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 الفصل الول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة

ومن أهمها عة لي شتى مجاال  الحياة  تغيرا  سريوتحديا   لي األلفية الثالثةمجتمع اليواجه 

طرائق ولي ضوء هلك  لم تعد   االقتصاد المعرليوالمعلوماتية  واالتجاه نحو  الثورة التكنولوجية

رها وقادرة على مواكبة ههه التحديا  والتطورا   وال المساهمة لي التنمية بص واستراتيجيا  التدريس

  ة الحاجة إلى مبادرا  إبداعية لي إصالح مناهج التربية والتعليمالمختلفة بصورة لاعلة  مما أدى إلى زياد

للمشاركة لي التعلم النشط لبناء المعرلة من خال  تهيئتهم   لمجتمعا األلراد الفاعلين لي كسبي  وحيد  عداد

ية من الحاضرة والمستيبل مواهتماماته مواستخدامها  وتحييق الثيالة العلمية والتكنولوجية لي ضوء حاجاته

 .جهة  والسياق الشخصي المجتمعي من جهة أخرى

بعامة وعملية التعلم  يةعملية التعليمللي رؤيته ل جوهرياً  شهد البحث التربوي النفسي تحوالً وليد 

إلى  المتعلمالتحو  من التركيز على العوام  الخارجية المؤثرة لي تعلم    وهلك من خال بشك  خاص

  وكيفية اكتسابه هية التي تؤثر لي المتعلم هاته وبخاصة ما يجري داخ  عيلالتركيز على العوام  الداخل

مح  النظرية السلوكية والنظرية المعرلية  وإحاللهاوقد واكب هها التحو  ظهور النظرية البنائية   للمعرلة

 .(2007زيتون  )تدريس الثر هلك كله لي استراتيجيا  وطرائق ونماهج أو

عرلة ال يمكن أن توجد خارج المتعلم ولكنها بناء للواقع  وتحدث نتيجة للبناء أن الموتعتبر البنائية 

العيلي ا يجابي  وأن ا دراك ينتج من خال  التفاع  بين المعرلة المسبية المتراكمة والمعرلة الجديدة  

وين ويحدث لها ثبا  عن طريق الممارسة  كما تفترض حدوث توازن وعالقا  بين األلكار بدالً من تك

 (.2005النجدي وسعودي وراشد  )ألكار جديدة  أي أن نمو المفاهيم ألض  من تكوين المفهوم 

يكتسب المعرلة ويفهمها  معتمداً على نفسه   لعا  البنائيأن المتعلم  (2004) بكار والبساموأشار 

 تنبؤيهرضيا  سئلة  والمناقشة  والمناظرة  ووضع لوبالتالي يكون دوره إيجابياً  من خال  طرح األ

وهو اجتماعي يبني المعرلة والفهم اجتماعياً وسط مجموعة من أقرانه   من أن يستمع وييرأ تفسيرية بدالً 

عن طريق الحوار  والمناقشة حتى يص  هو ومجموعته إلى حلو   مع اثبا  صحتها  كما أنه مبدع يعيد 
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 عادة تكوين المعرلة   ياالبداعالتفكير ا  بناء المعرلة والفهم بصياغة جديدة  لهلك لهو يحتاج إلى مهار

 .واكتشا  المبادئ والنظريا   لاألنشطة التي ييوم بها المتعلمون تبين لهماً قوياً عن سبب بنية االشياء

بوجود معلم يكمن دوره لي تسهي  عملية التعلم؛ من خال  تيديم الموضوعا   البنائيةتميز تكما 

على إثراء  المتعلمينعلمية  وهي من األساليب التي تساعد  على صورة مشكال  عملية والدروس

  وتثير الطاقا  ا بداعية لي الص   مما يولر تفاعالً بين الطلبة وتنمي التعلم الهاتي لديهممعلوماتهم  

 (.2003 الحموي )  إلى المتعلموالمعلوما  والمعلم  وليس انتياالً للمعلوما  من المعلم 

ئق والنماهج التدريسية المستمدة من نظريا  التعلم وللسفاته البنائية  نموهج ومن األساليب والطرا

: التعلم البنائي  وهو يربط بين دور ك  من المعلم والمتعلم لي العملية التعليمية التعلمية لي أربع مراح  هي

الحيلة  )يرار مرحلة الدعوة  ومرحلة االستكشا   ومرحلة اقتراح التفسيرا  والحلو   ومرحلة اتخاه ال

2006.) 

 هميدرب  والتحلي  والتنبؤإلى أن نموهج التعلم البنائي يساعد المتعلمين على ( 2010)وأشار للبس

والعم    مهارا  الحوار والمناقشةو  روح العم  التعاونيلديهم ينمي   وعلى طريية التفكير العلمي

التي  من خال  التفكير لي ح  المشكال   ديهملوينمي مهاراته   على التفكير ا بداعي هميشجع  والجماعي

 .تواجههم

ويعد التحصي  الدراسي من الموضوعا  ها  الصلة الوثيية بحياة الطالب أثناء الفترة الدراسية  

وعملية تراكمية تكاملية للمعار  والمعلوما  والمهارا  التي يكتسبها الطالب  ويترتب على أداء الطالب 

نصر )ة نجاحه أو رسوبه  كما أن للتحصي  الدراسي ارتباط وثيق بمستيب  الطالب لي االمتحانا  الدراسي

ليد ازداد لي اآلونة األخيرة االهتمام بالبنى المفاهيمية التي يكونها المتعلمون لي المراح  و(. 2010هللا  

تعلم حتى يفهم أو يفسر المختلفة  وهها يعني أن المعرلة العلمية ما هي إال شبكة من المفاهيم التي يكونها الم

 (.2003الزيادا   .)ما أو يص  شيئا أو حدث أو ظاهرة

ونتيجة ألهمية نموهج التعلم البنائي كاستراتيجية تدريس تركز على جع  المتعلم محور العملية 

التعليمية  من خال  تفعي  دورة لي االستكشا  والبحث  وتحفيز طاقاته الكامنة  والهي ينمي لديه االتجاه 

ا يجابي نحو التعلم ونحو المجتمع الهي ينتمي إليه  ومختل  قضاياه ومشكالته  ليد جاء  ههه الدراسة 

 علم مادةبالكوي  لي  األدبي عشر الحادي الص  طلبة تحصي  لي بنائي تعلم نموهج استخدام أثرلتيصي 

ما يصدر عنه من نشاط عيلي   ال سيما وإن هها المادة تهتم بالدراسة العلمية لسلوك الفرد  وك  النفس
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كالتفكير والتهكر  وك  ما يشعر به من مشاعر وأحاسيس  مع ما يصاحب هلك من تغيرا  جسمية  

با ضالة إلى أن علم النفس يتنبأ بما سيكون عليه السلوك  وبالتالي اليدرة على ضبط هها السلوك والتحكم 

 .به  إما بتعديله  أو توجيهه  أو إزالته

 اسة وأسئلتهامشكلة الدر

تكوين الميدرة لدى الطالب على مادة علم النفس لي دولة الكوي  على  لتدريستؤكد األهدا  العامة 

لي  النفسي والنضج االتزانتحييق   وا نسان لهم الروابط الطبيعية بين الدوالع والتصرلا  لي أعما 

 إعانة الطالب على ح  مشكالتهو  الصحة النفسية وتعريفه بأهم أسس  الشخصية والسلوك لدى الطالب

 واالنحرالا وهلك لتخلو حياته من المتاعب النفسية   بحلو  متفية مع ا سالم مشتية من حيائق علم النفس

ويساعد   النفسإكساب الطالب روح البحث العلمي الهي ييتضيه علم   والتي تنغص عيشه وتحد من نتائجه

 .ين وتيديرها بروح علميةومالحظة تصرلا  اآلخر التأم  الهاتيى عل

 ؛ إبراهيم 2014 ؛ الشراري 2013 الزبيدي )مث  دراسا  ك  من  الدراسا  اشار  بعض

؛ تهم  الفروق الفردية بين المتعلمين  وال اعتياديةق ائدريس هي طرالتالشائعة لي  الطرائقأن  إلى( 2014

لم تعد  عتياديةق االائنحو التعلم  كما أن الطر   وال تستثير الطلبةللطلبة ا بداعياالبتكاري والتفكير  تنمي

وتيدمه ليواجه التطور واهتماماته وميوله وتنمية شخصيته تنمية شمولية    قادرة على سد حاجا  المتعلم

كما إنها ال تنمي لدى الطلبة اليدرة على اتخاه اليرارا   العلمي والتكنولوجي المتزايد لي العالم الخارجي 

مما أثر على أدائه كمنالس لغيره من المتعلمين لي الدو  المتيدمة  لهلك أصب  من  ماعي والتفاع  االجت

 .ولعالة الضروري إيجاد استراتيجيا  تعليمية مختلفة وحديثة

المتعلم النظرية البنائية على  وتركز نماهج واستراتيجيا  التدريس الحديثة والتي انبثي  أغلبها من

المعرلة   لي بناء نشطاً  تركيزها على دور المتعلم  باعتباره عنصراً لتعلمية  وكمحور للعملية التعليمية ا

وإن المعلم هو منظم وميسر لعملية التعليم  ويولر البيئة  وقدرته على االستجابة التفاعلية مع البيئة المحيطة 

ق العم  لي مجموعا  الصفية البنائية التي تتي  للمتعلمين الحوار والمناقشة والميارنة والتفاوض عن طري

  .إلى تحسين الواقع التربوي تحييق التغيير المنشود  وصوالً وبالتالي  تعاونية 

ومن خال  عم  الباحث مدرساً للدراسا  االجتماعية لي المرحلة الثانوية لي دولة الكوي   ليد  

لي إيجاد بعض تدني لي مستوى التحصي  الدراسي لدى الطلبة  مما شجع الباحث على التفكير  الحظ

الحلو  المناسبة لههه المشكلة  ولي ظ  ما أشار  إليه توصيا  بعض الدراسا  باعتماد نموهج التعلم 
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  األمر الهي شجع (2013)  ومحمد (2003)البنائي لي تدريس الدراسا  االجتماعية كدراستي عمايره 

لي مادة  األدبيالص  الحادي عشر الباحث لي الكش  عن أثر استخدام نموهج تعلم بنائي لي تحصي  طلبة 

  :السؤا  الرئيسا جابة عن الدراسة  وتحديداً تحاو . علم النفس

 منطية لي النفس علم لمادة عشر الحادي الص  طلبة تحصي  لي بنائي تعلم نموهج استخدام أثرما 

 ؟الكوي  لي التعليمية العاصمة

 :األسئلة الفرعية اآلتية ينبثق عن هها السؤا و

 تحصي  لي (( = 0.05لروق ها  داللة إحصائية عند مستوى الداللة هناك  ه  :ؤال األولالس

الطريية / نموهج تعلم بنائي) تعزى لطريية التدريس حادي عشر لي مادة علم النفسالص  ال بةطل

 ؟(االعتيادية

 تحصي  لي (( = 0.05لروق ها  داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هناك ه  :السؤال الثاني

 ؟(أنثى/ هكر)لجنس تعزى ل حادي عشر لي مادة علم النفسالص  ال بةطل

  الدراسة أهداف

 :يأتي ما تحييق إلى الدراسة هدل 

 مادة علم النفس للص  الحادي عشر لي مادة علم النفس تطوير نموهج تعلم بنائي لي تدريس. 

  النفس علم مادةلي  عشر الحادي  الص طلبة تحصي  لي بنائي تعلم نموهج استخدام أثرالتعر  إلى. 

  تبعاً  النفس علم لمادة عشر الحادي الص  طلبة تحصي  لي بنائي تعلم نموهج استخدام أثرالكش  عن

 .الجنسوالختال  متغيري الطريية 

 

 الدراسة أهمية

س تنبع أهمية الدراسة من أهمية نموهج التعلم البنائي كاستراتيجية حديثة من استراتيجيا  التدري

بعامة وطرائق وتدريس الدراسا  االجتماعية  جتطوير المناهالتي ينادي بها التربويون من اليائمين على 
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بشك  خاص  وهلك لرلع كفاءة العملية التعليمية  وتحسين مخرجا  التعليم  مما ينعكس على جع  التعليم 

 .أكثر إيجابية ولاعلية

 :ما يأتيأهمية الدراسة لي تبرزو

  أن تضي  ههه الدراسة للمعرلة ا نسانية والمكتبة لي دولة الكوي   أموراً جديدة تتعلق يأم  الباحث

 .النفس علم مادةلي  طلبةال تحصي  وأثره لي بنائيال تعلمبموضوع ال

 لي بنائي تعلم نموهج استخدام أثر تناول  الباحث لإن ههه الدراسة هي األولى التي علم حد على 

  .الكوي  دولة لي التعليمية العاصمة منطية لي النفس علم لمادة عشر الحادي الص  طلبة تحصي 

  قد توجه نتائج الدراسة أنظار أصحاب اليرار لي وزارة التربية والتعليم الكويتية والمشرلين

 .التربويين إلى ضرورة التركيز على طرائق تعليمية أكثر لاعلية لي تدريس الدراسا  االجتماعية

 تربية من نتائج الدراسة لي تشجيع وتدريب معلمي الدراسا  االجتماعية على تستفيد وزارة ال قد

 .نموهج التعلم البنائي استخدامتفعي  

 اإلجرائية  تعريفاتالومصطلحات ال

 :التعريفا  ا جرائية لهامفهومها وورد لي الدراسة عدد من المصطلحا   وليما يلي 

 :نموذج التعلم البنائي

 جراءا  التدريسية التي أقترحها الباحث  والمنبثية من النظرية البنائية  مجموعة من الخطوا  وا

مرحلة الدعوة أو االستدعاء  ومرحلة االستكشا  أو االكتشا  واالبتكار  : والهي يمر بأربع مراح  هي

 .عميم الخبرةومرحلة التفسيرا  واقتراح الحلو   ومرحلة التطبيق واتخاه اليرار وت

 

 :يالتحصيل الدراس

العلمي الهي يتحيق للمرء من خال  الممارسا  التعليمية والدراسية   يعر  التحصي  بأنه الجهد

والتدريبية لي مجا  تعليمي  بما يحيق مدى االستفادة التي جناها المتعلم من الدروس والتوجيها  التعليمية 
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ا  والوسائ  اليياسية المختلفة التي والتربوية المعطاة أو الميررة عليه  ويياس هلك الجهد وييدر باالختبار

 (. 34: 2002أبو الغيظ  )التعليمية تلجأ إليها المؤسسا  

ناتج ما يتعلمه الطلبة بعد إجراء عملية التعلم لي لصلي النمو النفسي : ويعر  التحصي  إجرائياً بأنه

ة التي يحص  عليها وتم قياسه إجرائياً بالعالم. والتوالق النفسي واالجتماعي من مادة علم النفس

 والهي تكون من ليرا  مصنفة لليياس على مستوى المعرلة  ياالختبار التحصيلة لي الطالب/الطالب

 .  الفهم واالستيعاب  والمستويا  العيلية العليا من تصني  بلوم لألهدا  التربوية(التهكر)

  :مادة علم النفس

للفص  الثاني من العام الدراسي ولة الكوي  لي د األدبي عشر الحاديللص   النفس علمميرر مادة 

 .ويشم  لي ههه الدراسة لصلي العمليا  العيلية والنمو النفسي  (2015-2016)

 :طلبة الصف الحادي عشر

لي مدارس وزارة التربية والتعليم بدولة الكوي   والهين  الحادية عشر لي سلم التعليم سنةهم طلبة ال

 .2015/2016ة الثانوية خال  الفص  الدراسي الثاني من العام المدرسي المرحل طلبة ثاني صفو  يمثلون

  الدراسة حدود

 :يما يلاقتصر  حدود الدراسة على 

 الكوي  بمدينةالثانوية الحكومية  المدارس على الدراسة قتصر ا  :المكانية الحدود. 

 تحصي  لي ائيبن تعلم نموهج استخدام أثرتيصي  على الدراسة قتصر ا :الموضوعية الحدود 

 دولة لي التعليمية العاصمة منطية لي النفس علم لمادة األدبي عشر الحادي الص  طلبة

 .الكوي 

 لي األدبي عشر الحادي الص  طلبة من عينة على الدراسة عينة قتصر ا: البشرية الحدود 

 .الكوي  دولة لي التعليمية العاصمة منطية

 (.5102/5102) الدراسي العام من الثاني الدراسي الفص : الزمانية الحدود 
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