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هدفت هذه الدارسةة لل الكش

ن معرفة معلما العلو في المرللة اببتدايية بالنررية البنايية ،وحدديد

نالقتها بممارسةةةته لقرياة التدريس بابسةةةتا ةةةاء في العلو واسةةةتمدا المنهج الممتلي ليُ طبل المنهج الكمي
للكشةةةةة

ن درجة معرفة معلما العلو بالنررية البنايية سالخ اسةةةةةتمدا استبار المعرفة بالنررية البنايية ،وطبل

المنهج الكيفي(النوني) باسةةتمدا سةةلم التادير اللفري لماللرة ابسةةتا ةةاء الموسةةي لتا ةةي مد ممارسةةة معلما
العلو لقرياة التدريس بابسةةةةةةتا ةةةةةةاء العلمي ،ليُ حم ماللرة ندد م الد ةةةةةةو ال ةةةةةةفية للمعلما ولجراء
الماابال معه

وحوصةلت الدراسة لل

أ معرفة المعلما بالنررية البنايية ععيفة لل لد كبير ،لذ بل المتوسي

المئوي لمعرفةة المعلمةا ( ،)% 32،54بينمةا يبل المتوسةةةةةةي المئوي المابوخ حربويةا ( )٪08وأ طرياة حدريس
معلما العلو لم ح ةةإ لل مسةةتو ابسةةتا ةةاءع ليُ حاي ممارسةةة الي معلما في مسةةتو الممارسةةة التاليدية،
و الي معلما في مسةةتو الممارسةةة ابلتاالية ووجود نالقة نكسةةية ذا دبلة لل ةةايية بي ممارسةةة المعلما
لقرياة التدريس بابسةةتا ةةاء ومعرفته ن النررية البنايية أي مي زيادة معرفة المعلما بالنررية البنايية يرهر
عع

في ممارسته لقرياة التدريس بابستا اء

الكلمات المفتاحية :النررية البنايية ،طرياة التدريس بابستا اء ،معلما نلو المرللة اببتدايية
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Knowledge of science teachers at the elementary level of constructivism theory
and its relationship to their practice of teaching methodology
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Abstract:
This research examined Elementary Science teachers’ knowledge of the constructivism
theory, and practices of teaching through inquiry. A mixed methodology was used. The
Quantitative method was implemented to detect Science teachers’ knowledge of the
constructivism theory using the Constructive Theory Knowledge Test. While a
Qualitative, method was implemented using the extended inquiry observational rubrics
to indicate the extent of which Science teachers practice the Scientific Inquiry-based
Teaching Method. Several classes were observed, and teachers were interviewed.
Through qualitative and quantitative analysis of data it has been found that, teachers'
knowledge of the constructivism theory is significantly low; averaging at 45.23%
whereas the accepted average is 80% The level of Science teachers’ teaching methods
did not reach the level of inquiry-based teaching; there were three teachers’ practices at
the traditional level, and three teachers’ practices at the transitional level Furthermore,
the results show a negative correlation of statistical significance between teachers’
practicing the inquiry-based teaching method and their knowledge of the constructive
theory. This conclusion implies that the more knowledge teachers have of the
constructive theory, the less they practice the inquiry-based teaching method.

Key Words: Theory of Constructivism, Inquiry teaching method, Elementary Science
teachers
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المقدمة
حتنةةافس دوخ العةةالم في الةةدسوخ لل ملتمي المعرفةةة الةةذي يرحكز ابقت ةةةةةةةاد في ة نل طةةاقةةة العاةةإ م ال روا
القبيعيةة ،أي أ التعليم الليةد هو مفتةال الةدوخ لل ملتمي المعرفة ،وبذلك ياي نل التربية مهمة ابهتما بالمناهج
التعليمية أللها حساند في حشكيإ ناوخ المتعلمي لاللقالق لدو ملتمي المعرفة
وم المناهج اللديرة بالتقوير مناهج العلو  ،وذلك أل م أهداف حعليم العلو "أ يكو القلبة قادري نل زيادة
للتةةةاجيتهم ابقت ةةةةةةةةةاديةةةة في مهنهم المسةةةةةةتابليةةةة م سالخ اسةةةةةةتمةةةدا المعرفةةةة ومهةةةارا
نلميةا"(ليةدر )9110 212،ويعتمد للتاج المعرفة نل حوظي

الشةةةةةةمو المتنور

ابسةةةةةةتا ةةةةةةاء العلمي حوظيفا مدكما في المناهج

والتعلُّم بابسةةةةةةتا ةةةةةةاء بديُ يلعإ المتعلم يتلاوز المعلوما المادمة ل  ،ويفكر حفكيرا لبدانيا مسةةةةةةتندا لل قواند
التفكير (نفالة والمازلدار )5882،يبدي المتعلمو الماللرا  ،وطرل األسةةئلة ،والبدُ في الم ةةةادر المتوفرة،
وحمقيي التلةةار  ،ومراجعةةة مةةا هو موجود في عةةةةةةوء األدلةةة والتلةةار  ،واسةةةةةةتمةةدا األدوا للمي البيةةالةةا ،
وحدليلها ،وحفسةيرها ،وحوفير اججابا  ،والتفسةيرا  ،والتنبتا وجمي النتايج مي بعاةها( )NRC,1996وم هنا
يهدف ابستا اء لل جعإ المتعلم مفكرا ومنتلا ،بدب م أ يتلا المعلوما ويعيدها
ل طرياة التدريس بابسةتا ةاء حسةتند لل النررية البنايية التي حفترن أ هدف التعليم األسةاسيع هو أ
عارفهم (داليلسةةو  )5889،ووعةةةدت حرولدخ ( (Trundle,2009كي
ينشةةَ اإ المتعلمي ببناء ام ه

أ ابسةةتا ةةةاء

يستند في لطاره الفلسفي نل النررية البنايية ،وذلك م سالخ حسهيإ ابستا اء لعملية الربي بي المعارف الساباة
لةد المتعلمي والمعةارف الدةالية التي يتعلمولها ،وح ةةةةةةديا ح ةةةةةةورا المتعلمي لوخ المفاهيم العلمية ،وحنمية
مهارا العمإ اللماني وأشار الشمرالي ( )5895لل أ ممارسة المتعلم لالستا اء يسهم في لنقاي دورا أكبر
في نمليةة بنةاء معةارفة ومهةاراح المت ةةةةةةلة بالمدتو العلمي للعلو  ،وذلك م سالخ العمإ اليدوي والذهني الذي
يلري المتعلم أ ناء ممارسةةت لالسةةتا ةةاء وير ولدشةةلت ) )Windschith,2004أ سبرة المعلم بابسةةتا ةةاء
حنعكس نل حدريس ة للتالميذ وحوصةةلت دولاواي ( )Dunaway,2009نل أ العديد م معلمي العلو قد وجدوا
صةعوبة في حقبيل طرياة ابسةتا اء وكنتيلة لذلك ب يستمد المعلمو القرياة الاايمة نل أساا ابستا اء في
ك
ب الممتلف هة للبيئة هالتعلُّمي هة أل ذل ا
حدريس العلو لذا م المهم التعرُّ ف لل األفكار التي يد هملها المعلمو ن اللوال ه
اورهم وداوْ هر طالبتههم
يت ر في ممارسةةةاحهم التدريسةةةية وكيفية حعاملهم مي القلبة ومي المادة الدراسةةةية ،وفي
ه
لررحهم لهد ه
في ان املي هة التعلم وبالتالي في النواحج التعلمية التي ياسع النرا التربويُّ لل حداي هاها (الوهر)5885،
ولاد حبنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السةةةعودية التوجُّ ا العالمي في حدريس العلو فانتمد
حعريب ومواءمة سالسإ ماجروهيإ ( )McGraw-Hillاألمريكية في مادة العلو لتدريسها في مرالإ التعليم العا
والتي حاو نل ابسةةتا ةةا هء العلمي وحكامال مي هذه المقوة وعةةعت وزارة التربية والتعليم مهارا ابسةةتا ةةاء
عم المعايير التربوية للمعلم
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ةةةي للمنهج والموج والمرشةةةةد للقال في نملية التعلم وحوصةةةةإ الشةةةةايي (9349هـةةةةةةةةةة)
فالمعلم هو المنفذ الرييسة ُّ
والزغيبي( )5899م دراسةةةةةةتهما للمشةةةةةةروا المقبل في المدارا لل أل م أبرز التدديا التي حواج المناهج
المقورة نةد حفعيةإ دور المتعلم وفل المنرور البنةايي ،ونةد اسةةةةةةتيعةا المعلمي للفكر البنةايي في حدريس مناهج
الرياعةةيا والعلو المقورة وم هذا المنقلل جاء هذه الدراسةةة مسةةتمدمة األسةةاليب الكمية والنونية في جمي
البيالا  ،لتا ةةةةةي درجة معرفة معلما العلو بالنررية البنايية ونالقتها بمسةةةةةتو ممارسةةةةةةته لقرياة التدريس
بابستا اء

المشكلة
حدتإ البنايية مكالة مميزة بي لرريا التعلم في ملاخ ح ةميم مدتو المنهج الدراسي ،وحستدني هذه النررية
س فعال ٍة في ملاخ العلو ساصة وفي الملاب المعرفية نامة (سقايبة )5882،وم هذه القرق التعل ُّم
طر ا
ق حدري ٍ
المبني نل أسةةةةةلو لإ المشةةةةةكال  ،والتعل ُّم التعاولي أو التعلم باألقرا  ،والتعلم المبني نل
بابكتشةةةةاف ،والتعل ُّم
ُّ
ابسةةتا ةةاء ( )Dunaway,2009ومي أ الفكر التربوي الدديُ ب يزكي اسةةتراحيلية حدريس معينة نل غيرهاع
لب ل ابستا اء العلمي ياي في قمة الهر المم إ للتعلُّم ذي المعن
لذلك الب ات هذه الدراسة استلابة لتوصيا المتسسا األكاديمية العالمية المتم

ة في التربية العلمية

والتي دنت بنتماد التعلم بابسةتا اء كقرياة حدريس في العلو ليُ ورد في المعايير الوطنية األمريكية للتربية
العلميةةة ( )NRC,1996ألةة في حةةدريس العلو ببةةد أ ينةةدمج المتعلمو في البرامج الم ةةةةةةممةةة نل طرياةةة
ابسةةةةتا ةةةةاء التي حتيا لهم التفانإ مي معلميهم وزماليهم ،كما ألها حتيا لهم ليس العمإ بأيديهم ( )Hands-onفاي
بإ بعاولهم ( )Minds-onأياةةةا ،وي ةةةبا حعلم العلو نملية فانلة يدويا وذهنيا كما دنت الرابقة الوطنية لمعلمي
العلو بةالوبيةا المتدةدة األمريكية ( )NSTA,2003في المعايير التي وعةةةةةةعتها لبرامج لنداد معلمي العلو لل
حباني معلمي العلو للتعلُّم بابستا اء
ولاةد قا مركز التميُّز البد ي للعلو والرياعةةةةةةيا بلامعة الملك سةةةةةةعود به اد هنم لركة التقوير في حعليم العلو
والرياعةةةيا م سالخ الايا بالعديد م الدراسةةةا والندوا العلمية التي حناقك المشةةةكال الميدالية التي يواجهها
مشروا حقوير الرياعيا والعلو القبيعية ،وم هذه الدراسا دراسة الرؤساء والروي ي ( )5899التي حوصلت
لل أ أداء معلما العلو جاء متدلي لعمليا ابسةةةةتا ةةةةاء التي حعتمد نل فرق التعلم وكتابة التاارير وصةةةةياغة
األسةئلة العلمية وأوص الشمرالي والدهمك( )5895في دراستهما لل عرورة ابهتما بتدريب معلمي ومعلما
ومشةرفي ومشةرفا العلو العاملي في مرالإ التعليم العا نل طرق واستراحيليا التدريس الددي ة ،التي حعتمد
ابسةتا اء العلمي كمدسإ أساسا لها وأكد الشايي (9343هـةةةةةة) نل لاجة المعلمي والمعلما لل برامج التقور
المهني الم ةةةةةالب لمشةةةةةروا " حقوير الرياعةةةةةيا والعلو القبيعية في التعليم العا " في جميي الملاب بدرجة
نالية في ملاخ اسةةةةتمدا اسةةةةتراحيليا ومداسإ حدريسةةةةية حتفل مي فلسةةةةفة المشةةةةةروا ونا اد المركز لدوة بعنوا
(مشروا حقوير الرياعيا والعلو القبيعية في التعليم العا بي النررية والتقبيل)،
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ل فعليةا في المدارا
وحام التةأكيةد م سالخ هةذه النةدوة نل عةةةةةةرورة ار ْد ه الفالْ وة بي المنهج ا
المعةد والمنهج المقب ه
(مركز التميز البد ي9345،هـةةةةةة) وهذا يتفل مي ما حوصةلت للي دراسة الَامدي ( )911-912 5898م "حأ ر
والتدوخ لل المدرسةةةة البنايية التي حركز
معلهمي العلو بالمدرسةةةة السةةةلوكية وند الادرة نل المروج م جلبابها
ُّ
للتعلم ،والبدُ وابسةتا ةاء" وم ابطالا نل لاايب التدريب نل مشةةروا حقوير
نل لشةاط القالب كمدور
ه
الرياعةةةةةةيا والعلو القبيعية ظهر أ البرلامج التدريبي يهمإ األسةةةةةةس المعرفية للنررية البنايية التي ياو نليها
ابستا اءع مما يت ر نل ممارسا المعلما التدريسية
وفي عةةةةوء ما سةةةةبل يكو الَرن م الدراسةةةةة مداولة اججابة ن السةةةةتاخ التالي ما درجة معرفة معلما
العلو في المرللة اببتدايية بنررية التعلم البنايية ونالقتها بمسةةتو م امارسةةةته لقرياة التدريس بابسةةتا ةةةاء في
العلو ؟ وحتفرا من األسئلة التالية
9ـ ما درجة معرف هة معلما ه العلو في المرللة اببتدايية بالنررية البنايية؟
5ـ ما مستو ممارس هة معلما العلو هفي المرلل هة اببتدايية لقرياة التدريس بابستا اء في العلو ؟
4ـ ما العالقة بي معرفة المعلما ن النررية البنايية وممارسته لقرياة التدريس بابستا اء؟

أهداف الدراسة
9ـ الكش

ن معرفة معلما العلو بالنررية البنايية

5ـ الكش

ن مستو ممارسة معلما العلو لقرياة التدريس بابستا اء

4ـ التعرف نل مد ابرحباط بي معرفة المعلما بالنررية البنايية وممارسته لقرياة التدريس بابستا اء

أهمية الدراسة
حأحي هذه الدراسةةة اسةةتلابة موعةةونية لالحلاها العالمية في حدريس العلو التي لاد باسةةتمدا ابسةةتا ةةاء في
التةدريس فهي حعقي صةةةةةةورة حوعةةةةةةا مةد التنةاغم أو التنةافر بي معرفة المعلمة بالنررية البنايية وممارسةةةةةةتها
التدريسةةية لالسةةتا ةةاء ،مما يتدي لل اسةةتدداي برامج نالجية أو حعزيزية للبرامج التدريبية الموجة للمعلمة وم
أهميتها سةةةوف حاد وصةةةفا للممارسةةةا التدريسةةةية الاايمة نل ابسةةةتا ةةةاء في سةةةياقها القبيعي داسإ ال ةةة

أو

الممتبر ،وحفسةةةةير نميل لهذه الممارسةةةةا م سالخ الزيارا المتكررة والمنرمة لعينة البدُ ،مما يوفر ح ةةةةور
لوخ واقي حنفيذ مناهج العلو المقورة

حدود الدراسة
يتنةاوخ البدةُ ،معرفةة المعلمةا بةالنرريةة البنةايية م سالخ استبار حد ةةةةةةيلي بعنوا "استبار المعرفة بالنررية
البنايية"
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واسةتمدا سةلم التادير اللفري لماللرة ابسةتا اء الموسي)(Extended Inquiry Observational Rubrics
( )EIORفي مدارا المرللة اببتدايية التابعة لمركز التعليم غر الريان ليُ طبات سالخ الف ةةةإ الدراسةةةي
ال الي للعا الدراسي (9341هـ)

مصطلحات الدراسة
النظرية البنائية Theory of Constructivism :هي لررية حاو نل أساا أ المعرفة العلمية لفعية وحساند
القالبة نل حفسةةير ما حمر ب م سبرا  ،وأ المعرفة العلمية ب وحم إ الواقي حماما وب حنف ةةإ ن ذا العارف
وأ التعلم نملية حَير في البنية المعرفة للقالبة وليسةةةةةت نملية حراكمية ،ويددي التعلم نندما حكو القالبة لشةةةةةقة
ومسةةةةةةئولةة ن حعلمهةا م سالخ مواجهتهةا بمشةةةةةةكلةة حدتةاج لل البدُ والتفاون مي اهسري لدلها معتمده نل
سبراحها ويكو دور المعلمة ميسةةةةرة للتعلم مسةةةةتمدمة بسةةةةتراحيليا التدريس البنايية (الشةةةةبكا المفاهيمية ،دور
التعلم ،التعلم التعةةاولي ) ،وحتابةةإ أسقةةاء القةةالبةةا أللهةةا جزء م نمليةةة التعلم وحشةةةةةةلي القةةالبةةا نل الدوار
المتبادخ بينه وبينها
طريقة التدريس باالستتتتتتتقصتتتتتتاء : Inquiry teaching methodهي طرياة التدريس التي حكو فيها المعلمة
ميسةرة للتعلم وموجهة القالبا لل التواصةإ والتفانإ في ملمونا حعاولية لقرل األسةئلة ابسةتا ايية وح ميم
ولجراء بدُ نلمي للمي البيالا وحدليلها والتوصةةةإ لل لإ للمشةةةكلة واسةةةتعران التفسةةةيرا البديلة م سالخ
ماارلة لتايله مي بعض ،ولستمد المعلمة سالخ نملية التعلم أساليب حاييم متنونة

اإلطار النظري والدراسات السابقة
المعلم واالستقصاء :Teacher & Inquiry
ير ليةةدرمةةا وليس( )ledearman&Niess,2000أ ابسةةةةةةتا ةةةةةةةاء يعبر ن

الي معةةا ٍ مدتو نلمي ،أو

مهةارا نمليةة ،أو طرياةة للتةدريس ويا ةةةةةةدا بةالمدتو العلمي المعةارف الي يفترن أ يتعلمهةا التالميذ ذا
ال ةةةةلة بابسةةةةتا ةةةةاء ،م إ كيفية طرل السةةةةتاخ العلمي ،وكيفية حدديد المتَيرا  ،وجمي البيالا وحفسةةةةيرها أما
المهارا العلمية فيا ةةد بها المهارا التقبياية ذا ال ةةلة بابسةةتا ةةاء والتي يفترن أ يتعلمها القال  ،م إ
كيفية عةبي المتَيرا  ،واسةتمدا األدوا  ،وجمي البيالا

أما ابسةتا ةاء العلمي كقرياة حدريس فيا د بها حعلم

العلو م سالخ ممارسة ابستا اء يتفل زيتو ( )5889والبَدادي ( )5884وسقابية ( )5882نل أ حدريس
العلو وفاا لقرياة ابستا اء يكو بالمقوا التالية
أ يعرن المعلم أما القلبة موقفا حعليما يد هم نل طرل األسةةئلة ،كما ياو المعلم بتسةةليإ أسةةئلة المتعلمي  ،ويتم
حدديد األسئلة المرحبقة بالموعوا ،وبعدها التمقيي لعملية البدُ م سالخ حدديد الوقت،
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واستيار م ةةةادر التعلم المناسةةةبة ،وم

م متابعة نملية البدُ وحاديم المسةةةاندة والتشةةةليي نل مواصةةةلة البدُ

وابستا اء ،وأسيرا مساندة المتعلمي نل التوصإ لل النتايج وحسليلها ،ولجراء المناقشا لوخ النتايج التي حم
التوصإ لليها
وفي عةةوء ما حاد لاللظ أ اهراء السةةاباة لم حوعةةا كي

يمك للمعلم أ يوج العمليا العالية في ابسةةتا ةةاءع

أل الَاية الرييسة م استمدا طرياة التدريس بابستا اء حسهيإ التعلم وليس لسبار المتعلم ما المفرون نلي أ
يتعلم  ،لذا يعتمد للال طرياة التدريس بابستا اء نل اجشارة المستمرة والوانية م قبإ المعلم للعمليا العالية
التي ينبَي أ ياو بها المتعلم ،وهذا ما أكد نلي حروبردج وآسرو ( )5883م أ المسةةةةةةاندة التي يادمها المعلم
ينبَي أ حكو نل شةكإ أسةئلة لمسةاندة القلبة في التفكير لوخ اججراءا ابستا ايية الممكنة وذلك بأ يقرل
المعلم أسئلة لتوجي المتعلمي بدب م لسبارهم ماذا يلب نليهم فعل  ،ففي مرحلة عرض المشكلة يددد الممت و
لوني م األسةةئلة العلمية األسةةاسةةية في ابسةةتا ةةاء وهي األسةةئلة السةةببية التي حبدُ في أصةةوخ األشةةياء وحبدأ بـ
"لماذا" ،لك العلم ب يمك أ يليب نل العديد م هذه األسةةئلة أما النوا ال الي م األسةةئلة فهي األسةةئلة العملية"
الوظيفية" التي حبدُ في وظاي

األشةةياء وحبدأ بـةةةةةةة " كي " ونادة يقرل المتعلم أسةةئلة "لماذا" لذا نل المعلم أ

يسةاند المتعلم في حدويإ األسئلة "لماذا" لل أسئلة "كي " ،وهذا التَيير يساند في حدديد ستاخ ابستا اء وصال
وحدويلة لل سةةةةةةتاخ نلمي( .(NRC,2000وفي مرحلة فرض الفروض والتي هي نملية اقترال للوخ متقتة م
المتعلمي  ،مبنية نل انتاادا المتعلمي وسلفياحهم المعرفية لوخ المشةةةكلة المقرولة (باياي والكسةةةا ،)5881،
ليُ ياو المتعلمي بعملية اسةةةتارايية م معلوما متفرقة للوصةةةوخ لل نبارة حشةةةرل العالقة بي هذه المعلوما
والمشةةةةكلة ،وقد حشةةةةمإ نملية وعةةةةي الفرعةةةةية نل مداولة حدليإ نناصةةةةر الموق
لت ةةةورا المتعلمي

الذي يتاةةةةم المشةةةةكلة وفاا

أما عملية اختبار الفرض حمر ب الي سقوا رييسةةةة هي حلميي األدلة ،وحرحيبها ،وحدليلهاع

حلميي األدلةةة يشةةةةةةير حروبردج وآسرو ( ) 5883لل أ جمي البيةةالةةا يم ةةإ اللزء العملي التلريبي في الةةدرا
ابستا ايي ،لذا نل المعلم أ يسما بادر م الدرية للسمال باألسقاء واجنادا  ،ويوج المتعلمي للتعرف نل
دبب الفرن المنقاية م سالخ حركيب نبارة "لذا كا

فإ

" وكذلك أ ناء البدُ ن المعلوما نل

المعلم أ يةذكر المتعلمي ب ةةةةةةفة مسةةةةةةتمرة بابفتران الذي وعةةةةةةعوه م يبدأ المتعلمو في هذه المقوة بتنريم
المعلوما م سالخ حرحيبها وحفسةةيرها للتوصةةإ لل اسةةتنتاج نلمي وماني للمشةةكلة ،ليُ يادمو المعلوما نل
شةكإ جمإ حفسةيرية للمشةكلة وأسةبابها ويتم في النهاية التوصإ لدإ معاوخ ومابوخ للمشكلة (نبد العزيز)5885 ،
ل مفهو التدليإ ب يشةةةةير لل جمي األدلة وحرحيبها ،وللما يتاةةةةم التعامإ العالي مي المعلوما  ،وم الممك أ
حتم نمليةة التدليةإ بةانتماد المعلم نل ندد م األسةةةةةةئلة م إ ماذا حعني هذه األدلة؟ كي

يمك ربي هذه األدلة مي

األدلةة األسر ؟ أي األدلةة يةأحي أوب؟ مةا العالقةة بي هةذه األدلةة وابفتران؟ وم المهم في هذه المرللة أ يرجي
المعلم مي المتعلمي بةةالترةةا لل ابفتران لتلنةةب ابل ةةةةةةراف ن حدايل الهةةدف (بةةاير )9113،وياترل مركز
البدوي الوطني) (NRC,2000في مرللة ابسةةةةةةتنتاج أ يقرل المعلم األسةةةةةةئلة التالية نل المتعلمي

هإ حدنم

األدلة التفسيرا الماترلة؟ هإ يليب التفسير العلمي نل األسئلة المقرولة؟

172

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن عشر | تأريخ اإلصدار0101-01-5 :م
ISSN: 2706-6495

هإ يوجد حديزا واعةدة أو نيو في المنقل الذي يربي األدلة بالتفسةيرا ؟ هإ يمك اسةتنتاج حفسيرا منقاية
أسر ؟ وأ يدرص المعلم نل أ يكو للمتعلمي الاةةدرة نل حكوي نالقةةة بي لتةةايلهم والمعرفةةة العلميةةة لةةديهم
لتسوية التناقاا وحوعيا براهينهم العلمية وفي مرحلة تطبيق االستنتاج على مواقف جديدة نل المتعلم اقترال
بعض المواق

اللديدة أو ألشةةةةقة الدياة اليومية التي يمك أ حسةةةةتمد فيها النتايج التي ل ةةةةإ نليها ،واألهم هو

رصد األسبا التي حدنو لل استمدا النتايج في مواق

أسر (سعيد)5881،

احفات معرم الدراسةا نل حدلي مسةتو ممارسةة المعلمي لسلوكيا التدريس ابستا ايي ،نل الرغم
م حنوا األدوا المسةةةتمدمة في قياا الممارسةةةا ع فدراسةةةة غولي( ، )5882حوصةةةلت لل أ ممارسةةةة معلمي
العلو لسةلوكيا التدريس ابسةتا ايي ب ي إ لل لد الكفاية م الدرجة الكلية للماياا ،وأسفر لتايج البشتاوي
( )5881ن أ الممارسةةة كالت متدلية نل معرم السةةلوكيا ال ةةفية التي حعكس اسةةتراحيلية ابسةةتا ةةاء داسإ
الَرفة ال ةةةةفية ،أما دراسةةةةة الدار ي ( )5880فأظهر النتايج عةةةةع

للما المعلمي بمهارا التدريس الالزمة

للتعلم ابسةةةتا ةةةايي ،وحوصةةةلت لتايج الَامدي ( )5898لل حدلي درجة ممارسةةةة معلمي العلو للمعيار الرابي م
معايير حنفيذ الدروا وهو لشةرا القال في ممارسةة ابسةتا اء العلمي والتفكير الناقد واببتكاري ولل أ أداء
معلما العلو جاء متدليا بالنسةةبة لعمليا ابسةةتا ةةاء التي حعتمد نل فرق التعلم وكتابة التاارير وصةةياغة أسةةئلة
التلار (الرؤساء والروي ي )9344،

االستقصاء والبيئة الصفية:
يعتمد للال نملية ابسةتا ةاء العلمي داسإ الف ةوخ الدراسية نل حوفر متقلبي في البيئة ال فية وهما
التعلم التعاولي ،وممارسة مهارا التفكير فوق معرفي

المطلب األول :التعلم التعاوني ودوره في طريقة التدريس باالستقصاء.
حوصةةةةةلت العديد م الدراسةةةةةا لل فعالية الدمج بي التعلم التعاولي وابسةةةةةتا ةةةةةاء في حدايل العديد م
الممرجا التعليمية المرغوبة ،وم هذه الدراسةةا دراسةةة المليلي ( )5882التي حوصةةلت لل وجود فروق ذا
دبلة لل ةايية في استبار نمليا العلم وماياا لب ابستقالا العلمي وماياا ابحلاه لدو التعلم التعاولي ل الا
الملمونة التلريبية ،يعود لفانلية التدريس باأللشةةقة ابسةةتا ةةايية التعاولية ،وحوصةةلت دراسةةة لبراهيم ()5881
لل وجود فروق ذا دبلة لل ةةةةةايية في ابستبار التد ةةةةةيلي واستبار التفكير الناقد ل ةةةةةالا الملمونة التلريبية
ويعود ذلك بسةةةةتراحيلية التعلم التعاولي ابسةةةةتا ةةةةايي  ،أما دراسةةةةة البعلاوي( )5881فكالت لتايلها أ طالبا
ملمونة ابسةتا ةاء التعاولي كالت أفاةإ م لتايج ملمونة ابسةتا ةاء الفردي ،كما أ اسةتراحيلية ابسةتا اء
التعاولي سةةاند القالبا نل اكتسةةا مهارا ابح ةةاخ الرياعةةي بشةةكإ أفاةةإ م اسةةتراحيلية ابسةةتا ةةاء
الفردي
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المطلب الثاني :مهارات التفكير فوق معرفي ودورها في طريقة التدريس باالستقصاء.
أشةةةار قرنا ( )5882أل م أك ر المهارا أهمية في ابسةةةتا ةةةاء حشةةةليي المتعلمي نل اسةةةتمدا
مهارا التفكير فوق المعرفيع وأل م المهم أ يكو المتعلم وانيا لمدددا حلربت  ،ولسبب استياره طرياة دو
أسر  ،وأدوا دو أسر في أداء التلربةة ،وكةذلك سةةةةةةبب استياره لبعض المتَيرا كمسةةةةةةتالة وأسر كتابعة،
وغير ذلك م متقلبا التلربة
وأكةد نبةد الاةةادر ( )5895لل أ حةدريةةب المتعلمي نل مهةارا التفكير فوق المعرفي حزيةد م ونيهم
بتنريم سقوا لةإ المشةةةةةةكلةة ،أمةا أبو الَيي ( )5881فةأكةد نل ألة ببد م حدريب المعلمي نل اسةةةةةةتمدا
اسةةتراحيليا التفكير فوق المعرفي ،وحوصةةإ الدويري ( )5881لل أ درجة معرفة معلمي الرياعةةيا بالعمليا
فوق المعرفية متوسةقة ،ونلإ سةةبب ذلك بتوج المعلمي ب ةةورة رييسةةة لل ابهتما بدإ المسةةألة وحعليم سقوا
الدإ
المعرفة بالمحتوى التربوي :pedagogical content knowledge
حعرف حوخ وآرجمةةا) (Tal & Argama,2005معرفةةة المدتو التربوي نل ألة الرابي بي الفهم المعرفي
لمدتو موعةةةةوا المادة وطرق التدريس الماليمة ،ل فهم معلمي العلو للمدتو المعرفي لل جالب ح ةةةةوراحهم
ومةايدملولة م أفكةار لوخ العلم وفهم لقبيعةة العلم ،ولدرا لدور كإ م المعلم والقالب في نملية التعلم والتعليم
حت ر بشةةةكإ لاسةةةم في ممارسةةةتهم التعليمية داسإ الَرفة ال ةةةفية حناولت العديد م الدراسةةةا الكشةةة

ن معرفة

معلمي العلو بالنررية البنايية ،وم هذه الدراسا دراسةالوهر( )5885التي حوصلت لل أ درجة معرفة معلمي
العلو بالنررية البنايية عةةعيفة بدرجة واعةةدة ،وأشةةار دراسةةة المدتسةةب ( )5882بأ لدرة م معلمي الفيزياء
لديهم مستو مرحفي م المعرفة بالنررية البنايية ،وأظهر لتايج دراسة الدوب وأبوهوب ( ،)5881أ غالبية
المعلمي بيمتلكو ح ةةةةةةورا ن لرريةا التعلم ،وأ امتالكهم أو ندم قد العكس نل ممارسةةةةةةاحهم التعليمية،
وحوصةةةةلت دراسةةةةة الَامدي ( )5898لل ند وجود فروق ذا دبلة لل ةةةةايية بي األفراد الذي ل ةةةةلوا نل
حةدريةب في النرريةة البنةاييةة واألفراد الةذي لم يد ةةةةةةلوا نل حةدريب في معرفتهم لمبادة النررية البنايية ،ويمك
لرجةاا هةذه النتيلةة لل مدةدودية هذه البرامج التدريبية وق ةةةةةةر فتراحها أو لعد اسةةةةةةتيفايها اللوالب الالزمة التي
حستوفي مبادة النررية البنايية
وحناولت بعض الدراسةةةةةةا درجة حوظي
بركا

معلمي العلو ألفكار النررية البنايية ليُ دلت لتايج دراسةةةةةةة

( ،)5885نل أ معلمي ومعلما العلو غاليا ما يوظفو مبادة النررية البنايية أ ناء حدريسةةةةةةهم ،وكذلك

حوصةةةةلت دراسةةةةة الشةةةةبلي و المقابية والعمري والدمراشةةةةةدي ( )5899لل أ المعلمي يوظفو مبادة النررية
البنايية بدرجة مابولة ،مي ألهم بيدركو معن البنايية ،بينما دراسةةةةة المدتسةةةةب ( )5881حوصةةةةلت لل أ درجة
استمدا القلبة المعلمي ألفكار النررية البنايية في حدريسهم العلو كالت في الفئة ابلتاالية،
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ولك دراسةةةةةةة الدربي ( )5883أظهر لتةايج سةةةةةةلبية ،ليُ دلت النتايج لل أ معلمي العلو في مدافرة لفر
كاف وب يسةةةتمدمولها بدرجة مناسةةةبة،
الباط في المملكة العربية السةةةعودية ب يم لو أفكار النررية البنايية بشةةةكإ
ٍ
وحناولت بعض الدراسةةا الكش ة

ن نالقة معرفة المعلم بنرريا التعلم وأ رها نل الممارسةةا التدريسةةية ففي

دراسةةةةةةة واحس( )Watts,1999وجد أ التداق ملمونة م المعلمي ببرلامج حدريبي بتاةةةةةةم ورح نمإ لوخ
مبادة النررية البنايية ،والااةةةايا اببسةةةتمولوجية والتربوية ذا ال ةةةلة بالتعلم والتعليم ،أد ذلك لل حقور أفكار
معرم المشةةاركي لدو النررية البنايية ،ونل حدوخ في الممارسةةا الاايمة نل التعليم بقرياة حوصةةيإ المعلوما
و زيادة الوني بدور القلبة وأما البشةتاوي ( )5881فوجد أ فهم وممارسةةة المعلمي لالسةةتا ةةاء العلمي متدلي
ماارلة بالمسةةتو المابوخ حربويا ،وأياةةا نالقة ارحباطية ايلابية بي فهم المعلم لالسةةتا ةةاء العلمي وممارسةةت ل ،
مما يعكس أهمية اكتسةا معلمي العلو المعارف والممارسةا الماصة بابستا اء العلمي أل ذلك ينعكس ايلابيا
نل ممارساحهم العملية التدريسية

منهجية الدراسة
انتمد هذه الدراسةةةة في منهلها نل الت ةةةميم الممتلي ( )Mixed Method Designليُ ا ْسةةةتمد
المنهج النوني وأحبه اي بةةالتدةةديةةد المنهج النوني التفةةانلي ،في جمي البيةةالةةا المتعلاةةة بممةةارسةةةةةةةة المعلمةةا لقرياةةة
التدريس بابسةتا ةاء باستمدا سلم التادير اللفري لماللرة ابستا اء الموسي واسْتمد المنهج الكمي سالخ جمي
البيالا المتعلاة بمعرفة المعلما بالنررية البنايية م سالخ لجراء استبار المعرفة بالنررية البنايية

مجتمع الدراسة وعينته
حكو ملتمي البدُ األصةةةةةةلي م معلما العلو في المدارا اببتدايية بَر الريان والبال ندده (38معلمة
في المدارا الدكومية 92معلمة في المدارا األهلية) ،وفاا جل ةةةةةةايية ( )9341المدولة في لل ةةةةةةاييا وزارة
التربية والتعليم حم استيار سةةةةةت معلما نلو في المرللة اببتدايية م سمس مدارا حابعة لمكتب التربية والتعليم
غر الريان ،وحم استيار هذه العينة ق ةةديا لبسةةبا التالية حتمتي البيئة المدرسةةية بمواصةةفا مناسةةبة لممارسةةة
ابسةةتا ةةاء (حوفر الممتبر واألدوا ) ،وأ يكو المعلما لاصةةال نل حأهيإ حربوي ولاصةةال نل دورا
حدريبية في (ابسةةتا ةةاء في العلو  ،التعلم التعاولي ،اجدارة ال ةةفية ،األسةةئلة ال ةةفية) وأب حاإ المبرة التدريسةةية
ن سمس سنوا ويكو حادير األداء الوظيفي للمعلمة (ممتاز)
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جدول ()1
المعلومات الديموغرافية للمشاركات
سنوا
المبرة

المدرسة

موقعها

اسم
المشاركة
ابتهاخ

بكالوريوا في العلو التربية م كلية التربية

55

لكومية

لي المدمدية

لايلة

بكالوريوا في العلو التربية م كلية التربية

92

لكومية

لي الرايد

وفاء

بكالوريوا في العلو التربية م كلية التربية

92

لكومية

لي نرقة

نلياء

بكالوريوا في العلو والرياعيا م كلية لنداد
المعلما

2

أهلية

لي أ الدما

زينب

بكالوريوا في العلو والرياعيا م كلية لنداد
المعلما

2

أهلية

لي نرقة

لورة

بكالوريوا في العلو والرياعيا م كلية لنداد
المعلما

2

أهلية

لي نرقة

المتهإ

أدوات الدراسة
ا
أوال :اختبار تحصيلي يقيس معرفة المعلمات العلمية بالنظرية البنائية:
صتتدق االختبار ابستبار المسةةتمد في هذا البدُ حم حدال صةةدق المدتو ل في دراسةةة الوهر ( ،)5885ليُ حم
نرع نل

مالية م الممت ي في أساليب حدريس العلو والاياا والتاويم م أساحذة اللامعا

ثبات االختبار :حم التدال م

با ابستبار م سالخ حقبيا نل نينة اسةةةةةةتقالنية م سارج نينة البدُ حكولت

م ( )58معلمةة م معلمةا العلو وحم ح ةةةةةةديا ابستبةار ولسةةةةةةا معةامةإ ال بةا بةاسةةةةةةتمةدا معادلة كودر-
ريشاردسو  ،58-ليُ بلَت قيمت ( )8،20وحعد هذه الايمة مناسبة لمد

با األداة

االستتقصتاء الموستع Extended Inquiry Observational Rubrics
ثانياا :ستلم التقدير اللفظي لمالحظة
ت
(:)EIOR
صتتتدق المحكمين  :حم أسذ األذ باسةةةتمدا األداة م م ةةةممتها لوفت) )Luft,1999م حرجمتها لل اللَة العربية،
بديُ رنيت الدقة اللَوية والمفاهيمية لماامي العبارا واللمإ المكولة لبداة،
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سةلمت النسمتي العربية واجللليزية لبداة ل ال ة مدكمي مم يدملو درجة الدكتوراه في كلية اللَا والترجمة،
م أجإ فدو نبارا األداة وحدكيمها م ليُ صةةةدق مدتواها ،ووعةةةول حرجمتها ،ودقة صةةةياغتها ،وسةةةالمة
المفاهيم وقربها للاارة العربي وبعد األسذ بابقترالا ولجراء التعديال نل الترجمة ،نرعةت النسةمة العربية
نل

ال ة ممت ةةةةي في ملاخ المناهج وطرق التدريس في جامعة الملك سةةةةعود ،وندد م منسةةةةوبي ومنسةةةةوبا

وزارة التربية والتعليم ،وذلك م أجإ فدو نبارا األداة وحدكيمها م ليُ صةةدق المدتو  ،ووعةةول وص ة
مستو األداء لكإ ملاخ م ملاب األداة ،وحباي مستو األداء
ثبات سلم التقدير اللفظي لمالحظة االستقصاء الموسع استمدا بروحوكوخ ( )Protocolماللرة ،ولتأكد م

با

األداة ،حم استمدامها في حدليإ الي ل و صفية م قهبإ البال تي وم قهبإ ماللرة متعاولة ،وحم لسا معامإ
ال با باستمدا معادلة هولستي ،وبل با لسب ابحفاق ( )%04،4وهي لسبة دالة لل اييا ،وانتبر هذه الايمة
كافية ألغران الدراسة
ثالثاا :صدق المقابلة :حم نرن أسئلة الماابلة نل المدكمي وحم األسذ بماللراحهم لوخ ماليمة األسئلة وارحباطها
بالموعوا ،وأجريت بعض التعديال نل األسئلة
راب اعا :صتتتتدق وثبات نتائد الدراستتتتة :مة طرق متعددة حكفإ صةةةةدق لتايج البدوي النونية منهاع الوصتتتتتف ال ني
التدقيق ،ونرن اقتباسةةةةةةا م أقواخ المشةةةةةةاركي وبلَتهم الماصةةةةةةة ،واستتتتتتتخدام وستتتتتتائل مختلفة أو متنونة
( (Triangulationفي جمي البيةالةا  ،ليُ حم ابسةةةةةةتعالة بأسةةةةةةئلة ماابلة مفتولة النهاية حقرل نل المعلمة بعد
ابلتهاء م الزيارة ال فية لتوعيا النااط المديرة أ ناء رصد الماللرا ال فية
ثبات تحليل المالحظة الصتفية :حم التدال م

با حدليإ الماللرا ال ةفية بتدليإ برحوكوب الماللرة ال فية

لكإ معلمة ،وحم لنادة التدليإ بعد مرور الي أسةةابيي م نملية التدليإ األول  ،م لسةةا ال با باسةةتمدا معادلة
كوبر لل با ليُ بلَت قيمت ( ،)% 14،22وهي لسبة احفاق نالية مما يدخ نل

با التدليإ

إجراءات تطبيق أدوات الدراسة تمت على ثالث مراحل هي:
أوالا حقبيل استبار المعرفة بالنررية البنايية نل المعلما حمت زيارة كإ مدرسة ولجراء ابستبار نل المعلما ،
وحم التأكيد نل المعلما نند اججابة نل ابستبار استيار اججابة التي حعبر ن رأيها وقنانتها ،أل ذلك يسةةةةةةاند
في حدال صةةةدق النتايج ثانيا ا الماللرة ال ةةةفيةحم ماللرة الد ةةةو ال ةةةفية للمعلما مي مراناة اهحي حو يل
الي ل ةةةو صةةةفية لكإ معلمة باسةةةتمدا برحوكوخ الماللرة ،وحم رصةةةد الممارسةةةا التدريسةةةية التي حاةةةمنت
(التواصةةةةإ والتفانإ بي القالبا  ،األسةةةةئلة ابسةةةةتا ةةةةايية ،ح ةةةةميم ولجراء بدُ نلمي ،جمي وحدليإ البيالا ،
مشةاركة البدُ الموسةي ،التعلم التعاولي ،المعلمة الموجهة ،التاييم) ،وكا دور البال تي في الد و ال فية دور
الماللظ غير المشةةةار

) .(The Role of a non-Participant Observeثالثاا :لجراء الماابال بعد ابلتهاء

م الزيارا ال فية حم لجراء الماابال مي المعلما  ،وهي م لوا الماابال الفردية)،
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طرلت أسةةةئلة نامة مشةةةلعة حشةةةعر المعلمة بالقمألينة واأللفة وحدفزها نل التددي م األسةةةئلة المرحبقة بقرياة
التدريس بابسةتا ةاء وهي أسةئلة مفتولة النهاية ،وأسيرا شةكر المعلمة نل المشةاركة رابعاا :حقبيل استراحيليا
حدليإ البيالا ليُ حم
 تنظيم البيانات لل بيالا استبار المعرفة بالنررية البنايية ،وبيالا الماللرة ال ةةةةفية لممارسةةةةة طرياة
التدريس بابستا اء ،وبيالا الماابال الرسمية


ترميز البيانات لل بيالا كمية (درجا معرفة المعلما بالنررية البنايية ،درجا ممارسةةةةةة المعلما
لقرياة التدريس بابسةتا ةاء) ،وبيالا كيفية (حدليإ برحوكوخ الماللرة ال ةفية كيفيا باستمدا مدكا
ماللرة ابستا اء الموسي ،حدليإ الماابال كيفيا لدنم حدليإ الماللرا ال فية)

 تحديد األنماط وحم الوصةةوخ لبلماط في هذه الدراسةةة م فئة البيانات الكمية حمت ماارلة النسةةبة المئوية
التي حد ةةةةةةإ نليها المعلمة في استبار المعرفة بالنررية مي المسةةةةةةتو المابوخ حربويا( )%08وم فئة
البيتانتات الكيفيتة حم ماةارلةة حدليةإ البيةالةا ( الماللرةا والماةابال ) بالمدكا لتدديد مسةةةةةةتو أداء
المعلمةا في كةإ ملةاخ م الملةاب ال مةاليةة ،م ح ةةةةةةني

ممةارسةةةةةةة المعلمةا لل (بنةايية ،التاالية،

حاليةديةةة) ،م الةةدمج بي البيةةالةا الكيفيةةة والكميةة لتدةةديةةد العالقةةة بي معرفةةة المعلمةةا بةةالنرريةة البنةةاييةةة
وممارسة طرياة التدريس بابستا اء

نتائد الدراسة وتفسيرها ومناقشتها:
النتتائد المتعلقتة باإلجابة على الستتتتتت ال األول " :ما درجة معرفة معلمات العلوم في المرحلة االبتدائية بالنظرية
البنائية؟" ولإلجابة ن هذا السةةةتاخ حم اسةةةتمراج المتوسةةةي الدسةةةابي والمتوسةةةي المئوي لدرجا المعلما نل
ابستبار ،وماارلتها مي المستو المابوخ حربويا ( )%08كما هو موعا في اللدوخ ()5
جدول ()2
النسب المئوية لدرجة معرفة المعلمات بالنظرية البنائية
م

المعلمة

الدرجة

النسبة
المئوية

م

المعلمة

الدرجة

النسبة
المئوية

1

ابتهال

11

%1.71

4

زينب

11

%4.7.

2

وفاء

1.

%4.71

.

علياء

11

%4.7.

1

نايلة

1.

%4274

1

نورة

1.

%.1742

*العالمة القصوى (.)53
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يتبي م اللدوخ ( )5أ درجة معرفة معلما العلو بالنررية البنايية عةةةةعيفة لل لد كبيرع لذ حراولت
النسةبة المئوية لدرجا المعلما بي ( ،)%29735 - %4279والدرجة الا و في ابستبار هي ()42ع في لي
ند المدكمو النسةةةةةةبة المابولة حربويا( )%08أي أ هنا فرقا كبيرا بي النسةةةةةةب المئوية لدرجا المعلما نل
ابستبار والدرجة التي يفترن أ ي ةلوا لليها وبشةكإ نا  ،فإ هذه النتايج حشةير لل أ مستو معرفة المعلما
بالنررية البنايية عةةعيفة ،وقد أشةةار الشةةايي ( )9349والزغيبي ( )5899لل أل م التدديا التي حواج المناهج
المقورة ند اسةةةةةةتيعا المعلمي للفكر البنايي في حدريس مناهج الرياعةةةةةةيا والعلو القبيعية ،وحتفل لتيلة هذه
الدراسةةةةة مي ندة دراسةةةةا ع حوصةةةةلت دراسةةةةة الوهر( )5885لل أ درجة معرفة معلمي العلو بالنررية البنايية
كاف
عةةعيفة بدرجة واعةةدة ،وأشةةار الدربي( )5883لل أ معلمي العلو ب يم لو أفكار النررية البنايية بشةةكإ
ٍ
وب يسةةةةتمدمولها بدرجة مناسةةةةبة ،ودراسةةةةة الدوب و أبو هوب ( )5882التي حوصةةةةلت لل أ غالبية المعلمي ب
يمتلكو ح ةةةةةةورا ن لرريا التعلم ،وبينت دراسةةةةةةة المدتسةةةةةةب ( )5882أ لدرة م معلمي الفيزياء لديهم
مسةةةتو مرحفي م المعرفة بالنررية البنايية ،وكذلك حوصةةةلت دراسةةةة الشةةةبلي و المقابية والعمري والدمراشةةةدي
( )5899لل أ المعلمي يوظفو مبةةادة النرريةةة البنةةاييةةة بةةدرجةةة مابولةةة ،مي ألهم ب يةةدركو معن البنةةاييةةة،
وأشةةةةار لتايج الَامدي( )5898لل أ المعلمي ب يمتلكو معرفة بالنرريا التربوية ويمارسةةةةو التدريس م
سالخ معتاداحهم وسبراحهم الشةةةم ةةةية ،دو أ حاو نل أسةةةس نلمية وحتعارن لتيلة هذه الدراسةةةة مي دراسةةةة
بركا

( )5885التي حوصةةةةلت لل أ معلم ومعلما العلو غالبا يوظفو مبادة النررية البنايية أ ناء حدريسةةةةهم،

وكذلك أشةةةةار دراسةةةةة الَامدي( )5899لل أ مسةةةةتو معرفة معلمي العلو في المرللة اببتدايية ح ةةةةن

في

المسةةةةتو المتوسةةةةي وحفسةةةةر البال ة سةةةةبب ابستالف في النتيلة لل األدوا المسةةةةتمدمة في البدُ ليُ انتمد
البال ا نل ماياا للتعرف نل معرفة المعلمي بالنررية البنايية ،بينما اسةةةةتمدمت هذه الدراسةةةةة استبار م لوا
ابستيار م متعدد ن المبادة األساسية التي حاو نليها النررية البنايية
العلوم في المرحل اة االبتدائية
ثانياا :النتائد المتعلقة باإلجابة على الستتت ال الثاني " ما مستتتتوى ممارستتت اة معلمات
ا
لطريقة التدريس باالستقصاء في العلوم؟ "
أوالا :التحليتتل الكمي :للتعرف نل مسةةةةةةتو ممةةارسةةةةةةةة معلمةةا العلو في المرللةةة اببتةةداييةة لقرياةةة التةةدريس
بابسةةتا ةةاء ،حم لسةةا المتوسةةي الدسةةابي لملاب سةةلم التادير اللفري لماللرة بسةتا ةةاء الموسةةي ) (EIORم
ح ني
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جدول ()1
تصنيف المعلمات وفق ممارستهن لطريقة التدريس باالستقصاء
المعلمة

ممارسة
ابستا اء

ح ني
ممارسة

المعلمة

الدر
جة

المتوا
ط

9

ابتهاخ

53

4

التاالية

5

وفاء

54

571

التاالية

2

4

لايلة

58

572

التاالية

1

ممارسة ابستا اء

ح ني
ممارسة

الدرجة

المتوسي

3

نلياء

0

9

حاليدية

زينب

99

973

حاليدية

لورة

0

9

حاليدية

ـ

5

حاليدية

لجمالي الممارسة

حشةير النتايج الموعةدة في اللدوخ ( )4لل أ المتوسةي العا الكلي لممارسة معلما العلو نينة البدُ
( )5وهذا يعني أ ممارسةة معلما العلو في التدريس حاليدية ولم ح ةإ لل مسةتو ابستا اء ،ويرهر أياا أ
متوسةةي ممارسةةة المعلما يتراول بي أنل متوسةةي وقيمت ( )4ويم إ ممارسةةة التاالية ،وأقإ متوسةةي وقيمت ()9
ويم إ ممارسةة حاليدي وحتفل هذه النتايج مي لتايج دراسةة دلاواي( )Dunaway,2009التي اسةتمدمت سلم التادير
اللفري لماللرة ابسةةةتا ةةةةاء الموسةةةي وحوصةةةةلت لل أ ( )99معلما م أصةةةةإ ( )92معلما يسةةةةتمدمو القرق
التاليةديةة في حةدريس مةادة العلو  ،و( )3معلمي يسةةةةةةتمةدمو القرق ابلتاالية في التدريس ،بينما ب يوجد منهم م
يسةتمد القرق ابسةتا ةايية في حدريس العلو كما يتاةا م اللدوخ أ نينة البدُ الاسةمت في ممارسته لل
فئتي متسةةاويتي  ،فئة التاالية وفئة حاليدية في ممارسةةاحه التدريسةةية ،ول هذه النتيلة حأحي منسةةلمة مي لتايج العديد
م الدراسةا ع زيتو ( ،)9119ودراسةة غولي( ،)5882ودراسةة البشةتاوي( ،)5881ودراسة الدار ي(،)5880
ودراسةة الَامدي( ،)5898ودراسةة الروسةاء والروي ي ()9344التي حوصةلت لل حدلي مسةتو ممارسة المعلمي
والمعلما لقرياة التدريس بابسةةتا ةةاء ،واحفات لتيلة هذه الدراسةةة جزييا مي لتايج دراسةةة الشةةايي( )9343التي
حوصلت لل لاجة المعلمي والمعلما لل برامج التقور المهني الم الب لمشروا " حقوير الرياعيا والعلو
القبيعية في التعليم العا " في جميي الملاب بدرجة نالية ،و في ملاخ اسةةةةتمدا اسةةةةتراحيليا ومداسإ حدريسةةةةية
حتفل مي فلسةفة المشروا وحمتل

لتيلة هذه الدراسة مي لتيلة دراسة الشمرالي ،والدهمك ( )5895التي حوصلت

لل أ معلما العلو يمارسة ابسةتا ةاء العلمي في ال ة

الدراسةي مرة كإ أسةبوا ،وحفسةةر البال ة هذا التباي

لل لونية أدوا البدُ ليُ اسةةةتمد البال ا اسةةةتفتاء قد للمشةةةرفي والمشةةةرفا التربويا جبداء آرايهم لوخ
مد ممارسة معلمي ومعلما العلو أللشقة ابستا اء العلمي في ال
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ثانياا :التحليل الكيفي :لإلجابة ن هذا السةةةةتاخ قامت البال تي بماللرة ومعايشةةةةة الَرف ال ةةةةفية لد المعلما
المشةةةاركا في الدراسةةةة ،ليُ حم مشةةةاهدة الي ل ةةةو صةةةفية نند كإ معلمة ،واسةةةتمدمت بروحوكوخ ماللرة
البيئة ال ةفية ورصد سلو المعلمة وسلو القالبا وحتبي الدوار بي المعلمة والقالبا  ،كذلك حم لجراء

لوصة

ماابلة لكإ معلمة مشةةةاركة ،للوصةةةوخ بعد ذلك لل حدليإ ما جمي م بيالا ومعلوما

ويوعةةةا اللدوخ ( )3قيم

المتوسةةةقا الموزولة وابلدرافا المعيارية لمداور سةةةلم التادير اللفري لماللرة ابسةةةتا ةةةاء الموسةةةي وحرحيبها
حنازليا
جدول ()4
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياا ألبعاد محاور سلم التقدير اللفظي لمالحظة االستقصاء الموسع
المدور

ابتها
خ

وفاء

لايلة

نلياء

زينب

لورة

المتوسي

ابلدراف
المعياري

المستو

الترحيب

درجة الممارسة

حواصإ القالبا وحفانله

4

4

4

9

9

9

5

9،13

حاليدي

3

األسئلة ابستا ايية

9

9

9

9

9

9

9،88

8،88

حاليدي

1

ح ميم ولجراء بدُ نلمي

5

5

5

9

9

9

9،28

8،22

حاليدي

2

جمي البيالا وحدليإ

2

2

5

9

9

9

5،28

9،12

التاالي

4

مشاركة البدُ الموسي

9

9

9

9

9

9

9،88

8،88

حاليدي

1

التعلم التعاولي

2

3

2

9

9

9

5،04

5،83

التاالي

5

المعلمة الموجهة

5

5

5

9

9

9

9،2

9،98

حاليدي

2

التاييم

2

2

3

9

3

9

4،44

9،01

التاالي

9

5

9،82

حاليدي

_

لجمالي الممارسة

يتاةةا م اللدوخ ( )3أ المتوسةةي الموزو العا الكلي لممارسةةة معلما العلو نينة البدُ ( )5وهذا
يعني أ ممارسة معلما العلو حاي في المستو التاليدي ولم ح إ لل مستو ابستا اء
ويتاةةا أياةا أ المتوسةةقا الموزولة ألبعاد سةةلم التادير اللفري لماللرة ابسةةتا ةةاء الموسةي متباينة
ليُ حراولت بي ( 9،88و )4،44أي أ ممارسة المعلما حراولت بي ابلتاالية والتاليدية،
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ليُ ظهر ممارسةةة المعلما التاالية بالنسةةبة للمداور التالية (جمي البيالا وحدليلها ،التعلم التعاولي ،التاييم)
وظهر ممارسةةةته حاليدية في المداور التالية (حواصةةةإ القالبا وحفانله  ،األسةةةئلة ابسةةةتا ةةةايية ،وح ةةةميم
ولجراء بدُ نلمي ،والمشاركة البدُ الموسي ،والمعلمة الموجهة في ابستا اء)
ويتاةا م اللدوخ ( )3أياا أ مدور التاييم التإ المرتبة األولى وبل المتوسي الدسابي الموزو ل
(  )4،44وهو يدخ نل أ ممارسةةةةة المعلما لهذا المدور حاي في مسةةةةتو الممارسةةةةة ابلتاالية ،ولم ح ةةةةإ لل
مسةتو الممارسةة ابستا ايية ،وهذه النتيلة حعارعت مي لتيلة الشمرالي( )5883التي بينت أ ممارسة معلمي
العلو لمهارا التاويم كالت عةةةعيفة وحتفل هذه النتيلة مي لتايج دراسةةةة الَامدي( )5898التي حوصةةةلت لل أ
درجة ممارسةة معلمي العلو لتنفيذ التاويم (التمهيدي ،البنايي ،المتامي) كالت متوسةقةع بينما درجة ممارسة حاويم
قدرة المتعلمي نل ابسةتا ةاء كالت منعدمة ،واحفات اياةا مي دراسةة الروسةاء والروي ي( )9344التي حوصلت
لل أ اسةةةةتمدا معلما العلو ألسةةةةاليب حاويم متنونة ومسةةةةتمرة كالت متوسةةةةقة ،بينما العد اسةةةةتمدا معلما
العلو ألدوا حاويم األلشةةقة ابسةةتا ةةايية(قايمة الشةةقب ،سةةلم التادير العددي أو اللفري) ،ويفسةةر سةةبب وصةةوخ
المعلما لل مسةةتو ابلتاالية في مدور التاييم لل لسةةها دليإ المعلم في حوجي المعلما لكيفية اسةةتمدا أسةةاليب
التاويم المتنونة (التشةةمي ةةي ،والمرللي ،والنهايي) ،وفي الماابإ لم حسةةتمد المعلما سةةلم التادير اللفري لتاويم
مهارا ابسةةتا ةةاء العلمي مي أ دليإ المعلم أشةةار للي  ،ربما أ ند حفعيله لسةةلم التادير اللفري يعود لل ند
لدرا وفهم المعلما ألسةةةةاليب التاويم الداياي ،وحركيز المعلما نل حاويم النواحج المعرفية فاي ،وهذا ما أكد
نلية دراسةةةةةةة الشةةةةةةايي( )9343التي حوصةةةةةةلةت لل لةاجة المعلمي والمعلما لل برامج حقور مهني في جميي
الملاب بدرجة نالية ،وأك رها لاجة في اسةةةةتمدا أسةةةةاليب التاويم الداياي حوصةةةةلت العديد م الدراسةةةةا لل
فعالية الدمج بي التعلم والتعاولي وابسةةةةةتا ةةةةةاء ليُ بينت لتايج دارسةةةةةة المليلي ( )5882لل فعالية األلشةةةةةقة
ابسةةةةتا ةةةةايية التعاولية في حدسةةةة نمليا العلم لد طال المرللة اببتدايية ،وكذلك حوصةةةةلت دراسةةةةة لبراهيم
( )5881لل أ اسةةتراحيلية التعلم التعاولي ابسةةتا ةةايي حتدي لل حدس ة في التد ةةيإ وحنمية التفكير الناقد لد
القالبا  ،وبينت دراسةة البعلاوي ( )5881أ اسةتراحيلية ابسةتا اء التعاولي حنمي مهارا ابح اخ الرياعي
أفاةإ م اسةتراحيلية ابسةتا ةاء الفردي التإ مدور التعلم التعاولي المرتبة الثانية ليُ بل المتوسي الدسابي
الموزو ل ( )5،04وهو يدخ نل أ ممارسةةة المعلما لهذا المدور حاي في مسةةتو الممارس ةة ابلتاالية ،وحعود
هذه النتيلة لل اهتما وزارة التربية والتعليم بتدريب المعلما نل اسةةةةةةتراحيلية التعلم التعاولي م سالخ برامج
التقوير المهني للمعلما  ،ويرهر م اللدوخ ( )3أياا التباي بي ممارسة المعلما لهذا المدور ،وقد يعود ذلك
لل األسةةبا التالية المعلما األعةةع

ممارسةةة بسةةتراحيلية التعلم التعاولي ساةةع للتدريب في مدارا أهلية

لدي ة النشةةةةأة وكذلك المبرة التدريسةةةةية ،ليُ بينت النتايج أ المعلما األك ر سبرة مارسةةةة اسةةةةتراحيلية التعلم
التعاولي أفاإ م المعلما األقإ سبرة
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التإ مدور جمي البيالا وحدليلها المرتبة الثالثة ليُ بل المتوسةةي الدسةةابي الموزو ل ( ،) 5،2وهو
يدخ نل أ ممارسةةةةةة المعلما لهذا المدور حاي في مسةةةةةتو الممارسةةةةةة ابلتاالية ،وبالرجوا لل النتايج للد أ
معلمتي فاي م نينة البدُ ل ةةةةةةل نل الدرجة النهايية في ممارسةةةةةةة هذا المدور ،وقد يعود ذلك لل التزامه
بالتوجيها واجرشادا المعقاة له

نند حنفيذ التلار  ،ويدخ ذلك نل ما حميز ب مناهج ماجروهيإ م حدديد

للمهارا المقلوبة أ ناء جمي البيالا وحدليلها ،وحفسةةيرها  ،وأكد دارسةةة البلوشةةي والمابالي ( ،)5881ودراسةةة
لسةةا الدي ( )5880أ التدريس ابسةةتا ةةايي أسةةاا بكتسةةا نمليا العلم وأيد ْ دراسةةة المليلي ( )5882أ
اسةةتمدا األلشةةقة ابسةةتا ةةايية التعاولية في عةةوء برلامج  STCكا ل حأ ير كبير وفعاخ في حدريس موعةةونا
مادة العلو لمتعلما المرللة اببتدايية حنمية نمليا العلم
والتإ مدور التواصةةةةةإ بي القالبا وحفانله المرتبة الرابعة ليُ بل المتوسةةةةةي الدسةةةةةابي الموزو
ل ( ،)5وهو يدخ نل أ ممارسةةةة المعلما لهذا المدور حاي في مسةةةتو الممارسةةةة التاليدية ،وحمتل

هذه النتيلة

كإ الدار ي( )5880ودارسة الَامدي( )5898ودراسة الروساء والروي ي( )9344التي حوصلت
مي لتايج دراسة ٍ
لل أ أك ر الممارسةةا ال ةةفية ظهورا في غرفة ال ة
بي المتعلمي  ،وحمتل

هو حوفير بيئة صةةفية دانمة حاو نل التعاو والتداور

هذه الدراسة جزييا مي دارسة الشايي(9343هـةةةةةة) التي حوصلت لل أل م برامج التقوير

المهني األقإ لاجة للمعلما برلامج مهارة لدارة ال

 ،ويفسر استالف النتيلة التي حوصلت لليها ن الدراسا

األسر لل أ حاييم مدور التواصةةةإ بي القالبا وحفانله في هذه الدراسةةةة مرحبي بمرالإ ابسةةةتا ةةةاء ،فعند
غيا ألد مرالإ ابسةةتا ةةاء حتأ ر درجة حاييم هذا المدور ،وس ةةوصةةا أل لولظ في هذه الدراسةةة غيا معرم
مرالإ ابستا اء أ ناء التدريس
والتإ المرتبة الخامستتتة المدوري ح ةةةميم ولجراء بدُ نلمي ودور المعلمة الموجهة في ابسةةةتا ةةةاء
ليُ بل المتوسةةةةي الدسةةةةابي الموزو لهما ( )9،2وهو يدخ نل أ ممارسةةةةةة المعلما لهذي المدوري حاي في
مسةتو الممارسةة التاليدية ،كما يشير لل التالز بي المدوري  ،ليُ ل مستو ابستا اء الممارا في الدرا
يتوق

نل درجة حوجي المعلمة للقالبا أ ناء حنفيذ التلار  ،وأ دور المعلمة في التدريس ابسةةةةتا ةةةةايي يتم إ

في دور الموجهةةة في نمليةةة التعلم ،احفاةةت هةةذه النتيلةةة مي العةةديةةد م الةةدراسةةةةةةةا ليةةُ حوصةةةةةةلةةت دراسةةةةةةةة
ال ة ألماط هي شب الدديُ ،وشب حاليدي،

العياصةرة( )5880التي صنفت فهم معلمي العلو لبلشقة العلمية لل

والدةديُ ،وأ لررحهم لمراهر طبيعة العلم المتعلاة باأللشةةةةةةقة العلمية كالت مزيج بي النررحي التاليدية والبنايية
وأقر م التاليدية منها لل البنايية ،واحفات لتايج دراسةةةةة العياصةةةةرة( )5895مي لتايج دراسةةةةت ( )5880في أ
لررة معلمي العلو وأفكةارهم لوخ األدوار التي يتديهةا كةإ م المعلم والقةالب في نملية التعليم بشةةةةةةكإ نا وفي
األلشةةقة الممبرية بشةةكإ ساص حاليدية ،وفسةةر دراسةةة ل ةةر

( )5882أ مسةةتو طال ال ةة

السةةةادا

اببتدايي لم ي إ لل مستو اجحاا ابفتراعي  %08لعمليا العلمع

183

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن عشر | تأريخ اإلصدار0101-01-5 :م
ISSN: 2706-6495

أل ذلك يعود لل أ معلمي العلو يتبعو طرق حدريسةةية ساطئة ،فأصةةبا المعلم يهتم بإنقاء المنهج الدراس ةي م
مدتو ولاايل ومفاهيم دو ابهتما بتنمية نمليا العلم
التإ مدور األسئلة ابستا ايية نل المرتبة السادسة ليُ بل المتوسي الدسابي الموزو ل ( )9وهو
يدخ نل أ ممارسةةةة المعلما لهذا المدور حاي في مسةةةتو الممارسةةةة التاليدية وقد يعود حدلي مسةةةتو ممارسةةةة
المعلمةا لهةذا المدور لل لفس السةةةةةةبةب السةةةةةةابل وهو طرياةة اسةةةةةةتمةدامه للمنهج ،ليةُ أحبع أسةةةةةةلو كتب
القبخ .COOK BOOKحفعيإ المعلما لفارة ألرر وأحسةةاءخ لم حك بالقرياة السةةليمة ،ليُ نرعةةت المعلما
ال ةورة نل القالبا وطرلْ ا نليه السةةتاخ المتعلل بال ةورةْ ،
واسةتم ْع ا ججابا القالبا  ،م طرلْ ا مباشةةرة
سةتاخ ابسةتا ةاء المبني ،بالرغم م لمكالية أ حتوصإ القالبا لبسئلة وبعد ابلتهاء م التلربة طرلْ ستاخ
ابستا اء الموج  ،ولم حتيا المعلما الملاخ للقالبا لقرل أسئلة نند مستو ابستا اء المبني ،أو الموج  ،أو
الدر
التإ أياا مدور مشاركة البدُ الموسي نل المرتبة السادسة ليُ بل المتوسي الدسابي الموزو
ل ( )9وهو يدخ نل أ ممارسة المعلما لهذا المدور حاي في مستو الممارسة التاليدية ،ول مهارة لإ المشكلة
حتقلب ونيا كافيا لما لعرف  ،والتفكير بما ب لعرف وما لدتاج أ لعرف واستيار القرق المناسبة للعمإ ،بمعن بأل
ب يمك ابكتفاء بتعلم سقوا العمإ ،بإ ببد م بناء قدرة المتعلم نل التدليإ والناد والتنريم والتمقيي
لمقوا العمإ والتاويم المستمر لها (فودة )5881،ل مبدأ العملية  processفي استراحيليا التفكير فوق
المعرفي يعزز الهدف م ابستا اء الذي يتعد مداولة التوصإ لل لإ المشكلة لل التفكير في طبيعة الدإ،
أكد دراسةةة نبد الاادر( )5895أ حدريب المتعلمي نل مهارا التفكير فوق المعرفي حزيد م ونيهم
بتنريم سقوا لإ المشةةكلة ،وسل ةةت ،ودراسةةة أبو الَيي( )5881بتوصةةية مفادها ناد دورا حدريبية للمعلمي
لتدريبهم نل اسةةتمدا اسةةتراحيليا ما وراء المعرفة ،مما يعود أ ره نل المتعلمي فيتدي لل حدسةةي قدرحهم في
لإ المشكال

ويفسر حدلي مستو ممارسة المعلما في هذا المدور لل األسبا التالية اكتفاء المعلما بعرن

القالبا لنتايج التلار فاي ومعرفة المعلما بمهارا التفكير فوق المعرفي ،ودورها في ابستا اء

ثانياا :التحليل الكيفي:
1ـتتتتتتت األستتئلة االستتتقصتتائية :حميز سةةلسةةلة المناهج المقورة ،بأدلة معلم وعةةدت كي

يكو التمهيد للدرا ،م

سالخ اسةةتمدا فارة ألرر وأحسةةاءخ وهي نبارة ن صةةورة ح ير التباه المتعلم وفي أسةةفإ ال ةةورة حعليل وسةةتاخ،
يسةةتمد السةةتاخ للتمهيد لبسةةئلة ابسةةتا ةةايية التي سةةيتم اججابة ننها م سالخ التلار  ،وكذلك حميز السةةلسةةلة
بتدديد األسئلة نند مستو ابستا اء المبني والموج  ،والتوعيا أياا للمعلم كي

يهيئ لستاخ ابستا اء الدر

ما لولظ في الد و المشاهدة للمعلما أ استمدا فارة ألرر وأحساءخ لم حك بالقرياة السليمة،
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ليُ نرعةةةت المعلما ال ةةةورة نل القالبا وطرلْ ا نليه السةةةتاخ المتعلل بال ةةةورة ،وا ْسةةةتم ْع ا ججابا
القالبا  ،م طرلْ ا مباشةرة سةتاخ ابستا اء المبني ،وبعد ابلتهاء م التلربة طرلْ ستاخ ابستا اء الموج ،
ولم حتوصةةإ جميي المعلما مي القالبا لل صةةياغة أسةةئلة نند مسةةتو ابسةةتا ةةاء المبني ،أو الموج  ،أو الدر
صرلت أربي معلما م نينة البدُ أ الَرن م جذ التباه القالبا ن البدء بالتدريس هو مساندحه نل
حدديد األسةئلة ابسةتا ةايية ،ولك ح ةريا المعلما ممال

لممارساحه ليُ ك يددد األسئلة بعد نرن فارة

ألرر وأحساءخ السبب ل التقبيل اهلي لتوجيها دليإ المعلم م هقبإ المعلما ال ار ا القالبا م صياغة األسئلة
ابسةتا ةايية ،ليُ ل المعلما قم بعرن فارة ألرر وأحسةاءخ م طرل األسةئلة ابستا ايية بالرغم م لمكالية
أ حتوصةةةةةةإ القةالبةا لبسةةةةةةئلةة وقةد يعود لسفةاق المعلمةا في هذه المرللة لل أ الملفية النررية التي حمتلكها
المعلما ب حتفل مي النررية البنايية ،وظهر حأ ر المعلما بالنررية السلوكية م ليُ
9ـ احفات جميي المعلما ما ندا المعلمة زينب ،نل أ التعلم ليس حَير في البنية المعرفية للمتعلم
5ـ احفات أربي معلما م نينة البدُ نل أ التعلم نملية حراكمية لولدا المعرفة
4ـ احفات المعلمتا (وفاء ولورة) فاي نل أ المعلم والقلبة هم م ياعو أهداف التعلم
3ـ الاسمت المعلما لل فئتي في حفسير سبب استالف المفاهيم بي القلبة ،فتر المعلما (ابتهاخ ،ونلياء،
وزينب) أ السبب يعود لل أ اهتما القلبة بموعوا الدرا متفاو  ،وحر الفئة ال الية (وفاء ،ولورة ،ولايلة)
2ـ الاسمت

أ السبب يعود لل أ المتعلم يبني معرفت انتمادا نل سبرح

المعلما لل فئتي في كيفية التعامإ مي أسئلة القلبة ،ليُ حر المعلما (ابتهاخ ،وزينب ،ولايلة) أ أفاإ
طرياة هو حلاي أسئلة القلبة في أوقا مدددة بينما ب حمالي المعلما (وفاء ،ونلياء ،ولورة) م أ حوج أسئلة
القلبة مسار الدرا
5ـتتتتتتتت تصتتتميم وإجراء بح علمي :وج دليإ المعلم هي هذه المرللة بأل نل المعلم بعد ابلتهاء م ابسةةةتا ةةةاء
المبني ،أ يعقي المتعلمي الفرصةةةةة للتفكير في ح ةةةةميم وحنفيذ اسةةةةتا ةةةةاء موج ومفتول لولظ في الد ةةةةو
المشةةةةةةاهةدة أ

الي معلمةا فاي (ابتهةاخ ،وفةاء ،لةايلةة) ،لفذ حوجيها دليإ المعلم م لحالة الفرصةةةةةةة للقالبا

بإجراء االستتتتقصتتتاء المبني ،ومعلمة والدة(نلياء) اسةةةتمدمت أسةةةلو العرن العملي ،أما في ل ةةةو المعلمتي
(زينب ،لورة) حم حنفيذ سقوا ابسةةةةةتا ةةةةةاء المبني بقرياة غير صةةةةةديدة جميي المعلما لم يمك ا القالبا م
ح ةميم سقوا ابستا اء الموج والمفتول جميي المعلما ب يمتلك ح ورا واعدا ن الهدف م ابستا اء
العلمي أ نةاء التعلم ،واحاةةةةةةا ذلةةك م سالخ لجةابته نل سةةةةةةتاخ الماةابلةة لمةةاذا حعق القةالبةةا فرصةةةةةةة للايةةا
بابسةةةةةتا ةةةةةاء العلمي السةةةةةبب لسفاق المعلما في هذه المرللة قد يعود لل طرياة اسةةةةةتمدا المعلما للمناهج
المقورة ،ليُ أحبع أسةةلو كتب القبخ COOK BOOKوقد يعود أيا ةا لسفاق المعلما في هذه المرللة لل
أ الملفية النررية التي حمتلكها المعلما ب حتفل مي النررية البنايية ،وظهر حأ ر المعلما بالنررية السلوكية
 -9احفات جميي المعلما ماندا المعلمة نلياء نل أ أهم العوامإ التي حددد نملية التعلم ليس المتعلم
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5ـ كما احفات جميي المعلما نل أ دور المتعلم في نملية التعلم هو نمإ روابي بي الم يرا وابستلابا أ ناء
حعلم
 -4ل النررة الاةديمةة للةدور الةذي حاو بة التلةار العلمية م زيادة الفهم وابسةةةةةةتيعا هي النررة المهيمنة لد
المعلما  ،وهذا يبرر احفاق جميي المعلما ما ندا المعلمة وفاء نل حفاةةةةةيإ نرن المادة الدراسةةةةةية نل شةةةةةكإ
لشاطا نلمية أفاإ م نرعها نل شكإ مها ومشكال لاياة مرحبقة بدياة المتعلم
 -3احفات جميي المعلما ما ندا المعلمة لايلة نل أل لذا واج القالب مشةةكلة أ ناء حعلم نلي أ يسةةتشةةير المعلم
في كيفيةةة التَلةةب نليهةةا ،وهةةذا يبرر لمةاذا حتفل جميي المعلمةةا مةةا نةةدا المعلمةة ابتهةاخ نل ال اةةة في التاةةارير التي
حادمها القالبا ن التلار التي يلرينها في المعمإ
 -2في الماةابةإ احفاةت أربي معلمةا م نينة البدُ أ المعرفة التي يكتسةةةةةةبها القالب هي المعرفة التي يادمها ل
المعلم بعةد أ يعيةد بنةاءهةا ،وحر جميي المعلمةا مةانةدا المعلمةة ابتهةاخ أ التعليم ببةد أ يركز نل حعلم القلبة،
واحفات أربي معلما اياةةا نل أ أفاةةإ األسةةاليب لتشةةليي المتعلم نل التعلم هي حوليد قنانة ذاحية ننده بأهمية
التعلم ،وقةد يعود التنةاقض في أراء المعلمةا لل أل م الممك أ المعلما اكتسةةةةةةب معرفة حربوية م الدورا
التدريبية دو قدرة نل حدويلها لل ممارسة فعلية أ ناء التدريس
4ـةةةةةةةة جمع البيانات وتحليلها :في هذا الملاخ احفات المعلما نل أ ابسةةةتا ةةةاء يلعإ القالبة حتدمإ مسةةةئولية
حعلمهةا م سالخ حمكينهةا م جمي البيالا وحدليلها والتوصةةةةةةإ للنتايج ظهر حفاو كبير في مسةةةةةةتو ممارسةةةةةةة
المعلمةةا  ،ليةةُ مكنةةت المعلمتي (ابتهةةاخ ،ووفةةاء) القةةالبةةا م جمي البيةةالةةا بقرق ممتلفةةة (التلةةار  ،الكتةةب،
م ةةةةةةادر التعلم) ،وكذلك قامت القالبا بفدو البيالا بألد القرق (الماارلة ،حتبي األسقاء) ،وكذلك نرعةةةةةة
البيالا ب ةور ممتلفة (حعبير كتابي ،رسم بيالي) ،م حفسيرها وحوصل لالستنتاج بينما المعلما

(نلياء ،وزينب،

ولورة ،ولةايلةة) لم يلتزم بتوجيهةا دليةإ المعلم م حمكي القةالبا م جمي البيالا وحدليلها .الستتتتتتبب :أجاد
المعلمتي (ابتهاخ ووفاء) في هذه المرللة ،وكا رأيه ن المعرفة العلمية متوافل مي النررية البنايية ،فهما حريا
أ المعرفة العلمية مهمة أللها حسةةةاند الفرد في حفسةةةير ما يمر ب م سبرا  ،وأ المعرفة المتوافرة لد العلماء ب
حم ةإ لاياةة الشةةةةةةيء أل المعرفةة حمتل

بةاستالف العارف لها أسفات المعلما (نلياء ،وزينب ،ولورة) في هذه

المرللة ،ليُ حعامل مي ناوخ القالبا كأونية حمب بالمعلوما  ،فكالت ممارسةةةا المعلما التدريسةةةية حتناقض
مي رأيه في المعرفة العلمية احفا نل أ المعرفة العلمية ،مهمة أللها حسةةةةةةاند الفرد نل حفسةةةةةةير مايمر ب م
المبرا  ،وأ المعرفةة العلميةة حعبر ن الواقي كمةا لفهمة بكمةا هو ،لةذا نلينا أ لنرر لل المعرفة المتوافرة لد
العلماء ب حم إ لاياة الشةةةةةيء أل المعرفة حمتل

باستالف العارف لها المعلما (نلياء ،وزينب ،ولورة) يمتلك

ندد سةةةةةنوا المبرة لفسةةةةةها ،لذا قد يعود ارحفاا المعرفة نند المعلما لل البرلامج التربوي الذي ساةةةةةع ل في
الكلية أسفات المعلمة لايلة في هذه المرللة وافتار ممارساحها لبمالة العلمية ،باجعافة لل ذلك احاا أ معرفة
المعلمة بالمعرفة العلمية ودورها هي األعةةةةةةع
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وأ المعرفة العلمية مهمة أللها فد ت ندة مرا و بتت صدتها ،وأ المعرفة العلمية المتوافرة لد العلماء حم إ
لاياة األشياء أللهم يستقع كش

لاياة األشياء فعال

4ـتتتت مشاركة البح الموسع :جميي المعلما لم يعقي القالبا الفرصة لعرن طرياة حفكيره في الدإ ،وكي
التوصةةةةإ لالسةةةةتنتاج ،وما ال ةةةةعوبا التي واجهنها وكي

حَلب نليها المعلما

(ابتهاخ ،ووفاء ،ولايلة) أنقي

القالبا الفرصةةةةةة بعرن النتايج فاي المعلمتا (زينب ،لورة) لديهما ح ةةةةةور بسةةةةةيي ن مهارا التفكير فوق
المعرفي ومي ذلك حعامل مي ناوخ القالبا كأونية حمب بالمعلوما
المعلمة لايلة هي الوليدة التي صةةرلت بألها ب حعرف مهارا التفكير فوق المعرفي السةةبب قد يعود سةةبب اسفاق
المعلمة في هذه المرللة لل ندة أسةةةبا منها احفات جميي المعلما ماندا المعلمتي (لورة ولايلة) أ أفاةةةإ بيئة
حعلمية هي التي يشلي في المعلم نل التنافس بي القلبة أك ر م السمال لهم بابستفسار ن كيفية دراسة موعوا
الدرا واحفات جميي المعلما ماندا المعلمتي (لورة ووفاء) نل أ أفاةةةةةإ لوار يلري في الف ةةةةةإ هو الذي
يةدور فية الدةديةُ م المعلم لل القلبةة وبةالعكس ،وليس الدوار الةذي يةدور فية الدةديةُ بي المعلم والقلبةة وبي
القلبة ألفسةةةةهم وم سبرة البال ة في اجشةةةةراف واطالنها نل الدورا التدريبية الماصةةةةة بالمعلما  ،حعد دورة
اسةةةةتراحيليا التفكير فوق المعرفي م الدورا الددي ة ،لذا نند طرل سةةةةتاخ الماابلة كا للبال ة مَز أك ر م
الكش

ن كيفية حوظي

أولهما نند مداولة الكش

المعلمة مهارا التفكير فوق المعرفيع كالت حريد أ حشير ألمري هامي
ن معرفة المعلما ن نملية التعلم ،م الممك أ المعلمة ب حعرف ألها ب حعرف،

وهذا يدنوا الاايمي نل التدريب أل قبإ البدء بتدريب المعلما ببد م حنفيذ ألد شةروط بياجي لددوي التعلم هو
للداي ند ابحزا المعرفي نند البدء بالتعلم
اليهما نند لجراء البدوي التربوية ب يمك ابنتماد فاي نل ما ح ةةةرل ب المعلمة أو حفاةةةل  ،ألل م الممك
أب حتوافل ح ةةةةريداحها مي ممارسةةةةتها ،والذي يدلإ نل ذلك أ جميي المعلما لم يمارسةةةة مهارا التفكير فوق
المعرفي ،ومعلمة والدة م بينه هي التي صرلت بألها ب حعرف مهارا التفكير فوق المعرفي
.ـتتتتت التواصل والتفاعل بين الطالباتـتتتتت التعلم التعاوني :وج دليإ المعلم أ يعمإ المتعلمي في ملمونا نند حنفيذ
التلار ابسةتا ةايية في لدارة ال ة
لدارة ال ة

الاسمت المعلما لل قسمي  ،المعلما (ابتهاخ ،ووفاء ،ولايلة) أج ْد في

والدرص نل التفانإ والتواصةإ بي القالبا وحفعيإ نناصر التعلم ،أما المعلما (نلياء ،وزينب،

ولورة) فكا التواصةةإ والتفانإ بي طالباحه عةةعي  ،وظهر الف ةةوخ الدراسةةية مهيأة للتعلم التعاولي لك دو
حفعيإ لاياي لعناصر التعلم التعاولي
م ح ةةةةةةريدةا المعلمةا ن دور التواصةةةةةةإ والتفةانةإ بي القةالبةا  ،ون دور التعلم التعاولي أ ناء
التدريس بابسةةةتا ةةةاء ،يتاةةةا أ جميي المعلما ماندا المعلمة زينب ،لديه ح ةةةورا واعةةةدا ن دور التفانإ
والتعلم التعاولي في نملية التعلم السةةبب قد يعود معرفة المعلما لدور اجدارة ال ةةفية في التعلم لعدة أسةةبا منها
حركيز البرامج التدريبية المنفذة م قبإ الوزارة في ملاخ اجدارة ال فية
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حعد مهارة اجدارة ال ةةفية م المهارا التي م السةةهإ متابعها ولنقاء التوجيها فيها م هقبإ مديرة المدرسةةة أو
مسةاندحها أو المشةرفة التربوية ،وهذا يعني أ المعلما يتعرع لمتابعة وحوجيها أك ر في هذه المهارة ،لذا للد
أ المعلما (ابتهاخ ،ووفاء ،ولايلة) الالحي يتمتع بمبرة حدريسية أكبر ،أج ْد في هذه المهارة أفاإ م المعلما
(نلياء ،وزينب ،ولورة) ،باجعافة لل ذلك حر المعلمة زينة أ التعلم الذي ياو نل الستاخ واللوا بي المعلم
والمتعلم أفاةةةةإ م حداور المتعلمي لوخ مشةةةةكلة معينة وكذلك حر المعلمتي لورة ونلياء أ اسةةةةتمدا اهب
التعليمية أفاةةةإ جعإ القلبة يتفاوعةةةو لوخ مشةةةكلة مقرولة وقي مسةةةتو ممارسةةةة المعلما لملاخ التواصةةةإ
والتفانإ في مسةةتو الممارسةةة التاليدية ،أل حاييم مدور التفانإ والتواصةةإ بي القالبا في هذه الدراسةةة مرحبي
بمرالإ ابسةةتا ةةاء ،فعند غيا ألد مرالإ ابسةةتا ةةاء حتأ ر درجة حاييم هذا المدور ،وس ةةوص ةا أل لولظ في
هذه الدراسة غيا معرم مرالإ ابستا اء أ ناء التدريس
2ـتتتتت المعلمة الموجهة .في هذا الملاخ أياا الاسمت المعلما لل قسمي  ،المعلما (ابتهاخ ،ووفاء ،ولايلة) حابع
القالبا أ ناء حنفيذ سقوا ابسةةتا ةةاء ،باجعةةافة لل أ المعلمتي (ابتهاخ ،ووفاء) طرل نل القالبا أسةةئلة
في مسةةةةةةتو التةذكر والفهم في مدتو المةادة العلميةة أمةا المعلمةا
للمعلوما

(نلياء ،وزينب ،ولورة) ،ق ْم ا بدور الملانا

اجمعت المعلما م سالخ ح ةةريداحه نل أ دور معلمة العلو الموجهة في ابسةةتا ةةاء يتم إ في

متابعة القالبا أ ناء حنفيذ التلار  ،وطرل األسةةةةئلة وم سالخ استبار المعرفة بالنررية البنايية الاسةةةةم المعلما
لل فئتي  ،المعلمةا

(ابتهةاخ ،ولورة ،ولةايلةة) احفا أ دور معلمةة العلو حاويم نمليةة التعلم ،أما المعلما

(وفاء،

وزينب ،ونلياء) احفا أ دور معلمة العلو حيسةير الفهم أ ناء التعلم وم سالخ المشاهدا ال فية لولظ أ أسئلة
المعلما حند ر في المادة العلمية وفي مستو التذكر والفهم السبب يتاا م التدليإ أمري هامي
أولهما لم حام أي معلمة بدور الموجهة في التعلم أ ناء قيا القالبا بابستا اء
اليهما ظهر فهم المعلما الماطئ لكيفية قيا المعلمة بدورها في ابسةةةةةةتا ةةةةةةاء ،ليُ الد ةةةةةةر في متابعة حنفيذ
القالبا للمقوا المدددة له  ،وطرل األسئلة في مدتو المادة العلمية
.ـتتتتتتت التقييم م مميزا سةةلسةةلة المناهج المقباة لاليا في المدارا ،اهتمامها بالمعرفة السةةاباة للمتعلم وح ةةديا
المفاهيم الماطئة ،وكذلك حم حوعةةيا كيفية اسةةتمدا أسةةاليب حاويم متنونة (قبلي ،ومرللي ،ولهايي) لكإ درا في
مرللة التاويم وعةةةةةدت المناهج كي

يمك اسةةةةةتمدا الكتابة في العلو لتاويم حعلم المتعلم ،وكي

الرياعةةةةةيا والعلو في هذا الملاخ الاسةةةةةم المعلما لل

يمك الربي بي

الي فئا  ،الفئة األول (المعلمة ابتهاخ والمعلمة وفاء)

اسةةةةةةتمةدم التاويم الابلي والمرللي والنهةايي ،وحم حزويةد القةالبةا بةالتَةذيةة الراجعةة الفئةة ال ةالية (المعلمة لايلة
والمعلمةة زينةةب) اسةةةةةةتمةةدم التاويم الابلي والمرللي والنهةةايي ،دو حَةةذيةةة راجعةةة الفئةةة ال ةةال ةةة (المعلمةةة نليةةاء
والمعلمة لورة) الفئة األعةةةةع

اسةةةةتمدم لونا والدا فاي م التاويم ويوجد ملدل في دليإ المعلم يوعةةةةا كيفية

اسةتمدا سةلم التادير الرباني لتاويم الادرا الالزمة لتنفيذ اسةتا ةاء نلمي السبب واحفات أربي معلما (ابتهاخ،
وزينب ،ونلياء ،ولورة) أ المفاهيم التي يللبها القلبة معهم لل المدرسةةةة مفاهيم غير دقياة ونل المعلم حَييرها،
أما المعلمتي (وفاء ولايلة) احفاتا نل أ مفاهيم القلبة صديدة،

188

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن عشر | تأريخ اإلصدار0101-01-5 :م
ISSN: 2706-6495

ونل المعلم أ يبدأ منها باجعةةةةةةافة لل التزا المعلما بتوجيها الدليإ في التاويم العكس نل مسةةةةةةتو التاويم
الممةارا في الد ةةةةةةو ،وكةذلةك احفاةت المعلمةا نل ابهتما بالمفاهيم الابلية وانتبار أ أسقاء القلبة طبيعية
وبناء التعلم اللديد نليها قد يعود سةةةةبب ند اسةةةةتمدا المعلما لسةةةةلم التادير اللفري لتاويم مهارا ابسةةةةتا ةةةةاء
العلمي لاةةةةع

فهم المعلما لدوره أ ناء حنفيذ القالبا للتلار  ،فلميعه احفا نل أ دور المعلمة الموجهة

في ابستا اء يتم إ بمتابعة حنفيذ سقوا التلربة
وقد يعود أياةةةا لل أ اسةةةتمدا سةةةاللم التادير اللفرية في حاويم مهارا ابسةةةتا ةةةاء أسةةةلو جديد نل المعلما
وحدتاج المعلما لدورا حدريبية حبي كي

يمك بناءها واستمدامها في التاويم

النتائد المتعلقة باإلجابة على الس ال الثال
لو السةةتاخ نل " ما العالقة بي معرفة المعلما بالنررية البنايية وممارسةةةته لقرياة التدريس بابسةةةتا ةةةاء؟"
ولمعرفة العالقة حم حدليإ البيالا المتعلاة بمدور المعرفة بالنررية م جهة ،والمتعلاة بمدور ممارسة ابستا اء
م جهةة أسر لكةإ معلمةة م المعلمةا المشةةةةةةاركةا في البدُ وندده ( )1معلما نلو يدر ْسةةةةةة بالمرللة
اببتدايية ،حم لسةةا معامإ ابرحباط بي المعرفة والممارسةةة ليُ بل معامإ ارحباط سةةبيرما ( )-8،01وهو داخ
ال اييا نند ()8،82
يتاةا وجود نالقة نكسةية ذا دبلة لل ايية بي ممارسة المعلما لقرياة التدريس بابستا اء ومعرفته ن
النررية البنايية أي مي زيادة المعرفة بالنررية البنايية يرهر عةةةةع

في ممارسةةةةة طرياة التدريس بابسةةةةتا ةةةةاء،

وتتعارض هذه النتيلة مي لتايج ندة دراسةةةا حربوية منها دراسةةةة واحس ( (watts,1999التي حوصةةةإ فيها لل أ
التدةاق المعلمي ببرلامج حدريبي يتاةةةةةةم ورح نمإ لوخ مبادة النررية البنايية ،والااةةةةةةايا األبسةةةةةةتمولوجية
التربويةةة ذا ال ةةةةةةلةةة بةةالتعلم والتعليم ،حتدي لل حقور أفكةةار معرم المشةةةةةةةاركي لدو البنةةاييةةة ،ولل حدوخ في
الممارسا التدريسية ،وكذلك مي دراسة ابو هوب والدوب ( )5882التي حوصلت لل أ غالبية المعلمي
ب يمتلكو ح ةةةةةورا ن لرريا التعلم ،وا امتالكهم أو ندم قد العكس نل ممارسةةةةةاحهم التعليمية ،ودراسةةةةةة
البشةتاوي( )5881التي حوصلت لل وجود نالقة ارحباطية ايلابية بي فهم المعلم لالستا اء العلمي وممارست ل ،
كما حوصةةةلت دراسةةةة الزدجالي ( )5881لل ند وجود نالقة ارحباطية بي معتادا المعلمي ن النررية البنايية
وممارسةةتهم ال ةةفية ،وكذلك حوصةةلت الفارسةةية( )5880لل ند وجود نالقة ارحباطية بي معتادا المعلما ن
استراحيليا التدريس المتناغمة مي مبادة التعلم المستند لل الدماغ وممارسته ال فية ،ولك لصالل حعليم العلو
يتقلب امتال معلمي العلو أسةةةةاسةةةةا قويا في لرريا التعلم ،أل حعلم العلو يدتاج لل معلم يسةةةةتند في حعليم لل
لررية حاو نل مبادة وأسةةةةةةس صةةةةةةديدة ليكو قادرا نل حعليم العلو  ،أل أسةةةةةةاليب التعليم حبن وحسةةةةةةتمد م
لرريا التعلم (ليدر ،)9110،لذا أكد الوهر( )5885أل م المهم التعرف نل األفكار التي يدملها المعلمو ن
اللوالب الممتلفة للبيئة التعلمية م معرفة معلم ومتعلم وحعلم وحعليم وحاويم،

189

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن عشر | تأريخ اإلصدار0101-01-5 :م
ISSN: 2706-6495

أل ذلك يت ر في ممارسةةةةاحهم التدريسةةةةية وكيفية حعاملهم مي القلبة ومي المادة الدراسةةةةية ،وفي لررحهم في دورهم
ودور طلبتهم في نملية التعلم لذا حفسر البال ة النتيلة التي حوصلت لليها ب ورة أسر كما في اللدوخ ()3
جدول ()4
متوسط خبرة المعلمات ومتوسط معرفتهن بالنظرية البنائية ومتوسط ممارستهن لطريقة التدريس باالستقصاء.
عدد

مجموعة

متوسط الخبرة

متتتتتتتتتتتوستتتتتتتتتتتط متوسط ممارسة االستقصاء
المعرفة

المعلما األك ر سبرة

4

90

35701

479

المعلما األقإ سبرة

4

2

32719

979

يرهر م اللدوخ أل كلما زاد سبرة المعلمة كلما زاد مستو ممارستها لقرياة التدريس بابستا اء،
وكلما كالت المعلمة ألدي حمرجا كلما زاد معرفتها بالنررية البنايية ،قد يعود ذلك لل األسبا التالية حَير في
مامو برامج لنداد معلما

العلو قبإ المدمة ،م ليُ اهتما البرامج الددي ة والتوايها نل أفكار النررية

البنايية وقد يعود السبب اياا لل أ طوخ المبرة التدريسية للمعلما أد لل رسوخ المعتادا السلوكية لديه ،
وصعوبة ابلتااخ لل البنايية

التوصيات:
نل المعلمة نند استمدا طرياة التدريس بابستا اء أ حستمد األسئلة لتوجي العمليا العالية للقالبا
أ ناء ابستا اء ،ومساندة القالبا

نل التفكير في التفكير أ ناء ابستا اء ،والتأكيد نل استمدا ساللم التادير

اللفرية لتاييم المهارا العملية لالستا اء
ويران في الدورا التدريبية ما يلي أ حعتمد الدورا التدريبية نل سلملة انتاادا المعلما ن التدريس،
وأ يوعا البرلامج التدريبي كي

حدار العمليا العالية في كإ مرللة م مرالإ ابستا اء ،وحقوير ماياا

ماللرة ابستا اء الموسي المستمد في هذه الدراسة م قهبإ المعلما والمعلمي سالخ البرامج التدريبية

مقترحات بحثية:
لجراء دراسةةةةةة حلريبية لفدو أ ر برلامج حلريبي قايم نل ابسةةةةةتا ةةةةةاء نل معتادا المعلما ن
استمدا طرياة التدريس بابستا اء ،ومد ممارسته ل
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لجراء دراسةةةةةةةة حلريبيةةة حبي أ ر اسةةةةةةتمةةدا معلمةةا

العلو لمهةةارا

ممارسةةةته لقرياة التدريس بابسةةةتا ةةةاء لجراء دراسةةةة حكشةةة

التفكير فوق المعرفي ننةةد التمقيي ،نل

ن كيفية اسةةةتمدا معلما العلو لسةةةلم التادير

اللفري ،لتاويم مهارا ابستا اء العلمي لد القالبا

المراجع العربية:
لبراهيم ،نقيةا مدمةد ( )5881أ ر اسةةةةةةتراحيليةة التعلم التعةاولي ابسةةةةةةتا ةةةةةةايي في حدريس العلو نل حنمية
التد ةيإ والتفكير الناقد لد حلميذا ال ة

ال الي متوسةي بالمملكة العربية السةةعودية مللة التربية العلمية ،مللد

09-34. ،)3(95

أبو الَيي ،ليما ( )5881فعالية برلامج ماترل قايم نل اسةةةةةتراحيليا ما وراء المعرفة في حنمية مهارا األداء
التةدريسةةةةةةي والتفكير الناقد واحماذ الارار لد القالبا المعلما بكلية ابقت ةةةةةةاد المنزلي رسةةةةةةالة دكتوراه غير
منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر الااهرة
باير،باري كـ ( )9113ابستا اء في الدراسا ابجتمانية (حرجمة سليما اللبر) الريان مكتبة العبيكا

بركا  ،معت ةم لسني ( )5885درجة حوظي

معلمي ومعلما العلو في األرد لمبادة النررية البنايية رسالة

ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسا العليا ،اللامعة األردلية األرد

البشةةةةتاوي ،أميرة لمد ( )5881العالقة بي فهم معلمي الفيزياء لالسةةةةتا ةةةةاء العلمي وممارسةةةةاحهم ل في مدافرة
أربد رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة اليرمو

األرد

البعلاوي ،آماخ كماخ ( )5881أ ر اسةةتراحيليتي ابسةةتا ةةاء الفردي وابسةةتا ةةاء التعاولي في اكتسةةا مهارا
ابح ةةةاخ والتد ةةةيإ في الرياعةةةيا لد طالبا المرللة األسةةةاسةةةية المتوسةةةقة باألرد

رسةةةالة دكتوراه غير

منشورة ،كلية الدراسا التربوية العليا ،جامعة نما العربية للدراسا العليا األرد
البَدادي ،مدمد رعا ( )5884حاريخ العلو وفلسفة التربية العلمية الااهرة دار الفكر العربي
البلوشةي ،سةليما ب مدمدع المابالي ،فاطمة بنت مدمد ( )5881أ ر التدريب نل ح ةميم جدوخ ابستا اء في

حدريس العلو نل نمليا العلم والتد ةةيإ لد حالميذ ال ة التاسةةي م التعليم العا بسةةلقنة نما  .مللة العلو
التربوية والنفسية –البدري مللد19 – 34 ،)9(2

حروبردج ،ليزلي وبةايبي ،رودجر وبةاوخ ،جةاليةت ( )5883حةدريس العلو في المةدارا ال ةالويةة ،اسةةةةةةتراحيليا
حقوير ال اةةافةةة العلميةةة حرجمةةة مدمةةد جمةةاخ الةةدي نبةةد الدميةةد وآسرو

اجمةةارا العربيةةة المتدةةدة دار الكتةةا

اللامعي
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التقرير الفني الختتامس والستتتتتتتتادت لمركز التميز البحثي لتطوير العلوم والريتتااتتتتتتيتتات حارير 9349/2/9هـ
ـ9349/95/48هـ الريان جامعة الملك سعود

الدار ي ،نلي ب سةةالم ( )5880العالقة بي معتادا معلمي العلو لوخ اسةةةتمدا اسةةةتراحيلية التعلم المبني نل
ابستا اء وممارساحهم ال فية لها رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة قابوا سلقنة نما

الدربي ،نبةد نواد ( )5883درجةةة اسةةةةةةتمةدا معلمي العلو ألفكةار النرريةة البنةةاييةة في التةةدريس في المملكةةة
العربية السعودية .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسا التربوية العليا ،اللامعة الهاشمية األردلية
لسةةةةا الدي  ،ليل نبد

( )5880أ ر التدريس بنموذج "شةةةةوا " في حنمية ابسةةةةتا ةةةةاء العلمي وبعض نمليا

العلم لد حالميذ ال ةةةة

المامس اببتدايي ذوي التد ةةةةيإ المنمفض دراسةةةةا في المناهج وطرق التدريس ،11

939-948
ليدر ،نبد اللقي

( )9110لصةةةةةةالل حعليم العلو التلربة األمريكية وابسةةةةةةتفادة منها المتحمر العلمي ال الي،

اللمعية الم رية للتربية العلمية لنداد معلم العلو للار الوالد والعشري المللد 192 -214 ،5
سقايبة ،نبد

مدمد ( )5882حعليم العلو لللميي نما

دار المسيرة للنشر والتوزيي والقبانة

داليلسةةو  ،شةةارلوحي ( )5889مهنة التدريس ممارسةةتها وحعزيزها (لطار لموذجي) (حرجمة نبدالعزيز ب سةةعود
العمر) الريان مكتب التربية العربي لدوخ المليج
الدوب  ،ندلا ع أبوهوب ،مفاةةةةي ( )5881ح ةةةةورا معلمي العلو ن لرريا التعلم ونالقتها بممارسةةةةاحهم
التعليمية مللة احداد اللامعا العربية599-921 ،)25( .
الدويري ،ألمد مدمد ( )5881درجة معرفة معلمي العلو الرياعيا بالعمليا فوق المعرفية في قراءة ل وص
الرياعيا في مدافرة المفرق مللة كلية التربية مللد 485-525 ،)29(5
الروساء ،حهاليع الروي ي ،ليما ( ،)9344حاويم أداء معلما العلو في حدريس منهج العلو المقور لل

األوخ

المتوسةةةةةةي وفل المعةايير العةالمية للتربية العلمية رسةةةةةةالة التربية ونلم النفس-اللمعية السةةةةةةعودية للعلو التربوية
والنفسية (جست )
الزدجةةالي ،ألال ألمةةد ( )5881معتاةةدا معلمي العلو ن التةةدريس في عةةةةةةوء النرريةةة البنةةاييةةة ونالقتهةةا
بالممارسة ال فية رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة السلقا قابوا ،سلقنة نما
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الزغيبي ،مدمةد ( ،5899ربيي ةالي) واقي حقبيل مشةةةةةةروا الريةاعةةةةةةيةا والعلو  ،ورقةة نمةإ ماةدمةة لل لدوة
"مشةةةةةةروا حقوير منةاهج الرياعةةةةةةيا والعلو القبيعية بالتعليم العا بي النررية والتقبيل" ،كلية العلو  ،جامعة
الملك سعود
زيتو  ،لس لسي ( )5889مهارا التدريس رؤية في حنفيذ التدريس الريان نالم الكتب
سةةةعيد ،أيم لبيب ( .)5881أ ر اسةةةتمدا اسةةةتراحيلية للإ-اسةةةأخ-اسةةةتا ةةةي نل حنمية نادا العاإ لد طال

ال ةةة األوخ ال الوي م سالخ مادة الكيمياء .المتحمر العلمي العاشةةةر ،اللمعية الم ةةةرية للتربية العلمية التربية
العلمية حدديا الداعر ورؤ المستابإ مللد313-419. 5
الشةةةةايي ،فهد ب سةةةةليما ( )9343واقي التقور المهني للمعلم الم ةةةةالب لمشةةةةروا "حقوير مناهج الرياعةةةةيا

والعلو القبيعية في التعليم العا في المملكة العربية السةعودية" م وجهة لرر مادمي البرامج رسالة التربية ونلم
النفس-اللمعية السعودية للعلو التربوية والنفسية (جست )
الشةةةةايي ،فهد ب سةةةةليما ( ،9349ذو الاعدة) ماررا الفيزياء اللديدة الرؤية والتقبيل ،ورقة نمإ مادمة لل "
اللااء المامس لللمعية السعودية للعلو الفيزيايية" ،جامعة الملك سالد في أبها
الشةبلي ،نبد

نليع المقايبة ،نبد

مدمدع العمري ،وصاخ هاليع الدمراشدي ،مريم (. )5899حوظي

معلمي

العلو للمبةادة البنةاييةة سالخ حةدريسةةةةةةهم لماررا العلو في سةةةةةةلقنةة نما رسةةةةةةالة المليج العربي-السةةةةةةعودية،
مللد.25-92 ،)958(45
الشةةةةمرال  ،سةةةةعيد مدمدع الدهمك ،نبدالول لسةةةةي ) )5895طبيعة ممارسةةةةة معلمي العلو في المملكة العربية
السةةةةةعودية لالسةةةةةتا ةةةةةاء العلمي م وجهة لرر المشةةةةةرفي التربويي

مللة العلو التربوية والنفسةةةةةية –البدري ،

مللد315 – 341 ،)3(94
الشةمرالي ،سةعيد ب مدمد ( )5895مسةتو حاةمي السةما األسةاسةية لالسةتا ةاء في األلشقة العملية في كتب

الفيزياء لل ةةةة ال الي ال الوي في المملكة العربية السةةةةعودية المللة الدولية لببداي التربويةـةةةةةةةةة جامعة اجمارا
العربية المتددة ،مللد (.929-955 ،)49
نبد الاادر ،سالد ( )5895أ ر طرياة ابكتشةةاف الموج في حنمية التفكير فوق المعرفي والتد ةةيإ الدراسةةي لد
طلبة ال
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نبدالعزيز ،للو لور الدي (. )5885فعالية حدريس ولدة ماترلة باألسةةلو ابسةةتا ةةايي نل حنمية الادرة نل
التفكير اببداني في مادة العلو لتالميذ ال ةةة

المامس م مرللة التعليم األسةةةاسةةةي مللة التربية العلمية ،مللد2

(.12 – 42 )9
نفالة ،نزو اسمانيإع والمازلدار ،لايلة لليب ( )5882التدريس ال في بالذكاءا المتعددة ،نما

دار المسيرة

للنشر والتوزيي
العياصةةةةرة ،المد لسةةةة ( )5895دور كإ م المعلم والقالب في األلشةةةةقة الممبرية كما يراها معلمو العلو في
المرللة األساسية بمدافرة جرح باألرد

مللة العلو التربوية والنفسية –ا لبدري  ،مللد 918– 912 ،)9(94

العياصةةرة ،ألمد لس ة نلي ( )5880حوزيي األلشةةقة العلمية في كتب العلو للمرللة األسةةاسةةية في األرد نل
ألواا ابسةةتا ةةةاء البسةةةيي ومد حلسةةةيدها لسةةما ابسةةةتا ةةةاء الداياي مللة كلية التربية ،مللد_239 ،)45(3
.210
الَةةامةةدي ،نبةةد

ب ألمةةد ( )5899مةةد معرفةةة معلمي العلو في المرللةةة اببتةةداييةةة مبةةادة النرريةةة البنةةاييةةة

وممارساحها التدريسية رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية ،جامعة الملك سعود
الَامدي ،سةةةةةةعيد ب نبد

جار

( )5898حاويم أداء معلمي العلو القبيعية بالمرللة المتوسةةةةةةقة في عةةةةةةوء

المعايير العالمية للتربية العلمية مللة الاراءة والمعرفة (559-928 ،)983
غولي ،نبد الفتال ب رعةةةةةا نمر ( )5882حاويم سةةةةةلو التدريس ابسةةةةةتا ةةةةةايي العلمي لد معلمي العلو في
المرللة المتوسقة بالمدينة المنورة مللة كلية التربية المللد 923-951 ،)51( 4
الفةارسةةةةةةية ،مريم بنت درويك ب نيسةةةةةة ( )5880معتادا معلما العلو في مدارا الدلاة ال الية م التعليم

األسةةةاسةةةي لدو ابسةةةتراحيليا المتناغمة مي مبادة التعلم المسةةةتند لل الدماغ ونالقتها بالممارسةةةة ال ةةةفية مللة
المليج العربي مللد (481-483 )991
فودة ،ألفت مدمد ( )5881لنداد معلم الداسب (ط )9الريان

قرنا  ،مها ( )5882ابسةةةتا ةةةاء العلمي حوج بكتسةةةا ال اافة العلمية ملتمي متعلمي وبيئة أمنة مللة رؤ
حربوية (23-12 ،)52
الكسةا  ،نلي نبدالكريمع بايعي ،لافز ألمد ( )5881أ ر استمدا طرياة التعلم بابستا اء في حد يإ طلبة كلية

العلو التربويةةةة(األولروا) في مسةةةةةةةةاق جَرافيةةةة الوط العربي واحلةةةاهةةةاحهم مللةةةة احدةةةاد اللةةةامعةةةا العربيةةةة
األرد 529- 24،534
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المدتسةب ،سةمية ( ) 5882.لدرا القلبة لبيئة التعلم ال ةفية في ل و الفيزياء ونالقت بدرجة معرفة معلميهم
بالنررية البنايية المللة األردلية في العلو التربوية مللد.513 – 524 ،)3(9
المليلي ،نةاء نودة ( )5882فانلية التدريس باأللشةةةةةةقة ابسةةةةةةتا ةةةةةةايية التعاولية في حنمية نمليا العلم ولب

ابستقالا العلمي وابحلاه لدو التعلم التعاولي لد حالميذ المرللة اببتدايية في عوء برلامج  .STCمللة التربية
العلمية المللد )4(98

ل ر  ،ريم صبدي ( )5882العالقة بي نمليا العلم وابحلاها العلمية لد حالميذ ال

السادا اببتدايي

ومد اكتسا التالميذ لها رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم المناهج وطرق التدريس ،اللامعة اجسالمية-غزة
النمر ،مدلت ألمد ( )5885فلسفة العلو القبيعية والتربية العلمية ابسكندرية لور للكمبيوحر والقبانة
الوهر ،مدمود طةةاهر ( )5885درجةةة معرفةةة معلمي العلو النرريةةة البنةةاييةةة وأ ر حةةأهيلهم األكةةاديمي والتربوي
وجنسهم نليها مللة مركز البدوي التربوية مللد951 – 14 ،)55(99
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