
Dr. Al-Bado, Amal Mohammed Abdullah  

Volume (2) No. (1) 2019 

159 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.1.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أهمية استخدام التعليم اإللكتروني لتدريس مادة الرياضيات بالنموذج 

 البنائي

 

 أمل حممد عبداهلل البدو

  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.1.4


 د. أمل حممد عبداهلل البدو

 م2019( 1( العدد )2املجلد )

 

160 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres. 2.1.4  

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

 لتدريس مادة الرياضيات بالنموذج البنائي لتورويأمهية استخدام التعليم اإل

 حممد عبداهلل البدو أمل. د

، االمارات، الفجرية، جامعة العلوم اإلبداعية، أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم

amal_bado@hotmail.com 
 2018أكتوبر  20قبلت للنرش يف    9/2018/  5 قدمت للنرش يف 

لتدريس مادة  لكرتويالتعليم اإلنظام هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أمهية استخدام : امللخص

، الرياضيات تدريس يف التكنولوجية املستحدثات استخدامحيث أن ، الرياضيات بالنموذج البنائي

 حل مثل، عليا عقلية معرفية مهارات وينّمي، املتقدمة التقنيات حول يتمحور لعامل الطلبة هييئ

 اإلبداع نطاق يف يدخل وهذا املسائل وحل والربهنة، وحتليلها البيانات ومجع والتفكري، املشكالت

 التي التخصصات يف وخصوصا اجلامعة يف متميزين يكونوا ألن الطلبة يؤهل بذلك فهو، واالخرتاع

ملعرفة وجهة نظر معلمي  استبانة باحثةفقد استخدمت ال .الكفاءة وامتحانات الرياضيات عىل تعتمد

الرياضيات يف مدارس قصبة عامن يف اململكة األردنية اهلاشمية يف أمهية تطبيق النموذج البنائي 

 تدريس يف لكرتوياإل التعليم الرياضيات معلمي استخدام ومعرفة أمهية، لتدريس مادة الرياضيات

 قصبة من ومعلمة معلم( 70) من الدراسة عينة تكونت حيث .البنائي بالنموذج الرياضيات مادة

معرفة معلمي مدى  نّ إ إىل دراسةتوصلت الو التحلييل الوصفي املنهج الدراسة واتبعت .عامن

 وذلك باستخدام، يقابل تقدير بدرجة متوسطة، الرياضيات بالنموذج البنائي ومبادئها يف التعليم

 عىل العينة أفراد لتقديرات احلسايب املتوسط حسب فقد، املوافقة لدرجات اخلاميس ليكرت تدريج

 معلمي استخدام وأن أمهية .(1.07) معياري انحرافوب( 3.28) وكانت ككل املجال هذا فقرات

 تقدير بدرجة البنائي تقابل بالنموذج الرياضيات مادة تدريس يف لكرتوياإل للتعليم الرياضيات

( 2.06) ككل املجال هذا فقرات عىل العينة أفراد لتقديرات احلسايب املتوسط بلغ فقد، قليلة

بكالوريوس ملعلمني واملعلامت احلاصلني عىل مؤهل تعليمي ا أنّ  وأيضا   .(0.96) معياري انحرافوب

من  البنائي بالنموذج الرياضيات مادة لتدريس لكرتوياإل التعليم استخدام تقديرا ألمهية أكثر

أكثر  املعلامت وأنّ  .يف املرحلة الثانويةجستري مااحلاصلني عىل مؤهل تعليمي  واملعلامت املعلمني
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Abstract: The present study aimed to identify the extent of the use of technology in the 

constructivist learning in teaching Mathematics. As the use of technological innovations in 

teaching mathematics, prepares students for a world centered on advanced technologies. In 

addition, it develops higher cognitive skills such as problem solving, thinking, data 

collection and analysis, solving issues and this falls within the scope of creativity and 

invention. It qualifies students to be distinguished at the university, especially in math-

based disciplines and proficiency tests. The researcher used a questionnaire to find out the 

view of the mathematics teachers in the schools of Kasbah Amman in the Hashemite 

Kingdom of Jordan in the importance of applying the structural model to teach 

mathematics. The sample of the study consisted of (70) teachers from the Kasbah of 

Amman. The study followed the analytical descriptive approach; it found that the extent of 

knowledge of the mathematics teachers in the constructivist model, and its principles in 

education corresponds to an average grade, using the five-point Likert scale of approval 

scores. The arithmetical average of the sample estimates was based on the paragraphs of 

this field as a whole was (3.28), with a standard deviation (1.07). The importance of the 

use of mathematics teachers for e-learning in the teaching of mathematics in the structural 

model is slightly appreciated. The arithmetic average of the sample estimates for the 

subjects in this field as a whole (2.06) and by standard deviation (0.96). Moreover, the 

results showed that teachers who have high qualification and obtained high education 

(Masters, Doctorate degree) are more common users of methods for the application of the 

constructivist theory in teaching Mathematics than Teachers with a lower educational 

qualification (Diploma or Bachelor) at all stages. In addition to that, female teachers use 

the application methods of the constructivist theory in teaching Mathematics more widely 

than male teachers do. Although there is no effect of years of experience on the use of 
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technology in the teaching of mathematics constructively than other male teachers and 

female teachers at all stages. 

Key words: Constructivist model, E-Learning, Mathematics Teaching. 
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Summary  

The study Problem: The mid-twentieth century saw an increasing interest in 

the demand for knowledge. The result was an increase in the number of students in 

schools and different educational institutions. As a result, the overcrowding of student 

classrooms, the increasing knowledge, the increase in the size of scientific material, 

and the curriculum containing a lot of partial details, all this has increased the 

teacher's burdens and responsibilities in transferring knowledge to students, and the 

need to look for modern methods for communicating information in a way that 

motivates students. In addition to the changes in the current era affect the core 

educational structures and the system of intellectual and cultural construction of 

society, and that these changes formed the starting point for the call for the need to 

develop the educational system to meet the accelerated challenges of the current 

century. 

However, through the experience of the researcher in this area as a teacher of 

mathematics in a number of schools noted the inability of teachers of mathematics to 

use the structural model in the teaching of mathematics, and also not to benefit from 

e-learning to apply this model. And the large and clear dependence on the traditional 

methods of teaching and the adoption of the role of the teacher as a source of 

knowledge and shorten the role of the student to receive with some superficial 

discussions and at best on the use of some electronic programs in simple images, such 

as limiting the presentation of the book as it is on the visual viewer, As a result, the 

researcher noticed the students' boredom and lack of interaction and low motivation 

for learning and their inability to think creatively and innovatively in a tedious 

educational environment lacking in motivation to participate and think. 

The actual reality of the teaching of mathematics, which indicates that the 

teacher uses the methodological procedures and verbal interactions that limit the role 

of students in receiving and observing the scene that the teacher plans and executes, 

the teacher in mathematics is still taught and the student listens. The tests measure 

only modest thinking skills. Teaching currently used in the teaching of mathematics 

depends on direct education and the usual way of teaching, and that the traditional 
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methods affect the student bored and does not make him an active party in the 

educational process and depends on the teacher to a large extent, Where our current 

age requires an active and innovative learner capable of correct thinking, this also 

reduces and marginalizes the role of the learner, which shows the need to study new 

ways based on effective constructive learning that is appropriate to the requirements 

of teaching mathematics in the current era, this is reflected in a number of studies 

such as (Badr, 2007) that, teaching methods used in the teaching of mathematics in 

general are based on direct education in the first place, in addition to the fact that all 

teaching methods used to teach students to keep pace with the developments required 

for the twenty-first century are very poorly used to teach mathematics. Hence the 

present study to highlight the importance of using the e-learning system in the 

teaching of mathematics in the structural model from the point of view of teachers. 

Methodology of the study and its procedures: 

Study Approach: To achieve the objectives of the study, the study followed the 

descriptive analytical method 

Society and the sample of the study: The study population is composed of male 

and female teachers of mathematics in the secondary public schools affiliated with 

Al-Qasaba Amman, It is estimated that there are (160) male and female teachers. 

Study Sample: Due to the inability to apply the study tool to all members of 

the community of male and female teachers of mathematics in public schools in the 

city of Amman. The study sample was composed of (70) male and female teachers 

from the study society in the available sample method. The study sample was 

described in terms of scientific qualifications, specialization and number of years of 

experience. The number of males ( 28 ) is estimated at 40% and the number of 

females ( 42 ) is estimated at 60%. And the number of teachers with bachelor's degree 

is ( 45 ) estimated at 64%, the number of teachers with a master's degree is ( 25 ) and 

is estimated at 36%. And male and female teachers with less than 5 years of 

experience are ( 15 ) and are estimated at 21.4%, and the number of teachers with 

experience from 5 to less than 10 years is ( 24 ) and are estimated at 34.3%, and that 

the number in the last category 10 years and over is ( 31 ) and is estimated at 44.3%. 
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Study tool: The questionnaire was used as a tool for this study. The focus of 

the questionnaires focused on two main axes, the first axis was the knowledge of the 

mathematics teachers of the structural learning model. The second axis was the 

importance of the use of mathematics teachers in e-learning in the teaching of 

mathematics in the structural model. 

Accuracy of the tool: In order to verify the validity of the study scale, the 

method of honesty of the arbitrators was used. The questionnaires were presented to a 

group of arbitrators (4) with experience and competence. To know their opinion on 

the importance of validity of the paragraphs and clarity of the educational and 

linguistic aspects of the subject to be studied. And to make amendments or 

observations in the event that the paragraph needs to be modified or to add other 

paragraphs not included in the tool, in which the paragraphs that obtained the 

proportion of agreement (80%) and above were adopted. In light of this, the 

researcher made the proposed amendments by the arbitrators, Thus, the tool has 

become a final form of (50)paragraphs. Also, the validity of the concept was 

calculated. The internal consistency between each axis of the two axes was calculated 

with the total score of the scale. The correlation coefficients ranged from (0.615 - 

0.7766). This means that the dimensions of the scale are consistent and that the scale 

as a whole is at a high level of consistency. 

Stability of the tool: Alpha Cronbach's stability calculation The α-cronbach 

coefficient of the scale as a whole was (0.92). This value is high and indicates that the 

study instrument has a high degree of stability and therefore the results can be relied 

upon and reliable. All the values of Alpha Kronbach for all axes were high and ranged 

from (0.91) to (0.92). Also According to the split-half test, the values of the stability 

coefficient ranged from (0.91) to (0.90). This indicates that all values are statistically 

significant at (0.05) indicating that the scale has a high degree of stability. 

Results of the study:  

In order to determine the extent to which mathematics teachers applied the 

principles of the structural model in teaching, and to determine the degree of 

appreciation of mathematics teachers for the importance of using e-learning in the 
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teaching of mathematics in the constructional model, the responses of the study 

sample members to the study instrument were corrected by using the five point Likert 

scale for approval ratings, as follows: to a very big degree (5) degrees, to a big degree 

(4) degrees, to an intermediate degree (3) degrees, to a low degree (2) degrees, and to 

a very low degree (1) degree. The following criterion was used to judge the arithmetic 

averages according to the equation: (Highest gradient - lowest gradient) / number of 

alternatives = (5-1) / 5 = 0.8. First: ( 1 - 1.80) the extent of ownership to a very low 

degree. Second: (1.81 - 2.60) the extent of ownership to a small degree. Third: (2.61 - 

3.40) the extent of ownership to a medium degree. Fourth: (3.41 - 4.20) the extent of 

ownership to a large degree. Fifth: (4.21- 5.00) the extent of ownership to a very large 

degree. 

The researcher calculated the repetition, arithmetic averages and standard 

deviations of the first axis, where the arithmetic averages ranged between (2.7-3.51) 

and the general arithmetic mean of the first axis paragraphs was (3.28) and a standard 

deviation of (1.07). This finding indicates that the relative importance of this axis is 

medium, And in order to determine the degree of appreciation of mathematics 

teachers for the importance of using e-learning in the teaching of mathematics in the 

structural model, the researcher calculated repetitions, arithmetical averages and 

standard deviations. The arithmetic averages ranged between (1.83-2.58) and the 

general arithmetic average For the second axis of the respondents' estimates on the 

paragraphs of this field as a whole (2.06) and by standard deviation (0.96), which 

corresponds to a small estimate. 

And to verify the hypotheses of the study: To find out whether there are 

differences between the responses of the sample of the study on the importance of 

using e-learning to teach mathematics in the structural model due to the variable of 

scientific qualification, gender, and experience? The arithmetic mean and the standard 

deviation of the scientific qualification variable were calculated, and because the two 

variables were not equal.  

The arithmetic mean for mathematics teachers with a Bachelor's degree was 

2.12 with a standard deviation of 0.49, an estimated 64%. The arithmetic mean for 
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mathematics teachers with a Master's degree was 1.79 and a standard deviation of 

0.35, an estimated 36%. To find out that these differences were real or not, the ( T ) 

test was used and the value of T was (4.116( and it is a function at the level of 

significance (0.05) and in favor of bachelor's degree. In order to know whether there 

are differences between the responses of the sample of the study on the importance of 

using e-learning to teach mathematics in the structural model due to gender variable, 

the arithmetical mean and the standard deviation of the two categories were 

calculated. The arithmetic mean for female teachers was 2.16 with a standard 

deviation of 0.46 and an estimated 60%, The arithmetic mean for male teachers was 

1.77 with a standard deviation of 0.32 and an estimated 40%, and to find out that 

these differences were real or not the ( T ) test was used to find out the significance of 

these differences. Table (5) shows that there were statistically significant differences 

where the value of (T) was calculated (4.025) which is a statistical function at (0.05), 

This indicates that female teachers are more aware of the importance of using e-

learning to teach mathematics in the constructional model than male teachers. To find 

out whether there are statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the male and female teachers' answers of the importance of using e-

learning to teach mathematics in the structural model due to the difference in 

experience variable? The arithmetic mean and the standard deviation for each of the 

three categories were calculated. Table (6) shows that the arithmetic mean of the 

category less than 5 years was 1.73 with a standard deviation of 0.11 and the 

arithmetic mean of the category 5-10 years was 2.10 with a standard deviation of 0.42 

and the arithmetic mean of the category 10 years or above was 1.96 with a standard 

deviation of 0.49, and to find out whether these differences are real or not, a contrast 

analysis test has been used, and table (6) indicates that there are no statistically 

significant differences between the average responses of the study population for the 

study instrument as a whole according to the variance of experience. The calculated 

value of (P) was (2.172 ), Which is not statistically significant at (0.05). 
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 املقدمة

يعد التعليم العايل منظومة ترتبط بعدة عنارص منها أعضاء هيئة التدريس والطلبة واملناهج 

وبقدر ، العنارص معا  لتؤثر عىل نوعية وجودة التعليم العايلوتتداخل كل هذه ، وإدارات اجلامعات

وتعد املوارد البرشية التي متتلكها  .تتحقق جودة التعليم العايل، توافر اجلودة يف كل هذه العنارص

أو تدعم ، وبالتايل اهتمت األدبيات بدراسة العوامل التي تعيق، اجلامعات املصدر األهم للتنافسية

والذي يشكل جمموعه لدهيم )ما ، ومن بني هذه املفاهيم رأس املال النفيس، دهمستوى األداء عن

يمتلكه الفرد من قدرة عىل النهوض ومستوى كفاءته الذاتية ومستوى األمل واملرونة( جمموع رأس 

فكلام زاد اهتامم مستوى رأس املال النفيس لدى املوظفني  ، (Luthans ،2007املال النفيس لدى املنظمة )

 .Erkuş& Findikli (2013)زاد مستوى األداء لدهيم كام جاء بدراسة 

ثورة  علمّية  مّتصلة  تقوم ببناء رصح عامل  العرشينومثل العرص احلديث يف القرن الواحد ي

احلضاري العاملي، ممّا جعل عملية التنمية  الثقايفاملعريف جديد، يّتميز بالتغري املتسارع واالنفتاح 

الشاملة للموارد البرشية يف هذا العرص من أهم عوامل التقدم واالزدهار يف كافة االجتاهات، لذا فإن 

دول العامل تسعى جاهدة  إىل االهتامم بالعلم وتطبيقاته املختلقة يف مجيع املجاالت، وإىل تطوير نظمها 

حيّتم عىل الرتبويني رضورة مراجعة أساليب وطرق تقديم املعلومات واملناهج التعليمية، وهذا التطوير 

الدراسية وكذلك الطرق املناسبة الستخدام التطبيقات التكنولوجية احلديثة التي تتناسب مع العملية 

  .التعليمية ومراعاة قدرات املتعلم حتى يمكن الوصول به إىل درجة عالية من التحكم والكفاءة

بشكل كبري ورسيع جعل النظرة التقليدية إليها كان ر الرياضيات يف القرن العرشين إّن تطو

عىل أهنا مكونة من فروع منفصلة هي )احلساب، اهلندسة، اجلرب، التحليل( غري مقبول، وبذلك أصبح 

 .ينظر إىل الرياضيات عىل أهنا بناء فكري واحد متناسق أساسه املجموعة وحجر البناء فيه البنية

وبناء عليه  .صبحت دراسة الرياضيات تقوم عىل مفهوم املجموعة، واملجموعة تتكون من العنارصوأ

، والبنية يف ى( الرياضيات عىل أهنا دراسة البنى والعالقات فيام بني هذه البن1999عرف أبوسل )
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، أي الرياضيات عبارة عن جمموعة من العنارص، وعىل هذه املجموعة نضع بنية، بمعنى آخر هيكال  

 .العملجمموعة من القواعّد والعالقات حتدد طريق 

وملا كانت مادة الرياضيات ومضامينها العلمية تقوم عىل شبكة من املفاهيم والنظريات 

والتعميامت واملسائل الرياضية، التي تتالحم يف صورة أنظمة تقوم عىل عالقات وثيقة تكسبها قوة 

الرياضية مما جيعلها جافة ومعقدة، األمر الذي يدفع الطلبة إىل حفظ األمثلة  واألنساقالرتاكيب 

تطلب األمر  والتدريبات والنظريات للحصول عىل درجات يف االختبارات التحصيلية، وعليه 

الذي يبنى عىل أساس املرتكزات األساسية للامدة منذ الدراسات األولية يف  االجتاهاألول هو  اجتاهني

 باستخداموالتي تعترب بحد ذاهتا مدخالت لتدريس املادة يف املراحل املتقدمة خاصة املدراس 

عالية يف املراحل الثانوية وما ييل ذلك من  بانسيابيةالتكنولوجيا التي هنيأ القاعدة األولية لتقبل املادة 

يثة استخدام مداخل تدريسية حد فيتحدد يفاالجتاه مراحل يف تدريس ختصص الرياضيات، أما 

تساعد الطلبة عىل بناء املعرفة واألنظمة الرياضية بصورة ذات معنى، بحيث يكون باستطاعتهم رؤية 

الرياضية، وإعادة معاجلتها يف ضوء  واألنساقاملكونات والعالقات بني املفاهيم والنظريات والقوانني 

لبة من طور التحصيل خرباهتم السابقة، واالستفادة منها يف بناء معارف الحقة، واالنتقال بالط

الريايض إىل طور التفكري املنظومي الريايض، الذي يستطيع الطالب من خالله تكوين منظومات 

مفاهيمية تربط بينها عالقات رياضية، ويستطيع من خالهلا تنمية وممارسة هذا التفكري والتصدي 

  .للتحديات التي فرضتها الثورة التكنولوجية واملعلوماتية

البنائية التي تقوم عىل التكنولوجيا، وتنطلق من ثالثة مصادر املصدر  لنظريةظهور ا  ومع

األول فلسفي مؤداه أن النظرية العامة للمعرفة يمكنها تزويدنا بخلفية تساعدنا يف الوصول إىل نظرية 

مني تربوية نوعية )خاصة( وتطبيقها، واملصدر الثاي هو انعكاس اخلربة من ذوي املهن كاألطباء واملحا

واملعلمني وغريهم ، أما املصدر الثالث فهو جمتمع البحث الوظيفي الذي استهدف ميالد النظرية 

 املعلم الستغناء كنتيجة والتلقني عرص السبورة هناية والتطبيق عىل نحو أكثر ارتباطا  ومتاسكا  ، بدأت

ا يف إلكرتونيمن مناهج  املعلومات وتكنولوجيا التعلم مصادر واعتامدمها عنهام واملعلمة ة، مما غري كثري 
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والنظرية البنائية بكل  .البيئة الصفية التقليدية من حيث البيئة التكوينية، ومن حيث املناخ السائد فيها

توافقها مع معايري التعلم النشط، جاءت مسامهة يف تطوير العلوم اإلنسانية من خالل حتليل البناء 

هبا ملا  وعية التي تربط شتى األجزاء وذلك هبدف التحكم واالرتقاءاإلنساي وكشف العالقات املوض

فلقد جاءت  .هبا العلوم الطبيعية تعانيه العلوم اإلنسانية من ضعف التطور بالرسعة التي تتطور

النظرية البنائية كمنهج تركيبي حتلييل يعتمد عىل حتليل كل بناء إىل جزئياته والكشف عن العالقات 

الوظيفية  بالعالقات هتتمعادة تركيبها يف بناء كيل جديد أرقى من البناء السابق، فهي بينها ومن ثم إ

  .(2001التي تربط األجزاء فيام بينها)نارص، 

ولكي حتقق هذه النظرية هذا النوع من التعلم تسعى كل نامذج التعلم واسرتاتيجيات  

التدريس املنبثقة منها عىل تشجيع املشاركة النشطة والتفاعل الفعال بني املعلمني واملتعلمني من خالل 

 تعليم املناظرات واألنشطة وغريها من عمليات بناء املعرفة، وبذلك االتفاق بني البنائية ومعايري

ا تهالرياضيات تصبح نامذج التعلم البنائي ممكنة االستخدام يف تدريس الرياضيات، فهي بإمكانيا

املتعددة جتعل املتعلم حمور العملية التعليمية، كام تعطي فرصا  كبرية للتفكري واملناقشة واحلوار 

اضيات ويكسب املتعلم والتعاون يف حل املشكالت باستخدام التفكري العلمي، مما خيدم جمال الري

  .(2005التواصل السليم ومهارات العمل اجلامعي واملبادرة يف التعلم )عبد الوهاب، 

 يتمحور لعامل الطلبة هييئ الرياضيات، تدريس يف التكنولوجية املستحدثات استخدام إنّ 

 ومجع كريوالتف املشكالت، حل مثل عليا، عقلية معرفية مهارات وينّمي املتقدمة، التقنيات حول

 حله أثناء فالطالب واالخرتاع، اإلبداع نطاق يف يدخل وهذا املسائل وحل والربهنة وحتليلها، البيانات

 فهو .اإلبداع عملية يف الفنان يامرسها التي واألمل واللذة املتعة يامرس إذ املبدع كالفنان يكون للسؤال

 عىل تعتمد التي التخصصات يف وخصوصا اجلامعة يف متميزين يكونوا ألن الطلبة يؤهل بذلك

 .الكفاءة وامتحانات الرياضيات
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 ةالبنائي التعلم نظرية مفاهيم

 املادي املحيط وخصائص معطيات مع الفرد عضوية تكيف هو التعلم :التتيف مفهوم -

 .وظيفية وحتويالت مقوالت يف استدماجها طريق عن واالجتامعي

 باجتاه املوضوع أو املوقف معطيات استيعاب بعد الذات استجابات يف تغيري وهو :التالؤم -

 .التوازن حتقيق

 تالؤم هي واملالئمة الذات، بنيات يف للموضوع إدماج هو االستيعاب :واملالئمة االستيعاب -

 .اخلارجي املوضوع معطيات مع الذات

 .االضطراب جتاوز باجتاه الذات نشاط هو الذايت الضبط :الذايت الضبط -

 التي املعرفية اخلريطة سوى هو ما بياجي، جان عند التمثل، :الرمزية والوظيفة التمثل مفهوم -

 واللعب  كاللغة الرتميزية الوظيفة بواسطة وذلك واألشياء، الناس عامل عن الفكر يبنيها

 .الرمزي

 قصديا، استعامال استعامله يمكن منظم سلوكي نموذج هو اخلطاطة :الفعل خطاطات مفهوم -

 من احلركي ـ احليس الطور حيكم الذي العميل الفعل منطلق يعد هاما عمليا ذكاء متثل وهي

 .(2005الغامدي،)الذهني النمو

إن استخدام النموذج البنائي يف العملية التعليمية، يأيت كرافد حلركة التطوير احلايل ملناهج 

أو تفاعالته الشخصية،  الرياضيات، بوصفها تشري إىل كيفية بناء املتعلم معارفه عرب خرباته الفردية،

بمثل ما توضح آلية تفكريه يف املعرفة، وحصوله عليها، كام تصاغ مواقف التعلم البنائي يف صورة 

إىل هدف عام يسعون  دد عرب نقا  بناء ما بني املعلم، وطالبه، بحيث يتوصل الطلبة معا  معايري حُت 

، عن تقدير توقعات الطلبة   فأصبح معلم الرياضيات وفق النموذج البنائي، مسؤوال   .هإىل حتقيق مجيعا  

واستنتاجاهتم، وأفكارهم، واالستامع إىل وصفهم جمريات أنشطة التعلم، وإنجازاهتم، وتقبل 

 اسرتاتيجيات تساعدهميف التفسري، دون البحث عن إجابة صحيحة وحيدة، وتصميم  اختالفاهتم

ر اجلديدة، وحتقيق تكاملها مع معارفهم الرياضية السابقة، وعليه فاملتعلم البنائي عىل تبنى األفكا
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وحيدد خرباء  .خرينيتعلم ليعرف، وليعمل، وليكون املعرفة، والفهم الريايض اخلاص بمشاركة اآل

لتي ا )الكيفية نظريات التعلم، نقطتني مهمتني يف هذا الصدد، األوىل هي الطريقة التي يدرك هبا الناس

تستقبل هبا( معلومات جديدة، والثانية الكيفية التي نعالج هبا املعلومات اجلديدة )الكيفية التي نجعل 

فبعض الناس يفضل استقبال اخلربات اجلديدة عن طريق اإلحساس  .هبا األشياء تكون جزءا منا(

دراك عن طريق والشعور بتتبع طريقهم خالل املامرسة العملية، والبعض اآلخر يفضل الفهم واإل

 .(Winne,2001التفكري واستخدام رموز معينة أو نامذج مفاهيمية )

 يالبنائ التعلم نموذج مميزات بعض

 ويبحث يكتشف فالطالب دوره، تفعيل خالل من التعليمية العملية الطالب حمور جيعل .1

 .األنشطة وينفذ

 والعلامء العلم نحو اإلجيايب االجتاه لديه ينمي وهذا العلامء؛ دور متثيل للطالب فرصة يعطي .2

 ومشكالته قضاياه وخمتلف املجتمع ونحو

 .واملتكاملة األساسية العلم عمليات ملامرسة الفرصة للطالب يوفر .3

 لغة نمو عىل يساعد مما املعلم؛ مع أو الطلبة زمالءه مع واحلوار املناقشة فرصة للطالب يتيح .4

 .نشطا وجعله لديه السليمة احلوار

 أمهية لرؤية فرصة للطلبة يعطي مما والتكنولوجيا، العلم بني البنائي التعلم نموذج يربط .5

 .املجتمع مشكالت حل يف العلم ودور للمجتمع بالنسبة العلم

 .لدهيم العلمي التفكري تنمية عىل يساعد وهذا علمية؛ بطريقة يفكرون الطلبة جيعل .6

 عىل يشجع الواحدة؛ مما للمشكلة احللول من ممكن عدد أكرب يف للتفكري الفرصة للطلبة يتيح .7

 .التالميذ لدى تنميته وبالتايل اإلبداعي، التفكري استخدام

 تنمية عىل يساعد مما والتعلم التعاوي؛ جمموعات يف العمل عىل البنائي التعلم نموذج يشجع .8

 .(2002بريم،)ة لطلب اال لدى واحد كفريق والعمل التعاون روح
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ا وبعد القراءات العديدة يف  أدبيات التعلم البنائي وجدت الباحثة أنه تم تنفيذ النامذج دوم 

عىل املستوى املحيل والعريب، برغم أنه تتحدد صفات املتعلم  لكرتويبمعزل عن استخدام التعليم اإل

، بأنه إجيايب يبحث عن املعلومة لكرتوييف املدرسة الذكية واملدارس التي تستخدم التقنية والتعليم اإل

، وجيمع احلقائق يمحصها ويستنتج منها، ويتعلم باللعب واحلركة، وجيري التجارب، يتصل بنفسه

باملجتمع، يتعلم من خالل العمل، يستفيد من معلمه عندما حيتاج إليه، فهو مشارك ونشط يف العملية 

 .دعو هلاوهذا يتفق مع مبادئ النظرية البنائية التي ت .تعلمهالتعليمية يفكر بنفسه ويتحمل مسئولية 

مبادئ التعلم البنائي باعتبار أن التعلم حيدث  يدعم لكرتوياإلالتدريس باستخدام التعليم  نّ إ

عىل بناء هيكله املعريف بنفسه، وبالتايل يتم بناء املعنى لدى  عندما يكون املتعلم أكثر نشاط ا وقدرة  

املتعلم من خالل املشاهدة اهلادفة والتفاعل مع العروض واللقطات، والنصوص واألصوات، 

 لكرتويوالتعليم اإل .(2014والتصفح والبحث عن املعرفة بحرية داخل الربامج التعليمية )البدو، 

وتقنيات التعليمية وفيديوهات  افرتايضوواقع  ةوسائط املتعددو يلمن برجميات تعليمية وحاسب آ

وعنارص أخرى، ليست إال مواد ومناهج تعليمية ولكنها حتررت من دفتي الكتاب وممارسات املعلم 

لتصبح أكثر املواد التعليمية تعقيدا  من حيث طريقة إعدادها وختزينها يف أقراص الكمبيوتر بأشكاهلا 

ا ومعرفي ا،  ة، أولكرتونيملة عىل املواقع اإلاملختلفة، أو حم األلواح الذكية، وهي رضورية للنمو اقتصادي 

فهي جتعل خمرجات التعليم مرتبطة بالقدرة عىل العمل بفعالية واستمرارية عملية التعلم )شلباية 

يف تدريس مادة  لكرتويوقد أكدت الدراسات فاعلية استخدام التعليم اإل .(2002وآخرون، 

(، وهذا يتوافق 2014( و)البدو،2007لرياضيات ورفع مستوى التحصيل فيها مثل دراسة )احلريب، ا

 %40مما يسمعه، ويتذكر  %20( بأن اإلنسان يستطيع أن يتذكر, 2001Hannumمع ما جاء به هونوم )

حالة تفاعل بينام تزداد النسبة يف  %70مما يراه أما إن سمع ورأي فإن هذه النسبة ترتفع إىل حوايل 

  .اإلنسان مع ما يتعلمه من خالل هذه الطرق

علينا أن نستغل مرونتها وذلك  املدارس جيبلذلك حتى نستطيع تطبيق النظرية البنائية يف 

ومن  .باألخذ منها بام يناسب البيئة التعليمية أو االرتقاء بالبيئة التعليمية إىل مستوى هذه النظرية
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من خالل، التدريس باستخدام حمددات التعلم البنائي بالبيئة الصفية األفضل العمل هبذه النظرية 

عىل الفهم، حيث يتجول بواسطته  ىبنحيقق تعلم ذا معنى حقيقي يُ  لكرتويوتدعيم ذلك بالتعليم اإل

نشطة الطلبة بني املفاهيم واملبادئ والقوانني والنظريات الرياضية من خالل أنواع كثرية من األ

، وهذه األنشطة ترتك أثرا  يف التعلم أكرب مما تعطيه الكلامت ةوغري املحسوس ةوسواألدوات املحس

 .املكتوبة، مما يمكن للطالب توظيف املعرفة الرياضية يف مناحي احلياة

النظرية البنائية والنموذج البنائي مرتادفان، والسبب يرى  نّ أوسوف نعترب يف هذا البحث 

ني جمرد يتكون من جمموعة مفاهيم متشابكة ومتفاعلة، له القدرة بعض الباحثني أن النموذج إطار ذه

عىل تفسري اجتاهات يمكن تعميمها، وعالقات متبادلة تسود يف العامل الواقعي، ويكون النموذج 

مرادف للنظرية، فهو إطار تصوري، وخطة نظرية؛ حيث يبدأ بناء النموذج بجمع املفاهيم املرتبطة 

ا ذا أفكار متصلة، حيسن فهم ذات األمهية يف املوقف ا ا أو نموذج  ملراد بحثه، وينتهي عندما ينتج نظام 

 .(2002)النكالوي،  املوقف

كعامل مساعد يف عملية التعليم وبخاصة يف الربط بني املعرفة  لكرتويإن استخدام التعليم اإل

عاد الثالثية واملستويات بالنظرية املجردة والتطبيق املادي املحسوس، وجتسيد املفاهيم مثل: تصور األ

يف الفضاء، وما يوفره من ألوان وصور متحركة ونامذج حماكاة ومؤثرات صوتية وهذه عوامل ترتك 

أثرّا يف التعلم أكرب مما تعطيه الكلامت املكتوبة، مما يمكن للطالب توظيف املعرفة الرياضية يف مناحي 

(، 3D) للرسم ثالثي األبعاد، وبرنامج (Real-DRAW Pro 5) ومن هذه الربامج، برنامج  احلياة

وهي تساعّد يف إنتاج الصور والرسومات املحاكية للواقع وحتريك هذه الرسوم  (Blender) وبرنامج

تؤثر يف ماهية الرياضيات التي جيري  لكرتويوالتعليم اإل .إلنتاج مقاطع وأفالم ثالثية األبعاد

تدريسها، فمع توافر هذه األدوات يستطيع الطلبة استكشاف وحل مشكالت تتعلق بأعداد كبرية 

واستقصاء خصائص األشكال اهلندسية وحتليل جمموعات كبرية من البيانات وتنظيمها، مثل حل 

  ات عليها ومن هذه الربامجمعادالت خطية بعدد من املتغريات ومعاجلة املصفوفات والعملي

(PhiMatrix ) ، (Math lap)،   (ESS equation solver).  ومن برامج الرسم التي توضح املفاهيم
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( وهذه الربامج ختتص باهلندسة  EucliDraw، )(WEB QUEST)، (Autograph Version ) الرياضية

الزوايا، األقواس، األسهم، املحاور، اإلقليدية املستوية، يمكن رسم األشكال اهلندسية، رسم النقاط، 

الدوائر، القطوع املخروطية، املنحنيات، اخلطوط وضع إشارة عىل الزاوية واألقواس، املضلعات، 

 .القطع املستقيمة، املثلثات، أشكال هندسية أخرى، وغريها

يف التعليم، أنه يعّزز مبادئ النظرية البنائية   لكرتويومن فوائد التدريس باستخدام التعليم اإل

أي إتاحة فرص التعلم بام يتناسب مع قدرات الفرد، واحتياجاته ومراعاة الفروق الفردية بني 

وإّن النشاطات املعدة الستخدام احلاسوب هلا تأثري عىل قدرات حل املسألة الرياضية ويعود  .املتعلمني

 من تقنيات التعلم املختلفة ذلك إىل متتع هذه األدوات بإمكانيات هائلة ومتكاملة جتمع بني الكثري

باإلضافة إىل إمكانية برجمة املحتوى التعليمي املقدم للطلبة بصورة متتابعة نفسيا  ومنطقيا  مما يسهل 

، Mapleومن هذه الربامج التي تستخدم يف اجلرب املتقطع، واجلرب اخلطي هي: .(2000تعلمهم )الفار،

GAP  ب الطلبة مستويات املعرفة العليا من خالل تقديمها عىل اكتسا  لكرتويوتساعد التعليم اإل

الكثري من احلوافز التعليمية التي يكتسب الطلبة من خالهلا مهارات البحث واالكتشاف واالبتكار، 

عىل اكتساب مستويات  ومن هذه الربامج التي تساعد .(2000وحل املشكالت )عبيد واآلخرون، 

 . Math Expriant و Derivative Plotter املعرفة العليا برنامج

أيضا  بأنه يساعد املعلم يف تنمية التفكري املنطقي لدى الطلبة، وحل  لكرتويويتمتع التعليم اإل 

 ةاألعداد، ونظري ةمشاكل اجلرب اخلطي واجلرب العقدي واألقليدي، واهلندسة التحليلية، ونظري

االحتامالت واإلحصاء الريايض، واندماجي التحليل )التي تتعامل مع جمموعات من الكائنات 

منفصلة(، والتقريب الرقمي األمثل اخلطي، واملهام املالية الرياضية، وإجياد اجلذور متعددة احلدود 

نهايات والتحليل، وحل املعادالت التفاضلية العادية واجلزئية، وتبسيط العبارات اجلربية، وال

والتفاضل والتكامل بجميع أنواعه، ورسم الدوال ثنائية وثالثية األبعاد واملتسلسالت واملتتاليات، 

وكذلك املصفوفات واملحددات وكذلك الرسومات املتحركة والكثري من املهام األخرى ومن هذه 

 هولة برنامجالربامج التي تقوم بجميع العمليات السابقة، والتي يستطيع الطلبة استخدامها بس
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(GeoGebra ) وبرنامج رسم األشكال اهلندسية يف الورد    FX DRAW  ،(EucliDraw) ،(Wolfram 

Mathematica)  

أن يساعد الطلبة عىل الوصول لدرجة االمتياز  لكرتويإّن املتوقع من تطبيق التعليم اإل

لداخيل وطاقاته الكامنة، ويمّد البرشي، والتي هبا يستطيع أن يكشف للمعلم أو املدرب عامل الطالب ا

املعلم بأدوات ومهارات يستطيع هبا التعّرف عىل شخصية الطالب، وطريقة تفكريه وسلوكه وأدائه 

وقيمه، والعوائق التي تقف يف طريق إبداعه وتفّوقه، فهو يسعى إىل اكتشاف كثري من قوانني 

كم ترصفات واستجابات الطلبة عىل التفاعالت واملحفزات الفكرية والشعورية والسلوكية التي حت

ا إذا  .اختالف أنامطهم الشخصية ا خاصًّ فالطلبة هيتمون وينجذبون للون وللحجم، ويبدون اهتامم 

كان الكائن ذو حركة، فهم يتعلمون ويتذكرون أكثر من خالل الصور، والكلامت املكتوبة أو املنطوقة، 

، إن عمل احلواس مع بعضها يف آن واحد األبعاد أيضا  واالنسجام مع املسائل الكالمية، والصور ثنائية 

 .(Dagdilelis،2008يؤدي إىل تثبيت التعلم يف العقل، وإعطاء الطلبة معرفة كاملة عن األهداف )

ويمكن تلخيص أهم جوانب أدوار معلم الرياضيات عند تدريسها باستخدام التعليم 

 :فيام يأيت لكرتوياإل

واإلعداد: يف هذه املهمة يتم اختيار وحدات جديدة الستخدامها يف معاونة الطلبة  التخطيط -

 .طبقا  حلاجات كل منها، والتخطيط لتلك الوحدات وتنظيمها وإعدادها للتطبيق

املناقشة اجلامعية: يعقد املعلم مناقشات مجاعية من آن آلخر، ليتعرف عىل الصعوبات التي  -

للربنامج، ومن ثم يتناوهلا بالرشح والتوضيح، ويؤكد يواجهها طالبه عند دراستهم 

، باإلضافة  املعلمون جدوى هذه املناقشات اجلامعية يف اكتساب الطلبة سلوكا  اجتامعيا  سليام 

 .إىل مردودها يف التحصيل الدرايس

القيام بدارسة واقعية حول كمية املادة املمكن توصيلها بفاعلية خالل احلصة الدراسية،  -

ة اخلاصة واملكان لكرتونيالعوامل )اللوجستية(، أي )توفري األجهزة واملعدات اإلبسبب 

وهتيئة الغرف الصفية أو املعامل وما إىل ذلك(، حيث إّن تقديم حمتوى معني بطريقة حديثة 

 .حيتاج عادة إىل وقت أكرب مما حيتاجه نفس املحتوى يف غرف الصف التقليدية
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 .ملناقشات والتامرين التي تركز عىل الطلبةتوزيع طريقة عرض املحتوى مع ا -

إعطاء طابع إنساي للحصة الدراسية، وذلك بالرتكيز عىل الطلبة وليس عىل نظام التواصل  -

 .وكيفية طرح املعلومات

 .(2003استعامل املواد املطبوعة كجزء مكمل للمواد غري املطبوعة )الفرا، -

تسمح ملجموعة كبرية من الطلبة أكثر من : حيث لكرتوياستخدام اسرتاتيجيات  التعلم اإل -

ا أن يشرتكوا يف املناقشات غري املتزامنة مع املعلم أو املحارض من خالل شبكة  ثالثني فرد 

املعلومات العاملية، حيث أصبح استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة يف ظل ثورة التطور 

ة لنجاح العملية التعليمية، ومواكبة التقني التي يعيشها عاملنا يف وقتنا احلارض رضورة ملح

أوسع جماال  لإلبداع وُتطلق العنان  سرتاتيجيةما ُيسمى بالتعليم احلديث، حيث تتيح هذه اال

ة والشبكة العنكبوتية لكرتونيللتنمية والتعلم الذايت، من خالل تطبيقات احلواسيب اإل

ومن  .ومة يف ثواِن معدودةوالوسائط املتعددة التي مكنت الطالب من الوصول إىل أي معل

 اسرتاتيجيةالعروض العلمية لربجميات الوسائط املتعددة،  اسرتاتيجية، االسرتاتيجياتهذه 

 اسرتاتيجية، ةالتعلم بمواقع االنرتنت التعليمي اسرتاتيجيةة، لكرتونيالتعلم باملناقشات اإل

التعلم القائم عىل األهداف،  اسرتاتيجيةا، إلكرتونيالتعلم بأنشطة الطالب املنشورة 

التعّلم باألحداث الناقدة  اسرتاتيجيةة، لكرتونيالتعلم بحل املشكالت اإل اسرتاتيجية

 اسرتاتيجية، لكرتويالتعلم باالتصال اإل اسرتاتيجيةالتعلم التعاوي،  اسرتاتيجيةالتعاونية، 

ة لكرتونيوعات اإلالتعلم باملرش اسرتاتيجيةالتعلم بمحاكاة لعب األدوار بالويب، 

 .(2008)عزمي،

ويؤكد نموذج التعلم البنائي عىل ربط العلم بالتقانة واملجتمع، ويسعى إىل مساعدة الطلبة 

عىل بناء مفاهيمهم العلمية ومعارفهم من خالل أربع مراحل مستخلصة من مراحل دورة التعلم 

هذه األربع مراحل هي: مرحلة الثالث )استكشاف املفهوم، استخالص املفهوم، تطبيق املفهوم(، و

الدعوة، ومرحلة االستكشاف، ومرحلة اقرتاح التفسريات واحللول، ومرحلة اختاذ القرار، ولكل منها 
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وتسري هذه املراحل بشكل متتابع يف خطة سري الدرس، فهي تبدأ بالدعوة  .جانبان العلم والتقانة

وتنتهي باختاذ القرار، كام أهنا تعترب متداخلة ومتكاملة مع بعضها البعض ومع العلم والتقانة وتتفاعل 

كية يتسري فيها بطريقة دينام أن عملية التعلممعهام من خالل االستقصاء وحل املشكالت، ناهيك عىل 

مي فإذا ما جد جديد،  يرانية، لذا فإن خطة سري الدرس تتوقف عىل املوقف التعليمي التعلودو

   .(2004كظهور مهارة جديدة سيؤدي إىل دعوة جديدة ومن ثم إىل استمرارية الدورة )أبو عطايا، 

 مشتلة الدراسة

 ازدياد ذلك عن ونتج العلم، طلب عىل متزايدا   اهتامما   العرشين القرن منتصف شهد لقد

 الصفية الغرف ازدحام ذلك عن نجم كام املختلفة، التعليمية واملؤسسات املدارس، يف الطلبة أعداد

 املناهج واحتواء املقررة، العلمية املادة حجم وازدياد املتسارع، املعرفة تزايد إىل باإلضافة بالطلبة،

 نقل يف ومسؤولياته املعلم أعباء ةزياد إىل أدى ذلك كل اجلزئية، التفاصيل من الكثري عىل الدراسية

 بشكل املعلومات توصيل يف الستخدامها حديثة طرائق عن البحث إىل واحلاجة الطلبة، إىل املعرفة

 ومنظومة الرتبوّية اهلياكل صميم يف تؤثر احلايل العرص يف التغرّيات أن إىل باإلضافة .الطلبة دافعية يثري

 النظام تطوير برضورة للدعوة منطلقا   شّكلت التغرّيات هذه وأنّ  للمجتمع، والثقايف الفكري البناء

  .املتسارعة احلايل القرن حتديات ملواجهة وذلك الرتبوي

 املدارس من عدد يف الرياضيات ملادة كمعلمة املجال هذا يف الباحثة خربة خالل ومن أنه إال

 الرياضيات، مادة تدريس يف البنائي النموذج استخدام عىل الرياضيات معلمي قدرة عدم الحظت

 وواضح كبري بشكل واعتامدهم .النموذج هذا لتطبيق لكرتوياإل التعليم من االستفادة عدم وايضا

 التلقي عىل الطالب دور وقرص للمعرفة كمصدر املعلم دور وتبني التقليدية بالطرق التعليم عىل

 صور يف ةلكرتونياإل الربامج بعض استخدام عىل األحوال أحسن ويف السطحية املناقشات وبعض

 نتيجة الباحثة الحظت وقد املرئي، العارض عىل هي كام الكتاب مادة عرض عىل كاالقتصار بسيطة

 التفكري عىل قدرهتم وعدم التعلم نحو دافعيتهم التفاعل وتدي وقلة بامللل الطالب شعور لذلك

 .والتفكري املشاركة يف للدافعية فاقدة مملة تعليمية بيئة ظل يف واالبتكاري اإلبداعي
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املعلم يستخدم اإلجراءات  الواقع الفعيل لتدريس مادة الرياضيات والذي يشري إىل أنّ  نّ إ

املنهجية والتفاعالت اللفظية والتي حترص دور الطلبة يف التلقي ومراقبة املشهد التي خيطط له املعلم 

واالمتحانات ال تقيس سوى  ،والطالب يستمعيلقن يف مادة الرياضيات وينفذه، فال يزال املعلم 

طرق التدريس املستخدمة حالي ا يف تدريس الرياضيات تعتمد عىل  مهارات تفكري متواضعة، وإنّ 

 جتعله وال بامللل الطالب تصيب التقليدية الطرق وأن التعليم املبارش والطريقة املعتادة يف التدريس،

 متعلام   احلايل عرصنا حيث يتطلب كبرية، بدرجة املعلم عىل تمدوتع التعليمية العملية يف فعاال   طرفا  

مما يظهر احلاجة إىل  املتعلم، دور من وهتمش تقلل أهنا كام الصحيح، التفكري عىل قادرا   مبتكرا   نشطا  

دراسة طرق جديدة تعتمد عىل التعلم البنائي الفعال الذي يتناسب مع متطلبات تدريس الرياضيات 

( بأن طرق التدريس املستخدمة 2007يف العرص احلايل، وهذا ما أكدته عدد من الدراسات مثل )بدر، 

تبة األوىل، باإلضافة إىل أن مجيع يف تدريس الرياضيات بشكل عام، تقوم عىل التعليم املبارش باملر

طرائق التدريس املستخدمة يف تعليم الطلبة ملواكبة التطورات الالزمة للقرن احلادي والعرشين 

ا لتلقي الضوء  ومن هنا جاءت الدراسة احلالية .تستخدم يف تدريس الرياضيات بدرجة ضعيفة جد 

من وجهة  مادة الرياضيات بالنموذج البنائي يف تدريس  لكرتويالتعليم اإل عىل أمهية استخدام نظام

  ؟ نظر املعلمني

 ةدراسأهداف ال

 ة:عن األسئلة الرئيسية التالي اإلجابةاحلالية اىل  دراسةهتدف ال

 تطبيق معلمي الرياضيات النموذج البنائي ومبادئه يف التعليم؟ مدىما  -

يف تدريس مادة  لكرتويالتعليم اإل الستخداممعلمي الرياضيات درجة تقدير ما  -

 الرياضيات بالنموذج البنائي؟ 
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 فرضيات الدراسة: تسعى الدراسة احلالية اىل التحقق من صحة الفرضيات التالية: 

 عينة استجابات يف( α= 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 البنائي بالنموذج الرياضيات مادة لتدريس لكرتوياإل التعليم استخدام أمهية عن دراسةال

  جنس؟ ملتغري تعزى

 عينة استجابات يف( α= 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 البنائي بالنموذج الرياضيات مادة لتدريس لكرتوياإل التعليم استخدام أمهية عن دراسةال

  التعليمي؟ املؤهل ملتغري تعزى

 عينة استجابات يف إحصائية( α= 0.05) الداللة مستوى عند داللة ذات فروق توجد ال -

 البنائي بالنموذج الرياضيات مادة لتدريس لكرتوياإل التعليم استخدام أمهية عن دراسةال

 اخلربة؟ سنوات عدد اختالف ملتغري تعزى

 أمهية الدراسة

كوسيلة تعليمية مؤثرة يف أنامط التفكري اإلنساي واكتساب  لكرتوياالستفادة من التعليم اإل .1

  .املعرفة واملهارات لدى الطلبة يف مواقف تعليمية، لتدريس الرياضيات بالنموذج البنائي

باملدارس خصوصا يف مادة الرياضيات، عن  التعليم حتديات الفعال ملواجهة التعليم تطبيق .2

 .لكرتوياإلطريق دمج النموذج البنائي مع التعليم 

يدي املهتمني إلدراك اجلوانب التي يتعني الرتكيز أتسهم هذه الدراسة يف وضع بحث بني  .3

يف تدريس مادة الرياضيات  لكرتويعليها، واملجاالت التي يمكن فيها استخدام التعليم اإل

 .بالنموذج البنائي

من وجهة نظر معلمي مادة  لكرتويتلقي الدراسة احلالية الضوء عىل جماالت التعليم اإل .4

الرياضيات، الذين يستخدمون هذه األدوات حاليا  يف التدريس، وبالتايل فإنَّه من املؤمل أن 

يؤدي اطالع املعلمني اآلخرين عىل نتائج هذه الدراسة عىل توليد الدافع اإلجيايب لدهيم ممَّا 

 .عليميف عملية الت لكرتوييسهم يف توسيع نطاق استخدام التعليم اإل
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 الرتبية يف للمناهج واملخططني للمسؤولني معلومات تقديم يف الدراسة نتائج تسهم .5

 .الرياضيات مادة يف املستقبلية التطويرية اخلطط يف هبا األخذ يمكنهم حتى والتعليم

 ةحدود الدراسة وحمددات الدراس

 الدراسة احلالية عىل معلمني ومعلامت الرياضيات جلميع املراحل يف قصبة عامن ترصقت -1

   .2016/2017من كال اجلنسني للفصل الدرايس األول للعام الدرايس  األوىل

وثبات أدوات الدراسة، وصحة  حمددات الدراسة: تتحدد نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق -2

 .التحليل اإلحصائي وهبذا تتحقق درجة تعميم النتائج

 ةالدراسمصطلحات 

هو عملية االحتواء الديناميكي اىل الطالب يف املوقف التعليمي أو الصفي،  التعلم البنائي:

اف املعلم، والتي تتطلب من الطالب التفكري، واحلركة واألداء واملشاركة الفعالة حتت توجيه وإرش

يف تطبيق النموذج البنائي يف  لكرتويويف هذه الدراسة تركز عىل أمهية  استخدام املعلمني للتعليم اإل

يف حل املشكالت، والتعاون واملناقشة مع الطلبة  ةتدريس الرياضيات، فهو حيث الطالب عىل املبادر

اآلخرين ونمو املهارات االجتامعية، وبناء وتطوير تراكيب معرفية جديدة، متتاز بالشمولية والعمومية 

  .مقارنة باملعرفة السابقة، واستخدام هذه الرتاكيب املعرفية اجلديدة يف معاجلة مواقف بيئية جديدة

( الدراسية املقررات)  املناهج تقديم بأنه نظام لكرتوياإل لتعليمل( م2006) الشهري تعريف

 التفاعيل التلفزيون أو االسطوانات، عرب أو الصناعية، األقامر أو حملية، شبكة أو االنرتنت، شبكة عرب

 .الطلبة إىل للوصول

 أو التعليمية الربامج لتقديم تعليمية منظومة بأنه لكرتوياإل للتعليم(  2011) السامل تعريف

 واالتصاالت املعلومات تقنيات باستخدام مكان أي ويف وقت أي يف املتدربني أو للمتعلمني التدريبية

 ..احلاسوب أجهزة املمغنطة، األقراص ،لكرتوياإل الربيد املحلية، القنوات اإلنرتنت،)  مثل التفاعلية

 غري أو الدرايس الفصل يف متزامنة بطريقة املصادر متعددة تفاعلية تعلمية تعليمية بيئة لتوفري(  الخ

 .واملعلم املتعلم بني والتفاعل الذايت التعلم عىل اعتامدا   حمدد بمكان االلتزام دون بعد عن متزامنة
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االجرائي: مجيع ما يلزم معلمي الرياضيات يف عملية تدريس مادة  لكرتويالتعليم اإل نظام

الرياضيات بالنموذج البنائي، بحيث يقدم املحتوى التعليمي ملادة الرياضيات باملرحلة الثانوية، 

بطريقة هتدف إىل إجياد بيئة تعليمية تفاعلية غنية متعددة املصادر بصورة جزئية أو شاملة للمعلم 

، الواقع اإلفرتايض، ةام الربجميات التعليمية، احلاسب اآليل، الوسائط املتعددوالطالب، باستخد

التقنيات التعليمية، والفيديوهات، للوصول إىل مصادر التعليم والتعلم يف أقرص وقت وأقل جهد 

 .دون تقيد بمكان معني أو زمان حمدد ةوأكرب فائد

 ةالدراسات السابق

أثر توظيف التعلم البنائي بنموذج التعلم القائم عىل ( اىل معرفة 2008هدفت دراسة )رزق،

يف برجمية لوحدة املجموعات عىل تنمية التحصيل عند املستويات املعرفية:  -نموذج ويتيل-املشكلة 

تكون جمتمع الدراسة من طالبات الصف  .التذكر، الفهم، التطبيق، والثالثة املستويات السابقة جمتمعة

األهلية بمدينة مكة، وكانت عينة الدراسة جمموعتني: املجموعة التجريبية األول املتوسط باملدارس 

فقد  .( طالبة، واستخدم التصميم شبه التجريبي25( طالبة، واألخرى ضابطة وعددها )25وعددها )

أظهرت نتائج الدراسة تفوق طالبات املجموعة التجريبية عىل املجموعة الضابطة عند مجيع املستويات 

ثالثة: التذكر، الفهم، التطبيق، ومجيع املستويات جمتمعة، وذلك يف متوسط درجات االختبار املعرفية ال

 .التحصييل البعدي

معلامت الرياضيات والعلوم  أمهية وعي( هدفت إىل الكشف عن 2012ويف دراسة )حلسني ،

ام هدفت إىل ك .يف املرحلة املتوسطة بالكتابة من أجل التعلم كمدخل للتدريس ذو عالقة بالبنائية

الكشف عن الكيفية التي يمكن هبا للمعلمة تفعيل دور الكتابة يف الصف لتحقيق التعلم يف ماديت 

وقد تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل إلجراء الدراسة بتطبيق أداة الدراسة،  .الرياضيات والعلوم

علمة من معلامت الرياضيات ( م 181عينة الدراسة )  عىل-الغرضوهي عبارة عن استفتاء ُأعد هلذا 

( تقريبا من جمتمع الدراسة الكيل ملعلامت العلوم والرياضيات يف % 11.6والعلوم شكلن نسبة ) 

أظهرت نتائج البحث بأن  1432املرحلة املتوسطة بمدينة الرياض يف النصف الدرايس الثاي عام 
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ىل دور الطالبة يف العملية التعليمية، املعلامت لدهين وعي جيد بفكرة الفلسفة البنائية والتي تركز ع

 ..جديدة يف بيئة مشجعة عىل اإلبداع

( نحو اجتاهات واستخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة 2013ويف دراسة) لوقيع اهلل ،

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل استخدام واجتاهات أعضاء هيئة  .اجلزيرة للوسائل التعليمية احلديثة

واستخدمت  .زيرة بالسودان للوسائل التعليمية احلديثة يف عملية التدريسالتدريس بجامعة اجل

االستبانة ملعرفة مستوى االستخدام ولقياس اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام الوسائل 

التعليمية احلديثة يف عملية التدريس، حيث اختريت العينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة اجلزيرة، 

وأظهرت النتائج عدم وجود  .( أعضاء موزعني عىل قطاعات اجلامعة املختلفة203) وبلغ حجمها

فروق يف اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام الوسائل التعليمية احلديثة يف التدريس ترجع 

ووجود فروق يف اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اجلزيرة  .ملتغريي النوع، والدرجة العلمية

تخدام الوسائل التعليمية احلديثة يف التدريس ترجع ملتغري سنوات اخلربة بالتدريس لصالح نحو اس

 .أقل من مخس سنوات

( هدفت اىل التعرف عىل فاعلية نموذج بايبي البنائي املدعم 2014ويف دراسة ل )صديق، 

املوهوبني علميا  يف  بأنشطة إثرائية يف كل من: التحصيل، وتنمية مهارات ما وراء املعرفة لدي التالميذ

( تلميذا  من مدرسة العروبة اإلعدادية 29الصف الثاي اإلعدادي، وقد تكونت جمموعة البحث من )

وقد استخدم  .املشرتكة، تم انتقاؤهم وفقا  للتعريف اإلجرائي للموهوب علميا  يف ذلك البحث

( املنهج الوصفي يف إعداد اإلطار النظري للبحث والوحدة التجريبية بام تشتمل عليه 1الباحث: )

من: كتاب التلميذ وكراسة النشاط ودليل املعلم، وقد توصلت الدراسة إىل أن حجم تأثري نموذج 

وكل مستوى من  بايبي البنائي املدعم بأنشطة إثرائية كان كبريا  عىل كل من: التحصيل ككل،

 .مستوياته، ومهارات ما وراء املعرفة ككل، وكل مهارة من مهاراهتا الفرعية

الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة أمهية النموذج البنائي ومناسبته لتعليم مادة  اتفقت 

الرياضيات، وعىل أمهية استخدام االسلوب البنائي وفاعليته يف حتقيق أهداف مادة الرياضيات، 
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احلالية عن الدراسات السابقة: أوال يف املنهج املتبع وهو املنهج الوصفي املسحي،  دراسةال واختلفت

يف تدريس الرياضيات  لكرتويحيث يصف الواقع كام هو موجود، أيضا يف استخدام التعلم اإل

 .بالنموذج البنائي

 منهجية الدراسة وإجراءاهتا

 .التحلييل، اتبعت الدراسة املنهج الوصفي دراسة: لتحقيق اهداف المنهج الدراسة

 تكون جمتمع الدراسة من معلمني ومعلامت الرياضيات يف املدارس احلكومية جمتمع وعينة الدراسة:

 .( معلم ومعلمة160عددهم ) واملرجح، التابعة لقصبة عامن األوىل الثانوية

لعدم إمكانية تطبيق أداة الدراسة عىل مجيع أفراد جمتمعها من معلمي ومعلامت  نظرا   :الدراسةعينة 

( معلم 70الرياضيات يف املدارس احلكومية بمدينة عامن، وتم اختيار عينة الدراسة مكونه من )

( وصف لعينة الدراسة من 1ويف جدول رقم ) املتيرسة،ومعلمة من جمتمع الدراسة بطريقة العينة 

    .اخلربةالعلمي والتخصص وعدد سنوات  املؤهل حيث

 حمورين عىل االستبانة حماور وتركزت .تم استخدام االستبانة كأداة هلذه الدراسةأداة الدراسة: 

أمهية  الثاي واملحور البنائي، التعلم لنموذج الرياضيات معلمي معرفة األول املحور اساسيني،

 .البنائي الرياضيات بالنموذج مادة تدريس يف لكرتوياإل التعليم الرياضيات معلمي استخدام

للتحقق من صدق مقياس الدراسة تم استخدام طريقة صدق املحكمني، إذ ُعرضت  صدق األداة:

( من ذوي اخلربة واالختصاص، ملعرفة رأهيم 4فقرات االستبانة عىل جمموعة من املحكمني وعددهم )

، الرتبوية واللغوية للموضوع املراد دراسته، حول أمهية  صالحية الفقرات ووضوحها من الناحيتني

وإبداء التعديالت أو املالحظات يف حال احتاجت الفقرة إىل تعديل، أو إضافة فقرات أخرى غري 

( فام فوق، ويف ضوء % 80واردة يف األداة، بحيث تم اعتامد الفقرات التي حصلت عىل نسبة اتفاق)

بإجراء التعديالت املقرتحة من قبل املحكمني، وبالتايل أصبحت األداة مكونه  ةالباحث تذلك قام

 .( فقرة50بصورته النهائية من )
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التوزيع النسبي للمبحوثني حسب: اجلنس، املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلربة، املعرفة السابقة بالتعليم 

 (1، جدول رقم )لتوروياإل

 املتغري العدد النسبة املئوية

 ذكور 28 40%
 اجلنس

 إناث 42 60%

 بتالوريوس 45 64%
 املؤهل العلمي

 ماجستري 25 36%

 سنوات 5أقل من  15 21.4%

 10إىل أقل من  5من  24 %34.3 سنوات اخلربة

 سنوات فأكثر 10 31 44.3%

معلم ومعلمة من غري عينة  15عىل  االستبانةبتطبيق  الداخيل: قامت الباحثة االتساقصدق 

االتساق الداخيل بني كل حمور من املحورين مع الدرجة الكلية للمقياس  الدراسة، ثم حساب

 ييل:  وظهرت النتائج كام

 كتل للمقياس الدرجة التلية أبعاد املقياس مع من بعد لتل االرتباط ( معامالت2جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد املقياس م

 0.01دالة عند  0.629 املحور االول 1

 0.01دالة عند  0.615 املحور الثاي 2

 0.05دالة عند  0.7766 الكل 3

 أن معامالت االرتباط بني كل بعد من أبعاد املقياس ودرجة ةدول السابقاجليتضح من 

مستوى عال  وأن املقياس ككل عىلاملقياس ككل دالة إحصائيا  وهذا يعني أن أبعاد املقياس متسقة، 

 .، ويف هذه احلالة نستطيع تطبيقة عىل العينة األصليةمن االتساق
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حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وجد أن قيمة معامل ألفا كرونباخ للمقياس ككل  ثبات األداة:

ن الثبات ( وهذه القيمة مرتفعة وتشري إىل أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية م0.92تساوي )

كذلك كانت مجيع قيم الفا كرونباخ جلميع املحاور  .هبا وبالتايل يمكن االعتامد عىل النتائج والوثوق

 .(0.92( إىل )  0.91مرتفعة وتراوحت من ) 

 ( جدول الثبات بطريقة الفاكرونباخ3جدول رقم )

 قيم الفاكرونباخ املحور

 0.92 املحور األول

 0.91 املحور الثاي

 0.92 املقياس الكيل

 النصفية التجزئة بطريقة الثبات حساب

 النصفية التجزئة بطريقة الثبات ( حساب4جدول رقم )

 النصفية معامل الثبات اىل التجزئة قيم املحور

 0.91 املحور األول

 0.90 املحور الثاي

 0.91 املقياس الكيل

( وهذا مؤرش عىل 0.90( إىل )0.91تراوحت قيم معامل الثبات اىل التجزئة النصفية من)

( مما يشري إىل متتع املقياس بدرجة عالية من 0.05أن مجيع القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى)

 .الثبات
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 ةنتائج الدراس

 و معرفة درجةتطبيق معلمي الرياضيات ملبادئ النموذج البنائية يف التعليم،   مدىملعرفة 

 بالنموذج الرياضيات مادة تدريس يف لكرتوياإل التعليم استخدام ألمهية الرياضيات معلمي  تقدير

 ليكرت تدريج باستخدام الدراسة، أداة عىل الدراسة عينة أفراد استجابات تصحيح البنائي، تم

( 4) كبرية وبدرجة درجات،( 5) جدا   كبرية بدرجة: اآليت النحو عىل املوافقة، لدرجات اخلاميس

 تم وقد ،(1) جدا   قليلة وبدرجة ،(2) قليلة وبدرجة درجات،( 3) متوسطة وبدرجة درجات،

(  تدريج أدنى – تدريج أعىل: ) للمعادلة وفقا   احلسابية املتوسطات عىل للحكم التايل املعيار استخدام

 0.8= 5( /  5-1= )    البدائل عدد/ 

 بدرجة امتالك مدى( 2.60 -1.81: )ثانيا    .جدا   قليلة بدرجة امتالك مدى( 1.80 -1: )أوال    

 امتالك مدى( 4.20 -3.41: )رابعا   .متوسطة بدرجة امتالك مدى( 3.40 -2.61: )ثالثا   .قليلة

   .جدا   كبرية بدرجة امتالك مدى( 5.00 -4.21: )خامسا   .كبرية بدرجة

املعيارية للمحور  اتنحرافواال احلسابية واملتوسطات التكرارات بحساب الباحثة و قامت

 العام احلسايب املتوسط وكان(  3.51-2.7) بني احلسابية املتوسطات تراوحت حيث األول،

 االمهية ان عىل النتيجة هذه وتدل .(1.07) معياري انحرافو( 3.28) املحور االول يبلغ لفقرات

 التعليم ألمهية استخدام الرياضيات معلمي  تقدير درجة، وملعرفة متوسطة املحور هلذا النسبية

 التكرارات بحساب الباحثة قامت البنائي، بالنموذج الرياضيات مادة تدريس يف لكرتوياإل

-1.83) بني احلسابية املتوسطات تراوحت حيث املعيارية، اتنحرافواال احلسابية واملتوسطات

لتقديرات أفراد العينة عىل فقرات هذا  املحور الثاي لفقرات العام احلسايب املتوسط وكان(  2.58

  .(، وهو يقابل تقدير بدرجة قليلة0.96معياري ) انحراف( وب2.06املجال ككل )

 أمهية عن: ملعرفة هل هناك فروق بني إجابات عينة الدراسة ةولتحقق من فرضيات الدراس

 العلمي، املؤهل ملتغري تعزى البنائي بالنموذج الرياضيات مادة لتدريس لكرتوياإل التعليم استخدام

 الوسط بلغ حيث املعياري، نحرافواال احلسايب الوسط قامت الباحثة بحساب؟ ، واخلربة، اجلنسو
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 ،0.49 معياري انحرافب 2.12 بكالوريوس اجلامعي مؤهلهم الذين الرياضيات ملعلمي احلسايب

 معياري انحرافوب 1.79 ماجستري عىل احلاصلني الرياضيات ملعلمي الوسط وكان %64 تقدر بنسبة

وملعرفة أن هذه الفروق حقيقية ام ال، تم استخدام االختبار  .%36 تقدر بنسبة وان 0.35 مقداره

( 5نستدل من اجلدول رقم ) .0.05عند مستوى داللة  4.116( تساوي Tالتائي حيث كانت قيمة )

متوسطات استجابات عينة الدارسة بالنسبة ألداة الدراسة ككل  بني إحصائيا  عىل وجود فروق دالة 

 استخدام أمهية عنعينة الدراسة وملعرفة هل هناك فروق بني إجابات  .ملتغري املؤهل العلميتبعا  

ملتغري اجلنس، تم حساب الوسط  تعزى البنائي بالنموذج الرياضيات مادة لتدريس لكرتوياإل التعليم

 انحرافب  2.16املعياري للفئتني، حيث بلغ املتوسط احلسايب اىل املعلامت  نحرافاحلسايب واال

معياري  انحرافب 1.77، و بلغ الوسط احلسايب اىل املعلمني %60ونسبة تقدر  0.46 معياري 

ملعرفة داللة  T ثم استخدم اختبار، وملعرفة أن هذه الفروق حقيقية ام ال،  %40، ونسبة تقدر  0.32

 قيمةكانت  حيث إحصائيا  ( عىل وجود فروق دالة 5دول رقم )جونستدل من خالل هذه الفروق، 

(T) ( وهي دالة 4.025املحسوبة )  أكثر املعلامت أن وهذا يدل عىل (،0.05عند مستوى ) إحصائيا 

 .املعلمني من البنائي بالنموذج الرياضيات مادة لتدريس لكرتوياإل التعليم استخدام ألمهية وعيا  

 .، ومتغري اجلنساملؤهل الدرايسوفقا ملتغري  االستبانةات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل نحرافاملتوسطات احلسابية واال (5رقم )جدول 

 العدد  املتغري
املتوسط 

 احلسايب

 نحرافاال

 املعياري

( T) قيمة

 املحسوبة

درجات 

 احلرية

الداللة 

 اإلحصائية

املؤهل 

 التعليمي

 0.49 2.12 45 بكالوريوس
4.116 68 0.020* 

 0.35 1.79 25 ماجستري

 اجلنس
 0.32 1.77 28 ذكر

4.025 68 0.000* 
 0.46 2.16 42 انثى
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( بني إجابات 0.05وملعرفة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 البنائي بالنموذج الرياضيات مادة لتدريس لكرتوياإل التعليم استخدام أمهية عناملعلمني واملعلامت 

املعياري لكل فئة من  نحرافتم حساب املتوسط احلسايب واالتعزى اىل اختالف متغري اخلربة ؟ 

 1.73سنوات كان 5( عىل أن الوسط احلسايب للفئة  أقل من 6الفئات الثالثة، ويدل جدول رقم )

معياري قدره  انحرافب 2.10كان  10-5سايب للفئة ، والوسط احل 0.11معياري مقداره  انحرافب

، وملعرفة هذه الفروق  0.49معياري  انحرافب 1.96كان وسطها احلسايب  فأكثر10والفئة  0.42

عدم وجود فروق دالة عىل  يدل ( 6حقيقيه ام ال ثم استخدام اختبال حتليل التباين ومن جدول رقم )

 حيثمتوسطات استجابات جمتمع الدارسة بالنسبة ألداة الدراسة ككل تبعا  ملتغري اخلربة  بني إحصائيا  

  .(0.05) عند مستوى إحصائيا  ( وهي غري دالة 2.172)ف( املحسوبة ) قيمةكانت 

 .وفقا ملتغري سنوات اخلربه ات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل االستبانهنحرافاملتوسطات احلسابية واال (6)جدول رقم 

 العدد  املتغري
املتوسط 

 احلسايب

 نحرافاال

 املعياري

 (F)قيمة 

 املحسوبة

درجات 

 احلرية

الداللة 

 اإلحصائية

 اخلربة

أقل من 

 سنوات5
15 1.73 0.11 

2.172 68 0.121 
5-10 24 2.10 0.42 

 0.49 1.96 31 فأكثر10

 ظهور هذه النتائج إىل:  سبب باحثةوتعزو ال

إىل أن ممارسة التدريس البنائي حيتاج إىل خربات متجددة، وإىل انتقال مستمر نحو هذه  .1

املامرسات، وكان لتأثر املعلمني وتقليدهم لبعضهم بعضا، من خالل تطبيق أنامط 

 وسلوكيات ذات طابع تقليدي، مستوحاة من أفكار املدرسة السلوكية، مما حيد أثر اخلربة

التدريسية، وجعلها غري ذي جدوى يف نقل األفكار البنائية إىل البيئة الصفية، وهذا ما 

 .(2003( ودراسة ريامن)2012(، ودراسة احلسني )2002الوهر ) دراسةتوصلت اليه 
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 التي األهداف حتقيق يف وتطبيقاته لكرتوياإل التعليم ألمهية املعلمني واملعلامت وعي عدم .2

 وتبادل وحفظ التعليمية، الدروس مواضيع عن املعرفة يف التوسع خالل من املعلم حيتاجها

 تبسيط يف تسهم فهي وللطلبة، للمعلم مفيدة جوانب وحتقق .الطلبة مع والتواصل امللفات،

مة العلمية املادة م املطلوبة، املعلومات عىل للحصول الوقت اختصار ويف للطلبة، املقدَّ  وتفهُّ

 بسهولة واسرتجاعها املعلومات ختزين و حفظ ويف املدريس، املنهاج حيتوهيا التي املعلومات

 .احلاجة عند

 محلة عن البكالوريوس محلة لصالح املؤهل العلمي  ملتغري وفقا   املفحوصني بني فروق توجد .3

 تقديرا   يتوقعون ألهنم جدا منطقي وهذا ورغبة جهد أقل املاجستري محلة أن أي املاجستري،

 من ورغبة جهد أكثر االناث املعلامت وأن .معنوياهتم فتتحطم أفضل، ووظيفة واحرتاما  

حسب متغري اخلربة، الن معلمني  دراسةوانه ال يوجد فروق بني عينة ال .الذكور املعلمني

ومعلامت الرياضيات خيضعون لنفس النمط يف الدورات التدريبية ونفس الطريقة التقليدية 

  .يف الور  التدريبية واالنشطة يف التطوير املهني

وإن إخالص املعلم  .البنائي يف عملية التعلم والتعليم رهن اقتناع املعلمني تعلمإن تطبيق ال .4

دة الطلبة ورعاية املبدعني ال يقل أمهية يف التدريس من أية عوامل أخرى تتعلق ومحاسه إلفا

 (، املهيدب2005(، محاده )2013لوقيع اهلل ) سةابالعملية التدريسية وهذا ما يتفق مع در

(2005).  

نحن اليوم بحاجة أكثر من قبل إىل اسرتاتيجيات  تعليم وتعلم متدنا بآفاق تعليمية واسعة  .5

ومتقدمة تساعد طالبنا عىل إثراء معلوماهتم وتنمية مهارهتم العقلية املختلفة ومتنوعة 

وهذا ال يتأتى اال بوجود املعلم املتخصص  .وتدرهبم عىل التفكري وإنتاج اجلديد واملختلف

الذي يعطي طالبه فرصة املسامهة يف وضع التعميامت وصياغتها وجتربتها، وذلك من خالل 

اسبة وإثارة اهتامماهتم، وأن تكون لديه القدرة عىل إبداء االهتامم تزويدهم باملصادر املن

  .بأفكار الطلبة واستخدام أساليب بديلة ملعاجلة املشكالت
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 التوصيات

تزويد أعضاء هيئة التدريس بدليل إرشادي يوضح فلسفة نظرية التعلم البنائي، وبعض  .1

 .املنبثقة عنها التدريسية االسرتاتيجيات

 لكرتويمستلزمات البيئة التعليمية الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجيات التعليم اإلتوفري مجيع  .2

تضمني مناهج الرياضيات نامذج تطبيقية لدروس تقوم استخدام األدوات التكنولوجية يف  .3

 .البنائي، ليستفيد منها املعلمون يف تدريسهمالتعلم تطبيق 

اسرتاتيجيات علمني يف تطبيق إجراء دراسات وبحوث أخرى، حول العوائق التي تواجه امل .4

احلديثة، وأفكار نظرية التعلم البنائي، أو حول اجتاهات الطلبة وتقبلهم للمنحى  التدريس

 .البنائي يف التعلم

إعطاء اهليئة التدريسية من محلة الدراسات العليا مزيد من االهتامم من التقدير، حتى يكون  .5

 .هلم دافع اىل مزيد من العطاء

زيادة احلوافز املادية اىل اهليئة التعليمية من الذكور، حتى يتسنى هلم الوقت يف حتضري  .6

 .ا، بدل من اعطاء كل الوقت اىل الدروس اخلصويصإلكرتونيالدروس 
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 ( أدوات البحث1ملحق )

 

  .....ورمحة اهلل وبركاته عليتمالسالم 

 

تطبيق معلمي الرياضيات النموذج البنائي مدى هتدف الباحثة يف الدراسة احلالية ملعرفة 

لتدريس مادة الرياضيات  لكرتوياستخدام أدوات التعليم اإلومبادئه يف التعليم، وأيضا أمهية 

عىل  ةبالنموذج البنائي يف اململكة األردنية اهلاشمية، بحيث يتم التدريس هبذا النموذج مساعدة الطلب

بناء مفاهيمهم ومعارفهم العلمية وفق مراحل متتالية هي: االندماج االستكشاف، الرشح، والتوسع، 

هذه االستبانة لتحقيق هذه األهداف، نظرا  ملا عرف عنكم  يديكمأ بنيبأن تضع  لذا تترشف الباحثة

 .من خربة واسعة يف جمال العملية التعليمية

 

 شاكرة  ومقدرة  لتم حسن تعاونتم

 

 الباحثة
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 أوال : بيانات عامة

 )    ( أنثى  )    ( ذكر س:اجلن

 )    ( ماجستري  (    بكالوريوس ) ي:العلم املؤهل

 ة:عدد سنوات اخلرب

 (    )وات سن 10من  أكثر  )    ( سنوات 10إىل أقل  5من  )    ( سنوات 5أقل من 

                           )    ( معرفة متخصصة  )    ( عرفة عامةم :لتورويملعرفة السابقة بالتعليم اإلا

 الفقرة م
موافق بدرجة 

 كبرية جدا  

موافق بدرجة 

 كبرية

 بدرجة

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

وبدرجة 

 قليلة جدا  

 .املحور األول : مدى تطبيق معلمي الرياضيات النموذج البنائي ومبادئه يف التعليم

      الطالب هو حمور العملية التعليمية 1

      املعلم هو حمور العملية التعليمية 2

3 

 داخل أمهية التفاعل االجتامعي بني الطلبة

رشوعات املشوركة الصف من خالل امل

 وجلسات املناقشة

     

      املعلم هو منظم للبيئة التعليميةدور  4

      يتلقى الطالب اخلربات من املعلم مبارشة 5

6 
عىل عمليات االكتشاف تشجيع الطلبة 

 الذايت
     

7 
 يتيح للطلبة الفرصة للتفتري يف اكرب عدد

 ممتن من احللول للمشتلة الواحدة
     

8 
أنمي القدرة عىل التفتري والتحليل لدى 

 الطلبة
     

9 
عىل املالحظة أنمي قدرات الطلبة 

 والبحث واالستقصاء
     

10 
ئهم ، عىل تعديل أخطا أدرب الطلبة

 واكتشاف مفاهيمهم بأنفسهم
     

11 
ربات حسية ذات صلة أسعى إىل توفري خ

 الدرس بمضمون
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 الفقرة م
موافق بدرجة 

 كبرية جدا  

موافق بدرجة 

 كبرية

 بدرجة

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

وبدرجة 

 قليلة جدا  

12 
 أحدد املفهوم الذي أريد أن أقدمه للطلبة

 مسبقا
     

      أجتنب إعطاء اإلجابات مبارشة 13

14 
استمع لطروحات وأفتار وانتقادات 

 الطلبة
     

15 

أشجع الطلبة عىل التعلم من مصادر 

كمتان خمتلفة وعدم االكتفاء باملدرسة 

 للتعلم

     

16 
أَقدم للطلبة مشتالت علمية تتضمن 

 حتديا مناسبا لتفتريهم
     

      انظم بيئة التعلم بشتل فعال 17

18 
حلوار والنقاش معي أشجع الطلبة عىل ا

 ومع بعضهم بعض
     

19 
ولد تناقضات اعرض للطلبة جتارب ت

 الفوراضاهتم األولية
     

20 
فهم الطلبة للمفاهيم  أحاول التشف عن

 .السابقة قبل البدء بالدرس
     

21 
افيا يف التفتري بعد أعطى للطلبة وقتا  ك

 طرح السؤال
     

22 
عىل تعديل أو حتسني أشجع الطلبة 

 تفسرياهتم
     

23 
أعطي الوقت التايف للطلبة بحيث 

 يتتشفوا مفاهيمهم بأنفسهم
     

24 
أسعى إىل مساعدة الطالب للعمل بفاعلية 

 اآلخرين عن طريق التعاون اجلامعيمع 
     

25 
أسعى إىل مساعدة الطالب للعمل بفاعلية 

 اآلخرين عن طريق التعاون اجلامعيمع 
     

26 

استعامل وسائل تقويم متنوعة ومناسبة 

درس باستخدام التعليم ألهداف ال

 لتوروياإل
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 الفقرة م
موافق بدرجة 

 كبرية جدا  

موافق بدرجة 

 كبرية

 بدرجة

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

وبدرجة 

 قليلة جدا  

27 
أمهية  قدرة الطلبة عىل استخالص تقويم 

 نتائج أعامهلم
     

28 
إعطاء أسئلة متنوعة تقيس أمهية  حتقيق 

 الدرس أهداف
     

29 
وضوعية يف تقويم الطلبة الدقة وامل

 باستخدام
     

      ليل نتائج تقويم الطلبة وتفسريهاحت 30

 .يف تدريس مادة الرياضيات  بالنموذج البنائي لتوروياإلاملحور الثاي: أمهية استخدام معلمي الرياضيات التعلم 

31 

أساعد الطلبة يف الوصول إىل إحداث 

ة، املعارف اخلاصة باملادة التعليمية بسهول

 لتورويباستخدام التعليم اإل

     

32 

إىل  لتوروييؤدي استخدام التعليم اإل

ع أساليب التعلُّم بام يتالءم مع حمتوى  تنوُّ

 املادة العلمية

     

33 
إىل  لتوروييؤدي استخدام التعليم اإل

 زيادة مهارة التفتري لدى الطلبة
     

34 
إىل تعزيز  لتوروييؤدي التعليم اإل

 عليمية املرتبطة باملادة العلميةالنشاطات الت
     

35 

ي التعليم  لدى الطلبة   لتوروياإلينمِّ

مهارات التفاعل واملشاركة مع بعضهم 

 البعض

     

36 
يف إثراء وزيادة  لتوروييساعد  التعليم اإل

 املفاهيم حول املادة العلمية
     

37 
يف تبسيط  لتوروييسهم  التعليم اإل

مة للطلبةامل  فاهيم العلمية املقدم
     

38 
م  عىل لتوروييساعد التعليم اإل تفهُّ

 املعلومات التي حيتوهيا املنهاج املدريس
     

39 

يف حفظ  لتوروييساعد التعليم اإل

املعلومات و ختزينها واسورجاعها بسهولة 

 عند احلاجة

     

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.4.4


Dr. Al-Bado, Amal Mohammed Abdullah  

Volume (2) No. (1) 2019 

203 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.1.4  

 الفقرة م
موافق بدرجة 

 كبرية جدا  

موافق بدرجة 

 كبرية

 بدرجة

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

وبدرجة 

 قليلة جدا  

40 
إىل تعزيز  لتوروييؤدي  التعليم اإل

 عليمية املرتبطة باملادة العلميةالنشاطات الت
     

41 
يف تعزيز  لتوروييسهم التعليم اإل

 مهارات التعلُّم الذايت
     

42 

عىل نقد  لتوروييساعد التعليم اإل

ت املطروحة حول املادة األفتار واملعلوما

 التعليمية

     

43 

يف تواصل   لتوروييسهم التعليم اإل

ارس األخرى الطلبة مع زمالئهم يف املد

 حول املادة التعليمية

     

44 
إىل زيادة مهارة  لتوروييؤدي التعليم اإل

 التفتري اإلبداعي
     

45 
من قابلية أطراف  لتوروييزيد  التعليم اإل

 التعليمة لعملية التعليم التعّلمالعملية 
     

46 
عىل زيادة  لتوروييعمل التعليم اإل

 فاءة والتحصيل العلمي لدى الطلبةالت
     

47 

 يف الوصول إىل لتوروييسهم التعليم اإل

أحدث املعلومات املرتبطة باملادة العلمية 

 وكفاءةبرسعة 

     

48 

م  لتوروييساعد التعليم اإل عىل تفهُّ

مات التي حيتوهيا املقرر الطلبة للمعلو

 املدريس

     

49 

الطلبة يف  لتوروييساعد التعليم اإل

الوصول للمعارف واملعلومات اخلاصة 

 باملادة التعليمية بسهولة

     

50 

يف التواصل مع  لتوروييسهم التعليم اإل

املتخصصني لالستفادة من خرباهتم 

 العلمية

     

 

  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.1.4



