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 ملخص

ائية بننموذج االستقصاء التقديري في ضوء الهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر تطوير أ

ة في االجتماعية في تنمية التحصيييييل لدب طلص الصيييي  التاسييييب لمبحث التربية الوطنية والمدني

لشعب بالتعيين العشوائي؛ إذ تكونت عينة وتم اختيار ا ،2017-2016خلل الفصل الثاني األردن 

ة بلا بي( طالبة؛ حيث تم اختيار مجموعة تجري59الدراسييية من تيييعبتين بلا عدد الطالباا في ما )

م اختيار ت( طالبة من مدرسيية واحدم من اانال لقياأ أثر الوحدم المطورم علي ا، كما 29عددها )

د ل دد الدراسيييية تم اخت30مجموعة ضييييابطة بلا عددها ) يار ( طالبة من نفس المدرسيييية، وتحقيقا

نموذج أ وحدم دراسية من كتاص التربية الوطنية والمدنية للص  التاسب األساسي، وتقديم خطواا

ن االختبار االستقصاء التقديري من خلل ا، وقد تم تصميم اختبار للتحصيل لدب الطالباا؛ إذ تكو

( فقرم، وقد أظ را نتائج الدراسييييية وجود فرو  ذاا داللة إحصيييييائية للتحصييييييل لدب 37من )

الطالباا تعزب للوحدم المطورم في ضييييييوء االسييييييتقصييييييياء التقديري في كتب التربية الوطنية 

نية نية، وفي ضيييييوء النتائج أوبيييييى الباحثان بريييييرورم تطوير كتب التربية الوطنية والمدوالمد

 .ضمن خطواا االستقصاء التقديري

 تطوير وحدم تعليمية، االستقصاء التقديري، التحصيل.  الكلمات المفتاحية:

                                                      
ليمية من كتب التربية الوطنية تطوير وحدم تع" :بعنوان دانا الغزو للطالبة الدكتوراه اطروحة من مستل البحث  *

والمدنية قائمة على االستقصاء التقديري وقياأ أثرها في تنمية التحصيل لدب طلبة المرحلة األساسية في 

 .17/12/2018 بتاريخ اليرموك جامعة في مناقشت ا تم والتي  األردن"،
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Abstract 

This study aims at investigating the impact of developing a model of 

an Appreciative inquiry in light of social structure in developing 

educational achievement for grade 9 female students in National and Civic 

Education textbook in Jordan during the second semester of the academic 

year 2016 – 2017. The study sample contains (59) female students from 

two classrooms, where the experimental group which consists of (29) 

students from one school is chosen due to measuring the impact of the 

developed unit. The control group that contains (30) female students from 

the same school is as well chosen. To achieve the purpose of the study, a 

unit from National and Civic Education textbook grade 9 has been also 

chosen through which steps of the estimated inquiry are provided. 

Achievement test for students has been designed that the scale is consisted 

of (37) items. The study findings show that there are differences in 

statistical significance of the achievement for female students attributed to 

the developed unit in light of the estimated survey in National and Civic 

Education Textbook. In conclusion, researchers recommend that 

developing the textbooks of National and Civic Education is necessary 

throughout the estimated inquiry steps. 

Keywords: Developing an instructional unit, achievement, 

appreciative inquiry. 

 

 المقدمة

مي والتكنولوجي، والتغيراا المتسارعة في مجاالا المعرفة قد فرضت لتقدم العللحظ أن اي  

د مختلفة لألدوار التي يجب أن تقوم به المؤسييييسيييياا التربوية المختلفة؛ من أجل بناء األجيال  واقعا

القادرم على التعامل مع ا واسييتيعاص أدواا بنائ ا بالشييكل الذي يخدم اانسييان في أي بيعة تفاعلية 

ق ماعية وث ثل واجت بالتوظي  األم مام  قد أضييييييحى االهت لك ف لذ تدار. و كل قوم واق ية وفكرية ب اف

د البد منه، إذ تعد التطبيقاا  يا د عمل با يا، ومطل فة واقعا إيجاب قات ا المختل للنظرياا التربوية بتطبي

 التربوية للنظرياا الحديثة داخل البيعاا التعلمية مدخلد اسيييتراتيجيا لتنظيم تعلم المتعلمين بشيييكل

 يحقق األهداد المنشودم.

وتعد البيعة الصييييييفية واحدم من أكثر البيعاا التي تلحظ في ا التطبيقاا التربوية للنظرياا 

التربوية، فنرب كي  أن ا تسيي م في تغيير ثقافة المتعلم، ولم يعد دور البيعة الصييفية اليوم مقتصييراد 

إكسييييييياب م الم اراا المعرفية  على إعداد متعلمين لتلقي وحفظ المعرفة فحسيييييييب، بل ال بد من
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واالجتميياعييية المتنوعيية، وتنمييية قييدرات م العقلييية وإعييدادهم ألدوارهم مواطنين واعين بثقييافت م، 

 وقادرين على المحافظة على هويت م واالنتماء إلى المجتمب الذي هم جزء منه في ظل عالم متغير

(Wang, 2005). 

نا  القرار التربوي في البيعاا المختلفة هو إحدال  وعليه فقد أبييييبش الشييييغل الشيييياقل لصيييي 

عد المناهج  ما ت التغييراا في جميب المحاور التي من تيييييييقن ا تحقيق األهداد المنشييييييودم، ورب

التربوية من أهم المحاور التي يجب االهتمام في ا ورعايت ا من أجل إعداد المتعلمين لمسييييييتقبل 

 (.2009منتج )أبو سمك والسكاد والراميني، 

ن يتم تحقيق أهداد مناهج التربية الوطنية والمدنية من قير توفير أفرل الخبراا ال يمكن أ

د من عنابيييير  التعلمية من خلل توظي  أفرييييل ااجراءاا التدريسييييية التي تمثل عنصييييراد م ما

د في تحقيق أفرل  المن اج، بحيث ت شكل األنشطة واستراتيجياا وطر  التدريس عنصراد جوهريا

 (.Zevin, 2009) مستوياا التعلم

( بما في ا من مبادئ Vygotsky, 1962وتعد البنائية االجتماعية كما يرب فيجوتسييييييكي )

وبما توفره من م ام تعلمية وخبراا عملية من أفريييل النظرياا التي تسييياعد على تحقيق أهداد 

ا التربية الوطنية. إذ تؤكد هذه النظرية على محورية دور المتعلم النشيييييير وتوفر فرا التفاعل

االجتماعية بين المتعلمين، وت مّكن م من بناء المعرفة من خلل توظيف ا ألتييييييكال االسييييييتقصيييييياء 

المختلفة، وآلياا حل المشييييييكلا، وإتاحة مجاالا المناقشيييييية والحوار، مما يكسييييييب المتعلمين 

 الم اراا التفاعلية السليمة، من أجل تنمية روح التعاون والمشاركة بين م.

(، أن النظرية البنائية Karaduman & Gültekin, 2007) لتكينويرب كاردومان و كو

االجتماعية بمبادئ ا وتطبيقات ا التربوية المختلفة تنسيجم مب طبيعة المناهج المتعددم التخصيصياا 

كمناهج الدراسيياا االجتماعية بشييكل عام، ومبحث التربية الوطنية والمدنية بشييكل خاا، بحيث 

التدريس التي تقوم على االستقصاء والمساءلة والتفكير، واقتراح  تس م في تحفيز استخدام طرائق

الحلول للمشكلا لف م العلقاا المجتمعية وإكساب م الم اراا االجتماعية  خابة مبحث التربية 

 الوطنية والمدنية. 

فعملية االسييييتقصيييياء ت دد بالمتعلم للوبييييول إلى تقصييييي المعرفة ويكون دور المتعلم هو 

د ل ذه العملية، فلبد أن يشعر المتعلم أنه أمام تحدياا بحاجة إلى األساأ، بينم ا دور المعلم موج ا

حلول مختلفة تسيييي م في تنمية م اراا التفكير لدي م، وهذا ما تسييييعى إليه أهداد التربية الوطنية 

 (.2011)قطير، 

تفكير التقملي يوجد عدد من نماذج االستقصاء المتنوعة لتنظيم تعلم المتعلمين، مثل نموذج ال

لديوي الذي يقوم على جمب المعلوماا وتحليل ا بطريقة متقنية للوبييول إلى حلول مناسييبة، كذلك 

نموذج باير في الدراسيييياا االجتماعية التي تنمي العملياا العقلية لدب المتعلمين، ونموذج بانكس 

 (.Lin, 2007االستقصائي )
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ديد من األسييياليب والنماذج التي تمثل ( إلى أن هناك العShunk, 2011وقد أتيييار تيييانك )

اسييييييتراتيجية التعلم في ضييييييوء من ج البنائية كالتعليم باالكتشييييييياد والتدريس القائم على أنوا  

صاء التقديري بمساعدم األقران، وتفاعل م مب بعر م البعض  االستقصاء والتي من بين ا االستق

فصول التقليدية التي تركز على دور مما يؤدي إلى ظ ور فصول دراسية بنائية للمعرفة بعكس ال

 المعلم دون آراء المتعلم.

ويرب الباحثان أن االسيييتقصييياء التقديري عملية بحث داخلية تسييياعد المتعلمين على حدول 

تنظيماا معرفية فردية وقد تزيد من دافعيت م، وتشييييييجع م على أداء عمل م بدقة وفعالية، ف دفه 

طريقة الكتشاد ما لدي م من خبراا ومعارد، ولكن إذا  األساسي هو التغيير إلى األفرل، ف و

 طبقت بخطوات ا وبطريقة بحيحة. 

 & ,Orem, Binkert)ولتقديم بييييييورم أوضييييييش فقد أكد أوريم و بينكرا وكلنسييييييي  )

Clancy, 2007  أن أنموذج االسييييتقصيييياء التقديري  يركز على المكنوناا الداخلية، ويبنى على

الذاتي للمتعلمين، ف م يشعرون أن م يبنون تعلم م على ما لدي م من نقاط المعتقد الداخلي واايمان 

قوم؛ ليحققوا األهداد التي يريدون ا، وأن نقاط القوم يتم تطويرها، واالفتراض األسييييياسيييييي الذي 

يقوم عليه األنموذج أن كل فرد يمتلك خبراا إيجابية قير مكتشيييييفة مفيدم وفعالة في التحفيز نحو 

د يظ ر إيمان واعتقاد المتعلمين بقدرات م، وهذا يعني أن المتعلمين ال التغيير والتط ور، وهذا تلقائيا

ية  جاب هذه ااي ما بين م، وأن  عاوني في د من خلل عمل م الجماعي الت يا ما ذات د؛ إن يوج ون خارجيا

 تقود إلى االبتكار والتغيير.

كد كوبريدر و ويتني  قد أ االسييييييتقصييييييياء  أن (Cooperrider & Whitney, 2005)و

التقديري أنموذج بنائي، فعال وقوي في إحدال التغيير اايجابي في تيييييخصيييييية المتعلم أثناء بناء 

ية  ناء عمل لدم في أث المعرفة عن طريق البحث والتحري ويركز على قيم ومبادئ المعرفة المتوا

في وضييييييب  جمب المعلوماا وتنظيم ا، ب دد تحقيق الف م واادراك للتنبؤاا عن طريق اابدا 

 األسعلة االستقصائية.

وقد ع ّرد أنموذج االسييييتقصيييياء التقديري بقنه نموذج بنائي اجتماعي يسييييعى إلى إتييييراك 

المتعلمين في الحوار التعاوني ال ادد اايجابي،وله مراحل وخطواا دقيقة تقود إلى بناء وتوالد 

وكوكل  Cockll & Mcarther, 2012) المعرفة بطريقة نشطة. وقد اتفق كل من درو و ويلز )

)االكتشااااا  ( على خطواا االسييييتقصيييياء التقديري والتي (Rew & Wallis, 2014ومكارثر 

(Discovery( الحلم/التنبؤ )Dream( التصميم )Design( القدر / المصير )Desting)) 

وقد ذكرا بعض الدراسييياا أنه يمكن اسيييتخدام مراحل هذا األنموذج داخل الغرفة الصيييفية 

 (.Davies & Lewis, 2013يفيز ولويس )مثل دراسة د

ومن خلل مادم التربية الوطنية والمدنية نجد أن االسيييييتقصييييياء التقديري يسييييياعد في توفير 

النشاط اانساني وف مه بنموذج قائم على الربر المعرفي خبراا تعلمية تمكن المتعلمين من تقدير 

لمدنية تسييعى على مسيياعدم المتعلمين على . وبما أن التربية الوطنية واوبناء المعاني الخابيية ب م



 1927 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دانا الغزو، وسميح كراسنة

  2019 (12)33 المجلد( اإلنسانية علومال) بحاثلأل النجاح جامعة ــ مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتمادهم على ذات م وتحمل المسييييييؤولية وبناء الصييييييورم التي سيييييييكونون علي ا في المسييييييتقبل، 

فاالسيييتقصييياء التقديري يسييي م في ليادم خيال المتعلمين من خلل ربر معارف م بحيات م مما يزيد 

( إلى Lewis, 2011ويس )(، وقد أتارا لHabbs & Branl, 2010من تحصيل م المعرفي )

أن أنموذج االسيييتقصييياء التقديري يسييياعد في تركيز طاقة المتعلم وليادم قدرته على عملية تنظيم 

المعرفيية بمييا يعرد لييدب العلميياء "النمو التنظيمي"، عن طريق الترابر العلئقي اايجييابي بين 

القراراا الصييييييائبة وتحمل  المتعلمين وخبرات م المتجددم، من أجل ليادم الف م والمعرفة واتخاذ

 المسؤولية وليادم تحصيله.

د في تعلم التربية  وعليه يرب الباحثان أن أنموذج االسيييتقصييياء التقديري قد ي حدل أثراد إيجابيا

بالمتعلمين عن الروتين والملل،  عد  ية متجددم تب ية تحويل نه عمل ية وتعليم ا، إذ إ مدن ية وال الوطن

عددم ومت ا تعلمية مت ثارم ويوفر فربيييييييد نوعة، ويقود إلى تحفيز المتعلمين نحو التعلم من خلل إ

األسعلة اايجابية المنظمة المنطقية ودعم التعبير عن األفكار الجديدم، وتوضش األفكار الغامرة، 

 ويفتش الباص أمام المتعلمين لتبادل الخبراا من خلل التفاعلا والحيام االجتماعية بين م.

نية والمدنية ليادم تحصيييل المتعلمين؛ بما أن م أحد عوامل التكوين ومن أهداد التربية الوط

العقلي، وذلك بمسيييييياعدت م في عملياا التنظيم المعرفي وإكسيييييياب م معلوماا وم اراا وطر  

تفكير، وذلك بالبحث عن نماذج تدريسييييييية حديثة تسيييييي م في عملية البناء المعرفي الصييييييحيش 

(Hattie & Anderman, 2013.) 

( أن دور التحصيييل أسيياسييي في تحديد مسييتقبل المتعلم لتخرجه من Yeh, 2011ويرب يه )

مرحلة إلى مرحلة، فالتحصيل متغير له أهمية في تشكيل عملية التعلم، ويس م في إعادم النظر في 

مناهج التربية الوطنية والمدنية بإدخال نماذج تعليمية وقياأ مدب نجاح هذه النماذج وتقثيرها 

ن المتعلمين، وقد يكون نموذج االسييتقصيياء التقديري من النماذج التي من ممكن على مسييتوب إتقا

 أن تؤثر على تحسين مستوب تحصيل المتعلمين لما ل ا من دور في ليادم الدافعية نحو المعارد.

باحثان أنه من الممكن أن يكون تحقيق أهداد االسييييييتقصييييييياء التقديري في البيعة  ويرب ال

التربية الوطنية والمدنية ومب طلبة الصيييييي  التاسييييييب، وذلك من خلل األردنية من خلل مبحث 

التوظي  المنظم والفعال للنماذج التدريسييييييية القائمة على نظرياا في التعلم اانسييييييياني، والتي 

سب مكانة التربية الوطنية والمدنية وقايات ا في هذا العصر، مثل النظرية البنائية االجتماعية،  تنا

ي مسييييياعدم الفرد في إدارم حياته والتعايا مب التغيراا المتسيييييارعة واالنفجار لما ل ا من دوٍر ف

المعرفي؛ وذلك بإكسييييياص المتعلم م اراا تمكنه من اتخاذ القرار لمواج ة التحدياا والتصيييييرد 

 بإدراك ومسؤولية في بيعته المجتمعية ليكون قادراد على التعامل بشكل عقلني مب من حوله.

 (Conklin & Hartman, 2014)ن على دراسييييية كونكلن وهارتمن وعند اطل  الباحثي

د في تعليم مبحث التربية الوطنية وجدا  د إيجابيا أن االسييييييتقصييييييياء التقديري ربما يكون نموذجا

والمدنية وتعلم ا، وربما يشييييييكل تجربة إيجابية للمعلم والمتعلم للسييييييتفادم من ا في تحقيق تنمية 

لدب الطلبة، وقد اختار الباحثان مبحث التربية الوطنية للصيي  التحصيييل والمسييؤولية االجتماعية 

 التاسب.
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها

انبثقت مشييكلة الدراسيية الحالية من تييعور الباحثين الناتج عن القاءاا المسييتمرم مب معلماا 

الدراسيييييياا االجتماعية في البيعة التي تعيا في ا، ومن خلل النقات المسييييييتمر مب الزملء في 

لتخصييا اترييحت حاجة مبحث التربية الوطنية والمدنية لتوظي  أفرييل ااجراءاا التدريسييية ا

قير االعتيييادييية، والتي تركز على محورييية دور الطييالييب في تقييدير المعرفيية وبنييائ ييا من خلل 

التفاعل الجماعي اايجابي والنشيييييير بين المتعلمين داخل بيعاا تعلم الدراسيييييياا االجتماعية. وقد 

ذا احسييييياأ الباحثان إلى التقصيييييي والمطالعة والمراجعة لألدبياا التربوية والبحثية اسيييييتدعى ه

السييييييابقة ذاا العلقة بتعليم التربية الوطنية والمدنية وتعلم ا في البيعة األردنية، حيث الحظا ما 

 يلي:

تيييييييو  إجراءاا تدريسييييييية اعتيادية )تقليدية( اعتمدا على االقاء والتركيز على التلقين،  .1

تجاهل محورية دور المتعلم، كما أن قالبية تلك الدراسيييييية قد أوبييييييت بقهمية البحث في و

إمكانية تطبيق نماذج تدريسييية تغيّر من واقب الحال، وتدفب  تدريس التربية الوطنية والمدنية 

  إليييى االهيييتيييميييام أكيييثييير بييياليييتيييعيييليييم اليييقيييائيييم عيييليييى لييييادم ميييحيييوريييية دور اليييميييتيييعيييليييم

 ,Alonso, Manriaue, & Martinez؛2016 ،؛ المفرجي2013)أبوسييييينينة وعيات، 

  Mishra, 2015)؛Deule, 2013؛ 2015

أن هناك إجراءاا تدريسييية قائمة على نظرياا في التعلم، مثل االسييتقصيياء التقديري القائم  .2

لذاتي  نائ ا من خلل الوعي ا قدير المعرفة وب ية االجتماعية، حيث يركز على ت نائ على الب

اعية بين المتعلمين أنفسيييييي م، وبين المتعلمين والمعلم، واحترام والتفاعل والمشيييييياركة الجم

تفكير المتعلمين وتقييديره، وهييذا مييا ينيياسييييييييب محتوب مبحييث التربييية الوطنييية والمييدنييية 

 ( ومن هذه األهداد: ليادم التحصيل المعرفي. (Aydogdu & Selanik, 2016وأهداف ا

د على ذلك، فقد خلا الباحثان إلى أن توظي  االسييييتقصيييياء التقديري القائم على  وتقسيييييسييييا

د يسيييييي م في تحسييييييين تعلم مبحث التربية الوطنية  د تدريسيييييييا البنائية االجتماعية ربما يكون نموذجا

وتحقيق أكبر مجال من أهداف ا. ولذلك جاءا الدراسييييييية كمحاولة للتحقق من ذلك، حيث تمثلت 

ثر اسييتخدام االسييتقصيياء التقديري مشييكلة الدراسيية بااجابة عن السييؤال التي: السييؤال يكون: ما أ

في تنمية التحصييييييل لدب طلص الصييييي  التاسيييييب لمبحث التربية الوطنية والمدنية  وانبثقت منه 

 الفرضية التية:

( في α ≤ 0, 05ال توجد فرو  بين متوسيييطاا ذاا داللة إحصيييائية عند مسيييتوب الداللة )

على االسييييتقصيييياء التقديري في ضييييوء تنمية التحصيييييل تعزب للوحدم التعليمية المطورم القائمة 

 البنائية االجتماعية.
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 أهمية الدراسة

 االهمية النظرية

تنبثق أهمية الدراسييية الحالية من اسيييتقصييياء أثر اسيييتخدام االسيييتقصييياء التقديري في ضيييوء 

البنائية االجتماعية وأثرها في التحصيييييييل المعرفي، فالعملية التعليمية تتمحور حول المتعلم من 

ة م ارات م العقلية ورفب كفاءت م العملية لمواج ة تحدياا العصيييييير، وكما يقمل الباحثان أجل تنمي

أن تشييييكل هذه الدراسيييية إضييييافة بحثية وتوجه األنظار إلى واقب االسييييتقصيييياء التقديري وإبرال 

 مف ومه.

 االهمية التطبيقية

 لدراسةسيستفيد من هذه ا

التربية والتعليم من خلل تعريف م بقهمية مدرسييييييو مادم التربية الوطنية والمدنية في ولارم  –

 استخدام أنموذج االستقصاء التقديري وأثره في تنمية التحصيل. 

مديرية التدريب المسيييؤولة عن تدريب المعلمين بتوجيه أنظارهم إلى ضيييرورم تدريب معلم  –

 الدراساا االجتماعية على أنموذج االستقصاء التقديري. 

 عاليته ونشاطه في العملية التعليمية.الطالب لتطوير دوره وليادم ف –

الباحثين حيث سييييتفتش الطريق أمام م في تقديم دراسيييياا أخرب باسييييتخدام متغيراا أخرب  –

 ومناهج مختلفة.

 ية واالصطالحية لمصطلحات الدراسةالتعريفات اإلجرائ

د على  ترييييمنت الدراسيييية الحالية جملة من المصييييطلحاا حيث قام الباحثان بتعريف ا إجرائيا

 لنحو التالي:ا

عملية تعديل وتحسيييييين وإضيييييافة لوحدم من كتاص التربية الوطنية تطوير الوحدة التعليمية :

للصيي  التاسييب األسيياسييي بإعادم بييياقة النتاجاا واألنشييطة واالسييتراتجياا والتقويم في ضييوء 

 متطلباا نموذج االستقصاء التقديري القائم على البنائية االجتماعية.

تدريسييييييي قائم على النظرية البنائية  يرب الباحثان انه أنموذجي: االسااااااتقصااااااااء التقدير

االجتماعية، يسييياعد المتعلمين في تنظيم المعرفة بإيجابية من خلل االسيييتقصييياء وربر الماضيييي 

-الحلم -االكتشياد -بالحاضير باسيتخدام األسيعلة االسيتقصيائية ويتم ذلك بعدم خطواا: )التعري  

ة الحالية قام الباحثان بقختيار وحدم تدريسييييييية منمبحث التربية القدر(، وفي الدراسيييييي-التصييييييميم 

-نشيياط-الوطنية والمدنية لتطبيق ا داخل الغرفة الصييفية وتحرييير الخطر التدريسييية من)نتاجاا

 تقويم( وإعداد دليل للمعلمة التي ستنفذ بموجب النموذج، وقياأ أثره كقنموذج حديث.
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لم لما تعلمه من معارد وخبراا ومسييتوب نجاح الحكم على مسييتوب إتقان المتع التحصاايل:

اسييتخدام االسييتقصيياء التقديري كقنموذج تدريسييي في التربية الوطنية والمدنية، وذلك عن طريق 

مجمو  الدرجاا التي سييييحصيييل علي ا المتعلم باالختبار الذي أعده الباحثان  بعد تدريس الوحدم 

 قديري.المختارم والتي طبق علي ا أنموذج االستقصاء الت

 محددات الدراسة

 ت عمم نتائج الدراسة و تفسير نتائج ا في ضوء المحدداا التالية:

 (.2017-2016محدد لماني: ) –

 محدد مكاني: مديرية تربية عجلون. –

 محدد بشري: طلبة الص  التاسب األساسي. –

 اإلطار النظري

تقصاء التقديري ويتجذر تعد البنائية االجتماعية من النظرياا االساسية التي يقوم علي ا االس

ويتقسييييييس من ا، فالبنائيون يؤكدون أن التعلم التعاوني االجتماعي يسييييييياعد على أبتكار المعاني 

 .(Gergan, 1999وأكتشاد المستقبل ف ناك عدم مبادئ توجه البنائية االجتماعية: )

وثقافة ف م العالم بمعانيه المختلفة والواسييييييعة من خلل التاريخ والمشييييييياركه مب االخرين  .1

 االخرين.

من أجل تفسير العالم الواقعي بشكل عقلني وجيد يجب أن نربر المعاني والمصطلحاا مب  .2

 العمل.

 التركيز على ترابر وتشارك العلقاا االجتماعية. .3

 لحل المشكلا التي يواج ا المتعلم يجب وضب البدائل والحلول وأختيار أفرل ا. .4

 بطه بالحاضر، كان التنبؤ بالمستقبل أفرل.كلما كان ف م الماضي بطريقة مبدعة ور .5

البتكار ثورم ايجابية في  (1980تقسيييس االسيييتقصييياء التقديري على يد ديفيد كوبريدر عام )

قيادم التغيير لمسييياعدم المؤسيييسييياا المختلفة في توفير بياناا ومعلوماا بشيييكل توليدي في جميب 

دا ، وبعد ذلك الوقت بدأ نطا  التوسيييييب في انحاء العالم الكتشييييياد المن ج القائم على التقدم وااب

 .),Whitney & Trosten 2012 (تطبيق النموذج

 ( (Peters, 2013ما المقصود باالستقصاء التقديري

طرح االسعلة المفتوحة لرؤية المستقبل والبحث  فعل االستكشاد واالكتشاد، االستقصاء:

 (.من جية للتنقيب والدراسة بحث، عن االمكانياا )اكتشاد،
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فاالسييييتقصيييياء التقديري يركز على العمل التطبيقي االيجابي وذلك بالتركيز على اسييييتخدام 

 االسييييييعلييية التي تؤدي الى الحوار والنقيييات ال يييادد البنييياء بين المتعلمين لف م القريييييييييية أو 

المشيييكلة المطروحة ف و يسيييعى الى تجويد العملية التعليمية من أجل أعداد جيل واعي للمسيييتقبل 

(Knox, 2015) 

 فائدة االستقصاء التقديري

 من فوائد االسييييييتقصييييييياء التقديري أن ا تسييييييياعد في توليد الحلول التي ترتكز على الواقب 

وتناسيييييب المجتمب من أجل بناء مسيييييتقبل أفريييييل ف ي عملية تقدر نفسييييي ا حيث أن ا تولد الطاقة 

 المختلفييية   االيجيييابيييية الجراء التغييراا بييياالضيييييييييافييية أن يييا تحترم التنو  بين المسييييييتويييياا

  للمتعلمين واالسييييتعداد للعمل من أجل المنفعة العامة وذلك بالتشييييجيب والتعزيز والعمل بنشيييياط

(Judy & Hammond, 2006)  

يتميز نموذج االستقصاء التقديري بقهميته بالحصول على النظام داخل الغرفة الصفية، 

لش العام، فالموسساا التعليمية والتركيز على المستقبل في تعزيز البحث والحوار من أجل الصا

تحتاج الى نموذج االستقصاء التقديري لبناء القدراا مما يؤثر بشكل ايجابي على المجتمب فيمكن 

استخدامه كعملية تخطير استراتيجي والتحول من التعليم الى توجيه التعليم لتنمية الم اراا 

 . (Fifield, 2013)االجتماعية من تعاون وتشارك وقيادم

ب الباحثان أن االستقصاء التقديري قد يكون طريقة حديثة في تنمية ثقة الطالب بنفسه ير

وأبدار االحكام ف ي طريقة تساعد على أتخاذ القراراا السليمة وتنمي قدرم االكتشاد وكتابة 

 البحول والتقارير.

 مفهوم التحصيل الدراسي

رد من خلل التدريب وتتحديد مقدار المعرفة والخبراا واالنجالاا التي حصييييييل علي ا الف

 مستوب األنجال والتقدم التي مر ب ا الفرد بقستخدام األختباراا المتنوعة.

طا  أو مجال  بذل الفرد ج د علمي في ن ما  جال علمي م اري، فكل نه أن باحثان أ ويرب ال

 تعليمي محدد كلما حقق أستفادم أكبر.

 أهمية التحصيل الدراسي

علماء  صييييل الدراسيييي م م وتشيييغل فكر الكثير من الطلص،( أن التح2010يؤك )عثمان، 

النفس، ومعلمين النه من المعايير الم مة التي تسييييييياعد في تقويم الطالب للمسييييييتوياا التعليمية 

 والخبراا المختلفة التي أكتسب ا.

أن هناك عدم أسييباص لرييع  التحصيييل الدراسييي من ا الذاتية  (2001) وقد أتييارا العناني

بالفرد سييواء االسييرية أو البيعة المدرسييية وهناك أسييباص اجتماعية تتعلق برفا  السييوء التي تتعلق 
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والمشيييكلا االخلقية التي تنتج عن م، وأسيييباص بيييحية التي تؤثر بشيييكل مباتييير على مسيييتوب 

 التحصيل التعيلمي لدب الطلبة وعدم التركيز على أداء الم ام المطلوبة بطريقة بحيحة وسليمة.

( أن مشيييكلة الريييع  الدراسيييي مشيييكلة خطيرم على (Andrson, 2006 ويرب أندرسيييون

بة عن طريق تنويب طر   بالطل مام  ية التعليمية والتربوية ولذلك البد من ضييييييرورم االهت العمل

واستراتجياا ونماذج التدريس وتقديم المعارد والمعلوماا التي تراعي الفرو  الفردية وقدراا 

دية وتعزيز االنشييطة الصييفية واللبييفية، مب اسييتخدام وسييائل واسييتعداداا الطلبة العقلية والجسيي

تعليمية تربوية مناسييييبة في التدريس بحيث تكون مشييييوقة، وكذلك دور أولياء االمور في تشييييجيب 

 أوالدهم مما يزيد من دافعية وانجال التعلم ومساعدت م على التركيز واالنتباه.

 الدراسات السابقة

ى عرض ملخا ألهم الدراساا والبحول السابقة التي ل ا ي دد هذا الجزء من الدراسة ال

علقة بالدراسة الحالية ألهميت ا فيما تقدمه من معلوماا ومعالجاا علمية، والمساعدم في تصميم 

الدراسة وبناء االدام، ومقارنة النتائج التي سيتم التوبل ل ا بنتائج الدراساا والبحول السابقة مما 

 يس م في أثراء الدراسة.

دراسة هدفت إلى تقديم نموذج عملي لتدريس االستقصاء  ((Sandou, 2015 ساندوأجرب 

التقديري في مناهج العلوم االجتماعية بحسب المدخل القائم على الكفاياا في مؤسساا التعليم 

العالي. اتبعت الدراسة من جية نوعية من خلل ورتاا عمل ومناقشاا مجموعاا من المختصين 

االجتماعية. حيث توبلت الدراسة إلى أن االستقصاء التقديري قادر على تمكين في الدراساا 

المتعلمين من مناقشة جوانب الواقعية االجتماعية وتحليل ا وربط ا بخبراا الدراساا االجتماعية 

المختلفة. وقد ركز النموذج على تدريس مواضيب استقصائية مثل األخلقياا الم نية والشفافية 

 تمب وأنوا  القوم المجتمعية ودور الفرد.وبناء المج

في العرا  بدراسييييية هدفت معرفة أثر فاعلية االسيييييتراتيجية البنائية  (2014حمزة )وقامت 

بتدريس التاريخ العربي ااسييلمي في التحصيييل لدب طالباا الصيي  الثاني المتوسيير، ولتحقيق 

( طالبة 60وتكونت العينة من ) ال دد قامت ببناء اختبار تحصييييييلي من نو  االختيار من متعدد،

د، ودلت النتائج على تفو  المجموعة التجريبية التي درسيييت بااسيييتراتيجية  تم اختيارهم عشيييوائيا

 البنائية على المجموعة الرابطة التي درست بااستراتيجية التقليدية.

في السييييييعودية بحثاد هدد لمعرفة أثر برنامج مقترح قائم على  (2014األساااااامري )أجرب 

النظرية البنائية لتدريب معلمي الدراساا االجتماعية والوطنية بالمرحلة المتوسطة بمنطقة عسير 

التعليمية وقياأ فاعليته في تنمية م ارات م التدريسيييية، ولتحقيق هدد الدراسييية قام بإعداد اختبار 

قا ناء برنامج تدريبي وإعداد بطاقة ملحظة  تدريس وب ئم على في الجانب المعرفي لم اراا ال

د وأظ را النتييائج وجود فرو  ذاا دالليية 24النظرييية البنييائييية، وتكونييت العينيية من ) ( معلمييا

( بين متوسطي درجاا معلمي الدراساا االجتماعية α ≤ 0,005إحصائية عند مستوب الداللة )

كما أظ را  والوطنية في التطبيق القبلي والبعدي الختبار الجانب المعرفي لم اراا التدريس،
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( في استخدام بطاقة الملحظة α ≤ 0,005جود فرو  ذاا داللة إحصائية عند مستوب الداللة )و

 لصالش التطبيق البعدي.

( دراسيييية في الوالياا المتحدم األمريكية هدفت إلى (Johnson, 2014جونسااااون أجرب 

ثة الكشييي  عن تطبيقاا ومخرجاا االسيييتقصييياء التقديري كقدام تدريسيييية عبر الشيييبكة لتنمية ثل

عوامل هي: دافعية المتعلمين البالغين، واتيييييتراك م في التعلم، وأداؤهم. اتبعت الدراسييييية من جية 

( طلص جامعيين ثم مراقبة 9دراسيييييية الحالة النوعية من خلل إعطاء م ام دراسييييييية لعينة من )

د بينييت النتييائج  فياعليية أدائ م وإجراء مقييابلا نوعييية مع م. وبعييد جمب البيييانياا وتحليل ييا نوعيييا

االسيييتقصييياء التقديري في تنمية دافعية الطلص لممارسييية التعلم عبر الشيييبكة وليادم مشييياركت م 

 الصفية وتحسين أدائ م الن ائي من خلل ليادم معدالا تحصيل م.

دراسييييييية في جورجيييا  ((Conklin & Hartman, 2014 كونكلن وهااارتمااانأجرب 

( خبراا مدرسيييييية )ثلثة بيييييفود طلص 10بالوالياا المتحدم األمريكية هدفت إلى وبييييي  )

دراساا عليا، وسبعة بفود طلص بكالوريوأ( منفصلة استخدم في ا االستقصاء التقديري في 

بفود إدارم األعمال. وتكونت الم مة من جلساا حوارية دامت كل من ا ساعتين ونص  حول 

سياقاا م ثل: العيا في بلدم خبراا تعلم الطلص وطريقت م في االستقصاء واالستكشاد ضمن 

جديدم والتعلم حول البيعاا الجديدم، ومسيياعدم الزملء. ثم تم االجتما  بالطلص وطرح سييؤالين، 

كان األول حول دور الحصيييييا الصيييييفية في تحقيق مثل م ومعتقدات م وتكوين خبرات م، والثاني 

ن االسيييتقصييياء حول مسييياهمة كل طالب في ذلك. وباتبا  المن ج الوبيييفي بينت نتائج الدراسييية أ

واالسيييييتكشييييياد يمكن الطالب من ف م العالم المحير به، ويعزل قدرته ودافعيته على المشييييياركة، 

وبالتالي قدرته على تطبيق خبراا التعلم اايجابية لحل المشييكلا في الحيام الجامعية وفي الحيام 

 اليومية كذلك.

م على نموذج التعلم بدراسييية في مصييير هدفت معرفة أثر برنامج قائ (2001السااايد )سيييعى 

البنائي االجتماعي وأثره في التحصيييييييل وتنمية بعض الم اراا الحياتية لدب تلميذ الصيييييي  

الخامس االبتدائي وقام بقعداد برنامج تعليمي قائم على التعلم البنائي االجتماعي  لكتاص الدراساا 

جموعة ضابطة ومجموعة االجتماعية واختبار للتحصيل واختبار للم اراا الحياتية على عينة بم

تجريبية بمدرسيييية سييييوهاج ودلت النتائج على وجود فرو  ذاا داللة احصييييائية بين متوسييييطي 

درجاا التلميذ لصيييييالش التجريبية اي ان اسيييييتخدام البرنامج أدب الى أرتفا  تحصييييييل التلميذ 

 وكذلك أدب الى تنمية الم اراا الحياتية لدي م بشكل افرل.

دراسيييية في نيوللندا هدفت إلى الكشيييي   ((Giles & Kung, 2010جيلز و كانج أجرب 

عن دور اسييتخدام االسييتقصيياء التقديري في اكتشيياد الممارسيياا الم نية ألحد المحاضييرين في 

مؤسييسيياا التعليم العالي من خلل خبراته الحياتية المعاتيية. ولتحقيق هدد الدراسيية تم اسييتخدام 

شاد من خلل تسجيل الخبراا و خطوم الحلم حول خطواا االستقصاء التقديري األربعة: االكت

الخبراا المتوقعة وكي  سييتبدو وخطوم التصييميم بمعنى خطوم بناء الخبراا وخطوم القدر حول 

التوقب المسييييييتقبلي، وقد تم متابعة أحدب المحاضييييييراا الجامعياا لمدم أسييييييبوعين وكتابة تقرير 
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ن االسييتقصيياء التقديري أدام فعالة لمعرفة اسييتقصييائي حول علم ا وممارسييت ا. وقد بينت النتائج ا

الخبراا من خلل تحديد قصييييييا الحيام السييييييابقة وربر قيم الفرد بقيم منظمته والخبراا التي 

سييييييتقدم ا له، علوم على التوقعاا المسييييييتقبلية من أحدال ونشيييييياطاا ترتبر بالمعرفة والخبرم 

 السابقة .

الياا المتحدم األمريكية هدفت إلى ( دراسيييييية في الو(Trujillo, 2017 تروجيللو أجرا

الكشيييي  عن أثر االسييييتقصيييياء التقديري والقيادم القائمة على القوم في تمكين المعنيين من تعزيز 

( مشارك 76المناخ المدرسي اايجابي. اتبعت الدراسة من جية نوعية من خلل عينة مكونة من )

م، وقد تم عقد مجموعاا تركيز من مؤسساا عامة وخابة ومؤسساا قير ربحية معنية بالتعلي

د والثانية )12ضمت األولى ) د والثالثة )24( مشاركا د، ثم تم إجراء مقابلا 36( مشاركا ( مشاركا

نوعية مب المشاركين. وقد أظ را نتائج الدراسة أهمية االستقصاء التقديري في تحديد نقاط القوم 

ي تعزل إمكانياا القيادم في خلق والريييع  في المدرسييية، وأن تطبيق خطة االسيييتقصييياء التقدير

 البيعة التنظيمية والفنية واادارية المناسبة ايجاد مناخ مدرسي آمن.

 التعقيب على الدراسات السابقة

( مب الدراسة الحالية في استخدام نموذج االستقصاء التقديري في 2015) اتفقت دراسة ساندو –

النموذج له قدرم في رفب مستوب الحوار الدراساا االجتماعية ودلت نتائج الدراسة أن هذا 

 والمناقشة واالهتمام بالمجتمب 

في استخدام االستقصاء  (2014) اتفقت الدراسة الحالية مب دراسة كونكلن وهارتمان –

التقديري وتوبلت دراست ما إلى قدرم النموذج على ليادم قدرم المتعلمين في تطبيق االيجابية 

 وحل المشكلا.

( في أستخدام ا للستقصاء التقديري وبرهنت نتائج ا على (2013كذلك دراسة كانج وجيلز  –

 قدرم النموذج في مساعدم المتعلمين على التنبوء بالمستقبل.

تختل  الدراسة الحالية مب الدراساا السابقة التي تم عرض ا بين دراساا عربية وأجنبية  –

 من حيث :

تناولت موضو  االستقصاء التقديري في حدود علم الباحثين،  أن ا أول الدراساا العربية التي –

 ويتوقعان أن تطبيق هذه الدراسة نموذج جديد للتدريس بنموذج مرن وبعيد عن الروتين.

 منهجية الدراسة

تم اسيييييتخدام المن ج التجريبي بتصيييييميم تيييييبه تجريبي في هذه الدراسييييية من خلل اعتماد 

لتجريبية، وقد تم تدريسيييييي ا المحتوب التعليمي باسييييييتخدام مجموعتين: إحداهما تمثل المجموعة ا

االسييييتقصيييياء التقديري، واألخرب تمثل المجموعة الرييييابطة، حيث تم تدريسيييي ا نفس المحتوب 

 .بالطريقة التقليدية
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 الدراسة عينة

تم اختيار عينة عشييوائية من بين أربب تييعب للصيي  التاسييب األسيياسييي في مدرسيية عين جنا 

(  59) يث تيملت عينة الدراسية المتاحة تيعبتين من تيعب الصي  التاسيب بلغتالثانوية للبناا، ح

طالبة، من مدرسيييية عين جنا الثانوية التابعة لمديرية تربية وتعليم محافظة عجلون خلل الفصييييل 

كي  كانت  وتم توليع ما إلى مجموعتين ضييييييابطة وتجريبية. 2016/2017 الدراسييييييي الثاني

 .ين ذلكيب( 1) والجدول رقم العشوائية 

 .توليب طالباا عينة الدراسة وفقدا للمجموعة التي يتبعن ل ا(: 1) جدول

 المئوية النسبة التكرار المجموعة

 49.15 29 (َوحدم الشباص التعليمية االعتيادية)الرابطة 

رم القائمة على )التجريبية  َوحدم الشباص التعليمية المطوَّ

 (االستقصاء التقديري
30 50.85 

 100.00 59 الكلي

 أداة الدراسة

 االختبار

فقرم من ( 24) االختبارالتحصييييلي حيث تكون في بيييورته الن ائية من قام الباحثان بإعداد

 .نو  االختيار من متعدد بقربعة بدائل، وقد بيييمم لقياأ تحصييييل الطلبة في مادم التربية الوطنية

 : االختبارواتبعا الخطواا وااجراءاا التنفيذية التالية في إعداد هذا 

تحليل محتوب الدروأ المست دفه بالمحتوب التعليمي المطور لتحديد األهداد السلوكية التي  .1

مسييتوب المعرفة، مسييتوب ) تغطي جوانب المحتوب، في ضييوء المسييتوياا المعرفية الثلثة

   .وفقا لتصني  بلوم لألهداد التربوية( االستيعاص، مستوب التطبيق

ل على مجاالا المحتوب ومستوياا األهداد، والنسبة المعوية إعداد جدول موابفاا اتتم .2

 (2لكل مستوب على نحو ما هو مبين في الجدول )

 .مستوياا أهداد المحتوب(: 2جدول )

 مستويات األهدا  المحتوى
 المجموع تطبيق استيعاب معرفة

9 8 7 24 

 %100 %29 %33 %38 النسبة

فقرم من نو  االختيار من متعدد بقربعة بدائل، ( 24) بيييياقة فقراا االختبار البالا عددها .1

فقراا من ا مستوب المعرفة، ( 9) وقد قطت. واحد من ا يمثل ااجابة الصحيحة عن الفقرم

 .مستوب التطبيق  فقراا( 7) فقراا مستوب االستيعاص، وقطت( 8) وقطت
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تصييياا تم التحقق من بيييد  االختبار بعرضيييه على مجموعة من المحكمين من ذوي االخ .2

في مجييال القييياأ والتقويم، والمنيياهج وطر  التييدريس من أعريييييييياء هيعيية التييدريس في 

الجامعاا، وبعض المشييييييرفين التربويين وذلك ابداء آرائ م وملحظات م على االختبار، 

وبعد االطل  على ملحظات م على االختبار من حيث حذد بعض األسعلة، أو تعديل بعض 

د أبيييبش االختبار بصيييورته الن ائية مكونا منالبدائل لتكون أكثر توالن فقرم، مولعة ( 17) ا

 .سؤال( 13) أسعلة ومستوب التطبيق وله( 4) على مستويين هما االستيعاص ول ا

طالباا، وتم حسييييييياص معاملا ( 10) االختبار على عينة اسييييييتطلعية مكونة من طبق .3

وربييييدا علمة   االختبار،الصييييعوبة والتمييز ألسييييعلة االختبار، وقام الباحثان بتصييييحيش 

   :وبعد االنت اء من ذلك تم حساص. واحدم لكل إجابة بحيحة وبفر لكل إجابة خاطعة

معاملا الصعوبة والتمييز لكل فقرم من فقراا االختبار، حيث تراوحت قيم معاملا  .أ

  -0.40) أما قيم معاملا التمييز فتراوحت بين ،(0.80–0.54) الصعوبة للختبار بين

0.65.) 

معامل الثباا على االختبار عن طريق إعادم تطبيقه مرم أخرب على العينة نفسييي ا . ص .ص

وبلغت قيمة االتسا  ( Test Re-test) أسبوعين، بطريقة االختبار وإعادم االختبار بعد

  .وهي قيم مقبولة للتطبيق (0.83)، في حين بلا معامل ثباا ااعادم (0.87) الداخلي

صييحيش االختبار بحيث تعطى درجة واحدم لكل إجابة بييحيحة على تم ت :تصييحيش االختبار .4

إجابة من إجاباا الطالباا، في حين تعطى درجة بييفر لكل إجابة خاطعة، وبذلك تكون  كل

 (.بفر) في حين تكون الدرجة الدنيا( 17)الدرجة الكلية للختبار

 مواد الدراسة: )الوحدة المطورة(

ل  البياحثين على أسييييييس تطوير الوحداا التعليميية، بعيد اط: الوحدة التعليمياة المطورة

وكذلك مبادئ ضيييوء نموذج االسيييتقصييياء التقديري ب دد التعرد بشيييكل عملي على مدب توافر 

أسييييييس ومعايير تطوير الوحداا التعليمية الجيدم واالسييييييترتييييييياد ببعض الدراسييييييياا المتعلقة 

  (Mcarther,2012, Davies, Lewis, 2013 & Svendsn,2003 باالستقصاء التقديري مثل

(Cockll,  ،من كتاص التربية الوطنية للص  التاسب األساسي )تم إعداد تطوير وحدم )الشباص ،

 وذلك من خلل المراحل التالية: 

 ، وقد تمت على النحو التالي:مرحلة اختيار وتصميم المادة التعليمية ورقيا .1

ؤسييسيياا وطنية لرعاية الشييباص، تحليل محتوب دروأ الوحدم التعليمية )رعاية الشييباص، م

مشييييكلا تواجه الشييييباص( من مفاهيم، وحقائق، ومصييييطلحاا وم اراا، وقيم واتجاهاا، وفق 

عدد من  يل الوحدم على  ية، وتم عرض تحل عال ية النفسييييييحركية واالنف مجاالا األهداد المعرف

ال الدراساا المحكمين المختصين في الدراساا االجتماعية والمناهج، ومشرفين تربويين في مج

 االجتماعية، حيث تم إجراء التعديلا المناسبة التي أبداها المحكمون.
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حيث تم تطبيق هذه ، المطور وفق مبادئ االسااااتقصاااااء التقديري إعادة صاااايالة المحتوى .2

 المبادئ في إعداد الوحدم المطورم.

 مبدأ البنائية: العمل والخطاص االجتماعي يساعد على بناء واقب المعرفة. .أ

 أ التزامن: يبدأ التغيير بداية السؤال األول هنا لحظة التغيير.مبد .ص

 مبدأ التوقب: تخيل المستقبل وإطل  العنان للتفكير من أجل التغيير الفعلي. .ج

د: مبييدأ الشييييييعور: التنظيميياا للمعلوميياا من أجييل ترك المجييال للتفسيييييييراا  .د رابعييا

 واالستنتاجاا 

بوضب أسعلة إيجابية للحصول على المعلوماا مبدأ اايجابية: يدعو إلى الن ج اايجابي  .ه

 اايجابية.

من األنشيييطة كالصيييور في كل مرحلة من مراحل االسيييتقصييياء التقديري  مجموعة إضيييافة .3

يتبع ا عدد من التسييييياؤالا واألنشيييييطة، مب التركيز على بعض المواقب االكترونية اثراء 

 .المادم التعليمية

لموضييوعاا السييابقة بحيث تترييمن كل مذكرم تطبيقاد تم إعداد المذكراا التعليمية لتدريس ا .4

عمليا للدروأ المسييييت دفة وفقادل أسييييلوص االسييييتقصيييياء التقديري ،تبين خطواا السييييير في 

 .تدريس المحتوب التعليمي بما ينسجم مب خطواا أسلوص االستقصاء التقديري

التعديلا في التعليمية على مجموعة من المشرفين التربويين، وتم إجراء  المذكراتعرض  .5

 .ضوء مقترحاا وآراء المشرفين

تم عقد ورتييية تدريبية للمعلماا اللواتي سييييقمن بتنفيذ الدروأ وفق أسيييلوص االسيييتقصييياء  .6

التقديري؛ لتدريب ن على كيفية تنفيذ مراحل االسييتقصيياء التقديري أثناء الحصييا الصييفية، 

تقديري وخطواته بحيث ترييمنت الورتيية التدريبية تييرحا مفصييل األسييلوص االسييتقصيياء ال

 . ومراحله ودور المعلمة في كل خطوم، وكذلك دورالطالباا

بل  . 7 يذ، من ق بل مرحلة التنف باحثان بتحكيم الوحدم المطورم ق قام ال تحكيم الوحدم المطورم: 

 متخصصين في الدراساا االجتماعية والمناهج من حيث: 

 س ولة استخدام ا من قبل المتعلم. -

 ريباا للمحتوب وتموليت ا.ملءمة األنشطة والتد -

مناسييييييبة كمية المعلوماا المعروضيييييية في جزء من أجزاء المحتوي التعليمي. وأبدب  -

المحكمون بعض الملحظاا والتعديلا، وتم أخذها بعين االعتبار عند تنفيذ البرمجية 

 التعليمية. 
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 المرحلة الثانية: تجريب الوحدة المطورة

( من خارج عينة الدراسييييييية Pilot Study) طلعيةتم تجريب البرمجية على عينة اسييييييت

( طالباا، وبعد تطبيق المحتوب المطور، تم 8بمسييييتوياا تحصيييييلية مختلفة، تكونت العينة من )

تسييييييجيل بعض الملحظاا مثل: مدب وضييييييوح التعليماا في كل نشيييييياط، والزمن الللم لتنفيذ 

ا ضييييييعاد التحصيييييييل، ومدب قدرم األنشييييييطة لكل طالبة، ومدب تكرار المادم التعليمية للطالبا

المحتوي المطور على مسييييييياعدم الطالباا على التعلم الذاتي، وفي ضييييييوء الملحظاا أجريت 

 التعديلا المناسبة لتخرج المادم التعليمية المطورم بصورت ا الن ائية.

 ة الثالثة: تطبيق الوحدة المطورةالمرحل

مجموعتي الدراسااااة )التجريبية  باشاااار الباحثان بهنفسااااهم باإلشاااارا  على التطبيق على

 والضابطة( وذلك وفق ما يلي:

 المجموعة التجريبية .1

بعد التقكد من جاهزية المجموعة التجريبية، تم تدريس المحتوب التعليمي لطالباا باالعتماد 

على أسيييلوص االسيييتقصييياء التقديري، وقد اسيييتمرا عملية التطبيق ثلثة أسيييابيب وبواقب حصيييتين 

 أسبوعيا.

 ة الضابطةالمجموع .2

تم   قيام البياحثيان بتيدريس المحتوب التعليمي لطيالبياا المجموعية الريييييييابطية وفق التيالي:

اسييتخدام طريقة التعليم االعتيادي مب طالباا المجموعة الرييابطة، من خلل اعتماد أسييلوص 

التدريس المباتيير وبعض األسيياليب الشييائعة في المدرسيية األردنية، كما اسييتخدمت الوسييائل 

ية في التدريس)السيييييبورم، الطباتيييييير، الصيييييور واألتيييييكال الموجودم في المحتوب االعتياد

التعليمي(، وتجدر الملحظة إلى أنه يغلب على الطريقة االعتيادية أن يقب العبء األكبر في 

التدريس على المعلمة، حيث يكون دور الطالبة التلقي للمعلوماا دون األخذ بعين االعتبار 

 لطالباا في أقلب األحيان.الفرو  الفردية بين ا

 المتغيرات المستقلة

 طريق التدريس ول ا مستويان:

 طريقة التعليم باستخدام االستقصاء التقديري .أ

 الطريقة التقليدية .ص

 المتغير التابع

 التحصيل -
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 إجراءات الدراسة

االطل  على األدص النظري، والعديد من الدراسيياا السييابقة عربية كانت أم أجنبية المتعلقة  -

 .وضو  الدراسةبم

 .بناء أدواا الدراسة: الوحدم المطورم واالختبار التحصيلي -

 .تحكيم أدام الدراسة وإجراء التعديلا المطلوبة بحسب آراء المحكمين -

اختيار مدرسيية من مدارأ اانال في عين جنا في عجلون وتطبيق االختبار القبلي والبعدي  -

بحيث تم تدريس المجموعة التجريبية  على تيييييعبتين إحداهما ضيييييابطة، واألخرب تجريبية،

وفق أسيييييلوص االسيييييتقصييييياء التقديري، بينما تم تدريس المجموعة الريييييابطة وفق الطريقة 

 االعتيادية في التدريس.

الحصيييييول على الموافقة الرسيييييمية للقيام بإجراءاا الدراسييييية وتطبيق ا في المدارأ التابعة  -

 للمنطقة التعليمية.

 ختباراا من قبل الباحثين.تصحيش أورا  الطالباا في اال -

د، والحصول على نتائج الدراسة -  .جمب البياناا وتحليل ا إحصائيا

 المعالجات اإلحصائية

 :استخدم الباحثان المعالجاا ااحصائية التية

 المتوسطاا الحسابية واالنحرافاا المعيارية. .1

 تحليل التباين المصاحب. .2

 (.T- testاختبار ) .3

 نتائج الدراسة ومناقشتها

قائمة على  ية  مدن ية وال ية الوطن لدراسييييييية إلى تطوير َوحدم تعليمية من كتب الترب هدفت ا

االسيييتقصييياء التقديري وقياأ أثرها على التحصييييل لدب طالباا المرحلة األسييياسيييية في األردن، 

 وفيما يلي عرض لنتائج فرضية الدراسة: 

 نتائج فرضية الدراسة

( في α ≤ 0, 05ائية عند مسيييتوب الداللة )ال توجد فرو  بين متوسيييطاا ذاا داللة إحصييي

تنمية التحصيييييل تعزب للوحدم التعليمية المطورم القائمة على االسييييتقصيييياء التقديري في ضييييوء 

 البنائية االجتماعية.
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الختبار فرضية الدراسة ؛ فقد تم حساص األوساط الحسابية واالنحرافاا المعيارية للقياسين 

  التاسيييب األسييياسيييي في مديرية تربية وتعليم محافظة عجلون القبلي والبعدي ألداء طالباا الصييي

قائمة على االستقصاء التقديري في ضوء ) على االختبار التحصيلي وفقدا لَوحدم الشباص التعليمية

بين في الجدول(البنائية االجتماعية، االعتيادية  (.3) ، وذلك كما هو م 

ة للقياسين القبلي والبعدي ألداء طالباا الص  األوساط الحسابية واالنحرافاا المعياري(: 3) جدول

التاسب األساسي في مديرية تربية وتعليم محافظة عجلون على االختبار التحصيلي ت عزب لَوحدم 

 .الشباص التعليمية

 العدد الشباب التعليمية َوحدة

 القياس البعدي القياس القبلي

 الوسط

 الحسابي

 االنحرا 

 المعياري

 الوسط

 الحسابي

 نحرا اال

 المعياري

 2.44 9.41 3.20 6.48 29 اعتيادية

 2.12 12.73 3.36 6.27 30 قائمة على االستقصاء التقديري

وجود فر  ظاهر يبين الوسر الحسابي للقياأ البعدي ألداء طالباا  (3) يلحظ من الجدول

حصيييلي ناتج الصيي  التاسييب األسيياسييي في مديرية تربية وتعليم محافظة عجلون على االختبار الت

عن اختلد مسييييييتويي َوحدم الشييييييباص التعليمية؛ وللتحقق من جوهرية الفر  الظاهري؛ فقد تم 

للقياأ البعدي ألداء طالباا الصيييييي  التاسييييييب  ANCOVAإجراء تحليل التباين المصيييييياحب 

األسيياسييي في مديرية تربية وتعليم محافظة عجلون على االختبار التحصيييلي وفقدا لَوحدم الشييباص 

ليمية بعد تحييد أثر القياأ القبلي ألدائ م على االختبار التحصيييييييلي، وذلك كما هو مبين في التع

 (.4) الجدول

تحليل التباين المصاحب للقياأ البعدي ألداء طالباا الص  التاسب األساسي في :  (4) جدول

لتعليمية بعد مديرية تربية وتعليم محافظة عجلون على االختبار التحصيلي وفقدا لَوحدم الشباص ا

 .تحييد أثر القياأ القبلي ألدائ م على االختبار التحصيلي

 التباين مصدر
 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 وسط

 مجموع

 المربعات

  
 احتمالية

 الخطه
 األثر حجم

القياأ القبلي 

للختبار 

 التحصيلي

2.39 1 2.39 0.45 0.50 0.80% 

َوحدم الشباص 

 التعليمية
163.63 1 163.63 31.11 0.001* 35.72% 

    5.26 56 294.51 الخطق

     58 459.39 الكلي
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لداللة  (4) يتبين من الجدول ا عند مسييييييتوب ا يد بين  (α=0.05)وجود فر  دال إحصيييييييائ

الوسطين الحسابيين للقياأ البعدي ألداء طالباا الص  التاسب األساسي في مديرية تربية وتعليم 

حصييييلي ي عزب لَوحدم الشيييباص التعليمية؛ ولتحديد لصيييالش أيٍّمن محافظة عجلون على االختبار الت

عدَّلين للقياأ  مجموعتي الدراسييية كان الفر  الجوهري؛ فقد تم حسييياص الوسيييطين الحسيييابيين الم 

البعدي ألداء طالباا الصيييي  التاسييييب األسيييياسييييي في مديرية تربية وتعليم محافظة عجلون على 

يين ل ما وفقدا لَوحدم الشيييباص التعليمية، وذلك كما هو مبين االختبار التحصييييلي والخطقين المعيار

 (.5) في الجدول

عدَّالن للقياأ البعدي ألداء طالباا الص  التاسب األساسي في (: 5) جدول الوسطان الحسابيان الم 

مديرية تربية وتعليم محافظة عجلون على االختبار التحصيلي والخطآن المعياريان ل ما وفقد 

 .شباص التعليميةالَوحدم ال

 الخطه المعياري الوسط الحسابي الُمعدَّل َوحدة الشباب التعليمية

 0.43 9.41 اعتيادية

 0.42 12.74 قائمة على االستقصاء التقديري

أنَّ الفر  الجوهري قد كان لصيييييالش طالباا المجموعة التجريبية ( 5) يتريييييش من الجدول

شباص التعليم س ن َوحدم ال رم القائمة على االستقصاء التقديري في ضوء اللواتي تم تدري طوَّ ية الم 

البنائية االجتماعية مقارنة بزميلت ن طالباا المجموعة الرييييييابطة اللواتي تم تدريسيييييي ن َوحدم 

 .الشباص التعليمية االعتيادية

ا أن حجم األثر لَوحدم الشباص التعليمية قد بلغت قيمته  ؛ مما يعني وجود أثر(%35.72) علمد

لَوحدم الشيباص التعليمية على القياأ البعدي ألداء طالباا الصي  التاسيب األسياسيي في ( سيرمتو)

 .مديرية تربية وتعليم محافظة عجلون على االختبار التحصيلي

 : ويفسر الباحثان ذلك بما يلي

ستخدام االستقصاء التقديري باعتباره طريقة جديدم  .1 أن تدريس المحتوب التعليمي المطور با

.  ريس؛ أدب إلى ليادم تفاعل الطالباا وف م ن واسييييتيعاب ن لمحتوب المادم التعليميةفي التد

( وهو أن التعلم البنائي له دور في 2001مما أس م في ليادم تحصيل ن، وهذا ما أكده سيد )

ليادم تحصيل الطالباا، إضافة إلى أن هذه الطريقة بما ترمنته من عنابر مشوقة أس مت 

لتعليمية، مما أدب إلى ليادم دافعية الطالباا نحو التعلم، وبالتالي مكنت في تحسييييييين البيعة ا

الطالباا من التفاعل والتعامل واسييييييتيعاص المعلوماا والمفاهيم المترييييييمنة في المحتوب 

قة . التعليمي مما جعل ا ملئمة للسييييييتخدام ما أدب إلى نجاح ا وتميزها عن الطري وهذا 

 . االعتيادية

االستقصاء التقديري قد جعل الطالباا محور العملية التعليمية، في حين  أن استخدام أسلوص .2

قديم بعض  باا من خلل ت قد تمثل بكون ا مشييييييرفة وموج ة لعمل الطال مة  أن دور المعل
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النصيييائش واارتييياداا لتنظيم تعلم الطالباا، كل ذلك سييياعد على إيجاد بيعة تعليمية تفاعلية 

مة ل عة التعلي حة البي تا ناء المعرفة من خلل توظيف ا قوام ا إ باا بحيث تمكن ن من ب طال ل

ألتكال االستقصاء المختلفة، وآلياا حل المشكلا، وإتاحة مجاالا المناقشة والحوار، مما 

يكسب المتعلمين الم اراا التفاعلية السليمة، من أجل تنمية روح التعاون والمشاركة بين م، 

سييييييتقصيييييياء التقديري له دور في ليادم دافعية ( بقن اال2014) وهذا ما جاء به جونسييييييون

المتعلمين، وليادم مشييييياركت م الصيييييفية، وتحسيييييين أدائ م الن ائي من خلل ليادم معدالا 

 تحصيل م.

إن أسيييياأ أسييييلوص االسييييتقصيييياء يرتكز على البحث والنقد للمعلومة من قبل الطلبة ضييييمن  .3

المعرفة بشيييكل سيييليم بعكس  أسيييلوص تعاوني تفاعلي بين الطلبة أنفسييي م؛ مما يؤدي إلى بناء

الفصييييول التقليدية التي تركز على دور المعلم دون آراء المتعلم. كل ذلك أثر بشييييكل إيجابي 

على تحصيييل طالباا المجموعة التجريبية، وبالتالي كانت الفرو  لصييالح ن، وهذا ما أكده 

فكير الناقد ( وهو أن التعلم البنائي االجتماعي له دور في رفب مسييتوب الت2006) الحصييري

 والبحث لتنظيم وربر المعلوماا.

 حماد ومعبد،)ودراسيييييية ( 2014 حمزه،) وقد اتفقت هذه النتيجة مب نتائج كل من دراسيييييية

تفو  المجموعة التجريبية، والتي تم تدريس المحتوب التعليمي ( 2001 السيييد،)ودراسيية  (2004

 .باستخدام أسلوص االستقصاء التقديري على المجموعة الرابطة

 التوصيات

 في ضوء النتائج السابقة يوبي الباحثان بما يلي:

التركيز في تدريس الدراساا االجتماعية عامة والتربية الوطنية على وجه الخصوا على  .1

أسييلوص االسييتقصيياء التقديري، والذي من تييقنه إثارم دافعية الطالباا ونشيياط ن نحو التعلم، 

هو إلى حد ما بعيد عن األسييييياليب التقليدية التي كما أنه يراعي ما بين ن من فرو  فردية، و

 تركز على الحفظ واالستظ ار دون االهتمام بالمشاركة الفعالة من قبل الطالباا.

 االهتمام بتدريب المعلماا على كيفية استخدام أسلوص االستقصاء التقديري في التدريس. .2

فرو  مناهج الدراساا  إجراء المزيد من الدراساا على أسلوص االستقصاء التقديري على .3

 االجتماعية لما ل ذا األسلوص من دور في بناء المعرفة لدب الطلبة.
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