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 : الممخص
وتعد اطارًا 0,التعميم0لتطوير اتخذوا منيا سنداً 0الذينكبيرًا من الباحثين 0البنائية اىتماماً 0حظيت النظرية

 مرورهِ 0وذلك من طريق,0الذي يبني معرفتوِ 0متعمموتؤكد البنائية عمى ال0العممية التعميمية,0لترشيدفكريًا 
التعميمية من 0ا في العمميةويتم تطبيقي0,-المعرفة الذاتية في عقمو0عمى بناء تساعدهِ 0باختبارات كثيرة

ويحتوي عمى =,9ط المتعمميتطمب نشا0م وفق البنائيةوان التعم ,0بشكل تدريجي9اعطاء المعمومات9طريق
أثناء , ووسائل لتوجييو في 1ية دائمةمشكالت حقيق 3عمى بيئة التعمم التي تتضمن5محاور لمتركيز

ل ربط موص6عمى إيجاد متعمممساعدة ال0في عمميتمثل دور الرئيسي لممو =,7اقتحامو تمك المشكالت
تعمم كيف يتعمم بداًل 7بمعان مفيدة لتبني فكرة 9تساعدِه عمى تزويده0العالقات بين المفاىيم التي9أو
 متعمممن ال9تأتي من البيئة وال7ال9أن البنية المعرفية,9لزيادة تعمموِ 9فكرة خزن الحقائق وجمعيا0من
مع كل تعمم 8ديناميكية متغيرة تتغير ممتعممل9البنية المعرفيةأي أن 9بينيماأنما من التفاعل النشط 0و

, وان بمرور الزمن0لمتعمموتختمف عند نفس ا-,كل مرة وتختمف من آلخر9ويعاد تشكيميا،,6جديد
 .لتحصيل الدراسي لو دور ميم في العممية التربوية

 .(نمذج(-افيم -التحصيل , النظرية البنائية ,استراتيجية)تعمم):  الكممات المفتاحية
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Abstracts: 
The constructivist theory has received great attention from researchers who have 

taken it as a support for the development of education , and that learning is 

according to Constructivism  requires the learner’s activity, contains axes to focus 

on the learning environment that include real permanent problems, and means to 

guide him during his intrusion into those problems, the main role of the teacher is to 

help the learner to find  conductive connections or relationships between concepts 

that helps him provid useful meanings to adopt an idea learn how to learn instead of  

storage ideas Facts and their collection  to increase his learning, that the structure 

knowledge does not come from the environment, nor  from the learner, and, but 

from the active interaction between them, that is, the knowledge structure of the 

learner is dynamic and changing  with each new learning, and is re-formed every 

time and differs from another, and differs in the same learner over time, and that 

academic achievement has an important role in the educational process . 

Keywords : achievement, constructivist theory, strategy (learn-understand - model). 

 :  النظرية البنائية -::اوالا 
التعميمية  العممية ,في رئيسة تحوالت0األخيرين في العقدين0التربوي الميدان يشيد     
 المؤثرة0الخارجية العوامل حول إثارة التساؤل ,التحوالت تمك وتضمنت0الباحثين، من
 ،وطريقة0،وحماستو0تعابيره ووضوح ،0شخصيتو)كـ, ,المعمم خصائص مثل التعمم عمى
ثارة9(0ثنائو  ،9معرفتو السابقة)0من0المتعمم عقل بداخل يجري8ما حول التساؤل وا 
 ودافعيتو, 9معالجة المعمومات عمى وقدرتو9،0التذكر عمى وقدرتو ،0الساذج وفيمو
 أسيم وقد0،(معنى ذا عنده0التعمم يجعل ما وكل9تفكيره, وأنماط0وانتباىو
 تركيزىم عمى0طريق من وظير ذلك9المجال، ىذا0في واضح بشكل0الباحثون
 في السابقة وأثٌر المعمومات7المتعمم، عند العممية8لممفاىيم المعاني ىذه تشكيل9كيفية
. 9البنائية بالنظرية9تسمى فمسفية مدرسة إلى7ذلك التوجو وأسند المعاني ىذه6تشكيل
 (123: 2007)زيتون,

 لمنظرية البنائية :0الجذور التأريخية -1

لكنيا و ،(1)سقراط9البنائية إلى عيد0القديمة لنشأة النظرية0التأريخية الجذورت متدإ
, من المنظرين0كثيرلوأفكار 0الحالية في ضوء نظريات.في صنعتياتبمورت 

                                           
ُػةشف   ،اٌفٍغفخ اٌغشث١ةخ أدذ ِؤعغٟ  ؼذ٠ ( ق.َ 399 -ق.َ  474ف١ٍغٛف ٚدى١ُ ٠ٛٔبٟٔ )عمشاط:  1) 

ٚاشُزٙش  ػ١ّك ػٍٝ واًل ِٓ اٌفٍغفخ اٌمذ٠ّخ ٚاٌذذ٠ثخ، راد أثٌش ذدػإٚعش٠مخ د١برٗ اٌزٟ  ثفىشٖ، ٚآسائٗ،
 .شح دٛي ضشٚسح عؼٟ اٌشجبي ٔذٛ اٌزوبءثفٍغفزٗ اٌش١ٙ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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الذي يرى  فيو0,واضع المبنات األولى لمبنائية,,أن بياجيو البنائية0معظم منظري0دويع
ثم جاء بعده =,9إعادة بناء موضوع المعرفة9عممية المعرفة تكمن في بناء أو8أن

عمى  يةئتعتمد البناو ,أفكارىم وتعديميا0قاموا بإعادة تنسيقالذين  نمنظريالمجموعة من 
متعمم, ملالعقمي  التكيفطريق التي ترى أن التعمم المعرفي يتم من  بياجيو"نظرية "

ولذا يقوم عمى تنظيم ؛ المحيطة فمعنى حدوث توازن في فيم الواقع والتأقمم مع الظرو ب
يين ائإن البن ليذا,في إحداث التكيف المطموب بقصد مساعدتولو التراكيب الذاتية 

 توعمى بناء معرف متعممينبغي تشجيع الو  أوالفيم،التعمم القائم عمى المعنى  يؤكدون
عادة تركيب تمك المعرفة عميو إدراك المواقف العممية وفيميا  بطريقة تيسروتنظيميا  وا 

نتاجيا  ( 133:  2003وعفانة،  )عبيد.  وتفسيرىا وا 
وتعد النظرية البنائية من أكثر المداخل التي ينادي بيا في العصر الحديث, إذ     

مع اإلدراكية بتأكيدىا عمى توظيف التعمم من طريق السياق الحقيقي لمنظرية,  تتداخل
وتؤكد أن المتعمم يفسر المعمومات والعالم من حولو بناًء عمى رؤيتو الشخصية, وأن 
التعمم يتم من طريق المالحظة والمعالجة والتفسير أو التأويل, ثم التكييف لممعمومات 

ند المتعمم, وىذا التعمم يتم من طريق سياقات حقيقية واقعية بناًء عمى البنية المعرفية ع
 (50: 2014وتطبيقات مباشرة لتحقيق المعاني عنده . )الدليمي,

متد عبر ت ن البنائية نظرية في المعرفة منذ زمن طويل،إنستطيع القول،لذا      
منظر الحديث ،في حين يبقى ال ىذا التاريخ عبر رؤية ىذا التكرارالقرون،وليس غريبًا 

في نظرية متكاممة وشاممة شكمت فيما  المتعددة، الوحيد الذي حاول تركيب ىذه األفكار
 السميم) .عنده والذكاء إلى العناية بالتفكير، متعممنتباه الإلتحويل  بعد األسس الحديثة

2004  :35) 
نَّ البنائية جاءت عمى أيدي مجموعة من المنظرين والباحثين المعا     صرين الذين وا 

 :ليم أثر كبير في ظيورىا فتشكمت المالمح المعرفية لمنظرية البنائية كاآلتي
إن الرؤية المعرفية لمبنائية تبني الذات اإلنسانية أي إنيا ليست مجرد صورة لمواقع  -1

نما تنتج عن بناء الواقع من طريق نشاط ذات المتعمم التي ترتبط بو.   وا 
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 لبناء معرفتو. جوىرياً  يعد نشاط المتعمم أمراً  -2
إن معيار الحكم عمى المعرفة عنده يعتمد عمى مدى عمميتيا في تمشية أمور  -3

 .(249:  2015المتعمم وحل المشكالت. )عطية , 
وليا أثٌر في العموم المختمفة, ولكنَّيا من الصعب تحديد  والبنائية كمفيوم ظيرت قديماً     

نيا أن مفيوميا حديثًا نسبيًا في اإلدبيات مصطمح لمبنائية لوجود أسباب متعددة م
التربوية, وليس ىناك فريق واحد أنما فرق عدة, وليس ىناك إجتماع بينيم لإلتفاق عمى 

 (228:  2018تعريف محدد ليا. )المغربي , 
واشتقت كممة البنائية من البناء أو البنية, وىي مشتقة من األصل الالتيني, أي أنيا     

لمتراكيب المعرفيـة  إستقبالعممية  يةئالبنا تعد النظريةو قام بيا مبنى ما,الطريقة التي ي
طريق معرفية جديدة من  لتراكيب ومعانٍ  لمتعممينا بناءطريقيا يحدث من  الراىنة،

عمى ركزت ؛ لذا السابقة وبيئة التعمم نَّ المعرفية الحالية ومعرفتي نَّ التفاعل بين تراكيبي
إذ إن مفتاح النظرية البنائية يتمثل  ,يدة والمعمومات السابقةالربط بين المعمومات الجد

يذه المعرفة ومقارنة أفكارىم لفي المذين يحصمون عمى المعرفة خالل البناء الفعال 
, )اليويدي,جل الوصول إلى فيم جديدأالعمل من ,و ومعموماتيم الحديثة مع الفيم القديم

 تضمن ثالثة عناصر كاآلتي :(,وفي ضوء ذلك أن مفيوم البنائية ي46: 2010
 التراكيب المعرفية السابقة الموجودة عند المتعمم .  -1

 المعرفة التي يتعرض ليا المتعمم في الموقف التعميمي الراىن .  -2

(, كما في 34: 2015بيئة التعمم بما يتضمنو من متغيرات متعددة,)الموسوي , -3
 المخطط اآلتي:



 هـ4443-و  2022. نسنت  3انثاني يهحق  انعدد /رابع انًجهد ان / رابعتيجهت اندراساث انًستدايت . انسنت ان

 

 

 

 
 

 

619 

 
 (1مخطط )

 عناصر النظرية البنائية
وذلك من طريق مروره بإختبارات كثيرة  وتؤكد البنائية عمى المتعمم الذي يبني معرفتو,

تساعده عمى بناء المعرفة الذاتية في عقمو, ويتم تطبيقيا في العممية التعميمية من طريق 
أعطاء المعمومات بشكل تدريجي, فالمعمومات المتوافرة من المصادر اآلخرى ما ىي اال 

اد منيا اال بعد القيام بعمل المعالجة بإدخال المعرفة وتبويبيا وتدقيقيا مواد خام ال يف
وربطيا مع تثبيتيا وتصنيفيا في ذاكرتو, إذ تتولد بصياغة جديدة وبفكر خاص, وىكذا 
يتحول المتعمم من مستيمك لممعمومات إلى منتج ليا, وان التعمم عمى وفق البنائية 

عمى بيئة التعمم التي تتضمن  ور لمتركيزيتطمب نشاط المتعمم, ويحوي عمى محا
 مشكالت حقيقية دائمة, ووسائل لتوجيو المتعمم في أثناء إقتحامو تمك المشكالت,
ويتمثل دور الرئيس لممعمم في مساعدة المتعمم عمى إيجاد العالقات بين المفاىيم التي 

فكرة خزن الحقائق  تساعده عمى تزويده بمعان مفيدة لتبني فكرة تعمم كيف يتعمم بداًل من
 ( 453:  2009وجمعيا لزيادة تعممو .)قطامي , 

إٌظش٠خ  
 اٌجٕبئ١خ

عبٌت 
 ٔشظ

ِؼشفخ  
 عبثمخ

 ث١ئخ اٌزؼٍُ

ِٛالف 
 رؼ١ّ١ٍخ
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وترى الباحثة أن البنية المعرفية ال تأتي من البيئة وال من المتعمم وأنما من التفاعل 
النشط بينيما أي أن البنية المعرفية لممتعمم ديناميكية متغيرة تتغير مع كل تعمم جديد, 

بين المتعممين, وتختمف عند  المتعمم نفسو بمرور  ويعاد تشكيميا في كل مرة وتختمف
 الزمن . 

 مبادئ النظرية البنائية : 2
 تية :األساسية اآلعدد من المبادئ  ة عمىتركز النظرية البنائي

ىتماماتو, و أ -1 ن تكون أىداف التعمم متطابقة أن يتناسب التعمم مع حاجات المتعمم وا 
 ألىدافو .

تبادل األفكار بين المتعمم وأقرانو في المجموعة وذلك من طريق المفاوضات  -2
 اإلجتماعية.

يجب أَّن يتطابق المجال المعرفي والميام في البيئة التعميمية مع المجال المعرفي و  -3
 المياري في البيئة التي يجيزىا المتعمم.

  (16: 2003وكمال,زيتون ) إختالف مستويات الفيم من متعمم آلخر . -4
 :األسس التي تقوم عميها النظرية البنائية-3

 تي :تركز النظرية البنائية عمى مجموعة من األسس , كاآل
 المعرفة القبمية لممتعمم شرط أساس لبناء التعمم ذي المعنى . -1

اليدف من عممية التعمم إحداث تكيفات تتواءم مع الضغوط المعرفية الممارسة عمى  -2
 م.خبرة المتعم

اإلستدالل شرط لبناء المفيوم,إذ إن المفيوم يربط العناصر واألشياء بعضيا  -3
 ببعض.

لمناقشة ما توصل إليو  إتاحة الفرصة لممتعمم كي يقوم بالعمل الجماعي مع أقرانو, -4
ستنتاجات .  من مقترحات وتفسيرات وا 

بتوجيو راء المتعمم جميعيا وأن كانت خاطئة, مع مراعاة أن يقوم المعمم آقبول  -5
 أفكار  المتعممين إلى المسار الصحيح من دون الحكم عمى صحتيا .
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اإلستماع إلى تنبؤات المتعمم بالنتائج الخاصة بالمشكمة المطروحة قبل أن يخوض  -6
 (155: 2021الساعدي وآخرون ,)في  الحل.

 

 مرتكزات النظرية البنائية : -4

 تي :كاآل  أعمـدة أو مرتكزات ثالثة من البنائية النظرية تصورات تنطمق 

 إلى المعمم من نقمو يتم نفسو،وال لممتعمم الجياز المعرفي من ذاتياً  يبني المعنى -1
  المتعمم,ويعني

الخارجي،أو  العالم مع حواسو لتفاعل المتعمم نتيجة عقل داخل يتشكل المعنى أن ىذا -2
 ربط طريقيا يمكن من التي بالخبرات المتعمم تزويد الخارجية، وىذا يتطمب البيئة

 خبرات سابقة. من عنده بما الجديدة المعمومات

 مرتاحاً  يكون عقميًا, فالمتعمم جيداً  تتطمب نشطة المتعمم عممية عند المعاني تشكل -3
 يتوقع، ما مع متفقة الخبرة معطيات جاءت كمما عندُه متزنًا, المعرفي المعنى لبقاء
 متزناً  غير مضطرباً  المعرفة بناء فيصبح متوافقة غير الخبرة الجديدة كانت إذا أما
 (52-42: 2007)زيتون,  االتزان. إعادة وراء سعيا عقمو ينشط وىنا

 خصائص النظرية البنائية :-5
ن يكون ليا تأثير في المواقف التعميمية,  ألمنظرية البنائية خصائص بارزة يمكن 

 ومن ىذه الخصائص : 
نُو مسؤول أولكن ينظر إليو عمى  فيو,نُو سمبي ومؤثر أال ينظر إلى المتعمم عمى  -1

 عن تعممو .

 . فيي متغيرة دائماً  وجماعياً  المعرفة ليست خارج المتعمم, بل تبنى فردياً  -2

 تستمزم عممية التعمم عمميات نشطة, يكون لممتعمم أثٌر فييا . -3

 لممتعمم أفضل الظروف حين يواجو مشكمة ما . أتتيي -4

طمب تنظيم المواقف والمواقف التي يبني الفرد التعميم ليس نقل المعرفة, ولكنُو يت -5
 (17-16:  2020معرفتو.) دحالن , 
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استنادًا إلى ما سبق ترى الباحثة أن النظرية البنائية تنظر إلى عممية إكساب     
المعرفة بأنيا عممية بنائية نشطة تستند إلى أن ذىن المتعمم يقوم ببناء معرفتو بنفسو 

ما عنده من خزين معرفي سابق, ويقوم بعممية التكيف مع من طريق ربط ما ىو جديد ب
 الخبرات الجديدة .

 إفتراضاث اننظريت انبنائيت :  -6

 تي :البنائية كاآل النظرية عمييا تقوم التي اإلفتراضات  أىم

 البنائية عممية معنى, إذ أن التعمم بالعممية ومستمرة وذات نشطة بنائية عممية التعمم -1
المحيط،  العالم معطيات ضوء وتفسرىا في المتعمم المعرفية خبرات تنظم إبتكار مستمرة

 وأىداف أغراض بنفسو ،لتحقيق المعرفة إلكتشاف عقمياً  جيداً  طريقيا  المتعمم من ويبذل
 . ذىنو في تدور محيرة أسئمة عن يجيب أو يواجييا، التي المشكمة حل في تسيم معينة

 خبرتو . عمى معرفتو إعتماداً  يبني الواعي المتعمم إن -2

  ربط عمى المعنى, وتظير قدرتو ذي التعمم لبناء أساس شرط لممتعمم القبمية المعرفة -3
 معيا .  السابقة والتفاعل بالمعرفة الجديدة المعرفة

لرؤية المتعمم لمواقع كما يراُه بعين  ولكنيا تعد ممثالً  عن الواقع, إن المعرفة ليست تعبيراً  -4
 عقمو.

: 2015المعرفة ال توجد مستقمة عن الذات بل ترتبط بيا وتالزميا. )عبد العظيم ,   -5
20-21) 

أن النظرية البنائية تؤكد عمى التعمم القائم عمى الفيم ,فالمتعمم  الباحثة لذا ترى      
يستعمل معموماتو ومعارفو في بناء المعرفة الجديدة التي يقتنع بيا, ولذلك يجب تشجيع 

عمى بناء معرفتو بنفسو, وعمل المعمم عمى مساعدتو أن يجعل أفكاره الخاصة  المتعمم
واضحة, ويقدم لو أحداثًا تتحدى األفكار وتشجع عمى إنتاج تفسيرات متعددة وتحده 
بالفرص إلستعمال األفكار في مواقف متعددة, وتشجع المتعمم عمى القيام باألنشطة حتى 

يقتصر عمى المعمم نقل المعرفة فأنو عممو ميسر و يحدث التعمم ذو المعنى عنده, وال 
 مساعد لبناء المعرفة ومخطط ومنظم بيئة التعمم ويوجو المتعمم ويرشده لبناء التعمم عنده 
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 تيارات النظرية البنائية:-7
 لمبنائية تيارات متعددة يمكن عرضيا عمى النحو اآلتي :     

: عمل المتعمم في ىذا التيار يتوقف عمى بناء معرفتو بصورة نشطة  البنائية البسيطة -1
يستقبميا المتعمم بصورة سمبية, وأخذ ىذا التيار بوصف المتعمم وأثره الفعال في بناء 

 المعرفة في حين أغفمت العالقة بين البيئة والمعرفة.

تكيف  : أثر ىذا التيار في التعرف عمى شيء ما يعد عممية البنائية الجذرية -2
ديناميكية, يتكيف فييا المتعمم مع تفسيرات قابمة لمتطبيق, وأن البنى العقمية مبينة 
عمى خبرات السابقة التي تساعده في تدفق الخبرات وترتيبيا بشكل مستمر.) زيتون, 

2002 :216) 
: يعتمد عمى المتعمم الذي يمارس عممية التعمم, وىذه البيئة  البنائية االجتماعية -3

تتضمن عناصر التي تؤثر عمى المعمم في أثناء  حدوث عممية التعمم, وتتمثل ىذه 
العناصر في المدير واألصدقاء والمعمم, وجميع األفراد الذين يتعامل معيم المتعمم 

ن طريق التفاعل اإلجتماعي بأنشطتِو التعميمية المختمفة, ويركز عمى المعرفة م
 والتعاوني .

: يعتمد ىذا التيار عمى ما وراء البيئة اإلجتماعية, إذ إن التعمم  البنائية الثقافية -4
والتعميم في البيئة الصفية يتأثر بالخمفية الثقافية اإلجتماعية التي تعد من عناصر 

والمغة, ولذا فإنو ال  بيئة التعمم, وتتضمن ىذه العناصر العادات والتقاليد والديانات
يحتاج مفيوم جديد لمعقل كمعالج لممعمومات وأنما كبيولوجي يبني نظامًا يتواجد 

 وبصورة متساوية في ذىن المتعمم, لتسييل التفاعل اإلجتماعي والثقافي.
: يعتمد ىذا التيار عمى ثالثة أبعاد لبناء المعرفة  ألنيا تبنى  في  البنائية النقدية -5

جتماعية والثقافية, إضافة إلى ىذا التيار الذي ييدف إلى إصالح ظل البيئة اإل
البيئات حتى تتمكن البنائية من تنمية العقمية القائمة عمى التساؤل والتقصي من 

 ( 254: 2007, زيتونطريق الحوار والمناقشة والتأمل لمذات.)
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حدىما عام : ىذا التيار يرى إن التعمم يحدث من طريق بعدين إ البيئة التفاعمية -6
واآلخر خاص, فالبعد العام متمثل بالمتعمم يقوم ببناء المعرفة عندما يكون قادرًا 
عمى التعامل مع العالم الذي يحيط بو, في حين البعد الخاص فإنُو يشير إلى 
المعرفة تبنى عندما يقوم المتعمم بالتأمل في التفاعالت واألفكار في أثناء عممية 

تمكن في قدرة المتعمم عمى ربط المعرفة السابقة بالمعرفة التعمم, وىذين البعدين 
 الجديدة, وليا أثر في إكساب القدرة عمى بناء التراكيب المعرفية عنده.

: يعتمد ىذا التيار عمى أساس المعرفة الجديدة تبنى عند المتعمم  البنائية االنسانية -7
ف المتعمم السابقة, إذا حدث تعمم ذو معنى ليا , وذلك من طريق ربطيا مع المعار 
 (  42:  2015وتؤكد عمى العمميات المعرفية التي يعمل بيا المتعمم.) الموسوي, 

 المتعمم يمتمكيا التي الخبرات عمى تيارات تركز البنائية إن لمنظرية الباحثةوترى 
نجازاتو  القيام طريق من الجديدة المعارف بناء في تتمثل التعميمي، والتي الموقف في وا 
 المستيدفة، وتسمح التعمم مخرجات تحقيق المتعمم عمى المتنوعة، إذ تساعد باألنشطة
 من المتعمم، وذلك حول المتمركز التعمم إلى المعمم حول المتمركز التعمم من باإلنتقال
 بنفسو . الحقيقية المعارف إلى لموصول إعطاء المتعمم الفرصة طريق

 عمل المعمم في النظرية البنائية:  -8

عمم الم وظائفتغيير في  إلى م, فأدتفرضت البنائية فمسفة جديدة في التعمم والتعمي   
 وتيسيرىااألساس المتمثل في تسييل المعرفة  عملتتطمب منو تأدية الوالمتعمم, ف
 متعمموذلك عمى مبدأ أن ال عمى بنائيا، متعمموتشجيع ال بنائيا عمى متعمموتشجيع ال

ختالفًا كبيرًا إفي البنائية يختمف معمم ال عمللذا فأن ؛ معرفةيمتمك قدرة طبيعية عمى ال
ـرك توأن يش التعميمية بعناية شديدة، فيو يختار المواد ،اإلعتياديفي التعميم عممو عن 
 طريق تفاعمو مع البيئة المحيطة بو،من عو عمى بناء معرفتو يشجتبشكل فعال و  متعممال

كساب يكون فضل ألن اإلعنده أيجعل التعمم  مما, إذ إنو يبحث عن المعمومات بنفسو
, فيأخذ المعمم عمل المرشد جتماعية تفاعمية في الصفإيييئ بيئة و  عمق،أأكبر والفيم 

نو يقع أعمى معرفة سابقة عند الطالب ف أو الموجو أو الميسر, واذا كان التعمم قائماً 
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بين الخبرات الحالية لمتعمم,  ن يوفر بيئة تعميمية تبرز اإلختالفأعمى عاتق المعمم 
والخبرات الجديدة التي يتعرض ليا أو يمر بيا وتمثل ىذه البيئة تحديًا لمتعمم تدفعو 

 (.354: 2008عطية ,)لمتعمم وتحثُو عمييا, ويراعي تخصيص وقت كاف لمتعمم .
 تي :وتتمثل سمات المعمم البنائي عمى النحو اآل

 يقبل ويشجع ذاتية المتعمم . -1
 ينظر لممتعمم عمى إنو صاحب إرادة . -2

 يضع المتعمم في مواقف اختبارية تتحدى خبراتو. -3

 منظم بيئة التعمم . -4
 يقدم األنشطة والتفسيرات والتغذية الراجعة لممتعمم . -5

 أنموذج يكسب منو المتعمم الخبرة بمالحظة دقيقة منو. -6

 المتعمم.يعد عددًا من المصادر المختمفة لكي يتفاعل معيا  -6
 يعرض المشكالت والتساؤالت . -7

ستثمار لموصول إلى النتائج. -8  يشجع المرونة العقمية وحسن إدارة الوقت وا 
 ( يبين ذلك :2المخطط ) (140: 2021الساعدي وآخرون,)

 (2مخطط )
 عمل المعمم في النظرية البنائية)من إعداد الباحثة(

دٚس  
 اٌّؼٍُ

٠مذَ االٔشغخ 
ٚاٌزفغشاد 

 ٚاٌزغز٠خ اٌشاجؼخ 

جؼً اٌّزؼٍُ 
 صبدت أسادح

 ٠شجغ اٌّزؼٍُ

ِٕظُ ٌٍج١ئخ 
اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 رزذذٜ خجشارٗ

٠شجغ 
اٌّشٚٔخ 
 اٌؼم١ٍخ

اوغبة اٌّزؼٍُ 
 اٌخجشاد
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نظر إلى المعمم أنو الموجو والمرشد أن البنائية ت لباحثةوتأسيسًا عمى ما سبق ترى ا
كتشاف المعمومة من طريق الطرح المتقن لممشكمة التي تثير دافعية  والمساعد لممتعمم وا 
المتعمم لمبحث, والكشف, واإلستقصاء, والربط بين معموماتو السابقة والحالية لموصول 

 إلى حل يرضي طموح المتعمم.
 عمل المتعمم في النظرية البنائية : -9

 ممارستو طريقومن  لمنظور البنائي مكتشفًا لما يتعممواوفق عمى  متعمميعد ال    
نو متمقي أعن  بخبراتو مع ميمات التعمم, فضالً عن المعنى  اً باحثو العممي  لمتفكير

 عممية أكثر نشاطًا فيمتعمم فـال, دارة التعمم وتقويمـوإمسؤولية  ومشارٍك في ة,ممعرفل
 ،الساعدي وآخرون),لممشكالت التي تواجيو الئمةالحمول الم إلكتشاف البحث والتنقيب

من متطمبات الحياة التي يجرييا المتعمم, إلن  أساساً  ويعد التعمم متطمباً  (366: ۰۲21
عن إعتباره من  جميع األنشطة التي يقوم بيا المتعمم تكون عمى أساس التعمم, فضالً 

المتعمم في المواقف التي تحدث داخل  ركائز العممية التعميمية؛ ألنو ينصب عمى نشاط
 (292: 2009غرفة الصف. )قطامي , 

 ومبادراتومتعمم ستقاللية الإقبل تعممية ا عمى التعمم بوصفيتركز النظرية البنائية و 
شطة أنوالتحري و  اإلستقصاءشجع ترادة وغرض وغاية و إكائنًا حيًا لو تعده و  ،وتشجيعيا

 ومعتقدات اإلعتباربعين  أخذتو  التعمم التعاوني، دعمتو  تشغيل اليدين والعقل معًا،
تجاىاتو  :البنائي  لممتعمممتميزة  وظائفوفي ىذا توجد ثالثة , السابقة وومعارف وا 

ويحاور، ويطرح متعمم يناقش وال نشاط،الالمعرفة والفيم يكتسبان ب:  النشط متعممال :والا أ
ويأخذ مختمف  ى عمميًا،ويستقصي ويتحر  ويضع فرضيات تنبئية تفسيرية، أسئمة،

 اإلعتيادية.القيام باألعمال الروتينية  القراءة أو بداًل من السماع أو وجيات النظر
ال يبدأ ببناء  متعمم، فالإجتماعياً في ىذا تبنى المعرفة والفيم  :اإلجتماعي متعممال :ثانياا 

نما بشكل  المعرفة بشكل فردي فحسب، ة من طريق الحوار والمناقش إجتماعيوا 
  جتماعي مع اآلخرين.والتفاوض اإل
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 يحتاج أن يبتدعمتعمم فال بتداعًا،إفالمعرفة والفيم يبتدعان : المبدع متعممال :ثالثاا 
ويمتد نشاطو  ولكنُو يأخذ عماًل نشيطاً  ط,النشط فق عممو بإفتراضوال يكفي  المعرفة،

 ,كما في مخطط)( : (۸۹۱: 2004،السميم ) ,لمرحمة تقويم تعمموإلى ما بعد التعمم 

 
 (3مخطط )

 وظائف المتعمم البنائي )من إعداد الباحثة(
من ىذا المنطمق ترى الباحثة أّن البنائية تركز عمى عمل المعمم في عممية بناء بنيتو 

في البحث عن المعرفة سواء بشكل فردي أم من  التعميمية, وتشجعو عمى إستقالليتو
طريق العمل الجماعي, وتؤمن البنائية بأن المتعمم المبدع بحاجة إلى فرصة إلى أّن 

 يفيم وىذا بحد ذاتو إبداع .
 ئية:البيئة التعممية البناأثر  -10

من موارد ومصادر  يفيدو المتعمم و فيعمل ي الذي مكانال تعد البيئة التعميمية     
د يمع تأك لممشكالت واضحةوبناء حمول  شياء،معمومات المتاحة فيو لفيم أصل األال

عمى بناء الفيم وتطوير  متعممنشطة ذات المغزى الحقيقي التي تساعد الأىمية األ
يا يظير في ىدف غنى عنيا في حل المشكالت لتعزيز التعمم ودعمو، الميارات التي ال

, وينبغي أن تتسم ي تمثل مواقف الحياة الحقيقيةحل المشكالت التالمتعمم عمى  تحفيز
بالمرونة ووفرة األدوات والمصادر وتوفير فرص التعمم ذي المعنى, وأن يسودىا جو 
مفعم باألنشطة التي تمكن المتعمم من الفيم واإلستيعاب وتنمية الميارات الالزمة لحل 

ٚظبئف اٌّزؼٍُ 
 اٌجٕبئٟ 

 اٌّزؼٍُ 

 إٌشظ 

ااٌّزؼٍُ  
 اٌّزؼٍُ اٌّجذع االجزّبػٟ
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يجابية في  المشكالت, وتسعى إلى جعل المتعمم أكثر نشاطاً  الدرس يتحمى بسموك وا 
ىادف وتحمل المسؤولية في التعمم التي تدفعو إلى إستعمال الخبرات السابقة وربطيا 

في عممية  فعاالً  لمنشاط التعميمي وتؤدي عمالً  رئيساً  بالخبرات الجديدة, وتعد مصدراً 
:  2015التعميم إذ يطور المتعمم طريقتو الخاصة في بناء المعرفة والفيم, )عطية , 

 ,توضح الباحثة مقارنة بين بيئة البنائية وبيئة  اإلعتيادية كاآلتي :(282
 (1جدول)

 عتيادية :المقارنة بين البيئة البنائية والبيئة األ
 ت البيئة اإلعتيادية البيئة  البنائية

 أيؤكد المنيج الدراسي عمى المفاىيم الكبرى فيبد
 من الكل ويتوسع فيشمل الجزء .

 الدراسي من الجزء وصوالً يبدأ المنيج 
 إلى الكل,ويعزز الميارات  األساسية.

1 

األلتزام بالمنيج الدراسي فيو ثابت وغير  العناية بأسئمة المتعمم وأىتماماتِو .
 قابل لمتغيير وذي قيمة كبيرة.

2 

المواد الدراسية يتم الحصول عمييا من مصادر 
 متعددةومتنوعة بحسب ميول المتعمم . 

دراسية في المقام األول ويتم المواد ال
 الحصول عمييا من الكتب الدراسية . 

3 

 4 يعتمد التعمم عمى التكرار . التعمم يعتمد عمى الفاعمية وخبرات المتعمم السابقة.
المعمم يعتمد عمى الحوار مع المتعمم ومساعدتو 

 عمى بناء معارفتو الخاصة.
المعمم ىو مصدر المعرفة والمتعمم متمق 

 المعرفة.لتمك 
5 

 6 المعمم ىو أساس السمطة . المعمم ىو أساس التفاوض و التفاعمية .

يعتمد التقييم عمى تقدير إعمال المتعمم 
والمالحظاتو وبيان وجيات نظرِه المختمفة إلى 

 جانب االختبارات .

التقييم يتم من طريق االختبارات, 
 وتصحيح إجابات المتعمم . 

7 

المعرفة عمى أنيا ديناميكية ومتغيرة في  لىٳينظر 
 أي وقت. 

 8 لى المعرفة عمى أساس أنيا ثابتة.ٳينظر 

 9 المتعمم يعمل كٌل بمفردِه. المتعمم يعمل في مجموعات .
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وترى الباحثة من طريق  الموازنة  بين البيئتين, أن البيئة البنائية ليا مميزات 
, والسيما قيام المتعمم في إعادة تشكيل المفاىيم وخصائص تميزىا عن البيئة اإلعتيادية

المعرفية في البنية العقمية, وتكوين معرفتو بنفسو من طريق قدراتو التفكيرية في إستنتاج 
ستقراء المعرفة العممية واإلجتماعية والثقافية وغيرىا.  وا 

 
 عالقة النظرية البنائية بالتعمم الفعال :-11
يؤكد  ،كونو البنائية وأىميا النظرية إلييا تستند التي المبادئ أحد الفعال التعمم يعد     
 معارفو وبناء أو جماعي فردي بشكل عنده يخزنيا التي المتعمم ومعارفو نشاط عمى

بنيتو العقمية,  داخل في الموجودة المعرفية المفاىيم بتعديل المتعمم يقوم الحالية، إذ
 إعداد إلى البنائية وتيدف, المعرفية البنية ىذه لتغيير والمعمومات المفاىيم ومعالجة تمك

 بعممية التعمم, وبيذا تصبح وتزويده بالطرائق ناجحة من أجل النيوض والمتعمم المعمم
 ,(۸۹: ۰۲۲۰زيتون ،) إجتماعي. وضع في لمتفكير طريقة البنائية

 إلعتماده اآلخر لمبنانية، الوجو الفعال التعمم إن القول يمكن سبق ما عمى وتأسيساً     
 عالمو مع يتفاعل بنفسو عندما تعممو المعمم يبني أن عمى يشدد الذي البنائي المدخل

 بنيتو المعرفية ،وتعتمد عممية معارفو وتشكل وعناصر، فيبني متغيرات من يحتويو وما
 يتعرض التي التعميمية مواقف مع إيجابياً  وتفاعمو تفاعالً  المتعمم نشاط عمى التعمم

 بنشاطو يبنييا ىو الخارج,إنما المتعمم من إلى ال تنقل الفعال التعمم في المعرفة ليا،وأن
 من المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة بربط المعرفية، بنيتو في معنى ليا العقمي،ويجعل

 بين الصمة يؤكد ما الجديدة، وىذا والمعارف السابقة والمعارف الروابط إكتشاف طريق
التي  وتنشيطيا؛ بوصفيا األساس السابقة المعرفة تركز عمى التي والبنائية الفعال التعمم
   (35: ۰۲۲۱عطية ،)الجديدة. المعرفة عميو تبنى
وتوصف البنائية كشبكة عنكبوتية تنشر في شتى المجاالت في التعميم المعاصر      

 تعددت ,الفعال والتعميم لمتعمم واألفكار والمعايير المالمح تبين طريق كخريطة
 من النظرية تتضمنو تمك البنائية، بالنظر لما النظرية عمى القائمة التدريس إستراتيجيات
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لممتعمم  الفعال النشاط اإلستراتيجيات والتعمم، وتؤكد ىذه التعميم لعممية متعددة إضافات
 في وبقائيا معنى ذا تعمميا يكون لو إذ المشاركة الفكرية أيضاً  التعمم، وتؤكد في

 (24:  2015 العظيم، عبد)الفيم.
منيا التعمم البنائية, منيا النظرية تتفرع التي واالستراتيجيات النماذج كثيٌر من وىناك
 ,وتضع الباحثة المخطط  لذلك :الفعال

 
 (4مخطط )

 إستراتيجيات النظرية البنائية)من عمل الباحثة(
 

 ثانياا: التحصيل الدراسي:
 مفهوم التحصيل الدراسي: -1
 مخرجات أىم من التربوية, إذ يعد التعميمية العممية في كبيرة أىمية الدراسي لمتحصيل  

 المعايير وأحد التعميمية العممية في العناية المتعمم، ومحور إلييا يسعى التي التعميم
بينيم،  المفاضمة في التربوي, ويعد المعيار األول التعميمي العمل تقويم في األساسية

استراتيجياث  
اننظريت 
 انبنائيت

انتعهى  
 انفعال

انتعهى  
 انتعاوني

انتًركز 
حىل 
 انًشكهت

انتعهى  
 انبنائي
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 معرفة من تمكنو فعالة كأداة المتعمم، ويستعمل حياة في متزايدة ألىميتو عناية نال وقد
 الراىنة التعميمية األىداف تعديل من ويمكنو المتعمم سموك عمى طرأ الذي التغير مدى

 (49:   2019الردادي , .)جديدة تربوية أىداف ووضع
التحصيل يعرف بأنو المعرفة أو الفيم والميارات التي اكتسبيا المتعمم نتيجة  أنّ و      

خبرات تربوية ويقصد بالمعرفة المكتسبة معرفة تواريخ حوادث معينة ومعرفة أسماء 
ر والفيم يعبر عن القدرة عمى التعبير عما خَ عمماء اشتيروا في مادة الفيزياء أو عموم أُ 

عديدة مثل إيجاد عالقة معرفة بمعرفة أخرى والقدرة عمى تعرف عميو المتعمم بطرائق 
ا الميارة فيقصد بيا القدرة عمى القيام بعمل ما أمّ  ،في مواقف جديدة عمالياتطبيقيا واست

جراء التجارب المختبرية أو القدرة عمى المالحظة والتصنيف وغيرىا إتقان مثل وابدقة 
 .(292:2006من الميارات العقمية )صالح،

 أو مادة عام دراسي مجال في المتعمم يحرزه الذي النجاح يستعمل لمعرفة مستوىو    
 في إستعماليا عمى والقدرة والميارات والمفاىيم المعارف إكساب خاصة، ويمثل دراسية
 وقت توحد عدة لمتعمم، ويتأثر بعوامل النيائي الناتج أو مستقبمية، ويعد حالية مواقف

ستعمالو، ويستعمل التحصيل التعمم ما بين وسيطتأثير  ليا المتعمم، ويكون  لإلشارة وا 
 نواتج معرفة يراد التي الدراسية لممادة التعميمية األىداف تحقيق عمى المتعمم قدرة إلى

 مختمف عمى ينطبق أن لممفيوم، يمكن محدود إستعمال أنو من تعمميا، وبالرغم
  التحصيل منيا : في المتعمم الفعال، وتوجد عوامل مؤثرة السموك مجاالت

 فردية بين المعمم وتوجيو. فروق ىناك متعمم آلخر؛ لذلك من يختمف الذكاء الذكاء، فمستوى -1

 المتعمم. عند الموجودة اإلمكانات وتستنيض توجو أن ينبغي الدافعية،  -2

 الذات. ومفيوم الذاتي الضبط -3

  تحصيمو. وجودة مستوى في تؤثر المتعمم طموح مستوى -4
 ( 150: 2015زاير وسماء ,)المدرسية .        المنزلية لبيئةا -5 

 التعميمية العممية المتعمم محور وجعل التدريس بمستوى اإلرتقاء ضرورة ويشير إلى
ستجابة ستراتيجيات وطرائق إساليب ليذا ظيرت وا   فعاالً  التدريس بجعل تنادي جديدة وا 
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أىمية كبيرة في لو في الحياة اليومية  المنشودة,و  التربوية األىداف تحقيق عمى قادراً 
و لحصيمتو المعرفية عمالتكيف المتعمم مع الحياة ومواجية مشكالتيا والمتمثمة في است

في التفكير واتخاذ القرارات اآلنية والمستقبمية وكذلك المنافسة في الحياة لمحصول عمى 
التحصيل الدراسي  نّ ا  خر المتوافرة في سوق العمل ،و الوظائف واألعمال المينية األُ 

 موازنة بغيره من المجاالت ويرجع ذلك ألسباب أىميا: ميماً  اً يمثل لممتعممين أمر 

الضعف في التحصيل قد يؤدي إلى الرسوب فتكون لو آثار نفسية واقتصادية  نّ إ -1
 .في المتعممين وأسرىم والمجتمع

تقدم المجتمع  ميم لممجتمع إذ إنّ  و أيضاً إذ كان التحصيل ميمًا لممتعممين فإنّ  -2
لتربية ونوع التعمم الذي يتمقونو ا وفقعمى يتوقف بالدرجة األولى عمى نوعية المتعممين 

 .(45-44:2013)الخفاجي،.وما تحقق من أىداف
 انًبادئ انتي يستند عهيها قياس انتحصيم -2

التحصيمي يقيس نطاقًا سموكيًا يمكن تحديده ،سواء أعده المعمم لطالبو  ختبارإن اإل -1
أعدتو جيات أخرى ،ينبغي أن يستند إلى أىداف تربوية ،يمكن صياغتيا صياغة  مأ

 سموكية محددة بحيث يمكن قياسيا .

ختبارات التحصيمية عمى أنواع األسئمة أو البنود المناسبة ،لقياس نواتج تحوي اإل نأ -2
 المرغوبة. التعمم

ختبار عينة ممثمة لمجتمع المواقف التي ن تكون عينة األسئمة التي يشمميا اإلأ -3
عتبارات أخرى ال ونظرًا لموقت المسموح بو في االختبار وإل يفترض فييا أن تمثمو ،
ختبار سوى أسئمة ال تقيس إال جزءًا من الحقائق والمعمومات نستطيع أن نضمن اإل

 والتطبيقات.

بارات التحصيمية ال تقتصر عمى قياس معرفة الحقائق والمبادئ المختمفة ختإن اإل  -4
المعرفة وتوظيفيا في  إستعمالبمادة دراسية معينة ،بل تيتم بقياس قدرة الطالب عمى 

يا تقيس الميارات العممية التي تقيس كما أنَّ  مواقف تتطمب التفكير وحل المشكالت ،
 ميارة الطالب في تطبيق ما تعممو.
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ختبارات التحصيمية بين أسئمة المقال التي تقيس قدرات معرفية التنويع في اإل ِإنَّ   -5
تتعمق بكفاءة الفرد في القدرة عمى التعبير ،وتنظيم األفكار ،والتمييز ،والتحميل ،وتطبيق 

جديدة ،ونقد لألفكار وتقويميا ،وأسئمة موضوعية بأنواعيا  القواعد والقوانين عمى مواقف
 تكامل مع بعضيا في تحقيق األىداف التعميمية بمستوياتيا المختمفة. المختمفة ت

ختبار التحصيمي مناسبًا ويجب أن يكون اإل مراعاة الفروق الفردية بين األفراد ، -6
 2011)الجاللي:  ختبارلألفراد الذين سيطبق عمييم اإل

 انعىايم انًؤثرة في انتحصيم: -3

مقة بالعممية التعميمية مثل عوامل تتعمق بالمادة العوامل التربوية: وىي العوامل المتع -1
الدراسية وتشمل )مدى صعوبة المادة ، ومحتوى المادة ،ومستوى تنظيميا، ومدى 

ق التدريس التي ائ(، وعوامل تتعمق بالمعمم وتشمل )طر متعممارتباط المادة بحياة ال
ومراعاتو لمفروق  يستخدميا، واألنشطة التي يقوم بيا، ووسائل التقويم التي يتبعيا،

الفردية بين المتعممين، وطريقة تعاممو معيم(، وعوامل تتعمق بالمدرسة وتشمل )إدارة 
المدرسة، واإلمكانات المدرسية من حيث حجم الفصول، وتوافر الوسائل التعميمية 

  .والكتب وغيرىا(
الذي  العوامل الشخصية: وىي العوامل التي تخص المتعمم وأسرتو وطبيعة المجتمع -2

يعيش فيو مثل العوامل الصحية والنفسية وتشمل )صحة المتعمم من الناحية العضوية 
والنفسية، ومستوى قدراتو العقمية، والميول واالتجاىات واالستعدادات والثقة بالنفس 

 .والدافعية لمتعمم(
 العوامل األسرية واالجتماعية: وتشمل )مستوى التعميم لموالدين، ونوع العالقات -3

 . (34-33:2012، )عالوي .األسرية، والحالة االقتصادية لألسرة(

 دور انًدرس في يستىي انتحصيم: -4

يجابيًا إما سمبيًا أو ألممدرس دور أساس ومباشر في مستوى المتعممين وتحصيميم    
متعممين بدوره المنشود ويؤدي إلى نتائج نظامية ومقصودة لدى ال درسوحتى يقوم الم

 يتوجب امتالكو ما يأتي:

 .قدرتو عمى التنويع في أساليب التدريس -1



 هـ4443-و  2022. نسنت  3انثاني يهحق  انعدد /رابع انًجهد ان / رابعتيجهت اندراساث انًستدايت . انسنت ان

 

 

 

 
 

 

634 

 متعممين.مدى مراعاتو الفروق الفردية بين ال -2

 .حالتو المزاجية العامة -3

 .نمط شخصيتو -4

 .وموضوعيةمدى قدرتو عمى تعميم االختبارات التحصيمية بطريقة جيدة  -5

 متعممين.عدم تساىمو في توزيع الدرجات بما ال يتناسب وما يستحقو ال -6

مدى تمكنو من المادة العممية أو الدراسية الخاصة بموضوع المنيج أو الكتاب  -7
 .رخَ الدراسي ثم المعرفة العامة المرتبطة بو الحقول األكاديمية األُ 

يارات األكاديمية والمينية التمكن من التدريس نظريًا أو تطبيقيًا أي من الم -8
 .في التربية المدرسية درسالوظيفية وغيرىا مما يدخل في الكفايات التعميمية لمم

ن يمتمك إنسانية نحو أو  ،اليجابية نحو مينة التعميم والعمل بياإالتمكن من الميول     
المدرس المتمكن من مادتو العممية والمزود بميارات تدريبية وكفايات  كما أنّ  متعممين،ال

أثرًا في متعممين تعاممو مع ال يجابية نحو مينتو حبًا وحنانًا فيإتربوية والمتميز بميول 
لو دورًا سمبيًا في التحصيل فالمدرس ال  نّ إتحصيميم ،أما إذا انتفت منو ىذه الشروط ف

ومدى ما يقدمو ليم من مثل  متعممينيتو وتعاممو مع النما شخصيعمم مادتو فقط وا ّ 
عمى المدى القريب أو  سواءمتعممين ثر كبير لدى الأأعمى وقدوة حسنة ولجيوده 

 .(36-35:2013)مجيد،. البعيد
  (نمذج -افهم -تعمم)استراتيجية: 

ولى بتعمم الظاىرة في الخطوة األالمتعمم  قيام نمذج(-افيم-الستراتيجية )تعممأن ا     
يأتي بشكل جيد و  وثم في الخطوة الثانية فيم عممشرح المطريق موضوع الدرس من  وأ

في  لما تعممو متعممخيرة فتتمثل في نمذجة الالخطوة اآل,و من ذلك لمتأكد عممالم عمل
ى ميارات معينة عمو وتدريب ميارات التعمم والفيم، متعممكساب الإ والدرس واليدف من

 .المقدم لو لمشيء و محاكاتوأنمذجتو  طريق من
 تتحقق فيو,إذ مناسباً عمم الم ما يراهحسب ب درسوقات الأي وقت من : أ هاووقت تنفيذ

تقانوعمى ميارة معينة  متعممرغب في تدريب الحين يوتعد األنسب , لخطوات الثالثةا  ليا. وا 
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 تي :كاآلاالستراتيجية ما خطوات أ
 أن يريد التي أو الفكرة الميارة شرحو، ويحدد سيتم الذي الدرس موضوع المعمم يحدد -1

 . متعمم عمييا يدرب

 تدريس بأي طريقة المطموب بالشكل وتوضيحيا أو الميارة الدرس بشرح المعمم يقوم -2
 . مناسبة

 التي الميارة وجوانب الدرس لموضوع المتعمم فيم من بالتأكد ذلك المعمم بعد يقوم -3
 . وتدريبو عمييا لممتعمم إكسابيا يريد

 . المتعممين   أمام الميارة أو تقديم نمذجة من المتعمم  المعمم يطمب -4

امبو سعيدي )توضيح  إلى تحتاج التي األخرى الجوانب في المتعمم المعمم يناقش -5
 ( يبين ذلك : 4(, ومخطط )315:  2019وآخران , 

 
 
 

 

 
                     

  
 (4مخطط)                                          

 نمذج( )من عمل الباحثة(-افيم-خطوات استراتيجية )تعمم                 
 المصادر:

َ: (2419)اٌذٛع١ٕخ  ػٍٟ ثٕذ ٚ٘ذٜ اٌجش٠ذ٠خ ع١ف ثٕذ ٚػضد اِجٛ عؼ١ذٞ, ػجذاهلل -1
 . ػّبْ ، ا١ٌّغشح داس ،1ط اٌفؼبي، ٌٍزذس٠ظ اٌّؼٍُ اعزشار١ج١بد

 داس , ػّبْ.,2ط,  ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌّؼٍُ صاد : َ(2424)ػٍٟ ػّش, ددالْ -2
 . ػّبْ,  صفبء داس, 1ط ,اٌزشث٠ٛخ  ٚرغج١مبرٙب إٌظش٠خ اٌجٕبئ١خ: َ(2414)دغٓ اٌذ١ٌّٟ, ػصبَ -3
 ,اٌؼٍّٟ داس إٌبعخ,  1ط اٌذساعٟ، ٚاٌزذص١ً رار١ب إٌّظُ َ: اٌزؼٍُ(2419)فٙذ اٌشدادٞ، -4

 .اٌغؼٛد٠خ
 داس  ،1ط اٌؼشث١خ، اٌٍغخ رذس٠ظ فٟ دذ٠ثخ ارجب٘بد َ:(2415)داخً ٚعّبء ػٍٟ عؼذ صا٠ش, -5

 ػّبْ. إٌّٙج١خ،

 تحديد المهارة

شرح 
المها

فهم 
المها

 نمذجة
المتعمم

 مناقشة
 فكاراأل
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ِٕظٛس إٌظش٠خ (َ: اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ظ ِٓ 2443، دغٓ دغ١ٓ، ٚوّبي ػجذ اٌذ١ّذ)ص٠زْٛ  -6
 داس صفبء ،ػّبْ  .,1طاٌجٕبئ١خ ،

, داس 1(َ: إٌظش٠خ اٌجٕبئ١خ ٚاعزشار١ج١بد رذس٠ظ اٌفؼبي ,ط2447, ػب٠ش ِذّٛد)--------- -7
 اٌششٚق , ػّبْ.

,دغٓ د١بي ٚجبعُ ِذغٓ اٌغٍغبٟٔ ٚ عؼبد ِٛعٝ اٌغٍغبٟٔ ٚ ا٠ٕبط خٍف اٌؼضاٚٞ اٌغبػذٞ  -8
بئٟ ٚػالء ػجذاهلل اٌضبدٟ ٚسائذ د١ّذ اٌض١٘شٞ) ٚضشغبَ ػٍٟ اٌخبٌذٞ ٚػثّبْ عؼذْٚ اٌغ

 ,داسا١ٌّبِخ, اٌؼشاق. 1(َ :دساعبد رشث٠ٛخ ِؼبصشح, ط2421
(َ: فبػ١ٍخ ّٔٛرج ِمزشح ٌزؼ١ٍُ اٌجٕبئ١خ فٟ ر١ّٕخ ِّبسعبد اٌزذس٠ظ 2444اٌغ١ٍُ، ِالن ِذّذ) -9

ٌزغ١شاد اٌى١ّ١بئ١خ اٌجٕـبئٟ ٌـذٜ ِؼٍّبد اٌؼٍـَٛ ٚأثش٘ب فٟ رؼذ٠ً اٌزصٛساد اٌجذ٠ٍخ ٌّفب١ُ٘ ا
ٌذٜ عبٌجبد اٌصف األٚي اٌّزٛعظ ثّذ٠ٕخ اٌش٠بض, ِجٍخ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌذساعبد 

  .اإلعال١ِخ، جبِؼخ اٌٍّه عؼٛد، اٌش٠بض
(َ : اعزشار١ج١بد ٚعشق اٌزذس٠ظ اٌؼبِخ ٚاالٌىزش١ٔٚخ, 2415ػجذ اٌؼظ١ُ, صجشٞ ػجذ اٌؼظ١ُ)  -14

 . , داس اٌّجّٛػخ اٌؼشث١خ ,ِصش 1ط
 ػّبْ.,  اٌفبٌخ ِىزجخ ،1 ط ، اٌّذسعٟ ٚإٌّٙبج اٌزفى١ش َ:(2443) ػضٚ ٚػفبٔخ ١ٌُٚ ػج١ذ، -11
, صفبء داس ,1ط,اٌفؼبي  اٌزذس٠ظ فٟ اٌذذ٠ثخ َ: االعزشار١ج١بد(2448)ػٍٟ ػغ١خ, ِذغٓ  -12

 ػّبْ.
 داس, 1ط,  دذ٠ثخ رذس٠ظ اعزشار١ج١بد ٚرغج١مبرٙب اٌجٕبئ١خ:  َ(2415)ػٍٟ , ِذغٓ--------- -13

 .ػّبْ,  إٌّٙج١خ
 ػّبْ.,  اٌفىش داس,  1ط,  اٌزشثٛٞ إٌفظ ػٍُ إٌٝ ِذخً: َ(2449)ِذّذ لغبِٟ, ٠ٛعف  -14
 .،ػبٌُ اٌىزت، ِصش 1(َ: رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ٌٍفُٙ سؤ٠خ ثٕبئ١خ ،ط2442وّبي ػجذ اٌذ١ّذ) -15
 فٍغغ١ٓ., فٍغغ١ٓ , جبِؼخ 1ط, اٌزؼٍُ إثؼبد َ:(2418)ٔج١ً,  اٌّغشثٟ -16
 اٌّؼشفخ ِب ٚساء ٚاعزشار١ج١بد اٌجٕبئ١خ إٌظش٠خ (َ:2415غبٌٟ) ػجذاهلل اٌّٛعٛٞ, ٔجُ -17

 .ػّبْ,  اٌشضٛاْ داس, 1ط, أّٛرجًب( k. w. l) اٌزارٟ اٌجذٚي اعزشار١ج١خ
 اٌىزبة داس ، 2 ط ، االعبع١خ اٌّشدٍخ فٟ اٌؼٍـَٛ رذس٠ظ أعب١ٌت : َ(2414) ص٠ذ ا٠ٌٛٙذٞ، -18

 االِبساد. اٌجبِؼٟ،
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