتطبيقي لممارسات التعمـ البنائي. جياز .LCD Projector توظيؼ السبورة البيضاء. -أوراؽ عمؿ.

 -أقالـ ممونة .flipper charts +
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ب -الحدكد الزمنية لفعاليات البرنامج:
استيدؼ البرنامج التدريبي الطالبات المعممات تخصص تعميـ أساسي المسجالت في

مشروع التربية العممية في كمية التربية بجامعة األزىر بغزة مف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ
الجامعي 2015-2014ـ ،وذلؾ لتنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي ،وتـ تنفيذ البرنامج في زمف

كمى أقصاه ( )28ساعة تشمؿ الجانب النظري والتطبيقي مف البرنامج ،وكاف الزمف الكمي موزعاً
عمى خمسة أسابيع بمعدؿ ( )5:30ساعات أسبوعياً.

ج -الحدود المكانية لفعاليات البرنامج:
تـ تنفيذ البرنامج في مختبر التربية بجامعة األزىر بغزة ،وذلؾ بعد التنسيؽ مع الجيات
المختصة.

 -7أساليب التقكيـ في البرنامج:
تيدؼ عممية التقويـ إلى الوقوؼ عمى مدى تحقيؽ أىداؼ البرنامج التدريبي ككؿ ،وينقسـ التقويـ

إلى:
أ -التقكيـ القبمي  :الذى تـ إجراؤه في بداية البرنامج التدريبي وقبؿ شرح أي جزء مف المادة وتـ
ذلؾ مف خالؿ تنفيذ الختبار المعرفي لقياس المعرفة التطبيقية لممارسات التعمـ البنائي،
وبطاقة المالحظة لقياس األداء التطبيقي لممارسات التعمـ البنائي.

ب -التقكيـ التككيني (البنائي) :وتـ ىذا التقويـ أثناء تنفيذ البرنامج مف خالؿ تصميـ دروس
حوؿ الستراتيجيات التي تـ تعمميا وأوراؽ العمؿ.

ت -التقكيـ البعدم :الذي تـ إجراؤه في نياية البرنامج التدريبي ،وتـ ذلؾ مف خالؿ إعادة
الختبار المعرفي وبطاقة المالحظة  ،وذلؾ لمعرفة الختالؼ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي.
ضبط البرنامج:
تـ عرض البرنامج عمى المحكميف المختصيف في ىذا المجاؿ إلبداء الرأي حوؿ البرنامج

مف ناحية سالمة المغة ومالءمتو والمحتوى العممي واألنشطة واألدوات وأساليب التدريس ،وقامت
الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة عمى البرنامج إلى أف أصبح في صورتو النيائية جاى اًز لمتطبيؽ.

105

خطكات الدراسة:
 .1الطالع عمى األدب التربوي المتعمؽ بموضوع الدراسة في بعض الكتب مثؿ ،والدراسات التي
تناولت الموضوع مثؿ دراسة العفوف ومكاوف( ،)2012دراسة الحسف والبركات( ،)2014دراسة

سينج وآحروف(.)2012

 .2عمؿ استطالع لمرأي حوؿ معرفة الطالبات بالموضوع ومف ثـ تحديد الممارسات مف ذوي
الختصاص ومناقشتيـ فييا وامكانية إضافة ممارسات أخرى ممحؽ رقـ(.)2

 .3بناء البرنامج التدريبي المقترح لتنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي لدى الطالبات المعممات

تخصص تعميـ أساسي حيث اشتمؿ البرنامج عمى سبعة فصوؿ ىي (النظرية البنائية-

ممارسات التعمـ البنائي -التقويـ البديؿ -نموذج دورة التعمـ  -4E'sنموذج ستيبانز في التغير

المفاىيمي -استراتيجية التعمـ التعاوني -استراتيجية الستقصاء) ممحؽ رقـ (.)8

 .4بناء الختبار المعرفي كأداة قياس خاصة بالدراسة محمؽ رقـ (.)3
 .5إعداد بطاقة مالحظة كأداة قياس خاصة بالدراسة محمؽ رقـ (.)4

 .6عرض أدوات الدراسة (الختبار ،بطاقة المالحظة) والبرنامج عمى السادة المحكميف ممحؽ
رقـ(.)5

 .7تقدمت الباحثة بطمب إذف مف جامعة األزىر لمموافقة عمى تطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة
مف طالبات التعميـ األساسي المستوي الثالث المسجالت لمشروع التربية العممية في الفصؿ

الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي  ،2015-2014وتمت الموافقة عمى الطمب محمؽ رقـ

(.)1

 .8قامت الباحثة بالتوجو إلى دائرة التربية العممية ورئيس قسـ التعميـ األساسي لمتدارس معيـ
حوؿ الحصوؿ عمى العينة المناسبة لتطبيؽ الدراسة.

 .9اختيار أفراد العينة ممحؽ رقـ ( )9الموافقة لشروط الدراسة.
 .10تقدمت الباحثة بطمب إذف مف رئيس قسـ المناىج بكمية التربية لمموافقة عمى استخداـ مختبر
التربية بجامعة األزىر لتدريب الطالبات.

 .11تطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة استطالعية (  30طالبة) بيدؼ التحقؽ مف الصدؽ والثبات
ومف ثـ إجراء التعديالت الالزمة.

 .12تطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة الدراسة تطبيقاً قبمياً الموافؽ العاشر مف إبريؿ لعاـ ،2015
حيث تـ إعطائيـ المتحاف المعرفي لمبرنامج التدريبي ومالحظة أدائيف لمممارسات في

المدراس التي يتدربوا بيا مف خالؿ الحضور حصة صفية واحدة لكؿ طالبة.
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 .13تنفيذ البرنامج عمى عينة مف طالبات التعميـ األساسي المستوى الثالث كمية التربية بمغ

عددىف( )33طالبة ،حيث استمر تنفيذ البرنامج لمدة أربعة أسابيع تقريباً ،عرضت خالليا
الباحثة سبعة مواضيع؛ أوليا النظرية البنائية لمدة ثالث ساعات ،ومف ثـ ممارسات التعمـ
البنائي في حدود أربعة ساعات ،وبعدىا ساعات التقويـ البديؿ في حدود ثالث ساعات ،ومف

ثـ نموذج دورة التعمـ  4E'sفي حدود ثالث ساعات ،ومف ثـ نموذج ستيبانز في التغير
المفاىيمي في حدود ثالث ساعات ،وبعدىا استراتيجية التعمـ التعاوني في حدود ثالث

ساعات ،وأخي اًر استراتيجية الستقصاء في حدود ثالث ساعات ،ليتـ البرنامج كامالً في

( )22ساعة تدريبية.

 .14تطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة الدراسة تطبيقاً بعدياً الموافؽ العاشر مف مايو لعاـ 2015ـ،
حيث تـ إعطائيف المتحاف المعرفي لمبرنامج التدريبي ومالحظة أدائيف لمممارسات في

المدراس التي يتدربوا بيا مف خالؿ الحضور حصة صفية واحدة لكؿ طالبة ،وتـ تصحيحيا
ورصد الدرجات.

 .15إجراء التحميؿ اإلحصائي ألدوات الدراسة.
 .16تبويب النتائج لتفسيرىا ومناقشتيا.

 .17وضع المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.

 4.5المعالجات اإلحصائية:
قامت الباحثة باستخداـ المعالجات اإلحصائية التالية وبمساعدة البرنامج اإلحصائي (:)SPSS
 -1اختبار ت لمعينات المرتبطة. paried sample t-test
 -2معامؿ مربع إيتا ( )η2لحساب حجـ التأثير.
 -3معامؿ الكسب المعدؿ لبالؾ لقياس الفعالية.
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 5انفصم اخلامس
نتائج اندراسة وتفسريها
5.1

إجابة السؤاؿ األكؿ لمدراسة

5.2

إجابة السؤاؿ الثاني لمدراسة

5.3

إجابة السؤاؿ الثالث لمدراسة

5.4

إجابة السؤاؿ الرابع لمدراسة

5.5

إجابة السؤاؿ الخامس لمدراسة

5.6

التكصيات

5.7

المقترحات
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الفصؿ الخامس

نتائج الدراسة كتفسيرىا
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً تفصيمياً لنتائج الدراسة التي تـ التوصؿ إلييا بعد تطبيؽ أدوات

الدراسة والمتمثمة في الختبار المعرفي وبطاقة المالحظة لممارسات التعمـ البنائي عمى مجموعة
الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج مف خالؿ اإلجابة عمى تساؤلت الدراسة

والتحقؽ مف فروضيا ،ومناقشتيا عمى النحو التالي:

 5.1إجابة السؤاؿ األكؿ لمدراسة:
ينص السؤاؿ األكؿ عمى :ما ممارسات التعمـ البنائي المراد تنميتيا لمطالبات المعممات تخصص
التعميـ األساسي ؟
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ البحث عف ممارسات التعمـ البنائي وذلؾ بالرجوع إلى األدب

التربوي والدراسات السابقة واإلطار النظري لمدراسة ،وآراء بعض المختصيف والستعانة بمجموعة
مف األساتذة وبعض المشرفيف في ىذا المجاؿ ،حيث تـ تحديد بعض ممارسات التعمـ البنائي المراد

تنميتيا لدى الطالبات المعممات تخصص تعميـ أساسي وتـ اإلجابة عنيا ممحؽ رقـ (6)2

 5.2إجابة السؤاؿ الثاني لمدراسة:
ينص السؤاؿ الثاني عمى :ما البرنامج التدريبي المقدـ لمطالبات المعممات تخصص التعميـ
األساسي لتنمية ممارسات التعمـ البنائي؟
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إعداد وبناء البرنامج التدريبي المقترح لتنمية بعض ممارسات

التعمـ البنائي ،وتـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس،
والموضحة خطوات بنائو في الفصؿ الرابع مف فصوؿ الدراسة مف خالؿ الخطوات التالية:
 -1تحديد المنطمقات الفكرية لمبرنامج.

 -2تحديد الحتياجات التدريبية الضرورية.

 -3تحديد األىداؼ التعميمية( العامة -الخاصة) لمبرنامج.
 -4إعداد المادة التدريبية.

 -5تحديد األساليب التدريبية المستخدمة في البرنامج.
 -6تحديد األنشطة التعميمية المصاحبة لمبرنامج.
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 -7تحديد أساليب التقويـ في البرنامج.
وتـ وضع البرنامج كامالً في ممحؽ رقـ (.)8

 5.3إجابة السؤاؿ الثالث لمدراسة:
ينص السؤاؿ الثالث عمى :ىؿ توجد فروؽ بيف متوسط درجات الطالبات في اختبار
الجوانب المعرفية القبمي والبعدي لممارسات التعمـ البنائي تعزي لستخداـ البرنامج التدريبي ؟
كقد انبثؽ عف السؤاؿ الثالث الفرضية اإلحصائية الصفرية التالية:
توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوي دللة ( )α ≥ 0.05بيف متوسطي درجات
الطالبات في اختبار الجوانب المعرفية لممارسات التعمـ البنائي قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي وبعده.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ت  Testلمتعرؼ عمى دللة
الفروؽ بيف متوسطي درجات عينتيف مرتبطتيف (القياس القبمي والبعدي) في الختبار المعرفي

لممارسات التعمـ البنائي ،والجدوؿ ( )5.1يوضح ذلؾ.

جدكؿ ()5.1

يكضح الفركؽ بيف متكسطي درجات االختبار المعرفي لممارسات التعمـ البنائي في القياس
القبمي كالقياس البعدم (ف=)33
األختبار
المعرفي

القياس البعدي
القياس القبلي
االنحراف
االنحراف
المتوسط
المتوسط
المعياري
المعياري

متوسط
الفرق

قيمة ت

تذكر

6.70

1.33

12.30

0.64

5.606

**.0..0 20.38

فهم

3.76

1.37

6.39

0.70

2.636

9.85

**.0..0

تطبيق

5.73

1.57

9.76

1.39

4.030

**.0..0 14.38

تحليل

2.94

1.25

5.09

1.28

2.152

**.0..0

الدرجة الكلية
لالختبار

19.12

2.83

33.55

2.27

**.0..0 25.80 14.424

7.05

مستوى
الداللة

قيمة ت الجدكلية عند درجة حرية ( )32كعند مستكل داللة ( ،1.96 =)0.05كعند مستكل
داللة (2.58= )0.01
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية لجميع

األبعاد ولمدرجة الكمية لالختبار ،وىي دالة إحصائياً عند مستوى دللة ( .)0.01=αوىذا يدؿ عمى

وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في مستوى المعرفة العممية لممارسات التعمـ البنائي لصالح

التطبيؽ البعدي لالختبار المعرفي.

وبيذا تكوف الباحثة قد تحققت مف عدـ صحة الفرض الصفري ،وتـ قبوؿ الفرض البديؿ،
أي أنو توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )0.05 =αبيف متوسطي درجات

الطالبات في الجانب المعرفي لممارسات التعمـ البنائي قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي وبعده لصالح
التطبيؽ البعدي.
حجـ تأثير البرنامج التدريبي عمى الجانب المعرفي:
ولمعرفة حجـ تأثير البرنامج التدريبي لممارسات التعمـ البنائي كمتغير مستقؿ في المتغير

التابع المتمثؿ في التحصيؿ المعرفي لممارسات التعمـ البنائي ،وأف الفروؽ الفردية لـ تحدث نتيجة
الصدفة ،قامت الباحثة بحساب حجـ التأثير بواسطة  n2وذلؾ باستخداـ المعادلتيف التاليتيف

(عفانة:)38 :2000 ،

أ -معادلة حساب قيمة مربع إيتا :

T2

2

= η

T2+df
حيث:

 :T2مربع قيمة .T

 :Dfدرجات الحرية

 :2ηمربع إيتا وتمثؿ نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع الذي يرجع إلى المتغير المستقؿ.

ويتحدد حجـ التأثير لقيمة  2ηإذا ما كاف كبي اًر أو متوسطاً أو صغي اًر كاآلتي (عفانة:)38:2000،
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جدكؿ ()5.2

الجدكؿ المرجعي
مستكل حجـ األثر لقيمة مربع إيتا
كبير

متكسط

صغير

0.14

0.06

0.01

ب-معادلة حساب قيمة :d
√η
η

=d

√

حيث:
 :dتعبر عف المتغير المستقؿ في التجربة.

ويتحدد حجـ التأثير لقيمة  dإذا ما كاف كبي اًر أو متوسطاً أو صغي اًر كاآلتي (عفانة:)38:2000،
جدكؿ ()5.3

الجدكؿ المرجعي

مستكل حجـ األثر لقيمة d
كبير

متكسط

صغير

0.80

0.50

0.20

والجدوؿ التالي يوضح حجـ تأثير البرنامج التدريبي في كؿ بعد مف أبعاد الختبار المعرفي بواسطة

 n2وقيمة :d
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جدكؿ ()5.4

قيمة "  "tك"  "2ηك" "dلقياس حجـ األثر لممارسات التعمـ البنائي المرتبطة باالختبار المعرفي
2

أبعاد االختبار

t

η

تذكر

20.38

0.93

7.21

فيـ

9.85

0.75

3.48

تطبيؽ

14.38

0.87

5.08

تحميؿ

7.05

0.61

2.49

25.80

0.95

9.12

الدرجة الكمية
لألختبار المعرفي

D

حجـ االثر
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير

تبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ مايمي

بأف قيمة مربع إيتا لمدرجة الكمية لمختبار المعرفي
 بالنسبة لمدرجة الكمية لألختبار المعرفي :لوحظ ّ
تساوي (قوة تأثير مربع آيتا =  )0.95وىي أكبر مف القيمة المعيارية التي تساوي (، )0.20
كذلؾ تبيف أف قيمة التأثير ( )d > 1.0وبالتالي يستدؿ عمى أف مقدار حجـ تأثير البرنامج

التدريبي في رفع مستوى الختبار المعرفي لطالبات التعميـ األساسي كبير ،وبذلؾ نفسر بأف
( )%95مف التغير في مستوى الختبار المعرفي لدى طالبات التعميـ األساسي تعزى إلى البرنامج

التدريبي ،وأف ( )%5تعزى لمتغيرات دخيمة لـ يتـ ضبطيا في ىذه الدراسة ،وبالتالي يمكف القوؿ
بأف :تطبيؽ البرنامج التدريبي يحقؽ أث اًر مرتفعاً في تحسيف مستوى المعرفة العممية لممارسات

التعمـ البنائي لطالبات التعميـ الساسي لطالبات التعميـ الساسي.

 بالنسبة لألبعاد :لوحظ بأف قيمة مربع آيتا لألبعاد األربعة تراوحت ما بيف ( ، )0.93-0.61كذلؾ
تبيف أف قيمة التأثير ( )d > 1.0وبالتالي يستدؿ عمى أف مقدار حجـ تأثير البرنامج التدريبي في

رفع مستوى ميارات درجات الختبار المعرفي لطالبات التعميـ األساسي كبير ،وبذلؾ نفسر التغير

الذي حصؿ في أبعاد الختبار المعرفي كاف كالتالي ( %93تذكر %75 ،فيـ %87 ،تطبيؽ،
 %61تحميؿ) لدى طالبات التعميـ األساسي تعزى إلى البرنامج التدريبي ،وبالتالي يمكف القوؿ بأف
البرنامج التدريبي يحقؽ أث اًر مرتفعاً في تحسيف مستوى المعرفة العممية لممارسات التعمـ البنائي

لطالبات التعميـ الساسي لطالبات التعميـ الساسي ،وقد ترجع الباحثة ذلؾ إلى:
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 .1اعتماد المادة التدريبية بصورة رئيسية عمى الممارسة التطبيقية وأساليب التعمـ النشط.

 .2التفاعؿ بيف المعمـ والطمبة أثناء التدريب ساعد عمى إيجاد جو تعميمي وبيئة تعميمية جيدة
تساعد عمى الفيـ بشكؿ صحيح.

 .3ما أضافو البرنامج التدريبي مف معمومات جديدة حوؿ النظرية البنائية وكيفية ممارساتيا في
التعمـ الصفي.

 .4الدافعية وبناء اتجاىاً إيجابياً مف قبؿ الطالبات نحو النظرية البنائية وممارستيا التعممية.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف :دراسة فاست ( ،)2010دراسة محمد (،)2008
دراسة أبو عطايا ( ،)2004حيث أنيا اتفقت في تنمية الجانب المعرفي لدى أفراد العينة.

 5.4إجابة السؤاؿ الرابع لمدراسة:
ينص السؤاؿ الرابع عمى :ىؿ توجد فروؽ بيف متوسط درجات الطالبات في مقياس
الجوانب التطبيقية القبمية والبعدية لممارسات التعمـ البنائي تعزي لستخداـ البرنامج التدريبي ؟
وقد انبثؽ عف السؤاؿ الرابع الفرضية اإلحصائية الصفرية التالية:

توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوي دللة( )α ≥ 0.05بيف متوسطي درجات

الطالبات في مقياس الجوانب التطبيقية لممارسات التعمـ البنائي قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي
وبعده.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ت لمعينات المرتبطة لمتعرؼ عمى
دللة الفروؽ بيف متوسطي درجات القياس القبمي ودرجات القياس البعدي في الجانب التطبيقي

لممارسات التعمـ البنائي ،والجدوؿ ( )5.5يوضح ذلؾ.
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جدكؿ ()5.5

يكضح الفركؽ بيف متكسطي درجات الجانب التطبيقي لممارسات التعمـ البنائي في القياس
القبمي كالقياس البعدم (ف=)33
الجانب
التطبيقي
بيئة المتعلمين
االستراتيجية
المستخدمة
التقويم
الدرجة الكلية
لبطاقة
المالحظة

القياس القبلي

القياس البعدي
االنحراف
المعياري
1.46

11.0

10.45

**.0..0

10.00

0.01

27.94

1.84

17.9

13.63

**.0..0

12.00

0.03

19.85

1.15

7.8

9.53

**.0..0

39.50

0.71

76.27

3.42

36.8

14.98

**.0..0

المتوسط
17.50

االنحراف
المعياري
28.49 0.71

متوسط
قيمة ت
الفرق

مستوى
الداللة

المتوسط

قيمة ت الجدكلية عند درجة حرية ( )32كعند مستكل داللة ( ،1.96 =)0.05كعند مستكل
داللة (2.58= )0.01
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية لجميع
األبعاد ولمدرجة الكمية لبطاقة المالحظة ،وىي دالة إحصائياً عند مستوى دللة ( .)0.01 =α
وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في مستوى األداء التطبيقي لممارسات في
درجات التعمـ البنائي بالنسبة لمقياس القبمي والقياس البعدي ،والفروؽ كانت لصالح التطبيؽ
البعدي .وىذا يدؿ عمى أف البرنامج لو تأثير في تحسيف مستوى األداء في الجانب التطبيقي
لمممارسات في التعميـ البنائي.

وبيذا تكوف الباحثة قد تحققت مف عدـ صحة الفرض الصفري ،وتـ قبوؿ الفرض البديؿ،

أي أنو توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )0.05 =αبف متوسطي درجات
الطالبات في الجانب التطبيقي لممارسات التعمـ البنائي قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي وبعده لصالح

التطبيؽ البعدي.

حجـ تأثير البرنامج التدريبي عمى الجانب التطبيقي:
ولمعرفة حجـ تأثير البرنامج التدريبي لممارسات التعمـ البنائي كمتغير مستقؿ في المتغير
التابع المتمثؿ في الجانب التطبيقي لممارسات التعمـ البنائي ،وأف الفروؽ الفردية لـ تحدث نتيجة

الصدفة ،قامت الباحثة بحساب حجـ التأثير بواسطة  n2وقيمة  dوالجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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جدكؿ ()5.6
قيمة "  "Tك" "n2ك" "dلقياس حجـ األثر لممارسات التعمـ البنائي المرتبطة ببطاقة المالحظة
2

D

حجـ االثر
كبير

أبعاد البطاقة

t

η

بيئة المتعمميف

10.45

0.77

3.69

االستراتيجية المستخدمة

13.63

0.85

4.82

كبير

التقكيـ

9.53

0.74

3.37

كبير

الدرجة الكمية لمبطاقة

14.98

0.88

5.30

كبير

تبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ مايمي
بأف قيمة مربع إيتا لمدرجة الكمية لبطاقة المالحظة تساوي
 بالنسبة لبطاقة المالحظة الكمية :لوحظ ّ
(قوة تأثير مربع آيتا =  )0.88وىي أكبر مف القيمة المعيارية التي تساوي ( ، )0.20كذلؾ تبيف
أف قيمة التأثير ( )d > 1.0وبالتالي يستدؿ عمى أف مقدار حجـ تأثير البرنامج التدريبي في تنمية
ممارسات التعميـ البنائي لطالبات التعميـ األساسي كبير ،وبذلؾ نفسر بأف ( )%88مف التغير في

مستوى تنمية ممارسات التعميـ البنائي لدى طالبات التعميـ األساسي تعزى إلى البرنامج التدريبي،
وأف ( )%12تعزى لمتغيرات دخيمة لـ يتـ ضبطيا في ىذه الدراسة ،وبالتالي يمكف القوؿ بأف:
تطبيؽ البرنامج التدريبي يحقؽ أث اًر مرتفعاً في تنمية ممارسات التعمـ البنائي لطالبات التعميـ

الساسي.

 بالنسبة لألبعاد :لوحظ بأف قيمة مربع آيتا لألبعاد الثالثة تراوحت ما بيف ( ، )0.85-0.74كذلؾ

تبيف أف قيمة التأثير ( )d > 1.0وبالتالي يستدؿ عمى أف مقدار حجـ تأثير البرنامج التدريبي في

تنمية ممارسات التعميـ البنائي لطالبات التعميـ األساسي كبير ،وبذلؾ نفسر التغير الذي حصؿ في

أبعاد بطاقة المالحظة كاف كالتالي ( %77بيئة المتعمميف %85 ،الستراتيجية المستخدمة%74 ،

التقويـ) لدى طالبات التعميـ األساسي تعزى إلى البرنامج التدريبي ،وبالتالي يمكف القوؿ بأف
البرنامج التدريبي يحقؽ أث اًر مرتفعاً في تنمية ممارسات التعميـ البنائي لطالبات التعميـ األساسي0

ويمكف إسناد ذلؾ إلى:

 -1الممارسة الفعمية لالستراتيجيات حيث توفرت فرص لمتدريب والتطبيؽ العممي.
 -2توظيؼ أساسية حديثة في التدريب.
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 -3التنظيـ المنطقي والمتسمسؿ لمممارسات.

 -4المادة التدريبية التي تـ إعدادىا بشكؿ سمسؿ توضح خطوات تطبيؽ الدروس لالستراتيجيات.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف :دراسة العفوف ومكاوف( ،)2012دراسة سينج

وزمالئو( ،)2012دراسة شريفاف ( ،)2009دراسة المومني( ،)2002دراسة السميـ ( ،)2004حيث
أنيا اتفقت في تنمية الجانب التطبيقي لدى أفراد العينة.

 5.5إجابة السؤاؿ الخامس لمدراسة:
نص السؤاؿ الخامس عمى :ما مدى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية الجانبيف المعرفي
والتطبيقي لممارسات التعمـ البنائي لمطالبات المعممات تخصص تعميـ أساسي ؟
كقد انبثؽ عف السؤاؿ الخامس الفرضية التالية:
يحقؽ استخداـ البرنامج التدريبي درجة مف الفاعمية ≥ ( )1.2بنسبة مئوية ≥ ()0.60
لتنمية الجانبيف المعرفي والتطبيقي لممارسات التعمـ البنائي.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض والتعرؼ عمى فاعمية البرنامج التدريبي المقترح قامت
الباحثة باستخداـ معادلة الكسب لبالؾ لحساب الفاعمية والمعادلة كالتالي:
نسبة الكسب المعدؿ=
حيث:

ـ– 2

ـ1

ف – ـ1

+

ـ- 2

ـ1

ف

ـ : 1متوسط الدرجات في الختبار القبمي.
ـ  : 2متوسط الدرجات في الختبار البعدي.
ف :النياية العظمي لالختبار.

ـ -2ـ :1الكسب الخاـ.

ف -ـ:1الكسب المتوقع.

وىذه نسبة تتراوح ما بيف  1و ،2ويقترح بالؾ أف يكوف الحد الفاصؿ ليذه النسبة ىو

()1.2
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أكالن :استخداـ معادلة الكسب المعدؿ لبالؾ لحساب الفاعمية في الجانب المعرفي:
تـ تطبيؽ معادلة الكسب المعدؿ لبالؾ فكانت النتائج كما في الجدوؿ التالي:
جدكؿ ()5.7

نسبة الكسب المعدؿ لؾ بعد مف أبعاد االختبار المعرفي لممارسات التعمـ البنائي كالدرجة الكمية
لالختبار لمتعرؼ عمى فاعمية البرنامج المقترح
أبعاد االختبار

معامؿ الكسب لبالؾ

تذكر

1.321

فيـ

1.190

تطبيؽ

.10.1

تحميؿ

1.062

المجموع

1.144

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة الكسب المعدؿ لمدرجة الكمية لالختبار المعرفي ىو
( ، )00011وىي معدلت كسب عالية إذا ما قورنت بالحد األدنى لمنسبة المقبولة لمكسب وىي

( )1.0مما يعني أف لمبرنامج فاعمية واضحة في تنمية المعرفة العممية لممارسات التعمـ البنائي
لطالبات التعميـ األساسي.

ثانيان :استخداـ معادلة الكسب المعدؿ لبالؾ لحساب الفاعمية لمجانب التطبيقي:

تـ تطبيؽ معادلة الكسب المعدؿ لبالؾ فكانت النتائج كما في الجدوؿ التالي:
جدكؿ ()5.8

نسبة الكسب المعدؿ بال ؾ بعد مف أبعاد بطاقة المالحظة لممارسات التعمـ البنائي كالدرجة الكمية
لالختبار لمتعرؼ عمى فاعمية البرنامج المقترح
أبعاد بطاقة المالحظة

معامؿ الكسب لبالؾ
1.24

الستراتيجية المستخدمة

1.49

التقويـ

1.25

المجموع

1.34

بيئة المتعمميف
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة الكسب المعدؿ لمدرجة الكمية لبطاقة المالحظة ىي

( ، )00.1وىي معدلت كسب عالية إذا ما قورنت بالحد األدنى لمنسبة المقبولة لمكسب وىي
( )1.0مما يعني أف لمبرنامج فاعمية واضحة في تنمية الجانب التطبيقي لممارسات التعمـ البنائي
لطالبات التعميـ األساسي.

مما سبؽ يتضح فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية الجانبيف المعرفي والتطبيقي لممارسات

التعمـ البنائي ،وعميو يمكف القوؿ أف البرنامج قد نجح في تحقيؽ األىداؼ التي وضعت لو بدرجة

كبيرة.

وترجع الباحثة فاعمية البرنامج المقترح لألمور التالية:

 اإلقباؿ الذي أظيرتو الطالبات وشعرت بو الباحثة مف تعامميـ مع المادة التدريبية.
 المشاركة الجادة مف قبؿ الطالبات في الفعاليات واألنشطة المختمفة.

 التنوع في استخداـ الوسائؿ التقنية الحديثة في التدريب كجياز العرض ( )l.c.dوالسبورة
البيضاء في المحاضرة ،واستخداـ التعميـ عف بعد لمطالبات الالتي تغيبف عف محاضرة.

 حداثة مواضعات التدريب وتنوعيا ومواكبتيا لمعصر.

 اعتماد البرنامج التدريبي عمى استراتيجيات معينة (دورة التعمـ  ،4E'Sالتعمـ التعاوني،
الستقصاء ،نموذج ستيبانز في التغير المفاىيمي).

 محتوى البرنامج المعد بطريقة تمكف الطالبات مف التعمـ بطريقة سيمة وبشكؿ ذاتي أيضاً.
 عرض البرنامج لممادة التدريبية بشكؿ مرتب يتضمف التطبيؽ لمخطوات.

 توفر المادة التدريبية بصورة الكترونية لجميع الطالبات المشاركات حيث تـ إنشاء مجموعة
خاصة عمى الفيس بوؾ.

 الجيد المبذوؿ في إعداد البرنامج ساعد عمة تحقيؽ البرنامج ألىدافو.
 اإلرشادات والتوجييات التي قدمت لمطالبات والمتابعة الجيدة لمباحثة واداراتيا لممواقؼ التدريبية
مما أتاح ليا تنفيذ الخطوات التي وضعتيا بدقة.

 التدريب العممي الذي بذلتو بو الطالبات أثناء تنفيذ البرنامج.

 حرص كؿ طالبة مف المجموعة أف تكوف صاحبة أفضؿ أداء عممي.

 تنفيذ التجربة في المكاف المناسب ،وىو مختبر التربية المجيزة بأحدث المواصفات مف جميع
النواحي.

 إعطاء فرصة لكؿ طالبة لالستفسار والسماح بتعمـ األقراف أثناء التطبيؽ.
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 5.6التكصيات:
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة تطرح الباحثة التوصيات اآلتية:
 .1تضميف برامج تدريب الطمبة المعمميف عمى نماذج منبثقة مف النظرية البنائية وتدريبيـ عمى
ممارسات التعمـ البنائي.

 .2الستفادة مف البرنامج التدريبي لتدريب فئات أخرى مف طمبة التعميـ األساسي في الجامعات.
 .3التنويع في استخداـ التقويـ البديؿ بدلً مف استخداـ التقويـ العتيادي.

 .4ضرورة التركيز عمى الجانب العممي في تدريب الطمبة المعمميف لما ليذا الجانب مف أىمية في
تنمية ممارسات التعمـ البنائي.

 .5استخداـ النماذج البنائية ولسيما دورة التعمـ  ،4E'sواستراتيجية الستقصاء ،نموذج ستيبانز
لمتغير المفاىيمي والتعمـ التعاوني في التعمـ الصفي أثناء التدريب لمطمبة المعمميف.

 .6الخروج بالطمبة المعمميف عف أدوراىـ التقميدية في التعميـ الجامعي بحيث يقوـ األساتذة
الجامعييف باستخداـ أحدث الوسائؿ التعميمية -التعممية في تدريسيـ لمساقات التدريس في

جميع التخصصات ومحاولة كسر الفجوة بيف الجانب النظري والعممي.

 .7أىمية بناء بعض دورس العموـ بشكؿ خاص والمواد الدراسية األخرى بشكؿ عاـ وفؽ
ممارسات التعمـ البنائي.

 5.7المقترحات:
بعد النتياء مف ىذه الدراسة تقترح الباحثة إجراء دراسات:
 .1تدريبية ميدانية ،تتناوؿ اعتماد النماذج البنائية ،ولسيما دورة التعمـ  ،4E'sواستراتيجية
الستقصاء ،نموذج ستيبانز لمتغير المفاىيمي ،مع متغيرات جديدة في مناطؽ جغرافية أخرى.

 .2أثر تدريب معممي التعميـ األساسي أثناء الخدمة تتناوؿ اعتماد ممارسات التعمـ البنائي في
أدائيـ التدريسي.

 .3تدريب الطالب المعمـ وفؽ النظرية البنائية لمواد أخرى غير العموـ.
 .4إجراء دراسات أخرى مماثمة تتناوؿ ممارسات بنائية أخرى.
 .5دراسة حوؿ اتجاىات الطمبة نحو برنامج الدراسة.

 .6دراسة فاعمية النماذج البنائية التي وردت عمى تحصيؿ التالميذ واتجاىاتيـ.
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 6قائمة املراجع
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قائمة المصادر ك المراجع:
أكالن -المصادر:
 .1القرآف الكريـ ،سورة المائدة ،آية .2

ثانيان -المراجع العربية:
 .1أبا الخيؿ ،فوزية محمد ( .)2001فاعمية استراتيجية التعمـ التعاوني في اكتساب ميارات
مجاؿ تصميـ وانتاج الوسائؿ التعميمية والتجاه نحوه لدى طالبات الفرقة الثالثة في كمية
التربية لمبنات بالرياض ،مجمة مستقبؿ التربية العربية ،المجمد( ،)7العدد ( ،)20الرياض.
 .2أبو سويرح ،أحمد ( .)2009برنامج تدريبي قائـ عمى التصميـ التعميمي في ضكء
االحتياجات التدريبية لتنمية بعض الميارات التكنكلكجية لدل معممي التكنكلكجيا ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة السالمية ،غزة.
 .3أبو عطايا ،أشرؼ ( .)2004برنامج مقترح قائـ عمي النظرية البنائية لتنمية الجكانب
المعرفية لدم طالب الصؼ الثامف األساسي بغزة ،رسالة دكتوراة غير منشورة  ،كمية
التربية ،جامعة األقصى ،غزة.
 .4أبو عالـ ،رجاء ( .)2010مناىج البحث في العمكـ النفسية كالتربكية ،القاىرة  :دار النشر
لمجامعات.
 .5أبو لبدة ،سبع ( .)1996مبادئ القياس النفسي كالتقييـ التربكم ،ط ،4األدرف ،عماف.
 .6أبو ناىية ،صالح الديف( .)1994القياس التربكم ،ط ،1القاىرة  :مكتبة األنجمو المصرية.
 .7األحمد ،خالد طو ( .)2005تككيف المعمميف مف اإلعداد إلى التدريب ،اإلمارات العربية:
دار الكتاب الجامعي.
 .8اآلغا ،إحساف والستاذ محمد ( .)2007مقدمة في تصميـ البحث التربكم .ط ،2غزة:
مكتبة الطالب ،الجامعة السالمية.
 .9األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي ( ،)2013مستخرج بتاريخ 2013/10/17
مفhttp://www.abahe.co.uk/tranining-courses-concept.htmal:
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 .10الباز ،مروة ( .)2013فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى تقنيات الويب 2.0في تنمية ميارات
التدريس اللكتروني والتجاه نحوه لدى معممي العموـ أثناء الخدمة .مجمة التربية العممية –
مصر  ،مج  ،16ع ، 2ص .160-113
 .11بدر ،بثينة( .)2004أثر استخداـ برنامج تدريبي مقترح في تنمية الميارات التدريسية لدى
الطالبات بقسـ الرياضيات في كمية التربية بمكة المكرمة ،مجمة القراءة كالمعرفة،
العدد(.)46
 .12البركات ،عمى أحمد و الحسف ،أمية محمد ( .)2013دور المعممات المتعاونات في تنمية
ممارسات التعمـ البنائي لدى طالبات تربية الطفولة في الجامعات األردنية أثناء فترة التدريب
الميداني ،مجمة العمكـ التربكية ك النفسية ،المجمد( ،)14العدد( ،)4ص .367-336
 .13البركات ،عمي ( .)2010فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجية القصة في تنمية
الستيعاب القرائي لدى تالميذ الصؼ الثالث األساسي واتجاىاتيـ نحوه .مجمة جامعة أـ
القرم لمعمكـ النفسية كالتربكية،مج ،2ع ،1ص .391-451
 .14بميؾ ،خبراء مركز الخبرات المينيو لإلدارة ( .)2006منيج ميارات التدريب -أساسي
تخطيط التدريب كتحديد االحتياجات التدريبية ،ط  ،4مصر :القاىرة.
 .15البيطار ،حمدي ( .)2009فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية بعض الكفايات التدريسية
لدى معممي العموـ الفنية المعمارية بالتعميـ الثانوي الصناعي أثناء الخدمة وفقاً لحتياجاتيـ
التدريبية ،مجمة الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس ،العدد( ،)150ص451-
.412
 .16تشارلز ،ماكجوير( .)2006أفضؿ النصائح لممعمميف ،مكتبة جرير :السعودية.
 .17توفيؽ ،عبد الرحمف ( .)1994تحديد االحتياجات التدريبية بيف اليدر كاالستثمار ،القاىرة:
مركز الخبرات المينية لإلدارة (بميؾ).
 .18جاسـ ،صالح (  .) 2000فاعمية استخداـ دائرة التعمـ في تحسيف تحصيؿ العموـ لدى
تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط بدولة الكويت ،رسالة الخميج العربي (.)80
 .19جامع ،حسف (. )2010تصميـ التعميـ ،ط،1الجامعة السالمية .غزة :فمسطيف .
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 .20جودت سعادة واسماعيؿ أبو زيادة ومجدي زامؿ ( .)2003أثر

تدريب المعممات

الفمسطينيات عمى أسموب التعمـ النشط في التحصيؿ اآلني والمؤجؿ في ضوء عدد مف
المتغيرات ،مجمة العمكب التربكية كالنفسية ،المنامة ،المجمد( ،)4العدد(.)2
 .21الحريري ،رافدة ( .)2008التقكيـ التربكم ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف :األردف.
 .22حريري ،ىاشـ بكر( .)2001إدارة الصؼ بأسموب التعمـ التعاوني واثره في تحصيؿ الطالب
الدراسي .شبكة النترنتwww.abegs.org :
 .23الحساني ،ابراىيـ ( .)2004بناء برنامج تدريبي في التربية الصحية لمعممي العمكـ كأثره
في تنمية الكعي الصحي لتالمذتيـ ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية /ابف الييثـ
 ،جامعة بغداد.
 .24حميد ،شادي ( .)2013أثر تكظيؼ أساليب التقكيـ البديؿ في تنمية التفكير التأممي
كميارات رسـ الخارئط بالجغرافيا لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .25الحولى ،خالد ( .)2010برنامج قائـ عمى الكفايات لتنمية ميارات تصميـ البرامج التعميمية
لدل معممي التكنكلكجيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .26الحيمة ،محمد  .)2003( ،ميارات التدريس الصفي ،ط ،1دار المسيرة لمنشر والتوزيع
والطباعة ،عماف ،األردف.
 .27الخالدي ،جماؿ( .)2013درجة ممارسة معممي التربية اإلسالمية ومعمماتيا لمتدريس البنائي
 ،مجمة جامعة بابؿ(العمكـ االنسانية) ،المجمد( ،)21العدد(،)1ص.204-289
 .28الخميفات ،عصاـ( .)2010تحديد االحتياجات التدريبية لضماف فاعمية البرامج التدريبية،
ط، 1عماف :دار صفاء لمنشر والتوزيع.
 .29الخميمي ،خميؿ وحيدر ،عبد المطيؼ ويونس ،محمد ( .)1996تدريس العمكـ في مراحؿ
التعميـ العاـ .ط ،1دار القمـ لمنشر والتوزيع ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
 .30الخميمي ،خميؿ يوسؼ( .)1996مضاميف الفمسفة البنائية في تدريس العموـ ،مجمة التربية
القطرية ،العدد( ،)116المجمد(.)25
 .31خميس ،محمد عطية (".)2003عمميات تكنولوجيا التعميـ".ط ،1دار الكممة .القاىرة .
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 .32الدراوشة ،ليب( .)2007أثر نمكذج في التعميـ البنائي في مادة الثقافة االسالمية في
التحصيؿ كتككيف بنية مفاىيمية متكاممة كاالتجاىات لدل طمبة جامعة الحسيف بف طالؿ،
رسالة دكتوراه ،جامعة عماف العربية.
 .33دغمش ،ىبة ( .)2014فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارات تصميـ كانتاج ممؼ
اإلنجاز اإللكتركني كاالتجاه نحكه لدل طالبات كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة ،رسالة
ماجستير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .34الركابي ،رائد بايش ( ،)2001بناء برنامج

لمطالبة المدرسة عمى طرائؽ التدريس

كاستراتيجياتو كأساليبو في أدائيا التدريسي كتحصيؿ طالباتيا ،أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،كمية التربية/ابف الييثـ ،جامعة بغداد.
 .35الرواضية ،صالح وآخروف ( .)2012التكنكلكجيا كتصميـ التدريس ،ط ،1عماف :زمزـ
لمنشر.
 .36رياف ،عادؿ( .)2003مدى ممارسة معممي الرياضيات لمتدريس البنائي وعالقتيا بمعتقدات
فاعميتيـ التدريسية ،مجمة جامعة القدس المفتكحة ،المجمد( ،)1العدد( ،)24ص 116-
.85
 .37الزعبي ،عمى ( .)2011أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائي في تنمية تحصيؿ المفاىيـ
الرياضية والتفكير الرياضي لدى طمبة معمـ صؼ في جامعة مؤتة .المجمة التربكية.
.195-216 ،)1(25
 .38زيتوف ،حسف وزيتوف ،كماؿ ( . )2003التعمـ كالتدريس مف منظكر النظرية البنائية .ط
 ،1جميورية مصر العربية :عالـ الكتب.
 .39زيتوف ،محمود عايش ( .)2007النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمكـ ،ط  ،1راـ
ا﵀ ،فمسطيف :دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.
 .40زيتوف ،حسف حسيف ( . )2002استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ كالتعمـ،
ط ،1القاىرة ،مصر :مكتبة عالـ الكتب.
 .41زيتوف ،حسف حسيف .)2001( ،ميارات التدريس " رؤية في تنفيذ التدريس ،ط ،1القاىرة،
مصر :عالـ الكتب.
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 .42زيتوف ،عايش محمود( .)2010االتجاىات المعاصرة في مناىج العمكـ كتدريسيا ،عماف،
األردف ،دار الشروؽ.
 .43سعادة ،جودت أحمد (.)2008التعمـ التعاكني ،ط ،1عماف :دار الشروؽ.
 .44السكارنو ،¹بالؿ خمؼ ( .)2011إتجاىات حديثة في التدريب  ،ط ،1عماف :دار المسيرة.
 .45السكارنو ،²بالؿ خمؼ ( .)2011تصميـ البرامج التدريبية ،ط ،1عماف :دار المسيرة.
 .46السكارنو ،³بالؿ خمؼ ( .)2011تحميؿ كتحديد االحتياجات التدريبية ،ط ،1عماف :دار
المسيرة.
 .47السميـ ،مالؾ( .)2004فاعمية نموذج مقترح لتعميـ البنائية في تنمية ممارسات التدريس
البنائية لدى معممات العموـ وأثره في تعديؿ التصورات البديمة لمفاىيـ التغيرات الكيميائية
والحيوكيميائية لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط بمدينة الرياض ،مجمة جامعة الممؾ
سعكد (العمكـ التربكية كالدراسات اإلسالمية) ،مج ( ،)16ع( ،)2ص .766-687
 .48سالمة ،جماؿ( .)2001فبعلية التذريت الميذاوي في تىمية المهبرات التذريسية لذي الطالة
المعلميه ،عالـ التربية ،المجموعة ،2ع ،3ـ ،2القاىرة ،مصر.
 .49القادري ،سميماف ( .)2009أثر دراسة طمبة "معمـ صؼ" في جامعة آؿ البيت لمساؽ
"مناىج العموـ وأساليب تدريسيا" في تصوراتيـ البستمولوجية لتعمـ المفاىيـ العممية .المجمة
األردنية في العمكـ التربكية،مج ،5ع ( ،)3ص.277-291
 .50الصراؼ ،قاسـ ( .(2002القياس كالتقكيـ في التربية كالتعميـ ،القاىرة :دار الكتاب
الحديث.
 .51الصيرفي ،محمد ( .)2009التدريب اإلدارم :المدربكف كالمتدربكف كأساليب التدريب،
االحتياجات التدريبية كتصميـ البرنامج التدريسي ،ج  ،2عماف :دار المناىج.
 .52الطعاني ،حسف أحمد ( .)2002التدريب :مفيكمو ،فعالياتو ،بناء البرامج التدريبية
كتقكيميا ،عماف :دار الشروؽ.
 .53الطعاني ،حسف أحمد( .)2010التدريب اإلدارم المعاصر ،ط  ،2عماف :دار المسيرة.
 .54عايش ،محمود زيتوف( ،)1986طبيعة العمـ كبنيتو تطبيقات في التربية العممية ،ط ،2/دار
عمار ،مطبعة كتابكـ ،عماف.
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 .55عبد العزيز ،نجوى( .)2002فاعمية تدريس وحدة مقترحة باألسموب الستقصائي عمى تنمية
القدرات التفكير البداعي في مادة العموـ لتالميذ الصؼ الخامس مف مرحمة التعميـ
األساسي ،مجمة التربية ،المجمد( ،)5العدد( ،)1مارس.
 .56عبد النبي ،رزؽ حسف (  .) 1999أثر استخداـ دائرة التعمـ عمى اكتساب المفاىيـ العممية
وبقاء أثر التعمـ والتجاىات لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ،مجمة التربية العممية،
جامعة عيف شمس ،مج  ،2ع (.19-1 ،)2
 .57عبيدات ،سميماف ( .)1988القياس كالتقكيـ التربكم ،ط  ،1جمعية عماؿ المنابع التعاونية،
األردف.
 .58العجرمي ،الف ار ( .)2008فاعمية برنامج تدريبي لتطكير الكفايات المينية لطمبة معممي
التعميـ األساسي بجامعة األزىر بغزة في ضكء استراتيجية إعداد المعمميف( ،)2008رسالة
ماجستير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة.
 .59عفانة ،عزو ( .)2000حجـ التأثير واستخداماتو في الكشؼ عف مصداقية النتائج في
البحوث التربوية والنفسية ،مجمة البحكث كالدراسات التربكية الفمسطينية ،ع .3
 .60العقيؿ ،ابراىيـ ( .)2003التعمـ التعاكني ،ط ،1مؤسسة رياض نجد لمتربية والتعميـ،
الرياض :دار الوراؽ لمنشر والطباعة والتوزيع.
 .61عمى ،وائؿ ( .)2005نموذج بنائي لتنمية الحس العددي وتأثيره عمى تحصيؿ الرياضيات
لدى تالميذ الصؼ السادس البتدائي .دراسات في المناىج كطرؽ التدريس،مج ،8
ع(،)10ص .302-248
 .62العمر ،عبد العزيز سعود(" .)2001أثر استخداـ التعمـ التعاوني عمى تحصيؿ طالب العموـ
في المرحمة الجامعية" .مجمة رسالة الخميج العربي ،مجمد ( ،)22العدد(.)80
 .63عودة  ،أحمد ( .)2002القياس كالتقكيـ في العممية التدريسية ،كمية العموـ التربوية جامعة
اليرموؾ ،دار األمؿ لمنشر والتوزيع.
 .64غبايف ،عمر محمود( .)2008استراتيجيات حديثة في تعميـ كتعمـ التفكير االستقصاء.
العصؼ الذىني تريز ،ط ،1عماف (األردف) :دار إثراء لمنشر.

127

 .65القادري ،سميماف أحمد( :)2007الستقصاء العممي في القرآف الكريـ سيدنا ابراىيـ نموذجاً،
مجمة العمكـ اإلنسانية ،مجمد ( ،)1عدد( ،)28ص.22-5
 .66كاظـ  ،أحمدخيري (. )1987تصميـ البرامج التعميمية ،ط ،1مصر :دار النيضة العربية .
 .67كماؿ ،عبد الحميد زيتوف( .)2002تدريس العمكـ لمفيـ :رؤية بنائية ،ط  ،1القاىرة :عالـ
الكتب.
 .68كمب ،جيرولد ( .)1987تصميـ البرامج التعميمية( .ترجمة :أحمد خيرم كاظـ) ،القاىرة:
دار النيضة العربية.
 .69ؿ .روبرت كولز ،ىربرت ؿ بروسو ( .)2001الدراية الفنية في تدريب المتدربيف(ترجمة
حسيف صالح الديف) ،دمشؽ ،سوريا :دار الرضا لمنشر.
 .70ليانا ،جابر ىاشـ ( ،)2001التعمـ التعاكني :اسسو النظرية كمميزاتو كتكجييات لتطبيقو،
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ممحق رقم ()1
تسهيل مهمة من الدارسات العميا بالجامعة إلى الشئون االكاديمية
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ممحق رقم ((2
قائمة ممارسات التعمم البنائي
 ممارسات خاصة بالبيئة الصفية
تهيئ مناخاً صفياً مالئماً لمتعمم .

تقدم لمطمبة مهاماً حقيقية ترتبط باهتماماتهم.

تهتم بوجود جو من االحترام واألمان بين كل من المعمم والطالب .

تبدي اهتماماً واضحاً في التدريس.

تعزز الجانب التشاوري في الصف.
تستخدم الوسائل التعميمية المتنوعة ( الموحات – البطاقات -الصور -الوسائل الحية -نماذج – مجسمات).
تستخدم الوسائل التكنولوجية داخل غرفة الصف ( -LCDعروض البوربوينت – الفيديو).
تراعي البعد بين الوسيمة المستخدمة وموقع جموس الطمبة بحيث يراها الجميع .
تراعي المعايير الالزمة الستخدام الوسائل التعميمية.
تساعد في تنظيم مقاعد الصف بشكل جماعي
تعمل عمى ربط الخبرات الجديدة والخبرات السابقة المشابهة.
توجه تفكير الطمبة لبناء المفاهيم بطريقة تعاونية.
تساعد الطمبة عمى التفاعل مع بعضهم الكتشاف أفكارهم .
تساعد الطمبة عمى ربط المعمومات بالحياة الواقعية.
تساعد الطمبة عمى تطوير األفكار من خالل األنشطة العقمية والجسمية.
تعرض المعممة مراحل االستراتيجية بصورة منظمة و واضحة.
تشجع ميول واهتمامات الطمبة بأفكار اآلخرين وآرائهم.
توظف المهارات العممية ( المالحظة -التفسير –المقارنة -التحميل).
تطرح أسئمة تنمي مهارات المعرفة لدى الطمبة.
تشجع الطمبة عمى استخدام مصادر تعميمية متنوعة.

631

 ممارسات خاصة باالستراتيجيات البنائية
أوالً  :دورة التعمم 4 E's
تعمل عمى ربط الخبرات الجديدة والخبرات السابقة المشابهة.
توجه تفكير الطمبة لبناء المفاهيم بطريقة تعاونية.
تساعد الطمبة عمى التفاعل مع بعضهم الكتشاف أفكارهم .
تساعد الطمبة عمى ربط المعمومات بالحياة الواقعية.
تساعد الطمبة عمى تطوير األفكار من خالل األنشطة العقمية والجسمية.
تعرض المعممة مراحل االستراتيجية بصورة منظمة و واضحة.
تشجع ميول واهتمامات الطمبة بأفكار اآلخرين وآرائهم.
توظف المهارات العممية ( المالحظة -التفسير –المقارنة -التحميل).
تطرح أسئمة تنمي مهارات المعرفة لدى الطمبة.
تشجع الطمبة عمى استخدام مصادر تعميمية متنوعة.
ثانياً :نموذج ستييبانز في التغير المفاهيمي

توزع الطمبة في مجموعات تعاونية صغيرة.
تناقش أفكار ومعتقدات الطمبة عن المفاهيم السابقة.
تطرح أسئمة متنوعة لتفسير المفاهيم الخطأ التي يمتمكها الطمبة.
تساعد الطمبة عمى التساؤل ومناقشة المفاهيم الخطأ.
تسمح بوضع التصميم التجريبي لتقصي المشكالت العممية.
تشجع التنبؤ العممي لدى الطمبة.
تساعد الطمبة عمى ربط المعمومات بالحياة الواقعية.
تساعد الطمبة عمى مناقشة المفاهيم وبناء المفهوم الجديد.
تشجع الطمبة بطرح أسئمة ما وراء المفهوم .
تعرض المراحل بطريقة متسمسمة و واضحة .
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ثالثاً :استراتيجية التعمم التعاوني

توزع الطمبة في مجموعات دائرية.
تكون المجموعات بشكل غير متجانس(ممتاز ،جيد جداً ،جيد).....

توزع األدوار في المجموعة الواحدة (رئيس المجموعة -مقرر -األعضاء).

توزع المهام عمى جميع أفراد المجموعة.
تحرص عمى وجود الطمبة في المجموعة المالئمة لمنشاط.
تعطي وقت مناسب لمتفكير .
تشجع التواصل بين أفراد المجموعة والمجموعات األخرى.
تساعد الطمبة عمى ربط المعمومات بالحياة الواقعية .
تشجع الطمبة عمى استخدام المواد والمصادر المتنوعة لمتعمم.
تنمي حب المادة الدراسية.
رابعاً :استراتيجية االستقصاء

تساعد الطمبة عمى تنمية مهارات العمم المختمفة( المالحظة ،المقارنة ،التفسير ،التنبؤ).
تتيح الفرصة أمام الطمبة لمتفكير والعمل المستقل والحصول عمى المعرفة بأنفسهم.
تطرح أسئمة استقصائية توجه تفكير الطمبة.
تساعد الطمبة بوضع التصميم التجريبي لتقصي المشكالت العممية.
توجه الطمبة لتحديد المتغيرات المستقمة والتابعة في التجربة.
تساعد الطمبة عمى توليد األفكار والمعمومات من خبرات سابقة.
تساعد الطمبة عمى استخدام المواد واألجهزة العممية.
تساعد الطمبة عمى ربط المعمومات بالحياة الواقعية والبيئة.
تشجع النشاط العقمي والبدني أثناء مواقف التعمم.
تشجع االستقصاء والتنبؤ العممي .
 ممارسات خاصة بعممية التقويم البنائي

تقيم المستويات العقمية الدنيا ( تذكر -فهم -تطبيق).
تساعد الطمبة عمى تقويم أنفسهم ذاتياً
تزود الطمبة بتغذية راجعة فورية .

تستخدم أدوات تقويم مختمقة ( االختبارات الشفوية -االختبارات الكتابية -المالحظة –أوراق العمل – تقويم
األداء)

توظف أنماط التقويم( قبمي -تكويني -ختامي).
تراجع نتائج التقييم لمتعمم مع الطمبة لغرض تحسين العممية التعميمية – التعممية وممارساته التدريسية .
تستخدم البحوث والتقارير البحثية كجزء في عممه تقويم تعمم الطمبة.
631

ممحق رقم ()3

الصورة األولية لالختبار المعرفي

بسم هللا امرمحن امرحمي
امس يد ا ألس تاذ /ادلكتور ___________________:حفظه هللا,
املوضوع /حتكمي الاختبار املعريف
امسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته,
تقوم امباحثة بإحراء دراسة علمية بعنوان  " :فاعلية برانمج تدرييب متمنية بعظ ممارسات امتعمل امبنايئ
نلطامبات املعلامت ختطص تعلمي أأسايس يف خامعة ا ألزهر بغزة " وذكل نلحطول عىل درخة املاحس تري يف
املناجه وطرق امتدريس من خامعة ا ألزهر بغزة .
وهظر ًا ملا تتتعون به من بةرة يف هاا ااجمال ,ونلمساعدة يف اإاجاز ها ادلراسة.
أأرحو من س يادتمك الاطالع بتحكمي هاا الاختبار يف ضوء امنقاط امتامية:
 ضياغة عبارات الاختبار.
 مناس بة امبدائل ملك فقرة من فقرات الاختبار.
 امطحة امعلمية وامسالمة انلغوية.
وممك حزيل امشكر وامتقدير

امباحثة  :ايمسني فرج اجلربة
لكية امرتبية – خامعة الازهر
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ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
 -1من عناصر النظرية البنائية ما عدا:

أ -الخبرةالسابقةلدىالمتعممب-المعممج-المعرفةالتييتعرضلياالمتعممد-بيئةالتعمم

 -2يتسم المعمم البنائي بـــ :

أ -يشجعروحاالستفساروالتساؤلب-مصادرهمحدودة

ج-يدرسبطريقةواحدةدائماًد-اليعطيالطمبةإجاباتمباشرة
 -2االفتراضات التالية تقوم عميها النظرية البنائية ما عدا :

أ -النشاطواالستمرارب-ميامحقيقيةج-تعممفرديد-التكيفوالمواءمة

 -4من صفات بيئة الصف البنائية:

أ -التمركزحولالمعممب-فوضويةمنظمةج-أسئمتيامغمقةد-التعممفييافردى

 -5تتسم المشكمة الجيدة بمواصفات ومعايير من أهمها :

أ -ليسلياعالقةوصمةبالطالبب-معقدةبدرجةكبيرة
ج-تستفيدوتستجرالجيودالجماعيةد-تتطمباستخدامموادغاليةالثمن
 -6إذا كان التقويم يقيس ما يفترض أن يقيسه فإنه يتصف بخاصية :

أ -الثباتب-االستمرارج-الشمولد-الصدق

 -7تجميع منظم ألعمال الطالب وفق محكات معينة :

أ -ممفاإلنجازب-السجالتالتراكميةج-التقويمالذاتيد-التقويمالقائمعمىالمالحظة 

 -8نموذج من نماذج التعمم البنائي:

أ -االستقراءب-دورةالتعمم4E'Sج-االكتشافد-االستنباط

 -9يضع الطمبة في بيئة تعممية تعميمية تشجعهم عمى مواجهة مفاهيمهم السابقة:

أ -نموذجالتعمملبنائيب-نموذجستابنزج-دورةالتعممد-االستقصاء

 -01مجهود شخصي ونشاط ذاتي يصدر عن المتعمم نفسه :

أ -التعممب-التعميمج-التدريسد-أسموبالتدريس

 -00من مرتكزات التعمم التعاوني :

أ -التفاعلاإليجابيالمتبادلب-الحكمعمىالفردج-مجموعاتمتجانسةد-الدافعيةخارجية

 -01االستراتيجية التي يتم فيها توليد معمومات جديدة من خالل مهارات واتجاهات  :

أ -االستقراءب-االستقصاءج-االستنباطد-االكتشاف

 -02من خصائص التدريس باالستقصاء  :

أ -تشجعالنشاطالبدنيدونالنشاطالعقميأثناءمواقفالتعمم 
ب -يمارسالمتعممالمياراتاالجتماعيةمباشرة 

ج -يحصلالطالبفيياعمىالمعموماتبطريقةمباشرة 
د -تحققفمسفةالتعممالذاتي.

 -03مراحل النمو المعرفي لمطفل عند بياجيه بالترتيب:

أ -الحسالحركي-ماقبلالعمميات-العممياتالشكمية-العممياتالعيانية
ب -ماقبلالعمميات-الحسحركي-العممياتالشكمية-العممياتالعيانية
ج -العممياتالشكمية-العممياتالعيانية-ماقبلالعمميات-الحسحركي
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د -الحسحركي-ماقبلالعمميات-العممياتالعيانية-العممياتالشكمية
-15

من االعتبارات التي يقوم المعمم البنائي فيها لتفعيل دور المتعمم البنائي ما يمى عدا:

أ -طرحمشكالتوثيقةالصمةبالطالبب-تكييفالمنياجلمعالجةتصوراتالطمبة
ج-تجزئةالمفاىيموتقسميياإليأجزاءصغيرةد-تقييمتعممالطالببصورةمستمرة 

-16

العبارة الصحيحة التي تدل عمى حدوث التعمم البنائي:

أ -يقومالمعممبالعملواتخاذالقرارب-االعتمادعمىالكتابالمدرسي
ج-الطالبيحددويعرفالموضوعد-يستخدمالمعممنمطواحدفيالتقويم 

-17

" يد واحدة ال تصفق " مثل عربي يتطابق مع:

أ -االستقراءب-التعممالتعاونيج-حلالمشكالتد-دورةالتعمم

ةصحيحةعندمايقومالمعممالبنائي:
 -07تقويمتعممالطمبةيتمبصور
ُ

أ -المعارفوالمعموماتالتيتمتعميميالمطمبةب-قدرةالطمبةعمىاسترجاعالمعمومات
ج-قدرةالطمبةعميتطبيقماتمتعممود-قدرةالطمبةعمىتجاوزاالختبارالمعدلذلك 

-19

يمكن توضيح خطوات دورة التعمم  4E'sبالصورة التالية:

أ -االنشغال-االستكشاف-التوسع-التقويم.ب-االستكشاف-التفسير-التوسع-التقويم
ج-االثارة-التفسير-التبادل-التقويمد-التوسع-التفسير-االستكشاف–التقويم 
-22

المثل الصيني " إذا أردت ان تطعم جائعاً ،فال تعطه سمكة بل عممه صيد السمك" هو أقرب ترجمة إلي أسموب التعمم بــ:

-21

التفسير الذي يمثل مرحمة الذهاب وراء المفهوم في نموذج ستبانز:

أ -االستقراءب-التعممالتعاونيج-الحوارد-االستقصاء

أ -عملارتباطاتوعالقاتبينالمفيوموالحياةب-مناقشةالمفاىيمفيمجموعاتصغيرة
ج-متابعةاألسئمةاالضافيةوالمشكالتالمتعمقةبالمفيومد-حلاالختالفالذىنيبيناألفكاروالمالحظات 

-22

حتي يمارس المعمم التعمم البنائي يقوم بــ :

أ -التركيزعمىالتعميمأكثرمنوعمىالتعممب-يستخدمأساليبمحددةفيالتقويم
ج -تعطيميامحقيقيةد-التعممداخلغرفةالصف


-23

سأل المعمم السؤال اآلتي " لماذا هذا مهم " فإنه تطبيق عمى أسئمة:

-24

عند االنتهاء من عممية التقويم أحرص عمى :

أ -التفكيرالمتقاربب-التفكيرالناقدج-التفكيرالمتباعدد-التطبيق

أ -الحفاظعمىسريةالنتائجلنيايةالفصلالدراسي
ب -إشعارالطمبةوأولياءأمورىمبنتائجالتقويم

ج -إشعارالطمبةذوىالمستوياتالتحصيميةالعميالرفعمعنوياتيم
د -إشعارالطمبةذوىالمستوياتالتحصيميةالدنيالتحسينأدائيم

 -14حتي يحقق المعمم البنائي التعمم التعاوني يقوم بكل ما يمى عدا:

أ -يساعدالطمبةعمىتبادلاالفكارب-خمقالحيويةداخلالصف
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ج-يحققاألىدافالتعميميةالمخططةد-يركزعمىالطمبةالمتفوقين 

 -15ليطبق المعمم ممارسات التعمم البنائي عميه أن :

أ -أنتكوناألىدافمركزةعمىالمستوياتالدنيافيالتفكير
ب -يقدمالمحتويالعمميكماىوموجودفيالكتب

ج -يستخدمأساليبمختمفةومتنوعةلتقييممدىتحققأىدافالدروس
د -يقدمالمعموماتبصورةمباشرةلمطمبة

 -16اول ما يقوم به المعمم البنائي في دروس التعمم التعاوني:

أ -العرضب-التييئةج-التقويمد-غمقالدرس

 -17مناألمورالتييجبأنيراعيياالمعممالبنائيفيالمرحمةاألوليمنالتعممالتعاونيكلمايميعدا:

أ -توزيعالمتعممينبحسبالفروقالفرديةب-أنيكوننمطالمجموعاتدائرياً
ب -اختيارقائدومنسقلكلمجموعةد-توزيعوقتالحصة


-29

يمارس المعمم البنائي في استراتيجية االستقصاء الموجه:

أ -يختارالطريقةواألسئمةوالموادالالزمةلمطمبة.ب-يعرضقضايااجتماعيةمثيرةلمجدل
ج-يشرفعمىالطمبةضمنخطةبحثيةد-يطرحأسئمةمتنوعةلتفسيرالمفاىيمالخطأ 
-32

يستخدم المعمم البنائي لتقويم أداء الطمبة المهارى كل ما يمي عدا :

-31

يمارس المعمم البنائي في دورة التعمم :4E's

أ -المشاريعب-المقابمةج-االختباراتالكتابيةد-المالحظة

أ -يساعدالطمبةعمىتطويراألفكارمنخاللاألنشطةالعقميةوالجسمية
ب -يطرحأسئمةمتنوعةلتفسيرالمفاىيمالخطأ

ج -يوجوالطمبةلتحديدالمتغيراتالمستقمةوالبديمة
د -يواجومعتقداتالطمبةوأفكارىم
-32

يبتدئ المعمم البنائي االستقصاء الموجه ما يمي عدا :

-33

لتحقيق بيئة التعمم البنائي عمى المعمم أن يقوم بكل ما يمي عدا :

أ -موقفمشكلب-طرحسؤالج-أسئمةبحثيةد-عرضالمعمومات
أ -يييئمناخصفيمالئملمتعممب-يعززالجانبالتشاوريفيالصف
ج-يوظفالموادوالمصادرالتعميميةالمتنوعةد-يستخدمالتعزيزوالعقاب 

-34

تميزت البنائية النقدية عن غيرها بــ:

أ -المتعمميتعمممناآلخرينب-تيدفإليإصالحالبيئاتالمختمفة
ج-تتضمنعاداتوتقاليدد-المتعمميتعممبنفسو 

-35

إذا كان دور المتعمم مناقش ومحاور ويضع الفرضيات التنبؤية التفسيرية فإنه يعتبر:

-36

الفرق بين بيئة التعمم البنائية وبيئة التعمم االعتيادية هو :

أ -متعمماجتماعيب-متعمممبدعج-متعممنشطد-متعمماعتيادي

أ -اىتمتالبيئةالبنائيةعمىالمستوياتالدنياوالبيئةاالعتياديةبالمستوياتالعميا
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ب -ركزتالبيئةالبنائيةعمىمايجريفيعقلالمتعمموتنظيمولممعمومات

ج -االنتقالمنالحفزالخارجيإلىالحفزالداخميبالنسبةلبيئةالتعمماالعتيادية
د -دورالمعمممحدودفيبيئةالتعممالبنائية


 -26يختمف التقويم البديل عن التقويم االعتيادي بــ:

أ -يأخذشكلاختبارتحصيميأسئمتوكتابيةليسلياصمةبواقعالطالب
ب -يوظففيوالطالبمياراتالتفكيرالدنياإلنجازالميمة
ج -يقتصرالتقويمعمىاالختباراتالكتابية

د -يتعاونفيومجموعةمنالطالبإلنجازالميمة
-38

من أدوار المعمم البنائي في نموذج دورة التعمم  4E'Sما يمى عدا :

أ -استخدامتقنياتتقييمالعملوتشغيلاليدينب-توليدالمعموماتوبناءىا

ج -مساعدةالطالبلكىيطوروأفكارىمد-تزويدالطالببفرصاالكتشافباستخدامالحواس


-39

حتي يتم تنفيذ األنشطة العممية في نموذج ستبانز يجب أن يكون هناك ما يمى عدا :

أ -خمفيةمعموماتيةلممعممب-تقديمبعضالمفاىيمالبديمة
ج-مصادرالتشويشلممفاىيمالبديمةد-التعممبشكلفردى 
-42

يتميز التعمم التعاوني عن التعمم التنافسي بـــ :

أ -اليوجدتفاعلبينالمتعممينب-المتعمممسؤولعننفسو 
ج-تكوينمجموعاتمتجانسةد-المتعمممسؤولأماماآلخرين 
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ممحق رقم ()4
الصورة النهائية لالختبار المعرفي
تقوم الباحثة بإجراء دراسة عممية بعنوان :فاعمية برنامج تدريبي لتنمية بعض ممارسات التعمم البنائي لمطالبات المعممات
تخصص تعميم أساسي بجامعة األزهر بغزة ،وذلك لمحصول عمى درجة الماجستير في المناىج وطرق التدريس من جامعة
األزىر بغزة.
لذا أرجو االلتزام باإلجابة عمى فقرات جميع االختبار بصدق وموضوعية عمما أن ىذا االختبار وضع ألغراض البحث
العممي فقط.
عزيزتي الطالبة المعممة :يتكون هذا االختبار من ) (38فقرة من نوع اختيار من متعدد
اختاري اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات األربع وانقميها في الجدول المرفق
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رمز اإلجابة

ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
 -1من عناصر النظرية البنائية ما عدا:
ب -المعمم

أ -الخبرة السابقة لدى المتعمم

د-بيئة التعمم.

ج -المعرفة التي يتعرض ليا المتعمم

 -2يتسم المعمم البنائي بـــ :
ب -مصادره محدودة

أ -يشجع روح االستفسار والتساؤل

د-يعطي الطمبة إجابات مباشرة

ج -يدرس بطريقة واحدة دائماً
 -3االفتراضات التالية تقوم عميها النظرية البنائية ما عدا :
ب -ميام حقيقية

أ -النشاط واالستمرار

د -التكيف والمواءمة

ج -تعمم فردي

 -4من صفات بيئة الصف البنائية:
ب -فوضوية منظمة

أ -التمركز حول المعمم

د -التعمم فييا فردى

ج -أسئمتيا مغمقة

 -5تتسم المشكمة الجيدة بمواصفات ومعايير من أهمها :
أ -ليس ليا عالقة وصمة بالطالب

ب -معقدة بدرجة كبيرة

ج -تستفيد وتستجر الجيود الجماعية

د -تتطمب استخدام مواد غالية الثمن

 -6إذا كان التقويم يقيس ما يفترض أن يقيسه فإنه يتصف بخاصية :
أ -الثبات

ج -الشمول

ب -االستمرار

د -الصدق

 -7تجميع منظم ألعمال الطالب وفق محكات معينة :
أ -ممف اإلنجاز

ج -التقويم الذاتي

ب -السجالت التراكمية

د -التقويم القائم عمى المالحظة

 -8نموذج من نماذج التعمم البنائي:
أ -االستقراء

ج -االكتشاف

ب -دورة التعمم 4E'S

د -االستنباط

 -9يضع الطمبة في بيئة تعممية تعميمية تشجعهم عمى مواجهة مفاهيمهم السابقة:
أ -نموذج التعمم لبنائي
-11

ب -نموذج ستابنز

مجهود شخصي ونشاط ذاتي يصدر عن المتعمم نفسه:

أ -التعمم
-11

أ-

ج -التدريس

ب -التعميم

د -أسموب التدريس

من مرتكزات التعمم التعاوني :

أ -التفاعل اإليجابي المتبادل
-12

ج -دورة التعمم

د -االستقصاء

ب -الحكم عمى الفرد

ج -مجموعات متجانسة

د -الدافعية خارجية

االستراتيجية التي يتم فيها توليد معمومات جديدة من خالل مهارات واتجاهات :
االستقراء

ج -االستنباط

ب -االستقصاء

411

د -االكتشاف

-13

من خصائص التدريس باالستقصاء :

أ -تشجع النشاط البدني دون النشاط العقمي أثناء مواقف التعمم
ب -يمارس المتعمم الميارات االجتماعية مباشرة
ج -يحصل الطالب فييا عمى المعمومات بطريقة مباشرة
د -تحقق فمسفة التعمم الذاتي.
-14

مراحل النمو المعرفي لمطفل عند بياجيه بالترتيب:

أ -الحس الحركي -ما قبل العمميات -العمميات الشكمية -العمميات العيانية.
ب -ما قبل العمميات -الحس حركي -العمميات الشكمية -العمميات العيانية.
ج -العمميات الشكمية -العمميات العيانية -ما قبل العمميات -الحس حركي.
د -الحس حركي-ما قبل العمميات -العمميات العيانية -العمميات الشكمية.
-15

من االعتبارات التي يقوم المعمم البنائي فيها لتفعيل دور المتعمم البنائي ما يمى عدا:

أ -طرح مشكالت وثيقة الصمة بالطالب
ج -تجزئة المفاىيم وتقسمييا إلي أجزاء صغيرة
-16

ب -تكييف المنياج لمعالجة تصورات الطمبة
د -تقييم تعمم الطالب بصورة مستمرة

العبارة الصحيحة التي تدل عمى حدوث التعمم البنائي:

أ -يقوم المعمم بالعمل واتخاذ القرار

ب -االعتماد عمى الكتاب المدرسي

ج -الطالب يحدد ويعرف الموضوع

د -يستخدم المعمم نمط واحد في التقويم

-17

" يد واحدة ال تصفق " مثل عربي يتطابق مع:

أ -االستقراء
-18

ب -التعمم التعاوني

ج-حل المشكالت

د -دورة التعمم

تقويم تعمم الطمبة يتم بصورة صحيحة عندما ُيقوم المعمم البنائي :

أ -المعارف والمعمومات التي تم تعميميا لمطمبة

ب -قدرة الطمبة عمى استرجاع المعمومات

ج -قدرة الطمبة عمي تطبيق ما تم تعممو

د -قدرة الطمبة عمى تجاوز االختبار المعد لذلك

-19

المثل الصيني " إذا أردت ان تطعم جائعاً ،فال تعطه سمكة بل عممه صيد السمك" هو أقرب ترجمة إلي أسموب التعمم بــ:

أ -االستقراء
-21

ب -التعمم التعاوني

ج -الحوار

د -االستقصاء

التفسير الذي يمثل مرحمة الذهاب وراء المفهوم في نموذج ستبانز:

أ -عمل ارتباطات وعالقات بين المفيوم والحياة

ب -مناقشة المفاىيم في مجموعات صغيرة

ج -متابعة األسئمة االضافية والمشكالت المتعمقة بالمفيوم

د-حل االختالف الذىني بين األفكار والمالحظات
411
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حتي يمارس المعمم التعمم البنائي يقوم بــ :

أ -التركيز عمى التعميم أكثر منو عمى التعمم

ب -يستخدم أساليب محددة في التقويم

ج -تعطي ميام حقيقية

د -التعمم داخل غرفة الصف
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سأل المعمم السؤال اآلتي " لماذا هذا مهم " فإنه تطبيق عمى أسئمة:

أ -التفكير المتقارب
-23

ب -التفكير الناقد

د -التطبيق

ج -التفكير المتباعد

عند االنتهاء من عممية التقويم أحرص عمى :

أ -الحفاظ عمى سرية النتائج لنياية الفصل الدراسي
ب -إشعار الطمبة وأولياء أمورىم بنتائج التقويم
ج -إشعار الطمبة ذوى المستويات التحصيمية العميا لرفع معنوياتيم
د -إشعار الطمبة ذوى المستويات التحصيمية الدنيا لتحسين أدائيم
-24

حتي يحقق المعمم البنائي التعمم التعاوني يقوم بكل ما يمى عدا :

أ -يساعد الطمبة عمى تبادل االفكار

ب -خمق الحيوية داخل الصف

ج -يحقق األىداف التعميمية المخططة

د -يركز عمى الطمبة المتفوقين
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ليطبق المعمم ممارسات التعمم البنائي عميه أن :

أ -أن تكون األىداف مركزة عمى المستويات الدنيا في التفكير
ب -يقدم المحتوي العممي كما ىو موجود في الكتب
ج -يستخدم أساليب مختمفة ومتنوعة لتقييم مدى تحقق أىداف الدروس
د -يقدم المعمومات بصورة مباشرة لمطمبة
-26

أول ما يقوم به المعمم البنائي في دروس التعمم التعاوني:

أ -العرض
-77

ب -التييئة

من األمور التي يجب أن يراعييا المعمم البنائي في المرحمة األولي من التعمم التعاوني كل ما يمي عدا:

أ -توزيع المتعممين بحسب الفروق الفردية
ب -اختيار قائد ومنسق لكل مجموعة
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ج -التقويم

د -غمق الدرس

ب-أن يكون نمط المجموعات دائري ًا
د -توزيع وقت الحصة

يمارس المعمم البنائي في استراتيجية االستقصاء الموجه:

أ -يختار الطريقة واألسئمة والمواد الالزمة لمطمبة.

ب -يعرض قضايا اجتماعية مثيرة لمجدل

ج -يشرف عمى الطمبة ضمن خطة بحثية

د -يطرح أسئمة متنوعة لتفسير المفاىيم الخطأ
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يستخدم المعمم البنائي لتقويم أداء الطمبة المهارى كل ما يمي عدا :

أ -المشاريع

ب -المقابمة

ج -االختبارات الكتابية
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د -المالحظة
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يمارس المعمم البنائي في دورة التعمم :4E's

أ -يساعد الطمبة عمى تطوير األفكار من خالل األنشطة العقمية والجسمية
ب -يطرح أسئمة متنوعة لتفسير المفاىيم الخطأ
ج -يوجو الطمبة لتحديد المتغيرات المستقمة والبديمة
د -يواجو معتقدات الطمبة وأفكارىم
-31

يبتدئ المعمم البنائي االستقصاء الموجه ما يمي عدا :

أ -موقف مشكل
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ب -طرح سؤال

ج -أسئمة بحثية

د -عرض المعمومات

لتحقيق بيئة التعمم البنائي عمى المعمم أن يقوم بكل ما يمي عدا :

أ -يييئ مناخ صفي مالئم لمتعمم

ب -يعزز الجانب التشاوري في الصف

ج -يوظف المواد والمصادر التعميمية المتنوعة

د -يستخدم التعزيز والعقاب
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تميزت البنائية النقدية عن غيرها بــ:

أ -المتعمم يتعمم من اآلخرين

ب -تيدف إلي إصالح البيئات المختمفة

ج -تتضمن عادات وتقاليد

د -المتعمم يتعمم بنفسو
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إذا كان دور المتعمم مناقش ومحاور ويضع الفرضيات التنبؤية التفسيرية فإنه يعتبر:

أ -متعمم اجتماعي
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ج -متعمم نشط

ب -متعمم مبدع

د -متعمم اعتيادي

يختمف التقويم البديل عن التقويم االعتيادي ب ـ :

أ -يأخذ شكل اختبار تحصيمي أسئمتو كتابية ليس ليا صمة بواقع الطالب
ب -يوظف فيو الطالب ميارات التفكير الدنيا إلنجاز الميمة
ج -يقتصر التقويم عمى االختبارات الكتابية
د -يتعاون فيو مجموعة من الطالب إلنجاز الميمة
-36

من أدوار المعمم البنائي في نموذج دورة التعمم  4E'Sما يمى عدا :

أ -استخدام تقنيات تقييم العمل وتشغيل اليدين

ب -توليد المعمومات وبناءىا

ج -مساعدة الطالب لكى يطورو أفكارىم

د -تزويد الطالب بفرص االكتشاف باستخدام الحواس

-37

حتي يتم تنفيذ األنشطة العممية في نموذج ستبانز يجب أن يكون هناك ما يمى عدا :

أ -خمفية معموماتية لممعمم

ب -تقديم بعض المفاىيم البديمة

ج -مصادر التشويش لممفاىيم البديمة

د -التعمم بشكل فردى
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يتميز التعمم التعاوني عن التعمم التنافسي بـــ :

أ -ال يوجد تفاعل بين المتعممين

ب -مسؤول فحسب عن نفسو المتعمم

ج -تكوين مجموعات متجانسة

د -المتعمم مسؤول أمام اآلخرين
411

ممحق رقم ()5
أسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

الرتبة العممية

اسم المحكم
جمال الفميت

أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس -جامعة االزهر بغزة

ماجد الزيان

أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس-جامعة االزهر بغزة

راشد أبو صواوين

أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس-جامعة االزهر بغزة

فتحي كموب

أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس

خالد الدايم

أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس -جامعة القدس المفتوحة غزة

تيسير نشوان

أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس -جامعة األقصي غزة

نعمة يوسف

موجهة مرحمة دنيا -و ازرة التربية والتعميم

ماهر جودة

ماجستير المناهج وطرق تدريس -جامعة القدس المفتوحة غزة

حاتم أبو سالم

أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس-جامعة القدس المفتوحة غزة

حازم عيسي

أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس-جامعة القدس المفتوحة غزة

عمى نصار

أستاذ مشارك المناهج وطرق التدريس-جامعة االزهر بغزة

عبد الكريم لبد

أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس-جامعة االزهر بغزة

أسامة حمدونة

أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس-جامعة االزهر بغزة

سناء بركة
موسى صقر حمس
محمد مقاط

ماجستير المناهج وطرق تدريس -جامعة األقصي بغزة
أستاذ مشارك المناهج وطرق التدريس -جامعة االقصي بغزة
أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس-جامعة االزهر بغزة
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ملحق رقم ()6
بطاقة المالحظة األولية

بسم هللا امرمحن امرحمي
امس يد ا ألس تاذ /ادلكتور ___________________:حفظه هللا,
املوضوع  :حتكمي بطاقة املالحظة
امسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته,
تقوم امباحثة بإحراء دراسة علمية بعنوان  " :فاعلية برانمج تدرييب متمنية بعض ممارسات امتعمل
امبنايئ نلطامبات املعلامت ختصص تعلمي أأسايس يف خامعة ا ألزهر بغزة " وذكل نلحصول عىل درخة
املاحس تري يف املناجه وطرق امتدريس من خامعة ا ألزهر بغزة .
وقد أأعدت امباحثة مهذا امغرض بطاقة املالحظة متقيمي امربانمج امتدرييب متمنية املامرسات امتدريس ية
امبنائية نلطامبات املعلامت ختصص تعلمي أأسايس حيث تتكون من جالث حماور (بيئة املتعلمني-
اسرتاتيجيات امتدريس امبنائية –امتقومي) بواقع ( )72فقرة ,مع امعمل أأن معايري مقياس امتقدير يه؛
كبرية :مت تنفيذ املامرسة بشلك اتم ,متوسطة :مت تنفيذ املامرسة مع وحود أأخطاء ,ضعيفة :مل يمت تنفيذ
املامرسة.
وعليه ترحو امباحثة من س يادتمك الاطالع عيل امبطاقة ومن مث اإبداء امر أأي يف فقراهتا حذف ًا ,اإضافة
أأو تعديل .

وممك حزيل امشكر وامتقدير
امباحثة  :ايمسني فرج اجلربة
لكية امرتبية – خامعة الازهر
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بطاقة المالحظة لممارسات التعلم البنائي
اسم الطالبة المتدربة __________________ :

السنة الدراسٌة ______________:

اسم المدرسة  ________________________:الصف__________________:
عنوان الدرس  ______________________:االستراتٌجٌة المستخدمة______________:

المحاور

الرقم

بيئة المتعلمين

1
2
3
4
5
6

7

8
9
11
1

دورة التعلم 4E's

2
3
4
5
6
7
8

المؤشرات األدائية للممارسات التدريسية
تهٌئ مناخا ً صفٌا ً مالئما ً للتعلم .
تقدم للطلبة مهاما ً حقٌقٌة ترتبط باهتماماتهم.
تهتم بوجود جو من االحترام واألمان بٌن
كل من المعلم والطالب .
تبدي اهتماما ً واضحا ً فً التدرٌس.
تعزز الجانب التشاوري فً الصف.
تستخدم الوسائل التعلٌمٌة المتنوعة (
اللوحات – البطاقات -الصور -الوسائل
الحٌة -نماذج – مجسمات).
تستخدم الوسائل التكنولوجٌة داخل غرفة
الصف ( -LCDعروض البوربوٌنت –
الفٌدٌو).
تراعً البعد بٌن الوسٌلة المستخدمة وموقع
جلوس الطلبة بحٌث ٌراها الجمٌع .
تراعى المعاٌٌر الالزمة الستخدام الوسائل
التعلٌمٌة.
تساعد فً تنظٌم مقاعد الصف بشكل
جماعً
تعمل على ربط الخبرات الجدٌدة والخبرات
السابقة المشابهة.
توجه تفكٌر الطلبة لبناء المفاهٌم بطرٌقة
تعاونٌة.
تساعد الطلبة على التفاعل مع بعضهم
الكتشاف أفكارهم .
تساعد الطلبة على ربط المعلومات بالحٌاة
الواقعٌة.
تساعد الطلبة على تطوٌر األفكار من خالل
األنشطة العقلٌة والجسمٌة.
تعرض المعلمة مراحل االستراتٌجٌة
بصورة منظمة و واضحة.
تشجع مٌول واهتمامات الطلبة بأفكار
اآلخرٌن وآرائهم.
توظف المهارات العلمٌة ( المالحظة-
050

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

التفسٌر –المقارنة -التحلٌل).
9
11
1

نموذج ستبانز في التغيير المفاهيمي

2
3
4
5
6
7
8

تساعد الطلبة على مناقشة المفاهٌم وبناء
المفهوم الجدٌد.

9

تشجع الطلبة بطرح أسئلة ما وراء المفهوم
.
تعرض المراحل بطرٌقة متسلسلة و
واضحة .

11
1
2

توزع الطلبة فً مجموعات دائرٌة.
تكون المجموعات بشكل غٌر
متجانس(ممتاز ،جٌد جداً ،جٌد).....
توزع األدوار فً المجموعة الواحدة (رئٌس
المجموعة -مقرر -األعضاء).
توزع المهام على جمٌع أفراد المجموعة.
تحرص على وجود الطلبة فً المجموعة
المالئمة للنشاط.
تعطً وقت مناسب للتفكٌر .
تشجع التواصل بٌن أفراد المجموعة
والمجموعات األخرى.
تساعد الطلبة على ربط المعلومات بالحٌاة
الواقعٌة .
تشجع الطلبة على استخدام المواد والمصادر
المتنوعة للتعلم.

11

تنمً حب المادة الدراسٌة.

3

استراتيجية التعلم التعاوني

تطرح أسئلة تنمً مهارات المعرفة لدى
الطلبة.
تشجع الطلبة على استخدام مصادر تعلٌمٌة
متنوعة.
توزع الطلبة فً مجموعات تعاونٌة
صغٌرة.
تناقش أفكار ومعتقدات الطلبة عن المفاهٌم
السابقة.
تطرح أسئلة متنوعة لتفسٌر المفاهٌم الخطأ
التً ٌمتلكها الطلبة.
تساعد الطلبة على التساؤل ومناقشة المفاهٌم
الخطأ.
تسمح بوضع التصمٌم التجرٌبً لتقصً
المشكالت العلمٌة.
تشجع التنبؤ العلمً لدى الطلبة.
تساعد الطلبة على ربط المعلومات بالحٌاة
الواقعٌة.

4
5
6
7
8
9
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1

استراتيجية االستقصاء

2
3
4
5
6
7
8
9
11
1

التقويم

2
3
4

5
6

7

تساعد الطلبة على تنمٌة مهارات العلم
المختلفة( المالحظة ،المقارنة ،التفسٌر،
التنبؤ).
تتٌح الفرصة أمام الطلبة للتفكٌر والعمل
المستقل والحصول على المعرفة بأنفسهم.
تطرح أسئلة استقصائٌة توجه تفكٌر الطلبة.
تساعد الطلبة بوضع التصمٌم التجرٌبً
لتقصً المشكالت العلمٌة.
توجه الطلبة لتحدٌد المتغٌرات المستقلة
والتابعة فً التجربة.
تساعد الطلبة على تولٌد األفكار والمعلومات
من خبرات سابقة.
تساعد الطلبة على استخدام المواد واألجهزة
العلمٌة.
تساعد الطلبة على ربط المعلومات بالحٌاة
الواقعٌة والبٌئة.
تشجع النشاط العقلً والبدنً أثناء مواقف
التعلم.
تشجع االستقصاء والتنبؤ العلمً .
تقٌم المستوٌات العقلٌة الدنٌا ( تذكر -فهم-
تطبٌق).
تساعد الطلبة على تقوٌم أنفسهم ذاتٌا ً
تزود الطلبة بتغذٌة راجعة فورٌة .
تستخدم أدوات تقوٌم مختلقة ( االختبارات
الشفوٌة -االختبارات الكتابٌة -المالحظة –
أوراق العمل – تقوٌم األداء)
توظف أنماط التقوٌم( قبلً -تكوٌنً-
ختامً).
تراجع نتائج التقٌٌم للتعلم مع الطلبة لغرض
تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة – التعلمٌة
وممارساته التدرٌسٌة .
تستخدم البحوث والتقارٌر البحثٌة كجزء فً
عملها تقوٌم تعلم الطلبة.
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ملحق رقم ()7
بطاقة المالحظة النهائية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
بطاقة المالحظة لممارسات التعلم البنائي
اسم الطالبة المتدربة __________________ :

السنة الدراسٌة ______________:

اسم المدرسة  ________________________:الصف_____________:
عنوان الدرس  ______________________:االستراتٌجٌة المستخدمة______________:

المحاور

الرقم

بيئة المتعلمين

1
2
3
4
5
6

7

8
9

دورة التعلم 4E's

11
1
2
3
4

المؤشرات األدائية للممارسات التدريسية
تهٌئ مناخا ً صفٌا ً مالئما ً للتعلم .
تقدم للطلبة مهاما ً حقٌقٌة ترتبط باهتماماتهم.
تهتم بوجود جو من االحترام واألمان بٌن
كل من المعلم والطالب .
تبدي اهتماما ً واضحا ً فً التدرٌس.
تعزز الجانب التشاوري فً الصف.
تستخدم الوسائل التعلٌمٌة المتنوعة (
اللوحات – البطاقات -الصور -الوسائل
الحٌة -نماذج – مجسمات).
تستخدم الوسائل التكنولوجٌة داخل غرفة
الصف ( -LCDعروض البوربوٌنت –
الفٌدٌو).
تراعً البعد بٌن الوسٌلة المستخدمة وموقع
جلوس الطلبة بحٌث ٌراها الجمٌع .
تراعى المعاٌٌر الالزمة الستخدام الوسائل
التعلٌمٌة.
تساعد فً تنظٌم مقاعد الصف بشكل
جماعً
تعمل على ربط الخبرات الجدٌدة والخبرات
السابقة المشابهة.
توجه تفكٌر الطلبة لبناء المفاهٌم بطرٌقة
تعاونٌة.
تساعد الطلبة على التفاعل مع بعضهم
الكتشاف أفكارهم .
تساعد الطلبة على ربط المعلومات بالحٌاة
الواقعٌة.
451

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

5

تساعد الطلبة على تطوٌر األفكار من خالل
األنشطة العقلٌة والجسمٌة.
تعرض المعلمة مراحل االستراتٌجٌة
بصورة منظمة و واضحة.
تشجع مٌول واهتمامات الطلبة بأفكار
اآلخرٌن وآرائهم.
توظف المهارات العلمٌة ( المالحظة-
التفسٌر –المقارنة -التحلٌل).

9

تطرح أسئلة تنمً مهارات المعرفة لدى
الطلبة.
تشجع الطلبة على استخدام مصادر تعلٌمٌة
متنوعة.
توزع الطلبة فً مجموعات تعاونٌة
صغٌرة.
تناقش أفكار ومعتقدات الطلبة عن المفاهٌم
السابقة.
تطرح أسئلة متنوعة لتفسٌر المفاهٌم الخطأ
التً ٌمتلكها الطلبة.
تساعد الطلبة على التساؤل ومناقشة المفاهٌم
الخطأ.
تسمح بوضع التصمٌم التجرٌبً لتقصً
المشكالت العلمٌة.
تشجع التنبؤ العلمً لدى الطلبة.
تساعد الطلبة على ربط المعلومات بالحٌاة
الواقعٌة.

6
7
8

11
1

نموذج ستيبانز في التغيير المفاهيمي

2
3
4
5
6
7
8

تساعد الطلبة على مناقشة المفاهٌم وبناء
المفهوم الجدٌد.

9

تشجع الطلبة بطرح أسئلة ما وراء المفهوم
.
تعرض المراحل بطرٌقة متسلسلة و
واضحة .

استراتيجية التعلم التعاوني

11
1
2
3
4
5
6
7

توزع الطلبة فً مجموعات دائرٌة.
تكون المجموعات بشكل غٌر
متجانس(ممتاز ،جٌد جداً ،جٌد).....
توزع األدوار فً المجموعة الواحدة (رئٌس
المجموعة -مقرر -األعضاء).
توزع المهام على جمٌع أفراد المجموعة.
تحرص على وجود الطلبة فً المجموعة
المالئمة للنشاط.
تعطً وقت مناسب للتفكٌر .
تشجع التواصل بٌن أفراد المجموعة
والمجموعات األخرى.
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8

تساعد الطلبة على ربط المعلومات بالحٌاة
الواقعٌة .
تشجع الطلبة على استخدام المواد والمصادر
المتنوعة للتعلم.

11

تنمً حب المادة الدراسٌة.

1

تساعد الطلبة على تنمٌة مهارات العلم
المختلفة( المالحظة ،المقارنة ،التفسٌر،
التنبؤ).
تتٌح الفرصة أمام الطلبة للتفكٌر والعمل
المستقل والحصول على المعرفة بأنفسهم.
تطرح أسئلة استقصائٌة توجه تفكٌر الطلبة.
تساعد الطلبة بوضع التصمٌم التجرٌبً
لتقصً المشكالت العلمٌة.
توجه الطلبة لتحدٌد المتغٌرات المستقلة
والتابعة فً التجربة.
تساعد الطلبة على تولٌد األفكار والمعلومات
من خبرات سابقة.
تساعد الطلبة على استخدام المواد واألجهزة
العلمٌة.
تساعد الطلبة على ربط المعلومات بالحٌاة
الواقعٌة والبٌئة.
تشجع النشاط العقلً والبدنً أثناء مواقف
التعلم.
تشجع االستقصاء والتنبؤ العلمً .
تقٌم المستوٌات العقلٌة الدنٌا ( تذكر -فهم-
تطبٌق).
تساعد الطلبة على تقوٌم أنفسهم ذاتٌا ً
تزود الطلبة بتغذٌة راجعة فورٌة .
تستخدم أدوات تقوٌم مختلقة ( االختبارات
الشفوٌة -االختبارات الكتابٌة -المالحظة –
أوراق العمل – تقوٌم األداء)
توظف أنماط التقوٌم( قبلً -تكوٌنً-
ختامً).
تراجع نتائج التقٌٌم للتعلم مع الطلبة لغرض
تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة – التعلمٌة
وممارساته التدرٌسٌة .
تستخدم البحوث والتقارٌر البحثٌة كجزء فً
عمله تقوٌم تعلم الطلبة.

9

استراتيجية االستقصاء

2
3
4
5
6
7
8
9
11
1

التقويم

2
3
4

5
6

7
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ممحق رقم ()8
البرنامج التدريبي
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
السيد األستاذ /الدكتور ___________________:حفظو اهلل,
الموضوع  :تحكيم البرنامج التدريبي
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو,
تقوـ الباحثة بإجراء دراسة عممية بعنواف  " :فاعمية برنامج تدريبي لتنمية بعض ممارسات التعمم البنائي

لمطالبات المعممات تخصص تعميم أساسي في جامعة األزىر بغزة " وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير
في المناىج وطرؽ التدريس مف جامعة األزىر بغزة .
وقد أعدت الباحثة ليذا الغرض البرنامج التدريبي لتنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي لمطالبات المعممات
تخصص تعميـ أساسي حيث يتكوف مف سبعة فصوؿ.
.
وعميو ترجو الباحثة مف سيادتكـ االطالع عمي البرنامج ومف ثـ إبداء الرأي فيو حذفاً ,إضافة أو تعديؿ .
ولكـ جزيؿ الشكر والتقدير

الباحثة  :ياسمين فرج الجربة
كمية التربية – جامعة االزىر
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البرنامج التدريبي لتنمية بعض ممارسات التعمم البنائي
تعتبر ممارسات التعمـ البنائي القائمة عمى النظرية البنائية شيء ميـ ومميز البد لمطمبة المعمميف قادريف عمى ىذه

الممارسات الحديثة وحتى نتمكف مف تنمية ممارسات التعمـ البنائي البد مف اجتياز البرنامج التدريبي والذي يتضمف
الجوانب النظرية والتطبيقية ,حيث يقدـ جميع المعمومات واإلرشادات التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة منو ,وما
يمزمو مف مواد وأجيزة تساعد في تنفيذ البرنامج لتحقيؽ أىدافو.

تعريف ممارسات التعمم البنائي  :تعني األداءات التدريسية التي يمارسيا المعمـ والقائمة عمى النظرية البنائية داخؿ غرفة
الصؼ البنائية والتي تساعده عمي تحقيؽ تعمـ فعاؿ وذو معنى.
المنطمقات الفكرية
 توظيؼ االتجاىات الحديثة في العممية التربوية مف نظريات جديدة وطرؽ تدريس فعالة.

 مواكبة التطور في عممية التدريس وبما يتناسب مع ىذا العصر المميء بالمعمومات حيث تساعد المتعمـ عمى التعمـ
بنفسو مواضيع أخرى.

 تنمية بعض ممارسات التعمـ البنائي لمطالبات المعممات وطرؽ تدريسيا وكيفية تخطيط الدروس الصفية.
 إحداث تغيير في التعميـ والتعمـ مف خالؿ تعمـ نظريات جديدة في التدريس.

 عدـ تضميف المواد التربوية لطرؽ التدريس بالنظرية البنائية الحديثة بشكؿ رسمي.
األىداف العامة لمبرنامج:
ييدؼ البرنامج التدريبي عمى تحقيؽ األىداؼ التالية لدى الطالبة المعممة:
 اكتساب المعارؼ النظرية حوؿ النظرية البنائية في التعمـ وممارساتو.
 تطبيؽ ممارسات التعمـ البنائي بإتقاف.
 المساعدة في تطوير تعمـ التالميذ.

 تصميـ دروس وفؽ نماذج النظرية البنائية وممارساتو .
 تمكييف استخداـ استراتيجيات التدريس البنائية وممارساتيا.

 بناء اتجاىاً إيجابياً نحو النظرية البنائية وممارساتيا التعممية .
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األىداف الخاصة لمبرنامج:
األىداؼ الخاصة لممارسات التعمـ البنائي ,ىي أيضاً األىداؼ العامة لمفصوؿ في البرنامج ,حيث يتوقع مف الطالبة

بعد انتياء البرنامج أف تصبح الطالبة المعممة قادرة عمى:
 أف تكتسب معمومات عف النظرية البنائية وعناصرىا.
 أف تناقش مصدر الفمسفة البنائية.

 أف تقارف بيف تيارات النظرية البنائية.
 أف تصوغ األسس المعرفية لمنظرية البنائية.

 أف تحمؿ االفتراضات التي تقوـ عمييا النظرية البنائية .
 أف تستنتج ممارسات التعمـ البنائي.

 أف تمارس الممارسات التي تنطمؽ مف فكر البنائية ومعاييرىا في التدريس الفعاؿ.

 أف تقارف بيف مؤشرات حدوث التعمـ البنائي وممارساتو مقابؿ التعمـ االعتيادي التقميدي.
 أف تصيغ دور المعمـ البنائي.
 أف تقيـ دور المتعمـ البنائي.
 أف تقيـ بيئة التعمـ البنائي.

 أف تحمؿ التقويـ في ظؿ البنائية مفيومو ,مبادئو ,أساليبو وأدواتو.
 أف تطبؽ درس وفؽ نموذج دورة التعمـ.

 أف تطبؽ درس وفؽ نموذج ستيبانز في التغير المفاىيمي.
 أف تطبؽ درس وفؽ استراتيجية االستقصاء.

 أف تطبؽ درس وفؽ استراتيجية التعمـ التعاوني.
تنظيم محتوي البرنامج :

تـ تنظيـ محتوي البرنامج بصورة منطقية سيكولوجية بحيث اشتمؿ عمي ستة فصوؿ مرتبة بطريقة متسمسمة متدرجة
ومرتبطة بالخبرة التي تسبقيا لمطالبات تتالءـ مع ميوليـ واىتماميـ وتراعي استمرار وتكامؿ الخبرات التعميمية.
محتوي البرنامج:
الفصل األول :ماىية البنائية
 تعريؼ النظرية البنائية.
 مصدر الفمسفة البنائية.
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 تيارات النظرية لبنائية.

 األسس المعرفية لمنظرية البنائية.
 االفتراضات التي تقوـ عمييا النظرية البنائية.
الفصل الثاني :ممارسات التعمم البنائي
 مفيوـ ممارسات التعمـ البنائي.

 ممارسات تنطمؽ مف فكر البنائية ومعاييرىا في التدريس الفعاؿ.

 مؤشرات حدوث التعمـ البنائي وممارساتو مقابؿ التعمـ االعتيادي التقميدي.
 دور المعمـ البنائي.

 دور المتعمـ البنائي.
 بيئة التعمـ البنائي.
الفصل الثالث :التقويم في ظل البنائية
 االتجاىات الحديثة في التقويـ.
 مفيوـ التقويـ البديؿ.

 االختالؼ بيف التقويـ البديؿ والتقويـ التقميدي.
 مبادئ التقويـ البديؿ.

 أساليب وأدوات التقويـ البديؿ.
الفصل الرابع :نموذج دورة التعمم )(4 E’s
 مفيوـ دورة التعمـ ).(4 E’s
 مراحؿ دورة التعمـ ).(4 E’s

 تطبيؽ عممي لدرس مف الدروس العممية وفؽ نموذج دورة التعمـ).(4 E’s
الفصل الخامس :نموذج ستيبانز في التغير المفاىيمي
 مفيوـ نموذج ستيبانز في التغير المفاىيمي.
 مراحؿ نموذج ستيبانز في التغير المفاىيمي.

 تطبيؽ عممي لدرس مف الدروس العممية وفؽ نموذج ستيبانز في التغير المفاىيمي.
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الفصل السادس :استراتيجية التعمم التعاوني
 مفيوـ التعمـ التعاوني.

 التمييز بيف التعمـ التعاوني والتقميدي والتنافسي والفردي.
 مزايا التعمـ التعاوني.

 مراحؿ التعمـ التعاوني.
 تطبيؽ عممي وفؽ استراتيجية التعمـ التعاوني .
الفصل السابع :استراتيجية االستقصاء
 مفيوـ التدريس باالستقصاء.
 مكونات عممية االستقصاء.

 خصائص التدريس باالستقصاء.

 المقارنة بيف التدريس باالستقصاء والتدريس االعتيادي.
 أنماط التدريس باالستقصاء.

 تطبيؽ عممي وفؽ استراتيجية االستقصاء الموجو.
المواد واألجيزة الالزمة لمبرنامج:
 مادة تدريبية متعمقة بالجانب النظري والعممي لممارسات التدريس البنائية.
 جياز .LCD Projector
 توظيؼ السبورة البيضاء.
 أوراؽ عمؿ.

أساليب البرنامج
أوالً  :أساليب التدريب
 ورش عمؿ.
 حمقات نقاش.

 العصؼ الذىني.
 التعمـ التعاوني .

 استراتيجية عظمة السمكة.
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ثانياً :أساليب التقويم في البرنامج:
تيدؼ عممية التقويـ إلي الوقوؼ عمي مدى تحقؽ أىداؼ البرنامج التدريبي ككؿ ,وينقسـ التقويـ إلى:
أ -التقويـ القبمي :الذى تـ إجراؤه في بداية البرنامج التدريبي وقبؿ شرح أي جزء مف المادة وتـ ذلؾ مف خالؿ تنفيذ

االختبار المعرفي لقياس المعرفة العممية لممارسات التعمـ البنائي وبطاقة المالحظة لقياس األداء العممي

لممارسات التعمـ البنائي.

ب -التقويـ التكويني(البنائي) :وتـ ىذ ا التقويـ أثناء تنفيذ البرنامج مف خالؿ تصميـ دروس حوؿ االستراتيجيات التي
تـ تعمميا وأوراؽ العمؿ.

ت -التقويـ البعدي :الذي تـ إجراؤه في نياية البرنامج التدريبي ,وتـ ذلؾ مف خالؿ إعادة االختبار المعرفي وبطاقة
المالحظة  ,وذلؾ لمعرفة االختالؼ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي.

الفئة المستيدفة في البرنامج:
استيدؼ البرنامج التدريبي الطالبات المعممات في المستوي الثالث ( المسجالت في مشروع التربية العممية) في كمية التربية
تخصص تعميـ أساسي بجامعة األزىر بغزة مف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي .2015- 2014
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الفصل األول
النظرية البنائية
Constructivism
اليدف العام:
أف تكتسب الطالبة المعممة في المستوى الثالث مف كمية التربية تخصص تعميـ أساسي المعمومات العممية والخبرات التعميمية
لمنظرية البنائية وعناصرىا ومصدرىا وتياراتيا واألسس واالفتراضات التي تقوـ عمييا.

األىداف الخاصة :
بنياية ىذه الوحدة يتوقع أف تتمكف المتدربة مف أف:
 أف تبيف الطالبة المعممة النظرية البنائية وعناصرىا.
 أف تحدد الطالبة المعممة مصدر الفمسفة البنائية .

 أف تصوغ الطالبة المعممة تيارات النظرية البنائية .

 أف تذكر الطالبة المعممة األسس المعرفية لمنظرية البنائية .
 أف تحمؿ الطالبة المعممة االفتراضات التي تقوـ عمييا النظرية البنائية.
 أف تبدي الطالبة المعممة رأييا حوؿ النظرية البنائية.
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 نشاط ( )1ماذا تعرفون عن البنائية ؟ مناقشة جماعية .
تكوين

المعرفة

البنائية

تفاعل
نشط

نظرية
حديثة في
التعلم

نشرة مرجعية
النظرية البنائية
البنائية عبارة عف عممية استقباؿ لمتراكيب المعرفية الراىنة  ,يحدث مف خالليا بناء المتعمميف لتراكيب ومعاني معرفية جديدة
مف خالؿ التفاعؿ النشط بيف تراكيبيـ المعرفية الحالية ومعرفتيـ السابقة وبيئة التعمـ.
 نشاط  :2من خالل التعريف السابق ما ىي عناصر النظرية البنائية ؟
نشرة مرجعية :
وفي ضوء ذلؾ مفيوـ النظرية البنائية يتضمف ثالث عناصر ىي :

التراكيب المعرفية السابقة

عناصر
النظرية
البنائية
بيئة التعلم

المعرفة
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ونتيجة وجود المتعمـ في بيئة تعمـ اجتماعية فاعمة ,يحدث تفاعؿ نشط بيف التراكيب المعرفية السابقة والتراكيب المعرفية

الجديدة في مناخ اجتماعي تعممي ,يتولد ىذا التفاعؿ بناء معرفة جديدة ,ويمكف توضيح ذلؾ مف خالؿ الشكؿ اآلتي:

النظرية البنائية

المعرفة

متعلم

مواقف

بيئة التعلم

الفمسفة البنائية
تنطمؽ الفمسفة البنائية مف البحوث التي قاـ بيا عالـ النفس جاف بياجيو في نمو المعرفة وتطورىا عند اإلنساف ,إذ قاـ بياجيو
بوضع نظرية حوؿ النمو المعرفي لدى األطفاؿ إذ تتضمف ىذه النظرية جانبيف بينيما عالقة وثيقة ,ويطمؽ عمى الجانب

األوؿ مف النظرية الحتمية المنطقية ,وفي حيف يطمؽ عمى الجانب اآلخر البنائية المعرفية.

وتقوـ الحتمية المنطقية عند بياجيو عمى مراحؿ النمو المعرفي لمطفؿ والتي صنفيا إلي أربع مراحؿ ىي:
 -1مرحمة التفكير الحس حركي.
 -2مرحمة ما قبؿ العمميات.

 -3مرحمة العمميات العيانية.
 -4مرحمة العمميات الشكمية.
في حيف يختص الجانب الثاني لنظرية بياجيو ببناء المعرفة ,إذ يرى أف الفرد يقوـ ببناء المعرفة مف خالؿ تفاعمو النشط

مع البيئة التي يوجد بيا ,وال يكتسب تمؾ المعرفة مف خالؿ التمقيف والحفظ.
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 نشاط ( : )3بالتشاور مع زميمتك ...ىناك عدة تيارات لمنظرية البنائية حاولي استنتاج كل تيار عمي ماذا يدل ؟ (

البنائية البسيطة – البنائية الجذرية – البنائية االجتماعية – البنائية الثقافية – البنائية النقدية – البنائية التفاعمية –

البنائية االنسانية ).
نشرة مرجعية:
تيارات النظرية البنائية
لمبنائية تيارات متعددة يمكف عرضيا عمى النحو اآلتي:
 -1البنائية البسيطة Trivial Constructivism
ويقوـ ىذا التيار البنائي عمى أف المتعمـ يبني معرفتو بصورة نشطة ,وال يستقبميا بصورة سمبية ,ونالحظ أف ىذا التيار أخذ

باالعتبار المتعمـ ودوره النشط في بناء المعرفة في حيف أغفؿ العالقة بيف البيئة والمعرفة.
 -2البنائية الجذرية Radical Constructivism

ويرى ىذا التيار البنائي عف التعرؼ عمى شيء ما يعد عممية تكيؼ ديناميكية ,يتكيؼ فييا الفرد مع تفسيرات قابمة

لمتطبيؽ ,فالبني العقمية المبنية مف خبرات الماضي تساعد في ترتيب تدفؽ الخبرات المستمرة ,ولكف عندما تفشؿ ىذه
البني في عمميا ,تتغير مثؿ ىذه البني العقمية لمحاولة التكيؼ مع الخبرات الجديدة.

 -3البنائية االجتماعية Social Constructivism

ويقوـ ىذا التيار عمى أف المتعمـ يعيش في بيئة اجتماعية ,عندما يمارس عممية التعمـ ,وىذه البيئة االجتماعية تتضمف
العناصر التي تؤثر عميو أثناء حدوث عممية التعمـ ,وتتمثؿ ىذه العناصر في المعمـ واألقراف والمدير والموجييف

واألصدقاء ,وجميع األفراد الذيف يتعامؿ معيـ أثناء قياميـ بأنشطتو التعميمية المختمفة وىذا التيار يركز عمى بناء المعرفة

مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي والتعمـ التعاوني.

 -4البنائية الثقافية Cultural Constructivism
ويذىب ىذا التيار إلي ما وراء البيئة االجتماعية ,إذ أ ف موقؼ التعميـ والتعمـ في البيئة الصفية يتأثر بالخمفيات الثقافية

لممتغيرات االجتماعية التي تعتبر عناصر في بيئة التعمـ ,إف ىذه العناصر االجتماعية تتضمف عادات وتقاليد وديانات

وأدوات بيولوجية ولغة ,ولذا يرى أصحاب ىذا التيار أف ما نحتاج إليو مفيوماً جديداً لمعقؿ ال كـ معالج لممعمومات ,بؿ

كبيولوجي يبني نظاماً يتواجد وبصورة متساوية في ذىف ىذا الفرد ,وفي األدوات واألنظمة الرمزية المستخدمة لتسييؿ
التفاعؿ االجتماعي والثقافي.
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 -5البنائية النقدية Critical Constructivism
تقوـ البنائية النقدية عمى ثالث أبعاد لبناء المعرفة ,فالمعرفة تبني مف وجية نظر التيار النقدي في ظؿ البيئة االجتماعية

والثقافية ,إضافة إلى البعد النقدي الذي ييدؼ إلى إصالح ىذه البيئات ,حتى تتمكف البنائية مف تنمية العقمية القائمة
عمى التساؤؿ والتقصي مف خالؿ الحوار والمناقشة والتأمؿ لمذات.
 -6البنائية التفاعمية Interactive Constructivism
ترى البنائية التفاعمية إف التعمـ يحدث مف خالؿ بعديف ,البعد العاـ والبعد الخاص ,ووفقاً لمبعد العاـ فإف المتعمميف

يقوموف ببناء المعرفة عندما يكونوف قادريف عمى التعامؿ مع العالـ المادي .الذي يحيط بيـ ,ومع غيرىـ مف األفراد ,في
حيف البعد الخاص يشير إلي أف المعرفة تبني عندما يقوـ المتعمموف بالتأمؿ في تفاعالتيـ وأفكارىـ أثناء عممية التعمـ,
ومف صفات البنائية التفاعمية أف يكتسب المتعمموف القدرة عمى بناء التراكيب المعرفية ,والتفكير النقدي ,واقناع اآلخريف

بآرائيـ وممارسة االستقصاء ,والتعامؿ مع التغير المفيومي ,والتفاوض االجتماعي والقدرة عمى التجريب واالستكشاؼ

وخمؽ التفاعؿ بيف القديـ والجديد ,والميارة في تطبيؽ المعرفة.
 -7البنائية االنسانية Human Constructivism

ويقوـ ىذا التيار عمى أساس أف المعرفة الجديدة تبني لدى المتعمـ إذا حدث تعمـ ذو معني لتمؾ المعرفة وذلؾ مف خالؿ

ربطيا مع معارؼ المتعمـ السابقة.

 نشاط ( : )4في ضوء ما سبق  ...ما ىي األسس المعرفية لمنظرية البنائية؟
نشرة مرجعية
األسس المعرفية لمنظرية البنائية
تقوـ النظرية البنائية في فمسفتيا المعرفية عمى أساسيف يمكف عرضيا عمي النحو التالي:
األساس األول :الخبرة السابقة:
يقوـ الفرد ببناء المعرفة الجديدة مف خالؿ الخبرة المعرفية التي تكوف موجودة لديو ,يبنييا عف طريؽ استقباليا مف

اآلخريف ,فالفرد يبني المعرفة بنفسو ومف خالؿ استخداـ العقؿ تتشكؿ المعاني المعرفية نتيجة تفاعؿ حواسو مع البيئة
الخارجية.
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األساس الثاني :التكيف مع البيئة الخارجية:
إف الوظيفة األساسية لممعرفة ىي التكيؼ مع معطيات ومتطمبات البيئة الخارجية التي يتفاعؿ معيا المتعمـ ,لذا فإف

التراكيب والمخططات المعرفية يكوف بمثابة عممية مواءمة بيف التراكيب المعرفية والواقع وليست عممية تناظر أحادي أو
تطابؽ بينيما.
 نشاط ( :)5بالتعاون مع أفراد مجموعتك ...ما ىي االفتراضات التي تقوم عمييا النظرية البنائية؟

النشاط
واالستمرار
والغرضية

المشكالت
والمهام
الحقيقية

التكيف
والمؤامة
االفتراضات

المعرفة
السابقة

التفاوض
االجتماعي
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نشرة مرجعية:
االفتراضات التي تقوم عمييا النظرية البنائية
تقوـ النظرية البنائية عمى مجمؿ مف االفتراضات تتمثؿ في النقاط اآلتية:
 -1النشاط واالستمرار والغرضية:
ويقصد بذل ؾ أف عممية التعمـ عممية نشطة مستمرة غرضية التوجو ,يقوـ مف خالليا المتعمـ ببناء المعرفة الجديدة في ظؿ
المعرفة السابقة مف خالؿ عممية نشطة مستمرة تيدؼ إلي تحقيؽ أغراض تساعده عمى حؿ مشكالتو أو تعطى تفسيرات

لمواقؼ محيرة لديو أو تحقيؽ نزعات داخمية نحو تعمـ مضاميف معينة ,إف ىذه األغراض التي يسعى المتعمـ إلي تحقيقيا
تعمؿ كقوة دفع داخمي لتحقيؽ أىداؼ يسعى إلى بموغيا.

 -2المشكالت والميام الحقيقية:
ويقصد بيذه الفرضية أف أفضؿ الظروؼ لحدوث عممية التعمـ عندما يواجو المتعمـ بمشكالت ومياـ حقيقية ,ويتضمف

ىذا االفتراض أىمية التعمـ القائـ عمي طريقة حؿ المشكالت ,إذ أف ىذا النوع مف التعمـ يساعد عمى بناء المعرفة مف
خالؿ األنشطة الفاعمة التي يمارسيا المتعمـ لحؿ المشكالت واليماـ الحقيقية ,في حيف أف التعمـ القائـ عمى حفظ

وتمقيف المعرفة يعمؿ عمى تكويف معرفة لدي المتعمـ ليس ليا روابط متينة في بنائو المعرفي ,قد نسي وتندثر بسيولة,
لذا يجب أف تكوف المشكالت والمياـ المدروسة نابعة مف حياة المتعمـ وخبراتو الحقيقة.

 -3التفاوض االجتماعي:

ويقوـ ىذا االفتراض عمى أف المعرفة تبني مف خالؿ التفاوض مع البيئة االجتماعية ولذا فإف عممية التعمـ تتضمف إعادة
بناء الفرد لمعرفتو مف خالؿ عممية التفاوض االجتماعي مع اآلخريف الموجوديف في المجاؿ البيئي ,إذ أف الفرد ال يقوـ

ببناء المعرفة مف خالؿ نشاطو الذاتي فحسب ,وانما يقوـ ببناء المعرفة مف خالؿ مناقشة ما لديو مف معارؼ وأفكار مع
اآلخريف في البيئة المدرسية ,لذا يجب أف تسمح البيئة المدرسية حدوث مثؿ ىذا التفاوض في المواقؼ الصفية ,ليتـ تبادؿ
األفكار واستقصاء البيانات والمعمومات ووضع الفروض والتأكد مف صحتيا والوصوؿ إلي النتائج والتعميمات ,ويقوـ

المعمـ بتييئة الظروؼ المالئمة لحدوث ىذا األمر.
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 -4المعرفة السابقة-:
ويفيد ىذا االفتراض بأف المعرفة السابقة شرطاً الزماً لبناء المعاني المعرفية ,إذ أف التفاعؿ بيف المعرفة السابقة والمعرفة

الحالية يؤدى إلى حدوث عممية التعمـ ذي المعني ,وتكوف المعرفة السابقة بمثابة معبر فكري تعبر مف خاللو المعرفة
الجديدة إلى عقؿ المتعمـ ,وأف ىذا العبور ال يبقييا منفردة ,وانما تتفاعؿ وتذوب في المعرفة لبناء وتكويف مفاىيـ وعارؼ
وأفكار أوسع ,وىنا تظير عممية بناء المعرفة لدى المتعمـ.

 -5التكيف والمواءمة-:
اليدؼ األساسي مف عممية التعمـ إحداث تكيفات تتالءـ مع الضغوط المعرفية الممارسة عمى خبرة المتعمميف ,فالضغوط
المعرفية ىي الخبرة الجديدة والمياـ التي يواجو بيا المتعمـ ,والتي تؤدي إلى إثارة عدـ االتزاف المعرفي لديو ,مما يعقيو

عف تحصيؿ ىذه المعارؼ ,ولذا فإف اليدؼ األساسي لمتعمـ البنائي ىو خمؽ التوافؽ إلعادة االتزاف المعرفي واحداث

التكيؼ مع الضغوط المعرفية .
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الفصل الثاني
ممارسات التعمم البنائي
Constructivism Teaching Practices
اليدف العام :
أف تنمي الطالبة المعممة في المستوي الثالث مف كمية التربية تخصص تعميـ أساسي ممارسات التعمـ البنائي ودور المعمـ
والمتعمـ البنائي والبيئة البنائية .

األىداف الخاصة:
 أف توضح الطالبة المعممة ممارسات التعمـ البنائي.
 أف تذكر الطالبة المعممة العناصر األساسية لممارسات التعمـ البنائي.
 أف تمارس الطالبة المعممة بعض ممارسات التعمـ البنائي.

 أف تقارف لطالبة المعممة حدوث التعمـ البنائي وممارساتو في غرؼ الصؼ البنائية مقابؿ المنحى االعتيادي.
 أف تذكر الطالبة المعممة مالمح التعمـ والتعميـ البنائي في حدوثو وممارساتو لدى المعمـ البنائي.
 أف تترجـ الطالبة المعممة سمات المعمـ البنائي وما يتوقع منو لتحقيؽ التعمـ .
 أف تقدـ الطالبة المعممة المادة الدراسية وفؽ طريقة التدريس البنائية .

 أف تحدد الطالبة المعممة دور المتعمـ البنائي والمبادئ التي تفعؿ دوره .
 أف تقيـ الطالبة المعممة بيئة الصؼ البنائية .

 أف تعدد الطالبة المعممة صفات بيئة التعمـ البنائي.
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 نشاط ( )1بالتعاون مع مجموعتك ما ىي الممارسات التدريسية البنائية ؟

قائمة علي
النظرية
البنائية

صناعة
المتعلمين

طريقة
تدريس

ممارسات
التعلم البنائي

التعاون
في صنع
المعرفة

تصحيح
المعلومات
السابقة

المتعلم
بناء
المعلومات

بيئة التعلم
المعلم

نشرة مرجعية
ممارسات التعمم البنائي
إف أىـ مظير لمتدريس القائـ عمى النظرية البنائية ىو تيسير صناعة المتعمميف لممعنى ومساعدتيـ عمى تغيير أفكارىـ.

فتدريس العموـ القائـ عمى البنائية يحقؽ مساعدة المتعمميف لفيـ كيؼ ولماذا يمكف أف تفسر وتتنبأ بعض المعمومات بصورة

أكثر صحة مف المعمومات األخرى (المعمومات السابقة) وذلؾ عف طريؽ إتاحة الخبرات والفرص لممتعمميف التي تشجعيـ
عمى بناء المعمومات الصحيحة ,وبذلؾ فإف تعمـ العموـ يحقؽ إعادة ترتيب لبعض األفكار مع بعضيا اآلخر وىكذا فإف

المعمومات الجديدة تستخدـ لتصحيح المعمومات السابقة ,ووجية النظر ىذه تختمؼ مع فكرة أف المعمـ ىو المعطي
لممعمومات ,وتتفؽ مع فكرة أف المتعمـ يجب أف يكوف صانعاً ليذه المعمومات .ويتحقؽ ذلؾ عندما:
 يصبح المعمـ والمتعمموف واعيف ومدركيف لممعمومات السابقة والمفاىيـ الخاطئة والعموـ البديية.
 يصبح المتعمموف غير مقتنعيف باعتقاداتيـ البدييية المحدودة.

 يشترؾ المتعمموف في األنشطة التي تتحدى معموماتيـ السابقة وتمكنيـ مف بناء فيـ جديد.
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 نشاط ( )2بالتعاون مع أفراد مجموعتك أعدوا خارطة ذىنية لممارسات التعمم البنائي ودور المعمم وسماتو ودور
المتعمم وبيئة التعمم البنائية؟

ممارسات التعلم
البنائي
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نشرة مرجعية
ممارسات تنطمق من فكر البنائية ومعاييرىا في التدريس الفعال :
 التركيز عمى التعمـ أكثر منو عمى التعميـ.
 التركيز عمى نشاط الطالب المتعمـ العقمي والجسمي كتطبيؽ فعمي لمبنائية ,وتوجيو ىذا النشاط نحو المزيد
مف(التوسع) نحو التعمـ .
 بيئة التعمـ تتضمف مشكالت أو (مياـ) حقيقة دائمة.
 ممارسة الطالب االستقصاء العممي لحؿ المشكالت.
 بناء ميارات التعمـ الذاتي لدى الطالب.
 توفير مواقؼ تعميمية مريحة يكوف الطالب مف خالليا قادريف عمى التعمـ مف خالؿ األنشطة والتعاوف.
 إثارة اىتماـ الطالب ,وتشجيع المشاركة وتبادؿ األفكار وتوجيييا.
 التفاعؿ مع الطمبة المتعمميف لتشجيعيـ عمي التفاعالت االجتماعية .
 استخداـ أنشطة تشغيؿ اليديف وتشغيؿ العقؿ (الفكر) والرأس (الدماغ) مفتوحة النياية المتضمنة طرح األسئمة والتعمـ
التعاوني .



تنوع أنشطة التعمـ والنمو الذاتي في ميداف أساليب البحث والتعمـ مف أجؿ مزيد مف التعمـ والتوسع واالمتداد فيو.

 تنوع األنشطة التي تشجع التفكير  ,واالستقصاء واالكتشاؼ ومعالجة المياـ والمشكالت الحقيقية .
 توظيؼ ما يعرفو (الطالب) المتعمـ الكتشاؼ ما ال يعرفو.
 توفير وسائؿ لتوجيو الطالب في أثناء انشغالو وانيماكو في تعمـ المياـ التعممية أو المشكالت الواقعية.
 التركيز عمى المستويات العميا مف التفكير والفيـ القائـ عمى التأمؿ والتحميؿ والنقد بدالً مف التركيز عمى الحفظ
واستظيار المعمومات أو استذكارىا.

 تأكيد األنشطة التي تستجر الفضوؿ وحب االستطالع الطبيعي (العممي) لدى الطمبة فتحفزىـ وتجذبيـ إلى االنشغاؿ
واالنيماؾ فييا.
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 أنشطة تعمـ تعتمد عمى إعماؿ العقؿ والتفكير التأممي اليادؼ إلي الفيـ وتوكيد المعاني واستخداميا في ضوء طبيعة
العمـ والتكنولوجيا.

 تقبؿ (فشؿ) الطالب واعتباره جزءاً مف بيئة التعمـ البنائي وممارساتو.
سمات المعمم البنائي:
تتمخص السمات المقترحة لممعمـ البنائي فيما يمي:
 أف يصبح أحد المصادر التي يتعمـ منيا المتعمـ ,وليس المصدر الرئيسي لممعمومات.
 يدمج المتعمميف في خبرات تتحدي المفاىيـ أو المدركات السابقة لدييـ .
 يشجع روح االستفسار والتساؤؿ ,وذلؾ بسؤاليـ أسئمة تثير التفكير وخاصة األسئمة مفتوحة النياية.
 يشجع المناقشة البنائية بيف المتعمميف.
 يفصؿ بيف المعرفة ,واكتشافيا.
 يسمح بوجود قدر ما مف الضوضاء ,إذا كانت ىذه الضوضاء ناجمة عف الحركة والتفاعؿ والتفاوض االجتماعي.
 المعمـ البنائي معمـ متعمـ ,أو بكممات اخري معمـ مستعد لتعمـ الموضوعات التي تقع في حيز اىتماـ طالبو.
 ينوع في مصادر التقويـ لتتناسب مع مختمؼ الممارسات التدريسية.
 يتسـ بالذكاء في انتقاء أنشطة التعمـ.
جيد) ممارستيا ىي :
السموك التعميمي و ممارسات التعمم البنائي التي ينبغي لمعمم العموم ( ال ّ
 أىداؼ الدرس واضحة.
 لديو اىتماـ كبير في العموـ ,ويحضر أفكا اًر خارجية ,ويساعد الطمبة عمى تطبيؽ (توظيؼ) ما يتعممونو في حياتيـ
اليومية.

 يفسح المجاؿ أماـ الطمبة بحيث يعطي فرصة لتخصص الطالب واىتماماتو في موضوعات العموـ المختمفة.
 يستخدـ طرؽ وأساليب ووسائؿ متنوعة في تدريس العموـ ,وال يدرس بطريقة روتينية واحدة يوماً بعد يوـ.
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 يستخدـ أساليب مختمفة ومتنوعة  ,وغير رسمية ,لتقييـ مدي تحقؽ أىداؼ تدريس العموـ وتقدـ الطمبة.
 ىادئ ,وال ينفعؿ ,وغير حاد الطباع في الصؼ.
 يشجع الميوؿ واالىتمامات والقيادة لدي الطمبة .
 ينتقؿ مف درس إلى درس ( أو موضوع إلي موضوع ) اعتماداً عمى أداء الطمبة وتقدميـ فيو.
 يسير وفؽ قدرات الطمبة (التفكيرية) ومستواىـ .
 يييئ مناخاً تعميمياً – تعميما مناسباً لمتعمـ.
 يشعر الطمبة بالراحة (النفسية) والتعميمية في درسو.
 يتصؼ بالمرونة والشجاعة ويعترؼ بخطئو.
 يسمح باالجتياد (العممي) أو (الحزر) العممي عند تحميؿ الدرس ومناقشتو.
 يشجع مشاركة الطمبة وأسئمتيـ ,ويخطط بوعي لذلؾ.
 يشارؾ الطمبة بنشاط في الدرس العممي وبالوقت المناسب.
 يوازف (ويكامؿ) بيف العموـ (البيولوجية والطبيعية) المختمفة.
 لو أسموب تدريس شيؽ ومرف ,بحيث أف الحصة (أو الدرس) ال تصبح مممة أو ثقيمة عمي الطمبة.
 ينسجـ مع الطمبة ,عمى اختالؼ مستوياتيـ التفكيرية واالجتماعية واالقتصادية.
 يجعؿ (الطالب) يتمثؿ المفيوـ أو المبدأ العممي المتضمف في الدرس الذي يعممو.
 يعرؼ الفرؽ بيف :االستقراء واالستنتاج كمنحنييف في تدريس المفاىيـ والمبادئ العممية ,ويطبقيما حيثما يمزـ األمر.
 يحترـ الطمبة ,ويتعامؿ معيـ بود ورحابة صدر حيث يبدو الصؼ وكأنو عائمة (كبيرة) سعيدة ,وال يخاؼ الطالب فييا
مف المدرسة أو مف المعمـ.

 يقدـ المحتوي العممي بشكؿ مفيوـ أو قابؿ لمفيـ واالستيعاب.
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 يضع في ذىنو باستمرار ,أف أنشطة التقصي واالكتشاؼ ,وحؿ المشكالت تأخذ عادة وقتاً أطوؿ مف أنشطة التعمـ
بالعرض – المحاضرة.

 يحترمو الطمبة ويقدرونو ,وال يجعموف منو حديثاً لمنكت والطرائؼ.
 يراعى أف يكوف محتوي الدرس العممي مناسباً ألىداؼ الدرس ,ولمستوي الصؼ ولطريقة التدريس.
 يحافظ عمي صؼ منظـ ومرتب ,وجو صفي مناسب لمتعمـ والتعميـ.
 يتجنب إعطاء اإلجابات المباشرة (التقميدية) لمطمبة إالّ حيثما يمزـ ذلؾ.
 يتمتع بروح النكتة والبراعة والدىاء (العممي) في آف واحد.
 ال يستخدـ كتب العموـ ومراجعيا ككتب القراءة – صفحة صفحة ,أو مف الجمدة إلي الجمدة.
 يستخدـ وسائؿ وتقنيات التعميـ المختمفة (المناسبة).
 يستوعب طبيعة المجتمع الذي يعمـ فيو ,وبالتالي يساعد عمى ترجمة األىداؼ المدرسية لصالح المجتمع (المحمي)
الذي يعيش فيو.

 يقدـ انشطة حؿ – المشكمة بوعي وقصد.
 يراعى في المشكالت العممية التي يقدميا أف تكوف تحدياً فكرياً واستثارة وحف اًز لتفكير الطمبة ,وقابمة لمبحث والحؿ.
 يتعاوف مع زمالئو المعمميف اآلخروف والمدير إلنجاح البرنامج المدرسي الكمي بوجو عاـ.
 يحضر ويعد ويخطط دروس العموـ يومياً.
 يضمف المشكالت العممية عناصر مألوفة وأخرى غير مألوفة لمطمبة لالستثارة الفكرية.
 يقدـ بوعي وقصد أنشطة ودعوات استقصائية ألغراض التقصي واالكتشاؼ.
 يستخدـ  :التعميـ المصغر ,ومشاريع الفريؽ ,والتخطيط المتعاوف ,واألنشطة اإلبداعية في تدريس العموـ.
 يجعؿ األنشطة العممية المستخدمة قائدة إلي :عمؿ النشاط واجرائو؛ كما يقترح أنشطة جديدة لعمميا وانجازىا كما في
إجراء التجارب وكتابة التقارير ومطالعة الكتب العممية.....الخ.
 يقدـ أنشطة عممية ودعوات استقصائية تيتـ بالطمبة وتروؽ ليـ.
177

يتطمب تحقيق التعميم الفعال من منظور التعميم البنائي من المعمم البنائي تحقيق ما يمي:
 المعمـ البنائي يشجع ويتقبؿ ذاتية واستقاللية الطالب المتعمـ ومبادراتو والتعبير عنيا بحرية تامة بعيداً عف الخوؼ و
اإلىماؿ أو االستيزاء أو االنتقاد.

 المعمـ البنائي يستخدـ مصادر البيانات الخاـ والمصادر الرئيسية المادية اليدوية المتفاعمة.

 المعمـ البنائي يستخدـ مصطمحات معرفية تعكس المنظور المعرفي لمتعمـ مف مثؿ :التصنيؼ ,والتحميؿ ,والتنبؤ,
والتخميؽ عند تحديد ميمات التعمـ ومشكالتو.

 المعمـ البنائي يسمح الستجابات الطمبة بتوجيو سير الدروس وتحفزىا وبتعديؿ استراتيجيات التدريس وتغيير
المحتوي.

 المعمـ البنائي يستقصي فيـ الطالب لممفاىيـ السابقة قبؿ ربطيا بالمفاىيـ الجديدة.

 المعمـ البنائي يشجع الطالب عمي الحوار والمناقشة والمناظرة مع زمالئو والتعاوف فيما بينيـ وبيف المفاىيـ.
 المعمـ البنائي يسعى لتطوير االستجابات األولية المبدئية لمطالب وتشكيميا واعادة صياغتيا بصقميا وتيذيبيا ,
ومف ثـ االنطالؽ في تقصييا وبحثيا وفقاً الىتمامات الطمبة وميوليـ.

 المعمـ البنائي يييئ الفرص لمشاركة الطالب في الخبرات التي تبدو متناقضة مع مفاىيميـ أو أفكارىـ ومف ثـ
تشجيع المناقشة وتطويرىا.

 المعمـ البنائي يسمح بزمف انتظار (تفكير) قبؿ طرح األسئمة وتمقي اإلجابات أو التعميقات.
 المعمـ البنائي يعطي الطالب الفرصة الكافية لبناء العالقات وادراكيا  ,وايجاد االستعارات والتشبييات .

 المعمـ البنائي يغذي ويعزز الفضوؿ الطبيعي وحب االستطالع العممي لدى الطالب مف خالؿ استخداـ نماذج
دورات التعمـ ,وىو مصدر (واحد) مف مصادر التعمـ .

دور المتعمم في التعميم البنائي:
وفي ىذا لخص ثالثة أدوار مميزة لمطالب المتعمـ (البنائي) وىي:
األول :الفرد (المتعمم) النشط  ,فالمعرفة والفيـ يكتسباف بنشاط ,والطالب المتعمـ يناقش ويحاور ,ويضع فرضيات تنبؤيو
تفسيرية ,ويستقصي ويتحرى ويأخذ مختمؼ وجيات النظر بدالً مف السماع أو القراءة أو القياـ باألعماؿ الروتينية التقميدية.
الثاني :الفرد (المتعمم ) االجتماعي ,وفي ىذا تبنى المعرفة والفيـ اجتماعيا ,فالطالب المتعمـ ال يبدأ ببناء المعرفة بشكؿ
فردي فحسب ,وانما بشكؿ اجتماعي عف طريؽ الحوار والمناقشة والتفاوض االجتماعي مع اآلخريف.
الثالث :الفرد (المتعمم) المبدع ,فالمعرفة والفيـ يبتدعاف ابتداعا  ,فالطمبة المتعمموف يحتاجوف ألف يبتدعوف المعرفة ,وال يكفي
بافتراض دورىـ (النشط) فقط ,فكما قاؿ بياجيو :إف (الفيـ) يعني اإلبداع واالختراع.
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ولتفعيل دور الطالب المتعمم  ،فإن ثمة خمسة مبادئ ميمة لمتعمم البنائي ىي:
أوالً :طرح مشكالت وثيقة الصمة بالطالب وىذا (بالطبع) ال يعني أف الطالب المتعمميف أحرار في دراسة كؿ ما يريدونو
وفي أي وقت يشاؤوف كما يري بعض التربوييف ,بؿ إنو يعنى أنو يعني أنو يجب عمى المعمـ أف يخطط الدرس بحيث أف

الموضوع سيكوف ذا أىمية وميما لمطمبة مما يجعميـ ميتميف بو ,ولعؿ العروض الفجائية ,أو األنشطة العممية المثيرة أو

طرح األسئمة (أو المشكالت) الجيدة الجاذبة لالىتماـ تساعد عمى كؿ ذلؾ .وفي ىذا يصؼ جرينبرغ المشكمة الجيدة

بالمواصفات والمعايير اآلتية:

 -1تتطمب مف الطمبة المتعمميف أف يعمموا تنبؤات (فرضيات) قابمة لالختيار .
 -2تطمب استخداـ أدوات ومواد غير غالية الثمف .
متعددة لحميا.
 -3معقدة بدرجة معقولة (مقبولة) بحيث تستجر طرائؽ ومناحي ّ
 -4تستفيد (وتستجر) الجيود الجماعية .
 -5ينظر الطالب إلييا وفي وقت ما أنيا ذات عالقة وصمة وثيقة بيـ.
تبيف أف التعميـ االعتيادي يجزئ المفاىيـ ويقسميا إلي أجزاء ومفاىيـ
ثانياً  :بناء التعمـ حوؿ المفاىيـ الرئيسية ,وفي ىذا ّ
صغيرة متناثرة ويتـ التركيز عمييا.
ثالثاً  :بحث وتقدير آراء الطالب وأفكارىـ تكشؼ عف المفاىيـ الحالية وقدراتيـ االستداللية
رابعاً  :تكييؼ المنياج لمعالجة تصورات الطمبة وافتراضاتيـ  ,فعمى سبيؿ المثاؿ  ,إذا كاف لدى الطالب فيـ بديؿ (خاطئ)

يتعمؽ بأف حركة الجزيئات الكبيرة تستغرؽ وقتاً أقؿ وأيسر في التحرؾ مقابؿ الجزيئات الصغيرة ,ويبدو ىذا منطقياً ألوؿ وىمة
لمطالب الصغار ألنيـ يروف زمالئيـ الكبار يتحركوف بسرعة وبيسر مف نظرائيـ الصغار في أثناء تحركيـ ودفعيـ لمطالب

مف طريقيـ .وفي ىذا يمكف لممعمـ استخداـ نشاط كيميائي يتعمؽ بػ ػ ( كيؼ تتحرؾ الجزيئات ؟ )  ,ومف ثـ تبياف كيؼ
يصعب تحرؾ الجزيئات الكبيرة مقارنة بنظيرتيا الجزيئات الصغيرة.
خامساً  :تقييـ تعمـ الطالب في السياؽ التعميمي  ,يجب أف يكوف الغرض األساسي مف التقييـ ىو مساعدة المعمـ لمعرفة ما
إذا كاف الطمبة أتفنوا (فيموا) المفاىيـ التي تـ تعمميا أو بناؤىا.
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بيئة الصف البنائية :
وصؼ ولسوف بيئة التعمـ البنائي بأنيا " المكاف الذي يحتمؿ أف يعمؿ فيو المتعمموف معاً ويشجعوا بعضيـ البعض,

مستخدميف في تحقيؽ ذلؾ األدوات المختمفة ومصادر المعمومات المتعددة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية وأنشطة حؿ المشكالت".

محددة (سموكية) ومرتبطة بسموؾ قابؿ
حيث إف التحوؿ مف النظرية السموكية التي تؤكد أف يكوف لمطمبة المتعمميف أىداؼ ّ
لممالحظة والقياس إلي النظرية المعرفية التي تؤكد ما يجري داخؿ عقؿ المتعمـ وعمي العوامؿ المتداخمة التي تؤثر في سموكو,
إلي النظرية البنائية (كتطوير ألفكار النظرية المعرفية) التي تؤكد بناء الطالب (المتعمـ) لمعرفتو بنفسو وتوظيفيا مما يجعؿ

تعممو ذا معني؛ كؿ ذلؾ ّأدى باالنتقاؿ مف تبني السموكية إلى تبني البنائية في التعمـ؛ وترتب عمي ذلؾ تحوالت وتوجيات
ميمة في مناىج العموـ واستراتيجيات تدريسيا لعؿ مف بينيا ما يأتي :

 -1التركيز عمى عقؿ المتعمـ ذاتو وخبراتو السابقة وما يحدث فيو بما في ذلؾ دماغو ومدركاتو ,وخبراتو السابؽ ,
ودافعيتو وفضولو الطبيعي ,وكيؼ ينظـ بنيتو المعرفية بدالً مف التركيز عمى العوامؿ الخارجية المؤثرة في المتعمـ .

 -2التركيز عمى الميارات العقمية العميا بشكؿ أكبر كما في اإلبداع ,والتفكير الناقد ,والتفكير التأممي ,والعمميات العقمية
االستقصائية وعمؿ العالقات بيف المفاىيـ العممية المتعممة .

 -3التحوؿ مف الحفز الخارجي إلي الحفز الداخمي وميوؿ الطمبة واىتماماتيـ.
 -4االىتماـ بالمعرفة السابقة لمطالب المتعمـ .
 -5االنتقاؿ مف التعمـ الفردي إلي التعمـ التعاوني (وليس الزمري).
 -6أصبح الطالب (المتعمـ) مسؤوالً عف تعممو ,وبالتالي تـ االنتقاؿ مف االعتماد الكامؿ عمى المعمـ إلى دور المعمـ
الميسر (أو المساند) لمتعمـ .

 -7أصبح لممعمـ أدوار جديدة ومتجددة وفقاً لمتعميـ البنائي بحيث يمارس أدوا اًر عدة مف بينيا :
أ -تنظيـ البيئة التعميمية البنائية  ,ومصدرىا (كاحتياطي) لممعمومات كمما اقتضي األمر ذلؾ ,وىو أنموذج مف أدوات
وأجيزة ومواد تعميمية مكتوبة والكترونية مختمفة .

ب -موفر لمصادر التعمـ المختمفة مف أدوات وأجيزة ومواد تعميمية مكتوبة والكترونية مختمفة .
ت -مشارؾ في عممية إدارة التعمـ وتقييمو تقييماً حقيقياً وواقعياً.
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أوصت البحوث ( )Brooks and Brooks,1993بتييئة بيئة الصؼ البنائية في ضوء االقتراحات اآلتية :
 -1بيئة صؼ تقبؿ استقاللية وذاتية الطالب وتشجعيا؛ فمف خالؿ احتراـ أفكار الطالب وآرائو ,وتشجيع التفكير
المستقؿ لو يساعد المعمموف الطالب لتحقيؽ ىويتيـ الفكرية العقمية.

 -2بيئة صؼ يطرح فييا المعمـ أسئمة مفتوحة النياية ويسمح بزمف االنتظار(تفكير) لتمقي االجابات او المقترحات أو
التعميقات؛ فالتفكير التأممي يأخذ وقتاً وغالباً ما يتـ بناؤه مف أفكار اآلخريف وتعميقاتيـ.

-3

بيئة صؼ تشجع مستويات التفكير العالية؛ فالمعمـ في بيئة الصؼ البنائية يتحدى الطالب لموصوؿ إلى ما وراء

معرفة الحقائؽ وحفظ المعمومات.

 -4بيئة صؼ ينشغؿ فييا الطالب في الحوار والمناقشات والمناظرات العممية مع المعمـ ومع بعضيـ بعضاً.
 -5بيئة صؼ تشجع الطالب لالنخراط واالنيماؾ في الخبرات التي تتحدي الفرضيات مف جية ,وتشجع المناقشات مف
جية أخرى.

 -6بيئة صؼ يستخدـ فييا الطالب البيانات الخاـ والمصادر االولية والمواد المادية المتفاعمة لتزويد الطالب بالخبرات
بدالً مف استخداـ بيانات اآلخريف ومعموماتيـ واالعتماد عمييا فقط

وفي ضوء ذلؾ كمو  ,تمخص األدبيات بيئة الصف البنائية والتعميم البنائي بصفات عديدة لع ّل من أبرزىا :
 التمركز حوؿ الطالب .
 استخداـ المنحى العممياتي .
 التفاوض (المفاوضة) االجتماعية .
 المعمـ الميسر والباحث.
 الطالب والمعمموف متفاعموف .
 التنظيـ الديمقراطي .
 السمطة والضبط يمكف تقاسميا والمشاركة فييا مف جميع األطراؼ .
إف طوؿ الوقت(المناسب) يمنح
 توفير الوقت الكافي لبناء المعرفة الجديدة كونيا تبني مف قبؿ الطالب المتعمـ؛ إذ ّ
الطمبة الفرصة الكافية لمتفكير في الخبرات الجديدة ووضعيا في نسؽ واحد مع الخبرات الحالية أو الفيـ الحالي.
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 نشاط (  : ) 3بالتعاون مع أفراد مجموعتك حددوا مدى حدوث التعمم البنائي مقابل التعمم االعتيادي ؟
نشرة مرجعية
قائمة رصد اولية ( مؤشرات ) لتحديد مدي حدوث التعمم البنائي وممارساتو في غرف الصف البنائية مقابل المنحني االعتيادي التقميدي عمي
النحو اآلتي :

الممارسات التعممية – التعميمية

التعميم البنائي

التعمم االعتيادي التقميدي
المعمم

الطالب



ويعرف ) الموضوع أو القضية .
الطالب ّ
يحدد ( ّ

نعم



يرى الموضوع أنو ذو عالقة

الطالب



يطرح األسئمة .

المعمم

الطالب



يحدد المصادر البشرية والمكتوبة .
ّ

المعمم

الطالب



يحدد مواقع وأمكنة المصادر المكتوبة.
ّ

المعمم

الطالب



يتواصل مع المصادر البشرية التي يحتاجيا .

المعمم

الطالب



يخطط االستقصاءات واألنشطة .

المعمم

نعم



استخدام طرق وأساليب متنوعة في التقويم .

ال

نعم



يستخدم الطالب التقييم الذاتي .

ال

نعم



تطبيق المفاىيم والميارات عمي مواقف جديدة.

ال

نعم



يقوم الطالب بالعمل واتخاذ الق اررات .

ال

نعم



مفاىيم ومبادئ العمم يتم التوصل إلييا كونيا نحتاجيا .

ال

نعم



ىناك أدلة وشواىد عمي التوسع في التعمم خارج المدرسة

ال

ال

.
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الفصل الثالث
التقويم في ظل البنائية
Alternative Evaluation
اليدف العام:
أف تكتسب الطالبة المعممة االتجاىات الحديثة في التقويـ ومبادئيا وأساليبيا وأدواتيا.
األىداف الخاصة :








أف تميز الطالبة المعممة االتجاىات الحديثة في التقويـ.

أف تحدد الطالبة المعممة مفيوـ التقويـ البديؿ .

أف تقارف الطالبة المعممة بيف التقويـ البديؿ والتقويـ التقميدي.

أف تعدد الطالبة المعممة مبادئ التقويـ البديؿ .
أف تذكر أساليب وأدوات التقويـ البديؿ .

أف تبدى الطالبة المعممة رأييا في التقويـ البديؿ.

أف تكوف اتجاىاً إيجابياً نحو استخداـ التقويـ البديؿ في التدريس.
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 نشاط ( )1ب أريك ما ىي االتجاىات الحديثة في التقويم ؟
...................................
نشرة مرجعية
التقويم :
االتجاىات الحديثة في التقويم
لقد ظيرت أنواع جديدة لمتقويـ بعدة مسميات مثؿ التقويـ األصيؿ ,والتقويـ البديؿ ,والبعض اآلخر مف

الباحثيف استخدموا مصطمح األداء وىي مصطمحات متقاربة ,وىذه المسميات الجديدة كانت ردة فعؿ عمى
االنتقادات التي وجيت لمتقويـ التقميدي ,والعمؿ عمي إعادة النظر في النظاـ التقميدي لمتقويـ واستبدالو

باألساليب الحديثة وىي كميا مصطمحات متقاربة مع بعضو البعض .

 نشاط ( :)2بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بتحميل عممية التقويم البديل وفق استراتيجية عظمة السمكة ؟
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نشرة مرجعية :
مفيوم التقويم البديل Alternative Evaluation
تعددت التعريفات التي تناولت مفيوـ التقويـ البديؿ كالتالي :
تعرؼ الحريري التقويـ البديؿ بأنو التقويـ الذي يعتمد عمى االفتراض القائؿ بأف المعرفة يتـ تكوينيا وبنائيا بواسطة المتعمـ,
حيث تختمؼ تمؾ المعرفة مف سياؽ آلخر ,حيث يتـ تشكيؿ صورة متكاممة عف المتعمـ في ضوء مجموعة مف البدائؿ بعضيا

أو جميعيا.

كما تعرفو مجيد :بأنو العممية التي تعتمد عمي قياس األداء في المياـ الحقيقية باستعماؿ عدة أساليب ومقاييس مثؿ المالحظة
واالختبارات والتقويـ الذاتي وتقويـ األقراف والحقائب التعميمية وممفات األعماؿ وغيرىا ,لجمع المعمومات لغرض استعماليا في

التشخيص والتقدير واصدار الحكـ عمى مدى تعمـ الطالب مف معارؼ وميارات واتجاىات ,وعمى مدى فعالية العممية
التعميمية وصالحية المنيج وفعالية سياسة التعميـ .
خصائص التقويم البديل :
يتميز التقويـ البديؿ بخصائص عدة تختمؼ عف التقويـ االعتيادي التقميدي ,مف أىميا :
 -1يستند التقويـ البديؿ إلي مستويات ونواتج تعمـ محددة تتطمب إبراز ميارات المتعمـ وتأمالتو وانعكاساتو.
 -2يتطمب التقويـ البديؿ شكالً مف أشكاؿ التعاوف االجتماعي .
 -3يتطمب التقويـ البديؿ مياماً واقعية .

 -4يستند التقويـ البديؿ إلى التقويـ المباشر لسموؾ المتعمـ وأدائو المتوقع بطريقة مباشرة.
 -5يتضمف التقويـ البديؿ عمميات تقويـ مختمفة مف األداء عبر الزمف .
 -6يستند التقويـ البديؿ إلى نظاـ التقويـ القائـ عمي المستويات.
مبادئ التقويم البديل :
ىناؾ مجموعة مف المبادئ يجب االلتزاـ بيا عند استخداـ التقويـ البديؿ ,مف أجؿ أف يكوف التقويـ صالحاً وىي:
 -1أن يكون التقويم مستم ارً :وىذا يعني أف التقويـ يجب أف يستخدـ أكثر مف مرة خالؿ العممية التعميمية .

 -2أن يكون التقويم صادقاً  ،ويمكف االعتماد عميو :ويكوف التقويـ صادقاً إذا كاف يقيس ما يفترض أف يقيسو.

 -3أن يكون التقويم شامالً :أي أف يقيس الميارات ,واالتجاىات ,والمفاىيـ التي يرمي التدريس إلى تنميتيا في المتعمـ.
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 -4أن يستخدم التقويم طرقاً مختمفة :أي أف يأخذ في االعتبار استخداـ آليات متنوعة لقياس أداء الطالب تتطمب
معمومات مف مصادر متعددة ,وقد تكوف المعمومات كمية أو كيفية .

 -5أن يكون التقويم أداة اتصال بالمتعمم :وذلؾ مف أجؿ مساعدة الطالب عمى القياـ بالتقويـ الذاتي لنفسو.
أساليب وأدوات التقويم البديل :
تتعد أساليب وأدوات التقويـ البديؿ وتختمؼ تبعاً الختالؼ المياـ التي يراد تقويميا ,ويمكف تحديد أبرز ىذه األدوات

واألساليب فيما يمي:

 تقييم األداء :وىو نوع مف التقييـ اإلنمائي ألداء المتعمـ مع الوقت وينتمي إلى التقويـ الواقعي ويعتمد عمى أنواع
خاصة مف االختبارات مثؿ اختبارات مياـ األداء األكاديمي والمياـ المرتبطة بالواقع.

 حقائب عمل التمميذ (السجالت التراكمية) :تضـ حقائب عمؿ التمميذ سجالت تراكمية تحتوي عمى مجموعة مف
الوثائؽ التي تكوف بمثابة أدلة يتـ تجميعيا عف مستوي معارؼ وخبرات المتعمـ ومياراتو واتجاىاتو وقيمو وقدراتو.

 البورتفوليو (ممفات األعمال أو اإلنجاز) :وىي تجميع منظـ ألعماؿ الطالب وانجازاتو عبر فترة زمنية محددة يتـ
مراجعتيا وفؽ محكات معينة لمحكـ عمى مدى تحقيؽ ادائو لمعايير معينة .

 التقويم القائم عمى األداء :أي قياـ المتعمـ بتوضيح تعممو مف خالؿ توظيؼ مياراتو في مواقؼ حياتية أو مواقؼ
تحاكي المواقؼ الحياتي تظير مدى إتقانو لما اكتسب مف ميارات في ضوء النتائج التعميمية المراد إنجازىا.

 التقويم الذاتي :ىو تقييـ الطالب لذاتو.

 تقويم األقران :ىو قياـ كؿ طالب بتقييـ أعماؿ أقرانو.

 تقويم األداء القائم عمى المالحظة  :عممية يتوجو فييا المعمـ بحواسو المختمفة نحو المتعمـ بقصد مراقبتو في موقؼ
نشط مف أجؿ الحصوؿ عمى معمومات نستطيع مف خالليا الحكـ عميو.

 تقويم األداء بالمقابالت :ىو لقاء بيف المعمـ والمتعمـ محدد مسبقاً يمنح المعمـ فرصة الحصوؿ عمى معمومات تتعمؽ
بأفكار المتعمـ واتجاىاتو نحو موضوع معيف.

 تقويم األداء باالختبارات الكتابية :الوسيمة التي تستخدـ في قياس ما يحقؽ الفرد ويكتسبو مف معمومات وقدرات
واتجاىات وميارات في نياية الخبرة التعميمية.

 تقويم األداء بخرائط المفاىيم :توجيو المعمـ لممتعمـ لتحديد المفاىيـ المتضمنة في المحتوي عف طريؽ بناء خريطة
مفاىيـ والربط بيف ىذه المفاىيـ.
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 نشاط (  ) 3بالتعاون مع أفراد مجموعتك حددوا الفروق بين التقويم البديل والتقويم التقميدي ؟
نشرة مرجعية

االختالف بين التقويم البديل والتقويم التقميدي:
التقويم التقميدي

المقارنة

التقويم البديل

الشكل

يأخذ شكؿ مياـ حقيقة مطموب يأخذ شكؿ اختبار تحصيمي أسئمتو كتابية -قد ال

مف الطالب إنجازىا أو أدائيا .

تكوف ليا صمة بواقع الطالب -مطموب مف الطالب

اإلجابة عنيا باختبار إجابة صحيحة أو تكممة عبارة

أو كتابة جمؿ قصيرة.
المعرفة

تتطمب مف الطالب تطبيؽ تتطمب مف الطالب تذكر معمومات سبؽ ليـ

معارفيـ

ومياراتيـ

ودمجيا دراستيا.

إلنجاز الميمة .
ميارات التفكير

يوظؼ الطالب ميارات التفكير يوظؼ الطالب عادة ميارات التفكير الدنيا إلنجاز
العميا ألداء الميمة (ميارات الميمة (ميارات التذكر ,االستيعاب ).

التطبيؽ,

التحميؿ,

التقييـ,

التركيب ).
الوقت

يستغرؽ إنجاز الميمة وقتاً تستغرؽ اإلجابة عف االختبارات التحصيمية وقتاً

طويالً نسبياً يمتد لعدة ساعات قصي اًر نسبياً (ما بيف 15دقيقة إلى 120دقيقة عادة
).

أو عدة أياـ.

طبيعة العمل

يمكف أف يتعاوف مجموعة مف إجابة الطالب في االختبار التحصيمي فردي.

التقييم

يتـ تقييـ أداء الطالب في المياـ يقتصر أداء الطالب في االختبار بالدرجة التي

أساليب التقييم

يتـ تقييـ الطالب بعدة أساليب :يقتصر تقييـ الطالب عادة عمى االختبارات

الطالب في إنجاز ميمة.

بناء عمى صحة إجابتو عف األسئمة.
اعتماداً عمى قواعد (موازيف) حصؿ عمييا ً
تقدير.
اختبارات

األداء,

اإلنجاز ,الطالب إلخ.

حقائب التحصيمية الكتابية.
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الفصل الرابع
نموذج دورة التعمم )(4 E’s
اليدف العام :
أف تكتسب الطالبة المعممة نموذج دورة التعمـ ) (4 E’sومراحمو وكيفية تخطيط الدروس العممية عميو وتطبيقيا .
األىداف الخاصة :
 أف تعرؼ الطالبة المعممة مفيوـ دورة التعمـ ).(4 E’s

 اف تحدد الطالبة المعممة مراحؿ دورة التعمـ ).(4 E’s


أف تعدد الطالبة المعممة دور المعمـ في نموذج دورة التعمـ ).(4 E’s

 اف تخطط درس عموـ وفؽ دورة التعمـ ).(4 E’s
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 نشاط ( )1ما معموماتكم عن  :نموذج دورة التعمم ( )4E’s؟
طريقة
تدريس
نموذج
بنائي

توليد دورة
نموذج دورة
التعلم )(4 E’s

يتكون من
أربع
خطوات

خبرات
سابقة
بناء
تراكيب

نشرة مرجعية
نموذج دورة التعمم ): (4 E’s
عبارة عف نموذج تدريسي يمكف أف يستخدمو المعمـ في التدريس الصفي كطريقة تدريسية ,لتقديـ المفاىيـ والمضاميف

العممية ,وقاـ بتقسيـ دور التعمـ إلى أربع مراحؿ كؿ مرحمة ترتبط بالمرحمة األخرى ارتباطاً وثيقاً ,حتي تشكؿ ىذه

المراحؿ األربعة دورة تعمـ تؤدي إلي بناء تراكيب معرفية جديدة ,اعتماداً عمى الخبرات السابقة والخبرات المقدمة ,وتستمر
ىذه الدورة في توليد دورة تعمـ أخرى مف خالؿ تقديـ المفاىيـ العممية في الدروس المتالحقة مما يؤدي إلى توسيع المفاىيـ

وتعميميا وانتقاؿ أثرىا وتوظيفيا في حؿ المشكالت والتطبيقات الحياتية.
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 نشاط ( :)2بالتعاون مع أفراد مجموعتك فسروا مراحل دورة التعمم )(4 E’s؟

مرحلة
االستكشاف

مرحلة
التقويم

مرحلة
التفسير

مرحلة
التوسع
نشرة مرجعية:
مراحل نموذج دورة التعمم )(4 E’s
األولى :مرحمة االستكشاف
وىي مرحمو تتمركز حوؿ الطالب (المتعمـ) ,وتثير عدـ التوازف المعرفي (عدـ االتزاف) لمطالب المتعمـ (المتعمـ) .أما معمـ

العموـ ,فيتمثؿ دوره في اعطاء التالميذ توجييات كافية ومواد وأدوات تتفاعؿ وتتشابؾ بطرؽ مختمفة وليا عالقة بالمفيوـ
او المبدأ المراد بحثو أو استكشافو .
الثانية :مرحمة التفسير:
وتسمي أيضا استخالص المفيوـ أو ابداع المفيوـ وتسمية األشياء واألحداث بأسمائيا .وتتمركز ىذه المرحمة حوؿ الطالب

(المتعمـ) مبدئيا ولكف بدرجو أقؿ مف حيث أف المعمـ (يوجو) تفكير الطالب بحيث( يبنوف) المفيوـ بطريقة تعاونية .ولتحقيؽ

ذلؾ ,يتطمب مف المعمـ توفير البيئة الصفية المناسبة .ويطمب المعمـ مف الطالب تزويده بالمعمومات التي جمعوىا ,ويساعدىـ
عمى تنظيـ المعمومات ومعالجتيا عقميا وبالمغة المناسبة التي تطمبيا (المفيوـ) مثؿ :تحديد المفيوـ (المفترس والفريسة) أو

(الزىرة ) عمى سبيؿ المثاؿ ,وتساعد ىذه المرحمة عمى التواؤـ الذىني كما وصفتو نظرية بياجيو.
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الثالثة :مرحمة التوسع
وتسمى مرحمة تطبيؽ المفيوـ ,وتتمركز ىذه المرحمة حوؿ (الطالب) ما استطعنا إليو سبيال ,وتيدؼ إلى مساعدة الطالب عمى

التنظيـ العقمي لمخبرات وترتيبيا وتشجيع التعمـ التعاوني ,ويكوف ذلؾ بإيجاد العالقة أو الربط بيف الخبرات الجديدة والخبرات

السابقة المشابية والستكشاؼ تطبيقات جديدة لما تـ تعممو .ىذا ويجب أف ترتبط المفاىيـ المستخمصة بآراء وأفكار وخبرات

أخرى ,واليدؼ مف ذلؾ( التوسع) ومد التفكير الى ما وراء المعمومات الموجودة لديو حاليا.
الرابعة :مرحمة التقويم:

وتيدؼ ىذا المرحمة الى التغمب مف الصعوبات الناجمة مف االمتحانات واالختبارات التي يتعرض ليا الطمبة بشكؿ عاـ.
وكوف التعمـ يحدث غالبا بزيادات ونموات صغيرة نسبيا ,لذا يجب أف يكوف التقويـ مستم ار وليس كما يحدث (تقميديا) في نياية
الوحدة والفصؿ ,بؿ يجب أف يتطمب قياسات وتقديرات مستمرة لتشكيؿ التقويـ الكمي لتعمـ التالميذ وتشجيع بناء المفيوـ

وميارات وميارات عمميات العمـ .والتقويـ في ىذه االستراتيجية يجري في كؿ مرحمة مف مراحميا األربع وباستمرار وليس في

نيايتيا فقط .

 نشاط ( )3بالتعاون مع أفراد مجموعتك :حددي دور المعمم في ضوء المراحل األربعة السابقة ؟
نشرة مرجعية
دور المعمم في المراحل األربعة السابقة يمكن أن يتمخص مبدئياً في:
-1تزويد الطمبة المتعمميف بفرص االكتشاؼ باستخداـ الحواس جميعيا ,بحيث يجعميـ مشاركيف بالنشاط العممي مئة بالمئة.
وىذا يتطمب تشجيع التعاوف الجماعي وتشجع األسئمة خالؿ االستقصاءات.
-2التفاعؿ مع الطالب الكتشاؼ أفكارىـ ,وبالتالي اسأليـ لكى تجعميـ يتأمموف ,وساعدىـ لكى يستخدموا أفكارىـ التي تـ
توليدىا في مرحمة االستكشاؼ (لبناء) المفاىيـ والمعاني التي ليا معنى ليـ.

 -3مساعدة الطالب لكي يطوروا أفكارىـ أبعد مف خالؿ االنشطة العقمية والجسمية وساعدىـ عمى صقؿ آرائيـ لكى يطوروا
عممياتيـ العممية وشجع االتصاؿ مف خالؿ التعاوف الجماعي والخبرات المتسقة لمطبيعة والتكنولوجيا.

-4تقييـ المفيوـ مف خالؿ فحص التغير الذي حدث في أفكار الطمبة ,ومف خالؿ اتقانيـ لميارات عمميات العمـ .وكذلؾ

استخداـ تقنيات تقييـ العمؿ وتشغيؿ اليديف وحؿ المشكالت الصورية ,واالسئمة التأممية ,وشجع ميوؿ واىتمامات الطالب

بأفكار اآلخريف وآرائيـ.
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تخطيط درس عموم وفقاً لنموذج دورة التعمم )(4 E’s
 -العنوان  :أجزاء النباتات واحتياجاتو.

 -الصف  :الثاني االبتدائي األساسي ( )2-k

 -المفيوم المراد استخالصو (استكشافو) :الفكرة الرئيسية :أجزاء النباتات الرئيسية ىي :الجذور ,السيقاف ,واألوراؽ.

 -المفاىيم الثانوية الضرورية لمتوسع ,التربة أو وسط يحتوي عمى غذاء ,واليواء ,والماء ,والضوء ضرورية لنمو النبات.

 المواد التي نحتاجيا ألغراض االستكشاف :ورقة بيضاء أو كيس بالستيكي كبير ,ومصدر تعميمي (كتاب) عف النباتات,ومالعؽ لمحفر أو كريؾ صغير ,وأقالـ فمو ماستر ,ورؽ أبيض .

 وألغراض التوسع :قشور بيض (أنصاؼ او أكبر) أو أصيص لمزراعة ,وماء ,وتربة إنبات (تربة زراعية) ,وضوء شمسأو ضوء صناعي ,وبذور فاصوليا ,وأقالـ تعميـ.

 االحتياطات األمنية :ألف النشاط يتطمب القياـ برحمة قصيرة حوؿ المدرسة ,فيجب لفت االنتباه عند قطع الشوارع ,ونبو بعدـ وضع أي شيء في الفـ ما
واالنتباه إلى النباتات السامة .اعرض أماـ التالميذ كيفية اقتالع النبات كمو بجذورهّ ,
لـ يوافؽ المعمـ عمى ذلؾ ,وكذلؾ المحافظة عمي البيئة بقدر اإلمكاف.
أوالً :االستكشاف (استكشاف المفيوم)
 ما الميارات ( العمميات) التي سيتـ استخداميا ؟ المالحظة والتعرؼ والمقارنة. -ماذا سيقوـ التالميذ بو ؟ النبات ,الحفر.

 خذ التالميذ إلى رحمة مشي قصيرة مجاورة لممدرسة حيث توجد نباتات صغيرة يمكف اقتالعيا دوف إلحاؽ الضرر بالبيئة,وحدد النباتات التي يمكف أف يقتمعيا التالميذ مع مالحظة أف يقمعوا النبات بما فيو بالطبع جذوره (النظاـ الجذري) .أعط
ّ
تعميماتؾ ألف يضعوا النباتات في أكياس ليحضروىا إلى المدرسة .وعند وصوؿ المدرسة ,اطمب مف التالميذ أف يختاروا

نباتاً واحداً مف النباتات التي جمعوىا ,ويضعوه أو يفردوه عمي ورقة بيضاء .اطمب منيـ الستخداـ المواد التي تـ تزويدىـ
بيا لرسـ صور لنباتاتيـ .

ثانياً :التفسير (استخالص المفيوم )
 -ما الفكرة الرئيسية ؟ كيؼ يمكف تحديد (تعريؼ) ىذه الفكرة الرئيسية ؟

 المفيوـ :أج ازء النباتات الرئيسية ىي :الجذور ,والسيقاف ,واألوراؽ .وعندما يرسـ التالميذ رسوماتيـ ,زودىـ بكتاب(مصدر تعميمي) يتحدث عف النباتات األخرى .اسأؿ التالميذ األسئمة التالية:

أف ىذه النباتات تختمؼ عف النبات الذي امامؾ ؟ وكيؼ أنيا تتشابو ؟ بماذا تشترؾ جميع النباتات فيو ؟ استمر في
 كيؼ ّطرح األسئمة باالتجاه نفسو حتي يتوصؿ التالميذ إلى أف أجزاء النبات ىي :الجذور ,والسيقاف ,واألوراؽ.
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 أعد التالميذ إلى الرسـ الذي رسموه ,واطمب منيـ أف يضعوا األسماء (الثالثة – المفاىيـ) عمى الرسـ .وىنا يمكف لممعمـتزويد التالميذ باألسماء العامة لنباتاتيـ ,أو يمكف اف تسأليـ عنيا إذا ما استطاعوا معرفتيا ,أو أف يستخدموا الكتاب

(المصدر التعميمي) لمتعرؼ عمى نباتاتيـ .
ثالثاً :التوسيع (توسيع المفيوم ) أو الفكرة
 ما الميارات (العمميات) التي سيتـ استخداميا ؟ المالحظة ,جمع البيانات ,تسجيؿ البيانات ,التحكـ في المواد. -كيؼ يمكف توسيع المفيوـ او الفكرة؟

 أنصاؼ قشور البيض أو أكبر(ألغراض الزراعة) أو أصيص صغير لمزراعة.ساعد التالميذ عمى جمع قشور البيض (أنصاؼ أو أكبر) ,ودع الطالب يرسموف عمييا (عيوناً وأنوفاً ألغراض التسمية

لألطفاؿ) ,وزودىـ بتربة خاصة بالزراعة لوضعيا فييا أو لممئيا ,ثـ يضعوا عدة بذور فاصوليا فييا ,وتغطيتيا بطبقة رقيقة
مف التراب الزراعي ,ثـ ليضعوا ىذه األوعية (قشور البيض بما فييا مف تربة وبذور) بجوار الشبابيؾ .اطمب مف التالميذ

متحدياً لمالحظة ومشاىدة ماذا يحدث يومياً  ...وعندما ( يكتشفوف) بدءا بذرة الفاصوليا بالنمو والخروج ,دعيـ يكمموا (البسمة
 )smileعمى القشرة إلكماؿ الوجو .وىكذا تعمـ والعب!!

وفي حالة نمو بذور الفاصوليا وظيورىا تماماً ,اطمب مف التالميذ أف يخمعوا (يقمعوا) إحدى النباتات ,ىؿ تستطيع تحديد

جذورىا؟ ساقيا؟ أوراقيا؟ اسأؿ التالميذ ماذا عمموا لمساعدة النبات لكي نما مف البذور .وما ىي األشياء التي جعمت النبات

حددوىا ىي ضرورية لمنبات .ناقش
وبيف لماذا ىذه األشياء التي ّ
ينمو ؟ اعمؿ قائمة فييا عمي السبورة ...وراجعيا معيـّ ,
أف الورقة (األوراؽ) ىي المكاف التي يتـ فيو صنع الغذاء؛ والماء واألمالح المعدنية يتـ أخذىا (امتصاصيا)
الحقيقة التي ترى ّ
مف التربة بوساطة الجذور عبر الساؽ إلى األوراؽ .والغازات مف اليواء الجوي تدخؿ النبات بوساطة االوراؽ ,وبمساعدة ضوء

الشمس تقوـ األوراؽ بصناعة الغذاء وبنائو.
أفكار إضافية لمتوسع :خزن الغذاء

يمكف لممعمـ أف يشارؾ التالميذ الطرؽ التي تخزف بيا النباتات الغذاء ,وماذا يفعؿ اإلنساف في ىذه المعرفة .عمى سبيؿ

المثاؿ ,عندما يخزف الغذاء في البذور والفستؽ ,تسقط األوراؽ ألف النبات ليس بحاجة ليا عندئذ .وكذلؾ يخزف الغذاء في
النبات في النبات في أجزاء مختمفة مف النبات.

زود التالميذ بثمار حقيقة ,وخضروات ,وبذور (أو صور عنيا) لتصنيفيا .اعمؿ لوحة إعالنية لمرسومات التي يقوـ بيا
ّ
التالميذ لمجذور ,والسيقاف ,واألوراؽ ,واألزىار ,والثمار ,والبذور التي يتغذى عمييا اإلنساف .ضع الصور بالقرب مف االسـ
المناسب .وبعض االحتماالت ىي :
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 الجذور( الجزر ,الفجؿ ,الشمندر ,البطاطا الحموة). -السيقاف(الييميف ,البطاطا ,البصؿ األخضر).

 األوراؽ (الخس ,السبانخ ,المموخية ,الممفوؼ ). األزىار( القرنبيط أو الزىرة ,البروكمي ). -الثمار( التفاح ,الخوخ ,البندورة ).

لماذا الفكرة ميمة لمتطور والنمو الشخصي ؟
 كيؼ يمكف أف تكوف حياتؾ بدوف نباتات ؟ ولماذا ينبغي عميؾ أف تعتني بالنباتات؟اف االعتناء بالنباتات يطور المسؤولية ؟
 ىؿ تعتقد ّ اسأؿ التالميذ ما إذا كاف أي مف آبائيـ أو أجدادىـ لو أرض أو حدائؽ منزلية يزرعونيا بالنباتات .ناقش االىتماـ والعنايةالتي تحتاجيا ىذه النباتات  ,وناقش كيؼ يمكف (ري) حقؿ واسع مف النباتات .
لماذا الفكرة ميمة لمعمم ،والتكنولوجيا ،والمجتمع ؟
 لماذا يتـ إجراء البحوث عمى النباتات النامية ؟ -لماذا تحتاج النباتات احياناً التسميد ؟

 ىؿ (جميع) النباتات تتطمب أف تكوف (في تربة) لكي تنمو ؟ بعض الزراعات المائية ال تحتاج إلى تربة .وىؿ تستطيع أفتفكر ماذا يستخدـ بدالً مف التربة لكى تنمو ؟
لماذا الفكرة ميمة لمنمو االكاديمي ؟
 لماذا تحتاج ألف تعرؼ ماذا تحتاج بذور النباتات لكى تنمو؟ -ماذا ينبغي عممو لممحافظة عمي صحة النباتات؟

 خالؿ أي فترة مف دورة حياة النبات يمكف أف تنمو بدوف أشعة الشمس ؟ لماذا؟لماذا الفكرة ميمة لموعي الوظيفي ؟
 ناقش مع التالميذ الوظائؼ أو الميمة التي تتضمف العناية بالنباتات مف مثؿ الحدائقى(الذي يعتني بالحدائؽ ) ومسؤوؿالحراج (طواؼ الحراج) ,وبيع الفواكو والخضروات في المخازف ,والعمؿ في أماكف بيع الزىور وتنسيقيا ,والميندس

الزراعي.

 إنماء النباتات والعناية بيا تحتاج إلى عمؿ مستمر ,ووقت وجيد كبير ,فبعض الناس الذيف يقوموف بذلؾ يسموف(مزارعيف) أو يعمموف في الحراج ,أو ىـ نباتيوف ,أو غذائيوف.
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 اسأؿ والديؾ لمساعدتؾ عمي اكتشاؼ ما قاـ بو مندؿ لمساعدتنا عمي فيـ نمو النباتات أفضؿ وتحسينيا .رابعاً  :التقويم
فإف الطالب يكوف قاد اًر عمى أف:
بانتياء القياـ باألنشطة العمميةّ ,
يحدد (يتعرؼ) الجذور ,والساؽ ,والورقة لنبات تاـ النمو.
ّ
 -يسمي األشياء(األربعة) التي تحتاجيا معظـ النباتات لكي تعيش.

 عند تزويده بتربة زراعية ,وبذو دوار الشمس ,وماء ,وكأس يبيف (أو يعرض) الخطوات الضرورية إلنماء النبات والعنايةبو.

يحدد أييا جذر ,وأييا ساؽ ,وأييا ورقة.
 عند إعطائو :الشمندر ,وقطعة مف الييميفّ , نشاط ( : )4بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بتخطيط درس من دروس مادة العموم العامة لمصفوف االولية وفق
نموذج دورة التعمم )...........)4E’s
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الفصل الخامس
نموذج ستيبانز  Stephan'sفي التغير المفاىيمى
اليدف العام :
أف تكتسب الطالبة المعممة نموذج ستيبانز في التغير المفاىيمى ومراحمو وكيفية تخطيطو في الدروس العممية وتطبيقاتيا.
األىداف الخاصة :
 أف تعرؼ الطالبة المعممة نموذج ستيبانز في التغير المفاىيمى.
 أف تحدد الطالبة المعممة مراحؿ نموذج ستبانز في التغير المفاىيمى.
 أف تخطط درس عموـ وفقاً لنموذج ستبانز في التغير المفاىيمى.

 نشاط ( )1ماذا تعرفون عن نموذج ستيبابنز في التغير المفاىيمي ؟

طريقة
تدريس
نموذج
تدريس

يتضمن
مفاهيم
نموذج
ستبانز في
التغير
المفاهيمي

عملية
تغيير

مفاهيم
مغلوطة

مفاهيم
سابقة
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نشرة مرجعية
نموذج ستيبانز  Stephan'sفي التغير المفاىيمي
طور ستيبانز ( )Stepans,1994نموذجاً في التغير المفاىيمي ( )CCMيضع الطالب ( المتعمميف) في بيئة تعممية –

تعميمية تشجعيـ عمى مواجية مفاىيميـ السابقة وكذلؾ مفاىيـ زمالئيـ السابقة ,ثـ العمؿ نحو الح ّؿ والتغير المفاىيمي.

 نشاط ( )2الحظي الشكل التالي :ما ىي مراحل نموذج ستبانز في التغير المفاىيمي ؟ ثم قم أنت ومجموعتك
بتفسير كل مرحمة من مراحميا ؟

االلتزم بناتج
عرض
المعتقدات

الذهاب وراء
المفهوم

مواجهة
المعتقدات

توسيع
المفهوم
تمثل المفهوم

نشرة مرجعية
وفي ىذا يتكون النموذج من المراحل الست اآلتية :
 -1االلتزام بناتج (نواتج) :
حيث يصبح الطالب واعيف لمفاىيميـ السابقة حوؿ (المفيوـ) مف خالؿ التفكير بو ,ثـ عمؿ تنبؤات(وااللتزاـ بنواتج ) قبؿ أف
تبدأ ّأية فعاليات وأنشطة.
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 -2عرض المعتقدات :
يعرض الطالب معتقداتيـ مف خالؿ المشاركة مع مجموعات ( تعاونية) صغيرة في البداية ,ثـ مع طمبة الصؼ كميـ.

 -3مواجية المعتقدات :
يواجو الطالب أفكارىـ ومعتقداتيـ مف خالؿ اختبارىا ومناقشتيا في مجموعات صغيرة.
 -4تمثل المفيوم :
يعمؿ الطالب نحو ح ّؿ االختالؼ الذىني (إف وجد) بيف أفكارىـ (اعتماداّ عمي المفاىيـ المسبقة المعمنة والمناقشة الصفية),
ومالحظاتيـ وبالتالي ( تبني) وتمثؿ المفيوـ الجديد واستيعابو ومواءمتو.
 -5توسيع المفيوم :
ي
يوس ع الطالب المفيوـ مف خالؿ المحاولة لعمؿ ارتباطات أو عالقات بيف المفيوـ الذي تـ تعممو في الصؼ ومواقؼ أخر ّ
بما فييا حياتيـ اليومية.
 -6الذىاب وراء المفيوم :
يتـ تشجيع الطالب لمذىاب وراء المفيوـ ,كأف يتابع األسئمة اإلضافية ,والمشكالت التي اختارىا وذات العالقة بالمفيوـ .
ىذا ويتألف النمط العام لتنفيذ األنشطة العممية وتطبيقيا المقترحة عمي النحو اآلتي:
 -1تحديد المفيوـ (مفيوـ واحد أو مجموعة المفاىيـ المترابطة).
 -2خمفية معموماتية لممعمـ.
 -3تقديـ بعض المفاىيـ البديمة (أو الخطأ) التي ليا عالقة بالمفيوـ المبحوث.
 -4مصادر التشويش لممفاىيـ البديمة (الخطأ) التي يقع الطالب فييا.
 -5التعمـ عف الموضوع باستخداـ التعميـ بنموذج التغير المفاىيمي في مجموعات تعاونية صغيرة.
 -6المراجع
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تخطيط درس وفقاً لنموذج ستبانز  Stephan'sفي التغير المفاىيمي
تتطمب المالحظات التدريسية المطموبة تزويد كل مجموعة من الطالب بالمواد واألدوات الال زمة لدراسة (المغناطيسية) من:
-

مغناط مختمفة (قضبانية ،شكل حدوة الفرس ،قرصي الشكل).

ماسكة ورق ،ورق ألمنيوم ،دبابيس ،قطع خشب ،مسمار حديدي ،وعاء ماء ،مطاط رباط ،قطع بالستيك ،كأس ،سمك كيربائي ،بطارية،

وبرادة الحديد .وىنا يمكن لممعمم تذكير الطالب أن ال توضع المغناط بالقرب من الكمبيوتر أو ديسكات الكمبيوتر ،أو أشرطة الكاسيت
،وأشرطة الفيديو ألن المعمومات المسجمة فييا قد تتمف أو يتم مسحيا.
النشاط  :مادة مغناطيسية أو مادة غير مغناطيسية

 -1االلتزام بناتج:

افرض أنك أعطيت ماسكة ورق ،وقطعة خشب ،ومطاط رباط ،وبعض ورق األلمنيوم ،وبعض البالستيك ،ومسمار حديدي ،وقرش .توقع
(تنبأ) أي ىذه المواد مواد مغناطيسية وأييا مواد غير مغناطيسية .أعط تفسيرات لذلك.

 -2عرض المعتقدات:
شارك مع مجموعتك (زمالئك) معتقداتك وأفكارك حول المواد التي يمكن أن يجذبيا المغناطيس والمواد األخرى التي ال يستطيع المغناطيس

جذبيا ،وبين األسباب التي تجعمك تعتقد ذلك .دع أحد ممثمي المجموعة ألن يشارك تنبؤات وتفسيرات المجموعة مع بقية طالب الصف.

 -3مواجية المعتقدات:
قرر ضمن مجموعتك كيف يمكن اختبار (فحص)أفكارك .احصل عمي األدوات الالزمة ثم اختبر تنبؤاتك .واعتماداً عمى مالحظتك ،ما
التغيرات -إن وجدت -التي ترغب بإجرائيا في تعميقاتك أو تفسيراتك؟

 -4تمثل المفيوم :
ما العبارة (أو الجممة) التي تستطيع عمميا (أو صياغتيا) حول (نوع) المواد التي ىي مواد مغناطيسية ومواد غير مغناطيسية ؟

 -5توسيع المفيوم:

باستخدام أفكارك وأفكار زمالئك اآلخرين ،تحرك في الغرفة ،ثم حاول تحديد المواد التي تعتقد أنيا مغناطيسية وأييا غير مغناطيسية

ثم اختبر (افحص) ذلك.

 -6الذىاب وراء المفيوم :
ما األسئمة األخرى واألنشطة التي ترغب (أو تحب) متابعتيا وليا عالقة بالمواد المغناطيسية والمواد الغير مغناطيسية ؟

 نشاط ( :)3بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بتخطيط درس وفق نموذج التغير المفاىيمي حسب المراحل
الخاصة بو ؟؟
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الفصل السادس
التعمم التعاوني وتطبيقاتو التربوية
اليدف العام :
تمكيف الطالب المتعممة مف اإللماـ بالتعمـ التعاوني وبعض تطبيقاتو التربوية والممارسات التدريسية
األىداف الخاصة:
 أف تعرؼ الطالبة المعممة مفيوـ التعمـ التعاوني.

 أف تميز الطالبة المعممة بيف التعمـ التعاوني والتقميدي والتنافسي والفردي.
 أف تحدد الطالبة المعممة مزايا التعمـ التعاوني .

 أف تميز الطالبة المعممة حجـ تكويف المجاميع التعاونية وصورىا.
 أف تكتب الطالبة المعممة مياـ أفراد المجموعة التعاونية.
 أف تحدد الطالبة المعممة مراحؿ التعمـ التعاوني.

 أف تضع الطالبة المعممة خطة عمي وفؽ التعمـ التعاوني.
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 نشاط ( )1بالتعاون مع أفراد مجموعتك :ما الفرق بين التعمم والتعميم ؟
نشرة مرجعية:
التعمم :مجيود شخصي ونشاط ذاتي يصدر عف المتعمـ نفسو وقد يكوف ذلؾ بمعونة مف المعمـ وارشاده.
التعميم :عممية حفز واستثارة لقوى المتعمـ العقمية ونشاطو الذاتي وتييئة الظروؼ المناسبة التي تمكف المتعمـ مف التعمـ.
كما أف التعميـ الجيد يكفؿ انتقاؿ أثر التدريب والتعمـ وتطبيؽ المبادئ العامة التي يكتسبيا المتعمـ عمى مجاالت أخرى
ومواقؼ مشابية .بمعونة شخص آخر.
 نشاط ( ) 2تمعن في بيت الشعر اآلتي :
أصابع كؼ المرء في العد خمسة

ولكنيا في مقبض السيؼ واحد

تأبي الرماح إذا اجتمعف تكس اًر

واذا افترقف تكسػ ػ ػػّرت آحادًا

بالتعاون مع أفردا مجموعتك :بعد قراءتكم لبيتي الشعر
ما مفيومكم لمتعمم التعاوني ؟

موقف
تعليمي
مهارات
اجتماعية

مجموعات
صغيرة

تفاعل

التعلم
التعاوني
هدف
مشترك

تعاون
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جلسة
دائرية

نشرة مرجعية
مفيوم التعمم التعاوني:
يمكف تعريفو بأنو .........................................:
 موقؼ تعميمي تعممي يعمؿ فيو التالميذ بصورة مجموعات صغيرة في تفاعؿ إيجابي متبادؿ يشعر فيو كؿ فرد عمى
أنو مسؤوؿ عف تعممو وتعمـ اآلخريف بغية تحقيؽ أىداؼ مشتركة .

 التعمـ ضمف مجموعات صغيرة مف التالميذ بحيث يسمح ليـ بالعمؿ معاً وبفاعمية .

 عبارة عف طرائؽ تنظيـ التفاعؿ االجتماعي داخؿ الصؼ أو خارجو بحيث تتحقؽ العممية التربوية عمى أكمؿ وجو,
ويتخذ التعمـ التعاوني نمط الجمسة الدائرية لمتالميذ وأسموب الحوار والنقاش لتحقيؽ النتاجات التعممية – التعميمية

بحيث يتعمموف معاً مف دوف اتكالية مطمقة عمى المعمـ أو عمي بعض األفراد منيـ .
ما آراؤكم في المرتكزات اآلتية لمتعمم التعاوني؟

 التفاعؿ اإليجابي المتبادؿ :بيف أعضاء كؿ مجموعة الذي يتمثؿ في النقاش بيف أعضاء كؿ مجموعة (.حاجة
بعضيـ إلى بعضيـ اآلخر).

 التفاعؿ المعزز وجيا لوجو ( تعمـ بعضيـ مف بعضيـ اآلخر).

 المحاسبية الذاتية وىي تعني أف كؿ فرد مسؤوؿ عف تعممو لممحتوي ضمف إطار المجموعة .
 الميارات االجتماعية( :القيادة ,والقدرة عمي اتخاذ القرار ,وبناء الثقة ,والتواصؿ ,وحؿ النزاعات) التي تعد مف األمور
الميمة في عمؿ المجموعات الناجحة .

 مناقشة عمؿ المجموعة :تقويـ مسار تقدـ المجموعة وتحقيؽ تقدميا ,والمحافظة عمى عالقات التواصؿ.
 نشاط ( )3قارن بين التعمم التنافسي والتعمم التعاوني:
أييما سائد في مدراسنا ؟
أييما تفضؿ ؟ ولماذا ؟
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نشرة مرجعية :
مقارنة بين التعمم التعاوني والتنافسي
التعمـ التعاوني

التعمـ التنافسي

 -يتفاعل المتعمم مع المتعممين اآلخرين

 -ال يوجد تفاعل بين المتعممين

 -ال توجد مسؤولية أمام اآلخرين

 -المتعمم مسؤول امام اآلخرين

 -تكون مجموعات متجانسة

 -تكون مجموعات متباينة

 -مسؤول أمام مجموعتو

 -مسؤول فحسب عن نفسو

 -االعتماد متبادل وايجابي

 -يعتمد المتعمم عمى نفسو فحسب

 -يمارس المتعمم الميارات االجتماعية

 -الميارات االجتماعية ميممة

مباشرة

 نشاط ( )4بالتعاون مع أفراد مجموعتك :
 حددوا الفكرة التي تعتمد عمييا أنواع التعمم اآلتية في التطبيق ؟
الفكرة التي يعتمد عمييا التطبيؽ

التعمـ
التعمـ التعاوني
التعمـ الفردي
التعمـ التنافسي
نشرة مرجعية:
التعمم
التعمم التعاوني

التعمم الفردي
التعمم التنافسي

الفكرة التي يعتمد عمييا التطبيق
إعداد المتعممين بحيث يعممون بعضيم مع بعض داخل مجموعات صغيرة،

ويساعد كل منيم اآلخر لتحقيق ىدف تعميمي مشترك ووصول جميع أفراد

المجموعة إلي مستوي اإلتقان.

في التعمم الفردي  ،يتدرب المتعممون االعتماد عمى أنفسيم لتحقيق أىداف

تعميمية تتناسب مع قدراتيم واتجاىاتيم وغير مرتبطة بأقرانيم من الطالب.

وفي التعمم التنافسي ،يتنافس المتعممون لتحقيق ىدف تعميمي محدد يفوز
بتحقيقو متعمم واحد أو مجموعة قميمة.
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 نشاط( )5بالتعاون مع أفراد مجموعتك  :حددوا الفروق بين التعمم التعاوني والتعمم التقميدي؟
التعمـ التعاوني

نمط التعمـ

التعمـ التقميدي

مصدر الخبرة
دور المتعمم

الدافعية لمتعمم

التفاعل المتبادل
التعزيز

بيئة التعمم
نشرة مرجعية :
الفروق بين التعمم التعاوني والتعمم التقميدي
التعمم التعاوني
عدة مصادر منيا ( المعمـ-
المتعمـ -البيئة)

نمط التعمم

التعمم التقميدي

مصدر الخبرة

المعمـ

يتعاوف مع مجموعتو إلنتاج

دور المتعمم

المتعمـ يستمع ويكتب

داخيمة

الدافعية لمتعمم

خارجية

الميمة

بيف المعمـ والمتعمـ

التفاعل المتبادل

بيف المتعمـ والمعمـ

الحكـ عمي المجموعة وليس

التعزيز

الحكـ عمي الفرد

عبارة عف جماعة أو مجموعة

بيئة التعمم

طاوالت فردية

بيف المتعمـ والمعمـ
عمي الفرد

204

 نشاط ( )6بالتعاون مع أفراد مجموعتك:عددوا بعض مزايا التعمم التعاوني ؟
نشرة مرجعية:
 جعؿ التمميذ محور العممية التعميمية التعممية وتنمية المسؤولية الفردية والمسؤولية والجماعية لدى المتعمميف
 تنمية روح التعاوف والعمؿ الجماعي بيف التالميذ .واعطاء المعمـ فرصة لمتعرؼ حاجات المتعمميف ومتابعتيا
 تبادؿ األفكار بيف المتعمميف .واحتراـ آراء اآلخريف وتقبؿ وجيات نظرىـ.
 تنمية أسموب التعمـ الذاتي لدى المتعمميف.

 تدريب المتعمميف عمى حؿ المشكمة أو اإلسياـ في حميا ,وزيادة مقدرتيـ عمي اتخاذ القرار.
 تنمية ميارة التعبير عف المشاعر ووجيات النظر .وتنمية الثقة بالنفس والشعور بالذات.
 تدريب المتعمميف عمي االلت ازـ بآداب االستماع والحدث.
 العمؿ بروح الفريؽ والتعاوف العمؿ الجماعي.

 تدريب المتعمـ عمى إبداء الرأي والحصوؿ عمى تغذية راجعة.

 يؤدي إلى كسر الروتيف وخمؽ الحيوية والنشاط في غرفة الصؼ.

 يشترؾ بطيء التعمـ والذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ بأعضاء المجموعة ويطور انتباىيـ.
 نشاط ( )7بالتعاون مع أفراد مجموعتك :ما تعريفك لممجموعة الواحدة ؟
نشرة مرجعية :
المجموعة الواحدة عبارة عف تشكيؿ عدد مف المتعمميف عمى ىئية مجموعات يتبادلوف الخبرات فيما بينيـ لموصوؿ إلى
ىدؼ معيف .

 نشاط ( ) 8بالتعاون مع أفراد مجموعتك  :ما العدد األنسب لضمان نجاح عمل المجموعة ؟
حجم المجموعة

إيجابياتيا

متعممان

ثالثة متعممين

 6-4متعممين
 8-6متعممين
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سمبياتيا

نشرة مرجعية :
العدد األنسب لضمان نجاح عمل المجموعة؟
حجم المجموعة
متعممان
ثالثة متعممين

إيجابياتيا


تحث المتعممين عمى المشاركة



تحث المتعممين عمي المشاركة نوعاً ما


 6-4متعممين



األفكار متعددة



ضبط المجموعات يكون بشكل جيد

األفكار تحتاج إلى وقت



تحتاج إلى ضبط أكثر



األفكار تحتاج إلى وقت









زيادة األفكار المطروحة

المناقشة تكون إيجابية وكثيرة


 8-6متعممين

سمبياتيا

تحتاج إلى متعمم يضبط المجموعة عمي

نحو جيد

قمة المجموعات

زيادة عدد األفكار




قد ال يشارك بعض المتعممين

تحتاج إلى إدارة قوية من المتعممين

 نشاط ( )9ىناك عدة صور لتكوين المجموعات التعاونية .بالتعاون مع أفراد مجموعتك:
 حددوا إيجابيات كل منيا وسمبياتيا ؟
نوع التكوين

السمبيات

اإليجابيات

التكوين العشوائي
التكوين الحر

التكوين المنظم
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نشرة مرجعية :
تكوين المجموعات التعاونية
أنواع تشكيؿ المجموعات التعاونية:
نوع التكوين
التكوين العشوائي
التكوين الحر

التكوين المنظم

السمبيات

اإليجابيات


اختصار الوقت



تكون مجموعات متجانسة



توفير الوقت



إعطاء الفرصة لممتعمم بان

الفرصة



إعطاء



التوازن بين الجماعات



يضمن المعمم تحقق التعمم

الختيار مجموعتو

يختار

لممتعمم

معينة



زمالئو

يحتاج لوقت وجيد وال
سيما في البداية

 نشاط ( )10بالتعاون مع أفراد مجموعتك :كيف يتم تنظيم العمل داخل المجموعة الواحدة ؟
نشرة مرجعية  :تنظيـ العمؿ داخؿ المجموعة الواحدة
تتكوف كؿ مجموعة مف (رئيس لممجموعة ,ومقرر لممجموعة ,واألعضاء)
 نشاط ( )11بالتعاون مع أفراد مجموعتك :ما ىي الميام الرئيسية لرئيس المجموعة؟
نشرة مرجعية  :ميام أعضاء المجموعات
المياـ الرئيسة لرئيس المجموعة
 ضبط المجموعة ويتضمف الضبط السموكي.

 ضماف مشاركة جميع الطالب في العمؿ بمف فييـ رئيس المجموعة.
 تنظيـ الحوار داخؿ المجموعة .بحيث يعطي الفرصة لكؿ طالب لبياف رأيو.
 تنظيـ خروج الطالب لممشاركة عمى السبورة او تالوتيا أماـ الطالب.
 عدـ الحكـ عمي اإلجابة .
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ألىداف

 نشاط ( )12بالتعاون مع أفراد مجموعتك :ما الميام الرئيسة لمقرر المجموعة؟ ما ميام أعضاء المجموعة؟
نشرة مرجعية :
الميام الرئيسة لمقرر المجموعة :
كتابة ما توصمت إليو المجموعة مف آراء أو مقترحات مع عدـ إغفاؿ أي معمومة ألي طالب.
مياـ أعضاء المجموعة
 المشاركة الفردية.
 المشاركة الجماعية

 االنضباط داخؿ المجموعة واالستماع إلجابات المشتركيف .
إف المجموعات التي يختارىا المعمـ ىي إحدى أسس التعمـ التعاوني ,وتبيف الدراسات أف التالميذ يتعمموف أكثر مف

الناحية األكاديمية واالجتماعية عندما يكوف أعضاء المجموعة مختمفيف بالقدرات بدالً مف أف يكونوا متشابييف إف
المجموعات التي يختارىا المعمـ تعطي المتعمميف فرصة العمؿ مع متعمميف مختمفيف عنيـ وفرصة لمتعرؼ عمييـ وتثميف

العمؿ الجماعي معيـ .وتكشؼ نتائج البحوث أف أقوى المجموعات ىي التي تتكوف مف متعمميف في شتى مستويات مف

الميارات .

وقد يمعب أفراد المجموعة أدوا اًر مختمفة كاآلتي:
 قارئ :يق أر الواجب بصوت عاؿ عمى المجموعة .

 مسجؿ :يدوف إجابات المجموعة وما يدور مف نقاشات .
 متفقد :يتأكد أف جميع أفراد المجموعة يفيموف عمميـ ,ويطمب مف أفراد المجموعة التوضيحات والتبريرات ,ويسأليـ
عف الطريقة التي تـ بيا توصميـ إلى اإلجابة.

 جامع المواد :يجمع المواد ويسمـ المواد لممتعمميف ويجمع المواد منيـ ويضعيا في ممفات ,ويسمـ الميمات.
 مقرر :يقدـ أداء المجموعة لمصؼ  ,ويقدـ المشروعات أيضاً.

 مراقب :يراقب مستوي الضجيج والتشويش في المجموعة ,ويساعد الفريؽ عمى االنشغاؿ في ميماتيـ التي يكمفوف بيا
عف طريؽ مراقبة الوقت.
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 نشاط ( : )13من خالل ما تعرفنا حول التعمم التعاوني فسروا مراحل التعمم التعاوني بالتعاون مع زمالئك في
مجموعتك ؟

توزيع الطالب

دور التقويم
والمراجعة

توزيع وإدارة
الوقت للحصة

دور المعلم

نشرة مرجعية:
المراحل التي يمر بيا الدرس بطرقة التعمم التعاوني
المرحمة األولى :طريقة توزيع الطالب داخل الصف
 توزيع المتعمميف بحسب الفروؽ الفردية (ممتاز ,وجيد جداً ,وجيد... ,الخ).
 اختيار قائد أو منسؽ لكؿ مجموعة ..يتغير المنسؽ في المقاءات الالحقة.
 يفضؿ أال يزيد عدد المجموعة الواحدة عف خمسة متعمميف.
 أف يكوف نمط المجموعات دائرياً.

المرحمة الثانية :طريقة توزيع إدارة وقت الحصة
 تعطى عشر دقائؽ لمعصؼ الذىني لكؿ مجموعة بحسب موضوع الدرس.

 تعطي عشر دقائؽ الستعراض األفكار الرئيسية المستنبطة مف المجموعات عف طريؽ تعميؽ رؤساء المجموعات حوؿ
ما توصمت إليو كؿ مجموعة مف األفكار ,مع األخذ بالحسباف عدـ التكرار ليذه األفكار الجديدة لموضوع الدرس مف

المجموعات األخرى.
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 تسجيؿ ىذه األفكار عمى السبورة مف منسؽ كؿ مجموعة أو مف المعمـ نفسو.
المرحمة الثالثة :دور المعمم في ىذه المرحمة
يعطي عشروف دقيقة مف زمف الحصة لممعمـ في إبراز النقاط التوضيحية لموضوع الدرس واعطاء أمثمة توضيحية بحسب

الشرح المطموب نقمو إلى التالميذ عف طريؽ النقاط التي لـ يبرزىا المتعمموف في أثناء استعراض األفكار الرئيسية لمدرس
واإلشادة بالمجموعات التي حققت أقصى توضيح لموضوع الدرس.
 اإلعداد المسبؽ الجيد مف المعمـ عف طريؽ تجاربو مع التالميذ في العصؼ الذىني واالستعداد المبكر في اإلجابة
والتوضيح لنقاط يتوقع المعمـ استثارتيا مف التالميذ أنفسيـ.
المرحمة الرابعة :دور التقويم والمراجعة
 يعطي الجزء الباقي مف زمف الحصة لممناقشة والحوار بشأف األفكار المستنبطة مف المجموعات وحسب ما ورد في
شرح المعمـ لموضوع الدرس واستثارة التالميذ في داخؿ المجموعات بشأف بعض التساؤالت والتعميقات المتعمقة
بموضوع الدرس لـ تكف واضحة في أذىانيـ داخؿ المجموعات الصغيرة في أثناء الجولة األولى مف زمف الحصة

بحسب ما وردمف إضافات أو توضيحات مف المعمـ نفسو ,وىذه المالحظة يكوف المعمـ مسؤوالً عنيا أثناء مالحظتو
لكؿ مجموعة وتسجيؿ النقاط اإليجابية والسمبية أثناء قيادة التالميذ أنفسيـ داخؿ المجموعات في النقاش حوؿ موضوع
الدرس ....ويأتي دور المعمـ في إبرازىا إذا دعت الحاجة إلي ذلؾ عف طريؽ دعـ اإليجابيات ومناقشة السمبيات

الواردة مف التالميذ أنفسيـ في أثناء النقاش في المرحمة األولي مف زمف الحصة .

 يحاوؿ المعمـ في أثناء ىذه المرحمة في معرفة اإلجابة مف التالميذ أف تكوف اإلجابة جماعية مف المجموعات أنفسيا,

ومحاولة مشاركة معظـ تالميذ المجموعات مف دوف خالؿ معرفة المعمـ باف موضوع الدرس تحقؽ بنسبة عالية

واتاحة الفرضة لمعظـ التالميذ في المشاركة اإليجابية في استيعاب موضوع الدرس الجديد في كؿ حصة دراسية .
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تخطيط درس عموم وفق استراتيجية التعمم التعاوني

الصف  :الثالث االبتدائي .
المادة :عموم

الشعبة......:

الموضوع :التربة

األىداف التعميمية الخاصة :

بعد االنتياء مف ىذا الدرس يتوقع أف يكوف التمميذ قاد اًر عمى أف :

 يستكشؼ التربة ويحدد مكوناتيا . يقارف أنواع مختمفة مف التربة. يذكر فوائد التربة.االجراءات والخطوات:

 التييئة :يقوـ المعمـ بتقسـ التالميذ عمى مجموعات ,بحيث تشمؿ كؿ مجموعة مف ( )5-4متعمميف.
 يطرح المعمـ عمى التالميذ السؤاؿ اآلتي:

 ىؿ حدث وأف أضفت شيئاً إلى التربة لجعؿ النباتات تنمو بشكؿ أفضؿ؟ -ىؿ نستفيد مف بقايا الكائنات الحية؟

 مف المتوقع أف يقوـ قائد كؿ مجموعة بالتشاور مع زمالئو بطرح إجابة عمي السؤاؿ.

 تقبؿ إجابات المتعمميف وتـ تسجيميا عمي السبورة أو الشفافية وقد تكوف بيف اإلجابات أف التربة تتكوف مف صخور
وأوراؽ وفضالت وىنا يخبر المعمـ المتعمميف بأف درسنا اليوـ ىو التربة.

 العرض:

 يطم ب المعمـ مف مجموعات المتعمميف المتعاونة كتابة تقرير(أو التكمـ) عف التربة وفوائدىا ,عمى أف يتـ عرض
التقارير في الحصة المقبمة.

 يطرح المعمـ السؤاؿ التالي عمى التالميذ :ال تستمر حياة المخموقات الحية دوف توافر التربة ,ما التربة ؟وما
مكوناتيا؟!
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نشاط (:)1
 يطمب المعمـ مف قائد كؿ مجموعة إعداد المواد المطموبة لمنشاط وتجييزىا وىي :تربة مزودة بفضالت حيوانات وفتات
الصخور وأوراؽ األشجار ,ثـ يطمب منيـ اإلجابة عف السؤاؿ السابؽ ,ثـ يحدد مدة زمنية لمقياـ بيذا النشاط.

 يقوـ قائد كؿ مجموعة بإعداد بطاقة تتضمف أسماء تالميذ مجموعتو ,وتوزيع األدوار التي اتفؽ عمييا إذ يقوـ مقرر
المجموعة كشؼ مكونات التربة ,مثال يمكف أف يتوصؿ أحد أفراد المجموعة إلى أف التربة تتكوف مف فتات الصخور,

وأخر مف أوراؽ وكذا....

 بعد االنتياء مف المدة الزمنية التي تستغرقيا ممارسة النشاط ,يستمع المعمـ إلى ما توصمت إليو كؿ مجموعة إذ يقوـ
القائد بعرض ما توصمت إليو مجموعتو.

 بعد ذلؾ يقوـ المعمـ بتقديـ التدعيـ المناسب(مادي معنوي) لممجموعة التي حققت أفضؿ النتائج في أقؿ مدة زمنية وفي
أفضؿ صورة تعاونية.

 يوضح المعمـ لممتعمميف أف التربة ليا أنواع مختمفة ؟ ما ىي ؟ وأيف يوجد كؿ نوع؟ وما استخدامات كؿ نوع منيا؟ مع
إعالميـ بأف اإلجابة عف السؤاؿ تتطمب القياـ بالنشاط اآلتي:
نشاط (:)2
 يطمب المعمـ مف قائد كؿ مجموع توزيع األدوار بيف أفراد مجموعتو ,وكذلؾ تجييز األدوات المستخدمة في النشاط
وىي :كيس بالستيكي قابؿ لإلغالؽ عدد ,2كيس يحتوي عمي تربة رممية يرمز ليا بالحرؼ أ ,كيس يحتوي عمي

تربة طينة يرمز ليا بالحرؼ ,عدسة مكبرة.

 يقوـ متعمـ أو أكثر بتفحص العينات مف التربة ويقوـ ثاف بتسجيؿ المالحظات ,في حيف يقوـ ثالث بكتابة
االستنتاجات التي توصؿ ليا بقية أفراد المجموعة ويمكف أف تكوف االستنتاجات كاآلتي:

 -تختمؼ التربة فيما بينيا مف حيث الموف وحجـ الحبيبات واحتفاظيا بالماء.

 ىناؾ أنواع لمتربة منيا التربة الرممية التي توجد بالمناطؽ الصحراوية وىي غير صالحة لمزراعة وتمتاز بأف حبيباتياكبيرة وغير متماسكة مما يجعؿ بينيا فراغات تسمح بمرور الماء واليواء.

 والتربة الطينة التي توجد في المناطؽ السيمية وىي صالحة لمزراعة وتمتاز بصغر حبيباتيا مما يجعميا تحتفظ بالماء. حينما ينتيي الوقت المخصص لمنشاط ,يقوـ قائد كؿ مجموعة بعرض ما توصمت إليو مجموعتو مف إجراءات في
أثناء التنفيذ لمنشاط ,وما توصؿ إليو مف مالحظات ونتائج.

 بعد ذلؾ يقوـ المعمـ بتقديـ الدعـ المناسب لممجموعة التي حققت أفضؿ النتائج في أقؿ مدة زمنية وفي أفضؿ صور
العمؿ الجماعي.
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ث -غمؽ الدرس:
في نياية الدرس أو الموضوع ,يطمب المعمـ مف متعممي كؿ مجموعة كتابة أو ذكر المفاىيـ والتعميمات والمبادئ التي تـ

التوصؿ إلييا طواؿ الحصة.
ج -التقويـ:

يقدـ المعمـ بعض األسئمة االختبارية بيدؼ تقويـ مستوى كؿ متعمـ عمي حدة بصورة فردية ضمف المجموعة ,ومف ىذه
األسئمة ما يمي:
س :1ما مكونات التربة؟
س:2ما أنواع التربة ؟وأيف يوجد كؿ نوع؟
س:3ما فوائد التربة ؟
 نشاط ( :)14بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بتخطيط درس من دروس مادة العموم العامة لمصفوف االولية
وفق التعمم التعاوني؟
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الفصل السابع
استراتيجية االستقصاء
اليدف العام
أف تكتسب الطالبة المعممة استراتيجية التدريس باالستقصاء ومراحميا وكيفية تخطيطو في الدروس الصفية
وتطبيقاتيا.
األىداف الخاصة :
 أف تعرؼ الطالبة المعممة التدريس باالستقصاء .
 أف تحدد الطالبة المعممة مكونات عممية االستقصاء .
 أف تكتب الطالبة المعممة خالصة موجزة لخصائص التدريس باالستقصاء .
 أف تقارف الطالبة المعممة بيف التدريس باالستقصاء والتدريس التقميدي .
 أف تميز الطالبة المعممة الفروؽ بيف أنماط التدريس باالستقصاء .
 أف تطبؽ الطالبة المعممة درس وفؽ استراتيجية االستقصاء الموجو .
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 نشاط ( :)1من خالل قراءة التعريفات التالية ،وبالتعاون مع أفراد مجموعتك ،حددي العناصر األساسية المشتركة
فييا ،ثم اكتبى تعريفاً يحدد مفيوم االستقصاء كعممية لمتدريس.
•

عرؼ "راشيمسوف"  Rachelsonاالستقصاء بأنو "عممية حؿ المشكمة ,ويتضمف توليد فرضيات واختبارىا" ,وىذا

يعني أف االستقصاء يطرح أسئمة تحتاج إلى إجابة مما يتطمب إيجاد فرضيات تمثؿ إجابات محتممة عف المشكمة ذات
العالقة.

•

عرفو "كينيث جورج"  Kenneth Georgeوزمالؤه بأنو "نمط أو نوع مف التعمـ الذي يستخدـ فيو المتعمـ ميارات

واتجاىات لتنظيـ المعمومات وتقويميا مف أجؿ توليد معمومات جديدة " ويؤيد ىذا التعريؼ االتجاه القائؿ بأف

االستقصاء يولد المعرفة مف خالؿ البحث وطرح األسئمة الالزمة لذلؾ.
•

ويرى "روبرت صند"  Robert Sundو"ليزلي تروبردج"  Leslie Trowbridgeأف االستقصاء ىو العمميات العقمية
التي تشتمؿ عمى المالحظة ,والتصنيؼ ,والقياس والتنبؤ ,والوصؼ.

حل
المشكلة
توليد
فرضيات

طرح
أسئلة

بحث

وصول
لحل

االستقصاء

عمليات
عقلية

استراتيجية
تدريس
تقصي
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 نشاط ( :)2مكونات عممية االستقصاء( نشاط شفوي)

متغيرة
تفسيرية
حب
االستطالع

القدرة علي
تحمل
الضغوطات

مؤقتة
أو
مبدئية

طبيعة
المعرفة
قيم
واتجاهات

احترام
األدلة

الموضوعية

المعرفة
االستقصاء

تحديد هدف
االستقصاء

توليد
إجابات

تطبيق
النتييجة

مصدر
المعلومات

إجراءات

أدوات معاونة
الستقصاء
المعرفة

الوصول
إلي
نتيجة

تحليل
المفاهيم
عملية
االستقصاء
العقلي
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 نشاط ( :)3متعاوناً مع أفراد مجموعتك ،استخمص الخصائص الرئيسة لمتدريس باالستقصاء.
بناء الهيكل
اإلدراكي
غرس جذور
االهتمام
بالعلم في
نفوسهم

إعمال الفكر

خصائص
االستقصاء

تنمية
مهارات
العلم

وسيلة
للتنوير
العلمي

بذل النشاط
البدني
والعقلي

تساعد علي
التعلم الذاتي

 نشاط ( :)4بالتعاون مع أفراد مجموعتك ،وبما توصمت إليو في النشاط السابق ،حدد خمسة فروق جوىرية بين
التدريس باالستقصاء والتدريس التقميدي(التمقين).
نشرة مرجعية :
أنماط التدريس باالستقصاء
حدد بعض الباحثيف ثالثة أنماط يمكف تطبيقيا في الصؼ عند التدريس باستراتيجية االستقصاء ,وىذه األنماط ىي:
 -1االستقصاء الحر:
ويقصد باالستقصاء الحر قياـ الطالب باختيار الطريقة و األسئمة و المواد الالزمة لموصوؿ إلى حؿ ما يواجو مف
مشكالت ,أو فيـ ما يحدث حولو مف ظواىر وأحداث.
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 -2االستقصاء الموجو:
ويقصد بو ما يقوـ بو المتعمـ تحت إشراؼ المعمـ وتوجييو ,أو ضمف خطة بحثية أعدت مقدماً ,ويعتمد ىذا النوع مف

االستقصاء عمى المتعمـ ولكف في إطار واضح محدد األىداؼ.

ويرى البعض أف ىذا النوع مف االستقصاء أكثر عمميةً مف االستقصاء الحر ,ويناسب التعميـ مف خالؿ مناىج دراسية

محددة .

وىناؾ نماذج متعددة تشرح االستقصاء الموجو منيا نموذج ساشماف الذي يشتمؿ عمى الخطوات التالية :
 -1تحديد المشكمة.
 -2تحديد الفروض الممكنة لحؿ المشكمة.
 -3جمع المعمومات الالزمة الختبار الفروض وحؿ المشكمة.
 -4مراجعة الفروض.
 -6تكرار الخطوات ( )4 – 1حتي إيجاد الفرض الصالح لحؿ المشكمة وتفسير كافة المعمومات.
-3االستقصاء العادل:
ىو طريقة لمتفاىـ بيف أفراد المجتمع الذي يحدث فيو تعارض بيف القيـ االجتماعية أو القضايا التي يوجد حوليا جدؿ,

ويتطمب ذلؾ توضيح االختالفات وتحميؿ القضايا فيما بينيـ بذكاء واتخاذ موقؼ سميـ يتسـ بالعدؿ والشرؼ.
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تطبيق عممي عمي التدريس باستخدام استراتيجية االستقصاء الموجو
الصف :الرابع االبتدائي

الشعبة.....:

المادة  :عموم

الموضوع :االجسام الشفافة والمعتمة

األىداف التعميمية :
بعد االنتياء مف الدرس يتوقع مف الطالب أف:
 .1يميز بيف األجساـ الشفافة  ,واألجساـ المعتمة.
 .2يثبت بالتجربة نفاذ الضوء مف خالؿ األجساـ الشفافة.
 .3يصؼ األجساـ شبو الشفافة التي يمكف لمضوء النفاذ الجزئي منيا.
 .4يثبت بالتجربة عدـ نفاذ الضوء مف خالؿ بعض األجساـ.
اإلجراءات والعرض :
المشكمة الرئيسة :

ىؿ ينفذ الضوء مف جميع األجساـ ؟

العمميات االستقصائية :
األنشطة المقترحة :
نشاط رقم (: )1

تجميع وتنظيـ :
تجريب :

مالحظة :

األدوات المستخدمة  :مصباح يدوي  ,قطعة مف الزجاج الشفاؼ .
تسميط الضوء مف المصباح عمى القطعة الزجاجية .

س /1ما ذا حدث لمضوء أثناء توجييو عمى الزجاج ؟
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تفسير :

س /2بما ذا تفسر نفاذ الضوء مف خالؿ الزجاج ؟
س /3بـ تفسر رؤية الضوء مف خمؼ الزجاج .

استدالؿ :

س  /4ىؿ ينفذ الضوء مف خالؿ الزجاج الشفاؼ ؟

نشاط (: )2

األدوات المستخدمة  :مصباح يدوي  ,قطعة كرتوف  ,أو خشب.

التجريب :

تسميط الضوء عمى قطعة الكرتوف .

المالحظة :

س  /5ما ذا تالحظ ؟

التفسير :

االستدالؿ :

س / 6بـ تفسر عدـ رؤية الضوء مف خمؼ قطعة الكرتوف؟

س / 7ىؿ ينفذ الضوء مف خالؿ القطعة الكرتونية ؟

نشاط (: )3
تجميع وتنظيـ :

تجريب :

مالحظة :

األدوات المستخدمة  :مصباح يدوي  ,قطعة مف الزجاج المبرغؿ ( المثمج ) .

تسميط الضوء عمى قطعة الزجاج المبرغؿ .

س / 8ما ذا تالحظ عند تسميط الضوء ؟
220

تفسير :

س / 9بـ تفسر النفاذ الجزئي لمضوء مف خالؿ الجسـ ؟

استدالؿ :

س / 10ىؿ نفذ الضوء كميا مف خالؿ الزجاج المبرغؿ ؟

تعميـ :

يمكف تقسيـ األجساـ بحسب نفاذ الضوء إلى :
 .1أجساـ شفافة .
 .2أجساـ شبو شفافة .
 .3أجساـ معتمة .
 األجساـ الشفافة ينفذ منيا الضوء كميا .
 األجساـ شبو الشفافة ينفذ منيا الضوء جزئيا .
 األجساـ المعتمة ال ينفذ منيا الضوء قطعيا .

 نشاط ( : (5بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بتخطيط درس عموم من الصفوف األولية وفق استراتيجية
االستقصاء الموجو؟
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ممحق رقم ()9
أسماء الطالبات المشاركات في البرنامج
 .1آالء عبد المطيف أبو سيف
 .2إخالص عصام الديب
 .3إيمان محمد البساينة

 .4إبتهال رضوان أبو الكاس
 .5أسماء محمد الشيخ

 .6أحالم باسم المصري
 .7تسنيم موفق حميد

 .8بدير محمد غريب

 .9خمود سميمان أبو عيد

 .11نور محمد أبو الكاس
 .11نجوى إبراهيم نجم

 .12لبني عمى القواسمي
 .13صفاء سهيل لبد
 .14خمود محمد لبد
 .15دينا جالل البنا

 .16إسراء ناصر الدريممى
 .17داليا يوسف كسكين
 .18غادة جمال الهور

 .19بيسان خميل زعرب

 .21دعاء عرفات البرديني
 .21هنادى حرب الدعوار
 .22جالء منير الحمو

 .23صقاء موسي مزهر

 .24هنادى عبد الكريم العكموك
 .25والء ممدوح بعموشة

 .26فاطمة عبد السالم أبو منسي
 .27ثناء مجدى الحسنات

 .28ضحى محمود أبو سمعان
 .29مني صالح سالمة

 .31حنين عبد الكريم الغميظ
 .31شيماء عايش أبو لبدة
 .32لينا أحمد الشاويش

 .33إسراء تيسيرالكحموت
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ملحق رقم ()10
صور التطبيق
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