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 فاعمية أنموذج بايبي البنائي في تحصيل طالب المرحمة اإلعدادية في مادة الجغرافية
 م.م. صمبي مكمف حسن

 كمية التربية لمعموم اإلنسانية /جامعة بابل
 لتعريف بالبحثا الفصل األول:

 مشكمة البحث: أوال:
المتأمؿ لكاقع التربية في العالـ العربي يجد انيا تكاجو الكثير مف التحديات التي ليا تأثيرىا الكبير عمى العممية 
التعميمية كىذا األمر يستكجب تطكير آليات تربكية عربية فاعمة تكفؿ لمعمؿ التربكم فرص النجاح كالفاعمية كتمكننا مف 

لمكاجية تحديات القرف الحادم كالعشريف) إعدادا تربكيان. لذلؾ يجب استخداـ أساليب تعميمية أكثر فعالية في ( د أبنائناإعدا
التعميـ تعالج التغيرات المكجكدة في النظـ التعميمية التقميدية كمف ىذه األساليب البديمة المطركحة عمى الساحة التربكية 

 ).ُْْص، ََِِ، الحيمة( لمنيكض بمستكل جيد مف التعميـ التعممية) -التعميمية ( نظرياتاستخداـ النماذج التدريسية كال
تكجيات نحك تبني  بطرائؽ التدريس كاستراتيجياتيا كأساليبيا فضبل عف الى أف ىنالؾ اىتماما متزايدا كتشير األدبيات

المكاد االجتماعية إذ أصبحت األىداؼ الراىنة احدث الطرائؽ التدريسية في تدريس المكاد الدراسية المختمفة كمف ضمنيا 
نما تعدتو الى الجكانب األخرل  لتدريس ىذه المكاد كخاصة مادة الجغرافية ال تقتصر عمى الجانب المعرفي فحسب كا 

 .يدعك الى تبني ىذه التكجيات الحديثة في تدريس مادة الجغرافية كلمختمؼ المراحؿ الدراسية الكجدانية كالميارية مما
ذا فقد راـ الباحث إستعماؿ أنمكذج مف النماذج الحديثة في التدريس"كىك نمكذج بايبي"،اذ قد يساعد عمى تحسيف ل

التعممية الذم يعمؿ  –كلككف ىذا األنمكذج مف النماذج التعميمية ، مستكل الطمبة في تدريس مادة الجغرافية كزيادة أكتسابيا
 .ة كالرغبة في زيادة تعمميا كفيمياعمى إثارة إىتماـ الطمبة بالمادة الدراسي

 ثانيا:أىمية البحث:
كغزك الفضاء كشبكات االتصاؿ العالمية كسيطرة النظـ الحديثة عمى ، يشيد عالمنا اليـك انفجارا معرفيا كتقنيا ىائبل

ي الدليؿ عمى كى، فكؿ ىذه التطكرات ىي المعيار الصادؽ الذم يقاس بو تقدـ األمـ كتطكرىا، نظـ الحياة العممية كافة
 .)ُٗص ، ُٗٗٗ، الحيمة( اىتماميا بالتربية كالتعميـ

ال يختمؼ اثناف في أف التربية تؤدم دكرا ميما في المحافظة عمى تراث المجتمعات إذ أنيا تمثؿ أداة تقدـ ىذا التراث 
داد القكل البشرية المدربة كتطكيره كاغنائو كعف طريؽ التربية يتـ تكفير أىـ عناصر تنمية المجتمع كتقدمو كذلؾ عبر إع

) كما أنيا العممية المنظمة التي تتضمف األفعاؿ كاإلجراءات التي تحدث بالتبادؿ بيف المعمـ ُص، ُّٗٗ، التؿ( كالمؤىمة
كيككف ىذا التخطيط في أعمى ، كالمتعمـ كىي عممية مقصكدة ال تحدث بشكؿ عشكائي بؿ تحتاج الى تخطيط عممي منظـ

الف ىدؼ التربية أكال كأخيرا ىك إحداث التغيير المرغكب في سمكؾ ، المؤسسات التعميمية كالتربكيةأشكاؿ التنظيـ في 
فالمربي ميما كانت غايتو يسعى الى تكفير جميع الظركؼ التي تساعد عمى التعمـ كالتكيؼ كمساعدة المتعمميف ، المتعمميف

 )ِص ، ََُِ، القيسي( كالمجتمع عمى تخطي الصعكبات التي تكاجييـ
كتبرز أىمية طرائؽ التدريس بكصفيا األسمكب الذم يستعممو المعمـ بيدؼ تكجيو تبلميذه كفعالياتيـ تكجييان يتيح ليـ 

) فطريقة التدريس ىي األداة كالكسيمة الناقمة لمعمـ كالمعرفة كالميارة ّٔص ، ُِٗٗ، األميف كآخركف( أف يتعممكا بأنفسيـ
بعينيا لذلؾ فاف معرفة التربكييف كالمعمميف متى تستخدـ طريقة التدريس  .)ّٖ – ّٕص ، ُُٗٗ، محمد كمحمد( لممتعمـ

  .)ُٗص ، ُٖٗٗ، قطامي كقطامي( ىي إحدل كسائؿ اختبار نكاتج التدريس كأثرىا في التعمـ
 فأىمية طريقة التدريس تمكف بكصفيا كسيمة في ترجمة أىداؼ المنيج الدراسي الى المفاىيـ كاالتجاىات كالقيـ

) لذلؾ يجب عمى أم نظاـ تربكم أف يتبنى منيجا َُّص، ُٕٗٗ، األميف( كالعادات كالميكؿ التي تتطمع الى تحقيقيا
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مدرسيا معينا يستطيع أف يعكس الفمسفة التي يؤمف بيا المجتمع مف اجؿ تغذية الناشئة بصكرة عامة كتربيتيـ عمى أسس 
  .)ُُِص ، ُٗٗٗ، الحداد( سميمة كمدركسة
بلحظ عمى تدريس المكاد االجتماعية كمنيا الجغرافية في مدارسنا أنيا ال تزاؿ أسيرة الطرائؽ التقميدية التي كمف الم

) ُٔص ، ُٕٕٗ، رزؽ( تؤكد عمى الجكانب الشكمية كالنظرية كعمى الحفظ كاالستظيار بدال مف التفكير كاإلبداع
ر فيـ اإلنساف لنفسو كلمحيطو لمعمؿ عمى تقدميا نحك فالجغرافية ىي إحدل المكاد االجتماعية التي تيدؼ الى تطكي

األفضؿ كالنجاح في خمؽ تفاعؿ بينيما لمصمحة حاضره كمستقبمو كتساعد الدارسيف عمى حؿ مشكبلتيـ البيئية المتنكعة 
ممية الى خمؽ كتنمية معرفتيـ كمياراتيـ الجغرافية المتخصصة كفيميـ لمتطكرات كالعكامؿ كالعبلقات التي أدت في البيئة الع

  .)ِٔص ، ُٕٖٗ، الكمزة( تمؾ المشاكؿ
تعد الجغرافية مف بيف مياديف المعرفة التي ال تقتصر أىداؼ تدريسيا عمى الجانب المعرفي فقط بؿ يتجاكز ذلؾ الى 

ذه المادة تنمية الميارات االجتماعية لدل التبلميذ مثؿ التعاكف كالمشاركة كالتنظيـ كتحمؿ المسؤكلية إال أف فحص كاقع ى
يبيف لنا أنيا غير قادرة عمى تحقيؽ ذلؾ بسبب العقبات التي تعترض تدريسيا متمثمة بتدني مستكل التحصيؿ لدل التبلميذ 

 .)ُص، ََُِ، الجكعاني( كضعفيـ في اكتساب بعض الميارات الجغرافية
نكاحي االقتصادية كطرائؽ ألنيا تسيـ في إبراز ال، كقد أصبحت الجغرافية في عصرنا المتطكر ىذا عمما ميما

كتسيـ أيضا في إبراز المشكبلت الحيكية السيما الممحة كاألقاليـ ، استثمارىا. كمعطيات البيئة كجيكد اإلنساف في تصنيفيا
كتدرس الظكاىر الطبيعية كتفاعؿ اإلنساف ، أك الدكؿ كمشكبلت الحدكد كاليجرة كتيتـ كذلؾ بالمشاكؿ المتعمقة بانتاج الغذاء

  .معيا
  :كتتضح اىمية دراستيا لمطمبة مف خبلؿ ما ياتي  

، كادراؾ انكاع االنشػطة البشػرية، المشاىدة كتعكيدىـ مبلحظة ما في البيئة الجغرافية كادراؾ معنى خصائصيا كاىميتيا -ُ
  .مما يطكر ممكة النقد كالتفكير لدييـ

  .خرائطتعمـ كضع المصطمحات الجغرافية في مكاقعيا الصحيحة عمى الرسـك كال -ِ
كتدريبيـ عمى ىذه العمميات العقمية لكي يتمكنػكا مػف تقػدير ، التحميؿ كالمقارنة كالتصنيؼ كالمكازنة كالترابط بيف االشياء -ّ

فيتعػكدكف ، اىمية العكامؿ الطبيعية كالعبلقات كاالرتباطات بيف الظكاىر الجغرافية كالبحػث فػي االسػباب التػي تكمػف كراءىػا
  .لدييـ ركح البحث الجغرافي كجزء مف التربية العامة التفكير المنطقي كتتأصؿ

، األخذ في الحسباف عند دراسة الجغرافية جميع القكل الطبيعية كالمادية ككػذلؾ ارادة االنسػاف كسػمككو كحاجيػات حياتػو -ْ
، لتميمػيا( .عند البحث عػف اكتشػاؼ حمػكؿ المشػكبلت المعاصػرة بػيف االنسػاف كالبيئػة، بحيث تشكؿ معرفة متناسقة شاممة

 )ِٕص، ُٓٗٗ
 ثالثا:ىدف البحث وفرضيتو:

 ييدؼ البحث الحالي لتعرؼ فاعمية نمكذج بايبي البنائي في تحصيؿ طبلب المرحمة اإلعدادية في مادة الجغرافية.
 كلتحقيؽ ىذا اليدؼ صاغ الباحث الفرضية االتية:

)بيف متكسط درجات طمبة الخامس االدبي 0,05( يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل داللة ال الفرضية الصفرية:
الذيف يدرسكف مادة الجغرافية كفؽ نمكذج بايبي البنائي كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف مادة الجغرافية 

 بالطريقة االعتيادية.
 حدود البحث::رابعا

ـ في المديرية العامة لمحافظة َُِِ-َُُِيتحدد البحث الحالي بعينة مف طمبة الصؼ الخامس االدبي لمعاـ الدراسي 
 بابؿ
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 تحديد المصطمحات: خامسا:
 أوال: نموذج بايبي:

كيتككف النمكذج ، ):بأنو نمكذج لتدريس مادة العمـك يقـك أساسا عمى فكرة النظرية البنائيةََِْ، كبكيؿ، كبايبي، تركبريدج( عرفو -ُ
كمرحمة الشرح ، Explorationمرحمة االستكشاؼ، Engagementالتشكيؽ)( مف المراحؿ االتية:مرحمة االنشغاؿ

، ََِْ، كبكيؿ، كبايبي، تركبريدج( Evaluationكمرحمة التقكيـ ، Elaborationكمرحمة التكسع ، Explainationكالتفسير
 ).َّّص

ادة العمـك لتدريس م Bybee): بأنو نمكذج كضعو العالـ التربكم المعاصر ََِٓ، كراشد، كسعكدم، النجدم( كما عرفو -ِ
، مرحمة االستكشاؼ، كيقـك أساسا عمى فكرة النظرية البنائية كيتككف مف المراحؿ الخمس اآلتية:مرحمة االنشغاؿ أك التشكيؽ

 ).ُِٖص، ََِٓ، كراشد، كسعكدم، النجدم( مرحمة التقكيـ، مرحمة التكسع، مرحمة التفسير
كات يمكف تطبيقو في مجاالت مختمفة منيا الجغرافية كىك ىك نمكذج تدريسي يعتمد عمى مجمكعة خط:التعريؼ االجرائي

 قائـ عمى النظرية البنائية.
 ثانيا: التحصيل:

"مقػػدار مػػا حققػػو المػػتعمـ مػػف أىػػداؼ تعميميػػة فػػي مػػادة دراسػػػػػية معينػػة نتيجػػة تمريػػػػػره فػػي  :) بأنػػوُٖٗٗ، سػػمارة( عرفػػو
 )ُٔ، ُٖٗٗ، سمارة( خبػػػػرات كمكاقؼ تعميمية ".

"مدل استيعاب الطمبة لما حصمكا مف خبرات معينة خبلؿ مفػردات دراسػية كيقػاس  :) بأنوُٗٗٗ، لمقاني كعميا( عرفو
  )ٖٓ، ُٗٗٗ، المقاني كعمي( .بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة مف االختيارات التحصيمية المعدة ليذا الغرض"

أك يصػػؿ إليػػو فػػي ، مسػػتكل النجػػاح الػػذم يحػػرزه أك، "درجػػة االكتسػػاب التػػي يحققيػػا الفػػرد :) بأنػػوَََِ، عػػبلـ( عرفػػو
 )َّٓ، َََِ، عبلـ( أك مجاؿ تعميمي أك تدريبي معيف ".، مادة دراسية

ىك مجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييا الطمبة بعد مركرىـ بمجمكعة دركس كاختبارىـ في مدل :التعريؼ االجرائي
 إلماميـ بتمؾ الدركس كتقدميـ في المعرفة.

 :فيةثالثا: الجغرا
  )ُْٖٗ، المقاني كبرنس( عرفيا -
 ) ِْص، ُْٖٗ، المقاني كبرنس( .تفاعمو معيا كاثار ذلؾ التفاعؿ" دراسة عبلقة االنساف مع بيئتو الطبيعية كاساليب"  
  )ُِٗٗاالميف ( كعرفيا -
قػػػات كاالرتباطػػػات دراسػػػة تكزيػػػع الظػػػاىرات المختمفػػػة الطبيعيػػػة كالبشػػػرية عمػػػى سػػػطح االرض اك جػػػزء منػػػو كتحميػػػؿ العبل"  

 .)ِّص، ُِٗٗ، االميف( المكجكدة بينيا مكانيان"
  )ُٕٗٗالخطيب ( كعرفيا -
كىػػػي تعنػػػي بدراسػػػة ، دراسػػػة سػػػطح االرض كماعمييػػػا مػػػف ظػػػكاىر طبيعيػػػة كعبلقػػػات التػػػأثير كالتػػػأثر بينيػػػا كبػػػيف االنسػػػاف"  

 )ٗص ، ُٕٗٗ، الخطيب( بيئة الطبيعية كاستخدميا لخدمتو".محاكالت االنساف لمكاجية مشكبلت ال
 :)ُٖٗٗباحمي ( كعرفيا -

  )ُٔ: صُٖٗٗ، باحمي( ." عمـ المجاؿ كالمكاف كيشمؿ مكضكعات الظكاىر الطبيعية كالبشرية التي تشكؿ امكنة العالـ كبيئاتو"  
  )َََِابك سرحاف ( عرفيا -

 .)ِٖص، َََِ، أبك سرحاف( .ف اإلنساف"" دراسة سطح األرض كما عمييا مف ظكاىر طبيعية كعبلقات التأثير بينيا كبي  
ىي مجمكعة مف المكضكعات التي يدرسيا الطمبة ضمف مقرر الجغرافية لمصؼ الخامس االدبي كفي :التعريؼ االجرائي
 مدة محددة مسبقا.
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 جوانب نظرية ودراسات سابقة: الفصل الثاني:
 Bybee Model نموذج بايبي البنائي

 البنائية النظرية
لنظـ التربكية في األربعينات كالخمسينات مف القرف الماضي بالكثير مف األفكار كالمبادئ التي تقكد لقد تأثرت ا

التعممية مثؿ الفكرة القائمة أف "اإللقاء المفظي لممحتكل يعتبر دليبلن عمى التعمـ" كأف "التعميـ المفظي / الممارسات التعميمية
لؾ في األكساط التربكية حتى ككأف أسمكب المحاضرة "أصبح األكثر انتشاران المباشر يقكد بالضركرة عمى التعمـ" كانتشر ذ

التعميـ ك ما يسمى في األكساط التربكية "كىذا األسمكب ى، كالمفضؿ مف المعمميف العرب في جميع المراحؿ التعميمية
ىك تأثير األيديكلكجية مف المربييف  كلعؿ السبب كراء ىذا التكجو في استخداـ الطريقة التقميدية كما يرل الكثير .التقميدم"
كازداد األمر سكءان خبلؿ العقكد القميمة الماضية إذ تـ إدخاؿ كؿ المعمكمات ذات األىمية إلى المناىج كالكتب ، السمككية.

ـ المقررة في مرحمة التعميـ األساسي بدعكل أف المثير يستجر استجابة كأثر ذلؾ سمبان في نمك األطفاؿ بشكؿ عاـ كنمكى
إلى اعتباره غير أخبلقي كيتنافى مع أسس التعامؿ العادؿ مع األطفاؿ  العقمي بشكؿ خاص األمر الذم حدا ببعض المربيف

 ). ُٓـ: ُٖٕٗحجاج،( بكصفيـ متعمميف
، Lawrence ،et al 1998 ،Goodman ،1990( :) عف بعض المربيف أمثاؿََِّ( كينقؿ المؤمني

shymmansky,1997( حكؿ كره األطفاؿ لممدرسة كلممكاقؼ األكاديمية كعدـ قدرتيـ عمى التفكير  ينقؿ مبلحظاتيـ
كىذا كمو راجع ألسباب رئيسية ، السميـ كضعؼ تكيفيـ مع المجتمع كغيرىا مف المشكبلت العامة في مؤسساتنا التربكية كافة

متماثمكف في خبراتيـ كفي قدراتيـ كما  تتمثؿ في االفتراضات التي تقـك عمييا العممية التعميمية مف حيث أف جميع األطفاؿ
 عمينا إال أف نحشك عقكليـ بالمعمكمات كالمعارؼ الميمة مف كجية نظر لجاف تأليؼ الكتب المدرسية. 

، كبناءن عمى افتراض تساكم األطفاؿ في القدرات كالخبرات فقد أصبح النمط السائد تعميـ جميع األطفاؿ المحتكل نفسو
زمف كاحد ىك النمط السائد في ىذه العممية كذىب األمر إلى أكثر مف ذلؾ إذ برزت أصكات جديدة كبالطريقة ذاتيا كفي 

تنادم بمكضكعية طرؽ القياس كالتقكيـ لمتعرؼ عمى مدل تحققو مف أىداؼ مف خبلؿ االختبارات المكتكبة كالمقننة 
ادلة األساس في اتخاذ القرارات المتعمقة بمستقبؿ كأصبحت مثؿ ىذه االختبارات المكتكبة التي تكزع فييا العبلمات بطريقة ع

 ). Passidomo,1994( المتعمـ كتحديد مسؤكلياتو
ألنيا كانت كبحكـ  كلكف إذا ما أيخذ نمك الطفؿ باالعتبار فإف مثؿ ىذه الطرؽ غير مكضكعية كليست مناسبة مطمقان 

ي قتؿ قدرات المتعمميف اإلبداعية خبلؿ السبعينات انتشارىا الكبير في األكساط التعميمية كفي جميع المراحؿ سببان ف
 كالثمانينات مف القرف العشريف. 

، Piaget.1994( كبركنر، كأكزبؿ، بياجيو :كعارض عدد كبير مف كبار المربيف مثؿ ىذه األفكار أمثاؿ
Bredekamp, 1987 ،Goodman, 1996 ،Whitmore ،1992 ،Shymansky.1996  الذيف قالكا إف الحاجة

كالقراءة ، كالمبلحظة، ) البكرتفكليكauthentic assessment atrategies( سة العتماد أنماط اختبارات بديمة كحقيقيةما
كتحسف ، كبناء النماذج التي تشجع األطفاؿ عمى استراتيجيات حؿ المشكمة، كالمقاببلت العيادية، كقراءة القصص، الجيرية

 . Fromberg ،1989(( مف أدائيـ الفكرم
فإف عمى األطفاؿ كمعممييـ أف يككنكا فقط بمثابة أسرل  اء عمى أتباع النظرية التقميدية في عممية التعمـ كالتعميـكبن

فطريؽ الكصكؿ إلى ، كليس ليـ الحؽ في التغيير أك حتى في التفكير بالتغيير، يسيركف في طريؽ حددت ليـ مسبقان 
كليس بالطفؿ) أك تشتؽ مف إدراكات ( صيكف في المحتكل األكاديمييميميا عادة اختصا، المعرفة بحيثياتيا تككف ثابتة

كبما أف التعمـ في مثؿ ىذا المنياج يعني أف ينقؿ المعمـ ، الكبار حكؿ ما تحتاجو الجماعة أك ما يحتاجو المجتمع
نو مقاس كاحدان فقد اقتصرت نظرة المعمميف لمتعميـ عمى أنو كصفة تناسب جميع األطفاؿ أم أ، المعمكمات إلى المتعمـ

  .كبذلؾ فإف دكر المعمـ األساسي دكر تنفيذم تقني كليسا قياديان  لجميع األحجاـ
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كقد نتج عف ىذا التركيز عمى الجزئيات الصغيرة دكف أخذ الكؿ باالعتبار ظيكر عدد مف المشكبلت لدل خريجي 
كضعؼ القدرة عمى اتخاذ  كصعكبة التكيؼ الناقد كضعؼ التفكير المدارس العربية عبر األجياؿ المختمفة مثؿ: انتشار األمية

كزيادة تقبؿ النمط االستيبلكي السريع في  كضياع العبلقة التي تربط األجزاء بالكؿ القرار كضعؼ التخطيط طكيؿ األمد
بات كقد قاد ىذا كمو إلى ضعؼ تنافس الخريجيف مع متطم .كغيرىا مف المشكبلت التي تعتبر جكىر الحياة كالتطكر الحياة

 سكؽ العمؿ. 
كاالنتشػػػار الكاضػػػح لمثػػػؿ ىػػػذه التضػػػمينات التربكيػػػة  "...... أنػػػو عمػػػى الػػػرغـ مػػػف التبنػػػي ـ)ُّٗٗ( يػػػذكر الخميمػػػيك 

فقػد ظيػر تيػار معػاكس كجػد تػزامف مػع  المشتقة مف الفكر السمككي خبلؿ الخمسيف سنة الماضػية كاالنتشػار كاسػع النطػاؽ
فمنػػذ أكثػػر مػػف خمسػػيف عامػػان اعتقػػد المربػػي ، ربيف المعػػرفييف الػػذيف عارضػػكىاىػػذه المكجػػو السػػمككية بقيػػادة عػػدد مػػف المػػ

المعرفي بياجيو بأنو يجب أال يبدأ التعميـ حتى يكػكف الطمبػة قػد كصػمكا إلػى مرحمػة مػف النضػج ككػانكا عمػى أتػـ االسػتعداد 
  ...".لمقياـ بذلؾ

ظمات التربكية العالمية) إذ رأل بياجيو كأتباعو أف دفع كالكثير مف المن( كقد اتفؽ مع بياجيو الكثير مف أتباعو المربيف
األمر الذم يجعميـ متكتريف كتعرضيـ لممشكبلت ، األطفاؿ باتجاه تعمـ مكاضيع أكاديمية بسرعة يسبب ليـ المتاعب النفسية

التعمـ ىك تكليد الفيـ  كما رأكا أف اليدؼ مف، كتترؾ آثاران سمبية حتى عمى تعمميـ المستقبمي سيؤثر في شخصياتيـ مستقببلن 
 كليس تكفير القدرة عمى النجاح في امتحاف مكضكعي أك اإلجابة عمى سؤاؿ المعمـ بما ىك مكتكب في الكتاب. 

فقد بدأت األكساط التربكية ترفض ، كنتيجة ليذه النداءات كبسبب الضعؼ الظاىر في مخرجات ىذا المنيج التقميدم
ر بياجيو البنائية إذا أخذت تطفك عمى السطح النظرية البنائية. لكف ما ىي البنائية ىذا النيج كترجع مرة أخرل إلى أفكا

 ).ُٓـ: ََِّالمؤمني، ( ككيؼ تنظر لمتعمـ كالتعميـ
 الجذور التاريخية لمنظرية البنائية: 

مبلحظة  اكتسبت النظرية البنائية شعبية كبيرة في السنكات األخيرة عمى الرغـ أف فكرتيا ليست حديثة إذ يمكف
الذيف ، ؽ. ـ) َْٕػ  َِّمف ( كأرسطك، كأفبلطكف، االتجاىات نحك النظرية البنائية مف خبلؿ أعماؿ كؿ مف سقراط

 المعرفية التي أظيرت تحد لمنظرية السمككية كالتي لعؿ جذكرىا النظريةتحدثكا جميعان عف "تككيف المعرفة". فمف خبلؿ 
ؼ اليكناني أفبلطكف الذم يؤمف بأف المعرفة الشخصية ىي معرفة غير مكركثة بمعنى المعرفية) التاريخية تعكد إلى الفيمسك (

أخر أف ميمة المعمميف تكمف في مساعده الطبلب عمى استذكار ىذه المعرفة، كالتذكر عند أفبلطكف ىك البحث كاكتشاؼ 
ىذه األفكار، كما أف سقراط الذم يؤمف األفكار الحيكية حيث يتـ إتباعيا باستنباط مجمكعو مف المفاىيـ الجديدة مف خبلؿ 

بالتعميـ المركب الذم يجعؿ فيو طبلبو يستنبطكف أفكاره دكف أف يقكؿ ليـ شيئا. فأفكار أفبلطكف كسقراط ىي أساس 
 ).ُُٔـ: ََِِ، ضمرة( األفكار ألحديثو التي تعتبر التعميـ عمميو استكشافيو كترل المعرفة تشتؽ مف الحكاس

ب. ـ) فيقكؿ: "يجب االعتماد عمى الخبرات الحسية عندما يبحث الناس عف  ََّمنتصؼ ( أما سنت أكغستيف
مف ( كقد عمؿ ذلؾ في حالة عدـ تكازف مع الكنيسة في ذلؾ الكقت. كيقكؿ جكف لكؾ، )ceowther, 1997( الحقيقة"

لى القرف الثامف عشر): "ال يمكف لمعرفة الفرد أف تككف خمؼ خبرتو في القرف  )Cant( ". ككانتالقرف السابع عشر كا 
التاسع عشر نشر أسس النظرية المعرفية إذا افترض أف الحكاس كعبلقتيا مع بعضيا البعض غير كافيو لمحصكؿ عمى 

كأف خبرات الفرد ، ذلؾ بالقكؿ: "التحميؿ المنطقي لؤلعماؿ كاألشياء يؤدم إلى نمك المعرفة Kantالمعرفة كقد فسر كانت 
 ي تكليد معرفة جديدة". القديمة تككف سببان ف

ػ  ُْٕٔ( ) ،إال أف بستالكزمَُٖٗػ  ُٖٔٗ( كعمى الرغـ مف أف الفمسفة الرئيسة لمبنائية تنسب إلى جاف بياجيو
اعتماد الطرؽ التربكية عمى التطكر الطبيعي  إذ أكد ضركرة، ) قد أتى بنتائج مشابية قبؿ أكثر مف قرف عمى ذلؾُِٕٖ

كنادل بربط مناىج التعميـ بخبرات األطفاؿ ، كىك بذلؾ أكد أىمية الحكاس كأدكات لمتعمـ، لمطفؿ كعمى مشاعره كأحاسيسو
 ). ِّـ: ََِٔبركات،( التي تتكافؽ كحياتيـ في بيكتيـ كبيئاتيـ العائمية
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رار إذف نستطيع القكؿ أف البنائية تعد نظرية في المعرفة منذ زمف طكيؿ يمتد عبر القركف، كليس غريبان رؤية ىذا التك
مف عدة فبلسفة كمنظريف عبر ىذا التاريخ كالمنظر الحديث الكحيد الذم حاكؿ تركيب ىذه األفكار المتعددة في نظرية 

إذ قاـ ، كابرز المنظريف فيو ىك العالـ جاف بياجية –شكمت فيما بعد األسس الحديثة لعمـ نفس النمك  –متكاممة كشاممة 
باه الناس إلى االىتماـ بالتفكير كالذكاء لدل األطفاؿ كفاتحان الطريؽ إلى نظرة كمنظمة بتكحيد الفمسفة كعمـ النفس لتحكيؿ انت

 ).ّٓـ: ََِْالسميـ،( النفسجديدة في التربية كعمـ 
 كقد استندت البنائية مبدئيا إلى أربع نظريات كىي:

 .نظرية بياجيو في التعمـ المعرفي كالنمك المعرفي 
 المتعمـ) لممعرفة كتركيزىا عمى العكامؿ الداخمية المؤثرة في التعمـ.( البالنظرية المعرفية في معالجة الط 
 .النظرية االجتماعية في التفاعؿ االجتماعي في غرفة الصؼ أك المختبر أك الميداف 
 ََِٕزيتكف ،( المتعمـ) كدكرىا لفاعؿ في اكتشاؼ المعرفة كبنائيا.( النظرية اإلنسانية في إبراز أىمية :ْٗ( 

 (:Jean Piaget) ان بياجيوتعريف بج
ـ بسكيسرا كقد اىتـ بالكتابة كىك ال يزاؿ في سف مبكرة، كقد حصؿ عمى الدكتكراه كىك ُٖٔٗكلد جاف بياجيو عاـ  

ـ أصبح مديرا لمدراسات في معيد جاؾ ركسك في جنيؼ كنشر بعد ذلؾ عدد مف ُُِٗكفي عاـ ، في سف الثانية كالعشريف
فكر عند الطفؿ ككتاب التفكير االستداللي عند الطفؿ ككانت تتحدث عف تطكر النمك عند الطفؿ الكتب منيا كتاب المغة كال

  التي تيتـ بنمك الطفؿ.
أك كيؼ يتعمـ المتعمـ ( كظيرت األفكار البنائية في كتابات بياجيو الذم كرس حياتو لدراسة في ابستكمكلكجية المعرفة

كليذا سميت نظريتو ، ) لدل األطفاؿMental Structures( ى ىياكؿ التفكيرككاف اىتماـ بياجيو منصبان عم، ما يتعممو)
) كلـ تركز ىيكمية بياجية عمى محتكل معيف بؿ اقتصرت عمى التفكير كحيثياتو. Structuralism( البنائية" بالييكمة "

التمثيؿ كالمؤاءمة كتبنى المعرفة مف كاقترح بياجيو أف الخبرات الجديدة يتـ استقباليا مف خبلؿ المعرفة المكجكدة في عمميتي 
 مفاىيمي)، كتتطكر المعرفة بالطريقة التي تتطكر –معرفي ( الطالب) المتعمـ عندما يتككف لديو حالة عدـ اتزاف( عقؿ الفرد

، العمـك :البيكلكجية). كبعد أف بدأ المربكف بتبني ىذه األفكار بتعميـ المكضكعات المختمفة مثؿ( تنمكا) بيا الكائنات الحية(
) نظران لمتشابو الكبير في البناء في عمـ Constructivism( كغيرىا فقد سميت ىذه النظرية بالبنائية، كالمغة، الرياضيات

فالمبادئ كالشركط التي يجب أف تتكافر في تصميـ عمارة كبنائيا لتككف مناسبة لمسكف ، العمارة كبيف البناء في عمـ التعميـ
ط التي يجب أف تتكافر في تصميـ المعرفة كبنائيا في عقؿ المتعمـ حتى يككف ليذه المعرفة معنى تماثؿ المبادئ كالشرك 

 ).ِِـ: ُٖٕٗ، حجاج( بالنسبة لو
 تعريف النظرية البنائية:

فالمعاجـ الفمسفية  ) بأف البحث عف تعريؼ محدد لمبنائية يعتبر إشكالية صعبة كمعقدةُِٗٗ( لقد ذكر زيتكف كزيتكف
كالتربكية قد خمت مف اإلشارة ليذا المصطمح باستثناء المعجـ الدكلي لمتربية الذم قدـ تعريفان ال يكضح إال القميؿ كالنفسية 

كىناؾ احتماالت ثبلثة في محاكلة ، كذلؾ فإف منظرم البنائية المعاصريف لـ يقدمكا تعريفان محددان ليا، مف معالـ البنائية
 يفان ليا:تفسير عدـ تناكؿ منظرم البنائية تعر 

قبؿ أف تستقر عمى معنى  كقد تحتاج لسنكات عديدة، أكلػيا: جدة لفظة البنائية نسبيان في األدبيات الفمسفية كالنفسية كالتربكية
 .محدد ليا

 ثانييا: أف منظرم البنائية ليسكا بفريؽ كاحد كمف ثـ فميس بينيـ إجماع عمى تعريؼ محدد. 
 .معنى محددان ليا في ذىنو ا أال يعرفكىا كأف يترككا لكؿ منا ليكٌكفثالثيا: أف منظرم البنائية قد قصدك 

 )ِٔـ: ُِٗٗزيتكف،ك  زيتكف( 
 :كعمكمان فإف ىناؾ بعض الكتابات التي حاكلت صياغة تعريؼو لمبنائية كأفادت بأنيا
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تيجة تفاعؿ قدراتو "رؤية في نظرية التعمـ كنمك الطفؿ قكاميا أف الطفؿ يككف نشطان في بناء أنماط التفكير لديو ن
 الفطرية مع الخبرة".

ىك  Jean Piagetأف جاف بياجيو  –كىـ الذيف نظركا لمبنائية بعد بياجيو  –كيرل معظـ منظرم البنائية الحديثيف 
 ).ِٔٓـ: ََِْ، السميـ( فقد كضع نظرية متكاممة حكؿ النمك المعرفي كاضع المبنات األكلى ليا

 نظرية البنائية:االفتراضات التي تقوم عمييا ال
 يمكف تحديد افتراضات النظرية البنائية في النقاط اآلتية:

أف بناء المعرفة يتـ مف الخبرة: بمعنى أف التعميـ عممية بنائية يتـ فييا قياـ المتعمـ بنفسو ببناء تمثيؿ داخمي لممعمكمات  -ُ
 مستخدمان في ذلؾ خبرتو السابقة.

كفى التعمـ البنائي ال يشترؾ أكثر مف شخص في ، مكؿ متعمـ تفسيره الخاصالمتعمـ يقـك بعمؿ تفسير شخصي: ف -ِ
 تفسير كاحد بنفس الطريقة لمكاقع الذم يحيط بكؿ منيما.

كيأتي ( التعمـ تساىمي: بمعنى أف ىذا النكع مف التعمـ يناقش المعنى المعركض مف خبلؿ أكثر مف كجية نظر كاحدة -ّ
ة لممكقؼ أك المفيـك استجابة لكجيات النظر ىذه) كالتعميـ يجب أف يسمح فيو النمك المفاىيمي مف خبلؿ المشارك

 بالمساىمة مع اآلخريف لعرض كجيات النظر المتعددة التي يمكف استحضارىا لمكصكؿ إلى مكقؼ تـ اختياره ذاتيان.
قؼ تعميمية حقيقية يتـ إعدادىا التعمـ يحدث مف خبلؿ مكاقؼ حقيقية: ينبغي أف يتـ التعمـ مف خبلؿ كضع المتعمـ في مكا -ْ

 ).ٔٔـ: َََِ، صبرم( كتجييزىا بحيث تقـك عمى أساس براىيف قكية تعكس إحساس المتعمميف بالعالـ الحقيقي
 مقتضيات ومتطمبات استخدام النظرية البنائية:
 إف استخداـ النظرية البنائية يقتضى ما يأتي:

 ـ لمعرفتو حينئذ يمكف مساعدتو أف يكتسب الخبرة الجديدة. كيتـ مف الضركرم أف يعرؼ المعمـ كيفية بناء كؿ متعم
ا عبلقة بالمكضكع الجديد ذلؾ بأف يقدـ المعمـ بعض األسئمة الكاشفة التي تكضح إف كاف لديو خبرة سابقة كبنيات لي

استبانو تكضح لو كىذا بالضركرة يستمـز قياـ المعمـ بتنفيذ بعض األنشطة الكاشفة لذلؾ كالتي تعد بمثابة ، مف عدمو
 مستكل المتعمميف كمدل خبراتيـ السابقة.

 يقـك كؿ منيـ ببناء  ضركرة أف يتفاعؿ المعمـ في العممية البنائية مع كؿ كاحد مف طبلبو عمى حده لكي يرل كيؼ
ضافة صفة الذاتية عمييا كبالطريقة التي تركؽ لكؿ منيـ مف  خبلؿ المعرفة. كيساعد المتعمـ عمى تشكيؿ المعمكمة كا 

 .)ُُٓـ: ُّٗٗالخميمي كآخركف ،( استخداـ المعمـ لبعض التكجييات البسيطة
 ك التعامؿ مع البنائية يستمـز اآلتي:

 ضركرة التعمؽ كعدـ التعامؿ مع المفاىيـ بطريقة سطحية. -
 البديمة).( االتجاه إلى التفسير كالتأكيؿ الصحيح لممفاىيـ كاالبتعاد عف التفسيرات الخاطئة أك 
عدـ اإلفراط في التمركز حكؿ الذات أك األنانية حيث تقـك ىذه النظرية عمى استخداـ الخبرة السابؽ بناؤىا في عقكؿ  -

 المتعمميف كقد يككف لكؿ منيـ خبرة خاطئة يحاكؿ تطبيقيا عمى اآلخريف.
 .كىنا يجب أف تزيد مف التفاعبلت االجتماعية التي تمنع المفاىيـ االنفرادية الخاطئة 
 سس التي تقوم عمييا النظرية البنائية:األ
 ـ) أف النظرية البنائية تقـك عمى األسس االتية:ََِْ( عٌدت منى عبد الصبكر 
 تبنى عمى التعمـ كليس عمى التعميـ. -ُ
 تشجع كتقبؿ استقبللية كمبادرة المتعمميف. -ِ
 .تجعؿ المتعمميف كمبدعيف -ّ
 تجعؿ التعمـ كعممية. -ْ
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 ستقصاء لممتعمميف.تشجع البحث كاال -ٓ
 تؤكد عمى الدكر الناقد لمخبرة في التعمـ. -ٔ
 تؤكد عمى حب االستطبلع. -ٕ
 تأخذ النمكذج العقمي لممتعمـ في الحسباف. -ٖ
 تؤكد األداء كالفيـ عند تقييـ التعمـ. -ٗ
 تؤسس عمى مبادئ النظرية المعرفية. -َُ
 التحميؿ).  -اإلبداع  -نبؤ الت( تعمؿ عمى استخداـ المصطمحات المعرفية مثؿ -ُُ
 تأخذ في االعتبار كيؼ يتعمـ الطبلب. -ُِ
 تشجع المتعمميف عمى االشتراؾ في المناقشة مع المعمـ أك فيما بينيـ. -ُّ
 ترتكز عمى التعمـ التعاكني. -ُْ
 تضع المتعمميف في مكاقؼ حقيقية. -ُٓ
 تؤكد عمى المحتكل الذم يحدث التعمـ. -ُٔ
 تبار المعتقدات كاالتجاىات لممتعمميف.تأخذ في االع -ُٕ
 تزكد المتعمميف بالفرض المناسبة لبناء المعرفة الجديدة كالفيـ مف الخبرات الكاقعية.  -ُٖ

 خصائص النظرية البنائية:
 ة:كبناء عمى ما سبؽ يمكننا تحديد عدة خصائص بارزة آلراء البنائية كالتي يمكف أف يككف ليا تأثير في المكاقؼ التعميمي

 كلكف ينظر إليو عمى انو مسئكؿ مسئكلية مطمقة عف تعميمو.، إلى المتعمـ عمى انو سمبي كمؤثر فيو ال ينظر -ُ
 يككف لممتعمـ دكر فييا حيث تتطمب بناء المعنى.، تستمـز عممية التعمـ عمميات نشطة -ِ
 ئمان.كلكنيا تبنى فرديان كجماعيان فيي متغيرة دا، المعرفة ليست خارج المتعمـ -ّ
كلكف أيضا آرائو الخاصة ، ليس فقط المعرفة الخاصة بمكضكع معيف، يأتي المعمـ إلى المكاقؼ التعميمية كمعو مفاىيمو -ْ

 بالتدريس كالتعمـ كذلؾ بدكره يؤثر في تفاعمو داخؿ الفصؿ. 
 قة مف شأنيا أف تنمى التعمـ.كتصميـ المياـ بطري، كلكنو يتطمب تنظيـ المكاقؼ داخؿ الفصؿ، التدريس ليس نقؿ المعرفة -ٓ
 كالتي منيا يبنى المتعمميف معرفتيـ.، كلكنو برنامج مياـ التعمـ كالمكاد كالمصادر، المنيج ليس ذلؾ الذم يتـ تعممو -ٔ
حتى تككف متسقة مع المتطمبات ، ككيفية تنفيذىا في الفصؿ، تكلد البنائية أراء مختمفة عف طرؽ التدريس كالتعمـ -ٕ

كىناؾ دكر جكىرم لممعمـ في ، ممناىج كالتي تنص عمى أف أفكار المتعمميف سكؼ تتغير مع اتساع خبراتيـالعالمية ل
عبد ( كيثير األسئمة كيستند عمى التحديات الحالية كالخبرات.، ىذه العممية فالمعمـ يمكنو أف يتفاعؿ مع المتعمـ

 ).ّْـ:ََِْالصبكر، 
 التعمم والتعميم في ضوء المنحى البنائي:

  :بما يأتي نبلحظ أف النظرية البنائية تميزت
 كلكف تبنى مف قبؿ المتعمـ نفسو.، ال تنقؿ المعرفة بشكؿ سمبي مف طرؼ المعمـ 
 كىذا يعني أف عمى المتعمـ أف يذكت المعرفة حكؿ الحقيقة الخارجية، إف كظيفة المعرفة كظيفة تكيفيو 
)Glasersfeld,1995 .( 

 :مميزات النموذج البنائي
  :متع النمكذج البنائي بمجمكعة مف المميزات أىميايت
 .يعتمد النمكذج عمى استراتيجيات التعمـ التعاكني بيف الطبلب كذلؾ مف خبلؿ القياـ باألنشطة -ُ
  .كذلؾ خبلؿ تنفيذىـ لمرحمة التفكير التكسعي، يسمح لمطبلب بالقياـ بالتفكير المرف كالتفكير األكثر أصالة -ِ
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ذا معنى كذلؾ مف خبلؿ قياـ الطبلب بربط المعمكمات كالخبرات الجديدة بمعمكماتيـ السابقة في مرحمة  يجعؿ التعمـ -ّ
  .التفكير التكسعي

 . يصكب النمكذج البنائي أنماط الفيـ الخطأ لدل الطبلب عف المفاىيـ العممية كالدينية -ْ
  .تشؼ كينفذ األنشطة كيفكريجعؿ النمكذج البنائي الطالب محكر العممية التعميمية حيث يك -ٓ
يدفع الطالب لمتفكير كالبحث عف المعرفة العممية الجديدة كذلؾ لعبلج حالة عدـ االتزاف التي كصؿ إلييا في مرحمة  -ٔ

  :39555showthread.php?t/ vb/ www.dafatir.com/ / http=.الستكشاؼا
"... كليذا افترضت البنائية كجكد بنى معرفية لدل الفرد المتعمـ، يتـ تطكيرىا ضمف مراحؿ نمائية مف قبؿ المتعمـ 

كمرحمة ، نفسو، كقد قسميا بياجيو إلى أربع مراحؿ ال يمكف تسريعيا، م: المرحمة الحسية الحركية، كمرحمة ما قبؿ العمميات
ميات المجردة. كلحدكث التعمـ يجب أف يحدث ثقب لبلتزاف العقمي لممتعمـ بحيث يشعر أف ما العمميات المادية، كمرحمة العم

لديو في بناه المعرفية ال يفسر ظاىرة ما، فيقـك بعمميتي التمثيؿ كالمكاءمة، كتعرؼ عممية التمثيؿ بأنيا عممية عقمية تتضمف 
عمـ، أما عممية المكاءمة فتعرؼ بأنيا عممية عقمية تتضمف استقباؿ المعمكمات مف البيئة ككضعا في البنى المعرفية لممت

تعديؿ البنى المعرفية لكي تستطيع تفسير الخبرة الجديدة. كعميو فالتعمـ ىك التكيفات العقمية الحادثة نتيجة تكيؼ الفرد مع 
 ).ِٖـ: ََِٕزيتكف،( بيئتو أك العالـ الخارجي....."

فبدالن مف أف ينظر المعممكف لممتعمميف بكصفيـ ، شطان لممتعمميف في بناء المعنىكأيضا يتطمب التعمـ البنائي انخراطان ن
مستقبميف سمبييف لممعرفة عمييـ أف ينظركا ليؤالء المتعمميف عمى أنيـ بنائيف حقيقييف لممعرفة كيقع ىذا الدكر لمبنائية في 

 . تتحدل فيميـ كتقكم التطكر األمثؿ لعقكليـ إنتاج مناىج مناسبة لمطبلب
إف إحدل المقدمات المنطقية لمبنائية ىي أف األطفاؿ يبنكف معرفتيـ بشكؿ نشط كليس بتشرب األفكار التي يقكليا 
المعمـ ليـ فعمى سبيؿ المثاؿ افترض بياجيو بأف األطفاؿ يككنكف المعنى بطرؽ تختمؼ عف تمؾ الطرؽ التي يستخدميا 

 ؿ األحداث تقع بتنظيميـ الذاتي لبيئاتيـ. الكبار كيتعممكف مف خبلؿ عممية يحاكلكف فييا جع
كفي ظؿ البنائية يحتاج المعممكف إلى تغيير معتقداتيـ عف كيفية حدكث التعمـ لتشجيعيـ عمى اتخاذ قرارات حكؿ 

ث كفي ىذا السياؽ تقترح النظرية البنائية ثبل )أم كيؼ يجب أف يمارسكا التعميـ( المعاني المطمكبة لتنفيذ التدريس كتقييمو
 نقاط أساسية كصريحة حكؿ ممارسة التعميـ ىي:

أم أنيا تركز عمى العمميات المفاىيمية  كليس إلى تغيير السمككيات الظاىرة ييدؼ التعميـ إلى فيـ الطمبة لممعرفة :أكالن 
بلحظ كبناء عميو تختمؼ فكرة التدريس عف فكرة التدريب فالتدريب يركز عمى أداء المتدرب كىك السمكؾ الخارجي الم

بينما ييدؼ التدريس كيركز عمى فيـ المتعمـ كىك العمميات المفاىيمية الداخمية التي تحدث داخؿ عقؿ المتعمـ ففي 
الكقت الذم يتشابو فيو سمكؾ المتعمـ المبلحظ مع سمكؾ دب في سيرؾ أك أفعى ترقص أماـ فتى ىندم يعزؼ 

مفاىيميان كال يحتاجيا المتعمـ في بناء المعرفة كمف الميـ ىنا  المكسيقى  نجد أف ىذه السمككيات الظاىرة ال تعتبر فيمان 
 أف نتذكر بأنو يمكف أف يقاؿ لممتعمـ ماذا يقكؿ كلكف ال يمكف أف يقاؿ لو ماذا يفكر. 

ؿ ألنيا يجب أف تككف مبنية داخؿ عق تيعد المعرفة شبكة مف األبنية المفاىيمية كليذا يصعب نقميا باستخداـ الكممات :ثانيان 
المتعمـ كفرد فأحيانان تككف لدينا أفكار جيدة كلكف تنقصنا الكممات المناسبة لمتعبير عف ىذه األفكار لتككف مبلحظة مف 

فعمى سبيؿ المثاؿ لك أف المعمـ ، كلذلؾ فإف ما يبني في العقؿ مختمؼ عما يمكف التعبير عنو بالكممات، قبؿ اآلخريف
يطبؽ) الطفؿ ىذه المفاىيـ؟ كلكف ( الكممات فقط ىؿ يكفي ذلؾ كي يفيـأسيب في شرح عمميات الحساب لؤلطفاؿ ب

األفضؿ أف تترؾ المجاؿ لؤلطفاؿ كي يمعبكا بأدكات مادية مناسبة كعمى المعمـ فقط طرح أسئمة تقكدىـ إلى فيـ ىذه 
عبلقة باألداء يمكف  المفاىيـ كؿ عمى حده فالفيـ قضية مفاىيمية كليست قضية سمككية ليا عبلقة بالمعرفة كليست ليا

  .كلكف ىذا دائما استنتاج مبلحظ بفرصة معينة لؤلداء أف يككف داللة لممعرفة

http://www.dafatir.com/vb/showthread.php?t=39555
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كبالمقابؿ فإف التعمـ ىك نشاط خاص يأخذ ، التعميـ ىك نشاط اجتماعي يتضمف طبلبان ينكم المعمـ أف يؤثر فييـ :ثالثان 
ى المعمـ أف يمتمؾ فكرة عف األفكار التي يحمميا الطالب حكؿ فعم، كحتى يقكد التعميـ إلى التعمـ، مكانو في عقؿ التمميذ

 .Lorsbach and Tobin,1992(( المحتكل قبؿ البدء بالتعمـ كعف كيفية ربط ىذه األفكار مع بعضيا بعضان 
 انعكاس النظرية البنائية عمى عناصر المنيج:

رؤية في التعمـ كالتعميـ المعرفي مف ـ) حكؿ الََِّ( ـ) مع حسف زيتكف ككماؿ زيتكفََِٕ( يتفؽ عايش زيتكف
 خبلؿ ستة عناصر ىي:

  :Teacher Roleدور المعمم  
 /Directiveكفي ىذا تغيرت أدكار المعمـ مف المعمـ المباشر  تفرض البنائية عمى المعمـ البنائي المعرفي أدكاران جديدة

Instructive  كلو السمطةAuthority  إلى دكر المعمـ البنائيConstructive  التفاعميInteractive  كالتفاكضي
Negotiation ، كالميٌسرFacilitator  لمتعمـ كالباحثResearcher االحتياطية) لممعرفة كمستشار ( كأحد المصادر
Consultant )دارتو كالمتقبؿ لذاتية الطبلب  Demograticكالديمقراطي ، المعمكمات كالبحث) كالمنظـ لبيئة التعمـ كا 
المشجع لمحكار كالمناقشات كالمناظرات العممية كالمستخدـ الستراتيجيات االستقصاء العممي كدكرات التعمـ البنائية كمبادراتيـ ك 

الفطرم) الطبيعي لئلنساف لدل المتعمـ كالمستخدـ ألساليب كأدكات التقييـ البديؿ الحقيقي في ( كالمغذم لطبيعة الفضكؿ
الفكر) مفتكحة النياية. كفي ىذا كمو يؤدم دكر األنمكذج لمطبلب في التعمـ ( ميمات التعمـ كأنشطة تشغيؿ اليديف كالعقؿ

 ).ُُِـ: ََِٖزيتكف، ( بكجو عاـ Cognitive Apprenticeshipالمعرفي في ما يسميو الباحثكف بالتممذة المعرفية 
ـ) ََِْ( فقد أكضحت سميـ، ىذا كقد تناكلت العديد مف الكتابات أداءات التدريس البنائي كمكاصفات المعمـ البنائي

 في نمكذجو بعض التكجييات الخاصة بممارسات التدريس البنائي فيما يمي: ـ)ََِّ، Yager( نقبلن عف
 استخدـ أسئمة المعمميف كأفكارىـ لقيادة الدرس. 
 تقبؿ كشجع المتعمميف عمى استيبلؿ األفكار. 
 شجع المتعمميف عمى القيادة كالتعمـ التعاكني. 
  المتعمميف كخبراتيـ كاىتماماتيـ لتكجيو الدرساستخدـ تفكير. 
 شجع استخداـ مصادر بديمة لممعمكمات. 
 استخدـ األسئمة مفتكحة النياية. 
 شجع المتعمميف عمى اقتراح أسباب لؤلحداث كتقديـ التنبؤات. 
 شجع المتعمميف عمى اختبار أفكارىـ. 
 ابحث عف أفكار المتعمميف قبؿ تقديـ األفكار ليـ. 
 عمميف عمى تحدم بعضيـ البعض في المفاىيـ كاألفكار.شجع المت 
 استخدـ استراتيجيات التعمـ التعاكني. 
 كفر الكقت الكافي لتحميؿ أفكار المتعمميف. 
 عادة صياغتيا في ضكء أحداث كخبرات جديدة  .شجع المتعمميف عمى التحميؿ الذاتي كجمع األحداث الحقيقية لدعـ أفكارىـ كا 

 :ـ) أف المعمـ البنائي يمارس ما يمي ََِْ( Brooks and Brooksكما أكضح 
 يشجع كيقبؿ استقبللية المتعمميف كمبادراتيـ مف خبلؿ: 
 صياغتيـ لؤلسئمة كالقضايا الخبلفية. 
 البحث في اإلجابات كتحميميا. 
 القدرة عمى حؿ المشكبلت. 
 القدرة عمى إثارة المشكبلت. 
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 جمع المعمكمات. 
 در األكلية كاألدكات أثناء المعالجة كالتفاعؿ مف خبلؿ:يستخدـ البيانات الخاـ كالمصا 
 عرضو لمشكبلت حقيقية. 
 غير شائعة( كغير معتادة )شائعة( عرضو لمكاقؼ معتادة.( 
 حثو المتعمميف عمى إيجاد الفركؽ بيف ىذه المكاقؼ. 
 يصكغ المياـ حكؿ مصطمحات كأنشطة معرفية كالتحميؿ كالتفسير كالتنبؤ كالتصنيؼ كالتركيب. 
 يسمح إلجابات المتعمميف بقيادة الدرس كيغير كيبدؿ في إستراتيجيات التدريس كالمحتكل. 
 :يبحث في مدل فيـ المتعمميف لممفاىيـ مف خبلؿ 
 امتناعو عف التكضيح المسبؽ لؤلفكار كالمفاىيـ. 
 تشجيع المتعمميف عمى تطكير أفكارىـ. 
 ـ البعض.يشجع المتعمميف عمى االشتراؾ في الحكار معو كمع بعضي 
 يساعد المتعمميف عمى البحث كاالستقصاء مف خبلؿ طرح أسئمة تفكيرية كأسئمة مفتكحة النياية كتشجيعيـ عمى طرح األسئمة. 
 .يطمب مف المتعمميف تكضيح استجاباتيـ األكلية كتفصيميا 
 خبلؿ: يشغؿ المتعمميف بخبرات قد تكلد تناقضان مع افتراضاتيـ األكلية كيشجعيـ عمى المناقشة مف 
 طرح أسئمة تتحدل تفكير المتعمـ. 
 استخداـ المعمكمات الخاصة بالتصكرات الحالية لممتعمـ لمساعدتو عمى فيـ األفكار المتناقضة. 
 تكجيو المناقشة باستخداـ األسئمة المتتابعة. 
 يسمح بكقت لبلنتظار بعد طرحو لؤلسئمة. 
 نشاء ا  :لتشبييات بحيثيتيح الكقت الكافي لممتعمميف لبناء العبلقات كا 
 .يقٌدـ أنشطة تساعد عمى بناء العبلقات 
 .يجيز المكاد كاألدكات التي تساعد المتعمميف عمى بناء العبلقات 
 .يشجع استخداـ التشبييات 
 :ينمي لدل المتعمميف حب االستطبلع مف خبلؿ االستخداـ المتكرر لنمكذج دائرة التعمـ بحيث 
 مى طرح األسئمة كاالفتراضات.يقدـ أنشطة مفتكحة تساعد المتعمميف ع 
 .يقدـ دركسان تركز عمى أسئمة المتعمميف كترتبط بالمفردات الجديدة 
 .يساعد المتعمميف عمى صياغة خبراتيـ المعممية 
  .يقدـ مشكبلت جديدة تثير لدل المتعمميف نظرة جديدة لممفاىيـ التي تعممكىا 

  :Student (Learner) Roleالمتعمم( ) دور الطالب
كبالتالي يجب ، أك حمبلن) يمكف نقمو مف فرد إلى آخر( ليست شيئان  Knowledgeـ البنائية عمى مبدأ أف المعرفة تقك 

 بنائيان بأدكار ثبلثة ىي:  Philipsالمتعمـ) حٌدده فيمبس ( تبنى) مف قبؿ الفرد( أف
  Active Learnerالمتعمـ) النشط ( ) الفردُ( 
  Social Learnerالمتعمـ) االجتماعي ( ) الفردِ( 
 . Creative Learnerالمتعمـ) المبدع ( ) الفردّ( 

لمحقائؽ كالمفاىيـ  Rote memorizationالطمبة) المتعمميف بعيدان عف الحفظ الصـ ( كبيذا تنقؿ البنائية األفراد
داـ النشط لممعرفة كمياراتيا كبالتالي االستخ، كالمبادئ العممية إلى الفيـ الذاتي ذم المعنى الذم يفٌسر ما يحدث كالتنبؤ بو

 ).ُُْـ: ََِٖزيتكف، ( كممارسة التفكير العممي
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  :Learning Goalsاألىداف التعميمية 
عمى الرغـ أف البنائية في التعمـ المعرفي قد ال تحقؽ أىداؼ التعميـ المعرفي جميعيا عمى النحك المنشكد أك الغاية 

كبالتالي ال ينبغي أف تككف كحدىا السائدة في التعميـ المعرفي ، فاعمية نفسياالمتكخاة كال تنٌمي أنكاع المعرفة كميا بال
إال أف األىداؼ التعميمية تتـ صياغتيا في البنائية المعرفية في صكرة مقاصد أك ، المدرسي كفؽ تحميؿ بعض األدبيات

لمعمـ كالطمبة بحيث تتضمف عامة تحدد مف خبلؿ عممية مفاكضة اجتماعية بيف ا Outcomesأك نتاجات  Goalsغايات 
يسعى الطمبة جميعيـ لتحقيقيا باإلضافة إلى الغايات الذاتية الشخصية  Learning Tasksغايات عامة لميمات التعمـ 

Personal Goals متعمـ) أك مجمكعة مف الطبلب كؿ عمى حده كذلؾ في ضكء الحاجات ( التي تخص كؿ طالب
 دكرىا تشعر الطمب المتعمميف بصمة ذلؾ شخصيان كاجتماعيان كربما عالميان. الشخصية التي يحتاجيا الطبلب كالتي ب

  :Learning Contentمحتوى التعمم 
ذات صمة  Real Problemsأك مشكبلت حقيقية  Tasksيككف محتكل التعمـ كفقان لمبنائية المعرفية في صكرة مياـ 

 ظكاىر) التعميـ أف تككف:  /مشكبلت( ىذا ينبغي لميمات طبيعية. كفي Phenomenaأك ظكاىر ، بحياة الطمبة كدافعيتيـ
لدل بعض الطمبة كربما تراجعيـ عف  Frustrationغير مفرطة في التعقيد إلى درجة تسبب االنكفاء أك اإلحباط  .ُ

 االىتماـ كاستكماؿ ميمات التعمـ. 
 كحٌميا. تتضمف مكقفان مشكبلن حقيقيان أك ميمة تعميمية ليا أكثر مف طريقة لمعالجتيا  .ِ
 كتفتح مجاالت لتكليد األفكار كاألسئمة البحثية الستقصائيا.  Extendableقابمة لمتكسع كاالمتداد  .ّ

كمف ثـ االنخراط  Interestكجذب الميؿ كاالىتماـ  Excitementأف يتذكر أف اإلثارة  كفي ىذا كمو ينبغي لمعمـ
Involvement كاىر الحقيقية الكاقعية يعد عامبلن حاسمان كجكىريان في كاالنيماؾ في ميمات التعمـ أك المشكبلت كالظ

الذم يغٌذم خطى السير  Fuelالميكؿ كاالىتمامات) بمثابة الكقكد ( استكماؿ كاستقصاء ميمات التعمـ كبحثيا كذلؾ باعتبار
ثارتيا كعمـ في البحث كاالستقصاء كاستكماؿ الميمات التعميمية كبالتالي الفيـ كتحسف الشعكر بمتعة تعمـ العمـك فعؿ) ( كا 

  .About Scienceال القراءة حكؿ العمـ  Doing Scienceالعمـ 
حيث  Content coverageبكـ) المنياج أك محتكاه كمف ثـ إنياء المنياج أك تغطيتو ( كفي ىذا كٌمو فإننا نصطدـ

الكـ) ( رل. كىذا يتطمب التحٌكؿ مفعدك) لفيـ العمـك مف جية كلمنظاـ التربكم عمكمان مف جية أخ( التغطية) أكبر( تعد 
زيتكف، ك  زيتكف( محتكل) العمـك كاستراتيجيات تدريسيا( في مناىج Less is Moreالنكع) كاألخذ بفمسفة القميؿ كثير ( إلى

 ). ُُٓـ: ُِٗٗ
  :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

حٌددة بذاتيا كمف ىنا تعددت االستراتيجيات كالطرائؽ ىذا كعمى الرغـ أف البنائية لـ تقدـ استراتيجيات تدريسية م
إال أنيا قدمت معايير كمقترحات لمتدريس الفٌعاؿ. كفي ىذا تعتمد استراتيجيات كنماذج ، كالنماذج التدريسية المنبثقة منيا

بحثية قابمة لمبحث  التدريس كفقان لمنظكر البنائية كفكرىا غالبان عمى مكاجية الطمبة بمشكبلت حقيقية كاقعية أك أسئمة
يجاد حمكؿ ليا في ضكء االىتماـ كاالنشغاؿ فيياTestable (Researchableكاالختبار  كمف ثـ البحث ، ) لمعالجتيا كا 

لمكصكؿ إلى ىذه الحمكؿ. كمف ىذه االستراتيجيات كالنماذج  Social Negotiationكاالستقصاء كالمفاكضة االجتماعية 
كالتعمـ التعاكني كالتدريس كفؽ النمكذج ، كالتغير المفاىيمي، كحؿ المشكبلت، كدكرات التعمـ ،التدريسية االستقصاء العممي

 المنظكمي.
  :Assessmentالتقييم 

البنائيكف) لنمطي التقييـ ( تذكر أدبٌيات البحث أف التقييـ يعد مف التحٌديات التي تكاجو البنائييف. كفي ىذا ال يتحمس
كما أنيـ غير متحمسيف  .Norm- Referencedأك معيارم المحؾ  Criterion Referencedسكاء مرجعي المحؾ 

لفكرة االقتصار عمى االمتحانات كاالختبارات المكضكعية التي تقيس مدل معرفة الطالب المتعمـ بالمعرفة المكضكعية التي 
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رفي. كفي ىذا ال يمقى التقييـ في ضكء كبالتالي ليس لبلختبارات المكضكعية مكاف لتقييـ نكاتج التعمـ البنائي المع، درسيا
دعا  Jonassanبؿ أف جكناسيف ، كاألىداؼ التعميمية في السمككية) الحماس مف البنائييف( أىداؼ التعمـ المحٌدد سمفان 

أك ( كىي فكرة تعتمد عمى قياـ المعمـ :Goal-Free Evaluationلتبني فكرة التقييـ المحٌرر مف المقاصد أك الغايات 
إذ تنبع األىداؼ مف كاقع سياؽ عممية التعمـ ، بتحديد مقاصد أك غايات مسبقة تقٌيـ في ضكئيا أداء الطمبة المتعمميفغيره) 
 نفسيا.
إال أف ثمة اجتيادات كاقتراحات تتناقميا ، ىذا كعمى الرغـ أنو ال تكجد صيغة متكاممة معتمدة لتقييـ التعمـ البنائي 

 كمعاييره، التقييـ في سياؽ أنشطة التعمـ)( كسياؽ التقييـ، كنتاجات التعمـ، التقييـ أدبيات البحث تتعمؽ بتحديد أىداؼ
المشاركيف) عممية التقييـ كاالىتماـ بتقييـ التعمـ البديؿ األصيؿ كبالتالي ( كمسئكلي، انتياء المتعمـ مف مياـ التعمـ بنجاح)(

، Performanceاألصيؿ كما في تقييـ األداء  Authentic Assessmentاستخداـ أساليب كأدكات التقييـ الحقيقي 
، Writing reportsككتابة التقارير ، Interviewsكالمقاببلت  Observationsكالمبلحظة ، Portfolioكالبكرتفكليك 
.. إلخ. كفي ىذا .Peer-Assessmentكتقييـ األقراف  Self-Assessmentكالتقييـ الذاتي ، Checklistsكقكائـ الرصد 

فيـ) المعرفة ( كمجاالت متجددة في األىداؼ مف بينيا، كمخرجاتو Learning outcomesقييـ نتاجات التعمـ يتـ ت
كطبيعة العمـ كالمفاىيـ كالعمميات كالتطبيقات كاإلبداع كاالتجاىات كالقيـ في ضكء أىداؼ التعمـ المعرفي كالبنائية في 

التأمؿ فييا كحؿ المشكمة كالتفكير الناقد كتكظيفيا النشط في المنظكر اكتساب المعرفة كفيميا كاالحتفاظ بيا كاستخداميا ك 
 الشخصي كاالجتماعي في مكاقؼ التعمـ الجديدة. 
 النقاط االيجابية والسمبية في النظرية البنائية:

 مف خبلؿ العرض السابؽ نجد أف البنائية تميزت بما يأتي: 
 لى المتعمـ بشكؿ سمبي مف قبؿ المعمـ.إ تبنى المعرفة مف قبؿ المتعمـ بنفسو كال تنقؿ  .ُ
 المعمـ مساعد كمكجو لمطالب كمصمـ لمبيئة كليس ممقف كمحفظ لمطالب.   .ِ
 تساعد الطالب عمى االكتشاؼ كالتفكير العممي مف خبلؿ حؿ المشكبلت.  .ّ
 تيتـ بالفيـ لممعارؼ كليس تغيير السمككيات الظاىرة.  .ْ
ة عند المتعمـ كنطمؽ عمييا مخططات معرفية كيقـك المتعمـ بربط جكىرم التعمـ يقـك عمى الخبرات كالمعارؼ السابق  .ٓ

 بيف السابؽ كالبلحؽ. 
قد كصؿ إلى مرحمة النضج فدفع الطالب بسرعة إلى تعمـ مكاضيع أكاديمية قد  ال يبدأ الطالب بالتعمـ حتى يككف .ٔ

 يسبب لو المتاعب كيعرضو إلى مشاكؿ مستقبمية. 
 الخبرة السابقة كبذلؾ يككف البناء لديو سميـ.  جديدة حتى يتقف ال ينتقؿ المتعمـ إلى خبرة .ٕ
  التنكع في طرؽ التقكيـ. .ٖ
 حياتو كليس عمى المعرفة الخاممة. تركز عمى المعرفة التي يمكف أف يكظفيا المتعمـ في .ٗ

 العممية التعممية تتمحكر حكؿ الطالب. .َُ
 كىناؾ مف ينقد عمى النظرية البنائية:

فصميا عف بعضيا البعض في شكؿ فترات مستقمة تعتمد أساسا التحديد العمرم مركرا تجزئة مراحؿ النمك ك  .ُ
ككأف الفرد مكضكع ىذه التجزئة ثابت ال يتغير ، بالخصائص الذىنية لكؿ مرحمة كانتياء بنكاتجيا المحتممة كالمفترضة

ل بو كالكاقع يناقض تكجيو. كلذلؾ فبياجيو اعتبر تقسيمو العممي نمكذجا عالميا يحتذ، ميما كانت الظركؼ المحيطة بو
يمكف اعتبار النظرية البنائية مفتقرة إلى المركنة في ىذا المستكل كال تبلءـ كؿ األكساط الثقافية كاالجتماعية كبالتالي ال 
يمكف اعتمادىا في مجاؿ التعمـ اإلنساني بمعناه الككني كفيما عدا ذلؾ تظؿ أعماؿ بياجيو ذات قيمة ثابتة في مجاؿ 

 ).ُِٓـ: ََِٓخطايبة،( لتربية كالتعميـا
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 عند األخذ بيذه النظرية فنحف نحتاج إلى كقت كبير فبل يكجد طالباف لدييـ معرفة كاحدة.  .ِ
 صعكبة التعرؼ عمى المعارؼ السابقة عند المتعمـ كمدل صحتيا. .ّ

 :Roger Bybeeم ٖٜٜٔنموذج روجير بايبي عام 
كيتككف ، أنو نمكذج لتدريس مادة العمـك يقـك أساسا عمى فكرة النظرية البنائية):بََِْ، كبكيؿ، كبايبي، تركبريدج( عرفو

كمرحمة الشرح ، Explorationمرحمة االستكشاؼ، Engagementالتشكيؽ)( مرحمة االنشغاؿ النمكذج مف المراحؿ االتية:
، ََِْ، كبكيؿ، كبايبي، كبريدجتر ( Evaluationكمرحمة التقكيـ ، Elaborationكمرحمة التكسع ، Explainationكالتفسير

 ).َّّص
لتدريس مادة العمـك كيقـك  Bybee): بأنو نمكذج كضعو العالـ التربكم المعاصر ََِٓ، كسعكدم، النجدم( كما عرفو

مرحمة ، مرحمة االستكشاؼ، كيتككف مف المراحؿ الخمس اآلتية:مرحمة االنشغاؿ أك التشكيؽ البنائيةأساسا عمى فكرة النظرية 
 ).ُِٖص، ََِٓ، كراشد، كسعكدم، النجدم( مرحمة التقكيـ، مرحمة التكسع، سيرالتف

 نستنتج مما سبؽ مف تعاريؼ اف:
 النمكذج يقـك عمى النظرية البنائية. -ُ
 كالتقكيـ.، كالتكسع، كالتفسير، كاالستكشاؼ، يتككف النمكذج مف خمس مراحؿ ىي:االنشغاؿ -ِ

 ):5E's ة مف مراحؿ نمكذج بايبي البنائيكفيما يأتي تكضيح مختصر لما يتـ في كؿ مرحم
، في ىذه المرحمة يتـ إشغاؿ كشد انتباه التبلميذ لممكضكع الجديد كتحفيز تفكيرىـ :Engagementمرحمة االنشغال  -ٔ

 ).ُِِص، ََِٔ، كالعبيدم، الشنطاكم( كمساعدتيـ عمى استرجاع كاختبار تعمميـ السابؽ
كيتـ ربط أنشطة ىذه المرحمة مع ، إلى شيء أك مشكمة أك حدث أك حالة كيكجو اىتماـ الطمبة في ىذه المرحمة

كتعد ، كقد يككف الربط مفيكمٌيان أك إجرائيان أك سمككيا، األنشطة السابقة كاألنشطة المستقبمية. كيعتمد الربط عمى مياـ التعمـ
ظيار التبايف بيف األحداث، كتحديد المشكبلت، عممية طرح األسئمة مع المكاقؼ المشكمة مف الطرؽ التي تؤدم  كالتفاعؿ، كا 

، انغماس) الطمبة في مياـ التعمـ كتكجيو اىتماميـ نحكىا. كيككف المعمـ مسؤكال عف تقديـ المكاقؼ التعميمية( إلى انخراط
 )ٕٔص، ََِٕ، الخكالدة( كتحديد مياـ التعمـ.

ؼ تزكيد الطمبة بقاعدة أساسية تمكنيـ مف تصمـ أنشطة مرحمة االستكشاؼ بيد :Explorationمرحمة االستكشاف  -ِ
االستمرار في بناء المفاىيـ كالعمميات كالميارات. كفي ىذه المرحمة ينبغي تكفير مكاد محسكسة كخبرات مباشرة قدر 
، اإلمكاف. كتيدؼ أنشطة مرحمة االستكشاؼ إلى تككيف خبرات يستخدميا الطمبة كالمعممكف الحقا لمناقشة المفاىيـ

كأف يتيح الكقت ، كالميارات. كيككف المعمـ مسؤكال عف إعطاء تكجييات كافية كمكاد مناسبة تتعمؽ بالنشاط، تكالعمميا
كالمكاقؼ بناءن عمى أفكار الطمبة عف الظكاىر. ككنتيجة النغماس الطمبة ، كالمكاد، الكافي كالفرص الستقصاء األشياء

.، كيحددكف متغيراتو ، يشاىدكف أنماطان ك ، فإنيـ يكٌكنكف عبلقاتو ، فكريا كجسميا في النشاط  كيستفسركف عف أحداثو
إذا احتاج ، كقد يككف مف المناسب تكجيو تفكير الطمبة مف قبؿ المعمـ عندما يبدأكف بناء أك إعادة بناء تفسيراتيـ، ىذا

ا في المرحمة الثانكية يشكؿ المدخؿ التاريخي في تطكر المفاىيـ األحيائية نشاطا استقصائيا مناسب، األمر. مف جية أخرل
 )ٕٕ-ٕٔص، ََِٕ، الخكالدة( كالجامعية.

كفي ىذه المرحمة يكجو المعمـ اىتماـ الطمبة إلى أكجو خاصة مف أنشطة مرحمتي  :Explanationمرحمة التفسير  -ّ
لصحيح. كيقـك بعد ذلؾ بتقديـ التفسيرات المناسبة لكضع الخبرات االستكشافية في كضعيا ا، االنشغاؿ كاالستكشاؼ

، حيث يستخدـ طرقان كأساليب متنكعة في تقديمو لممفاىيـ، كتعتبر مرحمة التفسير مرحمة مكجية مف قبؿ المعمـ
منيا: التفسير المغكم كالفيديك كاألفبلـ التعميمية كالبرمجيات التعميمية. كفي ىذه المرحمة تستمر ، كالعمميات أك الميارات
كيصبح الطمبة قادريف عمى تفسير خبراتيـ السابقة بعبارات عامة. ، (Mental Organization( عممية التنظيـ العقمي
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كمف ثـ ، اليدؼى األساسي ليذه المرحمة، كالعمميات أك الميارات باختصار، كبشكؿ مبسط كمباشر، كيعتبر تقديـ المفاىيـ
 ).ٕٕ-ٕٔص، ََِٕ، الخكالدة( يتـ التحرؾ نحك المرحمة البلحقة

، : كمف الميـ في ىذه المرحمة أف يستخدـ الطمبة التفسيرات التي تـ تطكيرىا في مكاقؼ جديدةElaborationمرحمة التكسيع  -ْ
حيث كجد أنو في بعض الحاالت يستمر الطمبة في احتفاظيـ ، مف أجؿ تطكير كتكسيع مدل فيميـ لممفاىيـ كالعمميات كالميارات

المرحمة كضع الطمبة في مكاقؼ رات مرحمة االستكشاؼ. كتقتضي ىذه أك يقتصر فيميـ لممفاىيـ في نطاؽ خب، بفيميـ الخاطئ
 )ٕٕص، ََِٕ، الخكالدة( .تفسيرات مماثمة أك مشابية كأف يكاجيكا مشكبلت جديدة تتػطمب تطبيػؽ، جديدة
كعند نقاط معينة ينبغي أف يتمقى الطمبة تغذية راجعة حكؿ مبلءمة تفسيراتيـ كيجب  :Evaluationمرحمة التقويم  -ٓ

كال يقتصر عمى التقكيـ في نياية الفصؿ أك الكحدة. كيجب أف تتخذ إجراءات متعددة إلجراء ، أف يككف التقكيـ مستمران 
تقكيـ مستمر كمتكامؿ لمتعمـ كلتشجيع البناء المعرفي لممفيـك كالميارات العممية. كمف الممكف أف يتـ التقكيـ خبلؿ 

 .)ٖٕص، ََِٕ، الخكالدة( يقع في نيايتيا. كؿ مرحمة مف مراحؿ دكرة التعمـ بدال مف أف
 مميزات نموذج بايبي البنائي:

 يححؽ نمكذج بايبي البنائي العديد مف األىداؼ منيا:
كضبط المتغيرات كيعكد ذلؾ ، يساعد عمى تطكير ميارات عمميات التعمـ لدل التبلميذ كالمبلحظة كالتفسير كالتنبؤ -ُ

 الى اف النمكذج قائـ عمى االستقصاء.
 عطي فرصة لمتبلميذ لممركر بخبرات حقيقية في العمـك ككذلؾ المشاركة في االنشطة العممية في مرحمة االكتشاؼ.ي -ِ
كالذكاء المغكم ، ينٌمي لدل التبلميذ الذكاء المنطقي الرياضي مف خبلؿ استخدامو لعمميات العمـ كالقياس كالتصنيؼ -ّ

االجتماعي مف خبلؿ تفاعؿ التبلميذ مع بعضيـ البعض كخاصة في كالذكاء ، أثناء قراءة األنشطة كالتحدث عف النتائج
 مرحمة االكتشاؼ.

ثارة التبلميذ لمتعمـ. -ْ  يقـك النمكذج عمى التشكيؽ كجذب االنتباه كا 
 يعد النمكذج شامبل لعدة خطكات تعتمد عمى ميارات التفكير. -ٓ
 ا البعض كبينيا كبيف المعمـ.عمى الشرح كالتفسير كالمناقشة مف خبلؿ المجمكعات كبعضي يقـك النمكذج -ٔ
 كبالتالي يسمح ليـ بالتفكير المرف كالتفكير االكثر اصالة.، يعتمد النمكذج عمى التفكير التفصيمي التكسعي -ٕ
 يزكد النمكذج التبلميذ بكسائؿ التقكيـ المختمفة. -ٖ
الكسائؿ المختمفة التي يسمح النمكذج الستخداـ العديد مف االنشطة كالتجارب كعرض االفبلـ التعميمية كاستخداـ  -ٗ

 ).ِْٔص، ََِٗ، كالبمكشي، سعيدم(، )َِِص، ََِٓ، كراشد، كسعكدم، النجدم( تساعد في تعمـ التبلميذ
 اختالف األدوار بين المعمم والمتعمم في نموذج بايبي:

، مـ ذا معنىإذ تختمؼ األدكار بيف المعمـ كالمتعمـ في كؿ مرحمة مف مراحؿ حمقة التعمـ الخماسية لكي يككف التع
 :كفيما يمي أضع بيف يديكـ نمكذج ركجر بايبي لتكزيع األدكار بيف المعمـ كالمتعمـ مع أنشطة مقترحة في كؿ مرحمة

 :دكر المعمـ) (Engagement( لتمييد أك الغمس أك االندماج أك المشاركةا
 .يخمؽ اىتمامان لدل المتعمـ -ُ
 .يكلد فضكالن حكؿ المكضكع -ِ
 .ةيثير األسئم -ّ
 .يكضح االستجابات التي تكشؼ عف معارؼ المتعمميف السابقة كمدل فيميـ لممكضكع أك المفيـك -ْ

 دور المتعمم:
 يسأؿ أسئمة مثؿ: لماذا حدث ىذا؟ ما الذم أعرفو مسبقان عف ىذا؟ ماذا يمكف أف أجد؟ ماذا يمكف أف أعرؼ عنو؟ -ُ
 يظير االىتماـ بالمكضكع. -ِ
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 :أنشطة مقترحة
 .ثيرعرض م -ُ
 .كتابة حرة -ِ
 .KWLHك  KWLجدكؿ التعمـ -ّ
 .خريطة مفاىيـ لتقكيـ المعرفة السابقة لممتعمميف كالعبلقة بيف المفاىيـ -ْ
 .خريطة ذىنية -ٓ
 .قراءة كتحميؿ منظـ بصرم -ٔ
 .عصؼ ذىني -ٕ
 .قراءة كتحميؿ صكرة -ٖ
 .أسئمة مثيرة -ٗ

 ((Exploration االستكشاف
 :دور المعمم

 .المتعمميف عمى العمؿ معان بدكف تكجيو مباشر مف المعمـتشجيع  -ُ
 .االستماع كالمبلحظة لممتعمميف أثناء تفاعميـ مع بعضيـ -ِ
 .طرح األسئمة السابرة إلعادة تكجيو االستقصاء كاستجابات المتعمميف عندما يككف ذلؾ ضركريان  -ّ
 .يعمؿ كمستشاران لممتعمميف -ْ
 .يف لحؿ األسئمة كالمشكبلتيعطي كقتان كافيان لممتعمم -ٓ
 ."..يخمؽ جك " أريد أف أعرؼ عف -ٔ

 دور المتعمم
 .يفكر بحرية ضمف حدكد النشاط -ُ
 .يختبر التكقعات كالفرضيات -ِ
 .يككف تكقعات جديدة -ّ
 .يجرب البدائؿ كيناقشيا مع اآلخريف -ْ
 .يسجؿ المبلحظات كاألفكار -ٓ
 .يسأؿ أسئمة ذات عبلقة بالمكضكع -ٔ
 .طمؽ األحكاـ كيعمـ النتائجي -ٕ

 أنشطة مقترحة:
 .القياـ بنشاط استكشافي -ُ
 .قراءة مصادر مكثكقة كجمع المعمكمات -ِ
 .حؿ مشكمة -ّ
 .بناء نمكذج -ْ

 )(Explanation الشرح كالتفسير
 دكر المعمـ

 .يشجع المتعمميف عمى شرح المفاىيـ كالتعاريؼ بكمماتيـ الخاصة -ُ
 .لبرىاف كاإلثبات) أك إليضاح مف المتعمميفا( يسأؿ عف التبرير -ِ
 .الرسمي) لمتعاريؼ كالتفسيرات العممية كالعناكيف الجديدة إذا احتيج لذلؾ( تقديـ التكضيح كالشرح النمكذجي -ّ
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 .يستخدـ خبرات المتعمميف السابقة كقاعدة لشرح المفاىيـ -ْ
 .تقكيـ نمك فيـ المتعمميف -ٓ

 دور المتعمم
 .ك حمكؿ محتممة لآلخريفيشرح أجكبة أ -ُ
 .يستمع بطريقة ناقدة إلجابات اآلخريف -ِ
 .يطرح األسئمة حكؿ إجابات اآلخريف -ّ
 .يستمع كيحاكؿ أف يستكعب تفسيرات المعمـ -ْ
 .يرجع إلى األنشطة السابقة -ٓ
 .يستخدـ مبلحظات مسجمة في التفسير كالشرح -ٔ
 .يقٌكـ فيمو الخاص -ٕ

 :أنشطة مقترحة
 .ت كتفسيرات المتعمميفتحميبل -ُ
 .دعـ األفكار بالبراىيف كاألدلة -ِ
 .أسئمة مبنية -ّ
 .القراءة كالمناقشة -ْ
 .تفسيرات المعمـ -ٓ
 .أنشطة ميارات تفكير مثؿ المقارنة كالتصنيؼ كتحميؿ األخطاء -ٔ

 (Elaboration) اإلثراء والتوّسع
 دور المعمم:

 .الرسمية) كالتفسيرات العممية المقدمة مسبقان ( لنمكذجيةيتكقع مف المتعمميف استخداـ التعاريؼ ا -ُ
 .يشجع المتعمميف عمى تطبيؽ أك تكسيع المفاىيـ كالميارات لتشمؿ أكضاعان جديدة -ِ
 .يذكر المتعمميف بتفسيرات بديمة -ّ
يمكف ( تظف أف ذلؾ كذلؾ يرجع المتعمميف إلى المعمكمات كالبيانات كالبراىيف المتكفرة كيسأؿ: ماذا تعرؼ مسبقان؟ لماذا -ْ

 .ستراتيجيات مف مرحمة الشرح كالتفسيراتطبيؽ 
 دكر المتعمـ

 .يطبؽ عناكيف كتعريفات كتفسيرات كميارات في أكضاع جديدة مشابية -ٓ
 .يتخذ قرارات كيصمـ تجارب، يقدـ حمكؿ، يستخدـ المعمكمات السابقة لطرح أسئمة -ٔ
 .ئج كالبراىيفيتكصؿ إلى استنتاجات معقكلة مف النتا -ٕ
 .يتأكد مف الفيـ بيف األقراف -ٖ

 أنشطة مقترحة
 .حؿ المشكبلت -ُ
 .اتخاذ القرارت -ِ
 ََََُّٖٕٗٓٔ .تجربة استقصائية -ّ
 .أنشطة ميارات التفكير مثؿ المقارنة كالتصنيؼ كالتطبيؽ -ْ
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 ((Evaluation التقويم
 :دور المعمم

 .لميارات الجديدةيبلحظ المتعمميف خبلؿ تطبيؽ المفاىيـ كا -ُ
 .يقـك معارؼ كميارات المتعمميف -ِ
 .يبحث عف البراىيف التي تثبت تغير تفكير المتعمميف كسمككيـ -ّ
 .يمكف المتعمميف مف تقكيـ تعمميـ بأنفسيـ كيقـك ميارات عمميات التعمـ الجماعي -ْ
 ا يعرؼ عف..؟ كيؼ يمكف أف يفسر..؟يسأؿ أسئمة مفتكحة مثؿ لماذا يفكر..؟ ما ىك البرىاف كاإلثبات..؟ ماذ -ٓ

 دور المتعمم:
 .البراىيف كاإلثباتات كالتفسيرات المقبكلة مسبقان ، يجيب عمى األسئمة المفتكحة باستخداـ المبلحظات -ُ
 .يظير فيمان كمعرفة عميقة بالمفيـك كالميارة -ِ
 .مستقبميةيسأؿ أسئمة ذات عبلقة يمكف أف تشجع عمى فحكصات كتحققات كاستكشافات  -ّ

 :دكر المتعمـ
 .البراىيف كاإلثباتات كالتفسيرات المقبكلة مسبقان ، يجيب عمى األسئمة المفتكحة باستخداـ المبلحظات -ُ
 .يظير فيمان كمعرفة عميقة بالمفيـك كالميارة -ِ
 .يسأؿ أسئمة ذات عبلقة يمكف أف تشجع عمى فحكصات كتحققات كاستكشافات مستقبمية -ّ

 :أنشطة مقترحة
 .أم مف األشطة السابؽ -ُ
 .بناء سمـ تقدير لفظي -ِ
 .اختبار -ّ
 .تقكيـ أداء -ْ
 .تقكيـ منتجات المتعمميف -ٓ
 .صحيفة التعمـ -ٔ
 . ممؼ اإلنجاز -ٕ

=11193&forumid=23Show?id/ Post/ Aportal/ www.abegs.org/ / http: 
 

 أىم الدراسات التي تناولت نموذج بايبي:
 مف خبلؿ اطبلع الباحث كبحثو عف نمكذج بايبي كجد بعض العنكانات التي تناكلت نمكذج بايبي البنائي كىي:

 Bybee ::استخداـ النمكذج البنائي لبايبي في تصكيب أنماط الفيـ الخطأد.عبد الرزاؽ مختار محمكد عبد القادر -ُ
Model  

showthread.php?t=39555/ vb/ www.dafatir.com/ / http: 
فاعمية برنامج مقترح فى ضكء نمكذج بايبي إلثراء ميتارات التعبير الفني لدل طبلب شعبة التربية  :أمنية محمد إبراىيـ -ِ

 .مصر2006 جامعة اسيكط: /كمية التربية، جمناى/ الفنية: ماجستير
تيدؼ الدراسة الحالية الى معرفة أثر استخداـ نمكذج بايبى الثراء ميارات التعبير الفنى لدل طبلب شعبة التربية 

 ) طالب درسكآْ(ك ) طالب درسكا باستخداـ نمكذج بايبى البنائىْٓ( الفنية بكمية التربية النكعية تككنت عينة الدراسة مف
بالطريقة المعتادة كقد اظيرت نتائج الدراسة تفكؽ المجمكعة التجربية التى درست ياستخداـ نمكذج بايبى البنائى عمى 

كفف التحصيؿ الدراسى كقد كقع تقرير ، المجمكعة الضابطة التى درست بالطريقة المعتادة فى تنمية ميارات التعبير الفنى

http://www.abegs.org/Aportal/Post/Show?id=11193&forumid=23
http://www.abegs.org/Aportal/Post/Show?id=11193&forumid=23
http://www.dafatir.com/vb/showthread.php?t=39555
http://www.dafatir.com/vb/showthread.php?t=39555
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كتناكؿ الفصؿ الثانى ، ككيفية تحديدىا كخطكات دراستيا، كؿ مشكمة الدراسةالفصؿ االكؿ تنا، الدراسة فى خمسة فصكؿ
كدراسات سابقة اىتمت ، كمراحؿ نمكذج بايبى كمبررات استخداـ نمكذج بايبى البنائى، الفمسفة البنائية كنمكذج بايبى البنائى

، ات التعبير الفنى كالتصكير الجدارل كأنكاعوكتناكؿ الفصؿ الثالث ميار ، بالنماذج التعميمية المشتقة مف الفمسفة البنائية
كتناكؿ الفصؿ الرابع اجراءات الدراسة كأدكات الدراسة فى حيف قدـ الفصؿ ، كدراسات سابقة اىتمت بتنمية التعبير الفنى

مبلحؽ كفى نياية الدراسة سجمت قائمة لممراجع المستخدمة فييا كال، كالتكصيات، الخامس عرضا لنتائج الدراسة كتفسيرىا
 ثـ أنييت بممخص ليا بالمغة العربية كاالنجميزم، الخاصة بيا

2006.html-m-edu/ 2006-aun/ www.aun.edu.eg/ / http: 
 اك المكقع االخر:
anawen2.htm/ file/ www.svutec.webs.com/ / p:htt 

:اثر استخداـ نمكذج بايبي البنائي في تدريس العمـك لتعديؿ التصكرات البديمة حكؿ بعض المفاىيـ آماؿ محمد، احمد -ّ
ة التربية العممي:المؤتمر العممي العاشر، العممية كتنمية عمميات العمـ األساسية لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم

المجمد ، جامعة عيف شمس، الجمعية المصرية لمتربية العممية، مجمة التربية العممية، تحديات الحاضر كرؤل المستقبؿ
 ـ.ََِٔ، )ِٔٗ-ُِٓص(، األكؿ

البنائي لتصكيب التصكرات الخاطئة في مجاؿ تكنكلكجيا  Bybee"" طبيؽ نمكذج بايبيت :عبد الحافظ محمد سبلمة -ْ
لتربية بجامعة الممؾ كمية ا /التعميـ لدل طبلب كمية المعمميف بجامعة الممؾ سعكد. مجمة العمـك االجتماعية كاإلسبلمية

 ـ.ََُِ، سعكد
ىدفت ىذه الدراسة إلى تشخيص التصكرات الخطأ لدل طبلب كمية المعمميف بجامعة الممؾ سعكد عف بعض المفاىيـ 

مكانية تصكيبيا مف خبلؿ نمكذج بايبي البنائي.كتـ استخداـ المنيج الكصفي كالتجريبي، التعميـذات العبلقة بتكنكلكجيا  ، كا 
بناء اختبار التغير المفاىيمي كأداتيف لتحقيؽ ىذه األىداؼ. كتككنت عينة ك ، ار تشخيص التصكرات البديمةكبناء اختب
) طالبا مف المستكل السابع كىـ الطبلب الذيف انتيكا مف دراسة جميع المقررات التي يقدميا قسـ تكنكلكجيا َٕ( الدراسة مف

%) مف مجمكع َُ( أف نسبة تكرار كثير مف التصكرات الخطأ تزيد عفالتعميـ بكمية المعمميف. كقد أشارت النتائج إلى 
كما أشارت النتائج إلى فاعمية نمكذج التدريس البنائي المقترح، كتفكقو عمى الطريقة التقميدية في تصكيب ، إجابات الطبلب

كسابيـ الفيـ الصحيح لمفاىيـ تكنكلكجيا التعميـ. كفي ضكء، التصكرات الخطأ لدل الطبلب أكصى الباحث ، ىذه النتائج كا 
كتصميـ الرسـك الخطية ، كداللة األلفاظ في الكتب المتخصصة في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ، بضركرة االىتماـ بدقهة المغة

جراء المزيد مف ، كتعديؿ أساليب التدريس في ضكء المدخؿ البنائي لمتعمـ، لترجمة المحتكل المفظي عمى أسس عممية كا 
 .ص المفاىيـ البديمة أك الخاطئة لدل طمبة الجامعات في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـالدراسات لتشخي

لكف لـ يجد الباحث أم ، ىذا كتكجد الكثير مف الدراسات األخرل التي أجريت في بمداف الكطف العربي غير المذككرة
 دراسة تتناكؿ نمكذج بايبي في العراؽ عمى حد عمـ الباحث كاطبلعو.

تي تـ ذكرىا حصؿ عمييا الباحث عف طريؽ االنترنت كىي مجرد ممخصات لذا لـ يتمكف الباحث مف كاف الدراسات ال
 الحالية لقمة المعمكمات المطمكبة في المقارنة كتـ ذكرىا مف باب العمـ فقط. مكازنتيا مع الدراسة

 
 الفصل الثالث

جراءاتو  منيجية البحث وا 
الذم تتمثؿ فيو معالـ الطريقة العممية بصكرة كاضحة فيك منيج تستخدـ ، يبياتبع الباحث المنيج التجر : منيج البحث :أوال

  )ُِص، ُّٖٗ، الكناني( .فيو التجربة لمتحقؽ مف صحة الفركض التي تربط بيف الظاىرة كالعكامؿ المسببة ليا
  .نب العامؿ التجريبيكعميو فقد اتخذ الباحث عددان مف االجراءات البلزمة لضبط العكامؿ المؤثرة في التجربة إلى جا

http://www.aun.edu.eg/aun-2006/edu-m-2006.html
http://www.aun.edu.eg/aun-2006/edu-m-2006.html
http://www.svutec.webs.com/file/anawen2.htm
http://www.svutec.webs.com/file/anawen2.htm
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/browse?type=author&value=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/browse?type=author&value=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
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"يعد التصميـ التجريبي بمثابة اإلستراتيجية التي يضعيا الباحث لجمع المعمكمات البلزمة كضبط  :التصميم التجريبي :ثانياً 
كًمٍف ثىُـّ إجراء التحميؿ المناسب لئلجابة عف أسئمة البحث ، العكامؿ أك المتغيرات التي يمكف أف تؤثر في ىذه المعمكمات

 ) ُِٗص، ُِٗٗ، عكدة( .شاممة" ضمف خطة
كنتيجة لما سبؽ تبقى عممية الضبط في مثؿ ىذه البحكث جزئية ميما اتخذ الباحث فييا مف إجراءات بسبب صعكبة 

الباحث تصميمان تجريبيان ذا ضبط  لذلؾ اعتمد، )َِٓص، َُٗٗ، داكد( .المتغيرات كميا في الظاىرة التربكية التحكـ في
 :البحث الحالي فجاء التصميـ عمى الشكؿ اآلتيجزئي مبلئمان لظركؼ 

 ) يبيف التصميـ التجريبيُ( شكؿ
الفرؽ بيف درجات  االختبار التحصيمي المتغير التابع المتغير المستقؿ المجمكعة ت

المجمكعتيف في االختبار 
 التحصيمي 

 اختبار تحصيمي التحصيؿ أنمكذج بايبي التجريبية  .ُ
 اختبار تحصيمي التحصيؿ ةالطريقة التقميدي الضابطة  .ِ

أنمكذج بايبي ( المجمكعة التي تتعرض طمبتيا لممتغير المستقؿ، إفَّ المقصكد بالمجمكعة التجريبية في ىذا التصميـ
بؿ تدرس ، أٌما المجمكعة الضابطة فيي المجمكعة التي ال تتعرض طمبتيا لممتغير المستقؿ، البنائي) في إثناء مدة التجربة

كيقصد بالتحصيؿ المتغير التابع الذم يقاس بكساطة اختبار تعده الباحثة ألغراض البحث الحالي ، عتياديةبالطريقة اال
 لتعرؼ اثر المتغير المستقؿ في التحصيؿ. 

كذلؾ ، اختياران قصديان لتطبيؽ تجربتو فيو، اختار الباحث ثانكية غزة المختمطة في مدينة الحمة: مجتمع البحث وعينتو :ثالثاً 
الذم ساعد الباحث بالتدريس نيابة عف الباحث كىك مدرس جيد كلو الخبرة الكافية  عمار عبد الحمزة ىادكد)( د المدرسلكجك 

 في تدريس الجغرافية عمما اف الباحث درب المدرس لتنفيذ التجربة بشكؿ سميـ. 
مكع التجريبية التي ستدرس أ) عشكائيان لتمثؿ المج( حدد البحث الصؼ الخامس االدبي عينة لمتجربة فاختار شعبة

ب) لتمثؿ المجمكعة الضابطة ( كشعبة، ) طالباُّ( كقد بمغ عدد طمبتيا، طمبتيا مادة الجغرافية باتباع نمكذج بايبي البنائي
كلـ يكف ىناؾ طمبة مخفقيف في ، ) طالباُّ( كقد بمغ عدد طمبتيا، التي ستدرس طمبتيا مادة الجغرافية بالطريقة التقميدية

  .) طالبأِ( كبذلؾ بمغت عينة البحث، الشعبتيفكمتا 
كافأ الباحث بيف مجمكعتي البحث التجريبية منيا كالضابطة في متغيرات العمر الزمني : تكافؤ مجموعتي البحث :رابعاً 

 لمطمبة كالتحصيؿ الدراسي لمكالديف ككانت النتائج تشير الى انيا غير دالة إحصائيا. 
ألنَّيا ، ًإفَّ صياغة األىداؼ السمككية ألمّْ برنامج ىي الخطكة األساسية في بنائو: موكيةصياغة األىداف الس :خامسا

كاختيار الطرائؽ كاألساليب التدريسية كاألدكات ، كالعمؿ عمى تنظيميا، تساعد المدرس عمى تحديد محتكل المادة المتعممة
  )ْْ-ّْص، ُّٖٗ ،كآخركف، مادكس(  .لعممية التعميميةكتمثؿ المعيار األساس في تقكيـ ا، كالكسائؿ كاألنشطة المناسبة

) ىدفان سمككيان اعتمادان عمى األىداؼ العامة ٖٔ( الباحث بعد دراسة محتكل المادة الدراسية المقررة لمتجربة صاغ
  .كمحتكل المكضكعات مكزعة عمى المستكيات في تصنيؼ بمـك

ة الدراسية عرضتيا الباحثة عمى مجمكعة مف الخبراء كالمتخصصيف كبغية التثبت مف صبلحيتيا كاستيفائيا محتكل الماد
بعض  الباحث ) كفي ضكء مبلحظاتيـ كمقترحاتيـ أعادُ( في الجغرافية كطرائؽ تدريسيا كفي العمـك التربكية كالنفسية ممحؽ

  .يان ) ىدفان سمككّٔ( حتى اتخذت صيغتيا النيائية في، صياغة أىداؼ أخر كحذؼ بعضيا األىداؼ كأعاد
  إعداد الخطط التدريسية :سابعاً 

كيقصد بالخطط التدريسية تصكرات مسبقة لممكاقؼ كاإلجراءات التدريسية التي يضطمع بيا المدرس كطمبتو لتحقيؽ 
كاختيار أساليب ، كتتضمف ىذه العممية تحديد األىداؼ كاختيار الطرائؽ التي تساعد عمى تحقيقيا، أىداؼ تعميمية معينة

 ) ُّّص، ُِٗٗ، األميف( .تقكيـ مدل تحصيؿ الطمبة لتمؾ األىداؼتنفيذىا ك 



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

111 

خططان تدريسية  الباحث كلما كاف إعداد الخطط التدريسية كاحدان مف متطمبات نجاح عممية التدريس فقد اعد
نائي كعمى كفؽ أنمكذج بايبي الب، لمكضكعات الجغرافية التي ستدرس في التجربة كفي ضكء األىداؼ السمككية المصكغة

 الباحث كعمى كفؽ الطريقة التقميدية لطمبة المجمكعة الضابطة كقد عرض، ))ِ( ممحؽ( بالنسبة لطمبة المجمكعة التجريبية
) الستطبلع آرائيـ ُ( نماذج مف ىذه الخطط عمى مجمكعة مف الخبراء كالمتخصصيف في الجغرافية كطرائؽ تدريسيا ممحؽ

كفي ضكء ما أبداه الخبراء مف ، كجعميا سميمة تضمف نجاح التجربة، مؾ الخططكمبلحظاتيـ كمقترحاتيـ لتحسيف صياغة ت
 عمى إجراء التعديبلت البلزمة عمييا فأصبحت جاىزة لمتنفيذ.  آراء عمؿ الباحث

 االختبار التحصيمي( ) أداة البحث :سابعا
  :الخطكات اآلتية في إعداد االختبار الباحث كقد اعتمد

 إعداد جدكؿ المكاصفات  .ُ
، Dembo( االختبار الجيد ىك الذم يكفؽ بيف األىداؼ السمككية مف ناحية كالمحتكل التعميمي مف ناحية أخرل

كقد اعتمد ، التي درسيا في أثناء مدة التجربة جدكؿ المكاصفات لممكضكعات الباحث ) ألجؿ ذلؾ أعد240، 1977
 .قرات في كؿ مستكل كعدد األسئمة في كؿ مكضكعاألىمية النسبية لممكضكعات كلؤلىداؼ السمككية كعدد الف الباحث

 صياغة فقرات االختبار  .ِ
اختباران يتككف مف سؤاليف مف نكع الصكاب  الباحث تمت صياغة فقرات االختبار عمى كفؽ جدكؿ المكاصفات إذ أعد

  .بصيغتو األكلية ) فقرةْْ( كالخطأ كاالختيار مف متعدد كيحتكياف عمى
 العينة االستطبلعية  .ّ

) طالبا مف طمبة الصؼ الخامس َٓ( الباحث دراسة استطبلعية لبلختبار كذلؾ بتطبيقو عمى عينة تككنت مف أجرل
ككاف اليدؼ مف إجراء ىذه الدراسة االستطبلعية معرفة الكقت الذم يستغرقو االختبار كالتأكد مف كضكح التعميمات ، األدبي

يجاد صعكبة الفقراتكالفقرات المككنة لو كاالستفادة مف نتائج االختبار  فتبيف أىفَّ الكقت الذم ، في تحديد القكة التمييزية كا 
) دقيقة إذ تـ تحديد متكسط الزمف البلـز لبلختبار بتسجيؿ الزمف الذم استغرقتو أسرع ْٓ( استغرقتو الطمبة في اإلجابة

متكسط الزمف باستخداـ المعادلة  ثـ احتساب، كالزمف الذم استغرقتو أبطأ طالب في اإلجابة عف فقرات االختبار، طالب
  :اآلتية

            
 ) ْٕص، ُُٖٗ، الزكبعي(   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                               

 
  صدؽ االختبار .ْ

   كمف أجؿ التحقؽ مف صدؽ االختبار كعمد الباحث إلى التحقؽ مف الصدؽ الظاىرم: 
مف الصدؽ الظاىرم لبلختبار التحصيمي مف خبلؿ عرضو عمى مجمكعة مف الخبراء  الباحث كقد تحقؽ

ـ في فقرات االختبار مف حيث صبلحيتيا ) كطمب منيـ إبداء آرائيُ( كطرائؽ تدريسيا ممحؽ، كالمتخصصيف في الجغرافية
النيا ، فقرتيف مف السؤاؿ الثاني كحذؼ، فقرتيف مف السؤاؿ األكؿ آراء المحكميف بنظر االعتبار إذ حذؼ الباحث كقد أخذ

كبذلؾ أصبح ، ) فقرات مف السؤاؿ األكؿّ( كأعاد صياغة، %) مف مكافقة الخبراء كالمحكميفَٖ( لـ تحصؿ عمى نسبة
 . ) فقرةَْ( رات بشكميا النيائيعدد الفق

 ثبات االختبار  .ٓ
كطريقة التجزئة ، طريقة إعادة االختبار كطريقة الصكر المتكافئة :كيمكف قياس ثبات االختبار بطرائؽ عديدة منيا

 ) ٓٔٓص، ُِٔٗ، الغريب( كطريقة تحميؿ التبايف.، النصفية

 زمف أسرع طالب + زمف أبطأ طالب   

 
 

ِ 
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ثر الطرائؽ شيكعان في قياس الثبات كيرجع سبب ذلؾ إلى طريقة التجزئة النصفية التي تعد مف أك الباحث كقد اختار
، كذلؾ ألنَّيا تتميز باقتصادىا في الزمف المطمكب لتطبيؽ االختبار إذ يطبؽ دفعة كاحدة، أنَّيا تتبلفى عيكب الطرائؽ اآلخر

 ) ُِْص، ُٗٗٗ، الظاىر( .كيجنب إعطاء خبرة لمطبلب كما ىك الحاؿ في طريقة إعادة االختبار
كاستعماؿ معادلة ، كبعد تصحيح اإلجابات ككضع الدرجات، الباحث درجات عينة التحميؿ اإلحصائي نفسيا اعتمد

 معادلة سبيرماف براكف فبمغ معامؿ الثبات ) كمف ثـ استعمؿّٖ.َ( ) بمغ معامؿ الثباتBearson( ارتباط بيرسكف
 ) تعد جيدةٕٔ.َ( التي إذا بمغ معامؿ ثباتيا، ) كىك معامؿ ثبات مقبكؿ بالنسبة إلى االختبارات غير المقننةٖٔ.َ(
)Hedges ،1966 ،P. 22كبذلؾ تـ التحقؽ مف ثبات االختبار كعد صالحان كجاىزان لمتطبيؽ (.  
 الصكرة النيائية لبلختبار  .ٔ

ي تمثمت أصبح االختبار جاىزان بصكرتو النيائية الت، بعد االنتياء مف اإلجراءات اإلحصائية المتعمقة بفقرات االختبار
 كضـ السؤاؿ الثاني، ) فقرة مف نكع االختيار مف متعددَِ( ) فقرة اختبارية مكزعة بيف سؤاليف ضـ السؤاؿ األكؿَْ(بػ
 ) فقراة مف نكع الصكاب كالخطأ. َِ(

 تطبيق األداة  :تاسعاً 
، كضكعات التي دٌرسيا ليـالطمبة بأىفَّ ىناؾ اختباران سيجرل ليـ في المالمدرس اخبر ، قبؿ انتياء التجربة بأيسبكع

  .لممدرسة في القاعة الدراسية َُِِ/ ٓ/ ٗاالختبار التحصيمي عمى مجمكعتي البحث يـك األربعاء المكافؽ  الباحث كطبؽ
 تصحيح االختبار 

كصفران لمفقرة التي تككف ، كخصص درجة كاحدة لمفقرة التي تككف اجابتيا صحيحة، الباحث إجابات الطمبة صحح
  .كعكممت الفقرة المترككة أك التي تحمؿ أكثر مف اجابة كاحدة معاممة الفقرة غير الصحيحة، ير صحيحةاجابتيا غ

 الوسائل اإلحصائية  :عاشراً 
 ) لعينتيف مستقمتيف T-Test( االختبار التائي .ُ

  :التحصيمي استعمؿ لمتكافؤ بيف مجمكعتي البحث في بعض المتغيرات كفي احتساب داللة الفرؽ بينيما في االختبار 
 المعادلة:

  ِس – ُس                
           ت =

                           × )(+ 
 
 

 = الكسط الحسابي لممجمكعة األكلى  ُس :إذ تمثؿ 
 = الكسط الحسابي لممجمكعة الثانية  ِس     
 = عدد أفراد المجمكعة األكلى  ُف     
 ية = عدد أفراد المجمكعة الثان ِف     
ِع     

 = التبايف لممجمكعة األكلى  ُ
ِع     

 = التبايف لممجمكعة الثانية  ِ
 ) َِٔص، ُٕٕٗ، البياتي(           
 ) ِِٗص، ََُِ، الشرنكبي(           

 ) مربع كام ِكا( اختبار .ِ

2( ع1 - 1)ن
2( ع1 - 2)ن + 1

2 

 2 - 2ن + 1ن

 1 
 1ن 

1 
 2ن 
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الدراسي لؤلبكيف  استعمؿ لمعرفة داللة الفرؽ بيف مجمكعتي البحث عند اجراء التكافؤ االحصائي في متغير التحصيؿ
  :كمعادلتو ىي

 
  = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِكا 

 
 ؿ = التكرار المبلحظ  :إذ تمثؿ
 ؽ = التكرار المتكقع      

 ) ُّٗص، ُٕٕٗ، البياتي(           
 ) ِِٕ-ُِٕص، ََُِ، كزميمو، الياسرم(         

 
 ( Pearson) معامل ارتباط بيرسون .ٖ

  :ختبار بطريقة التجزئة النصفية كمعادلتو ىياستعمؿ الحتساب ثبات اال 
 

 ر =  
 ػ       

  
 

 ف = عدد أفراد العينة  :إذ تمثؿ
 س = قيـ المتغير األكؿ 

  ص = قيـ المتغير الثاني  
 ) ُْٔ-َُْص، َََِ، أبك صالح(          

 براون  –معادلة سبيرمان  .ٗ
  :استعممت لتصحيح ثبات االختبار التحصيمي كمعادلتو ىي 

 
 

 ػػػػػػػػػػ  ر ث = 
 
 

 ر ث = معامؿ االرتباط الكمي  :إذ تمثؿ
 ر = معامؿ االرتباط بيف الفقرات الزكجية كالفردية      

 ) ُِٖص، ُٖٗٗ، عكدة(        
 
 
 
 
 

 ؽ

 ِؽ) –مج (ؿ          

 [ِ(مج ص) – ِ[ ]ف مج صِ(مج س) – ِف مج س]

 (مج س) (مج ص) –ف مج س ص 

 رِ

 + ر ُ
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرىا 

  :ى ما يأتيإلييا البحث الحالي كتفسيرىا كعم يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصؿ
 عرض النتائج  :أوالً 

  .)ُ( أظيرت نتائج الدراسة ما ىك مبيف في جدكؿ 
 )ُ( جدكؿ

يبيف المتكسط الحسابي كالتبايف كاالنحراؼ المعيارم كالقيمتاف التائيتاف المحسكبة كالجدكلية كالداللة اإلحصائية 
 لمدرجات التي حصمت عمييا المجمكعتاف في االختبار التحصيمي

حجـ  عةالمجمك 
 العينة

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ  التبايف
 المعيارم

درجة 
 الحرية

  الداللة القيمتاف التائيتاف
 الجدكلية  المحسكبة 

   ّّْ.ْ ٔٔ.ُٗ ُٓ.ّٖ  ُّ التجريبية 
َٔ  

 
ٓ.ِٗ 

 
ِ 

دالة عند 
مستكل 
َ.َٓ  

  ٖٔٗ.ّ ٖٗ.ُٓ ُٗ.ِّ  ُّ الضابطة 

  
 متكسط تحصيؿ طمبة المجمكعة التجريبية التي درست عمى كفؽ انمكذج بايبي البنائي بمغأفَّ  )ُ( يتضح مف الجدكؿ

) كباستعماؿ ُٗ.ِّ( ) في حيف بمغ متكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميديةُٓ.ّٖ(
) أكبر مف القيمة ِٗ.ٓ( ة التائية المحسكبةظير أىفَّ القيم، االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لممكازنة بيف ىذيف المتكسطيف

كلما كانت القيمة التائية المحسكبة أكبر مف القيمة  .)َٔ( ) كدرجة حريةَٓ.َ( ) عند مستكل داللةِ( الجدكلية البالغة
رضية كبذلؾ ترفض الف .التائية الجدكلية فإفَّ ىذا يدؿ عمى تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية عمى طمبة المجمكعة الضابطة

)بيف متكسط درجات طمبة الخامس 0,05( اليكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة( :الصفرية التي تنص عمى
االدبي الذيف يدرسكف مادة الجغرافية كفؽ نمكذج بايبي البنائي كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف مادة 

 الجغرافية بالطريقة االعتيادية). 
 سير النتائج تف :ثانياً 

إلييا البحث الحالي يتضح كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية  ) التي تكصؿُ( مف خبلؿ النتائج المعركضة في جدكؿ
المجمكعة التجريبية الذيف درسكا باستعماؿ نمكذج  الضابطة) كلمصمحة طمبة -التجريبية ( بيف تحصيؿ طمبة المجمكعتيف

قد ترجع  باحث أىفَّ أسباب تفكؽ الطمبة الذيف يدرسكف كفؽ نمكذج بايبي البنائيكيرل ال، )َٓ.َ( بايبي البنائي عند مستكل
  :إلى كاحد أك أكثر مف األسباب اآلتية

قد يعكد سبب تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية إلى أىفُّ نمكذج بايبي البنائي مف األساليب الحديثة غير المألكفة لدل  .ُ
  .مف الممكف أٍف يبلقي ىذا األسمكب نجاحان عند تطبيقوك ، الطمبة في تدريس مادة األدب الجاىمي

ًإفَّ نمكذج بايبي في التدريس يجعؿ الطمبة محكر العممية التعميمية الرئيس ككذلؾ يجعؿ الطمبة قادرة عمى تنفيذ  .ِ
الدراسية مما االنشطة بشكؿ عممي مما يجعؿ عممية التعمـ لدل الطالب ممتعة كبالتالي تزيد مف اىتماميا بالتعمـ كالمادة 

  .يزيد في تحصيميا الدراسي
اف استعماؿ نمكذج بايبي البنائي في التدريس يعتمد عمى البنية المعرفية السابقة كىذا يساعد عمى تنشيط التفكير  .ّ

 كمساعدة الطمبة عمى فيـ المادة الدراسية كاستيعابيا بشكؿ ايسر مما ىك معتاد.
 انتباه الطمبة كتشكيقيـ الى مجريات الدرس كخطكاتو.يعمؿ نمكذج بايبي في التدريس عمى زيادة  .ْ
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 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات: الفصل الخامس:
 االستنتاجات::أوال

 مف خبلؿ النتائج التي تكصؿ الييا البحث الحالي يمكف أف نستنتج ما يأتي:
 مبة عمى زيادة تحصيميـ الدراسي.اف نمكذج بايبي البنائي نمكذج فاعؿ كمؤثر في تدريس الجغرافية إذ يساعد الط -ُ
يساعد نمكذج بايبي البنائي عمى زيادة تفاعؿ الطمبة مع المدرس كيقمؿ عمى المدرس الجيد في التدريس الصفي لمادة  -ِ

 الجغرافية.
يعد نمكذج بايبي مف االستراتيجيات الحديثة في التدريس كالتي تكاكب التطكر العممي كالمعرفي الحديثة كالتي تعطي  -ّ

 را عمميا لممدرس كالطمبة في دراسة مادة الجغرافية.تصك 
 التوصيات: ثانيا:

 مف النتائج التي أظيرىا البحث الحالي يكصي الباحث بما يأتي:
الجغرافية أنمكذج بايبي في تدريس الجغرافية لككنو مف النماذج الناجحة في التدريس  ضركرة أف يستخدـ مدرسك -ُ

 ثة في التدريس.كمف جانب آخر ىك مف النماذج الحدي
يفضؿ اطبلع مدرسي الجغرافية عمى النظرية البنائية كمعرفة مككناتيا كأىدافيا مف اجؿ اإللماـ بنمكذج بايبي بشكؿ  -ِ

 جيد.
اطبلع الطمبة كتعكيدىـ عمى خطكات نمكذج بايبي البنائي مف اجؿ التفاعؿ الصفي بشكؿ مستمر كجيد في كؿ  -ّ

 درس مف دركس الجغرافية.
 رحات: المقت ثالثا:

 يقترح الباحث مجمكعة مف المقترحات المكممة ليدؼ البحث الحالي منيا اآلتي:
 إجراء دراسة لتعرؼ فاعمية نمكذج بايبي البنائي لدل تبلمذة المرحمة االبتدائية في مادة الجغرافية. -ُ
 افية.إجراء دراسة لتعرؼ فاعمية نمكذج بايبي البنائي لدل طمبة المرحمة المتكسطة في مادة الجغر  -ِ
 إجراء دراسة لتعرؼ فاعمية نماذج أخرل مصممة عمى كفؽ النظرية البنائية. -ّ

 مصادر البحث:
، عماف، دارؤ الخميج لمنشر كالتكزيع، دراسات في أساليب تدريس التربية االجتماعية كالكطنية:عطية، أبك سرحاف .ُ

  .ـَََِ
، عٌماف، ر اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيعدا، مكتب ركعة لمطباعة، الطرؽ اإلحصائية :محمد صبحي، أبك صالح .ِ

 ـ.َََِ، األردف
 .ُٕٗٗبغداد ، دار الحكمة لمطباعة كالنشر، اصكؿ تدريس المكاد االجتماعية :شاكر محمكد كاخركف، األميف .ّ
 ـُِٗٗ، بغداد، دار الحكمة لمطباعة كالنشر، أصكؿ تدريس المكاد االجتماعية :كآخركف، شاكر محمكد، األميف .ْ
 ـ.ُٖٗٗ، ليبيا، طرابمس، منشكرات جامعة الفاتح، الجغرافية تعميميا كتعمميا :عبد القادر، الصغير، باحمي .ٓ
 ـ.ََِٔ. مكة المكرمة: جامعة أـ القرل، نظرية بياجية البنائية في النمك المعرفيبركات، إيماف:  .ٔ
. رسالة ماجستير غير ئيةدرجة تكظيؼ معممي العمـك في األردف لمبادئ النظرية البنابركات، معتصـ حسني:  .ٕ

 ـ.ََُِمنشكرة، عماف: الجامعة األردنية،
مطبعة ، اإلحصاء الكصفي كاالستداللي في التربية كعمـ النفس، كزكريا اثناسيكس :عبد الجبار تكفيؽ، البياتي .ٖ

 .ُٕٕٗبغداد، مؤسسة الثقافة العمالية
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انًذاسط انصإٌَح اعرشاذٍجٍاخ ذطٌٕش انصمافح  ذذسٌظ انعهٕو فًجاٍَد:، ٔتٌٕم، سٔجٍش، ٔتاٌثً، نٍغٍم، ذشٔتشٌذض .9

ٔدغٍ دايذ ، َٔادس عثذ انعضٌض انغُٕٓسي، ٔعثذ انًُعى ادًذ دغٍ، يذًذ جًال انذٌٍ عثذ انذًٍذ:ذشجًح، انعهًٍح

 و.2114، اإلياساخ انعشتٍح انًرذذج، داس انكراب انعشتً، ذٍشاب

 ـ.ُّٗٗ، األردف، عماف، ركؽ لمنشر كالتكزيعدار الش، المرجع في مبادئ التربية :سعيد كآخركف، التؿ .َُ
اثر استخداـ طريقة االستكشاؼ المكجو في التحصيؿ كتنمية التفكير الناقد لطبلب  :كريـ ميدم ابراىيـ، التميمي .ُُ

 .ُٓٗٗجامعة بغداد، ابف رشد –كمية التربية ، )اطركحة دكتكراه غير منشكرة(، الخامس االبتدائي في مادة الجغرافية
أثر استخداـ طريقتي التعمـ التعاكني كالفردم في تحصيؿ التفكير الناقد :حسيف سالـ عبد الجبار ثمج، يالجكعان .ُِ

 ، ََُِكمية التربية ، جامعة المكصؿ، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، لطمبة كمية المعمميف في مادة الجغرافية
 .ـُٖٕٗ، . الككيت، عالـ المعرفةنظريات التعمـعمى حسيف: ، حجاج .ُّ
 ـ.ُٗٗٗ، عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، نظرية كالممارسة، التصميـ التعميمي :محمد محمكد، لحيمةا .ُْ
  .ـََِِعماف ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، ّط، التصميـ التعميمي نظرية كالممارسة :محمد محمكد، الحيمة .ُٓ
 ـ.ََِٓالمسيرة، . عماف: دارتعميـ العمـك لمجميعخطايبة. عبد ا محمد:  .ُٔ
، )ّ( العدد، مجمة رسالة التربية، دكر المعمـ في تنمية ميارات التفكير الناقدسرحاف: ، كعكدة، أحمد حمد، الخطيب .ُٕ

  .ـُٕٗٗ
 ـ.ُّٗٗ. صنعاء: كزارة التربية كالتعميـ،مناىج العمـك العامة كأساليب تدريسياالخميمي، خميؿ يكسؼ، كآخركف:  .ُٖ
. عماف: جامعة القدس، ج العمـك كالصحة في المرحمة االبتدائية كأساليب تدريسيامناىالخميمي، خميؿ يكسؼ:  .ُٗ

 ـ.ُّٗٗ
، : أشش دٔسج انرعهى انًعذنح فً ذذصٍم طهثح انصف انصاًَ انصإَي انعهًً فً األدٍاءعانى عثذ انعضٌض، انخٕانذج .21

 و.2117، (111-69ص)، 3انعذد، 13انًجهذ، يجهح انًُاسج

جامعة ، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، مناىج البحث التربكم :حسيف عبد الرحمف كأنكر، عزيز حنا، داؤد .ُِ
 .ـَُٗٗ، مطابع دار الحكمة لمطباعة كالنشر، بغداد

 .ُٕٕٗبيركت ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،مكسكعة عمـ النفس :كعبد ا عبد الدائـ، أسعد، رزؽ .ِِ
 ـ.ََِٕ، األردف -عماف ، دار الشركؽ،ئية كاستراتيجيات تدريس العمـكالنظرية البنا :زيتكف، عايش محمكد .ِّ
، مصر، اإلسكندرية، منشاة المعارؼ .كتربكم البنائية منظكر ابستمكلكجي :كماؿ عبد الحميد، زيتكفك  حسف حسيف، زيتكف .ِْ

 .ـُِٗٗ
داس انًغٍشج ، ثٍماخ عًهٍحطشائك ذذسٌظ انعهٕو يفاٍْى ٔذطعهًٍاٌ تٍ يذًذ:، انثهٕشً، عثذ هللا تٍ خًٍظ، ععٍذي .25

 و.2119، األسدٌ -عًاٌ، نهطثاعح ٔانُشش ٔانرٕصٌع

بنت محمد: فاعمية نمكذج مقترح لتعميـ البنائية في تنمية ممارسات التدريس البنائي لدل معممات العمـك كأثرىا  مبلؾ، السميـ .ِٔ
مجمة جامعة األكؿ المتكسط بمدينة الرياض.  في تعديؿ التصكرات البديمة لمفاىيـ التغيرات الكيميائية لدل طالبات الصؼ

 ـََِْ، الرياض، )ِ( ) العمـك التربكية كالدراسات اإلسبلميةُٔ( المجمد، الممؾ سعكد
 .ُٖٗٗعماف ، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، ِط، مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية عزيز: ،سمارة .ِٕ
، مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية، جات األساسية في اإلحصاءالمفاىيـ كالمعال :سعد الديف أبك الفتكح، الشرنكبي .ِٖ

  .ََُِ، القاىرة
أثر التدريس كفؽ نمكذجيف لمتعمـ البنائي في تحصيؿ طبلب الصؼ التاسع ، ىاني، كالعبيدم، عصاـ، الشنطاكم .ِٗ

 ـ.ََِٔ، ُِٖ-َِٗص، ْع، ِمج، المجمة األردنية في العمـك التربكية، في الرياضيات
براىيـ محمد تاج الديف: فعالية إستراتيجية مقترحة قائمة عمى بعض نماذج التعمـ البنائي ، ماعيؿماىر إس، صبرم .َّ كا 

كخرائط أساليب التعمـ في تعديؿ األفكار البديمة حكؿ مفاىيـ ميكانيكا الكـ كأثرىا عمى أساليب التعمـ لدل معممات العمـك 
 .ـَََِ ،ٕٕ، مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج، العربي رسالة الخميجقبؿ الخدمة بالمممكة العربية السعكدية. 
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. كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر المدخؿ المنظكمي كبعض نماذج التدريس القائمة عمى الفكر البنائيمنى: ، عبد الصبكر .ُّ
 .ـََِْالعربي الرابع حكؿ " المدخؿ المنظكمي في التدريس كالتعمـ " 

دار الفكر  ،النفسي أساسياتو كتطبيقاتو كتكجيياتو المعاصرةك  يـ التربكمالقياس كالتقك  :صبلح الديف محمكد، عبلـ .ِّ
  .َََِالقاىرة، العربي

، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، اإلحصاء لمباحث في التربية كالعمـك اإلنسانية :كخميؿ يكسؼ، أحمد سميماف، عكدة .ّّ
  .ـُٖٗٗ، عماف

 .ـُِٗٗ، األردف، اربد، ، دار األمؿ لمنشر كالتكزيعِ، طريسيةالقياس كالتقكيـ في العممية التد: أحمد سميماف، عكدة .ّْ
 .ُٖٗٗ، األردف، عماف، دار الشركؽ، سيككلكجية التعمـ كالتعميـ الصفي :يكسؼ، قطامي .ّٓ
"أثر خرائط المفاىيـ في تحصيؿ طمبة المرحمة األساسية كتفكيرىـ الناقد في  تيسير خميؿ بخيت:، القيسي .ّٔ

 ):.ََُِجامعة بغداد، ابف الييثـ، كمية التربية، ه غير منشكرةاطركحة دكتكرا، "الرياضيات
، الككيت، دار القمـ لمنشر كالتكزيع، المكاد االجتماعية بيف التنظير كالتطبيؽ :كحسف عمي مختار، رجب احمد، الكمزة .ّٕ

  .ـُٕٖٗ
 ـ.ُّٖٗ، القاىرة، دار النيضة العربية، أساسيات المناىج، احمد خيرم، الكناني .ّٖ
فة في المناىج كطرؽ التدريس أحمد حسيف كعمي الجمؿ: ،المقاني .ّٗ ، عالـ الكتب، معجـ المصطمحات التربكية الميعرَّ

 .ـُٗٗٗ، مصر، القاىرة
 .ُْٖٗالقاىرة، عالـ الكتب، ّط، تدريس المكاد االجتماعية :،ك برنس احمد رضكافاحمد حسيف، المقاني .َْ
، الطبعة العربية، ترجمة "محمد أميف المفتي كآخركف"، ينيتقييـ الطالب التجميعي كالتكك :كآخركف، جكرج، مادكس .ُْ

  .ـُّٖٗ، كىيؿ لمنشر، دار ماكجر
، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، أساسيات في طرائؽ التدريس العاـ :كمحمد مجيد ميدم، داكد ماىر، محمد .ِْ

 ـ.ُُٗٗ، كمية التربية، جامعة المكصؿ
. المؤتمر العممي كدكرىا في تطكير الممارسات التدريسية لمرحمة التعميـ األساسي النظرية البنائيةإبراىيـ: ، المؤمني .ّْ

 .ـََِّ، بكمية التربية بجامعة دمشؽ
إذجاْاخ دذٌصح فً ذعهٍى انعهٕو فً ضٕء انًعاٌٍش انعانًٍح عهً:، ٔساشذ، يُى عثذ انٓادي، ٔععٕدي، أدًذ، انُجذي .44

 و.2115، يصش-انماْشج، ش انعشتًداس انفك، ٔذًٍُح انرفكٍش ٔانُظشٌح انثُائٍح
مؤسسة ، األساليب اإلحصائية في مجاالت البحكث التربكية :كمركاف عبد المجيد إبراىيـ، محمد جاسـ، الياسرم .ْٓ

 .ـََُِ، األردف، عٌماف، الكٌراؽ لمنشر كالتكزيع
 المصادر االجنبية:

1. Baker, D. R & .Piburn, M. D.: Constructing Science in Middle and Secondary School 
Classrooms, Boston, London, Allyn and Bacon (1997). 

2. Carin, A. A.: Teaching Modern Science, Seventh Edition, Upper Saddle River, New 
Jersey, Prentice -Hall, Inc (1997). 

3. Dembo, M. H: "Teaching for Learning", New York, Good Year Publication Company, 
1977 

4. Hadges ،W. D, Testing and Evaluation for the Sciences, California ،Wood, 1966 
 مصادر االنترنيت:

1. www.edunet.tn/ structures/ circonsprimaire_monastir 

http://www.edunet.tn/structures/circonsprimaire_monastir


 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

118 

2. http:/ / www.dafatir.com/ vb/ showthread.php?t=3955516- 
3. http:/ / www.abegs.org/ Aportal/ Post/ Show?id=11193&forumid=23 
4. http:/ / www.svutec.webs.com/ file/ anawen2.htm 
5. http:/ / www.aun.edu.eg/ aun-2006/ edu-m-2006.html 
6. http:/ / www.dafatir.com/ vb/ showthread.php?t=39555 

 
 

 المالحق:
 (ٔ) ممحق

 أسماء الخبراء الذين استعان بيم الباحث في إجراءات الدراسة
 مكاف العمؿ االختصاص االسـ ت
 كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ طرائؽ تدريس  أ.د حمزة عبد الكاحد حمادم ُ
 لمعمـك االنسانية)( كمية التربية/ جامعة بابؿ طرائؽ تدريس  أ.د.فرحاف عبيد عبيس ِ
 كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ طرائؽ تدريس  أ.ـ.د حمداف ميدم الجبكرم ّ
 كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ عمـ النفس أ.ـ.د عبد السبلـ جكدت الزبيدم ْ
 كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ عمـ النفس أ.ـ.د عماد حسيف المرشدم ٓ
 لمعمـك االنسانية)( كمية التربية/ جامعة بابؿ فمسفة تربية أ.ـ.د.حاتـ جاسـ عزيز  ٔ
 كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ جغرافية أ.ـ.د.حسيف كحيد الكعبي ٕ
 لمعمـك االنسانية)( كمية التربية/ جامعة بابؿ جغرافية أ.ـ.د.صفاء عبد الكريـ االسدم ٖ
 كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ جغرافية أ.ـ.د.عباس عبيد حمادم ٗ
 كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ جغرافية ـ.د.جاسـ شعبلف الغزالي َُ
 لمعمـك االنسانية)( كمية التربية/ جامعة بابؿ طرائؽ تدريس ـ.د.حمزة ىاشـ محيميد السمطاني ُُ
 لمعمـك االنسانية)( كمية التربية/ جامعة بابؿ رائؽ تدريسط ـ.د.فراس حسف عبد األمير ُِ
 لمعمـك االنسانية)( كمية التربية/ جامعة بابؿ طرائؽ تدريس  ا.ـ.شيماء حمزة  ُّ
 كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ طرائؽ تدريس  أ.ـ.محمد حميد المسعكدم ُْ
 التربية األساسية كمية/ جامعة بابؿ طرائؽ تدريس  ـ.جناف مرزة حمزة ُٓ
 كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ جغرافية ـ.سعد عبد الرزاؽ ُٔ
 لمعمـك االنسانية)( كمية التربية/ جامعة بابؿ طرائؽ تدريس  ـ.محمد كاظـ منتكب ُٕ
 كمية التربية األساسية/ جامعة بابؿ طرائؽ تدريس  ـ.ميدم جادر حبيب ُٖ
 كمية الدراسات القرآنية/ جامعة بابؿ دريس طرائؽ ت ـ.رياض ىاتؼ عبيد ُٗ
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 (ٕ) محقم
 أنموذج لخطة تدريسية يومية عمى وفق نموذج بايبي البنائي

 المادة: الجغرافية الطبيعية                    المدرسة: إعدادية
 المكضكع: العكامؿ الخارجية المؤثرة              الصؼ كالشعبة: الخامس األدبي

 في سطح األرض                     /     /    لتاريخ:اليـك كا
 : األىداؼ السمككيةأكالن: 

 بعد االنتياء مف الدرس كعمؿ النشاطات المطمكبة قادرا عمى أف:  سيككف الطالب 
 . يبيف العكامؿ الخارجية المؤثرة في سطح األرض. ُ
 . يعرؼ التجكية. ِ
 . يصؼ التجكية الميكانيكية. ّ
 التجكية الكيميائية. . يفسير ْ
 . يكازف بيف التجكية الميكانيكية كالكيميائية. ٓ
 . يمخص تأثير التجكية الميكانيكية كالكيميائية. ٔ
 . يكضح عامؿ النحت. ٕ
 . يعطي مثاالن عمى عمؿ النحت في الطبيعة. ٖ
 . يحدد المكائد الصخرية. ٗ

 . يكضح عمؿ النحت بفعؿ الرياح. َُ
 : تعميميةالكسائؿ الثانيان: 

 . خريطة العالـ أكضح عمييا تأثيرات الجك. ُ
 . السبكرة لتمخيص المفاىيـ الجغرافية كمحتكاىا. ِ

 : المقدمة لمدرس)( التمييدثالثان: 
 كىي: ، في ىذه الخطكة أحاكؿ إثارة الطبلب لمدرس بإثارة عدد مف األسئمة مف الدرس السابؽ

 . ما الزالزؿ؟ُ
 . كيؼ تقاس الزالزؿ؟ ِ
 . ما البراكيف؟ ّ
 . ما ىي أسباب ظيكر البراكيف؟ ْ
  . ما المقصكد بالنافكرات الحارة؟ ٓ

 اتضح لنا ما في الدرس السابؽ العكامؿ الداخمية المؤثرة في أكضاع سطح األرض كأنكاعيا. 
 العكامؿ الخارجية المؤثرة في أكضاع سطح األرض) ( :لذا فدرسنا ليذا اليـك ىك

 : رض المادةالطريقة كعرابعان: 
 مع مناقشات قصيرة لتكضيح نقاط الدرس بكتابتيا عمى السبكرة عمى كفؽ ما يأتي: ، ابدأ باإللقاء مصحكبان باالستجكاب

 نقاط الدرس الرئيسة:  -
 . العكامؿ الخارجية المؤثرة في أكضاع سطح األرض. ُ
 . التجكية. ِ
 . الرياح. ّ
 . اإلرساب. ْ



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

111 

 الطبيعية كأضعيا في مكاف بحيث يشاىدىا الطبلب جميعا في الصؼ. بعد ذلؾ أعرض خريطة العالـ 
ثـ ابدأ بتكضيح تمؾ المحاكر مع استخداـ الكسائؿ في كقتيا المناسب كىكذا استمر في اإللقاء كتكجيو بعض األسئمة 

 في اإلجابة عف السؤاؿ:  لمطبلب كاترؾ الفرصة ليـ باإلجابة عنيا مع مساعدة كؿ طالب
 ية ؟: ما التجك ُس
 : ما التجكية الميكانيكية؟ِس
 : ما التجكية الكيميائية؟ ّس
 بيف التجكية الميكانيكية كالتجكية الكيميائية؟  : كازفْس
 عامؿ النحت؟  : كضحٓس
 : مف يعطي مثاالن عمى عمؿ النحت في الطبيعة؟ ٔس
 : ما المكائد الصحراكية؟ ٕس
 : مف يبيف لنا عمؿ النحت بفعؿ الرياح؟ ٖس
 اإلرساب؟  : ماٗس
 : مف يرسـ لنا اإلرساب عمى السبكرة؟ َُس

 كيككف الدرس كفقا لمخطكات االتية الخاصة بنمكذج بايبي:
: يكجو اىتماـ الطمبة في ىذه المرحمة إلى شيء أك مشكمة أك حدث أك حالة. كيتـ ربط Engagementمرحمة االنشغاؿ 

كقد يككف الربط مفيكمٌيان أك ، تقبمية. كيعتمد الربط عمى مياـ التعمـأنشطة ىذه المرحمة مع األنشطة السابقة كاألنشطة المس
ظيار التبايف بيف األحداث، كتحديد المشكبلت، كتعد عممية طرح األسئمة، إجرائيان أك سمككيا كالتفاعؿ مع المكاقؼ ، كا 

ميـ نحكىا. كيككف المعمـ مسؤكال انغماس) الطمبة في مياـ التعمـ كتكجيو اىتما( المشكمة مف الطرؽ التي تؤدم إلى انخراط
 )ٕٔص، ََِٕ، الخكالدة( كتحديد مياـ التعمـ.، عف تقديـ المكاقؼ التعميمية

: تصمـ أنشطة مرحمة االستكشاؼ بيدؼ تزكيد الطمبة بقاعدة أساسية تمكنيـ مف Explorationمرحمة االستكشاؼ  -ِ
ه المرحمة ينبغي تكفير مكاد محسكسة كخبرات مباشرة قدر االستمرار في بناء المفاىيـ كالعمميات كالميارات. كفي ىذ

، اإلمكاف. كتيدؼ أنشطة مرحمة االستكشاؼ إلى تككيف خبرات يستخدميا الطمبة كالمعممكف الحقا لمناقشة المفاىيـ
الكقت  كأف يتيح، كالميارات. كيككف المعمـ مسؤكال عف إعطاء تكجييات كافية كمكاد مناسبة تتعمؽ بالنشاط، كالعمميات

كالمكاقؼ بناءن عمى أفكار الطمبة عف الظكاىر. ككنتيجة النغماس الطمبة فكريا ، كالمكاد، الكافي كالفرص الستقصاء األشياء
.، كيحددكف متغيراتو ، كيشاىدكف أنماطان ، فإنيـ يكٌكنكف عبلقاتو ، كجسميا في النشاط  كيستفسركف عف أحداثو

إذا احتاج ، الطمبة مف قبؿ المعمـ عندما يبدأكف بناء أك إعادة بناء تفسيراتيـكقد يككف مف المناسب تكجيو تفكير ، ىذا
يشكؿ المدخؿ التاريخي في تطكر المفاىيـ األحيائية نشاطا استقصائيا مناسبا في المرحمة الثانكية ، األمر. مف جية أخرل

 )ٕٕ-ٕٔص، ََِٕ، الخكالدة( كالجامعية.
ذه المرحمة يكجو المعمـ اىتماـ الطمبة إلى أكجو خاصة مف أنشطة مرحمتي : كفي ىExplanationمرحمة التفسير  -ّ

كيقـك بعد ذلؾ بتقديـ التفسيرات المناسبة لكضع الخبرات االستكشافية في كضعيا الصحيح. كتعتبر ، االنشغاؿ كاالستكشاؼ
كالعمميات أك ، يمو لممفاىيـحيث يستخدـ طرقان كأساليب متنكعة في تقد، مرحمة التفسير مرحمة مكجية مف قبؿ المعمـ

منيا: التفسير المغكم كالفيديك كاألفبلـ التعميمية كالبرمجيات التعميمية. كفي ىذه المرحمة تستمر عممية التنظيـ ، الميارات
كيصبح الطمبة قادريف عمى تفسير خبراتيـ السابقة بعبارات عامة. كيعتبر تقديـ ، (Mental Organization( العقمي
كمف ثـ يتـ التحرؾ نحك ، اليدؼى األساسي ليذه المرحمة، كالعمميات أك الميارات باختصار، كبشكؿ مبسط كمباشر ،المفاىيـ

 ).ٕٕ-ٕٔص، ََِٕ، الخكالدة( المرحمة البلحقة
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، : كمف الميـ في ىذه المرحمة أف يستخدـ الطمبة التفسيرات التي تـ تطكيرىا في مكاقؼ جديدةElaborationمرحمة التكسيع  -ْ
حيث كجد أنو في بعض الحاالت يستمر الطمبة في احتفاظيـ ، مف أجؿ تطكير كتكسيع مدل فيميـ لممفاىيـ كالعمميات كالميارات

المرحمة كضع الطمبة في مكاقؼ أك يقتصر فيميـ لممفاىيـ في نطاؽ خبرات مرحمة االستكشاؼ. كتقتضي ىذه ، بفيميـ الخاطئ
 )ٕٕص، ََِٕ، الخكالدة( .تفسيرات مماثمة أك مشابية تػطمب تطبيػؽكأف يكاجيكا مشكبلت جديدة ت، جديدة

: كعند نقاط معينة ينبغي أف يتمقى الطمبة تغذية راجعة حكؿ مبلءمة تفسيراتيـ كيجب أف Evaluationمرحمة التقكيـ  -ٓ
ءات متعددة إلجراء تقكيـ كال يقتصر عمى التقكيـ في نياية الفصؿ أك الكحدة. كيجب أف تتخذ إجرا، يككف التقكيـ مستمران 

مستمر كمتكامؿ لمتعمـ كلتشجيع البناء المعرفي لممفيـك كالميارات العممية. كمف الممكف أف يتـ التقكيـ خبلؿ كؿ مرحمة مف 
 )ٖٕص، ََِٕ، الخكالدة( مراحؿ دكرة التعمـ بدال مف أف يقع في نيايتيا.

 : التقويمخامسًا: 
 كمف ىذه اإلسئمة: ، كجيو أسئمة لقياس مدل استيعاب الطبلب لمادة الدرسبعد أف أعطي ممخصان لمدرس أقـك بت 

 التجكية؟  : عرؼُس
 : ما تأثير التجكية الميكانيكية كالكيربائية عمى سطح األرض؟ ِس
 : ما تفسير عممية اإلرساب؟ ّس

 :الواجب البيتيسادسًا: 
 كىك المياه الجارية. ، ادـ كتحضيرهاعتمادان عمى الكتاب المقرر أطمب مف الطبلب قراءة الدرس الق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


