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ممارســات الـتعلم البنــائي لــدى معلمــي    إلــى التعـرف  هــدفت هــذه الدراســة :ملخـص 
رات ذات الصلة بممارساتهم التدريسية في القتها ببعض المتغيوع ،التربية اإلسالمية

ومعلمة  معلما )30(تكونت عينة الدراسة من . إربد التربية والتعليم لقصبة مديرية
العليـا للفصــل الدراســي   األساســيةيدرســون مـادة التربيــة اإلســالمية للمرحلـة   ممـن  
ولتحقيق أهداف الدراسة جمعت بيانات الدراسـة باسـتخدام    .2015/2016 األول

 اإلحصــائي أنكشـفت نتــائج التحليـل    .فقــرة) 37(مكونــة مـن   داة بطاقـة مالحظـة،  أ
بــل ، ممارســات الــتعلم البنــائي للمعلمــين لــم تــرق إلــى مســتوى عــال مــن الممارســة    

بينما لم تظهر النتائج  ".قليلة"و" متوسطة" ةتوزعت جميعها ضمن درجة ممارس
على ذلك،  وبناًء. لهم العلميوجود عالقة بين تلك التقديرات وخبرة المعلمين ومؤه
   .خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات ذات العالقة

  ).، التعلم البنائياإلسالمية، معلم التربية ممارسات تدريسية: الكلمات المفتاحية(

  

  
  

  

المعلم المكون األساس والمؤثر في النظام  ديع :مقدمة
التي يعتمد أهم مدخالت العملية التعليمية التعلمية والتربوي، 

ونظرًا للدور . تهوفاعليالمعلم صالحها وفاعليتها على مدى صالح 
الرئيس الذي يقوم به معلم التربية اإلسالمية في تنمية المفاهيم 

وغرس القيم والمبادئ التي دعا لها ديننا الحنيف، تبرز  ،اإلسالمية
معلمين مؤهلين يمتلكون الكفايات والمهارات  إلعدادالحاجة 

اإلسالمية التربية  مادة راتيجيات التي تمكنهم من تدريسواالست
  .واقتدار ةبفاعلي

ن مــن دالئــل المعلــم النــاجح اختيــاره   أ) 2010(ويــرى شــاهين 
 ،الدرس ومحتواه من ناحية أهدافالتدريس التي تحقق  الستراتيجية

مـن   العديـد ، حيـث يوجـد   أخـرى احتياجـات الطلبـة مـن ناحيـة      وتالئم
، لـذا  اإلجـراءات تتشابه في تنفيذ  أوي قد تتداخل االستراتيجيات الت

 اسـتراتيجية اسـتخدام   أو منها، ن المعلم الجيد يمكنه تطبيق مزيجإف
 تاسـتراتيجيا  أنخصوصـا  واحدة بما يتفق وطبيعة محتوى الـدرس،  

مــن  وأن ؛أثــر فــي اتجاهــات المتعلمــين  ايكــون لهــ أنالتــدريس يمكــن 
ــةتــدريس   أهــداف أهــم  ــمــادة دراســية تن   أي اتجاهــات المتعلمــين    ةمي

ــة نحوهــا، اإل ــق، ميــولهم  وتحســين  يجابي  تعلم لــ الدافعيــة لــديهم    وخل
ــية    ــادة الدراســــــــــــــــــ ــذه المــــــــــــــــــ ــايمة، (هــــــــــــــــــ   ).1995صــــــــــــــــــ
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Constructivist Learning Practices among Elementary 

Islamic Education Teachers in Jordan 
 

Intisar G. Mustafeh,  Elementary Education Department, Yarmouk 
University, Irbid, Jordan.  

 
Abstract: This study aimed to explore Islamic education teachers' 
constructivist learning practices and its relation with some variables. 
The sample of the study consisted of thirty teachers specialized in 
Islamic education (2015/2016). The researcher designed an 
observation instrument which consisted of (37) items to collect the 
data about constrctivist learning environment. The findings revealed 
that the constructivist learning practices of Islamic education teachers 
have not developed to a high level of practice, but they have achieved 
a moderate and low degree. Moreover, it was found that there is no 
relation between the prospect constructivist teaching practices and 
teachers' experience, gender or their academic qualifications. Some 
recommendations were derived.  
(Keywords: Instructional Practices, Islamic Education Teachers, 
Constructivist Learning). 

  

  

التعلم البنائي  تاإلسالمية بممارساوال بد أن يهتم معلم التربية 
المشتقة من النظريات التربوية الحديثة التي تتواءم مع الحاضر 

النظرية البنائية من أبرز الفلسفات التربوية  دوتع. والمستقبل
ماذج الحديثة التي يشتق منها العديد من الطرق التدريسية والن

  ).2004السليم، (التعليمية 

يبني معرفته  اإلنسانو ،هي تربية الفطرةاإلسالمية التربية و
بنفسه، ويكتشفها من خالل نشاطه وتفاعله مع بيئته المحيطة به بما 

 Mµ ¶ ¸ ¹ "ه من حواس، يقول الله تعالىزوده الّل
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Ä Å ÆL )(هريرة  أبو، كما روى )78:النحل( 

 فأبواهويولد على الفطرة،  إالما من مولود :"الق )( النبي إن

، كتاب القدر، 2006 مسلم،"(يمجسانه أو ،ينصرانه أو يهودانه،
ويؤكد ابن  ).2658 :معنى كل مولود يولد على الفطرة: باب

حيث  على نشاط المتعلم وفعاليته في التعلم،) 2005:226(جماعة 
ن إ، فأمكنه إذاسماع درسه فقط  ال يقتصر في الحلقة على" :يقول

 أنالهمة، وعدم الفالح وبطء التنبه، بل عليه  ذلك عالمة قصور
 مبدأ اإلسالموقد راعى ". يشارك حتى كان كل درس منها له
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عد أ إنما، وةواحد، ولم يوجبها دفعة لألحكامالتدرج في التشريع 
. اوتحريم الخمر والرب ،نفسيا وذهنيا كفرض الزكاة أوالالناس 

البخاري عن علي بن  اإلمامخرج أكما  ،وكذلك التدرج في التعليم

 أن أتحبونحدثوا الناس بما يعرفون، " :ه قالأن )( طالب أبي
وقد ). 127 :كتاب العلم ،2005 :ابن حجر"(يكذب الله ورسوله

  .إلى ضرورة التدرج في التعليم) 2005( ابن خلدون أشار

لنبوية نماذج تظهر فيها ووردت في القرآن الكريم والسنة ا
وتتجلى عملية البناء المعرفي للمفهوم من  .مالمح البنائية بوضوح

خالل وضع المتعلم في موقف تعليمي يفقده اتزانه المعرفي نتيجة 
على هذه  األمثلةومن  ،رب الخبرات السابقة والخبرات الجديدةاتض

على  نكاراإل أرادحين  إبراهيمالنماذج الطريقة التي اتبعها سيدنا 
وربوبيته من  تعالىالله  ألوهيةيثبت  أن أرادقومه ما يعبدون، و

مستدال على ذلك ) العظمةو البقاء،و الدوام،( :خالل ثالث صفات
 أولئك، ويشاهد على الدوام، بما يعرفه األنظارشيء إلى  بأقرب

من واقع معرفتهم  إبراهيمفاحتج عليهم  القوم كونهم كانوا منجمين،
 :قال الله تعالى ).1994 لوسي،األ) (المعرفة القبلية( إدراكهمو
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بوية ومن خالل عرض الشواهد من القرآن الكريم والسنة الن
الشريفة وأقوال العلماء المسلمين الذين اهتموا بالعلم والتعليم 

اهتمت ة االسالمية والنظرية البنائية، فتتضح العالقة القوية بين التربي
التعليم والتدريس التي تقوم على  ساسياتبألتربية اإلسالمية ا

فقد جرت محاوالت  آخرالبنائية قبل ظهورها كمسمى، ومن جانب 
ا المعلم في الغرفة الصفية همارسات تدريسية تنفيذية يتبعلبلورة م

وفي الصفحات القليلة التالية سوف . اإلسالميةلتدريس مادة التربية 
نلقي بعض الضوء على النظرية البنائية ومبادئها وممارساتها 

توظيف  ياإلسالمية فالتدريسية، ثم سنتحدث عن دور معلم التربية 
  .ت التعلم البنائيالفكر البنائي في ممارسا

تعد النظرية البنائية واحدة من االتجاهات التربوية الحديثة 
التي تنادي بضرورة أن يؤسس التعليم على استراتيجيات تبنى على 

علي، (يجابي في الموقف التعليمي ودوره اإل أساس نشاط المتعلم،
 "جان بياجيه"ويرى معظم منظري البنائية المحدثين أن  ).2005

يرى أن التعلم عملية تنظيم ذاتية ف ،ع اللبنات األولى للبنائيةهو واض
فالفرد يسعى للتعلم  .لألبنية المعرفية للفرد لمساعدته على التكيف

من أجل التكيف مع الضغوط المعرفية الناشئة من تفاعله مع معطيات 
 إيجادكما يرى بياجيه أن الهدف األساسي للتربية يتمثل في . العالم

رين على االكتشاف واالختراع والتدقيق فيما يقدم لهم، أفراد قاد
األجيال  إليهعادة ما توصلت إوليسوا أفرادًا قادرين فقط على 

وتعد النظرية البنائية في التربية جزءا  ).2004السليم، (السابقة 
وتركز هذه النظرية على  ،من التفكير الجديد الذي ينسب إلى بياجيه

شطة يستخدم فيها المتعلمين أفكارهم أن التعلم عملية تفاعل ن
الخبرات الجديدة التي يمرون بها، ويكون المعلم هنا  إلدراكالسابقة 

ويكون الدور الفعال للمتعلمين في  ،ليس ناقال للمعرفةو اميسر
ن للمعلومات، على ين فعالييكون المتعلمون معالج إذعملية التعلم، 

 اة التعلم تراكمعملي تعدالتي  األخرىخالف بعض النظريات 
 ,Garcia) المعرفة أجزاءتناسق بين  أوللمعرفة دون وجود ترابط 

2011; Fagan, 2010(.  

أنها تنظيم عملية التعلم بالشكل الذي "وتعرف البنائية على 
يتيح للمتعلم تكوين بنيته المعرفية السابقة، وتحفيزه لبذل نشاط 

الجديدة في موقف  المعرفةمقصود للمواءمة بين المعرفة السابقة و
وتؤكد البنائية على أن المعرفة تتولد لدى الفرد من خالل  ."التعلم

تفكيره ونشاطه، ويتم تعديل المعرفة بشكل مستمر كل يوم في 
 ويعرفها ).197: 2011الزعبي، (ضوء خبرات الفرد الجديدة 

عملية استقبال وإرسال تفاعلية، "أنها ب) (Fagan, 2010 :93 فاجان
جديدة، داخل سياق معرفتهم  ى إعادة بناء المتعلمين لمعانإل تهدف

  ".تهم السابقة ومجريات بيئة التعلمراآلتية، مع خب

ورغم الجهود التي بذلت لتدريب المعلمين على االستراتيجيات 
عدم القدرة : منها ،صادفت الكثير من المعيقات أنها إال ،الحديثة

ج الذي يقيد الطلبة على التوفيق بين الطرق الجديدة والمنها
والنقص في بعض الوسائل ، ويلزمهم بالكتاب المدرسي المقرر

جاء األسباب وتالفيا لتلك . الكبيرة للطلبة األعدادو ،والمعدات
 Educationalجل االقتصاد المعرفي أ مشروع التطوير التربوي من

Reform for Knowledge Economy)(،  ويتم التركيز فيها على
  :مفهومين

يتعلمه  أنالمنهاج المحوري الذي يحدد ما ينبغي : األوللمفهوم ا-
ويترك للمعلم  ،يكونوا قادرين على فعله أنوما ينبغي  ،الطلبة

 مجاال الستخدام العديد من الطرق الفعالة التي تلبي اهتمامات
  .الطلبة

، بحيث الطلبةالنتائج التي تركز على ما يتعلمه : المفهوم الثاني-
 ،في االستراتيجيات لتتناسب وقدرات المتعلمين ينوع المعلم

وقد شمل هذا التطوير في مرحلته األولى مناهج البحث 
   (Brewer, 1997).المختلفة

بسبب االنفجار المعرفي  أنه" )2000( ويؤكد المقدادي
وتراكم المعارف، لم يعد هدف العملية التعليمية مقتصرا  ،المتسارع

لحقائق، بل تعداه إلى تنمية قدراتهم المعارف وا بةالطل إكسابعلى 
القدرة على  إلكسابهم ؛على التفكير والتحليل والنقد والتعميم

نفجار المعرفي والتكيف ومواكبة اال ،التعامل مع هذه المعارف
  ).2000:310"(معه
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والتعلم وفق النظرية البنائية تعلم قائم على المعنى بعيدًا عن 
س دور المكتشف والباحث عن فالمتعلم يمار ؛األصم االستظهار

أما المعلم . المعنى والمشارك في مسؤولية إدارة التعلم وتقويمه
 ،منظمًا لبيئة التعلم ونموذجًا يكتسب منه المتعلمون الخبرة دفيع

ويشارك في عملية إدارة التعلم  كما يقوم بتوفير أدوات التعلم،
ق البنائية ويشير بعض الباحثين إلى أنه من الممكن تطبي. وتقويمه

ممارسات التعلم : هما ،في التدريس من خالل نوعين من الممارسات
 Learner-centered teaching(البنائي المتمركزة حول المتعلم 

practices(،  والتعلم المتمركز حول المشكلة)Problem-based 
learning) ( ،ويشير سانق ). 2004السليم(Sung, 2007)  إلى

فاعلة هي التي يكون المعلم جزءًا منها؛ أي أنه أن البيئة الصفية ال
 وتوجيهها، عضو في المجموعة التعلمية يقوم باإلشراف عليها،
كما يضيف . ويسهل تعلمها من خالل الخبرات الشخصية ألفرادها

أن بيئة  (Harrington & Enochs, 2009)جس ونإهارينجتن و
ارفهم بطريقة التعلم البنائي هي التي تسمح للمتعلمين ببناء مع

بحيث ترتبط مع خبراتهم الحياتية التي تعلموها خارج  فردية،
  . المدرسة

وتؤكد ممارسات التعلم البنائي على أهمية استغالل المعلم 
لتوظيف المتعلم لحواسه باعتبارها وسائل للتفاعل بما يمتلكه من 
خبرات مع البيئة المحيطة به، من أجل بناء صورة للعالم المحيط به 

وتستند هذه الممارسات إلى مبدأ أن التعلم ). 2009القادري، (
عملية نشطة يقوم المتعلم من خالله ببناء معارفه، بعيدًا عن تلقيها 

ولتنمية هذه . (Harrington & Enochs, 2009)من المعلم 
نشطة قائمة على المنحى  ةتعليميالممارسات ال بد من توافر بيئات 

 ارصة للمتعلمين ليتفاعلوا مع بعضهم بعضالتعاوني، الذي يتيح الف
وطلب  ،من خالل الحوار البناء، واألسئلة واألجوبة، ودمج األفكار

المبررات والتفسيرات، األمر الذي يؤدي إلى مساعدتهم في بناء 
  ).2010البركات، (معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم المتنوعة 

في تقدم  تعد ممارسات التعلم البنائي الصفية محددا رئيساو
سلوكهم  فيتعلم الطلبة داخل الغرفة الصفية، إذ إنها بمثابة المؤثر 

وفي هذا الصدد  .من جهة أخرى األكاديميمن جهة، وتحصيلهم 
ممارسات المعلم الصفية ترتبط ارتباطا  أنالتربوي  األدبأكد 

 & Hose, 2002; Hill, Rowan)المتعلمين  أداءمباشرا بتحسن 
Ball, 2004).  

د االتجاهات التربوية المعاصرة على أهمية غرس فلسفة تؤكو
التعلم البنائي بحيث تصبح هذه الفلسفة بمثابة موجهات للممارسات 

ويشير نيمسر . التدريسية للمعلم في المواقف التعليمية التعلمية
(Nemser, 2003)  إلى أن اإلعداد المهني للمعلم هو األداة الرئيسة

ويرتبط . ة المرجو تحقيقها لدى المتعلمينلتحقيق النتاجات التعلمي
تحقيق هذه النتاجات بفاعلية أداء المعلم لممارسات التعلم البنائي 

وفي هذا  .الخدمة أثناءخالل المواقف الصفية وتدريبهم قبل و
 ,Hancock & Gallard)السياق، كشفت دراسة هانكوك وجالرد 

ة معتقدات إيجابية في تنمي اكبير اأن للتربية الميدانية دور (2004

لدى الطلبة المعلمين نحو ممارسات التعلم البنائي القائمة على 
نظرية النموذج البنائي في تعليم الطلبة وتعلمهم من مرحلة الروضة 

  . ولغاية المرحلة الثانوية

أن السبب في  (Bayrakc, 2009)وكشفت دراسة بايراك 
دريبية للمعلمين ضعف ممارسات المعلمين يعود إلى أن األنشطة الت

وفي . لم تركز على نماذج من التوجهات المعاصرة كالنموذج البنائي
على أهمية اعتبار المتعلم ) 2010( هذا السياق يؤكد البركات

وأن تنمية تعلم األطفال تحتاج إلى  ،محور العملية التعليمية التعلمية
يات بحيث توظف استراتيج ،بيئات تعلمية قائمة على التعلم البنائي

تدريسية متنوعة في ضوء تبني ممارسات تدريسية تستغل قدرات 
المحور الرئيس في تلك البيئات؛ أي أن  اها باعتبارهتالمتعلم وتنمي

هذا األمر يدلل على القيمة الكبيرة المتالك المعلم لكفايات تعليمية 
التي تفتقر إلى تنمية  تمّكنه من التخلص من الممارسات التقليدية

  . متعلم المتنوعةقدرات ال

ن توجهات وزارة إف ،أما فيما يتعلق بالبيئة التربوية األردنية
التربية والتعليم تؤكد على أهمية تنمية ممارسات التعلم البنائي لدى 
المعلمين بناًء على أفكار النظرية البنائية ومبادئها في التدريس 

صائي كما أشار التقرير اإلح .)2006وزارة التربية والتعليم، (
وجود ضعف كبير لدى الطلبة إلى ) 2010(لوزارة التربية والتعليم 

بسبب استخدام طرق اعتيادية في  ؛في فهم المفاهيم الدينية
من الكفايات التي  عدداوقد حددت وزارة التعليم العالي  .التدريس

يجب أن يمتلكها المعلم ليصبح قادرًا على تنفيذ المواقف التعليمية 
على سبيل المثال ال  -ومن هذه الكفايات . لية عاليةالتعلمية بفاع

القدرة على التخطيط لتهيئة خبرات تعلمية في ضوء قدرات  -الحصر
المتعلمين وخبراتهم ومعارفهم السابقة، وتصميم خطط تعليمية 
متكاملة في ضوء نتاجات التعلم المرجو تحقيقها، وتوظيف مصادر 

ى بناء خبراتهم ومعارفهم، تعلمية متعددة لمساعدة المتعلمين عل
واختيار استراتيجيات تدريس قادرة على تحقيق نتاجات التعلم لدى 

، والتركيز على تنمية عمليات التفكير من خالل ممارسة الطلبة
األنشطة التعلمية المتعددة، وتصميم بيئات تعلمية تحفز األطفال 

  .على التعلم

إلى ) 2000(ر لبدة وعدس والنها أبو أشاروفي هذا السياق 
بالتخطيط  همعدم اهتمام المعلمين، لدىالقصور  أوجهمن  أن

يسهم بدرجة كبيرة في تغطية  أناليومي والسنوي الذي يفترض 
القصور في المناهج وتقيدهم بمحتوى الكتاب المدرسي، دون  أوجه

 الطلبة،التي تحفز تعلم  اإلبداعيةثرائية واإل باألنشطةاالهتمام 
زال  ماإذ ها، ونيجيات التدريس التي يتبعوالضعف في استرات

وال تعطي  ،معظمهم يتبع االستراتيجيات التي محورها نشاط المعلم
والوصول إلى المعرفة  ،للمساهمة في عملية التعلمللطلبة فرصة 
على أهمية ) 2015(الدليمي  أكدوفي هذا السياق . بأنفسهم

مهارة التفكير  وتنمية ،استخدام النموذج البنائي في تدريس الفقه
  .األردناالستنباطي لدى طلبة الصف الثامن في 
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وانطالقًا من أهمية دور ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي 
الطلبة في مادة  لدىتحقيق النتاجات المرجوة  ياإلسالمية فالتربية 
بدراسة لتقصي أثر طريقة ) 2007(قام الخطيب ، اإلسالميةالتربية 

الطلبة لمفاهيم في تحصيل  ظرية البنائيةدريس قائمة على النت
جامعة  من طلبة) 102(من  تكونت الثقافة اإلسالمية، على عينة

 .الحسين بن طالل، وزعوا إلى مجموعتين؛ تجريبية وضابطة
حصائية، على كل إوجود فروق ذات داللة  هانتائجأظهرت  ،اإلسالمية

قارنة وذلك لصالح المجموعة التجريبية م ،متغيرات الدراسة
  .بالمجموعة الضابطة؛ التي درست بالطريقة االعتيادية

الستقصاء درجة معرفة بدراسة ) 2010(القيسي بينما قام 
معلمي التربية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية للنظرية 

تم توزيع . األساسيةالبنائية، واستخدامهم لها في ضوء مقوالتها 
معلما للمراحل الدراسية ) 135(ى فقرة عل) 35(استبانة مكونة من 

درجة معرفة  أنإلى  نتائج الدراسةأشارت . المختلفة في منطقة تبوك
 جاءتمعلمي التربية اإلسالمية للنظرية البنائية واستخدامهم لها 

  .بين المراحل التعليميةإحصائيًا فروق دالة  أيولم تظهر  ،متوسطة

استخدام  رأث إلى تعرفال) 2011( الرفاعي ت دراسةوهدف
وأنماط التعلم البنائي في  ،استراتيجيات التدريس فوق المعرفية

وتنمية التفكير االستقرائي، لدى طلبة  ،المفاهيم الفقهية إكساب
طالبا،  )115(الدراسة من  أفرادتكون  .األردنالمرحلة الثانوية في 

صفية، درست األولى بالطريقة  ثالث شعب تم توزيعهم على
التدريس  ستراتيجيةباالبنائية، والثالثة بالطريقة الثانية االعتيادية، و
على  إحصائيادالة  افروق نتائج الدراسة أظهرت. فوق المعرفية

اختبار المفاهيم الفقهية، لصالح المجموعتين التجريبيتين، البنائية 
بين البنائية وفوق  إحصائياوفوق المعرفية، ولم توجد فروق دالة 

ق دالة الختبار التفكير االستقرائي لصالح وظهرت فرو .المعرفية
  .الطريقة فوق المعرفية

استخدام نموذج  أهمية )2012(الغامدي وأظهرت دراسة 
تنمية  فيالتعلم البنائي في تدريس وحدة بمقرر التربية اإلسالمية 

  . وبقاء أثر التعلم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ،التحصيل

سة فاعلية استخدام نموذج التعلم بدرا) 2013( وقام العنزي
والتحصيل الدراسي في  ،البنائي في تنمية مهارات التفكير الناقد

 باحثاستخدم ال .مقرر الفقه لدى طالب الصف الثالث المتوسط
من الدراسة تكونت عينة  .بتصميمه شبه التجريبي يالتجريب المنهج

 همتقسيم طالبا من طالب الثالث المتوسط بمدينة بريدة، تم) 60(
 نالمتوسطة يمثلوطالبا من مدرسة الحرمين ) 30( إلى مجموعتين

اللباس والزينة باستخدام  أحكامالمجموعة التجريبية درست وحدة 
 طالبا من مدرسة الجزيرة المتوسطة) 30(و ،نموذج التعلم البنائي

جاءت و .درست بالطريقة االعتيادية يمثلون المجموعة الضابطة
  .النموذج البنائي لمجموعة التي درست باستخداما النتائج لصالح

دراسة لمعرفة درجة ممارسة ) 2013( الخالدي أجرىو
لتدريس البنائي، وفقا ا لمبادئمعلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها 

 .مؤهل العلمي، والمرحلة التعليميةالجنس، والخبرة، وال :لمتغيرات
على  فقرة) 33(من تكونت الدراسة طبقت استبانة  أهدافولتحقيق 
من معلمي التربية اإلسالمية في  معلما ومعلمة) 187(عينة من 
نتائج أشارت . عمان الخامسةالتربية والتعليم لمنطقة مديرية 
درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية جاءت  أنإلى  الدراسة

في درجة الممارسة ية ئمتوسطة، وظهرت فروق ذات داللة احصا
بينما لم  ،األعلىؤهل العلمي لصالح المؤهل العلمي لمتغير المتعزى 

الدراسة  أوصتو. لباقي المتغيرات إحصائيادالة  اتظهر النتائج فروق
بتدريب معلمي التربية اإلسالمية على توظيف أفكار البنائية في 

  .التعلم

تضح من نتائج الدراسات ذات الصلة أهمية وفاعلية ي
كذلك عن النتائج وكشفت  ،يسممارسات التعلم البنائي في التدر

 ،وجود عالقة إيجابية بين ممارسات التعلم البنائي وبعض المتغيرات
كتساب ، واتجاه اإليجابي نحو النظرية البنائية، واالمثل التحصيل

وتكوين البنى  ،)2011(المفاهيم الفقهية كما في دراسة الرفاعي 
لدراسة وإذ تعد ا). 2007(المفاهيمية كما في دراسة الخطيب 

فإن ما يميزها أنها  ،متدادا للعديد من الدراسات العالميةالحالية ا
أجريت في ظل متغيرات مختلفة ال سيما أن أيا من الدراسات 
السابقة لم تستخدم بطاقة المالحظة كأداة لجمع البيانات المتعلقة 

سالمية للمرحلة لم البنائي لدى معلمي التربية اإلبممارسات التع
  .إربد لمحافظةفي مديرية التربية والتعليم األساسية 

ًء على ما تقدم، وفي ضوء التوجهات التربوية المعاصرة بناو
في إعداد المعلمين، فقد دلت الدراسات والبحوث التربوية، التي 
اهتمت بإعداد المعلمين، على أن األداء التدريسي للمعلم يمكن أن 

ى ممارسات التعلم يؤدي إلى نتاجات مثمرة في حالة التدريب عل
البنائي، وأن تدريب المعلمين على مبادئ النظرية البنائية وممارستها 
يمكن أن ينتج نوعية متميزة من المعلمين الممارسين لفلسفة 

وفيما يتعلق بالواقع التربوي األردني، فعلى الرغم  .النظرية البنائية
تنمية  من توجهات وزارة التربية والتعليم التي تؤكد على أهمية

ممارسات التعلم البنائي لدى المعلمين بناًء على مبادئ النظرية 
برامج إعداد المعلمين قبل  في أنه ال يزال هناك ضعفإال البنائية، 

ومن هنا أتت . الخدمة فيما يختص بتنمية الممارسات البنائية أثناءو
هذه الدراسة لتبحث في ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي التربية 

 األردنيةفي البيئة  بإجرائها وتميزت الدراسة الحالية. إلسالميةا
باستخدام بطاقة المالحظة لجمع البيانات حول مستوى ممارسات 

  .اإلسالميةالتعلم البنائي لدى معلمي التربية 

ممارسات المعلمين التدريسية لها دور كبير  أنوترى الباحثة 
ومنها  ،واد الدراسيةفي تحقيق النتاجات التعليمية في كافة الم

 ،تنمية قدرات التفكير أمالتربية اإلسالمية سواء في تحصيل الطلبة 
 عميلةفي  إشراكهمخالل  نالمختلفة مالمفاهيم  إكسابهم أم

ومما يتطلب  ،العديد من الدراسات إليههذا ما توصلت  ،التدريس
 المعلم المؤهل لتنفيذ هذه االستراتيجيات والتعامل معها في إعداد

ويمكن لمعلم . التعلم البنائي ممارساتخصوصا  ،الموقف الصفي
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التعلم البنائي له  إن إذ ؛من هذه الممارسات اإلفادةالتربية اإلسالمية 
مميزات تساعد على بناء المعرفة لدى المتعلم في جميع فروع 

  .اإلسالميةالتربية 

  مشكلة الدراسة

ي المقدمة ف إليهايتضح من الدراسات السابقة التي ُأشير 
الدور الكبير الذي يحتله موضوع تنمية األداء التدريسي لمعلمي 

والتحقيق الفعال لهذا الدور يعتمد بالدرجة . اإلسالميةالتربية 
وال بد . على دور المعلم في تنميته لممارسات التعلم البنائي ىاألول

ية أن يكون معلم التربية اإلسالمية على معرفة كافية بالنظرية البنائ
التعلم البنائي حتى يتمكن من توظيفها في المواقف  وممارسات

  .الصفية

التعلم البنائي،  ممارساتوبالرغم من األهمية الكبيرة لتوظيف 
 كثيرًا أن - على بعض المدارس إشرافهاأثناء  -الباحثة  تفقد الحظ

 ،معلميهم أيديكما تعلموا هم على طلبتهم من المعلمين يدرسون 
ويعلم  ،وبطريقة تدريسية له ،متأثر بشخصية معلم ما كل معلم أنو

عن الظروف والبيئة التعليمية والزمان الذي  بها بغض النظر طلبته
وخضوع المناهج الدراسية لعمليات  ،فيه استخدام هذه الطريقةيتم 

  .تطوير المستمرةال

تاريخنا  أن) "(Widschitl, 1999: 753 لتويدستشي ويرى
ذج عقلية للتدريس تشكل سلوكنا بطريقة الشخصي يزودنا بنما

ن كثيرا من المعلمين في الوقت الحاضر هم نسخة إفاعلة، وبالتالي ف
مشابهة للمعلمين الذين علموهم من حيث الطريقة التي يتعلمون 

هليهم ليعلموا أكثيرا منهم تم ت أنم غالتي يحملونها، ر األفكارو ،بها
تقليدية التي تعلموا بها، كما حداثة وفاعلية من الطرق ال أكثربطرق 

من  أكثرقابليتهم لالنقياد إلى ما هو ممكن في الغرفة الصفية  أن
قابليتهم لالنقياد إلى النظريات التدريسية، ويسود االعتقاد لديهم 

  .أفضلهدوءا كان التعلم  أكثركلما كان الصف  بأنه

و استجابة لموجة التحديث في المنظومة هالواقع التربوي هذا 
تأتي و. بشكل خاص وعمليتي التعلم والتعليم ،التربوية بشكل عام

ممارسات التعلم البنائي  أداءهذه الدراسة للوقوف على مستوى 
لدى معلمي التربية اإلسالمية، باعتبار ذلك مدخال لتحقيق التغيير 

  .وتحسين الواقع التربوي التعليمي ،المنشود

  أهداف الدراسة 

ممارسات التعلم  أداءمستوى  إلىف هذه الدراسة التعر تهدف
أثر  إلى كذلك التعرف تدفهو. اإلسالميةالبنائي لدى معلمي التربية 

 تكما حاول. بعض المتغيرات لتوظيف ممارسات التعلم البنائي
في أدائه  فيومؤهله العلمي  ،أثر كل من خبرة المعلم إلى التعرف

  .توظيف ممارسات التعلم البنائي

  الدراسة سؤاال

  : يناآلتي السؤالينالدراسة الحالية اإلجابة عن  تولحا

التربية اإلسالمية لممارسات التعلم ي معلم أداءما مستوى  -1
  البنائي؟

معلمي التربية اإلسالمية  أداءما مدى اختالف مستوى  -2
 ،)أنثىذكر، ( لممارسات التعلم البنائي باختالف الجنس

والمؤهل  ،)رةطويلة، متوسطة، قصي( لتدريسيةا والخبرة
  ؟)فأكثرس، دبلوم عال ودبلوم، بكالوري( العلمي

  أهمية الدراسة

تأتي أهمية هذه الدراسة من حداثة الموضوع في البيئة 
فعلى الرغم من توفر الدراسات التي تناولت ممارسات  .األردنية

التعلم البنائي، وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات التي 
معلمي  أداءإال أن مستوى  ،التربية اإلسالمية معلم إعدادبحثت في 

التربية اإلسالمية لممارسات التعلم البنائي المشتقة من الفلسفة 
 طالعاحسب  -فلم ُتعن دراسة أردنية  .باالهتمامالبنائية لم يحظ 

ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي التربية  إلىبالتعرف  -الباحثة
وتبرز أهمية هذه  ،مالحظة المباشرةاإلسالمية باستخدام بطاقة ال

  : الدراسة في محاولتها أن

  تكشف عن مستوى ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي
  .التربية اإلسالمية

 على توجيه ممارسات تساعد المسؤولين  أنأداة يمكن  توفر
  . معلمي التربية اإلسالمية التعليمية التعلمية في البيئات الصفية

 لقائمين على برامج إعداد المعلمين في تعطي صورة شاملة ل
سيما أن  الجامعات األردنية حول ممارسات التعلم البنائية، ال

مشروع اإلصالح التربوي بوزارة التربية والتعليم األردنية تقوم 
 Educational Reform for)نحو االقتصاد المعرفي 
Knowledge Economy)،  والمتعلق بتبني ممارسات التعلم

 .في البيئات التعليمية التعلمية البنائي

  إعداد الجهات المستفيدة من هذه الدراسة هي برامج
وزارة التربية و ،قبل الخدمة المعلمين في الجامعات األردنية

 .الخدمة أثناءوالتعليم األردنية 

  يفات اإلجرائيةرالتع

عدد من المفاهيم التي تم تعريفها الدراسة على  تشتملا
  :و اآلتيإجرائيا على النح

درجة تقدير (أداء معلمي التربية اإلسالمية مستوى 

تتمثل بالعالمة التي يحصل عليها معلم التربية ): الممارسة
اإلسالمية من خالل تقديرات المالحظين لممارساته التدريسية 

 .المتضمنة في أداة الدراسة المعدة من قبل الباحثة

اإلسالمية  التربية وهم معلم: اإلسالميةمعلمو التربية 
التربية  من قبل وزارة التربية والتعليم في مدارس مديرية المعينون
  .2015/2016ول لفصل الدراسي األلإربد  قصبةلمنطقة والتعليم 
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فعل أو تحرك يقوم به المعلم داخل : ممارسات التعلم البنائي
الغرفة الصفية من نشاطات تعليمية تعلمية، وكل أداء ينسجم مع 

توفير نشاطات تعليمية تعلمية تسهم في جعل تعلم بنائية الفلسفة الب
يقوم من خاللها المتعلم ببناء معارفه وخبراته  ةالطلبة عملية نشط

  . بنفسه، وليس استقبالها بصورة جاهزة من المعلم

  محددات الدراسة

  : تتمثل المحددات بما يلي

لممارسات التعلم  المالحظيناقتصرت الدراسة على تقديرات  .1
 .األداةنائي من خالل فقرات الب

 فإنولذا  ،تم جمع بيانات الدراسة من خالل أداة واحدة .2
 . مدى صدق األداة وثباتهاب يتحددالدراسة  تعميم نتائج

اقتصرت الدراسة على ممارسات معلمي التربية اإلسالمية في  .3
 األولالفصل في إربد  قصبةمنطقة التربية والتعليم ل مديرية

 .2015/2016 للعام الدراسي

  مجتمع الدراسة وعينتها 

معلمي التربية اإلسالمية في  جميع تكون مجتمع الدراسة من
في العام الدراسي  إربد لقصبة التربية والتعليم مديرية
وتم اختيار . معلما ومعلمة )353(والبالغ عددهم  ،2015/2016
. معلما ومعلمة) 30(من  ةعشوائية من مجتمع الدراسة مكونعينة 
حجم العينة مقبوًال ألغراض الدراسة الحالية نظرًا العتماد  ويعد

 & McMillan) الباحثة على المالحظة كأداة لجمع البيانات
Schumacher, 2001).  

  أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة الحالية، اعتمدت الباحثة على  .1
المالحظة الصفية؛ إذ تم إعداد أداة الدارسة وتطويرها من 

، بعد مراجعة األدب التربوي المتعلق بالمعايير قبل الباحثة
، والنتاجات العامة والخاصة اإلسالميةالعالمية لمناهج التربية 

وزارة التربية والتعليم، (لمناهج التربية اإلسالمية في األردن 
وزارة (، والمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا )2013

رة الباحثة في مجال فضًال عن خب). 2006التربية والتعليم، 
) فقرة(مفردة ) 37(وقد تضمنت بطاقة المالحظة  .التدريس

 .في صورتها النهائية

مراجعة العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بممارسات  .2
 ,e.g. Al-Barakat, 2003; Al Khaldey) التعلم البنائي

2013; Harlen, 2000 a & b; Smith, 1992; Yager, 
العميري و نصاريواأل؛ 2013ركات، الحسن والب 1991

  .)2015 والبركات،

سلوكية ) فقرات(تمت صياغة جميع األفكار على شكل مفردات . 3
قابلة للمالحظة والقياس من خالل مشاهدة المعلم في الغرفة 
الصفية، وصممت بطاقة المالحظة بتدريج ثالثي، يعبر عن 

لممارسة درجة ممارسة المعلم للسلوك، بحيث تكون درجة ا

، وقد أعطيت درجة الممارسة "قليلة"، "متوسطة"، "عالية"
  .)1، 2، 3(تقديرات رقمية بلغت على التوالي 

وللتأكد من صدق بطاقة المالحظة، فقد تم عرضها على 
؛ اإلسالميةمحكمين من ذوي االختصاص في مجال تدريس التربية 

وفي ضوء  .البطاقةوذلك للتأكد من مدى انتماء المفردات لمجاالت 
وتكونت أداة الدراسة  ،تراحاتهم تم إجراء بعض التعديالتاق

كما تم التأكد من ثبات بطاقة  .مفردة) 37(بصورتها النهائية من 
ولحساب االتساق  .المالحظة بحساب معامل االتساق الداخلي

، )1993عودة، (لفا أمعادلة كرونباخ استخدمت الداخلي للفقرات 
  .مقبولة ألغراض الدراسة وكانت جميع المعامالت

  اإلجراءات

بعد أخذ الموافقة إلجراء المالحظة الصفية، تم حضور 
لكل فرد من  -دقيقة للحصة الواحدة) 45(حصتين صفيتين بمعدل 

أفراد عينة الدراسة، وقد روعي التنويع في الموضوعات لمجموع 
بين  تم مالحظتها، مع وجود فارق زمنيالحصص الصفية التي 

ومن خالل . الحصة األولى والحصة الثانية للمعلم الواحد مالحظة
حضور حصتين للمعلم الواحد، تم ملء بطاقتي مالحظة لكل فرد 

وقد . من قبل المالحظين باستقاللية تامة، وذلك لكل حصة صفية
بلغت عدد بطاقات المالحظة المسجلة للممارسات التدريسية أربع 

  .لكل معلم

بين المالحظين في ملء بطاقة  لتأكد من مدى التوافقلو
 Intraclass Correlation)المالحظة، تم حساب معامل الثبات 

Coefficient)  ،بين تقديرات المالحظين للممارسات التدريسية
وقد بلغت . (Yaffee, 1998) وذلك على مستوى كل حصة صفية

على التوالي لكل من تقديراتهم  )0.86، 0.91(معامالت التوافق 
ذلك، تم استخدام معادلة لوإضافة . األولى والحصة الثانية للحصة
إليجاد معامل التوافق بين تقديرات  (Cooper, 1981)كوبر 

، 0.89كانت على التوالي المالحظين على كل من الحصتين، و
  . من الحصتين األولى والثانية لكل 0.85

  المعالجات االحصائية

ت المعيارية لتقديرات حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافا
وعددها أربعة تقديرات لكل معلم،  ،المالحظين لدرجة الممارسة

متضمنة في أداة ) مفردة(وذلك على مستوى كل ممارسة تدريسية 
والعالمة ) 3(وقد بلغت العالمة القصوى لكل ممارسة . المالحظة
ومن ثم حولت المتوسطات الحسابية إلى متوسطات ). 1(الدنيا 
ومن أجل عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها، فقد تم  .مئوية

لتدل على درجة ممارسة  )1.49( اعتماد المتوسطات الحسابية دون
لتدل  )2.39إلى  1.50( قليلة، والمتوسطات الحسابية ضمن الفئة

فأكثر  )2.40(على درجة ممارسة متوسطة، والمتوسطات الحسابية 
يكون المتوسط الحسابي  وبذلك. لتدل على درجة ممارسة عالية
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ممثًال % 80الذي يعادل المتوسط الحسابي المئوي  )2.40(
  .لدرجة الممارسة المقبولة تربويًا

، استخدم اختبار للدراسة الثاني سؤالالولإلجابة عن 
لتحليل التباين األحادي بعد  (Kruscal-Wallis)والس -كروسكال

هم، كما استخدم تحديد رتب المعلمين حسب تقديرات المالحظين ل
وذلك  ،للمقارنات الثنائية (Mann-Whitney)وتني - اختبار مان

  .Uبحساب قيمة 

  متغيرات الدراسة

  :تضمنت الدراسة المتغيرات التالية

 :المتغيرات المستقلة، وتشتمل على -1

، بكالوريوس، دبلوم دبلوم( ثالث فئاتالمؤهل العلمي، وله  -
 ).عال فأكثر

-6سنة فأكثر، متوسطة  11طويلة ( للمعلمينسنوات الخبرة  -
 ).سنوات 5- 1سنوات، قصيرة  10

اإلسالمية لممارسات معلمي التربية  أداءمستوى : المتغير التابع -2
  .التعلم البنائي

  نتائج الدراسة

 يتناول هذا الجزء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، التي تم
  :لسؤاليهاعرضها وفقًا 

 أداءما مستوى " :الذي نص على لالسؤال األولإلجابة عن 

 حسبت ،"التربية اإلسالمية لممارسات التعلم البنائي؟ي معلم
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والعالمة المئوية 

والجدول . لممارسات التعلم البنائي لدى معلمي التربية اإلسالمية
  .يبين ذلك) 1(

  حرافات المعيارية والعالمة المئوية لممارسات التعلم البنائي لدى معلمي التربية اإلسالميةالمتوسطات الحسابية واالن: )1(جدول 

  لمفرداتا الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
العالمة 

 *المئوية
 %79.33 0.42 2.38 .يستثير دافعية المتعلمين 16  .1

2.  17 
ــدى     ــابقة لــ ــتعلم الســ ــرات الــ ــن خبــ يكشــــف عــ

 .المتعلمين
2.36 0.44 78.66% 

 %74.66 0.42 2.24 .يزود المتعلمين بتغذية راجعة منتظمة 18  .3
 %74.33 0.47 2.23 .يربط المعرفة السابقة بالمعرفة الالحقة 1  .4

5.  19 
ــام  ــدار أحكـــ ــى أداء   يتجنـــــب إصـــ ــبقة علـــ مســـ

 %73.00 0.50  2.19  .المتعلمين

6.  2 
ــة     ــير الحصــ ــاء ســ ــة أثنــ ــات فرديــ ــرح مهمــ يطــ

 %72.33 0.47 2.17 .ويشجع العمل الفردي

7.  3 
يوضــح أهــداف المهمــة المطلوبــة ويتأكــد مــن   

 %71.66 0.45 2.15 .فهم المتعلمين لها

8.  23 
يتيح فرصا تعلميـة تسـمح للمتعلمـين التفاعـل     

 %71.66 0.48 2.15 .بعضامع بعضهم 

9.  31 
ــي     ــة فــ ــه الطلبــ ــا تعلمــ ــط مــ ــى ربــ يحــــرص علــ
ــوعات     ــالمية بالموضـ ــة اإلسـ ــوعات التربيـ موضـ

 .ألخرىالدراسية ا
2.14 0.50 71.33% 

 %69.33 0.58 2.08 .يوجه أسئلة مفتوحة النهاية 32  .10

11.  4 
سـي واألفقــي فـي الخبــرات   أيخطـط للتكامــل الر 
 %69.00 0.53 2.07 .المقدمة للمتعلمين

 %68.33 0.48 2.05 .يعرض عددا كافيا من األمثلة التوضيحية 5  .12
 %67.33 0.53 2.02 .يجيب عن أسئلة المتعلمين بأسئلة أخرى 6  .13

14.  33 
يمنح وقتا للمتعلمين للتفكير في األسئلة التـي  

 %67.33 0.56 2.02 .تطرح عليهم

 %67.00 0.54 2.01 .الكتساب المعرفةيهيئ البيئة المناسبة  7  .15

16.  34 
ــار   ــى اقتــــــراح األفكــــ يشــــــجع المتعلمــــــين علــــ

 %66.66 0.45 2.00 .المتنوعة
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  لمفرداتا الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
العالمة 

 *المئوية

17.  24 
ــادل اآلراء وتق   ــى تبـ ــين علـ ــجع المتعلمـ ــل يشـ بـ

 %66.33 0.44 1.99 .النقد البناء

18.  8 
المتعلمــين واستفســاراتهم  أســئلةيســتفيد مــن 

 %65.66 0.57 1.97 .في توجيه المواقف التعلمية التعليمية

19.  20 
ينــوع فــي اســتراتيجيات التــدريس التــي تســهم   

 %65.66 0.52 1.97 .في تعلم المفاهيم لدى الطلبة

20.  21 
ــة أنشـــطة تســـمح للطـــال  ب يركـــز علـــى ممارسـ
 %65.00 0.47 1.95 .بتوظيف المعارف والمهارات التي تعلموها

21.  25 
يركز على طرح قضايا حياتية متنوعة تساعد 

 %64.33 0.44 1.93 .أفكارهم عن المتعلمين التعبير

22.  26 
ينـــوع فـــي اســــتخدام اســـتراتيجيات وطرائــــق    

 %63.33 0.47 1.90 .وأساليب التدريس التي تركز على المتعلم

23.  9 
ــنح ا ــرات    يمـ ــي الخبـ ــل فـ ــا للتأمـ ــين وقتـ لمتعلمـ
  .الجديدة

1.88 0.59 62.66% 

24.  27 
يحفــــــز لــــــدى المتعلمــــــين مهــــــارات التفكيــــــر  

 %62.00 0.45 1.86 .المختلفة

25.  28 
يشجع على البحث خارج البيئـة الصـفية بهـدف    

 %60.66 0.41 1.82 .تنفيذ أنشطة تعلمية

26.  29 
يعطـي وقتـًا مناســبًا إلنجـاز المهمــة فـي العمــل     

 %59.00 0.49 1.77 .دي أو العمل الجماعيالفر

27.  30 
يشجع المتعلمـين علـى الـتعلم الـذاتي، ويعتبـر      

 %55.33 0.42 1.66 .علم نشاطًا فرديًاتإل

28.  22 
يقـدم موضـوعات التربيــة اإلسـالمية مـن خــالل     

 %52.33 0.52 1.57  .مشكالت حقيقية تثير اهتمام المتعلمين

29.  10 
العليـا لـدى    يطرح أسئلة تثيـر مهـارات التفكيـر   

 %50.00 0.45 1.50 .المتعلمين

30.  35 
ــتجيب    ــدها، ويســـ ــات ويرشـــ ــابع المجموعـــ يتـــ

 %49.66 0.44 1.49 .للحاجات الفردية والجماعية

31.  11 
ــاهيم     ــم المفــ ــي تعلــ ــفية فــ ــة الصــ ــف البيئــ يوظــ

 %49.33 0.45 1.48 .الدينية

32.  12 
ــة      ــن ممارسـ ــين مـ ــن المتعلمـ ــا تمكـ ــيح فرصـ يتـ

 %49.33 0.52 1.48 .ليوميةأنشطة مرتبطة بواقع الحياة ا

 %49.00 0.50 1.47 .يمنح المتعلمين فرصا للتعلم التعاوني 13  .33

34.  14 
ــة   ــتثمار البيئــــة المحليــ يوجــــه المتعلمــــين الســ

 %49.00 0.56 1.47 .كمصدر للتعلم

35.  15 
يقيم أداء المتعلمين من خالل مواقف حقيقيـة  

 %48.00 0.60 1.44 .بدال من تذكر المعرفة واستظهارها

 %46.00 0.38 1.38 .ينوع باستراتيجيات التقويم وأدواته 36  .36

37.  37 
يتــيح فرصــا متنوعــة ليقــيم المتعلمــين تعلمهــم   

 %44.00 0.38 1.32 .ذاتيا

       3% /100× المتوسط الحسابي المحسوب للمفردة = العالمة المئوية : تم حساب العالمة المئوية في ضوء المعادلة اآلتية*            
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التربية اإلسالمية  يأن ممارسات معلم) 1(الجدول يكشف 
للتعلم البنائي لم تتوزع ضمن درجات الممارسة العالية؛ إذ جاءت 

ويتضح . القليلة"و" لمتوسطةا"جميعها ضمن مستويات الممارسة 
ممارسة توزعت ضمن الدرجة ) 29(أن هناك ) 1(من الجدول 

-1.50(ن ؛ إذ تراوحت متوسطاتها الحسابية بي"المتوسطة"
، في حين %)79.33- %50(، وبأوزان نسبية ما بين )2.38

" قليلة"مفردات متوسطات حسابية بدرجة ممارسة ) 8(سجلت 
 44( وبأوزان نسبية تراوحت من) 1.49- 1.32(تراوحت ما بين 

يظهر من المتوسطات الحسابية لممارسات و%). 49.33ولغاية  %
سالمية أنها لم ترق إلى التعلم البنائي لدى معلمي التربية اإل

  ).فأعلى% 80(المستوى المقبول تربويًا 

ويتبين من القراءة الفاحصة لهذه القيم أن الممارسات ذوات 
حصلت على درجة ممارسة ) 16، ...،4، 3، 2، 1(األرقام 

فأعلى، وتتعلق ) 2.00(متوسطة وبمتوسطات حسابية مرتفعة بلغت 
وربط المعرفة السابقة  ،ميندافعية المتعل بإثارةهذه الممارسات 

 اآلراءتبادل ل، فضال عن التركيز على تشجيع المتعلمين ةبالالحق
وربط موضوعات التربية اإلسالمية بالمواد الدراسية  ،األفكارو

وبالمقابل . التوضيحية األمثلةمن  وعرض عدد كاف األخرى،
على درجة ممارسة ) 29لغاية  17(حصلت بعض الممارسات 

؛ أي ضمن المدى )2.00(من المتوسط الحسابي  متوسطة أقل
وتشير هذه الممارسات إلى التنويع  .)1.99 –1.50(

 أسئلةباالستراتيجيات المستخدمة في شرح الدرس، واالستفادة من 
المتعلمين في توجيه المواقف التعليمية التعلمية، فضال عن تحفيز 

كافيا للتأمل في ومنحهم وقتا  ،مهارات التفكير العليا لدى المتعلمين
أما بالنسبة للفقرات التي جاءت بدرجة ممارسة . الخبرات الجديدة

 إدارةو ،فهي تشير إلى استخدام التعلم التعاوني" قليلة"
واستخدام  ،التقويم الحديثة أدواتوالتنويع باستخدام  ،المجموعات

وربط الموضوعات والمواقف الصفية  ،البيئة المحلية كمصدر للتعلم
  .الحياة اليوميةبواقع 

ما مدى اختالف ": لإلجابة عن السؤال الثاني ونصهو

مستوى أداء معلمي التربية اإلسالمية لممارسات التعلم البنائي 

الجنس و، )طويلة، متوسطة، قصيرة(باختالف خبرة المعلم 

بكالوريوس، دبلوم عال  دبلوم،(مؤهلهم العلمي و ،)أنثى ذكر،(

 (Kruscal-Wallis)والس -سكالاستخدم اختبار كرو ؟")فأكثر
لتحليل التباين األحادي بعد تحديد رتب المعلمين حسب تقدير 

في حالة . اإلسالميةالمالحظين لممارساتهم التدريسية في التربية 
-Mann)وتني - والمؤهل العلمي، واختبار مان ،خبرة المعلم

Whitney) نتائج ) 4) (3) (2(وتبين الجداول . في الجنس
  .ت على التوالياالختبارا

 والس لتقديرات ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي التربية اإلسالمية حسب خبرة المعلمين-نتائج اختبار كروسكال: )2(جدول 
  مستوى الداللة  2قيمة كا متوسط الرتب  عدد المعلمين  الخبرة

 0.941 0.121 14.64  7 )قصيرة(سنوات  5أقل من 
   16.33  6 )متوسطة(سنوات  6-10

   15.56  17 )طويلة(سنوات فما فوق  10
  

أن متوسطات الرتب لدرجة ممارسات التعلم ) 2(يبين الجدول 
بلغت ) سنوات 10-6(البنائي للمعلمين من ذوي الخبرة المتوسطة 

، بينما انخفضت بصورة قليلة للممارسات التدريسية )16.33(
أما بالنسبة ). 15.56(طويلة؛ إذ بلغت الخبرة الللمعلمين من ذوي 

للمعلمين من ذوي الخبرة قصيرة، فقد بلغ متوسط الرتب 

وللكشف ما إذا كانت الفروق في متوسطات الرتب  .)14.64(
لدرجة الممارسات الصفية دالة إحصائيًا، فقد بينت نتائج اختبار 

والس عدم وجود فروق جوهرية بين متوسطات الرتب -كروسكال
بنائي في التربية اإلسالمية لدى لتقديرات ممارسات التعلم ال

  .المعلمين

ذكر، (تغير الجنس للمعلمين ويتني لتقديرات ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي التربية اإلسالمية حسب م-نتائج اختبار مان: )3(جدول 
  .)نثىأ

  مستوى الداللة Uقيمة   )مجموع الرتب( Wقيمة   متوسط الرتب  عدد المعلمين  الجنس
  0.518  92.00  263.00  16.83  12  ذكر
        14.61  18  أنثى

  

أن متوسط الرتب لممارسات التعلم البنائي ) 3( يبين الجدول
) 14.61(بينما انخفض متوسط الرتب  ،)16.83(للمعلمين الذكور 

ويتني من - وقد بينت نتائج اختبار مان. لدرجة ممارسة المعلمات

في متوسطات الرتب عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  Uخالل قيمة 
لتقديرات ممارسات التعلم البنائي في التربية اإلسالمية لدى 

  .المعلمين
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  مؤهلهم العلمي حسبوالس لتقديرات ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي التربية اإلسالمية -نتائج اختبار كروسكال :)4(جدول 

 لعلميفئة المؤهل ا  العدد متوسطات الرتب  2قيمة كا مستوى الداللة
  دبلوم 7 19.43 1.889 0.389

  بكالوريوس 16 14.63  
  فأكثر دبلوم عال 7 13.57  

  

أنه بالرغم من وجود فروق في متوسطات ) 4(يوضح الجدول 
الرتب بين فئات المؤهل العلمي لممارسات التعلم البنائي لدى معلمي 

ن أن هذه والس تبي -، إّال أن نتائج اختبار كروسكالاإلسالميةالتربية 
الفروق في متوسطات الرتب غير دالة إحصائيًا؛ مما يعني أن 

مستوى األداء التدريسي  فيمستوى المؤهل العلمي ال يؤثر 
  .للمعلم

  مناقشة النتائج

أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية لتقديرات 
المالحظين لممارسات التعلم البنائي لدى معلمي التربية اإلسالمية 

على مستوى " قليلة"و" متوسطة"توزعت ضمن درجة ممارسة  قد
، ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي التربية اإلسالميةجميع فقرات 

ولغاية %  44.00( فقد تدرجت العالمات المئوية للممارسات
؛ أي أن الفقرات توزع بعضها ضمن درجة ممارسة %)79.33

؛ "قليلة"ة ممارسة اآلخر ضمن درج ها، بينما وقع بعض"متوسطة"
مما يشير أن هذه الممارسات ال يمكن أن تؤدي إلى خلق تعلم فعال 
لدى المتعلمين، ال سيما أنها تتعلق بممارسة أدوار رئيسة للمعلم 

النظرية البنائية، التي يعتمد عليها حدوث التعلم ذي  من وجهة نظر
وحصول أغلب الفقرات على درجة ممارسة متوسطة يشير . المعنى
والتطوير التربوي بحاجة إلى المزيد من  اإلصالحجهود  أنإلى 

والتشجيع الفعال لتوجيه ممارسات معلمي التربية  ،الدورات والورش
وتتفق هذه النتيجة مع  .البنائية في التعلم أفكاراإلسالمية نحو 

وفيما يأتي  ).2011(ودراسة ريان  ،)2010(لقيسي دراسة ا
  : ةمناقشة لهذه الفقرات مجتمع

 عدم تهيئة البيئة الصفية المناسبة لممارسات التعلم  إن
قات التي تؤثر على اكتساب ويمثل أحد المع" عالية"البنائي بدرجة 

المفاهيم، كون البيئة الصفية تعد واحدًا من أهم العوامل الرئيسة 
التي تسهم في تنمية الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية في ظل 

 .ية للتعلمالنظرة البنائ

  لم ترق ممارسة معلم التربية اإلسالمية لمستوى عال
فيما يتعلق بتزويد المتعلمين بمهام تعلمية فردية، وتشجيعهم على 
التعلم الذاتي، والتأكد من مدى فهمهم لهذه المهام، وإعطائهم وقتًا 

 .اكتساب المتعلمين للمعرفة فيمناسبًا إلنجازها؛ مما يؤثر 

 ألنشطة التي تعد محورًا للتعلم البنائي لم تكن نوعية ا
أن  إلى على درجة عالية من النوعية، إذ أشارت نتائج المالحظة

بخصوص تزويد التالميذ بأنشطة  اإلسالميةممارسات معلمي التربية 

وتشجعهم على التفكير والتأمل، وتمكنهم من ربط  ،تنمي الفهم
". متوسطة"سة المعرفة السابقة بالالحقة، وقعت ضمن درجة ممار

 .كيفية حدوث التعلم لدى الطلبة فيوتؤثر نوعية هذه الممارسات 
 في )2013(الحسن والبركات  إليهوتتفق هذه النتيجة مع ما أشار 

يخالف  طرح مهام مبنية على مستويات التفكير العليا أن عدم
التصورات التربوية المعاصرة في التدريس، التي تؤكد على أهمية 

 .شطة الكتساب المعرفةممارسة األن

  لم تعكس الممارسات التدريسية مظاهر من البيئة الصفية
والبيئة المحلية بدرجة ذات نوعية متميزة، بل جاءت ممارسات 
معلمي التربية اإلسالمية بدرجة متوسطة في ربط األفكار بمظاهر من 

وإتاحة  ،الحياة اليومية، وعرض أنشطة تتعلق بالمشكالت الحياتية
إن ضعف الممارسات البنائية في ربط البيئة مع و. لهافرص لح

إدراك المتعلمين لقيمة تلك  فيالمفاهيم الدينية يمكن أن يؤثر سلبًا 
المفاهيم وتطبيقها في المجاالت الحياتية؛ مما يؤدي إلى ضعف في 

 ،أساسيوهذا يتعارض مع مبدأ  ،تنمية الجانب الديني والوجداني
. وليس مجرد كالم نظري ،اة الواقعيةمنهج للحي اإلسالم أنوهو 

تحول منهاج التربية  :منها ،ألكثر من سببضا أيويمكن أن تعزى 
اإلسالمية إلى مادة للحفظ واالستظهار دون ربطها وتطبيقها في 

وينسجم هذا التفسير مع الواقع في طرق تقويم مادة . الحياة اليومية
ال ترتبط بالبيئة المحلية  أفكارمجرد مفاهيم و بأنهاالتربية اإلسالمية 

 أكثرالمفاهيم الدينية من  أنبالرغم من  بصورة سطحية، إال
. هم البيئة المحلية في اكتسابها بدرجة كبيرةالمفاهيم التي تس

فإن قلة الممارسات الصفية في طرح مسائل تتعلق بالحياة  ،وعليه
 فيللتعلم يؤثر  كمصدر المحليةاليومية، وضعف توظيف البيئة 

مية قدرة المتعلمين على تفسير الكثير من األشياء التي تن
وضعف قدرتهم على  ،وحل المشكالت التي يواجهونها ،يشاهدونها

ي الخالددراسة وهذه النتيجة تتعارض مع نتيجة  .تطبيق ما تعلموه
التي أظهرت أن أعلى المتوسطات الحسابية كانت للفقرات  )2013(

ويؤكد . الحياتية والبيئة المحلية المتعلقة بربط التعلم بالمشكالت
على أهمية دور المعلمين في  )2009(البلوشي وأمبوسعيدي 

عل المتعلمين يقومون توظيف ممارسات التعلم البنائي التي تج
ستقصاء والبحث في البيئة المحلية بحيث يربطون المعرفة باال

  . بحياتهم

  لم تعط الممارسات الصفية أهمية كبيرة لدور التعلم
لتعاوني، واالهتمام بتعلم الطلبة من خالله؛ إذ إن الممارسات ا

انظر (المتعلقة بهذا الجانب حصلت على أدنى المتوسطات الحسابية 
ولعل هذه المتوسطات المنخفضة تكشف عن وجود ). 1الجدول 
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ضعف بمعرفة معلمي التربية اإلسالمية بدور التعلم التعاوني في تعلم 
م انسجامها والتصورات البنائية التي تؤكد أنه ، وعداإلسالميةالتربية 

بالرغم من أن التعلم عملية ذاتية، إّال أن بناء المعرفة يتم بالتفاعل 
بين المتعلمين، مما يمّكن هذا التفاعل المعلمين من التخطيط 

ن التعلم إو. (Gales & Yan, 2001)للمهام وتوجيهها وضبطها 
وكذلك له دور في  ،نتاجات التعلم التعاوني له أهمية كبيرة في تنفيذ

يسهم  هبأن (House, 2002)اتجاهات المتعلمين، كما ذكر هاوس 
   .التعلم بدرجة عالية في تشكيل اتجاهات إيجابية نحو

ولم تكن الممارسات التدريسية لتنمية مهارات التفكير المختلفة 
بأفضل حال من الفقرات السابقة، فقد بينت نتائج الدراسة أن 

يرات الممارسات التدريسية لهذه الفقرات تعكس وجود ضعف في تقد
ولعل ما يؤكد ذلك ما  .معلمي التربية اإلسالمية مسلكيا إعداد

الحظته الباحثة أثناء المالحظات الصفية، التي تكشف أن معلمي 
 أثناءالتربية اإلسالمية مارسوا ممارسات تدريسية غير مناسبة في 

وإلى هذا يشير راشد وشباك  ،ةطرح قضايا وموضوعات مختلف
عداد المعلم وفق أسس تربوية إويؤكدان على ضرورة  ،)2006(

  .تمكنه من القيام بدوره بفاعلية

التربية  يأن تقيد معلمإلى  كذلك تشير مالحظة الباحثةو
الكثير من  في اإلسالمية بحرفية كتب التربية اإلسالمية ربما أثَّر

صرت على أسئلة وأنشطة الكتب التي ممارساتهم التدريسية التي اقت
ربما لم تكن مناسبة لجميع المتعلمين، وهذا يخالف األدب التربوي 

على ) 2011(الرفاعي  كد؛ إذ يؤاإلسالميةفي تدريس التربية 
واالستراتيجيات المختلفة، وكذلك فعالية  األنشطةفي ضرورة التنويع 

ناًء على هذه النتائج وب .التعلم البنائي في اكتساب المفاهيم الفقهية
مما  ؛فإن المتعلمين سيعانون من ضعف في مادة التربية اإلسالمية

تطبيقها في الحياة اليومية الذي يعد الهدف  فيسيؤثر سلبا 
المسلم الملتزم  إعدادوهو  ،من تدريس التربية اإلسالمية األساسي

  . بدينه

ي وفيما يتعلق بالتقويم فقد كشفت النتائج عن وجود ضعف ف
ممارسة المعلم ألدواره المتعلقة بهذا الجانب؛ األمر الذي يؤثر سلبًا 

وفي هذا الخصوص، أكدت دراسة الخالدي . تعلم الطلبة في
ولعل الممارسات غير الفعالة لدى معلمي . هذه النتيجة) 2013(

يمكن أن تعزى إلى عدم  ما يتعلق بالتقويمالتربية اإلسالمية في
اتيجيات التقويم الحديثة، وهذا ما الحظته معرفتهم بأدوات واستر

حيح صتلالباحثة في أن بعض المعلمين ال يتيحون المجال للمتعلمين 
، ي يدلل على وجود ضعف في إعدادهمم بأنفسهم، األمر الذئهأخطا

وهذا الضعف ناجم عن عدم إفراد مساقات تربوية متخصصة 
يعزى  أنويمكن  .لمعلمي التربية اإلسالمية أثناء اإلعداد النظري

 ألنها ؛التقويم الحديثة ألدواتإلى ممانعة استخدام المعلمين  أيضا
إضافة إلى ذلك أظهرت النتائج وجود . الوظيفية أعبائهمتزيد من 

ضعف في جانب إعداد المعلمين فيما يتعلق بتقويم تعلم الطلبة، 
عدم في ) 1(في الجدول ) 36،37،35(كما أظهرته المفردات 

واالعتماد على االستظهار  ،للمتعلمين للتقييم الذاتي إعطاء فرصة
  .والحفظ في تقييمهم

وأما بالنسبة ألثر جنس وخبرة معلم التربية اإلسالمية ومؤهله 
، فقد اإلسالميةتنمية ممارسات التعلم البنائي في التربية  فيالعلمي 

توصلت النتائج إلى أن الخبرة التدريسية لمعلم التربية اإلسالمية 
مستوى األداء لممارسات التعلم  فيومؤهله العلمي ال يؤثران 

وجد فروق ذات داللة تنه ال أالنتائج  أظهرتوكذلك  .البنائي لديهم
ممارسات التعلم البنائي بين المعلمين  أداءمستوى  في إحصائية

نه بالرغم من تباين إويمكن القول في ضوء هذه النتيجة . والمعلمات
 إال الخبرات التدريسية لمعلمي التربية اإلسالمية،المؤهالت العلمية و

لدى معلمي المستوى المتوسط في ممارسات التعلم البنائي  أن
 أنتعزى هذه النتيجة إلى  أنويمكن  .امتشابه التربية اإلسالمية جاء

المعلمين لم يخضعوا لبرامج تدريبية متخصصة في التعلم البنائي، 
يدون بالتعليمات الصادرة عن وزارة يتق إناثاالمعلمين ذكورا و أنو

رامج بويمرون ب ،ويخضعون للتوجيهات نفسها ،التربية والتعليم
مما  ،ذاته يدرسون المقرر الدراسي أنهم، كما ذاتها التطوير المهني

ساعد على تشابه الممارسات التدريسية عندهم بغض النظر عن 
ع دراسة كل وتتفق هذه النتيجة م .الجنس والخبرة والمؤهل العلمي

وتتفق مع دراسة  .)2011(ريان و، )2013(من الحسن والبركات 
وتخالف  ،فيما يتعلق بمغير الجنس والخبرة) 2013(الخالدي 

نتيجة الدراسة الحالية دراسة الخالدي فيما يتعلق بالمؤهل العلمي؛ 
  .ذ جاءت لصالح المؤهل العلمي األعلىإ

  التوصيات

يها هذه الدراسة، توصي في ضوء النتائج التي توصلت إل
  :تيآلالباحثة با

 ،الخدمة قبل إعداد معلمي التربية اإلسالميةإعادة النظر في  -
مساقات أساليب التدريس في خطة طلبة  إضافةومحاولة 

 .في الجامعات األردنية الشريعة اتكلي

عقد ورش عملية للمعلمين حول كيفية تطبيق مبادئ التعلم  -
 .صفيةالبنائي في المواقف ال

تدريب المعلمين على كيفية تصميم أنشطة تتعلق بمسائل واقعية  -
 .مستمدة من الحياة اليومية

 أثناءإدماج ممارسات التعلم البنائي في الدورات للمعلمين  -
 .الخدمة

بالنموذج البنائي،  تعرفهمالمعلمات توزيع نشرات على المعلمين و -
ف التعليمية وكيفية تطبيق مراحله المختلفة في المواق

 .التعلمية
للصفوف  اإلسالميةعقد ورش عملية لتطبيق دروس في التربية  -

 المختلفة
تصميم برامج تدريبية متنوعة لتنمية ممارسات التعلم البنائي لدى  -

 الخدمة أثناءالمعلمين 
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 ،إجراء دراسة تجريبية تتناول التعليم والتعلم القائم على البنائية -
ممارسات تدريس التربية اإلسالمية بجميع وأثر ذلك في تنمية 

  . فروعها للمراحل المختلفة

  المراجع 

 أدبالمتكلم في وتذكرة السامع ). 2005( .بدر الدين, ابن جماعة
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