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 تدريس الالبنائية في النظرية توظيف مبادئ 

 الشريف محمد بن سعد 
 جامعة اجملمعة - كلية الرتبية

 هـ5/7/1439 وقبل - هـ6/5/1439 قدم للنشر

 أثرمدى و ، يف تدريس الطالب ملبادئ النظرية البنائيةمدى توظيف أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة هدفت الدراسة إىل التعرف على المستخلص: 
بلغت  إذ، وقد أجريت الدراسة على جمتمع مكون من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية، يف التدريس بادئاملهذه على توظيف و اجلنس التخصص 

تخصصني ( عضو هيئة تدريس من غري امل83( عضواً من قسم العلوم الرتبوية، و)27)منهم الكلية، ( من أعضاء هيئة التدريس ب110)عينة الدراسة 
جامعة كلية الرتبية يف أعضاء هيئة التدريس بعينة الدراسة ترى يف الغالب أن  أن ؛اهمههذه الدراسة إىل عدد من النتائج من أوتوصلت ، يف الرتبية
روق ذات داللة وجود فكما أظهرت النتائج (،  5.00من  3.64، وذلك مبتوسط )البنائية يف تدريس الطالبالنظرية مبادئ يقومون بتوظيف اجملمعة 

يف تدريس  ملبادئ النظرية البنائيةمدى توظيف أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة أفراد عينة الدراسة حول  راءآفأقل يف  0.01إحصائية عند مستوى 
 لتخصصات الرتبويةمن ذوي ا هيئة التدريس أعضاءكما بينت النتائج أن ،  ص لصاحل أصحاب التخصصات الرتبويةباختالف متغري التخص الطالب

وتفسر هذه  ةغري الرتبويمن ذوي التخصصات ملبادئ النظرية البنائية يف تدريسهم مقارنة مع أعضاء هيئة التدريس  توظيفاً امعة اجملمعة هم األكثر جب
 مهم هلا يفااستخد ا يف التعلم مما عزز منالنظرية البنائية وفعاليته ألمهيةهم األكثر إدراكًا  ةالرتبويذوي التخصصات النتيجة بأن أعضاء هيئة التدريس 

 تدريس الطالب. 

 النظرية البنائية، التدريس، توظيف. :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

 وتقدم وازدهار تطور ركائز إحدى تعد اجلامعات
 املعلومات نقل جمرد اجلامعة وظيفة" تعد فلم اجملتمعات،

 القيم بناء إىل تسعى بل جيل إىل جيل من لرتاثوا
." وتطويره اجملتمع وخدمة الطلبة نفوس يف النبيلة واالجتاهات

 تسعىكما  ،(25، ص: م2005وآخرون، البشايرة،)
ميي ألعضاء هيئة ىل الرقي باملستوى األكادإ اجلامعات

ر كل ما من شأنه تطويتعمل على تقدمي  و ، التدريس فيها
التطور ملسايرة وهتيئتهم زهم متي  على  ملساعدةوا مستوياهتم

لوصول إىل أعلى اهبدف  ،للعصر احلديث العلمي واألكادميي
بعض الدراسات يف هذا  وهذا ما تؤكدهمعايري جمتمع املعرفة 
شرتيل  دراسة( و م2012)الذبياين   اجملال ومنها دراسة

 خطة أمهية وضعتؤكد نتائج تلك الدراسات  إذ (،م2015)
 استخدام جمال يف بالكليات التدريس هيئة أعضاء ريبلتد

 وضرورة تعرفهم على التدريسية احلديثة الرتبوية األساليب
وطرائق  التقومي عملية يف والفعالة احلديثة الرتبوية األساليب
 مع اإلجيايب والتفاعل الفعال التواصل أجل من التدريس
 الطالب.
 أعضاء أن (م2001)  Bartleyبارتلي  دراسة تؤكدكما 

 جمال يف منوهم يطالبون بتطوير يف اجلامعات التدريس هيئة
 أجل من التدريس بفن االرتقاء وجمال التكنولوجيا، استخدام
تطور مستوى أعضاء هيئة ف، اإلبداع إىل يؤدي فعال تعليم

 لعضو املهين العلمي النمو مبستوى مباشرة رتبطي التدريس
( م1990) Warnock وكوارن وتشري دراسة. التدريس هيئة
 ترتبط العايل التعليم مستوى يف التعليمية اجلودة أنإىل 
 ألعضاء املهنية التنمية وجود ؛أبرزها األسس من بعدد مباشرة
 يف اجلودة أن (م1994)Porter  بورتر ويرى. التدريس هيئة

 مستوى تناسب مهنية تنمية برامج إىل تستند العايل التعليم
 األهداف لتحقيق التدريس هيئة أعضاء يئهتو  العايل التعليم
 نوآخري، أمحد دراسةنتائج  كما تؤكد، العايل للتعليم املنشودة

 هيئة لعضو الثقايف اجلانب تطوير املهم من أنه على( 2015)
 يؤكدو ، التعليمية العملية خمرجات لتحسني اجلامعي التدريس
 فقونيت الرتبية وعلماء اخلربة ذوي أن على (م1997) العمري

 واحلرص اجلامعي التعليم بأساليب اجلامعاتعناية  على أمهية
 القدرة تسوده أكادميي مناخ يف التدريسية املهارات تنمية على
 التفاعل من ومتكنه، املنطقي والتعبري العلمي التفكري على

 واهتماماته، واستعداداته قدرته ضوء يف جمتمعه يف اإلجيايب
 والتلقني كاحلفظ التعليم يف ةالتقليدي األمناط عن بعيداً 

 راشد ، كما تشري نتائج دراسةبالتفصيالت واالهتمام
أن يكون  التدريس هيئة عضو صفات من أن (م2002)

 موضوعياً متمكناً من ختصصه، مفكراً وواسع االطالع.  
من عرض حمتوى  متكن عضو هيئة التدريسكما أن 

وباستخدامه  بتقنيات تعليمية وتكنولوجيا حديثة؛، املقرر
ؤدي إىل زيادة ي لطرق وأساليب واسرتاتيجيات تدريس متنوعة
 دراسة نتائجتؤكد  إذالتحصيل العلمي والنمو املعريف للطالب 

 مقرر تدريس فاعلية إىل( م2015)، والرويس، العبدالكرمي
 البنائية النظرية مبادئ ضوء يف (والتعليم التعلم يف مقدمة)
 يف اإلجيايب أثرهله و ، بورد بالك نظام باستخدام جتماعيةاال

يؤيد ذلك ما توصلت إليه و  .الرتبية كلية طالبات حتصيل
( و م2015)دراسة شويل و ( م2016حممد )نتائج دراسة 

ودراسة  رضوان وشوق ، (م2011)، وعفانة، محشدراسة 
تشري تلك الدراسات إىل أن التنوع يف عرض  إذ( م2007)

ستندة على النظريات الرتبوية وم احملتوى بطرق تدريس متنوعة
ملعريف وحتصيل يف النمو ا مرغوبة ؤدي إىل ظهور نتائج إجيابيةي

 لمهارات.الطالب الدراسي واكتساهبم ل
بالتعلم والتعليم،  املتعلقة اتالنظري بعض ظهرتوقد 

 ةواليت كان هلا األثر يف جوداسرتاتيجيات وطرق التدريس، بو 
 ،(م2007) واملوسى، (م2008) اهلامشي يؤكد إذ التدريس
  التدريس هيئة أعضاء  إملام املهم من نهأ ،(م2005) وقطامي
 النظريات بتلك وعيهم بني عالقة لوجود التعلم، بنظريات
 بعملية دقيقة معرفة يكسبهم مما التعلم تكنولوجيا واستخدام
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 التدريس أن( م2012) العبدالكرمي ، ويؤكدوالتعلم التعليم
 .وحمددة واضحة تعلم ريةنظ على يقوم اجليد

، النظرية البنائية ؛التعليمية يف هذا اجملال ومن النظريات
 ،املعرفة اكتساب عن عمليات وهي نظرية هتتم بالكشف

 ربط من حيدث عقلي بناء أنه على التعلم إىل البنائيون وينظر
 إىل باإلضافة وأفكار ومعارف معلومات من لديه مبا املتعلم

 أفضل بصورة يتعلمون املتعلمني أن كما اجلديدة املعلومات
 ، وتؤكد(م2003)النجدى  .معارفهم بناء يف ينشطون عندما
 يف نظرية هي البنائية النظرية أن ؛(م2009) الشريف، دراسة
 اجلامعي فاألستاذ للتدريس؛ مدخل جمرد وليست التعلم،
 بنائية. بأهنا توصف بطرق الطالب يدرس

 نظريـــة: بأهنـــا( Tobin1993) النظريـــة البنائيـــة وقـــد عـــرف
 عيــا  كمــا يعرفهــا. املعرفــة إىل الوصــول كيفيــة تشــر  معرفيــة

 الــتعلم أن اعتبــار علــى تقــوم نظريــة بأهنــا: (م2013) والعبســي
، املــتعلم إىل املعلــم مــن للمعرفــة اآليل النقــل طريــق عــن يــتم ال

 علـى بنـاء، بنفسـه يتعلمـه ملـا معـى املـتعلم بنـاء طريق عن وإمنا
 إطــار أهنــا( م2005) احملتســب وتـرى الســابقة، ومعرفتــه خرباتـه
 علـــــى وتقـــــوم املختلفـــــة، جوانبهـــــا يف املعاصـــــرة للرتبيـــــة فكـــــري
 بنـاء طريـق عـن يتم التعلم أن اعتبار، أوهلما:  رئيسني مبدأين
 ومعرفتـــه خرباتـــه مـــن انطالقـــاً  بنفســـه يتعلمـــه ملـــا معـــى املـــتعلم
 املعرفـة لبنـاء دعـم ليـةعم التعليم أن اعتبار، وثانيهما، السابقة
 .هلا توصيل عملية كونه من أكثر
اليـــــة يف ضـــــوء احل النظريــــة البنائيـــــة تشـــــكلت مالمـــــ قــــد و 

(  Hewson,1996)هوســــون يــــرى  إذ، أفكــــار بعــــض املفكــــرين
ــــة تعــــود إىل 2011نقــــاًل عــــن الغامــــدي ) (  أن النظريــــة البنائي

تبلـــورت يف  فقـــدجـــذور تار يـــة قدميـــة متتـــد إىل عهـــد ســـقراط 
ملنظــرين اغتها احلاليــة علــى ضــوء نظريــات وأفكــار كثــري مــن صـي

 العبـــــــــدالكرمي يشـــــــــري وكيلـــــــــي، و، وبياجيـــــــــه، أمثـــــــــال أوزويـــــــــل
 نظريــــة شــــكل علــــى البنائيــــة النظريــــة ظهــــور أن إىل (م2012)

جــــــان  مثــــــل معاصــــــرين علمــــــاء إىل جــــــذوره تعــــــود متماســــــكة
  .من أبرز منظري النظرية البنائية مهاوفاجيوتسكي، و   بياجييه،

 احلارثي( ودراسة م2017)تشري دراسة منصوركما 
 أنإىل (  م2016) القحطاين منرية( ودراسة م2017)

لتطور املعريف أساس التعلم اأحباث جان بياجييه ونظريته يف 
أعطى أمهية  إذوهو واضع اللبنات األوىل للبنائية ، البنائي

نية، مث لطبيعة املعرفة و تطورها يف األيام األوىل يف حياته امله
 (م2005، )قطاميتؤكد بدأ على العمليات الذهنية املعرفية. و 

حدد يف  وقد؛ افرتاضني رئيسني يف نظريتهتبى بياجييه  أن
  طبيعة الذكاء.ويف الفرض الثاين ، لتطور املعريفالفرض األول ا

من خالل حتليله للنمو البيولوجي لبعض  بياجييه جهو كما 
املعرفية الضرورية كل األبنية الكائنات احلية أن الذكاء يش

 .للتكيف البيئي
يف عصرنا احلايل بني  النظرية البنائية مكانة  وقد نالت

تأثرت عمليات التدريس  النظريات الرتبوية التعليمية، وقد
عملية فسرت  ها إذوتطبيقاته يف العقود األخرية مع ظهور 

  .التعلم بطريقة خمتلفة عما كانت عليه النظريات السلوكية
  عيد سعيد و  عن نقالً ( Osborn1996) أوسبورن ويبني

 وتساعدهم املتعلمني توجه أن ميكن البنائية أن (،م2006)
 للتطبيق قابلية أكثر العلمية املادة وجعل املعى، بناء على

 أهنا إىل إضافة السابقة املتعلمني وخربات معارف إىل استناداً 
 مع أو املعلم مع احلوار يف املشاركة على املتعلمني تشجع
 & Erdoganان وكامبل )قأردو  ويف دراسة قام هبا  األقران.

Campbell 2008 ) أن  املعلمني الذين  وضحت الدراسة
ميارسون البنائية كانت فصوهلم الدراسية يف غاية النشاط 

 مقارنة باملمارسات األخرى. 
أمهية النظرية ( Star, 2005ستار )نتائج دراسة  تبنيو 
أن إصالحات  أكدت النتائج على فقديف التدريس  البناية

املنهج ال قيمة هلا مامل يكن هناك اهتمام باملمارسات البنائية 
إضافة إىل العمل على حتسني برامج ، داخل الصف الدراسي
، م2009 ،الشريف)دراسة  تؤكد، و التطوير املهين للمعلمني

الرتبوية  من أهم االجتاهات"النظرية البنائية تعد  أن (17ص: 
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احلديثة اليت تلقى رواًجا واسًعا، واهتماًما متزايًدا يف الفكر 
 ".الرتبوي، والتدريس املعاصر

إعادة على عدد من املبادئ منها النظرية البنائية قوم وت
بوصفها عام  وجههيكلة البناء املعريف للطالب أو املتعلم ب

عدة النظرية على ترتكز هذه  إذنظرية يف التعلم املعريف 
إىل أن  ،(2014) الدليميو (2010غري )الص يشريو ، مبادئ

التعلم ال ينفصل عن التطور وأن ، املعرفة تبى داخل املتعلم
، وأن املتعلمني قة بني املتعلم واملوضوع املدروسالنمائي للعال

باملواءمة بني اخلربة واملعى بأنفسهم، لذا جيب أن  يقومون
ر يف خرباهتم ومعارفهم تتي  أنشطة التعلم إعادة النظ

 ومساعد ميسر ، وأن دور املعلموافرتاضاهتم األولية
إضافة إىل  بأنفسهم األفكار يطبقوا أو ليكتشفوا للمتعلمني،

 . وعة، وغالباً ال ميكن التنبؤ هباخمرجات التعلم البنائي متنأن 
والزعيب ، (م2013) قرين تؤكد دراسة كل منكما 

تستند البنائية النظرية  أن (م2004)عبد الصبور و  ،(م2011)
أكدت نتائج  وقدحتدد أطرها وتبني معاملها  على عدة أسس

تبى على التعلم أن النظرية البنائية  تلك الدراسات على
، وأهنا ومستمرة التعلم عملية نشطة، وأن وليس التعليم

، جتعل املتعلمني مبدعني، و ع استقاللية ومبادرة املتعلمنيجتش
مبعتقدات  تعتين، كما أهنا بحث واالستقصاءتشجع على الو 

 أساس   املعرفة القبلية للمتعلم شرط  ، وأن املتعلمني واجتاهاهتم
 لبناء التعلم الذايت.

رية البنائية توظيفاً النظ حولدراسات متعددة أجريت و 
درجة أجريت العديد من الدراسات تستكشف  وأثراً، إذ

قامت احلارثي  وقدريس التد توظيف النظرية البنائية يف عملية
(، بدراسة هدفت إىل التعرف على مستوى معرفة م2017)

وممارسة معلمات الدراسات االجتماعية باملرحلة املتوسطة يف 
اخلربة  على إجابات ض للنظرية البنائية، وأثر متغري مدينة الريا

 أداةً هج الوصفي. واالستبانة العينة. واتبعت الباحثة املن
على عينة عشوائية وطبقت الدراسة ، دراسةلتحقيق أهداف ال

( معلمة من معلمات الدراسات 50بسيطة بلغ عدد أفرادها )

د أسفرت االجتماعية باملرحلة املتوسطة مبدينة الرياض. وق
ية: أن معلمات الدراسات تالدراسة عن النتائج اآل

االجتماعية للمرحلة املتوسطة يف مدينة الرياض لديهن معرفة 
نظرية البنائية، وممارسة متوسطة هلا. كما أشارت مرتفعة بال
الستجابات أفراد  أنه ال يوجد فروق دالة إحصائياً إىل النتائج 

 عينة الدراسة تعزى ملتغري اخلربة.
( دراسة هدفت إىل م2016) وآخرون، وأجرت الشرقاوي

تعرف مدى معرفة وممارسة بعض معلمي اللغة العربية باملرحلة 
داة الدراسة أتدريس البنائي، وأعدت الباحثة الالثانوية ألسس 

ت املنهج الوصفي التحليلي )بطاقة مالحظة(، واستخدم
ه املنهج املناسب لطبيعة األسئلة وأهدافها، وتكونت وصفب

، ( معلمًا من معلمي اللغة العربية20عينة الدراسة من )
ىل نتائج منها؛ أن معرفة معلمي اللغة إوخلصت الدراسة 

،  عام قد جاءت متوسطة وجهس التدريس البنائي بالعربية أس
كما حصلت فقرة )أوظف نتائج التقومي يف حتسني عملية 

ملعلمني حنو أسس التعلم( على أعلى الفقرات اليت متثل اجتاه ا
 .التدريس البنائي

 درجة عن كشفلل دراسةب (م2014) إبراهيم وقامت
 البنائية ةالنظري مبادئ العربية اللغة ومعلمات معلمي توظيف

 هدفت كما،  التدريسي أدائهم يف يقدروهنا كما االجتماعية؛
 البنائية تطبيقات تعكس اليت التدريسية املهارات حتديد إىل

 اإلعدادية، املرحلة يف العربية اللغة تدريس يف االجتماعية
 واستخدم العربية، للغة معلماً ( 70) الدراسة عينة وبلغت
 الدراسة توصلت وقد، البيانات جلمع أداةً  املالحظة الباحث

 يف إحصائية داللة ذات فروق وجود منها نتائج عدة إىل
 البنائية النظرية ملبادئ العربية اللغة معلمي توظيف درجة

 اخلربة ذوي لصاحل اخلربة سنوات لعدد وفقاً  االجتماعية
 .األعلى
 استقصاء إىل (م2013) وعيا  أبوسنينة دراسة هدفتو 
 البنائية النظرية ملبادئ واجلغرافية العلوم يمعلم توظيف درجة

 يف األساسي التعليم مرحلة يف  تدريسهم يف االجتماعية
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 ببعض ذلك وعالقة األردن، يف الدولية الغوث وكالة مدارس
 معلماً،( 237) الدراسة عينة وبلغت، الدراسة متغريات
، البيانات جلمع أداةً  االستبانة الدراسة واستخدمت، ومعلمة

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أبرز من انوك
 النظرية ملبادئ واجلغرافية العلوم معلمي توظيف درجة يف

 وعدم للتخصص، تعزى تدريسهم يف االجتماعية البنائية
 أظهرت كما،  للمؤهل تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود
 .للجنس تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج

 مدى تقصي إىل( 2013) اخلالدي دراسة هدفتكما 
 التدريس ملبادئ ومعلماهتا اإلسالمية الرتبية معلمي ممارسة
 املمارسة درجة متوسطات بني الفروق داللة واختبار البنائي،
 واملرحلة العلمي، واملؤهل واخلربة، اجلنس، ملتغريات، وفقاً 

 معلمةو  معلماً ( 187) من الدراسة عينة وتكونت، التعليمية
 النتائج وأشارت .اخلامسة عمان مديرية يف اإلسالمية للرتبية
 ومعلماهتا اإلسالمية الرتبية معلمي ممارسة درجة أن إىل

 دالة فروق وظهرت متوسطة، كانت البنائي للتدريس
 العلمي املؤهل لصاحل وذلك العلمي، املؤهل ملتغري إحصائياً 
 املمارسة درجة متوسطات بني دالة فروق تظهر ومل األعلى،
 .التعليمية واملرحلة واخلربة اجلنس ملتغري
 حتديد إىل (م2005) بركات و، أبوهوال دراسة هدفتو 
 األساسية املرحلتني يف العلوم ومعلمات معلمي توظيف درجة

 واستخدم تدريسهم، يف البنائية النظرية ملبادئ والثانوية
 الدراسة ينةع وبلغت، البيانات جلمع أداة االستبانة الباحثان

 الطبقية، العشوائية بالطريقة اختريوا، ومعلمة معلماً،( 436)
 إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال أنه الدراسة نتائج وأظهرت
 استجابات على العلمي واملؤهل، اخلربة و، اجلنس ؛ من لكل

 .واملعلمات املعلمني
كما أجريت دراسات حول النظرية البنائية تستكشف 

لبنائية على بناء شخصية الطالب العلمية  أثر النظرية ا
وإكسابه املهارات التعليمية اليت تساعده على الفهم والتفكري 

 أجرت فقد، وإجياد احللول للمشكالت املعرفية اليت تواجهه

إىل التعرف على فاعلية هدفت  دراسة (م2017) منصور
برنامج قائم على النظرية البنائية يف تدريس علم االجتماع 

، الثانويةمية مهارات التفكري اجلماعي لدى طالب املرحلة لتن
اختبار مواقف(، واستخدمت الباحثة داة البحث )أوكانت 

( طالبة 70وتكونت عينة البحث من )، فيه املنهج الوصفي
طالبة يف ( 30من طالبات الصف الثاين الثانوي منهن )

 ضابطة،ال موعةطالبة يف اجمل( 35)و، تجريبيةالموعة اجمل
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج كان من أبرزها؛ وجود فروق 

( بني 0,01ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
متوسط درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة على 
اختبار مهارات التفكري اجلماعي يف التطبيق البعدي لصاحل 

ود فروق ومن النتائج أيضًا وج، طالبات اجملموعة التجريبية
( بني 0,01ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

متوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية  يف التطبيق 
القبلي والبعدي  على اختبار مهارات التفكري اجلماعي 

 لصاحل التطبيق البعدي.
 فاعلية تعرف إىل هدفتدراسة  (م2017) حممد وأجرت

 بعض تنمية يف البنائية ريةالنظ على قائم تدرييب برنامج تطبيق
 معلمات الطالبات من عينة لدى التأملي التدريس مهارات
. العام الرتبوي الدبلوم بربنامج الدارسات العربية اللغة

( 40) الدراسة عينة وبلغت، االستبانة الباحثة واستخدمت
 جمموعتني إىل تقسيمهم ومت الرتبوي الدبلوم بربنامج طالبة
 من نتائج عدة إىل الدراسة توصلت دوق، وضابطة جتريبية
 مهارات تنمية يف التدرييب الربنامج فاعلية ثبوت أمهها

 .العربية اللغة معلمة الطالبة لدى التأملي التدريس
 الكشف إىل هدفتبدراسة  (2017) عبداجمليد وقامت

 االجتماعية البنائية النظرية على قائم مقرت  برنامج فاعلية عن
 لدى لإلجناز والدافعية املستقبلي فكريالت مهارات لتنمية
 الباحثة أعدت اهلدف هذا ولتحقيق. الثانوية املرحلة طالب
 املعلم دليل من يتضمنه مبا املقرت  الربنامج التجريب أدوات
 االجتماعية البنائية ضوء يف املقرت  والنموذج الطالب وكتاب
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 يةالدافع أبعاد وقائمة املستقبلي التفكري مهارات وقائمة
 بتصميم وطالبة طالباً ( 70) البحث عينة وبلغت. لإلجناز
 نتائج عدة إىل الباحثة وتوصلت الواحدة، اجملموعة ذي جترييب
 متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق يوجد أنه منها

 مهارات الختبار والبعدي القبلي التطبيقني يف التجريبية
 .البعدي التطبيق لصاحل املستقبلي التفكري
إىل تقصي  (،م2016القحطاين )هدفت دراسة  كما

فاعلية برنامج مقرت  قائم على النظرية البنائية يف تطوير أداء 
معلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية، وتكونت عينة الدراسة 

( معلماً، واعتمدت الدراسة التصميم التجرييب 32من )
بعدي(، واستخدم الباحث بطاقة  –األحادي )قبلي 

ة أداًة جلمع املعلومات، وقد توصلت الدراسة إىل املالحظ
عدة نتائج منها؛ أن أداء معلمي الرياضيات قد حتسن من 

 خالل أنشطة التنمية املهنية املقدمة يف الربنامج املقرت .
دراسة  (م2015) والرويس العبدالكرمي، كما أجرى

 ضوء يف بناؤه مت مقرر تدريس فاعلية على التعرف إىل هدفت
 بورد بالك نظام باستخدام االجتماعية البنائية النظرية مبادئ
 سعود امللك جبامعة الرتبية كلية طالبات حتصيل يف

 الوصفي املنهج على الدراسة واعتمدت حنوه، واجتاهاهتن
 ومعايري ومبادئها االجتماعية البنائية النظرية أسس لتحديد
 إعداد ضوئها يف مت اليت اإللكرتونية املقررات تصميم

 املنهج الدراسة واستخدمت. اإللكرتوين املقرر موضوعات
 املتغري على وأثره املستقل املتغري فاعلية لقياس التجرييب شبه
 من طالبة( 64) من الدراسة عينة تكونت وقد، التابع

 اختيارهن مت( والتعلم التعليم يف مقدمة) مقرر طالبات
 قبلياً  تطبيقه مت املقرر يف حتصيلي اختبار تطبيق ومت، عشوائياً 
 حتصيل لقياس والضابطة التجريبية اجملموعتني على وبعدياً 

 اإللكرتوين املقرر دراسة حنو االجتاه ومقياس، الطالبات
 وقد. التجريبية اجملموعة على وبعدياً  قبلياً  تطبيقه مت، املقرت 
 يف  اإلجيايب وأثره، املقرت  املقرر تدريس فاعلية  إىل توصلت

 االجتاهات وتنمية  الرتبية كلية طالبات حتصيل  تنمية
 .بالكورد نظام خالل من املقرر دراسة حنو لديهن اإلجيابية
(، بدراسة هدفت إىل تقصي م2015) قامت عضيبات،و 

أثر اسرتاتيجية االستقصاء القائمة على النظرية البنائية يف 
تنمية مهارات التفكري العلمي يف مادة العلوم لدى طلبة 

( 129وتكونت عينة الدراسة من )، من األساسيالصف الثا
(، 65ىل جمموعتني: ضابطة )إطالبًا وطالبة، مت تقسيمهم 

اختبار مهارات التفكري (. واستخدمت الباحثة )64وجتريبية )
وتوصلت الدراسة إىل نتائج ، العلمي( أداًة جلمع املعلومات

منها؛ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(0.05 α)  بني املتوسطات احلسابية لعالمات طلبة الصف

الثامن األساسي يف اختبار مهارات التفكري العلمي تعزى 
لطريقة التدريس، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية، وعدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(0.05 α ) بني املتوسطات احلسابية لعالمات طلبة الصف
ن األساسي يف اختبار مهارات التفكري العلمي تعزى الثام

باستثناء جمال ، لتفاعل متغري اجلنس وطريقة التدريس
 وجمال التنبؤ، واالختبار الكلي. ، التصنيف

إىل بيـــــان  تهـــــدفدراســـــة (، م2009الشـــــريف ) وأجـــــرت
فاعلية اسرتاتيجية تدريسية قائمة على النظرية البنائية يف تنمية 

، واملهـارات العمليـة، وكـذلك االجتاهـات حنـو التحصيل املعـريف
مادة االقتصاد املنزيل لدى طالبـات املرحلـة الثانويـة، واملسـامهة 
يف تطــــوير فعاليــــات تــــدريس مــــادة االقتصــــاد املنــــزيل لطالبــــات 
املرحلـــة الثانويـــة يف ضـــوء التوجهـــات العامليـــة املعاصـــرة القائمـــة 

تعـددة. وتكونـت على التعلم النشـط بأسـاليبه واسـرتاتيجياته امل
( طالبــــة مــــن طالبــــات الصــــف الثــــاين 80عينــــة الدراســــة مــــن )

ــــمتالثــــانوي،  ضــــابطة(  –العينــــة إىل جممــــوعتني )جتريبيــــة  ُقسِّ
ــــــة أدوات خاصــــــة هبــــــذه الدراســــــة )اختبــــــار  وصــــــممت الباحث

مقيـاس اجتاهــات (، وكــان مــن  –بطاقــة مالحظــة  –حتصـيلي 
عنــد مســـتوى ق ذات داللــة إحصــائية وجــود فـــرو نتــائج الدراســة 

(α 0.05)  ،بــني متوســطي درجــات طالبــات اجملموعــة التجريبيــة
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ـــــات اجملموعـــــة الضـــــابطة يف االختبـــــار التحصـــــيلي، وذلـــــك  وطالب
لصــاحل طالبــات اجملموعــة التجريبيــة، كمــا توصــلت الدراســة أيضــاً 

 (α  0.05) إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى 
وعــــة التجريبيــــة، وطالبــــات بــــني متوســــطي درجــــات طالبــــات اجملم

اخلاصــــــة باملهــــــارات  –اجملموعــــــة الضــــــابطة يف بطاقــــــة املالحظــــــة 
 وذلك لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية. –العملية 

  :مشكلة الدراسة

 التــــدريس، يف البنائيــــة النظريــــة أمهيــــة إىل الدراســــات تشــــري
 أردوقــــــان و Osborn1996)) أوســــــبورن دراســــــة أشــــــارت فقــــــد

 البنائيـــة أن إىل( Erdogan & Campbell 2008) وكامبـــل
 قابليــــة أكثــــر العلميــــة املــــادة وجعــــل املعــــى بنــــاء علــــى تســــاعد
 إضـافة السـابقة املتعلمـني وخربات معارف إىل استناداً  للتطبيق

 أو املعلـم مـع احلوار يف املشاركة على املتعلمني تشجع أهنا إىل
ــــذين املعلمــــني أن و األقــــران، مــــع ــــة ميارســــون ال  انــــتك البنائي

 باملمارســـــــات مقارنـــــــة النشـــــــاط غايـــــــة يف الدراســـــــية فصـــــــوهلم
 ،(2017) عبداجمليــد  دراســة نتــائج تؤكــده مــا وهــذا. األخــرى

 ،(2009) الشريف و، Star (2005) و ،(2016) والقحطاين
 كانت الدراسات تلك أن يرى الباحث نفإ األمهية تلك ومع

و الطـالب العـام أ التعلـيم يف واملعلمـات املعلمني على مقتصرة
( علمـــه حســـب) الباحـــث يقـــف ومل أو الطـــالب والطالبـــات،

 التـدريس هيئـة أعضـاء اسـتخدام أو توظيف حول دراسة على
 بعـــــض علـــــى اســـــتطالعية دراســـــة أجـــــرى لـــــذا اجلامعـــــات، يف

 علـــى للتعــرف الرتبـــويني وغــري الرتبــويني التـــدريس هيئــة أعضــاء
 فالحظ علموالت التعليم جمال يف البنائية للنظرية إدراكهم مدى
 األعضاء، بعض عند املهمة النظرية هلذه قاصراً  فهماً  هناك أن
 حتظـــــــــى ال الرتبويـــــــــة النظريــــــــات بعـــــــــض أن علــــــــى يـــــــــدل ممــــــــا

 حول مشكلة بوجود لإلحساس الباحث حدا مما باهتمامهم،
 تدريســهم، يف البنائيــة للنظريــة التــدريس هيئــة أعضــاء توظيــف
 ماد  ماا: آليتا الـرئيس السـؤال يف الدراسة مشكلة وتتلخص
 الترباااويين وغيااار الترباااويين التااادريس هيئاااة أعضاااا  توظياااف

 تاااادريس فااااي البنائيااااة النظريااااة مبااااادئ المجمعااااة بجامعااااة
  الطالب؟

 :دراسةأسئلة ال

 ية : ؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتيتفرع عن الس
هل يوجد فروق ذات داللة  السؤال الفرعي األول:

 توظيفيف مدى  (α  =0.01)عند مستوى إحصائية  
يف بادئ النظرية البنائية أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة م

 غري تربوي( ؟ -تعزى للتخصص )تربوي  تدريسال
هل يوجد فروق ذات داللة  :السؤال الفرعي الثاني

أعضاء توظيف يف مدى  (α  =0.01)عند مستوى إحصائية 
يف ئية بادئ النظرية البناهيئة التدريس جبامعة اجملمعة م

 ؟أنثى( -) ذكر تعزى للجنس  تدريسال
 

 :أهداف الدراسة

للنظرية مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس التعرف على  -1
 .، والطالباتبالبنائية يف تدريس الطال

 غري تربوي( –)تربوي  مدى تأثري التخصصالتعرف على  -2
 على توظيف النظرية البنائية يف التدريس. 

على أنثى(  –)ذكر  مدى تأثري اجلنسالتعرف على  -3
 توظيف النظرية البنائية يف التدريس. 

 

   أهمية الدراسة:
 : أيتتربز أمهية هذه الدراسة فيما ي

 جبامعة التدريس هيئة أعضاء الكشف عن واقع توظيف -
 الطالب. تدريس يف البنائية النظرية ملبادئ اجملمعة

 تبني أثر متغريي )التخصص و اجلنس( يف نتائج الدراسة. -
عد صناع القرار يف اجلامعات على تطوير برامج تسا -

وفق مبادئ النظرية تطوير أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 
 . البنائية
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  :دراسةحدود ال

 ية: تعلى احلدود اآل دراسةال تاقتصر 
 امعة اجملمعة.جبكلية الرتبية : احلد املكاين

مـن أعضــاء  نقوديـةاقتصـرت الدراسـة علــى عينـة ع :العينـة حـد
ئـــة التـــدريس بأقســـام الطـــالب والطالبـــات مـــن متخصصـــي هي

 الرتبية وغريهم. ومتخصصات 
العـــــام اجلـــــامعي الفصـــــل الدراســـــي األول مـــــن : حلـــــد الزمـــــاينا

 هـ.1438هـ / 1437
توظيف أعضاء على معرفة  ت الدراسةاقتصر : احلد املوضوعي
 .الطالبيف تدريس  ملبادئ النظرية البنائيةهيئة التدريس 

 :ةدراسمنهج ال

مدى التعرف على دف إىل هت ه الدراسةنظرًا إىل أن هذ
 النظرية ملبادئاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة توظيف أعض

فقد استخدم الباحث املنهج  الطالبالبنائية يف تدريس 
 عينة من أساتذة كلية الرتبية ستفتاءبا قام إذالوصفي، 

املتخصصني يف  غريكذلك الرتبية و  متخصصي ومتخصصات
ستطالع واستخدم االستبانة أداة جلمع البيانات وا الرتبية

ملبادئ النظرية توظيفهم   مدىآرائهم هبدف التحقق من 
وعالقة ذلك ببعض متغريات ، الطالبعند تدريس  البنائية

 .لدراسةا

 :مجتمع الدراسة

ــــة مــــن  يــــع  ــــة يتكــــون جمتمــــع الدراســــة احلالي أعضــــاء هيئ
( عضو 154جملمعة  وعددهم )التدريس بكلية الرتبية جبامعة ا

ـــــدريس مـــــنهم ) ـــــة 54هيئـــــة ت ـــــوم الرتبوي ( عضـــــواً يف قســـــم العل
مـــن غـــري املتخصصـــني يف  ( عضـــو100و)، )ختصـــص تربـــوي(

 الرتبية. 

 :عينة الدراسة

 بلــــغ عــــددها طبقيــــةبالطريقــــة ال عيـنـــــة عـشـــــوائية مت اختيـــار
ــــاختمت  إذ عضــــواً ( 110) ( عضــــواً مــــن قســــم العلــــوم 27ار )ي

( عضو 83)كما مت اختيار   من قسمي البنني والبنات. الرتبوية
يف وغــــري املتخصصــــات هيئــــة تــــدريس مــــن غــــري املتخصصــــني 

خالل وذلك ، يف كلية الرتبيةمن قسمي البنني والبنات  الرتبية
مــن العـــام  األولفــرتة إجـــراء الدراســة خـــالل الفصــل الدراســـي 

 متلــــ داة وبعــــد التطبيــــق امليــــداين ، هـــــ1437/1438الدراســــي 
( اســــتبانة صــــاحلة للتحليــــل اإلحصــــائي  74احلصــــول علــــى ) 

( عضــو 14، مــنهم )قســم العلــوم الرتبويــة( ختــص  27منهــا ) 
( عضو هيئـة تـدريس 13) و، هيئة تدريس من أقسام لطالب

هيئة تدريس من ( ختص أعضاء  47و )  لطالباتامن أقسام 
( عضــواً مــن أقســام  23، مــنهم ) غــري املتخصصــني يف الرتبيــة

 ( من أقسام الطالبات. 24و ) ، لطالبا
 :وصف أفراد عينة الدراسة

  (1جدول )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص

 النسبة التكرار التخصص
 36.5 27 تربوي

 63.5 47 غري تربوي
 %100 74 اجملموع

 
( مــــن أفــــراد عينــــة 47( أن )1يتضــــ  مــــن اجلــــدول رقــــم )

مــــن إ ـــــايل أفــــراد عينـــــة % 63.5 الدراســــة ميثلــــون مـــــا نســــبته
الدراسة ختصصهم غري تربوي وهم الفئة األكثر من أفراد عينة 

% من 36.5( منهم ميثلون ما نسبته 27) يف حني، الدراسة
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 (1رقم )، كمــا يف الشــكل فــراد عينــة الدراســة ختصصــهم تربــويإ ــايل أ
 

 ( 2جدول )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الجنس

 النسبة لتكرارا الجنس
 48.6 36 ذكر
 51.4 38 أنثى
 %100 74 اجملموع
( مــــن أفــــراد عينــــة 38( أن )2يتضــــ  مــــن اجلــــدول رقــــم )
مــــن إ ــــايل أفــــراد عينــــة % 51.4الدراســــة ميثلــــون مــــا نســــبته 

يف ، الدراســة إنــاث وهــم الفئــة األكثــر مــن أفــراد عينــة الدراســة
 أفــراد إ ــايل مــن% 48.6( مــنهم ميثلــون مــا نســبته 36) حــني

 (.2عينة الدراسة ذكور كما يف الشكل رقم )
 :أداة الدراسة

فهي االستبانة أداًة جلمع بيانات الدراسة  مت استخدام
وسيلة من وسائل تعرف آراء األفراد جتاه موضوع أو موقف "

أو قضية معينة. وتعد  وسيلة جيدة يف التشخيص إذا ما  
 اللقاين،)كانت أسئلتها معدة بطريقة صحيحة وواضحة" 

استبانة هذه  مت بناءوقد .(59، ص: م2003واجلمل، 
معرفة مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس الدراسة املتعلقة بـ

 إذ، جبامعة اجملمعة ملبادئ النظرية البنائية يف تدريس الطالب
الرتبوي حول النظرية البنائية، مت الرجوع إىل األدب 

 السابقة املشاهبة من اإلطار النظري والدراسات االستفادةو 
، م االستبانة إىل قسمنييومت تقس والكتب، واملقاالت،

فالقسم األول عبارة عن خطاب موجه ألعضاء هيئة 
بنين فيه الباحث ، الطالبات( -التدريس يف أقسام )الطالب 

الغرض من الدراسة وخصوصية املعلومات وأهنا ألغراض 
( 34ن من )ون البحث العلمي فقط. أما القسم الثاين فقد تك

من األفكار الرئيسة للنظرية البنائية، وصاغها  اختريت فقرة،
الباحث  اًل واضحة ال غموض فيها، واختار الباحث 

اخلماسي ليتي  لعضو هيئة التدريس حرية طريقة ليكرت 
  ملمارساته التدريسية داخل القاعة.االختيار املناسب 

بيق امليداين قق من صالحيتها للتطلتحاوبعد تصميمها مت 
 :يةاخلطوات اآلت من

 صدق أداة الدراسة:
  :ألداةاصدق  –أ 

مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما  للتحقق من
من احملكمني  مت عرضها على ستةوضعت لقياسه 

املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس من أعضاء هيئة 
من املشرفني  مخسةبعض اجلامعات السعودية، و التدريس يف 

اة هذه ويف ضوء آرائهم مت إعداد أد يني يف التعليم العام،الرتبو 
( أن قيم 3الدراسة بصورهتا النهائية، ويتض  من اجلدول )

معامل ارتباط كل عبارة من العبارات بالدرجة الكلية 
=  α)الداللة  ة موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوىلالستبان
 اتساقها. مما يدل على (0.01

  :لي لألداة االتساق الداخ  –ب 
بريســـــــون ملعرفـــــــة الصـــــــدق  مت حســـــــاب معامـــــــل االرتبـــــــاط

مت حســاب معامــل االرتبــاط بــني درجــة   إذســتبانة الــداخلي لال
انة  كـــل عبـــارة مـــن عبـــارات االســـتبانة بالدرجـــة الكليـــة لالســـتب

 :كما يوض  ذلك اجلدول اآليت
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 (3الجدول ) 
 كلية لالستبانةمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات االستبانة بالدرجة ال

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لالستبانة رقم العبارة   معامل االرتباط بالدرجة الكلية لالستبانة رقم العبارة
1 0.892** 18 0.905** 

2 0.517** 19 0.791** 

3 0.854** 20 0.828** 

4 0.745** 21 0.879** 

5 0.831** 22 0.912** 

6 0.864** 23 0.912** 

7 0.900** 24 0.922** 

8 0.846** 25 0.903** 

9 0.777** 26 0.926** 

10 0.809** 27 0.831** 

11 0.815** 28 0.866** 

12 0.763** 29 0.963** 

13 0.749** 30 0.943** 

14 0.851** 31 0.804** 

15 0.911** 32 0.932** 

16 0.925** 33 0.878** 

17 0.877** 34 0.885** 

 .(α  =0.01)عند مستوى الداللة ** دال 
 :ثبات أداة الدراسة -

مــدى ثبــات أداة الدراســة اســتخدم الباحــث  لتحقــق مــنل
 حقــقللت  (Cronbach's Alpha (α))معادلـة ألفــا كرونبــاخ( )

( يوضــ  معــامالت 4مــن ثبــات أداة الدراســة، واجلــدول رقــم )
 ثبات أداة الدراسة. 

 (4جدول )
 بات أداة الدراسة معامل ألفا كرونباخ لقياس ث 

 ثبات االستبانة عدد العبارات  
 0.9880 34 الثبات العام

( أن معامـل الثبـات العـام عـال 4يتض  من اجلدول رقـم )
ســــتبانة تتمتــــع ( وهــــذا يــــدل علــــى أن اال 0.9880غ ) بلــــ إذ

بدرجــــة عاليــــة مــــن الثبــــات ميكــــن االعتمــــاد عليــــه يف التطبيــــق 
 امليداين للدراسة .

 

 :راسةدمصطلحات ال

جمموعة اإلجراءات والعمليات واليت يقوم هبا : "التدريس
معينة يف سبيل حتقيق أهداف املعلم مع تالميذه إلجناز مهام 

 (. 35، ص: هـ1420" )علي، حمددة

، العمليات ويقصد بالتدريس يف هذه الدراسة
جبامعة اجملمعة عضو هيئة التدريس  واإلجراءات اليت يقوم هبا
أهداف املقرر الذي يقوم  ىل حتقيقمن أجل الوصول إ

 .بتدريسه
: جاء يف املادة األوىل والثانية من عضو هيئة التدريس

الالئحة املنظمة لشؤون منسويب اجلامعات السعوديني من 
أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم أن أعضاء هيئة 

: األساتذة، واألساتذة التدريس يف اجلامعات السعودية هم
ساتذة املساعدون، ويلحق بأعضاء هيئة املشاركون، واأل

التدريس يف أحكام هذه الالئحة احملاضرون واملعيدون 
 ومدرسو اللغات ومساعدو الباحثني.
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تدريس، يقصد الباحث بعضو هيئة ال يف هذه الدراسةو 
)أعضاء هيئة التدريس يف قسم الطالب،  ألستاذ اجلامعيا

امعة يف ج وعضوات هيئة التدريس يف قسم الطالبات(
أستاذاً  أستاذًا مشاركًا أم أستاذًا أمكان أاجملمعة، سواء 

امعة والذي يقوم بالتدريس يف اجلومن يف حكمهم مساعداً، 
 لطالب مرحلة البكالوريوس.

: نظرية تقوم على اعتبار أن التعلم ال يتم  النظرية البنائية
ن وإمنا ع، عن طريق النقل اآليل للمعرفة من املعلم إىل املتعلم

خرباته بناء على ، طريق بناء املتعلم معى ملا يتعلمه بنفسه
 (2013والعبسي ) السابقة. عيا ومعرفته 

: درجة ممارسة التدريس النظرية البنائيةمبادئ ممارسة 
مبدى قيام املعلم بتنفيذ النشاطات الواردة يف وذلك البنائي 
حظات ، عن طريق املالاملعرفة مببادئ النظرية البنائيةمقياس 

البواردي ثناء التدريس. غرفة الصف يف أاليت تسجل داخل 
 (م2014)

ويراد مبمارسة النظرية البنائية يف هذه الدراسة ما يقوم به 
تنطلق من مبادئ أستاذ املقرر من أساليب وطرق تدريسية 

 .النظرية البنائية
: املراد هبم يف هذه الدراسة الطالب والطالبات الطالب

 كلية الرتبية جبامعة اجملمعة بقسمي الطالب يف الذين يدرسون
 والطالبات.

 :المعالجة اإلحصائية

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها، 
من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام  عدد   اسُتخِدمت

 Statistical) Package forاحلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Social Sciences ) ( واليت يرمز هلا اختصاراً بالرمزSPSS.) 
وذلــــك بعــــد أن مت ترميــــز وإدخــــال البيانــــات إىل احلاســــب 
اآليل، ولتحديد طول خاليا املقياس اخلماسي  )احلدود الدنيا 

-5)  مت حسـاب املـدى، والعليا( املستخدم يف حماور الدراسة
(، مث تقســيمه علــى عــدد خاليــا املقيــاس للحصــول علــى 4=1

بعـــــــد ذلـــــــك مت ( 0.80= 4/5)  خلليـــــــة الصـــــــحي  أيطـــــــول ا
إضـــــافة هــــــذه القيمـــــة إىل أقــــــل قيمـــــة يف املقيــــــاس ) أو بدايــــــة 
املقيــاس وهــي الواحــد الصــحي ( وذلــك لتحديــد احلــد األعلــى 

 :على النحو اآليتهلذه اخللية، وهكذا أصب  طول اخلاليا 
  ميثـــل )ال أفعـــل( حنـــو كـــل  1.80أقـــل مـــن  إىل 1.00مـــن

 احملور املراد قياسه.عبارة باختالف 
  ( حنو كل عبارة نادراً ميثل ) 2.60 أقل من  إىل 1.81من

 باختالف احملور املراد قياسه.
  ميثــــل )أحيانــــاً( حنــــو كــــل  3.40 أقــــل مــــن  إىل 2.61مــــن

 عبارة باختالف احملور املراد قياسه.
  ميثل )غالبـاً( حنـو كـل عبـارة  4.20 أقل من إىل 3.41من

 قياسه. باختالف احملور املراد
  ميثل )دائماً( حنو كـل عبـارة  5.00 أقل من إىل 4.21من

 باختالف احملور املراد قياسه.
 :يةتمت حساب املقاييس اإلحصائية اآلوبعد ذلك 

التكـــــــرارات والنســـــــب املئويـــــــة للتعـــــــرف علـــــــى اخلصـــــــائص  .1
ــــد اســــتجابات  ــــة ملفــــردات الدراســــة وحتدي الشخصــــية والوظيفي

لرئيســــــة الــــــيت تتضــــــمنها أداة مفرداهتــــــا جتــــــاه عبــــــارات احملــــــاور ا
 الدراسة.

"  Weighted Meanاملتوسط احلسايب املوزون )املرج ( "  .2
وذلـــك ملعرفـــة مـــدى ارتفـــاع أو اتفـــاض اســـتجابات مفـــردات 
الدراســــــة علــــــى كــــــل عبــــــارة مــــــن عبــــــارات متغــــــريات الدراســــــة 

أنــه يفيــد يف ترتيــب العبــارات حســب أعلــى  علمــاً األساســية، 
 متوسط حسايب موزون. 

" وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو  Meanتوسط احلسايب " امل .3
دراســــة عــــن احملــــاور الرئيســــة اتفــــاض اســــتجابات مفــــردات ال

العبـــارات(، مـــع العلـــم بأنـــه يفيـــد يف ترتيـــب احملـــاور  )متوســـط
 حسب أعلى متوسط حسايب.

 ("Standard) Deviation"مت استخدام االحنراف املعيـاري  .4
مفردات الدراسـة لكـل  للتعرف على مدى احنراف استجابات

عبــارة مــن عبــارات متغــريات الدراســة، ولكــل حمــور مــن احملــاور 
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الرئيســـــــة عـــــــن متوســـــــطها احلســـــــايب. ويالحـــــــظ أن االحنـــــــراف 
املعياري يوض  التشتت يف استجابات مفردات الدراسة لكل 
عبـــــارة مــــــن عبـــــارات متغــــــريات الدراســـــة، إىل جانــــــب احملــــــاور 

صفر تركـزت االسـتجابات الرئيسة، فكلما اقرتبت قيمته من ال
 واتفض تشتتها.

اختبــــــــــــــــار ) ت ( للعينــــــــــــــــات املســــــــــــــــتقلة مت اســــــــــــــــتخدام  .5
(Independent Sample T-test  للتعرف على ما إذا كانت )

هنالــــك فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــني اجتاهــــات الرتبــــويني 
 وغري الرتبويني.

 :دراسةالخطوات اإلجرائية لل

ة لإلجابــة عــن أســئلة يــتت اآلقــام الباحــث باتبــاع اإلجــراءا
 :دراسةال
ــــدريس دراســــًة نظريــــًة للتعــــرف علــــى  -1 املبــــادئ البنائيــــة يف ت

ومفهومها وأمهيتها و مبادئهـا مث احلـديث وأهدافها، ، الطالب
 عن التعليم والتعلم البنائي.

ة، سواء أكانت تتعلق مراجعة الدراسات والبحوث السابق -2
الستفادة منها غري مباشرة، وا ممباشرة أ هذه الدراسةمبوضوع 

 يف وضع اإلطار النظري ويف بناء األداة.
بنــاًء علــى الدراســات الســابقة  دراســةمبــدئي ألداة  ال بنــاء -3

 وعلى الدراسة االستطالعية.

أعضاء هيئة من  من صدق احملتوى  حققحتكيم األداة للت -4
، وطــــــــــرق املنــــــــــاهجمتخصصــــــــــي، ومتخصصــــــــــات التــــــــــدريس 

 بوي.التدريس، والتقومي الرت 
 التصميم النهائي لالستبانة. -5
جابـــــات العينــــــة  ـــــع إ، مث توزيـــــع االســـــتبانة علـــــى العينـــــة -6

 ومعاجلتها إحصائياً.
ـــــا -7 تقـــــدمي تفســـــريها ومناقشـــــتها، و ئج وحتليلهـــــا و عـــــرض النت

 التوصيات واملقرتحات بناًء على نتائج الدراسة.  
 
 

 :تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

 :نتائج المتعلقة بأسئلة الدراسةال
أعضاا  هيئاة التادريس  توظيفما مد   :  الرئيس السؤال

دئ النظرياة التربويين وغير التربويين  بجامعة المجمعاة مباا
 ؟البنائية في تدريسهم

للتعرف على مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس جبامعة و 
يف تـدريس الطـالب مت حسـاب  ملبـادئ النظريـة البنائيـةاجملمعة 

ملتوســطات احلســابية واالحنرافــات التكــرارات والنســب املئويــة وا
املعيارية والرتب الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى عبـارات 
حمــــور مــــدى توظيــــف أعضــــاء هيئــــة التــــدريس جبامعــــة اجملمعــــة 

وجـــــاءت النتـــــائج كمـــــا  هميف تدريســـــ ملبـــــادئ النظريـــــة البنائيـــــة
 :يتاآل (5رقم )يوضحها اجلدول 

 ( 5جدول )
في تدريس  لمبادئ النظرية البنائيةعلى عبارات محور مد  توظيف أعضا  هيئة التدريس بجامعة المجمعة  استجابات أفراد عينة الدراسة

 الطالب مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
رقم 
 العبارة

المتوسط  الموافقة درجة التكرار العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الر 
 فعلال أ راً ناد أحياناً  غالباً  دائماً  النسبة  تبة

 1 1.193 4.12 1 11 9 10 43 ك ُأَصحِّ  املفاهيم اخلاطئة عند الطالب 31
% 58.1 13.5 12.2 14.9 1.4 

أســـعى لعالقـــات ناجحـــة مـــع الطـــالب مبنيـــة  19
 على الود واالحرتام

 2 1.245 4.11 2 11 8 9 44 ك

% 59.5 12.2 10.8 14.9 2.7 
 نلتفكـري قبـل اإلجابـة عـب وقتاً لأمن  الطال 12

 سؤايل
 3 1.277 3.99 3 12 6 15 38 ك
% 51.4 20.3 8.1 16.2 4.1 
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رقم 
 العبارة

المتوسط  الموافقة درجة التكرار العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الر 
 فعلال أ راً ناد أحياناً  غالباً  دائماً  النسبة  تبة

 4 1.220 3.93 3 10 9 19 33 ك أتقبل االنتقادات البناءة من الطالب 9
% 44.6 25.7 12.2 13.5 4.1 

أْجَعل الطالب يشاركون ليستشعروا مسؤولية  34
 ما يتعلمون

 5 1.156 3.92 - 14 10 18 32 ك

% 43.2 24.3 13.5 18.9 - 
 6 1.225 3.92 1 13 13 11 36 ك أَُقوُم مبراعاة الفروق الفردية بني الطالب 32

% 48.6 14.9 17.6 17.6 1.4 
ــــــادرات الطــــــالب  16 ــــــوم بتشــــــجيع وتقبــــــل مب أق

 واستقالهلم الذايت
 7 1.216 3.88 1 12 17 9 35 ك
% 47.3 12.2 23.0 16.2 1.4 

أعطــي الطــالب فرصــة احلــوار معــي ونقاشــي  6
 أثناء الدرس

 8 1.231 3.86 2 13 10 17 32 ك
% 43.2 23.0 13.5 17.6 2.7 

أجعـــل املعـــارف املختلفـــة مرتابطـــة أحـــاول أن  24
 بعضاً  هاكمل بعضيو 

 9 1.224 3.85 2 12 13 15 32 ك

% 43.2 20.3 17.6 16.2 2.7 
ب اهتمـامي بطريقـة الوصـول إىل أظهر للطال 29

 املعرفة وليس إىل حفظ املعرفة بذاهتا
 10 1.355 3.84 2 18 8 8 38 ك

% 51.4 10.8 10.8 24.3 2.7 
 11 1.163 3.82 1 12 15 17 29 ك أنوع يف طرق تقومي الطالب 22

% 39.2 23.0 20.3 16.2 1.4 
ُأَشــــجِّع الطــــالب علــــى العمــــل بكفــــاءة مــــن  30

 الل العمل اجلماعيخ
 12 1.310 3.81 1 19 8 11 35 ك

% 47.3 14.9 10.8 25.7 1.4 
أوجــه الطــالب للــتعلم واكتســاب املعرفــة مــن  25

االقتصـــار علــى اجلامعـــة   معــدة مصـــادر وعــد
 كمصدر للتعلم

 13 1.122 3.80 1 11 16 20 26 ك

% 35.1 27.0 21.6 14.9 1.4 
ــه أســئلة مفتوحــة  1 ومثــرية لتفكــري الطــالب أَوجِّ

 لتشجيعهم على االستقصاء
 14 1.008 3.74 1 9 16 30 18 ك

% 24.3 40.5 21.6 12.2 1.4 
أسعى للكشف عـن فهـم الطـالب للمفـاهيم  14

العلمية القبلية قبل أن أبدأ تدريسهم مفاهيم 
 جديدة

 15 1.102 3.73 1 14 9 30 20 ك

% 27.0 40.5 12.2 18.9 1.4 
 16 1.242 3.73 1 17 12 15 29 ك أساعد الطالب بنشاطات حول ما تعلموه 23

% 39.2 20.3 16.2 23.0 1.4 
 17 1.320 3.64 3 18 10 15 28 ك أعرض حمتوى املقرر بعدة طرق 15

% 37.8 20.3 13.5 24.3 4.1 
ُأَشـــجِّع الطـــالب علـــى اإلفـــادة مـــن املفـــاهيم  7

تســـــبة مـــــن املواقـــــف والعمليـــــات العقليـــــة املك
 املستجدة

 18 1.246 3.62 2 17 13 17 25 ك

% 33.8 23.0 17.6 23.0 2.7 
ــــــة  11 ــــــة يف عملي  19 1.300 3.62 5 13 12 19 25 كأوظــــــف املــــــواد املتــــــوفرة يف البيئ
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رقم 
 العبارة

المتوسط  الموافقة درجة التكرار العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الر 
 فعلال أ راً ناد أحياناً  غالباً  دائماً  النسبة  تبة

 6.8 17.6 16.2 25.7 33.8 % تدريس احملتوى
أجعل الطالب هم األساس يف عملية التعلم  21

وري هـــــــو تســـــــهيل وإدارة عمليـــــــة د ويكـــــــون
 التعلم

 20 1.259 3.61 2 18 12 17 25 ك
% 33.8 23.0 16.2 24.3 2.7 

أنظــم اخلطــة الدراســية مــع تضــمينها احلــديث  17
 عن املستجدات الطارئة

 21 1.303 3.58 2 20 12 13 27 ك

% 36.5 17.6 16.2 27.0 2.7 
ــــــوم باســــــتخدام مصــــــادر ووســــــائل الــــــتعل 18 م أق

 والتقنيات احلديثة أثناء تدريس الطالب
 22 1.396 3.55 8 13 8 20 25 ك
% 33.8 27.0 10.8 17.6 10.8 

أعيــــد صــــياغة أهــــداف واضــــحة حمــــددة بنــــاء  28
 على الدرجات اليت حيصل عليها الطالب

 23 1.285 3.50 2 21 13 14 24 ك
% 32.4 18.9 17.6 28.4 2.7 

احلـوار ونقـا  بعضـهم أعطي الطالب فرصة  5
 لبعض أثناء احملاضرة

 24 1.138 3.50 1 18 15 23 17 ك
% 23.0 31.1 20.3 24.3 1.4 

أعــــــرض علــــــى الطــــــالب مشــــــكالت علميــــــة  8
 تتناسب مع تفكريهم حللها

 25 1.295 3.46 7 13 11 25 18 ك
% 24.3 33.8 14.9 17.6 9.5 

، أستخدم مصطلحات وأفعـال مثـل : )حلـل 3
ــــــــــأ ــــــــــد إعــــــــــداد ، صــــــــــمم،  تنب صــــــــــنعف ( عن

 النشاطات املطلوبة من الطالب

 26 1.228 3.42 3 18 17 17 19 ك

% 25.7 23.0 23.0 24.3 4.1 
ل بعــــــــــض حبــــــــــأجعــــــــــل الطــــــــــالب يقومــــــــــون  33

 مشكالت حياتية بأكثر من طريقة
 27 1.335 3.42 9 10 15 21 19 ك
% 25.7 28.4 20.3 13.5 12.2 

ب للقيــــــــام بعمليــــــــة توجيــــــــه أســــــــاعد الطــــــــال 27
 التدريس

 28 1.368 3.34 9 14 13 19 19 ك
% 25.7 25.7 17.6 18.9 12.2 

أجعل الطالب يشاركون يف حصر احلاجـات  20
 اليت يرغبون تعلمها

 29 1.325 3.32 7 16 16 16 19 ك
% 25.7 21.6 21.6 21.6 9.5 

ــــــــب نقــــــــل املعلومــــــــات مباشــــــــرة لعقــــــــول  13 أجتن
 بالطال

 30 1.097 3.31 2 19 18 24 11 ك
% 14.9 32.4 24.3 25.7 2.7 

 31 1.146 3.31 2 20 19 19 14 ك أحصل على أفكار واقرتاحات من الطالب 4
% 18.9 25.7 25.7 27.0 2.7 

 32 1.096 3.24 4 16 21 24 9 ك أجتنب إعطاء الطالب إجابات مباشرة 2
% 12.2 32.4 28.4 21.6 5.4 

ُأحفز الطالب على التعلم عن طريـق اختبـار  10
 الفرضيات اليت يضعوهنا

 33 1.237 3.24 7 15 18 21 13 ك
% 17.6 28.4 24.3 20.3 9.5 

أثبِّــــت املفــــاهيم اجلديــــدة عنــــد الطــــالب مــــن  26
 خالل استخدام أسلوب الشبكة املفاهيمية

 34 1.424 3.16 12 16 11 18 17 ك
% 23.0 24.3 14.9 21.6 16.2 

 1.050 3.64 املتوسط العام
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يتضـ  أن أفـراد  (5يف اجلدول رقـم )النتائج املوضحة  من
مـــــدى توظيـــــف أعضـــــاء هيئـــــة علـــــى  الدراســـــة موافقـــــون غالبـــــاً 
يف تــــدريس  ملبــــادئ النظريــــة البنائيــــةالتــــدريس جبامعــــة اجملمعــــة 

( وهـــو متوســـط يقـــع يف 5.00مـــن  3.64مبتوســـط ) الطـــالب
إىل  3.41رابعـــــة مـــــن فئــــات املقيـــــاس اخلماســـــي )مـــــن الفئــــة ال
علــــــى أداة  ( وهــــــي الفئــــــة الــــــيت تشــــــري إىل خيــــــار غالبــــــاً 4.20

  الدراسة.
يتضــــ  أن  (5يف اجلــــدول رقــــم )النتــــائج املوضــــحة  مــــنو 

مـــــدى توظيـــــف يف موافقـــــة أفـــــراد الدراســـــة علـــــى  هنـــــاك تباينـــــاً 
يف  يـةملبادئ النظرية البنائأعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة 

مـدى تراوحت متوسـطات مـوافقتهم علـى  إذ تدريس الطالب
ملبــادئ النظريــة توظيــف أعضــاء هيئــة التــدريس جبامعــة اجملمعــة 

( وهــــــــي 4.12إىل  3.16مــــــــا بــــــــني )  هميف تدريســــــــ البنائيــــــــة
مـن فئـات املقيـاس  متوسـطات تقـع يف الفئتـني الثالثـة و الرابعـة

علـى أداة الدراسـة  ( / غالبـاً  تشريان إىل ) أحياناً  إذاخلماسي 
مــدى توظيـــف أفــراد الدراســة علـــى  آراءالتبـــاين يف ممــا يوضــ  

يف  ملبادئ النظرية البنائيـةأعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة 
يتضــــ  مــــن النتــــائج أن أفــــراد الدراســــة موافقــــون  إذ همتدريســــ
مـــدى توظيـــف أعضـــاء هيئـــة علـــى ســـبعة وعشـــرين مـــن  غالبـــاً 

 ســـهميف تدري بـــادئ النظريـــة البنائيـــةملالتـــدريس جبامعـــة اجملمعـــة 
( والـيت 34، 9، 12، 19، 31أبرزها تتمثل يف العبـارات رقـم )

على  غالباً مت ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد الدراسة عليها 
 :النحو اآليت

ُأَصحِّ  املفاهيم اخلاطئة  ( وهي"31جاءت العبارة رقم ) .1
قـة أفـراد الدراسـة عند الطالب " باملرتبة األوىل مـن حيـث مواف

يتضــ  أن الرتبــويني  إذ، (5مــن  4.12مبتوســط ) غالبــاً عليهــا 
يلـيهم ، (5مـن  4.67هم األكثر موافقة على ذلك مبتوسط )

ـــــويني ) الغـــــري  ( وتفســـــر هـــــذه النتيجـــــة بـــــأن 5مـــــن  3.81رتب
أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس حيرصـــــون عـــــادة علـــــى معاجلـــــة أوجـــــه 

ملفــــاهيم القصــــور لــــدى طالهبــــم ولــــذلك جنــــدهم يصــــححون ا
 اخلاطئة عند الطالب.

( وهي" أسعى لعالقات ناجحـة 19جاءت العبارة رقم ) .2
مـــع الطـــالب مبنيـــة علـــى الـــود واالحـــرتام " باملرتبـــة الثانيـــة مـــن 

مــن  4.11مبتوســط ) غالبــاً حيــث موافقــة أفــراد الدراســة عليهــا 
ــــك  إذ، (5 ــــر موافقــــة علــــى ذل ــــويني هــــم األكث يتضــــ  أن الرتب

( 5من  3.70رتبويني ) الغري ليهم ي، (5من  4.81مبتوسط )
وتفسر هذه النتيجة بـأن أعضـاء هيئـة التـدريس حيرصـون علـى  

طالهبــــم جلــــذهبم للــــتعلم ولــــذلك جنــــدهم يســــعون  كســــب ودِّ 
 لعالقات ناجحة مع الطالب مبنية على الود واالحرتام.

اً أمــــن  الطــــالب وقتــــ ( وهــــي"12جــــاءت العبــــارة رقــــم ) .3
" باملرتبـــة الثالثــة مـــن حيـــث ســـؤايل  للتفكــري قبـــل اإلجابـــة عــن
 إذ، (5مـن  3.99مبتوسـط ) غالبـاً موافقة أفراد الدراسة عليهـا 

يتضـــ  أن الرتبـــويني هـــم األكثـــر موافقـــة علـــى ذلـــك مبتوســــط 
( وتفسـر 5مـن  3.68رتبـويني ) الغـري يليهم ، (5من  4.52)

هــذه النتيجــة بــأن أعضــاء هيئــة التــدريس حيرصــون علــى معرفــة 
ب وقتـــاً ذلك جنـــدهم مينحـــون الطـــالمســـتوى فهـــم طالهبـــم ولـــ
  أسئلتهم. للتفكري قبل اإلجابة عن

أتقبـل االنتقـادات البنــاءة  ( وهـي"9جـاءت العبـارة رقـم ) .4
مـن الطـالب " باملرتبـة الرابعـة مــن حيـث موافقـة أفـراد الدراســة 

يتضــ  أن الرتبــويني  إذ، (5مــن  3.93مبتوســط ) غالبــاً عليهــا 
يلـيهم ، (5مـن  4.63) هم األكثر موافقة على ذلك مبتوسـط

( وتفسر هذه النتيجة بأن أعضاء 5من  3.53رتبويني ) الغري 
هيئـــة التـــدريس حيرصـــون علـــى التفاعـــل مـــع طالهبـــم مـــن أجـــل 
تعزيــــــــز مســــــــتوى الفهــــــــم لــــــــديهم ولــــــــذلك جنــــــــدهم يتقبلــــــــون 

 االنتقادات البناءة من الطالب.

"أْجَعــــل الطــــالب  ( وهــــي34جــــاءت العبــــارة رقــــم ) .5
مســؤولية مــا يتعلمــون " باملرتبــة اخلامســة  يشــاركون ليستشــعروا

 3.92مبتوســط ) غالبــاً مــن حيــث موافقــة أفــراد الدراســة عليهــا 
يتض  أن الرتبـويني هـم األكثـر موافقـة علـى ذلـك  إذ، (5من 

( 5من  3.45رتبويني ) الغري يليهم ، (5من  4.74مبتوسط )
وتفسر هذه النتيجة بـأن أعضـاء هيئـة التـدريس حيرصـون علـى 



 (م2018نيو يو  /هـ1439الرياض )شوال    –61العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

148 

لطالهبــم ولــذلك جنــدهم حيرصــون علــى الفهــم التطبيقــي  تعزيــز
 شراك طالهبم ليستشعروا مسؤولية ما يتعلمون.إ

 أحيانــاً كمـا يتضــ  مـن النتــائج أن أفـراد الدراســة موافقـون 
مــدى توظيــف أعضــاء هيئــة التــدريس جبامعــة علــى ســبعة مــن 

أبرزها تتمثل  يف تدريس الطالب ملبادئ النظرية البنائيةاجملمعة 
( والـــــــيت مت ترتيبهـــــــا 2، 4، 13، 20، 27لعبـــــــارات رقـــــــم )يف ا

علـى النحــو  أحيانــاً تنازليـاً حسـب موافقــة أفـراد الدراســة عليهـا 
 :اآليت

"أسـاعد الطـالب للقيــام  ( وهــي27جـاءت العبـارة رقـم ) .1
بعملية توجيه التدريس " باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفـراد 

يتضــ  أن  إذ، (5 مــن 3.34مبتوســط ) أحيانــاً الدراســة عليهــا 
مــن  4.33الرتبــويني هــم األكثــر موافقــة علــى ذلــك مبتوســط )

( وتفسـر هـذه النتيجـة 5مـن  2.77رتبـويني )الغـري يليهم ، (5
بأن أعضاء هيئة التدريس يرون بأن طالهبم ال ميلكون القـدرة 
للقيــام بعمليــة توجيــه التــدريس ممــا يقلــل مــن قيــامهم مبســاعدة 

 الطالب يف هذا اجلانب. 

( وهـــــــي" أجعــــــــل الطــــــــالب 20اءت العبــــــــارة رقــــــــم )جـــــــ .2
يشـــاركون يف حصـــر احلاجـــات الـــيت يرغبـــون تعلمهـــا " باملرتبـــة 

مبتوســط  أحيانــاً الثانيــة مــن حيــث موافقــة أفــراد الدراســة عليهــا 
يتضــــ  أن الرتبــــويني هــــم األكثــــر موافقــــة  إذ، (5مــــن  3.32)

رتبـــــويني الغـــــري يلـــــيهم ، (5مــــن  4.19علــــى ذلـــــك مبتوســـــط )
ــــــأن أعضــــــاء هيئــــــة 5مــــــن  2.83) ( وتفســــــر هــــــذه النتيجــــــة ب

ــــــــة  ــــــــأن طالهبــــــــم ال ميلكــــــــون القــــــــدرة ملعرف ــــــــرون ب التــــــــدريس ي
دقيــق ممــا يقلــل مــن قيــامهم بإشــراك طالهبــم  وجــهاحتياجــاهتم ب

 يف هذا اجلانب.

ل املعلومــات "أجتنــب نقــ ( وهــي13جــاءت العبــارة رقــم ) .3
د " باملرتبة الثالثة مـن حيـث موافقـة أفـرامباشرة لعقول الطالب

يتضــ  أن  إذ، (5مــن  3.31مبتوســط ) أحيانــاً الدراســة عليهــا 
مــن  3.93الرتبــويني هــم األكثــر موافقــة علــى ذلــك مبتوســط )

  (.5من  2.96رتبويني ) الغري يليهم ، (5

أحصـــــل علـــــى أفكـــــار  ( وهـــــي"4جـــــاءت العبـــــارة رقـــــم ) .4
واقرتاحـــات مـــن الطـــالب " باملرتبـــة الرابعـــة مـــن حيـــث موافقـــة 

يتض   إذ، (5من  3.31مبتوسط ) أحياناً ها أفراد الدراسة علي
من  3.96أن الرتبويني هم األكثر موافقة على ذلك مبتوسط )

( وتفسر هذه النتيجـة 5من  2.94رتبويني ) الغري يليهم ، (5
بأن أعضاء هيئة التدريس يرون بـأن طالهبـم يف حاجـة للـتعلم 
ممـــا يقلـــل مـــن قيـــامهم باحلصـــول علـــى أفكـــار واقرتاحـــات مـــن 

 ب.الطال

جتنـــب إعطـــاء الطـــالب "أ ( وهـــي2جــاءت العبـــارة رقـــم ) .5
" باملرتبــــة اخلامســــة مــــن حيــــث موافقــــة أفــــراد إجابــــات مباشــــرة
يتضــ  أن  إذ، (5مــن  3.24مبتوســط ) أحيانــاً الدراســة عليهــا 

مـــن  3.63الرتبــويني هــم األكثــر موافقــة علــى ذلــك مبتوســط )
جـة ( وتفسـر هـذه النتي5مـن  3.02يليهم الغـري تربـويني )، (5

بـــــأن أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس يـــــرون بـــــأن طالهبـــــم يف حاجـــــة 
للمعلومة بصـورة مباشـرة ممـا يقلـل مـن جتنـبهم إعطـاء الطـالب 

 إجابات مباشرة.
 

ـــــائج املوضـــــحة  مـــــنيتضـــــ   أن  (5يف اجلـــــدول رقـــــم )النت
 هــــم األكثــــرأعضــــاء هيئــــة التــــدريس الرتبــــويني جبامعــــة اجملمعــــة 

أعضـاء مقارنـة مـع ريسـهم بادئ النظرية البنائيـة يف تدمل توظيفاً 
أعضــاء وتفســر هــذه النتيجــة بــأن هيئــة التــدريس غــري الرتبــويني 
ومــــن واقــــع ختصصــــهم الرتبــــوي هــــم  هيئــــة التــــدريس الرتبــــويني

وفعاليتها يف التعلم  مبادئ النظرية البنائيةألمهية األكثر إدراكاً 
 مهم هلا يف عملهم التدريسي.امما عزز من استخد

عناد هال يوجاد فاروق  ات داللاة ئحصاائية " :الفرعي األولالسؤال 
أعضااااا  هيئااااة التاااادريس  توظيااااففااااي مااااد   فأقاااال 0.01مسااااتو  

تعااااا    بجامعاااااة المجمعاااااة مباااااادئ النظرياااااة البنائياااااة فاااااي تدريساااااهم
 "؟للتخصص )تربوي غير تربوي(

للتعـــــرف علـــــى مـــــا إذا كانـــــت هنالـــــك فـــــروق ذات داللـــــة 
اخـــتالف  إحصــائية يف إجابــات أفــراد عينــة الدراســة طبقــاً إىل

: ت"متغـــــــــــــري التخصـــــــــــــص اســـــــــــــتخدم الباحـــــــــــــث اختبـــــــــــــار "
Independent Sample T-test  " لتوضـي  داللـة الفـروق بـني
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 :يوضحها اجلدول اآليتعلــــى حنــــو مــــا إجابـــات أفــــراد عينــــة الدراســــة وجـــاءت النتــــائج 
 

 (6جدول )
 ة الدراسة طبقاً ئلى اختالف متغير التخصص" للفروق بين ئجابات أفراد عين Independent Sample T-test نتائج اختبار " ت :

 مربع أيتا  الداللة قيمة ت االنحراف المتوسط العدد التخصص المحور
 ) حجم األثر (

مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة 
 يف تدريس الطالب ملبادئ النظرية البنائية

 0.097 **0.00 7.503 0.352 4.44 27 تربوي

 1.047 3.19 47 غري تربوي
        فأقل 0.01** دالة عند مستوى 

وجـــود  (6النتـــائج املوضـــحة يف اجلـــدول رقـــم ) يتضــ  مـــن
ـــــد مســـــتوى  ـــــة إحصـــــائية عن فأقـــــل يف  0.01فـــــروق ذات دالل

اجتاهات أفراد عينة الدراسة حول )مدى توظيف أعضاء هيئة 
يف تــــدريس  ملبــــادئ النظريــــة البنائيــــةالتــــدريس جبامعــــة اجملمعــــة 

الب( بـــــــاختالف متغـــــــري التخصـــــــص لصـــــــاحل أصـــــــحاب الطـــــــ
 التخصصات الرتبوية.
أن  ( 6يف اجلدول رقم )النتائج املوضحة  كما يتض  من

هــــم األكثــــر أعضــــاء هيئــــة التــــدريس الرتبــــويني جبامعــــة اجملمعــــة 
ــــة يف تدريســــهم اســــتخداماً مل ــــة البنائي ــــادئ النظري ــــة مــــع ب مقارن

ذه النتيجــة بــأن وتفســر هــأعضــاء هيئــة التــدريس غــري الرتبــويني 
ومــن واقــع ختصصــهم الرتبــوي  أعضــاء هيئــة التــدريس الرتبــويني

وفعاليتهــا يف الــتعلم  بــادئ النظريــة البنائيــةهــم األكثــر إدراكــاً مل
 مهم هلا يف عملهم التدريسي.امما عزز من استخد

عند هل يوجد فروق  ات داللة ئحصائية " :فرعي الثانيالسؤال ال
ستخدام أعضا  هيئة التدريس في مد  ا فأقل 0.01مستو  

البنائية في تدريسهم تع    بجامعة المجمعة مبادئ النظرية
 "؟للجنس

للتعـــــرف علـــــى مـــــا إذا كانـــــت هنالـــــك فـــــروق ذات داللـــــة 
إحصــائية يف إجابــات أفــراد عينــة الدراســة طبقــاً إىل اخـــتالف 

 "تري اجلـــــــــــــــــنس اســـــــــــــــــتخدم الباحـــــــــــــــــث اختبـــــــــــــــــار "متغـــــــــــــــــ
Independent Sample T-test   داللـة الفـروق  لتوضي

علـى حنـو مـا بني إجابات أفراد عينـة الدراسـة وجـاءت النتـائج 
 يوضحها اجلدول اآليت:

 (7جدول )
 للفروق بين ئجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً ئلى اختالف متغير الجنس" Independent Sample T-testت : نتائج اختبار "

 داللةال قيمة ت االنحراف المتوسط العدد الجنس المحور
يف تــــدريس  ملبــــادئ النظريــــة البنائيــــةمــــدى توظيــــف أعضــــاء هيئــــة التــــدريس جبامعــــة اجملمعــــة 

 الطالب
 0.258 1.140 0.90 3.79 36 ذكر
 1.17 3.51 38 أنثى

عدم  (7يف اجلدول رقم )النتائج املوضحة  منيتض  
فأقل  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

واجتاهات اإلناث حول مدى توظيف يف اجتاهات الذكور 
يف  ملبادئ النظرية البنائيةأعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة 

 تدريس الطالب.
 

 

 :توصيات الدراسة

اسة توصي الدراسة يف ضوء النتائج اليت أظهرهتا الدر 
 :يةتبالتوصيات اآل

على   وغري الرتبوينيحث أعضاء هيئة التدريس الرتبويني -
 لقيام بعملية توجيه التدريس. مساعدة الطالب ل
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  وغري الرتبوينيتوجيه أعضاء هيئة التدريس الرتبويني -
 بإشراك طالهبم يف حصر احلاجات اليت يرغبون تعلمها.

تباع ا  وغري الرتبوينيرشاد أعضاء هيئة التدريس الرتبوينيإ -
 .اليب حديثة يف التدريس تتوافق مع النظريات الرتبويةأس
تدريس الرتبويني وغري الرتبويني  توعية أعضاء هيئة ال -
 الطالب. ية التعرف على أفكار واقرتاحاتبأمه
على تدريس الرتبويني وغري الرتبويني حث أعضاء هيئة ال -

إعطاء الطالب إجابات مباشرة مما يعزز مستوى الفهم لدى 
 طالهبم.

على تدريس الرتبويني وغري الرتبويني توجيه أعضاء هيئة ال -
ملفاهيم اجلديدة عند الطالب من خالل ات اثبإالعمل على 

 استخدام أسلوب الشبكة املفاهيمية.

 :مقترحات الدراسة

توظيف احملفزات املعززة لإجراء دراسات مستقبلية حول  -
البنائية يف تدريس  النظريةملبادئ  سأعضاء هيئة التدري

 الطالب. 
عضاء إجراء دراسات مستقبلية حول معوقات توظيف أ -

البنائية يف تدريس النظرية بادئ مل اجلامعات يف هيئة التدريس
 الطالب. 
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 سعود، الرياض.
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 السنة الرتبية لكلية العلمية اجمللة. مصراتة جامعة الرتبية بكلية التدريس
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العدد  (22)اجمللد  ممارستهم هلا. جملة دراسات تربوية واجتماعية دىوم
 مصر، )2)

تدريسية  مقرتحة قائمة  اسرتاتيجيةفاعلية  .(ـ2009) الشريف، ميساء هاشم
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Abstract: The study aimed to identify the extent to which the faculty members of Al-Majmaah University used the principles 

of constructivism in teaching students, in addition to recognizing the extent of the influence of specialization or sex on the 

use of constructivism in teaching. 

The sample of the study consisted of 110 faculty members in the Faculty of Education, where 27 members of the Department 

of Educational Sciences, and 83 members of the faculty of non-specialists in education have been chosen. 

This study has indicated that members of the study are often approved at the level of employing the faculty members at Al-

Majmaah University for the constructivism principles in teaching students at an average of 3.64 of 5.00, and that there are 

statistically significant differences at the level of 0.01 but less in the trends of the sample of the study about (the extent of 

recruitment of the faculty members at the Al-Majmaah University for structural principles in teaching students) with the 

variable of specialization for the educational specialties. Also it showed that members of teaching staff at Al-Majmaah 

University are the most in using principles of constructivism in their teaching compared to non-educational faculty members.  

So, according to their educational specialization, the educational members of the teaching staff are the most aware of the 

principles of constructivism and its effectiveness in learning, which led to enhance their use of these principles in their 

teaching work. 
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