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 للمرحلة والوطنية االجتماعية التربية كتب في االجتماعية البنائية النظرية مبادئ توافر درجة
 األردن في األساسية

 كتـب فـي االجتماعيـة البنائيـة النظريـة مبـادئ توافر درجة عن الكشف الدراسة هدف: الملخص
 الوصـيي المـنج  الدراسـة واعتمـد  األردن، في األساسية للمرحلة والوطنية االجتماعية التربية
 ولتحقيـ  الـدنيا، األساسـي التعلـيم مرحلـة من والخامس الرابع الصيين كتب تحليل إلى المستند
 بلـ  اسـتبان  فـي وضمن  االجتماعية، البنائية النظرية بمبادئ قائمة إعداد جرى الدراسة هدف
 مبـــادئ تـــوافر: أن النتـــائ  وأظجـــر . مجـــاال  خمســـة علـــى موزعـــة فقـــر ( 83) فقراتجـــا عـــدد

 أكثـر كانـ  الخـامس للصـف والوطنيـة االجتماعية التربية كتاب في االجتماعية البنائية النظرية
ــوافرا   الكتــب ــادئ ت ــاب مــن للمب ــد تصــاعد  بشــكل توزيعجــا وكــان. الرابــع الصــف كت  مــن ومتزاي
 تضــمين فــي الكتــب بــين التكامــل مســتوى فــي فــرو  وجــود وعــدم الخــامس، إلــى الرابــع الصــف
 . االجتماعية البنائية النظرية مبادئ

 والمدنيـة، والوطنيـة االجتماعيـة التربيـة كتـب االجتماعيـة، البنائية النظرية: الميتاحية الكلما 
 .األساسي التعليم
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The degree of availability of the principles of the theory of social 

constructivism in the books of social and national to basic  

education stage in Jordan 
Abstract: This study aimed at finding out the availability degree of the 

principles of the theory of building social in the books of social and 

national education basic stage in Jordan. To achieve objectives of the 

study, the Principles was social constructivist theory (35) items distributed 

on five areas. The results showed that: the availability of the principles of 

the theory of building social in the book of social and national education to 

fifth grade were more readily available to the principles of the theory of 

building social books Book of the fourth grade.  And the distribution of the 

principles of social constructivist theory of the book minimum essential 

stage in Jordan as a result of the analysis of their content is increasingly 

ascending from fourth grade to fifth, and the lack of differences in the 

level of integration between the books included in the principles of social 

constructivist theory. 

Keywords: theory of social constructivism, book Social and national 

education, basic education
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 مقدمة

 علــى فرضــ  تغييــرا  العــالم فــي يجــر  حيــ  دائمــا، التغيــر بصــية الحــالي العصــر يتميــز
نمــا تتجاهلجــا أال التربيــة  والكتــب المنــاه  طبيعــة فــي النظــر إعــاد  مــن بــد ال وانــ  مواكبتجــا وا 

 .معاصر  واتجاها  تطورا  من يستجد لما مواكبتجا مدى من للتأكد المدرسية
 بعضـجا مـع المتداخلـة الحلقا  من سلسلة تمثل التي العناصر من مجموعة المنج  ويعد
 الالحقـة أو السـابقة الحلقـا  مـن بغيرهـا االرتبـاط دون حلقـة أيـ  نجـا  يصـعب بحي  البعض،

 عضــوية، بصــور  المدرســي بالكتــاب الدراســي المــنج  ويــرتبط(. 2008 وآخــرون، ســعاد ) لجــا
 .المختلية األهداف يحق  الذ  المكتوب المنج  هو المقرر المدرسي فالكتاب

ــد ــاب تحليــل ويع ــيم بمثابــة المدرســي الكت  األهــداف لتحقيــ  وفعاليتجــا مالئمتجــا مــدى تق
 يتضـمن  وبمـا الكتـاب محتـوى منجا يتركب التي للنصوص تيكيك عملية هو والتحليل المرغوبة،

 .(6110 عرفة،) التربو  الخطاب أساليب من
 المنــاه  مــن مجمــا جــز ا كونجــا فــي والوطنيــة االجتماعيــة التربيــة كتــب أهميــة وتكمــن
 فـي اإلنسـان دراسـة علـى وتعمـل االجتماعيـة، والتربيـة االجتمـاعي للـتعلم ومصـدرا   المدرسـية
 اهتمـام إثـار  علـى تعمـل وهـي ومسـتقبال ، وحاضـرا   قـديما   فيـ  يعـي  الـذ  والمكـان الزمـان

 مجتمعجم مشكال  مواججة في الواعية ومشاركتجم الحاضر  االجتماعية بالمشكال  المتعلمين
 العلمـي التيكـر تنميـة فـي وتسـجم والتكنولوجيـة، والعلميـة واالجتماعيـة والسياسـية االقتصـادية
 السـكران،) العلميـة واليرضـيا  االسـتدالل علـى القائمـة التعميما  فجم في المتعلمين ومساعد 
6111 .) 

ــة المــذاهب مــن البنائيــة وتعــد  مــن تنطلــ  التــي الحــدي ، العصــر فــي بــرز  التــي اليكري
. اإلنسـان عنـد وتطورهـا المعرفـة نمـو فـي( Piaget) بياجيـ  النيس عالم بجا قام التي البحو 
 وامتــد  المعرفــة، مــع التعامــل وطــر  واالجتماعيــة اإلنســانية الدراســا  فــي ثــور  شــكل  وقــد
 تغيـر ا أحـدث  التـي البنائيـة، الـتعلم نظريـة ظجـور فـي أسجم مما التربية، ميدان إلى بارز بشكل
 .(6112 زيتون،) التربوية األدبيا  في نوعي ا

 األشـيا ، مـع فيجـا المتعلمـون يتياعـل اجتماعيـة، عمليـة عـن عبـار " الـتعلم البنائية وتعتبر
 التـي الحاليـة المعرفـة مـع السـابقة معـرفتجم ربط على تساعد التي حواسجم خالل من واألحدا 
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ـــ  والصـــور، واألفكـــار، المعتقـــدا ، تتضـــمن ـــر مـــن ألن ـــين اليصـــل الممكـــن غي ـــرد أفكـــار ب  الي
 فـي تسـجم التـي المعتقدا  من مجموعة تعد لذلك ب ، المحيطة واالجتماعية الثقافية والمكونا 
 تتــأثر والتعلــيم التعلــيم عمليــة فــان لــذا بــاليرد، المحيطــة والمجتمعيــة الثقافيــة العوامــل تكوينجــا
" المـتعلم الطالـب مـن نشـطا  ( بنائيـا  ) دورا   وتتطلـب أساسـي بشكل المتعلم باليرد المحيطة بالبيئة

 (.6112 زيتون،)
 وتنظـــيم الخبــرا  خـــالل مــن يبنيجـــا ولكــن المعرفـــة، يكتســب ال فـــالمتعلم ذلــك علـــى وبنــا   
ــتعلم عمليــة خــالل وفعــال نشــط فــالمتعلم معرفيــة، بطريقــة المعلومــا   فــي بايجابيــة ويشــارك ال
 (.Orani, 1991: 3" )المعنى بنا  اجل من السابقة المعرفة استدعا 
 Lev Vygotsky فيجوتســـكي ســـومينوفيت  ليـــف للعـــالم النظريـــة هـــذ  وتعـــود

Somanovic واسـع بشـكل تعليميـة بـرام  تطـوير فـي واشـترك تعليمـي، نيـس عـالم وهـو 
 وليونتيـف( Luria ) لوريـا مـع تعـاون حياتـ  وخـالل والـبكم، الصـم األطيـال تعلـيم وخاصـة

(Leontiev) البنائيـة النظريـة وهـي الـنيس علـم إلـى تضـاف وعلميـة جديد  نظرية تكوين في 
 فـي النظريـة هـذ  تعرف ولم ، (Socicoultural constructivism theory) االجتماعية

  .(6112 الدواهير ،) (1962) عام حتى تنتشر ولم (1958) عام حتى الغرب
ـــا  ـــى وبن ـــك عل ـــد ذل ـــرز مـــن( Vegotsky) فيجوتســـكي يع ـــة رواد اب ـــة) البنائي ( الثقافي
 للمـــتعلم الداخليـــة المعرفـــة فيجـــا تتعـــدل عمليـــة" هـــو االجتمـــاعي البنـــائي فـــالتعلم االجتماعيـــة،
ــتعلم أن حيــ  والشخصــي، االجتمــاعي التياعــل مــن كــل عــن الناتجــة الضــطرابا  كاســتجابة  ال

 علــى اعتمــادا   المعرفيـة البنيــة إعـاد  فــي هامــا دورا يلعـب االجتمــاعي والتياعـل بــارخرين بتـأثر
 (.6113 وآخرون، الجند " )الخبرا 

 األشـــيا ، مـــع فيجـــا الطـــالب يتياعـــل اجتماعيـــة عمليـــة" االجتماعيـــة البنائيـــة فالنظريـــة
 التـي الحاليـة المعرفـة مـع السـابقة معـرفتجم ربط على تساعد التي حواسجم خالل من واألحدا 
ـــ  والصـــور، واألفكـــار، المعتقـــدا ، تتضـــمن ـــر مـــن ألن ـــين اليصـــل الممكـــن غي ـــرد أفكـــار ب  الي
 الرئيسـي الموضـو  تحديـد ويمكـن(. 40: 6112زيتـون،" )بـ  المحيطـة االجتماعيـة والمكونا 
 :بسمتين يحدد( Vegotsky) فيجوتسكي للنظرية النظر  لإلطار
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 اإلدراك، تطـوير فـي أساسـيا دورا يلعـب الذ  االجتماعي التياعل ذلك هو األولى السمة
 المسـتوى ثـم االجتمـاعي المسـتوى األول مسـتويين فـي الثقـافي الطيـل تطـور مـدى ويظجـر
  الطيـل داخـل ذلـك وبعـد  (Intra psychological)النـاس بـين يظجـر فبدايـة اليـرد ،

(Inter psychological) وتشـكيل المنطقيـة والـذاكر  الطـوعي االنتبـا  علـى يعتمـد وهـذا 
 التطـور أن فجـي الثانيـة السـمة أمـا .فرديـة كعالقـا  تنشـأ التـي العليـا والوظـائف الميـاهيم
 (ZPD) المركزيـة القريبـة النمـو منطقـة الوشـيك النمـو منطقـة علـى يعتمـد لليـرد اإلدراكـي

(Zone of proximal Development ) األطيـال عنـد يتقـدم التطـوير مسـتوى إن حيـ 
 ومـدى كامـل اجتمـاعي تياعـل يلزمـ  التطـوير أن أ  المحـيط، المجتمـع مـع يتيـاعلون عنـدما
 الممارسـة فـي بـل الـدما  فـي يوجـد ال فـالوعي أقـران، تعـاون أو بـال  بتوجيـ  ينجـز المجـار 
   (Ryder, 1998).فيجوتسكي عمل قاعد  شكل  التي هي اليرضية فجذ  اليومية

 نوفـاك جـا  ثـم وأوزوبـل بياجي  نظرية من انبثق  فيجوتسكي نظرية أن نجد سب  ومما
Novak  فـي رئيسـيا   دورا   يلعـب االجتمـاعي التياعـل وان. تطبيقيـة بصور  النظرية تناول حي 
 فـي االجتمـاعي التياعـل علـى يؤكـد نظريتـ  فـي فيجوتسـكي إن وحيـ  المعرفـة، اليـرد اكتساب
 (ZPD) المركزيـة القريبـة النمـو منطقـة) الوشيك النمو منطقة أن وعلى للمعرفة اليرد اكتساب

 Zone of proximal Development )مـع االجتمـاعي بالتياعـل تنميتجـا يمكـن والتـي 
 .خبر  أكثر قرين أو بال  شخص

 حيـ  التطـوير، منظـور  فـي تعنـي والتـي المنطقة  (Zone)كلمة فيجوتسكي اختار وقد
نمـا مقيـاس علـى كنقطـة ولـيس تطـويرا   تحمـل إنجـا  النضـ ، درجـا  أو السـلوك اسـتمرارية وا 
 ستتطور التي السلوكيا  بتلك تحدد المنطقة أن تعني (Proximal) القريبة أو األدنى وكلمة
 أن فيجوتسـكي ويـرى وقـ ، أ  فـي الظجـور إلـى أقـرب السـلوك أن أ  القريـب، المسـتقبل فـي

 لمسـتوى  (ZPD)المركزيـة القريبـة النمـو منطقة حدود تشكالن مستويين على يحد  السلوك
 إلي  يصل أن يمكن الذ  األعلى والمستوى لوحد  يعرف  الذ  المستقل الطيل أدا  وهو األدنى
 التطـوير مسـتوى علـى للوقـوف جـدا   مجـم المسـتقل األدا  مسـتوى أن ويرى بالمساعد ، الطيل
 آخـر شـخص مـع التياعـل علـى فيعتمـد المسـاعد األدا  مسـتوى أما كافية، ليس معرفت  ولكن
 إعـاد  أو أفكـار أو تلميحـا  إعطـا  عـن عبـار  المسـاعد  تكـون وقـد أقرانا أو بالغا أكان سوا 
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 مجمة من جز ا   يكمل أو ييجم؟ ماذا الطيل سؤال أو قيل ما صياغة إعاد  أو سؤال على إجابة
 لتسجيل معينة بيئة تجيئة مثل مباشر  غير المساعد  تكون وقد وهكذا، كاملة بمجمة القيام أو

 األدا  فمسـتوى .ألقرانـ  معـين شـي  الطيـل توضيح مثل ارخرين مع التياعل أو مجارا ، أدا 
 االجتمـاعي التياعـل مـن الناتجـة العقلية الطيل لنشاطا  موجود  تحسينا  أ  يصف المساعد

(Leong& Bodrovea, 1995.) 
 مسـتوى بـين المسـافة بأنجـا (ZPD) المركزيـة القريبـة النمـو منطقـة تعريـف ويمكـن

 المحتمـل التطـور مسـتوى وبـين مسـتقلة بصـور  المشـكلة حـل مـن ينشـأ الـذ  اليعلـي التطـوير
 ،(Veygotsky, 1978: 25) األقـران مـع التعـاون أو بـال  بتوجيـ  المشـكلة حل خالل حدوث 

 مسـتقل بشـكل غـدا   فعلـ  مـن ويـتمكن ارخـرين بمسـاعد  اليـوم الطيـل ينجـز  مـا هـي أو
(Chaiklin, 2002: 24.) 

 المركزيـة القريبـة النمـو لمنطقـة (vygotsky) فيجوتسـكي نظريـة ميتـا  ويعتمـد
(ZPD) عبـد) وهـي مجمـة ركـائز أربعـة علـى المدرسـي اليصـل في والتعلم التدريس عملية في 
 (.6112 الدواهير ، ؛6111 الكريم،
 كبيـرا اهتماما  (vygotsky)فيجوتسكي يولي :للتعلم االجتماعي التفاعل طبيعة -1

 وهـي اليصـل، لبيئـة العـام المنـا  وتشـكل األفـراد إلـى االجتماعيـة الخبر  تنقل أدا  باعتبارها للغة
 فـي اجتماعيـا يكـون الطيـل عنـد الكـالم أن (vygotsky) فيجوتسـكي ويتصـور لليكـر، وسـيط
 يقـرر أنـ  كمـا(. التيكيـر) الـداخلي الكـالم وبعـد  الـذا ، حـول المتمركـز الكـالم يليـ  ثـم البدايـة،
 يوجد وال متماثلتين، ليستا فالعمليتان للكالم متزامن ظجور يصاحب  ال التيكير تدف  أن بصراحة
 التعبيـر يـتم ال فجـو الخـاص بنـاؤ  ل  فالتيكير الكالم، ووحدا  التيكير وحدا  بين جامد تطاب 
 بالنسـبة الـداخلي والكـالم الكلمـا ، هـذ  خـالل مـن الوجـود إلـى يـأتي ولكنـ  كلمـا  فـي عنـ 

 بـل ،Watson واطسـن يـرى كما للجمل الصوتي النط  مجرد ليس  (vygotsky)لييجوتسكي
 عالقـة ولكـن المنطـو ، والكـالم التيكيـر بـين يقـع الكـالم أشـكال مـن خـاص شـكل أو صـور  هو

 يولـد فـالتيكير حيـا ، عمليـة وهـي وديناميكيـة مسـتمر  عمليـة فجـي بثبـا  تتغيـر بالكالم التيكير
 فـي المـدفون غيـر والتيكيـر معنـى، لـ  لـيس شـيئا   تعتبـر التيكيـر مـن الخاليـة والكلمـة بالكلمـا 
 .سرابا   يعتبر الكلما 
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 المعرفــة، لبنــا  ميتــا  الرمزيــة الوســائط :والفنييية النفسييية األدوات دور -2
 األعمال بين تتوسط التي النيسية األدوا  ضمنجا من رمزية آليا   (vygotsky)ولييجوتسكي

 ,Wertsch))  بالجمـاعي واليـرد  بخارجـ ، اليـرد داخـل وتوصـل االجتماعية واألعمال اليردية
 األنظمـة اللغـة، مثـل الرمزية للوسائل األمثلة من عدد (vygotsky) فيجوتسكي وأدرج ،1979

 اإلشـارا  أنـوا  وكـل والرسـم، الخـرائط المخططـا ، الينيـة، القطـع الكتابـة، للحسـاب، المختليـة
 الوسـائل لـدور (vygotsky)  فيجوتسـكي نظـر وججـة(Bruner)  برونـر ووصـف .التقليديـة
 القويـة األدا  هـي واللغـة أنيسنا، نتقن الطبيعة إتقان في بأن فيجوتسكي عنجا عبر كما الرمزية
 العزلـة فـي تنـت  ال النيسـية فـاألدوا  الخـارجي، الحـوار خـالل مـن الداخليـة األفكـار تجلـب التي

 & Mahn)) مجتمعـاتجم في ينشطون الذين لألفراد االجتماعي الثقافي التطور منتجا  ولكنجا

Steiner,  1996.) 
 يثبـ  البدايـة فـي الحدي  إن: املتعلم لتفكري كوسيط االجتماعية التفاعالت دور -3
 االجتمـاعي الحـدي  ذلـك بعـد والمـتعلم، المعلـم بـين  "Point of reference" المرجـع نقطـة
 يسـتجيب والمـتعلم األسـئلة منبـع فـالمعلم المتعلمـين، تيكيـر تتوسـط كـأدا  المعلـم وسـائل يصبح
 لـيعكس يسـتجيب والمـتعلم الليظـي، التياعل في والمشاركة للدخول مرجعية نقطة يتبع  والسؤال
 بالظـاهر  المرتبطـة للمالمـح المـتعلم انتبـا  المعلـم يوجـ  المناقشـة اسـتمرار ومـع الـذاتي، حديث 

 .الميجوم تجا  التيكير في التناقض أوج  على للتغلب وتحليلجا
 صـنف لقـد :العلميـة والميـاهيم اليوميـة الميـاهيم بـين المتبـادل الـدور -4
 الميـاهيم :بجمـا المـرتبط السـيا  تعكـس فئتين إلى المتعلمين مياهيم  (vygotsky)فيجوتسكي
 خـالل مـن تتكـون اليوميـة الميـاهيم(. تلقائيـة غيـر) العلميـة والميـاهيم (التلقائيـة) اليوميـة

 والخبـرا  التيـاعال  خـالل مـن تتكـون العلميـة والميـاهيم المدرسـة، خـارج والخبـرا  التيـاعال 
 المـاد  المظجـر علـى وتبنـى الظـواهر فـي تتمركـز اليوميـة الميـاهيم أن كمـا المدرسـة، داخـل

 تتكـون العلميـة الميـاهيم ولكن. اليومية الخبرا  على تعتمد أنجا كما للظواهر الشكلية والسما 
 والميـاهيم العمومية، إلى الظواهر من صاعدا   تتج  اليومية والمياهيم عقلية، عمليا  خالل من

 .الظواهر تجا  هابطة تتج  العلمية
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 مـن المـتعلم عنـد صـورت  ما ذات  حد في الميجوم من أوال   نبدأ أن البد الميجوم والكتساب
 .ذاتـ  المـتعلم عنـد تكوينـ  ثـم ،)اجتماعيـا  ) لآلخـرين الميجـوم ثـم ..(اللغـة –العالمـا ) خـالل
 بالمسـاعدا  المـتعلم ويمـد العلميـة، والميـاهيم اليوميـة الميـاهيم بـين التكامـل يحـاول والمعلـم
 "Meta Cognitive"المعرفة ورا  ما عمليا  المتعلم ويستخدم العلمية، المياهيم إلى للدخول

 الميـاهيم مـن متماسـك نظام إلى (الطبيعية الخام الماد ) اليومية معرفت  ويعمم ويكامل ليحول 
 .العلمية

 الميـاهيم أمـا للمجـرد المحسـوس مـن تنمى فيجوتسكي نظر في التلقائية اليومية فالمياهيم
 الميـاهيمي النظـام داخـل اليوميـة الميـاهيم يالئـم فـالمتعلم العكسـي، االتجـا  فـي تنمـى العلميـة
 من العلمية المياهيم ييجم أن البد الوق  نيس وفي ،(العلمية المياهيم) المدرسة في يعلم الذ 
 المجـرد ومـن للمجـرد المحسـوس من فاالتجا  خبرات ، ضو  في محسوسة بأمثلة التطبي  خالل

يابا   ذهابا  ) االتجاهين في فالحركة للمحسوس،  لتتكامـل اليوميـة الخبـرا  مـن لليجـم، ضرور  )وا 
 مـن فـالتعلم اليوميـة، الخبـرا  فـي العلميـة الميـاهيم وتطبيـ  العلمـي، الميـاهيمي النظـام داخـل
لى الحيا   .الحيا  وا 

 والوطنيــة االجتماعيــة التربيــة منــاه  تحليــل تناولــ  التــي الســابقة الدراســا  نتــائ  وأكــد 
 مرتجــى دراســة بينــ  فقــد الدراســي، والكتــب المنــاه  فــي االجتماعيــة البنائيــة النظريــة تضــمين

 والتاسـع والثـامن السـابع للصف المدنية التربية مناه  محتوى مرعا  تدني( 2011) والرنتيسي
ـــيم ـــة لق ـــوازن وعـــدم المواطن ـــي الت ـــ  توزيعجـــا ف ـــ  حي ـــو  كان ـــيم اإلنســـان حق  السياســـية والق

 علـى واالنيتـا  الوطنيـة والوحـد  البيئـي الـوعي كـان بينمـا القـيم، أعلـى االجتماعيـة والمسؤولية
ــا  ــيم أقــل األخــرى الثقاف ــرغم علــى تضــمنا الق ــي. أهميتجــا مــن ال ( 6101) الشــبول دراســة وف
 .التجريبية لمجموعةا لصالح االستقصا  مجارا  اختبار على إيجابي أثر دوجو  الدراسة أظجر 

 التربيـة لكتـب والمعلمـا  المعلمـين تقـويم درجـة أن إلـى( 2009) بشـير دراسـة وتوصل 
 الكليـة المعـايير تحقي  درجة وأن جدا، مرتيعة كان  الغربية الضية شمال محافظة في الوطنية
ن مرتيعـة، كانــ  الصــيوف لجميـع  كانــ  الصــيوف لجميــع بـالمحتوى المتعلقــة الكليــة النتــائ  وا 
 فــي جــا   واألســئلة باألنشــطة المتعلقــة النتــائ  بينمــا األولــى، بالمرتبــة وجــا   مرتيعــة أيضــا
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ــة ــائ  يتعلــ  وفيمــا الثانيــة، المرتب  المرتبــة وفــي متوســطة بدرجــة جــا   المحتــوى تنظــيم بنت
 .الثالثة

 لمنــــاه  المطــــور األنمــــوذج أن إلــــى الدراســــة وتوصــــل  فقــــد( 6112) الصــــبحيين أمــــا
 المحــاور ومتوســطة عاليــة بدرجــة يراعــي األردن فــي األساســية للمرحلــة االجتماعيــة الدراســا 
 .األساسية المرحلة في االجتماعية الدراسا  لمناه  بجا المتعلقة والنتاجا 
 الوثيقـة إليجـا تسـتند التـي األسس أن الدراسة إلي  توصل ( 6118) اإلبراهيم دراسة وفي

 وجـد كمـا والوطنيـة، االجتماعيـة التربية بتدريس تتعل  وايدولوجيا وأفكار مبادئ على تشمل لم
 وتـدني المعرفـي الجانب على التركيز فكان السلوكية األهداف محورا  بين توازن عدم هناك أن

 الحقـائ  شـكل  حيـ  المعرفـة مكونـا  بـين التـوازن وعـدم والمجارية، الوجدانية األهداف نسبة
 تعتمـد لـم انجـا ووجـد واالتجاهـا  كـالقيم األخرى المكونا  وانخيض  العظمى النسبة والمياهيم
 .والوطنية االجتماعية التربية كتب محتوى الختيار

ــي( 6110) النمــراو  وتوصــل ــي واضــح تطــور وجــود إلــى األردن ف ــ  ف  المعلمــين تطبي
ــة، البنائيــة المدرســة لتوججــا  ــ  التــي االجتماعي ــر  بتســجيل تمثل  التعليميــة الخب
 األفكـار حـول بنـا  اجتمـاعي وتيـاوض حـوار وظجور التعلم، عملية  (scaffolding)وتسقيل

ـا النتـائ  دلـ  كمـا .المعلم سيطر  وقلة المعرفة مصادر وتعدد الرياضية،  فـي تطـور علـى أيض 
 .الترجمة وأنشطة والكتابة القرا   في والمتمثلة الرياضي االتصال لمجارا  الطلبة استخدام

 وثيقــة فــي العلميــة المعــايير مــن عــدد تــوفر إلــى توصــل ( 0999) حمــادين دراســة وفــي
 القــو  نقــاط مــن العديــد أظجـر  كمــا مختليــة، بــدرجا  المعلمـين وأدلــة الجغرافيــا وكتــب المنـاه 
 .للمنجاج المكونة المختلية محورا  من العديد في والضعف

ــــالرك،) وتوصــــل ــــى (Clarke,1990)( 0991 ك ــــاه  أن إل ــــة الدراســــا  من  االجتماعي
 الركــود، إلــى تــؤد  بــل المحــور هــذا فــي التالميــذ خبــرا  توســع ال كنــدا فــي االبتدائيــة للمرحلــة
 العــالمي البعـد علــى التركيـز مـن بــدال المألوفـة الجوانــب علـى يركـز المســتخدم المـنج  أن حيـ 

عــداد  مثـــل األخــرى الــدول فــي تــدرس التــي التـــاري  منــاه  أمــا الالحقــة، للمرحلــة الطــالب وا 
 لتــدريس موضــوعا  علــى واحتــو  عالميــة، أبعــادا فتضــمن  وايطاليــا وألمانيــا وفرنســا بريطانيــا
 .االبتدائية المرحلة فيجا بما المختلية التعليمية للمراحل العالمي التاري 
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 بخصـوص أجريـ  التـي الدراسـا  معظـم أن يتضـح السـابقة الدراسـا  مراجعة خالل من
 مرتجـــى) المختليـــة الدراســـية للمراحـــل والوطنيـــة االجتماعيـــة التربيـــة منجـــاج وتقـــويم تحليـــل

ـــراهيم، ؛6112 والصـــبحيين، ؛2009 بشـــير،و  ؛2011 والرنتيســـي،  كـــالرك،)و ؛6118 واإلب
0991 )(Clarke,1990)االجتماعيــة البنائيــة النظريــة تناولــ  والتــي ،(0999 وحمــادين، ؛ 
 الســابقة الدراســا  مــن اســتيادا الباحثـان فــ ن ،(6101 والشــبول، ؛6110 النمــراو ،) كدراسـة

 والوطنيــة، االجتماعيــة التربيــة كتــاب وتحليــل االجتماعيــة البنائيــة النظريــة مبــادئ صــياغة فــي
 تجربـة وتصـميم والوطنيـة االجتماعيـة التربيـة فـي الدراسـة عينـة علـى الخطـوا  هـذ  وتطبيـ 
 .الدراسة أدوا  بنا  وفي المحتوى، تحليل وفي البح ،

 ضــو  فــي جــرى والــذ  التحليــل محــور فــي الدراســا  بــاقي عــن الدراســة هــذ  وتختلــف
 إلـى تسـعى التـي األولـى الدراسـة هـذ  ف ن الباحثان اطال  وحسب. االجتماعية البنائية النظرية
ــل ــاب تحلي ــة كت ــة التربي ــة االجتماعي ــة ضــو  فــي والوطني ــة النظري ــة البنائي  باســتخدام االجتماعي
 وطبيعــة محــدد  وأدوا  اســتراتيجيا  لتغطيــة الدراســة هــذ  جــا   هنــا ومــن. التحليلــي المــنج 
 .محور هذا في السابقة الدراسا  تتناولجا لم العينة،
 

 الدراسة مشكلة

 الـدنيا األساسـية المرحلـة وفـي عـام بشـكل التعلـيم مراحـل في االجتماعية الدراسا  تشكل
 دراســا  مــن المــواد هــذ  تتضــمن  ممــا انطالقــا تــأتي األهميــة هــذ  كبــرى، أهميــة خــاص بشــكل
 فيـ ، يعيشـون الـذ  المجتمـع فـي نـافعين أعضـا    يكونـوا أن مـنجم يتوقـع جيل إيجاد في تسجم
 واكتسـابجم المشـكال  حـل علـى القـدر  تنميـة وفـي االجتمـاعي الـتعلم في كبير بدور تقوم ألنجا

 شخصــيت  وخلــ  االجتمــاعي بــدور  بالشــعور اليــرد علــى يــنعكس ممــا وحياتيــة التيكيــر مجــارا 
ــة ــا االجتماعي ــ  بم ــ  تجيئ ــف معلومــا  مــن ل ــى تســاعد  ومواق ــة إدراك عل ــي يجــر  مــا حقيق  ف
 فـي تقصـير وأ  حـال، وأحسـن صـور  أفضـل فـي كتبجـا تقـدم أن يجـب ف نـ  وبالتـالي المجتمع،
 مـن الـرغم وعلـى برمتجـا، التربويـة العمليـة علـى سـلبيا يـؤثر وشـامل دقيـ  غيـر بشكل تقديمجا
 فـي المدرسـية الكتـب كأحـد والوطنية االجتماعية التربية كتاب فان االجتماعية، الدراسا  أهمية
 .وتوججاتجم المجتمع أبنا  فكر تشكيل في دور  يتمثل التعليم مراحل
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 االجتماعيـة البنائيـة النظرية تناول  التي والدراسا  البحو  نتائ  من العديد أشار  قد و
 النمـراو ،) مثـل، الدراسـية المناه  في مبادئجا تضمين ضرور  إلى الدراسا  معظم أكد  حي 

 عنــد االهتمــام ضـرور ( 0999) حمــادين دراســة فـي أيضــا   وجــا . (6101 والشـبول، ؛6110
 كــان( 6100) والطوالبــة الكراســنة دراســة وفــي. موادهــا بكافــة المدرســية الكتــب تــأليف إعــاد 
 .والوطنية االجتماعية التربية كتب في المتضمن التعلم مصادر مراجعة ضرور  على التأكيد

 فيــ  يــزال ال والوطنيــة االجتماعيــة التربيــة كتــاب فــ ن بالمشــكلة، اإلحســاس يــدعم وممــا
 فــي الباحثــان خبــر  خــالل ومــن تعلمــ ، علــى الطلبــة قــدرا  علــى يــؤثر ممــا الجمــود مــن شــي 
 تعكــس أن ينبغــي والتــي الدراســة والمــواد الكتــب تحليــل إلــى ماســة بحاجــة أنجــا الحظــا التعلــيم
 .التعليم على نتائج 

ــ  تشــير مــا ضــو  وفــي ــان واهتمــام والمــؤتمرا ، واألبحــا  الســابقة الدراســا  إلي  الباحث
 الدراسـة مشـكلة تحديـد جـرى ف نـ  سـب  مـا إلـى واسـتنادا  . والوطنيـة االجتماعية التربية بمحور

 .األردنية المناه  في والوطنية االجتماعية التربية لكتاب تحليل دراسة إجرا  ضرور  في
 الدراسة أسئلة

 :يأتي فيما الدراسة أسئلة تتحدد 
 االجتماعيــة التربيــة كتــب فــي توافرهــا الواجــب االجتماعيــة البنائيــة النظريــة مبــادئ مــا -1

 األردن؟ في الدنيا األساسية للمرحلة والوطنية
 والوطنيـة االجتماعيـة التربيـة كتـب فـي االجتماعيـة البنائيـة النظريـة مبـادئ تـوافر درجة ما -2

 األردن؟ في الدنيا األساسية للمرحلة
 التربيـة كتـب فـي االجتماعيـة البنائيـة النظرية مبادئ بين واالستمرارية التتابع مستوى ما -3

 األردن؟ في الدنيا األساسية للمرحلة والوطنية االجتماعية
 االجتماعيـة التربيـة كتـب فـي االجتماعيـة البنائيـة النظريـة مبـادئ بين التكامل مستوى ما -4

 األردن؟ في الدنيا األساسية للمرحلة والوطنية
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 الدراسة أهمية

 : يلي فيما الدراسة أهمية تتمثل
 محـور فـي الحديثـة واالتجاهـا  المعاصـر ، الحيـا  لمتطلبا  استجابة الدراسة هذ  تأتي -
 .والوطنية االجتماعية التربية
 وكيييـة والوطنيـة، االجتماعية التربية تدريس عملية على القائمين المدرسين انتبا  لي  -
 .خاللجا من االجتماعية البنائية النظرية مبادئ توظيف
 والوطنيـة االجتماعيـة للتربيـة المعاصـر  بالميـاهيم التزويد بضرور  المؤليين انتبا  لي   -

 فــي تطبيقجــا كيييــة تيســر التــي واألســاليب وبــالطر  االجتماعيــة، البنائيــة النظريــة ومبــادئ
 .المدرسي التعليم

 وحمدداتها الدراسة حدود

 :يلي ما على الدراسة اقتصر 
 التعلــيم مرحلــة مــن الــدنيا األساســية المرحلــة للصــيوف والوطنيــة االجتماعيــة التربيــة كتــاب -

 .والسادس والخامس الرابع وهي األساسي
 6104/6103 الدراسي للعام الطلبة على المقرر  الكتب على الدراسة إجرا  تم -

 اإلجرائية التعريفات

 :منجا، األساسية المصطلحا  من عدد الدراسة هذ  في ورد       
 والتعلــيم التربيــة وزار  قررتجــا التــي الكتــب هــي :والوطنيــة االجتماعيــة التربيــة كتــاب -
 رقـم والتعلـيم التربيـة مجلـس قـرار بموجـب وذلـك األساسـية، المرحلة الصف طلبة على األردنية

 (.6112/6113) الدراسي العام من بد ا  ( 03/4/6112) تاري ( 88/6112)
ــة - ــة النظري ــة البنائي ــة :االجتماعي ــة عملي  األشــيا ، مــع فيجــا الطــالب يتياعــل اجتماعي
 التـي الحاليـة المعرفـة مـع السـابقة معرفتجم ربط على تساعد التي حواسجم خالل من واألحدا 
 .والصور واألفكار، المعتقدا ، تتضمن
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 الدراسة منهج

 الكشـف فـي لمناسـبت  وذلـك المحتـوى تحليـل بأسـلوب الوصـيي المـنج  الدراسـة اعتمد 
 للمرحلــة والوطنيــة االجتماعيــة التربيــة كتــاب فــي االجتماعيــة البنائيــة النظريــة مبــادئ تــوافر عــن

 األردن في الدنيا األساسية
 الدراسة عينة

ــة تكونــ  ــاب مــن الدراســة عين ــة كت ــة التربي ــة االجتماعي ــاب الوطني ــة كت ــة التربي  االجتماعي
 .األردن في( والسادس والخامس الرابع) الدنيا األساسية للمرحلة والوطنية

  الدراسة أدوات
 :إلى الباحثان عمد وتحقيقجا المرجو  النتائ  إلى والتوصل الدراسة أسئلة عن لإلجابة

 مبادئ قائمة ب عداد الباحثان قام. االجتماعية البنائية النظرية مبادئ قائمة أدا  إعداد - أ
 للمرحلة والوطنية االجتماعية التربية كتب في توافرها ينبغي التي االجتماعية البنائية النظرية
 ذا  السابقة والدراسا  النظر  األدب إلى الرجو  ذلك وتطلب األردن، في الدنيا األساسية
 التربويين من عدد إلى ميتو  سؤال وتوجي  االجتماعية، البنائية النظرية بمبادئ العالقة

 تحديد منجم وطلب التربويين، والمشرفين والوطنية االجتماعية التربية معلمي من ومجموعة
 للمرحلة والمدنية الوطنية التربية كتب في توفرها ينبغي التي األمنية التربية مياهيم أهم

 التربية بمياهيم قائمة إلى التوصل جرى السابقة المصادر خالل ومن الدنيا، األساسية
 أساليب على التعلم اعتماد: )هي محاور خمسة على وزع . مبدأ( 82) عددها بل  األمنية
 عملية خالل من والمعاني المياهيم بنا  البيئة، و اليرد تياعل على قائمة جماعية و فردية

 من الطالب تمكن تنظيمية طر  إلى التعلم استناد التياعل، على معتمد  نشطة اجتماعية
 إلى للوصول التعميما  تكوين في األساس التياوض عملية تعد المحيطة، بالبيئة الشعور

 (.االجتماعية البنائية في أساسيا   مبد ا   النمو يعد تعلم ، تم ما حول موحد رأ 
 :األداة صدق

ــى بعرضــجا األدا  صــد  مــن التأكــد تــم ــا( 00) عل  الجامعــا  أســاتذ  مــن خمســة مــنجم محكم 
ــي المختصــين ــدريس ف ــة، الدراســا  ت ــاه  أعضــا  وثالثــة االجتماعي ــة مــن من  المنــاه  مديري

 آرائجـم إبـدا  مـنجم وطلب الماد  مشرفي من وثالثة والتعليم، التربية وزار  في المدرسّية والكتب
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 أهميتجـــا، حيـــ  مـــن الدراســـة أدا  فـــي المتضـــمنة االجتماعيـــة البنائيـــة النظريـــة مبـــادئ حـــول
 أو جديـد  مبـادئ إضـافة المحاور، من محور كل إلى المبادئ وانتما  المحاور، إلى وتقسيمجا

 أدا  تعــديل وتــم مناســبة، يرونجــا أخــرى اقتراحــا  وأيــة المناســبة، غيــر المبــادئ بعــض حــذف
 وحـذف الخمسـة المحـاور علـى المبـادئ بعـض توزيع إعاد  خالل من آرائجم ضو  في الدراسة
 فقـرا  عـدد فأصـبح المحكمـين، مـن%( 91) إجمـا  علـى ذلـك فـي الباحثان اعتمد وقد فقرتين
 .فقر ( 83) من تتكون النجائية بصورتجا الدراسة أدا 

 :احملتوى حتليل -ب

 علـى اشـتمل  التـي الـدنيا األساسـية للمرحلة والوطنية االجتماعية التربية كتب محتوى تحليل استخدام
 البنائيــة النظريــة مبــادئ تكــرارا  رصــد اســتمار  اســتخدم  حيــ  االجتماعيــة البنائيــة النظريــة مبــادئ

 .كتاب كل في االجتماعية
 :التحليل عينة -ج

 األساسـية للمرحلـة والوطنيـة االجتماعيـة التربيـة كتـب محتويـا  مـن التحليل عينة تكون  حي 
 .األساسي والخامس الرابع، للصف والوطنية االجتماعية التربية كتاب: وهي الدنيا

 :التحليل وحدة حتديد -دي

 مــن للتحليـل، أساســية كوحـد  المبــدأ حولجـا تــدور التـي الرئيســية واليكـر  الكلمــة وحـد  اختيـر 
 االجتماعيـة التربيـة كتـب محتويـا  تحليل المراد االجتماعية البنائية النظرية مبادئ تكرار خالل

 البنائيـــة النظريـــة مبـــادئ ظجـــور عـــن ويعبـــر والقيـــاس للعـــدّ  وتخضـــع ضـــوئجا، فـــي والوطنيـــة
 والخـامس الرابـع للصـف والوطنيـة االجتماعيـة التربية كتب في تكرارها أو غيابجا أو االجتماعية

 .الدنيا األساسي التعليم مرحلة من
 :التحليل عملية ضوابط -هي

 .تحليل وفئة وحد  كل وتكرار نتائ  لرصد االستمار  استخدام -
ــم - ــل ت ــب محتــوى إطــار فــي التحلي ــة التربيــة كت ــة والوطنيــة االجتماعي  األساســية للمرحل

 .الدنيا
 .االجتماعية البنائية النظرية لمبادئ اإلجرائي التعريف إطار في التحليل يتم -

 :التحليل عملية خطوات -و



 م6102أبريل( 44)العدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

- 406 - 
 

 البنائيـة النظريـة مبـدأ عـن تعّبـر التي( اليكر ) الكلمة وتحديد حد ، على درس كل قرا   -
 .التحليل أدا  إلى استناد ا االجتماعية

 ثـم ومن درس، كل في التحليل وحدا  وف  االجتماعية البنائية النظرية مبادئ تصنيف -
 .حد  على كتاب كل دروس في
 التحليـل فئـا  مـن فئـة كـل فـي وتكرارها االجتماعية البنائية النظرية مبادئ عدد حساب -

 .إحصائي ا معالجتجا ثم ومن
 :التحليل ثبات -ح

ــتم ــك ي ــا ، حســاب خــالل مــن ذل ــاك الثب ــا  نــوعين، وهن ــل ثب ــر التحلي ــزمن عب ــا  ال  وثب
 :يأتي كما  األدا  ثبا  من التأكد تم ولقد محللين، بين التحليل

 التحليـل إعـاد  خـالل مـن التحليـل ثبـا  مـن التأكـد تـم(: المحلـل ثبا )الزمن عبر الثبا 
 وحـدتين مـن عشـوائي ا اختير  لوحد  التحليل عملية ب عاد  الباحثين احد قام حي  الزمن، عبر

 باسـتخدام واالخـتالف االتيـا  نسـب حسـاب تـم ذلـك وبعـد أسـابيع، ثالثـة بعـد الدراسـة موضـو 
 .ذلك يبين( 0) والجدول. الثبا  معدل لحساب (Holsti, 1969) هولستي معادلة

 (0) جدول
 التحليلين كال في إليجا توصل التي النتائ 

عدد اإلجابات  المحور الرقم

 المتفق عليها

عدد اإلجابات 

الغير متفق 

 عليها

المجمو

 ع

نسبة 

 الثبات

اعتماد التعلم على أساليب فردية  1

 وجماعية قائمة على تفاعل الفرد والبيئة

2 0 2 100 

 عملية خالل من والمعاني المفاهيم بناء 2

 نشطة معتمدة على التفاعل اجتماعية

11 2 13 6448 

 تمكن تنظيمية طرق إلى استناد التعلم 3

 المحيطة بالبيئة الشعور الطالب من

9 2 11 6146 

 تكوين في األساس تعد عملية التفاوض 4

التعميمات للوصول إلى رأي موحد حول 

 تعلمهما تم 

5 0 5 100 

 البنائية في أساسيا   مبدءا   النمو يعد 5

 االجتماعية

6 1 9 6646 

 90 40 5 33 معدل الثبات الكلي 



 م6102أبريل( 44)العدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

- 408 - 
 

 مـا تراوحـ  حيـ  الدراسـة موضـو  الوحـد  لعناصر الزمن عبر الثبا  حساب( 0) الجدول يبين
 أن تبـين نسـبة وهـي( 91) بلـ  الدراسـة ألدا  الكلـي الثبـا  معامل وان( 011)و( 3013) بين
 .بثبا  تتمتع الدراسة أدا 

 معـ  اجتما  عقد تم حي  التربية في المختصين أحد اختيار جرى:  األشخاص عبر الثبا 
 التحليـل بعمليـة القيـام كيييـة علـى جيـد بشكل تدريب  وكذلك وأهميتجا، الدراسة أهداف لتوضيح
 نيـس بتحليـل القيـام منـ  طلـب بدقـة تنييـذها وكيييـة الخطـوا ، ليجـم الباحثـان أطمـئن أن وبعد

 وتــم التحليلــين، بــين االتيــا  نســبة حســاب تــم ذلــك وبعــد. بتحليلجــا الباحثــان قــام التــي الوحــد 
 (.6) بالجدول موضح هو كما( Holsti) هولستي المعادلة باستخدام ذلك حساب

 (6) جــــــــــــدول
 التحليلين كال في الباحثان إليجا توصل التي النتائ 

عدد اإلجابات  المحور الرقم

 المتفق عليها

عدد اإلجابات 

الغير متفق 

 عليها

المجمو

 ع

نسبة 

 الثبات

اعتماد التعلم على أساليب فردية وجماعية قائمة  1

 على تفاعل الفرد والبيئة

5 0 5 100 

 اجتماعية عملية خالل من والمعاني المفاهيم بناء 2

 نشطة معتمدة على التفاعل

9 2 11 60 

 الطالب من تمكن تنظيمية طرق إلى استناد التعلم 3

 المحيطة بالبيئة الشعور

14 2 18 6548 

التعميمات  تكوين في األساس تعد عملية التفاوض 4

 للوصول إلى رأي موحد حول ما تم تعلمه

4 1 5 60 

 100 8 0 8 االجتماعية البنائية في أساسيا   مبدءا   النمو يعد 5

6941 43 5 36 الثبات الكليمعدل  

4 

 وتبـين( 011)و( 31) بين ما تراوح  قد الدراسة لمحاور الثبا  نسبة أن( 6) الجدول يوضح
 تتمتـع الدراسـة أدا  أن تبـين نسـبة وهي ،(39104) بل  الدراسة ألدا  الكلي الثبا  معامل  أن

 .بثبا 
 جيــد  بخصــائص تتمتــع التحليــل أدا  إن والثبــا ، الصــد  دالال  ضــو  فــي تبــين ولقــد 

 مــن وحــدتين لتحليــل األدا  باســتخدام الثقــة يــدعم ممــا وثباتــ ، التحليــل ســالمة تؤكــد وموثوقــة،
 .الدراسة عينة والوطنية االجتماعية التربية كتاب
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 :الدراسة إجراءات

 :ارتية الخطوا  إتبا  جرى الدراسة أهداف لتحقي 
 كتـب محتـوى فـي تضـمينجا المقتـر  االجتماعيـة البنائيـة النظريـة بمبـادئ قائمة إعداد -1
 .الدنيا األساسية للمرحلة والوطنية االجتماعية التربية
 وتكراراتجـا االجتماعيـة البنائيـة النظريـة مبـادئ مـن تكونـ  التي التحليل استمار  إعداد -2

 .المعيارية ومستوياتجا
 .وثباتجا التحليل عملية صد  من التأكد -3
 البنائيـة النظريـة مبـادئ ضـو  فـي والوطنيـة، االجتماعية التربية كتب محتويا  تحليل -4

 .سابق ا اعتمادها تم التي االجتماعية
 .كتاب كل في االجتماعية البنائية النظرية مبادئ من مبدأ كل تكرارا  تحديد -5
 التربيــة كتــب محتويــا  فــي االجتماعيــة البنائيــة النظريــة مبــادئ وتكامــل تتــابع تقــدير -8

 .الدنيا األساسية المرحلة والوطنية االجتماعية
 .التوصيا  من مجموعة وتقديم ومناقشتجا، الدراسة نتائ  تحليل -8

 اإلحصائية املعاجلة

 النظريـة مبـادئ توافر مدى عن الكشف أجل من المئوية والنسب التكرارا  استخدام جرى
ـــة البنائيـــة ـــا  فـــي االجتماعي ـــة كتـــب محتوي ـــة التربي ـــة االجتماعي ـــة األردن فـــي والوطني  للمرحل
 التكامـل مـدى عـن للكشـف (Square-Chi)" 6كـا" اختبـار استخدام جرى كما. الدنيا األساسية

 .والوطنية االجتماعية التربية كتب في االجتماعية البنائية النظرية مبادئ توزيع بين
 ومناقشتها النتائج نتائج

 : النتائ  لجذ  عرضا   يأتي وفيما أسئلتجا على واإلجابة الدراسة نتائ  عرض جرى
 :  األول السؤال

 التربيــــة كتــــاب وحــــدتي فــــي توافرهــــا الواجــــب االجتماعيــــة البنائيــــة النظريــــة مبــــادئ مــــا
 ؟ األساسي الثال  للصف والوطنية االجتماعية

 بصـورتجا االجتماعيـة البنائيـة النظرية مبادئ قائمة إعداد جرى السؤال هذا على لإلجابة
 النظريــة محــور فــي الســابقة والدراســا  التربــو  األدب علــى االطــال  خــالل مــن وذلــك المبدئيــة
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 محـاور خمسـة اعتمـاد تم ولقد خاص، بشكل االجتماعية البنائية النظرية و عام بشكل البنائية
 فرديـة أسـاليب علـى الـتعلم اعتمـاد محـور: )وهـي االجتماعية البنائية النظرية لمبادئ أساسية
 عمليـة خـالل مـن والمعـاني الميـاهيم بنـا  محور البيئة، مع اليرد تياعل على قائمة وجماعية
 الطـالب تمكـن تنظيميـة طـر  إلـى الـتعلم اسـتناد محور التياعل، على معتمد  نشطة اجتماعية

 التعميمـا  تكـوين فـي األسـاس التيـاوض عمليـة تعـد محـور المحيطـة، بالبيئـة الشـعور مـن
 البنائيـة فـي أساسـيا   مبـد ا   النمـو يعـد محـور تعلمـ ، تـم مـا حـول موحـد رأ  إلـى للوصـول

 (.االجتماعي
 بلــ  حيــ  فرعيــة مبــادئ إلــى المحــاور تلــك مــن محــور كــل بتحليــل الباحثــان قــام ثــم
 الباحثـــان خـــرج ولقـــد الخمســـة، المحـــاور علـــى موزعـــة مبـــدأ( 83) للمبـــادئ الكلـــي المجمـــو 
 :يلي كما االجتماعية البنائية النظرية لمبادئ النجائية بالقائمة

 .البيئة مع الفرد تفاعل على قائمة ومجاعية فردية أساليب على التعلم اعتماد حمور: أواًل

 .الذاتي التعلم إلى الطالب تقود .0
 االتصال مجارا  متضمنا   بعضجم مع االجتماعي تياعلجم خالل من يتم الطالب تعلم .6

 .التواصل و
 . المعنى ذو التعلم توفر .8
 .بياعلية اليدوية األنشطة استخدام .4
 .بالطالب المحيطة االجتماعية البيئة من اإلفاد  .3

 .التفاعل على معتمدة نشطة اجتماعية عملية خالل من واملعاني املفاهيم بناء حمور: ثانيًا

 الحياتية المواقف و الحيا  واقع مع الحالية المعرفة ارتباط .2
 .الطالب لدى المياهيم بنا  على تساعد .2
 معرفتجم مع وموائمتجا الجديد  األفكار تبني على الطالب تساعد استراتيجي  توظيف .3

 .السابقة
 .مجارات  و التيكير توظيف على الطالب ح  .9

 .الطالب لدى جديد تعلم لبنا  السابقة الخبرا  استثمار .01
 .التياوض و والحوار النقا  لجلسا  للطالب اليرصة توفير .00
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 .الطالب عند التقارير كتابة مجار  توظيف .06
 .احمليطة بالبيئة الشعور من الطالب متكن تنظيمية طرق إىل التعلم استناد حمور: ثالثًا

 .التعليمية األهداف وضع في الطالب مشاركة .08
 .التعليمية األنشطة توظيف .04
 .للتعلم الطالب دافعية إثار  .03
 .خبراتجم تنظيم على الطالب مساعد  .02

 مت ما حول موحد رأي إىل للوصول التعميمات تكوين يف األساس التفاوض عملية اعتبار حمور: رابعًا

 . تعلمه
 .الحياتية القضايا بطر  االهتمام .02
 .التعلم في التقديمية العروض توظيف .03
 .البنا  النقد تقبل على الطالب تشجيع .09
 .األخر وتقبل التيكير في المرونة على تشجعجم الطالب لدى وقيم مجارا  بنا  .61
 .أنيسجم عن التعبير على الطالب تشجيع .60
 وأفكار حلول حول واالستيسارا  األسئلة طر  إستراتيجية الطلبة لدى توظيف .66
 .زمالئجم
 .جماعية تعاونية أنشطة خالل من للمجام الطالب انجاز .68
 .السابر  األسئلة على توظيف .64

 .االجتماعية البنائية يف أساسيًا مبدءًا النمو اعتبار حمور: خامسًا

 .الطالب لدى التعلم أنماط تلبي التي المختلية التدريب أساليب في التنو  .63
 .القرارا  اتخاذ في الطالب مشاركة .62
 .الوق  إدار  في الطالب مشاركة .62
 .أدائ  حول تصحيحية راجعة بتغذية المتعلم تزويد .63
 .األدا  على المبني التقويم استراتيجيا  توظيف .69
 .االستقصا  استراتيجيا  توظيف .81
 . الطالب لدى التعلم في التحليل مجار  توظيف .80
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 .الطالب  لدى التعلم في التركيب مجار  توظيف .86
 .التعلم في العلمي البح  خطوا  توظيف .88
 .واختبارها اليرضيا  بنا  على الطالب تشجيع .84
  .التعليمية الوسائل توظيف .83
ــائ  هــذ  اختليــ  وقــد         ــاقي عــن النت ــي الدراســا  ب ــ  الت ــادئ تناول ــة مب ــة النظري  البنائي

 بينمـا االجتماعيـة، البنائيـة النظريـة مبـادئ علـى تركـز محاور خمسة شمل  بأنجا االجتماعية،
 علــى تركــز كانـ  معظمجــا االجتماعيـة البنائيــة النظريــة مبـادئ موضــو  تناولـ  التــي الدراسـا 

ــم دور ــم توظيــف ومــدى المعل ــل لجــا، المعل ــو دراســة مث  النمــراو  ،(6108) وعيــا  ســنينة أب
 كتــاب تحليــل ضــوئجا فــي يــتم معــايير المبــادئ هــذ  أصــبح  وقــد(. 6116) الــوهر ،(6100)

 فــي المبــادئ هــذ  واقــع علــى والوقــوف األساســي الثالــ  للصــف والوطنيــة االجتماعيــة التربيــة
 .الوحدتين وتطوير الدراسة، موضو  الكتاب

 

 عمليـة تعـد محـور مثـل المحـاور بعـض فـي السـابقة الدراسـا  مـع الدراسـة هذ  واتيق        
 ومحـور تعلمـ ، تـم مـا حـول موحـد رأ  إلـى للوصـول التعميمـا  تكـوين فـي األسـاس التياوض

(. 6108) وعيـا  سـنينة أبـو دراسـة مثـل االجتمـاعي، البنائيـة فـي أساسـيا   مبـد ا   النمـو يعـد
 الـتعلم إلـى الطـالب وتقـود الطـالب، عنـد التقـارير كتابـة مجـار  توظيـف مثـل اليقرا  بعض وفي

 فــي التقديميــة العــروض وتوظيــف بالطالــب، المحيطــة االجتماعيــة البيئــة مــن واإلفــاد  الــذاتي،
 األخـر، وتقبـل التيكيـر فـي المرونـة علـى تشـجعجم الطـالب لـدى وقـيم مجـارا  وبنـا  الـتعلم،
 فـي العلمـي البحـ  خطـوا  وتوظيـف أدائـ ، حـول تصـحيحية راجعـة بتغذيـة المـتعلم وتزويـد
 طـــر  إســـتراتيجية الطلبـــة لـــدى وتوظيـــف .)6108) وعيـــا  ســـنينة أبـــو دراســـة مثـــل الـــتعلم،
 (. 6108) الخالد  دراسة مثل زمالئجم، وأفكار حلول حول واالستيسارا  األسئلة
 كثيـرا متعـدد  وليسـ  واحـد  هـي االجتماعيـة البنائيـة النظريـة مبـادئ بان ذلك الباحثان وييسر
 البنائيـة النظريـة بمبـادئ الدراسـية الوحـدا  تضـمين ويجـب المبـادئ، بـين تشـاب  نالحـظ ولجذا

 .المناسبة االجتماعية
  



 م6102أبريل( 44)العدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

- 403 - 
 

 : الثاني السؤال

 والوطنيـــة االجتماعيـــة التربيـــة كتـــاب فـــي االجتماعيـــة البنائيـــة النظريـــة مبـــادئ تـــوافر درجـــة مـــا   
 األردن؟ في الدنيا األساسية للمرحلة
 مبـادئ تـوافر مـدى علـى للحكم وذلك محتوى، تحليل أدا  إعداد جرى السؤال على لإلجابة     

 فــي األساســية التعلــيم لمرحلــة والوطنيــة االجتماعيــة التربيــة كتــب االجتماعيــة البنائيــة النظريــة
 جـا   ولقـد الدراسـة محـاور مـن محـور لكـل وذلـك الكتـب تحليل نتائ  استخراج وجرى األردن،
 (:8) الجدول في مبين هو كما النتائ 

 (8) جدول
 االجتماعية التربية كتب في االجتماعية البنائية النظرية مبادئ لواقع المئوية والنسب التكرارا 

 والوطنية
 الكتاب                الرقم

 

 

 المحور

الصف الرابع 

(968) 

الصف الخامس 

(1155) 

 (2142)مجموع

النسبة  التكرار

 المئوية

النسبة  التكرار

 المئوية

النسبة  التكرار

 المئوية

 .البيئة مع الفرد تفاعل على قائمة وجماعية فردية أساليب على التعلم اعتماد :األولالمحور 

 1444 31 1429 15 1482 18 تقود الطالب إلى التعلم الذاتي 1

تعلم الطالب يتم من خالل تفاعلهم االجتماعي  2

مع بعضهم متضمنا  مهارات االتصال 

 والتواصل

20 2402 20 1483 40 1468 

 0458 12 0489 6 0440 4 المعنى ذو التعلم توفر 3

 1449 32 1483 20 1421 12 استخدام األنشطة اليدوية بفاعلية 4

اإلفادة من البيئة االجتماعية المحيطة  5

 بالطالب

19 1492 21 1461 40 1468 

 8423 155 8428 64 8419 81 المجموع

 نشطة معتمدة على التفاعل اجتماعية عملية خالل من والمعاني المفاهيم بناء :الثانيالمحور 

واقع الحياة  مع المعرفة الحالية ارتباط 8

 والمواقف الحياتية

12 1421 20 1483 32 1449 

 1435 29 1421 14 1451 15 .الطالب المفاهيم لدى تساعد على بناء 8

توظيف استراتيجيه تساعد الطالب على تبني  6

األفكار الجديدة وموائمتها مع معرفتهم 

 السابقة

28 2483 23 1499 49 2426 

 2424 46 2418 25 3424 23 .حث الطالب على توظيف التفكير و مهاراته 9

 جديد تعلم لبناء السابقة الخبرات استثمار 10

 لدى الطالب

20 2402 16 1455 36 1488 

 النقاش للطالب لجلسات الفرصة توفير 11

 والحوار والتفاوض

4 0440 5 0443 9 0442 
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 2480 56 2465 33 2453 25 الطالب عند التقارير مهارة كتابة توظيف 12

 1242 283 11494 136 12488 125 المجموع

 المحيطة بالبيئة الشعور الطالب من تمكن تنظيمية طرق إلى استناد التعلم   :المحور الثالث

 1428 28 1403 12 1451 15 التعليمية األهداف وضع في الطالب مشاركة 13

 144 30 0443 5 2453 25 التعليمية األنشطة توظيف 14

 1402 22 0489 6 1441 14 للتعلم دافعية الطالب إثارة 15

 1491 41 1429 15 2483 28 خبراتهم تنظيم على الطالب مساعدة 18

 548 120 3448 40 6410 60 المجموع

 .للوصول إلى رأي موحد حول ما تم تعلمه التعميمات  تكوين في األساس اعتبار عملية التفاوض  :المحور الرابع

 1444 31 1436 18 1451 15 الحياتية القضايا بطرح االهتمام 18

 1428 28 1429 15 1421 12 توظيف العروض التقديمية في التعلم 16

 048 15 0468 10 045 5 النقد البناء تقبل على الطالب تشجيع 19

 على لدى الطالب تشجعهم مهارات وقيم بناء 20

 األخر وتقبل التفكير المرونة في

6 0461 12 1403 20 0493 

 0466 19 0468 10 0491 9 أنفسهم عن التعبير على الطالب تشجيع 21

األسئلة  توظيف لدى الطلبة إستراتيجية طرح 22

 واالستفسارات حول حلول وأفكار زمالئهم

10 1401 15 1429 25 1418 

خالل أنشطة انجاز الطالب للمهام من  23

 تعاونية جماعية

28 2483 28 2425 52 2442 

 3422 89 3411 38 3434 33 توظيف على األسئلة السابرة 24

 1240 256 12412 140 11495 116 المجموع

 االجتماعية البنائية في أساسيا   مبدءا   النمو اعتبار :المحور الخامس 

 المختلفة التي التدريب أساليب في التنوع 25

 الطالب التعلم لدى أنماط تلبي

8 0480 8 0480 13 048 

 1444 31 1436 18 1451 15 مشاركة الطالب في اتخاذ القرارات 28

 1435 29 1482 18 1421 12 مشاركة الطالب في إدارة الوقت 28

 حول تصحيحية راجعة بتغذية المتعلم تزويد 26

 أدائه

14 1441 15 1429 29 1435 

 على المبني التقويم استراتيجيات توظيف 29

 األداء

2 0420 5 0443 8 0432 

 0485 14 0488 9 045 5 االستقصاء توظيف استراتيجيات 30

 0484 18 0489 6 1461 6 الطالب توظيف مهارة التحليل في التعلم لدى 31

 توظيف مهارة التركيب في التعلم لدى  32

 الطالب

9 1491 15 1429 24 1412 

 2424 46 2465 33 1451 15 العلمي في التعلم البحث توظيف خطوات 33

الفرضيات  بناء على الطالب تشجيع 34

 واختبارها

15 0451 18 1436 31 1444 

 1418 25 1429 15 1401 10 التعليمية توظيف الوسائل 35

 1244 288 13450 158 11424 111 مجموع

 4546 963 46431 556 43405 425 مجموع الكلي

 .عليجا بنا  التكرارا  نسب احتساب تم والتي لليقرا  الكلي المجمو  تعني* 
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 اليقــرا  عــدد كــان الدراســة موضــو  لكتــب التحليــل عمليــة أن( 8) الجــدول مــن ويالحــظ
 النظريــة مبــادئ بعــض إلــى منجــا فقــر ( 938) وتشــير فقــر ،( 6046) بلغــ  الكتــب فــي الكلــي

 النظريــة مبــادئ تتضــمن التــي اليقــرا  نســبة أن أ  المحــاور، قائمــة فــي االجتماعيــة البنائيــة
 النسـبة وهـذ  ،%( 43139) هـي تحليلجـا جـرى التـي المدرسـية الكتـب فـي االجتماعية البنائية
 .منخيضة

 البنائيــة النظريــة مبــادئ المتضــمنة اليقــرا  تســجيل نســب اخــتالف علــى النتــائ  ودلــ 
 محــورا  مــن آخــر إلــى محــور مــن اخــتالف كــذلك و المحللــة، الكتــب عناصــر فــي االجتماعيــة
 التربيـة كتـب لتـوافر الكليـة النسـب وكـذلك المدرسـية، الكتـب مـن أخـر إلـى كتـاب ومـن الدراسة،

 اليقـرا  تـوافر نسـب وكـذلك االجتماعيـة البنائيـة النظرية مبادئ ومحورا  والوطنية االجتماعية
 .الدراسة محورا  من محور لكل

 بلـ ( االجتماعيـة البنائيـة في أساسيا   مبد ا   النمو اعتبار) محور أن( 8) الجدول ويوضح
 بـاقي مع قورن  إذا األولى المرتبة في وهي%( 2168) وبنسبة تكرارا( 033) تكراراتجا مجمو 

 اجتماعيـة عمليـة خـالل مـن والمعـاني الميـاهيم بنـا ) محـور الثانيـة المرتبـة وفـي المحـورا ،
 وفـي ،%(06162) وبنسـبة تكـرارا( 628) تكراراتجـا مجمـو  بلـ ( التياعـل علـى معتمـد  نشـطة
 رأ  إلـى للوصـول التعميما  تكوين في األساس التياوض عملية اعتبار) محور الثالثة المرتبة
ــا حــول موحــد ــ ( تعلمــ  تــم م ــرارا( 633) تكراراتجــا مجمــو  بل  وفــي ،%(06114) وبنســبة تك
 اليرد تياعل على قائمة وجماعية فردية أساليب على التعلم اعتماد) محور جا  الرابعة المرتبة

 جـا  األخيـر  المرتبـة وفي ،%(22168) وبنسبة تكرارا( 033) تكراراتجا مجمو  بل ( البيئة مع
 بلـ ( المحيطـة بالبيئـة الشـعور مـن الطـالب تمكـن تنظيميـة طـر  إلـى الـتعلم اسـتناد) محـور
 %(.312) وبنسبة تكرارا( 061) تكراراتجا مجمو 

 التربيــة كتــاب األولــى المرتبــة فــي جــا  فقــد المدرســي، الكتــب وحــدا  يخــص فيمــا أمــا
ـــــة ـــــة االجتماعي ـــــ  الخـــــامس للصـــــف والوطني ـــــو  بل ـــــرارا( 333) تكراراتجـــــا مجم  وبنســـــبة تك

 بلـ ( االجتماعيـة البنائيـة فـي أساسـيا   مبـد ا   النمـو اعتبـار) محور أعالها وكان ،%(43180)
 اســـتناد) محــور األخيـــر  المرتبــة وفـــي ،%(08131) وبنســبة تكـــرارا( 032) تكراراتجــا مجمــو 
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 تكراراتجـا مجمـو  بلـ  (المحيطـة بالبيئـة الشـعور مـن الطـالب تمكـن تنظيميـة طـر  إلـى الـتعلم
 %(.8142) وبنسبة تكرارا( 41)

ــة فــي جــا  حــين فــي  تكراراتجــا مجمــو  بلــ  األساســي الرابــع الصــف كتــاب األخيــر  المرتب
 خـالل مـن والمعـاني الميـاهيم بنـا  محـور أعلـى وكـان%( 48113) وبنسـبة تكـرارا( 463)

 وبنســبة تكــرارا( 063) تكراراتجـا مجمــو  بلـ ( التياعــل علـى معتمــد  نشـطة اجتماعيـة عمليـة
 وجماعيـة فرديـة أسـاليب علـى الـتعلم اعتمـاد) محـور كـان األخيـر  المرتبـة وفي ،%(06122)

 %(.2109) وبنسبة تكرارا( 20) تكراراتجا مجمو  بل ( البيئة مع اليرد تياعل على قائمة
 الرابـع للصـيوف والوطنيـة االجتماعيـة التربيـة كتـب طبيعـة إلـى ذلـك فـي السـبب يعـود وقد
 عـام، بشـكل البنائية النظرية وف  بناؤها تضمن الدروس في موضوعا  على تشتمل والخامس
 االجتماعيـة وبيئـتجم األفـراد بـين اجتماعيـة تياعـل عمليـة أنجا على التعلم عملية على وتركيزها
 تتضـمن أن الطبيعـي مـن لـذا و متسلسـل، بشـكل الكتـب وتـأليف المـتعلم نمـو علـى ركز  والتي
 بنسـبة االجتماعيـة البنائيـة النظريـة مبـادئ الثالثـة للصـيوف والوطنيـة االجتماعية التربية كتب

 .منخيضة
ــزو ــان ويع ــك الباحث ــ  ذل ــى كل ــدى واضــح تصــور وجــود عــدم إل  التربيــة منجــاج واضــعي ل
 بجــا االهتمـام جـا  وبالتـالي االجتماعيـة، البنائيـة النظريـة مبـادئ لطبيعـة والوطنيـة االجتماعيـة

 فـي مباشـر بشـكل تـنعكس المنـاه  واضـعي وأفكـار اتجاهـا  وان. منخيضـا الكتـاب وحدتي في
غيـال التعلـيم، جوانـب بعض على التركيز خالل من يظجر وهذا المناه ، تأليف عملية  بعـض وا 
 .األخرى الجوانب
 :الثاني السيؤال

 التربيـة كتـب فـي االجتماعيـة البنائية النظرية مبادئ بين واالستمرارية التتابع مستوى ما
 األردن؟ في الدنيا األساسية للمرحلة والوطنية االجتماعية
 االجتماعيـة البنائيـة النظريـة مبادئ في واالستمرارية التتابع مستوى إن( 8) الجدول يبين

 زيــاد  حيــ  مــن األردن، فــي الــدنيا األساســية للمرحلــة والوطنيــة االجتماعيــة التربيــة كتــب فــي
 كتـب فـي متتـابع بشـكل االجتماعيـة البنائيـة النظرية مبادئ جا   حي  متزايد ، كان  الصف،
ــــة التربيــــة ــــة، االجتماعي ــــع الصــــف وفــــي والوطني  وبنســــبة( 463) تكراراتجــــا عــــدد كــــان الراب
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 ،%(43180) وبنســـبة تكـــرارا( 333) إلـــى الخـــامس الصـــف فـــي ارتيعـــ  ثـــم ،%(48113)
 :ذلك يبين( 0) والشكل

 
 المحللة للكتب االجتماعية البنائية النظرية مبادئ بين واالستمرارية التتابع مستوى: (0) شكل

 التربيـة كتـب فـي االجتماعيـة البنائيـة النظريـة مبادئ في االرتيا  هذا الباحثان ويعزو
 تــأليف فــي النمــو مبــدأ اعتمــاد إلــى األردن فــي الــدنيا األساســية للمرحلــة والوطنيــة االجتماعيــة

ــة كتــب ــة التربي ــة، االجتماعي ــ  حيــ  والوطني ــادئ االهتمــام زاد صــيا، الطالــب ارتيــع كلمــا ان  مب
 المنجـاج مديريـة فـي للتـأليف الـوطني اليريـ  وعي على يدل وهذا ،االجتماعية البنائية النظرية
 فـــي والوطنيـــة االجتماعيـــة التربيـــة كتـــب تصـــميم فـــي األردنيـــة والتعلـــيم التربيـــة لـــوزار  التابعـــة
ـــة ـــدنيا، األساســـية المرحل ـــ  ال ـــابع منحـــى وف ـــي واالســـتمرارية التت ـــادئ ف ـــة مب ـــة النظري  البنائي

 .االجتماعية
 :الثالث السيؤال

 االجتماعية التربية كتب في االجتماعية البنائية النظرية مبادئ بين التكامل مستوى ما
 األردن؟ في الدنيا األساسية للمرحلة والوطنية

Chi-)" 6كـا" باختبـار الكمـي اإلحصـا  باسـتخدام الباحثـان قـام السـؤال هـذا عـن لإلجابة

Square) ــد ــة لتحدي ــين التكامــل عالق ــادئ ب ــة مب ــة النظري ــة البنائي ــرار خــالل مــن االجتماعي  تك
 وبــين ، والوطنيــة االجتماعيــة التربيــة كتــب مــن كتــاب كــل فــي مكــون لكــل تنتمــي التــي اليقــرا 
 (:4) الجدول في كما وذلك يلي ، الذ  الصف
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 (4) جدول
 التربية كتب في االجتماعية البنائية النظرية مبادئ بين التكامل لمستوى اختبار نتائ 

 األردن في الدنيا األساسية للمرحلة والوطنية االجتماعية

مبادئ 

النظرية 

البنائية 

 االجتماعية
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 مســـتوى فـــي( α=1113) إحصـــائية داللـــة ذا  فـــرو  وجـــود عـــدم( 4) الجـــدول مـــن يتضـــح
 للمرحلـة والوطنيـة االجتماعيـة التربيـة كتـب في االجتماعية البنائية النظرية مبادئ بين التكامل

 بمســـتوى( 011111)  (Square-Chi" )6كـــا" قيمـــة بلغـــ  إذ األردن، فـــي الـــدنيا األساســـية
 كتــب فــي االجتماعيــة البنائيــة النظريــة مبــادئ تكامــل وجــود عــدم يشــير ممــا ،(11993) داللــة
= α) إحصـائية دالـة فـرو  وجـود عدم إلى( 4) الجدول ويوضح ، والوطنية االجتماعية التربية

 وعــدم الرابــع، الصــف لكتــاب االجتماعيــة البنائيــة النظريــة مبــادئ تكامــل مســتوى فــي( 11222
 البنائيـــة النظريـــة مبـــادئ تكامـــل مســـتوى فـــي( α =11628) إحصـــائية دالـــة فـــرو  وجـــود

 .األساسي الخامس الصف كتاب في االجتماعية
 االجتماعيـة البنائيـة النظريـة مبـادئ بـين تكامل وجود لعدم النتيجة هذ  الباحثان ويعزو 

 اهتمـام ضـعف إلـى األردن فـي الـدنيا األساسـية للمرحلـة والوطنيـة االجتماعيـة التربيـة كتـب في
 تصـميم فـي األردنيـة والتعلـيم التربيـة لـوزار  التابعـة المنجاج مديرية في للتأليف الوطني اليري 
 بــين التكــاملي المنحــى وفــ  الــدنيا، األساســية المرحلــة فــي والوطنيــة االجتماعيــة التربيــة كتــب

 تقيــيم ونمــاذج وموضــوعية، محــدد  معــايير اعتمــادهم لعــدم نتيجــة وذلــك المتتابعــة، الصــيوف
 األمـر ، والوطنيـة االجتماعيـة التربيـة كتب بين التكامل مستوى إلى التعرف لجم تسمح ومتابعة
 المعرفـــة اســـتمرارية بـــذلك فتقـــل ،االجتماعيـــة البنائيـــة النظريـــة مبـــادئ فـــي ســـلبيا يـــؤثر الـــذ 

 .وتثبيتجا
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 :الدراسة توصيات

 :ارتية بالتوصيا  يتقدم فان  الدراسة، هذ  في الباحثان إليجا توصل التي النتائ  على بنا   
ــا  تطــوير - ــاه  محتوي ــة من ــة التربي ــة االجتماعي ــة فــي والوطني ــيم مرحل  األساســية التعل
 .االجتماعية البنائية النظرية مبادئ تضمين في يسجم بما الدنيا

 التربيـة كتـب فـي متدنيـة جـا   التـي االجتماعيـة البنائية النظرية مبادئ على التركيز -
 .الدنيا األساسية التعليم مرحلة في والوطنية االجتماعية

ــد - ــي التكامــل مســتوى تأكي ــادئ ف ــة مب ــة النظري ــة البنائي ــة االجتماعي  االجتماعيــة للتربي
 .حد  على كتاب كل محتويا  في الدنيا األساسية المرحلة من األردن في والوطنية
إجرا  دراسة مقترحـة تتنـاول مـدى وعـي معلمـي التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة لمبـادئ  -

 .النظرية البنائية االجتماعية
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 ملراجييييييييعا

 ،تصـور واقتـرا  الثانويـة للمرحلـة االجتماعيـة الدراسـا  مناه  تقويم(. 6118. )رياض االبراهيم 
 .اليرموك جامعة: األردن منشور ، غير دكتورا  رسالة األردن، في لتطويرها

 ،الخـــامس، للصـــيوف وتقويمجـــا الوطنيـــة التربيـــة كتـــب محتـــوى تحليـــل(. 6119. )معـــاذ بشـــير 
 ماجستير رسالة الغربية، الضية شمال محافظة ومعلما  معلمي نظر وججة من السابع السادس،

 .فلسطين الوطنية، النجا  جامعة منشور ، غير
 ، فـي العلـوم لتعلـيم حديثـة اتجاهـا (. 6113.  )منـى الجـاد ، وعبـد علـي وراشـد، احمـد الجند 

 .العربي اليكر دار: القاهر  البنائية، والنظرية التيكير وتنمية العالمية المعايير ضو 
 ،ـــويم(. 0999. )فخـــر  حمـــادين ـــاه  تق ـــة الدراســـا  من ـــي المقـــرر  االجتماعي ـــة ف ـــيم مرحل  التعل

 جامعـة: السـودان منشـور ، غيـر دكتـورا  أطروحـة والمشـرفين، المعلمين نظر وججة من األساسي
 .النيلين

 ، الرياضــيا  تــدريس فــي تســكي فيجــو إســتراتيجية اســتخدام فعاليــة(. 6101. )عزمــي الــدواهير 
 الجامعـة: غـز  منشـور ، غيـر ماجستير رسالة بغز ، السادس الصف طالبا  لدى التعلم اثر وبيا 

 .اإلسالمية
 ، بـراهيم، ، جـود  سـعاد  دار  عمـان، ،3ط المعاصـر، المدرسـي المـنج  (.6113. )اهلل عبـد وا 

 .والتوزيع للنشر اليكر
 ،البنائيـة النظريـة مبـادئ ضو  في العاشر للصف الجغرافيا كتاب تطوير(. 6101. )أري  الشبول 

ــاس ــر  وقي ــي أث ــة ف ــورا  أطروحــة االستقصــا ، مجــارا  تنمي ــر دكت ــة منشــور ، غي  اليرمــوك، جامع
 .األردن

 ،في األردن في األساسية للمرحلة االجتماعية الدراسا  مناه  تطوير(. 6112. )عيد الصبحيين 
 منشـور ، غيـر دكتـورا  أطروحـة اكتسـابجا، المتوقـع التعليميـة النتاجا  أساس على تقييمجا ضو 
 .العليا للدراسا  العربية عمان جامعة عمان،

 فــي تســكي، وفيجــو بياجيــ  لنظريتــي ضــو ا فــي التــدريس فعاليــة(. 6111. )ســحر الكــريم، عبــد 
 الصــف طالبـا  لـدى الشـكلي االســتداللي التيكيـر علـى والقـدر  الييزيائيــة الميـاهيم بعـض تحصـيل
ـــانو ، األول ـــؤتمر ث ـــي الم ـــع، العلم ـــة الراب ـــة التربي ـــع، العلمي ـــو80 اإلســـماعيلية، للجمي  8 -يولي

 (.0) أغسطس،
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 ،المـــواد كتــب فــي واســتخدام ، الخطــاب ورا  مــا أنمــاط تحليــل(. 6110. )الــدين صــال  عرفــة 
 العربـي، الـوطن فـي وسـلوكياتجا المشـاركة ثقافة وتنمية للتربية عشر الحاد  االجتماعية،المؤتمر

 (.6110 مايو 8-6) حلوان جامعة
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