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 لخص:امل
وتطبيقهم هلا أثناء  اوأساسياهتهدفت الدراسة إىل استقصاء درجة معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية ملبادئ النظرية البنائية        

ني تاناستب داات الدراسة ومها عبارة عن( معلمًا من معلمي العلوم الشرعية .وقد طبق عليهم أ 108تدريسهم .وتكونت عينة الدراسة من ) 
( فقرة األوىل متثل مستوى املعرفة  لديهم، والثاين ميثل مستوى التطبيق. وبعد حتليل البياانت توصلت الدراسة إىل النتائج 72ن من )تامكون
متوسطة؛ كانت يسهم  أثناء تدر يف أن درجة معرفة معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا  اآلتية:

(.كما أن درجة معرفة تطبيق معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية ملبادئ النظرية البنائية 2,0413حيث بلغ املتوسط الكلي  )
إحصائية ( .كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 2.041838متوسطة؛ حيث بلغ املتوسط الكلي  )كانت وأساسياهتا أثناء تدريسهم  

أثناء تدريسهم تعزى إىل املتغريات؛ سنوات اخلربة يف بني متوسطات درجات معرفة معلمي العلوم الشرعية ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا 
حلة  مرحلة التدري  ولصاحل املر إىل.و  ( سنوات. و إىل  املؤهل العلمي ضمن مستوى البكالوريوس +الدبلوم الرتبوي10ولصاحل أكثر من )

وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تطبيق معلمي العلوم الشرعية ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا  . املتوسطة
تعزى  ملتغريات؛ سنوات اخلربة  ولصاحل مستوى )أكثر من عشر سنوات (. واملؤهل العلمي ولصاحل مستوى البكالوريوس +الدبلوم الرتبوي 

ويف ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بعقد دورات تدريبية ملعلمي العلوم الشرعية  القدامى  مرحلة التدري  ولصاحل املرحلة االبتدائية. .واىل
واجلدد على حد سواء للتعريف مببادئ النظرية البنائية وأساسياهتا يف التدري .

Abstract:
The degree of knowledge of forensic science teachers in Saudi Arabia

 for the principles and fundamentals of the theory of constructivist 

 and their applications in teaching 
This study aimed to investigate the degree of Teachers of forensic science in the Kingdom of 

Saudi Arabia to the principles and the basics of theory of constructivist and their application to 
during their teaching . The study sample was of (108 ) teachers from teachers of forensic 
science. The applied them tow tools study, which is about two components questionnaires from 
(72) paragraphs. The first paragraph represents they have the knowledge level and the second
level represents the data applied .The  study found the following results analysis: That the degree
of knowledge of teachers of forensic science in the Kingdom of Saudi Arabia to the principles of
the theory of constructivist  in the teaching medium reaching the overall average (2.0413). Also,
the degree of knowledge of the application of Teachers of forensic science in the Kingdom of
Saudi Arabia to the principles of constructivist theory in the teaching medium reaching the overall
average (2.041838).And there are significant differences between the mean scores of teachers of
forensic science knowledge of the principles of constructivist theory and fundamentals during their
teaching due to the variable years of experience and in favor of more than( ten years).And to
qualification within the bachelor's level variable + educational .And so to teaching diploma stage
and in favor of the intermediate stage.And also there are significant differences between the mean
scores of the application of forensic science teachers to the principles of constructivist theory and
fundamentals due to the variable years of experience and in favor of the level (more than ten
years). Qualifications Bachelor's level and in favor of variable + Educational Diploma .And so to
stage and in favor of teaching elementary school .In light of the search results researcher
recommends the holding of training courses for teachers of forensic science, old and new alike.
Forensic science teachers working in the field to the principles of constructivist theory in teaching.
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مقدمة: 
شهدت مناهج العلوم الشرعية يف  اململكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا يف السنوات القليلة األخرية، ونقلة         

وهذا ما تنص عليه  ايت العصر والتغريات الداخلية والعاملية وتليب أهداف الرتبية والتعليم.نوعية ليتواكب ذلك مع حتد
" أن غاية التعليم هي فهم اإلسالم فهمًا صحيحًا متكامالً، وغرس من وثيقة منهاج العلوم الشرعية يف التعليم العام 

مية وابملثل العليا وإكسابه املهارات املختلفة، وتنمية العقيدة اإلسالمية ونشرها وتزويد الطالب ابلقيم والتعاليم اإلسال
االجتاهات السلوكية البناءة وتطوير اجملتمع اقتصاداًي واجتماعيًا وثقافيًا وهتيئة الفرد ليكون عضوًا انفعًا يف بناء 

 (5: 2007جمتمعه".)وثيقة منهج العلوم الشرعية يف التعليم العام ،
م الشرعية على عناصر املنهاج األربعة وهي: األهداف واحملتوى والطرائق والتقومي على واشتمل تطوير مناهج العلو      

 كاسرتاتيجياتتباع اسرتاتيجيات وطرائق التعليم احلديثة  ااملعلم ليكون معيناً للمعلم يف  حد سواء ؛كما مت تصميم كتاب
بعض تطبيقاهتا، والتعليم التعاوين وتعلم األدوار.  التعليم املباشر اليت تشمل: الطريقة اإللقائية واحلوار واملناقشة يف

واسرتاتيجيات التعليم القائمة على االكتشاف اليت تشمل كاًل من: االستقرائية والعصف الذهين، والطرائق القائمة على 
تعد الصورة التقليدية  النظرية البنائية كاخلرائط املفاهيمية، ومنوذج التعلم البنائي، ودورة التعلم وغريها....... ؛ ولذلك مل

للصف مقبولة لدى الرتبويني يف ظل هذه التطورات، وهناك الكثري من األفكار واآلراء التجديدية اليت تنظر إىل العملية 
؛ فالبنائية ليست طريقة يف التدري  وإمنا هي ثقافة وبصفة خاصة من خالل النظرية البنائيةالتعليمية بطرائق خمتلفة، 

ن الطالب يبنون املعرفة ويفسرواها كل بطريقته اخلاصة من خالل التفاعل مع الظواهر أبنية على االعتقاد تربوية كاملة مب
 الطبيعية ومع اآلخرين من حوله. 

جذور النظرية البنائية:
رخيية قدمية هلا جذورًا ات فإنابلرغم من حداثة مفهوم فلسفة النظرية البنائية يف العصر احلايل يف التعلم املعريف؛         

تعود إىل عهد فالسفة اإلغريق سقراط وأرسطو وأغسطي  الذي قال " أنه يتوجب على الناس عند حبثهم عن احلقيقة 
(. ومن مث تناول فالسفة الغرب يف العصور الالحقة 73: 2012أن يعتمدوا على اخلربة احلسية" ) العفون ومكاون ،

كانت الذي يعد املنشئ الرئي  للفكر البنائي يف الفلسفة وعلم "عمانويل "البنائية يف أعماهلم. ومن هؤالء الفيلسوف 
النف  الذي أكد ابلربهان  أن كاًل من التنظيم العقلي واملدخل احلسي متضمن يف عملية املعرفة؛ فالعقل يوفر املقوالت 

اخلربة. يف حني تعطي اخلربة احلسية والعالقات األساسية كالعالقات املكانية والزمانية والسببية اليت تعطي شكاًل لتدفق 
أن الفيلسوف االيطايل  "فون غليسرفيلد "من جهتها املفردات املادية حمتوى ومضموانً خاصًا ملقوالت العقل. فيما يرى

مؤلف كتاب املعلم اجلديد أول بنائي حقيقي يف القرن الثامن عشر ومن أقواله "أن املعرفة تشري إىل "إمباتيستا فيكو "
املفاهيمية اليت يعدها الفاعلون االبستميون قابلة للحياة وذات فاعلية إذا سلمنا مبدى اخلربة احلالية ضمن تقليدهم  البىن

الفكري واللغوي" ويقول أيضًا "أن اإلله يعرف العامل ألنه هو الذي خلقه، وما يستطيع الكائن البشري أن يعرفه هو 
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وهرابرت ووليم جيم  للعقل على ( . وبعده نظر  كل من ديوي  73: 2012صنعه بنفسه فقط" ) العفون ومكاون ،
أنه نتاج اجتماعي وعامل يف الطبيعة واحلياة االجتماعية يعني على تغيري جمرى تطوره كما نظروا إليه أيضًا على أنه 

أنه متفرد، ومل  طبيعة وظيفية تكلفية من انحية عملية بداًل من كونه مظهرًا لروح مطلق .كما نظروا إىل كل فرد على
كما ينسب أتسي  النظرية البنائية إىل العامل األمريكي تتشنر    يتصوروا أية غاية اثبتة للتطور الطبيعي أو االجتماعي.

وهو أحد تالميذ عامل النف  األملاين فونت الذي ساهم يف ظهور املدرسة البنائية يف علم النف . وهي املدرسة اليت 
همة على مالحظة املرء لعملياته العقلية )االستبطان الذايت( .وبعد ذلك مهدت أفكار إدلر تؤكد يف أحد عناصرها امل

األرضية للنظرية احلديثة يف املمارسات التعليمية. والبنائية فلسفة تعلم أتسست على مقدمة منطقية وهي : أننا نبين 
احد يشكل قوانينه ومناذجه العقلية اليت فهمنا للعامل الذي نعيش فيه بواسطة اخلربات اليت نتعرض هلا وان كل و 

 (. 2014يستخدمها يف جعل خربة ما ذات معىن.)الزعيب،
وهكذا حىت جاء  بياجيه واليت ظهرت البنائية يف أعماله يف علم النف  بشكل واضح ؛ حيث رأى أن املعرفة         

(. وقد أتثر بياجيه بعدد من 2002)املومين، ذات طبيعة وظيفية تكيفية مبعىن أاها تنمو ضمن اخلربات اخلاصة للفرد 
الفالسفة فاهتم بتحديد مصادر القوة اإلنسانية على معرفة احلقيقة أي ما يسمى بنظرية املعرفة إىل نتيجة مفادها أن 

(. 1983تعلم أي شيء يتطلب معرفة سابقة لبعض املفاهيم األساسية املتعلقة ابلزمان واملكان )غازدا وكورسيين،
الرئي  للتعلم عند بياجيه هو تكوين متعلمني قادرين على عمل أشياء جدية. ولي  جمرد تكرار ملا فعلته  فاهلدف

األجيال السابقة. فالطلبة يستطيعون االبتكار ولديهم القدرة على االخرتاع واالكتشاف، أما اهلدف اآلخر للتعلم هو 
 (.2002تكوين شخصية انقدة وليست مستسلمة.)سالمة،

إن التعلم املعريف عند بياجيه هو ابلدرجة األوىل عملية تنظيم ذاتية للرتاكيب املعرفية اليت تستهدف مساعدته         
على التكيف مبعىن أن املتعلم يسعى للتعلم من أجل التكيف مع الضغوط املعرفية املمارسة على خربته خالل تفاعله مع 

لضغوط إىل حالة من االضطراب أو التناقض يف الرتاكيب املعرفية لديه معطيات العامل التجرييب. وغالبًا ما تؤدي هذه ا
ومن مث حياول املتعلم خالل عملية املوازنة مع عملييت املماثلة واملواءمة استعادة التوازن املعريف وهنا حتدث عملية التفاعل 

يف ملطالب البيئة اخلارجية فالتعلم من وجهة اليت يتم مبوجبها يتم تعديل البىن العقلية وأمناطها املعرفية السائدة حىت يتك
نظرهم عملية تنظيم ذاتية تؤدي إىل فهم العالقات بني عناصر املفهوم الواحد احملدد وفهم كيفية ربط هذا املفهوم احملدد 

( .كما يفرتض بياجيه أن كل مفهوم جديد يتعلمه ,(Piaget1970;Phillips,1975ابملفاهيم اليت سبقها 
ثر ابملفاهيم األحرى السابقة لديه فريبط ذهنيًا  املفهوم الذي تعلمه مع املفاهيم األخرى على هيئة شبكة من املتعلم يتأ

(. والتطور يف التعليم  عند بياجيه ال يتحقق إال إذا كانت املهمة التعليمية Renner,et al,1985املعلومات.) 
عبري آخر إن عملية التعلم تكيفية ميارسها املتعلم لتحقيق حالة بني مفيدة، وكان لدى املتعلم استعداداً نفسياً لتعلمها وبت

(.2013التوازن بني قدراته املعرفية ومتغريات البيئة.)مرعي،واحليلة 
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يالحظ مما سبق أن النظرية البنائية قد بدأت أبقوال بعض الفالسفة القدماء يف العلم واملعرفة مثل سقراط         
ارت والفيلسوف االيطايل فيكو وكانت ،وغريهم فيالحظ  أاها جاءت من مسامهات علماء من وأرسطو قدمياً، مث ديك

 علماء نف ، اجتماع ،أطباء ،علوم طبيعية.   بلدان خمتلفة ومن ختصصات خمتلفة أيضاً،
الستقبال. وقد ويعد أوزبل أحد علماء النف  املهتمني ابلتعلم املعريف ونظريته يف التعلم القائم على التعلم اب        

( ويرى أن البناء املعريف عند املتعلم ميثل الشكل اهلرمي؛ ولذلك تكون أغلب املفاهيم العامة 1963طورها عام )
والنظرايت تكون يف قمة اهلرم. أما املعلومات الدقيقة واألقل عمومية تكون قاعدة اهلرم؛ فجاءت النظرية البنائية تلبية 

( على يد العامل األمريكي إلريك انيزر أول من  1967املعريف الذي بدأ ظهوره يف عام)  واستجابة إىل صوت علم النف 
ماً يف البناء املعريف هم( . كما يرى أن عملية االحتواء تؤدي دوراً 2013كتب كتاابً يف علم النف  املعريف ) القطامي ،

العامة املوجودة أصاًل يف  البناء املعريف لدى املتعلم لدى املتعلم الذي يرى أنه كلما كانت األفكار واملعلومات واملفاهيم 
فإن عملية االحتواء للمعلومات اجلديدة تتم بدرجة كبرية من الفاعلية ما  واضحة واثبتة ومنظمة ومتصلة مبا يراد تعلمه.

 ( .(Ausubel,et al ,1978يسهل عملية التعلم القائم على املعىن.
يف اإلسالم أيضاً؛ حيث تعد اإلدراكات احلسية  أساسًا تقوم عليه املعارف، ولكن ال وللنظرية البنائية جذور          

حتقق احلواس املعرفة املطلوبة مبفردها؛ ألن هذه مهمة العقل فيكون اعتماد اإلنسان على احلواس فقط يف الوصول 
 ل العلماء والناس معتقدات فاسدة .للمعرفة املطلوبة جعله عرضة خلداعها، ولوال كفاية العقل ورجاحته اللتب  يف عقو 

وقد تنوعت تقسيمات املعرفة فمنهم من قسمها إىل فطرية أي ) العلم الضروري الذي أوجده هللا تعاىل يف         
َمسأَ  اَء ُكلََّها مُثَّ النف  البشرية ومركزه الفطرة ومنه العلم ابلبديهيات العقلية وابهلل وابألمساء يقول هللا تعاىل  " َوَعلََّم َآَدَم األأ

ُتمأ َصاِدِقنَي ) َاِء َهُؤاَلِء ِإنأ ُكن أ ( سورة البقرة. ومكتسبة أي )ما حيصل عليه 31َعَرَضُهمأ َعَلى الأَماَلِئَكِة فَ َقاَل أَنأِبُئوين أبَِمسأ
ُ  تعاىل "اإلنسان من معارف عن طريق الوحي أو الكون أو كليهما ابحل  والتجربة والعقل واحلدس  ( كما يف قوله  َواَّللَّ

َفأِئَدَة َلعَ  َبأَصاَر َواألأ َع َواألأ ًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّمأ َرَجُكمأ ِمنأ بُُطوِن أُمََّهاِتُكمأ اَل تَ عأَلُموَن َشي أ ُكُروَن )َأخأ ( سورة 78لَُّكمأ َتشأ
ل ألن جهات موثوقة النحل.  ومنهم يرى أاها نقلية أي ) اليت انتقلت وقبلت على حممل الصدق ال ألاها دققت ب

شهدت بصدقها مثل املعارف التارخيية والرتاثية( . وحسية مبعىن )تتأكد بشهادة احلواس وهي أفكار تكونت طبقاً 
لوقائع ملموسة( . وحدسية وهي املعرفة اليت أتيت نتيجة اشراقة للفكر أو استنارة للبصرية أو التفاتة يف الوعي ال شعورية  

انني ،ومنهم من قسمها إىل معرفة لدنية كما يف قوله تعاىل َ"َذِلَك نَ ُقصُّ َعَليأَك ِمنأ أَن أَباِء َما َقدأ كأعمال املخرتعني والفن
رًا ) َناَك ِمنأ َلُدانَّ ِذكأ ( سورة طه. ومعرفة تصدر عن كبار العلماء )اإلفتاء( . فاملعرفة العقلية وهي املعرفة 99َسَبَق َوَقدأ َآتَ ي أ

العقل، ومن أمثلتها مبادئ املنطق والرايضيات، وتثبت ابلربهان واالستدالل. ومبعىن آخر ما  اليت تنتج من استخدام
يصدر عن طريق العقل والتأمل الفكري. واملعرفة احلسية تصدر عن طريق احلواس.  وال ميكن االعتماد على طريق واحد 

ة والفطرة اليت فطره هللا عليها ليحقق املرتبة اليت يف الوصول للمعرفة وقد اعرتف ابن خلدون بدور العقل يف طبيعته املادي
 (.1992اختارها هللا عن سائر خلقه فكان للعقل عنده جماله وللشرع أيضاً جمال )الزبيدي،
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 مفهوم النظرية البنائية:
واحدة، وهي  النظرية البنائية نظرية يف العلم واملعرفة ويف نف  الوقت نظرية نفسية اجتماعية تتمحور حول فكرة        

أن املعرفة يتم بناؤها يف عقل املتعلم بواسطته. ورأى كثري من الرتبويني أن النظرية البنائية أكثر النظرايت إبداعاً؛  ألاها 
تركز على كيفية استخدام املتعلم ملا حوله من أشياء وظواهر وأشخاص وأحداث. وابلتايل تركز على دور املتعلم يف البناء 

  (.Walker,2002فاالفرتاض الرئي  يف النظرية أن يبين املتعلم معرفته بنفسه.)  الشخصي للمعرفة
تركز البنائية كنظرية معرفية يف عملية التعلم على عملية التفاعل النشط للمتعلمني. ومن أهم منظريها فون         
 (.(Glaiserfeld,1991 يهافيلد الذي عرفها:  أباها طريقة يف التفكري يف املعرفة، وكيفية التوصل إلسر غلي

رؤية يف نظرية التعلم ومنو الطفل قوامها أن الطفل يكون نشيطًا يف بناء أمناط  ووردت يف معجم الرتبية أباها"        
التفكري لديه نتيجة تفاعل قدراته النظرية مع اخلربة. وبتعبري فلسفي فإن البنائية متثل املعرفة للخربات احلسية، واجلِبلية أي 

 (   1،:1992أثناء عملية النضج.)زيتون وزيتون يف ، وتبزغ يبني أن األفكار موجودة يف العقلملذهب الفلسفي الذي ا
كما عرفت أباها جمموعة من االعتقادات حول املعرفة اليت يبدأ مع االفرتاض أبن احلقيقة موجودة لكن ال ميكن          

 (.(Osborn,1996أن تعرف كواها جمموعة من احلقائق 
يالحظ من الرؤى السابقة للنظرية البنائية أاها عملية تفاعلية بني املتعلم واملعرفة انبثقت عن النظرية املعرفية يكون     

فيها صاحب الدور األكرب يف احلصول على املعرفة وتشجعه على التفكري، وهي مستمرة وال تنتهي ابنتهاء املوقف 
 التعليمي.     

رتبويني عددًا من مضامني النظرية البنائية على النحو التايل: إن املعرفة ال توجد مستقلة عن وحدد بعض ال        
الذات العارفة، وإمنا توجد مرتبطة هبا ومالزمة هلا ابستمرار .ونشاط الذات العارفة أمر جوهري لبنائها وان معيار احلكم 

تساعد يف حل املشكالت )زيتون ،وزيتون  على املعرفة لي  يف مطابقتها للواقع وإمنا يف كواها نفعية
(.فاملدرسة البنائية تقوم على ثالثة أعمدة رئيسة هي:1992:25

العمود األول: يبىن املعىن ذاتياً من قبل اجلهاز املعريف للمتعلم نفسه، وال يتم نقله من املعلم اىل املتعلم.
نشطة تتطلب جهداً عقلياً.العمود الثاين: إن تشكيل املعاين عند املتعلم عملية نفسية 

 (.2008العمود الثالث: إن البىن املعرفية املتكونة لدى املتعلم تقاوم التغيري بشكل كبري. )خطايبة، 
كما أييت املتعلمون إىل املدرسة ميلكون وفرة غنية من املعرفة القبلية يتمسكون هبا ويقاومون التغري. وهنا ال حيبذ          

يري معتقداهتم. يكوِ ن املتعلمون معانيهم عن عاملهم خالل ربط األشياء بشكل منطقي. ومن خالل التدري  املباشر لتغ
االتصال ابآلخرين. ومن هنا جرت حماوالت بلورة اسرتاتيجيات تنفيذية يتبعها املعلم يف حجرة الدراسة ليدرسهم 

ري من التجارب واألنشطة ضمن جمموعات املفاهيم وفق املرتكزات األساسية هلذه النظرية؛ حيث يقوم إبجراء الكث
العمل يف جمموعات. كما تؤكد ضرورة املشاركة الفعلية هلم حىت يتكون التعلم ذو املعىن؛ ألن البنائية أصبحت االجتاه 

السائد يف جمال علم النف  املعريف .فهذه النظرية تنظر إىل العملية التعليمية من خالل ما يلي:
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 ف إىل تفسري املثريات . تتم عن طريق  إحداث تغيريات يف املخططات املعرفية التعليم عملية نشطة هتد
والتفسري يتأثر دائمًا ابملعرفة السابقة. األساليب  للمتعلمني. وال يتم التعلم ابلتوصيل ولكن ابلتفسري.

شجع على التدريسية اليت تسمح بتبادل اآلراء تعني على التفسري، والنشاطات االستقصائية مهمة عندما ت
 النقاش. وتتضمن عملية التعليم إعادة بناء املتعلم ملعرفته السابقة من خالل تفاوض اجتماعي مع اآلخرين.

  يعد املتعلم حمور العملية التعليمية؛ فاملتعلم هو الذي يبحث وجيرب ويكتشف حىت يصل إىل حتقيق املهمة
يف بناء معىن خرباته. وقد ال حيتاج لتعزيز من بنفسه. فيعد مسؤواًل عن تعلمه بدرجة كبرية نتيجة لنشاطه 

خارجه ليتعلم؛ فيصل يف البنائية إىل أقصى حد ممكن يف تعلمه عندما يبحث بنفسه أواًل،  مث ينتقل إىل 
(. واملعرفة القبلية له شرط أساسي لبناء 65: 1992إجراء مفاوضة اجتماعية مع اآلخرين.)زيتون وزيتون 

أثناء عملية التعلم. وهذه العملية النشطة هي تكوين تعلم ذي يف علم نشط دائمًا التعلم ذي املعىن. فاملت
 (..(Glaserfeld 1991 معىن

  دور املعلم البنائي يف إنتاج متعلمني مستقلني بداًل من نقل املعرفة، أما تدريسه؛ فيقوم بتصميم املهمات
هلم للحوار معه ومع بعضهم، كما أنه التعلمية, وحل املشكالت،  وتنفيذ املشروعات، وإاتحة الفرصة 

يوظف عدداً كبرياً من االسرتاتيجيات اليت تدعم فهمهم الفردي عندما ينخرطون يف حل املشكالت؛ ومن 
(: حيث يقدم املعلم توضيحًا أو تبسيطاً Scaffoldingهذه االسرتاتيجيات: السيقلة أو اإلسناد )

(؛ حيث يقوم Modelingلى من الفهم، والنمذجة )للمادة ميكن للمتعلم من الوصول إىل مستوى أع
املعلم إما ابلتفكري بصوت عال يف حل املشكلة، أو بتمثيلها أمامهم، والدورة التعلمية واليت تتكون من 

كما أيخذ املعلم املعرفة السابقة للمتعلمني بعني االعتبار، ويقدروا  ثالث خطوات تتكرر بشكل دائري.
يؤمن أبن التعلم ال يتضمن معرفة املفاهيم اجلديدة وتوسيعها فقط، وإمنا إعادة أمهيتها يف تعلمهم. كما 

 تنظيم  املفاهيم السابقة أيضاً. وبناء األفكار اجلديدة ومكاملتها مع معرفتهم السابقة.
  ،يتيح املعلم الفرصة أمام املتعلمني للبحث والتنقيب عن املعرفة للوصول إىل حلول املشكالت املعروضة

ك من خالل املناقشة واحلوار والتناف  فيما بينهم، أو من خالل القيام ابلعمل اجلماعي وبروح وذل
الفريق من أجل مناقشة ما مت التوصل إليه من مقرتحات وتفسريات واستنتاجات بصدد املشكلة 

حة قبل أن املطروحة عليهم. مع ضرورة االستماع إىل تنبؤات املتعلمني ابلنتائج اخلاصة ابملشكلة املطرو 
كما يعمل على تصميم نشاطات صفية تساعد يف بناء روابط مع مفاهيمهم السابقة   خيوضوا يف احلل.

 ضمن عملية توليد األفكار واختبارها وإعادة بنائها.
 مع مراعاة أن يقوم املعلم بتوجيه أفكارهم إىل املسار  أع آراء املتعلمني، وإن كانت خطيقبل املعلم مجي

احلكم على صحة هذه األفكار والتفسريات أو خطئها. الصحيح من دون
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  ضرورة أنأ يضع املعلم يف احلسبان تصورات املتعلمني، ومفاهيمهم البديلة مع مراعاة عدم اخللط بني تلك
 ( .57: 2003املفاهيم وتصميم الدروس بشكل يتحدى تصوراهتم اخلاطئة)مكسيموس،

 زمان معني، وحيكم ذلك طبيعة املهمة اليت يقوم املتعلمون ووقت احلصة يف التدري  البنائي غري حمدود ب
بتنفيذها، السماح هلم ابالخنراط يف النشاطات التعلمية اليت تساعدهم يف تطوير فهم عميق ومفصل للمادة 
الدراسية، وهذا يربز احلاجة إىل تبين أشكال جديدة من التقومي تسمح هلم بتوضيح ما يعرفونه، غري 

ابية، مثل: كتابة املقاالت، والتقارير البحثية، وإنتاج النماذج الفيزايئية، والقيام ابلتمثيليات، االختبارات الكت
ولعب األدوار، وإجراء احلوارات واملناقشات.

 .السماح الستجاابت املتعلمني وميوهلم بتوجيه الدروس، وتغيري االسرتاتيجيات التدريسية، وتغيري احملتوى
يمهم وأفكارهم يف توجيه الدرس وقيادته، وإاتحة الفرصة الختبار أفكارهم حىت استخدام تصوراهتم ومفاه

 .أخطوإن كانت 
 ( "دعم شعار " القليل كثريLess is More  ألن اإلصرار على تغطية املادة ال  يتفق مع هدف ،)

  املباشر لتغيري التدري  البنائي، وهو الفهم العميق واملفصل لألفكار احملورية. وابلتايل ال حيبذ التدري
 (.   Jager&Lauruzen,1993معتقدات املتعلمني )

  اخلربة هي احملدد األساس ملعرفة املتعلم؛ أي أن معرفة املتعلم دالة خلربته، وهذا يعين أن املعرفة ذات عالقة
(. 2014خبربة املتعلم، وممارسته، ونشاطه يف التعامل مع معطيات العامل احمليطة به.)الدليمي،

عطي الفرصة للمتعلم للقيام بدور العلماء. مما ينمي لديه االجتاه اإلجيايب حنو التعل م. ملمارسة عمليات العلم ي
 املختلفة مثل املالحظة، واالستنتاج، وفرض الفروض والقياس، واختبار صحة الفروض.

بة للواقع الذي يعيش فيه.يربط بني العلم والواقع. مما يتيح الفرصة للمتعلمني للشعور أبمهية العلم ابلنس
(.58: 2003)مكسيموس،

مبادئ النظرية البنائية:
تعددت وجهات منظري البنائية يف حتديد مبادئها فاتفق كل من ستيفن فلوري و ويتلي على أن النظرية البنائية 

 تقوم على مبدأين رئيسيني مها:
 درك االعارف .أن املعرفة ال تُتلقى سلبياً بل تبىن بنشاط من جانب الفرد امل 
 وال  ، ولي  اكتشاف حقيقة اواقع أنتولوجي. أن وظيفة اإلدراك املعريف تكيفية وختدم تنظيم العامل اخلربوي

 ميكن اكتشاف احلقيقة وإمنا تبىن تفسريات قابلة للحياة والنمو للخربات.
ريق احلواس، أو بوساطة االتصال؛ وإمنا ويضيف فون غليسرفيلد يف هذا املقام" أن املعرفة ال تتلقى سلبياً عن ط        

تبىن بنشاط من جانب الفرد املدرك؛ فوظيفة اإلدراك املعريف تكيفية ابملعىن البيولوجي هلذا التعبري ؛ حيث مييل إىل 
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املواءمة أو القابلية للحياة .إذ خيدم اإلدراك املعريف يف تنظيم الفرد لعامله اخلربوي ولي  اكتشاف احلقيقة الواقع 
 أنتولوجي". ويف ضوء يف سبق حدد بعض مبادئ النظرية البنائية منها:

.املعرفة ال تتعلق بعامل مستقل عن املالحظ
.املعرفة تشكلها البىن املفاهيمية الفردية
 تشكل البىن املفاهيمية املعرفة عندما ينظر إليها األفراد أاها قابلة للحياة والنمو من حيث عالقتها خبربهتم؛

 ية شكل من أشكال الرباغماتية.فالبنائ
.ال يوجد أي بنية مفاهيمية مفضلة على غريها فالبنائية مبدأ نسيب
، (.2010ال يوجد حقيقة خارج اخلربة ميكن الوصول إليها عقالنياً. )فلب
.فيحدث التعلم  ال يبين املتعلم معرفته مبعزل عن اآلخرين؛ بل يبنيها من خالل التفاوض االجتماعي معهم

 ى أكمل وجه عندما يواجه املتعلم موقفاً تعليمياً أو مشكلة أو مهمة حقيقية واقعية.عل
 ال حيدث تعلم ما مل حيدث تغيري يف بنية الفرد املعرفية؛ حيث تعاد األفكار واخلربات املوجودة هبا عند

 (. 2007دخول معلومات جديدة )زيتون، 
هم األجزاء يف سياق الكليات لذلك تركز عملية التعلم يتطلب املعىن فهم الكليات واجلزئيات وجيب أن تف

 على املفاهيم األساسية ولي  على احلقائق املنفردة.
 جيب فهم النماذج العقلية اليت يستخدمها الطالب إلدراك العامل االفرتاضات اليت يتبنواها لدعم مناذجهم

 (.2014حىت يتم التعليم بشكل جيد.)الزعيب،
ية:أشكال النظرية البنائ

 ال خترج تطبيقات النظرية البنائية عن أحد األشكال التالية:      
 ،واألصدقاء واألقران  البنائية االجتماعية: وفيها يتأثر املتعلم بصورة مباشرة مبن حييط هبم ومنهم املعلم

وهنا ابعتبار البيئة  واملدير، ومجيع األفراد الذين يتشارك أو يتعامل معهم املتعلم من خالل أنشطته املختلفة.
(: أن تعلم األفراد  (Perkins,1999اجملتمعية للمتعلم وهتتم ابلرتكيز على التعلم التعاوين. ويرى بريكنز 

كمجموعة يفوق ابلطبع تعلم كل منهم على حده وأن تعاون األفراد جيعل تعلم كل منهم أفضل وأقوي؛ 
 حيث يشكل التفاعل بينهم عالقة تبادلية لولبية.

 ائية الثقافية: ويرى أصحاب هذا االجتاه أاهم حيتاجون إىل مفهوم جديد للعقل لي  كمعاجل للمعلومات البن
األدوات واألنظمة الرمزية  بل كوجود بيولوجي يبين نظامًا تتواجد فيه وبصورة متساوية يف ذهن الفرد.

املستخدمة لتسهيل التفاعل االجتماعي والثقايف.
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 :د على أن العمليات املعرفية اليت يوظفها احملرتفون الذين ينتجون أعمااًل خارقة للعادة وتؤك البنائية اإلنسانية
(.2010هي نفسها اليت يوظفها املبتدئون الذين لي  هلم خربة واسعة يف اجملال )فلب ،

مشكلة الدراسة:
ه يف مراحل التعليم املختلفة، ويف أثرت النظرية البنائية يف التعليم، وفرضت نفسها على طرائق التدري  وأساليب        

خمتلف املواد الدراسية .كما فرضت نفسها على تنظيم املناهج مبا يتماشى مع تفسرياته وتوضيحاته اليت تدور حول  
كيف يفكر املتعلم ؟ وكيف ينمي معرفته؟  فنتيجة لتطور مناهج العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية خالل 

ملاضية مبا تتوافق مع مبادئ النظرية البنائية  وأسسها، وبذلت من أجل ذلك اجلهود الوفرية ملواكبة هذا السنوات القليلة ا
التطوير .مما استدعى من القائمني على العملية التعليمية سرعة إعداد معلمي العلوم الشرعية احلاليني ملواكبة هذه 

 رش العمل ابستمرار.التطورات يف املناهج من خالل عقد الدورات التدريبية وو 
ََ ليعلموا بطرائق وأساليب أكثر حداثة، وفعالية من الطرائق          وقد تلقى معلمو مواد العلوم الشرعية أتهيالً وتدريبًا

االعتيادية اليت يعلمون هبا. ومل يعد االعتماد على الطرائق االعتيادية مقبواًل يف الوقت احلاضر يف ظل التطوير الشامل 
علوم الشرعية، وهناك الكثري من األفكار واآلراء التجديدية اليت تنظر إىل العملية التعليمية بطرائق خمتلفة ومن ملناهج ال

ويف ضوء ما تقدم، واستجابة هلذه التطورات على صعيدي تطوير املناهج وإعداد املعلمني أتيت  ضمنها النظرية البنائية.
يف لعلوم الشرعية ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا ومدى تطبيقهم هلا هذه الدراسة للوقوف على درجة معرفة معلمي ا

أثناء تدريسهم.
أسئلة الدراسة:

اإلجابة عن األسئلة اآلتية:إىل سعت الدراسة احلالية 
 ما درجة معرفة معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية ملبادئ  النظرية البنائية وأساسياهتا ؟ .1
فروق دالة إحصائياً بني متوسطات  استجاابت معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية  هل توجد .2

 يف درجة معرفتهم ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا تعزى إىل متغري سنوات اخلربة؟
السعودية هل توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات  استجاابت معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية  .3

 يف درجة معرفتهم ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا تعزى إىل متغري املؤهل العلمي؟
هل توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات  استجاابت معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية  .4

 حلة التعليمية؟يف درجة معرفتهم ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا تعزى إىل متغري املر 
أثناء يف ما درجة تطبيق معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية ملبادئ  النظرية البنائية وأساسياهتا  .5

 تدريسهم؟
استجاابت معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات هل توجد  .6

أثناء تدريسهم تعزى إىل متغري سنوات اخلربة؟يف البنائية وأساسياهتا يف درجة تطبيقهم ملبادئ النظرية 
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استجاابت معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية  فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات هل توجد .7
 ي؟أثناء تدريسهم تعزى إىل متغري املؤهل العلم يف يف درجة تطبيقهم ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا

هل توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات  استجاابت معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية  .8
 أثناء تدريسهم تعزى إىل متغري املرحلة التعليمية؟يف يف درجة تطبيقهم ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا 

الشرعية ابململكة العربية السعودية ملبادئ هل توجد فروق دالة إحصائيًا بني درجة معرفة معلمي العلوم  .9
أثناء تدريسهم؟يف النظرية البنائية وأساسياهتا وبني تطبيقهم هلا 

أهداف الدراسة:
 هتدف هذه الدراسة إىل ما يلي :

  استقصاء معرفة معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية ملبادئ النظرية البنائية يف التدري  ومدى
 م هلا .تطبيقه

  تعرف الفروق اإلحصائية بني متوسطات  استجاابت معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية يف
 درجة معرفتهم ملبادئ النظرية البنائية يف التدري   تعزى إىل بعض املتغريات.

  السعودية يف تعرف لفروق اإلحصائية بني متوسطات  استجاابت معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية
درجة تطبيقهم ملبادئ النظرية البنائية يف التدري   تعزى إىل بعض املتغريات.

أمهية الدراسة:
 تكمن أمهية الدراسة فيما يلي:

  تنسجم هذه الدراسة مع توجهات معطيات التجديد والتطوير يف مناهج العلوم الشرعية ابململكة العربية
 عملية التعليمية. السعودية، وانعكاس ذلك على عناصر ال

  يؤمل االستفادة من نتائج هذه الدراسة من قبل القائمني على العملية التعليمية يف الكشف عن نواحي
أثناء تدريسهم.  يف القصور يف معرفة معلمي العلوم الشرعية ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا وتطبيقهم هلا 

  ات تدريبية وورش عمل حول تدري  مقررات العلوم حث معلمي العلوم الشرعية على االلتحاق بدور
الشرعية وفق مبادئ النظرية البنائية.

حمددات الدراسة:
اقتصرت هذه الدراسة على معلمي العلوم الشرعية الذين يقومون بتدري  املقررات العلوم الشرعية يف مدارس  

ه .1435ا1434التعليم العام مبنطقة عسري التعليمية خالل العام الدراسي 
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مصطلحات الدراسة:
  درجة معرفة معلمي العلوم الشرعية ملبادئ النظرية البنائية: وهي درجة فهم  معلمي العلوم الشرعية ابململكة

العربية السعودية ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا، وتقاس يف هذه الدراسة بدرجة استجابة املعلمني 
 الغرض.لفقرات األداة املعدة هلذا 

  درجة تطبيق معلمي العلوم الشرعية ملبادئ النظرية البنائية: درجة متكن  معلمي العلوم الشرعية ابململكة
أثناء تدريسهم من خالل جمموعة من يف العربية السعودية  من مبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا وتوظيفها 

ة يف التدري . وتقاس يف هذه الدراسة بدرجة العلوم الشرعي واإلجراءات اليت يستخدمها معلمو األنشطة
 استجابة املعلمني  لفقرات األداة املعدة هلذا الغرض.

 ( النظرية البنائية: عرفها جليسرفيلدGlasersfeld,2001  أباها  عملية فردية تتطلب تفاعل املعرفة )
ناء املعرفة بنفسه. فالبنائية السابقة مع األفكار احلالية يف سياق بيئة حميطة مناسبة تساعد الطالب على ب

ليست طريقة يف التدري ، وإمنا هي نظرية انبثقت عنها بعض الطرائق واألساليب مثل دورة التعلم أبنواعها 
وتقاس يف هذه الدراسة بدرجيت املعرفة و التطبيق اليت حيصل عليها املعلم  و منوذج التعلم البنائي وغريها.
للتني أعدات هلذا الغرض.وفق استجابته لفقرات األداتني ا

الدراسات السابقة:
اهتم الباحثون ابلنظرية البنائية يف دراساهتم  يف كافة العلوم  ومنها العلوم الشرعية؛ فهناك من استخدمها        

الختبار أثرها وتفوقها على االعتيادية، وهناك من  استخدم مبادئها التدريسية للكشف عن مدى معرفة املعلمني هلا، 
دراسة  –حسب علم الباحث –وهناك من استخدم مبادئها يف التعلم للكشف عن مدى ممارسة املعلمني هلا. ومل جتر 

حول معرفة معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية ومدى تطبيقهم ملبادئ النظرية البنائية أثناء تدريسهم بعد 
 ولكن أجريت دراسات مماثلة يف ختصصات أخرى منها : تطوير مناهج العلوم الشرعية منذ سنوات قليلة ،

( اليت هدفت إىل استقصاء درجة معرفة معلمي العلوم النظرية  البنائية وأثر أتهيلهم 2002دراسة الوهر) -     
وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود ضعف واضح يف درجة معرفة العلوم ملبادئ  األكادميي والرتبوي وجنسهم عليها.

 رية البنائية.النظ
( الستقصاء درجة استخدام معلمي العلوم ألفكار النظرية البنائية ابململكة العربية 2004دراسة احلريب) -     

 أثناء تدريسهم.يف السعودية. وأشارت النتائج إىل قلة توظيف املعلمني ألفكار النظرية البنائية 
أثر طريقة تدري  قائمة على أحد مناذج التعلم البنائي يف  ( اليت هدفت إىل بيان2005دراسة اخلطيب ) -     

حتصيل الطلبة ملفاهيم الثقافة اإلسالمية، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيًا على كل متغريات الدراسة  
كالتحصيل، ومتاسك البىن املفاهيمية، واالجتاهات ولصاحل اجملموعة التجريبية. 
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( اليت هدفت إىل استقصاء معتقدات معلمي العلوم عن التدري  يف ضوء النظرية 2006يل )دراسة الزدجا -     
البنائية ،وعالقتها ابملمارسة الصفية .كما هدفت إىل تعرف مستوى ممارسة معلمي العلوم لتطبيقات النظرية البنائية يف 

ات املعلمني واملعلمات ولصاحل املعلمات،  وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني معتقد التدري .
 كما أظهرت النتائج إىل ندرة ممارسة معلمي العلوم لتطبيقات النظرية البنائية يف التدري .

املعرفية وأمناط  (  اليت هدفت إىل تعرف أثر استخدام اسرتاتيجيات التدري  فوق2011الرفاعي)دراسة  -     
وأظهرت  يم الفقهية وتنمية التفكري االستقرائي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف األردن.يف اكتساب املفاه التعلم البنائي

النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا يف اختبار املفاهيم الفقهية لصاحل اجملموعتني التجريبيتني .كما أظهرت وجود فروق 
 ي  فوق املعريف. التدر  اسرتاتيجيةدالة إحصائياً يف اختبار التفكري االستقرائي ولصاحل 

( اليت هدفت إىل استقصاء درجة ممارسة معلمي الرايضيات للتدري  البنائي وعالقته 2011دراسة راين ) -     
مبعتقدات فاعليتهم التدريسية .وأظهرت نتائج الدراسة توسط درجة ممارسة الرايضيات للتدري  البنائي بشكل عام.  

اً بني متوسطات درجة املمارسة وفقًا ملتغريات الدراسة .ومن نتائجها أيضاً كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائي
وجود فروق دالة إحصائياً بني درجة املمارسة ومعتقدات فاعليتهم التدريسية.

( اليت هدفت إىل تقصي مدى ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ومعلماهتا للتدري  2013دراسة اخلالدي ) -     
رت النتائج إىل أن درجة املمارسة كانت متوسطة وظهرت فروق فردية لصاحل متغري املؤهل العلمي. ومل البنائي. وأشا

تظهر فروق يف املتغريات األخرى. كما أظهرت عدم وجود فروقا دالة إحصائياً يف اكتساب طلبة املرحلة األساسية العليا 
 ن  لكل صف على حده.للمفاهيم الفقهية تعزى إىل التفاعل بني طريقة التدري  واجل

( واليت هدفت إىل استقصاء درجة توظيف معلمي العلوم واجلغرافيا 2013دراسة كل من أبو سنينة وعياش ) -      
أثناء تدريسهم يف مرحلة التعليم األساسي يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف ملبادئ النظرية البنائية االجتماعية 

سة أن درجة توظيف معلمي العلوم واجلغرافيا ملبادئ النظرية البنائية االجتماعية بلغت أظهرت نتائج الدراو  ابألردن.
%( وهي درجة عالية.80( وبنسبة مئوية بلغت )4,085)

تعليق على الدراسات السابقة:  
أوجه االتفاق:

 تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف النقاط اآلتية:
 ؛ 2003أثناء اخلدمة ملبادئ النظرية البنائية؛ كدراسة كل من: الوهر ،يف علمني االهتمام بدرجة معرفة امل

 .2006الزدجايل،
  أثناء اخلدمة بتطبيق مبادئ النظرية البنائية يف التدري  كدراسة كل من يف االهتمام بدرجة تطبيق املعلمني

(.2013؛ أبو سنينة وعياش 2013؛اخلالدي  2011؛راين، 2004:احلريب،
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االختالف:أوجه 
 ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف النقاط اآلتية:

  أاها مجعت بني جانبني مهمني مها: جانب املعرفة وجانب التطبيق؛ بينما  استخدمت معظم الدراسات
 السابقة جانباً واحدا إما تقصي املعرفة، وإما تقصي املمارسة.

 ململكة العربية السعودية؛ بينما أجريت معظم الدراسات السابقة أاها أجريت على معلمي العلوم الشرعية اب
على معلمي العلوم والرايضيات واالجتماعيات والعلوم الشرعية يف بلدان خمتلفة. 

الطريقة واإلجراءات:
 جمتمع الدراسة:

ه  .1435-1434اسي تكون جمتمع الدراسة من كافة معلمي العلوم الشرعية مبنطقة عسري التعليمية للعام الدر  
عينة الدراسة:

(  معلمًا يدرسون العلوم الشرعية يف مدارس منطقة عسري التعليمية للعام 108تكونت عينة الدراسة من ) 
(.1ه .موزعون وفق اجلدول )1435-1434الدراسي 

 (1جدول )
الدراسة املستقلة متغريات حبسب العينة أفراد توزيع

العدداملستوىاملتغري

سنوات اخلربة
34سنوات 5أقل من 
27 سنوات5-10

47سنوات 10أكثر من 

املؤهل العلمي
19بكالوريوس تربوي
70بكالوريوس+دبلوم
19ماجستري

املرحلة التعليمية
35ابتدائية
41متوسطة
32اثنوية

108اجملموع
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إجراءات الدراسة :
اخلطوات التالية : مت إجراء الدراسة وفق 
مراجعة األدبيات السابقة ذات العالقة ابلبحث
قي  درجة ت يإحداها يقي  درجة املعرفة واآلخر  -نيتانوهي عبارة عن استب -ايت الدراسة إعداد أد

 التطبيق. 
.حتديد أفراد عينة الدراسة
.توزيع األداة على أفراد عينة الدراسة
سة وترميزها وإدخاهلا إىل احلاسب ومعاجلتها إحصائيًا ابستخدام برانمج جتميع استجاابت  أفراد عينة الدرا

 ( SPSSالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
.تفريغ إجاابت أفراد العينة
.عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها

أداات الدراسة:
بادئ النظرية البنائية وأساسياهتا ودرجة لتعرف درجة معرفة معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية مل       

وذلك بعد االطالع على األدب ني تاناستبأثناء تدريسهم ، طور الباحث أداتني للدراسة ومها عبارة عن يف تطبيقهم هلا 
الرتبوي السابق املتعلق مبوضوع البحث من مصادره املختلفة، ومتت االستفادة من الدراسات السابقة ذات العالقة 

 ضوع. وقد تكونت أداات الدراسة من قسمني مها:ابملو 
قي  درجة معرفة معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية ملبادئ النظرية البنائية ت ةاناستب - أ

( فقرة وفق مقياس ليكرت الثالثي )درجة كبرية ،درجة  77وأساسياهتا .وتكونت األداة يف بدايتها من )
 ( على الرتتيب. 3، 2، 1يت رقميا األرقام )درجة قليلة(. وأعط متوسطة،

قي  درجة تطبيق  معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية ملبادئ النظرية البنائية يف ت ةاناستب - ب
( فقرة وفق مقياس ليكرت الثالثي )درجة كبرية ،درجة  77التدري  وتكونت األداة يف بدايتها من )

 ( على الرتتيب.3، 2، 1رقمياً األرقام ) درجة قليلة(. وأعطيت متوسطة،
مع األخذ بعني االعتبار أن قيم املتوسطات احلسابية اليت توصلت إليها الدراسة ومت التعامل معها لتفسري -

البياانت جاءت على النحو التايل:
 ( درجة قليلة.1,66 -1) -
( درجة متوسطة.2,33 -1,67) -
( درجة كبرية.2,34-3) -
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:صدق أدايت الدراسة 
للتأكد من مدى صدق أدايت الدراسة  ومالءمتهما ملا صممتا من أجله، مت عرضهما على جمموعة من احملكمني         

املتخصصني من أعضاء هيئة التدري  يف قسم املناهج وطرائق التدري  وعلم النف  الرتبوي بكلية الرتبية جبامعة امللك 
ض التعديالت على أسلوب صياغة الفقرات ابحلذف واإلضافة وبعد خالد أبهبا. وقد أشار احملكمون إىل إجراء بع

حبيث مت اعتماد الفقرات اليت حصلت على نسبة  كمون إىل صالحية األداة للتطبيقإجراء التعديالت املطلوبة أشار احمل
( فقرة.72% ( ، ولذا أصبح عدد فقرات األداة املناسبة للتطبيق )90اتفاق تتجاوز )

ثبات األداتني :
( معلمًا ؛ حيث مت 18للتأكد من ثبات األداتني مت تطبيقهما على عينة خارج جمتمع الدراسة وبلغ عددها)         

ألفا حيث بلغ  معامل الثبات لألداة  –احتساب االتساق الداخلي لألداتني من خالل حساب معامل كرونباخ 
) لثبات لألداة اخلاصة بتطبيق مبادئ النظرية البنائية (  ومعامل ا0,875اخلاصة مبعرفة مبادئ النظرية البنائية )  

غراض الدراسة، كما مت احتساب ثبات األداتني من خالل  استخدام أسلوب ( ومها تقديران مناسبان أل0,892
%( 83.4التطبيق و إعادة التطبيق ، وبفاصل زمين أسبوعني. وقد بلغت قيمة معامل الثبات لالستقرار للتطبيقني )

( لألداة اخلاصة بتطبيق  85,3اخلاصة مبعرفة مبادئ النظرية البنائية وقيمة معامل الثبات لالستقرار للتطبيقني )لألداة 
غراض الدراسة.ني ألتمبادئ النظرية البنائية. ومها مالئم

متغريات الدراسة:
 املتغريات املستقلة  وتتمثل فيم يلي:

 أكثر من عشر سنوات.سنوات  10-5،  ل من مخ  سنوات   سنوات اخلربة ومستوايهتا: أق ،
 +دبلوم تربوي  ،دراسات عليا. املؤهل العلمي ومستوايته :بكالوريوس تربوي  ،بكالوريوس
 .املرحلة التعليمية ومستوايهتا : االبتدائية ، املتوسطة ، الثانوية

املتغري التابع:
يتمثل يف اإلجابة عن فقرات االستبيانني.

 املعاجلة اإلحصائية :
( استخدمت SPSSبعد تفريغ إجاابت أفراد عينة الدراسة ضمن برانمج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

املعاجلات اإلحصائية التالية:
 .التكرارات واملتوسطات احلسابية والنسب املئوية واالحنرافات املعيارية
 ( اختبار حتليل التباين األحاديOne Way ANOVA.) 
 ن الفروق بني درجات معرفة معلمي العلوم الشرعية ملبادئ النظرية البنائية وبني ختبار )ت( لبياا

تطبيقهم هلا أثناء تدريسهم .
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 ( 3املعيار الذي مت االعتماد عليه  يف تصحيح االستبيانني ابلنسبة للبنود املوجبة هو : عالية 
لسالبة : عالية )درجة درجات(، متوسطة )درجتان(، ضعيفة  )درجة واحدة(؛  وابلنسبة للبنود ا

ضعيفة )ثالث درجات(.  -واحدة(، متوسطة )درجتان(،
نتائج الدراسة ومناقشتها

" ما درجة معرفة معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية ملبادئ  النظرية السؤال األول  ونصهأواًل:  
 البنائية وأساسياهتا ؟"

خراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت عينة الدراسة عن فقرات لإلجابة عن هذا السؤال مت است 
(.2. كما هو موضح يف اجلدول )1األداة رقم 

 (2جدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت عينة الدراسة عن فقرات األداة اخلاصة مبعرفة 

 لبنائية وأساسياهتا مرتبة تنازليا  معلمي العلوم الشرعية ملبادئ النظرية ا
ترتيب الفقرةم

الفقرة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
الدرجة

أمهية معرفة الطالب السابقة عند البدء   1
 متوسطة 22.21670.2112بتدري  املادة

اخنراط الطالب يف األنشطة التعليمية اليت  2
متوسطة 0.144 222.2101تساعده على الفهم العميق للمادة العلمية

ال اعتبار لزمن احلصة إذا شرع املعلم  يف  3
متوسطة 0.1529 122.1666تقدمي مادة جديدة

طرح الطالب وجهات نظره حول بعض  4
متوسطة 0.1506 312.13قضااي املادة الدراسية

متوسطة 0.1166 182.1267تنظيم الطالب للمادة العلمية5

ت والتقارير البحثية كوسيلة كتابة املقاال 6
متوسطة 0.1198 232.1099أخرى للتقومي غري االختبارات.

استخدام أسلوب  منوذج التعلم البنائي،  7
وذلك من خالل العمل يف جمموعات 
والتعلم التعاوين؛ مما يساعد على تنمية  روح 
 التعاون لدى الطالب والعمل كفريق واحد

متوسطة 0.1433 512.1066

متوسطة 0.1465 2.1066 20توظيف أسلوب اخلرائط املفاهيمية يف  8
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التدري   لبيان العالقة بني املفاهيم.
متوسطة 0.1702 12.1033استقاللية الطالب ومبادراته.9

استخدام منوذج دورة التعلم يف تدري  بعض  10
متوسطة 0.1229 272.1033دروس العلوم الشرعية

على نفسه يف التعليم .أكثر اعتماد الطالب  11
متوسطة 0.1754 382.0967من اعتماده على املعلم

متوسطة 0.19703 542.0967اختاذ القرارات . 12

متوسطة 0.1823 522.0967اكتشاف الطالب معرفته بنفسه.13

متوسطة 0.1587 532.0967قيام الطالب ابلتعلم لوحدهم. 14

يهم عند تعلمهم شيئاً بناء الطالب ل  معان   15
متوسطة 0.1517 562.0934جديداً حيتاج لوقت كاف

أثناء يف استخدام طريقة حل املشكالت  16
متوسطة 0.1343 572.0934تدري  مواد العلوم الشرعية

مساعدة الطالب يف بناء ماذا يريد أن  17
متوسطة 0.1857 502.0901يتعلم.

متوسطة 0.1426 592.0799ابلنسبة له حيدد الطالب األنشطة األفضل18

متوسطة 0.1437 162.0799حيدد الطالب ماذا يريد تعلمه19

متوسطة 0.1497 632.0733تنمية مهارات التفكري الناقد  20

متوسطة 0.1497 702.07األسئلة ذات النهاية املفتوحة21

أسلوب التعلم التعاوين ركن أساسي يف  22
متوسطة 0.1781 42.07ائيةالنظرية البن

متوسطة 0.1161 292.0667استخدام مواقف تعليمية خمتلفة23

متوسطة 0.1368 432.0667حيدد الطالب وقت التعلم ابلنسبة له24

متوسطة 0.1472 152.0667يقيم الطالب تعلمهم. 25

التواصل مع الطالب عند  شكواهم من أي  26
متوسطة 0.1662 192.0634شيء يعوق التعليم

بناء املعرفة لدى الطالب ولي  على إعادة  27
متوسطة 0.1636 252.0634إنتاجها

متوسطة 0.1722 32.0601الوقت الالزم للطالب لبناء عالقات وبناء  28
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االستعارات والتمثيالت
متوسطة 0.1703 242.0601 عرض األمثلة التوضيحية29

قة على أداء جتنب إصدار أحكام مسب 30
متوسطة 0.1922 102.0601الطالب

االستفادة من وقت االنتظار الذي أعطيه  31
هلم لالستعداد قبل تقدمي تفسرياهتم حلل 

املشكلة.
متوسطة 0.1084 142.0601

يتم التقومي عن طريق قياس أدائهم، عندما  32
متوسطة 0.1799 392.0568يواجهون مشكالت أخرى

الطالب أو آرائه، وشعوره حبرية  حرية أفكار 33
متوسطة 0.1396 652.0568يف التعبري دون تسلط من املعلم

متوسطة 0.1228 132.0532ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة34

االتصال بني املعلم وطالبه وكذلك بني  35
متوسطة 0.1859 262.0499الطالب أنفسهم

متوسطة 0.1603 212.0499البحث احلر للطالب 36

معرفة املفاهيم التالية : التمثيل واملواءمة وبناء  37
متوسطة 0.1855 342.0466الفرد ملعرفته يف التدري 

أسئلة التقومي من النوع املسمى ) ماذا ، لو   38
متوسطة 0.1038 672.0466(.

متوسطة 0.1597 112.0433أسلوب املناقشة واحلوار واالتصال39

الستفادة والتطبيق وبناء املعاين قياس ا 40
متوسطة 0.1547 552.04الشخصيةا الذاتية.

متوسطة 0.1215 172.0367تنمية مهارات التفكري التأملي واملستقل .41

التزود ابملعرفة من خالل : قراءة كتاب،  42
والبحث يف اإلنرتنت ومناقشة املادة والرسم 

وغري ذلك
متوسطة 0.1575 462.0367

متوسطة 0.1937 62.0334املعلم موجه ومرشد لعملية التعلم  43

أثناء املناقشة ، يف اجللوس بني الطالب  44
متوسطة 0.1818 322.0301وتنمية االستقالل العقلي.
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قبول فشل الطالب ابعتباره جزءًا من بيئة  45
متوسطة 0.196 582.0301التعلم البنائي وممارساته

تنمية مفهوم التعلم الذايت، و املهارات  46
االجتماعية، مثل االتصال مع اآلخرين، 

واحرتام آرائهم، واالستماع هلم .
متوسطة 0.1704 282.0232

تكييف املنهاج ملعاجلة تصورات الطالب  47
متوسطة 0.1833 482.0232وتصوراهتم.

متوسطة 0.1418 362.0232 حتمل املسئولية أثناء التعليم .48

أساليب اختبارات غري تقليدية مثل امللف   49
الرتاكمي )بورتفليو(، املشروعات، و 

املالحظة، وكتابة التقارير اليومية...إخل
متوسطة 0.1165 402.0232

املشاركة يف املناقشة داخل الفصل . وهذا  50
يعين أال أيخذ الطالب الفرصة للكالم 

ما جديدا مرتني، إال إذا كان سيقدم إسها
يثري املناقشة .

متوسطة 0.1633 602.0199

متثيل دور العلماء يف اإلسالم ؛ وهذا ينمي  51
لديه االجتاه اإلجيايب حنو العلم والعلماء وحنو 

.اجملتمع وخمتلف قضاايه ومشكالته
متوسطة 0.1011 662.0166

املصطلحات املعرفية "صن ف" ، و "حل ل" و  52
متوسطة 0.1175 692.0166عند صياغة املهام "تكهن" ، و "ابين"

التفكري يف أكرب عدد ممكن من احللول  53
للمشكلة الواحدة؛ مما يشجع على 
استخدام التفكري اإلبداعي، وابلتايل تنميته 

 لدى الطالب

متوسطة 0.1161 422.0133

متوسطة 0.0935 612.0133 تنمية مهارات التفكري  بطريقة علمية. 54

العالقة  مناذج التعلم البنائي بني العلم  55
والتكنولوجيا، مما يعطي الطالب فرصة لرؤية 
أمهية العلم ابلنسبة للمجتمع ودور العلم يف 

.حل مشكالت اجملتمع

متوسطة 0.1325 332.01

متوسطة 0.1122 712.0067 التغذية راجعة للطالب يف الوقت املناسب 56
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متوسطة 0.1781 72.0034  .ألساسية واملتكاملةممارسة عمليات العلم ا57

املعلومات األساسية: )مفهوم، مبدأ  58
متوسطة 0.1244 721.9932اخل -----،حقيقة

االستخدام املتكرر للدورات التعليمية  59
متوسطة 0.1377 51.9932النموذجية

تعديل الفهم أو التصورات القبلية اخلطأ   60
متوسطة 0.1193 621.9932الدرسذات العالقة مبوضوع 

تنمية مهارات البحث العلمي ا عمليات  61
متوسطة 0.1289 641.9833 العلم: )املالحظة، االستنتاج... اخل

األهداف واألغراض العامة  ملهمة   62
يسعى مجيع   Learning task التعلم

الطالب لتحقيقه.
متوسطة 0.1601 491.9734

 personalاخلاصة  األهداف واإلغراض63
goals .متوسطة 0.1316 351.9734 ختص كل طالب كل على حدة

 goalsاألهداف التعليمية يف صورة أغراض 64
عامة حتدد من خالل عملية تفاوض  

اجتماعية بيين وبني الطالب
متوسطة 0.1481 301.9701

املفاهيم الواسعة تدعو كل طالب للمشاركة  65
ذج الفردية ، بصرف النظر عن النما
 "املزاجات ، والسلوكات

متوسطة 0.0959 441.9632

الربط بني  فروع املعرفة املختلفة وإحداث  66
متوسطة 0.1361 471.9632التكامل بينها 

البيئة تعليمية تقوم على االحرتام املتبادل بني  67
متوسطة 0.1563 411.9599املعلم والطالب لألفكار اليت يطرحواها.

مساعدة الطالب على اجتياز األخطاء ال  68
متوسطة 0.098 681.9134حماسبتهم عليها .

متوسطة 0.1541 451.8966قلة التعزيز إلحداث التعلم69

الرتكيز على املستوايت العقلية العليا من  70
التفكري والفهم القائم على التأمل والتحليل 

والنقد.
متوسطة 0.1428 81.86
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الكافية لربط الدين ابحلياة أثناء  الفرص 71
متوسطة 0.1236 371.8966التدري 

عالقة نتائج تقومي الطالب يف حتسني نتائج  72
متوسطة 0.0829 91.86التعلم

 0.106087 2.041379المتوسط الكلي

ابململكة العربية السعودية ( أن املتوسط احلسايب الكلي لدرجة معرفة معلمي العلوم الشرعية 2)يتضح من اجلدول       
( .وهذا يدل على أن معلمي 0,106087( وابحنراف معياري ) 2,0413ملبادئ النظرية البنائية يف التدري  بلغ )

العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية  يعرفون مبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا بدرجة متوسطة. وقد يعود ذلك إىل 
العلوم الشرعية وفق مبادئ النظرية البنائية .كما أن هناك العديد من املعلمني مل يلتحقوا بدورات  حداثة تطوير مناهج

زال بعض املعلمني يطبقون مبادئ املدرسة وال تدريبية حول تدري  املناهج اجلديدة وفق النظرايت احلديثة ومنها البنائية.
(.2013) السلوكية وتتشابه نتائج هذه الدراسة مع دراسة اخلالدي

 ( أن أكثر مبادئ النظرية البنائية معرفًة من قبل املعلمني مها :2ويالحظ من اجلدول )   
الفقرة الثانية " اخنراط الطالب يف األنشطة التعليمية اليت تساعده على الفهم العميق للمادة العلمية" حيث بلغ  -

. وقد يعود ذلك إىل أمهية األنشطة يف العملية ( 0,2112( واحنراف معياري )2,2167املتوسط احلسايب هلا )
 التعليمية ككل وهذا ما تتطلبه املناهج احلديثة، وهي من األمور اليت توليها وزارة الرتبية والتعليم أمهية كبرية .

(  وابحنراف معياري 2,2101سرتاتيجية التعلم التعاوين" حيث بلغ متوسطها احلسايب) االفقرة الثانية والعشرون" -
( . وقد يعزى سبب ذلك إىل متطلبات العملية التعليمية احلديثة، وهي من أكثر االسرتاتيجيات 0,144بلغ ) 

 انتشاراً بني املعلمني .
 ( أن أقل مبادئ النظرية البنائية معرفًة قبل املعلمني مها :2كما يالحظ من اجلدول )         

( 0,0829( واحنراف معياري )1,86يث بلغ املتوسط احلسايب )الفقرة التاسعة " استقاللية الطالب ومبادراته." ح-
وقد ال ميلك املعلم وقتًا كافياً  .وقد يعزى ذلك إىل أن هذا املبدأ قد يؤثر يف شخصية املعلم ويسبب حرجًا له.

 لالستماع إىل مبادرات الطالب.
حيث بلغ  وبناء الفرد ملعرفته يف التدري " الفقرة السابعة والثالثون " معرفة املفاهيم التالية : التمثيل واملواءمة-

( .وقد يعزى ذلك إىل كون هذه املفاهيم 0,1236( وابحنراف معياري بلغ ) 1,8966املتوسط احلسايب )  
 جديدة على املعلم ومل يتطرق هلا سابقاً. وابلتايل حيتاج إىل دورات مكثفة لفهم أعمق ملبادئ النظرية البنائية.

" هل توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات  استجاابت معلمي العلوم سؤال الثاين والذي نصهاثنيا : ال    
 الشرعية ابململكة العربية السعودية يف درجة معرفتهم ملبادئ النظرية البنائية يف التدري  تعزى إىل متغري سنوات اخلربة؟

متغري سنوات ملعرفة أثر  One Way Anovaدي لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب حتليل التباين األحا        
لك .ذ( يوضح  3.واجلدول )  اخلربة يف درجة معرفتهم ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا
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 (3جدول )
متغري سنوات اخلربة يف درجة معرفة معلمي العلوم ملعرفة أثر  One Way Anovaحتليل التباين األحادي 

 ية وأساسياهتاالشرعية  ملبادئ النظرية البنائ

جمموع املربعات مصدر التباين
درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
الداللة 
اإلحصائية

459022295.449بني اجملموعات
64.8380.000

7540.76421335.403خارج اجملموعات
12131.662215اجملموع

لة إحصائية يف درجات معرفة معلمي العلوم الشرعية ملبادئ ( أن  هناك فروقًا ذات دال3يالحظ من اجلدول )        
(.عند مستوى 64,838النظرية البنائية وأساسياهتا تعزى إىل متغري سنوات اخلربة حيث بلغت قيمة ف احملسوبة ) 

(. وملعرفة لصاحل من تعود الفروق بني اجملموعات  استخدم الباحث اختبار شافيه للمقارانت α= 0,05الداللة) 
(.5، 4لبعدية  كما يوضح ذلك اجلدوالن) ا

 (4جدول )
ختبار شافيه للمقارانت البعدية  بني متوسطات العينة  يف درجة معرفة معلمي العلوم الشرعية  ملبادئ النظرية ا

 البنائية وأساسياهتا تعزى إىل متغري سنوات اخلربة.
مصدر 
 التباين

الفروق بني املستوى
يارياخلطأ املع ص -املتوسطات س

الداللة 
االحصائية

اخلربة
 5أقل من 
سنوات

10-5من 
سنوات

*-5.51389-0.991670.000

 10أكثر من 
سنوات

*-11.29167-0.991670.000

10-5من 
سنوات

 5أقل من 
سنوات

*5.513890.991670.000

 10أكثر من 
سنوات

*-5.77778-0.991670.000

أكثر من 
سنوات 10

 5من أقل 
سنوات

*11.291670.991670.000
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10-5من 
سنوات

*5.777780.991670.000

 (.α= 0,05*توجد فروق إحصائية عند مستوى الداللة )
نتائج اختبار شافيه (5جدول )

10أكثر من  10-5 5أقل من  املستوى
58.3194 5أقل من 
5-1063.8333

1069.6111أكثر من 
1.0001.0001.000الداللة

( أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية يف درجات معرفة معلمي العلوم الشرعية ملبادئ 5، 4يتضح من اجلدولني)       
( سنوات؛ حيث بلغت النسبة املئوية) 10النظرية البنائية وأساسياهتا من  سنوات اخلربة  ولصاحل أكثر من )

.دورات تدريبية على مدار سنوات طويلة مما يكون هلا أتثرياً اجيابياً   وقد يعزى ذلك إىل املرور بعدة(.69.6111

" هل توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات  استجاابت معلمي العلوم اثنيا : السؤال الثالث والذي نصه        
تعزى إىل متغري املؤهل العلمي؟ الشرعية ابململكة العربية السعودية يف درجة معرفتهم ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا 

متغري املؤهل العلمي ملعرفة أثر  One Way Anovaلإلجابة عن هذا السؤال مت حساب حتليل التباين األحادي 
( يوضح ذلك . 6. واجلدول)  يف درجة معرفتهم ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا

 (6جدول )
متغري املؤهل العلمي يف درجة معرفة معلمي العلوم أثر ملعرفة  One Way Anovaحتليل التباين األحادي 

 الشرعية ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا

الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين
اإلحصائية

83747,676241873.838بني اجملموعات
937.1150.000 خارج 

اجملموعات
9165,54221343.031

92913,218215اجملموع

( أن  هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف درجات معرفة معلمي العلوم الشرعية ملبادئ 6يالحظ من اجلدول )       
(.عند مستوى 937.115النظرية البنائية وأساسياهتا تعزى إىل متغري املؤهل العلمي؛ حيث بلغت قيمة ف احملسوبة )
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( . وملعرفة لصاحل من تعود الفروق بني اجملموعات  استخدم الباحث اختبار شافيه للمقارانت α= 0,05الداللة )
 (.7،8البعدية  كما يوضح ذلك اجلدوالن) 

 (7جدول )
اختبار شافيه للمقارانت البعدية  بني متوسطات العينة  يف درجة معرفة معلمي العلوم الشرعية  ملبادئ النظرية 

 ا تعزى إىل متغري املؤهل العلميالبنائية وأساسياهت

المتغير
الفروق بني املستوى

ص-املتوسطات س
اخلطأ 
املعياري

الداللة 
االحصائية

المؤهل 

العلمي

البكالوريوس 
الرتبوي

البكالوريوس 
1.093300.000-40.87500-* +دبلوم

1.736111.093300.286دراسات عليا

البكالوريوس 
+دبلوم

وس البكالوري
الرتبوي

*40.875001.093300.000

42.611111.093300.000*دراسات عليا

دراسات عليا

البكالوريوس 
الرتبوي

-1.73611-1.093300.286

البكالوريوس 
+دبلوم

*-42.61111-1.093300.000

(8جدول )
نتائج اختبار شافيه

البكالوريوس +دبلوم البكالوريوس الرتبوياملستوى
56.0278دراسات عليا

57.7639البكالوريوس الرتبوي
98.6389البكالوريوس +دبلوم

0.2861.0000الداللة
(.أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  درجات معرفة معلمي العلوم 8، 7يالحظ من اجلدولني )        

غري املؤهل العلمي ضمن املستويني : البكالوريوس الرتبوي ،و الشرعية ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا تعزى إىل مت
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دراسات عليا . بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري املؤهل العلمي ضمن مستوى البكالوريوس 
ك دراسته لغة +الدبلوم الرتبوي .وتعزى هذه النتيجة إىل أمهية الدبلوم الرتبوي العام  يف التنمية املهنية للمعلم، وكذل

 مقررات تربوية تتعلق ابلنظرايت التعلمية وطرائق التدري  املختلفة.
" هل توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات  استجاابت معلمي العلوم الشرعية اثنيا : السؤال الرابع والذي نصه

تعزى إىل متغري املرحلة التعليمية؟. لإلجابة  ابململكة العربية السعودية يف درجة معرفتهم ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا
متغري املرحلة التعليمية يف ملعرفة أثر  One Way Anovaعن هذا السؤال مت حساب حتليل التباين األحادي 

( يوضح ذلك .9. واجلدول)  درجة معرفتهم ملبادئ النظرية البنائية يف التدري 
 (9جدول )

املرحلة التعليمية يف درجة معرفة معلمي العلوم ملعرفة أثر متغري  One Way Anovaحتليل التباين األحادي 
 الشرعية ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا

درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
متوسط 
املربعات

قيمة ف
الداللة 
اإلحصائية

بني 
اجملموعات

12785.12026392.560
166.2420.000

خارج 
اجملموعات

8190.54221338.453

20975.662215اجملموع
( أن  هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف درجات معرفة معلمي العلوم الشرعية ملبادئ 9يالحظ من اجلدول )        

(.عند مستوى 166.242النظرية البنائية وأساسياهتا  تعزى إىل متغري مرحلة التدري ؛ حيث بلغت قيمة ف  )
( . وملعرفة لصاحل من تعود الفروق بني اجملموعات  استخدم الباحث اختبار شافيه للمقارانت α= 0,05 الداللة)

(.11، 10البعدية  كما يوضح ذلك اجلدوالن) 
 (10جدول )

اختبار شافيه للمقرانت البعدية  بني متوسطات العينة  يف درجة معرفة معلمي العلوم الشرعية  ملبادئ النظرية 
 ئية وأساسياهتا تعزى إىل متغري مرحلة التدريسالبنا

املستوى املرحلة
الفروق بني 
ص-املتوسطات س

اخلطأ املعياري
الداللة 
االحصائية

االبتدائية
1.033510.000 -11.65278-* املتوسطة
7.000001.033510.000*الثانوية
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مرحلة 
التدري 

املتوسطة
11.652781.033510.000*االبتدائية
18.652781.033510.000*الثانوية

الثانوية
1.033510.000-7.00000-* االبتدائية
1.033510.000-18.65278-* املتوسطة

(11جدول )
نتائج اختبار شافيه

( أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف درجات معرفة معلمي العلوم الشرعية 11، 10يتضح من اجلدولني )     
يث ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا تعزى إىل مرحلة التدري  يف مستوايهتا الثالثة، ولصاحل املرحلة  املتوسطة ؛ح

(.وقد يعود ذلك إىل كون معلمي العلوم الشرعية للمرحلة املتوسطة 80.1806بلغت النسبة املئوية للمتوسط احلسايب) 
قد انلوا قسطًا وافرًا من الدورات التدريبية اليت تناولت النظرية البنائية يف التدري . وقد يكون  اهتمام املعلمني بتطوير 

 ية واالبتدائية.أنفسهم أكثر من املرحلتني الثانو 
" ما درجة تطبيق معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية ملبادئ خامسا : السؤال اخلامس: والذي نصه

 النظرية البنائية وأساسياهتا أثناء تدريسهم ؟". 
راسة عن فقرات األداة لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت عينة الد

(.12. كما هو موضح يف اجلدول )2رقم 
(12جدول )

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت عينة الدراسة عن فقرات األداة اخلاصة بتطبيق معلمي العلوم 
 مرتبة تنازليا   أثناء تدريسهميف الشرعية ابململكة العربية السعودية ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا 

المتوسط الترتيبالفقرةم

الحسابي

االنحراف 

المعياري

الدرجة

متوسطة 0.1829 2.1867 2آخذ معرفة الطالب السابقة بعني االعتبار عند  1

الثانويةاملتوسطةاالبتدائية املستوى
61.5278 الثانوية
68.5278االبتدائية
80.1806املتوسطة
1.0001.0001.000 الداللة

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة



د. عمر عبد القادر الشمليت           ململكة ملبادئ النظرية البنائية وأساسياتها وتطبيقهم هلا أثناء تدريسهمدرجة معرفة معلمي العلوم الشرعية با

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-286-

البدء بتدري  املادة
أمسح للطالب ابالخنراط يف األنشطة التعليمية اليت  2

متوسطة 0.1516 222.1666 تساعده على الفهم العميق للمادة العلمية

ال اهتم كثريًا بزمن احلصة إذا شرعت يف تقدمي  3
متوسطة 0.1744 532.1501مادة جديدة

أشجع الطالب على طرح وجهات نظره حول  4
متوسطة 0.1583 342.1366بعض قضااي املادة الدراسية

متوسطة 0.1117 232.13 أعمل على تنظيم الطالب للمادة العلمية5

استخدم كتابة املقاالت والتقارير البحثية كوسيلة  6
متوسطة 0.1574 192.1099أخرى للتقومي غري االختبارات.

أستخدم احيااًن منوذج التعلم البنائي وذلك من  7
خالل العمل يف جمموعات والتعلم التعاوين؛ مما 
يساعد على تنمية  روح التعاون لدى الطالب 

 والعمل كفريق واحد

متوسطة 0.1201 512.1066

أوظف أسلوب اخلرائط املفاهيمية يف التدري  8
متوسطة 0.1547 562.1066لبيان العالقة بني املفاهيم.

متوسطة 0.1715 272.1033أشجع استقاللية الطالب ومبادراته.9

استخدم منوذج دورة التعلم يف تدري  بعض  10
ةمتوسط 0.1529 572.1دروس العلوم الشرعية

اعمل على أن يعتمد الطالب على نفسه يف  11
متوسطة 0.1805 42.0934التعليم .أكثر من اعتماده على املعلم

متوسطة 0.1607 32.0901أشجع الطالب على اختاذ القرارات12

متوسطة 0.1099 292.0901 أساعد الطالب يف اكتشاف معرفته بنفسه.13

يقومون ابلتعلم  أثق بنتائج تعلم طاليب عندما 14
متوسطة 0.1618 202.0868لوحدهم.

أزود الطالب بوقت كاف لبناء معانيهم عند  15
متوسطة 0.1801 262.0868تعلمهم شيئاً جديداً 

استخدم كثريًا طريقة حل املشكالت أثناء تدري  16
متوسطة 0.09 142.0832مواد العلوم الشرعية

متوسطة 0.1575 182.0832بناء ماذا يريد أن أمسح للطالب أبن يساعدين يف 17
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يتعلم.
آخذ رأي الطالب يف حتديد األنشطة األفضل  18

متوسطة 0.1683 542.0832ابلنسبة له

متوسطة 0.167 212.0799استمع إىل الطالب يف حتديد ماذا يريد تعلمه19

متوسطة 0.1555 12.0766أطرح بعض القضااي اليت  تنمي التفكري الناقد  20

متوسطة 0.1425 112.0766أوجه للطالب بعض األسئلة ذات النهاية املفتوحة21

متوسطة 0.1683 312.0766أفعل التعلم التعاوين أغلب فرتات التدري 22

متوسطة 0.1844 522.0766أضع الطالب يف مواقف تعليمية خمتلفة23

متوسطة 0.155 122.0733سبة لهأمسح للطالب يف حتديد وقت التعلم ابلن24

متوسطة 0.1459 162.07أمسح  للطالب يف تقييم تعلمهم25

استمع إىل أي شكوى من الطالب من أي شيء  26
متوسطة 0.1215 132.0667يعوق التعليم

أركز على بناء املعرفة لدى الطالب ولي  على  27
متوسطة 0.1116 172.0667إعادة إنتاجها

ر الوقت الالزم للطالب لبناء عالقات وبناء أوف  28
متوسطة 0.1171 422.0667االستعارات والتمثيالت

متوسطة 0.1991 592.0634أعرض عدداً كافياً من األمثلة التوضيحية29

متوسطة 0.1398 502.0601أجتنب إصدار أحكام مسبقة على أداء الطالب30

ت االنتظار أعود طاليب على االستفادة من وق 31
الذي أعطيه هلم لالستعداد قبل تقدمي تفسرياهتم 

حلل املشكلة
متوسطة 0.1238 352.0532

أقوم طاليب عن طريق قياس أدائهم، عندما  32
متوسطة 0.1674 252.0499يواجهون مشكالت أخرى

أعمل على أن ال يشعر الطالب بتقييد  أفكاره أو  33
متوسطة 0.1836 62.0466ري دون تسلط مينآرائه، بل يشعر حبرية يف التعب

ب ؛حيث ال توجد إجابة أتقبل آراء كل طال 34
متوسطة 0.132 52.0433أطصحيحة أو خ

أشجع الطالب على االتصال بيين وبينهم وكذلك  35
متوسطة 0.1586 72.0433بني الطالب أنفسهم 

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة



د. عمر عبد القادر الشمليت           ململكة ملبادئ النظرية البنائية وأساسياتها وتطبيقهم هلا أثناء تدريسهمدرجة معرفة معلمي العلوم الشرعية با

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-288-

أحث الطالب على البحث احلر، فأقدم فقط  36
يل الذي يثريهم بوضع افرتاضات املوقف األو 

متعددة، وحلول حمتملة
متوسطة 0.157 152.0433

أوظف املفاهيم التالية : التمثيل واملواءمة وبناء  37
متوسطة 0.1742 242.0433الفرد ملعرفته يف التدري 

أشجع الطالب على طرح أسئلة من النوع املسمى  38
طةمتوس 0.1272 642.0433) ماذا ، لو (.

متوسطة 0.1375 362.04 أمسح ابملناقشة واحلوار واالتصال39

أعتمد على قياس االستفادة والتطبيق وبناء املعاين  40
متوسطة 0.1818 482.04الشخصيةا الذاتية.

متوسطة 0.1843 392.0367أشجع  الطالب على التفكري التأملي واملستقل .41

عرفة من خالل : قراءة  أدعو الطالب إىل التزود ابمل 42
كتاب، والبحث يف اإلنرتنت ومناقشة املادة 

والرسم وغري ذلك
متوسطة 0.1396 452.0367

متوسطة 0.1341 412.0232أوجه الطالب وأرشدهم لعملية التعلم  43

أجل  بني الطالب أثناء املناقشة ، وأحاول  44
متوسطة 0.1585 492.0232تشجيعهم  على االستقالل العقلي.

أتقبل فشل الطالب ابعتباره جزءًا من بيئة التعلم  45
متوسطة 0.11 82.0199البنائي وممارساته

أساعد الطالب على تنمية مفهوم التعلم الذايت، و  46
املهارات االجتماعية، مثل االتصال مع اآلخرين، 

واحرتام آرائهم، واالستماع هلم .
متوسطة 0.1712 282.0199

مل على تكييف املنهاج ملعاجلة تصورات أع 47
متوسطة 0.204 582.0199الطالب وتصوراهتم.

أثناء التعليم ،  يف أعلم الطالب حتمل املسئولية  48
يضعون حلواًل حمتملة للمشكالت اليت   كواهم

تواجههم، ويستخدمون املصادر املتنوعة 
للمعلومات اليت يتوقعون أن تساعدهم

توسطةم 0.1427 432.0133

أستخدم أساليب اختبارات غري تقليدية مثل  49
متوسطة 0.1861 102.01امللف الرتاكمي )بورتفليو(، املشروعات، و 
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املالحظة، وكتابة التقارير اليومية...إخل
امنح الطالب فرصة للمشاركة يف املناقشة داخل  50

الفصل . وهذا يعين أال أيخذ الطالب الفرصة 
إذا كان سيقدم إسهامًا جديداً  للكالم مرتني، إال
يثري املناقشة .

متوسطة 0.1406 302.01

أعطي للطالب فرصة متثيل دور العلماء يف  51
اإلسالم ؛ وهذا ينمي لديه االجتاه اإلجيايب حنو 
العلم والعلماء وحنو اجملتمع وخمتلف قضاايه 

.ومشكالته

متوسطة 0.1355 332.01

فية "صن ف" ، و استخدم املصطلحات املعر  52
متوسطة 0.1699 552.01"حل ل" و "تكهن" ، و "ابين" عند صياغة املهام

أتيح للطالب الفرصة للتفكري يف أكرب عدد ممكن  53
من احللول للمشكلة الواحدة؛ مما يشجع على 
 استخدام التفكري اإلبداعي، وابلتايل تنميته لديهم

متوسطة 0.1373 662.01

على التفكري  بطريقة علمية؛ أشجع الطالب  54
متوسطة 0.15 462.0067.وهذا يساعد على تنمية التفكري العلمي لديهم

أربط بني  مناذج التعلم البنائي بني العلم  55
والتكنولوجيا، مما يعطي الطالب فرصة لرؤية أمهية 
العلم ابلنسبة للمجتمع ودور العلم يف حل 

.مشكالت اجملتمع

متوسطة 0.1056 382.0034

متوسطة 0.1679 602.0034 أوفر تغذية راجعة للطالب يف الوقت املناسب56

أوفر للطالب الفرصة ملمارسة عمليات العلم  57
متوسطة 0.1569 632.0001 .األساسية واملتكاملة

فهم الطالب للمعلومات األساسية:  أراعي 58
متوسطة 0.1646 701.9968)مفهوم، مبدأ حقيقة اخل

أرعى الطالب حميب االستطالع من خالل  59
متوسطة 0.1388 621.9866االستخدام املتكرر للدورات التعليمية النموذجية

أساعد علي تعديل الفهم أو التصورات القبلية  60
متوسطة 0.1114 401.9833اخلطأ ذات العالقة مبوضوع الدرس

متوسطة 0.1321 671.9833أمني مهارات البحث العلمي ا عمليات العلم: 61
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الحظة، االستنتاج... اخل)امل
ُأضمن األهداف غرضًا عامًا ملهمة  62

يسعى مجيع الطالب   Learning task التعلم
لتحقيقه.

متوسطة 0.1154 711.9833

ُاضمن األهداف  أغراضًا ذاتية ) 63
ختص كل طالب  personal goalsشخصية(

 كل على حدة.
طةمتوس 0.1934 321.98

أصيغ األهداف التعليمية يف صورة أغراض  64
goals   عامة حتدد من خالل عملية تفاوض

اجتماعية بيين وبني الطالب
متوسطة 0.1075 691.98

استخدم املفاهيم الواسعة تدعو كل طالب  65
للمشاركة بصرف النظر عن النماذج الفردية ، 

 "املزاجات ، والسلوكات
متوسطة 0.1055 371.9767

أربط بني فروع املعرفة املختلفة وإحداث التكامل  66
متوسطة 0.1316 471.9734بينها 

أوفر بيئة تعليمية تقوم على االحرتام املتبادل بني  67
متوسطة 0.1137 611.9668 املعلم والطالب لألفكار اليت يطرحواها.

أعمل على  مساعدة الطالب على اجتياز  68
متوسطة 0.1449 651.9599عليها .األخطاء ال حماسبتهم 

متوسطة 0.1251 721.9599ال استخدم التعزيز كثرياً إلحداث التعلم69

أركز على املستوايت العقلية العليا من التفكري  70
متوسطة 0.0958 441.9533والفهم القائم على التأمل والتحليل والنقد.

أثناء يف أوفر الفرص الكافية لربط الدين ابحلياة  71
متوسطة 0.1016 681.9299التدري 

متوسطة 0.084 91.8501أوظف نتائج تقومي الطالب يف حتسني نتائج التعلم72

 0.105547 2.041838اجملموع

( أن املتوسط احلسايب الكلي لدرجة تطبيق معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية 12يتضح من اجلدول )       
( .وهذا يدل على 0,105547( وابحنراف معياري ) 2,041838أثناء تدريسهم )يف بادئ النظرية البنائية السعودية مل

أن معلمي العلوم الشرعية ابململكة العربية السعودية  يطبقون مبادئ النظرية البنائية يف التدري  بدرجة متوسطة. وقد 
دئ النظرية البنائية .كما أن هناك العديد من املعلمني مل يعود ذلك إىل حداثة تطوير مناهج العلوم الشرعية وفق مبا
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يلتحقوا بدورات تدريبية حول تدري  املناهج اجلديدة وفق النظرايت احلديثة ومنها البنائية. وقد يكون  عدم تطبيق 
ن بعض وقد يعزى كذلك اىل كو  املعلم ما درسه يف مراحل التعليم اجلامعي سببًا يف حدوث هذه النسبة املتوسطة.

أثناء تدري  بعض  يفالدروس يف مواد العلوم الشرعية حتد يف مضمواها من درجة تطبيق مبادئ النظرية البنائية 
املوضوعات مما يستدعي إحداث تغيريات جوهرية يف متعلقات العملية التعليمية .

 بل املعلمني هي :( أن أكثر مبادئ النظرية البنائية تطبيقاً من ق12كما يالحظ من اجلدول )   
الفقرة الثانية " اخنراط الطالب يف األنشطة التعليمية اليت تساعده على الفهم العميق للمادة العلمية" حيث  -

( . وقد يعود ذلك إىل أمهية األنشطة 0,1829( واحنراف معياري )2,1867بلغ املتوسط احلسايب هلا )
احلديثة، وإصرار املسؤولني على العملية التعليمية على  يف العملية التعليمية ككل، وهذا ما تتطلبه املناهج

 حث املعلمني ومدراء املدارس على االهتمام ابألنشطة التعليمية سواء كانت منهاجية أو غري منهاجية.
الفقرة الثانية والعشرون "أفعل التعلم التعاوين أغلب فرتات التدري " حيث بلغ املتوسط احلسايب) -

(. وقد يعزى ذلك أن التعلم التعاوين من أكثر طرائق التدري  0,1516ياري بلغ) ( وابحنراف مع2,1666
 انتشاراً حىت وإن كان هذا التطبيق يتم أبساليب خمتلفة.

( أن أقل مبادئ النظرية البنائية معرفة من قبل املعلمني هي :2)0كما يالحظ من اجلدول 
( واحنراف معياري 1,8501بلغ املتوسط احلسايب ) الفقرة التاسعة " استقاللية الطالب ومبادراته" حيث-

حرجا ، ويعمل على له ( .وقد يعزى ذلك إىل أن هذا املبدأ قد يؤثر يف شخصية املعلم ويسبب 0,084)
كما أن املعلم مل يفعل دوره احلديث يف العملية التعليمية  هتميشه، كما يقلل من قدرته على ضبط املتعلمني.

 متعلمني، ولي  مصدر املعلومة الوحيد واملسيطر على الغرفة الصفية. على أنه موجه ومرشد لل
الفقرة الثامنة والستون "مساعدة الطالب على اجتياز األخطاء ال حماسبتهم عليها" حيث بلغ املتوسط -

( .وقد يعزى ذلك إىل أن املعلم ال زال يعيش الدور 0,1016( واحنراف معياري )1,9299احلسايب )
بضرورة حماسبة الطالب عند اخلطأ. ويعتقد املعلم أن حماسبة الطالب على  أخطائهم  من  السابق للمعلم

 وظائف املرشد الطاليب يف املدرسة.
ونصه" هل توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات  استجاابت معلمي العلوم الشرعية   اثنيا : السؤال السادس

أثناء تدريسهم تعزى إىل متغري سنوات اخلربة؟ يف بادئ النظرية البنائية ابململكة العربية السعودية يف درجة تطبيقهم مل
ملعرفة أثر متغري سنوات اخلربة  One Way Anovaلإلجابة عن هذا السؤال مت حساب حتليل التباين األحادي 

.( يوضح ذلك13يف درجة تطبيقهم ملبادئ النظرية البنائية يف التدري  . واجلدول )
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 (13جدول )
متغري سنوات اخلربة يف درجة تطبيق معلمي العلوم ملعرفة أثر  One Way Anovaالتباين األحادي  حتليل

 الشرعية  ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا أثناء تدريسهم

جمموع املربعات مصدر التباين
درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
الداللة 
اإلحصائية

4962.34222481.171بني اجملموعات
83.6290.000

6319.43121329.669خارج اجملموعات
11281.773215اجملموع

( أن  هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف درجات تطبيق معلمي العلوم الشرعية 13يالحظ من اجلدول )       
اخلربة  حيث بلغت قيمة ف احملسوبة أثناء تدريسهم تعزى إىل متغري سنوات يف  ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا

( . وملعرفة لصاحل من تعود الفروق بني اجملموعات  استخدم الباحث α= 0,05(.عند مستوى الداللة )83.629)
(.14، 13اختبار شافيه للمقارانت البعدية  كما يوضح ذلك اجلدوالن) 
 (13جدول )

نة  يف درجة تطبيق معلمي العلوم الشرعية  ملبادئ النظرية اختبار شافيه للمقارانت البعدية  بني متوسطات العي
 البنائية وأساسياهتا تعزى إىل متغري سنوات اخلربة

املستوىاملتغري
الفروق بني 
ص-املتوسطات س

اخلطأ املعياري
الداللة 
االحصائية

اخلربة

 5أقل من 
سنوات

0.907820.000-5.29167-* سنوات 10-5من 
0.907820.000-11.72222-* سنوات 10أكثر من 

10-5من 
سنوات

5.291670.907820.000*سنوات 5أقل من 
0.907820.000-6.43056-* سنوات 10أكثر من 

أكثر من 
10 
سنوات

11.722220.907820.000*سنوات 5أقل من 

6.430560.907820.000*سنوات 10-5من 

(14جدول )
يهنتائج اختبار شاف

سنوات 10-5من  سنوات 5أقل من  املستوى
 10أكثر من 
سنوات
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57.6811 سنوات 5أقل من 
63.2528سنوات 10-5من 

69.5833سنوات 10أكثر من 
1.0001.0001.000الداللة اإلحصائية

علمي العلوم الشرعية ( أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف درجات تطبيق م14، 13يتضح من اجلدولني)        
سنوات  5أثناء تدريسهم تعزى  ملتغري سنوات اخلربة  يف كافة مستوايهتا.) أقل من يف ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا 

سنوات( ، ولصاحل مستوى )أكثر من عشر سنوات ( ؛ حيث بلغت النسبة املئوية  10سنوات ، أكثر من  10 -5،
وقد يعزى ذلك إىل أنه ال ميكن إغفال دور  سنوات اخلربة  يف العملية التعليمية  (. 69.5833للمتوسط احلسايب )
 اخلربة الكبرية قد التحق بدورات تعليمية أكثر من البقية . اإتقااها  وعادة ما يكون املعلم ذوتسهيلها، ومن مث 

ابت معلمي العلوم الشرعية ونصه" هل توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات  استجا  السؤال السابعاثنيا : 
ابململكة العربية السعودية يف درجة تطبيقهم ملبادئ النظرية البنائية يف التدري  تعزى إىل متغري املؤهل العلمي؟ لإلجابة 

ملعرفة أثر متغري املؤهل العلمي يف درجة  One Way Anovaعن هذا السؤال مت حساب حتليل التباين األحادي 
( يوضح ذلك15رية البنائية يف التدري  . واجلدول )تطبيقهم ملبادئ النظ

 (15جدول )
متغري املؤهل العلمي يف درجة تطبيق معلمي العلوم ملعرفة أثر  One Way Anovaحتليل التباين األحادي 

 أثناء تدريسهميف الشرعية  ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا 

الداللة قيمة ف توسط املربعاتم درجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين
اإلحصائية

83251.287241625.644بني اجملموعات
965.2830.000 خارج 

اجملموعات
9185.13921343.123

92436.426215اجملموع

( أن  هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف درجات تطبيق معلمي العلوم الشرعية 15يالحظ من اجلدول )        
(.عند مستوى 965.283بادئ النظرية البنائية  تعزى إىل متغري املؤهل العلمي حيث بلغت قيمة ف احملسوبة )مل

(  وملعرفة لصاحل من تعود الفروق بني اجملموعات  استخدم الباحث اختبار شافيه للمقارانت α= 0,05الداللة) 
(.17، 16البعدية  كما يوضح ذلك اجلدوالن) 
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 (16جدول )
شافيه للمقارانت البعدية  بني متوسطات العينة  يف درجة تطبيق معلمي العلوم الشرعية  ملبادئ النظرية اختبار 

 أثناء تدريسهم تعزى إىل متغري املؤهل العلمييف  البنائية وأساسياهتا

املستوىاملتغري
الفروق بني 
-املتوسطات س
ص

اخلطأ 
املعياري

الداللة 
اإلحصائ
ية

املؤهل 
العلمي

بكالوريوس ال
الرتبوي

40.625001.094460.000- البكالوريوس +دبلوم
1.972221.094460.200ت علياادراس

البكالوريوس 
+دبلوم

40.625001.094460.000البكالوريوس الرتبوي
42.567221.094460.000دراسات عليا

دراسات 
عليا

1.972221.094460.200البكالوريوس الرتبوي
42.567221.094460.000البكالوريوس +دبلوم

(17جدول )
نتائج اختبار شافيه

البكالوريوس +دبلوم البكالوريوس الرتبوياملستوى
55.8750دراسات عليا

57.8472البكالوريوس الرتبوي
98.4722البكالوريوس +دبلوم
0,2001.000الداللة اإلحصائية

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  درجات تطبيق معلمي العلوم  (18، 17) دولني يالحظ من اجل 
أثناء تدريسهم تعزى إىل متغري املؤهل العلمي ضمن املستويني : يف الشرعية ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا 

ية تعزى إىل متغري املؤهل العلمي ضمن البكالوريوس الرتبوي، و الدراسات عليا . بينما توجد فروق ذات داللة إحصائ
(. وقد تعزى هذه 98,4722مستوى البكالوريوس +الدبلوم الرتبوي؛ حيث بلغت النسبة املئوية للمتوسط احلسايب )

النتيجة إىل أن املعلم احلاصل على الدبلوم الرتبوي يدرس عدداً من املساقات الرتبوية ذات التخصص. كما يطلب منه 
أثناء دراسته وهذا يؤثر اجياابً على أدائه واكتسابه ملبادئ النظرايت التعليمية املتطورة يف دة فصل دراسي تطبيق ميداين مل
كما أن أنظمة اإلشراف والتدريب املتبعة غالباً ما تكون نفسها املطبقة على مجيع املراحل الدراسية . ومنها البنائية.
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لة إحصائيًا بني متوسطات  استجاابت معلمي العلوم الشرعية هل توجد فروق دا" اثنيا : السؤال الثامن ونصه
ابململكة العربية السعودية يف درجة تطبيقهم ملبادئ النظرية البنائية يف التدري  تعزى إىل متغري مرحلة التدري ؟ 

ري ملعرفة أثر متغري مرحلة التد One Way Anovaلإلجابة عن هذا السؤال مت حساب حتليل التباين األحادي 
.( يوضح ذلك 19يف درجة تطبيقهم ملبادئ النظرية البنائية يف التدري  . واجلدول) 

 (19جدول )
متغري مرحلة التدريس يف درجة تطبيق معلمي العلوم ملعرفة أثر  One Way Anovaالتباين األحادي حتليل 

 أثناء تدريسهميف الشرعية  ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا 

الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات احلريةجمموع املربعاتينمصدر التبا
اإلحصائية

19.74429872.366بني اجملموعات
367.1350.000 خارج 

اجملموعات
572721326.890

25472.370215اجملموع

معلمي العلوم الشرعية تعزى هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف درجات تطبيق ( أن 19يالحظ من اجلدول )       
 من تعود وملعرفة لصاحل( 0,05 =ة(.عند مستوى الدالل367.135 مرحلة التدري  حيث بلغت قيمة ف)إىل متغري

(.20،21)  كما يوضح ذلك اجلدوالن ،عديةاستخدم الباحث اختبار شافيه للمقارانت البالفروق بني اجملموعات 
 (20جدول )

عدية  بني متوسطات العينة  يف درجة تطبيق معلمي العلوم الشرعية  ملبادئ النظرية اختبار شافيه للمقرانت الب
 البنائية وأساسياهتا أثناء تدريسهم تعزى إىل متغري مرحلة التدريس

املستوى املتغري
الفروق بني 
اخلطأ املعياري ص-املتوسطات س

الداللة 
اإلحصائية

مرحلة التدري 

االبتدائية
18.180560.864260.000املتوسطة
21.875000.864260.000الثانوية

املتوسطة
0.864260.000-18.18056-* االبتدائية
3.694440.864260.000*الثانوية

0.864260.000-21.87500-* االبتدائية الثانوية
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0.864260.000-3.69444-*املتوسطة
(21جدول )

نتائج اختبار شافيه
الثانوية املتوسطة االبتدائية ستوىامل

57.8472 الثانوية
61.5417املتوسطة
79.7222االبتدائية

1.0001.0001.000الداللة اإلحصائية
فروقًا ذات داللة إحصائية يف درجات تطبيق  معلمي العلوم الشرعية ( أن هناك 21، 20يتضح من اجلدولني)        

أثناء تدريسهم تعزى إىل مرحلة التدري  يف مستوايهتا الثالثة .) االبتدائية، يف ائية وأساسياهتا ملبادئ النظرية البن
املتوسطة والثانوية(. وعند الرجوع اىل املتوسطات احلسابية يظهر أثر املرحلة االبتدائية أكثر من غريها من املراحل حيث  

يعزى ذلك إىل أتثري الكلية اليت خترج منها املعلم وهي كلية ( .وقد 79.7222كانت النسبة املئوية للمتوسط احلسايب )
املعلمني اليت كانت هتتم بنوعية الطالب املتخرج ،كما أن املساقات اليت درسها املعلم يف كلية املعلمني كانت ذات طابع 

 ل دراسي كامل.أثناء داسته وملدة فصيف تربوي ابإلضافة اىل مرحلة التدريب امليداين اليت حصل عليها املعلم 
هل توجد فروق دالة إحصائيًا بني درجة معرفة معلمي العلوم الشرعية ابململكة ونصه"  اثنيا : السؤال التاسع

 العربية السعودية ملبادئ النظرية البنائية يف التدري  وبني تطبيقهم هلا؟
ما مت حساب قيمة )ت( ملعرفة الفروق لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ك

.( يوضح ذلك22. واجلدول )
(22جدول )

نتائج اختبار )ت( لبيان الفروق بني درجات معرفة معلمي العلوم الشرعية ملبادئ النظرية البنائية وبني تطبيقهم هلا 
 أثناء تدريسهم.يف 

قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
الداللة 
اإلحصائية

612.555617.25279املعرفة
-626 .0 -0.532

614.430618.66142التطبيق
(  بعدم وجود فوق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات معرفة معلمي العلوم الشرعية 22يتضح من اجلدول ) 

-يث بلغت قيمة ت )أثناء تدريسهم؛ حيف ملبادئ النظرية البنائية وأساسياهتا، وبني متوسطات درجات تطبيقهم هلا 
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د. عمر عبد القادر الشمليت            ساسياتها وتطبيقهم هلا أثناء تدريسهمأو ة معرفة معلمي العلوم الشرعية باململكة ملبادئ النظرية البنائيةدرج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-297-

(.ومبا أن املعلمني ميتلكون املبادئ بدرجة  α= 0,05( وهي غري دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) - 0. 626
متوسطة فان ذلك سيؤثر بشكل طبيعي على تطبيقهم هلا.

التوصيات :
يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث مبا يلي:

  عية  القدامى واجلدد على حد سواء.عقد دورات تدريبية ملعلمي العلوم الشر 
 مهيتها وذلك من خالل توفري افالم أئ النظرية البنائية يف التدري  و تعريف املعلمني العاملني يف امليدان مبباد

 تعليمية ومنشورات خاصة بذلك.
  دلة املعلمني بكيفية تطبيق مبادئ النظرية البنائية وقبل ذلك التعريف هبا. أضرورة تضمني
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