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عصر التقدم العلمي والتكنولوجي ، عصر االنفجار المعرفي الهائل ، كثرت  في عصرنا هذا: المقدمة 

التحديات التي تواجه عملية التربية والتعليم ،وازدادت شكاوى أولياء األمور والمعلمين ومديري المدارس 

ون موالموجهين التربويين من ضعف المستوى التحصيلي للمتعلمين، ومن قلة تطبيق ما يتعلمه هؤالء المتعل

 في مدارسهم في حياتهم العملية ، أي ضعف التواصل بين المدرسة والمجتمع .

حيث تم التعرف من خالل هذه (.2113)زيدان , وقد تم التأكد من وجود هذي الشكاوى من خالل دراسة 

 ألساسي.ا الدراسة على آراء المعلمين والمتعلمين وأولياء األمور في كتاب الدراسات االجتماعية لمرحلة التعليم

وبما أن التربية عملية مستمرة من المهد إلى اللحد ،أي أنها عملية مستمرة وغرضية، فهي تهدف بالمقام األول 

إلى مساعدة المتعلمين على النمو الشامل والمتكامل في كافة الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية كافة ، 

 .هدافة واستراتيجيات التدريس واألعلم والمنهج والبيئة المحيطوذلك من خالل التفاعل المثمر بين المعلم والمت

السابقة ارتفعت األصوات التي تنادي بتطوير طرائق التدريس واستراتيجياته والشكاوى ونتيجة التحديات 

ونماذجه. ولذلك عقدت العديد من المؤتمرات التربوية والعلمية التي دعت إلى تطوير المناهج وطرائق تدريسها 

وزراء ومن هذه المؤتمرات المؤتمر الثاني ل, كين المتعلم من هذه الطرائق وبالتالي تنمية قدرته على التفكيروتم

/ بعنوان "نماذج مختارة لمدرسة المستقبل " 2222التربية والتعليم في الوطن العربي المنعقد في دمشق عام /

 التفكير. والمؤتمر الثالث لكلية التربية المنعقد والذي دعا إلى اكتساب المتعلم مهارات التعلم الذاتي وأنماط

/ بعنوان " المستلزمات النفسية التربوية لمرحلة التعليم األساسي في ضوء 2223بجامعة دمشق عام /

االتجاهات التربوية الحديثة " وكان من أهم توصياته تطوير مناهج التعليم األساسي وتشجيع مبدأ التعلم من 

/تحت عنوان " توصيات كلية التربية 2222تمر العلمي الحادي عشر الذي عقد في بغداد /أجل اإلتقان ، والمؤ

األساسية " والذي دعا إلى وجوب مواصلة تطوير المناهج الدراسية واالستراتيجيات التدريسية لمواكبة 

تربية في زارة الباإلضافة إلى وثيقة المعايير الوطنية التي أقرتها والتطورات المتسارعة في عالم التعليم .

(والتي عملت على تطوير مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأقرت 2212الجمهورية العربية السورية )

مناهج جديدة ركزت على" تمكين المتعلم من التعامل مع التقنيات الحديثة ، بما يسمح له بالتكيف مع الحياة 

افة إلى الورشة الوطنية لمتطلبات المناهج وفق مدخل العملية ومتابعة تحصيله األكاديمي العالي " باإلض

( والتي أكدت في مجملها على 2211/ 12/ 11 – 11المعايير والتي عقدت في كلية التربية في دمشق من )

 تبادل المعرفة وبنائها ، وتنمية مهارات المتعلم المختلفة .  



1 
 

نظرا لكونها تهتم بالطفل وعالقته مع أسرته وتعد مادة الدراسات االجتماعية من المواد الرئيسة والمهمة 

ومدرسته ومجتمعه الكبير ، ومن أهم األهداف التي تسعى مادة الدراسات االجتماعية إلى تحقيقها لدى المتعلمين 

هي مساعدتهم على اكتساب المهارات الضرورية لمعالجة المعلومات، والتعامل معها ،واستعمالها بشكل جيد 

لى اكتساب المهارة في الحصول على المعرفة الضرورية فيما يتعلق باإلنسان ، والعمل وصحيح ، باإلضافة إ

كما ( 2221،11نشاطات مجتمعه )بارث ، على تطبيق المعرفة من خالل مشاركة المتعلم النشطة في كافة

لى أن لهذه ية ، عفي تعليم مادة الدراسات االجتماعؤكد وثيقة المعايير الوطنية للتعليم العام ما قبل الجامعي ت

المادة دورا كبيرا في تنمية التفكير لدى المتعلمين عن طريق مشاركتهم الفاعلة في التوصل إلى مفاهيمها 

ارة التربية )وزبأنفسهم ،من خالل قيامهم بجمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتركيبها ومقارنتها وتفسيرها.

،  ع األساليب الحديثة في تدريس مادة الدراسات االجتماعية( . ودعت إلى اتبا2222، المعايير الوطنية ، 

حيث نصت األهداف العامة المناهج التربوية في التعليم العام ما قبل الجامعي على" تبادل المعرفة وبنائها ، 

 ةوتنمية مهارات المتعلم في استخدام مصادر المعرفة لمتنوعة ،مما يسمح له بالتكيف مع الحياة العملية ومتابع

  ( . 2222تحصيله األكاديمي العالي . )المرجع السابق ،

دعت التربية إلى زيادة االهتمام بمرحلة التعليم  هذا التطور ومواجهة كل تلك التغيرات والتحديات ولتحقيق 

م ياألساسي كونها تعد من أهم المراحل التعليمية في بناء األساسيات العملية واكتساب التالميذ المهارات والمفاه

ية مراحل التالية بالكيفالضرورية وترسيخ األطر القيمية وتكوين االتجاهات اإليجابية لالستمرار في ال

 .المرغوبة

وتتطلب هذه المرحلة توفير بيئة تعليمية تقدم فيها المفاهيم العلمية بشكل محسوس وتمكن المتعلم من ممارسة  

 ي مع أقرانه من جهة ومع معلمه من جهة أخرى .الخبرات وتطبيق المهارات وتحقيق التفاعل اإليجاب

وانطالقا من أهمية الدراسات االجتماعية في تنمية المسؤولية المدنية وحقوق المواطنة وتنمية القدرة على 

 التفكير باإلضافة إلى تنمية العالقات البشرية واالتجاهات والقيم واألنماط السلوكية المرغوبة

 (.21-11 ،2222)سعيد وعبد اهلل ، 

ولما كان االهتمام في العقود األخيرة قد تركز على تعلم المفاهيم فقد اتجه المربون في المؤسسات التربوية إلى 

توجيه العملية التعليمية التعليمة لتتوافق مع السياسة التعليمية الجديدة التي تؤكد على ضرورة تعلم المفاهيم في 

 مختلف المواد الدراسية.
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( أن المفاهيم االجتماعية 22، ،2223، ( و ) الشقيرات وزعبي222، 2223الغزالي ،وقد أكد كل من ) 

تشكل إحدى القواعد األساسية للسلوك المعرفي كالمبادئ والتفكير وحل المشكالت . ويعد تعلم المفهوم أحد 

ن مساعدة أجزاء المعرفة وأحد األهداف التربوية في جميع مستويات التعلم. ويؤكد العلماء والباحثون أ

المتعلمين في مختلف المراحل التعليمية على تعلم المفاهيم االجتماعية بطريقة فعالة هي غاية أساسية من 

 غايات التعليم المدرسي.

هذا وتؤدي المفاهيم االجتماعية دورا مهما في عملية التعليم والتعلم من حيث اختزال التعقيد البيئي والتعرف 

ارجي باإلضافة إلى اختزال الحاجة إلى التعلم المستمر على األشياء في العالم الخ

(STERNBERG,2008,30. ) 

ونظرا ألهمية المفهوم فقد قامت عدة محاوالت لوضع نظرية في التعليم المفهومي تقوم على أسس وافتراضات 

فهوم ممعينة قابلة للتطبيق داخل غرفة الصف ومن هذه المحاوالت بناء نماذج وطرق تدريس تسهل تعلم ال

 . (21 ،2222،)العتوم وآخرون كنموذج برونر ونموذج جانييه ونموذج كلوزماير ونموذج هيلدا تابا وغيرهم

وتكمن أهمية نموذج هيلدا تابا االستقرائي في إثارة التفكير وحصر الذهن ويركز على تطوير المهارات العملية 

 والتوضيحات والتنبؤات كما انه يقوم وبشكلبإشراك الطلبة في الموقف التعليمي للوصول إلى التعميمات 

 أساسي على مهارات المالحظة واالستدالل للوصول إلى بلورة التعميمات.

 وقد تبنى هذا النموذج العديد من التربويين ألنه يعتمد على االستقراء حيث تم فيه:

 االنتقال من الجزئيات إلى األحكام الكلية . -1

 ين األشياء من روابط .االعتماد ما يجري من حوادث وما ب -2

 الوصول إلى حقائق جديدة . -3

االستقراء هو المنهج العلمي الصحيح الذي يتبعه العلماء في الوصول إلى نتائجهم وقوانينهم ، وهو  -1

في نظر بعض العلماء الطريق الوحيد على كسب المعرفة باألشياء أو بعبارة أدق الطريق الذي تنتهي 

 ( . 112، 1112إليه المعرفة باألشياء.)سعد ،

مجموعة من البحوث والدراسات التي أولت موضوع اكتساب لالباحثة  مراجعةبناء على كل ما تقدم وبعد 

دة إلى والعوالمفاهيم االجتماعية باستخدام نماذج التعلم التي وضعها بياجيه ، ميرل ، برونر ، هيلدا تابا ، 

معي وخصوصا معايير اختيار محتوى مادة الدراسات المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام ما قبل الجا
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وجدت الباحثة ضرورة القيام بدراسة تتناول نموذج هيلدا تابا في اكتساب المفاهيم االجتماعية االجتماعية ، 

 .هذا النموذج في اكتساب المفاهيم االجتماعية أثرللوقوف على مدى 

عين وإنما االستمرار في تقويمها وتطويرها من أسس بناء المناهج أال تقف عند حد ممشكلة البحث : -1

بما يتناسب مع المتغيرات المعاصرة ، واستخدام استراتيجيات وطرائق تدريس تتوافق مع آلية العصر 

المتغير في كل لحظة . وإذا كان ميدان الدراسات االجتماعية من الميادين المهمة  التي تعمل على 

بطريقة عقالنية وعلى اتخاذ القرارات المبنية على األدلة العلمية إيجاد المتعلم القادر على حل مشكالته 

والذي يحرص على التكيف السوي مع محيطه مما يؤدي إلى تحقق التعلم الفعال .يعد نموذج هيلدا 

تابا من أهم النماذج التي قد يؤدي استخدامها إلى حدوث التعلم الفعال ، حيث أنه أسلوب يستخدم 

ي تتصل بموضوع معين وتنظيمها وإبراز العالقات بينها ومن ثم فإنها تتيح الفرصة لترتيب المفاهيم الت

للمتعلم لربط المفاهيم المتصلة بموضوع معين أو مجال من المجاالت المعرفية بحيث يبدو كبنية 

 متماسكة .

و أ وهذا يعني أن اكتساب المتعلم ألي مفهوم يتم على مراحل وخطوات  ومن ثم فإن أية خبرات خطأ

أفكار غير دقيقة علميا يكتسبها الفرد خالل تكوينه لهذا المفهوم تؤدي إلى تكوين مفاهيم بديلة بناء على 

فهم خاطئ ، وبما أن المفاهيم ترتبط مع بعضها البعض فإن تعلم المفهوم الجديد يتطلب تعلم المفاهيم 

راسات االجتماعية تشغل مكانا السابقة والتأكد من وضوحها في ذهن المتعلم  ونظرا لكون مادة الد

مهما بين المواد الدراسية فال بد من اتباع طرق وأساليب حديثة في اكتساب المتعلمين مفاهيم هذه 

المادة واالهتمام بالطرق التي تقدم من خاللها هذه المفاهيم إلى هؤالء المتعلمين بما يساعدهم ويمكنهم 

 من ربط ما يتعلموه بحياتهم العملية .

من خالل عمل الباحثة كمعلمة صف لتالمذة الحلقة األولى في مرحلة التعليم األساسي في ولكن 

أن أغلب الطرائق المتبعة في تدريس المفاهيم االجتماعية هي من الطرائق تبين لها محافظة حمص فقد 

ن إدراك ع السائدة التي كانت تعتمد على السرد والتلقين والحفظ ، األمر الذي جعل هذه المفاهيم بعيدة

المتعلم وال تستخدم في حياته العملية وهذا يتعارض مع مبادئ التعلم الفعال  وهذا ما أدى إلى تدني 

عديد من نتائج ال ما سبق وازدياد شكاوى المدرسة والمجتمع ، وقد أيد متعلمينفي مستويات تحصيل ال

علما فعاال هيم االجتماعية وتعلمها تالدراسات التي بينت فاعلية بعض الطرائق التدريسية في تنمية المفا

( ودراسة قاسم 2221( ودراسة العاتكي )2221( ودراسة شيبان ) 2222ومنها دراسة العنبكي )

. فقد كشفت ( 2211( ودراسة شلهوب )2213( ودراسة غانم )2211ودراسة العاتكي )( 2212)
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ج عن استخدام طرائق تدريس هذه الدراسات عن تدني في مستوى اكتساب المفاهيم االجتماعية نات

 تقليدية قائمة على التلقين من قبل المعلم والتلقي من قبل المتعلم .

وللتأكد من وجود هذا التدني في مستوى اكتساب المتعلمين المفاهيم االجتماعية أجرت الباحثة دراسة  

فظة دمشق في أربع مدارس من مدارس التعليم األساسي في محا ( 12)الملحق رقم   استطالعية

)اختيرت عشوائيا وبمعدل شعبة واحدة في كل مدرسة ( وهدفت هذه الدراسة إلى التأكد من هذا التدني 

سؤاال يتناول المعارف المتعلقة ببعض المفاهيم االجتماعية التي  12فطبقت اختبارا تحصيليا مؤلفا من 

 متعلما ومتعلمة122بلغ عددهم  الذين المتعلميندرسوها سابقا . وبعد تصحيح أوراق االختبار لعينة 

 تعلمينموجود ضعف في مستوى اكتساب الأظهرت نتائج الدراسة الصف الرابع األساسي متعلمي من 

المفاهيم االجتماعية . ومن اجل معرفة أسباب هذا الضعف ومعرفة إن كانت هذه األسباب تعود على 

 (13)االجتماعية قامت الباحثة بحضور  استخدام الطرائق التقليدية في اكتساب المتعلمين المفاهيم

حصة من الحصص المخصصة لمادة الدراسات االجتماعية وفي الشعب نفسها التي طبق فيها االختبار 

 وقامت بمناقشة المعلمين والموجهين التربويين حول هذه األسباب ووجدت أن أهمها يكمن في :

 ات االجتماعية .قلة استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مادة الدراس -1

 قلة وجود معلمين مدربين على استخدام النماذج المختلفة لتدريس المفاهيم االجتماعية . -2

 عدم اهتمام بعض المعلمين بتوضيح العالقة القائمة بين المفاهيم القديمة والمفاهيم الجديدة. -3

ي المختلفة فشكوى المعلمين من قصر وقت الحصة الدراسية مما ال يسمح  لهم باتباع النماذج  -1

 تدريس المفاهيم االجتماعية .

في القاعات التدريسية مما يعيق استخدام نماذج  المتعلمينشكوى المعلمين من كثافة عدد  -2

 واستراتيجيات حديثة في التدريس .

عدم اهتمام بعض المعلمين بتقديم موضوعات مادة الدراسات االجتماعية على شكل مشكالت تثير  -1

 حدى عقله وتدفعه إلى االستقراء أو االستنباط .التفكير المتعلم وتت

عدم تنظيم موضوعات محتوى كتب مادة الدراسات االجتماعية بحيث تبدأ بالمفاهيم واألفكار  -2

 األكثر عمومية وشموال ثم باألفكار والمفاهيم األقل عمومية وشموال .

ع إمكانية استخدام عدم تنظيم موضوعات محتوى كتب مادة الدراسات االجتماعية بما يتمشى م -2

 أساليب واستراتيجيات تدريس بنائية تحقق التعلم الفعال.

من حيث مدى حفظهم للمعلومات والمفاهيم واستظهارها  متعلميهمتركيز المعلمين على تقويم  -1

 أكثر من تركيزهم على مدى قدرة المتعلمين على التفكير بأنواعه المختلفة .
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لمفاهيم لالمتعلمين طالعية السابقة أن هناك تدن في مستوى اكتساب وقد تبين للباحثة من الدراسة االست

االجتماعية نظرا لوجود تناقض كبير بين الهدف من تعليم الدراسات االجتماعية والمتركز في اكتساب 

المتعلمين للمفاهيم وبين الواقع المطبق وذلك نظرا العتماد المعلمين على الطرائق القائمة على الحفظ وغياب 

في الحصة وتعامل المعلمين مع المفاهيم الموجودة في الكتاب بشكل غير منظم ودون االعتماد  متعلماركة المش

على طريقة تدريسية محددة في ذلك ، باإلضافة إلى افتقار الطرائق المستخدمة إلى ربط محتوى مادة الدراسات 

 .متعلماالجتماعية بحياة ال

االجتماعية  للمفاهيم متعلمينالباحثة في وجود تدن في مستوى اكتساب الالسابقة عززت من مالحظة  نتائجإن ال

مرده استخدام المعلمين إحدى الطرائق السائدة  في التدريس واضعين األسباب السابقة كحجج لهم الستعمال 

 هذه الطرائق.

اعد الجتماعية تسلذلك وجدت الباحثة ضرورة اتباع نماذج جديدة وحديثة في تدريس مفاهيم مادة الدراسات ا 

من حل وبذلك يمكن أن يك التالميذ على تعلمها واكتسابها ، ومن بين هذه النماذج نموذج هيلدا تابا االستقرائي،

 التناقض السابق في طرح السؤال التالي :  

ة دنموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب متعلمي الصف الرابع األساسي للمفاهيم االجتماعية في ماأثر ما 

 الدراسات االجتماعية ؟

 يستمد البحث أهميته من النقاط التالية :أهمية البحث :  -2

القائمين على وضع مناهج مادة الدراسات االجتماعية بإعادة تنظيم محتوى هذه المادة يفيد  ربما  -1

 مما يسهل على المعلمين تدريس المفاهيم االجتماعية وعلى المتعلمين اكتسابها وتعلمها.

تصورا مقترحا الستخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائي في تحقيق هدف اكتساب المفاهيم وذلك يقدم  -2

 بتوضيح خطوات هذا النموذج .

يتوقع الوصول إلى نتائج والخروج بمقترحات من شأنها أن تساعد في عملية تطوير تعلم المفاهيم  -3

 سي .وتعليمها وزيادة االهتمام بها لدى معلمي مرحلة التعليم األسا
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 يهدف البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية: أهداف البحث:-3

متعلمي الصف الرابع األساسي المفاهيم االجتماعية مقارنة اكتساب نموذج هيلدا تابا في  قياس أثر -1

وفق نسبة الكسب المعدل بالنسبة لالختبار ككل وفي كل مستوى من المستويات بالطرائق التقليدية، 

 المعرفية

متعلمي الصف الرابع األساسي المفاهيم االجتماعية مقارنة اكتساب نموذج هيلدا تابا في  قياس أثر -2

وفق مستوى اإلتقان بالنسبة لالختبار ككل وفي كل مستوى من المستويات بالطرائق التقليدية، 

 المعرفية.

مقارنة  يةمتعلمي الصف الرابع األساسي المفاهيم االجتماعاكتساب نموذج هيلدا تابا في  قياس أثر -3

وفق مستوى االحتفاظ بالنسبة لالختبار ككل وفي كل مستوى من المستويات بالطرائق التقليدية، 

 المعرفية.

 لمحتوى الدروسمتعلمي الصف الرابع األساسي المفاهيم االجتماعية تعرف الفروق في اكتساب  -1

ات وى من المستويالمختارة وفق متغيرات الطريقة والجنس بالنسبة لالختبار ككل وفي كل مست

 المعرفية. 

 تطوير التدريس باستخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائي.تقديم مقترحات من شأنها أن تساعد في  -2

 يجيب البحث عن األسئلة التالية : أسئلة البحث:-4

 يجيب البحث عن السؤال الرئيس التالي :

ة نلرابع األساسي للمفاهيم االجتماعية مقارنموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب متعلمي الصف اأثر ما 

 بالطريقة التقليدية بالنسبة لالختبار ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية.

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:

ما المفاهيم االجتماعية المتضمنة في دروس وحدتي)سورية والتاريخ، الحياة في الجمهورية العربية  -1

 كتاب مادة الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي؟السورية( من 

 استخدام نموذج هيلدا تابا في اكتساب متعلمي الصف الرابع األساسي المفاهيم االجتماعيةأثر ما  -2

لمادة الدراسات االجتماعية مقارنة  تنمية التحصيل المعرفيوالموجودة في محتوى الدروس المختارة 

مة وفقًا لنسبة الكسب المعدل بالنسبة لالختبار ككل وفي كل مستوى من التقليدية المستخدبالطرائق 

 مستوياته المعرفية؟
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استخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب المفاهيم االجتماعية وتنمية التحصيل المعرفي أثر ما  -3

نة ماعية مقارمتعلمي الصف الرابع األساسي في محتوى الدروس المختارة لمادة الدراسات االجتلدى 

 بالطرائق التقليدية المستخدمة وفقًا لمستوى اإلتقان بالنسبة لالختبار التحصيلي ككل؟

 استخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب المفاهيم االجتماعية وتنمية التحصيل المعرفيأثر  ما -1

اسات االجتماعية مقارنة متعلمي الصف الرابع األساسي في محتوى الدروس المختارة لمادة الدر لدى

بالطرائق التقليدية المستخدمة وفقًا لمستوى االحتفاظ )بالنسبة لالختبار ككل وفي كل مستوى من 

 مستوياته المعرفية؟

ما الفروق في اكتساب المفاهيم االجتماعية وتحصيل المتعلمين المعرفي لمحتوى الدروس المختارة  -2

 لالختبار ككل وفي كل مستوى من المستويات المعرفية؟ وفق متغيرات )الطريقة، الجنس( وبالنسبة

 ؟ المقترحات التي يوصى بها لتطوير التدريس باستخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائيما  -1

 فرضيات البحث :-5

 ( :0.05سيتم اختبار الفرضيات التالية عند مستوى الداللة )

 : الفرضية األولى 

متوسطات درجات متعلمي المجموعتين التجريبية والضابطة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 في التطبيق البعدي المباشر لالختبار التحصيلي ككل، وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية.  

 :الفرضية الثانية 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات متعلمي المجموعة التجريبية الذكور 

 لبعدي المباشر لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية.واإلناث في التطبيق ا

 :الفرضية الثالثة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات متعلمي المجموعة التجريبية في 

 التطبيقين القبلي والبعدي المباشر لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية.

 رابعة:الفرضية ال 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات متعلمي المجموعتين التجريبية 

والضابطة في التطبيق البعدي المؤجل لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته 

 المعرفية.
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 خامسةالفرضية ال: 

تعلمي المجموعة التجريبية في التطبيقين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات م

 .البعدي المباشر والبعدي المؤجل لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية

 وتضم : متغيرات البحث :  -6

 المتغيرات المستقلة : وتشمل : -1

 : الطريقة : وتضم 

 طريقة هيلدا تابا . -1

 الطريقة السائدة في التدريس . -2

 ه مستويان:الجنس : ول 

 الذكور. -1

 اإلناث. -2

 المتغيرات التابعة :  -2

  س وقد قيوتحصيلهم المعرفي لهذه المفاهيم مدى اكتساب المتعلمين للمفاهيم االجتماعية

بدرجات كل منهم على االختبار التحصيلي ككل ، وفق هدف اكتساب المتعلمين للمفاهيم 

 االجتماعية.

 

 خدام المنهجين اآلتيين:تطلب البحث الحالي است منهج البحث:-7

( بأنَّه: "نمط البحث الذي يسهم بتزويدنا 2223حيث عرفه عبيدات ) أواًل: المنهج الوصفي التحليلي:

بالمعلومات الالزمة لتقرير وضع الظاهرة المدروسة تقريرًا موضوعيًا، ومن ثم تحليل هذه المعلومات 

(، 123، 2212قاسم ، تحقيق أهداف البحث المرجوة" )وتفسيرها للوصول إلى النتائج التي يمكن أن تسهم في 

إذ يعتمد هذا المنهج على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا، ويعبر عنها تعبيرًا 

كيفيًا وكميًا، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا 

مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة. إذ قامت الباحثة من خالل هذا يوضح 

الصف الرابع األساسي من خالل استخدام االختبار التحصيلي، ثم قامت  متعلميالمنهج بجمع البيانات من 

 الص النتائج.بتبويب وتحليل تلك البيانات باستخدام المعالجات اإلحصائية المالئمة واستخ
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تحقيق أهدافه استخدام المنهج التجريبي وخاصًة أنه يستند وتتطلب طبيعة البحث  المنهج التجريبي: -ثانيًا

أساسًا على "مقدرة المجرب في التحكم بالظروف المحيطة بالظاهرة بطريقة مخططة مسبقًا وينطلق من مبدأ 

 للتقصي بعزل هاتين المتحولتين ودراستهما" أن التأثير الذي تحدثه متحولة في متحولة أخرى قابلة 

 (.121، 2221)حمصي، 

وسيتم اعتماد طريقة التجربة الميدانية حيث يتيح هذا النوع من التجارب الفرصة لدراسة الظاهرة في الميدان 

ل بويقترب من الواقع العملي إلى حد كبير، ومع هذا فإن أهمية التجريب ال تكمن في المكان الذي يجري فيه، 

 بكيفية التعامل مع األحداث واألفعال والمتغيرات.

تفترض الدراسات ذات التصميم التجريبي، التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في متغيرات الدراسة 

وذلك قبل تقديم المتغير المستقل. أي أال يكون هناك فروق دالة بين المجموعتين في المتغيرات األخرى، وذلك 

الباحث أو الباحثة من تفسير الفروق بين المجموعتين على ضوء تأثير المتغير المستقل التجريبي.  كي يتمكن

" لكن الوصول إلى هذه النتيجة لن يتيسر للمجرب إال إذا قام بإجراءات تستهدف تحقيق التكافؤ، بين خصائص 

 ذكاء، والخبرات التربوية أوأفراد المجموعتين التجريبية والضابطة، من حيث العمر، والجنس، ومستوى ال

الثقافية العامة، والمستوى االقتصادي االجتماعي، باإلضافة إلى الصحة الجسدية واالنفعالية، وغير ذلك من 

الخصائص والسمات الشخصية األخرى، التي ينبغي عزلها وتثبيتها كي ال تختلط بالمتغيرات المستقلة 

 (.12-11، 2221مد، المستهدفة وتؤثر في نتائج التجربة." )األح

في هذا البحث، الختبار فاعلية نموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب المفاهيم ويهدف التصميم التجريبي  

االجتماعية في مادة الدراسات االجتماعية، ويقاس ذلك بالمقارنة بين المجموعة التجريبية والضابطة بين 

لى درجات القبلي والبعدي، وذلك ع ة التجريبية بين القياسينالقياسين القبلي والبعدي، وكذلك بين المجموع

 االختبار التحصيلي في هذا البحث.

تمثل مجتمع البحث الحالي بمتعلمي الصف الرابع األساسي في مدارس محافظة  :مجتمع البحث وعينته-8

ي للعام الدراسدمشق الرسمية والبالغ عددهم حسب إحصائيات مديرة التخطيط واإلحصاء في محافظة دمشق 

( 221( متعلما ومتعلمة يتوزعون حاليًا على)22122( وهو العام الذي ُطبق فيه البحث )2212-2213)

 (.23 -12، 2213)الدليل اإلحصائي لمدارس محافظة دمشق،مدرسة رسمية 

خصائص ت وأما عينة البحث فقد تم اختيارها من نوع )العينة المقًيدة( المقصودة والتي ُتحدد مسبقًا مواصفا

األفراد الذين يجب أن تتضمنهم العينة، وبذلك ال تكون المشكلة في الحصول على عدد كاٍف من أفراد المجتمع 



13 
 

 األصلي، وإنما المشكلة تكمن في الحصول على أفراد لهم مواصفات معينة تنسجم مع أغراض البحث

 (.22 ،1121)الزراد ويحيى،

 

 تالية :  اشتمل على األدوات الأدوات البحث : -9

برنامج تعليمي سوف يتم إعداده وفق نموذج هيلدا تابا االستقرائي بهدف اكتساب المتعلمين للمفاهيم  -1

 االجتماعية التي حددت بعد تحليل محتوى الكتاب .

اختبار تحصيلي )قبلي ، بعدي مباشر ، بعدي مؤجل ( من تصميم الباحثة ، تم إعداده استنادا إلى  -2

 .خطوات يشير إلى اكتسابهم المفهومبا بحيث أن قدرة المتعلمين على أداء هذه الخطوات نموذج هيلدا تا

 و طبق قبل تنفيذ البرنامج وبعد االنتهاء من تنفيذه مباشرة ثم بعد مضي فترة زمنية معينة على ذلك.

 إجراءات البحث: -11

 تضمن البحث اإلجراءات التالية:

 ات الصلة بنموذج هيلدا تابا االستقرائي ، ومادة الدراسات االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ذ

 االجتماعية ، واالستفادة منها في القسمين النظري والعملي للبحث.

  تحليل محتوى دروس وحدتي )سوووورية والتاريخ، والحياة في الجمهورية العربية السوووورية( من كتاب

 يد المفاهيم االجتماعية المتضمنة فيهما.مادة الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي بهدف تحد

         تصوووووووميم البرنوامج التعليمي وفق خطوات نموذج هيلودا توابوا بكوافوة مكوناته:)الهدف العام، األغراض

م ، الخطة الصوفية، التقويم البنائي، الوسائل التعليمية ، التقويم النهائي(. ث السولوكية، المحتوى التعليمي 

 مين.التأكد من صدقه وعرضه على المحك

 .تصميم االختبار التحصيلي وفق المستويات المعرفية الستة لتصنيف بلوم، والتأكد من صدقه وثباته 

 .التجريب االستطالعي للبرنامج التعليمي : بهدف الوقوف على مدى قابليته للتنفيذ 

  ،و حسوواب معامالت السووهولة والصووعوبة ،   التجريب االسووتطالعي لالختبار التحصوويلي وتحليل بنوده

 والتمييز لها، وتحديد الزمن الالزم لتطبيقه.

 .التجريب النهائي ويتضمن : اختيار عينة البحث وتقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة 

 .تطبيق االختبار القبلي لضبط التكافؤ بين متعلمي المجموعتين التجريبية والضابطة 

 : تطبيق البرنامج التعليمي 
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المفاهيم الثمانية وفق نموذج هيلدا تابا االستقرائي وبمعدل مفهومين حيث تعلمت المجموعة التجريبية 

 أسبوعيا ، بينما تعلمت المجموعة الضابطة المفاهيم نفسها وفق الطريقة التقليدية.

 .تطبيق االختبار البعدي المباشر بعد االنتهاء مباشرة من تطبيق البرنامج التعليمي 

 ( يوما من تطبيق االختبار القبلي 31فترة زمنية قدرها)  تطبيق االختبار البعدي المؤجل بعد مضي

 المباشر.

 .معالجة النتائج إحصائيا، وتفسيرها، ومناقشتها لإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرضياته 

 .تقديم مقترحات في ضوء نتائج البحث 

 تم إجراء البحث في الحدود اآلتية :حدود البحث : -11

 مي الصف الرابع األساسي)ذكورا وإناثا( في مدرستي "محمد اقتصر تطبيق البحث على متعل

جميل سلطان" و"زين العرب" من مدارس الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي في محافظة 

 دمشق.

 ( 2213-2212طبق البحث في العام الدراسي. ) 

 ة رياقتصر البحث على تحليل محتوى دروس وحدتي )سورية والتاريخ، والحياة في الجمهو

العربية السورية( من كتاب مادة الدراسات االجتماعية المعدة وفق وثيقة المعايير الوطنية لمناهج 

التعليم العام ما قبل الجامعي للصف الرابع األساسي لتحديد المفاهيم االجتماعية المتضمنة فيها ، 

ية ، وتصميم خطة صفوتم بناء نموذج هيلدا تابا االستقرائي لهذه الدروس في ضوء هذه المفاهيم 

 لتدريسها وفق خطوات نموذج هيلدا تابا االستقرائي.

  )اقتصرت أدوات البحث التقويمية على اختبار تحصيلي ) فبلي ، بعدي مباشر، بعدي مؤجل

 -حليلالت -التطبيق-الفهم-تضمن المستويات المعرفية الستة لتصنيف "بلوم" وهي ) التذكر

بة ية نموذج هيلدا تابا االستقرائي مقارنة بالطريقة التقليدية بالنسالتقويم(وتم قياس فاعل -التركيب

 لالختبار ككل، وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية على حدة .

  تم التقيد في تنفيذ البرنامج التعليمي بعدد حصص الدراسات االجتماعية المقررة من قبل وزارة

 ن أسبوعيا.التربية للصف الرابع األساسي ، وهي حصتان درسيتا
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 ية : ئمصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرا-12

 األثر في اللغة : العالمة . وأثر الشيء :بقية الشيء .(: The Influence )األثر -1

 (.2، 1111)انيس وآخرون، 

ويقصد به في هذا البحث: هو الفرق ذو الداللة إلحصائية بين أداء أفراد العينة قبل التجربة وبعدها. أي المدى 

 ذي يمكن أن تحدثه المعالجة التجريبية باعتبارها متغيرا مستقال في أحد المتغيرات التابعة.ال

أي مدى أثر البرنامج التعليمي المقترح كمتغير مستقل في اكتساب المفاهيم االجتماعية كمتغير تابع لدى 

 ب المعدل. متعلمي الصف الرابع ، وتم تحديد هذا األثر إحصائيا باستخدام معادلة بالك للكس

عرفه جود بأنه فكرة أو تمثيل للعنصر :  (The social Concept) االجتماعيالمفهوم  -2

الذي يمكن من خالله التمييز بين المجموعات أو األصناف  المشترك

 . (good,1973,23)المختلفة

وتعرفه الباحثة إجرائيا : اسم أو رمز يشير إلى مجموعة المثيرات التي تتجمع وفق خصائص 

 تركة وعالقات قائمة فيما بينها لتؤدي إلى فهم الظاهرة االجتماعية .مش

 (:Acquisition Of The Concept )اكتساب المفهوم -3

والتعرف إليه من قبل المتعلم ، حيث يقدم المعلم األمثلة المنتمية تعرف بأنها : عملية امتالك مفهوم معين 

 (222،  1112لم.)جابر، وغير المنتمية لمفهوم كان موجودا أصال لدى المتع

 وتحدد الباحثة مدى اكتساب المتعلم لمفهوم معين بقدرته على أداء المهمات السبع اآلتية :

 تقديم أمثلة منتمية للمفهوم . -

 التمييز بين األمثلة المنتمية وغير المنتمية للمفهوم. -

 تطبيق المفهوم في مواقف جديدة. -

 استخالص السمات األساسية للمفهوم. -

 تعريف للمفهوم. اقتراح -

 إبداء الرأي حول أمر ما متعلق بالمفهوم. -

 إدراك عالقة المفهوم بغيره من المفاهيم األخرى. -
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 نموذج هيلدا تابا االستقرائي : -4

يعرف بأنه طريقة يقوم فيها المتعلم باستخدام المالحظات والبيانات المتوافرة لديه للوصول إلى قواعد 

يقوم المعلم باتباع الخطوات التالية وهي : الهيئة ، التجميع، التسمية عامة أو تعميمات ويتم ذلك بان 

، التعميم ، المقارنة ، التوضيح ، والتنبؤ . وبعدها ينهي المعلم النشاط ويجعل المتعلمين يلخصون 

 (22، 2221)الجبوري ، المعلومات والتعميمات واالستنتاجات التي توصلوا إليها.

بأنه عبارة عن مجموعة من المراحل المتسلسلة التي تتبع في إكساب التالميذ وتعرفه الباحثة إجرائيا :

المفاهيم االجتماعية ، ويتكون من ثالث مراحل هي: مرحلة جمع المعلومات  ، مرحلة تفسير 

المعلومات، مرحلة تطبيق المبادئ، ويعتمد النموذج في مراحله السابقة على االستقراء في الوصول 

 بيقها.إلى النتائج وتط
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة

 

 تمهيد 

 أوال : الدراسات العربية 

 . دراسات تتعلق باكتساب المفاهيم و نموذج هيلدا تابا 

 دراسات تتعلق بالدراسات االجتماعية 

 ثانيا : الدراسات األجنبية

 ثالثا : التعليق على الدراسات السابقة
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 تمهيد:

حثة عدد من الدراسووووات العربية واألجنبية ذات الصوووولة بموضوووووع البحث  والتي اهتمت باختبار  راجعت  البا

 فاعلية نموذج هيلدا تابا في العديد من المواد الدراسية ،أو التي اهتمت بالمفاهيم االجتماعية واكتسابها .

ريقة لدا تابا االسووتقرائي كطقلة الدراسووات التي تناولت فاعلية نموذج هي –في حدود علم الباحثة  –وقد لوحظ 

 الكتساب المتعلمين المفاهيم االجتماعية. 

ها لتعرف أهداف لذا سوويتم تناول بعض الدراسووات ذات الصوولة بموضوووع البحث من زاوية من الزوايا أو أكثر،  

فادة تومجالها ، والتصوووميم التجريبي لها ، والنتائج التي توصووولت إليها ، وعالقتها مع الدراسوووة الحالية واالسووو   

 منها.

 ويوضح العرض التالي بعض الدراسات العربية واألجنبية التي اطلعت عليها الباحثة.

 أوال : الدراسات العربية : 

 :الدراسات المتعلقة باكتساب المفاهيم ونموذج هيلدا تابا 

بعنوان: أثر نموذج ميرل وتنسون وهيلدا تابا في اكتساب المفاهيم (: 1999دراسة المحرزي ) -1

 اضية لدى طالب الصف السابع األساسي في اليمن.الري

  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التدريس وفق نموذجي ميرل وتنسون وهيلدا تابا في اكتساب

 المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف السابع األساسي في اليمن .

 ( 121شملت عينة البحث )ة. شملت وزعوا على مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابط متعلما

درست وفق نموذج ميرل وتنسون  والمجموعة التجريبية  متعلم( 13المجموعة التجريبية األولى )

درست  متعلم( 12درست وفق نموذج هيلدا تابا  والمجموعة الضابطة ) متعلم( 11الثانية )

 بالطريقة االعتيادية.

  لمستويات الثالثة األولى فقرة موزعة على ا 12شملت أدوات الدراسة: اختبار تحصيلي مكونا من

 التطبيق ( -االستيعاب-من تصنيف بلوم ) المعرفة

  وأشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة

 التجريبية األولى والثانية في اكتساب المفاهيم الرياضية .
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يلدا تابا وميرل تنسون والطريقة أثر كل من نموذجي هبعنوان : ( : 1999دراسة بني خالد ) -2

 االعتيادية في اكتساب طلبة الصف العاشر األساسي للمفاهيم النحوية .

  هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر كل من نمطي هيلدا تابا وميرل تنسون والطريقة االعتيادية

م يمفرق في األردن للمفاهالصف العاشر األساسي بمديرية تربية ال متعلميفي اكتساب 

 .النحوية

 ( 212شملت العينة )مقسمين إلى ثالثة مجموعات مجموعتين تجريبيتين ومجموعة  متعلم

 ضابطة .

 .شملت أدوات الدراسة : اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد 

 لح نموذج هيلدا تابا وميرل تنسونوأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصا. 

 

 .رينهارات التفكير العليا في البحفاعلية استراتيجيات تابا لتعليم م بعنوان :( : 2112دراسة لوري ) -3

  هدفت الدراسة إلى معرفة أثر نموذج هيلدا تابا في تنمية مهارات التفكير العليا ) التحليل

 السنة الثالثة ثانوي بمدارس مملكة البحرين . متعلمات والتركيب والتقويم ( لدى عينة من

 في الصف الثالث الثانوي من القسم التجاري .وقد قسمت  متعلمة( 31الدراسة ) شملت عينة

اختيرت  متعلمة( 22والثانية ضابطة ) متعلمة( 11العينة إلى مجموعتين إحداها تجريبية )

 العينة بطريقة القرعة لكي تكون طريقة االنتقاء عشوائية .

 ياس مهارات التفكير العليا من إعداد وتمثلت أدوات الدراسة : باستخدام اختبار )البحر( لق

كارولين كالهان أستاذة الموهبة والتفوق بجامعة فيرجينيا بالواليات المتحدة ولهذا االختبار 

 صيغتان قبلي وبعدي .

  وكان من نتائجها : وجود فروق ذات داللة إحصائيةبين المتوسطين الحسابيين القبلي والبعدي

لمجموعة التجريبية على االختبار البعدي مما يدل على وجود للمجوعة التجريبية لصالح أداء ا

 أثر إيجابي لالستراتيجيات في تنمية مهارات التفكير العليا .
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أثر استخدام استراتيجيات كلوز مايروميرل تنسون وهيلدا تابا  : بعنوان :( 2112دراسة العنبكي ) -4

ية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الرابع في تنمية التفكير االستداللي واكتساب المفاهيم التاريخ

 العام .

  وهدفت إلى معرفة أثر استراتيجيات كلوز مايروميرل تنسون وهيلدا تابا في تنميةالتفكير

إلعدادي ا الصف الرابع متعلمياالستداللي واكتساب المفاهيم التاريخية واالحتفاظ بها لدى 

 .في مادة التاريخ

 ( 121تكونت عينة الدراسة من ) على أربع شعب، كافأت الباحثة  موزعين عشوائيامتعلما

أعدت .الذكاء والمعلومات السابقة بين المجموعات األربعة في مجموعة من المتغيرات منها

ة االستداللي واختبار اكتساب المفاهيم ، استخدمت الباحث الباحثة اختبارين هما اختبار التفكير

 . بيرسون ومعادلة سبيرمان براون وتحليل التباينمعامل ارتباط  وسائل إحصائية عدة منها

 الدراسة إلى نتائج عدة منها توصلت  :  

ساب التفكير االستداللي واكت كلوزماير على الطريقة التقليدية في تفوق استراتيجية  -أ

 . المفاهيم التاريخية واالحتفاظ بها

 استراتيجية ميرل تنسون على الطريقة التقليدية. تفوق -ب

على الطريقة التقليدية في التفكير االستداللي واكتساب  فوق استراتيجية هيلدا تابات -ج

 بها. المفاهيم التاريخية واالحتفاظ

فاعلية برنامج تدريبي مقترح لمعلمات الجغرافية في المرحلة بعنوان :  (2115دراسة األهدل ) -5

ج ة وتقويم الطالبات حسب نموذالثانوية لتدريس المفاهيم بالطريقتين االستنتاجية واالستقرائي

 ويسكنسون .

  هدفت الدراسة إلى تنمية مهارات معلمات الجغرافية في المرحلة الثانوية في تدريس المفاهيم

الجغرافية من خالل استخدام الطريقتين االستنتاجية واالستقرائية كما حددها أمان وملنجر 

 وذج ويسكنسون .ومهارات تقويم الطالب في المفاهيم الجغرافية حسب نم

 ( معلمة جغرافية في المرحلة الثانوية بمحافظة جدة .32شملت عينة الدراسة ) 

 . تمثلت أدوات الدراسة في : اختبار قبلي في تدريس المفاهيم وتقويمها واختبار بعدي 

  أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة بين متوسط درجات المجموعة التجريبية لالختبار

 توسط درجات االختبار البعدي لصالح االختبار البعدي وفاعلية البرنامج .القبلي وم
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أثر استخدام نموذجي االستقراء واالستنباط على تحصيل طالب بعنوان :( : 2114دراسة العقيلي ) -6

 الصف السادس األساسي لمفاهيم مادة العلوم واتجاهاتهم نحوها في اليمن .

  كل من نموذج هيلدا تابا االستقرائي ونموذج ميرل هدفت الدراسة إلى تعرف أثر استخدام

الصف السادس األساسي لمفاهيم مادة العلوم  متعلميتنسون االستنباطي على تحصيل 

 واتجاهاتهم نحوها كما سعت إلى معرفة العالقة بين التحصيل واالتجاه .

 ( 122شملت عينة الدراسة)افئة اثنتين وزع أفرادها عشوائيا على ثالث مجموعات متك متعلما

 منها تجريبيتين والثالثة ضابطة .

  تمثلت أدوات الدراسة بتطوير ثالث من وحدات كتاب العلوم للصف السادس األساسي الجزء

( وفقا لنموذجي هيلدا تابا االستقرائي وميرل تنسون االستنباطي 2223الثاني للعام الدراسي )

ادي كما أعد اختبارا تحصيليا ومقياسا وإعداد دروس للمجموعة الضابطة وفق النموذج االعتي

 خاصا لقياس اتجاهات التالميذ نحو مادة العلوم .

  شملت النتائج : تفوق المجموعة التجريبية الثانية التي درست وفق نموذج ميرل االستنباطي

في التحصيل لمادة العلوم على كل من أفراد المجموعة التجريبية األولى التي درست وفق 

تابا االستقرائي والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية .باإلضافة  نموذج هيلدا

إلى تفوق أثر المجموعة األولى في االتجاه نحو مادة العلوم على كل من المجوعتين التجريبية 

 الثانية والمجموعة الضابطة .

ي مادة ف متعلمينكما أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تحصيل ال

 العلوم واتجاهاتهم نحوها.

أثر تدريس المفاهيم البالغية باستخدام نموذج هيلدا تابا في بعنوان :  (2115دراسة الغضبان ) -7

 التحصيل واالستبقاء لدى طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية .

 ثانية المرحلة ال ميمتعل هدفت الدراسة إلى تعرف أثر استخدام نموذج هيلدا تابا في تحصيل

في قسم اللغة العربية في المفاهيم البالغية واستبقاء هذه المفاهيم لديهم في كلية التربية في 

 مدينة ميسان في العراق .

 ( طالبًا22شملت عينة الدراسة ) ( 21في مدينة ميسان وزعوا على المجموعتين بواقع )

متعلمي موعة الضابطة .واختار الباحث في المج (طالبًا23طالبا في المجموعة التجريبية و)

المرحلة الثانية في قسم اللغة العربية في كلية التربية إلجراء تجربة البحث إذ اختيرت الشعبة 
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( عشوائيا لتكون المجموعة التجريبية والتي تدرس وفق نموذج هيلدا تابا واختيرت الشعبة 1)

 االعتيادية . ( لتكون المجموعة الضابطة التي تدرس وفق الطريقة2)

  تمثلت أدوات الدراسة ب: اختبار تحصيلي في مفردات البالغة )علم المعاني ( وجدول

 المواصفات.

  أشارت النتائج: إلى تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة في التحصيل الدراسي

 واستقصاء المفاهيم البالغية .

 

سون وهيلدا تابا في تحصيل المفاهيم أثر نموذجي ميرل تن: بعنوان :  (2117دراسة الحراسيس ) -8

 التاريخية لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن وفي اتجاهاتهم نحو مبحث التاريخ .

  هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر نموذجي ميرل تنسون وهيلدا تابا في تحصيل الصف

 العاشر األساسي للمفاهيم التاريخية واتجاهاتهم نحو مبحث التاريخ . 

 موزعين متعلمة ( 121و) متعلما( 122، منهم ) متعلما ومتعلمة( 223عينة الدراسة ) شملت

( لإلناث وذلك في مدرستين من مدارس مجتمع 3( للذكور و )3( شعب دراسية ،)1على )

الدراسة حيث تم اختيارها بالطريقة القصدية بعد ذلك تم توزيع الشعب على طرق المعالجة 

 بالطريقة العشوائية .

 نت أدوات الدراسة من اختبار تحصيلي ومقياس لالتجاهات.تكو 

   الصف متعلميوأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل 

الذين درسوا باستخدام نموذج ميرل تنسون وهيلدا  متعلمينالعاشر للمفاهيم التاريخية بين ال

 موذجي ميرل تنسون وهيلدا تابا .تابا والذين درسوا بالطريقة التقليدية لصالح ن

 

: فاعلية التدريس باستعمال نموذج هيلدا تابا في اكتساب طلبة بعنوان ( : 2119دراسة الجبوري ) -9

 كلية التربية السياسية لمفاهيم البحث التربوي . 

  تعلمي مهدفت الدراسة إلى تعرف مدى فاعلية التدريس باستعمال نموذج هيلدا تابا في اكتساب

 التربية  لمفاهيم البحث التربوي.كلية 

 ( 22شملت عينة البحث )موزعين على مجموعتين تجريبية وضابطة  متعلما ومتعلمة

 بالتساوي .
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 . تمثلت أدوات البحث ب: خطة تدريبية من إعداد الباحث واختبار تحصيلي قبلي وبعدي 

 لمجموعتين وأشارت النتائج إلى : وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين ا

 التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية .

 

:" فاعلية الطريقة االستقصائية في اكتساب التالميذ المفاهيم  بعنوان(:2119دراسة العاتكي ) -11

 االجتماعية "

  هدف الدراسة إلى : تحديد المفاهيم االجتماعية المتضمنة في كتاب التربية االجتماعية للصف

.وتصميم خطة صفية وفق خطوات الطريقة االستقصائية المقترحة بما يحقق الرابع األساسي 

هدف اكتساب التالميذ للمفاهيم االجتماعية التي سبق تحديدها و قياس فاعلية الطريقة 

لتي .باإلضافة إلى تعرف الصعوبات ا االستقصائية في اكتساب التالميذ للمفاهيم االجتماعية

ماعية الصف الرابع للمفاهيم االجت متعلميقصائية في اكتساب ستواجه استخدام الطريقة االست

 واقتراح بعض الحلول المالئمة.

  ((:122شملت عينة الدراسة )في الصف الرابع األساسي في الالذقية تم  متعلما ومتعلمة

 (ضابطة. 11( تجريبية و) 11تقسيمهم إلى) 

 قة االستقصائية .واختبار تمثلت أدوات الدراسة: ب : برنامج تعليمي مصمم وفق الطري

 تحصيلي ) قبلي / بعدي مباشر / بعدي مؤجل( و بطاقة مالحظة.

  أشارت النتائج إلى :فاعلية الطريقة االستقصائية في إكساب التالميذ المفاهيم االجتماعية

وأثبتت . وفاعليتها في احتفاظ التالمذة بالمعلومات التي اكتسبوها عن المفاهيم االجتماعية

جود فروق دالة إحصائيًا بين الجنسين في تعلم المفاهيم االجتماعية بالطريقة أيضًا و

االستقصائية مقارنة بالتقليدية وأيضًا عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين 

 الضابطة والتجريبية حسب متغير اإلقامة.

المفاهيم الزمانية (: بعنوان : فاعلية برنامج حاسوبي مقترح في تحصيل 2111دراسة البودي ) -11

 بمادة الدراسات االجتماعية وفق المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي .

  هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من فاعلية البرنامج الحاسوبي المقترح في تحصيل متعلمي الصف

 ة الالذقية .األول األساسي للمفاهيم الزمانية في مادة الدراسات االجتماعية في محافظ
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  شملت العينة مجموعتين مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة  اختيرتا من مدرستين من منطقتين

 مختلفتين في المستوى االقتصادي واالجتماعي  بواقع شعبتين من كل مدرسة.

 . أما أدوات البحث قد تمثلت ب: برنامج حاسوبي و اختبار تحصيلي 

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 

فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل المفاهيم الزمانية على االختبار التحصيلي لصالح  -1

 المجموعة التجريبية.

فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل المفاهيم الزمانية على االختبا التحصيلي للمجموعة  -2

 الضابطة وفق متغير الجنس.

 لمفاهيما اكتساب في واالنتقائي ستقبالياال برونر نموذجي استخدام فاعلية( : 2113) غانم دراسة -12

 .األساسي الثالث الصف في االجتماعية الدراسات لمقرر االجتماعية

 متعلمي اكتساب في واالنتقائي االستقبالي برونر نموذجي استخدام فاعلية تعرف إلى الدراسة هدفت 

 .االجتماعية في مدينة دمشق للمفاهيم األساسي الثالث الصف

 التعليم من األولى الحلقة من مدارس أربعة من اختيروا ومتعلمة متعلما( 112) العينة وشملت 

 .األساسي

 التالية األدوات الدراسة واستخدمت : 

 .األساسي الثالث للصف االجتماعية الدراسات كتاب في االجتماعية المفاهيم تحليل معيار -1

 . برونر نموذجي خطوات وفق مصمم تعليمي برنامج -2

 .المفهوم اكتساب مهمات وفق مصمم تحصيلي اختبار -3

 للمفاهيم لمينالمتع اكتساب في االستقبالي برونر نموذج تفوق: التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت 

 ذجنمو مع بالمقارنة االجتماعية المفاهيم من مفهوم كل وفي ككل البعدي االختبار في االجتماعية

 .فوق فما(% 22)اليةع إتقان مستويات إلى والوصول االنتقائي برونر
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 : دراسات تتعلق بالدراسات االجتماعية 

( : بعنوان : أثر استخدام استراتيجتي العصف الذهني وحل المشكالت في 2111دراسة سودان )  -1

 التحصيل الدراسي في مقرر االجتماعيات.

  حصيل التهدفت هذه الدراسة إلى معرفة اثر استخدام استراتيجتي العصف الذهني وحل المشكالت في

 الدراسي في مقرر االجتماعيات في مدارس مدينة بانياس.

 ( متعلما ومتعلمة من معلمي الصف الرابع األساسي في مدينة بانياس تم اختيارهم 121وشملت العينة )

 بشكل عشوائي قسموا إلى ثالث مجموعات مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة .

 رنامج تعليمي معد وفق استراتيجيتي العصف الذهني وحل واستخدمت الدراسة األدوات التالية : ب

 المشكالت واختبار تحصيلي.

  وتوصلت الدراسة إلى تفوق كل من استراتيجتي العصف الذهني وحل المشكالت في تحصيل المتعلمين

 على الطريقة المعتادة.

 

دى ارات التفكير ل( : بعنوان : أثر استراتيجية باير في التحصيل وتنمية مه2111دراسة العاتكي ) -2

 . تالمذة لصف الرابع األساسي من خالل مادة الدراسات االجتماعية

  هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر استراتيجية باير في التحصيل ، وتنمية مهارات التفكير لدى

 تالمذة الصف الرابع األساسي من خالل مادة الدراسات االجتماعية في مدينة الالذقية.

 ( متعلما ومتعلمة والثانية 22اسة مجموعتين تجريبيتين تكونت األولى من )شملت عينة الدر

 ما ومتعلمة.ل( متع11( متعلما ومتعلمة ، ومجموعة ضابطة تكونت من )12من )

  استخدمت الدراسة األدوات التالية 

قائمة مهارات التفكير الواجب توافرها في كتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع  -1

 األساسي.

داة تحيل محتوى كتاب الدراسات االجتماعية المؤلفة من قائمة المهارات المعدة بعد أ -2

 وضعها امام مقياس متدرج من التكرار والنسبة المئوية ، إضافة غلى استمارة التحليل .

اختبار تحصيلي لقياس تحصيل متعلمي الصف الرابع األساسي لألهداف المعرفية المحددة  -3

 ب الدراسات االجتماعية ، ويغطي مستويات بلوم المعرفية الستة.للوحدات الثالث من كتا
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اختبار مهارات التفكير لقياس أثر استخدام استراتيجية باير في تنمية مهارات التفكير لدى  -1

 متعلمي الصف الرابع األساسي من خالل مادة الدراسات االجتماعية.

( 32ن )مهارات التفكير والمكون مالبرنامج التعليمي المصمم وفق استراتيجية باير لتعليم  -2

 درسا موزعة على مهارا التفكير بمعدل أربعة دروس لكل مهارة تفكير.

  : وأشارت النتائج إلى 

 تفوق استراتيجية باير على االستراتيجية المتبعة في رفع مستوى التحصيل الكلي لدى المتعلمين . -1

 ية مهارات التفكير.تفوق استراتيجية باير على االستراتيجية التبعة في تنم -2

 وجود ارتباط بين تحصيل المتعلمين الدراسي وتنمية مهارات التفكير لديهم. -3

( : بعنوان : آراء المعلمين والمتعلمين وأولياء األمور في كتب الدراسات 2113دراسة زيدان ) -3

 االجتماعية في الحلقة األولى من التعليم األساسي.

 اء المعلمين والمتعلمين وأولياء األمور في كتاب المعلم من هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آر

 مادة الدراسات االجتماعية للصفين األول والثاني من الحلقة األولى للتعليم األساسي.

 ادةم من المتعلم كتاب في األمور وأولياء والمتعلمين المعلمين آراء على باإلضافة إلى التعرف

 األساسي. للتعليم األولى الحلقة من ث والرابعالثال للصفين االجتماعية الدراسات

 ( ولي أمر.2112( معلما ومعلمة ، و)321( متعلما ومتعلمة ، و)1122شملت العينة) 

 : شملت أدوات الدراسة 

 استبانة المعلمين للصفين األول والثاني. -1

 استبانة المتعلمين للصفين األول والثاني. -2

 ثاني.استبانة أولياء األمور للصفين األول وال -3

 .الثالث والرابع للصفين المعلمين استبانة -1

 .الثالث والرابع للصفين المتعلمين استبانة -2

 .الثالث والرابع للصفين األمور أولياء استبانة -1

 : توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء معلمي الصفين الثالث والرابع. -1

 داللة إحصائية في آراء متعلمي الصفين الثالث والرابع.عدم وجود فروق ذات  -2

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء أولياء أمور متعلمي الصفين الثالث والرابع. -3
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( : بعنوان : فاعلية استخدم التعليم المتمازج في تحصيل متعلمي الصف 2113دراسة ناصر ) -1

 الرابع األساسي في مقرر الدراسات االجتماعية .

  هدفت هذه الدراسة غلى قياس فاعلية البرنامج التعليمي القائم على التعليم المتمازج في تحصيل متعلمي

 الصف الرابع األساسي في محافظة دمشق في مقرر الدراسات االجتماعية مقارنة بالتعليم التقليدي .

 ( متعلما ومتعلمة من متعلمي الصف الرابع األساسي تم122شملت عينة الدراسة )  اختيارهم من

 مدرستي )المعتصم باهلل ، أحمد أومري( من مدارس محافظة دمشق.

   وتمثلت ادوات البحث ب :برنامج تعليمي و اختبار تحصيلي تضمن المستويات المعرفية الستة

 لتصنيف بلوم.

  كل كوتوصلت الدراسة إلى تفوق التعليم المتمازج في احتفاظ المتعلمين بالمعلومات بالنسبة لالختبار

 ، وفي كل مستوى من المستويات  المعرفية.

 اراتمه وتنمية المفاهيمي التغيير في بوسنر نموذج فاعلية:  بعنوان( : 2114) شلهوب دراسة -5

 .األساسي الرابع الصف تالميذ لدى االجتماعية الدراسات بمادة األساسية التفكير

 فكيرالت مهارات وتنمية المفاهيمي رالتغيي في بوسنر نموذج فاعلية تعرف إلى الدراسة هذه هدفت 

 . السويداء محافظة في األساسي الرابع الصف متعلمي لدى األساسية

 قوامها ضابطة وأخرى، ومتعلمة متعلما( 11) من تكونت تجريبية مجوعتين الدراسة عينة شملت 

 . ومتعلمة متعلما( 11)

 التالية األدوات الدراسة استخدمت  : 

 .بوسنر نموذج وفق مصمم تجريبي برنامج -1

 .الشق ثنائي مفاهيمي اختبار -2

 . األساسية التفكير مهارات اختبار -1

 يف الضابطة على التجريبية المجموعة تفوق:  منها كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت 

 ختبارال يةالكل للدرجة المباشر البعدي القياس وفي الشق ثنائي المفاهيمي لالختبار البعدي القياس

 طمتوس بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة وجود إلى باإلضافة.  األساسية التفكير مهارات

 اراختب على ودرجاتهم الشق ثنائي المفاهيمي االختبار على التجريبية المجموعة متعلمي درجات

 .المباشر البعدي القياس في األساسية التفكير مهارات
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 : ثانيا :الدراسات األجنبية 

 ( : بعنوان :  1991دراسة بيترمان ) -1

An experienced teacher's emerging constructivist beliefs about 

teaching and learning 

 )خبرات المعلمين الناشئة عن معتقداتهم البنائية حول التعليم والتعلم (:

 ل التعلم من خالهدفت الدراسة إلى معرفة تحديث أفكار التدريسيين حول عملية التعليم و

 مشاركتهم في مشروع تطوير الهيئات التدريبية .

  شملت عينة الدراسة الهيئات التدريسية في جامعة أريزونا لمقارنة خرائط دالالت األلفاظ لدى

 التدريسيين في مقابالتهم األولية والنهائية.

   تقديم  تابا فيتمثلت أدوات الدراسة بمشروع من تصميم الباحث لتطوير استراتيجية هيلدا

 المفاهيم في العلوم المعرفية المبني على تفسير المالحظات حول عملية التعلم .

  أشارت النتائج على وجود تشابه في أفكار التدريسيين حول عملية التعليم والتعلم قبل دخولهم

في المشروع وأظهرت المقابالت النهائية أن هناك تغيرا قد حصل في أفكارهم بعد مشاركتهم 

في مشروع تطوير الهيئات التدريسية وأن هذه التغيرات يمكن إرجاعها إلى عمليات التفاعل 

 مع استراتيجيات التدريس التي تعلموها أثناء مشاركتهم في المشروع .

 

 بعنوان :: ( 2000 ) روسي دراسة  -2

"Integrating geography into the teaching of U.S. history 

 الجغرافية( مع تكامله خالل من األمريكي التاريخ )تدريس       

 والجغرافيإ، التاريخيإ المفاهيم بعض تنميإ في التكامبي األسةةب   أثر قياس الدراسةةإلىل  هدفت وقد 

 ال حدة محت ى تحبيل في التحبيبي ال صةةةةةفي المنهج الباحث اسةةةةةتخد  أهدافلالدراسةةةةةإ ولتحقيق

 تجريب في التجريبي والمنهج تضةةةةةةةمنتها، التيلوالجغرافيإ التاريخيإ وتحةديةدلالمفاهيملل المقترحةإل

 . التكامبي المقترحإلباألسب   ال حدة

 تجريبيإل مجم عإ األول صفين، في م زعين المت سط األول الصة ل طال  البحث عينإ شةمبتل وقدل

 ضابطإ. مجم عإ والثاني

  اآلتيإ الخط ات الدراسإ تضمنت وقد : 
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تحقيقل خاللها من يمكن التي والتاريخيإ الجغرافيإل يمالمفاه ح ل أسةةة بإ سةةةتإ تضةةةمنت قائمإ ىعداد  -1

 . التخصصين هذين بين التكامل

 .والجغرافيإ التاريخيإ المفاهيم تنميإ في أثرها وقياس ال حدة تطبيق - -2

 ىليها الدراسإ ت صبت التي النتائج أهم من وكان: 

 درجاتلأطفال ومت سةةةط يبيإالتجر المجم عإ أطفال درجات مت سةةةط بين ىحصةةةائيإ داللإ ذات فروق ت جد

 .المجم عإلالتجريبيإ أطفال لصالح والجغرافيإ التاريخيإ المفاهيم اختبار في الضابطإ المجم عإ

3- 
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 ثالثا : التعقيب على الدراسات السابقة :

_ أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين التعليم باستخدام نماذج التدريس المختلفة 

( 1111( وبني خالد )1111مثل دراسة المحرزي ) ) ميرل تنسون و هيلدا تابا وكلوز ماير ( مقارنة بالتقليدية.

( أما 2221( والجبوري )2222( والحراسيس )2222( و الغضبان )2222( والعنبكي )2222ولوري )

( 2222( فقد تناولت نموذجي االستقراء واالستنباط وتشابهت معها دراسة األهدل )2221دراسة العقيلي )

 ون .ولكنها اختلفت عنها في استخدام برنامج تدريبي وتقويم الطالبات حسب نموذج ويسكنس

وبعضها تناول أثر استخدام نموذجي االستقراء واالستنباط في التحصيل واتجاهاتهم نحو بعض المواد مثل 

( وبعضها تناول أثر هذه النماذج في تنمية مهارات التفكير 2222( ودراسة الغضبان )2221دراسة العقيلي )

تدريس واكتساب المفاهيم على اختالف ( وبعضها تناول أثر هذه النماذج في 2222العليا مثل دراسة لوري )

( 1111( والمفاهيم النحوية مثل دراسة بني خالد )1111أنواعها كالمفاهيم الرياضية مثل دراسة المحرزي )

( واالجتماعية مثل دراسة العاتكي 2222( والحراسيس )2222والمفاهيم التاريخية مثل العنبكي )

( 2222والمفاهيم البالغية مثل دراسة الغضبان   )  (2211( وشلهوب )2213( وغانم )2211،)(2221)

 ( . 2221ومفاهيم البحث التربوي مثل دراسة الجبوري )

واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها تناولت المفاهيم االجتماعية ككل واقتصرت على نموذج 

يم نموذج هيلدا تابا االستقرائي الكتساب مفاه، لذا تم إعداد برنامج تعليمي وفق هيلدا تابا االستقرائي فقط 

اجتماعية تم تحديدها  وتنظيم عناصرها من دون إغفال أي نصر من عناصرها ، كما تم إعداد اختبار تحصيلي 

سابقة التركيب التقويم( وهذا ما لم تتناوله الدراسات ال -التحليل-التطبيق -الفهم-وفق مستويات " بلوم ") التذكر

. 

 بيئة التي طبقت فيها التجربة بمحافظة دمشق كنموذج للمجتمع السوري.وتمثلت ال

 وتمثلت أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة بما يأتي : 

 .معرفة آراء المعلمين والمتعلمين وأولياء األمور بمحتوى كتاب الدراسات االجتماعية 
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 . االطالع على منجية البحث المتبعة في كل دراسة 

 .صياغة أهداف البحث وفرضياته 

 . بناء اإلطار النظري 

  تبين الجوانب التي تم التركيز عليها والجوانب التي لم يتم التركيز عليها ومراعاة ذلك في البحث

 الحالي.

 .صياغة أهداف البحث وفرضياته 

 ن للمفاهيم يإعداد االختبار التحصيلي في مستوياته المعرفية كافة والتي تقيس مدى اكتساب المتعلم

 االجتماعية .

 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل النتائج 
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تشووكل الدراسووات االجتماعية  ميدانا مهما من الميادين الرئيسووية في برامج التعليم المختلفة، حيث أنه   تمهيد : 

على اإلنسوووان وعالقاته وتفاعالته على كافة المسوووتويات ، ولذلك فإن   -دافا ومحتوى بشوووكل مباشووور أه -يركز

التعليم الصووووحيح لها يعد ذو فائدة كبيرة للمجتمع واألفراد على حد سووووواء ، كما أن تحقيق أهدافها المرجوة ال 

 ية طريقة تنفيذها.يتوقف على تطوير محتوى هذه الدراسات فقط ، بل يرتبط به ويساويه في األهم

لذلك كان ال بد من أن يتخذ تصووووميم مناهج الدراسووووات االجتماعية وبنارها المعرفة المنظمة أسوووواسووووا له، من    

خالل االهتمام بالمفاهيم الهامة الكبرى والمبادئ الرئيسوووووة، وأن تتاح الفرصوووووة للمتعلمين لتنظيم هذه المفاهيم  

ث ترتبط بعضووها ببعض في شووكل مناسووب ، يمكنهم من تحديد    في شووكل معد إعدادا يتوافق مع قدراتهم ، بحي

 العالقات القائمة بينها، ويجعل تعلمها ذا معنى بدال من االهتمام بحفظها واستظهارها فقط.

ونظرا ألهمية المفاهيم االجتماعية باعتبارها قاعدة أسواسية يجب أن يبنى عليها محتوى الدراسات االجتماعية  

الفصوووول بالتعريف بمادة الدراسووووات االجتماعية وأهميتها، لتنتقل إلى توضوووويح المفاهيم  ، قامت الباحثة في هذا

تكوينها واكتسوووابها ، لتنتهي بعرض مفصوووول لبعض الجوانب   –تعلمها  –االجتماعية  من حيث خصوووائصوووها   

 المتعلقة بنموذج هيلدا تابا االستقرائي.

 التعريف بمادة الدراسات االجتماعية وأهميتها : -1

 ف بمادة الدراسات االجتماعية:التعري -1-1

على الرغم من اختالف التسوووووووميات التي تطلق على مادة الدراسوووووووات االجتماعية بين المواد 

االجتماعية أو التربية االجتماعية أو دراسوووووات اجتماعية  أو اجتماعيات ،إال أنها كلها واحدة 

افيوا والتواريخ والتربية   ال خالف بينهوا جميعهوا، إذ يمكن أن يطلق أي منهوا على منهواج الجغر    

 (.12،1111الوطنية.)اللقاني ،أبو سبينة ،

وقد اصووطلح في الجمهورية العربية السووورية على إطالق تسوومية الدراسووات االجتماعية على 

 .( في حملة لتطوير مناهجها 2212هذه المادة في جميع صفوفها اعتبارا من عام )

برنامج دراسووي تكاملي يجمع فروع المعرفة في وقد عرفت في وثيقة المعايير الوطنية بأنها: 

العلوم االجتماعية في وحدات دراسوووية يكتسوووب المتعلمون من خاللها مجموعة من المعارف  

والمهارات والقيم ، مشوتقة من التاريخ، الجغرافية، االقتصوواد، علم االجتماع، علم السوياسووة ،   

الحلقة األولى من مرحلة التعليم ( )1-1علم النفس ، والفلسوفة بشكل مندمج في الصفوف من) 
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( )الحلقة الثانية من التعليم األساسي (، ومترابط في 1-2األسواسي(، ومتداخل في الصفوف ) 

 (.3،2221(. )وزارة التربية )أ(،12-12ليم الثانوي )عالت

وما يهم الباحثة من هذه الدراسوووة من فروع المعرفة السوووابقة التي تتضووومنها مادة الدراسوووات    

 عية المطورة مايلي :االجتما

ويتناول عالقة اإلنسووووان ببيئته الطبيعية واالجتماعية في الماضووووي المتصوووول   أوال : التاريخ: 

بحاضوووووره ، وهو يوضوووووح عالقة اإلنسوووووان في تفاعله مع البيئة ،ويطلعنا على نواحي حياته    

ى واالجتماعية واالقتصووادية والسووياسووية خالل ذلك التطور ، ألن حياتنا الحاضوورة ليسووت سوو    

 (21،2222امتداد لتلك الحياة واستمرار لها.)الطيطي،

وتختص عالقة اإلنسووووان ببيئته الطبيعية وأسوووواليب تفاعله معها وآثار ذلك   ثانيا :الجغرافية :

 التفاعل، وهي  بذلك تجمع بين المجالين الطبيعي والبشري ، لذا فهي تنقسم إلى قسمين :

اهر البيئية التي تحيط باإلنسوووان، والتوزيع المكاني وتهتم بدراسوووة المظ الجغرافية الطبيعية :

 للظواهر الطبيعية.

وتهتم بدراسة مظاهر الحياة البشرية ، ونشاط اإلنسان في المكان الذي  الجغرافية البشررية : 

 (.31،2222يعيش فيه ، وعالقة هذا النشاط بالبيئة الطبيعية.)األمين ،

تنظيمات الحكومية  وأسووووووواليب اإلشوووووووراف عليها   وتهتم بدراسوووووووة ال ثالثا :التربية الوطنية :

ومشوووووكالتها .وهي تسوووووعى إلى إعداد المواطن الصوووووالح الذي يعيش في مجتمع ما معيشووووووة    

جماعية مشوووواركا ومتفاعال مع االخرين في إطار اجتماعي واحد ، مما ينمي إحسوووواسووووه بأنه  

 (.22-21 ،1111فرد تحكمه معايير الجماعة وضوابط المجتمع .)اللقاني ،أبو سبينة ،

مما سووبق يمكن القول أن مادة الدراسووات االجتماعية تسووعى بشووكل أسوواسووي إلى تربية متعلم      

اجتماعي ذي شووووخصوووووية متكاملة قادرة على بناء عالقات متوازنة مع المجتمع والبيئة ، عن  

 طريق تزويده بالمهارات والكفايات الالزمة لذلك، والمستمدة من فروع المعرفة السابقة .

 الدراسات االجتماعية: أهمية -1-2

تأتي أهمية الدراسوووات االجتماعية من كون اإلنسوووان محورها األسووواسوووي وهو منطلق التنمية   

وغايتها، فالدراسوووات االجتماعية تلعب دورا كبيرا ومهما في بناء اإلنسوووان المزود بالمعارف 

ر ويتوووأث والمهوووارات والقيم المرتبطوووة بحيووواتوووه وبيئتوووه الطبيعيوووة واالجتمووواعيوووة يؤثر فيهموووا   

 (.11- 12 ،2222( و)سعيد وآخرون ،12،  2221-2222بهما.)مراد وآخرون ،

 وتمثل أهمية الدراسات االجتماعية فيما يأتي:
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وذلك من خالل تمثله لعادات  مسوووواعدة المتعلم على االندماج في مجتمعه بشووووكل سووووليم،   -1

 مجتمعه وتقاليده.

م الحكومية وقوانين الهيئات زيادة فهمه للضوووووووابط االجتماعية عن طريق دراسوووووووة النظ  -2

 والمؤسسات االجتماعية.

تسووووهم في دراسووووة البيئة والتعرف على مظاهرها واكتشوووواف قوانينها وتوجيه األنشووووطة     -3

 (.22-21 ،2221لإلفادة من ذلك من أجل رقي المجتمع وتقدمه .)الحمصي وآخرون،

اضووور وأثرها في تسووواعد المتعلم في إدراك األدوار التي قام بها وطنه في الماضوووي والح  -1

 الحضارة اإلنسانية .

تسوووواعد المتعلم في تنمية مهارات التفكير العلمي من حيث اكتسوووواب القدرة على دراسووووة    -2

 (.32،2221المشكالت التي تواجهه وتواجه مجتمعه.)حمصي وآخرون ،

إكسواب المتعلم مهارات التواصول اإلنساني السليم المبني على الحوار واالحترام المتبادل    -1

 (.21- 22، 2221اآلخر )حماد ، وقبول

ولتحقيق األهمية السوووابقة لدراسوووات االجتماعية بدأ االنتقال في بناء مناهج الدراسوووات االجتماعية من التركيز   

 .على الحقائق والمعلومات المفككة إلى التركيز على المفاهيم األساسية التي ترتبط مع بعضها بعضًا

  ماعية :معايير اختيار محتوى الدراسات االجت -2

يعود االنفجوار الكمي والكيفي للمعرفوة من أبرز التحوديوات التي تواجوه مناهج المواد الدراسوووووووية المختلفة        

عامة ، ومناهج المواد االجتماعية خاصوووووة ، كونها األكثر ارتباطا بواقع المجتمع ومشوووووكالته وتحدياته، 

عيش احية ،وبين اإلنسان والبيئة التي يإضوافة غلى أنها تتناول التفاعل المسوتمر بين اإلنسان وأخيه من ن  

 فيها من ناحية أخرى .

 ويظهر تأثير ذلك االنفجار المعرفي في المناهج من النواحي اآلتية :

 صعوبة اختيار محتوى المنهج. -

 اختفاء فكرة ثبات المعرفة. -

 ضرورة توافر النظرة الشاملة التي تكشف العالقات بين فروع المعرفة المختلفة. -

لتغيير ومسوووايرته عملية شوووبه مسووووتحيلة مع العدد المحدود لسووونوات الدراسووووة في أي نظام    مالحقة ا -

 تعليمي.
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إن مخططي مناهج الدراسات االجتماعية مهما استخدموا من نظريات منهجية في أثناء تصميمهم  -

 ،للمناهج ،فلن يستطيعوا إدخال جميع المعارف والمعلومات المتعلقة  بمادة الدراسات االجتماعية 

أو إدخال جميع  الخبرات اإلنسانية المتراكمة ، مما يستوجب وضع معايير محددة الختيار 

 المحتوى المنشود . ومن هذه المعايير ما يأتي :

معيار الصدق : أي أن يكون المحتوى متسقا مع األهداف الموضوعة لمنهج الدراسات االجتماعية  -

 ، وكذلك أن يتصف بالدافعية واألصالة .

األهمية : يهدف هذا المعيار إلى التوازن بين شمول المنهج للمفاهيم والتعميمات والحقائق معيار  -

 والمعلومات ، ويبين طريقة تناوله لهذه المفاهيم من حيث العمق واألهمية.

معيار اهتمامات المتعلمين : أي أن يركز المحتوى على اهتمامات المتعلمين ويتيح لهم الفرصة  -

 ت التي تواجههم .للتعامل مع المشكال

معيار قابلية المحتوى للتعلم : أي أن يتصف المحتوى بصفة القابلية للتعلم من جانب المتعلمين  -

 وبشكل يتماشى مع الفروق الفردية بينهم ، إضافة إلى مناسبته لنضجهم الفكري.

ف بالحدود معيار العالمية : بمعنى أن المحتوى الجيد هو الذي يشمل أنماطا من التعليم ال تعتر -

الجغرافية الفاصلة بين بني البشر ، بحيث نتناول المفاهيم والتعميمات التي تدور حول طبيعة 

اإلنسان والقانون وحماية البيئة واالنفجار السكاني ، مع عدم إغفال حاجات المجتمع المحلي الذي 

 ( . 22،  2221يطبق فيه المنهج.) العاتكي ، 

 

 : الدراسات االجتماعية وتنمية التفكير االستقرائي العالقة المتبادلة بين محتوى -3

لمسوووايرة االنفجار المعرفي ، كان ال بد من تغيير أهداف الدراسوووات االجتماعية ، ليصوووبح تنمية التفكير   

تسوووووووعى إليها الدراسوووووووات  بأنواعه المختلفة ومسوووووووتوياته المتدرجة أحد أهم األهداف األسووووووواسوووووووية التي

 .االجتماعية

في هذه الدراسوووة  التفكير االسووووتقرائي كونه محط اهتمام الدراسووووة ، لذلك كان ال بد من   وما يهم الباحثة

اإلشووارة إلى أن أحد األهداف األسوواسووية لممارسووة التفكير في أثناء عملية التعلم هو فهم المادة الدراسووية    

ل لمشوووووكلة ما. ونقدها وتحليلها ، سوووووواء أكانت هذه المادة على شوووووكل حقائق أم مفاهيم أم تعميمات أم ح

 وفي ذلك يمكن القول أن مضمون المادة الدراسية يشكل وسيطا ومثيرا معززا لمضمون التفكير.
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هوذا ويمكن أن يقدم مضووووووومون مادة الدراسوووووووات االجتماعية )بمجاالتها المختلفة( سوووووووياقا تعليميا مثاليا     

 إلكساب المتعلمين القدرة على التفكير االستقرائي وذلك من خالل :

متعلمين يمرون في مدى واسوووووووع من الخبرات الحياتية وذلك من خالل فحص المشوووووووكالت   جعول ال  -1

 اإلنسانية في الماضي والحاضر والبحث عن حلول لها.

مواجهة مشووووووواكل جديدة لم يتوقعها المتعلم ، فتعرف المشوووووووكالت التاريخية والمشوووووووكالت الحياتية     -2

م من مشووواكل وظاهرات متغيرة فحسوووب المعاصووورة ال يجعل المتعلمين قادرين على فهم ما يحيط به

،بوول يجعلهم قووادرين على أن يوودركوا اتجوواهووات الموواضوووووووي وعالقتهووا بووالحوواضووووووور والمسوووووووتقبوول          

 (.122، 1111أبوسبينة،.)اللقاني،

فالمتعلم يمارس مهارات التفكير واسووتراتيجياته عن طريق معالجة المعلومات المتضوومنة في مادة الدراسووة أو   

 ات المتعلمين الشخصية.الخبرات المدرسية أو خبر

(، ويدعو هذا األسووولوب إلى 1112 ،لذتا تم تطوير ما يسووومى بأسووولوب بنية المعرفة وتنظيمها على يد )برونر

االهتموام بوالمفواهيم  والمبوادئ واعتبوارهوا عنواصووووووور مهموة قوادرة على تزويود المتعلمين بالمعلومات ، ويمكن            

 توظيفها في اكتشاف معلومات جديدة .

ا سووبق يجب أن يسووعى معلم الدراسووات االجتماعية إلى تعليم المتعلمين كيفية التفكير االسووتقرائي ،     انطالقا مم

ولتحقيق ذلك ال بد من ان يعرف العناصووور األسووواسوووية لمحتوى الدراسوووات االجتماعية أو ما أطلق عليه البنى  

 المعرفية .

فاهيم االسوووتقرائي في اكتسووواب المتعلمين الم  واعتبارا لهدف البحث المتمثل في تعرف فاعلية نموذج هيلدا تابا 

االجتماعية ، وسووووف تكتفي الباحثة بمعالجة) المفاهيم االجتماعية( باعتبارها عنصووورا أسووواسووويا من عناصووور  ي

 محتوى الدراسات االجتماعية .

 المفاهيم االجتماعية ونموذج هيلدا تابا االستقرائي:  -1

 المفاهيم االجتماعية. -4-1

 الجتماعي:معنى المفهوم ا -4-1-1

 لتحديد معنى المفهوم االجتماعي ،ال بد أوال من تحديد معنى المفهوم بشكل عام.

هنواك العوديد من التعريفات التي تحدد معنى المفهوم ، على الرغم من تعددها ، إال أنها متفقة   

 إلى حد كبير في جوهرها أو مضمونها .
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:" كلمة أو تعبير تجريدي المفهوم بوأنوه    (339,1997"ابراهيم وسرررررررعرادة ")  حيوث يعرف  

 موجز يشير إلى مجموعة الحقائق أو األفكار المتقاربة.

: أن المفهوم عبارة عن فئة من المثيرات بينها ( 317,1996"أبو حطب وصررراد ") ويرى

خصوووائص مشوووتركة ، قد تكون هذه الخصوووائص أشوووياء أو أحداث ، أو أشوووخاص ، وعادة ما  

 تشير إلى فئات من المثيرات ."يدل على اسم معين ، وجميع المفاهيم 

, 58( و " هجرس " )41,2111"علي ")ويتفق هوووذا التعريف  مع تعريف كووول من   

: إذ يعرفان المفهوم بأنه " مجموعة من األشوووووياء أو الرموز أو األحداث الخاصوووووة   (2111

التي تم تجميعها معا على أسواس من الخصوائص المشتركة والتي يمكن الداللة عليها باسم أو   

 رمز معين ."

فقد جدد وصووووووفا للمفهوم يقوم على أسوووووواس  (klasmier,et,alكلوزماير " ورفاقه )أما "

وضوع الموضووعات أو األحداث في تصونيفات على أسواس الخصائص المعيارية المحددة لها     

 ، ثم يعطى ذلك التصنيف اسما محددا ، في ضوء تلك الخصائص .

 (.21،13، 2222)حميدة وآخرون،

إذ يرى أن المفهوم هو صووووووونف من المثيرات تشوووووووترك   "جررانييرره" :مع تعريف ويتفق ذلووك 

 بخصائص جوهرية ، حتى لو اختلفت هذه المثيرات فيما بينها بشكل ملحوظ . 

 (.122،2223)الحيلة ، 

يالحظ من التعريفات السوابقة أنها تتفق في النظر إلى المفهوم على أنه اسم أو كلمة تدل على  

أو األحداث ، أو المواقف التي تشترك معا بخصائص عامة ، ولكنها  مجموعة من األشوياء ، 

لم تحدد بشووووووكل دقيق الدور الذي يقوم به المتعلم في تكوين المفهوم ، والذي يظهر فيما ورد  

 من تحديد لمعاني المفهوم بأنه :  "قاموس التربية"في 

لمجموعات أو فكرة أو تمثيل للعنصووووووور المشوووووووترك الذي يمكن بوسووووووواطته التمييز بين ا   -1

 التصنيفات .

 تصور عقلي مجرد لموقف أو رمز أو شيء. -2

 (.121،2221فكرة أو رأي أو صورة ذهنية .)قطامي وقطامي ، -3

هذا بالنسوووووووبة إلى المفهوم بشوووووووكل عام ، أما فيما يتعلق بالمفاهيم االجتماعية فقد تنوعت  

م خرج عن اإلطار العارافية ، ولكنها ال تغتعريفاتها أيضووا من مفاهيم تاريخية ومفاهيم ج

 لتعريف المفهوم .
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المفهوم التاريخي بأنه : تصوووور عقلي ذو طبيعة متغيرة  "حسرررين اللقاني "حيث عرف 

يقوم على إيجاد العالقة بين األشوياء والحقائق واألحداث والمواقف ، ويصواف في صورة   

 وصفية لفظية.

قلي مجرد يعطى اسما أو بأنه : تصور ع "فارعة حسرن " أما المفهوم الجغرافي فتعرفه 

لفظا ليدل على ظاهرة جغرافية ويمكن تكوينه عن طريق تجميع الخصوووائص المشوووتركة   

 (.12،2222ألفراد هذه الظاهرة .)حميدة وآخرون ،

 ويحتوي المفهوم االجتماعي على عناصر أساسية ، وهي :

، : وهو االسووووم أو الكلمة التي تعبر عن المفهوم  Concept Nameاسووووم المفهوم -1

 وتدل عليه.

: وهي أمثلة تنطبق على المفهوم وتشوووووير إليه، فيمكن أن  Examplesأمثلة منتميُة  -2

 يذكر المتعلم أمثلة لمفهوم )الجبل ( مثال من خالل ذكر أسماء بعض الجبال.

: ويقصوووووووود بهووا األمثلووة التي ال تنطبق على  Non Examplesأمثلووة غير منتميووة  -3

)شوووجرة ، شوووارع ، سووويارة (أمثلة غير منتمية  المفهوم المسوووتهدف، فمثال تعد أسوووماء

 لمفهوم )البحر(.

: وهي الصوووووووفات أو العناصووووووور لهامة   CriterialAttribitesالسووووووومات الجوهرية -1

للمفهوم التي تمكننوا من إعطاء أمثلة إيجابية عليه ،فمن السووووووومات الجوهرية لمفهوم   

 البحر مثال وجود )أسماك ، أصداف ، أمواج ، أعماق ،.....(

: ويقصووود به الجملة التقريرية التي تصوووف  Concept Definitonف المفهومتعري -2

أو تحدد السوومات الجوهرية للمفهوم ،فعلى سووبيل المثال نقول إن التجارة هي : تبادل  

 السلع والمنتجات بين المناطق المنتجة والمناطق المستهلكة .

 (.22-22،  1111،)فرحان وآخرون 

اسوووم أو رمز يشوووير إلى مجموعة المثيرات التي  ة المفهوم االجتماعي بأنه : وبناء على ما سوووبق تعرف الباحث

 تتجمع وفق خصائص مشتركة وعالقات قائمة فيما بينها لتؤدي إلى فهم الظاهرة االجتماعية .

وإن تعرف ماهية المفهوم عامة ، والمفهوم االجتماعي خاصوووة ، يدفعنا للوقوف على خصوووائصوووه لكي نتعمق 

 ونتمكن من اختيار أنسب الطرائق لتدريسه . ونستعرض هذه الخصائص باآلتي :في فهمنا له ، 
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 خصائص المفهوم االجتماعي : -4-1-2

 بمجموعة من الخصائص أهمها :  تتميز المفاهيم عامة والمفاهيم االجتماعية خاصة

ر الزمني ، متعتمود في تكوينهوا على الخبرات السوووووووابقوة والفرص التعليميوة ، والخلفيوة البيئية ، والع       -

فمثال يسووهل لمتعلم البادية تعلم مفهوم )الرعي( بينما يسووتطيع  متعلم المدينة تعلم مفهوم )الصووناعة(   

 بسهولة أكثر .

تنشووأ المفاهيم من خالل تجريد بعض األحداث الحسووية والخصووائص الحاسوومة المميزة وتصووونيفها ،      -

األوراق ،مما يجعلنا نجمع جميع فمثال لجميع األشووجار خصووائص مشووتركة وهي الجذر ، السوواق ،    

 األشجار تحت مفهوم واحد وهو المفهوم العام للشجرة.  

تتصووووووف المفاهيم بالقابلية للتعميم ، أي أنها ال تنطبق على شوووووويء أو موقف واحد ، بل تنطبق على  -

مجموعة من المواقف ، فمفهوم األحياء الحديثة مثال ، ال ينحصور على األحياء الحديثة في سورية،  

 بل يتعداه إلى بلدان أخرى عربية وغير عربية .

تصووووووونف المفاهيم ويميز بينها وفقا لعناصووووووور مشوووووووتركة، فالتجارة الداخلية مثال يمكن تمييزها عن    -

 التجارة الخارجية ، ووسائط النقل لبرية يمكن تمييزها عن وسائط النقل البحرية.

 تعبير عن األفكار والمعاني المختلفة بهدفالرمزية : فالمفهوم وسوويلة رمزية يسووتعين بها اإلنسووان لل  -

 (.222،2222توصيلها للناس.)الغزالي ،

ال يدل المفهوم على فرد معين أو شويء معين، وإنما يشير إلى الصنف العام الذي تنتمي إليه األمثلة   -

 (.321،2221الدالة على ذلك المفهوم .)خضر ،

تركة للبحار جميعها ، وال يعبر عن بحر بعينه فمفهوم )البحر( مثال صوورة ذهنية تمثل الخصائص المش 

 مثل البحر األبيض المتوسط.

وهكذا فإن جملة الخصوووووووائص السوووووووابقة تجعلنا نميز المفاهيم من غيرها من عناصووووووور محتوى الدراسوووووووات     

 االجتماعية مثل الحقائق ، المبادئ والتعميمات .
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 قواعد المفهوم االجتماعي :  – 4-1-3

 ى الطرق المتنوعة التي تنتظم بوساطتها صفاته المميزة أو العالئقية .تشير قواعد المفهوم إل

 بتطبيق قواعد المفهوم في خمس قواعد أساسية  هي :( Broun,1986براون )وقد قام 

قاعدة اإلثبات : وتشووووير هذه القاعدة إلى إثبات صووووفة مميزة معينة أو تطبيقها على شوووويء أو مثير ما    -1

 ليكون مثاال على المفهوم.

ثال : في مفهوم )الخدمات ( ، كل الخدمات التي تشووووتمل على صووووفة )النشوووواط غير االنتاجي ( هي   م

أمثلوة على الخودمووات سوووووووواء كووانووت توفير الكهربوواء أو الموواء أو جمع النفووايوات أو ..... وتعوود مفوواهيم      

 اإلثبات من أسهل المفاهيم تعلما نظرا لتوافر العديد من األمثلة عليها .

انية: تشوووير إلى صووونفين مميزين أو أكثر يجب اقترانهما أو توافرهما معا في الشووويء أو  القاعدة االقتر -2

 المثير ليكون مثاال على المفهوم .

مثال : مفهوم )الصوووناعة التقليدية( يتطلب توافر مجموعة صوووفات في الشووويء ليكون مثاال عليها وهي 

 متوارثة ، يدوية ، دقيقة الصنع .

: وتشووير إلى تطبيق صووفات مميزة منفصوولة أو غير مقترنة على المثيرات قاعدة التضوومين الالقتراني  -3

 لتشكل أمثلة على المفهوم .

مثال : مفهوم المواطن العربي السووري فهو إما من يولد في القطر العربي السووري ، أو من يولد في   

 الخارج ألبوين عربيين سوريين .

يزة معينة إذا توفرت صووووفة مميزة أخرى قاعدة الشوووورط المفرد : تشووووير إلى وجوب توافر صووووفة مم   -1

 لتحديد مثال المفهوم .

 مثال : إذا كانت المنطقة أثرية ، إذا يجب أن تستثمرها الدولة .

قاعدة الشوورط المزدوج : وينص على توافر شوورط متبادل بين صووفتين مميزتين بحيث إذا توافرت أي  -2

 منهما توافرت األخرى حتما لتحديد أمثلة المفهوم .

: إذا كووان الفرد مواطنووا يجووب أن يمووارس حق االنتخوواب ، وإذا مووارس حق االنتخوواب يجووب أن   مثال 

 يكون مواطنا .
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تصووووف هذه القواعد المنطقية العالقات الممكنة القائمة بين الصووووفات العالئقية للمفاهيم المختلفة والتي  

م ا يسووووووهل دراسووووووة تعلقد تتطابق إلى حد كبير مع االسووووووتراتيجيات المسووووووتخدمة في تعلم المفاهيم مم

 (.12-21 ،1113المفهوم على نحو موضوعي .)منصور ، 

 

 أهمية تعلم المفاهيم االجتماعية : -4-1-4

تعد المفاهيم لحمة المعرفة ألنها تجمع الحقائق في فئات يسهل استيعابها ، وتؤسس لما يليها من مستويات 

 (.122،2221.)عطية ، سلم البناء المعرفي من المبادئ والقوانين والتعميمات

وتؤكد الدراسووووووات التربوية أن تعامل العقل مع المفاهيم أسووووووهل من تعامله مع المعلومات الكثيرة المنفصوووووولة   

 (32،2222)الحوامدة والعدوان ،

لذا أصوووبحت مسووواعدة المتعلم على تعلم المفاهيم و اسوووتيعابها من أولويات األمور التي ينبغي االهتمام بها في    

التدريس حيث تقع على عاتق النظام التربوي بشوووووكل عام ، والمعلم بشوووووكل خاص مسوووووؤولية   مختلف مراحل

 (.212،2223العمل على تحسين طرائق تدريسها وتطويرها .)البشايرة والطراونة ،

ولعل أهمية تعلم المفاهيم بصووووفة عامة والمفاهيم االجتماعية بصووووفة خاصووووة تعود أسوووواسووووا إلى الوظائف التي  

 يمكن تلخيصها فيما يأتي :تؤديها والتي 

 تقلل من تعقد البيئة  وسهولة دراسة المتعلمين لمكوناتها . -1

تسوووواعد المتعلم على التفسووووير والتطبيق بمعنى أن تعلم أحد المفاهيم في مرحلة ما يسوووواعد على انتقال   -2

 أثر التعلم .

 ف مدلوله.تسهم في القضاء على اللفظية ، حيث أن المتعلم كان يستخدم اللفظ دون أن يعر -3

تؤدي دراسووووووتها إلى زيادة اهتمام المتعلمين بالمواد الدراسووووووية ، وتزيد من دوافعهم ، وتحفزهم على   -1

 التخصص.

تزيد من قدرة المتعلمين على اسووووووتخدام وظائف العلم الرئيسووووووة ، والتي تتمثل في التفسووووووير والتحكم   -2

 والتنبؤ.

 لمعلومات في مواقف حل المشكالت .تؤدي دراستها إلى زيادة قدرة المتعلمين على استخدام ا -1

تسوومح دراسووتها بتوفير أسوواس الختيار الخبرات وتنظيم الموقف التعليمي وتحديد الهدف من المنهج ،   -2

 وبالتالي فهي تخدم كخيوط أساسية في الهيكل العام للمنهج ألن المفاهيم تقلل من اتساع الحقائق .
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 فة المختلفة .يمكن تدريسها من إبراز الترابط بين فروع المعر -2

 (.22،2221تؤدي دراستها إلى تنمية التفكير االبتكاري لدى المتعلمين )سالمة ، -1

ومما يبين أهمية تعليم المفاهيم وتعلمها ، واتخاذها كأسووووووواس في بناء مناهج الدراسوووووووات االجتماعية   

لمفاهيم العوديود من الدراسوووووووات التي أجريت في هذا المجال ، والتي أوضوووووووحت نتائجها فاعلية تعلم ا    

 االجتماعية وأثرها في زيادة التحصيل المعرفي.

Cohee(1112 ،)( ،"كوهي "1111)Farris&Fuhlerمثوول : دراسووووووووات "فوواريس " و" فهلر " 

 (.2221(، "والعاتكي")2222(،"المرشد")2222"كامل")

يح تنقله تويتضوح مما ذكر سوابقا أن تعلم المفاهيم االجتماعية والرئيسة منها خاصة بمثابة أدوات ومفا  

 من مجرد وعاء توضع فيه المعلومات ، إلى طاقة قادرة على حل المشكالت حوله.

وبالتالي كان البد من تزويد المتعلمين بهذه المفاهيم مع األخذ بالحسوووبان تنظيمها إلدراك أوجه الشوووبه 

ح ه أصووبواالختالف بينها مما يمكن من اسوتخدامها في مواجهة المواقف الجديدة بشووكل أفضوول ، وعلي 

 الحكم على مدى امتالك هذه المفاهيم وتقويم تعلمها ذا أهمية بالغة .

 

 تعلم المفاهيم االجتماعية وتعليمها: -4-1-5

يشوووكل تعليم المفاهيم االجتماعية وتعلمها مهارتين يحتاجهما كل متعلم ، وتشووومل عملية تعليم المفاهيم  

وقف معين يتفوواعوول معهووا المتعلم بغرض تعلم  ألوان النشوووووووواط واإلجراءات التي ينظمهووا المعلم في م

 المفهوم .

 وهي سلسلة خطوات يقوم بها المعلم لمساعدة المتعلمين على تعلم مفهوم معين .

أموووا تعلم المفووواهيم فهي عمليوووة عقليوووة يقوم بهوووا المتعلم إلدراك العالقوووات التي يمكن أن تكون بين   

 ييز بين تلك المثيرات.مجموعة من المثيرات ، ويتم بنارها على أساس التم

بنواء على ذلوك يشوووووووتمول تعلم المفواهيم  على عمليتين هموا : قودرة المتعلم على التمييز بين السووووووومات         

الومورتبطووووة بووووالمفهوم ، وقوووودرتووووه على تجميع هووووذه السووووووومووووات المرتبطووووة تحووووت صوووووووونف أو        

 (.122،1112قاعدة.)كوجك،

هذا وثيقا بقدرة المتعلم على التفكير ، ومموا سوووووووبق يمكن القول أن عملية تعلم المفهوم ترتبط ارتباطا   

موا يمكن اسوووووووتغاللوه بتغيير النظرة الشوووووووائعوة حول ارتبواط المواد االجتمواعية بالعمليات العقلية ذات        

المسووتوى المنخفض مثل التذكر واالسووترجاع ، والتحول إلى التركيز على المسووتويات المعرفية العليا   

اد على تعليم المفواهيم االجتمواعيوة وتعلمها ، هذا من ناحية ،    مثول التحليول والتركيوب والتقويم بواالعتمو     
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أما من ناحية أخرى فإن تعليم المفاهيم االجتماعية يسووووهم في زيادة اهتمام المتعلمين بمادة الدراسووووات 

 االجتماعية ، كما أن التركيز على دراسة المفاهيم الرئيسة منها يحقق معيار وظيفية المعلومات .

 دة أهمية تعلم المفاهيم في النقاط اآلتية:  ويلخص جودت سعا

 تؤدي إلى المساهمة الفعالة في تعلم المتعلمين بصورة سليمة. -1

 تساعد المتعلمين على التعامل بفعالية مع المشكالت الطبيعية واالجتماعية للبيئة. -2

ات قتسوووواعد على تنظيم المعلومات المتباينة وتصوووونيفها تحت رتب أو أنماط معينة لتوضوووويح العال -3

 المتبادلة وجعلها ذات معنى.

 (13  - 11،  2221 ، العاتكيتساعد على تنظيم الخبرة العقلية.) -1

تبرز النقاط السووووووابقة مدى التوافق الكبير بين عملية تعلم المفاهيم والطريقة االسوووووووتقرائية ، بدءًا من   

قات ، إلى جعلها مسوووووواهمتها في تنظيم المالحظات والمعلومات ثم تصووووووونيفها في أنماط وإدراك العال 

 خبرة ذات معنى.

 ويمكن تحديد ثالثة عوامل يمكن أن تؤثر في تعلم المفهوم االجتماعي وهي :  

 خصائص المتعلم. -1

 خصائص الموقف التعليمي. -2

 خصائص المفهوم االجتماعي المراد تعليمه. -3

 ( عوامال ترتبط بووودور المعلم في تعليم المفهوم ومن هوووذه Turnner) هوووذا وقووود حووودد تيرنر  

 :العوامل

 تحديد المثيرات الالزمة وإخبار المتعلم بها. -

 تحديد االستجابات المرغوبة وإخبار المتعلم بها. -

 تحديد االستراتيجية  المالئمة وإخبار المتعلم بها. -

 تهيئة المعلومات الضرورية للمفهوم. -

 إعداد المتعلمين السترجاع المعلومات المناسبة . -

 (.131،2221متعلم .)قطامي وقطامي،زيادة مستوى الدافعية لدى ال -

 يلي : ومن المسلمات التي ينبغي على المعلم مراعاتها عند تعليم المفاهيم ما

 .إن المفاهيم تجريدات عقلية يكونها الفرد ي ضوء خبرته الحسية في بادئ األمر 

 دة.حيختلف المتعلمون في عمر معين في اكتسابهم للمفاهيم على الرغم من تعرضهم لمؤثرات وا 
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 .إتاحة الفرصة للمتعلم الستخدام المفهوم الجديد 

      تمييز المفهوم عن المفواهيم األخرى التي قود تتوداخول معه ، مما يؤدي إلى تثبيت المفهوم وتعميقه عند

 (.333،2221المتعلم.)خضر،

 ( نقال عن قطووامي وقطووامي مقترحووات ذات فووائوودة لتنظيم تعلم المفوواهيم  1123ويحوودد بلقيس ورفيقووه )

 ي : وه

 . ضرورة تأكيد السمات األساسية للمفهوم وإبرازها للمتعلمين من خالل األمثلة المنتمية 

 .استخدام الطريقة المناسبة لتعليم المفاهيم 

 .توضيح طبيعة المفهوم المستهدف 

 . تزويد المتعلمين باألمثلة المفصلة وبتتابع سليم 

 .إخبار المتعلمين بنتائج تعلمهم للمفهوم 

 م المتعلم بالمفاهيم المدمجة سابقا .ربط المفهو 

 . تشجيع المتعلمين على تقويم المفاهيم التي تعلموها ونقدها بموضوعية 

 (.131،2221)قطامي وقطامي ،

هذا وال بد من التأكيد في مجال تعليم المفاهيم االجتماعية وتعلمها على مشووووووواركة المتعلمين 

ية اهيم بأنفسووهم مما يحقق أهداف تعليمالفاعلة ، بحيث يسووتقرئون ويكتشووفون خصووائص المف 

 (.13،2221ويساعدهم على تنمية استراتيجيات تفكير أكثر فاعلية .)العاتكي،

 مية في تعليم المفاهيم االجتماعية :يتوجيهات تعل -1-1-1

 هناك مجموعة من النصائح التي ينبغي على المعلمين مراعاتها أثناء تعليم المفاهيم ، منها :

 ليب تعليمية  مناسبة في تعليم المفاهيم وتعلمها .استخدام أسا -1

التعلمية الحسوووووووية في تعليم المفاهيم ، وبخاصوووووووة خبرات   –التأكيد على الخبرات والمواقف التعليمية  -2

 المتعلمين واالنطالق منها ،بحيث يكون المتعلم فاعال وإيجابيا في عملية تكوين المفاهيم وبنائها .

 المتنوعة.استخدام الوسائل التعليمية  -3

التذكير بالمفاهيم السووووووابقة من حين إلى آخر ، ومن ثم تقديم المفاهيم بشووووووكل أعمق وأكثر تطورا من   -1

 سابقتها .

 التأكيد على كثرة األمثلة لتكوين صورة أعمق للمفهوم. -2

 التأكيد على إبراز العالقات المحتملة بين المفاهيم. -1
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 ربط المفاهيم بخبرات المتعلمين السابقة . -2

 ة التسلسل المنطقي  والسيكولوجي في تعليم المفاهيم وتعلمها.مراعا -2

التوووأكيووود على أن تعلم المفووواهيم إنموووا هي عمليوووة مسوووووووتمرة ال تتم بمجرد تقوووديم أو تعريف المفهوم    -1

 (.213،  2212.)الحوامدة وعاشور ،

ي الكلي الكبير الذوال بود من اإلشوووووووارة إلى أن تعلم المفهوم يكون مفيودا وذا معنى إذا أمكن ربطوه بالبناء     

هو جزء من موضوعه ، وعليه فالمفاهيم التي تعلمها كل يوم يجب أن تحاك في كل واحد متماسك ، وأن 

 (.12،1112تظهر عالقاتها مع المفاهيم السابقة والالحقة لها.)ابراهيم ،

ابا وذج هيلدا توقد حاولت الباحثة مراعاة ما سووبق من توجيهات  في تعليم المفاهيم  من خالل اسووتخدام نم 

في اكتسووووواب المفاهيم ، وذلك من خالل التركيز على خبرات المتعلمين  السوووووابقة واإلكثار من الوسوووووائل   

   .ف أنواعهاتالالتعليمية على اخ

 نتاجات تعلم المفهوم : -4-1-7

 يمكن القول أن المتعلم  قد تعلم مفهوما معينا إن كان قادرا على أداء ست مهمات هي : 

 لة منتمية للمفهوم وتمييزه عن غيره من المفاهيم .تقديم أمث -1

 التمييز بين األمثلة المنتمية للمفهوم واألمثلة غير المنتمية لمفهوم . -2

 إعطاء السمات ألساسية للمفهوم . -3

 صوف تعريف لفظي مقبول للمفهوم يبين بعض سماته الجوهرية. -1

قبل ، وقد يتم ذلك من خالل التنبؤ   تطبيق المفهوم الوذي تعلموه في مواقف جوديودة لم تعرض عليوه من      -2

 حول بعض شؤون المفهوم وحالته ، أو وصف المشكالت المتصلة ه وتفسيرها ومحاولة معالجتها.

 إدراك العالقة بين المفهوم وغيره من المفاهيم األخرى. -1

ته على رويجب التنويه إلى أنه إذا أردنا أن نميز مدى اكتسوواب المتعلم لمفهوم معين علينا أن نقيس قد

 (.11،2221أداء المهمات الست السابقة جميعها.)العاتكي،
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 أنواع تعلم المفاهيم :  -4-1-8

تحتول عمليوة التصووووووونيف مكانا هاما في تعلم المفاهيم، فهي تمكننا من تجميع األشوووووووياء المتشوووووووابهة معا وفق      

ج لالستجابة تصنيف ال نحتاخصوائص معيارية مما يسواعد على التخفيف من صوعوبة البيئة وتعقيداتها ألننا بال   

 لكل مثير.

 ويؤكد برونر أن عملية تكوين المفهوم تسبق عملية اكتسابه بل وتعتبر متطلبا سابقا لتحقيقها .

 (.111،2222)عريفج وسليمان ،

 وعلى الرغم من أن التفريق بين العمليتين يحتاج لدقة بالغة إال أن ذلك مهم لألسباب اآلتية:

وين المفهوم ومجووال اهتمووامهووا عن هوودف عمليووة اكتسوووووووواب المفهوم ومجووال  اختالف هوودف عمليووة تك -1

 اهتمامها، وذلك فيما يتعلق بإجراءات التصنيف أو تحديد الفئات .

 اختالف خطوات التفكير في عملية تكوين المفهوم عنها في عملية اكتسابه. -2

 (.11،2221)العاتكي،حاجة كل من عملية تكوين المفهوم وعملية اكتسابه إلى طرق تدريس مختلفة. -3

وقد وجدت الباحثة ضوورورة التفريق بين العمليتين نظرا القتصووار بحثها على عملية اكتسوواب المفهوم  

االجتمواعي من دون عمليوة تكوينوه ،وألن التوأكيود على التمييز يؤدي إلى نتائج مباشووووووورة على عملية       

 التعلم لألسباب التالية:

لصحيح فيما إذا كان المتعلم قد توصل إلى اكتساب المفهوم إن فهم طبيعة المفهوم يزودنا بالحكم ا -1

 أم أنه يردد الكلمات أو العبارات دون فهم.

 مساعدة المتعلمين على استخدام االستراتيجيات األنسب في تكوين المفاهيم واكتسابها. -2

 تحسين نوعية تعليم المفاهيم وتعلمها. -3

كل تركيز على عملية اكتسوواب المفهوم ألنها تشوولذا اسووتعرضووت الباحثة تمييزا بين العمليتين مع ال

 مجال بحثها.

 عملية تكوين المفهوم : -1-1-2-1

وهي عملية اختراع واكتشووووواف لمفاهيم جديدة غير محددة وغير معروفة قبل القيام بعملية تجميع 

( 133،2223العديد من البيانات المتشووابهة والمشووتركة في سوومات واحدة ومميزة لها)المصووري،  

 ن العملية من النشاطات اآلتية:وتتكو

 ماذا تشاهد؟ تؤدي اإلجابة عن هذا السؤال إلى تحديد األشياء. -1
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تؤدي اإلجابة عن هذه  كيف تصووونف األشوووياء المتشوووابهة؟ وكيف ننسوووب بعضوووها إلى بعض؟   -2

 األسئلة إلى جمع األشياء وتوزيعها في فئات حسب عنصر ما من عناصر تشابهها.

 ؟والمتميزة عن غيرها من المجموعاتلقه على األشياء المتشابهة ما االسم الذي يمكن أن نط -3

 (.322،2221تؤدي اإلجابة عن هذا السؤال إلى تكوين المفهوم .)خضر،

 ويمكن تحديد النشاطات الثالثة اآلتية لعملية تكوين المفهوم :

 جمع المعلومات . -

 تصنيف المعلومات. -

 تحديد اسم المفهوم. -

مليووة تكوين المفهوم يقوودم المعلم جميع األمثلووة  وتجوود إلشووووووووارة إلى أنووه في ع  

المنتميوة فقط، فيسوووووووتقرئ المتعلم المفهوم ،من دون أن يقودم معها األمثلة غير    

 المنتمية.

 وتتوقف عملية تكوين المفهوم على عدة شروط منها :

 عدد األمثلة التي ينبغي أن نعرضها على المتعلم وترتيبها وتوقيتها. -

 استجابات المتعلمين .التعزيز الذي تتلقاه  -

 (.22،2222مدى اهتمامات الفرد بالمدة التي يتعلمها .)حميدة وآخرون ، -

وال بوود من القول أن عمليووة تكوين المفوواهيم لوودى المتعلمين تتم عووادة من خالل  

تعواملهم مع المثيرات التي يواجهونهوا  و المواقف أو الخبرات التي يمرون بها   

نها بناء على إدراكهم للصوووووووفة أو لمجموعة  ، فتتكون لديهم صوووووووورة ذهنية ع 

الصوووفات المشوووتركة بينها، وتتخذ هذه الصوووورة الذهنية اسوووما أو رمزا يفيد في  

 الداللة على المفهوم.

هوذا ويمكن االسوووووووتدالل على تكوين المفاهيم لدى المتعلمين من خال قدرتهم على إنجاز واحد أو    -

 أكثر من العمليات اآلتية:

ضوع الشويء مع مجموعة أو صونف من األشوياء على أساس     قدرة المتعلم على و -1

 التمييز بين عناصرها .

 قدرة التعلم على التنبؤ. -2

 قدرة المتعلم على التفسير . -3

  (12،  2221)العاتكي ،قدرة المتعلم على حل المشكالت. -1
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 عملية اكتساب المفهوم : -4-1-8-1

ا أصوووووووال وعلى المتعلم أن يقوم بووالبحووث  عن   تتميز عمليووة اكتسوووووووواب المفهوم بووأن المفهوم يكون وجود     

 أمثلة من الفئات المختلفة،  الخصائص التي يمكن استخدامها للتمييز بين األمثلة والال

وبووالتووالي يمكن تعريف عمليووة اكتسوووووووواب المفهوم بووأنهووا : عمليووة امتالك مفهوم معين والتعرف عليووه من قبوول  

 وغير المنتمية لمفهوم كان موجودا أصال لدى المتعلم .المتعلم . حيث يقدم المعلم األمثلة المنتمية 

 (.222،1112)جابر ،

وبينمووا يعموول المتعلمون في عمليووة تكوين المفهوم على تجميع األمثلووة معووا في مجموعووات تبعووا لقوواعوودة مووا أو   

 أساس معين وتشكيل ما يريدون من مجموعات ، حيث توضح كل مجموعة مفهوما مختلفا .

لية اكتسوووواب المفهوم ال يوجد سوووووى مفهوم واحد فقط ، حيث يحاول المتعلمون اكتشوووواف   في حين أنه في عم

 (.12،2221)العاتكي ، خصائصه والعمل على تعريفه بعد تقديم بعض المؤشرات الكافية من قبل المعلم .

عض ب هذا وتتطلب عملية اكتسوووواب لمفاهيم عدة متطلبات يتمثل أهمها في مجموعة من األمثلة المتشووووابهة في 

 جوانبها من ناحية ، والمختلفة في جوانبها األخرى من ناحية ثانية.

كذلك ال بد أن يواجه المتعلم بهذه األمثلة اإليجابية والسولبية وأن يجد بنفسوه ما إذا كانت هذه األمثلة تمثل فعال   

ل مثال جديد ، ويعمل ك المفهوم أم ال. وبعدها يقوم بتشووكيل الفرضوويات المتعلقة بالمفهوم أو إعادة تشووكيلها من

 . على تقديم معلومات أساسية عن الصفات أو الخصائص والقيم التي تعزى للمفهوم أو توضحه

 نستنتج من الشرح السابق أهم المبادئ التي تقوم عليها عملية اكتساب المفهوم وهي :

 عرض مجموعة من األمثلة المنتمية وغير المنتمية على المتعلمين من قبل المعلم. -1

 مقارنة األمثلة المعروضة مع المفهوم الرئيس والتفكير فيها من حيث هل هي منتمية أم غير منتمية. -2

 يصوف المتعلمون فرضيات )مفاهيم(معينة حول المفهوم المنشود. -3

وذلك من خالل طرح المزيد من  اختبار صوووحة الفرضوووويات )المفاهيم التي توصوووول إليها المتعلمون (  -1

 ة من قبل المعلم على المتعلم .األمثلة الموجبة والسالب

 اإلعالن عن المفهوم الذي استطاع المتعلمون التوصل إليه . -2
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التوأكود من صووووووودق المفهوم وثبواتوه وذلك عن طريق الطلب من المتعلمين إعطاء أمثلة موجبة وأمثلة       -1

 (.131،2223)المصري ، سالبة.

ج التعليمي لتدريس المفهوم االجتماعي وتجدر اإلشووووووارة إلى أن الباحثة التزمت في أثناء تصووووووميم البرنام

بالمبادئ السابقة الذكر من خالل عملية الدمج بين خطوات الطريقة االستقرائية والمبادئ السابقة لمساعدة 

 المتعلمين على اكتساب المفهوم االجتماعي.

تماعية هيم االجوهذا ما سويتم اإلشوارة إليه عند عرض البرنامج التعليمي المصمم الكتساب المتعلمين المفا  

 وفق الطريقة االستقرائية.

هذا باإلضووووافة إلى التركيز على عناصوووور المفهوم الخمسووووة في أثناء تصووووميم البرنامج والتي ركز برونر  

 ،وهي )اسوووووووم المفهوم ، األمثلة  هميوة تتابعها الكتسووووووواب المفهوم والتي تم اإلشوووووووارة إليها سوووووووابقا    أعلى 

 لمميزة ، القاعدة أو التعريف (.الخصائص األساسية للمفهوم ، القيمة ا

 .نموذج هيلدا تابا االستقرائي -4-2

 التعريف باالستقراء ونموذج هيلدا تابا:تمهيد : 

يمارس العقل البشووووووري نوعا من االسووووووتدالل يسوووووومى باالسووووووتقراء، واالسووووووتقراء هو : تتبع  

به أنه الجزئيات بغية الوصوووووووول إلى حكم عام ينسوووووووحب على كل الجزئيات .وأهم ما يمتاز   

اسووووووتدالل صوووووواعد نبتدئ فيه من الجزئيات وننتقل إلى األحكام الكلية، كما أنه يعتمد على ما  

يجري من حوادث وما بين األشوياء من روابط .ولذلك يعد االستقراء المنهج العلمي الصحيح  

الذي يتبعه العماء للوصوووول إلى نتائجهم وقوانينهم . ونموذج هيلدا تابا يعد واحدا من ضووومن  

سووووووتراتيجيات عديدة تسووووووتهدف تنمية القدرة على االسووووووتقراء وتؤهل المتعلمين للتعامل مع   ا

مختلف المواقف وحل المشوووكالت والتوصووول الى هذه الحلول وقياسوووها وتقويمها. وتعتمد في   

ذلك على مجمعة من الخطوات هي :التهيئة والتجميع والتنبؤ  والتوضوويح والتسوومية والتعميم. 

 لتفصيل فيما بعد.وسوف يتم عرضها با
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 ي يبنى عليها نموذج هيلدا تابا االستقرائي: تالمسلمات ال -4-2-1

إن االسووووتقراء وفق خطوات نموذج هيلدا تابا يسوووواعد المتعلمين في حل المشووووكالت   -1

 المختلفة.  

أن االسوووووووتقراء هو عملية تفاعل بين عقل المتعلم والمعلومات عن طريق ممارسوووووووة  -2

ائق واشوووووووتقاق المبادئ والقوانين والتعليمات التي تمكن  عمليوات معرفية كتنظيم الحق 

 (.23، 2222)الغضبان،  من التنبؤ بالظواهر المستقبلية وتفسيرها .

في االسوووتقراء يقوم المتعلم بجمع األدلة والوقائع الحسوووية ويدرسوووها بهدف التوصووول     -3

إلى نتيجة صوووووحيحة يسوووووتخدمها مرة أخرى في عملية االسوووووتنتاج من خالل تطبيقها 

على أمثلووة جووديوودة . إذ يقوم المعلم بعرض األمثلووة الجزئيووة تمهيوودا للوصوووووووول إلى    

 القاعدة العامة أو القانون ، ثم إجراء التطبيقات على ضوء تلك القاعدة.

 (.11،  2221)الجبوري ، 

هيلرردا تررابررا    ) عمليررة اكتسرررررررراب المفهوم وفق نموذج خطوات نموذج هيلرردا تررابررا االسرررررررتقرائي:    -4-2-2

 (:رائياالستق

 أن االستقراء وفق نموذج هيلدا تابا يتم عبر ثالث خطوات أساسية :    Hilda tabaترى هيلدا تابا 

 ـ خطوة تشكيل المفهوم .  1

 ـ خطوة تفسير المعلومات .  2

 ـ خطوة تطبيق المبادئ وتعميمها.   3

 . وتحدد الخطوات التالية:  الخطوة األولى :  استيعاب المفهوم

ذكير: وتعتمد على مشواهدات المتعلم ومالحظاته وما يكسووبه عن طريق حواسووه المختلفة،  التعداد والت  -1

 ويقوم المتعلم بالتعرف على المعلومات ذات العالقة بالمشكلة موضوع التفكير وتحديدها .  

إلى حث المتعلم على  يفيسوووأل المعلم ماذا شووواهدت ماذا ترى أمامك ، واإلجابة على هذا السوووؤال تؤد

 علومات . جمع الم
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شوووووووياء أو المواد إلى فئات أو  التصووووووونيف: وفيهوا يقوم المتعلم بتبويوب وتصووووووونيف المعلومات أو األ      -2

مجموعوات وذلوك بنواء على المالحظوة السوووووووابقوة ، وتوزيع البيوانوات وفق معوايير تشوووووووابه معين، أي           

 تصنيف وفق معايير.

 من عنصر من عناصر المعلومات . يقوم المعلم بالسوؤال عما ترى أو ما الشيء الذي يجمع بين أكثر  

وهى أن يعطى أسووماء للمجموعات التي تم تصوونيفها في الخطوة الثانية ، أي إعطاء أسووماء    التسوومية: -3

 يللفئات التي جمعت فيها البيانات أي الوصوووول إلى المفهوم ) التسووومية ( ويسوووأل المعلم ما االسوووم الذ 

 ،هة والمتميزة عن غيرها من الفئاتت المتشابيمكن أن نطلقه على كل فئة أو مجموعة من المجموعا

 (.122، 2222)الغضبان ، جابة عن هذا السؤال تحديد اسم المفهوم .وتؤدي اإل

ويبين الجدول التالي العالقة بين النشوووواطات الظاهرية في خطوة تشووووكيل المفهوم من جهة والعمليات   

ه المتعلمين األسئلة التي يطرحها المعلم لتوجيالعقلية التي يقوم بتشوكيلها المتعلم أثناء النشواط الصفي و  

 أثناء كل نشاط من جهة أخرى.

 

( : العالقة بين النشاطات الظاهرية والعمليات العقلية واألسئلة المثيرة للتفكير في 1الجدول رقم )

 تشكيل المفهوم

 أسئلة مثيرة للتفكير العمليات العقلية الخفية النشاط الظاهري 

لمعلوموووات حصووووووور البيوووانوووات وا  -1

 ووضعها في قوائم

 ماذا تشاهد ؟ ماذا تسمع ؟ -1 التمييز بين الفقرات -1

تجميع هوذه البيووانوات ووضوووووووعهووا     -2

 ضمن مجموعات  

تحووديوود الصوووووووفووات العووامووة    -2

والقيووووام بعمليووووة التلخيص 

 الذهني

ما األشوووووووياء المترابطة معا ؟   -2

 وبأي معايير تم ذلك ؟

وضوووووووع تصووووووونيفووووات أو رموز    -3

 للمجموعات

الهرمي تحوووديووود الترتيوووب    -3

للفقرات من حيث بعضووووها 

 أساسية وأخرى ثانوية

مووواذا يمكن أن نسووووووومي هوووذه   -3

 المجموعات؟
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 لخطوة الثانية : تفسير المعلومات :ا

ل أما العمليات العقلية التي تشووووتم  وهى مهمة تفسووووير البيانات والمعلومات للوصووووول إلى المبادئ والتعليمات. 

با هي التمييز واالسوووتدالل والتصوووميم وتتضووومن النشووواطات التعليمية   عليها هذه المهمة من وجهة نظر هيلدا تا

 التالية :  

 مات التي توفرت في الخطوة األولىتحديد العالقات الرئيسة الظاهرة بين المعلو .1

 ( 123، 2222)الغضبان ، ـ الوصول إلى استدالالت ) تعميمات ( .اكتشاف العالقات الخفية .  .2

ثارة التي يطرحها المعلم إل الظاهرة والخفية التي تتضوومنها الخطوة واألسووئلة   ويبين الجدول التالي النشوواطات

 تلك النشاطات:

( : العالقوة بين النشووووووواطات الظاهرية والعمليات العقلية واألسوووووووئلة المثيرة للتفكير في خطوة    2الجودول رقم ) 

 تفسير المعلومات

 للتفكيرأسئلة مثيرة  العمليات العقلية الخفية النشاط الظاهري

 ماذا رأيت ؟ ماذا وجدت ؟ -1 التمييز بين النقاط أو الفقرات -1 تحديد النقاط -1

 لماذا حدث هذا الشيء أو الحادث؟-2 تحديد عالقات السبب والنتيجة-2 تحديد المعلومات -2

 ما الشيء الذي نستخلصه من ذلك؟-3 االستقراء من الجزء إلى الكل-3 عمل االستنتاجات -3

 

 طبيق المبادئ:الخطوة الثالثة :  ت

وتهدف هذه الخطوة إلى توسووويع قدرة الطالب في الوصوووول إلى تنبؤات اعتمادا على المعلومات  السوووابقة من    

خالل طرح أسوووووووئلة ، ثم ينتقل المتعلم إلى تفسوووووووير التنبؤات واتخاذ المبررات المناسوووووووبة لها ، ولها وفى هذه  

ا وذلك باختيارها وتعميمها .وتتألف هذه الخطوة المرحلة يتأكد الطالب من صوووووحة التنبؤات التي توصووووول إليه 

 من عدة خطوات وهى كالتالي:

التنبؤ بالنتائج لظروف قائمة كأن يسووووووأل المعلم ماذا سوووووويحدث لو أن مياه البحر الميت غمرت غور    -1

 األردن؟ 

 في المرحلة التالية يحاول المتعلمين شرح أو دعم التنبؤات والفرضيات التي وضعوها .    -2



22 
 

حلة الثالثة يقوم المتعلمون بالتأكد من صوووووووحة التنبؤات عن طريق البحث واالسوووووووتقصووووووواء.    في المر -3

 ( .121،  2222)الغضبان ، 

 

ويبين الجدول التالي النشوواطات الظاهرة والخفية التي تتضوومنها الخطوة واألسووئلة التي يطرحها المعلم 

 إلثارة تلك النشاطات :

 

ت الظاهرية والعمليات العقلية واألسووووووئلة المثيرة للتفكير في  ( : العالقة بين النشوووووواطا 3الجدول رقم )

 خطوة تطبيق المبادئ

 أسئلة مثيرة للتفكير العمليات العقلية الخفية النشاط الظاهري

 التنبؤ بنتائج الظواهر -1
تحليوول طبيعوووة المشوووووووكلوووة أو    -1

 الظاهرة
 ماذا يمكن أن يحدث ؟

 تحديد األسباب للتنبؤات-2 توضيح الفقرات -2
يعتقووود أن مثووول هوووذا    لمووواذا-2

 سيحدث؟

 التحقق من التنبؤات -3
اسووووووتخدام المبادئ المنطقية من -3

 أجل تحديد الظروف

ما الشوووووووروط الضووووووورورية  -3

 لحدوث....؟

 ويمكن أن نلخص هذه الخطوات على النحو التالي : 

 ولى : وتشمل استيعاب المفهوم ويتم من خالل : أ ـ المرحلة األ

 وائم . التعداد ووضع األشياء في ق -1

 التصنيف ووضع األشياء في مجموعات ذات صفات مشتركة .  -2

 تسمية المجموعات .  -3

 ب ـ المرحلة الثانية : وتشمل تفسير المعلومات وتتم من خالل :  

 تحديد العالقات الرئيسة.  -1

 كتشاف العالقات الخفية .  -2

 الوصول إلى استدالالت وتعليمات .        -3
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 ق المبادئ:  وتتم من خالل : جـ ـ المرحلة الثالثة :  تطبي

 التنبؤ بالنتائج ووضع الفرضيات .  -1

 شرح التنبؤات ودعم الفرضيات .  -2

 التأكد من التنبؤات والفرضيات . -3

 إيجابيات استخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب المفاهيم االجتماعية: -4-2-3

سهم في تحقيق أغراض التربية الحديثة بفعالية ، لنموذج هيلدا تابا االستقرائي العديد من اإليجابيات ت

 وتتلخص هذه اإليجابيات في ما يلي :

نقل مركز االهتمام في العملية التعليمية من المعلم إلى المتعلم وذلك بتهيئة الفرص لجعل المتعلم  -1

 منتجا للمعرفة وليس مستهلكا لها وبذلك يتحقق مبدأ إيجابية المتعلم.

البتكارية ، ألنه يركز على إثارة األسئلة المفتوحة التي تتطلب أكثر من إجابة ينمي قدرات المتعلم ا -2

 صحيحة.

 يهتم بتنمية المهارات الفكرية والعمليات العقلية لدى المتعلم . -3

ينمي التفكير العلمي لدى المتعلمين ، حيث يتطلب مواقف مشكلة تستلزم استخدام طرق العلم  -1

 وعملياته في البحث والتفكير.

ي عند المتعلمين عمليات )مهارات ( االستقراء واالستفسار العلمي كما في المالحظة والقياس ينم -2

 والتصنيف والتفسير.

 يؤكد استمرارية التعلم الذاتي ودافعية المتعلم نحو التعلم . -1

يهتم ببناء الفرد من حيث ثقته واعتماده على النفس وشعوره باإلنجاز وزيادة مستوى طموحه  -2

 به.وتطوير مواه

ينمي مفهوم الذات ويزيد من مستوى التوقعات لدى المتعلم ، من حيث مدى استطاعته لتحقيق  -2

 المهمات التعليمية التي يكلف بها وينمي قدرات التخطيط والتنظيم وتحمل المسؤولية.

 يزيد من نشاط المتعلم وحماسه نحو عمليتي التعلم والتعليم .  -1

 ة .يكسب المتعلمين اتجاهات علمية مرغوب -12

ينقل المتعلمين في تعلمهم من التعزيز الخارجي إلى التعزيز الداخلي ومن مرحلة التوجيه  -11

 الخارجي إلى مرحلة الدفع الداخلي.

 (.321، 2222يجعل المتعلمين قادرين على تنظيم المعلومات وتوظيفها. )علي ،  -12
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 وية في العملية التعليمية ، فهويتضح مما سبق أن المتعلم في نموذج هيلدا تابا االستقرائي هو حجر الزا

 يواجه بأنشطة ومشكالت متنوعة تثير عقله وتتحدى تفكيره مما يزيد من فعاليته ومشاركته اإليجابية .

 معيقات اكتساب المفهوم االجتماعي وفق نموذج هيلدا تابا االستقرائي : -4-2-4

 تحدد هذه المعيقات فيما يلي :

 دتها.ازدحام المفاهيم الجديدة وزيا -1

توقف المعنى على الخبرة : فوالكلموات ال تعني أكثر مموا تمثلوه في خبراتنا واالفتقار إلى األفكار يرجع      -2

 إلى قلة اتصالنا بعالم األشياء مما يشكل عائقا أمام اكتساب المفهوم .

ا هصوعوبة فهم المعاني المجردة : فالطفل يضطر أحيانا إلى استظهار الكلمات وترديدها من دون فهم ل  -3

 بسبب كثرة التجريد التي تقلل من استيعاب المفردات.

 اعتماد المعنى على السياق : إذ يتغير معنى الشيء إذا تغير السياق الذي يرد فيه. -1

 تداخل خصائص المفهوم مع مفهوم آخر مشابه. -2

 وجود مفاهيم غامضة في ذهن المتعلم أو خبراته تتعلق بالمفهوم الجديد. -1

 (.131 ، 2221)قطامي وقطامي، 

 :يفعلمي الصف الرابع األساسي ونضوينطبق ما سبق على معيقات اكتساب المفاهيم االجتماعية بالنسبة لمت

اتسوووووواع بعض المفاهيم االجتماعية واشووووووتمالها على عدد كبير من المفاهيم الفرعية المندرجة في   -

 إطاره .

هوم ، مما اضوووووطر الباحثة في صوووووعوبة إيجاد عدد كبير من األمثلة المنتمية أو غير المنتمية للمف -

بعض المفاهيم كمفهوم المدينة مثال إلى البحث عن صوووور في اإلنترنت تمثل خصوووائص جوهرية 

في المدينة وأخرى للريف خاصووووووة وان األمثلة تلعب دورا أسوووووواسوووووويا في رسووووووم حدود المفهوم    

ح ر في توضيالمسوتهدف إذ كلما تنوعت واشوتملت على أمثلة منتمية وغير منتمية سواعد هذا األم   

المفهوم ،ولووذلووك قووامووت البوواحثووة بووالبحووث عن أكبر قوودر ممكن من األمثلووة الوودالووة على المفهوم        

واألخرى غير الودالوة إلتواحوة فرص التدريب والممارسوووووووة الكافية من قبل المتعلمين الكتسووووووواب       

 المفهوم.

ألسوواسووي إذ أنه  عدم اعتماد مدخل المفاهيم عند بناء منهاج الدراسووات االجتماعية للصووف الرابع ا  -

تنظم فيه المفاهيم بطريقة منفصووووولة وغير مترابطة العناصووووور فنلحظ اسوووووم المفهوم في درس من  

وحدة ما ، وخصووائصووه في درس آخر ، وتعريفه في وحدة أخرى بشووكل يعوق نمو هذه المفاهيم    
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ويعرقل ظهورها وبالتالي يعرقل اكتسوووووووابها وفق نموذج هيلدا تابا االسوووووووتقرائي ، مما اضوووووووطر   

لباحثة إلى تحليل محتوى وحدتين دراسوووويتين من كتاب الدراسووووات االجتماعية وحصوووور المفاهيم  ا

االجتماعية الواردة فيهما ثم تصووميم قوائم تحليل لكل مفهوم تتضوومن عناصووره كافة ، اسووترشوودت   

 بها في أثناء تصميم الخطة التعليمية لكل مفهوم .

 فق نموذج هيلدا تابا االستقرائي :العوامل المساعدة على اكتساب المفهوم و -4-2-5

هناك مجموعة من األمور والتوجيهات التي إذا ما التزم المعلم بها في غرفة الصووووووف ، من شووووووأنها أن تجعل 

عمليووة اكتسوووووووواب المفهوم وفق نموذج هيلوودا تووابووا االسوووووووتقرائي من قبوول المتعلمين أكثر فوواعليووة ،ومن هووذه       

 (.21 -23 ،1112 ، وآخرون نصر:)التوجيهات

 تحديد سلوك المتعلمين الناتج عن اكتساب المفاهيم : -

إذ ليسووووت الغاية هي حفظ تعريف المفهوم وإنما تنمية وتكوين فهم وأداء وسوووولوك معين يعكس القدرة  

 على التعرف إلى المفهوم في مواقف مختلفة .

 إن ذلك يحقق هدفين :

 سبة وتقويم التعلم الناتج .األول : مساعدة المعلم في اختيار خبرات ومواقف التعلم المنا

 الثاني : مساعدة المتعلم في إدراك مدى تحصيله ومستوى تعلمه للمفهوم .

 تقليل عدد الصفات التي يمكن تعلمها في حالة المفاهيم المعقدة أو الواسعة: -

وذلك بتحديد الصوفات السوائدة والمهمة فقط ، ثم تصنيفها في أنماط معينة تساعد على إدراكها وتسهل   

 التعلم.

 التأكيد على خصائص المفهوم الجوهرية وإبرازها.

اسوووووتخدام أمثلة متعددة عن المفهوم : يرتبط عدد األمثلة بطبيعة المفهوم وطبيعة المتعلم إذ كلما ازداد 

المفهوم صووووعوبة احتاج إلى عدد أكبر من األمثلة، وكلما انخفض مسووووتوى التعلم المعرفي احتاج إلى  

 مزيد من األمثلة .

قديم األمثلة اإليجابية والسوولبية للمفهوم : ذلك ألن اكتسوواب المفهوم يتطلب أسوواسووا القدرة على التمييز ت -

بين األمثلة اإليجابية واألمثلة السووووولبية ، فاالقتصوووووار على األمثلة اإليجابية يضوووووعف فرصوووووة إجراء   

 المقارنات ، كما يضعف من قدرة المتعلم على التعلم الصحيح .

 ن على التفكير في أمثلة جديدة للمفهوم :تشجيع المتعلمي -
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على المعلم أال يكتفي بواألمثلوة التي أعودهوا لتوضووووووويح المفهوم ، بول ال بود له من حث المتعلمين على        

التفكير في أمثلوة جوديدة خارج نطاق األمثلة التي تعرضووووووووا لها في أثناء التدريس وذلك لكي  يتمكن    

 هوم في البنية المعرفية لديه.المعلم من مساعدة المتعلم على دمج المف

تشووجيع المتعلمين على التفكير وحل المشووكالت : وذلك ألن المفاهيم هي أدوات الفكر الرئيسووة فال بد    -

 من تشجيع المتعلمين على التفكير الذي يرتبط بتعلم المفهوم على نحو وثيق .

 الل :ئي : ويتحقق ذلك من ختشجيع المتعلمين على اكتساب المفاهيم وفق نموذج هيلدا تابا االستقرا -

 عرض مشكلة حقيقية لها مغزى على المتعلمين. -1

 توجيه المتعلمين إلى جمع المعلومات والبيانات المتصلة بها . -2

 اقتراح الحلول والفرضيات المناسبة لهذه المشكلة . -3

 الفرضيات والحلول . هذهالتحقق من صحة  -1

 استجاباتهم. سالمةتهيئة التغذية الراجعة الصحيحة بحيث يتأكدون من  -2

 عوامل نجاح طرائق تعليم المواد االجتماعية :-5 

إن تحقيق الفوائودة المرجوة من تطبيق الطرائق الحوديثوة في تودريس الدراسوووووووات االجتماعية يتطلب من المعلم       

 (.21 ،2222 ، وحطاب شاهين) مراعاة الشروط التالية:

 التعلم . إعطاء المتعلمين الفرصة الكافية للمشاركة في بيئة -1

 أن يتم تنظيم بيئة التعلم ) الصف ( لتحقق المتطلبات اآلتية :  -2

 .عرض األفكار والخبرات المتنوعة واحترامها 

 ....توكيد مهارات البحث العلمي واتجاهاته وقيمه مثل الفضول وحب االستطالع و 

            األهداف مشووووووواركوة المتعلمين في اتخواذ القرارات المتعلقوة بوالمحتوى وسووووووويواق العمول كتحوديود

 وتخطيط األنشطة وتقويم العمل.

 .تعزيز التعاون بين المتعلمين مع تحمل كل منهم مسؤولية تعلمه وتعلم اآلخرين 

 .بناء وتيسير المناقشات والمحاكمات والمناظرات العلمية 

وجود معلم موواهر يوجووه المتعلمين ويبقيهم مشوووووووغولين في المهمووات المحووددة بوواتجوواه تحقيق األهووداف    -3

 ة.المنشود

 المحافظة على دافعية المتعلمين واستمرارها في أنشطة التعلم .  -1
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 تمهيد: 

داة التعليمية ، الذي يمثل األ النموذجيتناول الفصووول الحالي عرضوووًا تفصووويليًا لكيفية تصوووميم أدوات البحث بدءًا ب  

حتوياته كافة، كما يتضوومن شوورحًا تفصوويليًا لخطوات تصووميم االختبار   في البحث الحالي مع توضوويح مكوناته وم

باشرة على المتعلمين وذلك بتطبيقه قبل تنفيذ البرنامج وبعد التنفيذ م النموذجالتحصويلي المعد بهدف قياس نتائج  

ا تضومنه  مو النموذج، وتم ختام الفصول بالحديث عن إجراءات تنفيذ   النموذجوبعد مضوي فترة زمنية على تنفيذ  

 اختبارات قبلية وبعدية ومؤجلة.  

نموذج هيلدا تابا االسووووووتقرائي في اكتسووووووواب المفاهيم االجتماعية في   أثر لتحقيق أهداف البحث والتعرف علىو

 قامت الباحثة بإعداد األدوات اآلتية: مادة الدراسات االجتماعية

 .(نموذج هيلدا تابا االستقرائيتصميم تصميم البرنامج التعليمي ) -1

يعد البرنامج التعليمي األداة الرئيسوووووووة في هذا البحث ، وقد صووووووومم وفق المدخل النظمي القائم على   

التفوواعوول والتووأثير المتبووادل بين مكونوواتووه ، بصوووووووفتووه نظووامووا تعليميووا يحتوي على موودخالت وعمليووات     

 ومخرجات ، ويفيد من التغذية الراجعة في عملية تقويمه وتطويره وتحسين مكوناته.

 الهدف العام للبرنامج التعليمي: تحديد -1-1

إن لتحديد األهداف أهمية كبيرة ، ذلك ألنها تمثل األسووواس الصوووحيح لكل نشووواط تعليمي هادف، فهي   

تعمل على توجيه الهدف التربوي)التدريسوي(إلى ما نسووعى إلى تحقيقه من نتائج مرغوب في تحقيقها،  

 ج الدراسية ، وتنفيذها وتطويرها.كما وتشكل معيارا في اختيار محتوى المناهج ،والبرام

 (.11،  2222)عباس والعبسي، 

هذا ويهدف البرنامج التعليمي المعد وفق نموذج هيلدا تابا االسووتقرائي إلى زيادة أثر اكتسوواب متعلمي  

 الصف الرابع األساسي للمفاهيم االجتماعية.

 خطوات تصميم البرنامج التعليمي:  -1-2

 وات األساسية أثناء تصميم البرنامج التعليمي وهي :تم االعتماد على مجموعة من الخط

 اختيار المحتوى التعليمي :  -1-2-1

تم اختيار مادة الدراسوات االجتماعية للصف الرابع األساسي لتحديد محتوى البرنامج الذي سوف يعد  

ء اوفق نموذج هيلودا توابوا االسوووووووتقرائي، وذلوك لن التربية االجتماعية تتناسوووووووب مع طبيعة االسوووووووتقر       

وخطوات نموذج هيلدا تابا  والتي تتطلب من المتعلمين التفكير في المشوووووكالت لمطروحة وإيجاد حل 

 لها.
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 والنقاط التالية توضح العالقة بين مادة الدراسات االجتماعية ونموذج هيلدا تابا االستقرائي :

دد ة التي تتكون من عمادة التربية االجتماعية مادة مليئة باألحداث والوقائع والقضووووووايا االجتماعي -1

كبير من المفاهيم، والمتعلم يجب أن يلم بها ويدرك العالقة بينها، ليتوصووول إلى تعميمات تسووواعده 

على تفسووير تلك القضووايا واألحداث والتنبؤ بنتائجها في المسووتقبل، وبذلك يصووبح قادرا على اتخاذ  

 قرارات حيالها.

في محتواها أو في طرائق تدريسها، وهو مقوم تتضومن الدراسات االجتماعية جانبا وظيفيا سواء   -2

أسوووووواسووووووي من مقومات بنائها العلمي. هذا وتتم االسووووووتفادة من هذا الجانب من خالل قيام المتعلم  

 بالنشاطات المتضمنة في كل خطوة من خطوات نموذج هيلدا تابا االستقرائي.

ليمي، قواموت البواحثوة بتحليل     وبعود أن تم اختيوار موادة لودراسوووووووات االجتمواعيوة كمحتوى للبرنوامج التع        

محتوى كتاب هذه المادة من أجل تحديد أنسوووووب الوحدات الدراسوووووية لتدريسوووووها وفق نموذج هيلدا تابا 

) سووووورية والتاريخ، والحياة في الجمهورية العربية السووووورية(، وقد    االسووووتقراء، وتم اختيار وحدتي 

اة منة بموضوووووعي )سووووورية والتاريخ ، والحيتبين للباحثة بعد هذا التحليل الباحثة أن المفاهيم المتضوووو

 في الجمهورية العربية السورية( هي مفاهيم أساسية في مادة الدراسات االجتماعية  .

سرررررورية  والتاريخ ,الحياة في الجمهورية العربية "تحليل محتوى دروس الوحدتين الدراسررررريتين  -1-2-2

 :"السورية
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 ( : التكرارات والنسب المئوية للمفاهيم االجتماعية حسب الموضوعات الرئيسة8جدول رقم )

 سيالموضوع الرئي
المفاهيم 

 الرئيسة

عدد المفاهيم الفرعية 

طار إالمندرجة في 

 مفهوم رئيس

مجموع 

 تكراراتها

 النسبة المئوية

 734ن=

 بيئة سورية

 9.1 40 2 السكان

 47.1 206 4 انماط البيئة

 56.2 246 6 مج

 تاريخ سورية

 16.4 72 7 الحضارة

 2.7 12 2 االستعمار

 2.9 13 2 الثورات

 3.2 14 2 الشهادة

 25.4 111 13 مج

 الحياة في سورية

النشاط 

 البشري
6 80 18.4 

المجموع 

 الكلي
25 437 99.8 
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تم عرض البرنامج بمكوناته كافة على مجموعة من المحكمين في كلية التربية من األسووووواتذة والمختصوووووين ،   

جهين المختصين في مادة الدراسات االجتماعية ، والمدارس من المعلمين في مرحلة ومديرية التربية من المو

 وذك بهدف التحقق من اآلتي : أسماء السادة المحكمين(12.)يبين الملحق رقم التعليم األساسي 

 مدى أهمية المفاهيم االجتماعية المختارة . -1

 كفايته ودقته العلمية. مدى صحة المحتوى التعليمي الخاص بكل مفهوم اجتماعي ، ومدى -2

 مدى توافق أسلوب صياغة المحتوى التعليمي مع طبيعة نموج هيلدا تابا االستقرائي. -3

مدى مناسبة األغراض السلوكية المحددة الكتساب كل مفهوم اجتماعي ومدى صحتها ودقة صياغتها  -1

 ، وصحة توزعها على مستويات المجال المعرفي.

 ت نموذج هيلدا تابا االستقرائي، ومدى قابليتها للتطبيق العملي.مدى توافق الخطة الصفية مع خطوا -2

مدى مناسووووبة الوسووووائل التعليمية لخطوات نموذج هيلدا تابا االسووووتقرائي عند اكتسوووواب المتعلمين لكل    -1

 مفهوم اجتماعي.

 مدى دقة أدوات التقويم البنائي والنهائي ، وتحقيقها لألهداف المحددة لها . -2

احثة مع األسوووواتذة المحكمين ومناقشووووة مالحظاتهم وآرائهم في ضوووووء متابعة الدكتور  هذا وبعد لقاءات الب

 المشرف وتوجيهاته ، جاءت أهم تلك المالحظات على النحو التالي :

 : بالنسبة للمفاهيم االجتماعية المختارة 

ا وافق معظم المحكمين على أهميووة المفوواهيم المختووارة وقووابليووة توودريسوووووووهووا وفق نموذج هيلوودا تووابوو      

 االستقرائي من دون إضافة أو حذف ألي مفهوم .
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 : بالنسبة للمحتوى التعليمي 

ظن البعض أن البواحثوة قواموت بوإطوالوة المحتوى التعليمي ، ووضوووووووحوت البواحثوة أنوه لم يتم اإلطالة             

بالمحتوى وإنما تم التقيد بما هو موجود في الكتاب المدرسوي .مع مالحظة أن عناصر مفهوم معين  

السووووووومات و الالأمثلة والتعريف والقيمة المميزة( موزعة على دروس عدة في الكتاب ،  ) األمثلوة و 

ويتم تناولها بشووكل منفصووول خالل تتابع الدروس. لذا تم تجميعها وتناولها في حصووة درسوووية واحدة   

يعوة نموذج هيلودا تابا   حفواظوا على وحودة المفهوم ، مع إعوادة صووووووويواغتهوا بشوووووووكول يتنواسوووووووب وطب           

 .االستقرائي

 سبة لألغراض السلوكية :   بالن 

وجه بعض المحكمين مالحظات نحو تغيير صووووياغة عدد من األغراض بما يتناسووووب مع المحتوى  

 واألنشطة التعليمية .

كما وجه بعضووووووهم اآلخر بحذف بعض األغراض السوووووولوكية لنها تخص اإلجراءات التي تتم أثناء  

 تنفيذ الطريقة وال تتعلق بالناتج العلمي المطلوب.

 ى البعض ضرورة التقليل من األغراض السلوكية بما يتناسب مع الحصة الدرسية.ورأ

اختلف المحكمون حول تحوديود المسوووووووتوى المعرفي لبعض األغراض ، فوالبعض رأى هودفا ما في      

مسووووتوى )التحليل ( ، بينما وجد آخرون أنه في مسووووتوى )الفهم(، وآخرون في مسووووتوى )التطبيق(  

 وهكذا .

 بتعديل المستويات المعرفية لبعض األغراض اعتمادا على آراء األغلبية. لذا قامت الباحثة

  : بالنسبة للخطة الصفية 

تسوواءل معظم المحكمين فيما إذا كان سوويتم تنفيذ الخطة الصووفية في حصووة درسووية واحدة أو أكثر ،   

ديووده من خالل التجريووب  إال أن البوواحثووة لم تحوودد زمن الخطووة الصوووووووفيووة ، ألن ذلووك سووووووويتم تحوو       

 .الستطالعيا

وأشوار بعض المحكمين إلى ضورورة تفصويل بعض النشوطة التي سيقوم بها المتعلمون توضيحا لها     

 بشكل أكبر .

 : بالنسبة للوسائل التعليمية 

علق بعض المحكمين على ضووووورورة تحديد مضووووومون الصوووووور المتعلقة بكل مفهوم حيث ال يكفي   

 مجرد ذكر عبارة متنوعة .
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 : بالنسبة للتقويم 

 عض المحكمين على ضرورة تغطية التقويم النهائي لجميع األغراض السلوكية.أكد ب

 

 :تصميم االختبار التحصيلي -3

عد التقويم مدخاًل هامًا في العملية التعليمية ألنه ُيحرِّض المتعلمين على التعلم ويزودهم بالتغذية الراجعة، ُي

عدي ب جل،بعدي مؤ قبلي،) الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي لذا قامت. ويساعدهم في الحكم على فعالية تعلمهم

يقيس عينة ممثلة لكل درس من دروس الوحدتين المختارتين اللتين تضمنهما البرنامج بهدف قياس (.  مباشر

 . مدى اكتساب متعلمي الصف الرابع األساسي للمفاهيم االجتماعية المتضمنة فيهما

وقد سمي  . نامج وبعد تطبيقه مباشرة وبعد مضي فترة زمنية معينةوقد طبق هذا االختبار قبل تطبيق البر

 (. االختبار التحصيلي) اختصارا

وقد مر تصميم االختبار التحصيلي بعدة خطوات مُخطَّطة ومنظمة بدقة وفق األصول العلمية ببناء وتصميم 

 البنيوي، وهي: االختبارات قبل أن تظهر الصورة النهائية له، وجميع تلك الخطوات تؤسس للصدق

 تحديد الهدف من االختبار:  -2-1

يهدف االختبار التحصيلي إلى قياس التحصيل المعرفي لمتعلمي الصف الرابع األساسي ومدى اكتسابهم 

المستخرجة من دروس الوحدتين الثانية والثالثة )سورية والتاريخ، الحياة في  يةللمفاهيم االجتماعية الثمان

( من مادة الدراسات االجتماعية، وذلك قبل تطبيق النموذج، وبعده، وبعد فترة الجمهورية العربية السورية

شهر من انتهاء تطبيقه، بهدف التحقق من فاعلية النموذج في تنمية تحصيل المتعلمين لهذه المفاهيم االجتماعية 

حالي تبعًا بحث المن مادة الدراسات االجتماعية. وفيما يلي تفصيل أكثر للهدف من االختبار التحصيلي في ال

 لزمن تطبيقه:

  :ا تابا االستقرائي نموذج هيلدوهو االختبار التحصيلي الذي تطبقه الباحثة قبل البدء بتنفيذ االختبار القبلي

لتحديد مستوى المتعلمين وخلفياتهم المعرفية المتعلقة بالمفاهيم االجتماعية المستهدفة وللتأكد من تكافؤ 

 ضابطة في مستوى التحصيل المعرفي لديهم.المجموعتين التجريبية وال

  :لدا تابا نموذج هيوهو االختبار التحصيلي نفسه يعاد تطبيقه بعد االنتهاء من تنفيذ االختبار البعدي

مباشرة، بهدف قياس مدى اكتساب المتعلمين للمفاهيم االجتماعية ومعرفة مدى تحقيقهم  االستقرائي

 لألهداف المحددة للنموذج.
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  هو االختبار التحصيلي ذاته يعاد تقديمه بعد فترة زمنية معينة من تنفيذ النموذج، ويهدف المؤجل: االختبار

 .نموذج هيلدا تابا االستقرائيإلى قياس مدى احتفاظ المتعلمين بالمعلومات التي تم تدريسها في 

 

 تحديد المستويات المعرفية لالختبار:  -2-2

لمجال المعرفي الستة جميعها وهي )التذكر، والفهم، والتطبيق، يغطي االختبار التحصيلي مستويات "بلوم" ل

 والتحليل، والتركيب، والتقويم(. وتعرف الباحثة هذه المستويات إجرائيًا كما يلي:

نموذج هيلدا تابا : هو قدرة المتعلم على تذكر المعلومات والمعارف والحقائق التي تعلمها في التذكر -

درجة التي يحصل عليها المتعلم في األسئلة المخصصة بهذا المستوى من ، وتقاس من خالل الاالستقرائي

 االختبار التحصيلي.

: هو قدرة المتعلم على فهم وشرح وتفسير المعلومات والمعارف التي تعلمها في النموذج، وتقاس الفهم -

 حصيلي.ر التمن خالل الدرجة التي يحصل عليها المتعلم في األسئلة المخصصة بهذا المستوى من االختبا

: هو قدرة المتعلم على تطبيق وتوظيف واستخدام المعلومات والمعارف التي تعلمها في النموذج التطبيق -

في مواقف جديدة، وتقاس من خالل الدرجة التي يحصل عليها المتعلم في األسئلة المخصصة بهذا المستوى 

 من االختبار التحصيلي.

لعالقات المختلفة للمعلومات والمعارف المقدمة له في النموذج من دراك اإ: هو قدرة المتعلم على التحليل -

خالل تصنيفها وتحليلها وبيان أوجه الشبه االختالف بينها، وتقاس من خالل الدرجة التي يحصل عليها 

 المتعلم في األسئلة المخصصة بهذا المستوى من االختبار التحصيلي.

ات جديدة من المعلومات والمعارف المقدمة له في النموذج هو قدرة المتعلم على استنتاج عالق التركيب: -

أو اقتراح بعض الحلول أو اإلجراءات لها، وتقاس من خالل الدرجة التي يحصل عليها المتعلم في األسئلة 

 المخصصة بهذا المستوى من االختبار التحصيلي.

مية عليها، وتقاس من خالل الدرجة هو قدرة المتعلم على تقدير قيمة األشياء أو إصدار أحكام قي التقويم: -

 .التي يحصل عليها المتعلم في األسئلة المخصصة بهذا المستوى من االختبار التحصيلي
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 إعداد جدول مواصفات االختبار:  -2-3

بعد تحديد األهداف التعليمية للبرنامج التعليمي المعد وفق نموذج هيلدا تابا االسوووووتقرائي، وعناصووووور المحتوى 

ختبار وكذلك األنشوووطة التعليمية البد من تنظيمها وجمعها في جدول مواصوووفات االختبار حيث اال الذي شووومله

يمثل جدول المواصووفات الوسوويلة المالئمة لربط األهداف التعليمية مباشوورة بعناصوور المحتوى الدراسووي الذي      

ى المختلفة، ناصوور المحتويقيسووه االختبار، كما يعد الضوومان الوحيد لالختبار ليقيس نواتج التعلم المتنوعة، وع

وتغطيتهوا جميعًا بصوووووووورة متوازنة، مما يؤمن صووووووودق المحتوى، أو الصووووووودق التمثيلي لالختبار )ميخائيل،     

2222 ،111 .) 

ويفيد جدول المواصووفات في إعطاء كل هدف الوزن النسووبي الذي يسووتحقه بغض النظر عن واضووع االختبار،  

ختبار من خالل إلزام واضووع االختبار على توزيع أسووئلته على ويعد أداة فعالة في تأسوويس صوودق المحتوى لال

مختلف أجزاء المحتوى وعناصووره من جهة، وعلى جميع األهداف التعليمية المتصوولة بهذا المحتوى من جهة  

 (. 311، 2222أخرى )ميخائيل، 

 وبصورة أدق قامت الباحثة بإعداد جدول مواصفات االختبار بهدف: 

تخرجة والمس بالمفاهيم االجتماعية المستهدفةيقيس األهداف السلوكية الخاصة  التأكد من أن االختبار -1

الوحدتين الثانية والثالثة )سورية والتاريخ، الحياة في الجمهورية العربية السورية( من من دروس 

من جهة، والمحتوى المعرفي لهما من جهة أخرى، والذي أعدَّ االختبار  مادة الدراسات االجتماعية

 سه.لقيا

تين الوحدتحديد األهمية النسبية لكل مفهوم من المفاهيم االجتماعية الثمانية المستخرجة من دروس   -2

 الثانية والثالثة من مادة الدراسات االجتماعية

 تحديد الوزن النسبي لكل مفهوم من المفاهيم االجتماعية المستهدفة. -3

 وم(.جميع المستويات المعرفية  لـــــ)بلوضع أسئلة شاملة للمحتوى، وتنويع مستوياتها بشكل يغطي  -1

 تحديد عدد البنود لكل مفهوم من المفاهيم االجتماعية الثمانية ومستوياتها المعرفية ونسبتها المئوية. -2

 تحديد نسبة تمثيل كل مستوى معرفي لبنود االختبار. -1

رتين دروس الوحدتين المختا بعد تحديد عدد صفحات كل مفهوم من المفاهيم االجتماعية الثمانية المستخرجة من

 وعدد األهداف السلوكية التي يتضمنها قامت الباحثة بإعداد جدول مواصفات االختبار وفق الخطوات اآلتية:

 حساب الوزن النسبي لكل مفهوم من المفاهيم االجتماعية من خالل استخدام المعادلة اآلتية: .1

100 ×
االهداف السلوكية لكل مفهوم

وكيةالسل لكل المفاهيم  مجموع االهداف 
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حساب األهمية النسبية لكل مفهوم من مفهوم من المفاهيم االجتماعية من خالل استخدام المعادلة اآلتية:   .2

100 ×
عدد صفحات كل مفهوم

 مجموع عدد صفحات كل المفاهيم
 

 مع الوزن ( بندًا وتوزيعها على المستويات المعرفية بشكل يتناسب12اقتراح عدد بنود االختبار بــــ) .3

 .مفهوم من المفاهيم االجتماعيةواألهمية النسبية لكل 

حساب نسبة تمثيل بنود كل مفهوم لألهداف السلوكية للمفهوم نفسه من خالل استخدام المعادلة اآلتية:       .1

مجموع بنود المفهوم× 100

مجموع االهداف السلوكية لكل مفهوم
 

 المعرفية الست لبنود االختبار من خالل المعادلة اآلتية:      حساب نسبة تمثيل كل مستوى من المستويات  .2

عدد بنود كل مستوى × 100

مجموع بنود االختبار
 . 

 التحصيلي وفقًا للخطوات السابقة الذكر. ( يبين جدول مواصفات االختبار1والجدول رقم )
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 ( جدول مواصفات االختبار التحصيلي 11الجدول ) 

 

 

فاهيم الم

 االجتماعية

عدد 

 الصفحات

األهداف  توزع بنود االختبار على المستويات المعرفية

السلوكية 

 لكل مفهوم

الوزن 

النسبي 

 للمفاهيم

األهمية 

النسبية  

 للمفاهيم

نسبة تمثيل 

البنود 

 لألهداف
 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

 %22 12.2 12.2 12 2 - 1 1 1 1 1 1 الريف

 %12 21.2 12.2 1 1 - 1 - 1 1 1 11 المدينة

 %22 12.2 12.2 12 2 1 - 1 1 1 1 1 البادية

 %22 2.1 13.1 11 1 - 1 1 1 1 2 1 البدو

 %22 12.2 12.2 12 2 - 1 - 1 2 1 1 السكان

وسائل 

 االتصال
2 1 1 1 1 - 1 2 11 12.2 2.1 22% 

وسائل 

 النقل
1 1 1 1 1 1 1 1 12 11.1 12.2 22% 

المدن 

 التاريخية
2 1 1 - 1 - 1 1 11 11 12.2 11% 

 22 12 1 2 1 2 1 1 21 المجموع
122

% 

122

% 
11% 

البند رقم 

الخاص 

بكل 

 مستوى

 1-

11-

13-

11-

11-

21-

22-

21-

21-

12 

2-3-

1-2-

12- 

12- 

11- 

23- 

32- 

1-

12- 

12- 

12- 

22 -

22- 

22- 

21- 

2-2-

1- 

22- 

22- 

33- 

 

32-

31-

31- 

12- 

 

31- 

32-

31- 

32- 

32- 

مجموع 

بنود 

االختبار   

 بند  41

مجموع 

األهداف 

السلوكية 

82 

 

نسبة تمثيل المستوى 

 لبنود االختبار
23% 23% 18% 12% 12% 12% 
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( هدفاً سلوكيًا 22( أنَّ مجموع األهداف السلوكية للمفاهيم االجتماعية الثمانية بلغت )2يتبين من قراءة الجدول )

( بندًا موزعة على المستويات المعرفية الستة حسب تصنيف 12نود االختبار التحصيلي بلغ )معرفيًا وأنَّ عدد ب

بلوم، وأنَّ نسب تمثيل البنود لألهداف السلوكية جاءت متقاربة إلى حد مقبول مع األهمية النسبية والوزن 

 النسبي لكل مفهوم من المفاهيم الثمانية.

 

 صياغة مفردات االختبار: -2-4

( بندًا موزعًة على نوعين من األسئلة هما 12االختبار التحصيلي حسب جدول المواصفات )بلغ عدد بنود 

 األسئلة الموضوعية واألسئلة المقالية: 

 : حيث اعتمدت الباحثة على صنفين من األسئلة الموضوعية هما:النوع األول: األسئلة الموضوعية

، وهو النوع الذي غطى المجموعة األكبر من ( سوووؤااًل22ويتكون عدد أسووئلتها من )  االختيار من متعدد: -أ

مفردات االختبوار لموا لوه من ميزات عوديودة من أهمها الصووووووودق والثبات العالي وانخفاض درجة التخمين       

(. ويتألف 222 - 221، 2223وقياس أهداف ذات مسووووتويات مختلفة وسوووورعة اإلجابة عنها )سووووالمة،   

وهي عبارة عن جملة ناقصوووووووة، وقائمة تضوووووووم أربع  سوووووووؤال االختيار من متعدد من جزأين هما المقدمة

خيوارات لإلجوابوة يختوار المتعلم إحوداهوا إلتموام معنى العبووارة الواردة في أول سوووووووؤال، والبودائول األخرى           

 تسمى المموهات أو المشتتات.

( أسوووووئلة، وهي عبارة عن مجموعة من العبارات أو 12ويتكون عدد أسوووووئلتها من )خطأ:  -بنود صررررواب  -ب

ا ما هو صوووووووواب ومنها ما هو خطأ، ويطلب من المتعلم أن يميز بينها. ومن ميزات هذا النوع  الجمل منه

من األسووووئلة قدرتها على تغطية المحتوى والمسووووتويات المعرفية تغطية كاملة وسووووهولة وسوووورعة اإلجابة  

 .عليها من قبل المتعلم باإلضافة إلى أن تقدير اإلجابة عليها يتم بموضوعية كاملة

 (323، 2222ل، خائيي)م 

وقد قامت الباحثة بصوووياغة األسوووئلة الموضووووعية مع األخذ  بعين االعتبار صوووياغة السوووؤال بشوووكل واضوووح       

وصوووووووحيح لغويًا وعلميًا، وخلو السوووووووؤال من التلميحات التي قد تسوووووووهل على المتعلم الوصوووووووول إلى اإلجابة  

إجابة صووووحيحة واحدة فقط، وتجنب  الصوووحيحة، والتأكد من أن كل سووووؤال يقيس هدفًا سوووولوكيًا محددًا ووجود 

 الغموض واإلطالة، وأن ال يشتمل السؤال على عدة احتماالت.  

( أسووووئلة وقد اسووووتخدم هذا النوع من األسووووئلة 12ويتكون عدد أسووووئلتها من ) األسررررئلة المقالية: -النوع الثاني

 لقياس المستويات المعرفية العليا )التركيب والتقويم(.  
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 الختبار:طريقة تقدير درجات ا -2-5

قامت الباحثة بتحديد وضوووع درجة واحدة لكل سوووؤال من أسوووئلة االختبار لإلجابة الصوووحيحة، ودرجة الصوووفر   

لإلجابة الخاطئة، سوواء أكانت األسوئلة من النوع الموضووعي أو المقالي، وبذلك تكون الدرجة الكلية لالختبار    

 (.2)الملحق رقم ( درجة.12التحصيلي )

 :(إخراج االختبار التحصيلي في مرحلته األوليةية )إخراج الورقة االمتحان -2-6

( بندًا موزعًة على المسوووووتويات المعرفية وفق الشوووووكل 12تضووووومن االختبار التحصووووويلي في مرحلته األولية )

( 2( أسوووئلة تركيب و)1( أسوووئلة تحليل و)1( أسوووئلة تطبيق، و)2( أسوووئلة فهم و)1( أسوووئلة تذكر و)1اآلتي: )

 تيب االختبار وفق اآلتي:أسئلة تقويم. كما تم تر

 : ويعرض فيها الصف الدراسي واسم المادة والدرجة النهائية لالختبار.المقدمة .1

 : ويطلب من المتعلم فيها كتابة أسمه واسم مدرسته وشعبته وجنسه.المعلومات العامة .2

لمي ع: تم وضووووع تعليمات االختبار بأسوووولوب سووووهل قابل للفهم ويتناسووووب مع مسووووتوى مت تعليمات االختبار .3

الصوف الرابع من التعليم األساسي، كما تم فيها توضيح الهدف من االختبار، وطريقة اإلجابة عن أسئلته،  

 إضافة إلى الطلب من المتعلم االعتماد على نفسه في اإلجابة، وعدم ترك أي سؤال دون اإلجابة عنه.

واب المتعدد أواًل  ثم أسئلة الص : تم عرض أسوئلة االختبار بحيث تكون أسئلة االختيار من أسرئلة االختبار  .4

 والخطأ ثانيًا، ثم األسئلة المقالية ثالثًا.

 صد  محتوى االختبار التحصيلي:  تحديد -2-7

يتمثل صووودق االختبار فيما إذا كان يقيس فعال ما أعد لقياسوووه، وللصووودق أنواع عديدة منها الصووودق الظاهري   

 وصدق المحتوى والصدق التالزمي وغيرها.  

حتوى أكثر أنواع الصوودق أهميًة وصووالحية لالسووتعمال خاصووة ما يتعلق منها في حاالت قياس ويعد صوودق الم

 .التحصيل األكاديمي، ويقصد به إلى أي مدى يقيس االختبار المعرفة التي حددتها األهداف التعليمية

 .(22، 2222)ملحم، 

ختبار المعد وجدول الموصووووفات وللتحقق من صوووودق المحتوى قامت الباحثة بالموازنة بين ما تشوووومله بنود اال 

إضووووووافة إلى التأكد من تمثيل االختبار لما وضووووووع لقياسووووووه وسووووووالمة التركيب اللغوي لمفرداته بحيث تعطي    

الوودالالت المطلوبووة، ثم قووامووت البوواحثووة بعرض االختبووار في صوووووووورتووه األوليووة على مجموعووة من المحكمين   

صووياغة بنود االختبار والدقة اللغوية ومناسووبة كل  يهم في صووالحية االختبار من حيثأالمتخصوصووين إلبداء ر 

صووالحة، وإضووافة ما يلزم من البنود، باإلضووافة إلبداء البند للمسووتوى المعرفي الذي يقيسووه وحذف البنود غير 



21 
 

رأيهم حول دقة تعليمات االختبار ووضوووووحها ومدى االتسوووواق الداخلي بين مفردات االختبار والمحتوى الذي  

دائل المقترحة لكل مفردة من مفردات االختيار من متعدد ومناسوووبة الدرجة المقترحة لبنود  يقيسوووه ومالءمة الب 

وقد جاءت آراء السوووووادة المحكمين وفق ي.االختبار ومالءمة بنود االختبار لمتعلمي الصوووووف الرابع األسووووواسووووو

 اآلتي:

علمين ب تشووتيتًا للمتإعادة صووياغة مقدمة السووؤال في بعض أسووئلة االختيار من متعدد لطولها، لكي ال تسووب  -أ

 أثناء اإلجابة عليها.

 اقتراح تعديل بعض األجوبة، لعدم تجانسها مع أهدافها، أو لعدم وضوح عباراتها وتناسقها فيما بينها. -ب

 ضرورة تعديل بعض البنود لتالءم المستويات المعرفية التي حددت لها. -ت

 تعديل بعض البدائل لتصبح متقاربة في الطول. -ث

 ة باألخذ بجميع المالحظات التي قدمها السادة المحكمون من حذف وتعديل وإضافة.  وقد قامت الباحث

 

 الختبار التحصيلي:للبرنامج التعليمي وا التجربة االستطالعية -3

 جراءوإ المحكمين، والسوووادة المشووورف األسوووتاذ على التحصووويلي واالختبار التعليمي البرنامج عرض أن بعد

 امتق حيث االسووتطالعي، للتجريب جاهزة األدوات أصووبحت مالحظاتهم، لىع بناء عليها الالزمة التعديالت

 من دفاله الباحثة وحددت القرشووية. هانئ أم مدرسووة من عشوووائية. بطريقة اسووتطالعية عينة باختيار الباحثة

 :وهو االستطالعي التجريب

 .فتحديد صالحية البرنامج التعليمي والصعوبات التي يمكن أن تعترض تطبيقه في الص -1

اكتشووووووواف األخطاء في تصوووووووميم دروس البرنامج التعليمي والعمل على تالفيها قبل التجريب النهائي   -2

 .للبحث

 التأكد من وضوح مفردات االختبار وتعليماته. -3

 تحديد زمن االختبار. -1

حسواب معامالت الصوعوبة والتمييز لمفردات االختبار. وضع البرنامج التعليمي واالختبار التحصيلي    -2

 ا النهائية في ضوء نتائج التجريب االستطالعي.في صورتهم

 

وأجريت التجربة االسووووتطالعية على عينة من متعلمي الصووووف الرابع األسوووواسووووي في محافظة دمشووووق ووقع    

االختيار العشوووائي على مدرسووة أم هانئ القرشووية والشووعبة األولى من الصووف الرابع األسوواسووي، وقد سووحبت     

 متعلما ومتعلمة.( 32) عدد أفرادهاعينة المتعلمين بشكل عشوائي و بلغ 
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وقبول البدء بالتجربة االسوووووووتطالعية التقت الباحثة بأفراد العينة وأوضوووووووحت لهم هدف البحث وأنها سوووووووتقوم     

بتعليمهم بطريقوة جديدة ومشووووووووقة وطلبت منهم المشووووووواركة معها بفاعلية، حيث سوووووووارت خطوات التجريب     

 :االستطالعي على الشكل التالي

التحصووويلي القبلي على العينة االسوووتطالعية قبل البدء بتطبيق البرنامج التعليمي وذلك تطبيق االختبار  -1

 (.21/1/2212 -23/1/2212-22/1/2212في الفترة  )

البوودء بتوودريس البرنووامج التعليمي تبوواعووا وفق الخطووة المصوووووووممووة للتوودريس وفق نموذج هيلوودا تووابووا        -2

المالحظات التي تسوووووووترعي انتباهها من نقاط   االسوووووووتقرائي ، وفي أثناء التدريس كانت الباحثة تدون 

 .غامضة واستفسارات من قبل المتعلمين

تطبيق االختبار التحصوويلي البعدي المباشوور على العينة االسووتطالعية بعد تنفيذ البرنامج، إيذانا بانتهاء  -3

 (.12/2212/ 12-12/12/2212-11/12/2212التجريب ،وذلك في )

بوار وذلك بتسوووووووجيل انتهاء أول تلميذ وآخر متعلم من اإلجابة عن   حسووووووواب الزمن الالزم لتنفيوذ االخت   -1

 أسئلته.

 وبناء على نتائج التجربة االستطالعية تم التوصل إلى مايلي :

 بالنسبة للخطة الصفية:

    ضووبط الزمن الالزم لتنفيذ كل خطة صوووفية مصووممة لكل درس ، وجاء الزمن المخصوووص الالزم لها

 ( دقيقة.12الدرسية وهو ) متناسبا مع الزمن المقرر للحصة

   ضوورورة زيادة الوسووائل التعليمية لكل مفهوم اجتماعي وتنويعها ، إذ تمت إضووافة بعد الرسوووم البيانية

 والصور الملونة.

    قامت الباحثة أثناء التجريب االسووووتطالعي بحل مشووووكلة زيادة عدد المتعلمين في الصووووف الواحد وال

تعلمين إلى مجموعات عمل ، ونظمت جلوسوووووهم وذلك سووووويما في مدارس المدينة ، حيث قسووووومت الم 

بترتيب مقاعد الصوف فجلست كل مجموعة في مقعدين متقابلين ليكون بعض التالميذ بمواجهة بعض  

 في أثناء العمل في المجموعات .

  كانت اآلراء التي طرحها المتعلمون في الدروس األولى حول بعض األفكار المتعلقة بالمفهوم بسيطة

عن مسوووووتوى عال من التفكير ، مما اضوووووطر الباحثة إلى إضوووووافة محكات يعتمد عليها عند  ، وال تبر

إبوداء الرأي مثول : موا رأيوك في اإلجراءات المتخوذة في البواديوة من قبول الودولوة من حيوث فوائودتها في              

 تحسين الحية هناك.
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 بالنسبة لالختبار التحصيلي :

ختبار بسووووووبب غموضووووووها وصووووووعوبة فهمها بالنسووووووبة تعديل بعض الكلمات والعبارات التي وردت في اال .1

 (.3لمتعلمي الصف الرابع كما هو موضح في الجدول )

 

 ( أمثلة لبعض الجمل والعبارات التي تم تعديلها بعد الدراسة االستطالعية11الجدول )        

 الجمل والعبارات بعد التعديل الجمل والعبارات قبل التعديل

 كان البدو يعيشون قديمًا في بيوت مبنية من .. في بيوت مبنية من .....كان البدو يقيمون قديمًا 

 يستخدم اإلنسان وسائل االتصال من أجل .... يقوم اإلنسان باستخدام وسائل االتصال من أجل ....

 اعتمد االنسان في وسائل تسيير النقل القديمة على.. اعتمد االنسان في تحريك وسائل النقل القديمة على..

يتميز النقل بواسطة الطائرات بوجود أماكن خاصة 

 تقلع منها

يتميز النقل بواسطة الطائرات بوجود مطارات 

 خاصة بها تقلع منها

ما تزال األرياف تعيش بطريقة بدائية وهذا يسهل 

 حياة سكانها

الحياة في الريف ما زالت بدائية وهذا يسهل حياة 

 سكانها

 

 تحصيلي:تحديد زمن تطبيق االختبار ال .2

حددت الباحثة أثناء إجراء الدراسوة االسوتطالعية زمن تطبيق االختبار التحصويلي من خالل استخدام المعادلة    

 اآلتية:   

=  زمن تطبيق االختبار التحصيلي
زمن انتهاء تلميذأول + انتهاءزمن آخر تلميذ

2
  . 

 

=  وبالتالي فإنَّ زمن تطبيق االختبار التحصيلي بلغ
50 +34 

2
 دقيقة. 12=  

 حساب معامل السهولة والصعوبة لبنود االختبار التحصيلي: .3

قامت الباحثة بحساب معامل السهولة والصعوبة لكل سؤال من أسئلة االختبار التحصيلي بعد تطبيقه على 

 ( متعلما ومتعلمة. وذلك باستخدام المعادالت اآلتية:  32العينة االستطالعية المكونة من )

= ة معامل السهول
صمج

مج ص+خمج
 

= معامل الصعوبة 
خمج

مج خ+صمج
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 مج ص= مجموع اإلجابات الصحيحة لكل سؤال.

 مج خ= مجموع اإلجابات الخاطئة لكل سؤال.

( في حين تراوحت معامالت صعوبة 2.12حتى  2.32وقد تراوحت معامالت سهولة بنود االختبار بين )

وهي معامالت جيدة وتدل على مالءمة بنود "( 2لملحق رقم")انظر ا( 2.22حتى  2.12بنود االختبار بين )

 االختبار التحصيلي وصالحيته لالستخدام من حيث السهولة والصعوبة.

 حساب معامالت تمييز بنود االختبار التحصيلي: .4

قامت الباحثة بحساب معامالت التمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار التحصيلي وذلك بهدف التعرف على  

ل سؤال من أسئلة االختبار التحصيلي على التمييز بين المجموعتين العليا والدنيا. وبعد أن قامت الباحثة قدرة ك

( متعلما ومتعلمة، ثم قامت الباحثة 32بتصحيح اختبارات جميع أفراد العينة االستطالعية والبالغ عددهم )

عليا اء بالعالمة الدنيا ثم تحديد المجموعتين البترتيب درجات المتعلمين تنازليًا بدءًا من العالمة العليا وانته

( من أفراد العينة، %33( متعلمين أي بنسبة )12والدنيا من المتعلمين، حيث بلغ عدد أفراد المجموعة العليا )

(، في حين تم تجاهل واستبعاد %33( متعلمين أي بنسبة )12على حين بلغ عدد أفراد المجموعة الدنيا )

 ( متعلم.12من المتعلمين والبالغ عددهم ) المجموعة المتوسطة

 ثم استخدمت الباحثة المعادلة اآلتية: 

معامل التمييز =    
 مج  (عص)− مج (دص ) 

ن
 

 حيث: مج )ص ع( تعني عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا.

 مج )ص د( تعني عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا.

 ين الذين أجابوا عن السؤال في المجموعتين.ن:   نصف عدد المتعلم

"( 1.)انظر الملحق رقم "( 2.22حتى  2.32وقد  تراوحت معامالت التمييز لبنود االختبار التحصيلي بين )

( أما إذا قل عن %22وهي معامالت تمييز جيدة حيث أنَّ السؤال ُيعد مقبواًل إذا زادت معامل تمييزه عن )

 (.122 -11، ص2222ل، ذلك فيجب تعديله )ميخائي

 دراسة صد  االختبار التحصيلي وثباته:     .5

قامت الباحثة بدراسة خصائص االختبار التحصيلي السيكومترية للتحقق من كفاءة استخدامه كأداة في البحث 

الحالي، حيث أنه باإلضافة إلى قيام الباحثة بالتحقق من صدق محتوى االختبار التحصيلي من خالل عرضه 

، وقيامها باألخذ بجميع هم في صالحية االختبارأيالمحكمين المتخصصين إلبداء رمن السادة  موعةعلى مج

المالحظات التي قدمها السادة المحكمون من حذف وتعديل وإضافة، وكذلك التحقق من الصدق التمييزي لبنود 
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الت كرها في فقرة حساب معاماالختبار من خالل حساب معامالت التمييز الخاصة بكل بند من بنوده والتي تم ذ

تمييز بنود االختبار التحصيلي، باإلضافة إلى التحقق من صدق االختبار بطريقة صدق المحتوى والصدق 

لى درجة عالية يعتبر ثبات االختبار عالتمييزي فقد قامت الباحثة بالتحقق من ثبات االختبار التحصيلي، حيث 

رجات اختبار ما متسقة وغير مختلفة من وقت آلخر حين يتكرر من األهمية، وهو يعني إلى أي مدى تكون د

 االختبار عدة مرات.تطبيق 

ولحساب ثبات االختبار التحصيلي الخاص بالبحث الحالي اعتمدت الباحثة على طرائق عديدة ومتنوعة وهي 

يث قامت الباحثة ادة، حثبات التجزئة النصفية وثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ والثبات بطريقة اإلع

( متعلما ومتعلمة تم 22باستخراج معامل ثبات التجزئة النصفية على عينة من المتعلمين التي تكونت من )

 –سحبهم بشكل عشوائي من مدرسة آمنة الزهرية في منطقة مساكن برزة وذلك باستخدام معادلة سيبرمان 

حساب معامل ( وهو معامل ثبات جيد، كما تم 2.12براون وقد بلغت قيمة معامل ثبات التجزئة النصفية )

( وهو 2.21) معامل االتساق الداخليوبلغت قيمة  للعينة نفسها باستخدام معادلة ألفا كرونباخ االتساق الداخلي

لثبات اأما فيما يخص طريقة  أيضًا معامل ثبات جيد ومقبول ألغراض البحث العلمي لالختبارات التحصيلية،

( متعلما ومتعلمة 22جري تطبيق االختبار في صورته النهائية على عينة األفراد البالغ عددها )فقد أباإلعادة 

( يومًا في تاريخ 12( ثم أعيد تطبيق االختبار على العينة ذاتها بعد مرور )2/12/2212بتاريخ )

في  ودرجاتهم( بعد ذلك تم حساب معامل االرتباط بين درجات المتعلمين في التطبيق األول 21/12/2212)

( وهذا يعطي 2.22التطبيق الثاني باستخدام معامل ارتباط بيرسون. وقد بلغت قيمة معامل ثبات اإلعادة )

 مؤشرًا جيدًا بأنَّ االختبار على درجة عالية من الثبات ويجعله صالحًا لالستخدام في الدراسة الحالية.

م من الصدق والثبات تجعله صالحًا لالستخدا يتصف بدرجة جيدة االختبار التحصيليويتضح مما سبق أنَّ 

 كأداة للدراسة الحالية

 :االختبار التحصيلي في صورته النهائية 

( أسئلة 12( سؤااًل موضوعيًا و)32( سؤااًل مقسمًا إلى )12تكون االختبار التحصيلي بصورته النهائية من)

( عندما تكون 2صحيحة ودرجة الصفر) مقالية، حيث يعطى لكل سؤال درجة واحدة إذا كانت إجابة المتعلم

( درجة 12إجابة المتعلم خاطئة. وبالتالي فإنَّ أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المتعلم على االختبار هي )

لالطالع على  (2و 1الملحقين رقم )وأقل درجة مكن أن يحصل عليها المتعلم هي الصفر، ويمكن العودة إلى 

 .ائية ومفتاح التصحيح الخاص بهاالختبار التحصيلي بصورته النه
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بعد أن أنجزت التعديالت الالزمة والمناسبة ألداتي البحث التعليمية والتقويمية ،أخذت الباحثة موافقة تمهيد : 

تحدد الهدف هائي الذي يالدكتور المشرف ، وموافقة مديرية التربية ي محافظة دمشق للبدء بتنفيذ التجريب الن

منه في هذا البحث بقياس فاعلية نموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب متعلمي الصف الرابع األساسي 

( ريةاة في الجمهورية العربية السوللمفاهيم االجتماعية المتضمنة في دروس وحدتي ) سورية والتاريخ ، والحي

 تجربة النهائية ، واإلجراءات التمهيدية للتجريب النهائي ، وتنفيذ.ويوضح العرض اآلتي كيفية اختيار عينة ال

 التجريب النهائي ، وفق اآلتي :

 اختيار عينة التجربة النهائية : -1

ن أجل تطبيق البرنامج التعليمي الذي يدور حول فاعلية نموذج م اختيار عينة المدارس : -1-1

ار ي مادة الدراسات االجتماعية تم اختيهيلدا تابا االستقرائي في اكتساب المفاهيم االجتماعية ف

مدرستين بشكل مقصود من مدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي وهما مدرسة محمد 

 (12والجدول رقم )من مدارس محافظة دمشق الرسمية،  زين العربجميل سلطان ومدرسة 

 ها.اسي فييوضح عدد الشعب المسحوبة من هاتين المدرستين ومتعلمي الصف الرابع األس

 توزع متعلمي الصف الرابع األساسي على المدارس التي سحبت منها( 12الجدول )

 عدد المتعلمين عدد الشعب المدرسة

 123 3 مدرسة محمد جميل سلطان

 111 3 مدرسة زين العرب

 231 1 المجموع

 

سة ربعد تحديد عدد الشعب والمتعلمين في كل مد: متعلمين وشعب العينة اختيار عينة ال -1-2

 قامت الباحثة بسحب شعبتين بشكل عشوائي من كل مدرسة 

 ( يبين توزع الشعب المسحوبة من المدرستين.13لتكون شعب العينة والجدول رقم ) -1-3

 ( شعب عينة البحث المسحوبة من المدرستين 13الجدول )

 الشعبة الثالثة الشعبة الثانية الشعبة األولى المدرسة

  * * مدرسة محمد جميل سلطان

 * *  مدرسة زين العرب

 )*( تشير إلى الشعبة المسحوبة لتكون عينة البحث )التجريبية والضابطة(. 
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وبعد سحب عينة الشعب من المدرستين قامت الباحثة بتقسيم الشعب المسحوبة في المدرستين إلى مجموعتين 

يوضحان ( 12، 11جدوالن )والتجريبية وضابطة على أن تتواجد في كل مدرسة شعبة تجريبية وشعبة ضابطة 

 كيفية توزع أفراد العينتين التجريبية والضابطة على المدارس التي سحبت منها.

 

 ( يبين توزع المجموعة التجريبية على المدارس التي سحبت منها ووفقًا لمغيري العدد والجنس.14الجدول)

المجموعة 

 التجريبية

المجمو العدد النهائي التسرب التجريبي العدد  

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور الشعبة المدرسة ع

مدرسة محمد 

 جميل سلطان
 32 22 12 3 2 23 11 األولى

مدرسة زين 

 العرب
 32 11 11 2 2 21 12 الثانية

 22 31 33 2 1 11 32 المجموع

   

 العدد والجنس. ( يبين توزع المجموعة الضابطة على المدارس التي سحبت منها ووفقًا لمغيري15الجدول) 

المجموعة 

 الضابطة

 الشعبة المدرسة
 العدد النهائي التسرب التجريبي العدد

 المجموع
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

مدرسة محمد 

 جميل سلطان
 32 22 12 2 2 22 11 الثانية

مدرسة زين 

 العرب
 32 12 12 3 2 22 12 الثالثة

 11 32 32 2 3 12 31 المجموع

( متعلما ومتعلمة، قسوووووووموا إلى  111ن من الجودولين السوووووووابقين بوأنَّه بلغ عدد أفراد عينة البحث النهائية )   يتبي

 ( متعلما11( متعلمة، و)31( متعلم و)33( متعلما ومتعلمة للمجموعة التجريبية منهم )22مجموعتين )

الباحثة على أن يكون حجم  ( متعلمًة، وقد َحِرصووووووْت32( متعلمًا و)32ومتعلمة للمجموعة الضووووووابطة منهم )

( 2221عالم  )أبوالعينتين التجريبية والضووووابطة بهذا العدد لزيادة الثقة في النتائج بشووووكل أكبر. حيث أشووووار   

( فردًا حتى يمكن افتراض التكافؤ اإلحصوووائي 22أنَّه من األفضووول أن يزيد عدد أفراد كل مجموعة عن ) إلى

 .(221، 2221ئج بشكل أكبر )أبو عالم، بين المجموعتين، ولضمان الثقة في النتا
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 اإلجراءات التمهيدية لتنفيذ البرنامج التعليمي:  -2

 القيام باإلجراءات التالية :تطلب التمهيد للتجربة النهائية 

زيارة الباحثة للمدرستين اللتين سيتم فيهما التجريب النهائي، وقد تم ذلك إذ قامت الباحثة بزيارة للمدرستين  -1

رتهما، ليتم فيهما التجريب النهائي، وأجرت لقاءات مع اإلدارة في كل منهما، وسلمتهما نسخة اللتين اختا

من موافقة مديرية التربية على إجراء التجريب في المدرستين، وزودتهما بفكرة موجزة عن التجربة، 

 .والهدف منها وإجراءاتها

موعة ي ستلقى جلسات البرنامج فيها على المجتم التنسيق مع اإلدارة في كال المدرستين بتهيئة القاعة الت -2

 .التجريبية

وتم التعرف على معلمات الصف الرابع األساسي وسحب الشعب التي ستطبق فيها التجربة واالتفاق مع  -3

معلمات الشعب على مواعيد البدء بتطبيق التجربة وذلك بعد توضيح الباحثة الهدف من التجربة وتعريف 

فاعلية نموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب المفاهيم االجتماعية في هي المعلمات بأهداف البحث و

 وتم ذلك بعد االنتهاء من إجراء التجربة االستطالعية.  مادة الدراسات االجتماعية،

بعد تحديد شعب المجموعتين التجريبية والضابطة في كل مدرسة تم التنسيق مع إدارتي المدرستين و -1

حديد مواعيد تنفيذ دروس الوحدتين الثانية والثالثة من مادة الدراسات االجتماعية ومعلمي هذه الشعب بت

لدى متعلمي الصف الرابع األساسي بالطريقتين الطريقة التقليدية وطريقة البرنامج التعليمي المبني وفق 

 تم التنسيق مع إدارتي ومعلمات المدرستين بوضع حصص مادة الدراساتوقد نموذج هيلدا تابا، 

االجتماعية فيها في الحصة الثانية  الحصة الثالثة بشكل يضمن للباحثة تطبيق البرنامج التعليمي في اليوم 

 .نفسه في المدرستين

التقت الباحثة بمعلمات المجموعة الضابطة في المدرستين وشرحت لهن الهدف من البحث التجريبي،  -2

لوحدتين الثانية والثالثة من مادة الدراسات وقامت بتسليمهن األهداف التعليمية لكل درس من دروس ا

تم تسليم معلمات المجموعة الضابطة مواعيد تنفيذ دروس البرنامج التعليمي علمًا أنه تم و ،االجتماعية

التقيد بحصتين أسبوعيًا كما هو مقرر لمادة الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي من قبل وزارة 

كل منهما االستمرار في إتباع طريقتهما المألوفة في التعليم، وأن تحرص  وطلبت الباحثة من ،التربية

على أن يجري التعليم في ظروف صفية عادية، حتى ال يشعر المتعلمون بأنهم موضع تجريب، تجنبًا 

للعوامل التي قد تؤثر في النتائج، وتم تزويدهما بمواعيد تنفيذ كل درس من الدروس وبمواعيد تطبيق 

 ت القبلية والبعدية المباشرة والبعدية المؤجلة.  االختبارا
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كموا اجتمعت الباحثة مع متعلمي المجموعة التجريبية في المدرسوووووووتين واطلعتهم على طبيعة التعلم وفق    -1

طريقة نموذج هيلدا تابا، وقدمت لهم بعض التوجيهات وضوووورورة االلتزام بحضووووور حصووووص البرنامج  

يح لهم االندماج والمشاركة الفعالة في تنفيذ جلسات البرنامج وذلك بهدف وضوعهم في جو نفسي مريح يت 

 التعليمي.

سوعت الباحثة ومن أجل أن تسوير إجراءات تنفيذ التجربة النهائية سيرا طبيعيا إلى تالفي الصعوبات التي    -2

 واجهتها في أثناء التجربة االستطالعية.

 تنفيذ التجريب النهائي:  -3

داة البحث )االختبار التحصوويلي( وبعد التأكد من سووالمة وصووالحية أدوات  بعد تطبيق التجربة االسووتطالعية أل

البحث )االختبار التحصويلي للوحدتين الثانية والثالثة من مادة الدراسووات االجتماعية، والبرنامج التعليمي القائم  

ي للبحث النهائعلى نموذج هيلدا تابا( وبعد التأكد أيضووووووًا من حسوووووون اختيار عينة البحث، بدأ تطبيق التجريب 

 وفق الخطوات اآلتية:

 تطبيق القياس القبلي: -3-1

( بتطبيق القياس القبلي من خالل 1/11/2212) إلى( 32/12/2212) الممتدة من قواموت البواحثة في الفترة    

راد حيوث طلبوت الباحثة من أف  تطبيق االختبوار التحصووووووويلي على أفراد المجموعتين التجريبيوة والضوووووووابطوة،      

قراءة محتوى االختبوار التعليموات والبنود وبودائول اإلجوابوة بشوووووووكل جيد         بيوة والضوووووووابطوة   المجموعتين التجري

واإلجابة عليها بدقة وعدم ترك أي سوووووؤال دون اإلجابة عليه. وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار قامت الباحثة 

جراء مراجعة ، وبعدها قامت بإ"(2)انظر الملحق رقم"بتصوووحيح بنوده مباشووورة وفق سووولم التصوووحيح المعتمد  

وتدقيق للتصوووووحيح تمهيدًا للمعالجات اإلحصوووووائية الالزمة. ويهدف تطبيق القياس القبلي إلى التأكد من تجانس 

وتكافؤ المتعلمين في كال المجموعتين التجريبية والضووووووابطة، وأنهم ينطلقون من مسووووووتوى واحد في االختبار 

 قامت الباحثة  باختبار الفرضيات اآلتية:التحصيلي لمادة الدراسات االجتماعية، وللتأكد من ذلك 

متعلمي المجموعة الضررابطة ومتوسرر  درجات   درجاتمتوسرر  ال توجد فرو  ذات داللة إحصررائية بين  -1

متعلمي المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي لالختبار التحصررريلي ككل وفي كل مسرررتوى من المسرررتويات 

 .المعرفية

للعينات المسوتقلة، حيث ُحسوبت الفروق بين متوسطات    (t-test)خدام اختبار للتحقق من هذه الفرضوية تم اسوت  

درجات متعلمي المجموعة الضووووابطة ومتوسووووطات درجات المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لالختبار  

 (.11التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية كما هو موضح في الجدول رقم )
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درجات المتعلم في المجموعتين الضابطة والتجريبية في متوسطات ( لداللة الفرو  بين t-test( قيم اختبار )16الجدول )

 التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية 

 

( بأنَّ القيم االحتمالية للدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته 11يتبين من الجدول )

حصائيًا بين ( وهذا يشير إلى عدم وجود فروق دالة ا2.22المعرفية أكبر من مستوى الداللة االفتراضي )

 متوسط درجات تالمذة المجموعة الضابطة ومتوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي على

االختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من المستويات المعرفية، وبالتالي نقبل فرضية العدم، وذلك يشير 

لبعدي والمؤجل، قد يظهر فيما بعد بين االختبارين ا إلى تكافؤ المجموعتين في التطبيق القبلي، وبالتالي فأيُّ فرِق

 فهو ُيعزى إلى البرنامج التعليمي المستخدم.

  

االختبار 

 التحصيلي
 موعةالمج

عدد 

 العينة

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 
 د.ح

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 تذكر
 0.810 4.36 72 تجريبية

1.047 131 2.212 
غير 

 0.820 4.22 11 الضابطة دال

 فهم
 1.045 3.08 72 تجريبية

2.131 131 2.221 
غير 

 1.043 2.97 11 الضابطة دال

 تطبيق
 0.818 1.92 72 ريبيةتج

2.212 131 2.222 
غير 

 0.840 2 11 الضابطة دال

 تحليل
 0.605 1.50 72 تجريبية

2.212 131 2.221 
غير 

 0.584 1.48 11 الضابطة دال

 تركيب
 0.585 0.65 72 تجريبية

1.221 131 2.222 
غير 

 0.530 0.55 11 الضابطة دال

 تقويم
 0.564 0.64 72 تجريبية

2.131 131 2.222 
غير 

 0.494 0.70 11 الضابطة دال

الدرجة 

 الكلية

 2.167 12.15 72 تجريبية
2.223 131 2.123 

غير 

 1.551 11.91 11 الضابطة دال
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درجات الذكور في المجموعتين التجريبية والضابطة في متوس  ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين  -2

 .التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية

للتحقق من هذه الفرضية قامت الباحثة بتحليل درجات الذكور في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي باستخدام 

حيث حسبت الفروق بين متوسطات  درجات الذكور في كل من المجموعتين التجريبية (، t-testاختبار )

وضح مستوياته المعرفية كما هو موالضابطة على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من 

 (.12في الجدول رقم )

( لداللة الفرو  بين متوسطات  درجات الذكور في كال المجموعتين التجريبية والضابطة في t-test( قيم )17الجدول )

 التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية

 

القيم االحتمالية للدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من  ( بأن12َّيتبين من الجدول رقم )

(، وهذا يشير إلى عدم وجود فروق دالة 2.22مستوياته المعرفية أكبر من مستوى الداللة االفتراضي وهو )

بار تحصائيًا بين متوسطات درجات الذكور في كال المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالخإ

التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية، وبالتالي نقبل فرضية العدم، وذلك يشير إلى تكافؤ الذكور 

االختبار 

 التحصيلي

كور التالميذ الذ

 في المجموعتين

عدد 

 العينة

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 
 د.ح

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 تذكر
 0.864 4.39 33 ذكور  تجريبية

1.150 12 0.221 
غير 

 0.892 4.15 34 ذكور  ضابطة دال

 فهم
 0.950 3.18 33 ذكور  تجريبية

1.232 12 2.321 
غير 

 0.952 2.94 34 بطةذكور  ضا دال

 تطبيق
 0.791 2.00 33 ذكور  تجريبية

2.112 12 2.222 
غير 

 0.904 2.03 34 ذكور  ضابطة دال

 تحليل
 0.708 1.58 33 ذكور  تجريبية

2.122 12 2.212 
غير 

 0.615 1.47 34 ذكور  ضابطة دال

 تركيب
 0.556 0.61 33 ذكور  تجريبية

2.222 12 2.111 
غير 

 0.564 0.50 34 ذكور  ضابطة دال

 تقويم
 0.540 0.67 33 ذكور  تجريبية

2.112 12 2.223 
غير 

 0.544 0.65 34 ذكور  ضابطة دال

الدرجة 

 الكلية

 2.122 12.42 33 ذكور  تجريبية
1.223 12 2.132 

غير 

 1.601 11.74 34 ذكور  ضابطة دال
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في كال المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته 

ج ختبارين البعدي والمؤجل، فهو ُيعزى إلى البرنامالمعرفية ، وبالتالي فأيُّ فرِق قد يظهر فيما بعد بين اال

 التعليمي المستخدم.

ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوس  درجات اإلناث في المجموعتين التجريبية والضابطة في  -3

 التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من المستويات المعرفية.

استخدام ناث في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي بمت الباحثة بتحليل درجات اإلللتحقق من هذه الفرضية قا

حيث حسبت الفروق بين متوسطات  درجات اإلناث في كل المجموعتين التجريبية (، t-testاختبار )

والضابطة على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية  كما هو موضح 

 (.12الجدول رقم ) في

( لداللة الفرو  بين متوسطات  درجات اإلناث في كال المجموعتين التجريبية والضابطة t-test( قيم اختبار )18الجدول )

 في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية

 

االختبار 

 التحصيلي

التلميذات االناث 

 في المجموعتين

عدد 

 عينةال

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 
 د.ح

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 تذكر
0.26 0.772 4.33 39 إناث  التجريبية

8 

72 
2.221 

غير 

 0.750 4.29 35 إناث  الضابطة دال

 فهم
2.22 1.124 3.00 39 إناث  التجريبية

2 

72 
1.222 

غير 

 1.138 3.00 35 إناث الضابطة دال

 تطبيق
2.12 0.844 1.85 39 إناث التجريبية

1 

72 
2.212 

غير 

 0.785 1.97 35 إناث الضابطة دال

 تحليل
2.12 0.502 1.44 39 إناث التجريبية

3 

72 
2.122 

غير 

 0.562 1.49 35 إناث الضابطة دال

 تركيب
2.22 0.614 0.69 39 إناث التجريبية

1 

72 
2.123 

غير 

 0.497 0.60 35 لضابطةإناث ا دال

 تقويم
1.21 0.590 0.62 39 إناث التجريبية

1 

72 
2.321 

غير 

 0.443 0.74 35 إناث الضابطة دال

الدرجة 

 الكلية

2.31 2.205 11.92 39 إناث التجريبية

2 

72 
2.212 

غير 

 1.502 12.09 35 إناث الضابطة دال
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م االحتمالية للدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من ( بأنَّ القي12يتبين من الجدول رقم )

(، وهذا يشير إلى عدم وجود فروق دالة 2.22مستوياته المعرفية أكبر من مستوى الداللة االفتراضي وهو )

احصائيًا بين متوسطات درجات اإلناث في كال المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار 

تحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية، وبالتالي نقبل فرضية العدم، أي أن هناك تكافئاَ بين درجات ال

اإلناث في كال المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من 

ى إلى ختبارين البعدي والمؤجل، فهو ُيعزمستوياته المعرفية، وبالتالي فأيُّ فرِق قد يظهر فيما بعد بين اال

 البرنامج التعليمي المستخدم.

الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية  المتعلمينال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوس  درجات  -4

 في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية.

لالختبار  ناث في التطبيق القبليالذكور واإل المتعلمينقامت الباحثة بتحليل درجات  للتحقق من هذه الفرضية

 ناثالذكور واإل متعلمينحيث حسبت الفروق بين متوسطات  درجات ال (t-testالتحصيلي باستخدام اختبار )

لمعرفية  كما افي المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته 

 (.11هو موضح في الجدول رقم )
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الذكور واالناث في المجموعة التجريبية في  المتعلمين( لداللة الفرو  بين متوسطات  درجات t-test( قيم )19الجدول )

 لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته المعرفيةالتطبيق القبلي 

 

( بأنَّ القيم االحتمالية للدرجة الكلية لالختبار التحصيلي ولكل مستوى من مستوياته 11يتبين من الجدول رقم )

حصائيًا بين إعدم وجود فروق دالة  ( وهذا يشير إلى2.22المعرفية أكبر من مستوى الداللة االفتراضي )

ناث في المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي متوسطات درجات التالميذ الذكور واإل

وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية وبالتالي نقبل فرضية العدم، وهذا يشير إلى تكافؤ التالميذ الذكور 

في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته ناث في المجموعة التجريبية إلوا

المعرفية، وبالتالي فأيُّ فرِق قد يظهر فيما بعد بين االختبارين البعدي والمؤجل، فهو ُيعزى إلى تأثير متغير 

 الجنس.

  

االختبار 

 التحصيلي

المجموعة 

 التجريبية

عدد 

 العينة

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 
 د.ح

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 تذكر
 2.211 1.31 33 ذكور

0.314 70 2.221 
غير 

 2.222 1.33 39 إناث دال

 فهم
 2.122 3.12 33 ذكور

2.233 70 2.111 
غير 

 1.121 3 39 إناث دال

 تطبيق
 2.211 2 33 ذكور

2.213 70 2.132 
غير 

 2.211 1.22 39 إناث دال

 تحليل
 2.222 1.22 33 ذكور

2.122 70 2.332 
غير 

 2.222 1.11 39 إناث دال

 تركيب
 2.221 2.11 33 ذكور

2.122 70 2.232 
غير 

 2.111 2.11 39 إناث دال

 تقويم
 2.212 2.12 33 ذكور

2.322 70 2.221 
غير 

 2.212 2.12 39 إناث دال

الدرجة 

 الكلية

 2.122 12.12 33 ذكور
2.122 70 2.332 

غير 

 2.222 11.12 39 إناث دال
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ة موعة الضابطال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوس  درجات المتعلمين الذكور واإلناث في المج -5

 في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية.

لالختبار  ناث في التطبيق القبليللتحقق من هذه الفرضية قامت الباحثة بتحليل درجات المتعلمين الذكور واإل

تعلمين الذكور واالناث حيث حسبت الفروق بين متوسطات  درجات الم (t-testالتحصيلي باستخدام اختبار )

في المجموعة الضابطة على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية  كما 

 (.22هو موضح في الجدول رقم )

( لداللة الفرو  بين متوسطات درجات المتعلمين الذكور واالناث في المجموعة الضابطة في t-test( قيم )21الجدول )

 ق القبلي لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته المعرفيةالتطبي

 

ى الكلية لالختبار التحصيلي وفي كل مستو( يتبين بأنَّ القيم االحتمالية للدرجة 22من خالل قراءة الجدول )

( وهذا يشير إلى عدم وجود فروق دالة 2.22من مستوياته المعرفية أكبر من مستوى الداللة االفتراضي )

ار ناث في المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي لالختبحصائيًا بين متوسطات درجات المتعلمين الذكور واإلإ

االختبار 

 التحصيلي

المجموعة 

 الضابطة

عدد 

 العينة

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 
 د.ح

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 تذكر
 0.892 4.15 34 ذكور

0.699 12 2.122 
غير 

 0.750 4.29 35 إناث دال

 فهم
 0.952 2.94 34 ذكور

2.233 12 2.212 
غير 

 1.138 3.00 35 إناث دال

 تطبيق
 0.904 2.03 34 ذكور

2.222 12 2.222 
غير 

 0.785 1.97 35 إناث دال

 تحليل
 0.615 1.47 34 ذكور

2.122 12 2.112 
غير 

 0.562 1.49 35 إناث دال

 تركيب
 0.564 0.50 34 ذكور

2.222 12 2.132 
غير 

 0.497 0.60 35 إناث دال

 تقويم
 0.544 0.65 34 ذكور

2.223 12 2.122 
غير 

 0.443 0.74 35 إناث دال

الدرجة 

 الكلية

 1.601 11.74 34 ذكور
2.132 12 2.322 

غير 

 1.502 12.09 35 إناث دال
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ستوياته المعرفية وبالتالي نقبل فرضية العدم، أي أنَّ المتعلمين الذكور التحصيلي وفي كل مستوى من م

ناث يتكافؤون في المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته واإل

ى تأثير متغير لالمعرفية، وبالتالي فأيُّ فرِق قد يظهر فيما بعد بين االختبارين البعدي والمؤجل، فهو ُيعزى إ

 الجنس.

 :تطبيق البرنامج التعليمي

( بمعدل حصتين 21/11/2212( ولغاية )1/11/2212تم تطبيق البرنامج التعليمي في الفترة الواقعة من )

( أي أسبوعيًا )أي حصتين لكل شعبة من شعب العينة التجريبية
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محمد 
جميل 
 سلطان

محمد 
جميل 
 سلطان

محمد 
جميل 
 سلطان

محمد 
جميل 
 سلطان

محمد 
 جميل
 سلطان

 تطبيق القياس البعدي المباشر:  .3.2

بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج التعليمي على المتعلمين أفراد عينة المجموعة التجريبية من قبل الباحثة، 

بار قة التقليدية من قبل معلميهم. قامت الباحثة بتطبيق االختواالنتهاء من تعليم أفراد المجموعة الضابطة بالطري

حتى يوم  32/11/2212من يوم األحد المجموعتين التجريبية والضابطة  التحصيلي على متعلمي

حيث طلبت الباحثة من أفراد العينة قراءة محتوى االختبار التعليمات والبنود وبدائل  1/12/2212الثالثاء
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إلجابة عليها بدقة وعدم ترك أي سؤال دون اإلجابة عليه. وبعد االنتهاء من تطبيق اإلجابة بشكل جيد وا

االختبار قامت الباحثة بتصحيح بنوده مباشرة وفق سلم التصحيح المعتمد ، وبعدها قامت بإجراء مراجعة 

 وتدقيق للتصحيح تمهيدًا للمعالجات اإلحصائية الالزمة. 

 تطبيق القياس البعدي المؤجل:  .4.2

( 31)الباحث بتطبيق االختبار التحصيلي على متعلمي المجموعتين التجريبية والضابطة بعد مضي  قامت

 -21/12/2212– 22/12/2212)تقريبًا من االنتهاء من تطبيق البرنامج ، وذلك في الفترة  يوما 

بار ختحيث طلبت الباحثة من أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة قراءة تعليمات اال(32/12/1212

التحصيلي وبنوده وبدائل اإلجابة بشكل جيد واإلجابة عليها بدقة وعدم ترك أي سؤال دون اإلجابة عليه، وبعد 

االنتهاء من تطبيق االختبار قامت الباحثة بتصحيح بنوده مباشرة وفق سلم التصحيح المعتمد، وبعدها قامت 

 ائية الالزمة.بإجراء مراجعة وتدقيق للتصحيح تمهيدًا للمعالجات اإلحص

حصة درسية (. بمعدل حصة  12وقد تلقت كل شعبة من شعب العينة سواء التجريبية منها أو الضابطة )

( حصص 3( حصص لتنفيذ تعليم المفاهيم ، )2(حصص لالختبار القبلي ، )3واحدة في اليوم توزعت على )

 ( حصص لالختبار البعدي المؤجل .3لالختبار البعدي المباشر، و)

كان عدد شعب العينة أربع شعب : مجموعتين تجريبيتين ومجموعتين ضابطتين ، فإن مجموع الحصص  ولما

 حصة درسية. 12=1*12كاملة للشعب األربعة كان :

وبذلك يكون قد أجري التجريب النهائي بمراحله كافة ، وفي المدرستين المختارتين له ، والتي تضمنت  -

ودرست كل شعبة من قبل المعلمات المختارات ، بطة ، كل منهما مجموعة تجريبية ومجموعة ضا

 وبمتابعة الباحثة لكل منهن ، وبحضورها الحصص الدرسية كلها .

وبعد أن طبق االختبار القبلي قبل البدء بتطبيق البرنامج التعليمي، وطبق االختبار البعدي المباشر  بعد  -

( يوما من تطبيق االختبار البعدي 31بعد )تطبيق البرنامج مباشرة ، وطبق االختبار البعدي المؤجل 

مباشرة، قامت الباحثة بتفريغ النتائج تمهيدا لتحليلها ومعالجتها إحصائيا ، كما سيتم توضيحه في الفصل 

 اآلتي .
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 ثالثالفصل ال

 تحليل األثر

 عرض نتائج البحث ومناقشتهاو

 نتائج أسئلة البحث ومناقشتها. -أواًل

ا االسررررررتقرائي وفق نسرررررربة الكسررررررب المعدل.)ونتائج   أثر نموذج هيلدا تاب -1-1

 السؤال األول ومناقشتها.(

 الالسررؤ  ونتائج.)اإلتقان  وفق مسررتوى  االسررتقرائي  تابا هيلدا نموذج أثر -1-2

 .(ومناقشتها الثاني

 ؤالالسرر ونتائج.)مسررتوى االحتفاظ وفق االسررتقرائي تابا هيلدا نموذج أثر -1-3

 .(ومناقشتها الثالث

 

 .صحة الفرضيات ومناقشتها وتفسيرها التحقق من -ثانيًا

 نتائج الفرضية األولى ومناقشتها. -2-1

 نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها. -2-2

 نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها. -2-3

 نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها. -2-1

 نتائج الفرضية الخامسة ومناقشتها. -2-2

 

 توصيات ومقترحات البحث. 
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يتضمن الفصل الحالي اإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فرضياته، من أجل ذلك وبعد أن قامت الباحثة 

بتصحيح االختبار التحصيلي بعد التطبيقات الثالثة القبلية والبعدية والمؤجلة، قامت الباحثة باستخراج النتائج 

استخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب المفاهيم  بقياس أثرمت وتحليلها ومعالجتها إحصائيًا، ثم قا

االجتماعية في مادة الدراسات االجتماعية مقارنة بالطرائق التقليدية المستخدمة، وفيما يلي عرض لنتائج كل ما 

 سبق ذكره:

 نتائج أسئلة البحث ومناقشتها: -أواًل

ختبار فرضيات البحث والتحقق منها، أما بالنسبة ألسئلة البحث سيتم اإلجابة عن سؤال البحث الخامس عند ا

 تي:الثاني والثالث  والرابع فسيتم اإلجابة عنها على النحو اآل

استخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب المتعلمين الصف الرابع األساسي المفاهيم  ما أثر. 1.1

ارة وتنمية التحصيل المعرفي لمادة الدراسات االجتماعية الموجودة في محتوى الدروس المخت االجتماعية

مقارنة بالطرائق التقليدية المستخدمة وفقًا لنسبة الكسب المعدل بالنسبة لالختبار ككل وفي كل مستوى من 

 مستوياته المعرفية؟.

ي المفاهيم اساستخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب متعلمي الصف الرابع األس أثرللتعّرف على 

االجتماعية لدى أفراد عينة البحث مقارنة بالطرائق التقليدية المستخدمة، قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي 

لدرجات المتعلمين  في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي المباشر للمجموعتين التجريبية والضابطة، وتطبيق 

 عدل على النحو االتي:( لحساب نسبة الكسب المBlackقانون بالك )

نسبة الكسب المعدل =  
−م𝟏 𝟐م

ع−م𝟏
 +

−م𝟏 𝟐م

ع
 

 حيث: 

 = المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة في االختبار التحصيلي القبلي.1م

 = المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة في االختبار التحصيلي البعدي.2م

 لالختبار التحصيلي في هذا البحث.( درجة 12ع= الدرجة العظمى لالختبار التحصيلي وهي )

 (.22وبعد القيام بمعالجة البيانات إحصائيًا تم التوصل إلى النتائج المبينة في الجدول رقم )

وبتطبيق قانون بالك على متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي القبلي 

 ( أيضًا.22مبينة في الجدول رقم )والبعدي المباشر، تم التوصل إلى النتائج ال
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 ( نسبة الكسب المعدل في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي المباشر للمجموعتين التجريبية والضابطة.22الجدول )

 العدد المجموعة االختبار التحصيلي
المتوس  الحسابي 

 لالختبار القبلي

المتوس  الحسابي 

 لالختبار البعدي
 نسبة الكسب المعدل

 ذكرت
 1.12 2.11 1.22 11 الضابطة

 1.3 2.32 1.31 22 التجريبية

 فهم
 2.12 1.22 2.12 11 الضابطة

 1.11 2.22 3.22 22 التجريبية

 تطبيق
 2.13 1.22 2 11 الضابطة

 1.22 2.22 1.12 22 التجريبية

 تحليل
 2.11 3.11 1.12 11 الضابطة

 1.21 1.21 1.22 22 التجريبية

 تركيب
 2.22 1.11 2.22 11 ةالضابط

 1.21 3.31 2.12 22 التجريبية

 تقويم
 2.13 1.12 2.22 11 الضابطة

 1.12 3.32 2.11 22 التجريبية

 الدرجة الكلية
 2.22 21.11 11.11 11 الضابطة

 1.22 32.11 12.12 22 التجريبية

 

 الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي ( أنَّ نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجريبية على22يالحظ من الجدول )

( أما المجموعة الضابطة 1.2( وهي أعلى من نسبة الكسب المعدل المعيارية التي حددها بالك )1.22بلغت )

( وهي لم تصل إلى نسبة 2.22فقد بلغت نسبة الكسب المعدل لديها على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي )

(، وهذا يشير إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة 1.2ا بالك )الكسب المعدل المعيارية التي حدده

نموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب  أثر( مما يدل على 2.31=  2.22 -1.22الضابطة بفارق قدره )

ذج والصف الرابع األساسي المفاهيم االجتماعية والذي تم به تدريس المجموعة التجريبية وتفوق هذا النم متعلمي

على الطرائق التقليدية التي درست بها المجموعة الضابطة. وبالرجوع الى المستويات المعرفية التي يتضمنها 

( أما نسبة الكسب 1.12حتى  2.13االختبار يالحظ أن نسبة الكسب المعدل للمجموعة الضابطة تراوحت من )

( 1.3حتى  1.22لتحصيلي فقد تراوحت من )المعدل للمجموعة التجريبية على المستويات المعرفية لالختبار ا

ومما سبق يالحظ من خالل المقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة تفوق المجموعة التجريبية في نسبة 
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( يوضحان هذه الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على نسبة 2( )1الكسب المعدل. والشكالن )

 وكل مستوى من مستوياته المعرفية.ة لالختبار التحصيلي الكسب المعدل على الدرجة الكلي

 
 ( يبين نسبة الكسب المعدل لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة على المستويات المعرفية لالختبار التحصيلي 1الشكل)

 

 ختبار التحصيلي( يبين نسبة الكسب المعدل لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة على الدرجة الكلية لال2الشكل)

من خالل النظر إلى الرسوم البيانية يالحظ وجود فروق واضحة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 ةستوياته المعرفية لصالح المجموعنسبة الكسب المعدل على االختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من م

 التجريبية. 
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تساعد  أن هذه الطريقةالمجموعة الضابطة بأنَّ ذلك يعود إلى وتفسر الباحثة تفوق المجموعة التجريبية على 

المتعلم أن يتعلم كيف يتعلم ، فالمتعلم في ظلها ال يقتصر دوره على تلقي المادة االجتماعية من قبل المعلم ، 

بل إنه إيجابي يشارك مشاركة فعالة مع زمالئه ، ويمارس العديد من عمليات التفكير من مالحظة  وتصنيف 

تفسير وتنبؤ ، مما يؤدي إلى زيادة ثقته بنفسه ودافعيته للتعلم ، وبالتالي زيادة نسبة كسبه لهذه المفاهيم في و

المستويات جميعها بدءا من الدنيا منها وانتهاء بالعليا ، مقارنة بالمتعلم الذي يتعلم بالطريقة التقليدية الشائعة ، 

حققه في أدنى المستويات ، نظرا لما تقوم عليه هذه الطريقة من وبالتالي إن حقق كسبا لهذه المفاهيم فإنه ي

 تركيز على تذكر المعلومات واستظهارها.

 رنامجب باستخدام درست التي التجريبية المجموعة متعلمي لدى المعدل الكسب نسبة ارتفاع يفسر ما وهذا

 التقليدية.  لطرائقبا درست التي الضابطة المجموعة على تابا هيلدا نموذج وفق مصمم تعليمي

و النتيجة السابقة تتفق مع المعايير الوطنية لمناهج الدراسات االجتماعية في الصف الرابع األساسي ، إذ ورد 

في مجال المهارات األساسية : " يتوقع من التلميذ أن يجمع المعلومات حول موضوع ما مستخدما مصادر 

 ج من المرئيات او الصور أو المخططات ...إلخ"متنوعة، يسلسل المعلومات ويصنفها ، يفسر نماذ

يلدا تابا نموذج هل األثر اإليجابي، وتتفق هذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات السابقة التي أكدت على 

( ودراسة لوري 1111في زيادة التحصيل العلمي للمتعلمين، ومن هذه الدراسات دراسة بني خالد ) االستقرائي

( ودراسة 2222( ودراسة الحراسيس )2221( ودراسة الغضبان )2222العنبكي ) ( ودراسة2222)

نموذج هيلدا تابا االستقرائي في التحصيل للمادة  أثر( حيث توصلت نتائج هذه الدراسات إلى 2221الجبوري )

وبين  اأو الموضوع الذي استخدم في تدريسها بالمقارنة بين المجموعة التي استخدم هذا النموذج في تدريسه

 تم تدريسها بالطرائق التقليدية. المجموعة التي

 رفيتنمية التحصيل المعفي اكتساب المفاهيم االجتماعية واستخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائي  أثر-1-2

متعلمي الصف الرابع األساسي في محتوى الدروس المختارة لمادة الدراسات االجتماعية مقارنة دى ل

مستوى اإلتقان  لحساب؟.المستخدمة وفقاً لمستوى اإلتقان بالنسبة لالختبار التحصيلي ككل بالطرائق التقليدية

المجموعتين  لمتعلميوبعد أن قامت الباحثة تصحيح بنود االختبار التحصيلي في التطبيق البعدي المباشر 

 على االختبار المباشر التجريبية والضابطة تبين أنَّ درجات متعلمي المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي

 ( درجة. بينما تراوحت درجات المجموعة الضابطة تتراوح بين 32 -21التحصيلي تراوحت بين )

 ( درجة.31 -11)

وتبعًا لذلك فقد قامت الباحثة بتوزيع درجات المتعلمين في المجموعتين التجريبية والضابطة إلى أربع فئات 

( درجة، 33 -21( درجة، الفئة الثالثة من )22-21ئة الثانية من )( درجة، الف23-11هي: الفئة األولى من )
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( درجة. وتحدد درجة نجاح المتعلمين في االختبار التحصيلي لمادة الدراسات 32-31الفئة الرابعة من )

 ( المعتمدة مدرسيًا. %12االجتماعية والتي تعتبر معيارًا لإلتقان هي الدرجة )

(، %22-12( المعتمدة مدرسيًا وفق النحو اآلتي: )%12بدءًا من المستوى )وقد تم تحديد مستويات اإلتقان 

فما فوق(، وذلك بحساب أدنى درجة تحقق كل مستوى من المستويات السابقة 21(، )11-22(، )23-12)

 ( وفق الطريقة اآلتية: 12بالنسية للدرجة الكلية الختبار التحصيل وهي الدرجة )

𝟏𝟔

𝟒𝟎
 ×111 =12 =

𝟒𝟎×𝟒𝟎

𝟏𝟎𝟎
وهي تعد نقطة البداية في فئات الدرجات ويعد مستوى اإلتقان المقابل لها  11 =

( نقطة البداية في فئات اإلتقان. أما بالنسبة لفئات الدرجات التي تحقق مستويات اإلتقان األخرى فهي 12%)

 كما يلي:

𝟒𝟎×𝟒𝟎

𝟏𝟎𝟎
 وهي نقطة البداية للفئة األولى. 16= 

𝟒𝟎×𝟓𝟑

𝟏𝟎𝟎
 وهي نقطة البداية للفئة الثانية. 21= 

𝟒𝟎×𝟔𝟔

𝟏𝟎𝟎
 وهي نقطة البداية للفئة الثالثة. 26= 

𝟒𝟎×𝟕𝟗

𝟏𝟎𝟎
 وهي نقطة البداية للفئة الرابعة. 31= 

( يوضح فئات درجات المتعلمين في المجموعتين التجريبية والضابطة وعدد متعلمي  كل  23والجدول رقم )

 في كل فئة منها: مجموعة

 ( فئات درجات المتعلمين في المجموعتين التجريبية والضابطة وتكرارات المجموعتين23الجدول )

 تكرارات المجموعة الضابطة تكرارات المجموعة التجريبية فئات الدرجات 

16-21 2 2 

21-25 1 22 

26-31 22 32 

31-41 21 1 

ة في اكتساب المفاهيم االجتماعية والتحصيل المعرفي لمادالستقرائي نموذج هيلدا تابا ا مدى أثروللتعرف على 

الدراسات االجتماعية وفق مستوى اإلتقان تم حساب تكرارات درجات المتعلمين في كل فئة والنسب المئوية 

 للمتعلمين الذين حصلوا على الدرجات المقابلة لكل فئة، وفق الطريقة اآلتية:

عدد التالميذ الذين حققوا مستوى اإلتقان

عدد المجموعةتالميذ
  ×122 

 ( يوضح ذلك:21والجدول رقم )
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 ( مستويات اإلتقان للمجموعتين التجريبية والضابطة والنسب المئوية لهما24الجدول )

 المجموع فما فو  %79 (%78 -66) (%65-53) (%52-41)  مستويات اإلتقان المجموعة

المجموعة 

 التجريبية

 22 21 22 1 2 التكرار

 %122 %21 %22 %1 %2 النسبة المئوية

المجموعة 

 الضابطة

 12 1 32 22 2 التكرار

 %122 %1 %21 %32 %2 النسبة المئوية

دا نموذج هيل( يالحظ تفوق متعملي المجموعة التجريبية التي درست باستخدام 21من خالل قراءة الجدول )

ة تي درست بالطرائق التقليدية في مستوى اإلتقان في فئعلى متعلمي المجموعة الضابطة ال تابا االستقرائي

( %21( متعلما ومتعلمة من المجموعة التجريبية وبنسبة )21( فما فوق، إذ تمكن )%21مستوى اإلتقان )

( متعلمين فقط من متعلمي المجموعة الضابطة 1( فما فوق، بينما تمكن )%21من تحقيق مستوى اإلتقان من )

(. من خالل ما سبق يمكن القول بأنَّ متعلمي المجموعة التجريبية %1فسه وبنسبة )من تحقيق المستوى ن

ستقرائي نموذج هيلدا تابا االل األثر اإليجابييتفوقون بشكل واضح على متعلمي المجموعة الضابطة، وهذا يؤكد 

وعة متعلمي المجمفي اكتساب المفاهيم االجتماعية وتنمية التحصيل المعرفي لمادة الدراسات االجتماعية ل

 التجريبية.

ويمكن تفسير تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة بمستوى اإلتقان إلى أن طريقة التدريس 

ساعدت متعلمي المجموعة التجريبية على الوصول إلى مستويات عالية  نموذج هيلدا تابا االستقرائيباستخدام 

من وقف تعليمي متكامل ، وضعه في موقف الباحث والمنفذ ، مما نظرا لما هيأته هذه الطريقة  من اإلتقان

، نهام ، وأوجه الشبه واالختالف بيكان له األثر األكبر في تنمية قدراته على تكوين أساس متماسك من المفاهي

ية وإصدار األحكام واقتراح الحلول ، واتخاذ القرارات ، وإبداء اآلراء حول ما يتعلق بها من أمور ، أي تنم

 المستويات العليا من التفكير لديه تمكنه من القيام بعمليات التفكير التالية مثل االستنتاج والمالحظة والتصنيف

وتنظيم البيانات وفرض الفروض والتنبؤ والمقارنة وإدراك العالقات ، وهذا ما لم يتاح لمتعلم المجموعة 

 بل السلبي للمعلومات . الضابطة الذي وضعته الطريقة التقليدية في موقف المستق

ويؤيد هذه النتيجة أيضا ما ورد في وثيقة المعايير الوطنية حيث ورد فيها :"يتوقع من المتعلم في هذه المرحلة 

أن يحدد األفكار الرئيسة في المصادر المسموعة والمرئية ، يستخدم خطوات حل المشكالت لتحديد  مشكلة 

األخذ بعين االعتبار اإليجابيات والمالحظات ثم اختيار الحل األنسب ما ثم تحديد خيارات الحل ودراستها مع 

 مع تقييم فعالية هذا الحل ، وذلك بتحديد الفكرة الرئيسة والمقارنة والمقابلة والتنبؤ." ومن
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( ، ودراسة العنبكي 2222(، ودراسة لوري )1111بني خالد )وهذا النتيجة تتفق مع عدة دارسات منها دراسة 

( ودراسة 2222(، ودراسة الحراسيس )2222( ، ودراسة الغضبان )2221ودراسة العقيلي ) ( ،2222)

(. حيث توصلت نتائج هذه الدراسات إلى فاعلية نموذج هيلدا تابا في اكتساب المتعلمين 2212الجبوري )

 للمفاهيم وتنمية التفكير لديهم .  

 كتساب المفاهيم االجتماعية وتنمية التحصيل المعرفياستخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائي في ا أثرما  3.1

متعلمي الصف الرابع األساسي في محتوى الدروس المختارة لمادة الدراسات االجتماعية مقارنة دى ل

بالطرائق التقليدية المستخدمة وفقًا لمستوى االحتفاظ بالنسبة لالختبار ككل وفي كل مستوى من مستوياته 

 ؟.المعرفية

استخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب المفاهيم االجتماعية وتنمية تحصيل مادة الدراسات أثر لتحديد

متعلمي الصف الرابع األساسي وفقًا لمستوى االحتفاظ ، قامت الباحثة بحساب متوسط فاقد دى االجتماعية ل

عدي جريبية في التطبيق البالكسب، من خالل حساب الفرق بين متوسط درجات المتعلمين في المجموعة الت

المباشر والتطبيق البعدي المؤجل لالختبار التحصيلي، ثم موازنته مع متوسط فاقد الكسب للمجموعة الضابطة، 

ومن ثم حساب النسبة المئوية لمتوسط فاقد الكسب والنسبة المئوية لبقاء أثر التعلم لدى المجموعتين التجريبية 

 : والضابطة، وفق القوانين اآلتية

في  متوسط درجات المتعلمين -متوسط فاقد الكسب= متوسط درجات المتعلمين في االختبار البعدي المباشر

 االختبار البعدي المؤجل

النسبة المئوية لفاقد الكسب= 
متوسط فاقد الكسب

متوسط درجات  فيالتالميذ االختبار البعدي المباشر
 ×122  

النسبة المئوية لبقاء أثر التعلم= 
متوسط درجات المتعلمين االختبار البعدي المؤجل

متوسط درجات فياالمتعلمين االختبار البعدي المباشر
 ×122  

( يبن نتائج متوسط فاقد الكسب لكل من المجموعتين التجريبية 22والجدول ) (122، 2221)القاسم، 

  والضابطة والنسب المئوية لكل من فاقد الكسب وبقاء أثر التعلم.
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( متوس  فاقد الكسب بين االختبارين البعدي المباشر والبعدي المؤجل والنسبة المئوية للمجموعتين التجريبية 25) الجدول

 والضابطة في فاقد الكسب وبقاء أثر التعلم في االختبار التحصيلي

االختبار 

 التحصيلي

متوسط فاقد  المتوسط الحسابي لالختبار المجموعة

 الكسب

النسبة المئوية 

 الكسبلفاقد 

النسبة المئوية 

البعدي  لبقاء أثر التعلم

 المباشر

البعدي 

 المؤجل

 %22 %12.12 1.12 1.11 2.11 الضابطة تذكر

 %11 %2.12 2.21 2.31 2.32 التجريبية

 %22 %12.2 1.21 2.21 1.22 الضابطة فهم

 %122 %2.11 2.21 2.21 2.22 التجريبية

 %21 %11.23 2.23 1.11 1.22 الضابطة تطبيق

 %11 %1.12 2.21 2.21 2.22 التجريبية

 %22 %22.21 1.13 2.23 3.11 الضابطة تحليل

 %122 %2.13 2.23 1.21 1.21 التجريبية

 %22 %12.12 2.2 1.11 1.11 الضابطة تركيب

 %12 %1.22 2.21 3.33 3.31 التجريبية

 %21 %22.23 2.32 1.33 1.12 الضابطة تقويم

 %122 %2.3 2.21 3.31 3.32 التجريبية

الدرجة 

 الكلية

 %22 %12.11 1.11 21.22 21.11 الضابطة

 %11 %2.12 2.12 32.21 32.11 التجريبية

 

أنَّ متوسط فاقد الكسب لدى المجموعة التجريبية، أقل منه لدى المجموعة الضابطة،  (22) يتضح من الجدول

على كل مستوى من مستوياته المعرفية، حيث بلغ متوسط فاقد وذلك على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي و

( بينما بلغ لدى المجموعة 2.12الكسب لدى المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي )

(، باإلضافة إلى ذلك فقد تفوقت المجموعة الضابطة على المجموعة التجريبية في نسبة فاقد 1.11الضابطة )

في الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وعلى كل مستوى من مستوياته المعرفية حيث كانت نسبة الكسب وذلك 

بينما بلغت لدى المجموعة ( %2.12فاقد الكسب للمجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي )

 لدى ة بقاء أثر التعلم(، وهي نسبة أكبر من نسبة المجموعة التجريبية، على حين أن نسب%12.11الضابطة )

المجموعة التجريبية ظهرت أعلى بشكل واضح من نسبة بقاء أثر التعلم لدى المجموعة الضابطة وذلك على 

الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وعلى كل مستوى من مستوياته المعرفية، فقد بلغت نسبة بقاء أثر التعلم 
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( بينما بلغت لدى المجموعة الضابطة %11ار التحصيلي )للمجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لالختب

(22% .) 

( يظهران الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في نسبة بقاء أثر التعلم على الدرجة 1و 3والشكالن )

 كل مستوى من مستوياته المعرفية. الكلية لالختبار التحصيلي وعلى

 

 

 لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة على المستويات المعرفية لالختبار التحصيلي( يبين نسبة بقاء أثر التعلم 3الشكل)
 

 

 ( يبين نسبة بقاء أثر التعلم لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي4الشكل)
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عة التجريبية والضابطة على الدرجة ( لنسبة بقاء أثر التعلم للمجمو1و 3من خالل مالحظة الرسوم البيانية )

الكلية لالختبار التحصيلي ومستوياته المعرفية يتبين وجود تفوق واضح لمتعلمي المجموعة التجريبية على 

وهذا يدل لم. في نسبة بقاء أثر التع وعلى كل مستوى من مستوياته المعرفيةالدرجة الكلية لالختبار التحصيلي 

ا االستقرائي والذي مكن متعلمي المجموعة التجريبية من االحتفاظ بالمعلومات على فاعلية نموذج هيلدا تاب

وبقاء أثر التعلم بصورة أفضل مما لدى المجموعة الضابطة التي لم تخضع للتعليم باستخدام نموذج هيلدا تابا 

 االستقرائي. 

طبيعة  نَّأإلى موع الضابطة ويفسر بقاء أثر التعلم لدى متعلمي المجموعة التجريبية أكثر من متعلمي المج

طريقة نموذج هيلدا تابا االستقرائي و التي تقوم على مشاركة المتعلم في عملية تعلمه ، إذ أنه يالحظ ويصنف 

و يستخلص ويفسر ثم يطبق تعلمه في مواقف جديدة ، األمر الذي يساعد في تثبيت المعلومات في بنيته 

نى بالنسبة له ألنه توصل إليها بعمله ومشاركته مع زمالئه في المعرفية ، وال سيما أنها أصبحت ذات مع

عملية تعلمه ، وبذلك يسهم نموذج هيلدا تابا االستقرائي في تخزين المعلومات بطريقة يسهل استرجاعها 

 وبقارها في الذهن لفترة أطول .

أشارت نتائج هذه ( حيث 2222( ودراسة الغضبان )2222وهذه النتيجة تتفق مع كل من دراسة العنبكي )

 الدراسات إلى فاعلية نموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب المتعلمين للمفاهيم واستبقائها أي االحتفاظ بها . 
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 التحقق من صحة الفرضيات ومناقشتها وتفسيرها:ثانيًا: 

ية تين التجريبالفرضية األولى: ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات متعلمي المجموع

 والضابطة في التطبيق البعدي المباشر لالختبار التحصيلي ككل, وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية.  

للعينات المستقلة، حيث حسبت الفروق بين متوسطات  (t-testللتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار )

وعة الضابطة على الدرجة الكلية لالختبار درجات متعلمي المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات المجم

 (21)ل رقممباشر كما موضح في الجدوالتحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية في التطبيق البعدي ال

 داللة الفرو  بين متوسطات درجات المتعلمين في المجموعتين التجريبية والضابطة( 26الجدول )

 في التطبيق البعدي المباشر لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية 

 

حتمالية للدرجة الكلية لالختبار التحصيلي ولكل مستوى من ( يتبين أنَّ القيم اال21من خالل قراءة الجدول )

وهذا يشير إلى وجود فروق دالة  (،2.22مستوياته المعرفية أصغر من مستوى الداللة االفتراضي وهو )

احصائيًا بين متوسطات درجات المتعلمين  في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي المباشر 

االختبار 

 التحصيلي
 المجموعة

عدد 

 نةالعي

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 
 د.ح

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 تذكر
 0.508 8.35 72 التجريبية

 دال 2.223 131 3.012
 1.108 7.91 69 الضابطة

 فهم
 1.172 7.25 72 التجريبية

 دال 2.222 131 1.222
 0.964 6.52 69 الضابطة

 تطبيق
 0.589 5.07 72 التجريبية

 دال 2.222 131 2.312
 1.110 4.72 69 الضابطة

 تحليل
 0.593 4.76 72 التجريبية

 دال 2.222 131 1.123
 0.882 3.96 69 الضابطة

 تركيب
12.12 0.881 3.39 72 التجريبية

2 
 دال 2.222 131

 0.808 1.61 69 الضابطة

 تقويم
11.32 0.911 3.38 72 التجريبية

1 
 دال 2.222 131

 0.866 1.68 69 الضابطة

الدرجة 

 الكلية

 3.075 32.19 72 التجريبية
 دال 2.222 131 12.12

 3.735 26.41 69 الضابطة
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يلي ومستوياته المعرفية لصالح المجموعة التجريبية، وذلك ألن متوسطات درجات أفرادها لالختبار التحص

على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وعلى كل مستوى من مستوياته المعرفية أكبر من متوسطات درجات 

فرو  : بوجود ولأفراد المجموعة الضابطة، وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة لها التي تق

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات متعلمي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 

لصالح المجموعة  المباشر لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية

 ( يوضحان هذه الفروق.1( و)2والشكالن)التجريبية

 

 متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة ( يبين الفرو  بين5الشكل)

 في المستويات المعرفية لالختبار التحصيلي في التطبيق البعدي المباشر 
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 ( يبين الفرو  بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة 6الشكل )

 في الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي في التطبيق البعدي المباشر

( أنَّ هناك تفوقًا واضحًا لمتعلمي المجموعة التجريبية في تحصيلهم الدراسي 1( و)2لشكلين )يالحظ من ا

لمادة الدراسات االجتماعية على متعلمي المجموعة الضابطة، ويتبين ذلك من خالل تتبع الفروق البيانية بين 

ه ار التحصيلي وعلى مستوياتأداء المجموعة التجريبية وأداء المجموعة الضابطة على الدرجة الكلية لالختب

موذج هيلدا نالمعرفية في التطبيق البعدي المباشر. ويمكن تفسير هذه النتائج بأنَّ البرنامج التعليمي المعد وفق 

 أسهم في تفوق متعلمي المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة ألسباب عدة من أهمها تابا االستقرائي

اركة الفعالة في عملية التعلم وهذا ما يظهر من خالل كل خطوة من خطوات أنه يتيح الفرصة للمتعلم للمش

النموذج ، على اعتبار أن إيجابية المتعلم وانشغاله باألنشطة التعليمية ذهنيا وحسيا واجتماعيا له تأثير كبير 

 على عملية اكتسابه للمعرفة .

امه ة الفرد بنفسه وشعوره باإلنجاز في أثناء قيمن ناحية أخرى يسهم نموذج هيلدا تابا االستقرائي في بناء ثق

 بالنشاطات التي تضمنها مما يساعد على زيادة مستوى تحصيله.

 وتجدر اإلشارة إلى أنه عند تفسير تلك النتائج ال يمكن إغفال ما يتطلبه نموذج هيلدا تابا االستقرائي من :

 لسل يساعد على اكتساب المفهوممتستنظيم عناصر كل مفهوم اجتماعي بهدف عرضها بشكل منظم و. 

  التنوع في األمثلة المنتمية واألمثلة غير المنتمية الخاصة بكل مفهوم من خالل عرض العديد من الصور

 التي تمثل أو ال تمثل المفهوم بما يتناسب مع الخصائص العمرية للمتعلمين .
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 أنفسهم.دهم على التوصل إلى المعرفة بالتنوع في مصادر المعرفة التي تم تزويد المتعلمين بها بشكل يساع 

في تنمية ي وقد توافقت هذه النتيجة مع نتائج عدة دراسات سابقة توصلت إلى فاعلية نموذج هيلدا تابا االستقرائ

تحصيل متعلمي المجموعة التجريبية في مادة الدراسات االجتماعية وغيرها من مواد التعلم والتفكير االستداللي 

( ودراسة 2221( ودراسة الغضبان )2222( ودراسة العنبكي )1111اسة بني خالد )ومنها: دراسة در

 (.2221( ودراسة الجبوري )2222الحراسيس )

: ال يوجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات متعلمي المجموعة التجريبية الفرضية الثانية

 ة. صيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفيالذكور واإلناث في التطبيق البعدي المباشر لالختبار التح

للعينات المستقلة، حيث حسبت الفروق بين متوسطات  (t-testللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار )

درجات متعلمي المجموعة التجريبية الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على الدرجة الكلية لالختبار 

 المباشر كما موضح في الجدول وياته المعرفية في التطبيق البعديالتحصيلي وفي كل مستوى من مست

 (.22)رقم

( داللة الفرو  بين متوسطات درجات المتعلمين الذكور واالناث في المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية 27الجدول )

 لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية في التطبيق البعدي المباشر

الختبار ا

 التحصيلي

المجموعة 

 التجريبية

عدد 

 العينة 

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة  د. ح (Tقيمة )

 االحتمالية

 القرار

 غير دال 2.122 22 0.715 0.496 8.39 33 ذكور تذكر

 0.521 8.31 39 اإلناث

 غير دال 2.222 22 2.321 1.185 7.30 33 ذكور فهم

 1.174 7.21 39 اإلناث

 غير دال 2.122 22 2.211 0.637 5.03 33 ذكور تطبيق

 0.552 5.10 39 اإلناث

 غير دال 2.211 22 1.2 0.603 4.64 33 ذكور تحليل

 0.570 4.87 39 اإلناث

 غير دال 2.121 22 2.112 0.990 3.33 33 ذكور تركيب

 0.788 3.44 39 اإلناث

 غير دال 2.121 22 2.122 0.936 3.42 33 ذكور تقويم

 0.898 3.33 39 اإلناث

الدرجة 

 الكلية

 غير دال 2.221 22 2.122 3.426 32.12 33 ذكور

 2.788 32.26 39 اإلناث
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ياته و( أنَّ القيم االحتمالية للدرجة الكلية لالختبار التحصيلي ولكل مستوى من مست22من الجدول )يتبين 

وهذا يشير إلى عدم وجود فروق دالة احصائيًا بين  (،2.22المعرفية أكبر من مستوى الداللة االفتراضي )

متوسطات درجات متعلمي المجموعة التجريبية الذكور واإلناث في التطبيق البعدي المباشر لالختبار 

فر  عدم وجود : بلعدم التي تقولالتحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية، وبالتالي نقبل فرضية ا

ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات متعلمي المجموعة التجريبية الذكور واإلناث في التطبيق البعدي 

( يوضحان 2( و)2. والشكالن)المباشر لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية

 ذلك.

 

 المجموعة التجريبية الذكور واإلناث  متعلميت ( يبين الفرو  بين متوسطات درجا7الشكل)

 في كل مستوى من المستويات المعرفية لالختبار التحصيلي في التطبيق البعدي المباشر
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 المجموعة التجريبية الذكور واإلناث متعلمي ( يبين الفرو  بين متوسطات درجات8الشكل)         

 ختبار التحصيلي في التطبيق البعدي المباشرفي الدرجة الكلية لال                       

( وجود فروق طفيفة غير دالة احصائيًا بين أفراد 2و 2يالحظ من خالل تتبع الفروق البيانية في الشكلين )

المجموعة التجريبية الذكور واإلناث على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته 

 نموذج هيلدا تابا االستقرائي في اكتساب المفاهيم االجتماعية لدى متعلمي أثرأنَّ  المعرفية. ويشير ذلك إلى

لكل من الذكور واإلناث وأن متغير الجنس لم  اكان متقاربالمجموعة التجريبية في مادة الدراسات االجتماعية 

تي تلقوها كل التعلم ال يكن له تأثير واضح على نتائج المتعلمين. وُترجْع الباحثة سبب ذلك إلى تشابه ظروف

بما رائينموذج هيلدا تابا االستقمن ذكور المجموعة التجريبية وإناثها. حيث ُقدَم البرنامج التعليمي القائم على 

يتضمنه من محتوى علمي، ووسائل سمعية وبصرية وحركية، وأساليب تعزيزية وتقويمية لكل من أفراد 

الوقت وبنفس الطريقة واألسلوب األمر ساهم في تشابه درجاتهم المجموعة التجريبية الذكور واإلناث بنفس 

ذج باإلضافة إلى أن البرنامج التعليمي القائم على نمو على االختبار التحصيلي ومختلف مستوياته المعرفية.

 هيلدا تابا االستقرائي وما تميز به من إتاحة الفرص النشغال المتعلمين في عملية التعلم وما نتج عن ذلك من

حماس واندفاع نحو التعلم ، وتطوير عمليات التفكر لديهم  ، يالئم كال الجنسين ) ذكورا وإناثا ( وبفروق 

ليست ذات داللة إحصائية. ولم تتفق هذه النتيجة مع أي من نتائج الدراسات السابقة حيث توصلت جميع نتائج 

 .روق ذات داللة تعزى لمتغير الجنسالدراسات السابقة إلى وجود ف

 

اإلناثذكور

الدرجة الكلية

32.1232.26

الدرجة الكلية ذكور الدرجة الكلية اإلناث
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: ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات متعلمي المجموعة التجريبية في لثالثةالفرضية ا

 عرفية. الم هالتطبيقين القبلي والبعدي المباشر لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستويات

حيث حسبت الفروق بين متوسطات  للعينات المترابطة، (t-testللتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار )

درجات متعلمي المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته 

 (.22المعرفية في التطبيقين القبلي والبعدي المباشر كما موضح في الجدول رقم )

 مجموعة التجريبية في التطبيقين ( داللة الفرو  بين متوسطات درجات متعلمي ال28الجدول )

 القبلي والبعدي المباشر لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية

 

 صيلي ولكل مستوى من مستوياته( أنَّ القيم االحتمالية للدرجة الكلية لالختبار التح22يالحظ من الجدول )

وهذا يشير إلى وجود فروق دالة احصائيًا بين  (،2.22المعرفية أصغر من مستوى الداللة االفتراضي )

متوسطات درجات المتعلمين المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من 

طات ي المباشر لصالح التطبيق البعدي المباشر، وذلك ألن متوسمستوياته المعرفية في التطبيق القبلي والبعد

درجات متعلمي المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وعلى كل مستوى من مستوياته 

االختبار 

 التحصيلي

المجموعة 

 التجريبية

عدد 

 العينة

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 
 د.ح

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 تذكر
 تطبيق قبلي

72 
4.36 0.810 35.35

4 
21 2.222 

دال لصالح 

 0.508 8.35 تطبيق بعدي التطبيق البعدي

 فهم
 تطبيق قبلي

72 
3.08 1.045 21.22

2 
21 2.222 

دال لصالح 

 1.172 7.25 تطبيق بعدي التطبيق البعدي

 تطبيق
 تطبيق قبلي

72 
1.92 0.818 22.12

1 
21 2.222 

دال لصالح 

 0.589 5.07 يبعدتطبيق  التطبيق البعدي

 تحليل
 تطبيق قبلي

72 
1.50 0.605 32.31

1 
21 2.222 

دال لصالح 

 0.593 4.76 تطبيق بعدي التطبيق البعدي

 تركيب
 تطبيق قبلي

72 
0.65 0.585 22.22

1 
21 2.222 

دال لصالح 

 0.881 3.39 تطبيق بعدي التطبيق البعدي

 تقويم
 تطبيق قبلي

72 
0.64 0.564 11.21

1 
21 2.222 

دال لصالح 

 0.911 3.38 تطبيق بعدي التطبيق البعدي

الدرجة 

 الكلية

 تطبيق قبلي
72 

12.15 2.167 13.21

2 
21 2.222 

دال لصالح 

 3.075 32.19 تطبيق بعدي التطبيق البعدي
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المعرفية في التطبيق البعدي أكبر من متوسطات درجاتهم في التطبيق القبلي، وبالتالي نرفض فرضية العدم 

بوجود فرو  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات متعلمي  رضية البديلة لها والتي تقول:ونقبل الف

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي المباشر لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من 

 روق.  ( يوضحان هذه الف12و  1والشكالن )مستوياته المعرفية لصالح التطبيق البعدي المباشر. 

 

 درجات متعلمي المجموعة التجريبية فيات ( يبين الفرو  بين متوسط9الشكل )

 المستويات المعرفية لالختبار التحصيلي في التطبيقين القبلي والبعدي المباشر

 

 المجموعة التجريبية  متعلميدرجات  ات( يبين الفرو  بين متوسط11الشكل  )

 لي في التطبيقين القبلي والبعدي المباشر على الدرجة الكلية لالختبار التحصي
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12.15
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الدرجة الكلية تطبيق قبلي الدرجة الكلية تطبيق بعدي
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( أنَّ هناك تحسووووووونًا واضوووووووحًا لمتعلمي المجموعة  12و 1يتبين من خالل تتبع الفروق البيانية في الشوووووووكلين )

التجريبية في التطبيق البعدي المباشوور على االختبار التحصوويلي ككل وفي كل مسووتوى من مسووتوياته المعرفية  

في مادة الدراسوووووووات  يلدا تابا االسوووووووتقرائي في اكتسووووووواب المفاهيم االجتماعية   نموذج ه أثروهذا يشوووووووير إلى  

 االجتماعية. 

متعلمين إلى أن درجات الوتفسووووور الباحثة زيادة تحصووووويل متعلمي المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي .   

بعد  ق بها من معارفبعود تطبيق االختبوار البعودي المبواشووووووور جواء نتيجوة تعلمهم للمفاهيم االجتماعية وما يتعل       

تنفيذ البرنامج التعليمي وفق نموذج هيلدا تابا االسووتقرائي ،في حين أن درجاتهم في االختبار القبلي جاء نتيجة 

خبراتهم السووووابقة فقط فيما يتعلق بهذه المفاهيم في الصووووفوف الدراسووووية السووووابقة من دون أن يطبق عليهم أي   

(  حيث أشوووارت نتائج الدراسوووة  2222ما اتفق مع دراسوووة لوري ) وهذا.برنامج تعليمي يتضووومن هذه المفاهيم

إلى فوواعليووة نموذج هيلوودا تووابووا االسوووووووتقرائي في تعليم مهووارات التفكير العليووا حيووث ظهرت فروق ذات داللووة    

إحصوائية بين المتوسوطين الحسابيين القبلي والبعدي للمجوعة التجريبية لصالح أداء المجموعة التجريبية على   

 البعدي. االختبار

 

ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات متعلمي المجموعتين التجريبية  :الرابعةالفرضية 

 والضابطة في التطبيق البعدي المؤجل لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية. 

المسووووتقلة، حيث حسووووبت الفروق بين  للعينات (t-testللتحقق من صوووحة هذه الفرضووووية تم اسووووتخدام اختبار ) 

متوسوطات درجات متعلمي المجموعتين التجريبية والضوابطة على االختبار التحصويلي ككل وفي كل مستوى    

 (21من مستوياته المعرفية في التطبيق البعدي المؤجل كما موضح في الجدول رقم )
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 في المجموعتين التجريبية والضابطة داللة الفرو  بين متوسطات درجات المتعلمين( 29الجدول )

 في التطبيق البعدي المؤجل لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( يمكن مالحظة أنَّ القيم االحتمالية للدرجة الكلية لالختبار 21من خالل تتبع البيوانوات الموجودة في الجودول )   

وهذا يشير  (،2.22لتحصويلي ولكل مسوتوى من مسوتوياته المعرفية أصوغر من مسوتوى الداللة االفتراضوي )      ا

إلى وجود فروق دالة احصووائيًا بين متوسوووطي درجات متعلمي المجموعتين التجريبية والضوووابطة في التطبيق  

لح المجموعة البعدي المؤجل لالختبار التحصووووووويلي ككل وفي كل مسوووووووتوى من مسوووووووتوياته المعرفية لصوووووووا   

التجريبية، وذلك ألنَّ متوسووطات درجات متعلمي المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لالختبار التحصوويلي 

وعلى كل مسووووتوى من مسووووتوياته المعرفية في التطبيق البعدي المؤجل أكبر من متوسووووطات درجات متعلمي  

رو  ذات فبوجود  ة البديلة التي تقولالمجموعة الضوووووابطة . وبالتالي نرفض فرضوووووية العدم ونقبل الفرضوووووي 

داللة إحصرررررررائية بين متوسرررررررطات درجات متعلمي المجموعتين التجريبية والضرررررررابطة في التطبيق البعدي  

االختبار 

 التحصيلي
 المجموعة

عدد 

 العينة

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 
 د. ح

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 تذكر
16.0 0.493 8.31 72 التجريبية

44 
131 2.222 

دال لصالح 

 0.816 6.49 69 الضابطة التجريبية

 فهم
 1.041 7.24 72 التجريبية

1.221 131 2.222 
دال لصالح 

 1.038 5.51 69 الضابطة التجريبية

 تطبيق
 0.617 5.01 72 التجريبية

1.132 131 2.222 
دال لصالح 

 1.375 4.19 69 الضابطة التجريبية

 حليلت
11.11 0.691 4.79 72 التجريبية

1 
131 2.222 

دال لصالح 

 0.727 2.83 69 الضابطة التجريبية

 تركيب
12.11 856. 3.33 72 التجريبية

1 
131 2.222 

دال لصالح 

 0.577 1.41 69 الضابطة التجريبية

 تقويم
11.23 0.893 3.36 72 التجريبية

1 
131 2.222 

دال لصالح 

 0.475 1.33 69 الضابطة التجريبية

الدرجة 

 الكلية

12.11 3.178 32.04 72 التجريبية

1 
131 2.222 

دال لصالح 

 3.436 21.75 69 الضابطة التجريبية
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لصررررررررالح المجموعررة  التحصررررررريلي ككررل وفي كررل مسرررررررتوى من مسرررررررتويرراترره المعرفيررة     المؤجررل لالختبررار

 ( يوضحان هذه الفروق.12و  11والشكالن )التجريبية

 

 المجموعتين التجريبية والضابطة  متعلمي( يبين الفرو  بين متوسطات درجات 11الشكل)

 في التطبيق البعدي المؤجل على كل مستوى من المستويات المعرفية لالختبار التحصيلي 

 

في التطبيق البعدي المؤجل  ( يبين الفرو  بين متوسطات درجات متعلمي المجموعتين التجريبية والضابطة 12الشكل)

 لى الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي ع
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أنَّ هناك تفوقًا واضحًا لمتعلمي المجموعة التجريبية في اكتساب المفاهيم  (12و  11)يتبين من الشكلين  

االجتماعية الموجودة في الدروس المختارة للبرنامج التعليمي و بالتالي في تحصيلهم الدراسي لمادة الدراسات 

عة الضابطة، ويتضح ذلك من خالل تتبع الفروق البيانية بين أداء المجموعة التجريبية االجتماعية على المجمو

وأداء المجموعة الضابطة على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وكل مستوى من مستوياته المعرفية في 

 التطبيق البعدي المؤجل.

الذي  ا وليمي والمصمم وفق نموذج هيلدا تابطبيعة البرنامج التعوتفسر الباحثة تفوق المجموعة التجريبية إلى 

استخدم في تدريس المتعلمين المفاهيم االجتماعية األمر الذي ساهم في بقاء أثر التعلم لدى هؤالء المتعلمين 

من خالل جودة العرض، وصياغة المادة العلمية وإعدادها وفق المبادئ البعيدة عن التخبط والسلوكيات 

يها من كسر الجمود الذي غالبًا ما تتصف به الطرائق التقليدية، كل ذلك ساعد متعلمي العشوائية، وما ترتب عل

المجموعة التجريبية على االحتفاظ بالمادة العلمية، واكتسابها بصورة مترابطة ومتكاملة، مما مكنهم من 

ي لمعالجة لوقت الكافباإلضافة إلى أن البرنامج التعليمي المصمم يتيح للمتعلمين ااسترجاعها وعدم نسيانها، 

المعلومات المتوافرة ، والتفكير فيما يقومون به من نشاطات في أثناء المعالجة السابقة ليتوصلوا في النهاية 

إلى معلومات جديدة بالنسبة لهم ، وهذه المعلومات تصبح ذات معنى وتتضمن في بنيتهم المعرفية بطريقة 

ا تابا االستقرائي يساعد المتعلمين في امتالك استراتيجيات يسهل استرجاعها ، بمعنى آخر إن نموذج هيلد

الف خفاعلة في اكتساب المعلومات وتنظيمها وتطبيقها ، أي سهولة تخزينها وبالتالي سهولة استرجاعها. 

 متعلمي المجموعة الضابطة الذين تلقوا المعلومات بشكل تقليدي روتيني ممل.

لة إحصائية بين متوسطات درجات متعلمي المجموعة التجريبية : ال توجد فرو  ذات دالخامسةالفرضية ال

في التطبيقين البعدي المباشر والبعدي المؤجل لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته 

 المعرفية. 

للعينات المترابطة، حيث حسبت الفروق بين متوسطات  (t-testللتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار )

ات متعلمي المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وفي كل مستوى من مستوياته درج

 (. 32المعرفية في التطبيقين البعدي المباشر والبعدي المؤجل كما موضح في الجدول رقم )
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 ين ( داللة الفرو  بين متوسطات درجات متعلمي المجموعة التجريبية في التطبيق31الجدول )

 البعدي المباشر والبعدي المؤجل لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أنَّ القيم االحتمالية للدرجة الكلية لالختبار التحصوووويلي ولكل مسووووتوى من مسووووتوياته 32الحظ من الجدول )ُي

وهذا يشووير إلى عدم وجود فروق دالة احصووائيًا بين   (،2.22المعرفية أكبر من مسووتوى الداللة االفتراضووي ) 

التجريبية في التطبيقين البعدي المباشووور والبعدي المؤجل على الدرجة متوسوووطات درجات متعلمي المجموعة 

   وهذا يجعلنا نقبل فرضية العدم أي أنَّه. الكلية لالختبار التحصيلي وكل مستوى من مستوياته المعرفية

 

 

 

 

االختبار 

 التحصيلي

المجموعة 

 التجريبية

عدد 

 العينة

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 
 د.ح

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 تذكر
 بعدي مباشر

72 
8.35 0.508 

0.830 21 2.121 
غير 

 0.493 8.31 بعدي مؤجل دال

 فهم
 بعدي مباشر

72 
7.25 1.172 

2.121 21 2.121 
غير 

 1.041 7.24 بعدي مؤجل دال

 تطبيق
 بعدي مباشر

72 
5.07 0.589 

2.112 21 2.311 
غير 

 0.617 5.01 بعدي مؤجل دال

 تحليل
 بعدي مباشر

72 
4.76 0.593 

2.222 21 2.212 
غير 

 0.691 4.79 بعدي مؤجل دال

 تركيب
 بعدي مباشر

72 
3.39 0.881 

2.112 21 2.122 
غير 

 0.856 3.33 بعدي مؤجل دال

 تقويم
 بعدي مباشر

72 
3.38 0.911 

2.122 21 2.221 
غير 

 0.893 3.36 بعدي مؤجل دال

الدرجة 

 الكلية

 بعدي مباشر
72 

32.19 3.075 
2.222 21 2.321 

غير 

 3.178 32.04 بعدي مؤجل دال
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ي دال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات متعلمي المجموعة التجريبية في التطبيقين البع

 13ن )والشكال المباشر والبعدي المؤجل لالختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية.

 ( يوضحان طبيعة الفروق بين التطبيقين البعدي المباشر والبعدي المؤجل للمجموعة التجريبية.  11و

 

 في المستويات ( يبين الفرو  بين متوسطات درجات متعلمي المجموعة التجريبية 13الشكل )

 المعرفية لالختبار التحصيلي في التطبيقين البعدي المباشر والبعدي المؤجل

 

 ( يبين الفرو  بين متوسطات درجات متعلمي المجموعة التجريبية في 14الشكل )

 التطبيقين البعدي المباشر والبعدي المؤجل على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي 
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أنَّ هناك ثباتًا واضووحًا في تحسوون متعلمي المجموعة التجريبية   (11و 13)البيانيين يالحظ من خالل الشووكلين 

في التطبيق المؤجل لالختبار التحصويلي ككل وفي كل مسوتوى من مسوتوياته المعرفية، وهذا يشير إلى فاعلية    

لوودراسووووووووات  نموذج هيلوودا تووابووا في اكتسوووووووواب متعلمي المجموعووة التجريبيووة  للمفوواهيم االجتموواعيووة في مووادة ا    

 االجتماعية.   

وتفسووووووور البواحثوة ثبوات درجات متعلمي المجموعة التجريبية في االختبار التحصووووووويلي في التطبيق البعدي         

المفاهيم  لمينالمتعموذج هيلدا تابا الذي استخدم في تعليم المصومم وفق ن  البرنامج التعليميالمؤجل إلى فاعلية 

علمين اسوووووووتيعاب المفاهيم ، وتوظيف المكتسوووووووبات حولها في مواقف  يتيح هذا النموذج للمت. حيث االجتماعية

جديدة بطريقة ذات معنى تسوهل تثبيتها في الذاكرة ، واستحضارها خالل مدة زمنية معينة، ومن ناحية أخرى  

فووإن المتعلمين ومن خالل متووابعتهم للمعلمووة ومشوووووووواركتهم الفوواعلووة لهووا ، اسوووووووتطوواعوا أن يحتفظوا بووالمفوواهيم   

 ا من االختبار البعدي المباشر إلى االختبار البعدي المؤجل.واسترجعوه
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 توصيات ومقترحات البحث:

 في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث يمكن تقديم المقترحات التالية :

مية، ياالهتمام باستخدام طرائق التدريس التي تؤمن المشاركة الفعالة اإليجابية للمتعلم في العملية التعل -1

 وتجعل تعلمه ذات معنى .

اسووووووتخدام نموذج هيلدا تابا االسووووووتقرائي في تدريس المواد الدراسووووووية المختلفة ، وخاصووووووة في مادة    -2

الدراسوووووووات االجتماعية ، نظرا لما كشوووووووفت عنه نتائج البحث من فاعلية لهذه الطريقة في تحصووووووويل 

 المتعلمين المعرفي للمفاهيم االجتماعية.

ذج هيلدا تابا االسووتقرائي في الصووفوف الدنيا من مرحلة التعليم األسوواسووي ، ألنها     البدء باسووتخدام نمو -3

تحتاج إلى تدريب المتعلمين على أداء العمليات التي تتضووومنها نشووواطات هذه الطريقة بشوووكل تدريجي 

 مع تطور مراحل نموهم.

ير ليا من التفكعرض محتوى مادة الدراسوووات االجتماعية على نحو يتناسوووب مع تنمية المسوووتويات الع  -1

 لدى المتعلمين ، وليس االعتماد على تلقين المعرفة.

تدريب المعلمين على اسوتخدام الطرائق التدريسية التي تقوم على مشاركة المتعلمين الفعالة في عملية   -2

 تعلمهم بعيدا عن الطرائق التلقينية القائمة على الحفظ الصم.

ارس تمكن المتعلم  من ممووارسووووووووة النشوووووووواط التعليمي   االهتمووام بتوفير بيئووة تعليميووة غنيووة في الموود    -1

 االستقرائي ، من دون إثقال كاهل المتعلم بأعباء توفير مثل هذه البيئة عند اعتماده هذه النموذج.

االهتمام بمكتبة المدرسوووووة وإغنائها بالكتب والمجالت والدوريات بما يمكن المتعلمين االسوووووتفادة منها   -2

 د المعلمين على توظيفها في طرائق تعليمهم.في عملية تعلمهم ، وبما يساع
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 ملخص البحث باللغة العربية

تم التأكيد في السووونوات األخيرة على بناء مناهج الدراسوووات االجتماعية على أسووواس المفاهيم ، واسوووتخدام  

ملية عالطرائق التدريسوووية التي تسووواعد المتعلمين على زيادة تحصووويلها من خالل مشووواركتهم الفعالة في ال    

التعليميوة ، لوذلوك اختوارت البواحثوة نموذج هيلودا توابوا االسوووووووتقرائي لموا يحققوه من توافق بين محتوى مادة             

الدراسوووووات االجتماعية من المفاهيم من جهة وما تتيحه من مشوووووواركة إيجابية للمتعلم في العملية التعليمية  

لمفاهيم االجتماعية وتحصووووووويلهم  من جهوة أخرى ، وتم تجريب أثرهذا النموذج في اكتسووووووواب المتعلمين ل  

 المعرفي في مادة الدراسات االجتماعية.

  : هدف البحث بشكل أساسي إلى :أهداف البحث 

تعرف اثر نموذج هيلدا تابا االسوووووتقرائي في اكتسووووواب متعلمي الصوووووف الرابع األسووووواسوووووي للمفاهيم      -1

 .االجتماعية وتحصيلهم المعرفي لهذه المفاهيم مقارنة بالطريقة التقليدية

  : انطالقا مما سبق سعى البحث على اإلجابة عن األسئلة التالية : أسئلة البحث 

 يجيب البحث عن السؤال الرئيس التالي : 

ة ننموذج هيلدا تابا االسووتقرائي في اكتسوواب متعلمي الصووف الرابع األسوواسووي للمفاهيم االجتماعية مقار   اثر ما 

 كل مستوى من مستوياته المعرفية. بالطريقة التقليدية بالنسبة لالختبار ككل وفي

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:

ما المفاهيم االجتماعية المتضوومنة في دروس وحدتي)سووورية والتاريخ، الحياة في الجمهورية العربية   -1

 السورية( من كتاب مادة الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي؟

 ي اكتسووواب متعلمي الصوووف الرابع األسووواسوووي المفاهيم االجتماعية  اسوووتخدام نموذج هيلدا تابا ف أثرما  -2

لموادة الدراسوووووووات االجتماعية    تنميوة التحصووووووويول المعرفي   والموجودة في محتوى الودروس المختوارة   

التقليدية المسوووووتخدمة وفقًا لنسوووووبة الكسوووووب المعدل بالنسوووووبة لالختبار ككل وفي كل     مقارنة بالطرائق 

 مستوى من مستوياته المعرفية؟

اسووووووتخدام نموذج هيلدا تابا االسووووووتقرائي في اكتسوووووواب المفاهيم االجتماعية وتنمية التحصوووووويل   أثرما  -3

متعلمي الصوووووووف الرابع األسووووووواسوووووووي في محتوى الدروس المختارة لمادة الدراسوووووووات   لدى المعرفي
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يلي صووواالجتماعية مقارنة بالطرائق التقليدية المسوووتخدمة وفقًا لمسوووتوى اإلتقان بالنسوووبة لالختبار التح  

 ككل؟

اسووووووتخدام نموذج هيلدا تابا االسووووووتقرائي في اكتسوووووواب المفاهيم االجتماعية وتنمية التحصوووووويل   أثرما  -1

متعلمي الصوووووووف الرابع األسووووووواسوووووووي في محتوى الدروس المختارة لمادة الدراسوووووووات  لدى المعرفي 

بار ككل وفي الختاالجتماعية مقارنة بالطرائق التقليدية المسووتخدمة وفقًا لمسووتوى االحتفاظ )بالنسووبة ل  

 كل مستوى من مستوياته المعرفية؟

ما الفروق في اكتسووواب المفاهيم االجتماعية وتحصووويل المتعلمين المعرفي لمحتوى الدروس المختارة   -2

 وفق متغيرات )الطريقة، الجنس( وبالنسبة لالختبار ككل وفي كل مستوى من المستويات المعرفية؟

 التدريس باستخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائي؟المقترحات التي يوصى بها لتطوير ما  -1

 تم اسوتخدام المنهج الوصووفي التحليلي في جمع المعلومات ، وتحليل محتوى وحدتي "   : منهج البحث

سوووووورية والتاريخ ، والحياة في الجمهورية العربية السوووووورية " السوووووتخراج المفاهيم المتضووووومنة فيها 

ريبي الذي تطلب وجود مجموعتين مجوعة ضوووابطة ومجموعة واختيار أكثرها تكرارا، والمنهج التج

متعلمووة ، تعلموا دروس الوحوودتين  31متعلم و  33( متعلم بينهم 22تجريبيووة .التجريبيووة ضووووووومووت ) 

 32( متعلم بينهم 11الدراسووويتين وفق نموذج هيلدا تابا االسوووتقرائي ، والمجوعة الضوووابطة ضووومت )  

 أيضا باستخدام الطريقة التقليدية. متعلمة. تعلموا الدروس نفسها 32متعلم و

 : شوووووووملت متغيرات البحث المسوووووووتقلة ) الطريقة ، الجنس ( أما المتغير التابع فهو )  متغيرات البحث

 مدى اكتساب المتعلمين للمفاهيم االجتماعية (.

  :تضمن البحث اإلجراءات التالية:إجراءات البحث 

 لصووووووولة بنموذج هيلدا تابا االسوووووووتقرائي ، ومادة االطالع على األدبيات والدراسوووووووات السوووووووابقة ذات ا

 الدراسات االجتماعية ، واالستفادة منها في القسمين النظري والعملي للبحث.

  تحليل محتوى دروس وحدتي )سوووورية والتاريخ، والحياة في الجمهورية العربية السوووورية( من كتاب

 لمفاهيم االجتماعية المتضمنة فيهما.مادة الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي بهدف تحديد ا

       تصوووووووميم البرنوامج التعليمي وفق خطوات نموذج هيلودا توابوا بكافة مكوناته:)الهدف العام ، األغراض

، الخطة الصوووفية، التقويم البنائي ، الوسوووائل التعليمية ، التقويم النهائي(.  السووولوكية، المحتوى التعليمي

 ن.ثم التأكد من صدقه وعرضه على المحكمي

 .تصميم االختبار التحصيلي وفق المستويات المعرفية الستة لتصنيف بلوم ، والتأكد من صدقه وثباته 
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 .التجريب االستطالعي للبرنامج التعليمي : بهدف الوقوف على مدى قابليته للتنفيذ 

    ، التجريب االسووتطالعي لالختبار التحصوويلي وتحليل بنوده ،و حسوواب معامالت السووهولة والصووعوبة

 التمييز لها، وتحديد الزمن الالزم لتطبيقه.و

 .التجريب النهائي ويتضمن : اختيار عينة البحث وتقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة 

 .تطبيق االختبار القبلي لضبط التكافؤ بين متعلمي المجموعتين التجريبية والضابطة 

 : تطبيق البرنامج التعليمي 

  لمفوواهيم الثمووانيووة وفق نموذج هيلوودا تووابووا االسوووووووتقرائي وبمعوودل     حيووث تعلمووت المجموعووة التجريبيووة ا

 مفهومين أسبوعيا ، بينما تعلمت المجموعة الضابطة المفاهيم نفسها وفق الطريقة التقليدية.

 .تطبيق االختبار البعدي المباشر بعد االنتهاء مباشرة من تطبيق البرنامج التعليمي 

   ( يوما من تطبيق االختبار القبلي 31فترة زمنية قدرها) تطبيق االختبار البعدي المؤجل بعد مضوووووووي

 المباشر.

 .معالجة النتائج إحصائيا، وتفسيرها، ومناقشتها لإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرضياته 

 .تقديم مقترحات في ضوء نتائج البحث 

  : توصل البحث إلى النتائج التالية :نتائج البحث 

 بالنسبة لمتغير الطريقة :

النتوائج  تفوق نموذج هيلودا توابوا االسوووووووتقرائي على الطريقوة التقليدية في الكسوووووووب المعدل للمفاهيم         أثبتوت 

فما فوق( ، وذلك في االختبار ككل وفي كل من  %22االجتماعية والوصوول إلى مسوتويات إتقان عالية )  

 مستوياته المعرفية وبفروق ذات داللة إحصائية .

التقليدية الشووووائعة في تحقيق نسووووبة الكسووووب المعدل ، والوصووووول إلى   في حين كانت هناك فاعلية للطريقة

 مستويات إتقان عالية في مستوى التذكر وبفروق ليست بذات داللة إحصائية .

كموا وأظهر نموذج هيلودا توابا االسوووووووتقرائي تفوقا على الطريقة التقليدية في االحتفاظ بالمعلومات المتعلقة     

 ككل ، وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية وبفروق ذات داللة إحصائية.بالمفاهيم ، بالنسبة لالختبار 

 بالنسبة لمتغير الجنس :  

أظهرت النتوائج أنوه لم يكن لوه تأثير في الفروق بين متعلمي المجموعة الواحدة في االختبار ككل وفي كل    

 مستوى من مستوياته المعرفية اعتمادا على عدم داللة الفروق إحصائيا .



132 
 

 بناء على النتائج السابقة تم تقديم المقترحات التالية:حات البحث : مقتر 

 استخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائي في تدريس مواد دراسية مختلفة . -1

 البدء باستخدام نموذج هيلدا تابا االستقرائي في الصفوف الدنيا. -2

 االهتمام بتوفير بيئة تعليمية غنية في المدارس . -3

 : ف البحث من قسمين :تأل أقسام البحث 

 القسم النظري : وتضمن ثالثة فصول :

األهداف  –األهمية  -المشووكلة  –الفصوول األول : التعريف بالبحث وأهميته ، وتضوومن : المقدمة  -

 –اإلجراءات  –األدوات  –المجتمع والعينة  –المنهج  –المتغيرات  –الفرضوويات  –األسوئلة   –

 رائية.المصطلحات والتعريفات اإلج –الحدود 

 الفصل الثاني : وتضمن الدراسات السابقة العربية واألجنبية. -

 الفصل الثالث : وتطرق إلى المفاهيم االجتماعية ونموذج هيلدا تابا االستقرائي. -

 القسم العملي : وتضمن ثالثة فصول :

ن مالفصووووول األول : وتناول كيفية تصوووووميم أدوات البحث التعليمية والتقويمية وتطويرها والتأكد   -

 صدقها وثباتها .

 الفصل الثاني : وتضمن إجراءات التجريب النهائي. -

 الفصل الثالث : وتضمن تحليل األثر وعرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها. -
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 قائمة المراجع

 أوال : المراجع العربية :

 ن .، دار أسامة ، عما الشامل في تدريس المواد االجتماعية( :  2222األمين ، شاكر )  -1

فرراعليررة برنررامج ترردريبي مقترح لمعلمررات الجغرافيررة في المرحلررة   (:2222األهدل ، أسماء ) -2

الثانوية لتدريس المفاهيم بالطريقتين االسرررررتنتاجية واالسرررررتقرائية وتقويم الطالبات حسرررررب  

 .األقسام األدبية بمحافظة جدة –، كلية التربية للبنات نموذج ويسكنسون 

 ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، مصر.مهارات التدريس الفعال ( : 1112ابراهيم ، مجدي ) -3

، مكتبة الفالح ،  المنهج المدرسرري للقرن الحادي والعشرررين ( : 1112ابراهيم ، عبد اهلل ؛سووعادة ، جودة ) -1

 العين ، اإلمارات .

 ب .، القاهرة ،عالم الكت معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم(:2221إبراهيم ،مجدي ) -2

، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصوووورية ،  علم النفس التربوي( : 1111أبو حطب ، فؤاد ؛ صووووادق ، آمال )  -1

 مصر.

 

ة للمرحلتين االبتدائية والمتوسرررررررطة : مناهج المواد االجتماعي(: 2221بارث ، جيمس ل.) -2

 ، ترجمة : عبد اهلل العجاجي، النشر العلمي والمطابع ، السعودية. النشاطات والمواد التعليمية

، منشوووورات جامعة  المناهج التربوية( : 2223/2221بشوووارة ، جبرائيل ؛ الياس ، أسوووما )  -1

 دمشق ، كلية التربية .

أثر اسرررررتخدام التعلم التعاوني في تدريس ( : 2223مد ) البشوووووايرة ، زيد ؛ الطراونة ، مح -12

بعض المفاهيم الفيزيائية على تحصرريل طلبة الصررف التاسررع األسرراسرري في مديرية التربية   

، مجلووة كليووة التربيووة ، جووامعووة  والتعليم للواء المزار الجنوبي مقررارنررة بررالطريقررة التقليررديررة 

 (.1( ، العدد )11أسيوط ، مصر ، المجلد )

 ،بيروت . معجم مصطلحات العلوم االجتماعية( : 1122أحمد زكي )بدوي ، -11
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 والطريقة وتنسررون لومير تابا هيلدا نمطي من كل أثر (:1111)سووليمان محمد خالد، نيب -12

 ماجستير رسوالة  ،اّلنحوية للمفاهيم األسراسري   العاشرر  الصرف  طلبة اكتسراب  في االعتيادية

 .عمان،األردن البيت، آل جامعة منشورة، غير

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة. التدريس والتعلم  األسس النظرية( : 1112ابر ، جابر عبد الحميد )ج -13

فاعلية التدريس باسرتعمال نموذج هيلدا تابا في  :  (2221الجبوري ،حمدان مهدي عباس ) -11

 ، اكتسررراب طلبة كلية التربية السرررياسرررية لمفاهيم البحث التربوي,كلية التربية األسررراسرررية   

 بابل .جامعة 

 تحصرريل في تابا وهيلدا تنيسررون-ميرل نموذجي أثر (:2222(محمد صووابرين الحراسوويس، -12

 مبحث نحو اتجاهاتهم وفي األردن في األسررراسرررية  المرحلة طلبة لدى التاريخية المفاهيم

 .األردن العليا، للدراسات العربية عمان جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة .التاريخ

، مجلة المعلم  الدراسات االجتماعية واإلنسانية طبيعتها وأهمية تدريسها( : 2221 حماد ، عبد الحكيم ) -11

 (.1( ، الجزء )2( و)1العربي ، وزارة التربية ، سورية ، العددان )

( : 2221،/222حمصوي ، هيام ؛ الشوماع ؛ مأمون ؛ صارم ، أحمد ؛ نشواتي ، محمد؛ جبان ، رياض )    -12

 ،المؤسسة العامة للمطبوعات ، وزارة التربية ، دمشق . وتقنياتها طرائق تعليم المواد االجتماعية

تدريس ( : 2222حميدة ،إمام ؛ عرفة ، صوووالح ؛ العر  ، حسووون ؛ شوووحات ، محمد ؛ القرشوووي ، أمير )  -12

 ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، مصر . الدراسات االجتماعية في التعليم العام

 ، دار أسرراليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق( : 2212الحوامدة ، محمد ؛ عاشووور راتب ) -11

 .3المسيرة ، عمان ، األردن ، ط

، جدار الكتاب  تصرررررررميم التدريس بين النظرية والتطبيق ( : 2222الحوامودة ، محمود ؛ العدوان ، زيد )   -22

 .1العالمي للنشر والتوزيع ، إربد ، األردن ، ط

،  ى أدب األطفال في ضرروء معايير األدب في التصررور اإلسررالمي تحليل محتو( : 1111حويجي ، نعمة )  -21

 مكتبة الملك ، الرياض.

 ، دار المسيرة ، عمان . تصميم التعليم ) نظرية وممارسة (( : 2223الحيلة ، محمد ) -22

 .1، دار المسيرة ، عمان ، ط طرائق تدريس الدراسات االجتماعية( : 2221خضر ، فخري ) -23
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21- 

. 

22- 

 

، مطابع التعليم  ريس العلوم االجتماعيةالطر  الخاصة في تد(: 1112سعد ، نهاد صبيح ) -21

 العالي ، بغداد .

طر   –الدراسررررات االجتماعية  ( : 2222سووووعيد ،عاطف محمد ؛عبد اهلل ، محمد جاسووووم )   -22

 .1، دار الفكر العربي ،ط التدريس واالستراتيجيات

، عمان ، ، دار الفكر  تنمية المفاهيم والمهارات العلمية وطر  تدريسرررررها ( : 2221سوووووالمة ، عادل )  -22

 .1األردن ، ط

21- 

 

، كلية التربية ، جامعة دمشووق ، سووورية ،    طرائق تدريس التاريخ( : 1111 – 1112سووليمان ، جمال ) -32

 مديرية الكتب الجامعية .

 .2،الرياض ،ط لتدريس الرياضيات المدخل( : 1121الشارف ، أحمد ) -31

معجم المصرررررطلحات التربوية المعرفة في ( : 2223شووووحاتة ، حسووووون ؛ النجار ، زينب ؛ عمار ، حامد )  -32

 .2، عالم الكتب ، القاهرة ، ط المناهج وطر  التدريس

، دار عالم  المختبر المدرسررررررري ودوره في تدريس العلوم( : 2222شوووووواهين ، جميل ؛ حطاب ، خولة )  -33

 .1افة للنشر والتوزيع ، عمان ،طالثق

أثر النم  المعرفي االندفاعي والتأملي على ( : 2223الشووقيرات ، محمد ؛ زعبي ، أحمد )  -31

 ،بعض اختبارات الذاكرة و حل المشكالت عند طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة مؤته 

 (.1(، )12مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية ، )
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دار  تحليل المحتوى في العلوم اإلنسرانية , مفهومه , أسسه , استخداماته , :  (1122طعيمة ، رشودي )  -32

 الفكر العربي ، القاهرة .

، دار المسيرة ،  الدراسرات االجتماعية , طبيعتها , أهدافها , طر  تدريسها ( : 2222الطيطي ، محمد ) -31

 .1عمان ،ط

تسررراب التالميذ للمفاهيم فاعلية الطريقة االسرررتقصرررائية في اك( : 2221العاتكي ، سوووندس ) -32

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة دمشق . االجتماعية

مناهج وأسررراليب تدريس الرياضررريات للمرحلة األسررراسرررية    ( : 2222عباس ، محمد ؛ العبسوووي ، محمد ) -32

 . الدنيا

31- 

 

،دار المسيرة النظرية والتطبيق –علم النفس التربوي ( : 2222العتوم ، عدنان ؛ آخرون ) -12

 للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان.

الفكر العربي ،/ ، دار  أساليب تدريس الرياضيات والعلوم( : 2222عريفج ، سامي ح سليمان ، نايف )  -11

 .1القاهرة ،ط

 .1، دار صفاء للنشر والتوزيع ، األردن ، عمان ، ط تنظيم بيئة التعلم( : 2221عطية ، محسن ) -12

 تدريس في واالسررتنباط االسررتقراء نموذجي اسررتخدام أثر (:2221)اهلل عبد يحيى العقيلي، -13

 رسووالة  ،هانحو واتجاهاتهم األسرراسرري   السررادس  الصررف طالب تحصرريل  على العلوم مادة

 .اليمن منشورة، غير ماجستير

،عامر للطباعة والنشوور ، المنصووورة ،  مصررطلحات في المناهج وطر  التدريس( : 2222علي ، محمد ) -11

 مصر.

 .1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط التربية العلمية وتدريس العلوم(: 2222علي ، محمد السيد ) -12

تراتيجيات كلوز ماير وميرل تنيسررون وهيلدا أثر اسررتخدام اسرر( : 2222العنبكي ، سووندس ) -11

تابا في تنمية التفكير االسررررررتداللي واكتسرررررراب المفاهيم التاريخية واالحتفاظ بها لدى طلبة 

 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، ابن رشد ، بغداد .الصف الرابع العام
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تاج في تنمية بعض المفاهيم أثر طريقتي االسرررررتقراء واالسرررررتن( : 2222الغزالي ، فادية ) -12

 .11، مجلة كلية التربية بالزقازيق ، التاريخية لدى تالمذة الصف الرابع للمرحلة االبتدائية

تابا  ُأنموذج هيلدا أثر تدريس المفاهيم البالغية بإسررتخدام (:2222الغضووبان ،سووالم ناجي) -12

رسووالة ماجسووتير  ، بيةواالسررتبقاء لدى طلبة قسررم اللغة العربية في كلية التر في التحصرريل

 .البصرة جامعة ،ساسية في ميسانكلية التربية األغير منشورة ،

اسرررررررتراتيجيات تعليم محتوى المنهاج  ( : 1111فرحوان ، اسوووووووحق ؛ بلقيس ، أحمود ؛ مرعي ، توفيق )    -11

 .2، دار الفرقان ، األردن ، عمان ، ط التربوي

22- 

 

21- 

 

 ، دار الشروق ، عمان ، األردن. سيكولوجية التدريس( : 2221طامي ، يوسف ؛ قطامي ، نايفة ) ق -22

23- 

 

مية المفاهيم الجغرافية فعالية اسرررتخدام اسرررتراتيجيات ما وراء المعرفة في تن ( : 2222كامل ، مجدي ) -21

( ، 1(، العوودد )23المجلوود ) ، مجلووة كليووة التربيووة ، جووامعووة أسووووووويوط ،    لرردى تالميررذ المرحلررة اإلعررداديررة 

 (.1)الجزء

 ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر . اتجاهات حديثة في المناهج وطر  التدريس( : 1112كوجك ، كوثر ) -22

، دار  أسرررراليب تدريس الدراسررررات االجتماعية  ( :1112عودة ) اللقاني ، أحمد ؛ أبو سووووبينة ، -21

 .1الثقافة ، عمان، ط

22-  
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العلوم االجتماعية , مدخل إلى ( : 2222/2221مراد ، سووووومير ؛ سوووووليمان ، جمال ؛ شووووومسوووووين ، نديم ) -22

 ، جامعة دمشق ، دمشق . التاريخ والجغرافية

فعالية اسررررررتخدام اسررررررتراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية المفاهيم  ( : 2222المرشوووووود ، يوسووووووف )   -21

، مجلة كلية التربية ، جامعة  الجغرافيرة لردى تالميرذ المرحلرة المتوسرررررررطة بالمملكة العربية السرررررررعودية      

 ( .1( ، الجزء )11المنصور ، مصر ، العدد)

 ، دار الفكر ، عمان ، األردن. تعليم التفكير في الدراسات االجتماعية( : 2223المصري ، قاسم ) -12

11-  

 ، جامعة دمشق ، دمشق. التعلم ونظرياته( : 1112/1113منصور ، علي )  -12

،  تعليم العلوم والرياضرريات لألطفال( : 1112، عطية محمد )  نصوور ، رضووا ؛ عبد اهلل ، عفيف ؛ عطية -13

 دار الفكر للطباعة ، القاهرة.

 ، دار دلتا للطباعة، طنطا ، مصر. تدريس الدراسات االجتماعية( : 2222هجرس ، عطية ) -11

 .وثيقة المعايير لمادة الدراسات االجتماعية( : 2221وزارة التربية ) -12

 

 :ثانيا : المراجع األجنبية 

67- 
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 األستاذ الفاضل....................

 

ي  األساااسااالرابع تقوم الباحثة بإعداد معيار خاص بتحليل محتوى كتاب مادة الدراساا  اجتتااعية للفاا  ا 

وذلك بهدف وضاااااع  اااة بالافااليت اجتتااعية الواردة كي الوتاب وتحدثد اكثر الافااليت اجتتااعية تورارا  

لك كي إطار وذ ناوذج اليلدا تابا اجسااتقرااي كي الوتاب وانتقااها لتوون الافااليت التي ساايتت تدرثاااها وك  

كي اكتااااااب الافااليت اجتتااعية كي  تابا اجسااااتقراايناوذج اليلدا  كاعليةالبحث الذي ثتت إعداده بعنوان )

 .(دمش دراسة تجرثبية كي مدارس محاكظة  – مادة الدراسا  اجتتااعية

ارتو التفضاال ببيان راثوت بالاعيار الصاص بتحليل الاحتوى والافااليت التي ثتضااانهال والتورم بإضاااكة 

لاعيار وركع ماااتوى تحقيقل للهدف الاحدد اثة مقترحا  ترون انها من الااون ان تاااهت كي تحاااين ا

 منل.

 ولكم جزيل الشكر   

 الباحثة  سارة فندي  

 



 ب
 

 معيار تحدثد مفااليت الدراسا  اجتتااعية

 الحياة كي سورثة( –تارثخ سورثة  -للافهوم اجتتااعي ثالثة مجاج  راياية الي) بيئة سورثة

 الفرعيةالافااليت  الافااليت الراياة الاوضوع الراياي

 
 
 

 بيئة سورثة -ا
 
 
 

 
 الاوان -1

 (التركيب الاواني1-1)

 (الوثاكة والتوزع1-2)

 
 انااط الاعيشة -2

 (البادثة 2-1)
 

 (الرث 2-2)

 (الادثنة2-3)

 
 
 
 
 
 

 تارثخ سورثة -ب
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 الحضارة -1

 

( الحضارا  1 -1)
 القدثاة 

 ( التقدم الحضاري 1-2)
 
 ( الاراكز الحضارثة 1-3)

 ( مدن تارثصية 1-4)

 ( القالع والحفون 1-5)

 (الاااتد والونااس1-6)

 ( القفور1-7)
 

 انواع اجستعاار اجستعاار -2
 

 انواع الثورا   الثورا   -3
 

 ( الشهيد1-4) الشهادة  -4
 

 ( عيد الشهداء4-2)
  

 
 الحياة كي سورثة -ج

 
 
 

 
 
 

 
 

 النشاط البشري  -1

 ( الزراعة1-1)

 ( الفناعة 1-2)

 ( التجارة1-3)
 

 ( النقل1-4)
  

 ( الاياحة1-5)



 ج
 

 
 
 
 
 

 الحياة كي سورثة-ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( اجتفال1-6)
  

 
 الاواطنة -2

 ( الوطن2-1)

 ( الاواطن2-2)
 

( الااتلوا  العامة 2-3)
 والصاصة 

 

 
 اإلدارثة  التقاياا  -3

 ( الوحدا  اإلدارثة3-1)

 ( اإلدارة الاحلية 3-2)

  الحقوق-4

  الواتبا   -5

 

 

 



 د
 

است  الافهوم
 الافهوم

 رست مفور صور امثلة شرح تعرث 
 بياني

 سؤال نشاط



 ه
 

الحضارات 
 القديمة

 الحضارات
 (44القديمة )

        

المدن 
 التاريخية

المدن التاريخية 
(44) 

المدن التاريخية 
(44) 

المدن التاريخية 
(44) 

تقع إيبال  
شمال 

سورية 
 44ص

تقع ماري 
على 

الضفة 
 44ص
تقع 

أوغاريت 
 44ص

تدمر تقع 
 44ص

بصرى 
 44ص

أفاميا 
 44ص

 (44*إيبال )
 44*ماري )

*أوغاريت 
(44) 

 (44*تدمر )
 (44) *بصرى
 (44أفاميا )

 الرصافة

*الصورة 
( مدينة 2)

إيبال 
األثرية 

(44) 
*الصورة 

(3 )
أورنينا 
مغنية 

المعبد في 
ماري 

(44) 
*الصورة 

(4 )
الحروف 

المسمارية 
في 

أوغاريت 
(44) 

*الصورة 
(4) 

مدينة 
تدمر 

(44) 
*صورة 

(6 )
بصرى 

(44) 

*نشاط   
(2 )

 46ص
*نشاط 

(1 )
 45ص

*سؤال 
(4 )

 46ص
* سؤال 

(2) 
 45ص
 

 

المراكز 
 الحضارية

المراكز 
 (44الحضارية )

*نشاط       
(3 )

 46ص
*نشاط 

(4 )
 46ص

*نشاط 
(4 )

 45ص

 ا

 (44قالع ) قالع
 (44قالع )

*بنت  
القالع 

والحصون 
ألهداف 
عسكرية 

في مواقع 
يصعب 

على 
األعداء 
احتاللها 

 44ص
*تشمخ 

معه 
صالح 
الدين 

 44ص

*قلعة صالح 
 (44الدين )
 (44حلب )

 (44الحصن )
 (44المرقب )

صالح الدين 
(45) 

 (45المرقب )

( 2سؤال )    
 45ص

 (44حصون ) حصون
 (44حصون )

        



 و
 

 (44قصور ) قصور
 (44قصور )

*قصر العظم   
(44) 

*قصر هارون 
(44) 

*قصر الحير 
 (44الغربي )

*قصر الحير 
 (44الشرقي )
*هارون 
 (45الرشيد )

قصر الحير 
(45) 

*الصورة 
(4 )

قصر 
الحير 

 الشرقي
*الصورة 

(15 )
قصر 
العظم 

(44) 
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 األالداف الالوكية : -اوج  

 يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن :

 في المجال المعرفي : -أ(

 المكان الذي يعيش فيه )تذكر( .أن يذكر اسم  .1

 أن يعد بعض المدن السورية )تذكر( . .2

 أن يبرر سبب اعتباره حمص مثااًل منتميًا لمفهوم المدينة )فهم( . .3

 أن يبرر سبب اعتباره صلنفة مثااًل غير منتميًا لمفهوم المدينة )فهم( . .4

 أن يقدم أمثلة منتمية لمفهوم المدينة )تطبيق( . .4
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التلميذ اسم 
المكان الذي 
 يعيش فيه .

أن يعدد  -2
التلميذ بعض 

 المدن السورية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أن يقدم  -3

التلميذ أمثلة 
منتمية لمفهوم 

 المدينة
أن يقدم أمثلة -4

غير منتمية 
 لمفهوم المدينة.

 
أن يبرر  -4

التلميذ سبب 
اعتباره حمص 

تبدأ المعلمة بتقديم القصة التالية : يعيش حسام  التهيئة :

وعائلته في الريف وفي أحد األيام اصطحبه والده إلى 
المدينة لقضاء بعض األمور وشراء بعض الحاجات 

دهش أحمد بما رآه وسأل والده: أيهما أكبر يا أبي 
أم القرية؟ وبما يعمل سكان المدينة ؟ هل هناك المدينة 

مدن أخرى في قطرنا؟ وعندما أجابه والده عن كل 
األسئلة سر كثيرًا وطلب من والده أن يتجول في أحياء 

 المدينة وشوارعها وعندما عاد حكى إخوته .
 التصطيط :

 تحديد المعلومات وجمعها لتحديد المشكلة : -1
بعد سرد القصة تحاور المعلمة التالميذ حول مضمونها 

 ثم تسألهم :
 أين يعيش كل منكم؟ هل زرتم مدينة ما ؟ ماذا شاهدتم؟ 
تستمع اإلجابات متنوعة ثم تعرض بعض الصور لمدن 
في الجمهورية العربية السورية وتقوم بمناقشة التالميذ 

(؟ 1حول تلك الصور: ماذا تشاهدون في الصورة رقم )
 ماذا تمثل ؟

 تحديد المعلومات المنتمية للمشكلة وتوزيعها وتصنيفها : -2
تسأل المعلمة هل يمكن تجميع الصور السابقة في فئات متشابهة ؟ 
ليتوصل التالميذ بعد تأمل الصور إلى أن بعضها مدن قديمة تعود 
إلى تاريخ قديم وبعضها مدن حديثة, ثم تسألهم ما األساس )المعيار( 

االعتماد عليه عند التصنيف؟ يحتمل أن يجيب التالميذ )وفق  الذي تم
خبرة سابقة( تبعًا لقدم المدينة أو حداثتها . فتسأل المعلمة هل هناك 
ما يجمع المدن جميعًا؟ وذلك لحث التالميذ على التوصل إلى السؤال 
الرئيس الذي يمثل المشكلة وصياغته بالشكل : ما المقصود بالمدينة 

 السبورة .ويسجل على 
تفسير البيانات والمعلومات : تقوم المعلمة بعرض مجموعة  -2

جديدة من الصور المقسمة إلى قسمين أمثلة وال أمثلة 
وتطرح على التالميذ األسئلة التالية : ما الذي يمكنكم 
مالحظته في الصور التالية؟ أين يعمل الناس في الصور 

حديثة  التالية؟ وتكون اإلجابة المتوقعة : هناك مدن
بشوارعها العريضة وأبنيتها العالية وأسواقها ومستشفياتها 
ومراكزها الثقافية ومدن قديمة تتميز بأحيائها القديمة 
وأزقتها الضيقة وأسواقها القديمة وهناك قرى صغيرة تتميز 
ببيوتها الصغيرة وشوارعها الضيقة وبعض الناس يعملون 

يذ بطرح في مصانع وبعضهم في األرض, ويقوم التالم
أمثلة لمعرفة أي من هذه الصور ممثلة للمفهوم وأيها ال 
ويجيب المعلمة )بنعم أو ال ( ثم تطلب المعلمة من التالميذ 
تقديم أمثلة جديدة وال أمثلة جديدة عن المفهوم, قد يقدم 
التالميذ األمثلة التالية لمفهوم المدين )حمص,درعا, 

فة, مشتى الحلو, طرطوس, دمشق( والالأمثلة التالية )صلن
كسب( ثم يقوم بعد تقديم األمثلة والالأمثلة بتصنيفها في 
جدولين متقابلين وذلك للمقارنة بينها. ثم تطلب المعلمة من 
التالميذ تقديم تبرير العتبار مثال ما منتمي للمفهوم ومثااًل 
 -آخر غير منتمي )دون أن تثبت أو تنفي أي إجابة( مثل: 

يز بشوارعها العريضة وأبنيتها حمص مدينة ألنها تتم
 –الحديثة ويعمل سكانها في التجارة والصناعة والخدمات .

دمشق مدينة ألنها أيضًا تتميز بشوارعها العريضة وأبنيتها 
 الحديثة  ومستشفياتها وجامعاتها ومراكزها الثقافية .
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برر سبب -4

اعتبارك 
)حمص( مثااًل 
منتميًا لمفهوم 
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برر سبب -6

اعتبارك 
)صلنفة( 
مثااًلغير 

منتمي لمفهوم 
 المدينة 
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مثاال منتميا 
 لمفهوم المدينة.

أن يبرر  -6
التلميذ سبب 

اعتباره صلنفة 
مثااًل غير 

منتمي  لمفهوم 
 المدينة.

 

 
أن يقترح  -4

التلميذ فرضيات 
أولية تجيب عن 

األسئلة 
 المطروحة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أن يثبت  -4

التلميذ صحة أو 
خطأ الفرضيات 

 التي قدمها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وتشملتطبي  الابادئ : 
 ألوفة :التنبؤ بالتائج وتفسير بعض الظواهر غير الم-1

من المحتمل أن يتوصل التالميذ إلى اقتراح الفرضيات التالية أو 
 التنبؤ بالنتائج التالية :

 يوجد في سورية مدن حديثة ومدن قديمة -

تتميز المدن الحديثة بشوارعها العريضة  -
وأبنيتها العالية وأسواقها المتنوعة ومراكزها 

 الثقافية .
ة وأزقتها تتميز المدن القديمة بأحيائها القديم -

 الضيقة .
يعمل سكان المدينة بالتجارة والصناعة   -

 والخدمات.
تتوافر في المدينة خدمات كثيرة كالجامعات  -

 والمستشفيات والمراكز الثقافية .
 توضيح التنبؤات ودعمها )التفسير( : وتشمل -2

توزع المعلمة على كل تلميذ مغلفًا يحوي  جمع األدلة : -أ
صوراً المدن السورية بنوعيها القديم والحديث وتمثل كاًل 
من شوارعها العريضة والضيقة وأسواقها المتنوعة 
والصغيرة وأبنيتها العالية والبيوت القديمة إضافة 
لملخصات معلومات متنوعة وتطلب من التالميذ 

ظ المصور وحدد نوع تفحصها وتوجههم بأسئلة مثل الح
المدينة الحظ الصور واذكر بماذا تتميز المدن الحديثة, 

 الحظ الصور واذكر بماذا تتميز المدن القديمة .
يقوم التالميذ في هذه الخطوة بالبحث عن  تنظيم األدلة : -ب

المعلومات في الصور وكتابتها على شكل معلومات 
مكتوبة , قد يالحظ التالميذ من خالل الصور أن مدينتي 
دمشق وحلب فيهما قسمين قسم حديث وقسم قديم فيقوم 
بصياغة العبارة التالية: تقسم مدينة دمشق إلى قسمين قسم 

واسعة وأبنيته العالية وقسم قديم حديث يتميز بشوارعه ال
يتميز بسوره القديم وأسواقه القديمة ثم يقومون بتصنيف 
المعلومات المستقاة من المصادر وتنسيقها على الشكل 

 التالي :  
 

 عمل سكانها أهم ما يميزها نوعها المدينة

قسمين  حلب
حديث 
 وقديم

شوارعها وأبنيتها 
 العالية وجامعاتها

 التجارة
 والصناعة

أسواقه المتنوعة  حديث حمص
 وشوارعها العريضة

الخدمات 
كالتعليم 
والصحة 

 والنقل

تحليل األدلة : تطلب المعلمة تحدي أوجه الشبه  -ج
واالختالف بين المعلومات المستقاة من مصادر متنوعة 
وقد يقارن التالميذ بين الصور ونوع كل مدينة وعمل 

جيله وصلوا إليه وتقوم بتسسكانها ثم تطلب منهم تقديم ما ت
 على السبورة .

مناقشة الفرضيات في ضوء األدلة : تكتب الفرضيات  -د
على السبورة وتتم قراءة كل منها وتناقش في ضوء األدلة 
التي توصل إليها التالميذ ثم تصل الفرضيات المدعمة 
بدالئل ويتم حذف ما هو غير مدعم بدالئل . مثل : ترفض 

 الفرضية :
مدينة حديثة )أي لعدم وجود أدلة كافية( . وبعد طرطوس 

إثبات الفروض يتوصل التالميذ إلى تحديد المدن 
السورية, نوعها, أهم ما يميزها, عمل سكانها. بعد ذلك 
توجه المعلمة التالميذ إلى صياغة تعريف المدينة بلغتهم 
 ثم تسجيله على السبورة ويسجله التالميذ على دفاترهم .
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اقترح -4
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عن األسئلة 

 المطروحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أثبت صحة -4

أو خطأ 
الفرضيات 
 التي قدمتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عرف مفهوم 4

 المدينة.
 
 
 

استخلص -15
السمات 



 ف
 

 
أن يعرف -4

التلميذ مفهوم 
 المدينة.

 
أن  -15

 يستخلص التلميذ
السمات 

األساسية لمفهوم 
 المدينة .

 
 

أن  -11
 يستخلص التلميذ

عمل سكان 
 المدينة .

أن يقدر  -12
التلميذ الجهود 

المبذولة من قبل 
الدولة لتوفير 

الخدمات 
المتنوعة ألهل 

 المدينة .
أن يجمع  -13

التلميذ صورًا 
لبعض المدن 

 السورية .
يقارن  أن -14

التلميذ بين 
مدينتين من 

حيث شوارعها 
 وأسواقها .

 

تسأل المعلمة : ما المزايا التي تتمتع بها المدن التعميم :  -
الحديثة ؟ وما الذي أكسبها ذلك؟ ما المزايا التي تتمتع بها 

المدن القديمة ؟ وما الذي أكسبها ذلك؟ ما ذا يعمل أهل 
المدن؟ بعد اإلجابة عن األسئلة التالية يمكن أن يتوصل 

تتميز المدن -1التالميذ إلى التعميمات التالية : 
لحديثة بشوارعها العريضة وأبنيتها العالية ا

وأسواقها المتنوعة وجامعاتها ومراكزها الثقافية 
تتميز المدن القديمة بأحيائها القديمة وأزقتها  -2.

يعمل سكان المدينة -3وشوارعها  الضيقة. 
بالتجارة والصناعة  والخدمات المختلفة كالتعليم 

خدمات تتوافر في المدينة -4والصحة والنقل . 
كثيرة كالجامعات والمستشفيات والمراكز 

 الثقافية وتبذل الدولة جهودًا كبيرة لتوفير هذه 
 وتسجل التعميمات على السبورة .الخدمات . 

 
التطبيق : تساعد المعلمة التالميذ على تطبيق التعميمات  -ه

ما  -1التي تم التوصل إليها من خالل األسئلة التالية : 
 بماذا يعمل أهل المدن ؟-2 أهم ما يميز المدن ؟

 
 

نشاط : تكلف المعلمة التالميذ بجمع صور لبعض المدن  -و
 في سورية. 

 
 

ثم تطلب منهم المقارنة بين مدينتين من حيث شوارعها 
 وأسواقها . 
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بين مدينتي 
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ودمشق 
الحديثة من 
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وأبنيتها 
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 المدن التاريخية هي أماكن أثرية تعود إلى جميع عصور التاريخ. 

 تتميز المدن التاريخية بحضاراتها الراقية وآثارها العظيمة. 

تتميز المدن التاريخية عن المدن الحديثة بآثارها الخالدة منذ أقدم العصور. 
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Summary of Research in Arabic 

 
In late years, it is emphasized on building the Curricula of social studies based on 

concepts, and using teaching methods which help learners to increase their efficient 

work through their involvement in the educational process. So the researcher chose the 

inquiry method of Hilda Tab because of its harmony between the subject content of 

concepts of social studies from one side, and the wide learner’s positive participation in 

the educational process from the other side. The efficiency of this method is experienced 

in learner’s acquisition of Social Studies and their knowledge development in social 

studies. 

 

Purpose of Research: 

The main purpose of this research: 

1. To figure out the effectiveness of the inquiry Method of Hilda Tab of Fourth – 

Grade Students’ Acquisition of the social concepts and their modified 

development of these concepts with comparison to the traditional method. 

 Questions of Research: 

Depending on what is mentioned above, the research has sought  to answer the following 

questions: 

The research answers the following main question: 

What is the effectiveness of the inquiry Method of Hilda Tab of Fourth – Grade 

Students’ Acquisition of the social concepts with comparison to the traditional method 

for the final test and for each level of knowledge?  

This main question has the following sub questions: 

 What are the social concepts included in my unit (Syria – History – life in Syrian 

Arab republic) from the textbook of Social Studies for Fourth-Grade Students?.  

  What is the effectiveness of using the inquiry Method of Hilda Tab of Fourth – 

Grade Students’ acquisition of the social concepts included in the content of 

selected lessons and developing the knowledge acquisition of social studies 

course with comparison to the used traditional methods to fit the ratio of 

acquisition due to the test as a whole and each single modified level of 

acquisition?. 

  What is the effectiveness of using the inquiry Method of Hilda Tab of Fourth – 

Grade Students’ acquisition of the social concepts and developing of modified 

acquisition for Fourth – grades students for the content of selected lessons of 

social studies course with comparison to the used traditional methods to fit the 

level of perfection according to the test as a whole?  

   What is the effectiveness of using the inquiry Method of Hilda Tab of Fourth – 

Grade Students’ acquisition of the social concepts and developing of modified 
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acquisition for Fourth – grades students for the content of selected lessons of 

social studies course with comparison to the used traditional methods to fit the 

level of conservation according to the test as a whole and each single modified 

level of acquisition?.  

 What are the differences in acquisition of social concepts and the acquisition of 

modified learners for the content of selected lessons due to the variables of 

(method – gender) and according to the test as a whole and each single modified 

level of acquisition?.  

 What are the suggestions recommended to develop teaching by using the inquiry 

Method of Hilda Tab? 

 

 Method of Research : 

The analyzing descriptive curricula is used in collecting information and analyzing the 

content of two units “Syria & History, life in Syrian Arab Republic” to get the included 

concepts and choosing more repeated one, and the experimental curricula which requires 

two groups, officer group and experimental group. The experimental group includes 

(72) learners, (33) male learners and   (33) female learners. They learn the lesson of two 

units according to Hilda Tab inquiry method. The officer group includes (69) learners, 

(32) male learners and   (37) female learners, who learned the same lessons by using the 

traditional method.   

 

  Variables of Research : 

The independent variables of research included (method, gender) but the related variable 

is (the extent to which students acquire the social concepts). 

 Procedures of Research : 

The research included the following procedures: 

 Acquaintance the morals and previous studies which are related to Hilda Tab 

inquiry method and social studies and their benefit in two sections, theoretical & 

practical research. 

 Analyzing the content of two units “Syria & History, life in Syrian Arab 

Republic”  of the social studies textbook for Fourth-Grade students to identify 

the social concepts include. 

 Designing the teaching program depending on the steps of Hilda Tab inquiry 

method (the general target, behaviour purposes, educational content, the 

classroom plan, building assessment, educational tools and the final assessment). 

Then, to assure its validity and presenting it to arbitrators.      

 Designing the achievement test according to Bloom’s classification of six 

modified levels, and to assure its validity and constant.      

 Doing an exploratory experimentation of the teaching program and its applicable.  
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 Doing an exploratory experimentation of the achievement test, analyzing its 

items and calculating factors of easiness & difficulty make distinction among 

them, determining the required time for application. 

  The final experimentation includes: selecting the sample of research, then 

dividing it into two groups: experimentation group & officer group. 

 Applying the prior test to control the equivalency between learners of the two 

groups; the experimentation group & the officer group. 

  Applying the teaching program: 

  The experimentation group learned the eight concepts according to Hilda Tab 

inquiry method, where the officer group learned the same concepts according to 

the traditional method with average of two methods weekly.  

 Applying the direct post test after completion of educational program application. 

 Applying the put off post test after period of (31) days following application of 

direct prior test. 

 handling the consequences statistically, interpretation and discussion in order to 

answer the research’s questions and testing its supposition.  

 Presenting suggestions in the light of research’s results.  

  The Research’s Results :   the research reached the following results:   

 For the Method Variable: 

The results proved the superiority of  Hilda Tab inquiry method with comparison the 

traditional method of students’  acquiring the social concepts, and reaching to high level 

of skilfulness (more than 70%) in the test as a whole and to each task separately of its 

modified level with differences of statistical indication.  

However, there was effectiveness to the common traditional method in getting the 

acquisition of high level of memory that the differences were not statistically, 

significant..      

Also, the results proved the superiority of Hilda Tab inquiry method with comparison 

the traditional method in preservation of information related to concepts, in the test as a 

whole and to each task separately of its modified level that the differences were 

statistically, significant.  

For the Gender Variable: 

The results have proved that this variable did not have a big influence on the differences 

among the students of each single group, in the test as a whole and in each task of 

concept acquisition, depending on fact that the differences were not statistically, 

significant.  

 

Research Suggestions: 

Depending on the previous results, the following suggestions have been presented: 

1. Using the inquiry method of Hilda Tab in teaching the different school subjects. 
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2. Starting using the inquiry method of Hilda Tab in lower grades. 

3. Paying attention to the social education textbook of the grades of basic education 

phase and developing them to organize their content based on the bases of 

knowledge. 

4. Caring about providing a rich educational environment at schools. 

 

Parts of Research :  

The research consists of Two parts: 

 

Theoretical Part: includes Three chapters: 

 The first chapter: introducing the research and its importance, which includes: 

Introduction – the problem – importance – purposes – enquiries – suppositions – 

variables – curricula – the society and sample – tools – procedures – determinants 

– terms and the procedural definitions. 

 The second chapter: includes the previous studies; Arabic & foreign. 

 The third chapter: includes the social concepts and the inquiry method of Hilda 

Tab. 

 

Practical Part: includes Three chapters: 

 The first chapter: designing the educational & assessment research tools and its 

development ensuring its validity.   

 The second chapter: includes the final experimentation. 

 The third chapter: includes the analysis  of effectiveness, presenting results, 

discussions and interpretation.   
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