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أثر استراتيجية مقترحة وفق النظرية البنائية في تحصيل مادة علم االجتماع لدى طالب الصف
الرابع االدبي
عبد الرحمن علي سلطان

د .ليلى خالد خضير

تاريخ القبول2022/08/12 :

تاريخ االستالم2022/04/26 :

المستخلص
هدف البحث التعرف على أثر استراتيجية مقترحة وفق النظرية البنائية في تحصيل مادة علم االجتماع
ب الصف الرابع االدبي في
لدى طالب الصف الرابع االدبي ،تكونت عينة البحث من ( )60طالبا ً من طال ِ
مدرسة اعدادية اشور للبنين والتابعة للمديرية العامة لتربية صالح الدين  ،للعام الدراسي  2022-2021م ،تم
ْ
طبقت التجربة في الفصل الدراسي
توزيعهم إلى مجموعتين (تجريبية وضابطة) ،لكل مجموعة ( )30طالباً،
االول للعام الدراسي  2022-2021م ،طبق االختبار التحصيلي على مجموعتي البحث ،وبعد جمع البيانات
وتحليلها احصائيا ً كانت النتيجة لصالح المجموعة التجريبية التي درست باالستراتيجية المقترحة ،ويعزى ذلك
الى توظيف النظرية البنائية في بناء االستراتيجية المقترحة وتطبيقها في تدريس مادة علم االجتماع .

كلمات مفتاحية :استراتيجية مقترحة ،النظرية البنائية ،علم االجتماع.

طالب دراسات عليا ،كلية التربية للعلوم االنسانية ،جامعة تكريت ،العراق.
lelakhaled@tu.edu.iq
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Abstract
The objective of the research is to identify the impact of a proposed strategy,
based on constructive theory, on the acquisition of sociology in literary fourth
graders, including the research sample from)60( students, from the fourth grade
of literature at the Assyria Preparatory School for Boys of the General
Directorate of Salah al-Din Education for the academic year 2021-2022,
distributed into two groups. (Experimental and control), for each group (30)
students, the experiment was applied in the first semester of the 2021-2022
school year, the collection test was applied to the two research groups, and after
statistical data collection and analysis the result was in favour of the pilot group
studied with the proposed strategy, due to the use of constructive theory in
building the proposed strategy and its application in teaching science The
meeting.
Keywords: Proposed strategy, constructivist theory, sociology
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المقدمة
من خالل مالحظة الباحثان في اثناء فترة التطبيق في المرحلة الرابعة استتعتعروا بقلة االهتمام من بعض
المدرستتين لمادة علم االجتماع باعتبارها مادة ثانوية ،وعند اجراء الباحثان استتتطالع آلراء عدد من مدرستتين
والمتدرستتتتات ممن لتديهم خبرة في تتدريس متادة علم االجتمتاع ،أكتد ( )%75وجود بعض اإلهمتال لمتادة علم
االجتماع ،كما بين ( )%85من مدرستتتين والمدرستتتات انهم يستتتتردمون الطرائق التقليدية القائمة على الحف
والتلقين في التدريس ،لذا ستتعى الباحثان في تجريب االستتتراتيجية المقترحة في ضتتوء النظرية البنائية والتي
تجرب ألول مرة لتدريس مادة علم االجتماع في العراق وحسب علم الباحثان تتحدد معكلة البحث تتتتتبنا ًء على
ما تقدم بالسؤال اآلتي :ما اثر استردام استراتيجية مقترحة وفق النظرية البنائية في تحصيل مادة علم االجتماع
لدى طالب الصف الرابع االدبي في مادة علم االجتماع ؟
أهمية البحث
أ .يتماشى البحث الحالي مع االتجاهات التربوية الحديثة التي تدعو الى االستراتيجيات الحديثة.
ب .قد يفيد معلمي علم االجتماع معرفة بعض االستتراتيجيات واالساليب التدريسية الجديدة التي تساعد في
تحقيق بعض اهداف علم االجتماع وتطوير اساليبهم التدريسية.
ت .استتتتردام االستتتتراتيجية المقترحة في أثناء التدريس قد يجعل الطالب يعتتتعرون بيهمية وفائدة المادة
المتعلمة.
ث .ان إخضاع الطالب الى االستراتيجية المقترحة قد يفديهم في زيادة تحصيلهم.
ج .أهمية النظرية البنائية في توظيف التعلم حيث يقوم المتعلم فيها ببناء معرفة جديدة.
ح .أهمية الفئة المستهدفة والتي تعد المرحلة االساسية لتحديد المستقبل بالنسبة لهم.
هدف البحث
يهدف البحث إلى التعرف على:
 .1أثر استتتراتيجية مقترحة وفق النظرية البنائية في تحصتتيل طالب الصتتف الرابع األدبي في مادة علم
االجتماع.
فرضية البحث
ال يوجد فرق ذو داللة احصتتائية عند مستتتوى داللة ( )0.05عند مستتتوى داللة بين متوستتج درجات تحصتتيل
طالب المجموعة التجريبية في مادة علم االجتماع باستتراتيجية مقترحة وفق النظرية البنائية ومتوستج درجات
تحصيل طالب المجموعة الضابطة التي تدرس المادة نفسها بالطريقة التقليدية في تحصيل مادة علم االجتماع.
حدود البحــــــث
يتحدد البحث بتتتت:
أ .الحد البعري :طالب الصف الرابع االدبي في المدارس اإلعدادية الصباحية لمديرية تربية صالح الدين
 /قسم تربية العرقاط .
ب .الحد المكاني :المدارس اإلعدادية في محافظة صالح الدين  /قسم تربية العرقاط
ت .الحد الزماني :الكورس األول من العام الدراسي . 2022 _ 2021
ث .الحد المعرفي :موضوعات كتاب علم االجتماع للصف الرابع األدبي ،المقرر من وزارة التربية،
الطبعة الثالثة ععر للعام الدراسي .2022 _2021
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تحديد المصطلحات
أوالً :االثر
• عرفه (شتتتحاته والنجار) بانه" :محصتتتلة تريير مر وب او ير مر وب فيه يحدث في المتعلم نتيجة
لعملية التعليم المقصودة" (شحاته والنجار.)22 :2003 ،
التعريف النظري :كل ما تتركه المعرفة او المعلومة او المهارة ،من ترييرات ستتتواء كانت ستتتلبية او
•
ُ
ً
ايجابية ،نتيجة للتفاعل االنساني بين الفرد والمجتمع او بين الفرد وبيئته وتحدث بطريقة مقصودة.
• التعريف اإلجرائي :كل ما يحدث من تريير ستتوا ًء كان معرفيا ً او نفستتيا ً او حركيا ً بعتتكل مقصتتود عند
طالب مجموعتي البحتث (التجريبيتة والضتتتتابطتة) حيتث تتدرس المجموعتة التجريبيتة بتاستتتتتراتيجيتة
المقترحة وفق النظرية البنائية والمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.
ثانياً :االستراتيجية
• عرفها رونيل بأنها ":تنظيم مرطج بوستتتاطة طرائق وتقنيات ووستتتائل برر
) Raunal , 2001:45
التعريف النظري :تبنى البتاحثتان تعريف (علي )2011،بتانهتا" :مجموعتة القواعتد العتامتة والرطوط
•
ُ
العريضتتة التي تهتم بوستتائل تحقيق االهداف المنعتتودة ،وهي القرارات التي يترذها المدرس بعتتين
التحركات المتتالية ،التي يؤديها في اثناء تنفيذ مهامه التدريستية برية تحقيق االهداف التعليمية المحددة
سلفا ً " (علي)84 :2011 ،
• التعريف اإلجرائي" :هي مجموعتة الرطوات واالجراءات التي يتبعهتا البتاحثتان داختل رفتة الصتتتتف
لمستتتاعدة طالب الصتتتف الرابع االدبي على فهم واستتتتيعاب موضتتتوعات مادة علم االجتماع لتحقيق
مررجات تعليمية جيدة".

بلوم هدف معين" (

ثالثا :التحصيل
• عرفه (زاير وستتماء :)2013 ،بينه "مستتتوى النجاح الذي حققه المتعلم في مجال ما ،أو مادة دراستتية
معينة وهو الناتج النهائي للتعلم" (زاير وسماء.)135 :2013 ،
• التعريف النظري :تبنى البتاحثتان تعريف ( أبو جادو ) ۲۰۱۱ ،بينه ":محصتتتتلتة ما يتعلمته الطتالب بعتد
مرور مدة زمنية معينة ويمكن قياسته بالدرجة التي يحصتل عليها الطالب في اختبار تحصتيلي  ،وذلك
لمعرفة مدى نجاح االستتتراتيجية التي يضتتعها ويرطج لها المعلم ليحقق أهدافه وما يصتتل إليه الطالب
من معرفة تترجم إلى درجات" ( أبو جادو .) ۲۰ : ۲۰۱۱ ،
• التعريف اإلجرائي :مقتدار متا يحصتتتتل طالب الصتتتتف الرابع االدبي (عينتة البحتث) من درجتات في
اختبار في مادة علم االجتماع الذي أعده الباحثان لهذا الرر .
المبحث الثاني :خلفية نظرية
أوال :النظريـة البنـائيـة :هي من االتجتاهتات التربويتة الحتديثتة ،التي تلقى رواجتا ً واستتتتعتا ً واهتمتام متزايتد في
التفكير التربوي والتدريس المعاصتتتر ،حيث انها تقوم على فكرة التدريس من اجل الفهم واعتبار الطالب
محور العملية التعليمية (القيستي  ،) 22 : 2020 ،ان العالم الستويستري( جان بياجيه ) هو واضتع اللبنات
االولى للنظريتة البنتائيتة  ،وذلتك حستتتتب بعض منظري البنتائيتة  ،حيتث يرى ان عمليتة المعرفتة ترتكز على
بناء او اعادة بناء موضتتتوع المعرفة  ،اي يقوم المتعلم بادخال المعرفة في عقله لتصتتتبح هذه المعرفة
جز ًء ال يتجزأ منته  ،وبهتذه الطريقتة يقوم المتعلم في بنتاء المعرفتة الجتديتدة في داختل بنيتته العقليتة واعتادة
بنائها عن طريق التفاعل والتوفيق مع الربرة ا لتعليمية السابقة (.الكبيسي ) 223 : 2012 ،
مبادئ النظرية البنائية
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أ.
ب.
ت.
ث.
ج.
ح.

إعطاء المتعلم خبرة مناسبة في عملية بناء المعرفة.
معرفة المتعلم السابقة هي المحور االساسي في عملية التعلم والتعليم.
إن التعلم يحدث على أفضل وجه عندما يواجه المتعلم معكلة أو موقف أو مهمة حقيقية.
زيادة دافعية المتعلمين نحو البحث والتحري واالستتتقصتتاء مع التيكيد من فهم الطلبة للموضتتوعات عند
تقييم أدائهم( .زيتون. ) 44 :2007 ،
تفاعل المتعلم مع اقرانه في البيئة يعزز نموه المعرفي ويحفزه(.ياسين . )22: 2012 ،
المعرفتة الحقيقيتة يتم في ستتتتيتاق ذات معنى ،لتذلتك تركز في عمليتة التعلم على الحقتائق المترابطتة التي
تنتقل أثر التعلم وليس الحقائق المنفصلة( .الجبوري ) 17 :2019 ،

افتراضات التعلم بالنظرية البنائية
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.

لتعلم عملية بنائية نعطة و رضية التوجه.
تتهيي أفضل الظروف للتعلم بمعكلة او مهمة حقيقية.
تتضمن عملية إعادة البناء الفرد لمعرفته من خالل عملية تفاو اجتماعي مع االخرين
المعرفة القبلية للمتعلم شرط اساسي لبناء التعلم ذي المعنى.
الهدف الجوهري من عملية التعلم هو احداث تكيفات تتالءم مع الضتتروطات المعرفية الممارستتة على
خبرة الفرد( .زيتون) 104 – 96 : 2003 ،

دور المتعلم بالنظرية البنائية :تتعدد ادوار المتعلم البنائي لتشمل كل من:
أ .المتعلم النشــ  :يقوم بدور نعتتج في عملية التعلم ،بالمناقعتتة والجدل ،وفر الفرو  ،والتقصتتي،
وبناء الرؤى بدالً من االستتتتقبال الستتتلبي للمعلومات عن طريق االستتتتماع او القراءة ،اداء التدريبات
الروتينية ،والدور النعج للمتعلم يتمثل في االكتساب النعج للمعرفة وفهمها.
ب .المتعلم االجتمـاعي :تؤكد البنتائيتة دائمتا ً ان المعرفة والفهم لهمتا صتتتتفتة اجتمتاعيتة في المقتام االول حيتث
اننتا ال نكون الفهم لهتذه المعتارف بصتتتتورة فرديتة ولكن بصتتتتورة اجتمتاعيتة عن طريق المحتادثتة مع
االخرين.
ت .المتعلم المبتكر :تؤكتد البنتائيتة على ضتتتترورة ان يكتعتتتتف المتعلمون او يعيتدوا اكتعتتتتاف المعرفتة
بينفستتهم ،فال تكتفي البنائية بجعل الطالب نعتتطين في عملية التعلم بل البد وأن يوجه الطالب إلعادة
اكتعتاف النظريات العلمية والرؤى التاريرية المصتاحبة لتلك االكتعتاف( .زيتون  ،وزيتون : 2003 ،
) 176 – 175
دور المعلم بالنظرية البنائية :تتعدد ادوار المعلم البنائي لتشمل كل من:
أ .يعتتتتجع ويتقبتل ذاتيتة واستتتتتقالليتة الطتالتب ومبتادراتته والتعبير عنهتا بحريتة تتامتة بعيتدا ً عن الروف من
االهمال أو االستهزاء او االنتقاد.
ب .يستردم مصادر البيانات الرام المصادر الرئيسية المادية واليدوية المتفاعلة.
ت .استردام مصطلحات معرفية تعكس المنظور المعرفي للتعلم من مثل :التصنيف ،التحليل ،والتنبؤ.
ث .المعلم البنائي يستتتتمح الستتتتتجابات الطلبة بتوجيه ستتتتير الدروس وتحفيزها وبتعديل استتتتتراتيجيات
التدريس وتريير المحتوى.
ج .المدرس البنائي يستقصي فهم الطالب للمفاهيم السابقة قبل ربطها بالمفاهيم الجديدة.
ح .يعجع الطالب على الحوار والمناقعة والمناظرة مع زمالئهم والتعاون فيما بينهم.
خ .يهيئ الفرص لمعتتتتاركتة الطالب في الربرات التي تبتدو متنتاقضتتتتة مع مفتاهيمهم وافكتارهم ومن ثم
تعجيع المناقعة وتطويرها( .زيتون . ) 65 – 60 :2007 ،
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ثانيا :االسـتراتيجية :لقد كانت االستتراتيجية لمدة طويلة اقرب ما تكون الى المهارة المرلقة التي يمارستها
كبار القادة ،واقتصترت استتعماالتها على الميادين العستكرية ،و ارتبج مفهومها في تطور الحرب ،و هنا
معنيتان لالستتتتتراتيجيتة كتل منهمتا يكمتل االخر :المعنى األول  :فيته ينظر الى االستتتتتراتيجيتة على انهتا فن
استتتتعمال االمكانات والوستتتائل المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق االهداف المرجوة على افضتتتل وجه ممكن
بمعنى انها طرائق معينة لمعالجة معتتتتكلة او مباشتتتترة مهمة ما  ،او استتتتاليب عملية لتحقيق هدف معين
،المعنى الثاني  :فيه ينظر الى االستتتتراتيجية على انها خطة محكمة البناء ومرنة التطبيق يتم من خاللها
استتعمال االمكانات والوستائل المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق االهداف (.الرزاعلة واخرون 256 : 2011 ،
)
مكونات استراتيجية التدريس
أ .االهداف التدريسية.
ب .التحركات التي يقوم بها المعلم وينظمها ليسير في ضوئها في عملية التدريس.
ت .المسائل والتدريبات واالمثلة المستردمة لرر الوصول الى االهداف.
ث .الجو التعليمي والتنظيم الصفي للدرس.
ج .استجابات الطالب الناتجة عن المثيرات التي ينظمها المعلم ويرطج لها( .شاهين )26 :2010،
عناصر استراتيجية التدريس
أ .نعاطات ما قبل التعليم ،وتتضمن (الدافعية ،واألهداف ،والمتطلبات القبلية ).
ب .تقديم المعلومات ،وتتضمن (التسلسل ،وحجم الوحدة التعليمية ،وطريقة تقديم المحتوى ،وتقديم األمثلة).
ت .مساهمات الطلبة ،ويعتمل على أمرين هما :التدريب ،والترذية الراجعة.
ث .القياس.
ج .أنعطة المتابعة مثل :الواجبات التي يتبعها المدرسون والواجبات التي يؤديها الطلبة( .عسيري:2008 ،
)47
مراحل بناء استراتيجية التدريس
التخطي  :ويتضمن الرطوات اآلتية:
أ .تحديد األهداف التعليمية العامة.
ب .تحديد المحتوى التعليمي للموضوعات الدراسية وتنظيمه.
ت .صيا ة األهداف السلوكية.
ث .إعداد خطج أنموذجية للموضوعات الدراسية.
ج .تحديد الوسائل التعليمية.
التنفيذ :ويتضمن هذه المرحلة عناصر االستراتيجية المعار إليها سلفا.
التقويم :ويتضمن التقويم التمهيدي ،والتقويم التكويني ،والتقويم الرتامي (الطائي)121 :2011 ،
ثالثا :التحصــيل :هو ليس مجرد احد نتائج العملية التربوية فحستتب ،بل هو أبرز نتائج هذه العملية ،لذا ينظر
اليه على انه معيار استتتاستتتي نستتتتطيع من خالله تحديد المستتتتوى االكاديمي للطالب  ،والحكم على النتائج
الكمية الكيفية للعملية التربوية ،وما تحدث هذه العملية من آثار في تكوين شترصتية الفرد وتعتكيلها ،وهذا ما
جعله يحظى منذ بدايات التربية وحتى اآلن باهتمام كبير( الزهيري ،وياستر،) 244 : 2022 ،يكون التحصتيل
الدراستتي البا اكاديمي  ،نظري  ،علمي  ،يتمحور حول المعارف والميزات التي تجستتدها المواد الدراستتية
المرتلفة  ،ويتصتف التحصيل الدراسي بالعديد من الرصائ حيث يظهر البا ً عبر اإلجابات عن االمتحانات
(محمد ،
الفصلية الدراسية الكتابية ،والعفهية  ،واألدائية.
. ) 77 -76 : 2022

6

https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss3/31
DOI: 10.55384/2790-4237.1093

Sultan and Khudhair: The Effect of a Proposed Strategy According to the Constructivist Theory

• منهج البحث وإجراءاته
اتبع البتاحثتان منهجين (الوصتتتتفي ،والتجريبي) ألنهمتا يتالءمتان مع طبيعتة البحتث ،فقتد اعتمتد على المنهج
للتعرف على اثر
الوصتتتتفي لبنتاء االستتتتتراتيجيتة المقترحتة على وفق النظريتة البنتائيتة والمنهج التجريبي
ُّ
االستراتيجية المقترحة في ضوء النظرية البنائية.
ً
المنهج الوصـفي :هو مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصتف الظاهرة أو الموضتوع اعتمادا على
الحقائق والبيانات وتصتتتنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليالً كافيا ً ودقيقا ً الستتتترالص داللتها ،والوصتتتول الى
(الرشتتدي ،
نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو الموضتتوع أو محل الدراستتة.
.)21 : 2000
وسيعر الباحثان وصفًا لإلجراءات المتبعة في بناء االستراتيجية المقترحة في ضوء النظرية البنائية
وكما ييتي:
بناء االستراتيجية المقترحة :سارت على وفق الرطوات اآلتية:
تحليل البيئة المستهدفة :سبقتْ اإلشارةُ إلى اختيار المدرسة بالطريقة القصديّة.
مرحلة التخطي  :تتضتتمن (االطالع علتتتتتتتى الدراستتات الستتابقة تناولت بناء استتتراتيجيات تدريستتية مرتلفة
والنظريتة البنتائيتة ،وعلى الكتتب والمراجع التي تنتاولتت متادة علم االجتمتاع والمبتادو والتطبيقتات التربويتة
للنظريتة البنتائيتة ،تحتديتد عنتاصتتتتر االستتتتتراتيجيتة المقترحتة على وفق النظريتة البنتائيتة وعر عنتاصتتتتر
االستراتيجية المقترحة على مجموعة من الربراء ،والمحكمين للتحقق من صالحيتها
مرحلـة التنفيـذ :تتضتتتتمن (تحتديتد األهتداف التعليميتة العتامتة ،وصتتتتيتا تة األهتداف الستتتتلوكيتة ،إعتداد الرطج
التدريستية :لذلك أعدّ الباحثان خططا ً تدريستية للموضتوعات المقرر تدريستها في أثناء مدة التجربة في ضتوء
محتوى الكتاب المقرر واألهداف السلوكية المصو ة)
•  .التقويم :ولتحقيق ذلك أجرى الباحثان نوعين من التقويم هما :
التعرف بصتتتالحية أيّة
أ .تقويم الخبراء والمحكمين :ويستتت ّمى التقويم القبلي أو التمهيدي ،الرر منه
ّ
استتتتتراتيجيتة أو برنتامج تعليمي ،ومعرفتة الجوانتب التي هي بحتاجتة إلى تركيز أكثر من يرهتا( .
العجيلي ،وآخران  .) 15 : 2001 ،عر البتاحثتان االستتتتتراتيجيتة المقترحتة على عتدد من الربراء
والمحكمين إلقرار صتتتالحيتها ،من حيث مالءمة عناصتتتر االستتتتراتيجية المقترحة لمبادو النظرية
البنائية لموضوعات مادة علم االجتماع  ،ومراعاتها لمستوى الطالب .
ب .تجريب االســـتراتيجية المقترحة على عدد من الطالب :ويست ت ّمى تقويم االستتتتعداد ويرمي إلى تحديد
مدى استتتتتعداد الطلبة للبدء بتعلم موضتتتتوع جديد أو وحدة جديدة ،أو معرفة مستتتتتوى امتال الطلبة
للمهارات العقلية الالزمة لتطبيق استتتتراتيجيات التدريس أو طرائقه وعملياته ،وتقصتتتي الصتتتعوبات
التي تعتر ذلك لحلّها (الحيلة. )249 : 2005 ،
• التصـــميم التجريبي :اعتمد على التصتتتميم ذات الضتتتبج الجزئي لمجموعتين متكافئتين ذو االختبار
البعدي ،والمرطج( )1التالي يوضح ذلك.
مرطج ( )1التصميم التجريبي المعتمد في البحث
المترير المستقل

المجموعات

تكافؤ المجموعتين

التجريبية

الذكاء ،العمر الزمني باألشهر،

استراتيجية

المعدل السابق ،تحصيل الوالدين

النظرية البنائية

مقترحة

في

ضوء

المترير التابع

قياس المترير التابع

التحصيل

اختبار التحصيل

الطريقة التقليدية
الضابطة

• مجتمع البحث :يتكون مجتمع البحث من طالب الصف الرابع االدبي من المدارس االعدادية والثانوية
الصتباحية للبنين في محافظة صتالح الدين  /قستم تربية العترقاط للعام الدراستي  ، 2022 -2021لذا
قصتتتتد البتاحتث المتديريتة العتامتة لتربيتة صتتتتالح التدين  ،بموجتب الكتتاب المرقم  9737في / 11 /15
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 2021الصتادر من جامعة تكريت  /كلية التربية للعلوم االنستانية لتحديد الموقع الذي ستوف تجري فيه
التجربة وحصل على اسماء المدارس ومواقعها  ،الجدول ( )1يوضح ذلك.
ت
1
2
3
4
5

أ.
ب.
ت.
ث.
ج.
ح.

جدول ( )1مجتمع البحث
ت اسم المدرسة الكامل
المنطقة
اعدادية ابن كثير للبنين
6
قرب اعدادية الصناعة
اعدادية المروءة للبنين
7
قصبة العرقاط
اعدادية طفان للبنين
8
قرية الرضرانية
اعدادية الرصم للبنين
9
قرية السويدان
قرية العيثة

اسم المدرسة الكامل
اعدادية اشور للبنين
اعدادية العرقاط للبنين
اعدادية العاصفة للبنين
اعدادية الواسطي للبنين
اعدادية رناطة للبنين

المنطقة
اسديرة وسطى
هيجل صرير
قرية الحورية
قرية الرصم

• عينة البحث :تم اختيار عينته (إعدادية اشور للبنين) بطريقة قصدية وذلك ألسباب عديده وهي:
إلبداء الر بة الصادقة لتعاون إدارة المدرسة مع الباحثان.
عدد شتتعب الصتتف الرابع االدبي مما يتيح للباحث فرصتتة االختيار لعتتعبتين مجموعة تجريبية ،واخرى
ضابطة.
يسكن الطالب في رقعة جررافية واحدة مما يضمن وجود نوع من التقارب في المستوى االجتماعي
موقع المدرسة قريب على محل سكن الباحث ،مما يوفر له الجهد ،والكلفة.
دوام المدرسة صباحي ،ومنفردة في البناية.
عدد طالبها يتالءم مع متطلبات البحث والجدول ( )2يبن توزيع الطالب وكما يلي:
جدول ( :)2توزيع طالب عينة البحث
ت

المجموعة

أ
ب

الضابطة
التجريبية
المجموع

قبل االستبعاد

المستبعدون

34
33
67

بعد االستبعاد
30
30
60

4
3
7

• إجراءات الضب  :التيكد من تكافؤ مجموعتي البحث إحصائيا ً ببعض المتريرات كاآلتي:
أ .العمر الزمني :يقصد به عمر الطالب محسوبا ً باألشهر والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول (:)3نتائج االختبار التائي للعمر الزمني محسوبا ً بالعهور لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة
المجموعة

حجم

المتوسج

االنحراف

درجة

العينة

الحسابي

المعياري

التجريبية

30

195.53

10.890

الضابطة

30

195.07

10.369

القيمة التائية

الحرية

المحسوبة

الجدولية

58

0.170

2.00

مستوى الداللة ()0.05
ير دالة إحصائيا ً

ب .المعدل العام للعام الدراســــي الســــابق :يقصتتتد به الدرجات النهائية لعينة البحث في للصتتتف الثالث
المتوسج للعام الدراسي السابق وجدول التالي يوضح ذلك
جدول ( :) 4نتائج االختبار التائي لداللة الفروق لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في معدل العام السابق
المجموعة
التجريبية
الضابطة

حجم العينة
30
30

المتوسط الحسابي
67.33
67.03

االنحراف
المعياري

درجة الحرية

7.919
8.660

58

القيمة التائية
الجدولية
المحسوبة
0.14

2.00

مستوى الداللة
()0.05
غير دالة
إحصائيا

ت .الذكاء :تم تحقيق التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضتتابطة من حيث مترير الذكاء بتطبيق اختبار
رافن )) ( Ravenاختبار مصتفوفات ير لروي يستتردم لقياس قابلية الفرد ونعتاطه العقلي  ،ويتيلف
االختبار من (  )60مصفوفة موزعة على خمس مجموعات وجدول التالي يوضح ذلك
جدول ()5
نتائج االختبار التائي لداللة الفروق لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في اختبار الذكاء
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المجموعة

حجم العينة

المتوسط الحسابي

30

31.10

التجريبية

الضابطة

30

االنحراف
المعياري
6.702

29.97

القيمة التائية
المحسوبة

درجة الحرية

6.398

.670

58

مستوى الداللة
()0.05
غييييييييير داليييية
إحصائيا

الجدولية
2.00

• أداة البحث
اختبار التحصـــيل :من متطلبات البحث بناء اختبار تحصتتتيلي لمعرفة أثر المترير المستتتتقل استتتتراتيجية
مقترحة في ضوء النظرية البنائية لمادة علم االجتماع للصف الرابع االدبي إلعداد فقرات االختبار التحصيلي
تم إتباع عدة خطوات وإجراءات كما يلي:
تحديد المادة العلمية :كتاب علم االجتماع الصف الرابع االدبي.
صياغة األهداف السلوكية :تم صيا ة االهداف السلوكية بصورتها النهائية إذ بلرت ( )70هدف سلوكي.
إعــــــــداد الخارطة االختبارية :لبناء الرارطة االختبارية لمحتوى المادة المقرر تدريستتتها من كتاب اعلم
االجتمتاع للصتتتتف الرابع االدبي ولمستتتتتويات بلوم المعرفيتة الثالثة (معرفة ،فهم ،تطبيق) ،وتحتديد العدد
الكلي لفقرات االختبتار التحصتتتتيلي ،أخذا ً بنظر االعتبتار األ را الستتتتلوكية المراد تحقيقها وأهمية كل
فصل ،وبذلك حدد بت ( )26فقرة ،وتم حساب النسب المئوية لكل خلية من خاليا الرارطة االختبارية.
جدول ( )6الرارطة االختبارية

استيعاب

معرفة

المجموع

تطبيق

النسب المئوية
الفصول
الفصل االول

%17

2

2

1

5

الفصل الثالث

%35

4

3

2

9

الفصل الرابع

%48

5

4

3

12

11

9

6

المجموع

%100

26

صــياغة فقرات االختبار :تم إعداد فقرات االختبار التحصتتيلي من النوع الموضتتوعي والمقالي  ،وقد حدد
االختبار بتتتتتتتتتتتت ( )30فقرة وتمثل ( ) 20فقرة اختبارية من نوع اختبارات التكميل (االختيار من متعدد)
،و( )6فقرة من نوع االختبار المقالي .
إعــداد تعليمات االختبار :بعتتد إعداد الفقرات والتيكتتد من صالحيتها تم صيا ة التعليمات الراصة باالختبار،
وفيها تم توضيح الهتتدف من االختبار ،ونوعتتية األستتئلة وطريقة اإلجابة والزمن المتاح لإلجابة عتتن األستتئلة،
كذلك تم وضع إجابة نموذجية لجميع فتتتقرات االختبار اعتمد عليها الباحت تث في تصحيح االختتتتبار ،وأعطيت
درجتتتتتة ( )1لإلجتتتتتابة الصتحيحة و( )0لإلجابة الراطئة أو المتروكة و ( )5درجات لكل فقرة مقالية ،وبذلك
اصبحت الدرجة الكلية لالختبار هي ( )50درجة.
عرض االختبار على مجموعة من المحكمين :بعد عر فقرات االختبار على مجموعة من المترصتتتصتتتين
في مجال طرائق التدريس ،تم إجراء بعض التعديالت على صتيا ة بعضتها ،حظيت أجمعها بموافقة ()80%
من الربراء ،وبذلك كان االختبار جاهزا ً للتطبيق على العينة االستطالعية.
التطبيق االستطالعي:
أ .العينة االســتطالعية :الرر من هذه العينة هو تحديد الزمن المستتتررق الذي يحتاج إليه الطالب لإلجابة
عن االختبار ،وللتيكد من وضتتتوح صتتتيا ة الفقرات ووضتتتوح التعليمات أيضت تاً ،طبق الباحث االختبار
التحصتتتتيلي على عينتة من مجتمع البحتث ،يوم االحتد الموافق  2022 / 1 / 9على عينتة مكونتة من (
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 )100طالبا ً من طالب الصتف الرابع االعدادي في اعدادية ( العترقاط ) التابعة لقستم تربية العترقاط /
مديرية تربية صالح الدين.
ب .التحليل االحصائي لفقرات االختبار :إ َّن الراية من التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار هي مساعدة الباحث
على التتيكتد من أن فقرات االختبتار تراعي الفروق الفرديتة للطالب من حيتث صتتتتعوبتهتا وقتدرتهتا على
التمييز بينهم ،وقام الباحثان بتحليل فقرات االختبار التحصيلي إحصائيا وكما يلي:
 .1معامل صـعوبة الفقرات :ان معامل الصتعوبة يستتردم في إيضتاح مدى صتعوبة أو ستهولة ستؤال ما في
االختبار ،وهو يمثل النستتبة المئوية من الطالب الذين أجابوا إجابات خاطئة على عدد اإلجابات الكلية
على الفقرة ،حيث تراوحت قيمة معامل الصتتتتعوبة للفقرات (  )0.495 - 0.212وبذلك تعد فقرات
االختبار مقبولة.
 .2معـامـل تمييز الفقرات :وهو قتدرة الفقرة على تمييز الفروق الفرديتة بين الطالب التذين يعرفون اإلجتابة
وبين الذين ال يعرفون اإلجابة الصتتحيحة لكل فقرة من فقرات االختبار ،وعند حستتاب القوة التمييزية
لكل فقرة من فقرات االختبار وجد أنها تتراوح بين () 0.623 - 0.211
 .3فعـاليـة البـدائـل الخـاطئـة :تحتوي فقرات االختبتار من متعتدد على عتدد بتدائتل متعتددة لإلجتابتة على هتذه
البدائل صتتفات واعتبارات فنية عند اختيارها من المفرو ان تكون البداء الفعالة بما فيه الكفاية الن
البعض بها وليس الجميع فال فائدة من بديال خاطئ يرطى فيه الجميع او يعرفه الجميع،وتم استتتتردام
معتادلة تميز البتدائل لكتل فقرة من فقرات االختبتار وتبين انهتا جذبت طالب المجموعة الدنيتا مقتارن تا ً مع
طالب المجموعة العليا وكانت قيم البدائل الراطئة للفقرات ستتتالبة بين ([ )] 0.295-[ - ] 0.101 -
وبتذلتك تكون جميع البتدائتل الرتاطئتة فعتالتة وبنتا ًء على ذلتك تقرر االبقتاء على البتدائتل الرتاطئتة كمتا هي
دون تريير.
 .4الخصائص السايكومترية :وتتمثل الرصائ السايكومترية بصدق وثبات االختبار.
.صــدا االختبار :يعد الصتتدق أمرا ً أستتاستتيا ً في إعداد االختبارات والمقاييس التربوية ،وتم التحقق من صتتدق
االختبار كما يلي:
أ .الصـــدا الظاهري :للتيكد من الصتتدق الظاهري تم عر االختبار على مجموعة من المحكمين
في مجال المناهج وطرائق التدريس إلبداء آرائهم في صتيا ة فقرات االختبار ودقتها ووضتوحها
ومدى شتموليتها للمحتوى وقياستها لمستتويات األ ا را الستلوكية ت ولتحستين الصتدق الظاهري
تم تعديل بعض الفقرات وإعادة صتتيا ة بعضتتها اآلخر بنا ًء على مالحظات المحكمين وحصتتلت
نسبة اتفاق ( )%80فاكثر  ،لذا يعد االختبار ذا صدقا ظاهريا .
ب .صـــدا المحتوى :االختبارات التحصتتيلية تعد صتتادقة إذا كانت تعتتير بدرجة مقبولة إلى تمثيل
االختبار لمحتوى المادة الدراستية أو مدى ارتباط الفقرة بمحتوى الهدف الذي تقيسته ،ويمثل صتدق
المحتوى في االختبارات التحصتتتيلية بجدول المواصتتتفات ،ولقد تم التحقق من صتتتدق المحتوى
لالختبار التحصتيلي من خالل اعداده وفقا ً لجدول المواصتفات فضتالً عن اعتماده آراء المحكمين
والربراء أنفسهم.
ت .صـدا البناء :بما إن معامل تمييز الفقرات تام إيجاده ستابقاً ،لذا فاالختبار يمتلك صتدقا ً بنائياً ،وفي
ضتوء اإلجراءات الستابقة أصتبح االختبار التحصتيلي صتادقا ً من حيث المحتوى والبناء إضتافةً إلى
صدق ِه الظاهري.
• الثبات :تحقق الباحثان من ثبات االختبار باستتتتعمال معادلة (الفا كرونباخ ) ،وقد بلغ معامل ثبات
االختبار( ، )0.85ويُعّد معامل ثبات مقبوالً.
• الصــورة النهائية لالختبار :بعد االنتهاء من إيجاد صتتدق االختبار ،وثباته ،والتحليل اإلحصتتائي
لفقراته أصتتتبح االختبار التحصتتتيلي جاهزا ً بصتتتيرته النهائية للتطبيق على طالب (عينة البحث)
المجموعة التجريبية والضابطة؛ إذ تكون االختبار من( )26فقرة اختبارية.
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تطبيق التجربة :اتخذ الباحثان عددا ً من اإلجراءات عند تطبيقه التجربة وكانت كما يلي:
أ .باشتر الباحث بتطبيق التجربة على مجموعتي البحث (التجريبية والضتابطة) يوم االثنين الموافق 8
. 2021 / 11 /
ب .إجراء عمليتة التكتافؤ بين مجموعتي البحتث في عتدد من المتريرات تم ذكرهتا ستتتتابقتا ً وذلتك قبتل البتدء
بالتجربة .
ً
ت .تنظيم جدوال لتوزيع الدروس لتدريس مادة علم االجتماع على مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة
)
ث .درس الباحث بنفستتتته مجموعتي البحث (التجريبية والضتتتتابطة) على وفق الرطج التدريستتتتية التي
أعدها ،حيث درستت المجموعة التجريبية وفق االستتراتيجية المقترحة في ضتوء النظرية البنائية  ،في
حين درست المجموعة الضابطة على وفق الطريقة االعتيادية .
ج .طبق الباحث اختبار التحصتتتيل البعدي على عينة البحث وذلك في يوم الثالثاء الموافق / 1 / 18
. 2022
ح .تم تصتتتحيح االختبار باعطاء درجة واحدة لإلجابة الصتتتحيحة وصتتتفر لإلجابة الراطئة والمتروكة
للفقرات الموضوعية .
خ .استتتتتمرت التجربتة لمتدة ( )12استتتتبوعتا حيتث بتدأت يوم االثنين الموافق  2021/11/8وانتهتت يوم
الثالثاء الموافق .2022 / 1 / 18
الوسائل اإلحصائية
استتتتعمل الباحثان عددا ً من الوستتتائل اإلحصتتتائية في إجراءات بحثه واعتمدت في حستتتاب البعض منها على
الحقيبتة اإلحصتتتتائيتة للعلوم االجتمتاعيتة ) (SPSSوكتاآلتي :االختبتار التتائي ) (T-Testلعينتين مستتتتتقلتين،
ومعادلة ألفا -كرونباخ ،ومعامل صعوبة الفقرات الموضوعية ،معامل تمييز الفقرات ،فعالية البدائل الراطئة.
عرض النتائج
سيتم عر النتائج وتفسيرها وعلى النحو اآلتي:
• النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية والتي تنص:
"ال يوجد فرق ذو داللة احصتائية عند مستتوى داللة ( )0.05عند مستتوى داللة بين متوستج درجات تحصتيل
طالب المجموعة التجريبية في مادة علم االجتماع باستعمال استراتيجية مقترحة وفق النظرية البنائية ومتوسج
درجات تحصتيل طالب المجموعة الضتابطة التي تدرس المادة نفستها بالطريقة التقليدية في تحصتيل مادة علم
االجتماع ".
تم حستتتاب المتوستتتج الحستتتابي واالنحراف المعياري لمجموعتي البحث التجريبية والضتتتابطة في االختبار
التحصتيلي باستتعمال االختبار التائي للعينتين المستتقلتين لمعرفة داللة الفروق بين مجموعتي البحث التجريبية
والضابطة ،وكما في الجدول ( )7االتي:

جدول ( :) 7نتائج االختبار التائي لالختبار التحصيلي البعدي لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة
حجم

المتوسج

االنحراف

درجة

القيمة التائية

العينة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

الجدولية

التجريبية

30

41.37

5.518

الضابطة

48

4.213

2.00

30

34.80

6.515

المجموعة

مستوى الداللة ()0.05
دالة احصائية

من الجدول ( )7يتضتتتح أن الوستتتج الحستتتابي للمجموعة التجريبية بلغ (  ) 41.36واالنحراف المعياري (
 ،) 5.518وبلغ الوستج الحستابي للمجموعة الضتابطة (  ،) 34.80واالنحراف المعياري (  ،) 6.515وتمت
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المقارنة بين مجموعتي البحث التجريبية والضتتابطة وقد اعتمد الباحث على االختبار التائي لعينتين مستتتقلتين
ومن اجل معرفة داللة الفروق بينهما فكانت القيمة التائية المحسوبة (  ) 4.213عند مستوى الداللة ()0،05
ودرجة حرية ( ) 58دالة إحصتتتتائياً ،وهي اكبر من القيمة الجدولية البالرة ( ،(2.00لذا ترفض الفرضتتتتية
الصتتتفرية وتقبل الفرضتتتية البديلة ومما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصتتتائية بين مجموعتي البحث
ولصالح المجموعة التجريبية التي درست وفق االستراتيجية المقترحة.
تفسير النتائج
• تفسير النتيجة المتعلقة بالتحصيل:
في ضتوء النتائج التي تم عرضتها ،يعزو الباحثان ستبب تفوق المجموعة التجريبية التي درستت باستتعمال
االستتتراتيجية المقترحة في ضتتوء النظرية البنائية على طالب المجموعة الضتتابطة التي درستتت بالطريقة
التقليدية  ،وذلك إلى عدة أسباب أهمها ما ييتي :
أَّ .
إن التدريس على وفق االستتتتراتيجية المقترحة في ضتتتوء النظرية البنائية استتتهم في توفير الفرصتتتة
لتفاع تتتل الطتتالب مع المحتوى وجع تتتلهم محور العملية التع تتتليمية والقضاء ع تتتلى الروتين الصفتتي
متن خالل تهيئة متناخ صفتي يسودهُ الحركة والنعاط والتفاعتتل مع المادة العتتلمية .
ب .طرح المع تتتلومات واألفكار المتنوعة ومتتناقعتها تبين فاع تتتلية المع تتتلم داخل المتتوقف الصفتتي وكذلك
إعطاء المتعتتتتتتتتلم أكبر قدر ممكن متتتتن المعتتتتتتتتلومات والتي تساعده في حفظها دون االهتمام بنوع
المعتتتلومة وقابلية المتعتتتلم عتتتلى تحقيق تعتتتلما ً ذا معنى متتن خالل ربج المعتتتلومة الجديدة مع خبرات ِه
السابقة واستدعائها وقت الحاجة
ت .االستراتيجية المقترحة ساهمت في شرح المادة العتتتتتتتتلمية بصورة أكثر تفصيالً متتتتن خالل تنظيمها
وتصنيفها وتحليلها بعكل متسلسل ومترابج يراعي مستتتتتوى الطتتتتالب المعرفتتتتي ،معتمدا ً عتتتتتتتتلى
المعتتلومات السابقة لدى الطتالب.
ث .أتاحه الفرصتتتة للطتتتتتتتتالب للقيام بعملية تحليل المادة الى مفاهيم رئيستتتية وفرعية واستتتتنباط بعض
الموضوعات ومتناقعتها مع المدرس ساعد عتتلى تعزيز دورهم اإليجابي فتي الدرس.
ج .توظيف النظرية البنائية في بناء االستتتتتراتيجية المقترحة واستتتتتعمالها في تدريس مادة علم االجتماع
جعتل المنهج مبستتتتطتا ً ومفهومتا ً للطالب ألنته يجعتل الطتالتب يهتم بتالموضتتتتوعتات ممتا يفجر طتاقتاتته
اإلبداعية.
االستنتاجات
توصل الباحثان في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث إلى ما ييتي:
 .1إمكانية تطبيق االستراتيجية على طالب الصف الرابع األدبي في مادة علم االجتماع .
 .2إن االستتتراتيجية أثبتت فاعليتها وقد أدت إلى نتائج ايجابية في تحصتتيل طالب الصتتف الرابع األدبي
في مادة علم االجتماع.
 .3استتتتتعمتال االستتتتتراتيجيتة المقترحتة على وفق النظريتة البنتائيتة أدّى الى زيتادة دافعيتة الطالب وحبهم
للدرس ومعاركتهم الفاعلة.
 .4التدريس على وفق االستتراتيجية شتجع الطالب على العتعور بالثقة من خالل المعتاركة الف َّعالة داخل
الصف باستنباط االسئلة وطرحها والتوضيح والتنبؤ والتلري .
التـوصـيـات
في ضوء النتائج واالستنتاجات التي توصل إليها الباحثان يمكن الرروج بالتوصيات اآلتية:
 .1عقتد دورات تتدريبيتة في وزارة التربيتة لتتدريتب متدرستتتتي متادة علم االجتمتاع والمواد التدراستتتتيتة
األخرى على التدريب على كيفية استتتعمال االستتتراتيجية المقترحة في ضتتوء النظرية البنائية من
اجل تطوير قدراتهم التدريسية.
 .2أن تعمل وزارة التربية على تعميم ثقافة استعمال االستراتيجيات المقترحة في المؤسسات التربوية
إليجابيها في اختصار الوقت والجهد.
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 .3حث القائمين على إعداد وتطوير مناهج العلوم االجتماعية بادخال استراتيجيات تقوم على المنحى
البنائي.
المقـترحـات
استكماالً لهذه البحث يقترح الباحثان إجراء دراسات أخرى كما ييتي:
 .1اجراء بحث مماثل لمعرفة أثر االستتتتراتيجية المقترحة وفق النظرية البنائية في تحصتتتيل طالب
الصف الرامس األدبي في مادة الفلسفة وعلم النفس
 .2اجراء بحتث ممتاثتل لمعرفتة أثر االستتتتتراتيجيتة المقترحتة وفق النظريتة البنتائيتة لمراحتل دراستتتتيتة
أخرى في متريرات تابعة مرتلفة.
 .3تصتتميم برنامج تعليمي_ تعلمي قائم على استتتراتيجيات التعلم البنائي وأثره في تحصتتيل طالب
الصف الرامس االدبي في مادة الفلسفة وعلم النفس.
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