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 أثر انتدرٌس عهى وفك نظرٌت فٍجوتسكً يف حتصٍم طالب 

 ساليًتوسط يف يادة انتارٌخ انعربً اإلانصف انثانً امل
 

 وساو جنى حمًد انتًًًٍ           أ.و.د. حسني هاشى هندول انفتهً
 جايعت انقادسٍت / كهٍت انرتبٍت

 
 امللخص :

ية فيجوتسكي في تحصيؿ طالب الصؼ الثاني ثر التدريس عمى وفؽ نظر أيرمي البحث إلى معرفة       
 المتوسط في مادة التاريخ العربي اإلسالمي.  

ولتحقيؽ ذلؾ اختار الباحثاف تصميمًا تجريبيًا ذا ضبط جزئي لمجموعتيف أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة     
ط مف مدرسة متوسطة ذات االختبار البعدي واختار الباحثاف عشوائيًا عينة مف طالب الصؼ الثاني المتوس
( 06( طالبًا بواقع )66الربيع لمبنيف التابعة لمدينة ناحية قمعة سكر في محافظة ذي قار تكونت العينة مف )
المجموعة  في( طالبًا 06طالبًا في المجموعة التجريبية التي يدرس طالبيا عمى وفؽ نظرية فيجوتسكي و )

. وكافأ الباحثاف بيف مجموعتي البحث في عدد مف  عتياديةالضابطة التي يدرس طالبيا عمى وفؽ الطريقة اال
(. قاـ  التحصيؿ السابؽ في مادة التاريخ بالشيور، ودرجات المتغيرات ىي )العمر الزمني لمطالب محسوباً 

الثالث( مف كتاب التاريخ العربي و الثاني، و الباحثاف بتحديد المادة العممية التي شممت الفصؿ ) األوؿ، 
 والفيـ ، ) المعرفة ،:  وصاغ الباحثاف األىداؼ السموكية اعتمادًا عمى المستويات الثالثة األولىاإلسالمي 

ٍؼ سموكي ، وأعدا ( ىد066( ، وقد بمغ عددىا ) Bloomالتطبيؽ ( مف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمـو ) و 
) مف  مياً يحثاف اختبارًا تحصمع ىدؼ البحث أعد البا وتماشياً . خططًا تدريسية لمموضوعات في مادة التاريخ 

ؽ مف صدقيا الظاىري ( فقرة تـ التحق54نوع االختيار مف متعدد ( ، تكوف االختبار بصورتو النيائية مف )
بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف والمتخصصيف في طرائؽ التدريس ومناىجو ، وتـ استخراج معامؿ 

اف مدى فاعمية البدائؿ واستخراج ثبات االختبار بطريقة إلفا عف بي الصعوبة والقوة التمييزية لفقراتو ، فضالً 
وفي نياية التجربة طبؽ الباحثاف اختبار التحصيؿ عمى طالب مجموعتي البحث وقد اعتمد  كرونباخ ،

إذ أظيرت النتائج : تفوؽ المجموعة  الباحثاف االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف في معالجة البيانات إحصائياً 
ية التي درست عمى وفؽ نظرية فيجوتسكي عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية التجريب

 في اختبار التحصيؿ في مادة التاريخ.
 رجػوفػػي ضػػوء نتائج البحث أوصػػى البػػاحثاف باستعماؿ نظرية فيجوتسكي في تدريس مادة تاريخ، وقد خ    
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ؿ نظرية فيجوتسكي في التدريس كونيا تتماشى مع النظريات التربوية توصيات منيا استعماالبػػػػػػاحثاف ب
الحديثة التي تؤكد عمى مشاركة الطالب الفاعمة في عممية التعمـ والتعميـ، وتضميف طرائؽ التدريس في 

 اخطوات نظرية فيجوتسكي، واقترحمعاىد إعداد المعمميف وكميات التربية األساسية وكميات التربية أسس و 
 .قترحات منيا إجراء دراسة مماثمة عمى مواد دراسية ُأخر ولصفوؼ دراسية أخر في المرحمة الثانويةم ةعد

 انفصم األول :يشكهت انبحث وأهًٍته
يعد التاريخ أحد المواد الميمة التي  ى:ىمشكلةىالبحث

ألنو  يدرسيا المتعمموف في جميع المراحؿ الدراسية ،
 حداث الحياة ،، فيو يسجؿ أ يمثؿ سجؿ حياة األمـ

 إظياروتعاقبيا ويحاوؿ عف طريؽ  وتسمسميا ،
دراؾ العالقات أف يفسر ىذه األحداث  الترابط وا 
ويوضح التطور الذي حدث في حياة ىذه األمـ، فيو 

 بحؽ المرآة العاكسة ألحواؿ األمـ والشعوب.
وتسيـ مادة التاريخ في بناء اإلنساف المفكر    

حداث خالؿ إفادتو مف األ المتسمح بالعمـ والثقافة مف
والدروس والعبر التي يحوييا التي كانت نتاجًا 
لتجارب األمـ والشعوب في الماضي ليؤدي ىذا 

طور المجتمع وليتبوأ فاعاًل في ت اإلنساف دوراً 
أساسية في مصاؼ المجتمعات  ةمجتمعو مكان

ذلؾ نجد الكثير مف الطمبة مف وعمى الرغـ  المتقدمة.
مما صعوبة تعمـ مادة التاريخ  يبدوف شكواىـ مف

، وىذا ما فييا أدى إلى انخفاض مستوى تحصيميـ
 )الخزرجي، ودراسة،  (5665)الدليمي، دراسة أكدتو

فاعتماد  . (5660) البكري ، ودراسة، ( 5660
لقائمة عمى الحفظ غمب طرائؽ التدريس التقميدية اأ

ؤدي إلى انخفاض التحصيؿ فحسب يواالستظيار ال 
عدـ احتفاظ الطمبة بالتعمـ المكتسب إلى مدة بؿ إلى 

طويمة وىذا األمر دعا الحاجة إلى التفكير في 
أساليب وطرائؽ تعميمية غير الطرائؽ التقميدية 
المألوفة تعمؿ عمى رفع المستوى العممي لمطالب 

وخمؽ لدييـ اتجاىات ايجابية نحو المادة المراد 
 تعمميا. 

متعرؼ عمى أفضؿ لذا كاف ىذا البحث محاولة ل   
الطرائؽ واألساليب التي يمكف استعماليا لتحسيف 

يجابية نحو مادة التاريخ إالتحصيؿ وتكويف اتجاىات 
ثر ألدى طالب المرحمة المتوسطة، وذلؾ باستقصاء 

التدريس عمى وفؽ نظرية فيجوتسكي بعد إخضاعيا 
ف تساعدنا األنشطة ألمتجربة العممية عسى 

ة باستعماؿ ىذه النظرية في واالستراتيجيات المتبع
تنظيـ تتابع األحداث التاريخية وترابطيا الدقيؽ، مما 

دراؾ مفاىيميا ا  يسيـ في تفسير ىذه األحداث و 
وفي ضوء ما سبؽ تحدد  وتسييؿ تعمميا وتذكرىا ،

 تي:مة البحث باإلجابة عمى السؤاؿ اآلمشك
ثر التدريس عمى وفؽ نظرية فيجوتسكي في أما 

صؼ الثاني المتوسط في مادة تحصيؿ طالب ال
 .؟  التاريخ العربي اإلسالمي

ى:ىأهموةىالبحث
تسيـ المواد االجتماعية في تنمية ميارات     

وقدراتيـ في شتى المجاالت ومنيا ميارات  الطالب ،
التفكير وحؿ المشكالت ووضع الفرضيات وتصنيؼ 

رارات واالستماع لمرأي والرأي المعمومات واتخاذ الق
ذا إلى جانب ميارات عقمية أخر مثؿ التفسير خر ىاآل

ويحرص مدرسو ، والموازنة والتقويـ والنقد وغيرىا 
المواد االجتماعية عمى إكسابيا لطالبيـ مف خالؿ 

( ومادة 04،5666التعمـ والتعميـ .)أبو سرحاف،



أثر انتدرٌس عهى وفك نظرٌت فٍجوتسكً يف حتصٍم ....... هاشى هندول انفتهً و وساو جنى حمًد انتًًًٍ  أ.و.د. حسني
 طالب انصف انثانً املتوسط يف يادة انتارٌخ انعربً اإلساليً
 

 

 ﴾ 38 ﴿          م2012( سٌح 1) ( العدد11الوجلد ) -في اآلداب ّالعلْم الترتْيحهجلح 

 

التاريخ واحدة مف المواد االجتماعية التي أخذت األمـ 
يذه المادة لاألىمية  جميعيا تعتني بيا فمـ تعد ىذه

في حياة األمـ موضع شؾ ولـ تعد مكانتيا في 
ف موضع آلاج المدارس عمى اختالؼ مراحميا ىمنا

ف مادة التاريخ تعنى بدراسة حركة تساؤؿ وذلؾ أل 
 الزمف ورصد اتجاىات التطور والرقي.

(Jonnson&Jonnson,1993,7 و )  ف دراسة ا
رسي يجب مادة التاريخ وتعمميا عمى المستوى المد

عمى عممية البحث عف األدلة  ف يعتمد كمياً أ
التاريخية التي يتـ عف طريقيا التوصؿ إلى الحقائؽ 

ف يكتسبيا في أوتعمـ الميارات التي ينبغي لمطالب 
درس التاريخ بوصفيا ميارات استعماؿ المصادر 
 وتركيز الفيـ والترجمة والتحميؿ والتركيب والتقويـ.

(Chaff,1973,28)  لكوف مادة التاريخ  اً ونظر
حداث الماضي اآلثار المسجمة ألتتضمف الدالئؿ و 

ف دراستيا أعف  وعالقتيا بالظروؼ الراىنة فضالً 
تتطمب التعرؼ عمى أسباب تمؾ الحوادث ونوعيا 
دراؾ نتائجيا لذلؾ أصبحت عممية تدريس مادة  وا 
التاريخ ليست بالعممية السيمة والميسرة بؿ عممية 

فتؤثر فييا عناصر كثيرة تتطمب صعبة ومتشابكة 
ف يعد إعدادًا متخصصًا وجيدًا أممف يتولى القياـ بيا 

 ،)األميف . عاؿ مف القدرة والكفاية عمى مستوى
( وتقع ىذه المسؤولية عمى مدرس 70،5660

التاريخ فالدور الريادي لو يؤدي إلى تطوير المادة 
ف يكوف عمى أوتحسيف تعمميا وىذا يفرض عميو 

عاٍؿ مف التمكف والتخطيط الجيد لمخبرات مستوى 
ىذه ، التعميمية مما يؤدي إلى تحسيف حصيمة التعمـ 

الحصيمة التي تعتمد اعتمادًا كميًا عمى الطريقة التي 
ف يحقؽ أيعتمدىا مدرس التاريخ حتى يستطيع 

األىداؼ المرجوة مف مادة التاريخ التي اعتمدت 
إف اختيار . ( 069،5665وخطط لتنفيذىا.)الياسري،

تيح الفرص الكثيرة يالطريقة التدريسية الجيدة 
ماـ الطالب لإلفادة منيا عف طريؽ أوالمتنوعة 

االستخداـ األمثؿ لحواسيـ مف مالحظة واستماع 
وحديث ومعالجة وتظير نشاطاتيـ وتمنحيـ حرية 
التعبير واستقالؿ الرأي وتشجيعيـ عمى التفكير وتثير 

سية الجيدة ىي التي تحقؽ انتباىيـ والطريقة التدري
 ىدؼ الدرس بأقؿ وقت وأيسر جيد )الطرشاني،

حداث العصر أ ةجؿ مواكبأ( ومف 59،0998
ومتغيراتو االجتماعية واالقتصادية التي تتطمب تزويد 
الطالب بكثير مف الميارات التي تمكنيـ مف مسايرة 
ىذه التغيرات وليصبحوا قادريف عمى الوفاء بحاجات 

تباع ايـ االجتماعية يتطمب ذلؾ المجتمع وقيم
التي بدورىا تساعد ، و استراتيجيات وطرائؽ حديثة 

الطالب عمى الوصوؿ إلى األىداؼ المنشودة. 
( وقد دفع ىذا األمر بالتربوييف 8،0997)الحارثي،

إلى إيجاد استراتيجيات وطرائؽ تعمؿ عمى تسييؿ 
عممية التعمـ ورفع مستوى التحصيؿ.)قطامي 

ذ اقترح بعض المنظريف إ( 60،0995وآخروف،
واستراتيجيات  ةوالباحثيف نماذج تعميمية تعممي

تدريسية ونظريات لتسييؿ متطمبات التعمـ لدى 
الطالب ومنيا نظرية فيجوتسكي البنائية االجتماعية 
التي يتـ التركيز فييا عمى الكيفية التي يتعمـ بيا 
مـ المتعمـ مف خالؿ دمج الثقافة االجتماعية في التع

المدرسي وتنمية المنطقة المركزية فالتعمـ وفقًا ليذه 
النظرية يحدث عف طريؽ التفاعؿ االجتماعي بيف 
المدرس والمتعمميف مف جية وبيف المتعمميف أنفسيـ 
مف جية ثانية ويتقدـ الطالب في المنطقة المركزية 



أثر انتدرٌس عهى وفك نظرٌت فٍجوتسكً يف حتصٍم ....... هاشى هندول انفتهً و وساو جنى حمًد انتًًًٍ  أ.و.د. حسني
 طالب انصف انثانً املتوسط يف يادة انتارٌخ انعربً اإلساليً
 

 

 ﴾ 38 ﴿          م2012( سٌح 1) ( العدد11الوجلد ) -في اآلداب ّالعلْم الترتْيحهجلح 

 

ذ يحدث التعمـ الجديد حيث تتوافر ليـ إ (0)لمنمو
قراف دة مف مدرسييـ واألتحديات مالئمة ومساع

( لذا اىتـ الباحثوف 044،0999األكثر قدرة.)جابر،
ىذه النظرية السيما أثرىا بتحصيؿ  ةفي العالـ بدراس

الطالب بوصفيا مدخاًل جديدًا يركز عمى الكيفية التي 
يتعمـ بيا المتعمـ عف طريؽ دمج الثقافة االجتماعية 

اسي مف في التعمـ المدرسي، حيث يعد التحصيؿ الدر 
مف الطالب والمدرس  األمور الميمة التي تشغؿ كالً 

وأولياء األمور ولما كاف اليدؼ مف عممية التدريس 
ىو تحقيؽ التعمـ لدى المتعمميف أصبح التحصيؿ 

بد منو  أساسيًا ال عمى حدوث التعمـ وشرطاً  مؤشراً 
الستمرار عممية التعمـ وارتقائيا ويمكف تعريؼ 

الذي يصؿ إليو الطالب في  التحصيؿ بأنو المستوى
مادة دراسية معينة مقدرة مف قبؿ المدرسيف 

( ويتـ قياس ىذا 055،5667واالختبارات.)الحيمة،
المستوى بوساطة االختبارات التحصيمية التي تعد 
وسيمة قياس منظمة لتحديد الكمية المعرفية التي 

ا ن( ومف ى046،5660ا المتعمـ.)جامؿ،يكتسبي
ثر التدريس ألى تجريب إترمي جاءت ىذه الدراسة 

عمى وفؽ لنظرية فيجوتسكي في تحصيؿ طالب 
. وعميو  الصؼ الثاني المتوسط في مادة التاريخ

عما تقدـ مف قمة  تنبثؽ أىمية ىذه الدراسة فضالً 
الدراسات التي تناولت ىذه النظرية في العراؽ 

 ف(ية التاريخ )عمى قدر اطالع الباحثوخاصة في ماد
 يػػػػػػػػػػػف ف أىمية البحث الحالي تتجمىإوبشكؿ عاـ ف

                                                 

الوٌطقح الوركسيح للٌوْ: ُي الفرق تيي ها يستطيع  (0)

ًجازٍ لْحدُن هي دّى هساعدج اآلخريي إالطالب القيام تَ أّ 

ثرج ّكفاءج ًجازٍ توساعدج اآلخريي األكثر خإّها يوكٌِن 

ليكتسثْا هستْٓ هي األداء ّالوعرفح ال يستطيعْى الْصْل 

 .  43. إليَ توفردُن

 النقاط اآلتية:
تخذ مسارًا في التدريس يإف استعماؿ ىذه النظرية -0

 بعيدًا عف الطرائؽ التقميدية السائدة في العراؽ.
توجو الباحثيف إلى أىمية النظرية البنائية -5

 االجتماعية في التعمـ وعممية التعميـ .
لمختصوف في مجاؿ ف يستفيد اأمف الممكف -0

تطوير وتطبيؽ المناىج التعميمية وتطبيقيا مف نتائج 
ىذا البحث وتطبيقيا في إعداد وتدريب العامميف 

 وتدريبيـ في الحقؿ التربوي.
أىمية مادة التاريخ بوصفيا إحدى المواد -4

 واالجتماعية الميمة التي تدرس المجتمع وواقع
مما ينبغي  وتطمعاتو في الماضي والحاضر والمستقبؿ 

 لو االىتماـ بأساليب تدريسو وتقويمو.
  هدفىالبحث:

ثر التدريس عمى أييدؼ البحث الحالي إلى معرفة    
وفؽ نظرية فيجوتسكي في تحصيؿ طالب الصؼ 

 سالمي.الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي اإل
ى:ىفرضوةىالبحث

ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى -
متوسط درجات طالب المجموعة ( في 6065)

التجريبية الذيف يدرسوف عمى وفؽ نظرية فيجوتسكي 
وطالب المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف عمى وفؽ 

 الطريقة االعتيادية في التحصيؿ.
 -يقتصر البحث الحالي عمى: حدودىالبحث:

طالب الصؼ الثاني المتوسط في المدارس -0
 تربية ذي قار. المتوسطة والثانوية التابعة لمديرية

الفصؿ األوؿ والثاني والثالث مف كتاب التاريخ -5
لثاني المتوسط لمعاـ ا مي المقرر لمصؼاإلسال

 ـ.5605-5600الدراسي 
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ىتحدودىالمصطلحات:
 التذريص:

وسيمة اتصاؿ  )) : بأنو (5660عرفو)الفتالوي،-
تربوي ىادؼ تخطط وتوجو مف المعمـ لتحقيؽ أىداؼ 

 (07،5660المتعمـ((.)الفتالوي، التعمـ والتعميـ لدى
)) األساليب :  بأنو (0997 ، )الخوالدة عرفو-

واإلجراءات التي تجعؿ مف الموضوع الدراسي مادة 
قابمة لممعرفة والفيـ مثؿ ما يقـو بو المدرس مف 
 أساليب ونشاطات داخؿ غرفة الصؼ((.

 (60،0997)الخوالدة،
ؼ ىو كافة الظرو بأنو )) (:5669عرفو )عطية ،-

واإلمكانيات التي يوفرىا المدرس في موقؼ تدريسي 
معيف وكافة اإلجراءات التي يتخذىا في سبيؿ 
مساعدة الطمبة عمى تحقيؽ األىداؼ المحددة لذلؾ 

 ( 007:5669الموقؼ((.) عطية،
كؿ الجيود التي بذليا ويعرفو الباحث إجرائيًا: بأنو -
 ( مف أجؿ إيصاؿ المعمومات إلى الطالبافالباحث)

البحث( عمى نحو متكامؿ عمى وفؽ قدراتيـ  ة)عين
واستعداداتيـ سواًء مف وسائؿ تعميمية أـ مف مصادر 

 خاصة بموضوع الدراسة .
 نظرية فيجوتشكي:

 بنائية نظرية ((بأنيا (:5666عرفيا)الدواىيدي،-
لمغة في نقؿ الخبرة وتنمية المنطقة  أىمية كبيرة تولي

تماعية لخبرة االجالمركزية لممتعمـ معتمدة عمى ا
 االجتماعية الثقافة لدمج تسعى فيي ،اليومية لممتعمـ

 (.8،5666)الدواىيدي، )).المدرسي التعميـ في
عدسة ))بأنيا  (:Shepardson,1999عرفيا)-

لمتدريس باستخداـ أنموذج التعمـ التوليدي لتدريس 
الطالب في مجموعات صغيرة مف خالؿ الحوار 

ع بعضيـ البعض والتفاوض مع المدرس أو م

باستخداـ المغة والكتابة لتوضيح الظواىر مف خالؿ 
 التحدي،و  ، التركيزيو  ، التمييدي أربعة أطوار ىي)

 ( Sheparhdson,1999,624.) التطبيؽ((و 
بأنيا ))اإلجراءات  (:5667عرفتيا)يونس إجرائيًا،-

التي تقـو بيا المعممة في الصؼ لمساعدة الطالبات 
المبادئ المراد تعمميا وبناء الميمة لتحديد المفاىيـ و 

التعميمية الموضوعة وقياس أثرىا مف خالؿ الدرجة 
التي يحصمف عمييا في االختبار المعد ليذا 

 (8،5667الغرض((.)يونس،
: مجموعة مف اإلجراءات بػ  ويعرفيا الباحث إجرائياً -

التي اعتمدىا الباحث لغرض إكساب طالب عينة 
رؼ التاريخية المتضمنة في البحث لممعمومات والمعا

المادة المقررة مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي داخؿ 
غرفة الصؼ بينيـ وبيف الباحث أو بيف الطالب 
أنفسيـ عف طريؽ استعماؿ المغة والتعاوف والحوار 

 بصوت مسموع والمتمثمة بالخطوات التالية:
تحديد المفاىيـ والمبادئ التي يخطط لتعمميا.    -0
ة التعمـ بوصفو نشاطًا تعاونيًا بيف بناء ميم-5

 الباحث والطالب.   
 تطبيؽ الخطة وتنفيذ التعميـ وتقويـ التعمـ. -0  

 التحصيل:

(:بأنو النتيجة Oxford,1998عرفو ُأوكسفورد )-
المكتسبة إلنجاز شيء ما أو تعممو بنجاح وجيد 

 . (Oxford,1998,10وميارة.)
 نجازإو نبأ : (Webster,1998عرفو وبستر)-

الطالب في الصؼ لعمؿ ما مف الناحية الكمية 
 (Webster,1998,9والنوعية في مدة محددة.)

 نجاز أو كفاءة))اإل : بأنو  : (5669، عرفو)عالـ-
األداء في ميارة معينة أو مجموعة مف المعارؼ أو 
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نو المعرفة المكتسبة في المجاالت الدراسية المختمفة أ
العالمات التي يضعيا وتتمثؿ في درجات االختبار أو 

 (55،5669المعمـ((.)عالـ،
بأنو مدى استيعاب طالب  ويعرفو الباحث إجرائيًا :-

الصؼ الثاني المتوسط لموضوعات التاريخ العربي 
اإلسالمي المتضمنة في الفصؿ األوؿ مف الكتاب 
المقرر تدريسو ويقاس بالدرجات التي يحصؿ عمييا 

 . يذه الدراسةالطالب في اختبار التحصيؿ المعد ل
 التاريخ:

عمـ ييتـ (:بأنو Krug,1976عرفو كوراج )-
بدراسة العالقات اإلنسانية لنشأتيا وتطورىا والنتائج 

 (.krug , 1976 , 45المترتبة عمى ىذا التطوير) 
(:بأنو فرع مف Hornby,1974عرفو ىورنباي)-

حداث الماضية سواء كانت ألالمعرفة يتعامؿ مع ا
ية أـ اجتماعية في قطر ما أو قارة سياسية أـ اقتصاد

 (Hornby,1974,405.) عالـ أو
حداث وتبويب (:بأنو)) سرد لأل5667عرفو)إبراىيـ،-

ليا وتفسير لطبيعتيا وتسمسميا وتبياف ألسبابيا((.                                              
 (709،5667)إبراىيـ،

المعرفي مف ويعرفو الباحث إجرائيًا: بأنو المحتوى -
الحقائؽ واألفكار والمفاىيـ والمعمومات التاريخية 
التي يتضمنيا كتاب التاريخ العربي اإلسالمي لمصؼ 
الثاني المتوسط المقرر تدريسو لمعاـ الدراسي 

 ـ.5600-5605
 انفصم انثانً:اإلطار اننظري ودراساث سابقت

ىنظروةىفوجوتسكي -1
سكي ىو إف األساس الذي تعتمد عميو نظرية فيجوت  

تنمية الوظائؼ العقمية العميا لممتعمـ عف طريؽ 
التفاعالت والعالقات بيف المدرس وطالبو أو بيف 

الطالب أنفسيـ والحياة االجتماعية داخؿ الصؼ 
تقاف المغة والحوار والتفكير بصوت عاٍؿ فيي تقدـ  وا 
رؤية لدور المجتمع وثقافتو التي تؤثر في التنمية 

( Baker&Pibun,1997,111المعرفية لممتعمـ)
ف لطبيعة الحوار والمناقشات بيف أويرى فيجوتسكي 

المدرس وطالبو في الصؼ األىمية لبناء المعنى 
لدييـ فالمدرس يؤدي دور الوسيط ويصؿ بالمتعمـ 
مف المعرفة العامة األولية إلى المعرفة العممية 

تقانيا  المعمقة ويوجيو تدريجياً  نحو فيـ الميمة وا 
لتحفيز فيـ الطالب لممعرفة العممية  فتاحاً ويعد ىذا م

 (.ZPD) وتنمية المنطقة المركزية عندىـ
(Vygotsky,1978,67)  حيث يمكف تعريؼ

( : بأنيا ZPDمنطقة النمو القريبة المركزية )
المسافة بيف مستوى التطوير الفعمي الذي ينشأ مف 
حؿ المشكمة بصورة مستقمة وبيف مستوى التطور 

خالؿ حؿ المشكمة بتوجيو بالغ أو  المحتمؿ حدوثو
(.لقد Vygotsky,1978,86التعاوف مع األقراف .)

ركز فيجوتسكي اىتمامو عمى النشاطات الذىنية 
عالية المستوى ، التي ليا مضاميف كثيرة في مجاؿ 
االختبارات التعميمية والمعرفية ، وعمى مفيـو التفاعؿ 

ئيس لتعمـ االجتماعي مع الكبار ، والمثيرة العنصر الر 
الطمبة ويرى أف عمى الكبار أف يوجيوا عممية التعمـ 
عند الطالب نفسو وينظموىا قبؿ أف يصؿ سف القدرة 

دارتيا . ( ال Z.P.Dوخالؿ تطوير ) عمى فيميا وا 
ؿ سمبي لما يقـو بو الكبار بيكوف الطالب مجرد مستق

بتدريسو لو ، وكذلؾ ال يكوف الكبار أو المدرس 
ف كاًل مف الطالب إغير ناجح بؿ أنموذجًا لسموؾ 

والمدرس يشتركاف في نشاط مشترؾ لحؿ مشكمة ما 
 .لمدرس بالمعرفة وبمسؤولية الميمةإذ يشارؾ ا
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ويتضح مما سبؽ أف النمو ال يحصؿ بطريقة تمقائية 
ولكنو يتوقؼ إلى حد كبير عمى الفرص المتاحة لمفرد 
ـ لمتفاعؿ مع اآلخريف واالستفادة مف خبراتيـ ودعمي

فال فصؿ بيف النمو العقمي والتعمـ المدرسي ، فيما 
يتبادالف فيما بينيما فكما أف مستوى النمو العقمي 
يحدد القدرة عمى التعمـ كذلؾ يساعد التعمـ عمى 

ذ اعتمد الباحثاف الخطوات المشار إلييا في إالنمو، 
التعريؼ اإلجرائي في تدريسيما المادة المقررة عند 

وذلؾ بتحديد لممعمومات والمفاىيـ  تطبيقيما التجربة
واألىداؼ وبنائيما لمميمة التعميمية بوصفو نشاطًا 
تعاونيًا بينيـ وبيف الطالب عف طريؽ المناقشة 
والحوار والتفاعؿ وقياميـ في تطبيؽ الخطة 

عف تقويـ أداء الطالب باستخداـ  الموضوعة فضالً 
ي االختبار التحصيمي الذي أعده الباحثاف والذي يأت

 في الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة ، ذكره تفصيالً 
ومف ىذا المنطمؽ الذي جاءت بو نظرية فيجوتسكي 
بتركيزىا عمى تنمية الوظائؼ العقمية العميا عند 
المتعمميف عف طريؽ التفاعالت والحياة االجتماعية 
داخؿ الصؼ الدراسي ورؤيتو لدور المجتمع وثقافتو 

 ية العرفية لمطالب.والمغة التي تؤثر في التنم
ى:ىالتحصول-2

حد الجوانب الميمة لمنشاط العقمي أيعد التحصيؿ     
لى إالذي يقـو بو الطالب في المدرسة وينظر 

التحصيؿ الدراسي بأنو عممية عقمية مف الدرجة 
 نو متغير معرفيأاألولى وقد صنؼ عمى اعتبار 
ف يصؿ إليو الطالب أالتحصيؿ يشمؿ جميع ما يمكف 

 ممو وقدرتو عمى التعبير كما تعممو.في تع
( ويشمؿ التحصيؿ الحقائؽ 70،0999)عكاشة،

والميارات والميوؿ والقيـ واالتجاىات وبذلؾ فيو 

الميارية ف الجوانب المعرفية والوجدانية و يتضم
وبالرغـ مف اتساع مفيـو التحصيؿ الدراسي نجده 

كسابيـ لما  غالباً  ما يطمؽ عميو تحصيؿ الطمبة وا 
 إليو نظاـ التعميـ وارتباطو بالمواد الدراسية. ييدؼ

(Kumer,1985,88 و )  ف أىمية التحصيؿ تظير ا
مف كونو محكًا أو مقياسًا لمتقويـ حيث يؤدي 

بالنسبة لمعممية التعميمية لكؿ  اً ميم اً التحصيؿ دور 
مف المدرس والطالب فالمدرس في حاجة دائمة إلى 

وظفيا في التعرؼ عمى حصيمة جيده وخبراتو التي 
 نو يسعى دائماً إما الطالب فأ ثناء عممية التدريس ،أ

إلى التعرؼ عمى مستويات تقدمو بمقارنة نفسو 
 )مذكور، بإقرانو الطمبة. بأوقات سابقة ومقارناً 

( وتظير أىمية قياس التحصيؿ مف 450،0998
خالؿ عدة مؤشرات منيا زيادة الدافعية عند الطمبة 

ـ، والمساعدة في تحديد وحثيـ عمى التحصيؿ والتعم
كاف الطالب قد أتقف مفردات المادة الدراسية  اما إذ

المدروسة، كذلؾ المساعدة في الحكـ عمى مدى 
فاعمية استراتيجية التدريس المتبعة وتشخيص 
 صعوبات التعمـ في سبيؿ تنظيـ األساليب العالجية.

نو إ( ونظرا ألىمية التحصيؿ ف040،5666)الشبمي،
تكوف ىناؾ أداة لقياسو حيث تعد ف أبد مف  ال

ف نتائج ا  االختبارات األساس في قياس التحصيؿ و 
اختبارات التحصيؿ تسيـ في فيـ سموؾ الطالب وذلؾ 
بمقارنة مستوى تحصيمو المحدد في ىذا االختبار مع 
مستوى تحصيمو السابؽ كما يسيـ في توجيو نحو 

( 085،0989بو لبدة،أنوع الدراسة التي يرغب بيا.)
تتنوع االختبارات التحصيمية إلى عدة أنواع مف و 

بينيا االختبارات المقالية واالختبارات الموضوعية 
واالختبارات األدائية العممية واالختبارات الشفيية حيث 
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إف ىذه األنواع جميعيا تيدؼ إلى قياس مستوى 
في  افالتحصيؿ الدراسي لمطالب، وقد اعتمد الباحث

رات الموضوعية في قياس ىذه الدراسة عمى االختبا
 مستوى التحصيؿ لمطالب.

  دراساتىسابقة:ىىىى
سيتـ عرض الدراسات السابقة التي تناولت نظرية    

و التدريس عمى وفؽ أفيجوتسكي في التعميـ 
راض ىذه غتسمسميا الزمني إذ تمت االستفادة منيا أل

الدراسة مف حيث تحديد العينة وحجميا واختيار 
تجريبي واإلجراءات المتبعة نوعية التصميـ ال

 والوسائؿ اإلحصائية المعتمدة.
 (Jones, et at,1998دراسة ) -0

أجريت في أمريكا عمى طالب المرحمة الثانوية 
ثر نظرية فيجوتسكي بوصفيا متغيرًا أوتناولت 

مستقاًل في النمو المفاىيمي لبعض المفاىيـ 
وطالبة تـ  طالباً  (58الفيزيائية وبمغ حجـ العينة )

إلى مجموعتيف تجريبية  ختيارىـ وتوزيعيـ عشوائياً ا
وضابطة وأشارت النتائج إلى تفوؽ المجموعة 
التجريبية التي استخدمت نظرية فيجوتسكي في نمو 

 المفاىيـ الفيزيائية عمى المجموعة الضابطة.
 2222دراسة عبذ الكريه ،سحر حمنذ، -2

أجريت في مصر عمى طالبات األوؿ الثانوي في مادة 
( طالبة تـ اختيارىف 88زياء وبمغ حجـ العينة )الفي

بيف ثالث مجموعات واستخدـ  وتوزيعيف عشوائياً 
متكافئة ذوات  التصميـ العشوائي لثالث مجموعات

ثر نظرية فيجوتسكي أالبعدي لمعرفة االختبار القبمي و 
وبياجيو في تحصيؿ بعض المفاىيـ الفيزيائية 

إلى تفوؽ  والتفكير االستداللي وأشارت النتائج
 ةػػػػػػػػػػػػػػػوعػػػػػمجموعتي البحث التجريبيتيف عمى المجم

 الضابطة في متغيري التحصيؿ والتفكير االستداللي.
 2226دراسة الذواهيذي،عزمي عطية، -3

أجريت في مصر عمى طالبات جامعة األقصى   
ثر نظرية فيجوتسكي بوصفو متغيرًا مستقاًل أوتناولت 

 (85) بيئية وبمغ حجـ العينةفي اكتساب المفاىيـ ال
بيف  طالبة تـ اختيارىف وتوزيعيف عشوائياً 

تجريبية وضابطة وأشارت النتائج إلى : مجموعتيف 
تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست عمى وفؽ 

موعة الضابطة التي نظرية فيجوتسكي عمى المج
 االعتيادية في متغير المفاىيـ البيئية.درست بالطريقة

 2227،نادية حشني،دراسة يونص -4

أجريت في العراؽ عمى طالبات الصؼ الثاني    
 (05حياء وبمغ حجـ العينة )المتوسط في مادة األ

طالبة استخدمت التصميـ العشوائي الجزئي 
لمجموعتيف متكافئتيف ذات االختبار البعدي لمعرفة 

ثر برنامج تعميمي عمى وفؽ نظرية فيجوتسكي عمى أ
بقاء وأشارت النتائج إلى التحصيؿ الدراسي واالست

تفوؽ المجموعة التجريبية التي استعممت نظرية 
فيجوتسكي عمى المجموعة الضابطة التي استعممت 

تحصيؿ الدراسي الطريقة االعتيادية في متغيري ال
 . واالستبقاء لممادة

 2228دراسة الربيعي،عادل كامل، -5

أجريت في العراؽ عمى طالب الصؼ الثاني المتوسط 
الفيزياء واستعمؿ التصميـ العشوائي  في مادة

لمجموعتيف متكافئتيف ذات االختبار البعدي لمعرفة 
ثر التدريس وفؽ نظرية فيجوتسكي في متغيري أ

 (65) التحصيؿ والتفكير العممي وبمغ حجـ العينة
مف مدرسة اختيرت قصديًا  اختيروا عشوائياً  طالباً 

ة التي وأشارت النتائج إلى تفوؽ المجموعة التجريبي



أثر انتدرٌس عهى وفك نظرٌت فٍجوتسكً يف حتصٍم ....... هاشى هندول انفتهً و وساو جنى حمًد انتًًًٍ  أ.و.د. حسني
 طالب انصف انثانً املتوسط يف يادة انتارٌخ انعربً اإلساليً
 

 

 ﴾ 89 ﴿          م2012( سٌح 1) ( العدد11الوجلد ) -في اآلداب ّالعلْم الترتْيحهجلح 

 

درست وفؽ نظرية فيجوتسكي عمى المجموعة 
الضابطة التي درست وفؽ الطريقة االعتيادية في 

 متغيري التحصيؿ والتفكير العممي.
  2229محذأدراسة املعيوف،رافذ حبر  -6

أجريت في العراؽ عمى طالب الصؼ الثالث   
المتوسط في مادة الرياضيات واستخدـ التصميـ 

قمتيف ذات الضبط شبو التجريبي لمجموعتيف مست
ثر التدريس وفؽ أالمحكـ باختبار بعدي لمعرفة 

نظرية فيجوتسكي في متغيري إكساب المفاىيـ 
 (58الرياضة والتفكير اإلبداعي وبمغ حجـ العينة)

مف مدرسة اختيرت قصديًا  اختيروا عشوائياً  طالباً 
وأشارت النتائج إلى تفوؽ المجموعة التجريبية التي 
درست وفؽ نظرية فيجوتسكي عمى المجموعة 
الضابطة التي درست وفؽ الطريقة االعتيادية في 

 . متغيري المفاىيـ الرياضية والتفكير اإلبداعي
 

 أوالً: انتصًٍى انتجرٌبً انفصم انثانث:
الضبط  وجريبي العشوائي ذتير التصميـ التاخ  

 (0الجزئي لالختبار البعدي لمتحصيؿ والجدوؿ )
 يوضح ذلؾ.

 

 ( يوضح التصنيه التجرييب1جذول)

 

 االختبار البعدي المتغير المستقؿ المجموعة
 التحصيؿ نظرية فيجوتسكي التجريبية
 التحصيؿ الطريقة االعتيادية الضابطة

 

 ثانًٍا:جمتًع انبحث وعٍنته:
طمب البحث الحالي اختيار مدرسة واحدة مف يت   

المدارس الثانوية والمتوسطة لمبنيف في مدينة ناحية 
قمعة سكر التابعة لمحافظة ذي قار، وقد اختار 

متوسطة الربيع لمبنيف بصورة الباحثاف مدرسة 
 لغرض تطبيؽ التجربة وذلؾ لألسباب اآلتية: ةقصدي

 حثيف.   إبداء إدارة المدرسة لمتعاوف مع البا-0
احتواء المدرسة عمى أربع شعب وفي كؿ شعبة -5

 عدد مناسب مف الطالب.  
 ثانثًا: عٍنت انبحث :

ف اختار الباحثاف متوسطة الربيع لمبنيف أبعد    
 قصديًا لتكوف مكانًا إلجراء التجربة اختيرت عشوائياً 
شعبتاف مف شعب الصؼ الثاني المتوسط لتمثؿ 

يبية والشعبة )ج( الشعبة )أ( المجوعة التجر 

المجموعة الضابطة وبذلؾ بمغ عدد طالب 
( طالبًا إذ بمغ عدد طالب 66المجموعتيف )

( طالبًا والذيف يدرسوف 06المجموعة التجريبية )
عدد طالب ، وبمغ عمى وفؽ نظرية فيجوتسكي 

يدرسوف عمى وفؽ طالبًا ( 06المجموعة الضابطة )
 الطريقة االعتيادية.

 انضبطرابعًا: إجراءاث 
ة لمتصميـ التجريبي لمتحقؽ مف السالمة الداخمي    

البحث في عدد مف المتغيرات التي  اكوفئت مجموعت
يعتقد بأنيا تؤثر في المتغيرات التابعة عف طريؽ 
تفاعميا مع المتغير المستقؿ وكانت النتائج تشير إلى 
تكافؤىما في المتغيرات جميعيا التي جرى عمييا 

، إضافة إلى التحقؽ  يوضح ذلؾ (5التكافؤ والجدوؿ)
مف السالمة الخارجية لمتصميـ التجريبي مف خالؿ 
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تحديد الفترة الزمنية نفسيا لتدريس مجموعتي البحث 
عطائيـ القدر نفسو مف المادة الدراسية ضماناً   وا 
لمساواتيـ فيما يتعرضوف لو مف معمومات واستخداـ 

دد وتساوي عكمييما االختبار في مجموعتي البحث 
الحصص التدريسية بينيـ عمى مدار األسبوع وعدـ 

  لى أخرى .إالسماح لمطالب باالنتقاؿ مف مجموعة 
 
 
 
 

 ( التكافؤ بني جمنوعيت البحث2جذول)

 

 المجموعة     
 

 المتغيرات

القيمة)ت(  (06الضابطة )   (06التجريبية)
 المحسوبة

قيمة)ت( 
 الجدولية

الداللة 
المتوسط  اإلحصائية

 بيالحسا

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 غير دالة 5 6،040 8097 075،86 06090 070050 العمر الزمني

 غير دالة 5 6084 06004 7005 05076 7507 التحصيؿ السابؽ
 
 
 
 
 
 
 

 خايسًا: يستهزياث انبحث
تحديد المادة العممية: حدد الباحثاف المادة العممية -0

سيدرسانيا لمجموعتي البحث في أثناء مدة  التي
التجربة والمتمثمة بالموضوعات التي يتضمنيا الفصؿ 
)األوؿ والثاني والثالث( مف كتاب التاريخ العربي 
اإلسالمي المقرر لمصؼ الثاني المتوسط لمعاـ 

 ـ. 5605-5600الدراسي 
األىداؼ السموكية: صيغت األىداؼ السموكية  -5

 ( ىدؼ سموكي معرفي066مغت)ربة وبلمادة التج
توزعت عمى المستويات الثالثة األولى لتصنيؼ بموـ 
وتـ عرض األىداؼ بصورتيا األولية عمى مجموعة 

ف في طرائؽ تدريس المواد يصمف الخبراء والمتخص
راض غاالجتماعية الذيف أيدوا صالحية استخداميا أل

 التجربة.
 ططاً عدَّ الباحثاف خأ إعداد الخطط الدراسية :-0

في ضوء متغيرات البحث ومحتوى المادة  يةتدريس
الدراسية التي سوؼ يدرسانيا لمطالب إذ درسا 
المجموعة التجريبية عمى وفؽ نظرية فيجوتسكي 

ذ تـ إوالمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية 
ف في يصعرض نماذج منيا عمى الخبراء والمتخص

يـ بشأنيا ئراآريس المواد االجتماعية لبياف طرائؽ تد
ومدى مالئمتيا لطريقة التدريس ومحتوى المادة 
واألىداؼ وبناًء عمى مالحظاتيـ أجريت بعض 
التعديالت عمييا وأصبحت جاىزة لمتطبيؽ عمى 

 مجموعتي البحث.
 سادسًا: أداة انبحث

تحصيؿ رض تحقيؽ ىدؼ البحث المتمثؿ في لغ   
 الطالب الصؼ الثاني المتوسط تطمب ذلؾ إعداد أداة

 : االختبار التحصيمي ىي
جؿ إعداد اختبار أمف :  إعداد االختبار التحصيمي-0

 تباع الخطوات التالية:اتحصيمي تـ 
ييدؼ االختبار إلى :  تحديد اليدؼ مف االختبار-أ

قياس مدى اكتساب طالب الصؼ الثاني المتوسط 
)عينة البحث( لممعمومات والحقائؽ التاريخية 

 بة.المتضمنة في مادة التجر 
 الخريطة االختبارية:  إعداد الخريطة االختبارية -ب
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مخطط تفصيمي لالختبار التحصيمي الذي يشتمؿ  ىي
عمى جزء مف المادة الدراسية يتحدد فييا مستويات 
األىداؼ والنواتج التعميمية والوزف النسبي لكؿ 
مستوى مقابؿ كؿ فصؿ مف الفصوؿ التي تتضمف 

( وقد 000،0998المواضيع الدراسية.)أبو زينة،

أعدت الخريطة االختبارية لمحتوى المادة الدراسية 
المقرر تدريسيا في التجربة واألىداؼ السموكية 

التطبيؽ( مف المجاؿ و الفيـ، و لممستويات ) التذكر ، 
 المعرفي وفؽ الخطوات التالية:

 
 
 
 
 
 

 حساب نسبة أىمية مستويات األىداؼ السموكية وفؽ المعادلة التالية: -0
066   

 
 

 حساب نسبة أىمية محتوى الفصؿ عمى وفؽ المعادلة التالية: -5
 ×066 
 
 

 ة كؿ خمية مف الخريطة األختبارية عمى وفؽ المعادلة التالية:استخراج عدد أسئم-0
وزف المستوى المقابؿ × وزف المحتوى المقابؿ × عدد األسئمة في كؿ خمية =العدد الكمي لألسئمة 

 (يوضح ذلؾ0( والجدوؿ )55،0990)الروساف،
 الفصؿ  
 

عدد    
 الحصص

الوقت   
 المستغرؽ

األىمية 
 النسبية لمفصؿ

مجموع  األىداؼ السموكية           
 %05تطبيؽ %06فيـ %55تذكر األسئمة

 58 405 800 0408 %56 456 06 األوؿ
 09 508 506 0600 %05 005 7 الثاني
 7 005 504 404 %05 005 0 الثالث

 54 9 06 59 %066 966 56 المجموع
لغرض تحقيؽ ىدؼ  :صياغة فقرات االختبار -ج     

اف اختبارًا تحصيميًا لمجموعتي عد الباحثأالبحث 
البحث وقد اعتمدا في إعداد فقراتو عمى الخريطة 
االختبارية ووزعت األىمية النسبية لألىداؼ في كؿ 

( فقرة موزعة بيف 54فصؿ وقد تكوف االختبار مف )
 األىداؼ السموكية.

وتشمؿ :  إعداد تعميمات اإلجابة عف االختبار-د
إلجابة عف الفقرات معمومات تخص الطالب وطريقة ا

عطاء فكرة عف اليدؼ مف االختبار والوقت  وا 
 المخصص لإلجابة.

وضعت إجابات أنموذجية لمفقرات جميعيا -ىػ
درجة ) اعتمدت في التصحيح وأعطيت لكؿ فقرة 

 =نسبة أىمية مستويات  األىداؼ السموكية 
 × عدد األىداؼ لممستوى  الواحد
 العدد الكمي لألىداؼ السموكية

 = الفصوؿ محتوى نسبة
 زمف تدريس الفصؿ الواحد

 زمف التدريس الكمي
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إذا  (صفر) إذا كانت اإلجابة صحيحة و( واحدة 
كانت اإلجابة خاطئة أو متروكة وبذلؾ انحصرت 

 درجة. (54-6بيف )الدرجة الكمية ما 
عرضت الفقرات االختبارية بصيغتيا األولية -و

وطمب  (5)وتعميمات اإلجابة عمى مجموعة مف الخبراء
متيا وصالحيتيا لقياس ءإلييـ تقدير مدى مال

 تحصيؿ طالب الصؼ الثاني المتوسط.
لمتأكد مف وضوح التعميمات وفيـ الفقرات طبؽ -ي

 ( طالباً 06مف) االختبار عمى عينة استطالعية مؤلفة
مف طالب الصؼ الثاني المتوسط مف طالب مدرسة 
متوسطة النبأ العظيـ لمبنيف وطمب إلييـ تأشير 
حاالت الغموض في التعميمات وفي الفقرات وبعد 

ف التعميمات واضحة أاالنتياء مف اإلجابة اتضح 
والفقرات مفيومو وتـ في ىذا اإلجراء حساب الوقت 

االختبار وكاف الوقت  المستغرؽ في اإلجابة عف
( 45المستغرؽ لإلجابة عف فقرات االختبار )

 . (0)دقيقة
أجريت التحميالت اإلحصائية المناسبة لفقرات -ف

االختبار بصيغتو األولية مف حساب لمعامالت 
ف طبؽ عمى أالصعوبة والتميز وفعالية البدائؿ بعد 
 ( طالباً 056عينة استطالعية ثانية مكونة مف )

شوائيًا مف طالب متوسطة النبأ العظيـ اختيروا ع
مبنيف ومف غير العينة االستطالعية األولى وكانت ل

جميع النتائج جيدة وبذلؾ لـ تسقط أي فقرة مف 
 فقرات االختبار.

                                                 

د.ىادي  ،د.حسيف جدوع مظمـو ، د، جبار رشؾ شناوه  (5)
 ؼ . و نجدت عبد الرؤ د.  ،د. عزيز نايؼ  ،كطفاف 

 40      52+33     زهي أسرع  طالة + زهي أتطأ طالة                  (0)

 دقيقح  45   ـــــــ  ــ ـــــــــــــــختثا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   زهي اال

                                             2                                2           2 

  . ) هدٓ الْقد (

 صدق االختبار
إف عرض االختبار بصيغتو األولية وتعميمات   

اإلجابة ومحتوى المادة الدراسية عمى مجموعة مف 
س المواد صصيف في طرائؽ تدريالخبراء والمتخ

ىذا االختبار ف بأف يف مطمئنياالجتماعية يجعؿ الباحث
ما أيتمتع بالصدؽ الظاىري وصدؽ المحتوى ، 

ف استخرج معامالت إبالنسبة لمصدؽ البناء ف
الصعوبة وتميز الفقرات وفعالية البدائؿ يعد مؤشرًا 

ف ىذا االختبار يتمتع ألصدؽ البناء مما يعني 
 الظاىري وصدؽ المحتوى وصدؽ البناء.بالصدؽ 

 ثباث االختبار
لفا حسب ثبات االختبار باستعماؿ معادلة )أ  

التحميؿ اإلحصائي  ةكرونباخ( مف خالؿ درجات عين
( وتعد ىذه القيمة جيدة ويمكف االعتماد 6085فبمغ)

باالعتماد عمى بعض األدبيات التي تعد  عمييا ،
باتيا محصورًا االختبارات جيدة إذ كاف معامؿ ث

( Gronlund,1965,125( )6096-6076بيف)
جراء  وبعد التحقؽ مف صدؽ االختبار وثباتو وا 
التحميالت اإلحصائية المناسبة أصبح االختبار جاىزًا 

 لمتطبيؽ بصوتو النيائية.
 سابعًا: إجراءاث تطبٍك انتجربت

بوشر بتطبيؽ التجربة وبمعدؿ ثالث حصص   
ء مف تدريس د االنتيالكؿ مجموعة وبع أسبوعياً 

 يالبحث باالختبار التحصيم االمادة اختبرت مجموعت
 وحسبت الدرجات عمى االختبار وعولجت إحصائياً 

 وكانت النتائج كما في الفصؿ الرابع.
 ثاينًا: انوسائم اإلحصائٍت:

استخدمت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية   
بدائؿ ومعادلة ومعادالت الصعوبة والتميز وفعالية ال
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ألفا كرونباخ واالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف 
 لمعرفة داللة الفروؽ.

انفصم انرابع: عرض اننتائج وتفسريها 
 واالستنتاجاث واملقرتحاث

بمغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية    
( في 0054( وبانحراؼ معياري مقداره )45070)

عة الضابطة حيف بمغ متوسط درجات طالب المجمو 
( 6050( وبانحراؼ معياري مقداره )00066)

يف متوسط الدرجات بولمعرفة داللة الفرؽ 
استخدـ  المجموعتيف الختبار صحة الفرضية ،
ف الفرؽ أاالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف واتضح 

( إذ 6065إحصائيًا عند مستوى الداللة ) بينيا داؿٌ 
كبر مف أ( 7008كانت القيمة التائية المحسوبة )

( 58( بدرجة حرية )5القيمة التائية الجدولية )
( يوضح ذلؾ ، وىذه النتيجة تؤدي إلى 4والجدوؿ )

رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة أي 
نو يوجد فرؽ في درجات التحصيؿ بيف طالب أ

ف الفرؽ أالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة و 
التي درست عمى وفؽ لصالح المجموعة التجريبية 

ف التدريس أنظرية فيجوتسكي وقد يعود السبب إلى 

عمى وفؽ نظرية ىذه النظرية يتيح لكؿ طالب مف 
يجابي مع مدرس المادة الطالب إمكانية التفاعؿ اإل

نو مف الطالب بتوصيؼ التعمـ اقر أأو بيف الطالب و 
التعاوني والتواصؿ فيما بينيـ باستعماؿ المغة والحوار 

ماؿ التعبيرات وتبادؿ اآلراء مما يثير اىتماـ واستع
الطالب والنيوض بمستوى تحصيميـ لممادة المقررة 
مكانياتيـ وقابميتيـ  ألقصى ما تسمح بو قدراتيـ وا 
بخالؼ الطرائؽ التقميدية في التدريس التي يتبعيا 

ى الطبيعي درسوف في الصؼ والتي تعتمد المنحالم
ة الخبرات المقدمة في التعمـ الذي تتماشى فيو كمي

لمطالب ونوعيتيا مع استعداداتيـ التي تتوزع 
اعتداليًا عندىـ ومف ثـ يبقى عدد كبير منيـ دوف 

( 0،5666مستوى التمكف مف المادة .)المعيوؼ ،
وعمى وفؽ ىذه النظرة يفشؿ الكثير منيـ في تعمـ 

الطالب في ىذه الحالة  ؛ ألفالمحتوى الدراسي 
شاركيف في عممية التعمـ يكونوف غير فاعميف وم

عمى عكس نظرية فيجوتسكي حيث يوجد ىناؾ 
نيـ عف طريؽ توظيؼ اقر أتفاعؿ ما بيف الطالب و 

 التعمـ التعاوني والحوار والمغة.

 ( 4جدوؿ)
 نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات التحصيؿ لمجموعتي البحث

عدد  الوجوْعح

 الطالب
هتْسظ 

 جاخالد 
االًحراف 

 الوعيا ي
د جح 

 الحريح
الداللح اإلحصائيح عٌد  القيوح التائيح

 الجدّليح الوحسْتح 0005هستْٓ 

 2033 53 3054 42023 30 التجريثيح

 
 دالح 2

 6023 33006 30 الضاتطح
  

 االستنتاجاث:
ف أفي ضوء نتائج البحث الحالي يمكف لمباحث     

 :اآلتييستنتج 

التدريس عمى وفؽ نظرية فيجوتسكي يبعث إف -0
الراحة في نفوس المتعمميف ويزيد مف دافعيتيـ نحو 

 التعمـ.
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إف نظرية فيجوتسكي أثبتت فاعميتيا وتفوقيا -5
عمى الطريقة االعتيادية في تحصيؿ طالب الصؼ 

 الثاني المتوسط.
ف لنظرية فيجوتسكي أنتائج اتضح المف خالؿ -0
 لطالب نحو مادة التاريخ .في زيادة اتجاه ا اً دور 

 انتوصٍاث:
استنتاجات البحث يوصي الباحث في ضوء نتائج و    
 تي:باآل
استخداـ نظرية فيجوتسكي في التدريس كونيا -0

تتماشى مع النظريات التربوية الحديثة التي تؤكد 
عمى مشاركة الطالب الفاعمة في عممية التعمـ 

 والتعميـ.
التدريس عمى وفؽ تدريب  مدرسي التاريخ عمى  -5

نظرية فيجوتسكي وذلؾ بانتظاميـ في الدورات 
عداد دليؿ يوضح طريقة  التدريبية والندوات التربوية وا 

 التدريس عمى وفؽ ىذه النظرية.
تضميف مناىج طرائؽ التدريس في معاىد إعداد  -0

المعمميف وكميات التربية األساسية وكميات التربية 
 .أسس نظرية فيجوتسكي وخطواتيا

 املقرتحاث:
لمبحث الحالي يقترح الباحث إجراء  استكماالً    

 -دراسات مثؿ :
 دراسة مماثمة عمى مواد دراسية ُأخر ولصفوؼ-0

 دراسية ُأخر في المرحمة الثانوية.
إجراء دراسة مقارنة بيف نظرية فيجوتسكي -5

 والنظريات الحديثة األخرى في التدريس.
ية فيجوتسكي في إجراء دراسة في معرفة أثر نظر  -0

 االستداللي ،و تنمية التفكير بأنواعو ) اإلبداعي ، 
 المنطقي......... الخ ( .و  الناقد ،و 

 ادرــــــــــاملص
"أ"(. موسوعة 5667مجدي عزيز ) إبراىيـ ، -0

المعارؼ التربوية، عالـ الكتب لمنشر والتوزيع  
 والطباعة، القاىرة، مصر .

( دراسات في 5666أبو سرحاف، عطية عودة ) -5
ساليب الدراسات االجتماعية والوطنية ، دار الخميج أ

 العربي ، الكويت.
( أساسيات القياس 0998أبو زينة ،فريد كامؿ) -0

 ،مكتبة الفالح ،الكويت.5والتقويـ في التربية ،ط
(مبادئ القياس والتقويـ 0989أبو لبدة، سبع) -4

 ،عماف،األردف.0التربوي ،ط
(أصوؿ تدريس 5660مود)األميف، شاكر مح-5

 ،مطبعة تونس.7الدراسات االجتماعية،ط
البكري ، عبد الكريـ يحيى، بناء برنامج فيديو  -6

تعميمي في مادة التاريخ ومعرفة أثره في التحصيؿ 
واالحتفاظ لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في 

بف ا-كمية التربية  جامعة بغداد، الجميورية اليمنية،
 .5660وراه غير منشورة ( ، رشد ) أطروحة دكت

( 0999جابر ، جابر عبد الحميد وآخروف ) -7
، دار الفكر  0استراتيجيات التدريس والتعمـ ، ط

 العربي ، القاىرة ، مصر.
( 5660جامؿ، عبد الرحمف عبد السالـ) -8

الكفايات التعميمية في القياس والتقويـ واكتسابيا 
ر والتوزيع دار المناىج لمنش ،5ط بالتعمـ الذاتي،

 والطباعة ،عماف، األردف.
استخداـ ثالث  الحارثي،جبار خمؼ راىي،-9

استراتيجيات قبمية لمتدريس في تحصيؿ طالبات 
جامعة  الصؼ الرابع اإلعدادي في مادة التاريخ ،

 رابف رشد )أطروحة دكتوراه غي -كمية التربية بغداد ،
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 .0997منشورة( ،
ت التدريس (ميارا5667الحيمة،محمود محمد)-06

 ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،5الصفي ،ط
 عماف، األردف.

أثر استخداـ  الخزرجى ، حيدر خزعؿ نزاؿ ،-00
البعدي في التحصيؿ واالحتفاظ في التحضير القبمي و 

مادة تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية لدى طالبات 
- كمية التربية جامعة بغداد ، معيد إعداد المعممات،

 5660بف رشد ،) رسالة ماجستير غير منشورة ( ا
(طرؽ 0997الخوالدة،محمد محمود وآخروف)-05

 ،مطابع الكتاب المدرسي ،0التدريس العامة ،ط
 صنعاء.

( أثُر 5665الدليمي خالد جماؿ حمدي) -00
استخداـ أنموذجي ميرؿ وريجيميوث الموسع في 

فكيرىـ تحصيؿ طالب الصؼ الرابع العاـ وتنمية ت
-جامعة بغداد ، كمية التربية الناقد في مادة التاريخ،

 . 5665،غير منشورة(ابف رشد )أطروحة دكتوراه 
( فعالية 5666الدواىيدي ، عزمي عطية ) -04

التدريس وفقًا لنظرية فيجوتسكي في اكتساب بعض 
 المفاىيـ البيئية لدى طالبات جامعة األقصى،

ماجستير جامعة غزة اإلسالمية )رسالة  فمسطيف ،
 .5666غير منشورة( ، 

ثر أ( 5668الربيعي ، عادؿ كامؿ شبيب ) -05
التدريس عمى وفؽ نظرية فيجوتسكي في التحصيؿ 
والتفكير العممي لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط 

ابف  –في مادة الفيزياء ، جامعة بغداد ، كمية التربية 
 . 5668الييثـ )رسالة ماجستير غير منشورة(، 

( 0990، سميـ سالمة وآخروف  )وسافالر  -06
 مبادئ القياس والتقويـ وتطبيقاتو التربوية

 ، األردف.، المطابع التعاونية ، عماف0، طواإلنسانية
(المناىج بناؤىا 5666الشبمي،إبراىيـ ميدي)-07

 ،5ط وتنفيذىا وتقويميا وتطويرىا باستخداـ النماذج،
 دار األمؿ لمنشر والتوزيع ،األردف.

،  0998رشاني ، عبد الرزاؽ الصالحيف ، الط -08
الوطنية ،  ، دار الكتب طرؽ التدريس العامة ، ط

 بنغازي . 
( فعالية 5666عبد الكريـ، سحر محمد) -09

فيجوتسكي في و و يالتدريس وفقًا لنظريتي بياج
تحصيؿ بعض المفاىيـ الفيزيائية والقدرة عمى التفكير 

انوي ،الجمعية االستداللي لدى طالبات الصؼ األوؿ ث
 المصرية لمتربية العممية ، مركز تطوير التدريس ،

جامعة عيف  ، (0، المجمد) الرابعالمؤتمر العممي 
 مصر. العباسية ، ، شمس
(. المناىج 5669محسف عمي ) عطية ، -56

دار المناىج لمنشر  الحديثة وطرائؽ التدريس ،
 ، عماف ، األردف. والتوزيع

( القياس 5669حمود)عالـ، صالح الديف م -50
،دار 5والتقويـ التربوي في العممية التدريسية، ط

 المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 عادؿ السيد محمد فتحي والبنا ، عكاشة،-55
 مصر. ،مطبعة اإلسكندرية ،الفروؽ الفردية (0999)

( كفايات التدريس ، 5660، سييمة ) الفتالوي—50
 ، األردف 0ط

ر (التفكي0995يفو وآخروف)نا قطامي،-54
منشورات جامعة القدس المفتوحة،  ،0ط ،اإلبداعي
 األردف. عماف ،

(مناىج التربية 0998،عمي احمد) مذكور-55
 .، دار الفكر العربي، القاىرة 0أسسيا وتطبيقاتيا،ط
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( تقويـ 5666حمد)أرافد بحر  المعيوؼ،-56
تشخيصي إلتقاف تعمـ المحتوى المعرفي لمادة الجبر 

ي منيج الرياضيات لدى طمبة الصؼ الثالث ف
الييثـ لمعمـو الصرفة المتوسط ،مجمة ابف 

 . (، جامعة بغداد5(،الجزء )09العدد) ،والتطبيقية
ثر التدريس وفؽ نظرية أ (5669ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) -57

فيجوتسكي في اكتساب طمبة المرحمة المتوسطة 
عة جام لممفاىيـ الرياضية وتفكيرىـ اإلبداعي،

كمية التربية، مجمة القادسية في اآلداب  القادسية،
 (.5(،العدد)4والعمـو التربوية ،المجمد)

ثر استخداـ أ(5665الياسري ،نداء محمد باقر)-58
التعمـ التعاوني في تحصيؿ طمبة الصؼ الثاني 

ثر أالمتوسط لمادة التاريخ العربي اإلسالمي واستبقاء 
ورة( كمية التربية، التعمـ،)أطروحة دكتوراه غير منش

 جامعة البصرة.
ثر برنامج أ( 5667يونس، نادية حسيف ) -59

تعميمي عمى وفؽ نظرية فيجوتسكي في التحصيؿ 
واستبقاء مادة األحياء لدى طالبات الصؼ الثاني 
المتوسط، مجمة جامعة القادسية في اآلداب والعموـ 

 جامعة القادسية.  ، (4،0التربوية ،العدداف)
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Abstract 

 
  The present paper deals with the effect of 

teaching according to Vygotsky's theory on 

the achievement of second Intermediate 

pupils in of Arab-Islamic history . The 

researcher chose an experimental design of 

partial exacting for two groups : 

experimental group  and control group . The 

sample of the study consisted of (60) pupils 

from Al-Rabea' Intermediate school for Boys 

– Qal'at sikr – Thi- Qar , divided in to 30 

pupils on experimental group thought 60 

Vygotsky's model , and 30 pupils on the 

control group thought by the usual method . 

The two groups were equated in the variables 

(pupils age in months, Previous achievement 

in history,) . The first three chapters of the 

Arab-Islamic text and behavioral goals were  

formulated according to Blooms 

classification which were loo in number . The 

researcher also prepared teaching plans and 

a multiple-choice test consisting of 54 items . 

The Difficulty factor and differenatial power 

were identified for this test whose validity 

was assured using  alpha – kronbach method 

statistical Analysis of dvtu by the T-test 

shoued better achievement for the 

experimental group  than the control group . 

  

                                                                  


