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و�قع �ملمار�سات �لتدري�سية �لد�عمة للتعلم �لبنائي لدى معلمي 
�لريا�سيات للمرحلة �لثانوية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

�مللخ�س

احلكومية  باملدار�ص  الريا�سيات  معلمي  ت�سورات  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 

باململكة العربية ال�سعودية حول ا�ستخدام مبادئ التعلم البنائي يف تعلم وتعليم الريا�سيات والبيئة 

الداعمة لذلك، واإىل معرفة مدى ا�ستخدامهم لتلك املبادئ يف ممار�ساتهم التدري�سية، كما هدفت 

التعلم  مبادئ  ا�ستخدام  حول  املعلمني  ت�سورات  بني  فروق  هناك  كان  اإذا  ما  معرفة  اإىل  اأي�سا 

التعرف  اإىل  اأي�سا  املبادئ. وهدفت  لتلك  الريا�سيات وبني ممار�ساتهم  وتعليم  تعلم  البنائي يف 

على ما اإذا كان هناك فروق يف ممار�سة مبادئ التعلم البنائي يف تعلم وتعليم الريا�سيات تعزى 

الريا�سيات  لتحديد ت�سورات معلمي  ا�ستبيان  الدرا�سة فقد مت تطبيق  ولتحقيق هدف  للجن�ص. 

بعد  لذلك  الداعمة  والبيئة  الريا�سيات  وتعليم  تعلم  يف  البنائي  التعلم  مبادئ  ا�ستخدام  حول 

حيث  تعليمية،  اإدارات  خم�ص  يف  ومعلمة  معلما   250 على  وثباتها  �سدقها  من  والـتاأكد  حتكيمها 

مت احل�سول على 170 ا�ستجابة. كما مت تطبيق بطاقة مالحظة على 100 معلم ومعلمة للتعرف 

اأ�سارت النتائج اإىل اأن  على ممار�ساتهم ملبادئ التعلم البنائي يف تعلم وتعليم الريا�سيات. وقد 

املعلمني الذين ا�ستجابوا لال�ستبانة يرون اأن ممار�سة تدري�ص يدعم التعلم البنائي متحقق اأحيانا 

2.422، اأي عند م�ستوى نادر  بينما جاءت متو�سط ممار�سة املعلمني التي تدعم التعلم البنائي 

التحقق وفقا ملقيا�ص ليكرت اخلما�سي.  وفيما يتعلق بالفروق بني ت�سورات املعلمني وممار�ساتهم 

ا�ستخدام مبادئ التعلم البنائي يف تعلم وتعليم الريا�سيات، فقد اأظهرت النتائج باأن املعلمني ل 

ميار�سون املبادئ التي تدعم التعلم البنائي يف ف�سول الريا�سيات بقدر ت�سورهم لذلك، حيث 

اإنهم ل يوفرون الأن�سطة التدري�سية املنا�سبة ول يختارون وينوعون يف مناذج التقومي. وبالن�سبة 

للفروق بني الذكور والإناث فقد اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية مب�ستوى 

0.05 يف ممار�سة املعلمني واملعلمات تدعم التعلم البنائي.

الكلمات املفتاحية: مبادئ التعليم والتعلم البنائي، ت�سورات معلمي الريا�سيات للتعليم والتعلم البنائي، 

ممار�سة معلمي الريا�سيات التعليم والتعلم البنائي.
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The Reality of Saudi Arabian Secondary Mathematics Teachers 
Practice that Support Constructivist Learning Principles

Abstract

This study aimed to identify the perceptions of Saudi Arabian secondary 
mathematics teachers on the use of the constructivist learning principles in the 
learning and teaching mathematics and its supportive environment, and to see 
the extent of their use of these principles in their practice teaching. The study 
aimed also to find out whether there are differences between the perceptions of 
math teachers on the use of those principles in mathematics learning and teaching 
and their practices of those principles. The study also aimed at identifying 
whether there are any differences in the practice of the constructivist learning 
principles in mathematics learning and teaching attributed to gender. To achieve 
those objectives a valid questionnaire related to the subject was distributed to 
250 male and female math teachers in five departments of educational districts, 
where only 170 responses have been collected. In addition, 1000 math male 
and female teachers were observed for the use of constructivist learning 
principles in the learning and teaching mathematics. The results showed that 
teachers, who responded to the questionnaire believe that math teacher should 
sometimes practice the constructivist learning principles in math learning and 
teaching, while the average math teacher who practice principles that supports 
the constructivist learning 2.422, which are at any level of "rare" according 
to the quintet Likert scale. With regard to the differences between teachers' 
perceptions and practices using the principles of constructivist learning in the 
learning and teaching of mathematics, the results showed that the teachers do 
not practice the principles that support constructivist learning in math class 
as much as their perception of it. The results have shown that no significant 
differences between males and females were found with regard to their practice 
of principles that support the constructivist learning.

Keywords: the constructivist learning principles, math teacher's perspectives 
about constructivist learning principles, and math teachers practices of 
constructivist learning principles.
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