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  :ستخلصالم
في ضوء مدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس البنائي : عنوان الدراسة 

 .متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة
  : ھدفت الدراسة إلى 

التعرف على مدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس البنائي في ضوء -١
  .متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة

لمات التربیة اإلسالمیة من الكشف عما إذا كانت ھناك داللة إحصائیة في مستوى تمكن مع-٢
مبادئ التدریس البنائي في ضوء متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة تعزى 

عدد الدورات التدریبیة في استراتیجیات ، سنوات الخبرة، المؤھل العلمي: إلى متغیرات
  .التدریس البنائي

  .المسحي والسببي المقارن: ھمااستخدمت الباحثة في ھذه الدراسة نوعین من المنھج الوصفي 
 بمدینة مكة ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة في المرحلة االبتدائیةمن جمیع وتكون مجتمع الدراسة 

معلمة من معلمات  ) ٣٠(وتكونت عینة الدراسة من ، معلمة) ١٥١٦(والبالغ عددھن ، المكرمة
أعدت الباحثة أداة بحثھا والمتمثلة في وقد ، التربیة اإلسالمیة في المرحلة االبتدائیة بمدینة مكة

  .بطاقة مالحظة
  :  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 

اھج         -١ ات المن ي ضوء متطلب ائي ف دریس البن ادئ الت  درجة تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة من مب
ة     ة الكلی ى مستوى الدرج ة عل ة االبتدائی ي المرحل ا (المطورة ف د م ى ح سابي  ) إل ام وبمتوسط ح ع

اعي  (وجاء   ،)١٫٩٠( ب األول وبمتوسط حسابي     ) مبدأ التفاوض االجتم ي الترتی ن  ) ٢٫١٦(ف وتمك
ا   ( ة     ،)إلى حد م ة الثانی ي المرتب ھ ف ة   (یلی ف والمواءم دأ التكی ن  ) ٢٫٠٧(وبمتوسط حسابي   ) مب وتمك
ة    ،)إلى حد ما  ( سابقة   (ثم في المرتبة الثالث ة ال دأ المعرف ن ) ١٫٩١(وبمتوسط حسابي   ) مب ى   (وتمك إل

ا   ة       ،)حد م ة الرابع ي المرتب شاط واالستمراریة والغرضیة      (وف دأ الن ) ١٫٧٣(وبمتوسط حسابي   ) مب
ن  ا (وتمك د م ى ح اء   ،)إل امس ج ب الخ ي الترتی ة (وف ام الحقیقی شكالت والمھ دأ الم ط ) مب وبمتوس
  ). إلى حد ما(وتمكن ) ١٫٦٩(حسابي 

ت     -٢  طات اس ین متوس صائیة ب ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ى   ع زى إل ة تع ة الدراس جابات عین
رات ي : متغی ل العلم رة  ، المؤھ نوات الخب دریس    ، س تراتیجیات الت ي اس ة ف دورات التدریبی دد ال ع

 .البنائي
  :وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدة توصیات، منھا

علق بمبادئ  العمل على تنمیة مھارات معلمات التربیة اإلسالمیة في المرحلة االبتدائیة والتي تت-١
التدریب : وذلك من خالل بعض األسالیب الفاعلة مثل، التدریس البنائي موضع الدراسة الحالیة

  .المباشر ومواقف التدریس المصغرة والزیارات الصفیة المتبادلة 
من ، إعادة النظر في محتوى الدورات التدریبیة التي تقدم للمعلمات بالتدریس البنائي عامة -٢

وتدعیمھا من خالل عقد مشاركات تعقد مع بیوت الخبرة ، كذلك المدرباتحیث المحتوى و
  .كلیات التربیة: األكادیمیة مثل

  
  
  
  



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٦٥

Abstract 
Title of the study 

Measuring to which extent can Islamic education teachers follow the 
principles of constructivism theory in the light of the requirements of 
developed curriculums at the primary level.  

The study aims to: 
  Identify the extent to which Islamic education teachers of the 

principles of constructivism theory considering the requirements of 
the developed curriculums for the primary education. 

  Detect whether there is a statistical significance regarding the level 
of teachers’ ability to follow the principles of constructivist teaching 
in the primary levels in light of the following variables: 
qualification, experience, and training. 

Method: 
In this study, the researcher used two descriptive approaches: observational 
and comparative. 
The study population consists of all the teachers of Islamic education in the 
city of Mecca. The total is (1516) teachers. The sample of the study consists 
of (30) teachers of Islamic education in Mecca. A note card was prepared by 
the researcher as the tool of the study. 
The findings of the study: 

 The level that the Islamic education teachers of the principles of 
constructivist teaching in light of the requirements of the developed 
curriculums at the primary level at the level of total (to a certain 
extent) and the average general calculation was (1.90). The principle 
of social negotiation came as the highest point with an average of 
(2.16) (to a certain extent). Second place (the principle of adjustment 
and harmonization), with has an average of (2.07). In the third place 
(the previous knowledge principle), with a came in an average of 
(1.91). The principle of activity, continuity and purpose) came in the 
fourth place with an average of (1.73). The principle of problems 
solving and real tasks) came in the fifth place with an average of 
(1.69).  

 There were no statistically significant differences between the 
average responses of the sample of the study due to the variables of 
qualification, experience, and training. 

Recommendations: 
 There is a need for development on the skills of teachers of Islamic 

education in the primary schools, which is related to the principles 
of constructivist teaching approach by considering current study, 
and the use of effective methods such as direct training and attitudes 
of mini-teaching and mutual classroom visits. 

 Reconsidering the content of the training provided to the teachers in 
constructivism approach, in terms of content as well as the trainers, 
and support these trainings by holding partnerships with academic 
expertise such as departments of education in universities. 
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   :  المقدمــــــة
إن المتتبع لدین اإلسالم العظیم یجد أن أولى جل عنایتھ بالعلم وإنزالھ منزلة عظیمة، كیف 

M K   Q: ل نزول آیة في القرآن الكریم تأمر بالقراءة، قال تعالىوأو! ال   P  O  N  M   L  
c  b   a  `  _  ^  ]      \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R L ]٥-١آیة :سورة العلق.[ 

 صلى اهللا علیھ -  رسول اهللا أسوة حسنة فھو أفضل مربٍّ وخیر ُمعلِّم للبشریة، فقد كانولنا في
ثال المربِّي المشفق والمحبِّ الرحیم اللیِّن الذي یتجاوز عن الخطأ ویغضُّ الطرف عن  م-وسلم

ویظھر ، الزلة، ویأخذ المتعلِّم بالتوجیھ دون قسوة أو غلظة، ویمنحھ دوره في التفكیر وإبداء الرأي
-  ./  M: لھ المودة والرحمة حتى التّفت حولھ القلوب والعقول، قال تعالى   ,   +  *  )  0

7   6  5  4  3  2      1L]٥١-٤٩: ٢٠١١الجالد، ] (١٥٩آیة: سورة آل عمران.(  
 صلى اهللا - قال وأرفعھا،وبناء على ماسبق یمكن القول أن مھنة التعلیم من أفضل المھن

إن اهللا ومالئكتھ وأھل السماوات واألرض حتى النملة في جحرھا وحتى الحوت  (:- علیھ وسلم
كفى شرًفا و).٣٤٧ : ٤ج : ٢٦٨٥رواه الترمذي، رقم الحدیث  ()الناس الخیرلیصلون على ُمعلِّم 

  .لھذه المھنة أن خاتم األنبیاء وأفضل المرسلین قام بھا
 ولیست من -  عزوجل –تحتل مكانة رفیعة حیث إن مصدرھا اهللا إن التربیة اإلسالمیة 

 المسلم وتسھم في تربیتھ تربیة أھواء البشر، بل تنبثق من دین اإلسالم المتكامل وتلبي احتیاجات
M  U  T  S  R  Q  P   O  :صحیحة، قال تعالى   N  M  L   KL ] سورة

  ).٤٦: ٢٠٠٦الحازمي، ( ]٣ آیة :المائدة
واستناًدا إلى ما سبق؛ فإن التربیة اإلسالمیة تسعى إلى إعداد المسلم من جمیع النواحي، ما 

إذ یعد التقصیر . ا جل االھتمام بناًء وتقویما وتطویًرا یحتم على القائمین على المناھج االھتمام بھ
  .في تعلیم التربیة اإلسالمیة تفریًطا ال یمكن تعویضھ وخسارة ال یمكن إدراك مدى أثرھا

إن للمعلمین بشكل عام مكانة عظیمة یستمدونھا من خالل دورھم العظیم الذي یقومون بھ 
وتزید ھذه المكانة لمعلمي التربیة اإلسالمیة كیف ال وھم إصالًحا وعطاًء وتقویًما وتعلیًما ونصًحا، 

  . یتناولون في عملھم أفضل العلوم وأجلھا
ومما ُیمیِّز معلم التربیة اإلسالمیة أن المعلومات التي یقوم بتعلیمھا للتالمیذ ال یستغنون 

إن اجتھد  ف- صلى اهللا علیھ وسلم-عنھا مدى الحیاة، وأعظم من ذلك ھو مبلِّغ عن رسول اهللا
  ).١٩: ٢٠٠٢الفرج، (وأصاب كان لھ أجران، وإن أخطأ كان لھ أجر 

لقد تزایدت سرعة التطورات المعرفیة والتكنولوجیة على كافة األصعدة وھذا ما جعل 
البعض یقول بتحول أدوار الـُمعلِّم من ناقٍل وملقٍن للمعرفة إلى ُمعلِّم وُمربٍّ في آٍن واحٍد، ویتسق 

، وھو األمر الذي یحتِّم على الـُمعلِّم )٣: ٢٠٠٦الفرح ودبابنة، (بیة الحدیثة ما سبق مع التر
 -  في عصر تتزاید فیھ المستجدَّات بشكل سریع-ضرورة تجدید معارفھ ومھاراتھ بشكل مستمرٍّ

  ).١٧٠: ٢٠٠٦مغزاوي والربیعي، (لیصبح مواكًبا لكافة التغیرات ومتفاعًلا جیًدا مع تالمیذه 
إلى طرائق التدریس التقلیدیة ُیالحظ أنھا تعتمد على عملیة الحفظ دون تنمیة وبنظرة عامة 

مھارات التفكیر المختلفة لدى التالمیذ، ولعالج ذلك كان البدَّ من وضع التلمیذ محوًرا للنشاط 
التربوي مع االھتمام بالطرائق التي تتمركز حولھ؛ لیكون دوره إیجابًیا في عملیة التعلم، ونتیجة 

 ظھرت النظریة البنائیة القائمة على التدریس البنائي وأصبحت أساًسا لعدد من الطرائق لذلك
  ).١٤- ١٣: ٢٠١٥اهللا،   سامیة عبد(والنماذج التعلیمیة المستخدمة في التدریس 

إن أھم ما یمیِّز النظریة البنائیة من خالل ما قیل في األدبیات التربویة أن التعلُّم فیھا ُیبنى 
 السابقة وُیؤسس علیھا التعلم الجدید، كما أنھا تشجع على اإلبداع والتفكیر والتعاون، على المعرفة

  .فھي نظریة تعلُّم ال تعلیم
أن مسؤولیات الـُمعلِّم المھنیة مختلفة في المدرسة التقلیدیة ) ١٩٢: ٢٠١٠(ویبیِّن الصغیر 

دة، تستند إلى فلسفة واضحة في عن المدرسة البنائیة، فال بد أن یدرك أن علیھ مسؤولیة مھنیة جدی
التدریس، یقلل فیھا من الوقت المستغرق في اإللقاء وحشو المعلومات في أذھان التالمیذ، ویزید 
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من الوقت المخصص لألنشطة، وإشغال التالمیذ في عملیات تعلم ذي معنى ویصبح المعلم البنائي 
قائًدا یشجع التالمیذ على العمل المشترك متفاعًلا ومتفاوًضا ومیسًرا ومرشًدا وباحًثا ومستشاًرا و

والحوار والمناظرات العلمیة، ویستخدم أسالیب متنوعة في التدریس تساعد التالمیذ على العصف 
  .الذھني والمالحظة واالكتشاف وحل المشكالت

وما سبق یدل على أن تطبیق النظریة البنائیة یتطلب بیئة مرنة ُتسھم في التحوُّل من 
: ٢٠٠٦زیتون وزیتون، ( الـُمعلِّم إلى التركیز على التلمیذ؛ مما یجعلھا أكثر دافعیة التركیز على

١٥٨ .(  
ومن ذلك ماجاء ،وأثبتت فاعلیتھا دراسة وبحًثا لقد نالت النظریة البنائیة اھتمام الباحثین

  ).٢٠١٣(، دراسة العنزي )٢٠١١(، دراسة الرفاعي )٢٠١٠(دراسة بابیة من النتائج في 
 

 التعلیم بالمملكة غم من االھتمام البالغ الذي حظیت بھ المرحلة االبتدائیة في سیاسةوبالر
إال أن المتأمل لواقع التعلیم في تلك المرحلة یرى أنھ یواجھ خاصة مقررات التربیة اإلسالمیة، 

  .)٩٦ -٩٥: ٢٠٠٧الحامد وآخرون، (العدید من المشكالت فیما یتعلَّق بالمنھج وغیره 
والتي أشارت إلى ) ٥٦٠: ٢٠٠٧(بلجون بق ما أشارت إلیھ دراسة كوثر ویؤكد ما س

أنھ ال بدَّ من وجود عملیات إصالح شاملة لعملیة التعلیم في ظلِّ المتغیرات العالمیة المتسارعة في 
  .مختلف مجاالت الحیاة

ترة وُیالحظ من أھم المستجدات التي یشھدھا التعلیم في المملكة العربیة السعودیة في الف
األخیرة المشروع الشامل لتقویم المناھج وتطویرھا، وھو مشروع وطني یھدف إلى تطویر جمیع 

وزارة التعلیم، (عناصر المنھج وفق أحدث النظریات واألسالیب التربویة العلمیة المعاصرة 
٤: ٢٠١٠.(  

مل وألن الـُمعلِّمات ھن الممارسات لواقع ھذه المناھج المطورة ترى الباحثة ضرورة ع
دراسة عن مدى تمكُّن ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس البنائي في ضوء متطلبات 

  .المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة بمكة المكرمة
  

  : مشكلة الدِّراَسة وأسئلتھا
على الرغم من األھمیة الواضحة للتدریس البنائي وضرورة تدریب الـُمعلِّمات أثناء 

علیھ والتمكن من مبادئھ، فإن الواقع التدریسي ال یزال بمنأى عن فھم مبادئ وأفكار الخدمة 
التدریس البنائي خاصة في ضوء متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة، وتؤكد دراسة 

أھمیة اإلعداد البنائي المتقن للُمعلِّم، حیث أوصت بأھمیة إدخال النظریة ) ٢٤٧: ٢٠٠٧(القبیالت 
  . البنائیة وتطبیق أسالیبھا التدریسیة في خطط كلیات التربیة

ولكون الـُمعلِّمات من أھم األفراد المؤثرین في العملیة التعلیمیة؛ فقد اھتمت وزارة التعلیم 
بذلك، وعقدت العدید من المؤتمرات والتي أشارت إلى ضرورة إعدادھن وتطویر أدائھن، ومنھا 

، )ه١٤٣٧ه، ١٤٣٣ه، ١٤٣٢ه، ١٤١٣ه، ١٣٩٤( أم القرى عام المؤتمرات التي عقدت بجامعة
بجامعة السلطان قابوس بسلطنة ) نحو إعداد أفضل لـُمعلِّم المستقبل(والمؤتمر التربوي الثالث 

م بتنظیم الجمعیة ٢٠٠٤عام ) تكوین الـُمعلِّم(م، والمؤتمر السادس عشر ٢٠٠٤عمان عام 
المنعقد ) اإلصالح المدرسي تحدیات وطموحات(ر المصریة للمناھج وطرائق التدریس، ومؤتم

م ؛ فھذه المؤتمرات قد أكدت ضرورة االھتمام بالـُمعلِّمة، ٢٠٠٧باإلمارات العربیة المتحدة عام 
  . وإعدادھا بشكل جیِّد وتطویر أدائھا بصفة مستمرَّة

 لدى التلمیذات، وقد اتضح للباحثة أن التعلیم العام ال زال یعاني من تدنٍّ في نواتج التعلُّم
والزال ھناك قصور في عملیات تدریس ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة، وقد أشارت بعض الدراسات 

والتي أشارت إلى وجود جمود في أسالیب تدریس التربیة ) ٢٠١٢(دراسة األكلبي : إلى ذلك، مثل
 على األسلوب اإلسالمیة، وخلوھا من التشویق، وكثرة االنتقادات الموجھة لھا، واستمرارھا

التقلیدي في التركیز على الـُمعلِّم، ووجود تعویل كبیر في التحصیل القائم على التلقین الذي یقف 
  .معھ المتعلِّم موقف المتلقي، األمر الذي ترتب علیھ تدني تحصیل الطالب وضعف اتجاھاتھم
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ھ وتؤثر وبما أن أي تطویر قد یعتریھ بعض المعوقات والصعوبات التي تحد من فعالیت
على األداء التدریسي للمعلمة، فإن تطویر مناھج التربیة اإلسالمیة في المرحلة االبتدائیة أظھر 
عدًدا من الصعوبات منھا قلة خبرة المعلمة على استخدام استراتیجیات التدریس الحدیثة المناسبة 

 إلى ذلك كثافة المناھج للمناھج المطورة، وعدم تجھیز المدارس بالوسائل التعلیمیة الحدیثة، إضافة
وھذا ما الحظتھ الباحثة من خالل دراسة استطالعیة أجرتھا على عدد من ُمعلِّمات . المطورة

التربیة اإلسالمیة، إال أنھ دون دراسة علمیة ال یمكن الجزم بھذه الصعوبات، ولھذا تبرز أھمیة 
  . الدراسة الحالیة

لِّمین في مقررات التربیة اإلسالمیة أن أداء بعض الـُمع) ٢: ٢٠١١(ویذكر النعیري 
المطورة ال یرقى إلى المستوى المطلوب، وأن ھناك ممارسات خاطئة في تدریس مقررات التربیة 

المشكالت التي تواجھ الـُمعلِّمین في تنفیذ ) ٢٠١١(اإلسالمیة المطورة، كما بینت دراسة الشمري 
فة للُمعلِّمین في كیفیة تنفیذ مناھج مناھج المشروع الشامل، وقد أوصت بإعطاء دورات مكثَّ

المشروع الشامل، وتوفیر الوسائل التعلیمیة المناسبة للمشروع، وتقلیل النصاب التدریسي 
بإصدار دلیل للُمعلِّم من قبل المشرفین التربویین ) ٢٠١٣(للُمعلِّمین، وكذلك أوصى الزھراني 

میة، وأسالیب التقویم وتكون معینة لھ في یحتوى على طرائق التدریس الحدیثة، والوسائل التعلی
  .تنفیذ المنھج المطور

واستجابة لمواجھة التحدیث في المنظومة التربویة، تأتي ھذه الدراسة للوقوف على مدى 
تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس البنائي أثناء عملیة التدریس، باعتبار ذلك 

  .، ووصوًال إلى تحسین ھذا الواقع التربوي التعلیميمدخًال لتحقیق التغییر المنشود
  :وتطرح ھذه الدِّراَسة السؤال الرئیس اآلتي

ما مدى تمكن ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس البنائي في ضوء متطلَّبات 
  المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة؟

  :اآلتیةویتفرع عن ھذا السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة 
تمراریة         .١ شاط واالس دأ الن و مب ائي نح دریس البن المیة للت ة اإلس ات التربی ن ُمعلِّم دى تمك ا م م

  والغرضیة في ضوء متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة؟
ة          .٢ ام الحقیقی دأ المشكالت والمھ ما مدى تمكن ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة للتدریس البنائي نحو مب

  طلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة؟في ضوء مت
ي                   .٣ اعي ف اوض االجتم دأ التف ائي نحو مب دریس البن ة اإلسالمیة للت ات التربی ن ُمعلِّم ما مدى تمك

  ضوء متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة؟
ة ا         .٤ دأ المعرف ائي نحو مب دریس البن ي ضوء    ما مدى تمكن ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة للت سابقة ف ل

  متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة؟
ي ضوء     .٥ ما مدى تمكن ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة للتدریس البنائي نحو مبدأ التكیف والمواءمة ف

 متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة؟
دراسة تعزى إلى ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة ال .٦

متغیرات المؤھل العلمي، سنوات الخبرة ، عدد الدورات التدریبیة في استراتیجیات التدریس 
  البنائي؟

  :أھداف الدِّراَسة
 : ھدفت ھذه الدِّراَسة إلى 

دى   -١ ى م وء    التعرف عل ي ض ائي ف دریس البن ادئ الت ن مب المیة م ة اإلس ات التربی ن ُمعلِّم تمك
  .وَّرة في المرحلة االبتدائیةمتطلَّبات المناھج المط

ن             -٢ ة اإلسالمیة م ات التربی ن ُمعلِّم ي مستوى تمكُّ الكشف عمَّا إذا كانت ھناك داللة إحصائیة ف
ى             ة تعزى إل ة االبتدائی ي المرحل اھج المطورة ف ات المن مبادئ التدریس البنائي في ضوء متطلب

دورات التدر      : متغیرات دد ال رة ، ع دریس     المؤھل العلمي، سنوات الخب ي استراتیجیات الت ة ف یبی
  .البنائي
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  :  أھمیة الدِّراَسة
  :تنبثق أھمیة ھذه الدِّراَسة من االعتبارات اآلتیة

  ):العلمیة(األھمیة النظریة 
إلقاء الضوء على النظریة البنائیة في التعلیم، ونقل بعض الجوانب النظریة والمعوقات  .١

  . المرتبطة بھا في التربیة اإلسالمیة
صورة واقعیة للقائمین على وضع مناھج التربیة اإلسالمیة ومطوریھا في وزارة التعلیم تقدیم  .٢

عن مبادئ التدریس البنائي وأھمیتھ في عملیات خدمة بناء المنھج من تخطیط وتنفیذ وتقویم 
  .وتطویر

  ):العملیة(األھمیة التطبیقیة 
لبحث في توجیھ الـُمعلِّمات إلى قد تساعد نتائج ھذا ا :فیما یتعلق بمعلمة التربیة اإلسالمیة .١

التعرف على معوقات التدریس البنائي داخل الصف وتحدید االحتیاجات الالزمة للتغلب على 
  . ھذه المعوقات

توفر ھذه الدِّراَسة أداة لقیاس مدى تمكن الـُمعلِّمة من  :فیما یتعلق بالمشرفات التربویات .٢
ات ومصممي المناھج على االستفادة منھ في التدریس البنائي، قد یساعد المشرفات التربویَّ

  .تقویم األداء التدریسي للـُمعلِّمة
تفید الباحثین في التدریس البنائي بشكٍل عام، وفي مجال التدریس  :فیما یتعلق بالباحثین .٣

استعراض الدراسات السابقة من  البنائي لمواد التربیة اإلسالمیة بشكل خاص من خالل
  . وتوصیات الدراسة من جھة أخرىجھة وما یتصل بنتائج 

  :  حدود الدِّراَسة
  :التزمت الدِّراَسة الحالیة الحدود التالیة

مدى تمكُّن ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس البنائي في  :الحدود الموضوعیة .١
  .ضوء متطلَّبات المناھج المطوَّرة في المرحلة االبتدائیة

  .تعلیم العام الحكومي بالمرحلة االبتدائیة بمدینة مكة المكرمةمدارس ال: الحدود المكانیة .٢
  .ه١٤٣٨-١٤٣٧الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي: الحدود الزمانیة .٣

  : مصطلحات الدِّراَسة
  :تناقش ھذه الدِّراَسة المصطلحات اآلتیة   

  :المدى
 من المادة العلمیة متضمًنا الَقْدر الذي یحدِّده الخبراء: "بأنھ) ٩٠١: ٢٠٠٩(عرفھ إبراھیم 

  ".في منھٍج ما
مستوى درجة ممارسة ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة لمبادئ : وتعرفھ الباحثة إجرائًیا بأنھ 

  .التدریس البنائي في ضوء المناھج المطورة بالمرحلة االبتدائیة
  :تمكنال

دد في األداء التدریسي وفًقا قدرة الـُمعلِّمة على بلوغ مستوى مح: تعرفھ الباحثة إجرائًیا بأنھ
  .لمبادئ التدریس البنائي

  : مبادئال
 المبدأ یعرف بأنھ أساس أو قاعدة مشتقة من تعمیم قوانین وخصائص الواقع الموضوعي 

   ).٧٥: ٢٠٠١كویران، (بغرض توجیھ العمل النظري والسلوك التطبیقي لإلنسان 
كزات واألسس القائمة على النظریة البنائیة مجموعة من المرت: وتعرفھا الباحثة إجرائًیا بأنھا

  .تقوم بھا التلمیذة بمساعدة المعلمة وإرشادھا
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  :التدریس البنائي
نظریة في التعلم المعرفي "البنائیة بأنھا ) ٨١: ٢٠٠٣(عرَّف شحاتة وزینب النجار 

 عملیة ترتكز على أن التعلُّم عملیة بنائیة، ونشطة، ومستمرة، وغرضیة التوجھ، وتتضمَّن
  ". التعلُّم إعادة بناء الفرد لمعرفة ما، أو لمعرفتھ من خالل عملیة تفاوض اجتماعي مع اآلخرین

الطریقة التي یتمُّ من خاللھا حدوث "بأنھا ) ١٣٣: ٢٠١٥(كما ذكرت سامیة عبداهللا 
أجل إحداث من ، وتقوم على أخذ آراء التالمیذ وخلفیَّاتھم المعرفیة السابقة في االعتبار، التعلُّم

  ".تعلُّم نشط ذي معنى
كل استراتیجیة تدریس تقع تحت مظلة : وتعرف الباحثة التدریس البنائي إجرائًیا بأنھ 

  .النظریة البنائیة وتخضع ألسسھا
  :المناھج المطوَّرة

 تقصد بھا الباحثة جمیع مقرَّرات التربیة اإلسالمیة القائمة على النظریة البنائیة والتي 
  .ه في المرحلة االبتدائیة١٤٣١/١٤٣٢ وزارة التعلیم عام ُأِقرَّت من
  

  :اإلطار النظري
  معلمة التربیة اإلسالمیة: المحور األول

  :  أدوار معلمة التربیة اإلسالمیَّة
الى -كرَّم اإلسالم المعلِّم وأشاد بھ، وجعل اهللا           ي       - تع ات النب رز مھمَّ ن أب ین م یم والتبی الة التعل  - رس

ھ وس  لى اهللا علی الى-لَّمص ال تع ´ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ   (::  ق
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â(]  ورة آل س

 ].١٦٤آیة:عمران
ب      إن نھوض المعلِّم برسالتھ في تكوین الفرد    سلم یتطل المجتمع الم ي النھوض ب المسلم والمساھمة ف

ن ال       ھ م ي تمكن ة الت ة والمھنیَّ الة    منھ أن یتسم بالصفات اإلیمانیَّة واألخالقیَّ ك الرس ام بتل العجمي،  (قی
العقل وحده مھما بلغ من العلم وحصَّل  " في أن ) ١١٣: ٢٠٠٢( ویعلل ذلك الحمد  ،)٢٣٧: ٢٠٠٦

ھ            رض علوم م یع دین اهللا، ول سترشد ب م ی و ل أ إذا ھ ل والخط رض الزل ي مع و ف ة ھ ن المعرف م
ول  یم إذ یق دق اهللا العظ دین، وص ذا ال ررات ھ ى مق ھ عل  ) | { ~ � ¡ z y x wv }(: ومعارف

ذكر العیاصرة      " ]٤٠آیة:سورة النور [ ود  )٤٨٦: ٢٠١٠(وی دعیلج  )٣٧-٣٦: ١٩٩٥(، ومحم ، وال
ید  )٢٥٣-٢٥٢: ٢٠٠٦( د الرش م وعب ة   ) ٧٠-٦٨: ٢٠١٦(، وقاس ة التربی یًفا ألدوار معلم توص

  :اإلسالمیة، وھي
 : فیما یتعلق بواجباتھا نحو مھنة التعلیم عامة .١
 م وأھدافھا ساعیة إلى تحقیق ھذه األھداف المرجوَّةاالطالع على سیاسة التعلی.  
 وتؤدي رسالتھا وفق األنظمة واللوائح المعمول بھا، أن تلتزم برؤیة المدرسة.  
   ا      ،  مھنة التعلیم وتقدیرھا   إلىاالنتماء ى أدائھ ا عل ي تعینھ ة الت الطرق العملیَّ دُّ  ، واإللمام ب وأال تع

  .التدریس مجرد مھنة تكتسب منھا
 وتطویر معارفھا ومھاراتھا األكادیمیَّة والتربویَّة، ومتابعة المستجدات، دة من المعرفةاالستزا.  
                  رات ن خب ذات م سبھ التلمی ا اكت دِّد م ا أن تح معرفة متطلبات ما قبل التدریس، حیث یجب علیھ

  .وتحلیل محتوى الكتاب الدراسي منذ بدایة العام الدراسي، سابقة
 َّوإجراء الدِّراَسات التربویَّة والبحوث اإلجرائیَّة، ةالمشاركة في الدورات التدریبی.  
  :فیما یتعلق بواجباتھا نحو مدرستھا .٢
 االلتزام بواجبھا الوظیفي، واحترام القوانین واألنظمة.  
 تنفیذ المناھج واالختبارات، حسب األنظمة والتعلیمات المعمول بھا.  
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 التعلمتحدید درجة االستفادة من الوسائل التعلیمیَّة ومصادر .  
 تحدید المناخ العام للصف.  
 التعرف على المشكالت الصفیَّة، ووضع خطوات لعالجھا .  
 توظیف الخبرات الجدیدة .  
 اإلسھام في األنشطة الدینیَّة المدرسیَّة المختلفة .  
 التعاون مع المجتمع المدرسي .  
  :فیما یتعلق بواجباتھا نحو تلمیذاتھا .٣
  ن        فالمعلِّمة الناجحة ال  : غرس القیم ط، ولك ذاتھا فق ان تلمی ى أذھ  یقتصر دورھا على نقل العلم إل

ھ              یم اإلسالمیَّة الفاضلة، وتوجی سلوك، وغرس الق ذیب ال بجانب ذلك تقوم بتقویم األخالق، وتھ
ى     ا إل ع وتحویلھ یم المجتم رس ق ذلك غ لیًما، وك حیًحا وس المًیا ص ا إس ذات توجیًھ لوك التلمی س

  .لمجتمعسلوك حسن یرفع من قیمة الفرد وا
 دوة وذج للق ا    :  أنم لوًكا وخلًق ا س ن یحاكینھ ًرا ألنھ ذاتھا ؛ نظ وة لتلمی دوة واألس ة الق د المعلِّم تع

دوة حسنة               ة اإلسالمیَّة أن تكون ق الیم التربی ة بتع وقوًلا وفعًلا؛ لذا على المعلِّمة المسلمة الملتزم
ي              ال ف دوة أسمى مث ة بالق ي التربی دوة     داخل المدرسة وخارجھا، ولنا ف ة الق ق والرحم ي الخل نب

  .صلى اهللا علیھ وسلم محمد
 التعرُّف على میولھن واھتماماتھن وحثھن .  
  تعلیمھن ماذا یتعلمن؟ وكیف یتعلمن؟  
 التدریب على األسلوب العلمي في التفكیر، وعلى أسلوب الحوار والمناقشة المنظمة.  
  : فیما یتعلق بواجباتھا نحو الدعوة إلى اهللا .٤
 وف والنھي عن المنكراألمر بالمعر.  
  بیان وإیضاح المشكالت التي تحدث داخل المجتمع، وتبصیر تلمیذاتھا بأخطارھا، وحثھم على  

  .تجنبھا
  التوجیھ واإلرشاد، وتفرض ھذه المسؤولیَّة أن تقوم المعلِّمة بتوجیھ وإرشاد تلمیذاتھا إلى

  .طریق الخیر واالبتعاد عن الشر
 ات العلوم األخرى التي ال تقوم بتعلیمھا أن ال تقبِّح في نفس التلمیذ .  
 المساواة في التعامل مع التلمیذات .  
  اإلخالص في القول والعمل؛ وھذا ما یجعل التلمیذات یقدرن المعلِّمة، ویھتمون بالدروس التي 

  .تلقیھا
  :فیما یتعلق بواجباتھا نحو المجتمع المحلي-٥
  التي یمرُّ بھا، والتفاعل مع المجتمع والتواصل الوعي بقضایا المجتمع والمتغیرات والتحدیات

  .معھ
 القیام بدور القائد الواعي الذي یعرف القیم والمثل واألفكار التي تحكم سلوك المجتمع .  
  :مرشدة ومیسِّرة للعملیَّة التعلیمیَّة .٥

لقد أصبحت معلمة التربیة اإلسالمیة میسرة للعملیَّة التعلیمیَّة في إطار أھداف التربیة 
: إلسالمیة وطبیعتھا، أي تسھل عملیَّة التعلَّم على تلمیذاتھا، ویشمل ھذا الدور القیام بالمھام التالیةا

تصمیم بیئة التعلُّم، تشخیص مستویات التلمیذات، وصف ما یناسبھن من مواد تعلیمیَّة، متابعة مدى 
لك لتحقیق األھداف  وذ؛سواء في التعلُّم الفردي أو الجماعي تقدُّمھن، وإرشادھن وتوجیھھن

  .المنشودة
  :باحثـــــــة .٦

 التي ینبغي أن تقوم بھا معلمة التربیة اإلسالمیة، الوظائفتأتي ھذه الوظیفة في مقدِّمة 
وكل ما ھو متعلِّق بالموضوع الذي تقدمھ لتلمیذاتھا، وكذلك ، وتعني البحث عن كل ما ھو جدید



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٧٢

ونظًرا ألن المعلِّمة ھي أكثر أعضاء .  الشبكةكل ما ھو متعلِّق بطرق تقدیم المقررات من خالل
المدرسة إحساًسا بالمشكالت التي تعوق العملیَّة التعلیمیَّة بشكل عام وتعیق أدائھا بشكل خاصٍّ، 

فمن الممكن أن ، وإیجاد الحلول المناسبة لھا ولدیھا خبرة أكثر في التعامل مع ھذه المشكالت
من خالل إشراكھا في إجراء البحوث التربویَّة التي تحدث داخل تستغل ھذه اإلمكانات لدى المعلِّمة 

حجرة الدِّراَسة أو المدرسة أو البیئة المحلیَّة، ویمكنھا إجراء ھذه البحوث إما بمفردھا أو 
 وبناًء على .باالشتراك مع بعض أعضاء ھیئة التدریس بكلیات التربیة أو مراكز البحوث التربویَّة

كون مفردات البحث التربوي ضمن برامج إعدادھا قبل الخدمة وبرامج ذلك فمن الضروري أن ت
  .تدریبھا أثناء الخدمة

  :تكنولوجیة .٧
: مثل تتقنھا معلمة التربیة اإلسالمیةھناك الكثیر من المھارات التكنولوجیَّة التي یجب أن  

م والتعلم، التمكن من استخدام الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت في تخطیط وادارة عملیتي التعلی
والتعرُّف على ، وإتقان لغات البرمجة وبرامج تصفح المواقع واستخدام برامج حمایة الملفات

واالستراتیجیات والطرائق وأنشطة التعلُّم ، أحدث اتجاھات استخدامات المستحدثات التكنولوجیَّة
  .  والخاصة بمجال مادة التربیة اإلسالمیة، المرتبطة بھا

  : ملیَّة التدریسیَّةمدیرة أو قائدة للع .٨
حیث یقع ، تعدُّ معلمة التربیة اإلسالمیة مدیرة للعملیَّة التدریسیَّة داخل الصف وخارجھ

 المتعددة التي تقوم بھا، فھي تعتبر أدوارھاعلیھا العبء األكبر في العملیَّة التعلیمیَّة من خالل 
وقائدة لألنشطة والممارسات  ،ومنظمة للخبرات والبیئة التدریسیة، مخططة لعملیَّة التدریس

  .وضابطة إلجراءات التدریس، التعلیمیَّة
  :مقوِّمة لعملیَّة التعلم .٩

معلمة التربیة اإلسالمیة الناجحة ھي التي توظِّف اللوائح المتعلِّقة بتقویم التلمیذات في 
أسالیب وأدوات المجاالت المعرفیَّة والمھاریَّة والوجدانیَّة بشكل موجَّھ وفعَّال، وتبحث في أحدث 

تقییم وتقویم نواتج تعلُّم التلمیذات، ویلزمھا في ھذا المجال فتح السجالت الالزمة لتوثیق درجات 
ھذا إضافة إلى فتح السجالت التراكمیَّة لمتابعة سلوك التلمیذات ، التلمیذات حسب التعلیمات

لضعف وحفز حاالت وتقویمھن، كما یتطلب منھا أیًضا وضع الخطط الالزمة لمعالجة حاالت ا
  .ملفات اإلنجاز:  مثلوأن تتبع األسالیب الحدیثة والمتطورة في مجاالت القیاس والتقویم، التفوق

  :موجھة ومرشدة نفسیة .١٠
إال ، على الرغم من صعوبة قیام معلمة التربیة اإلسالمیة بدور المرشد النفسي للتلمیذات 

ما یجب علیھا أن تستجیب بشكل إیجابي  للسلوك اإلنساني، كمالحظةأنھ یجب علیھا أن تكون 
ویجب علیھا أیًضا معرفة الوقت المناسب لتحویل ، عندما تعیق انفعاالُت التلمیذات تعلَمھن

  . التلمیذات للمرشدة الطالبیة
  : مكتشفة للمواھب والقدرات اإلبداعیَّة لتلمیذاتھا .١١

بالتعاون مع جمیع العامالت  من األدوار التي یجب أن تقوم بھا معلمة التربیة اإلسالمیة 
ھو أن تھیئ الظروف البیئیَّة التي تساعد على اكتشاف المواھب، ، بالمدرسة والمجتمع المحلي

ومن ثم یجب علیھا أن . والمجتمع الذي یعیشن فیھالتلمیذاتوتنمیتھا ورعایتھا وتوجیھھا لخدمة 
ورعایتھن وتنمیة ھذه ، ھاتكون على درایة وفھم ألسالیب وأدوات كشف المواھب لدى تلمیذات

المواھب وتقویمھا تقویًما علمًیا موضوعًیا، وخاصة أن مرحلتي الطفولة والمراھقة من أكثر 
المراحل العمریَّة تفجًُّرا بالمواھب والطاقات اإلبداعیَّة لدى األفراد، وأن المجتمع في حاجة حتمیَّة 

  .إلى موھبة وإبداع كل فرد منھم
ثة أنھ من الواجب على معلمة التربیة اإلسالمیة أن تكون نشطة في مما سبق تستنتج الباح

الموقف التعلیمي قادرة على تجدید معرفتھا األكادیمیة والتربویة وھوما ینعكس بدوره على إیجابیة 
التلمیذات، ویساھم في تحفیزھن نحو البحث عن المعلومات واكتسابھن العدید من المھارات 

  . اإلسالمیة وھو مایتوافق بدوره مع مبادئ التدریس البنائيالمرتبطة بمحتوى التربیة
إن األدوار السابقة تؤكد على أھمیة ومكانة معلمة التربیة اإلسالمیة، كما تؤكد كذلك على 
أن دورھا لم یعد مقتصًرا على نقل المعلومة وتوصیلھا لتلمیذاتھا وتلقینھن المعلومات ومطالبتھن 
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ورھا تجاوز ذلك لیشمل كل ما یرتبط بجوانب شخصیة التلمیذة بحفظھا واستظھارھا، بل إن د
  .الدینیة، واالجتماعیة، والثقافیة، والفكریة، وبنموھا في تلك الجوانب

وترى الباحثة أن أھم ما یمیِّز أدوار معلِّمة التربیة اإلسالمیة في ضوء التدریس البنائي 
  :بالمرحلة االبتدائیة، ما یلي

  للتعامل مع التلمیذات داخل الصف وخارجھ، فالنظریة البنائیة القائمة وضع القواعد السلیمة
على التدریس البنائي تقوم على عدة مبادئ من أھمھا العمل داخل المجموعات وھذا یتطلب 

  .من المعلمة إدارة الوقت بشكل فعال
  إشراك المعلمة التنویع في استخدام الطرائق واألسالیب التوجیھیَّة والتدریسیَّة، التي تؤدي إلى

وھو ما تدعو ) التخطیط، األنشطة، التقویم: (مع التلمیذة في جمیع عناصر العملیة التعلمیة مثل
  . إلیھ النظریة البنائیة

 وذلك عن طریق القراءة وحضور الدورات والمؤتمرات ، استمراریَّة التعلُّم والبحث عن الجدید
نظریة البنائیة ومعرفة استخدامھا بشكل صحیح العلمیَّة، وذلك لمعرفة النظریات المشتقة من ال

  .في التربیة اإلسالمیة
  ،وقد استخدام القصص الجاذبة النتباه التلمیذات، وذلك الستدعاء القیم السابقة والبناء علیھا

º ¹ «  ( قال تعالى ، القرآن الكریم أسلوب القصة في عدة مواضیعاستخدم 
 مبدأ التفاوض االجتماعي والذي تدعو ، وذلك لتعزیز]١٧٦آیة:سورة األعراف[ )¼

  . إلیھ النظریة البنائیة
 واستدعاء الخبرات السابقة، ولنا في رسول اهللا أسوة حسنة ، المھارة في توصیل المعلومات

 یقرِّب المعلومة إلى أذھان الصحابة باستخدام وسائل -  صلى اهللا علیھ وسلم- فقد كان الرسول
 أي ما بینھا )بعثت أنا والساعة كھاتین( - اهللا علیھ وسلم صلى-یدل على ذلك قولھ، اإلیضاح

رواه البخاري، رقم الحدیث (والمعنى لتقریب وقت قیام الساعة ، من فرق في الطول) كھاتین(
، ومما ال شك فیھ أن الخبرات السابقة ھي األساس للوصول إلى الخبرات )١٠٥: ٨، ج٦٥٠٤

  . الالحقة وفقا لمبادئ النظریة البنائیة
  : الصعوبات التي تواجھ تدریس التربیة اإلسالمیَّة

تعاني مواد التربیة اإلسالمیَّة من بعض المشكالت التي تقلِّل من تحقیق أھدافھا على 
ما یتعلق بالمعلِّمة، والمنھج، والتلمیذة، وطرق التدریس، : ، ومن تلك المشكالتالوجھ المطلوب

، دراسة أبانمي )١٩٩١(لیھا دراسة السكران والتقویم، وأولیاء األمور، وھي ما توصلت إ
، )٢٠٠٥(، دراسة الشمري )٢٠٠٢(، ودراسة السعدان)٢٠٠٢(، دراسة الھمزاني )١٩٩٥(

، )٢٨- ٢٥: ٢٠٠٢(، كما وضحھا الفرج )٢٠١١(، دراسة العمیري )٢٠٠٧(دراسة عبد األحد 
  : وتلخصھا الباحثة في ما یلي) ٥٥٠- ٥٣٨: ٢٠٠٩(ھندي 

  :علَّق بمعلِّمة التربیة اإلسالمیَّة، وتشملالصعوبات التي تت .١
             بعض وي ل داد الترب عف اإلع یھن، وض د تدرس اء عن ة اإللق ات لطریق تخدام المعلم رة اس كث

  .  معلمات التربیة اإلسالمیة
 عدم وجود نظام یضع حًدا للتلمیذات المقصرات، ویحفظ للمعلِّمة ھیبتھا ومكانتھا .  
 الناحیة العلمیَّة أو الشخصیَّة أو الفنیَّة انخفاض مستوى المعلِّمة، سواء من .  
               سبب ا ی ذاتھا؛ مم ع تلمی ا م ي تعاملھ ة ف شدُّد المعلِّم ة، وت اء الخدم قلة الدورات التدریبیَّة أثن

  .نفورھن من المادة
      ریم رآن الك ات الق ود معلِّم ریم، وجم رآن الك ي الق صة ف ة متخص ود معلِّم دم وج دم ، ع وع

  .تطویرھن أنفسھن
   سھ،       إلزام بعض رآن الكریم بتدری دریس الق ات ت ر الراغب ات    المعلمات غی ض معلِّم ا أن بع كم

  .القرآن الكریم ضعیفات في التالوة وأحكام التجوید
 قلة المعلِّمات الالتي یعملن ویربین بالقدوة من معلِّمات التربیة اإلسالمیة .  
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  :الصعوبات التي تتعلق بالمناھج الدراسیَّة، وتشمل .٢
   واد           عدم فتح المجال ام م ة اھتم ة اإلسالمیَّة، وقل اھج التربی ي تخطیط من شاركة ف ذات للم  للتلمی

  .التربیة اإلسالمیة بالقضایا المعاصرة، وقلة األمثلة الواقعیَّة فیھا
 عدم مناسبة محتواه للمستوى العقلي للتلمیذات الدارسات لھ.  
 سلوك الذي یمارسنھما تتعلَّمھ التلمیذات من مواد التربیة اإلسالمیة ال یرتبط بال.  
 ترك المناھج لفترة طویلة دون تطویر.  
                اییر للعمل ائي، وعدم وضعھن مع دریس البن ادئ الت  عدم وعي معلمات التربیة اإلسالمیة بمب

  .تتفق مع جمیع ما تقوم علیھ النظریة البنائیة بھا، فالتربیة اإلسالمیة ال
  :بمنھج القرآن الكریم، وتشملالصعوبات المتعلقة    .٣
 ول السور المقررة لمادة القرآن الكریمط.  
 قلة الحصص المخصصة لتدریس القرآن الكریم .  
 عدم مناسبة الوقت المخصَّص في الجدول الدراسي لمقرَّر القرآن الكریم.  
  :الصعوبات التي تتعلَّق بطرائق التدریس، وتشمل .٤
    ال ة اإلس ات التربی اطالع معلِّم ى ب ي ُتعن ة الت دورات التدریبیَّ ة ال دریس  قل ق الت ى طرائ میة عل

  .الحدیثة، وأسالیب التقییم الحدیثة
 عدم وجود دلیل لمعلِّمات التربیة اإلسالمیة یساعدھن على اختیار أنسب طرائق التدریس.  
  :الصعوبات التي تتعلَّق بالتلمیذات، وتشمل .٥
 عدم التزام التلمیذات باألداء الجدي والعملي.  
 ،وفي القرآن الكریم خاصةضعف بعض التلمیذات في القراءة عامة .  
 ضعف كثیر من التلمیذات في مادة التجوید .  
 عدم وجود الئحة تأدیبیَّة مناسبة .  
  :الصعوبات التي تتعلق بالتقویم، وتشمل .٦
 عدم االستفادة من عملیَّة التقویم في تحسین المستوى.  
 یكون صادًقاكثرة عدد التلمیذات في الفصل الواحد، مما یعیق عملیَّة التقویم، بحیث ال .  
 الوقت المخصص لتدریس ھذه المواد المھمة غیر كاٍف لتقییم تعلم التلمیذات تقییًما دقیًقا.  
  :الصعوبات التي تتعلق بأولیاء األمور، وتشمل .٧
 قلة متابعة األسر للتلمیذات.  

وعلى الرغم من ھذه الصعوبات إال أن معلمة التربیة اإلسالمیة من خالل إیمانھا بدورھا 
لیاتھا تجاه تدریس التربیة اإلسالمیة وإلمامھا بمبادئ النظریات الحدیثة في ضوء طبیعة ومسئو

وأھداف التربیة اإلسالمیة، سوف یكون لھ األثر األكبر في التغلب على الكثیر من ھذه الصعوبات 
  .والعمل على تطویر التربیة اإلسالمیة

  التدریس البنائي: المحور الثاني
  مفھوم البنائیَّة

ة       ت  ة البنائیَّ ة بالنظریَّ ة      ، عدَّدت التعریفات الخاص ي اللغ ا ف صل بتعریفھ ا یت ا م ة  ، أولھ فكلم
 ).٤٨: ٢٠١٦فادیة محمد، (البنائیَّة تشتق من الفعل بنى ، وبناء الشيء یعني تكوینھ 

ومن ھذا المفھوم ینطلق البنائیون في رؤیتھم للوجود، إذ یرون أن كل ما في الوجود عبارة 
  ). ٢٤٦: ٢٠١٥عطیَّة، ( متكامل، یشتمل على أبنیة جزئیَّة تربط بینھا عالقات محددة عن بناء

  :أما اصطالًحا فقد عرفت البنائیَّة بعدة تعریفات، منھا
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نظریَّة في التعلم تؤكد :" والذي عرف البنائیة على أنھا) ٨٨: ٢٠١٠(تعریف الصغیر 
ة نشطة ومستمرة تتم من خالل تعدیل في البنیة أن عملیَّة اكتساب المعرفة تعدُّ عملیَّة بنائیَّ

  ".المعرفیَّة للمتعلم، كما تؤكد ضرورة التعلم القائم على المعنى
: " بأنھ: وفیھ اتجھ لتعریف التدریس البنائي ووصفھ) ٩٥: ٢٠١١(تعریف ریان 

ة مجموعة من اإلجراءات والتحركات واألفعال التدریسیَّة التي یمارسھا المعلون وفق الرؤی
  " البنائیة، وتقاس بالدرجة التي یحصل علیھا كل مستجیب على المقیاس الذي أعدَّ لھذا الغرض
:" تعریف جامعة مدرسة التربیة بجامعة كولو رادو والتي عرفت البنائیة على أنھا

فلسفة التعلم القائمة على االفتراض القائل بأننا نبني فھمنا للعالم الذي نعیش فیھ باالعتماد على 
  ). ١٨: ٢٠١٣الضوي، " (براتناخ

فلسفة تربویَّة ترى بأن المتعلم :" والذي عرف البنائیة على أنھا) ٢٤٠: ٢٠١٥(تعریف مازن 
یقوم بتكوین معارفھ الخاصة التي یخزنھا بداخلھ، فلكل شخص معارفھ الخاصة التي یمتلكھا، 

على معارفھ الحالیَّة وأن المتعلم یكون معرفتھ بنفسھ، إما بشكل فردي أو مجتمعي بناًء 
وخبراتھ السابقة، حیث یقوم المتعلم بانتقاء وتحویل المعلومات، وتكوین الفرضیات واتخاذ 

  ". القرارات، متعمًدا على البنیَّة الذھنیَّة التي تمكنھ من القیام بذلك
وتأسیًسا على ما سبق ترى الباحثة أن جمیع ھذه التعریفات تركز على عدد من العناصر 

  : تركة، یوضحھا الشكل اآلتيالمش

  
  .العناصر المشتركة التي ترتكز علیھا النظریة البنائیة )١(شكل 

  : مرتكزات التدریس البنائي
- ٤٢: ٢٠٠٧(للتدریس البنائي ثالثة مرتكزات تلخصھا أدبیات البحث، كما ذكرھا زیتون 

  : وھي) ٤٢- ٤٠: ٢٠١٦(، العدوان وداود )٤٤
ا من قبل الجھاز المعرفي للتلمیذ نفسھ نتیجة تفاعل حواسھ مع العالم  المعنى ُیبنى ذاتًی:أوًلا

الخارجي أو البیئة الخارجیَّة، فال یمكن أن یتشكل ھذا المعنى إذا قام المعلِّم بتلقین المعلومات 
وسردھا، ألنھا معرضة للنسیان، ویتأثر المعنى أو المفھوم المتشكل بالخبرات السابقة للتلمیذ 

ذي یحصل علیھ من التعلُّم الجدید، وھذا یتطلب تزوید التلمیذ بالخبرات التي تمكنھ من وبالسیاق ال
  .ربط المعلومات الجدیدة بما لدیھ

  :ومن خالل النقطة السابقة تستنتج الباحثة ما یلي
  التدریس البنائي یرفض فكرة نقل المعلمة للمعلومات، ولكن ذلك قد یتعارض مع مواد

 بعض األحیان ألن معلمة التربیة اإلسالمیة ناقلة للحقائق في كثیر من التربیة اإلسالمیة في
األحیان، وجمیع الحقائق مصدرھا رباني وجمعیھا فطریة یولد بھا اإلنسان، قال الرسول 

. كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ(صلى اهللا علیھ وسلم 
  . )١٠٠: ٢، ج١٣٨٥یث رواه البخاري، رقم الحد(...) 

 التدریس البنائي یركز على أن المعرفة تتشكل نتیجة تفاعل التلمیذات مع البیئة .  
 االنتقال من العام إلى الخاص (التدریس البنائي یتبنى فكرة التدرج في عرض المعلومات.(  
         ف التدری ن المواق ر م ي الكثی ا ف سیة وتتفق الباحثة مع النقطة السابقة، وترى جدوى تطبیقھ

  . مع التلمیذات
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ا             : ثانًیا ًدا عقلًی ب جھ شطة، تتطل سیَّة ن ي األصل    : تشكل المعاني عند التلمیذ عملیَّة نف ذ ف فالتلمی
ة    رات بیئیَّ دة، أو مثی رات جدی ھ خب ا جاءت ا كلم ده متزًن ي عن اء المعرف اء البن ا لبق ون مرتاًح یك

ي   جدیدة متفقة مع ما یتوقع، إال أنھ إذا لم تتفق ھذه الخبرات      ھ الت  أو المثیرات البیئیَّة مع توقعات
بناھا على ما لدیھ من فھم سابق للمفاھیم العلمیَّة، فیصبح عندئذ بناؤه المعرفي غیر متزن، مما       

  :یتطلب منھ أن ینشِّط عقلھ سعًیا وراء إعادة االتزان، وبذلك فإن أمامھ خیارات ثالثة، وھي
سلیمة       - أ  ة أو ال ة القائم ة المعرفیَّ ار البنی ة      : خی سیَّة أو المعرف ھ الح ذ خبرات ر التلمی ا ینك وھن

وھنا ال یحدث تعلم جدید .الجدیدة مدعًیا عدم صحتھا، ویقدم مبررات ومسوغات الستبعادھا
  .لدى التلمیذ، ویبقى كما ھو علیھ متزًنا

ة            : خیار إعادة تشكیل البناء المعرفي      - ب  ة المعرفیَّ دیل البنی ذ بتع وم التلمی ار یق ذا الخی ي ھ  وف
تعلم ذي                  لد دث ال مَّ یح ن ث تیعابھا، وم دة واس رات الجدی ع الخب ف م یھ، وذلك بالتواؤم والتكی

  .المعنى لدى التلمیذ
االة  - ج  ار الالمب ھ   :خی ي بنائ دة ف رات الجدی رات أو المثی ال الخب تم بإدخ ذ ال یھ ا التلمی  فھن

ة التلم       دني دافعیَّ ًرا لت م؛ نظ دث تعل ذا ال یح ف، وبھ ن الموق سحب م ي، وین ذ المعرف ی
ة        .للتعلُّم الیب المختلف وھنا یقع العبء األكبر على المعلِّم إلثارة دافعیَّة التلمیذ بالطرق واألس
  .لذلك

 البنى المعرفیَّة المتكونة لدى التلمیذ تقاوم التغییر بشكل كبیر وھذا یعني تمسك التلمیذ :ثالًثا
دم تفسیرات مقنعة بالنسبة بما لدیھ من معرفة مع أنھا قد تكون خاطئة ویتشبث بھا؛ ألنھا تق

وھنا یبرز دور معلمة التربیة اإلسالمیة في استحضار األدلة وتقدیم األنشطة والتجارب التي .لھ
  .تؤكد صحة معطیات الخبرة، وتبین الفھم الخاطئ إن كان ذلك موجوًدا عند التلمیذات

  : مبادئ التدریس البنائي
: ٢٠١٤(الدلیمي  ئیسة، وقد أشار إلیھایبنى التدریس البنائيَّ في ضوء خمسة مبادئ ر

- ٤: ٢٠١٥(، الخالدي )٨٠- ٧٨: ٢٠١٥(، الجنابي )٥٩ - ٥٥: ٢٠١٥(، الموسوي )٥٩- ٥٤
  :وھي) ٦

ویتضمن ھذا المبدأ مجموعة من المفاھیم األساسیَّة ، النشاط واالستمراریة والغرضیة: أوًلا
  :اآلتیة

 تتكوَّن من التراكیب المعرفیَّة السابقة، حیث وھذا یعني أن المعرفة: التعلُّم عملیَّة بنائیَّة 
یبنى التلمیذ خبراتھ للعالم الخارجي أو البیئة الخارجیَّة، من خالل رؤیتھ لألطر والتراكیب 

: المعرفیَّة لدیھ، وینظم خبراتھ ویفسرھا مع العالم المحسوس المحیط بھ، ومثال ذلك
ة الحج وتأثرھا بالمعلومات المنقولة مشاھدة التلمیذة ألسرتھا ومشاركتھا في أداء فریض

أیًضا عن الفریضة قد یساعدھا على اكتساب مفھوم الحج في دروس التربیة اإلسالمیة 
  .بشكل أفضل من زمیالتھا

 أي أن التلمیذ یبذل جھًدا عقلًیا للوصول إلى اكتشاف المعرفة بنفسھ، : التعلُّم عملیَّة نشطة
وم في ضوء توقعاتھ باقتراح فروض معینة لحلھا، ویتم ذلك عندما یواجھ مشكلة ما، فیق

  ). معرفة جدیدة(ویحاول أن یختبر ھذه الفروض، وقد یصل إلى النتیجة 
 یقصد بذلك أنھ لكي تكون عملیَّة التعلم عملیَّة بنائیَّة نشیطة : التعلم عملیَّة غرضیَّة التوجھ

م غرضي، یسعى خاللھ التلمیذ فالتعلم في رأي البنائیین تعل. یجب أن تكون غرضیَّة التوجھ
لتحقیق أغراض معینة تسھم في حل المشكلة التي یواجھھا، أو تجیب عن أسئلة محیرة 

  . لدیھ
  :المشكالت والمھام الحقیقیة: ثانًیا

یؤكد البنائیون على أن تكون مھام التلمیذ ومشكالت التعلُّم حقیقیَّة، أي ذات عالقة 
  . یذ عالقة المعرفة بحیاتھبالخبرات الحیاتیَّة كي یرى التلم

إن ھذا النوع من التعلم یساعد التالمیذ على بناء معنى لما یتعلمونھ، وینمي الثقة لدیھم 
في قدراتھم على حل المشكالت فھم یعتمدون على أنفسھم، وال ینتظرون أحًدا لكي یخبرھم 

جرد معلومات بھذا الحل بصورة جاھزة فھم یشعرون أن التعلم ھو صناعة المعنى، ولیس م
  .عقیمة
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وفي ضوء ذلك ترى الباحثة أن التعلم باستخدام المشكالت التعلیمیة في منھج التربیة 
القضایا : اإلسالمیة یتطلب من المعلمة أن تبرز عدد من المشكالت والقضایا الجدلیة، مثل
  . الفقھیة لتتمكن من مساعدة التلمیذات على التعلم باستخدام استراتیجیة حل المشكالت

  :التفاوض االجتماعي: ثالًثا
فالتلمیذ ال یبني معرفتھ عن معطیات العالم التجریبي المحسوس من خالل أنشطتھ 
الذاتیة فقط، وإنما قد یتم أیًضا من خالل مناقشة ما وصل إلیھ من معاٍن مع اآلخرین من خالل 

   .إشراف المعلمالتفاوض والنقاش بینھ وبینھم، وبذلك تتعدل ھذه المعاني لدى التلمیذ ب
في ضوء ذلك ُتكتسب القیم واالتجاھات بناًء على التفاوض االجتماعي، والنقاش داخل 

ویتم ذلك من فدور معلمة التربیة اإلسالمیة یبرز في التعزیز داخل المجموعات، . المجموعات
المسائل خالل قیام المعلمة بدورھا نحو تشجیع التلمیذات نحو الحوار والتفاوض تجاه الكثیر من 

  .الواقعیة خاصة تلك المرتبطة بالواقع االجتماعي
  : المعرفة السابقة:رابًعا

ذ      ة التلمی ین معرف ل ب ون التفاع ى ك اء المعن ي بن ة ف ة القبلیَّ ة المعرف ائیون أھمیَّ د البن یؤك
تعلم ذي ال     ى  الجدیدة ومعرفتھ القبلیَّة اللبنة األساسیَّة في عملیَّة التعلم ذي المعنى، ویحدث ال معن

  :وھي) ٢٠١٧(في التربیة اإلسالمیة من خالل ثالثة عناصر، ذكرھا المالكي 
 وجمیع موضوعات .  وھي أن یكون الموضوع الذي یدرسھ التلمیذ لھ عالقة بھ:العالقة

  .التربیة اإلسالمیة ذات عالقة وثیقة بالتلمیذ وفي أمس الحاجة لھا
 ربیة اإلسالمیة یراعي جوانبھ االنفعالیة جمیع ما یدرس للتلمیذ في الت: الجانب االنفعالي

  .والوجدانیة، وال یقتصر على المعرفة كمادة صماء فحسب
 جمیع ما یدرس للتلمیذ في التربیة اإلسالمیة یتم في ضوء سیاق متكامل، فال : السیاق

  .تستطیع أن تدرس التلمیذ الصالة، ولم تعرفھ بأركان اإلسالم أصًلا
    التكیف والمواءمة:خامًسا

أي أن التلمیذ یقوم بالتكیف مع الضغوط المعرفیَّة التي یتعرض لھا عن طریق إحداث 
تغیرات في التراكیب المعرفیَّة، كأن یطورھا أو یوسعھا أو یبدلھا لتتواءم مع ھذه الضغوط 
المعرفیَّة أو یھملھا، فلكل مجال بنیتھ المعرفیة المستمدة من مصادر محددة، وعند النظر إلى 

األحادیث : صادر التربیة اإلسالمیة نجد أن منھا ما یقبل النقد والتصحیح مثلطبیعة م
  . اآلیات القرآنیة: الضعیفة، ومنھا ال یقبُل النقد مثل

أن عملیة التدریس بالنسبة ) ٣٧٩: ٢٠٠٩(وتأسیًسا على تلك المبادئ فقد ذكر زیتون 
 الصف، بما یمكن التلمیذ من بناء للنظریة البنائیَّة عبارة عن تنظیم لمواقف التعلم في غرفة

  . من قبل المعلِّموإرشادمعرفتھ بنفسھ بتوجیھ 
  :خصائص التدریس البنائي

یختصُّ التدریس البنائي في التربیة اإلسالمیة بعدة خصائص بارزة لھا تأثیرھا في المواقف 
رز تلك  أب)٥٠-٤٨: ٢٠١٥(، الموسوي )٤٣: ٢٠٠٤(التعلیمیَّة، وقد حددت منى عبد الصبور 

  :الخصائص، وھي
  ال ینظر إلى التلمیذ على أنھ سلبي ومؤثَّر فیھ، ولكن ینظر إلیھ على أنھ مسؤول مسؤولیَّة

  .مطلقة عن تعلیمھ
 حیث تتطلب بناء المعنى،  تستلزم عملیَّة التعلم عملیات نشطة یكون للتلمیذ دور فیھا.  
 ا فھي متغیرة دائًما، فھي تحدث من المعرفة لیست خارج التلمیذ، ولكنھا تبنى فردًیا وجماعًی

خالل البحث الذاتي عن المعلومات الدینیة، وبناء المعرفة الجدیدة والنقاش والجوار وتبادل 
  . األدوار والفھم المشترك للقضایا الدینیة

  ،یأتي المعلِّم إلى المواقف التعلیمیَّة ومعھ مفاھیمھ، لیس فقط المعرفة الخاصة بموضوع معین
  .وذلك بدوره یؤثر في تفاعلھ داخل الفصل، ا آرائھ الخاصة بالتدریس والتعلمولكن أیًض
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  التدریس لیس نقل المعرفة، ولكنھ یتطلَّب تنظیم المواقف داخل الفصل، وتصمیم المھام بطریقة
  . من شأنھا أن تنمي التعلم

 در، والتي منھا المنھج لیس ذلك الذي یتم تعلُّمھ، ولكنھ برنامج مھام التعلم والمواد والمصا
  .یبني التالمیذ معرفتھم

  تولد البنائیَّة آراء مختلفة عن طرق التدریس والتعلم، وكیفیَّة تنفیذھا في الفصل، حتى تكون
والتي تنص على أن أفكار التالمیذ سوف تتغیر مع ، متسقة مع المتطلبات العالمیَّة للمناھج

فالمعلِّم یمكنھ أن یتفاعل مع ،  العملیَّةاتساع خبراتھم، وھناك دور جوھري للمعلِّم في ھذه
ویستند على التحدیات الحالیَّة والخبرات، وتعدد اآلراء في التربیة ، التلمیذ، ویثیر األسئلة

اإلسالمیة أمر مقبول في غیر الحقائق الدینیة المطلقة فتعدد التفاسیر والرؤي الفقھیة موجود 
التربیة اإلسالمیة التشجیع على طرح وتولید منذ زمن الخلفاء الراشدین لذلك على معلمة 

  . األفكار حول القضایا الدینیة ذات الصلة بموضوعات الدراسة
 التقویم یكون صادًقا وممزوًجا بالعملیَّة التعلیمیَّة.  
 أن یعمل المعلِّمون كموجھین ومشرفین وقادة ومیسرین.  

  : أدوار المتعلِّم والمعلِّم وفق التدریس البنائي
 وفق التدریس البنائي باٍن لمعرفتھ، ومكتشف لما یتعلمھ من خالل ممارستھ للتفكیر التلمیذ

  ).١٨٦: ٢٠١٠الطناوي، (العلمي، فھو محور ھذه النظریَّة ومركز اھتمامھا 
إلى أن دور التلمیذ البنائي یمكن ) ٥٢-٥١: ٢٠١٦(بناًء على ذلك یذھب العدوان وداود 

   :  ھماتقسمیھ إلى قسمین
  :ألدوار المرتبطة بالجانب النظري، وتشملا: أوًلا
 مناقشة مشكلة مرتبطة بالمنھج المعد مسبًقا داخل الفصل.  
  التلمیذ فعَّال بدوره داخل الفصل البنائي عن طریق مناقشة أفكاره ومشكالتھ دون تدخل

  .المعلِّم
 أو خاطئة، فال تعتبر ھناك إجابات صحیحة ، للتلمیذ حریَّة اإلجابة في داخل الفصل البنائي

  .ولكن یتم صیاغة أفكاره عن طریق النقاش والتفاوض االجتماعي
 التلمیذ یستطیع تقویم أفكاره ومفاھیمھ عن طریق مقارنتھا بأفكار اآلخرین.  
 وبناءھا عن طریق مقارنتھا بالمفھوم العام لآلخرین، التلمیذ یستطیع صیاغة معرفتھ.  

  :، وتشملاألدوار المرتبطة بالجانب التطبیقي: ثانًیا
 التلمیذ یطبق المعلومات التي اكتسبھا نظرًیا، ویكون بذلك قد حقق عامل التفكیر والعمل.  
 التلمیذ یقوم بحل المشكالت التي تواجھھ بمفرده، ومن ثم عرضھا على المعلِّم.  
 دون ، التلمیذ یصل إلى حل نھائي للمشكلة، ویكتشف أن ھناك دائمًا أكثر من حل ألي مشكلة

  .ید للمشكلةحفظ حل وح
تلك األدوار في ثالث نقاط، ) ٦٨-٦٧: ٢٠١٥(، الموسوي )١٩٨: ٢٠١٠(ویجمل زیتون 

  : وھي
متعمًدا على ذاتھ، أي أن دور ، فالتلمیذ یقوم بدور فعَّال لیكتسب المعرفة ویفھمھا :نشط: أوًلا

ًلا من أن المتعلم یجب أن یكون إیجابًیا فھو یطرح األسئلة ویناقش ویناظر ویفترض ویبحث بد
غرس الشغف لدى التلمیذات في البحث عن التأصیل الشرعي المتوافق : ومثال ذلك. یستمع ویقرأ

الحجاب مما ینتج عنھ تكون : مع الطبیعة االجتماعیة لبعض القضایا في التربیة اإلسالمیة مثل
  . أساس معرفي جید لدى المتعلمة وقناعة دینیة راسخة

، ویتبادل معھم المعلومات واألفكار، رفة وسط مجموعة من األقرانیبني المع :اجتماعي:  ثانًیا
ویتجادل حتى یصل إلى حلول مع إثبات صحتھا، ویتضح ذلك في ممارسة التعاون واالعتماد 
التبادلي اإلیجابي في البحث عن المعلومات من مصادرھا، ومن ثم تفسیر الحقائق، واقتراح حلول 

  .حول العدید من القضایا
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للوصول إلى اكتشافات ، وینظم الموقف التعلیمي، وذلك ألن التلمیذ یعید بناء المعرفة : مبدع:ثالًثا
  .جدیدة

  :  أدوار المعلِّم
: ٢٠١٠( الطناوي  وھي كما أشار إلیھا عدة أدوار-  وفًقا للتدریس البنائي -یمارس المعلِّم

  :  ارومن ھذه األدو) ١٥٤: ٢٠٠٣(، الحارثي )٢٦٥-٢٦٤: ٢٠١٥(، مازن )١٨٦
  منظِّم لبیئة التعلم، وذلك یتطلب من معلمة التربیة اإلسالمیة إعادة تنظیم بیئة التعلم وفق خطة

  .التعلیم
 مصدر احتیاطي للمعلومات إذا لزم األمر.  
  نموذج یكتسب منھ التالمیذ الخبرة بمالحظتھ أوًلا، ثم یكلفون بالقیام ببعض المھام أمامھ وتحت

طلق كل منھم للعمل بمفرده، لذلك یعتبر المختصین أن من أبرز مالحظة دقیقة منھ، ثم ین
سمات معلمة التربیة اإلسالمیة سالمة الفكر والمعتقد كونھا محل مالحظة لتلمیذاتھا فھي 

  .القدوة والنموذج الموثوق
 وفي ضوء ذلك فإن على معلمة التربیة اإلسالمیة إتقان مھارة اختیار ، موفِّر ألدوات التعلم

 التعلیمیة ذات العالقة بأھداف الدرس، ومعرفة طبیعة التلمیذات، وطریقة التدریس الوسائل
  .وحسن استخدامھا

 یشارك في إدارة التعلیم وتقویم التعلُّم .  
 والتعبیر عن أفكارھم بطرق ، تشجیع التالمیذ على االندماج في الحوارات مع بعضھم البعض

  .متعددة
 حل المشكالت:  مرتكزة على دور التلمیذ النشط مثلیستخدم استراتیجیات تدریسیَّة فعالة.  
 یعطي أسئلة تتطلب تفكیًرا عمیًقا ومشكالت مفتوحة النھایة.  
  تھیئة الجو والمنھج الذي یساعد التالمیذ على تكوین المعنى بأنفسھم، وأن یخلق جًوا یشعر فیھ

  . التلمیذ باألمان والحریة في التعبیر عن رأیھ
یم في دور المعلم فإنھ یبقى عامًلا مؤثًرا في إنجاح العملیة التربویة أو ومھما اختلفت المفاھ

فشلھا، فالمعلم یمثل األداة البارزة في إنماء قدرات التالمیذ الفعلیة، واالجتماعیة، والجسمیة 
: ٢٠١٥(، وقد أوصت سامیة عبد اهللا )١٢٥: ٢٠٠٢كرم، (وتطویر شخصیاتھم بصورة عامة 

وصیات تساعد المعلِّم على تأدیة عملھ بصورة تتوافق مع مبادئ التدریس بعدد من الت) ١٤٨-١٤٧
  :  البنائي

 التأكید على التعلم ال على التعلیم، وذلك ألن التالمیذ محور العملیة التعلیمیة.  
 النظر إلى التالمیذ على أنھم أصحاب إرادة وغرض .  
 ت وصیاغتھا وتوجیھ األسئلة تشجیع عملیَّة االستقصاء لدى التلمیذ، فالبحث عن المعلوما

  . االستفساریة بشأنھا والوصول إلي استنتاجات تؤدي إلي تعلم متمیز
  التأكید على السیاق الذي یحدث فیھ التعلم، فلكل مجتمع لھ ما یمیزه من خصائص ثقافیة

  . واجتماعیة مغایرة للمجتمع الغربي
 التأكید على األداء والفھم عند تقییم التعلم.  
  بنائیَّة تساعد على اكتشاف االختالفات التي توجد لدى التالمیذ بین المعرفة السابقة خلق بیئة

  .والمعرفة الجدیدة
  تھیئة فرصة للتالمیذ تسمح لھم ببناء معرفتھم الخاصة وصنع المعنى، وكذلك دمجھم في

 .مواقف مشكلة تعمل على استثارة معرفتھم ومفاھیمھم السابقة عن الموضوع أو المفھوم
  : یِّزات التدریس البنائيمم

: ٢٠١٥(باالطالع على بعض المراجع التي ناقشت ھذا المحور ومنھا الخلیفة ومطاوع 
تجمل الباحثة في النقاط ) ١١٩: ٢٠٠٥(، خطابیة )٢٩٢ -  ٢٩٠: ٢٠١٥(، عطیَّة )٢١٤

  :التالیة أھم ممیزات التدریس البنائي في التربیة اإلسالمیة وھي



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٨٠

 اھا التالمیذ عن طریق مالحظة نشاطھم واالستماع إلى تفسیراتھمُیقوم األفكار التي بن.  
 یشجع التالمیذ على دعم أفكارھم بالمبررات والبراھین المناسبة.  
  یعمل على بناء ثقافة صفیَّة تساعد في تغییر األفكار، وذلك ألنھ یقدِّم للتلمیذات فرًصا متعددة

  .للحدیث عن أفكارھم
 تمكین التالمیذ من بناء معارفھم، فالتكنولوجیا معینة لبناء المعرفة یوفر التكنولوجیا الالزمة ل

  .ولیست مصدر أساسي في التربیة اإلسالمیة
  یقدم الخبرات التي یستطیع التلمیذ من خاللھا بناء مخزون للتصوُّرات العقلیَّة، یعتمد علیھ في

  . بناء األفكار
 جتماعیَّة والتوافق االجتماعيیكتسب فیھ التالمیذ مھارات التعاون والعالقات اال.  
  یعمل على تمتین الصالت بین المدرسة والتالمیذ والمجتمع، من خالل األنشطة الوجدانیَّة

  .واالجتماعیَّة التي ینخرط فیھا التالمیذ
  یھتم بالتقویم مثل إعداد نماذج أسئلة على مستویات علیا من التفكیر، بغرض خلق الشخصیَّة

  . المفكـرة والمبتكرة
 و مما سبق یدل على أن كًلا من التعلیم وفق التربیة اإلسالمیة والتدریس البنائي لھما أھداف 

مھارات التفكیر الناقد وحل المشكالت : مشتركة، تسعى لبناء شخصیة مفكرة ومتمكنة من
والتفكیر االبتكاري والتعاون واالعتماد التبادلي اإلیجابي، مما یعني تكامًلا یظھر في أھداف 

  .لتدریس البنائي ومناھج التربیة اإلسالمیةا
  المناھج المطورة: المبحث الثالث

  : مفھوم المنھج في التربیة اإلسالمیَّة
إن علماء التربیة لم یتفقوا على تعریف معین للمنھج لذلك تعددت التعریفات االصطالحیَّة 

ناھج أوسع من أن ُتحصر في  التربویَّة، لكن مع ذلك فھم یتفقون على أن الماألدبیاتللمنھج في 
نطاق ضیق من التعلیم، فھم یرون أن المناھج تشمل كل شيء یتصل بالعملیَّة التعلیمیَّة، سواء كان 

  ). ٩: ٢٠١٢عبد الحمید وسوزان أبو ھدرة، (االتصال مباشًرا أو غیر مباشر
  :ومن تلك التعریفات

مھ المدرسة وتنظمھ، نشاط ھادف تقد:" بأن المنھج) ١١: ٢٠٠٧(ذكره الدعیلج  ما
  ".وتشرف علیھ، وتكون مسؤولة عنھ، سواء تم داخل المدرسة أو خارجھا

جمیع أنواع النشاطات التي یقوم الطلبة :"بأنھ) ٢٩: ٢٠٠٤(بینما أورد مرعي والحیلة 
بھا، أو جمیع الخبرات التي یمرون فیھا تحت إشراف المدرسة وبتوجیھ منھا، سواء داخل أبنیة 

  ".خارجھاالمدرسة أو 
مجموعة المعلومات والحقائق :" بأن المنھج ھو) ١٥: ٢٠٠٦(وكذلك أشار فایز 

والمفاھیم، وغیر ذلك من اتجاھات وقیم ومھارات ونشاطات تعلیمیَّة مخططة ومنظمة، یتم تعلیمھا 
، فمفھوم المنھج قد تأثر بدرجة "تحت إشراف المدرسة؛ لغایة تحقیق األھداف التعلیمیَّة المقصودة

كبیرة بمفھوم التربیة اإلسالمیة؛ ألن التربیة اإلسالمیة تھدف إلى تنمیة جمیع جوانب الشخصیَّة 
اإلنسانیَّة، للوصول إلى عبادة اهللا وتحقیق السعادة لھ، فكذلك المنھج یسعى لتحقیق ھذه األھداف 

  .والغایات
ظام متكامل من القیم ن: "بأنھ) ٧٨: ٢٠٠٢(والمنھج في التربیة اإلسالمیَّة عرَّفھ مدكور    

والمعارف والخبرات والمھارات التي تقدمھا مؤسسة تربویَّة إسالمیَّة إلى المتعلمین فیھا، بقصد 
جسمًیا وعقلًیا ووجدانًیا، وتعدیل سلوكھم في االتجاه الذي یمكنھم من : تنمیتھم تنمیة شاملة متكاملة

  عمارة األرض وترقیة الحیاة وفق منھج اهللا
أن المنھج في التربیة اإلسالمیَّة لھ مفھومان، ) ٦٩: ٢٠٠٥(دى الشمري بینما ترى ھ

  : وھما
التربوي للنظام اإلسالمي  على أنھا التطبیق ینظر إلى التربیة اإلسالمیَّة مفھوم عام شامل: األول

واحي والترجمة العملیَّة المیدانیَّة للفكر اإلسالمي في میدان التربیة، أي إعداد المسلم من جمیع الن
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في جمیع مراحل نموه للحیاة الدنیا واآلخرة في ضوء المبادئ والقیم وفي ضوء أسالیب وطرق 
  .التربیة التي جاء بھا اإلسالم

مفھوم خاص أكثر تحدیًدا وینظر إلى التربیة اإلسالمیَّة في ضوء ما ُیدرس في مختلف : واآلخر
التوحید والحدیث والفقھ والتفسیر، ویركز المراحل الدراسیَّة من عناصر المنھج، كالقرآن الكریم و

  . على تزوید التلمیذات بالحد المناسب من التربیة اإلسالمیة من خالل مكونات المنھج المدرسي
الحقائق الخالدة : "بأن المنھج في التربیة اإلسالمیَّة ھو) ١٥٩: ٢٠١٢(وذكر الریمي 

جمیع األمور الغیبیَّة، وجمیع المعارف المستمدة من الكتاب والسنة، والخاصة باإللھ والرسل وب
واألنشطة التي تنظمھا المدرسة وتشرف علیھا، بقصد إیصال كل متعلم إلى كمالھ اإلنساني، 

  ".بإقراره بالعبودیَّة هللا سبحانھ وتعالى
نظام من الخبرات التي تقدمھا المؤسسات التربویَّة : "بأنھ) ١٨: ٢٠١٠(كما أورد یوسف 

 الخبرات ما ھو منزَّل من عند اهللا، ومنھا ما یتعلق بالمكتسب بواسطة البشر؛ للمتعلمین، من ھذه
وذلك بھدف تحقیق نمو ھؤالء المتعلمین نمًوا شامًلا متكامًلا متوازًنا، وتمكینھم من السلوك والعمل 

  ".وفق تعالیم الدین اإلسالمي
بیة اإلسالمیَّة ومن التعریفات السابقة لمفھومي المنھج بشكل عام والمنھج في التر

تستخلص الباحثة أن المنھج جمیع الخبرات التي تعدھا المدرسة بھدف تحقیق النمو الشامل 
  .للتلمیذات من جمیع النواحي المعرفیة، والمھاریة، والوجدانیة

  :  أسس بناء المنھج المدرسي وفق المبادئ التربویَّة اإلسالمیَّة
یم التربیة اإلسالمیَّة ال بدَّ أن یجسِّد األفكار إن المنھج الدراسي المخطَّط في ضوء تعال

والمفاھیم اإلسالمیَّة، بحیث تجعل التلمیذ مركز المنھج المدرسي، وتكمن دراسة أسس بناء المناھج 
  : فیما یلي

 حیث تكون حاجات التلمیذ مرتبطة بكل جوانب النمو، كالحاجات  :أسس نفسیة وعقائدیة
العبادات، باعتبارھا من الممارسات الطبیعیَّة لإلنسان المسلم، كذلك كیفیَّة أداء : الروحیَّة، مثل

یشمل ھذا الجانب اشتقاق أھداف للمنھج تخص الفرد المتعلم، فینبغي أن یتم بناء علیھا اختیار 
األھداف واألنشطة، وكافة اإلجراءات الخاصة بتنفیذ المنھج الدراسي، في ضوء الدین 

  .   میذ الذین یصمم لھم المنھج الدراسياإلسالمي وخصائص النمو للتال
 فمن حاجات الحیاة المعاصرة التمسك بالعقیدة اإلسالمیَّة الصافیة، ومحاربة :أسس اجتماعیة 

التیارات الفكریَّة الثقافیَّة الھدامة، وكذلك مكافحة الظواھر السلبیَّة الموجودة في المجتمع، 
فس والممتلكات الخاصة والعامة، والِحَرف التي ومنھا أیًضا الحاجات الخاصة بالحفاظ على الن

تؤدي إلى الكسب المشروع، ومن حاجات الحیاة المعاصرة كذلك القضاء على أھم المشكالت 
الصحیَّة، واالجتماعیَّة، واالقتصادیَّة في المجتمع، والتكیف مع مستجدات العصر، واشتقاق 

  .أھداف للمنھج تخصُّ المجتمع
 دراسة فروع المعارف والعلوم المختلفة التي تستلزم متطلبات سابقة، بحیث یتم: أسس معرفیة 

وتحدید ھذه المتطلبات، ووضعھا في تسلسلھا المنطقي، وتصمیم المناھج في ضوء تلك 
المتطلبات یكون أمًرا في غایة األھمیَّة، واشتقاق أھداف للمنھج تخصُّ المجاالت المعرفیَّة 

  . )١٢٣ -١٢٢: ٢٠١٦یحیى وآخرون، (
  : خصائص المنھج في التربیة اإلسالمیَّة

إن المنھج المدرسي الذي تطلبھ التربیة اإلسالمیَّة، یجب أن ینطبع بطابعھا، ویتصف بأھم 
  :صفاتھا وممیزاتھا ویحقق أھدافھا، وذلك بأن ُتحقق فیھ الصفات اآلتیة

 یتھا، وحفظھا من أن یكون في ترتیبھ وموضوعاتھ موافًقا للفطرة اإلنسانیَّة یعمل على تزك
خلقت عبادي حنفاء فاجتالتھم (االنحراف، تلك الفطرة التي أشار إلیھا الحدیث القدسي 

، وجاء عن النبي صلى اهللا علیھ )١٥٨: ٨، ج٧٣٨٦رواه مسلم، رقم الحدیث  (....)الشیاطین
رواه (. ...)كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ(وسلم 

، ووفًقا لذلك فإنھ ینبغي على معلمة التربیة )١٠٠: ٢، ج١٣٨٥لبخاري، رقم الحدیث ا
  . اإلسالمیة أن تنمي في تلمیذاتھا كل ما یوافق الفطریة اإلنسانیة
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  أن یكون محقًقا لھدف التربیة اإلسالمیَّة األساسي، وھو إخالص الطاعة والعبادة هللا، ولجمیع
ى تقویم الحیاة وتوجیھھا لتحقق ھذا الھدف في جمیع جوانب أھدافھا الفرعیَّة التي ترمي إل

الثقافة والتربیة، التي وضع المنھج لتعھدھا والنھوض بھا، كالجانب العقلي والجانب الوجداني 
  .والجسمي واالجتماعي، وذلك إلخراج جیل متسمك بالعقیدة الصحیحة

 َّة التي ُیوضع لھا ؛ لیتناسب مع أن یكون في تدرجھ ومستواه موافًقا لطبیعة المرحلة الدراسی
  . الخصائص العقلیة والنفسیة للتلمیذات

  أن ُیراعي في تطبیقاتھ حاجات المجتمع ومنطلقاتھ اإلسالمیَّة المثالیَّة، كاالعتزاز باألمة
المسلمة والوالء لھا، واألخذ بجمیع االختصاصات التي ال بدَّ منھا لرقي المجتمع المسلم مع 

لحضارة التي ال تتعارض مع اإلسالم، بل تعین على رفع شأن األمة المسلمة، األخذ بجوانب ا
  .وتحقیق شریعة اهللا تعالى

  أن یكون المنھج في جمیع جوانبھ ُموجًھا توجیًھا إسالمًیا، ویربط بین العلوم المختلفة، وینسق
  .بین موضوعاتھا

 د التي ترید تطبیقھ، لذلك یجب أن یكون واقعًیا، أي ممكن التطبیق، متناسًبا مع إمكانات البال
أن یھتم مخططي مناھج التربیة اإلسالمیة بطرح القضایا والمسائل الدینیة التي تالمس واقع 

  . المجتمع الفعلي
 ،یعطي نتائج تربویَّة سلوكیَّة، ویترك أثًرا عاطفًیا جیاًشا في نفوس األجیال، بما أن یكون فعاًلا 

مة بعیدة األثر، ونشاطات إسالمیَّة مثمرة عظیمة األثر، سھلة یمتاز بھ من أسالیب تربویَّة سلی
  .المنال والتطبیق، معروضة عرًضا واضًحا

 الدعوة اإلسالمیَّة، : أن ُیعنى بالجوانب اإلسالمیَّة التربویَّة السلوكیَّة في أساسھ المعرفي، مثل
م وشعائره، وإقامة المجتمع المسلم في الجو المدرسي، بحیث یحقق جمیع أركان اإلسال

وأسالیبھ التربویَّة، وتعالیمھ، وآدابھ في حیاة الطالب الفردیَّة وعالقاتھم االجتماعیَّة ورحالتھم 
  ).١٦١-١٥٩: ٢٠١٣النحالوي، (، )٢٤٧- ٢٤٤: ٢٠٠٢الحمد، (للدعوة إلى اهللا 

ب وعلى ذلك فإنھ یمكن القول أن ما یمیز المنھج في التربیة اإلسالمیَّة اشتقاقھ من الكتا
 وعملھ على تعزیز القیم واألخالق، وتقویة صلة - صلى اهللا علیھ وسلم-الكریم وسنة نبینا محمد

   .العبد بربھ، وتحقیق السعادة لإلنسان في الدنیا واآلخرة
  : مفھوم تطویر المنھج

لكي یستطیع المنھج أن یحقق أھدافھ بصورة جیدة، ألبد أن یخضع بین الحین واآلخر 
  ).٢٤٧: ٢٠٠٨عرفان، (مكوناتھ للتطویر في جمیع 

عملیَّة التفكیر الكیفي المنظم الذي یحدثھ : "ھو) ٣٤١: ٢٠٠٨(كما أورد عطیة : التطویرو
المربون في مكونات المنھج ویؤدي إلى تحدیث المنھج، ورفع مستوى كفاءتھ في تحقیق أھداف 

  ".  النظام التعلیمي
ر الكیفي في مكونات المنھج أو التغی:"بأنھ) ٣٤٣: ٢٠١٦(كما عرفھ یحیى وآخرون 

بعضھا الذي یؤدي إلى رفع كفاءة المنھج في تحقیق غایات النظام التعلیمي من أجل التنمیة 
  ".الشاملة

إدخال تجدیدات :"تطویر المناھج وتحدیثھا بأنھا) ٢٠٥: ٢٠١٠(كما عرف سرحان 
ا، بحیث تؤدي في النھایة إلى ومستحدثات في مجالھا بقصد تحسین العملیَّة التربویَّة، ورفع مستواھ

  ".  تعدیل سلوك التالمیذ وتوجیھھ في االتجاھات المطلوبة، وفق األھداف المنشودة
عملیَّة الوصول :" عنعبارةبأن تطویر المنھج ) ٤٣: ٢٠١٠(كذلك أورد الكسباني 

دة على بمستوى المناھج الدراسیَّة إلى أفضل صورة ممكنة حتى تحقق األھداف التربویَّة المنشو
  ".أحسن وجھ، وبطریقة اقتصادیَّة في الوقت والجھد والتكلفة

التغییر الكلي او الجزئي : وتلخیًصا لما سبق ترى الباحثة أن تطویر المنھج یقصد بھ
  . لمنظومة المنھج بھدف رفع كفاءتھ، مما ینعكس إیجابًیا على النظام التعلیمي
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 خطوات تطویر المنھج
ت التي یمرُّ بھا تطویر المنھج، فعملیَّة تطویر المناھج تستند توجد مجموعة من الخطوا

  :ھي على أسس علمیَّة دقیقة، وھذه الخطوات
  تحدید الھدف من التطویر، فالتطویر یتم بناًء على عدة أمور منھا نقاط ضعف تم اكتشافھا

  .في المناھج السابقة
 الرؤیة والفلسفة التي یستند إلیھاأي تحدید: تحدید استراتیجیة تستند إلیھا عملیَّة التطویر .  
 دراسة علمیَّة للواقع، وتحدید المشكالت التي یعاني منھا .  
  تكوین فریق من العمل للذین سیشاركون في عملیَّة التطویر، وتحدید األفراد الذین سیكونون

  .في كل فریق، وتحدید دور كل منھم
 التطویر، وكذلك التالمیذ وأولیاء بث الشعور بالحاجة للتطویر لدى فریق العمل المعني ب

  .األمور، والتوعیة بمتطلباتھ ومشكالتھ
  التخطیط لعملیَّة التطویر أي تحدید المجاالت المستھدفة في عملیَّة التطویر، ودور كل

  .شخص في عملیَّة التطویر والمتطلبات المادیَّة والبشریَّة والفترات الزمنیَّة التي تستغرقھا
 تنفیذ عملیَّة التطویرتدریب العاملین في .  
 أي ترجمة فلسفة التربیة إلى نظریات، وتحویل النظریات إلى مناھج لھا أھداف : التصمیم

  .ومحتوى وطرق تدریس، وأنشطة ووسائل وأسالیب تقویم
 أي تحدید المشكالت التي تواجھ عملیَّة التطویر، وتقدیم حلول متعددة لمواجھة ھذه : اإلبداع

  . المشكالت
 یتم في ھذه المرحلة تناول المنھج الذي تمَّ تطویره بالتطبیق، وذلك للحكم على : التجریب

مدى سالمتھ ومناسبتھ للتالمیذ وللمجتمع الذي یعیشون فیھ، ومدى سالمتھ اللغویَّة وخلوه من 
  .األخطاء العلمیَّة

 ط قوتھ ویتم في ھذه المرحلة تناول المنھج الذي تمَّ تطویره، والتعرف على نقا: التقویم
  .لتدعیمھا ونقاط ضعفھ لعالجھا؛ وذلك للوصول بھ للصورة المثلى

 یتم في ھذه المرحلة مراجعة المنھج في ضوء نتائج التقویم، ویتم تناولھ بالتعدیل : التنقیح  
  .واإلصالح والتجوید

 یتم في ھذه المرحلة تطبیق المنھج على نطاق واسع أو كامل: التعمیم .  
 ٣٦٣: ٢٠١٦الرباط، ( المرحلة متابعة المراحل السابقة یتم في ھذه: المتابعة .(  

:  المشروع الشامل لتطویر المناھج  
یقوم على  إن من أھم نماذج التجدیدات التربویَّة المشروع الشامل لتطویر المناھج والذي

للمستجدات والتطورات المعاصرة، وملبیة لالحتیاجات  مواد تعلیمیَّة متنوعة، مواكبة إنتاج
  ).٣٧٥: ٢٠١١الحقیل، (جتماعیَّة والوطنیَّة اال

ویستند ھذا المشروع على عدد من األسس أبرزھا الدین اإلسالمي والثقافة العربیَّة 
  ). ٣٠٨: ٢٠٠٧الحامد وآخرون، (واألھداف التربویَّة السلیمة 

عملیَّة شاملة :"بأنھ) ٢٩٥:٢٠٠٦(وقد عرَّف الفتالوي المشروع الشامل لتطویر المناھج 
تنصبُّ على جمیع عناصر المنھج من أھداف، ومحتوى، وأنشطة، وتقویم، وجمیع عملیات 

  ".المنھج، من تصمیم، وتنفیذ، وتقویم، وجمیع العوامل المؤثرة فیھا
مشروع وطني یھدف إلى تطویر جمیع : "بأنھ) ١: ٢٠١٠(كما عرَّفتھ وزارة التعلیم 

تربویَّة والعلمیَّة المعاصرة، وتتولى وزارة عناصر المنھج وفق أحدث النظریات واألسالیب ال
التعلیم باالشتراك مع بیوت الخبرة والمؤسسات التعلیمیَّة واألكادیمیَّة الوطنیَّة عملیات تخطیطھ 

  ". وتنفیذه وتقویمھ
وبناًء على ما سبق؛ فإن المشروع الشامل لتطویر المناھج ال یقتصر على المنھج الدراسي 

ونات المنھج من أھداف ومحتوى وطرق تدریس ووسائل تعلیمیَّة وأنشطة فقط، بل یشمل جمیع مك
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 تطویر المنھج یحتاج إلى تطویر المعلِّمة، وتدریب كفاءتھا العلمیَّة؛ ألنھا المنفذة أنوتقویم، كما 
 . للمنھج والقائمة علیھ

  :أھداف المشروع الشامل لتطویر المنھج
إحداث نقلة نوعیَّة في التعلیم من خالل إجراء یھدف المشروع الشامل لتطویر المناھج إلى 

تطویر نوعي وشامل في المناھج؛ لیستطیع مواكبة الوتیرة السریعة للتطورات المحلیَّة والعالمیَّة، 
كما یھدف أیًضا إلى توفیر وسیلة فعَّالة لتحقیق أھداف سیاسة التعلیم على نحو تكاملي عن طریق 

  :اآلتي
 تعلمإحداث نقلة نوعیَّة في ال.  
 تحدید المھارات الالزم تعلمھا في كل مرحلة من مراحل التعلیم.  
  رفع مستوى التعلیم األساسي االبتدائي والمتوسط، وتوجیھھ نحو إكساب الفرد الكفایات

  .الالزمة لھ في حیاتھ االجتماعیَّة والدراسیَّة والعلمیَّة
 ن خالل العمل والممارسة  تنمیة المھارات األدبیَّة من خالل التركیز على التعلیم م  

  . الفعلیَّة لألنشطة
 إیجاد تفاعل واٍع مع التطورات التقنیَّة والتفجُّر المعرفي والثورة المعلوماتیَّة.  
 تحقیق التكامل بین المواد الدراسیَّة عبر المراحل المختلفة.  
 ي حدود إتاحة الفرصة للتالمیذ الختیار األنشطة المناسبة لقدراتھم ومیولھم وحاجاتھم ف

  .اإلمكان
  ربط المعلومات والتعلم بالحیاة العملیَّة والتقنیَّة المعاصرة من خالل التركیز على األمثلة

  .العملیَّة المستمدة من الحیاة الواقعیَّة
 مھارات التفكیر : تضمین المناھج التوجیھات االیجابیَّة الحدیثة في بناء المناھج مثل

  .لم التعاوني، والتواصل الجید مع مصادر المعرفةومھارات حل المشاكل ومھارات التع
  ٢٠١١الحقیل، (تحقیق التدرج واالتصال في المادة الدراسیَّة عبر المراحل الدراسیَّة :

  ).٣١٠: ٢٠٠٧الحامد وآخرون، (، )٢٨٩- ٢٨٨، ٢٠٠٧فرج، (، )٣٧٦-٣٧٥
منھج ظھرت وتبًعا لما سبق استعراضھ ترى الباحثة بأن فكرة المشروع الشامل لتطویر ال

ونشأت لتلبیة رغبات التلمیذات، والبیئة، والمجتمع، باإلضافة إلى مواكبة العصر والتقدم العلمي 
  .والتكنولوجي، والتصدي للعولمة

  : المراحل األساسیة للمشروع الشامل لتطویر المناھج
  :حددت لھذا المشروع ست مراحل، وھي

واإلعداد والتخطیط للمشروع الشـــــامل، وتبدأ من  وفیھا دراسة الواقع والتھیئة :المرحلة األولى
  .ه١٤٢٢ه حتى عام ١٤١٩عام   

وتبدأ .  وفیھا تحدید كفایات التالمیذ وبناء الخطة الدراسیَّة وإعداد وثائق المنھج:المرحلة الثانیة
  .  ه١٤٢٥ه حتى عام ١٤٢٢من عام 

اد التعلیمیَّة، وتوصیف وإعداد المواد وفیھا تدریب المؤلفین وإعداد وتألیف المو: المرحلة الثالثة
  .ه١٤٢٨ ه حتــى عام١٤٢٥وتبدأ من عام . المصاحبة

 وفیھا التجریب األولي للمواد التعلیمیَّة وتقویمھا وتطویرھا وتھیئة المیدان :المرحلة الرابعة
وتستمر حتى . ه١٤٢٨ وتبدأ مـــــن عام. للتطبیق بمشاركة جمیع قطاعات الوزارة

  تائج التقویمیحكم على ن
 وفیھا التجریب بالتعمیم لمنتجات المشروع الشامل على مدارس المملكة بعد :المرحلة الخامسة

  إنجازھا 
في المرحلة الرابعة، والحكم علیھا من خالل نتائج التطبیق التجریبي، وتبدأ من 

  .ه١٤٣٢/ه١٤٣١العام الدراسي 
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التطویر لمنتجات المشروع الشامل لتطویر  وفیھا التعمیم الشامل والتقویم و:المرحلة السادسة
  ).١٤: ٢٠١٠: وزارة التعلیم(ه ١٤٣٤المناھج، ویبدأ من عام 

وفیما یتعلق بواقع مناھج التربیة اإلسالمیة في المرحلة االبتدائیة، فقد تطورت المناھج بشكل 
ات الحدیثة في اتساق المحتوى مع االتجاھ: كبیر، وأصبحت تتوفر فیھا معاییر المناھج الجیدة مثل

مجال الدراسة، وارتباط المحتوى بالبعدین الشخصي والمجتمعي في حیاة التلمیذات، وشمولیة 
التقویم لجمیع جوانب التعلم، والتركیز على أداء التلمیذة، وترجمة المحتوى ألھداف المنھج 

رفي لبعض وغیرھا، ولكن یعاب على ھذه المناھج أنھا تحتاج لنوع من التنظیم فالمحتوي المع
المواد اعلى من مستوى التلمیذات العقلي، ویحتاج ان یتنقل للمرحلة المتوسطة مثل موضوعات 
الزكاة وأحكامھا، وھذا ما الحظتھ الباحثة من خالل دراسة استطالعیة قامت بھا على بعض 

  .مشرفي التربیة اإلسالمیة
  :معوقات تطویر المنھج

 التطویر سواء كانت بشریَّة، مادیَّة، نفسیَّة، علمیَّة، یقصد بھا العوامل التي تحد من إنتاجیة
وفیما یلي أھم الصعوبات والمعوقات التي ) ٦٠: ٢٠١٠الكسباني، (ثقافیَّة، اقتصادیَّة، تربویَّة 

  :تواجھ عملیَّة تطویر المناھج الدراسیَّة
 مدرسین واإلدارات عدم التھیئة الذھنیَّة المطلوبة لقبول التغییرات الجدیدة في المنھج، من ال

  .والمشرفین والتالمیذ وأولیاء أمورھم
  مقاومة اآلباء والمعلِّمین القدماء للتغییر الجدید، ألنھم یعتقدون أن ما تعلموه من مناھج ھو  

  . األفضل، وال ینبغي التفریط بھ
 قلة الخبراء والمتخصصین في تصمیم المناھج وتطویرھا.  
  السلوكیَّة المراد إحداثھا لدى التالمیذ من خالل المنھج عدم وجود تحدیدات دقیقة للتغیرات

  .المطوَّر
 عدم االلتزام بأسس التطویر وخطواتھ المشار إلیھا.  
 عدم توفیر المبالغ الالزمة لتطبیق المنھج المطور وتھیئة مستلزماتھ.  
  الالزمة لتطبیق المنھج) الدلیل(قصور التجھیزات والكتب المدرسیَّة والكتب المصاحبة 

  .المطور
 محاولة تطویر المادة التعلیمیَّة من دون تطویر القائمین على تعلمیھا.  
 عدم تأھیل المعلِّمین والمشرفین والمدیرین للتعاُمل مع المنھج الجدید.  
 عدم توفیر المباني المدرسیَّة الالزمة.  
 عدم توفیر العدد الكافي من المدرسین والمشرفین الالزمین لتطبیق المنھج الجدید  
 اعتماد األسالیب الروتینیَّة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتطبیق.  
 المتغیرات السیاسیَّة التي ترافق عملیَّة التطویر أو تمنع حصولھا أصًلا.  
 العوامل العسكریَّة وتعرُّض البلد إلى صراع عسكري یعیق عملیَّة التطویر.  
 داالتجاھات السائدة لدى الرأي العام التي تعارض التجدی.  
 عدم اھتمام الناس بأھمیَّة التطویر والحاجة إلیھ.  
 تعارض التطویر مع بعض االتجاھات السائدة.  
 ٢٠٠٨عطیَّة، (االفتقار إلى المعلومات واإلحصاءات والبیانات التي یقوم علیھا التطویر :

٣٥٠.(  
  :عدة أسباب، وھي كما یلي) ٦١: ٢٠١٠(ولمواجھة ھذه المعوقات یذكر الكسباني 

  كوادر فنیَّة متخصصة في إعداد الدِّراَسات الالزمة للتطویر المنھجيإعداد.  
 توفیر اإلمكانات المادیَّة والبشریَّة الالزمة لتجریب المنھج المطوَّر قبل تعمیمھ.  
 متابعة تنفیذ المنھج المطور من ِقَبِل لجان علمیَّة متخصصة .  
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  :فیذ المناھج المطورة في تناإلسالمیةالصعوبات التي تواجھ معلِّمة التربیة 
حرصت الوزارة على أن تكون المواد المطورة واضحًة في األسلوب وسھلًة في 
العبارات، یتنوع فیھا العرض للمادة الدراسیَّة لیسُھل على التلمیذ فھُمھا، ویتمكن من استیعابھا 

والوسائل بیسر وسھولة، كما حرصت على تقریب المعلومة وتوصیلھا من خالل األشكال المناسبة 
المتنوعة التي تشوق التلمیذ لمطالعة الكتاب، وتعینھ على فھمھ، وترسخ لدیھ المعارف واألھداف 
التربویَّة التي یراد منھ إدراكھا والعمل بھا، وحرصت كذلك على مشاركة التلمیذ في الدرس تعلًُّما 

أنشطة تعلیمیَّة وفراغات داخل وتطبیًقا وكتابًة وبحًثا عن المعلومة واستنباًطا لھا، عن طریق تقدیم 
 على تنمیة مھارة التفكیر لدى - أیًضا-المحتوى، تركت لیكتبھا بأسلوبھ، وحسب قدرتھ، وحرصت

التلمیذ في ھذه المرحلة، من خالل مساحات للتفكیر تتیح لھ التمرن على أساسات الدرس 
ة من األنشطة والتطبیقات والمشاركة الفعالة فیھ، كما اسُتحدث كتاٌب للنشاط یحتوي على مجموع

إال أن ھناك بعض الصعوبات ) ٣: ٢٠١١وزارة التعلیم، (لجمیع الدروس التي في كتاب الطالب
التي تواجھ معلِّمي التربیة اإلسالمیَّة أثناء تنفیذ ھذه المناھج، وقد توصلت إلیھا دراسة عفیف 

عدم توافر : ، وھي)٢٠١٢(، كذلك دراسة القرني )٢٠١١(، دراسة بناء السبیعي )٢٠٠٩(
الوسائل التعلیمیَّة الحدیثة المناسبة لتدریس مواد التربیة اإلسالمیَّة، وكذلك صعوبة مناسبة البیئة 
الصفیَّة لتنفیذ الدرس باستخدام بعض طرائق التدریس، باإلضافة إلى عدم تدریب التالمیذ على 

حد، مما یعیق استخدام أسالیب تقویم كیفیَّة تقویم أنفسھم، وزیادة أعداد التالمیذ في الفصل الوا
عدم إلمام المعلم بطرائق التدریس الحدیثة التي یمكن وكذلك التربیة اإلسالمیَّة، حدیثة تناسب مواد 

  .استخدامھا في تدریس مواد التربیة اإلسالمیة
وترى الباحثة أن أھم الصعوبات التي تواجھ المعلِّمة قلة الدروات التدریبیة التي تساعد 

ى تطویر المعلِّمة، وكیفیَّة التعامل مع المقررات المطورة، وعدم وجود اتجاه ایجابي نحو النمو عل
المھني لدى بعض المعلمات، وصغر حجم الفصول الدراسیَّة، وعدم تھیئة المدارس لذلك، إضافة 

  .إلى ذلك تدریس المعلمات مواد في غیر تخصصھم
  :دراسات السابقةال

 ؛ائیة القائمة على التدریس البنائي باھتمام كثیر من الباحثین التربویینلقد حظیت النظریة البن
إذ ُدِرَسْت بمتغیرات عدة، وسوف تعرض الباحثة الدراسات السابقة التي لھا عالقة بموضوع 

 : وھي،الدِّراَسة وفق ثالثة مجاالت
: إلسالمیة الدراسات التي تناولت األداء التدریسي لُمعلِّمي التربیة ا: المحور األول  

        تناولت الباحثة في ھذا المحور األداء التدریسي لمعلمي التربیة اإلسالمیة من خالل ما 
:كشفت عنھ الدراسات التربویة في مجال تدریس التربیة اإلسالمیة، وذلك على النحو التالي  

  ٢٠٠٩(دراسة السحیباني ( 
ا           ى ممارسة ُمعلِّم ى التعرُّف عل ة إل ة المتوسطة     ھدفت الدِّراَس ة اإلسالمیة بالمرحل ت التربی

نھج           ة الم دف الدراسة استخدمت الباحث ق ھ سي، ولتحقی ن التدری لمھارات التفكیر اإلبداعي في أدائھ
ة            داد األدوات التالی ة بإع ئلة البحث قامت الباحث ن أس ل   (وھي  ، الوصفي، ولإلجابة ع اء أداة لتحلی بن

سنة      (و، )تصمیم بطاقة مالحظة(، و ) الخطط التدریسیة  ال ال ارات أعم ئلة اختب ل أس اء أداة لتحلی ، )بن
 .معلمة من ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة في المرحلة المتوسطة) ٤٠(وقد ُطبق البحث على 

  :وتوصلت الدراسة إلى
تدني مستوى ممارسة ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة بالمرحلة المتوسطة لمھارات التفكیر اإلبداعي -١ 

  . دروس وتنفیذ الدروسفي تخطیط ال
 تدني مستوى ممارسة ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة بالمرحلة المتوسطة لمھارات التفكیر اإلبداعي -٢

في تقویم الدروس، حیث بلغ المتوسط العام لنسب تحقق عبارات أداة تحلیل أسئلة اختبارات أعمال 
ة اإلسالمیة بالمرحلة المتوسطة في تنمیة ، مما یدل على ضعف ُمعلِّمات التربی٩٫٦السنة للُمعلِّمات 

  . مھارات التفكیر اإلبداعي في التقویم
أوضحت نتائج البحث كذلك أن ممارسة ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة بالمرحلة المتوسطة لمھارات -٣

التفكیر اإلبداعي في أدائھن التدریسي متحققة بنسبة ضعیفة؛ ولذلك وجب على الـُمعلِّمات السعي 
 :ى تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي التالیةإل
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  . المھارات التي تتعلَّق بطالقة األشكال، وطالقة التداعي -
  )التلقائیة والتكیفیة(تنمیة مھاراتي المرونة  -
  تنمیة مھارة األصالة  -
 .مطالبة الـُمعلِّمات بضرورة تطویر استخدام أسالیب التقویم في اختبارات أعمال السنة-٤
 ٢٠٠٩(ي دراسة المطرف(  

ة     ة بمدین ة الثانوی ي المرحل المیة ف ة اإلس ي التربی ع أداء ُمعلِّم ى وق رُّف عل ى التع دفت إل ھ
دارس،           دیري الم ویین وم ر المشرفین الترب ة نظ ن وجھ یم م اییر وزارة التعل ي ضوء مع اض ف الری

ویین و          ات نظر المشرفین الترب دیري  وتحدید ما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین وجھ م
ع   ، )استبانة(وتكونت أداة الدراسة من ، واستخدم الباحث المنھج الوصفي  ، المدارس ى جمی ُطبقت عل

ددھم     الغ ع اض والب ة الری المیة بمدین ة اإلس شرفي التربی دیري  ) ٦٥(م ع م ى جمی شرًفا، وعل م
 .مدیًرا) ١١٥(المدارس الثانویة بمدینة الریاض والبالغ عددھم 

  :وتوصلت الدِّراَسة إلى 
مستوى أداء ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة من وجھة نظر مجتمع الدِّراَسة كان عالًیا؛ إذ بلغ المتوسط -١

،وھذا یعني أن المعاییر قد تحققت بدرجة كبیرة حسب المقیاس الذي )٣٫٥٣(الحسابي الكلي ألدائھم 
  .اعتمده الباحث في دراستھ

  .اال یوجد أي من المعاییر تحقق بدرجة كبیرة جًد-٢
  . ال یوجد أي من المعاییر تحقق بدرجة ضعیفة-٣
  .ال یوجد أي من المعاییر تحقق بدرجة ضعیفة جًدا-٤
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین وجھات نظر المشرفین التربویین ومدیري المدارس حول -٥

تخطیط الدروس، المعرفة التخصصیة، : (مستوى أداء ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في المعاییر التالیة
استخدام الوسائل والتقنیات، ، إبراز خصائص المجتمع وربطھا بالواقع، تنمیة شخصیة الطالب

وكانت الفروق لصالح ) استخدام األسالیب المناسبة في التقویم، اإلسھام في األنشطة المدرسیة
  .مدیري المدارس

لتربویین ومدیري المدارس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین وجھات نظر المشرفین ا-٦
توظیف طرائق التدریس، استخدام : (حول مستوى أداء ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في المعاییر التالیة

مھارات االتصال، إشراكھ للطالب في عملیة التعلُّم، مراعاتھ للفروق الفردیة، إدارة الصف، 
  ).التعاون مع الزمالء، العمل على تطویر نفسھ

  ٢٠١٠(دراسة عیسى( 
سنوات (ھدفت إلى التعرُّف على الفروق في مستویات أداء الـُمعلِّمین وفًقا الختالف   

،ومن ثم تقدیر تصور مقترح لبرنامج تدریبي لتعزیز )الخبرة، نصاب الحصص، كثافة الطالب
جوانب القوة وعالج جوانب القصور في األداء التدریسي، واستخدم الباحث المنھج الوصفي، 

) ٣٠(طبقت على ،)بطاقة مالحظة(و) إعداد قائمة بالمعاییر المھنیة(داة الدراسة من وتكونت أ
 . ُمعلًِّما

   :وتوصلت الدراسة إلى  
حیث تراوحت ، وجود تفاوت في مستویات أداء ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في المعاییر المھنیة-١

  ).٠٫٥٨( وفي األداء الكلي بنسبة ) ٠٫٧٠  _  ٠٫٤٨(نسبة تحققھا بین 
عدم وجود فروق دالة بین مستویات أداء الـُمعلِّمین في مجاالت المعاییر ُتعزى للخبرة أو ُتعزى -٢

في حین وجدت فروق دالة ، لكثافة الفصل في مجالي التمكن في مادة التخصُّص وتخطیط التدریس
معاییر المھنیة وفي مجاالت ال، ) طالًبا٣٠أقل من (في بقیة المجاالت للُمعلِّمین ذوي الفصول 

  ). فأقل٢٠من (للُمعلِّمین ذوي النصاب 
  ٢٠١١( دراسة المالكي(  

ھدفت إلى بناء قائمة بمعاییر الجودة الشاملة ألداء ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة   
الثانویة، وبناء تصور مقترح لتطویر األداء التدریسي لـُمعلِّمي المرحلة الثانویة في ضوء معاییر 

بطاقة ( جودة الشاملة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي، وتكونت أداة الدِّراَسة من ال
  .ُمعلًِّما للتربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة) ٩٧(طبقت على ،)مالحظة
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  :وتوصلت الدراسة إلى   
  ي المرحلة الثانویة أن المستوى اإلجمالي لواقع األداء التدریسي لدى ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة ف-١

 في ضوء معاییر الجودة الشاملة في مجال التمكُّن من المادة العلمیة للتربیة اإلسالمیة واإللمام بھا
  .كان بدرجة متوسطة

أن المستوى اإلجمالي لواقع األداء التدریسي لـُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة في -٢
  .ي مجال التخطیط لتدریس التربیة اإلسالمیة كان بدرجة ضعیفةضوء معاییر الجودة الشاملة ف

 أن المستوى اإلجمالي لواقع األداء التدریسي لـُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة في -٣
  .ضوء معاییر الجودة الشاملة في مجال إدارة الصف للتربیة اإلسالمیة  كان بدرجة متوسطة

ي لواقع األداء التدریسي لمعملي التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة في أن المستوى اإلجمال-٤
  .ضوء معاییر الجودة الشاملة في مجال التقویم واألسئلة الصفیة كان بدرجة ضعیفة

  ٢٠١١(دراسة العبدلي(  
ھدفت ھذه الدِّراَسة إلى بناء برنامج حاسوبي لتقویم أداء ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في 

رحلة االبتدائیة وأثره في تحصیل تالمیذھم، واستخدم الباحث في ھذه الدِّراَسة المنھج الوصفي الم
لبناء البرنامج الذي یسھم في وضع خطط أكثر ذكاًء لتحسین األوضاع والعملیات االجتماعیة 

 .ةواالقتصادیة والتربویة، كما استخدم الباحث المنھج التجریبي للجزء المیداني لھذه الدِّراَس
ن  ة م ع الدراس ون مجتم ي  ) ٢٠٣(وتك ة ف ت أداة الدراس ـُمعلِّمات، وتمثل ـُمعلِّمین وال ن ال م

االت    ة مج وي مجموع ة تح داد قائم درس  ، إع یط لل ي التخط درس ، وھ ذ ال تالوة، وتنفی ، وآداب ال
 . وتفسیر التالوة، وتقنیات التعلُّم والتقویم، وتصحیح التالوة

 :وتوصلت الدراسة إلى
ي   ) المجموعة الضابطة (ینة الدِّراَسة المیدانیة     قصور ع  -١ في المجاالت الخاصة بأدائھم والمتمثلة ف
 ).التخطیط للدرس، وتنفیذ الدرس، وتقنیات التعلیم والتقویم(
ة     -٢ ي األداء للمجموع ة ف ة الكلی ط الدرج ین متوس صائیة ب ة إح روق ذات دالل ود ف ة (وج التجریبی

  .عة التجریبیةلصالح المجمو) والمجموعة الضابطة
  ٢٠١٢(دراسة القحطاني( 

ھدفت إلى تقویم األداء التدریسي لمعلمي المرحلة المتوسطة في ضوء معاییر الجودة المقترحة 
لألداء التدریسي، كذلك المساھمة في تطویر وتحسین أدائھم التدریسي، واستخدم الباحث المنھج 

نت معاییر الجودة الشاملة لمعلمي تضم) بطاقة مالحظة(الوصفي، وتكونت أداة الدراسة من 
التوحید في المرحلة المتوسطة، ُطبقت على جمیع معلمي التوحید للصف الثالث المتوسط في 

 .معلًما) ٤٢(محافظة خمیس مشیط والبالغ عددھم 
  : وتوصلت الدراسة إلى

ار الخامس عشر،      -١ ي المعی وق   مستوى تمكن معلمي التوحید للصف الثالث المتوسط مرتفًعا ف  وف
ن المتوسط            ل م ار األول، وأق ي المعی المتوسط في المعیار الرابع عشر والخامس عشر، ومتوسط ف
امن والتاسع               ار الخامس والث ي المعی في المعیار الثاني والثالث والرابع والحادي عشر، وضعیف ف

سابع والعا              سادس وال ار ال ي المعی ًدا ف امن عشر، وضعیف ج شر  والثاني عشر والسادس عشر والث
  .والثالث عشر

د             -٢ سي لمعلمي التوحی اییر جودة األداء التدری عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في معظم مع
ي حصل     : للصف الثالث المتوسط یمكن أن تعزى إلى     ة الت دورات التدریبی عدد سنوات الخبرة ، وال

  .علیھا المعلم
  ٢٠١٣(دراسة الزھراني( 

ى د    رُّف عل ى التع ة إل دفت الدِّراَس شكالت   ھ ة الم ي معالج وي ف ھام المشرف الترب ة إس رج
ة   ورة والمتعلق اھج المط ذ المن ي تنفی ة ف ة االبتدائی ي المرحل ھ ُمعلِّم ي تواج ذ، (الت التخطیط، والتنفی ب

ى      )والتقویم ،والتعرف عمَّا إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء عینة الدِّراَسة تعزى إل
ل،  ( ل، المؤھ ة العم اھج     طبیع ذ المن ال تنفی ي مج ة ف دورات التدریبی رة، ال نوات الخب  س

نھج الوصفي المسحي       )المطورة ن    ، ،واستخدم الباحث الم ت أداة الدراسة م تبانة (وتكون ة  ) اس مكون
 .موزعة على ثالثة محاور، عبارة) ٢٢(من 
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ًما معلِّ) ٢٩٨(و،مشرًفا تربوًیا) ٦٨(منھم ، مستجیب) ٣٦٦( وتكونت عینة الدِّراَسة من 
ما عدا ، من إجمالي ُمعلِّمي العلوم والمواد الدراسیة في مختلف التخصصات%) ٢٥(بما نسبتھ 

وتم اختیارھم بالطریقة ، ُمعلِّمي التربیة الریاضیة والتربیة الفنیة بإدارة التعلیم بمنطقة الباحة
  .العشوائیة الطبقیة

  :وتوصلت الدراسة إلى
 المشكالت التي تواجھ ُمعلِّمي المرحلة االبتدائیة في تنفیذ سھام المشرف التربوي في معالجةإ -١ 

) ١٫٣٧(حیث بلغ المتوسط الحسابي ، )متوسطة(بدرجة ) التخطیط( المناھج المطورة في مجال 
  ).٠٫٤٢(وبانحراف معیاري 

 إسھام المشرف التربوي في معالجة المشكالت التي تواجھ ُمعلِّمي المرحلة االبتدائیة في تنفیذ -٢
) ١٫٦٣(،حیث بلغ المتوسط الحسابي )ضعیفة(بدرجة ) التنفیذ(لمناھج المطورة في مجال ا

  ). ٠٫٤٣(وبانحراف معیاري 
 إسھام المشرف التربوي في معالجة المشكالت التي تواجھ ُمعلِّمي المرحلة االبتدائیة في تنفیذ -٣

) ١٫٦٤(سط الحسابي حیث بلغ المتو، )ضعیفة(بدرجة ) التقویم(المناھج المطورة في مجال 
 ).٠٫٤٣(وبانحراف معیاري 

بین متوسطات ) ٠٫٠٥(كشفت الدِّراَسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -٤
،حیث كانت الفروق لصالح المشرفین )طبیعة العمل(استجابات عینة الدِّراَسة ُتعزى إلى متغیر 

ُتعزى إلى متغیر ) ٠٫٠٥(ة عند مستوى الداللة التربویین، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائی
كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ،)الدراسات العلیا(المؤھل العلمي لصالح 

كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة ،)  فأكثر١٥: ( ُتعزى لصالح سنوات الخبرة من) ٠٫٠٥(
ثالث : ( التدریبیة في تنفیذ المناھج المطورة لصالحُتعزى إلى الدورات) ٠٫٠٥(عند مستوى الداللة 

  ).دورات فأكثر
  ٢٠١٤(دراسة البركاتي(  

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على مستوى أداء معلمي التربیة اإلسالمیة لمقررات 
التربیة اإلسالمیة المطورة ضمن المشروع الشامل لتطویر المناھج بالمرحلة المتوسطة في المملكة 

 السعودیة، كذلك وضع تصور مقترح لتحسین مستوى األداء التدریسي لمعلمي التربیة العربیة
، )بطاقة مالحظة(اإلسالمیة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، وتكونت أداة الدِّراَسة من 

 .معلًما ممن یدرسون مقررات التربیة اإلسالمیة المطورة) ٣٠(طبقت على 
  : وتوصلت الدراسة إلى

أن مستوى أداء المعلمین في مجال التخطیط كان متوسًطا في معظم الفقرات الواردة في األھداف -١
   .٣٫٠٣وفي المقیاس الكلي حیث بلغ 

أن مستوى أداء المعلمین في مجال التنفیذ كان متبایًنا بین دجات عالیة ومتوسطة وضعیفة في -٢
   .٣٫١٨مقیاس الكلي حیث بلغ معظم الفقرات الواردة في األداء، وكان متوسًطا في ال

أن مستوى أداء المعلمین في مجال التقویم كان متوسًطا في معظم الفقرات الواردة في األداء وفي -٣
   . ٣٫٠٠المقیاس الكلي حیث بلغ 

التخطیط ، (التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات أداء المعلمین في المجاالت الثالثة -٤
  .في المقیاس الكلي تبًعا لمتغیر التخصصو) التقویم، التنفیذ

التخطیط ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات أداء المعلمین في المجاالت الثالثة -٥
  .وفي المقیاس الكلي تبًعا لمتغیر سنوات الخبرة) ، التنفیذ ، التقویم

  ٢٠١٥( دراسة المالكي(  
یة في تطویر األداء المھني لـُمعلِّمي التربیة ھدفت إلى التعرف على دور األسالیب التدریس 

كذلك التعرُّف على درجة ممارسة ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة ، اإلسالمیة في المرحلة الثانویة
لألسالیب التدریسیة من وجھة نظر مشرفي التربیة اإلسالمیة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي، 

ُمعلِّمین ) ١١٠(وتم تطبیقھا على عینة الدِّراَسة المكونة من ، )استبانة(وتكونت أداة الدِّراَسة من 
  .ومشرفین
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  :وتوصلت الدراسة إلى
أن دور األسالیب التدریسیة لمجال التخطیط ومجال التنفیذ ومجال إدارة الصف ومجال التقویم -١

  .جة كبیرةفي تطویر األداء المھني لـُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة كان بدر
أن درجة ممارسة األسالیب التدریسیة المباشرة من قبل ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة من وجھة نظر -٢

مشرفي التربیة اإلسالمیة كانت بدرجة متوسطة، أما األسالیب التدریسیة غیر المباشرة فكانت 
  .بدرجة ضعیفة

ـُمعلِّمي   توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول دور األسالیب التدریسیة     -٣ ي ل في تطویر األداء المھن
رة     : (التربیة اإلسالمیة تبًعا لمتغیري    دد سنوات الخب روق    )المؤھل العلمي وع د ف ا ال توج ، بینم

ر      ا لمتغی ة إحصائًیا تبًع راف :(دال ب اإلش ة      ).مكت ة إحصائیة حول درج روق ذات دالل د ف وتوج
ن وجھة نظر مشرفي التربیة اإلسالمیة  ممارسة ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة لألسالیب التدریسیة م    

ر   ، )سنوات الخبرة (وعدد، )المؤھل العلمي :(ُتعزى إلى متغیري   ا لمتغی روق تبًع : بینما ال توجد ف
  ).مكتب اإلشراف(

وضع تصور مقترح لتطویر األداء المھني لـُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في ضوء األسالیب -٤
  .التدریسیة المناسبة

 ٢٠١٥(محمد  دراسة(  
ھدفت إلى تحدید الكفایات المھنیة الالزمة لتطویر أداء ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة في المدارس  

وتحدید درجة أھمیة تطویر أداء ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة في ضوء الكفایات ، العربیة التكمیلیة
تصور مقترح المھنیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین والـُمعلِّمات، والعمل على وضع 

لبرنامج تطویري لتحسین أداء ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة في ضوء احتیاجھن للكفایات المھنیة، 
ُطبقت ، )استبانة وبطاقة مالحظة(واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي، وتكونت أداة الدراسة من 

علِّمات في من مدیري المدارس والمشرفین والـُم) ١٥٠(على مجتمع الدراسة والبالغ عددھم 
 .المدارس العربیة التكمیلیة

  :وتوصلت الدراسة إلى
 تحدید قائمة تحوي مجموعة من الكفایات المھنیة الالزمة لتطویر أداء ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة -١

واشتملت القائمة على أربعة مجاالت ، للمساھمة في تحدید المعاییر الالزمة لتطویر أداء الـُمعلِّمات
  :ھي، المھنیةللكفایات 

  . الكفایات المتعلقة بمجال خصائص ُمعلِّمة التربیة اإلسالمیة-
  .الكفایات المتعلقة بمجال التخصُّص العلميِّ -
  .الكفایات المتعلقة بالمجال المھنيِّ-
  . الكفایات المتعلقة بالمجال الثقافيِّ-
ة للُمعلِّمات في ضوء ما  وضع تصور مقترح إلعداد برنامج تدریبي قائم على الكفایات المھنی-٢

  .أسفرت عنھ نتائج االستبیان وبطاقة المالحظة
  :الدراسات التي تناولت التدریس البنائي في التربیة اإلسالمیة: المحور الثاني

تناولت الباحثة في ھذا المحور أثر استخدام نماذج التدریس البنائي واستراتیجیاتھ على عدة 
من خالل ما كشفت التربیة اإلسالمیة لمبادئ التدریس البنائي مدى ممارسة ُمعلِّمي متغیرات، و

  :عنھ الدراسات التربویة في مجال تدریس التربیة اإلسالمیة، وذلك على النحو التالي
  ٢٠٠٤( دراسة الخطیب والزعبي(  

ھدفت ھذه الدِّراَسة إلى استقصاء أثر التدریس باستخدام نموذج في التعلُّم البنائي في التحصیل 
 وفي اتجاھات بعض طلبة جامعة الحسین بن طالل نحو مادة الثقافة ،كوین بنیة مفاھیمیة متكاملةوت

طالًبا من طلبة ) ١٢٠(استخدم الباحثان المنھج التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من . اإلسالمیة
تنقون وممن یع، جامعة الحسین بن طالل الذین یدرسون مادة الثقافة اإلسالمیة في السنة األولى

الدیانة اإلسالمیة ویعیشون في بیئة إسالمیة متشابھة الظروف، وزعوا إلى شعبتین تجریبیة 
 ، وقد تم اختیار العینة بصورة قصدیة، واستخدم الباحثان في ھذه الدِّراَسة ثالث أدوات،وضابطة

مقیاس (، و)میةاختبار تماسك البنیة المفاھی(، و)اختبار تحصیل مفاھیم مادة الثقافة اإلسالمیة(ھي 
 ).اتجاھات الطلبة نحو مادة الثقافة اإلسالمیة
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  :وتوصلت الدراسة إلى
وجود فروق دالة إحصائیًّا في تحصیل الطلبة لمفاھیم مادة الثقافة اإلسالمیة لصالح المجموعة -١

یة وجود فروق دالة إحصائیا في البنیة المفاھیمیة للطلبة في مادة الثقافة اإلسالم-٢. التجریبیة
  .لصالح طلبة المجموعة التجریبیة

ووجود فروق دالة إحصائًیا في اتجاھات الطلبة نحو مادة الثقافة اإلسالمیة لصالح المجموعة  - ١
  .  التجریبیة

  ٢٠٠٤( دراسة الشملتي(  
ھدفت إلى معرفة أثر التدریس وفق نموذج دورة التعلُّم والخرائط المفاھیمیة في اكتساب   

استخدم الباحث المنھج التجریبي، وتكونت عینة ، ة العلیا للمفاھیم الفقھیةطلبة المرحلة األساسی
، لإلناث) ٩(للذكور و) ٩( منھا ،شعبة) ١٨( موزعین على ،طالًبا وطالبة) ٤٥٥(الدِّراَسة من 

الثامن األساسي والتاسع األساسي والعاشر :(اختیرت بالطریقة العشوائیة من طلبة الصفوف
األولى تجریبیة درست باستخدام استراتیجیة : ھم عشوائًیا إلى مجموعتین، وتم تصنیف)األساسي

دورة التعلُّم، والخرائط المفاھیمیة، والثانیة ضابطة درست بالطریقة التقلیدیة، وتكونت أداة 
اختبار تحصیلي لكل صف من صفوف المرحلة األساسیة العلیا یقیس درجة (الدراسة من 

بإعداد مادة تعلیمیة وفق نموذج دورة التعلم (كما قام الباحث ،)اكتسابھم للمفاھیم الفقھیة
 ).والخرائط المفاھیمیة

  :وتوصلت الدراسة إلى 
الثامن والتاسع (وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اكتساب طلبة المرحلة األساسیة العلیا - ١

ح طلبة المجموعة للمفاھیم الفقھیة ُتعزى إلى الطریقة المستخدمة في التدریس ولصال) والعاشر
  .التجریبیة

الثامن ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اكتساب طلبة المرحلة األساسیة العلیا - ٢
للمفاھیم الفقھیة ُتعزى إلى التفاعل بین طریقة التدریس والجنس لكل صف ) والتاسع والعاشر

  .على حده
  ٢٠٠٥(دراسة الخطیب( 

طریقة تدریس قائمة على أحد نماذج التعلُّم البنائي في ھدفت ھذه الدِّراَسة إلى تقصي أثر   
واستخدم الباحث المنھج التجریبي، وتكونت عینة الدِّراَسة ،تحصیل الطلبة لمفاھیم الثقافة اإلسالمیة

من طلبة جامعة الحسین بن طالل، وزعوا إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة، وتكونت ) ١٠٢(من 
، )اختبار تماسك البنیة المفاھیمیة(، و) مفاھیم الثقافة اإلسالمیةاختبار تحصیل(أداة الدراسة من 

  ).اختبار اتجاھات الطلبة نحو مادة الثقافة اإلسالمیة(و
  :توصلت الدراسة إلى 

التحصیل، وتماسك البنى : وجود فروق ذات داللة إحصائیة على كل متغیرات الدِّراَسة بما في ذلك
لح المجموعة التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة التي المفاھیمیة، واالتجاھات، وذلك لصا

  .درست بالطریقة االعتیادیة
  ٢٠١٠(دراسة القیسي(  

ھدفت ھذه الدِّراَسة إلى استقصاء درجة ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في المملكة العربیة   
كونت أداة الدراسة السعودیة للنظریة البنائیة واستخدامھم لھا، واستخدم الباحث المنھج الوصفي، وت

ُمعلِّمًا من ُمعلِّمي التربیة ) ١٣٥(طبقت على عینة الدراسة ، فقرة) ٣٥(مكونة من ) استبانة(من 
 .اإلسالمیة للمراحل الدراسیة، االبتدائیة والمتوسطة والثانویة في منطقة تبوك

  :وتوصلت الدراسة إلى
ظریة البنائیة واستخدامھم لھا كانت بدرجة أن درجة معرفة ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة لمبادئ الن-١

  . متوسطة
  .لم تظھر فروق دالة في درجة االستخدام بین المراحل التعلیمیة المستھدفة-٢
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٥٩٢

  ٢٠١٠(دراسة القیام(  
في اكتساب ) ما وراء المعرفة والتعلُّم البنائي(ھدفت ھذه الدِّراَسة إلى معرفة أثر استراتیجیتي 

واستخدم ، یة مھاراتي إصدار األحكام، واتخاذ القرار في التربیة اإلسالمیةالمفاھیم العقدیة، وتنم
طالًبا موزعین على ثالث شعب ) ٧٧(وتكون مجتمع الدِّراَسة من ، الباحث المنھج التجریبي

دراسیة من شعب الصف الثاني الثانوي األدبي، وقد وزعت ھذه الشعب عشوائًیا على ثالث 
طالًبا، ) ٢٥(واشتملت على ، ین في مدرسة زید بن حارثة الثانویةمجموعتین تجریبیت، مجموعات

والمجموعة الثانیة تم تدریسھا باستخدام ، تم تدریس إحداھما باستخدام استراتیجیة ما وراء المعرفة
استراتیجیة التعلُّم البنائي، والمجموعة الثالثة كانت المجموعة الضابطة من مدرسة جرار بن 

وتكونت أداة الدراسة من ، طالًبا ) ٢٧(درست بالطریقة االعتیادیة وتكونت من النعمان الثانویة و
، كما تم )ومقیاس لمھارتي اتخاذ القرار وإصدار األحكام،اختبار من نوع اختیار من متعدد (
إعداد دلیل الـُمعلِّم لتدریس وحدتي العقیدة وعلوم القرآن الكریم باستخدام استراتیجیتي ما وراء (

  ). والتعلُّم البنائيالمعرفة
    : وتوصلت الدراسة إلى

في اكتساب طالب الصف ) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -١ 
الثاني الثانوي األدبي للمفاھیم العقدیة ُتعزى إلى استراتیجیة التدریس لصالح الطالب الذین درسوا 

  .علُّم البنائيباستخدام استراتیجیتي ما وراء المعرفة والت
على مقیاس مھارتي اتخاذ ) α=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -٢

القرار وإصدار األحكام لصالح الطالب الذین درسوا باستخدام استراتیجیتي ما وراء المعرفة 
  .والتعلُّم البنائي

  
  ٢٠١٠(دراسة بابیة(  

ثر استخدام استراتیجیة التدریس البنائیة في تنمیة قدرات ھدفت ھذه الدِّراَسة إلى التعرُّف على أ
طلبة الصف العاشر على االستیعاب والتفكیر الناقد في مبحث التربیة اإلسالمیة، واستخدم الباحث 

طالٍب وطالباٍت من طلبة الصف العاشر في ) ١٠٤(المنھج التجریبي، وتكونت عینة الدِّراَسة من 
،وتكونت )تجریبیة(و) ضابطة(وقد تم توزیع العینة على مجموعتین .مدارس دار األرقم اإلسالمیة

 ).اختبار تحصیلي واختبار مھارات التفكیر الناقد(أداة الدِّراَسة من 
  :وتوصلت الدراسة إلى

في تنمیة قدرة االستیعاب لدى طلبة الصف ) ٠٫٠٥(جود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
لتفاعل بین الجنسین وإلى استراتیجیة التدریس المستخدمة لصالح ا: العاشر األساسي، ُتعزى إلى

مجموعة الذكور التجریبیة، وفي تنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي 
  .إلى استخدام استراتیجیة التدریس البنائیة

  ٢٠١١(دراسة الرفاعي(  
 استراتیجیات التدریس فوق المعرفیة ھدفت ھذه الدِّراَسة إلى التعرُّف إلى أثر استخدام  

وأنماط التعلُّم البنائي في اكتساب المفاھیم الفقھیة، وتنمیة التفكیر االستقرائي لدى طلبة المرحلة 
طالًبا من ) ١١٥(وتكون مجتمع الدِّراَسة من ، استخدم الباحث المنھج التجریبي. الثانویة في األردن

إذ درست الشعبة األولى ، م توزیعھم في ثالث شعب صفیةطالب الصف الثاني الثانوي األدبي، ت
بالطریقة االعتیادیة، والثانیة بالبنائیة، والثالثة باستراتیجیة التدریس فوق المعرفیة، وتكونت أداة 

  ).اختبار اكتساب المفاھیم الفقھیة(الدراسة من 
  :توصلت الدراسة إلى    

تساب المفاھیم الفقھیة لصالح المجموعتین وجود فروق ذات داللة إحصائیة على اختبار اك-١
  .التجریبیتین البنائیة وفوق المعرفیة

لم توجد فروق دالة بین المجموعتین التجریبیتین لصالح أيٍّ منھما في اختبار اكتساب المفاھیم -٢
الفقھیة، وبتطبیق اختبار التفكیر االستقرائي ظھرت فروق ذات داللة لصالح استراتیجیة التدریس 

  . المعرفي مقارنة بالتعلُّم البنائي، والطریقة االعتیادیةفوق
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  ٢٠١١(دراسة ھندي والتمیمي(  
ھدفت ھذه الدراسة إلى تقصي درجة تقدیر الممارسات الصفیة التدریسیة عند معلمي التربیة     

اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في المدارس الحكومیة، وعالقتھا بمتغیري الجنس والخبرة من 
معلًما ) ٨٨(وتكونت عینة الدراسة من ، واستخدم الباحثان المنھج الوصفي، ر بنائيمنظو

 .)استبیان( ومعلمة للتربیة اإلسالمیة في محافظة الزرقاء، وتكونت أداة الدراسة من 
  :وتوصلت الدراسة إلى

، یلیھا أن مجال تنفیذ التدریس قد احتل المرتبة األولى بین مجاالت الدراسة عند جمیع الفئات-١
  .التخطیط للتدریس ، ثم اإلدارة الصفیة وأخیًرا تقویم التدریس

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الممارسات الصفیة التدریسیة لدى معلمي التربیة اإلسالمیة -٢
  .التفاعل بین الجنس والخبرة: للمرحلة الثانویة تعزى إلى متغیر

  .الجنس والخبرة: إلى متغیروعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى -٣
  
  ٢٠١٢( دراسة الخالدي(  

ھدفت ھذه الدِّراَسة إلى تقصي مدى ممارسة ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة وُمعلِّماتھا لمبادئ 
الجنس، والخبرة، والمؤھل العلمي، والمرحلة التعلیمیة، : التدریس البنائي وفًقا لمتغیرات

وتكونت أداة الدراسة من ، منھج الوصفي التحلیليولتحقیق ھذه األھداف استخدم الباحث ال
ُمعلِّمًا وُمعلِّمة من ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة ) ١٨٧(طبقت على ، فقرة) ٣٣(مكونة من ) استبانة(

 .في مدیریة عمان الخامسة
  :          وتوصلت الدراسة إلى

  .ریس البنائي كانت متوسطةأن درجة ممارسة ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة وُمعلِّماتھا للتد- ١ 
المؤھل العلمي، وذلك لصالح المؤھل العلمي :ظھرت فروق دالة إحصائًیا تعزى إلى متغیر - ٢ 

الجنس : لم تظھر فروق دالة بین متوسطات درجة الممارسة تعزى إلى متغیر-٣. األعلى
  .والخبرة والمرحلة التعلیمیة

  ٢٠١٣( دراسة العنزي (  
د     ھدفت إلى الكشف عن فاعل  ر الناق ارات التفكی ة مھ یة استخدام نموذج التعلُّم البنائي في تنمی

ن              ة م ة الدِّراَس ت عین والتحصیل الدراسي في مقرَّر الفقھ، واستخدم الباحث المنھج التجریبي، وتكون
وعتین           ) ٦٠( ى مجم سیمھم ال م تق دة، وت ة بری ط بمدین ث المتوس ن طالب الصف الثال ا م ) ٣٠(طالًب

ة   ن مدرس ا م ة، و    طالًب ة التجریبی ون المجموع طة یمثل رمین المتوس ة    ) ٣٠( الح ن مدرس ا م طالًب
ة         ت أداة الدِّراَس ادة، وتكون ة المعت الجزیرة یمثلون المجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطریق

ة االفتراضات   (من اختبار مھارات التفكیر الناقد      سیر  –معرف تنتاج  – التف تنباط  – االس ویم  – االس  تق
 ). التطبیق– الفھم –التذكر :( ، واختبار تحصیلي شمل المستویات الدنیا للتفكیر)الحجج

  :وتوصلت الدِّراَسة إلى
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات مستوى التفكیر الناقد بین طالب -١

وعة ُتعزى لصالح المجم،المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار مھارات التفكیر الناقد
  .التجریبیة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات تحصیل طالب المجموعة التجریبیة -٢
  .تعزى لصالح المجموعة التجریبیة، وطالب المجموعة الضابطة في اختبار التحصیل

  :المحور الثالث الدراسات التي تناولت المناھج المطورة وتطویرھا في التربیة اإلسالمیة
ولت الباحثة في ھذا المحور واقع المناھج المطورة، وعدد من مداخل تطویر مناھج التربیة تنا     

اإلسالمیة من خالل ما كشفت عنھ الدراسات التربویة في مجال تدریس التربیة اإلسالمیة، وذلك 
  :على النحو التالي

 ٢٠٠٨( العامر دراسة(  
اھج في ضوء االتجاھات ھدفت إلى بناء مواصفاٍت معیاریة لعملیات تطویر المن  

كما ھدفت لتحدید جوانب القوة وجوانب ،التربویة الحدیثة والخبرات العالمیة المعاصرة
الضعف في العملیات المتبعة لتطویر مناھج التعلیم العام للبنین في المملكة العربیة السعودیة 

لعام للبنین في في ضوء معیار الدِّراَسة، واقترحت نموذج لعملیات تطویر مناھج التعلیم ا
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ومنھج النُُّظم لتحلیل نظم تطویر ، واستخدم الباحث المنھج الوصفي، ضوء معیار الدِّراَسة
وشملت عینة الدِّراَسة جمیع العملیات المتبعة في تطویر مناھج التعلیم العام للبنین، ، المناھج

ي للعملیات المتبعة في للتعرُّف على الجانب الواقع) بطاقة مقابلة(وتكونت أداة الدِّراَسة من 
للتعرُّف على ) أداة تقییم مستوى الدول في صناعة المنھج الدراسي(تطویر المناھج ،كذلك 

 .الدول ذات التجربة المتمیزة في صناعة المنھج
  : وتوصلت الدِّراَسة إلى  

  .التعرُّف على الجانب الوثائقي للعملیات المتبعة في تطویر مناھج التعلیم العام للبنین - ١
بناء مواصفات معیاریة لعملیات تطویر المناھج في ضوء االتجاھات التربویة الحدیثة  - ٢

  .والخبرات العالمیة المعاصرة
تصمیم نموذج مقترح لعملیات تطویر مناھج التعلیم العام للبنین في ضوء المواصفات  - ٣

  .المعیاریة لعملیات تطویر المناھج
  ٢٠٠٨(دراسة المالكي(  

أھم المستجدات الفقھیة التي ینبغي تضمینھا في مقرَّرات الفقھ ھدفت إلى بناء قائمة ب
بالمملكة العربیة السعودیة، والتحقُّق من مدى تضمین ھذه ) بنین(لطالب المرحلة الثانویة 

المستجدات في المقررات الحالیة، وبناء تصور مقترح لتطویر مقررات الفقھ لجمیع صفوف 
لمنھج الوصفي التحلیلي، وتكون مجتمع الدِّراَسة من كتب الفقھ المرحلة الثانویة، واستخدم الباحث ا

المقرَّرة على طالب المرحلة الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة قسم التربیة اإلسالمیة 
قائمة بالمستجدات الفقھیة الالزمة لطالب المرحلة الثانویة (وتكونت أداة الدراسة من ،)بنین(

 ).بطاقة تحلیل لمحتوى مقررات الفقھ بالمرحلة الثانویة(،و)بالمملكة العربیة السعودیة
  :وتوصلت الدراسة إلى

تم تصنیفھا في ، التوصُّل إلى قائمة نھائیة بالمستجدات الفقھیة بلغت خمسة وسبعین مستجدا-١
ومنھا المستجدات الفقھیة ، ویندرج تحت كل مجال مجموعة من المستجدات، سبعة مجاالت رئیسة

ددھا سبعة عشر مستجدا، والمستجدات الفقھیة المالیة وعددھا سبعة عشر مستجدا، وع، الطبیة
  .والمستجدات الفقھیة في األحوال الشخصیة وقضایا المرأة وعددھا ثمانیة مستجداٍت

تم بناء تصور مقترح لتضمین ھذه المستجدات في محتوى كتب الفقھ بالصفوف الثالثة -٢
  .لطالب المرحلة الثانویة

ا أوصت ھذه الدِّراَسة بضرورة تضمین ھذه المستجدات في محتوى كتب الفقھ لطالب كم
  .المرحلة الثانویة؛ حتى یشعر الطالب بتلبیة الدین اإلسالمي لمقتضیات العصر

  ٢٠٠٩(دراسة الیعربي(    
ي، ھدفت إلى إعداد قائمة بمعاییر لتطویر منھج الثقافة اإلسالمیة لمرحلة ما بعد التعلیم األساس

ومعرفة مدى توافرھا في منھج الصف الثاني عشر من وجھة نظر مشرفي المادة وُمعلِّمیھا، 
قائمة بمعاییر لتطویر منھج التربیة (واستخدم الباحث المنھج الوصفي، وتكونت أداة الدراسة من 

لثقافة ،وتكونت عینة الدِّراَسة من مجموعة من مشرفي ا)اإلسالمیة لمرحلة ما بعد التعلیم األساسي
بلغ عددھم  )مسقط، ومنطقتي الباطنة جنوب، والشرقیة شمال(اإلسالمیة وُمعلِّمیھا بمحافظة 

 .فرًدا على أداة الدِّراَسة ) ٧٨( أجاب منھم ) ١٢١(
  :وتوصلت الدراسة إلى   

أن مدى توافر معاییر الدِّراَسة في منھج الصف الثاني عشر تراوح بین المتوسط والقلیل، وذلك -١
  .میع مجاالت الدِّراَسةفي ج

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ُتعزى إلى متغیر الوظیفة، بینما وجدت فروق تعزى إلى -٢
متغیر النوع لصالح اإلناث في مجال الوسائل التعلیمیة فقط، كما وجدت فروق ذات داللة إحصائیة 

الح الـُمعلِّمین المشرفین الذین بین أفراد الدِّراَسة ُتعزى إلى متغیر الخبرة في مجال المحتوى لص
 .تقلُّ خبرتھم عن عشر سنوات

  ٢٠٠٩(دراسة الرشیدي (  
ھدفت إلى التعرُّف على دور ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في تطویر المناھج في سلطنة عمان، 

لِّمي ُمعلًِّما وُمعلِّمة من ُمع) ٢١٢(واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي، وتألفت عینة الدِّراَسة من 
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التربیة اإلسالمیة بمدارس الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي في المدارس التابعة للمدیریات التالیة 
بسلطنة عمان، وتكونت أداة الدراسة من ) محافظة مسقط، الباطنة جنوب، والباطنة شمال(
 :اشتملت على ثالثة أجزاء،)استبانة(
  . المناھج الدراسیةدور ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في تطویر-١
  .  األسالیب األكثر تفضیًلا لدى ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في تطویر المناھج الدراسیة-٢
  .  الصعوبات التي تحدُّ من مشاركة ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في تطویر المناھج الدراسیة-٣

  :وتوصلت الدراسة إلى
  .تطویر المناھج في سلطنة عمانضعف مشاركة ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في -١
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة لدرجة مشاركة ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في تطویر -٢

 ).ذكر، أنثى: (المناھج الدراسیة، ُتعزى إلى متغیر النوع
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة لدور ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في تطویر المناھج -٣

  ).الخبرة التدریسیة: ( یة ُتعزى إلى متغیرالدراس
أكثر األسالیب التي یفضلھا ُمعلِّمو التربیة اإلسالمیة للمشاركة في تطویر المناھج ھي األسالیب -٤

التقلیدیة والمكتوبة والتي ال تحتاج منھم إلى بذل الجھد والوقت، بینما نجدھم بعیدین عن تفضیل 
  .سات التربویة والبحوث العلمیة، والمشاركة عبر شبكة اإلنترنتاألسالیب الحدیثة كاإلسھام بالدرا

تركزت معظم الصعوبات التي تحد من مشاركة ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في تطویر مناھجھا في -٥
  . العبء المدرسي، وضعف اإلعداد، وقلة التشجیع، وضیق الوقت

  ٢٠١٢( دراسة المقاطي(  
لوطنیة في مقررات التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة والتي ھدفت إلى تطویر المفاھیم ا

لنظام المقررات في المملكة العربیة السعودیة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي 
والمنھج الوصفي التحلیلي، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع محتوى مقررات التربیة 

وتكونت أداة ، كة العربیة السعودیةاإلسالمیة للمرحلة الثانویة لنظام المقررات في الممل
 ).قائمة بالمفاھیم الوطنیة الالزم تضمینھا في مقررات التربیة اإلسالمیة(الدراسة من 

  :وتوصلت الدراسة إلى
بناء قائمة بالمفاھیم الوطنیة الالزم تضمینھا في مقررات التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة - ١

ترك وھي التوحید، والحدیث، والفقھ، والتفسیر، التي یتم لنظام المقررات في البرنامج المش
  .تدرسیھا في المملكة العربیة السعودیة

ى    - ٢ حصر المفاھیم الوطنیة المتضمنة وغیر المتضمنة في مقررات التربیة اإلسالمیة، بناًء عل
ة الثانوی         المیة للمرحل ة اإلس ررات التربی ي مق ضمینھا ف ام  قائمة المفاھیم الوطنیة الالزم ت ة لنظ

 .المقررات في المملكة العربیة السعودیة
ي          - ٣ التوصُّل إلى النموذج المقترح لمصفوفة المدى والتتابع للمفاھیم الوطنیة الالزم تضمینھا ف

ة         ة الثانوی المیة للمرحل ررات   - مقررات التربیة اإلس ام المق سعودیة     - لنظ ة ال ة العربی ي المملك ف
  .مفاھیمیةبناًء على معاییر بناء المصفوفات ال

  ٢٠١٢( دراسة سرور والعزام(  
ھدفت إلى الكشف عن دور مناھج التربیة اإلسالمیة المطورة في تنمیة قیم المواطنة الصالحة 

،واستخدم الباحثان )تربیة إربد الثالثة(لدى طالب المرحلة العلیا من وجھة نظر الـُمعلِّمین في
علِّمین والـُمعلِّمات، وتكونت أداة الدراسة حیث تقیس تقدیرات الـُم، منھجیة كمیة بأسلوب وصفي

ُمعلًِّما وُمعلِّمة من ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة ) ٥٥(، وتكون مجتمع الدِّراَسة من )استبانة(من 
  .وتم أخذ أفراد مجتمع الدِّراَسة كافة كأفراد لعینة الدِّراَسة).تربیة إربد الثالثة(العاملین في مدیریة 

   :إلىوتوصلت الدراسة  
أن درجة تنمیة مناھج التربیة اإلسالمیة في المرحلة األساسیة من وجھة نظر الـُمعلِّمین 

،كما أوصى الباحثان )٣٫٣٦(حیث بلغ المتوسط الحسابي ، كانت متوسطة)بتربیة إربد الثالثة (
بضرورة ترسیخ قیم المواطنة الصالحة والسعي لتعزیزھا في نفوس الطالب من خالل 

  .وكذلك االستفادة من الخبرات الجامعیة في ھذا المجال، اھج التربیة اإلسالمیةموضوعات من
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  ٢٠١٣(دراسة آل شعالن(  
ھدفت إلى تحدید حاجات ومشكالت طالب المرحلة الثانویة في المملكة العربیة 
السعودیة،وترتیب ھذه الحاجات والمشكالت بحسب أھمیتھا من وجھة نظر الطالب والـُمعلِّمین، 

د توافر ھذه الحاجات والمشكالت في مقرر الحدیث والثقافة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في وتحدی
المملكة العربیة السعودیة، وبناء تصور مقترح لتطویر منھج الحدیث والثقافة اإلسالمیة للمرحلة 

لمنھج الثانویة في المملكة العربیة السعودیة في ضوء تلك الحاجات والمشكالت، واستخدم الباحث ا
الوصفي المسحي والتحلیلي، وتكونت عینة الدراسة من طالب المرحلة الثانویة نظام المقررات 

ومن ُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة نظام المقررات وبلغ ، طالًبا) ٤٩٥(وبلغ عددھم 
، أدوات) ٤(لدراسة من ، وتكونت أداة ا)١(وكتاب الحدیث والثقافة اإلسالمیة ، ُمعلِّما) ٣٣(عددھم 
لقیاس حاجات طالب المرحلة الثانویة التي یرغبون في دراستھا في مادة الحدیث ) استبانات(وھي 

تقیس مشكالت طالب المرحلة الثانویة التي یرغبون في معالجتھا ) استبانة(و، والثقافة اإلسالمیة
 ).بطاقتان لتحلیل المحتوى(في مادة الحدیث والثقافة اإلسالمیة، و

  :وتوصلت الدراسة إلى
د       -١ ة اإلسالمیة، وق تم تحدید حاجات الطالب ومشكالتھم الواجب توافرھا في منھج الحدیث والثقاف

ت  ة و) ٥٤(بلغ ى ) ٣٨(حاج ة عل شكلة موزع ور األول ) ٦(م اور، المح سي(مح ، )الروحي والنف
اني   ور الث اعي(والمح ث  )االجتم ور الثال ري (، المح ي والفك ور)العقل ع ، المح سمي ( الراب الج

  ). االقتصادي والسیاسي(، والمحور السادس )األخالقي(، والمحور الخامس )والصحي
 ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء العینة حول بعض المحاور، إال أن متوسطات آراء -٢

  .مما یعكس أھمیة ھذه المحاور، العینة جمیعھا عالیة ومتوسطة فقط
 الجسمیة – العقلیة والفكریة – االجتماعیة –الروحیة والنفسیة (حاجات عدد ما یتوافر من ال-٣

من ) ٣٣(في منھج الحدیث والثقافة اإلسالمیة )  االقتصادیة والسیاسیة– األخالقیة -والصحیة
الروحیة والنفسیة (وعدد ما یتوافر من المشكالت . من الحاجات بشكل عامٍّ) ٥٤(الحاجات من بین 

في )  االقتصادیة والسیاسیة– االخالقیة – الجسمیة والصحیة –قلیة والفكریة  الع–االجتماعیة –
 .من المشكالت بشكل عامٍّ) ٣٨(من المشكالت من بین ) ٢٠(منھج الحدیث والثقافة 

تم تقدیم تصور مقترح لتطویر منھج الحدیث والثقافة اإلسالمیة في ضوء حاجات الطالب -٤
  .ج الحاليومشكالتھم والتي لم ترد في المنھ

  ٢٠١٤(دراسة العتیبي(  
ھدفت إلى درجة مراعاة كتب الفقھ المطورة للمرحلة االبتدائیة لألسس العقدیة والفكریة 
واالجتماعیة والنفسیة والمعرفیة للمنھج، وإعداد قائمة بمعاییر األسس العقدیة والفكریة 

الرابع، ( المرحلة االبتدائیة في) للصفوف العلیا(واالجتماعیة والنفسیة والمعرفیة لمنھج الفقھ 
،ومن ثم الكشف عن درجة تحقق ھذه المعاییر في كتب الفقھ المطورة )الخامس، السادس

 وتكونت عینة ،للصفوف العلیا في المرحلة االبتدائیة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي
 أداة الدراسة  وتكونت،الدراسة من كتب الفقھ المطورة للصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة

 . معیاًرا) ٩٣(تضم ) استمارة تحلیل محتوى(من 
  :وتوصلت الدراسة إلى

تقدیم قائمة مقترحات لمعاییر األسس العقدیة والفكریة واالجتماعیة والنفسیة والمعرفیة - ١
  .الواجب توفرھا في كتب الفقھ للصفوف العلیا في المرحلة االبتدائیة

تكراًرا لمعاییر األسس العقدیة والفكریة ) ٣٢٢٦(ع  تضمَّن كتاب الفقھ للصف الراب- ٢
لمعاییر  %  ٥٥،٤٠تكراًرا، بما نسبتھ ) ١٧٨٧(واالجتماعیة والنفسیة والمعرفیة، منھا 

األسس المعرفیة من المجموع العام ألسس ذلك الكتاب، وتحقَّقت معاییر ھذا المحور بدرجة 
تكراًرا، بما نسبتھ ) ٧٦٧(الثانیة بتكرار بلغ كبیرة، وجاءت معاییر األسس النفسیة في المرتبة 

وبدرجة تحقق متوسطة، تالھا عدد تكرارات محور األسس العقدیة والفكریة البالغ % ٢٣،٧٧
 وبدرجة تحقق متوسطة، وأخیًرا تكرار معاییر األسس ١٧٫٣٦تكراًرا، بما نسبتھ ) ٥٦٠(

  .ة تحقق قلیلة جداوبدرج% ٣،٤٧تكراًرا، بما نسبتھ ) ١١٢(االجتماعیة البالغ 
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  :التعلیق على الدراسات السابقة
  :الدراسات التي تناولت األداء التدریسي لُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة : أوًلا

ومن خاللھ .تم استعراض الدراسات التي ُعنیت باألداء التدریسي لـُمعلِّمي التربیة اإلسالمیة
  : استنتجت الباحثة عدًدا من النقاط أھمھا 

  ): تطبیقھ- أدواتھ– عینتھ –نوعھ ( فیما یتعلق بالمنھج البحثي :ا أوًل
التي  ) ٢٠١١( ما عدا دراسة العبدلي ، أكثر المناھج المستخدمة تمثلت في المنھج الوصفي -١

  .استخدمت المنھج الوصفي والمنھج التجریبي
بتدائیة جمیع الدراسات التي عرضت أجریت على عینات مختلفة من ُمعلِّمي المرحلة اال -٢

فقد طبقت على مدیري المدارس ) ٢٠٠٩(ما عدا دراسة المطرفي ، والمتوسطة والثانویة
التي طبقت على ُمعلِّمي التربیة ) ٢٠١٣(والمشرفین التربویین، وكذلك دراسة الزھراني 

التي طبقت على مدیري ) ٢٠١٥(اإلسالمیة ومشرفي التربیة اإلسالمیة، ودراسة نجاة محمد 
  .شرفین والـُمعلِّماتالمدارس والم

بینما تمیزت دراسة إیمان السحیباني ، أدوات الباحثین تنوعت ما بین بطاقة مالحظة واستبیان -٣
بناء أداة لتحلیل الخطط التدریسیة لـُمعلِّمات التربیة : باستخدام ثالث أدوات وھي) ٢٠٠٩(

م بطاقة لمالحظة اإلسالمیة بالمرحلة المتوسطة في ضوء مھارات التفكیر اإلبداعي، وتصمی
ممارسات ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة بالمرحلة المتوسطة لمھارات التفكیر اإلبداعي، وبناء أداة 
لتحلیل أسئلة اختبارات أعمال السنة لـُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة بالمرحلة المتوسطة في ضوء 

احث بإعداد قائمة حیث قام الب) ٢٠١٠(مھارات التفكیر اإلبداعي، وكذلك دراسة عیسي 
وبطاقة مالحظة للتعرف على الفروق في مستویات أداء المعلمین وفًقا ، بالمعاییر المھنیة

) ٢٠١٥(، ودراسة نجاة محمد )سنوات الخبرة، نصاب الحصص ، كثافة الطالب(الختالف 
لتطویر أداء التي استخدمت فیھا الباحثة استبانة لتحدید المعاییر المھمة للكفایات المھنیة الالزمة 

مدراء (معلمات التربیة اإلسالمیة في المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المختصین من 
بالمرحلة االبتدائیة، وبطاقة ) المدارس، والمشرفین التربویین، ومعلمات التربیة اإلسالمیة

  .مھنیةمالحظة لتحدید مدى احتیاج معلمات التربیة اإلسالمیة بالمرحلة االبتدائیة للكفایات ال
التي ) ٢٠١٥(جمیع الدراسات أجریت في المملكة العربیة السعودیة ما عدا دراسة نجاة محمد  -٤

  .طبقت في بریطانیا
  : فیما یتعلق بمضمون النتائج : ثانًیا

 الواضح لدى معلمات التربیة اإلسالمیة في مھارات التفكیر اإلبداعي، مما ینعكس القصور -١
  .سلبًیا على أداء المتعلمات

فاض األداء التدریسي وفق معاییر الجودة الشاملة في مجال التخطیط والتقویم واألسئلة انخ -٢
مما یؤدي إلى انخفاض األداء التدریسي الذي ینعكس على منظومة تعلیم التربیة ، الصفیة

  .اإلسالمیة 
م استخدام أسالیب التدریس المباشرة التي تعطي توجھات وأوامر من قبل المعلم أكثر من استخدا -٣

  . غیر المباشرة، وھو نقیض النظریة البنائیة واالتجاھات المعاصرة في التربیةاألسالیب
ومما سبق ترى الباحثة أن الدراسات السابقة في ھذا المحور تتفق مع نتائج الدراسة الحالیة في     

  . تدني األداء التدریسي لمعلمات التربیة اإلسالمیة
  :دریس البنائي في التربیة اإلسالمیة الدراسات التي تناولت الت: ثاًنیا

ومن خاللھ استنتجت .تم استعراض الدراسات التي تناولت التدریس البنائي في التربیة اإلسالمیة
  : الباحثة عدًدا من النقاط أھمھا 

  ): تطبیقھ -  أدواتھ – عینتھ –نوعھ ( فیما یتعلق بالمنھج البحثي : أوًلا 
، ودراسة ھندي )٢٠١٢(ما عدا دراسة الخالدي ، بياستخدمت الدراسات المنھج التجری -١

  .فقد استخدمت المنھج الوصفي) ٢٠١٠(، ودراسة القیسي )٢٠١١(وإیمان التمیمي 
،كل ذلك یدل داللة ) الثانوي – المتوسط –االبتدائي ( شملت الدِّراَسة جمیع مراحل التعلیم العام  -٢

  .ید بھواضحة على أھمیة التدریس البنائي واالھتمام المتزا
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اختبارات التحصیل، اختبار مھارات (منھا ، تنوعت أدوات الباحثین بین استبیان واختبارات -٣
  ).التفكیر الناقد، واختبارات تماسك البنیة المفاھیمیة

) ٢٠١٠(، ودراسة القیسي )٢٠١٣(ُطبقت جمیع الدراسات في األردن ما عدا دراسة العنزي  -٤
  .ودیةاللتین طبقتا في المملكة العربیة السع

 : فیما یتعلق بمضمون النتائج : ثانًیا 
وجود أثر إیجابي دال احصائًیا الستخدام نماذج واستراتیجیات التدریس المستندة إلى النظریة  -١

كذلك زیادة التحصیل ، البنائیة على اكتساب وبناء المفاھیم الخاصة بمنھج التربیة اإلسالمیة
  .الدراسي لدى المتعلمین

ستراتیجیات التدریس المستندة إلى النظریة البنائیة نتائج مھمھ في تنمیة الستخدام نماذج وا -٢
   .التفكیر الناقد واإلبداعي لدى المتعلمین: المھارات مثل

  :الدراسات التي تناولت المناھج المطوَّرة وتطویرھا في التربیة اإلسالمیة : ثالًثا
وعدد من مداخل تطویر المناھج في تم استعراض الدراسات التي تناولت واقع المناھج المطورة 

  : ومن خاللھ استنتجت الباحثة عدًدا من النقاط أھمھا.التربیة اإلسالمیة
  ): تطبیقھ -  أدواتھ – عینتھ –نوعھ ( فیما یتعلق بالمنھج البحثي : أوًلا 

نھج الوصفي      -١ ع الدراسات الم امر    ، استخدمت جمی تثناء دراسة الع تخدم  )٢٠٠٨(باس ي اس  والت
  . إضافة لمنھج النظم لتحلیل نظم تطویر المناھج،احث المنھج الوصفيفیھا الب

الیعربي ماعدا دراسة ، ) الثانوي–االبتدائي(طبقت الدراسات على مقررات المراحل الدراسیة  -٢
دراسة جمیلة الرشیدي و، التي طبقت على مشرفي ومعلمي التربیة اإلسالمیة) ٢٠٠٩(
اللتین طبقتا على معلمي ومعلمات التربیة ) ٢٠١٢ (ودراسة فاطمة سرور والعزام ، )٢٠٠٩(

 .لمعرفة آرائھم عن المناھج وتطویرھا في التربیة اإلسالمیة اإلسالمیة
ن داخل التطویر        -٣ دخل م ا ، تعددت أدوات الدراسات وتنوعت وفق كل م ة   : ومنھ تبیان، وبطاق اس

وى، و  ل محت ات   تحلی واقعي للعملی ب ال ى الجان رُّف عل ة للتع ة مقابل ویر  بطاق ي تط ة ف المتبع
دول                ى ال رُّف عل ي للتع نھج الدراس ناعة الم ي ص دول ف مناھج التعلیم، وأداة تقییم مستوى ال

نھج  ناعة الم ي ص زة ف ة المتمی ي  ، وذات التجرب ضمینھا ف الزم ت ة ال اھیم الوطنی ة بالمف قائم
  .، وكذلك قائمة بالمستجدات الفقھیة الالزمةمقررات التربیة اإلسالمیة

  .سات في عمان، واألردن، والمملكة العربیة السعودیةطبقت الدرا -٤
  : فیما یتعلق بمضمون النتائج : ثانًیا 

أھمیة األخذ بمبدأ التطویر المستمر لمناھج التربیة اإلسالمیة لما لھا من فوائد لجمیع  -١
وتستدل الباحثة على التغیر اإلیجابي في اتجاھات المتعلمات نحو عناصر العملیة التعلیمیة، 

تفاعل مع منھج التربیة اإلسالمیة والذي یمثل نقلة نوعیة في اتجاھات التعلیم المتمركزة حول ال
  . نشاط المتعلم في المملكة

التطویر یستند إلى مداخل ومعاییر إما مجتمعیة أو نفسیة أو معرفیة أكادیمیة ، وترى  - ٢
بقة لتطویر مناھج الباحثة ضرورة اقتراح مدخل تكاملي یجمع بین المداخل والمعاییر السا

  .التربیة اإلسالمیة
  :ومما سبق یتضح أن دراسة الباحثة تتفق مع أكثر الدراسات السابقة فیما یلي

  .فقد استخدمت الباحثة المنھج الوصفي: المنھج -١
  .والمتمثلة في بطاقة المالحظة: أداة الدِّراَسة -٢
  . المرحلة االبتدائیةوالمتمثلة في ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة في: عینة الدِّراَسة -٣

  :وتختلف الدراسات السابقة عن دراسة الباحثة في 
  .بالمناھج المطوَّرة) مبادئ التدریس البنائي(ربط المتغیر المستقل 

  :جوانب استفادة الباحثة من الدراسات السابقة 
  :استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في الجوانب التالیة 

 . واختیار المنھج المناسب للدراسة الحالیة، الحاليتكوین نظرة عامة عن البحث - ١
  ).بطاقة المالحظة(بناء أداة الدِّراَسة  - ٢
  .تحدید األسالیب اإلحصائیة المالئمة للدراسة - ٣
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 .مناقشة النتائج وتفسیرھا - ٤
دعمت نتائج الدارسات السابقة رؤیة الباحثة ألھمیة ُمعلِّمة التربیة اإلسالمیة واالھتمام  - ٥

ي لھا، وأھمیة وفاعلیة التدریس البنائي، ومعرفة أبرز المعوِّقات التي تحْول باألداء التدریس
  .بین الـُمعلِّمات وبین تنفیذ المناھج المطورة

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
  :منھج الدراسة

بناًء على مشكلة الدراسة وتساؤالتھا فإن المنھج المالئم للدراسة الحالیة ھو المنھج 
 على دراسة الظاھرة كما توجد في الواقع، ویھتم بوصفھا وصًفا دقیًقا، یعتمد"الوصفي حیث 

ویعبر عنھا تعبیًرا كیفًیا أو كمًیا، فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاھرة ویبین خصائصھا، بینما 
 ).١٨٠: ٢٠١٤عبیدات وآخرون ، " (التعبیر الكمي یعطینا وصًفا رقمًیا لمقدار الظاھرة أو حجمھا

  : من المنھج الوصفي على النحو التالينوعانلحالیة استخدمت الباحثة وفي الدراسة ا
مدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس لمعرفة : المنھج الوصفي المسحي .١

  . البنائي في ضوء متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة
ت استجابات عینة الدراسة تبًعا متوسطاللمقارنة بین : المنھج الوصفي السببي المقارن .٢

المؤھل العلمي، سنوات الخبرة، عدد الدورات التدریبیة في استراتیجیات التدریس : لمتغیرات
  .البنائي

  : مجتمع الدراسة
جمیع األفراد أو " بأنھ) ٩٦: ٢٠١٤(مجتمع الدِّراَسة عرفھ عبیدات وآخرون 

 ".األشخاص الذین یكونون موضوع مشكلة الدراسة
 في المرحلة االبتدائیة ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة مجتمع الدراسة الحالیة من جمیع وتكون

تبًعا لإلحصائیة الواردة من إدارة تعلیم مكة ، معلمة) ١٥١٦(والبالغ عددھن ، بمدینة مكة المكرمة
  ).ھـ١٤٣٧/١٤٣٨(المكرمة في الفصل الدراسي األول 

  :  عینة الدراسة
معلمات، ) ١٠(ت المالحظة أوًلا على عینة استطالعیة تكونت من تم: العینة االستطالعیة .١

الصدق والثبات وثبات (بھدف التأكد من توافر الخصائص السیكومتریة لبطاقة المالحظة 
  .، وسوف یتم تناول ذلك تفصیلًیا الحًقا)المحللین

صدق و الثبات ال(بعد أن تم التأكد من توافر الخصائص السیكومتریة لألداة : العینة النھائیة .٢
معلمة، دون أن تشتمل ) ٣٠(تم تطبیق بطاقة المالحظة على العینة النھائیة ) وثبات المحللین

على أي من أفراد العینة االستطالعیة، وقد استخدمت الباحثة العینة العنقودیة لكي تصبح 
 .العینة ممثلة للمجتمع الكلي للدراسة، وفي ما یلي وصًفا تفصیلًیا لعینة الدراسة

  وصف عینة الدراسة تبًعا للمؤھل العلمي: أوًلا
) ٤(،%)٨٦٫٦٧(معلمة حاصلة على مؤھل تربوي بنسبة ) ٢٦(تكونت عینة الدراسة من 

  %).١٣٫٣٣٦(معلمات حاصالت على مؤھل غیر تربوي بنسبة 
  وصف عینة الدراسة تبًعا لسنوات الخبرة : ثانًیا 

، %)١٣٫٣٣( سنوات بنسبة ٥ - ١ات خبرة من معلمات ذوات سنو) ٤(تكونت عینة الدراسة من 
معلمة ذوات سنوات ) ٢٠(،%)٢٠( سنوات بنسبة ١٠ - ٦معلمات ذوات سنوات خبرة من ) ٦(

  %)٦٦٫٦٧( سنة فأكثر بنسبة ١١خبرة من 
  وصف عینة الدراسة تبًعا لعدد الدورات التدریبیة في استراتیجیات التدریس البنائي: ثالًثا 

سبة   ٥ - ١معلمة لدیھن من    ) ١٩(سة من     تكونت عینة الدرا   ة بن ) ٧(،%)٦٣٫٣٣( دورات تدریبی
ن   ) ٤(،%)٢٣٫٣٣( دورات بنسبة  ١٠ - ٦معلمات حاصالت على من      دیھن م  دورة ١١معلمات ل

   .%)١٣٫٣٣(تدریبیة فأكثر بنسبة 
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  :أداة الدراسة
دراسة، وتم بناء بطاقة استخدمت الباحثة بطاقة مالحظة، حیث إنھا األداة األكثر مالئمة لھذه ال

المالحظة بعد االطالع على عدد من البحوث والدراسات واألدبیات في ھذا المجال، واشتملت 
بطاقة المالحظة على خمسة محاور یشكل كل محور مبدأ من مبادئ التدریس البنائي، ویندرج 

  . تحت كل مبدأ مجموعة من الممارسات التي تمثل كل مبدأ تمثیًلا علمًیا
  :التأكد من صدق بطاقة المالحظة بطریقتین ھماوتم 

على مجموعة من عرضھا بعد االنتھاء من إعداد بطاقة المالحظة، تم صدق المحكمین  .١
محكًما وذلك للتأكد من ) ٢٥(المحكمین من ذوي االختصاص والخبرة، وبلغ عدد المحكمین 
في تدرج فئات استجابة بطاقة وضوح العبارة، وانتمائھا للمبدأ الذي تنتمي إلیھ، وكذلك النظر 

وبناًء على آراء المحكمین، ووفًقا لتوجیھاتھم ومقترحاتھم تم تعدیل . المالحظة ومدى مالئمتھا
عبارة توزعت ) ٣٥(بعض العبارات، وأصبح بعد ذلك عدد العبارات في بطاقة المالحظة 

  . مبادئ)٥(على 
لداخلي عن طریق حساب معامل تم حساب الصدق بطریقة االتساق اصدق االتساق الداخلي  .٢

االرتباط بین درجة كل عبارة مع المبدأ الذي تنتمي إلیھ من خالل التطبیق على العینة 
  :معلمات، وكانت النتائج كالتالي) ١٠(االستطالعیة 

  معامالت االرتباط بین درجة العبارة ودرجة المجال في بطاقة المالحظة) ١(جدول 
  :المبدأ األول

مبدأ النشاط 
الستمراریة وا

  والغرضیة

  :المبدأ الثاني
مبدأ المشكالت 
  والمھام الحقیقیة

  :المبدأ الثالث
مبدأ التفاوض 

  االجتماعي

  :المبدأ الرابع
مبدأ المعرفة 

  السابقة

  :المبدأ الخامس
مبدأ التكیف 
  والمواءمة

  رتباطاال  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة
٠٫٧٢  ١  ٠٫٧١  ١  ٠٫٦٨  ١  ٠٫٧٠  ١  ٠٫٦٨  ١  
٠٫٦٨  ٢  ٠٫٦٩  ٢  ٠٫٧٠  ٢  ٠٫٦٨  ٢  ٠٫٧١  ٢  
٠٫٦٩  ٣  ٠٫٧٠  ٣  ٠٫٦٩  ٣  ٠٫٧١  ٣  ٠٫٦٩  ٣  
٠٫٧١  ٤  ٠٫٦٩  ٤  ٠٫٦٩  ٤  ٠٫٦٦  ٤  ٠٫٧٠  ٤  
٠٫٦٩  ٥  ٠٫٦٩  ٥  ٠٫٧١  ٥  ٠٫٦٨  ٥  ٠٫٦٩  ٥  
٠٫٧٠  ٦  ٠٫٦٩  ٦  ٠٫٦٨  ٦  ٠٫٧١  ٦  ٠٫٦٨  ٦  
٠٫٧٢  ٧  ٠٫٦٨  ٧  ٠٫٧٢  ٧  ٠٫٦٨  ٧      

        ٠٫٧١  ٨          
وجمیع قیم معامالت االرتباط ) ٠٫٧٢(إلى ) ٠٫٦٨(تراوحت قیم معامالت االرتباط من 

، وتشیر إلى االتساق الداخلي بین )٠٫٠٥(موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائیة عند مستوى 
  .درجة كل عبارة ودرجة المبدأ الذي تنتمي إلیھ في بطاقة المالحظة

  : قة المالحظة بطریقةوتم التأكد من ثبات بطا
  :معامل ألفا كرونباخ، وكانت النتائج كالتالي

  معامالت الفا كرونباخ لثبات بطاقة المالحظة) ٢(جدول 
  قیمة الفا كرونباخ  المبدأ

  ٠٫٩١  .مبدأ النشاط واالستمراریة والغرضیة: األول
  ٠٫٨٩  .مبدأ المشكالت والمھام الحقیقیة: الثاني
  ٠٫٩٢  .االجتماعيمبدأ التفاوض : الثالث
  ٠٫٩٠  .مبدأ المعرفة السابقة: الرابع

  ٠٫٨٨  .مبدأ التكیف والمواءمة: الخامس
  ٠٫٩٣  .الدرجة الكلیة
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وھي مرتفعة وتشیر إلى تمتع ) ٠٫٩٣(إلى ) ٠٫٨٩(تراوحت قیم معامل ألفا كرونباخ من 
  .بطاقة المالحظة بدرجة عالیة من الثبات

  :ثبات المحللین
 عن طریق االستعانة بمالحظة أخرى، وتم االتفاق على المالحظةات تم التأكد من ثب

معلمات، وتم حساب معادلة ) ١٠(بمالحظة وقامت الباحثة وزمیلتھا معاییر ودرجات المالحظة، 
  :كوبر لالتفاق بین درجات الباحثة والمالحظة األخرى، وكانت نسبة االتفاق كالتالي

  ة والمالحظة األخرىمعامالت االتفاق بین الباحث) ٣(جدول 
  معامل االتفاق  المبادئ

  .مبدأ النشاط واالستمراریة والغرضیة: األول
  

٠٫٩٨  

  ٠٫٩٨  .مبدأ المشكالت والمھام الحقیقیة: الثاني

  ٠٫٩٧  .مبدأ التفاوض االجتماعي: الثالث

  ٠٫٩٩  .  مبدأ المعرفة السابقة: الرابع

  ٠٫٩٧  .مبدأ التكیف والمواءمة: الخامس

   ٠٫٩٦  .ة الكلیةالدرج
  

وھي مرتفعة وتشیر إلى ثبات ) ٠٫٩٨(إلى ) ٠٫٩٧(تراوحت قیم معامل االتفاق من 
المالحظین، ومن ثم إمكانیة اعتماد الباحثة على نفسھا في مالحظة أفراد العینة النھائیة والوثوق 

  .في درجات المالحظة
  : أداة الدراسة في صورتھا النھائیة
ت بطاقة المالحظة وثبات المحللین، أصبحت بطاقة المالحظة في بعد التأكد من صدق وثبا

  : الدراسة النھائیة على الشكل التاليعینةصورتھا النھائیة جاھزة للتطبیق على 
 -  سنوات الخبرة -المؤھل العلمي : (البیانات األولیة عن عینة الدراسة من حیث :الجزء األول

  ).تدریس البنائيعدد الدورات التدریبیة في استراتیجیات ال
  :مبادئ كالتالي) ٥(عبارة توزعت على ) ٣٥(تكون من  :الجزء الثاني
  . عبارات) ٧( مبدأ النشاط واالستمراریة والغرضیة تكون من :المبدأ األول
  .عبارات) ٧(مبدأ المشكالت والمھام الحقیقیة تكون من : المبدأ الثاني
  .عبارات) ٨(من  مبدأ التفاوض االجتماعي تكون :المبدأ الثالث
  .عبارات) ٧( مبدأ المعرفة السابقة تكون من :المبدأ الرابع

  .عبارات) ٦( مبدأ التكیف والمواءمة تكون من :المبدأ الخامس
  :فئات االستجابة ودرجات المالحظة

  :استخدمت الباحثة مقیاس ثالثي أمام كل عبارة في بطاقة المالحظة كالتالي
  مدى التمكن

غیر   متمكنة إلى حد ما  متمكنة  العبارة
  متمكنة

القدرة على جمع المعلومات من مصادرھا ذاتًیا 
  وبمشاركة زمیالتھا  
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في حالة كون المعلمة ) ٢(في حالة كون المعلمة متمكنة، والدرجة ) ٣(تم إعطاء الدرجة  .١
  .في حالة كون المعلمة غیر متمكنة) ١(متمكنة إلى حد ما، والدرجة 

  .معاییر لكل عبارة یتم من خاللھا الحكم على مدى التمكن تم وضع عدد من ال .٢
 وفًقا للمقیاس الثالثي تم استخدام المعیار التالي للحكم على قیمة المتوسط الحسابي لمدى  .٣

  :التمكن
   أقل درجة –أعلى درجة = مدى االستجابة 

 =         ٢ = ١ – ٣  
  ٠٫٦٧ = ٢/٣= عدد فئات االستجابة / مدى االستجابة = طول الفئة 

  معیار قیمة المتوسط الحسابي لمدى التمكن) ٤(جدول 
  مدى التمكن  المتوسط الحسابي

  غیر متمكنة  ١٫٦٧  أقل من – ١

  متمكنة إلى حد ما  ٢٫٣٤  أقل من – ١٫٦٧

  متمكنة  ٣  – ٢٫٣٤
   

  : إجراءات تطبیق الدراسة
  :سارت الدراسة الحالیة وفق اإلجراءات التالیة

  . راَسة وعرضھا على المحكمین وتم األخذ بأغلب مالحظاتھم المتفق علیھابناء أداة الدِّ .١
  .التأكد من صدق وثبات األداة كما عرض سابًقا .٢
 . لتسھیل تطبیق الدِّراَسةالمسئولةأخذ الموافقة من الجھات  .٣
  . في المرحلة االبتدائیة بمدینة مكة المكرمةاإلسالمیة بعدد معلمات التربیة إحصائیةأخذ  .٤
 المرحلة اإلسالمیةمعلمات للتربیة ) ١٠(ار العینة االستطالعیة للدراسة وتكونت من  اختی .٥

االبتدائیة بمدینة مكة المكرمة، بھدف التأكد من توافر الخصائص السیكومتریة لبطاقة 
، وقامت الباحثة وزمیلتھا بمالحظة المعلمات )الصدق والثبات وثبات المحللین(المالحظة 

ألنشطة، واستغرقت المالحظة أسبوعین وذلك خالل الفصل الدراسي داخل الفصول، وفي ا
  ه١٤٣٧/١٤٣٨الثاني من شھر جماد األول من عام 

الصدق و ( اختیار العینة النھائیة بعد أن تم التأكد من توافر الخصائص السیكومتریة لألداة  .٦
معلمة، دون أن ) ٣٠(، تم تطبیق بطاقة المالحظة على العینة النھائیة )الثبات وثبات المحللین

تشتمل على أي من أفراد العینة االستطالعیة، واستغرقت المالحظة أربعة أسابیع، وانتھت في 
  ه١٤٣٧/١٤٣٨شھر جماد الثاني من عام 

  .جمع البیانات وإجراء المعالجة اإلحصائیة .٧
  .تحلیل النتائج وتفسیرھا .٨
  تقدیم التوصیات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة .٩

  :اإلحصائیةاألسالیب 
  :لإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم استخدام األسالیب اإلحصائیة اآلتیة

  .التكرارات والنسب المئویة لوصف عینة الدراسة بالنسبة للبیانات األولیة .١
المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري، وذلك لحساب مدى التمكن لكل عبارة أو مجوعة  .٢

  ).المبدأ(من عبارات 
  ).المؤھل العلمي( للمقارنة بین متوسطات درجات التمكن تبًعا لمتغیر) نيمان وت(ختبار ا .٣
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سنوات (للمقارنة بین متوسطات درجات التمكن تبًعا لمتغیرات ) كروسكال والس(اختبار  .٤
  ). عدد الدورات التدریبیة في استراتیجیات التدریس البنائي–الخبرة 

  .االتساق الداخلي لحساب صدق بطاقة المالحظة .٥
  . كرونباخ لحساب ثبات بطاقة المالحظةألفا .٦
  .معادلة كوبر لالتفاق بین المحللین .٧

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا
  : السؤال الرئیس

ما مدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس البنائي في ضوء متطلبات المناھج 
  المطورة في المرحلة االبتدائیة؟
رئیس، تم استخدام بعض مقاییس اإلحصاء الوصفي والتي تمثلت في لإلجابة عن السؤال ال

لمعرفة مدى تمكن معلمات ) المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي العام(
التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس البنائي في ضوء متطلبات المناھج المطورة في المرحلة 

 - مبدأ النشاط واالستمراریة والغرضیة (والمبادئ الخمسة الفرعیة االبتدائیة سواء للدرجة الكلیة 
 مبدأ التكیف -  مبدأ المعرفة السابقة -  مبدأ التفاوض االجتماعي -مبدأ المشكالت والمھام الحقیقیة 

  :، وكانت النتائج كالتالي)والمواءمة
  

 التربیة اإلسالمیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمدى تمكن معلمات) ٥(جدول 
من مبادئ التدریس البنائي في ضوء متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة للدرجة 

  الكلیة والمبادئ الخمسة الفرعیة

المتوسط   مبادئ التدریس البنائي
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مدى 
  الترتیب  التمكن

مبدأ النشاط واالستمراریة : األول
  ٤  إلى حد ما  ٠٫٣١  ١٫٧٣  .والغرضیة

مبدأ المشكالت والمھام : الثاني
  ٥  إلى حد ما  ٠٫٣٩  ١٫٦٩  .الحقیقیة

  ٢  إلى حد ما  ٠٫٢٨  ٢٫١٦  .مبدأ التفاوض االجتماعي: الثالث
  ٣  إلى حد ما  ٠٫٢٦  ١٫٩١  . مبدأ المعرفة السابقة : الرابع

  ١  إلى حد ما  ٠٫٣٢  ٢٫٠٧  .مبدأ التكیف والمواءمة: الخامس
  -  إلى حد ما  ٠٫١٤  ١٫٩٠  .كلیةالدرجة ال
  

أن مدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس البنائي ) ٥(تشیر نتائج جدول 
وبمتوسط حسابي عام ) إلى حد ما(في المرحلة االبتدائیة على مستوى الدرجة الكلیة 

النتیجة إلى أن وتعزو الباحثة ھذه  ).٢٠١٢(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة الخالدي ).١٫٩٠(
تطبیقات المدرسة السلوكیة ماتزال ھي السائدة بین أغلب المعلمات خصوًصا إذا ما أخذنا في عین 
االعتبار أن جمیع معلمات التربیة اإلسالمیة في مكة المكرمة من المعلمات الخبیرات في تدریس 

لمتوقع أن یكون اتجاھھن المقررات السابقة والمتوافقة مع المدرسة السلوكیة وبالتالي فإنھ من ا
نحو التدریس البنائي منخفض، وھذا یستلزم بذل المزید من الدورات وورش العمل لتوجیھ 
ممارسات المعلمات التدریسیة نحو أفكار البنائیة في التعلم والتي تدعم تدریس مواد التربیة 

  . اإلسالمیة
ئي، یالحظ أن المبدأ الثالث وبالنظر إلى المبادئ الخمسة الفرعیة المكونة للتدریس البنا

، )إلى حد ما(وتمكن ) ٢٫١٦(في الترتیب األول وبمتوسط حسابي ) مبدأ التفاوض االجتماعي(
وتمكن ) ٢٫٠٧(وبمتوسط حسابي ) مبدأ التكیف والمواءمة(یلیھ في المرتبة الثانیة المبدأ الخامس 

) ١٫٩١(وبمتوسط حسابي ) لمعرفة السابقةمبدأ ا(، یلیھ في المرتبة الثالثة المبدأ الرابع )إلى حد ما(
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) مبدأ النشاط واالستمراریة والغرضیة(، یلیھ في المرتبة الرابعة المبدأ األول )إلى حد ما(وتمكن 
، وفي الترتیب الخامس جاء المبدأ الثاني )إلى حد ما(وتمكن ) ١٫٧٣(وبمتوسط حسابي 

  ).إلى حد ما(تمكن و) ١٫٦٩(وبمتوسط حسابي ) المشكالت والمھام الحقیقیة(
وفي الجزء التالي تتناول الباحثة مدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس 

من خالل ) كل مبدأ على حدة(البنائي في ضوء متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة 
  :نت كالتالياإلجابة على األسئلة الخمسة الفرعیة التي انبثقت من السؤال الرئیس، وكا

  
   :السؤال الفرعي األول

ما مدى تمكن معلمات التربیة للتدریس البنائي نحو مبدأ النشاط واالستمراریة والغرضیة في  
  ضوء متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة؟

لإلجابة عن السؤال الفرعي األول، تم استخدام بعض مقاییس اإلحصاء الوصفي والتي 
لمعرفة مدى تمكن ) المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي العام(تمثلت في 

 مبدأ النشاط واالستمراریة والغرضیة في ضوء متطلبات المناھج نحومعلمات التربیة اإلسالمیة 
  :المطورة في المرحلة االبتدائیة، وكانت النتائج كالتالي

لمعیاریة لمدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ا) ٦(جدول 
  النشاط واالستمراریة والغرضیةالمبدأ األول   نحوللتدریس البنائي

 مبدأ النشاط واالستمراریة والغرضیة

رقم
ال

 

 العبارة

ب
رتی

الت
 

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعیاري

مدى 
 التمكن

إلى حد  0.73 2.23 1 . مناقشة ما توصلت إلیھ مع زمیالتھا 2
 ما

إلى حد  0.96 1.97 2 .التفاعل اإلیجابي مع عناصر البیئة المحلیة 4
 ما

إلى حد  0.89 1.9 3 .وضع خطة لتنفیذ أنشطة التعلم  6
 ما

غیر  0.85 1.63 4 .اقتراح طرق تمكنھا من تقییم أعمالھا 7
 متمكنة 

القدرة على جمع المعلومات من مصادرھا ذاتًیا  1
 .میالتھاوبمشاركة ز

غیر  0.50 1.6 5
 متمكنة 

غیر  0.50 1.43 6 .االلتزام بأدوار التعلم مع زمیالتھا 3
 متمكنة 

 اكتساب اتجاھات إیجابیة جدیدة تجاه التعاون مع  5
 .زمیالتھا

غیر  0.66 1.33 7
 متمكنة 

إلى حد  0.31 1.73  المتوسط العام
 ما

  
بیة اإلسالمیة للتدریس البنائي نحو مبدأ أن مدى تمكن معلمات التر) ٦(یالحظ من جدول 

بمتوسط حسابي عام ) إلى حد ما(النشاط واالستمراریة والغرضیة في المرحلة االبتدائیة كان 
وتراوحت المتوسطات الحسابیة للعبارات التي تقیس مبدأ النشاط واالستمراریة ).١٫٧٣(

 إلى حد –غیر متمكنة (ة وھي تقع ضمن فئات االستجاب) ٢٫٢٣(إلى ) ١٫٣٣(والغرضیة من 
  : وتم ترتیب ھذه العبارات حسب قیم المتوسط الحسابي لمدى التمكن على النحو التالي).ما
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وتمكن ) ٢٫٢٣(بمتوسط حسابي ) مناقشة ما توصلت إلیھ مع زمیالتھا(وھي ) ٢(العبارة 
وسط حسابي بمت) التفاعل اإلیجابي مع عناصر البیئة المحلیة(وھي ) ٤(العبارة ).إلى حد ما(
بمتوسط حسابي ) وضع خطة لتنفیذ أنشطة التعلم(وھي ) ٦(العبارة ).إلى حد ما(وتمكن ) ١٫٩٧(
بمتوسط ) اقتراح طرق تمكنھا من تقییم أعمالھا(وھي ) ٧(العبارة ). إلى حد ما(وتمكن ) ١٫٩(

القدرة على جمع المعلومات من (وھي ) ١(العبارة ). إلى حد ما(وتمكن ) ١٫٦٣(حسابي 
) ٣(العبارة ). إلى حد ما(وتمكن ) ١٫٦(بمتوسط حسابي ) مصادرھا ذاتیًا وبمشاركة زمیالتھا

العبارة ).إلى حد ما(وتمكن ) ١٫٤٣(بمتوسط حسابي ) االلتزام بأدوار التعلم مع زمیالتھا(وھي 
) ١٫٣٣(بمتوسط حسابي ) اكتساب اتجاھات إیجابیة جدیدة تجاه التعاون مع زمیالتھا(وھي ) ٥(
وتعزو الباحثة النتیجة السابقة إلى اعتماد المعلمة على نفسھا في جمع ).إلى حد ما(تمكن و

المعلومات وعرضھا دون مشاركة حقیقیة من تلمیذاتھا، وھذا ینعكس سلًبا على عملیة بناء مفاھیم 
بذل التربیة اإلسالمیة لدى التلمیذة، وإضعاف بنائیة المعلومة لدیھا، وكذلك إضعاف قدرتھا على 

جھد عقلي الكتشاف المعلومة بنفسھا، وكذلك إضعاف سعیھا الستخدام المعلومة في حل المشكالت 
  .التي تواجھھا

على أھمیة دور ) ٢٠١٦(وتخالف ھذه النتیجة ما أشارت إلیھ دراسة انتصار مصطفى 
 والبحث المعلمین في توظیف ممارسة التعلم البنائي التي تجعل من المتعلمین یقومون باالستقصاء

  .في البیئة المحلیة بحیث یربطون المعرفة بحیاتھم
  : السؤال الفرعي الثاني

ما مدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة للتدریس البنائي نحو مبدأ المشكالت والمھام الحقیقیة 
  في ضوء متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة؟

استخدام بعض مقاییس اإلحصاء الوصفي والتي لإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني، تم 
لمعرفة مدى تمكن ) المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي العام(تمثلت في 

معلمات التربیة اإلسالمیة للتدریس البنائي نحو مبدأ المشكالت والمھام الحقیقیة في ضوء متطلبات 
  : كانت النتائج كالتاليالمناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة، و

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة ) ٧(جدول 
  مبدأ المشكالت والمھام الحقیقیة : للتدریس البنائي نحو المبدأ الثاني

  مبدأ المشكالت والمھام الحقیقیة

رقم
ال

  

 العبارة

ب
رتی

الت
 

 المتوسط 
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

مدى 
 التمكن

 متمكنة 0.86 2.43 1 .   تحدید مشكلة حیاتیة 2
 إلى حد ما 0.87 2.27 2 .اإلحساس بمشكلة حیاتیة 1
 إلى حد ما 0.91  2 3 . اقتراح حلول منطقیة لمشكلة حیاتیة 5
غیر  0.82 1.57 4 .تحلیل أسباب مشكلة حیاتیة 3

 متمكنة 
غیر  0.73 1.43 5 .لمشكلةتحدید الشخصیات المسئولة عن ا 4

 متمكنة 
استنتاج تعمیمات تصلح لحل مشكالت  6

 .حیاتیة ُأخرى
غیر  0.37 1.07 6

 متمكنة 
غیر  0.37 1.07 7 .اقتراح مشكالت واقعیة یمكن دراستھا 7

 متمكنة 
 إلى حد ما 0.39 1.69  المتوسط العام

میة للتدریس البنائي نحو مبدأ أن مدى تمكن معلمات التربیة اإلسال) ٧(تشیر نتائج جدول 
بمتوسط حسابي عام ) إلى حد ما(المشكالت والمھام الحقیقیة في المرحلة االبتدائیة ھو 

وتراوحت المتوسطات الحسابیة للعبارات التي تقیس مبدأ المشكالت والمھام الحقیقیة من ).١٫٦٩(
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وتم ). متمكنة-إلى حد ما  –غیر متمكنة (وھي تقع ضمن فئات االستجابة ) ٢٫٤٣(إلى ) ١٫٠٧(
  :ترتیب ھذه العبارات حسب قیم المتوسط الحسابي لمدى التمكن على النحو التالي

) ١(العبارة ).متمكنة(وتمكن ) ٢٫٤٣(بمتوسط حسابي ) تحدید مشكلة حیاتیة(وھي ) ٢(العبارة 
وھي ) ٥(العبارة ).إلى حد ما(وتمكن ) ٢٫٢٧(بمتوسط حسابي) اإلحساس بمشكلة حیاتیة(وھي 

وھي ) ٣(العبارة ).إلى حد ما(وتمكن ) ٢(بمتوسط حسابي ) اقتراح حلول منطقیة لمشكلة حیاتیة(
وھي ) ٤(العبارة ).غیر متمكنة(وتمكن ) ١٫٥٧(بمتوسط حسابي ) تحلیل أسباب مشكلة حیاتیة(
ة العبار).غیر متمكنة(وتمكن ) ١٫٤٣(بمتوسط حسابي ) تحدید الشخصیات المسئولة عن المشكلة(
وتمكن ) ١٫٠٧(بمتوسط حسابي ) استنتاج تعمیمات تصلح لحل مشكالت حیاتیة ُأخرى(وھي ) ٦(
) ١٫٠٧(بمتوسط حسابي ) اقتراح مشكالت واقعیة یمكن دراستھا(وھي ) ٧(العبارة ).غیر متمكنة(

  ).غیر متمكنة(وتمكن 
 الثابتة التي ال وتعزو الباحثة ذلك إلى أن التربیة اإلسالمیة في أصلھا تقوم على الحقائق

ولكن ھناك الكثیر من التطبیقات تحتاج إلى ) أركان اإلسالم واإلیمان(تقبل الزیادة أو النقص مثل 
الذي یعتمد نجاحھ على مناقشة ) تدریس مادة الفقھ(ربط بالواقع وبالمشكالت الحقیقیة، مثل 

تخدام النموذج البنائي في على أھمیة اس) ٢٠١٥(المشكالت الفقھیة، وفي ھذا السیاق أكد الدلیمي 
  .تدریس الفقھ

  :الفرعي الثالث السؤال
ما مدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة للتدریس البنائي نحو مبدأ التفاوض االجتماعي في  

  ضوء متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة؟
ء الوصفي والتي لإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث، تم استخدام بعض مقاییس اإلحصا

لمعرفة مدى تمكن ) المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي العام(تمثلت في 
معلمات التربیة اإلسالمیة للتدریس البنائي نحو مبدأ التفاوض االجتماعي في ضوء متطلبات 

  : المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة، وكانت النتائج كالتالي
لمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة ا) ٨(جدول 

  مبدأ التفاوض االجتماعي : للتدریس البنائي نحو المبدأ الثالث
 مبدأ التفاوض االجتماعي

رقم
ال

  

  العبارة

ب
رتی

الت
 

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعیاري

مدى 
 التمكن

 متمكنة 0.51 2.87 1 .خل الصفتشكیل مجموعات تعاونیة دا 8

تغییر اتجاھاتھا بناًء على االتجاه العام اإلیجابي  6
 متمكنة 0.52 2.73 2 .والتربوي لمجموعة التعلم

 متمكنة 0.55 2.67 3 .بناء المعرفة بأسالیب تشاركیھ 3
 متمكنة 0.61 2.67 4 .االعتماد اإلیجابي المتبادل بینھا وبین زمیالتھا 2

االكتشاف الجماعي لموضوع التعلم ممارسة  7
 إلى حد ما 0.76 2.33 5 .الجدید

بناء مفاھیم مشتركة تعبر عن الفھم المشترك  5
 إلى حد ما 0.55 1.7 6  .لمجموعة التعلم

 إلى حد ما 0.65 1.7 7 .بناء الثقة والحب والمودة مع زمیالتھا 4

تكوین صداقات مع زمیالتھا تبنى على أساس  1
غیر  0.40  1.1 8 .سالمیةالتربیة اإل

 متمكنة 
 إلى حد ما 0.28 2.16  المتوسط العام
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إلى أن مدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة للتدریس البنائي نحو ) ٨(تشیر نتائج جدول 
بمتوسط حسابي عام ) إلى حد ما(مبدأ التفاوض االجتماعي في المرحلة االبتدائیة ھو 

) ١٫١(ابیة للعبارات التي تقیس مبدأ التفاوض االجتماعي من وتراوحت المتوسطات الحس).٢٫١٦(
وتم ترتیب ). متمكنة-  إلى حد ما –غیر متمكنة (، وھي تقع ضمن فئات االستجابة )٢٫٨٧(إلى 

  :ھذه العبارات حسب قیم المتوسط الحسابي لمدى التمكن على النحو التالي
) ٢٫٨٧(بمتوسط حسابي ) تشكیل مجموعات تعاونیة داخل الصف(وھي ) ٨(العبارة 

تغییر اتجاھاتھا بناًء على االتجاه العام اإلیجابي والتربوي (وھي ) ٦(العبارة ). متمكنة(وتمكن 
بناء المعرفة (وھي ) ٣(العبارة ).متمكنة(وتمكن ) ٢٫٧٣(بمتوسط حسابي ) لمجموعة التعلم
االعتماد اإلیجابي (وھي ) ٢(العبارة ).متمكنة(وتمكن ) ٢٫٦٧(بمتوسط حسابي ) بأسالیب تشاركیھ

وھي ) ٧(العبارة ).متمكنة(وتمكن ) ٢٫٦٧(بمتوسط حسابي ) المتبادل بینھا وبین زمیالتھا
إلى حد (وتمكن ) ٢٫٣٣(بمتوسط حسابي ) ممارسة االكتشاف الجماعي لموضوع التعلم الجدید(

بمتوسط ) لتعلمبناء مفاھیم مشتركة تعبر عن الفھم المشترك لمجموعة ا(وھي ) ٥(العبارة ).ما
) بناء الثقة والحب والمودة مع زمیالتھا(وھي ) ٤(العبارة ).إلى حد ما(وتمكن ) ١٫٧(حسابي 

تكوین صداقات مع زمیالتھا تبنى (وھي ) ١(العبارة ).إلى حد ما(وتمكن ) ١٫٧(بمتوسط حسابي 
  ).غیر متمكنة(وتمكن ) ١٫١(بمتوسط حسابي ) على أساس التربیة اإلسالمیة

 منھا صغر حجم الفصول الدراسیة، وكثافة أعداد كثیرةالباحثة ذلك إلى أسباب وتعزو 
التلمیذات من جھة، وعدم وجود توافق بین كم المقرر الدراسي الكبیر، وعدد الحصص 

  .المخصصة لتدریسھ
كما تعزو الباحثة ھذه النتائج إلى اعتقاد أن كثیًرا من المعلمات یرون أنھ ال یمكن فتح 

ر والتفاوض في تدریس التربیة اإلسالمیة كونھا تعتمد على مصادر ثابتة ال تقبل مجال الحوا
ویجھل الكثیر منھن أن اإلسالم صالح لكل زمان ومكان وأن ھناك الكثیر من . الحوار أو الجدل

القضایا والمستجدات المعاصرة التي تحتاج إلى الحوار والتفاوض وربطھا بموضوعات التربیة 
د الباحثة أنھ ال تعارض بین كون التربیة اإلسالمیة ثابتة في أصولھا وأركانھا ال وتج. اإلسالمیة

تقبل النقاش والتفاوض، وبین المسائل والمستجدات المعاصرة الكثیرة التي یحتاج تدریس التربیة 
معالجتھا من خالل تعزیز مبدأ التفاوض االجتماعي في المواطن التي یحتاج تدریس اإلسالمیة إلى 

  .ربیة اإلسالمیة من خاللھاالت
  :الفرعي الرابع السؤال

ما مدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة للتدریس البنائي نحو مبدأ المعرفة السابقة في ضوء  
  متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة؟

 لإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع، تم استخدام بعض مقاییس اإلحصاء الوصفي والتي
لمعرفة مدى تمكن )  الحسابي العاموالمتوسطالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري (تمثلت في 

معلمات التربیة اإلسالمیة للتدریس البنائي نحو مبدأ المعرفة السابقة في ضوء متطلبات المناھج 
  :المطورة في المرحلة االبتدائیة، وكانت النتائج كالتالي
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ات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة المتوسط) ٩(جدول 
  مبدأ المعرفة السابقة : للتدریس البنائي نحو المبدأ الرابع

 مبدأ المعرفة السابقة  

رقم
ال

 

 العبارة

ب
رتی

الت
 

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعیاري

مدى 
 التمكن

بالمعارف الخبرات المعرفیة السابقة وربطھا   1
 متمكنة 0.43 2.77 1 .الجدیدة

أسالیب التھیئة المناسبة للربط بین الدرس  6
 متمكنة 0.63 2.77 2 .  السابق و الجدید

إلى حد  0.88 2.3 3 .االحتیاجات الخاصة بالتلمیذات قبل التدریس 5
 ما

 الخبرات الوجدانیة السابقة وربطھا بالخبرات  2
د إلى ح 0.82 1.77 4 .الجدیدة

 ما

إلى حد  0.88 1.7 5 .المشكالت التعلیمیة السابقة والقدرة على حلھا 4
 ما

 الخبرات المھاریة السابقة وربطھا بالمھارات  3
غیر  0.37 1.07 6 .الجدیدة

 متمكنة 

اھتمامات ومیول التلمیذات تجاه موضوعات  7
غیر  0.00  1 7 .التعلم باستخدام مقیاس مقنن

 متمكنة 

إلى حد  0.26 1.91  مالمتوسط العا
 ما

  
إلى أن مدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة للتدریس البنائي نحو ) ٩(تشیر نتائج جدول 

بمتوسط حسابي عام ) إلى حد ما(مبدأ المعرفة السابقة في المرحلة االبتدائیة ھو 
إلى ) ١ (وتراوحت المتوسطات الحسابیة للعبارات التي تقیس مبدأ المعرفة السابقة من).١٫٩١(
وتم ترتیب ھذه ). متمكنة- إلى حد ما –غیر متمكنة (وھي تقع ضمن فئات االستجابة ) ٢٫٧٧(

  :العبارات حسب قیم المتوسط الحسابي لمدى التمكن على النحو التالي
بمتوسط حسابي ) الخبرات المعرفیة السابقة وربطھا بالمعارف الجدیدة(وھي ) ١(العبارة 

أسالیب التھیئة المناسبة للربط بین الدرس السابق (وھي ) ٦(العبارة ).متمكنة(وتمكن ) ٢٫٧٧(
االحتیاجات الخاصة (وھي ) ٥(العبارة ).متمكنة(وتمكن ) ٢٫٧٧(بمتوسط حسابي ) والجدید

الخبرات (وھي ) ٢(العبارة ).إلى حد ما(وتمكن ) ٢٫٣(بمتوسط حسابي ) بالتلمیذات قبل التدریس
العبارة ).إلى حد ما(وتمكن ) ١٫٧٧(بمتوسط حسابي ) لخبرات الجدیدةالوجدانیة السابقة وربطھا با

إلى حد (وتمكن ) ١٫٧(بمتوسط حسابي ) المشكالت التعلیمیة السابقة والقدرة على حلھا(وھي ) ٤(
بمتوسط حسابي ) الخبرات المھاریة السابقة وربطھا بالمھارات الجدیدة(وھي ) ٣(العبارة ).ما
اھتمامات ومیول التلمیذات تجاه موضوعات (وھي ) ٧(العبارة ). نةغیر متمك(وتمكن ) ١٫٠٧(

  ).غیر متمكنة(وتمكن ) ١(بمتوسط حسابي) التعلم باستخدام مقیاس مقنن
وتعزو الباحثة ذلك إلى عدم فھم المعلمات لھذا المبدأ بشكل جید، واعتمادھن على التمھید التقلیدي 

قة والجدیدة بشكل منظم، كما أن الخبرات في التربیة والذي ال یراعي الربط بین المعلومات الساب
اإلسالمیة تراكمیة تقوم على بعضھا البعض كذلك واقعیة تربط بواقع التلمیذات، وعدم تمكن 

وتتفق ھذه النتیجة مع ،المعلمات من ھذا الجانب یدل على قصور في مھارات التدریس لدیھن 
 قصور لدى معلمات التربیة اإلسالمیة في والتي تؤكد على وجود) ٢٠٠٧(دراسة ریم العلي 

  ).المادة العلمیة، والكفاءة في التدریس(أدائھن التدریسي من حیث 
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  :السؤال الفرعي الخامس
ما مدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة للتدریس البنائي نحو مبدأ التكیف والمواءمة في ضوء 

  متطلبات المناھج المطورة في المرحلة االبتدائیة ؟
لإلجابة عن السؤال الفرعي الخامس، تم استخدام بعض مقاییس اإلحصاء الوصفي والتي 

لمعرفة مدى تمكن ) المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمتوسط الحسابي العام(تمثلت في
معلمات التربیة اإلسالمیة للتدریس البنائي نحو مبدأ التكیف والمواءمة في ضوء متطلبات المناھج 

  :رة في المرحلة االبتدائیة، وكانت النتائج كالتاليالمطو
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة ) ١٠(جدول  

  مبدأ التكیف والمواءمة: للتدریس البنائي نحو المبدأ الخامس
 مبدأ التكیف والمواءمة   : المجال الخامس

رقم
ال

  

 العبارة
رتی

الت
 ب

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 مدى التمكن المعیاري

 متمكنة 0.38 2.83 1 .القدرة على تلخیص المعلومات 3

تطبیق المعرفة المكتسبة في مواقف  5
 إلى حد ما 0.84 2.33 2 .جدیدة

 إلى حد ما 0.90 2.13 3 .القدرة على استنتاج أسباب جدیدة 2
 إلى حد ما 0.90 2.13 4 .القدرة على تفسیر الحقائق منطقًیا 4

اقتراح طرائق بدیلة الكتساب  6
 إلى حد ما 0.92 1.7 5 .المعلومات

 غیر متمكنة  0.60  1.3 6 .القدرة على تكوین مفاھیم جدیدة 1
 إلى حد ما 0.32 2.07  المتوسط العام

نحو إلى أن مدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة للتدریس البنائي ) ١٠(تشیر نتائج جدول 
بمتوسط حسابي عام ) إلى حد ما(مبدأ التكیف والمواءمة في المرحلة االبتدائیة ھو 

إلى ) ١٫٣(وتراوحت المتوسطات الحسابیة للعبارات التي تقیس مبدأ المعرفة السابقة من ).٢٫٠٧(
وتم ترتیب ھذه ). متمكنة- إلى حد ما –غیر متمكنة (وھي تقع ضمن فئات االستجابة ) ٢٫٨٣(

  :ت حسب قیم المتوسط الحسابي لمدى التمكن على النحو التاليالعبارا
وتمكن ) ٢٫٨٣(بمتوسط حسابي ) القدرة على تلخیص المعلومات(وھي ) ٣(العبارة 

) ٢٫٣٣(بمتوسط حسابي ) تطبیق المعرفة المكتسبة في مواقف جدیدة(وھي ) ٥(العبارة ).متمكنة(
بمتوسط حسابي ) ى استنتاج أسباب جدیدةالقدرة عل(وھي ) ٢(العبارة ).إلى حد ما(وتمكن 

بمتوسط ) القدرة على تفسیر الحقائق منطقًیا(وھي ) ٤(العبارة ).إلى حد ما(وتمكن ) ٢٫١٣(
) اقتراح طرائق بدیلة الكتساب المعلومات(وھي ) ٦(العبارة ).إلى حد ما(وتمكن ) ٢٫١٣(حسابي 

) القدرة على تكوین مفاھیم جدیدة(ي وھ) ١(العبارة ).إلى حد ما(وتمكن ) ١٫٧(بمتوسط حسابي 
وتعزو الباحثة ذلك إلى ضعف توجھ المعلمات نحو ).غیر متمكنة(وتمكن ) ١٫٣(بمتوسط حسابي 

  . المنھج االستقرائي في التدریس
  : السؤال السادس الفرعي

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة تعزى إلى متغیرات 
  ھل العلمي، سنوات الخبرة، عدد الدورات التدریبیة في استراتیجیات التدریس البنائي؟المؤ
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       المقارنة حسب المؤھل العلمي: أوًلا
 )١١(جدول 

واالنحرافات المعیاریة لمدى تمكن ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ   المتوسطات الحسابیة
  يئیة تبًعا للمؤھل العلمالتدریس البنائي في المرحلة االبتدا

المؤھل  مبادئ التدریس البنائي
  العلمي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مبدأ النشاط : األول 0.30 1.70 26 تربوي
 واالستمراریة والغرضیة

 0.39 1.89 4 غیر تربوي

مبدأ المشكالت : الثاني 0.41 1.67 26 تربوي
 والمھام الحقیقیة

 0.24 1.82 4 غیر تربوي

مبدأ التفاوض : الثالث 0.30 2.07 26 تربوي
 االجتماعي 

 0.20 2.00  4 غیر تربوي

 مبدأ المعرفة السابقة: الرابع 0.27 1.90 26 تربوي

 0.12 2.00 4 غیر تربوي

مبدأ التكیف : الخامس 0.33 2.05 26 تربوي
 والمواءمة   

 0.25 2.21 4 غیر تربوي

 الدرجة الكلیة 0.14 1.90 26 ويترب

 0.12 2.01 4 غیر تربوي

  
إلى وجود فروق ظاھریة بین المتوسطات الحسابیة لمدى تمكن ) ١١(تشیر نتائج جدول 

ولمعرفة ھل .ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس البنائي تعزى إلى متغیر المؤھل العلمي
صائیة لم تتمكن الباحثة من استخدام اختبار ھذه الفروق ھي فروق ظاھریة أم فروق ذات داللة إح

وتم استخدام االختبار  ،)وي غیر ترب(معلمات فقط في فئة المؤھل العلمي ) ٤(بسبب وجود ) ت(
  :اإلحصائي البدیل وھو اختبار مان وتني وكانت النتائج كالتالي

 )١٢(جدول 
 ة حول مدى تمكن ُمعلِّماتللمقارنة بین متوسطات استجابات عینة الدراس) ي(اختبار مان وتني 

  التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس البنائي في المرحلة االبتدائیة تبًعا للمؤھل العلمي

 العدد المؤھل العلمي مبادئ التدریس البنائي
 متوسط
 قیمة ي  الرتب

 قیمة
 ز

 الداللة
 اإلحصائیة

مبدأ النشاط : األول 14.87 26 تربوي
 19.63 4 غیر تربوي واالستمراریة والغرضیة

35.50 1.02 0.31 

مبدأ المشكالت : الثاني 15.17 26 تربوي
 17.63 4 غیر تربوي والمھام الحقیقیة

43.50 0.53 0.60 

 0.43 0.79 39.50 15.98 26 تربويمبدأ التفاوض : الثالث
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 العدد المؤھل العلمي مبادئ التدریس البنائي
 متوسط
 قیمة ي  الرتب

 قیمة
 ز

 الداللة
 اإلحصائیة

 12.38 4 غیر تربوي االجتماعي 
مبدأ المعرفة : الرابع 14.90 26 تربوي

 19.38 4 غیر تربوي السابقة
36.50 0.96 0.34 

مبدأ التكیف : الخامس 14.88 26 تربوي
 19.50 4 غیر تربوي والمواءمة   

36.00 1.00 0.32 

 0.15 1.44 28.50 14.60 26 تربوي الدرجة الكلیة
) ٢٨٫٥( من للدرجة الكلیة والمبادئ الفرعیة تراوحت) مان وتني(أن قیم ) ١٢(تشیر نتائج جدول 

) ٠٫٥٣(من ) ز(،وتراوحت قیم )ز(،وتم اختبار داللتھا اإلحصائیة باستخدام اختبار )٤٣٫٥(إلى 
وتشیر إلى عدم وجود فروق ذات داللة ، ،وجمیع ھذه القیم غیر دالة إحصائًیا)١٫٤٤(إلى 

میة من إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول مدى تمكن ُمعلِّمات التربیة اإلسال
تعزى إلى متغیر المؤھل (مبادئ التدریس البنائي على مستوى الدرجة الكلیة والمبادئ الفرعیة 

،ویرجع ذلك في كون أغلب العینة من )٢٠١٢(وھذه النتیجة تعارض دراسة الخالدي ).العلمي
  .حملة البكالوریوس التربوي

 المقارنة تبًعا لسنوات الخبرة : ثانًیا
  )١٣(جدول 

 الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمدى تمكن ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ المتوسطات
  التدریس البنائي في المرحلة االبتدائیة تبًعا لسنوات الخبرة

المتوسط  العدد سنوات الخبرة  مبادئ التدریس البنائي
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 0.29 1.71 4  سنوات٥  - ١ن م

مبدأ النشاط : األول 0.26 1.74 6  سنوات١٠ - ٦من 
 واالستمراریة والغرضیة

 0.34 1.73 20  سنة فأكثر١١ من 

 0.36 1.93 4  سنوات٥ - ١من 

مبدأ المشكالت : الثاني 0.36 1.71 6  سنوات١٠ - ٦من 
 والمھام الحقیقیة

 0.40 1.64 20  سنة فأكثر١١ من 

 0.07 2.25 4  سنوات٥ - ١من 

مبدأ التفاوض : الثالث 0.15 2.10 6  سنوات١٠ - ٦من 
 االجتماعي 

 0.33 2.01 20  سنة فأكثر١١ من 

 0.27 1.75 4  سنوات٥   - ١من 
مبدأ المعرفة : الرابع 0.38 1.95 6  سنوات١٠ - ٦من 

 السابقة
 0.21 1.93 20  سنة فأكثر١١ من 

مبدأ التكیف : الخامس 0.33 1.83 4  سنوات٥   - ١من 
 والمواءمة   

 0.25 1.94 6  سنوات١٠ - ٦من 
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المتوسط  العدد سنوات الخبرة  مبادئ التدریس البنائي
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 0.31 2.16 20  سنة فأكثر١١ من 

 0.15 1.93 4  سنوات٥   - ١من 

 الدرجة الكلیة 0.11 1.91 6  سنوات١٠ - ٦من 

 0.15 1.91 20  سنة فأكثر١١ من 
 

 إلى وجود فروق ظاھریة بین المتوسطات الحسابیة لمدى تمكن) ١٣(تشیر نتائج جدول 
ولمعرفة ھل . ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس البنائي تعزى إلى متغیر سنوات الخبرة

لم تتمكن الباحثة من استخدام اختبار ،ھذه الفروق ھي فروق ظاھریة أم فروق ذات داللة إحصائیة
معلمات ) ٦(وأیًضا ،) سنوات٥  -  ١من (معلمات فقط في فئة ) ٤(بسبب وجود ) ف(تحلیل التباین 
كروسكال (وتم استخدام االختبار اإلحصائي البدیل وھو اختبار ). سنوات١٠ - ٦من (فقط في فئة 

  :،وكانت النتائج كالتالي)والس
  )١٤(جدول 

اختبار كروسكال والس للمقارنة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول مدى تمكن ُمعلِّمات 
   البنائي في المرحلة االبتدائیة تبًعا لسنوات الخبرة التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس

مبادئ التدریس 
 متوسط العدد سنوات الخبرة البنائي

  الرتب
 كاي
 تربیع

 درجات 
 الحریة

 الداللة
 اإلحصائیة

 14.75 4  سنوات٥ - ١من 
 16.08 6  سنوات١٠ - ٦من 

مبدأ : األول
النشاط 

واالستمراریة 
 15.48 20  سنة فأكثر١١ من  .والغرضیة

0.06 2 0.97 

 20.00 4  سنوات٥ - ١من 
 17.17 6  سنوات١٠ - ٦من 

مبدأ : الثاني
المشكالت 
والمھام 
 14.10 20  سنة فأكثر١١ من  .الحقیقیة

1.82 2 0.40 

 22.00 4  سنوات٥ - ١من 
 13.58 6  سنوات١٠ - ٦من 

مبدأ : الثالث
التفاوض 
 14.78 20  سنة فأكثر١١ من  . االجتماعي

2.77 2 0.25 

 10.00 4  سنوات٥ - ١من 
مبدأ : الرابع 16.25 6  سنوات١٠ - ٦من 

 .المعرفة السابقة
 16.38 20  سنة فأكثر١١ من 

1.86 2 0.39 

 10.38 4  سنوات٥ - ١من 
 11.83 6  سنوات١٠ - ٦من 

مبدأ : الخامس
التكیف 

 17.63 20  سنة فأكثر١١ من  .  والمواءمة 
3.74 2 0.15 

 15.50 4  سنوات٥ - ١من 
 .الدرجة الكلیة 14.75 6  سنوات١٠ - ٦من 

 15.73 20  سنة فأكثر١١ من 
0.06 2 0.97 
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للدرجة الكلیة والمبادئ الفرعیة تراوحت من ) كاي تربیع(أن قیم ) ١٤(تشیر نتائج جدول 
ھذه القیم غیر دالة إحصائًیا، وتشیر إلى عدم وجود فروق ذات داللة وجمیع ) ٣٫٧٤(إلى ) ٠٫٠٦(

إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول مدى تمكن ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة من 
تعزى إلى متغیر سنوات (مبادئ التدریس البنائي على مستوى الدرجة الكلیة والمبادئ الفرعیة 

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن ).٢٠١١( یجة مع دراسة ھندي وإیمان التمیمي ،وتتفق ھذه النت)الخبرة
الخبرة وحدھا ال تكفي إذا لم یصاحبھا برامج تطویر شاملھ للمعلمة یُمكنھا من مواكبة المستجدات 

  .  التدریسیة المتسارعة والتي من أھمھا في ھذه األلفیة النظریة البنائیة ونماذجھا المختلفة 
  قارنة تبًعا لعدد الدورات التدریبیة في استراتیجیات التدریس البنائيالم: ثالًثا

  )١٥(جدول 
 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمدى تمكن ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ 
التدریس البنائي  في المرحلة االبتدائیة تبًعا لعدد الدورات التدریبیة في استراتیجیات التدریس 

  البنائي

 البنائيالتدریس مبادئ 
عدد الدورات التدریبیة في 

استراتیجیات التدریس 
 البنائي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 0.24 1.74 19  دورات٥ - ١من 

 0.36 1.59  7  دورات١٠ - ٦من 
مبدأ النشاط : األول

واالستمراریة 
 والغرضیة

 0.47 1.93 4  دورة فأكثر١١ من 

 0.45 1.68 19  دورات٥ - ١من 

مبدأ المشكالت : الثاني 0.22 1.78 7  دورات١٠ - ٦من 
 والمھام الحقیقیة

 0.39 1.57 4  دورة فأكثر١١ من 

 0.31 2.05 19  دورات٥ - ١من 

مبدأ التفاوض : الثالث 0.26  2.08 7  دورات١٠ - ٦من 
 االجتماعي 

 0.32 2.04 4  دورة فأكثر١١ من 

 0.26 1.92 19  دورات٥ - ١من 

مبدأ المعرفة : ابعالر 0.30 1.92 7  دورات١٠ - ٦من 
 السابقة

 0.23 1.86 4  دورة فأكثر١١ من 

 0.28 2.07 19  دورات٥ - ١من 

مبدأ التكیف : الخامس 0.38 2.02 7  دورات١٠ - ٦من 
 والمواءمة   

 0.43 2.17 4  دورة فأكثر١١ من 

 0.15 1.91 19  دورات٥ - ١ن م

 الدرجة الكلیة 0.14 1.91 7  دورات١٠ - ٦من 

 0.08 1.94 4  دورة فأكثر١١ من 
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إلى وجود فروق ظاھریة بین المتوسطات الحسابیة لمدى تمكن ) ١٥(تشیر نتائج جدول 
في تعزى إلى متغیر عدد الدورات التدریبیة ، ُمعلِّمات التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس البنائي

استراتیجیات التدریس البنائي،ولمعرفة ھل ھذه الفروق ھي فروق ظاھریة أم فروق ذات داللة 
معلمات فقط ) ٤(بسبب وجود ) ف(لم تتمكن الباحثة من استخدام اختبار تحلیل التباین  إحصائیة،

 وتم استخدام). دورات١٠ -  ٦من (معلمات فقط في فئة ) ٧(،وأیًضا )دورة فأكثر١١من (في فئة 
  :يوكانت النتائج كالتال) كروسكال والس(االختبار اإلحصائي البدیل وھو اختبار 

  )١٦( جدول 
  اختبار كروسكال والس للمقارنة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول مدى تمكن ُمعلِّمات

 التدریبیة في التربیة اإلسالمیة من مبادئ التدریس البنائي في المرحلة االبتدائیة تبًعا لعدد الدورات
  استراتیجیات التدریس البنائي

مبادئ التدریس 
 البنائي

عدد الدورات التدریبیة في 
استراتیجیات التدریس 

 البنائي
 متوسط العدد

 الرتب
 كاي
 تربیع

 درجات 
 الحریة

 الداللة
 اإلحصائیة

 15.92 19  دورات٥ -  ١من 
 11.71 7  دورات١٠ -  ٦من 

مبدأ : األول
النشاط 

واالستمراریة 
 20.13  4  دورة فأكثر١١من  والغرضیة

2.50 2 0.29  

 15.71 19  دورات٥ -  ١من 
 16.50 7  دورات١٠ -  ٦من 

مبدأ : الثاني
المشكالت 

 12.75  4  دورة فأكثر١١من  والمھام الحقیقیة
0.51 2 0.78 

 15.32 19  دورات٥ -  ١من 
 16.36 7  دورات١٠ -  ٦من 

مبدأ : الثالث
التفاوض 

 14.88  4  دورة فأكثر١١من  االجتماعي 
0.10 2 0.95 

 15.84 19  دورات٥ -  ١من 
مبدأ : الرابع 15.43 7  دورات١٠ -  ٦من 

 المعرفة السابقة
 14.00  4  دورة فأكثر١١من 

0.15 2 0.93 

  19  دورات٥ -  ١من 
15.24 

 15.07 7  دورات١٠ -  ٦من 
مبدأ : الخامس

التكیف 
 والمواءمة   

 17.50  4  دورة فأكثر١١من 

0.25 2 0.88 

 15.92 19  دورات٥ -  ١من 
  الدرجة الكلیة 13.29 7  دورات١٠ -  ٦من 
 17.38 4  دورة فأكثر١١من 

0.68 2 0.71 

ن    ) كاي تربیع (أن قیم   ) ١٦(تشیر نتائج جدول     للدرجة الكلیة والمبادئ الفرعیة تراوحت م
ة      ) ٢٫٥٠(إلى  ) ٠٫١٠( وجمیع ھذه القیم غیر دالة إحصائًیا، وتشیر إلى عدم وجود فروق ذات دالل

ن                ة اإلسالمیة م ات التربی ن ُمعلِّم دى تمك ة الدراسة حول م إحصائیة بین متوسطات استجابات عین
ة       ادئ الفرعی ة والمب ة الكلی ستوى الدرج ى م ائي عل دریس البن ادئ الت دد   (مب ر ع ى متغی زى إل تع

ائي          دریس البن ي استراتیجیات الت رامج         ،)الدورات التدریبیة ف ة ب ى عدم كفای ك إل ة ذل  وتعزو الباحث
ة  ة البنائی اھیم النظری ا بمف ا كافًی ات وعًی ساب المعلم ي إك وي ف دریب الترب ى .الت ع إل د یرج ذي ق وال

ة       ن جھ ا م ات بدرجة كا    ،ضعف البرامج التدریبیة وقلة الزمن المخصص لھ ة  وعدم سعي المعلم فی
دریس الخاصة نتیجة        لحضور دورات تدریبیة تمكنھن من مواكبة التطورات الحدیثة في أسالیب الت
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ن                      ذه القناعة م ل ھ د مث ى تولی ن العمل عل د م ال ب الي ف ذلك ، وبالت ام ب دیھن للقی لعدم وجود قناعة ل
  . خالل التوعیة و الحوافز التي تشجعھن على اإلقبال على التدریب

ة      استناًدا لما ورد   ات التربی ن معلم  في جمیع النتائج اإلحصائیة لھذه الدراسة فإن درجة تمك
ة             ة االبتدائی ي المرحل اھج المطورة ف ات المن ي ضوء متطلب ائي ف اإلسالمیة من مبادئ التدریس البن

ع             ، )حد ما (إلى   ي واق ة ف سلوكیة والبنائی ة ال ادئ النظری ین مب ویرجع ذلك إلى وجود بعض الخلط ب
دى     ة اإلسالمیة ،  تدریس التربی  ادئ ل  كما یعود السبب األكبر في ذلك إلى عدم الفھم األمثل لھذه المب

  . في تدریس التربیة اإلسالمیة في المیدان كالمشرفات والمعلماتالمختصات
ومن خالل النتائج التي تم التوصل إلیھا تعرض الباحثة عدًدا من التوصیات، ومجموعة من 

  .المقترحات
  :التوصیات

مل على تنمیة مھارات معلمات التربیة اإلسالمیة في المرحلة االبتدائیة والتي تتعلق بمبادئ  الع-
التدریب : التدریس البنائي موضع الدراسة الحالیة، وذلك من خالل بعض األسالیب الفاعلة مثل

  .المباشر ومواقف التدریس المصغرة والزیارات الصفیة المتبادلة
علمات التربیة اإلسالمیة في المرحلة االبتدائیة والتي تتعلق بمبادئ  العمل على تنمیة مھارات م-

  .التدریس البنائي موضع الدراسة الحالیة، من خالل إعداد أدلة محكمة للتدریس البنائي
 تنمیة مھارات معلمات التربیة اإلسالمیة في المرحلة االبتدائیة والتي تتعلق بمبادئ التدریس -

لحالیة، بصرف النظر عن نوع المؤھل أو سنوات الخبرة أو عدد الدورات البنائي موضع الدراسة ا
  .التدریبیة وربط ھذه التنمیة المھنیة بدرجات األداء الوظیفي والترقي الوظیفي للمعلمات

 إعادة النظر في محتوى الدورات التدریبیة التي تقدم للمعلمات بالتدریس البنائي عامة، من حیث -
بات، وتدعیمھا من خالل عقد مشاركات تعقد مع بیوت الخبرة األكادیمیة المحتوى وكذلك المدر

  .كلیات التربیة: مثل
  :المقترحات

 دراسة لتقویم أداء معلمات التربیة اإلسالمیة بالمرحلة االبتدائیة في ضوء التعلم النشط.  
  دراسة لتحدید مدى تمكن معلمات التربیة اإلسالمیة من التعلم النشط في المرحلة 
  .لمتوسطةا
 دراسة لتحلیل محتوى كتب التربیة اإلسالمیة في ضوء مبادئ النظریة البنائیة.  
 دراسة لتقویم كتب التربیة اإلسالمیة في ضوء مبادئ النظریة البنائیة.  
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  :قائمة المصادر والمراجع
:المصادر:أوًلا  

  .القرآن الكریم
  ).ي، وصحیح البخاري، ومسلمسنن ابن ماجھ، وسنن الترمذ(الحدیث الشریف 

  .القاھرة: عالم الكتب. معجم مصطلحات ومفاھیم التعلیم والتعلم) ٢٠٠٩(إبراھیم، مجدي عزیز 
: عالم الكتب.معجم المصطلحات التربویة والنفسیة) ٢٠٠٣(، حسن والنجار، زینب شحاتة

  .القاھرة
 : المراجع:ثانًیا

دریس المواد الشرعیة في المرحلة المتوسطة أھم مشكالت ت) ١٩٩٥(أبا نمي، فھد عبد العزیز
رسالة ماجستیر غیر منشورة، .من وجھة نظر المعلمین والموجھین بمدینة الریاض

  .الریاض: جامعة الملك سعود
فاعلیة استخدام نموذج مازانو ألبعاد التعلم في تنمیة العملیات ) ٢٠١٢(األكلبي، مفلح دخیل 

في مقرر الفقھ واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى المعرفیة العلیا والتحصیل الدراسي 
  .أبھا: رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك خالد. طالب الصف الثاني متوسط

لطالب ) ١(تطویر منھج الحدیث والثقافة اإلسالمیة ) ٢٠١٣(آل شعالن، سعید عبداهللا سعید 
رسالة .جات الطالب ومشكالتھمالمرحلة الثانویة في المملكة العربیة السعودیة في ضوء حا

  . مكة المكرمة: دكتوراه غیر منشورة، جامعة أم القرى
أثر استخدام استراتیجیة تدریس بنائیة لتدریس مبحث التربیة اإلسالمیة ) ٢٠١٠(بابیة ، محمد نمر 

رسالة دكتوراه غیر .في تنمیة قدرة طلبة الصف العاشر على االستیعاب والتفكیر الناقد
  .عمان:جامعة األردنیةال، منشورة

تقویم األداء التدریسي لمعلمي مقررات التربیة اإلسالمیة المطورة ) ٢٠١٤(البركاتي، علي بلقاسم 
ضمن المشروع الشامل لتطویر المناھج بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربیة 

  .مكة المكرمة: رسالة ماجستیر غیر منشورة،  جامعة أم القرى.السعودیة
تصورات المعلمات لسمات معلم العلوم في ضوء معاییر الجودة ) ٢٠٠٧(ثر جمیل بلجون، كو

جامعة الملك سعود، ).جستن (مجلة الجمعیة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة . الشاملة
  .اللقاء السنوي الرابع عشر

  .األردن: ، دار المیسرة للنشر٣ط.تدریس التربیة اإلسالمیة) ٢٠١١(الجالد، ماجد زكي 
خرائط المفاھیم واألسلوب المتمركز حول المشكلة وأثرھما ) ٢٠١٥(الجنابي، طارق كامل داود 

  .األردن: دار صفاء.في تحصیل المفاھیم اإلحیائیة وتنمیة حب االستطالع العلمي
، ٢ط. تدریس العلوم بأسلوب حل المشكالت النظریة والتطبیق) ٢٠٠٣(الحارثي، إبراھیم أحمد 

  .لریاضا: مكتبة الشقري
  .المدینة المنورة: مكتبة دار الزمان .أصول التربیة اإلسالمیة) ٢٠٠٦( الحازمي ، خالد محمد 

التعلیم في المملكة العربیة السعودیة رؤیة الحاضر ) ٢٠٠٧(الحامد، محمد معجب وآخرون
  . الریاض: ، مكتبة الرشد٤ط. واستشراق المستقبل

ام وسیاسة التعلیم في المملكة العربیة نظ) ٢٠١١(الحقیل، سلیمان بن عبدا لرحمن 
   . الریاض:، مكتبة العبیكان١٦ط.السعودیة

  .الریاض: ، دار أشبیلیا للنشر والتوزیع١ط. التربیة اإلسالمیة) ٢٠٠٢(الحمد، أحمد
مجلة .درجة ممارسة معلمي التربیة اإلسالمیة ومعلماتھا للتدریس البنائي) ٢٠١٢(الخالدي، جمال 

  .    ٢٩١، ص١، العدد ٢١جلدجامعة بابل، الم
  .الریاض: مطبعة الحمیضي. التعلم النشط وتطبیقاتھ التربویة) ٢٠١٥(الخالدي، یحیى عبید 

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع: عمان.تعلیم العلوم للجمیع) ٢٠٠٥(خطابیة، عبداهللا محمد 
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 اإلسالمیة في التحصیل أثر نموذج في التعلم البنائي في مادة الثقافة ) ٢٠٠٥( الخطیب ، عمر 
 بنیة مفاھیمیة متكاملة واالتجاھات لدى طلبة جامعة الحسین بن طالل نحو مادة وتكوین

رسالة دكتوراه غیر منشورة ،جامعة عمان العربیة للدراسات .الثقافة اإلسالمیة
  .األردن:العلیا

 نموذج في التعلم أثر التدریس باستخدام) ٢٠٠٤( عمر سالم والزعبي ، طالل عبداهللا ، الخطیب
البنائي في التحصیل وتكوین بنیة مفاھیمیة متكاملة وفي اتجاھات بعض طلبة جامعة 

 ، ٣المجلد .مجلة الدراسات التربویة والنفسیة.الحسین بن طالل نحو مادة الثقافة اإلسالمیة
  ٢٦-٣ ، ص٢العدد

مكتبة .دریس الفعالاستراتیجیات الت) ٢٠١٥(الخلیفة، حسن جعفر ومطاوع، ضیاء الدین محمد 
  .   جدة: المتنبي

المفاھیم األھمیة، الخصائص،  - التربیة اإلسالمیة ).٢٠٠٦(الدعیلج، إبراھیم عبد العزیز 
  .مصر: ، دار القاھرة١ط - المصادر، األھداف، القیم، الوسائط، األسس، األسالیب

، ١ط -تنظیمات، التطویرالمكونات، األسس، ال - المناھج). ٢٠٠٧(عبد العزیز الدعیلج، إبراھیم
 .مصر: القاھرة دار

، دار صفاء للنشر ١ط.النظریة البنائیة وتطبیقاتھا التربویة) ٢٠١٤(الدلیمي، عصام حسن 
  .األردن: والتوزیع

أثر استخدام استراتیجیة دورة التعلم السباعیة في تحصیل طلبة الصف ) ٢٠١٥(الدلیمي، منتصر 
رسالة ماجستیر . میة مھارات التفكیر االستنباطي لدیھمالثامن األساسي في وحدة الفقھ وتن

  .األردن: جامعة آل البیت. غیر منشورة
القاھرة، : دار الكتاب الحدیث.المناھج وتوجھاتھا المستقبلیة) ٢٠١٦(الرباط، مصطفى عبد السمیع 

  .الكویت، الجزائر
تطویر مناھجھا في دور معلمي التربیة اإلسالمیة في ) ٢٠٠٩(جمیلة مرھون جمیل، الرشیدي

 .عمان:رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة السلطان قابوس .سلطنة عمان
أثر استخدام استراتیجیات التدریس فوق المعرفیة والبنائیة للتعلم في ) ٢٠١١(الرفاعي، محمد 

اكتساب المفاھیم الفقھیة وتنمیة التفكیر االستقرائي لدى طلبة المرحلة الثانویة في 
  .األردن: جامعة عمان العربیة.الة دكتوراه غیر منشورةرس.األردن

مدى ممارسة معلمي الریاضیات للتدریس البنائي وعالقتھا بمعتقدات ) ٢٠١١(   ریان، عادل 
  . ٩٥، ص١، المجلد ٢٤العدد . مجلة جامعة القدس المفتوحة. فاعلیتھم التدریسیة

مدى تحقیقھا دراسة تطبیقیة على بعض أھداف التربیة اإلسالمیة و) ٢٠١٢(الریمي، قاسم صالح 
  .الریاض: دار عالم الكتاب.كلیات التربیة

درجة إسھام المشرف التربوي في معالجة المشكالت ) ٢٠١٣(الزھراني، خالد صالح مسفر 
رسالة .التي تواجھ معلمي المرحلة االبتدائیة في تنفیذ المناھج المطورة في منطقة الباحة

  .مكة المكرمة:م القرىماجستیر منشورة، جامعة أ
عالم .استراتیجیات التدریس رؤیة معاصرة لطرق التعلیم والتعلم) ٢٠٠٩(زیتون، حسن حسین 

  .مصر: الكتب
  .مصر: عالم الكتب. التعلم والتدریس من منظور البنائیة) ٢٠٠٦(زیتون، حسن وزیتون، كمال 

: ، دار الشروق١ط.س العلومالنظریة البنائیة واستراتیجیات تدری) ٢٠٠٧(زیتون، عایش محمود 
  .عمان

دار .االتجاھات العالمیة المعاصرة في مناھج العلوم وتدریسھا) ٢٠١٠(زیتون، عایش محمود 
  .األردن: الشروق

مشكالت تدریس العلوم الشرعیة في المرحلة الثانویة للبنات وحلولھا ) ٢٠١١(السبیعي، بناء سعید 
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك .حسب رأي المعلمات والمشرفات والتربویات

  .الریاض: سعود
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مدى ممارسة معلمات العلوم الشرعیة بالمرحلة المتوسطة ) ٢٠٠٩(السحیباني، إیمان عبدالعزیز 
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة اإلمام .لمھارات التفكیر اإلبداعي في أدائھن التدریسي

  .الریاض: محمد بن سعود اإلسالمیة 
  .الكویت: دار النھضة العربیة. المناھج المعاصرة) ٢٠١٠(حان، الدمرداش عبد المجید سر

دور مناھج التربیة اإلسالمیة المطورة في ) ٢٠١٢(سرور، فاطمة محمد والعزام، محمد نایل 
تنمیة قیم المواطنة الصالحة لدى طالب المرحلة األساسیة العلیا من وجھة نظر المعلمین في 

  . ٥٠٣- ٤٨٧، ص ٢، العدد٣٩المجلد . جلة العلوم التربویةم.تربیة اربد
جامعة .مشكالت تدریس التربیة اإلسالمیة في اندونیسیا) ٢٠٠٢(السعدان، ابراھیم عبد اهللا 

  .   ٤٣٦- ٤٠٤، ص ١٨، المجلد ٢العدد . اسیوط، مجلة كلیة التربیة
علوم الدینیة في المرحلة أھم المشكالت التي تواجھ تدریس ال) ١٩٩١(السكران، محمد إبراھیم 

رسالة . الثانویة بمدینة الریاض من وجھة نظر الطالب وأولیاء أمورھم والمدرسین
  .الریاض: ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك سعود

مشكالت تنفیذ مشروع التطویر الشامل في الصف األول ) ٢٠١١(الشمري، فیصل فھد 
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة . نالمتوسط بمدینة سكاكا من وجھة نظر المعلمی

  الریاض : الملك سعود
رسالة . مشكالت تدریس القرآن الكریم في الصفوف األولیة) ٢٠٠٥(الشمري، محمد مضحي 

  .الریاض: ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك سعود
: وزیعدار الشروق للنشر والت. طرق تدریس التربیة اإلسالمیة) ٢٠٠٥(الشمري، ھدى علي جواد 

  .األردن
أثر التدریس وفق نموذج دورة التعلم والخرائط المفاھیمیة ) ٢٠٠٤(عمر عبدالقادر ، الشملتي

رسالة دكتوراه غیر منشورة ، .في اكتساب طلبة المرحلة األساسیة العلیا للمفاھیم الفقھیة
  .األردن: جامعة عمان 

دراسة -. ي ضوء النظریة البنائیةبعض مسؤولیات المعلم المھنیة ف) ٢٠١٠(الصغیر، أحمد حسین 
، ٦٥، العدد ١٧المجلد .  مجلة مستقبل التربیة العربیة-میدانیة في مجتمع اإلمارات

  .  ١٩٢ص
استراتیجیات -النظریة البنائیة وتطبیقاتھا في تدریس اللغة العربیة) ٢٠١٣(الضوي، منیف خضیر 

  .الریاض: میضي، مطابع الح١ ط- التدریس الحدیثة ونماذج للتقویم البنائي
 -  تخطیطھ، مھاراتھ، استراتیجیاتھ، تقویمھ –التدریس الفعال ) ٢٠١٠(الطناوي، عفت مصطفى 

  .األردن: ، دار المیسرة للنشر والتوزیع٢ط
تقویم عملیات تطویر المناھج الدراسیة في التعلیم ) ٢٠٠٨(إبراھیم أحمد عبدالعزیز ، العامر 

عودیة في ضوء االتجاھات التربویة الحدیثة والخبرات العام للبنین بالمملكة العربیة الس
: رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة اإلمام محمد بن سعود.العالمیة المعاصرة

  .الریاض
مشكالت تعلیم التربیة اإلسالمیة في المرحلة المتوسطة بمدینة ) ٢٠٠٧(عبد األحد، ظھیر أحمد 

سالة ماجستیر منشورة، جامعة الملك ر. دلھي من وجھة نظر المعلمین ومدیري المدارس
  .الریاض: سعود

مكتبة .بناء وتطویر المناھج) ٢٠١٢(عبد الحمید، خضرة سالم و أبو ھدرة، سوزان محمود 
  .الدمام: المتنبي

المدخل المنظومي وبعض نماذج التدریس القائمة على الفكر ). ٢٠٠٤(عبد الصبور، منى 
ي الرابع حول المدخل المنظومي في التدریس ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العرب.البنائي
  . والتعلم

: ، دار الكتاب الجامعي١ط. التعلم البنائي والمفاھیم النحویة) ٢٠١٥(عبداهللا، سامیة محمد محمود 
  .اإلمارات
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بناء برنامج حاسوبي لتقویم أداء معلمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة ) ٢٠١١(العبدلي، فرحان 
: رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعةكلیمنتس.  على تحصیل تالمیذھماالبتدائیة وأثره

  .العراق
درجة مراعاة كتب الفقھ المطورة للمرحلة االبتدائیة لألسس ) ٢٠١٤(العتیبي، صالح سعود فرج 

رسالة دكتوراه غیر منشورة، . العقدیة والفكریة واالجتماعیة والنفسیة والمعرفیة للمنھج
  .المكرمةمكة : جامعة أم القرى

، دار الناشر ١ط.التربیة اإلسالمیة األصول و التطبیقات) ٢٠٠٦(العجمي، محمد عبد السالم 
  .الریاض: الدولي

النظریة البنائیة االجتماعیة وتطبیقاتھا في ) ٢٠١٦(العدوان، زید سلیمان وداود، أحمد عیسى 
  ..األردن: ، الناشر مركز دیبونو لتعلیم الفكر١ط.التدریس

، دار صفاء للنشر ١ط.االستراتیجیات الحدیثة في التدریس الفعال) ٢٠٠٨(سن علي عطیة، مح
  .األردن: والتوزیع

، الدار المنھجیة ١ط.البنائیة وتطبیقاتھا استراتیجیات التدریس الحدیثة) ٢٠١٥(عطیة، محسن علي 
  .األردن: للنشر والتوزیع
سالمیة بالمرحلة الثانویة من وجھة معوقات تدریس مواد التربیة اإل) ٢٠٠٩(عفیف، صالح أحمد 

نظر مشرفیھا ومعلمیھا بمكة المكرمة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة 
  .المكرمة

تقویم معلمات العلوم الشرعیة في المرحلة المتوسطة في ضوء ) ٢٠٠٧(العلي، ریم عبد العزیز 
: جامعة الملك سعود. جستیر منشورةرسالة ما. المعاییر المقترحة لجودة األداء التدریسي

  .الریاض
أسباب عزوف بعض معلمي التربیة اإلسالمیة عن التدریس ) ٢٠١١(العمیري، سلیمان محمد 

رسالة ماجستیر غیر .بالمرحلة الثانویة من وجھة نظر المعلمین والمشرفین التربویین
  .مكة المكرمة: منشورة، جامعة أم القرى

 فاعلیة استخدام نموذج التعلم البنائي في تنمیة مھارات التفكیر )٢٠١٣(العنزي، فیصل مفرح 
رسالة دكتوراه . الناقد والتحصیل الدراسي في مقرر الفقھ لدى طالب الصف الثالث متوسط

  .مكة: غیر منشورة، جامعة ام القرى
، ١ط.یةالتربیة اإلسالمیة واستراتیجیات تدریسھا وتطبیقاتھا العمل) ٢٠١٠(العیاصرة، ولید رفیق 

  .األردن: دار المیسرة
تقویم أداء معلمي التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة في ضوء ) ٢٠١٠(عیسى، محمد أحمد 

، الجزء ٧٦العدد . مجلة كلیة التربیة بالمنصورة. المعاییر المھنیة لجودة األداء التدریسي
  . ٢٠١١، ص٢

 عالم -اصر، األسس، أنواعھا، التطویر  المفھوم، العن- المناھج التربویة ) ٢٠٠٦(فایز، رزق 
  .األردن: الكتب الحدیث

  .األردن: دار الشرق.المناھج التعلیمیة والتدریس الفاعل): ٢٠٠٦(الفتالوي، سھیلة محسن 
، مؤسسة ٣ط.أسالیب وطرق تدریس مواد التربیة اإلسالمیة) ٢٠٠٢(الفرج، عبد الرحمن مبارك 

  .الریاض: الجریسي للنشر والتوزیع
، دار ١ط. صناعة المناھج وتطویرھا في ضوء النماذج) ٢٠٠٧(ج، عبد اللطیف بن حسین فر

  .عمان: الثقافة للنشر والتوزیع
الوراق للنشر .أساسیات التنمیة المھنیة للمعلمین) ٢٠٠٦(الفرح، وجیھ ودبابنة، میشیل 

  .عمان: والتوزیع
تربیة اإلسالمیة ومتطلبات مناھج ال) ٢٠١٦(قاسم، محمد جابر وعبد الرشید، وحید حامد 

  . مصر: ، الدار المصریة اللبنانیة١ط.تدریسھا
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أثر بعض العوامل المؤثرة في درجة التمكن المعرفي للنظریة ) ٢٠٠٧(القبیالت، راجي عیسى 
مجلة .البنائیة لدى طلبة مساق مناھج وأسالیب تدریس العلوم بجامعة اإلسراء الخاصة

  . ٢٤٦، ص٢عددالبحوث النفسیة والتربویة،  ال
تقویم األداء التدریسي لمعلمي التربیة اإلسالمیة في مادة ) ٢٠١٢(القحطاني، محمد ھادي حسین 

التوحید لطالب المرحلة المتوسطة في المملكة العربیة السعودیة في ضوء معاییر 
  .مكة المكرمة: رسالة ماجستیر منشورة، جامعة أم القرى.الجودة

وبات تدریس العلوم الشرعیة المطورة في الصف الرابع صع) ٢٠١٢(القرني، علي خضر 
رسالة ماجستیر غیر .االبتدائي وأثرھا على األداء التدریسي للمعلم في مدینة الریاض

  .الریاض: منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود
في أثر استراتیجیتي ماوراء المعرفة والتعلم البنائي ) ٢٠١٠(القیام ، حسین إبراھیم عبدالرحمن 

اكتساب المفاھیم العقدیة وتنمیة مھارتي إصدار األحكام واتخاذ القرار في مبحث العلوم 
رسالة دكتوراه غیرمنشورة، جامعة عمان .اإلسالمیة لطالب المرحلة الثانویة في األردن 

  األردن : العربیة 
استخدامھم درجة معرفة معلمي التربیة اإلسالمیة بالنظریة البنائیة و) ٢٠١٠(، محمد القیسي

رسالة . لھا في ضوء مقوالتھا األساسیة في المملكة العربیة السعودیة
  .األردن: مؤتة ماجستیرغیرمنشورة،جامعة

ما مدى إتقان معلم العلوم االجتماعیة بمدارس التعلیم العام بدولة ) ٢٠٠٢(كرم ، إبراھیم محمد 
 –ین والمدرسین األوائل  دراسة استطالعیة آلراء الموجھ–الكویت للكفایات التدریسیة 
  .١٢٥، ص ٣، المجلد ٤العدد .مجلة العلوم التربویة والنفسیة

مؤسسة حورس . تطویر المنھج من منظور االتجاه المعاصر) ٢٠١٠(الكسباني، محمد السید علي 
  .مصر:الدولیة للنشر

  .عینال: دار الكتاب الجامعي. مدخل إلى طرائق التدریس) ٢٠٠١(، عبد الوھاب عوض كویران
، المكتبة ١ط.تدریس العلوم والتربیة العلمیة من السلوكیة إلى البنائیة) ٢٠١٥(مازن، حسام محمد 

  .مصر: العصریة
دراسة تقویمیة لألداء التدریسي لمعلمي التربیة اإلسالمیة ) ٢٠١١(المالكي ، مسفر عیضة مسفر 

غیر منشورة ، جامعة أم رسالة دكتوراه .للمرحلة الثانویة في ضوء معاییر الجودة الشاملة
  .مكة المكرمة: القرى 

  .مكة: ، مكتبة الرشد١ط. استراتیجیات التدریس الحدیثة) ٢٠١٧(المالكي، عبد الرحمن عبد اهللا 
تقویم مقررات الفقھ في المرحلة الثانویة في ضوء ) ٢٠٠٨(المالكي، عدنان بخیت عطیة 

مكة : شورة، جامعة أم القرى رسالة ماجستیر غیر من. المستجدات الفقھیة المعاصرة
 .المكرمة

دور األسالیب التدریسیة في تطویر األداء المھني لمعلمي ) ٢٠١٥(المالكي، مسفر عبد اهللا سالم 
رسالة دكتوراه .التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة بمدینة الطائف بالمملكة العربیة السعودیة

  .مالیزیا: منشورة، جامعة المدینة العالمیة
  .مصر:دار المعرفة الجامعیة.البنائیة عند لیفي ستروس) ٢٠١٦(حمد، فادیة فؤاد حمیدو م

تطویر أداء معلمات التربیة اإلسالمیة بالمدارس العربیة التكمیلیة في مرحلة ) ٢٠١٥(محمد، نجاة 
رسالة ماجستیر منشورة، .التعلیم االبتدائي ببریطانیا في ضوء الكفایات المھنیة للمعلمات

  .مالیزیا: معة العالمیةالجا
المدینة : دار البخاري.إعداد المعلم من منظور التربیة اإلسالمیة) ١٩٩٥(محمود، عبد اهللا 

  .المنورة
، مكتبة الفالح للنشر ٢ط.منھج التربیة اإلسالمیة أصولھ وتطبیقاتھ) ٢٠٠٢(مدكور، علي أحمد 

  .الكویت: والتوزیع
 مفاھیمھا، -المناھج التربویة الحدیثة) ٢٠٠٤(مرعي، توفیق أحمد والحیلة، محمد محمود 

  .عمان:  دار المیسرة-وعناصرھا، وأسسھا، وعملیاتھا 



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٢١

ممارسات التعلم البنائي لدى معلمي التربیة اإلسالمیة وعالقتھا ) ٢٠١٦(مصطفى، انتصار غازي 
  . ٣٤٤، ص ٣، العدد ١٢المجلد . المجلة األردنیة في العلوم التربویة.ببعض المتغیرات

تقویم أداء معلمي العلوم الشرعیة في ضوء معاییر وزارة ) ٢٠٠٩( طویرش ریاض، المطرفي 
رسالة ماجستیرغیرمنشورة ، .التعلیم من وجھة نظر المشرفین التربویین ومدیري المدارس

  .الریاض: جامعة الملك سعود 
، مكتبة الفالح ١ط. التعلم الذاتي ) ٢٠٠٦(مغراوي، عبد المؤمن محمد و الربیعي، سعید حمد  

  الكویت : للنشر والتوزیع
تطویر المفاھیم الوطنیة في مقررات العلوم الشرعیة ) ٢٠١٢(المقاطي، صالح إبراھیم ھادي 

رسالة ماجستیر غیر .في المملكة العربیة السعودیة) نظام المقررات(للمرحلة الثانویة
  .الریاض: منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود

: الرضوان للنشر والتوزیع.- المفھوم، الرؤى –التعلم التعاوني ) ٢٠١٥(غالي الموسوي، نجم 
  .األردن

النظریة البنائیة واستراتیجیات ما وراء المعرفة استراتیجیة الجدول ) ٢٠١٥(الموسوي، نجم غالي 
  .األردن: الرضوان للنشر والتوزیع. أنموذجًا) k.w.l(الذاتي 

  .دمشق: ، دار الفكر٢٩ط .ول التربیة اإلسالمیة وأسالیبھاأص) ٢٠١٣(النحالوي،  عبد الرحمن 
واقع تدریس (تقریر إدارة التربیة والتعلیم باللیث بعنوان) ٢٠١١(النعیري، محمد أحمد 

  ).مقررات المشروع الشامل لتطویر المناھج 
اجستیر رسالة م. معوقات تدریس القرآن الكریم في المرحلة الثانویة) ٢٠٠٢(الھمزاني، خالد غنیم 

  . الریاض:غیر منشورة، جامعة الملك سعود
 أصول نظریة نماذج وتطبیقات - طرائق تدریس التربیة اإلسالمیة ) ٢٠٠٩(ھندي، صالح ذیاب 

  األردن:  دار الفكر-عملیة 
الممارسات الصفیة التدریسیة لمعلمي ) ٢٠١١(ھندي، صالح ذیاب والتمیمي، إیمان محمد رضا 

لمرحلة الثانویة في محافظة الزرقاء من منظور بنائي وعالقتھا التربیة اإلسالمیة في ا
  . ٢٨٠-٢٤٧، ص ١، العدد ١٤المجلد . مجلة العلوم التربویة والنفسیة.ببعض المتغیرات

  .الدلیل التعریفي للمشروع الشامل لتطویر المناھج) ٢٠١٠(وزارة التعلیم 
  . دائيالفقھ والسلوك للصف الرابع االبت) ٢٠١١(وزارة التعلیم 

، ٢ط. مناھج التعلیم في مواجھة التحدیات المعاصرة) ٢٠١٦(یحیى، حسن عایل أحمد وآخرون
  .جدة: خوارزم العلمیة للنشر والتوزیع

معاییر تطویر منھاج الثقافة اإلسالمیة لمرحلة ما بعد التعلیم ) ٢٠٠٩(الیعربي، سعید علي ھاشل 
ر من وجھة نظر مشرفي المادة األساسي ومدى توافرھا في منھاج الصف الثاني عش

  .عمان :جامعة السلطان قابوس، رسالة ماجستیر غیر منشورة .ومعلمیھا
  .الریاض: شركة الرشد العالمیة. المناھج ومنظومة التعلیم) ٢٠١٠(یوسف، ماھر إسماعیل 

  
  
  
 


