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ملدص البحح
تأثير استراتيجية دراسة الحالة في تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية الميؿ نحك
حب المادة كالتحصيؿ لدل التالميذ بطئ التعمـ بالمرحمة االعدادية
ييدؼ البحث الحالى الى معرفو تأثير استخداـ استراتيجية دراسة الحالة عمى زيادة مستكل
تحصيؿ مادة الدراسات االجتماعيو ك االقباؿ عمى دراستيا لدل تالميذ المرحمو االعداديو فئو بطئ
التعمـ  ،ك قد تككنت مجمكعو البخث مف مجمكعو مف تالميذ المرحمو االعداديو ( الصؼ الثأنى
االعدادل ) مف فئو بطئ التعمـ ك عددىـ ( )76تمميذة  ،كقد أستخدمت الباحثو المنيجيف
الكصفى ك التجريبى ك تمثمت مكاد البحث فى إعداد قائمة باالحتياجات التعميميو الالزمو لتالميذ
المرحمو االعداديو مف فئو بطئ التعمـ لزيادة معدؿ التحصيؿ لدييـ ك االقباؿ نحكدراسة مادة
الدراسات االجتماعيو ك قد تككنت مف ستو مجاالت اساسيو كيندرج تحت المجاالت األساسية
الستة عدد ثالثكف ميارة فرعية  ،كما تـ إعادة صياغة كحدتيف مف منيج الدراسات االجتماعية

الصؼ الثاني اإلعدادم في ضكء تكظيؼ استراتيجية دراسة الحالة  ،ك لتدريس الكحدتيف مف
جانب المعمـ تـ اعداد دليؿ ارشادل لممعمـ لتحديد خطكات تنفيذ الكحدتيف مع المتعمميف فئو
بطئ التعمـ  ،ك لقياس مدل فاعميتيـ فى تحقيؽ متكل تحصيؿ افضؿ لدل المتعمميف ك زيادة
االقباؿ عمى تعمـ مادة الدراسات االجتماعيو
كما تـ اعداد ادكات التقكيـ لمبحث ك ىى اختبار تحصيمى ك مقياس الميؿ نحك حب
مادة الدراسات االجتماعية .كقد أسفرت نتائج الدراسو عمى كجكد ارتفاع داؿ احصائيا فى
مستكل تحصيؿ تالمي ذ المجمكعو التجريبيو " التذكر ك الفيـ ك التطبيؽ " لصالح القياس
البعدم لالختبار التحصيمى ك ايضا تحسف ممحكظ فى االقباؿ عمى دراسو مادة الدراسات
االجتماعيو ك حب مادة الدراسات االجتماعيو لصالح القياس البعدم لمقياس الميؿ مما يؤكد
فاعميو الكحدتيف التجريبيتيف فى تحقيؽ النتائج التى صممت مف أجميا  ،ك فى ضكء النتائج
أكصى البحث بعدة تكصيات مف بينيا ضركرة االىتماـ بتنمية كتطكير الميارات الالزمة
لتحقيؽ النجاح في الحياة كالعمؿ لدل فئو بطئ التعمـ في المراحؿ العمرية المختمفو ك
محاكلو الحد مف المشكالت التعميميو ك الحياتيو لدل بطئ التعمـ اثناء التعمـ مف خالؿ تطبيؽ
استراتيجيات تدريس حديثو مناسبو لقدراتيـ الخاصو.

الكممات المفتاحيو  :استراتيجيو دراسو الحالو – التالميذ فئو بطئ التعمـ
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The effect of the case study strategy in teaching social studies on
developing the tendency towards material love and achievement
among students with slow learning in middle school
Abstract
The current research aims to know the effect of using the case study
strategy on increasing the level of achievement of social studies subject and the
demand for studying it for the preparatory stage students, the slow learning
category, and the research group consisted of a group of middle school students
(the second middle class) from the slow learning class and They are (17)
students, and the researcher used the descriptive and experimental methods.
The research materials consisted of preparing a list of the educational
needs necessary for the preparatory stage students from the slow learning
category to increase their achievement rate and the attendance. We study the
social studies subject and it has consisted of six basic fields and falls under the
six basic areas number thirty sub-skills, as two units of curriculum were
reformulated Social studies, preparatory second grade, in the light of
employing the case study strategy, and to teach the two units by the teacher, a
guide has been prepared for the teacher to define the steps for implementing
the two units with learners in the slow learning category, and to measure the
extent of their effectiveness in achieving a better level of achievement L For
learners and increase the demand for learning social studies subject.
Calendar tools were also prepared for research, which is an achievement
test and a measure of the inclination towards loving social studies material. The
results of the study resulted in the presence of a statistically significant rise in
the level of achievement of the experimental group students "remembering,
understanding and applying" in favor of the post-measurement of the
achievement test and also a marked improvement in the popularity of studying
social studies subject and the love of the subject of social studies in favor of the
post-measurement of the inclination scale which confirms The effectiveness of
the two experimental units in achieving the results for which they were
designed, and in light of the results, the research recommended several
recommendations, among them the necessity of paying attention to developing
and developing the skills necessary to achieve success in life and work for the
slow learning category in the different age stages and trying to End of life and
educational problems of the slow learning while learning through the
application of teaching strategies Speaking suitable for their own special
abilities.
Key words: case study strategy – slow-learning pupils students
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أوالً املكدمة:
نظر لمتقدـ السريع في المجاالت المعرفية
نا
تطكرت استراتيجيات التعميـ الحديثة
كالتكنكلكجية ،فمـ يعد مقبكنال االعتماد عمى طرؽ تعمـ تقميدية كتيميش دكر المتعمـ كفاعميتو

في العصر الحالي ،حيث ظيرت استراتيجيات حديثة في التدريس تيتـ بتكصيؿ المعمكمة

لممتعمـ إلى جانب االىتماـ بالمعمكمة نفسيا ك ايجابيو المتعمـ أثناء التعمـ .كعمى المعمـ
اختيار استراتيجية التدريس المناسبة كفقان لممحتكل التعميمي كطبيعة المرحمة العمرية
لممتعمميف بما يحقؽ األىداؼ عمى أفضؿ كجو.

كلما كاف المتعمميف بينيـ العديد مف الفركؽ الفردية كاالختالفات الشخصية رغـ ككنيـ
بمرحمة عمرية كدراسية كاحدة ،إال أنيـ مختمفكف في السمات كالخصائص كاالىتمامات
كالقدرات أيضان ،كىنا تكمف المشكمة في المدارس عامة كالمدارس المصرية خاصة في ككنيا
ال تيتـ بالتعامؿ مع تمؾ الفركؽ بيف المتعمميف داخؿ حجرة الدراسة ،كالنظر إلى المتعمميف

اعتقادا مف المعمميف أف ىذا
بالصؼ الكاحد ككنيـ سكاسية في التعامؿ كالتذكر كالحفظ كالفيـ
ن
العدؿ رغـ خطأ ىذا االعتقاد( .سميمأف يكسؼ ،1577 ،ص )76
فيناؾ بعض الفئات مف المتعمميف بحاجة إلى اىتماـ خاص كتقديـ التعمـ بشكؿ متكافؽ
مع قدراتيـ الخاصة كاحتياجاتيـ الشخصية كتمؾ الفئات يطمؽ عمييا مصطمح "الفئات
نظر لككنيـ ينحرفكف في القدرات عف
الخاصة" كىـ بحاجة لنكع مختمؼ مف المساعدات نا
المستكل العادم أك المتكسط كتتمثؿ تمؾ المساعدات في برامج أك طرؽ أك أساليب أك ادكات
مناسبة الحتياجاتيـ.
(فاركؽ الركسأف  ،1572 ،ص( ، )25مصطفى الفكش  ،ناجى السعايدة ،1572 ،
ص)52
كتعد فئة "بطئ التعمـ" أحد الفئات الخاصة التي تحتاج إلى مساعدة تربكية مناسبة
نظر لعدـ قدرتيـ عمى مجاراة اقرأنيـ في التحصيؿ العممي كالدراسي،
لقدراتيـ الخاصة ،نا
كيظير ىذا الضعؼ في الجانب التعميمي كالدراسي فقط رغـ ككنيـ اسكياء في الجكانب
األخرل "النفسية ،العقمية ،االجتماعية" كأبرز مشكالت فئة بطئ التعمـ أنخفاض مستكل الذكاء
العقمي لدييـ بيف ( )67 - 57درجة ،كالتي تعتبر منخفضة عف المتكسط حيث يؤدم ذلؾ
إلى التأثير عمى العمميات الذىنية فيظير في شكؿ قصكر في اإلدراؾ السمعي كالبصرم كالقدرة
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عمى التمييز كالتخيؿ كعدـ القدرة عمى التفكير كحؿ المشكالت( .سميمأف ابراىيـ ،
،1575ص ص )11:23
كتعد استراتيجيات التدريس التقميدية غير مناسبة جميعيا لمفئات الخاصة عامة كفئة
بطئ التعمـ خاصة كعمى المعمـ اختيار استراتيجيات التدريس األ نسب لفئة بطئ التعمـ كالتي
تساعد عمى التغمب عمى المشكالت لدييـ كالتعمـ بشكؿ أفضؿ كمف بيف االتجاىات الحديثة
في التدريس استراتيجية "دراسة الحالة" كىي استراتيجية تقكـ عمى تحميؿ حالة محددة
مصاغة في شكؿ مشكمة تثيرالتفكير كالبحث ككمما كانت الحالة مثيرة كمممكسة كذات صمة
بمكاقؼ حقيقية لدل المتعمـ كمما دفعت الى التفكير بيا كتحميميا( .
،1575ص( ، ) Joanna,2018,p18 Patric and( ، )77

تامر

برقى

،

Micheal and

)Kevin,2016,p458

مبررات أدت إلى القياـ بالبحث الحالي:

 )7نتائج العديد مف الدراسات التي أكدت عمى ضركرة تكظيؼ استراتيجيات تدريس حديثة
تساعد عمى تقميص الفركؽ الفردية بيف المتعمميف كتتيح المجاؿ لظيكر القدرات
الخاصة لدييـ( .كريمو طو( ، )1575،زياد اميفMohamed Madreza ( ، )1555،
 ( ، )and Ali Akbar,2018نيايو اسماعيؿ )1577 ،
 )1نتائج العديد مف الدراسات التي أكدت عمى أىمية االىتماـ بفئة بطئ التعمـ كأحد الفئات
الخاصة التي تتضح مشكالتيـ في العممية التعميمية بشكؿ كبير مثؿ دراسة ( Dawen
( ، )Hus and Chang,2017( ، )Burgner,2010منجد نجدأف ) 1577 ،
جميعا إلى تحسف أداء المتعمميف بطئ التعمـ إذا ما تكفرت البيئة الصفية
كالتي أشارت
ن
المناسبة لتنمية قدراتيـ كاحتياجاتيـ.
 )2نتائج العديد مف الدراسات التي أكدت عمى أىمية تكظيؼ استراتيجية دراسة الحالة في
العممية التعميمية كأحد االستراتيجيات التي تدعـ قدرات المتعمـ الخاصة كتبرز مشكالتو
كتعمؿ عمى الحد مف استمرارىا مثؿ :دراسة ( )Marion and Frances, 2016التي
أكدت عمى أىمية تكظيؼ استراتيجية دراسة الحالة في العممية التعميمية كتطكير
مجمكعة مف الميارات خاصة القدرة عمى نقؿ المعرفة االكاديمية إلى سياقات كاقعية

ك

كذلؾ ( )Lyu Liangqiu1 and Xu Zhengqiu, 2019كاالتى كظفت استخداـ
- 447 -

تأثير استراتيجية دراسة الحالة في تدريس الدراسات االجتماعية .....................................................

ستة أنكاع مف استراتيجيات التعمـ ،كخاصة االستراتيجيات المعرفية ك فكؽ المعرفية
داخؿ الفصكؿ الدراسيو عمى بعض الحاالت مف مرتفعى التحصيؿ الدراسى ك اسفرت
النتائج عف فاعميو استراتيجية دراسة الحالة عمى التحصيؿ المتميز لمجمكعو البحث .
ك كذلؾ دراسة ( )OlugbengaIGE1,2019ك التى أكدت أف ىناؾ حاجة إلى
استراتيجيات تعميمية قكية في بيئات التعمـ الريفية لتعميؽ تحصيؿ الطالب لمفاىيـ
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في الدراسات االجتماعية بسبب متطمبات عصر
المعمكمات أكدت النتائج أف استراتيجية دراسة الحالة ىي اإلستراتيجية األ نسب لتدريس
مفاىيـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في بيئة التعمـ البيئي في الدراسات االجتماعية
كأف المعاممة في ىذه الدراسة كانت حساسة لمجنس كالقدرات األكاديمية ،ك أيضان دراسة

(داليا عاطؼ  )1575 ،ك التى ىدفت إلى معرفو أثر استخداـ استراتيجية دراسة الحالة
فى تنميو عمميات العمـ ك الذكاء االجتماعى لدل تالميذ المرحمو االعداديو مف خالؿ
تدريس مادة العمكـ ك اسفرت النتائج عف تحسف االداء لدل المتعمميف مجمكعو البحث
ك تنميو الذكاء االجتماعى لدييـ مقارنو باقرأنيـ مف المجمكعة الضابطو .
 )3نتائج دراسة استطالعية قامت بيا الباحثة لمكقكؼ عمى كاقع التدريس لفئة المتعمميف
بطئ التعمـ بالمدارس المصرية  ،كذلؾ مف خالؿ إعداد عدد ( )5أسئمة مفتكحة اإلجابة
مكجية لعدد ( ) 74معمـ مف المعمميف تخصص دراسات اجتماعية بمدارس محافظة
القاىرة إدارة (مدينة نصر) ك (الكايمى) التعميمية كقد أسفرت نتائج الدراسة عمى:
 ال حاجة إلى تكظيؼ استراتيجيات تدريس تدعـ كتناسب قدرات المتعمميف بطئ التعمـ داخؿحجرة الدراسة ك تساعد عمى التحسيف مف مستكياتيـ فى التحصيؿ ك الفيـ .
 -الحاجو الى اعادة النظر الى فئو بطئ التعمـ

ككنيـ يمتمككف قدرات متعددة رغـ

المشكالت المرتبطة بمجاؿ تعمميـ ،كالعمؿ عمى الرفع مف قدراتيـ لمحد مف مشكالتيـ.
 الحاجة إلى تنمية الميؿ نحك حب مادة الدراسات االجتماعية ككنيا مادة نظرية تتضمفالعديد مف التكاريخ كاألحداث الماضية كالعمؿ عمى الحد مف حفظ المادة كربطيا بكاقع
حياة المتعمـ.

()7

1

ممحق رقم ( )1الدراسة االستطالعية
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ثاىياً :مشهلة البحح
تتحدد مشكمو البحث فى  ":تدنى مستكل تالميذ المرحمو االعداديو بطئ التعمـ فى
التحصيؿ كالعزكؼ عف حب مادة الدراسات االجتماعيو ك االقباؿ عمى تعمميا "

كلمتصدم ليذه المشكمة يحاكؿ البحث الحالى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي:
ما تأثير استخداـ استراتيجية دراسة الحالة عمى زيادة مستكل تحصيؿ مادة الدراسات
االجتماعيو ك االقباؿ عمى دراستيا لدل تالميذ المرحمو االعداديو فئو بطئ التعمـ .
كيندرج مف السؤاؿ الرئيسى االسئمو الفرعيو التالية:
 -7ما االحتياجات التعميميو الالزمو لتالميذ المرحمو االعداديو بطئ التعمـ لزيادة معدؿ
التحصيؿ لدييـ ك االقباؿ عمى دراسة مادة الدراسات االجتماعيو ؟
 -1ما صكرة كحتيف معدلتيف فى ضكء استراتيجية دراسة الحالة عمى ارتفاع مستكل
التحصيؿ ك حب المادة لدل تالميذ المرحمو االعداديو بطئ التعمـ ؟
 -2ما فعالية تدريس الكحدتيف عمى زيادة التحصيؿ لدل تالميذ بطئ التعمـ ؟
 -3ما فعالية تدريس الكحدتيف عمى تنميو الميؿ نحك حب مادة الدراسات االجتماعيو ؟

ثالجًا :فزوض البحح
 -7يكجد فرؽ داؿ احصائيا بيف القياس القبمي كالقياس البعدل لمتكسط درجات افراد
المجمكعو التجريبيو فى مستكل التحصيؿ لصالح المقياس البعدم.
 -1يكجد فرؽ داؿ احصائيا بيف متكسطى درجات التالميذ مجمكعة البحث فى كؿ مستكل
مف مستكيات االختبار التحصيمى عمى حدل لصالح التطبيؽ البعدل .
 -2يكجد فرؽ داؿ احصائيا بيف القياس القبمي كالقياس البعدل لمتكسط درجات افراد
المجمكعو التجريبيو فى الميؿ نحك حب مادة الدراسات االجتماعيو لمقياس البعدم
لمقياس الميؿ.
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رابعًا :حدود البحح
اقتصر البحث الحالي عمى الحدكد التالية:
 -7مجمكعو مف تالميذ المرحمو االعداديو ( الصؼ الثانى االعدادل ) باحدل مدارس
محافظو القاىره مف فئو بطئ التعمـ ك التى تـ تحديدىـ مف خالؿ (:مالحظات المعمميف
بحجرة الدراسة  ،كالدرجات التى تحصؿ عمييا فى االختبارات التحصيميو  ،ك تصنيفيـ
ضمف فئات الدمج بالمدرسو ك تطبيؽ مقياس ما يكؿ بست لمتعرؼ عمى التالميذ ذكم
صعكبات التعمػّـ )
 -1تطبيؽ كحدتيف مف منيج الدراسات االجتماعيو يتـ اعادة صياغتيـ فى ضكء تكظيؼ
استراتيجية دراسة الحالة .

خامسًا :ميَر البحح
كال مف:
اعتمد البحث الحالي عمى ن

 - 1امليَر الوصفي:
باالطالع عمى الدراسات السابقة كاألدبيات المتعمقة بالبحث الحالي لتحديد اإلطار
النظرم لمبحث.

 - 0امليَر التذزييب:
في أعداد أدكات البحث كتحديد مجمكعة البحث كاجراء التجربة كتفسير النتائج.

سادسا :تحديد المصطمحات
ن
 فئة بطئ التعله:

تعرفيا (زينب عمى  )1577 ،بأنو الطفؿ غير قادر عمى مجاراة اقرأنو في التحصيؿ
العممي كالدراسي نتيجة ضعؼ في القدرات العقمية.
كما يعرفيا (محمكد سالـ ك اخركف  )1576 ،بأنيا ضعؼ عاـ في القدرة العقمية لدل
المتعمـ ال تصؿ إلى درجة التخمؼ العقمي مع أنخفاض كاضح في التحصيؿ الدراسي في جميع
المكاد الدراسية.
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كيعرفيـ البحث الحالي :بأن يـ "مجمكعة المتعمميف الذم ينخفض مستكل ذكائيـ عف 67
سمبا عمى قدراتيـ في التحصيؿ كالتعمـ".
درجة عف المتكسط كتنعكس ن



اسرتاتيذية دراسة احلالة:

يعرفيا)  ( Baron Kelly,2019أنيا أسمكب قكامو تحميؿ حالة محددة تثير الرغبو في
بحثيا كتفسيرىا.

كيعرفيا البحث الحالي :بأنيا "استراتيجية تدريس تقكـ عمى تحميؿ حالو ما إلى أبعاد

متعددة بيدؼ دراستيا بعمؽ كالعمؿ عمى الحد مف المشكالت التعميمية ".

سابعًا :إدزاءات البحح
يسير البحث الحالي كفؽ اإلجراءات التالية:

-7اعداد قائمة باالحتياجات التعميميو الالزمو لتالميذ المرحمو االعداديو مف فئو بطئ التعمـ
لزيادة معدؿ التحصيؿ لدييـ ك االقباؿ نحكدراسة مادة الدراسات االجتماعيو ،ك ذلؾ مف
خالؿ:
 مراجعة األدبيات كالدراسات السابقة. مراجعة االتجاىات العالمية كالتي تناكلت اىميو تنميو قدرات التالميذ فئو بطئالتعمـ فى المراحؿ التعميميو المختمفو
 طبيعو التالميذ (بطئ التعمـ ) بالمرحمو اإلعدادية. استطالع رأم الخبراء كالمتخصصيف لضبط القائمة. -1إعداد كحدتيف معدلتيف مف منيج الدراسات االجتماعيو فى ضكء استراتيجية دراسة الحالة
لزيادة مستكل التحصيؿ كحب المادة لدل تالميذ المرحمو االعدادية بطئ التعمـ.
 -2إعداد دليؿ لممعمـ لتدريس الكحدتيف المعدلتيف لتالميذ المرحمو االعداديو .
 -3إعداد أدكات البحث ك تتمثؿ فى كال مف :
أ -اختبار تحصيمى لتالميذ المرحمو االعدادية بطئ التعمـ.
ب -مقياس الميؿ نحك حب مادة الدراسات االجتماعية.
 - -4تطبيؽ أدكات البحث عمى تالميذ لتالميذ المرحمو االعداديو بطئ التعمـ قبميان.

 -5تدريس الكحدتيف التجريبيتف فى ضكء استخداـ استراتيجية دراسة الحالة عمى مجمكعو
البحث.
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 -6تطبيؽ أدكات البحث عمى تالميذ المرحمو االعداديو بطئ التعمـ بعديان.

 - -7تحديد النتائج ك معالجتيا احصائيان ك تفسيرىا ك مناقشتيا.
 -8تقديـ تكصيات البحث ك المقترحات.

ثاميًا :أٍداف البحح

ييدؼ البحث الحالي إلى:

 -7تحديد أثر تكظيؼ استراتيجية دراسة الحالة عمى زيادة مستكل التحصيؿ لدل التالميذ
بطئ التعمـ مف خالؿ تدريس الدراسات االجتماعية.
 -1تحديد أثر تكظيؼ استراتيجية دراسة الحالة عمى تنمية الميؿ نحك حب مادة الدراسات
حياتيا.
االجتماعية كفيـ المادة كتقدير قيمتيا
ن

تاسعًا :أٍنية البحح

قد يفيد البحث الحالي في:

 -7تقديـ قائمة باالحتياجات التعميمية الالزمة لتالميذ المرحمة االعدادية بطئ التعمـ.
 -1تقديـ نمكذج لكحدتيف معدلتيف مف منيج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االعدادية في
ضكء تكظيؼ استراتيجية دراسة الحالة.
 -2تقديـ نمكذج اختيار تحصيمي مناسب لتالميذ بطئ التعمـ لتحديد مستكل الفيـ
كاالستيعاب لدييـ.
 -3تقديـ مقياس الميؿ نحك حب مادة الدراسات االجتماعية لمتالميذ بطئ التعمـ بالمرحمة
االعدادية.
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احملور الجاىي :االطار اليظزي للبحح
يتناكؿ ىذا المحكر االطار النظرم لمبحث كالدراسات السابقة المرتبطة بو مف خالؿ
تكضيح أىمية تكظيؼ استراتيجيات التدريس الحديثة في التعمـ مع تكجيو االىتماـ لمفركؽ
الفردية بيف المتعمميف كقدراتيـ الخاصة ،ككذلؾ مشكالت المتعمميف بطئ التعمـ في حجرة
الدراسة كدكر استراتيجية دراسة الحالة في مكاجية مشكالتيـ التعميمية كزيادة اقباليـ عمى
تعمـ مادة الدراسات االجتماعية.

 اسرتاتيذيات التعله وسيادة مستوى التحصيل الدراسي:
تعد استراتيجية التدريس التي تكظؼ داخؿ حجرة الدراسة بيدؼ تحقيؽ تعمـ أفضؿ
لممتعمـ ،ىي كسيمة المعمـ في تكصيؿ المعرفة كخمؽ جك مف اإلثارة كالنشاط داخؿ حجرة
الدراسة.
كيمكف تعريؼ استراتيجيات التدريس بأنيا "مجمكعة إجراءات التدريس التي يخططيا
القائـ بالتدريس مسبقنا بحيث تعينو عمى تنفيذ التدريس في ضكء االمكانيات المتاحة لتحقيؽ

األىداؼ التعميمية بأقصى فاعمية ممكنة" ( رشيد التمكانى ،1577 ،ص( ، )1

Kumar

)and Sumanta, 2018, 60:70
كبعيدا عف نكعية االستراتيجية المتبعة في التدريس فثمة بعض التقاطعات في جميع
ن
أشكاليا كأنكاعيا ال يختمؼ عمييا أم مف المختصيف في مجاؿ التعميـ ،كىي:
 التخطيط المحكـ لمحصة أك المحاضرة الدراسية اتباع أساليب التحفيز كالتشجيع لممتعمميف مراعاة الفركؽ الفردية كفتح باب المشاركة لجميع الطمبة بغض النظر عف مستكياتيـكدرجاتيـ كعمى ذلؾ تتمخص االستراتيجية في التدريس بالحصكؿ عمى مخرجات تعممية
جيدة في ظؿ المتاح مف اإلمكانيات كاألدكات؛ أم إف استراتيجية المعمـ في التدريس ىي
تخطيطو المسبؽ حتى يصؿ ليدفو التعميمي المنشكد.
كبناءان عميو كمما تمكف المعمـ مف اختيار استراتيجية التدريس المناسبة لممحتكل التعميمي

كقدرات المتعمـ كمما تمكف مف تحقيؽ عدة نجاحات مف أىميا-:
 إيجابية المتعمـ أثناء التعمـ تشجيع المتعمـ عمى التفكير كابداء الرأم.- 446 -
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 تشجيع المتعمـ عمى المناقشة كتقديـ التفسيرات. تعكيد المتعمميف عمى تبادؿ اآلراء كاألفكار. تشجيع المتعمميف عمى التعمـ الذاتي كالتعاكني. تحقيؽ متعة التعمـ كزيادة الثقة بالنفس.ك استراتيجيات التدريس الفعالو ك التى تحقؽ نتائج التعمـ تركز عمى االبعاد التاليو :
 التركيز الكاضح عمى أىداؼ الدرس.مفيكما.
اضحا ك
شرحا ك ن
 استخداـ الكسائؿ كالطرؽ التي مف شأنيا أف تقدـ نن
 إقناع الطمبة بالتفاعؿ مع محتكل الدرس كمحاكلة فيمو. تفعيؿ مبدأ التغذية الراجعة؛ أم إرجاع تقييـ كمالحظات ما قاـ الطمبة بعممو كفيمو. تكرار عرض المعمكمات كعمى عدة مرات حتى تمكف الطالب مف إعادة فيميا كلفظيا. استخداـ أسمكب التطبيؽ العممي لممحتكل النظرم( .ىشاـ حسيف،1574،ص، )47) ( ،)SaraBeggs,2017,p189(،مجدل

(جابر عبد الحميد،7888 ،ص156

ابراىيـ،1573،ص( ،)32عبد الكريـ بكار ،1551 ،ص.)35

* التالميذ بطيء التعله يف العنلية التعلينية:
كيعد االختالؼ بيف البشر سنة مف سنف الحياة ،كيظير ىذا االختالؼ في كافة األشكاؿ
كالعادات كالطبائع كأيضان القدرات كاالستعدادات ،كتعد حجرة الدراسة أحد أماكف تجمع

نظر لمفركؽ الفردية بينيـ في القدرات كالميارات العقمية كاالدائيو
االختالفات بيف المتعمميف نا
كعمى المعمـ اختيار استراتيجيات التدريس التي تراعي تمؾ االختالفات بيف المتعمميف في
جميعا.
حجرة الدراسة الكاحدة بما يحقؽ مستكل تعمـ أفضؿ لدييـ
ن

اف مشكمة التأخر الدراسى مف المشكالت التى حظيت باىتماـ كتفكير عمماء التربية كعمـ
النفس منذ فترة طكيمة ،كما زالت تعتبر مف أىـ المشكالت العصرية التى تقمؽ باؿ التربكييف
مصدر إلعاقة النمك كالتقدـ لمحياة المتجددة.
نا
كاآلباء كالطالب أنفسيـ باعتبارىا
كيختمؼ التأخر الدراسي مف تمميذ إلى آخر  ،كلكؿ نكع مف التأخر الدراسي أسبابو كظركفو
كسبؿ معالجتو كاجماالن يمكف تحديد أنكاعو بما يأتي :
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 7ػ التأخر الدراسي المرضي :
كيتطمب ىذا النكع عالجان طبيان ،كغالبان ما يككف عالجو صعبان .

 1ػ التأخر غير طبيعي :

كىذا النكع يمكف عالجو بالكسائؿ التربكية العممية  ،كىك ما يمكف أف تقكـ بو المدرسة
بالتعاكف مع البيت  ،كىذا النكع مف التأخر يمكف أف يككف في جميع الدركس  ،كقد يككف
تأخ ارن في بعض الدركس  ،كقد يككف تأخ ارن في درس كاحد فقط  ،كقد يككف التأخر كقتيان  ،كقد
يستمر كقتان طكيالن.

ك يتعمـ األفراد بطئ التعمـ بنفس طرؽ تعمـ اآلخريف العادييف بحجرة الدراسة كىي تكمف

في تكظيؼ خبراتيـ السابقة مف أجؿ التفكير كتحقيؽ النتائج المرجكة كلكف ينقص لدييـ
القدرة عمى إدراؾ العالقات كالتخيؿ كما أنو أقرب إلى قبكؿ أم حؿ أك معمكمة دكف محاكلة
التنبؤ أك اإلضافة( .يكسؼ العابد ك اخركف ،1577 ،ص )757
كقد تعددت جكانب التأخر لدل بطئ التعمـ لتضمف عدة جكانب ،كىي:
 الجانب العقمي :حيث يعأني بطئ التعمـ مف أنخفاض مستكل القدرات العقمية كيظير ذلؾمف خالؿ مقاييس الذكاء كالمقارنة بيف قدراتيـ كقدرات زمالئيـ بنفس المرحمة العمرية.
 الجانب النفسي :يتسبب بطئ التعمـ في بعض اآلثار النفسية السمبية لدل المتعمميف مثؿالقمؽ ،الخكؼ ،األ نطكاء.
 الجانب االجتماعي :قد تسبب المقارنات بيف بطئ التعمـ كزمالئيـ العادييف إلى األ نساباالجتماعي لممتعمـ بطئ التعمـ كعدـ الرغبة في التكاصؿ مع اآلخريف بشكؿ طبيعي.
(( ، )Worikim,2018,p78تكما خكرل ،1551 ،ص)61
كما تعددت طرؽ الكشؼ عف بطئ التعمـ ،ككمما كانت مبكرة كمما أمكف التمكف مف
مساعدة ىؤالء المتعمميف ،كمف أبرز تمؾ الطرؽ:
* األسمكب النفسي :كيتمثؿ في
 اختبارات الذكاء العقمى. اختبارات الشخصية (مفيكـ الذات كاالىتمامات كاالتجاىات) اختبار النضج االجتماعي (مقارنة سمككو مع األقرأف) دراسة تاريخ الحالة- 448 -
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 بطاقات مالحظة السمكؾ.* األسمكب التربكم :كيتمثؿ في
 االمتحانات المدرسية. االختبارات التحصيمية. تقدير المعمميف كأكلياء األمكر. البطاقات المدرسية التراكمية.* األسمكب الطبي :كيتمثؿ في
 فحص الحكاس. فحص الغدد. رسـ المخ.)(، )JamieCostaly,2019,p172نبيؿ عبد اليادل ك اخركف،1575،ص)82
كالى جانب طرؽ الكشؼ عف بطئ التعمـ تكجد مراحؿ لمكشؼ عف بطئ التعمـ بالعممية
التعميمية ،كتتمثؿ تمؾ المراحؿ فيما يمي:

أولًا :مزحلة التحديد االولية
كىي مرحمة تعتمد عمى المالحظة المباشرة مف جانب (الخبراء كالمعمميف) كتتمثؿ
المالحظة داخؿ الفصؿ كخارجة كنستمر بمتابعة المتعمميف مف فئة بطئ التعمـ حتى أثناء
األ نشطة الصفية كالالصفية.

ثاىياً :مزحلة التأنيد العلنية
كىي مرحمة لمتأكيد كالتثبيت مف صحة كجكد بطئ التعمـ كتتكامؿ تمؾ المرحمة بالمالحظة
المباشرة مع الفحص الطبي لمتفريؽ بينو كبيف التخمؼ العقمي كالتأخر الدراسي مف خالؿ
تطبيؽ اختبارات الذكاء.

ثالجًا :مزحلة اإلقزار
كفييا يتـ اإلقرار بكجكد فئة بطئ التعمـ بحجرة الدراسة ليتـ تحديد البرنامج العالجي
المناسب كاستراتيجيات التدريس المالءمة لقدراتيـ العقمية ككضعو ضمف المجمكعة التي
تشترؾ معو في االحتياجات)Massimo Tomassini,2016,p185( .
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كمما سبؽ يتضح أف المتعمميف مف فئة بطئ التعمـ بحاجة إلى التشخيص المبكر بشكؿ
أساسي ،لمحد مف المشكالت المرتبطة بالتعميـ ،كيعد الطفؿ بطئ التعمـ مف أقؿ المتعمميف قدرة
سمبيا عمى تحصيمو
تأثير
نظر لتراكـ الخبرات السمبية مما يؤثر نا
عمى تحمؿ اإلحباط الدراسي نا
ن
الدراسي كقد تعددت الب دائؿ التربكية لمتعامؿ مع التالميذ بطئ التعمـ لمحد مف تمؾ المشكالت
التعميمية ،كمف بيف تمؾ البدائؿ:
 الصؼ العادم مف خالؿ تييئة الصؼ الدراسي بالعدد المناسب مف المتعمميف كاعداد المعمـتربكيا كمتخصص في التربية الخاصة.
المتخصص
ن
 المعمـ المستشار كىك يتعاكف مع المعمـ العادم في التعامؿ مع بطئ التعمـ مف المتعمميف. الصؼ الخاص كىك صؼ دراسي يعد بعض الكقت يتعمـ بو التمميذ بطئ التعمـ المكادالدراسية األصعب بالنسبة إليو.
 غرفة المصادر المتعددة لمساعدة التالميذ بطئ التعمـ لمتعمـ بشكؿ أفضؿ باستخداـ أدكاتكمعدات تربكية كتكنكلكجية( .مركز ىيمب لمشرؽ االكسط ك شماؿ افريقيا )1578 ،
كلتحقيؽ االستفادة القصكل لممتعمـ مف فئة بطئ التعمـ داخؿ حجرة الدراسة البد مف
مراعاة مبادئ أساسية لتعميـ تمؾ الفئة الخاصة ،كىي:
 مراعاة الخصائص النمائية لكؿ طفؿ مف حيث قدراتو كسرعتو في التحصيؿ. كضكح األىداؼ لدل المعمـ حتى يستطيع تحقيقيا لدل المتعمـ. مناسبة الخبرات التعميمية لممتعمـ بطئ التعمـ كأف تككف ميمة لو كفي نطاؽ احتياجاتوكقدراتو.
 تنكع الخبرات كتعدد جكانبيا. مركنة المحتكل التعميمي كمناسبتيا لمقدرات الذىنية لممتعمـ. تنكع استراتيجيات التدريس كأسمكب المعمـ. تناسؽ كتكامؿ الخبرات بحيث تؤىؿ بطئ التعمـ لمكظيفة المناسبة لقدراتيـ مراعاة الفركؽ الفردية في التقكيـ. إثارة الدافعية لمتعمـ لدل التمميذ بطئ التعمـ.(عزة مختار كسمير ابك مغمى)52 ،1553،
)1995,p155
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كتعد إثارة الدافعية لمتعمـ لدل المتعمـ مف فئة بطئ التعمـ مف أكثر السبؿ صعكبة كأىمية
نظر لتكرار خبرات الفشؿ لديو كاالحباطات التي يتعرض ليا أثناء التعمـ مما يتطمب بذؿ جيد
نا
أكبر إلثارة الدافعية .
ك يتحقؽ ذلؾ مف خالؿ ما يمي:
 استخداـ أساليب التعزيز المرتبطة بالسمكؾ الجيد. زيادة فرص النجاح كالحد مف فرص الفشؿ. اختيار األىداؼ الكاقعية المناسبة لقدرات المتعمـ. تجزئة المياـ التعميمية. إشراؾ المتعمـ في مسار العممية التعميمية كفقنا لقدراتو. -تكفير بيئة التعمـ المناسبة إلثارة دافعية المتعمـ.

 التعبير عف الثقة في قدرات المتعمـ بالدعـ كالثناء. التعامؿ مع القمؽ كالحد مف كجكده. تزكيد المتعمـ بالتغذيو الراجعة بصفة مستمرة. تشجيع المتعمـ عمى تحمؿ المسئكلية. التكاصؿ مع األسرة لمساعدة المتعمـ عمى األ نجاز. تنكع أساليب التقكيـ (الذاتي  ،المستمر  ،الختامي)( .فتحى الزيات،1557 ،ص، )67(محمكد سالـ  ،1555،ص 41

)

 طبيعة مادة الدراسات االدتناعية وتيوع أساليب التدريس:
تتسـ الدراسات االجتماعية بطبيعتيا الخاصة في الربط بيف الزماف كالمكاف ىذا إلى جانب
البعد االجتماعي الذم يميزىا عف باقي المكاد الدراسية مما جعميا بيئة خصبة إلعداد األجياؿ
الناشئة لممجتمع الذم ينتمكا إليو.
تتمتع الدراسات االجتماعيو أيضان بطبيعتيا فى التركيز عمى األبعاد االجتماعيو ك األ نسانيو

كيظير ذلؾ مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ خاصة في مرحمة التعميـ األساسي كاإلعدادم ،كذلؾ
عمى النحك التالي:
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 -7تعتبر الدراسات االجتماعية مف مصادر التعمـ االجتماعي كالتي تؤىؿ المتعمـ لمحياة
االجتماعية مف خالؿ اكتساب عادات كتقاليد مجتمعو.
 -1تساعد المتعمـ عمى فيـ أبعاد الزماف كالمكاف كاالستفادة منيا في المستقبؿ مما يجعمو
كتطكرا.
أكثر قبكنال
ن
 -2تمكف المتعمـ مف فيـ مشكالت مجتمعو المعاصرة كالمساىمة في حميا.
 -3تساعد المتعمـ عمى فيـ الضكابط االجتماعية كاحتراـ قيـ المجتمع الذم ينتمي إليو.
 -4ينمي لدل المتعمـ قيـ التأخر كالتعايش مع اآلخر كتقدير ركح التعاكف كاالعتماد عمى
النفس ( ،)Mohamed and Fatwa, 2019, 237( .ىشاـ يعقكب  ،فاطمو
حسيف ( ،)767 ،1557 ،فخرل رشيد)258 ،1573 ،
كتعد استراتيجيات تدريس الدراسات االجتماعية مف األمكر اليامة التي تدعـ دكر
الدراسات االجتماعية كتحقؽ أىدافيا مما يتطمب متابعة طرؽ تدريس الدراسات االجتماعية
بصفة مستمرة كاعادة النظر فييا بما يتفؽ مع متغيرات العصر.
كقد تعددت طرؽ كاستراتيجيات تدريس الدراسات االجتماعية كتنكعت كفقنا لتكظيفيا داخؿ

حجرة الدراسة ما بيف طرؽ عرضية ،كالقائيو كاألساليب الكصفية كالعركض البصرية
كالبصرية السمعية كالطرؽ التفاعمية ككذلؾ الطرؽ االستنتاجية كاالستقرائية كاالستداللية
كالكشفية كالتطبيقية كرغـ تعدد تمؾ الطرؽ إال أف التدريس ال يزاؿ يعتمد عمى التقميدية
كغياب دكر المتعمـ كتفاعمو أثناء عممية التعمـ( .ىادل محمد طكاليو ك اخركف ،1575،
(CorrieBlock,2019,pp1-6). ) 774
كيعد منيج دراسة الحالة ىك أحد المناىج الذم ييتـ بدراسة الظكاىر كالحاالت الفردية مف
خالؿ جمع المادة العممية حكؿ الحالة كتصنفييا كتحميميا مف أبعاد متعددة ككمما كانت الحالة
تمس حياة المتعمـ بشكؿ مباشر كتخاطب اىتماماتو كتحفز قدراتو كمما أقبؿ المتعمـ عمى
دراستيا بعمؽ كاالىتماـ بيا مف خالؿ التحميؿ كالتقميد كالتركيب كالتمييز كالمتابعة كجميعيا
عمميات عقمية بحاجة إلييا المتعمـ بصفة مستمرة أثناء عممية التعمـ ليصبح إيجابي كيصبح
التعمـ ذك معنى.
(محمكد دركيش  ،1577 ،ص)Freeman Herried, 2018,p55 ( ، )727

- 452 -

تأثير استراتيجية دراسة الحالة في تدريس الدراسات االجتماعية .....................................................

أيضان منيج دراسة الحالة فريد مف نكعو في العمكـ االجتماعية كاأل نسانية لتركيزه عمى

شخصا أك جماعة أك منظمة أك حدثنا أك مكقفنا
دراسة كياف كاحد بعمؽ كالذم يمكف أف يككف
ن
حيث يتـ اختيارىا بشكؿ محدد كمقصكد كليس عشكائي ثـ التركيز عمى العكامؿ المعقدة التي
تحتكييا الحالة لمعرفة األسباب المتعددة مما يتطمب تكظيؼ أكثر مف أسمكب كطريقة
لمتحميؿ.

 اسرتاتيذية دراسة احلالة "املفَوو واخلصائص":
تعد استراتيجية دراسة الحالة ىي أحد استراتيجيات التدريس الحديثة المنبثقة مف
منيجية دراسة الحالة كالتي تيتـ بتكفر صكرة كاضحة ألحد الحاالت المتمثمة في العممية
التعميمية كالتي تشغؿ المتعمـ كتؤثر في أدائو التعميمي ككمما ألقى عمييا الضكء بالتفصيؿ
كالعمـ كالدراسة كمما تمكف مف التغمب عمى المشكالت المرتبطة بيا مما يؤدم إلى تحسف
األداء التعميمي لديو كاالتجاه نحك الدراسة.
كي عد مفيكـ دراسة الحالة دراسة شاممة كعميقة لظاىرة ما أك فرد ما أك مجمكعة مف
األفراد كيعد مف أكثر أنكاع البحث شعبية بيدؼ الفيـ العميؽ كرصد الكاقع كالتطكر الذم
يحدث في فترات متعاقبة)Annie prudhomme,2017,p37( .

* كتتمثؿ دراسة الحالة كمنيجية كاستراتيجية تدريس في:

 تحميؿ الحالة مف جكانب متعددة مما يعطي تفاصيؿ دقيقة أكثر مف األساليب األخرلالمستخدمة في جمع المعمكمات.
 تحديد األسباب المتعددة لحدكث الحالة كتطكرىا كصكنال إلى تشخيصيا كحالة فريدة أكمختمفة عف المجتمع الذم تنتمي إليو.

 تيدؼ استراتيجية دراسة الحالة إلى االىتماـ بكؿ شيء يعني المتعمـ في العممية التعميميةبدءا مف حالتو الشخصية كصكنال إلى المؤثرات المحيطة بو.
ن
 تكظؼ لدراسة الحالة العديد مف األساليب الحديثة لمكصؼ كالتدريس بيدؼ التشخيصالجاد كالكصكؿ إلى الفرضيات الحقيقية كالمنطقية.
( فكرل متكلى  ،خالد غازل  ،1576 ،ص( ، )17
2019,p37
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* ومً أىواع دراسة احلالة
ىناؾ نكعاف أساسياف مف دراسة الحالة:
 دراسة حالة فردية دراسة حاالت متعددة* أولًا :دراسة احلالة الفردية تعني التركيز عمى كحدة كاحدة لمتحميؿ مثؿ فرد كاحد أك منظمة
أك فئة مف المتعمميف كيقتصر البحث عنيا عمى تكافر البيأنات كرصد المعمكمات.
كىذا ما ركز عميو البحث الحالي مف التركيز عميو دراسة حالة المتعمميف مف فئة
بطئ التعمـ بيدؼ تشخيص مشكالتيـ مف جكانب متعددة كمساعدتيـ عمى تحسيف أدائيـ

التعميمي كالفيـ بشكؿ أفضؿ.

*ثاىياً :دراسة احلاالت املتعددة بيدؼ فيـ االختالفات كاكتشاؼ أكجو الشبو كاالختالؼ بيف
عدة حاالت كيتـ تسجيؿ خطكات التقارب كالتبايف بيف تمؾ الحاالت في مراحؿ متعددة كصكنال
إلى تعميـ يشمؿ الحاالت المتشابية بأكمميا.

( احمد محمد ابك زيد  ،1578 ،ص )Todd Stanly . 2o19, p 200 ( ، )157

* خصائص دراسة احلالة:
لتكظيؼ استراتيجية دراسة الحالة في العممية التعميمية كمف خالؿ دعـ دكر

المتعمـ ،يجب مراعاة اآلتي:

 -أف تككف الحالة مرتبطة بالسياؽ التعميمي

 أف تتضمف الحالة مشكمة قد تخص المتعمـ بشكؿ شخصي أك يتعرض ليا ضمفبيئة التعمـ.

 أف تسمح لممتعمـ باستخداـ خيالو أك التفكير أك التحميؿ أك االستنتاج كغير ذلؾ مفقدراتو العقمية العميا( .

فكرل متكلى  ،1575 ،ص )63
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 اخلطوات امليَذية للتدريس باسرتاتيذية دراسة احلالة:
تعتمد نجاح استراتيجية دراسة الحالة عمى خطكات منيجية محددة منبثقة مف المنيجية
األصمية كىي منيج دراسة الحالة :ك تتمثؿ فى :
 أنتفاء الحالة عرض الحالة كتكضيح مظاىرىا كمعطياتيا كالمشكالت التي تطرحيا البحث عف أسباب الحالة مف خالؿ التفكير كاالستقصاء كجمع المعمكمات مناقشة الحالة مف مختمؼ ابعادىا -اقتراح الحمكؿ األكثر مالءمة لتجاكز الحالة) Zafer and Hakan. 2018, p96(.

 تالميذ املزحلة اإلعدادية بطئ التعله والتحصيل الدراسي
تعد مرحمة التعميـ اإلعدادم ىي المرحمة الكسطى بيف التعميـ األساسي (االبتدائي)

الثانكم ،كتيدؼ تمؾ المرحمة إلى اكتشاؼ قدرات المتعمـ كميكليـ كاىتماماتيـ كتنميتيا
مف خالؿ التعرؼ عمى قدراتيـ (العقمية كالجسدية كاالجتماعية) كتكجيييـ إلى مالمح

حياتيـ المستقبمية.

كالتمميذ مف فئة بطئ التعمـ بالمرحمة اإلعدادية يجد صعكبة في فيـ المناىج

األكاديمية بالمدرسة بسبب قصكر قدراتو العقمية كأنخفاض مستكل الذكاء لديو كالتي
سمبا عمى قدراتو عمى إجراء العمميات الحسابية كالقراءة كاأل نتباه كالتركيز
تنعكس ن
كاسترجاع المعمكمات كالتفكير.
(احمد حمزة  ،محمد خطاب  ،1557 ،ص ( ، )66عمى عبد النبى  ،1556 ،ص )57

ككمما زاد كعي المتعمـ مف فئة بطئ التعمـ بمشكالتو التعميمية ،ككمما تمكف مف

تحميؿ تمؾ المشكالت كمكاجيتيا كمحاكلة كضع الحمكؿ الممكنة لزيادة قدراتو ،كمما

تمكف مف مساعدة نفسو كاالرتقاء بقدراتو كذلؾ بمساعدة المعمـ مف خالؿ تطبيؽ

استراتيجيات تدريس تحفز المتعمـ عمى البحث كالتفكير في مشكالتو الخاصة ككذلؾ
المشكالت التعميمية المرتبطة بالمنيج الدراسي كمف بيف تمؾ االستراتيجيات استراتيجية

(دراسة الحالة) كالتي تعني بكصؼ المشكالت التعميمية لفئة بطئ التعمـ كمحاكلة الحد
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مف تمؾ المشكالت (.نبيؿ عبد اليادل ك اخركف  ،1558 ،ص ( )777محمد

خصاكنو ك اخركف  ،1575 ،ص )767

احملور الجاىي :إعداد أدوات البحح
يشتمؿ ىذا المحكر عمى عرض مكاد البحث المتمثمة في قائمة باالحتياجات التعميمية
الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية مف فئة بطئ التعمـ ،كالتي يتـ في ضكئيا اعادة صياغو
كحدتيف تجريبيتيف مف منيج الدراسات االجتماعية في ضكء استراتيجية دراسة الحالة لزيادة
مستكل التحصيؿ كحب المادة لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية بطئ التعمـ ،كالتي يتـ تدريسيـ
بمعرفة المعمـ كمف خالؿ إ عداد دليؿ إرشادم ،لتدريس الكحدتيف المعدلتيف ثـ التحقؽ مف أثر
التدريس مف خالؿ تطبيؽ أدكات البحث الممثمة في االختبار التحصيمي كمقياس الميؿ نحك
حب المادة.

أولًا :مواد البحح
اشتممت مكاد البحث عمى:

(أ) إعداد قائمة باالحتياجات التعميمية الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية مف فئة بطئ

التعمـ لزيادة معدؿ التحصيؿ لدييـ كاإلقباؿ نحك دراسة مادة الدراسات االجتماعية،

حيث تضمنت القائمة عدد ستة أبعاد أساسية متمثمة في:
 الدافعية لل نجاز األ نتباه كالتركيز تكظيؼ الميارات العقمية العميا الميارات االجتماعية التعبير المغكم كالكتابي -تقدير الذات كالثقة بالنفس

كيندرج تحت المجاالت األساسية الستة عدد ثالثكف ميارة فرعية ،كقد تـ ضبط القائمة مف
خالؿ عرضيا عمى مجمكعة مف السادة المحكميف تخصص مناىج كطرؽ تدريس لمتأكد مف

صدؽ القائمة كصالحياتيا لمتطبيؽ في صكرتيا األكلية( )1مف حيث:
(*) ممحق رقم ( )2أسماء السادة المحكمين
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 مناسبة المجاالت األساسية كالميارات الفرعية التي تندرج اسفميا لتالميذ المرحمة اإلعداديةبطئ التعمـ كأىميتيا بالنسبة ليـ.
 كضكح الصياغة المغكية كالعبارات المتضمنة بيا. التعديؿ بالحذؼ أك اإلضافة في ضكء ما ىك مناسب لتالميذ فئة بطئ التعمـ كفي ضكءآراء المحكميف تـ كضع القائمة في صكرتيا النيائية .)2( .

كبذلؾ يككف قد تـ االجابو عمى السؤاؿ االكؿ لمبحث كىك:
" ما االحتياجات التعميميو الالزمو لتالميذ المرحمو االعداديو بطئ التعمـ لزيادة معدؿ
التحصيؿ لدييـ ك االقباؿ عمى دراسة مادة الدراسات االجتماعيو ؟
(ب) إعادة صياغة كحدتيف مف منيج الدراسات االجتماعية الصؼ الثاني اإلعدادم في ضكء
تكظيؼ استراتيجية دراسة الحالة كىما-:
الكحدة الثانية :سكاف كطننا العربي (الكحدة كالتنكع)
الكحدة الرابعة :الخمفاء الراشدكف ( 35 – 77ق)
كىما بالفصؿ الدراسي األكؿ كقد تضمنت الكحدتاف:
 األىداؼ العامة لمكحدتيف صياغة دركس الكحدتيف في ضكء تكظيؼ استراتيجية دراسة الحالة تحديد مصادر التعمـ المناسبة لمكحدتيف. تحديد أساليب التقكيـ لكؿ درس.كقد استندت الباحثة في اختيار الكحدتيف عمى اآلتي:
 أف تتضمف الدراسة كحدة في الجغرافيا ككحدة في التاريخ لشمكؿ المنيج لممتعمـ بطئالتعمـ كمساعدتو عمى دراستيما بشكؿ أفضؿ.
تيا لدل المتعمـ.
 تحقيؽ التكامؿ المعرفي كالربط بيف المحتكل التعميمي كتكظيفيا حيا نكما استندت الباحثة إلى بعض المنطمقات الفكرية إلعادة صياغة الكحدتيف في ضكء
استراتيجية دراسة الحالة كىي:
 كصؼ المشكالت التعميمية المرتبطة بحالة المتعمـ نفسو ككنو بطئ التعمـ ككذلؾ المشكالتالمتضمنة بالمنيج الدراسي.
) ممحق رقم ( )3قائمو االحتياجات التعميمية لتالميذ المرحمة اإلعدادية بطئ التعمم(3.
- 457 -

تأثير استراتيجية دراسة الحالة في تدريس الدراسات االجتماعية .....................................................

 تفسير الحاالت التي يستش عر معيا المتعمـ بطئ التعمـ باإلحباط التعميمي كمحاكلة التغمبعمى تمؾ المشكالت كمكاجيتيا.
 االستفادة مف المعمكمات التي يتـ الكصكؿ إلييا مف تحميؿ الحاالت في تحسيف األكضاعالتعميمية لدل المعمـ فئة بطئ التعمـ كزيادة فرص النجاح لديو.
كقد تـ ضبط الكحدتيف التجريبيتيف بعرضيما عمى السادة المحكميف ،كقد تـ إجراء
بعض التعديالت في الصياغة المغكية كالتنسيؽ العاـ لمكحدة مف حيث الرسكـ كاألشكاؿ

التكضيحية كتـ كضع الكحدتيف في صكرتيـ النيائية (.)3

كبذلؾ يككف قد تـ االجابو عمى السؤاؿ الثانى لمبحث كىك :
ما صكرة كحتيف معدلتيف فى ضكء استراتيجية دراسة الحالة عمى ارتفاع مستكل التحصيؿ ك
حب المادة لدل تالميذ المرحمو االعداديو بطئ التعمـ ؟

(ج) إعداد دليؿ المعمـ كقد اشتمؿ الدليؿ عمى:

* مقدمة الدليؿ :حيث يتضمف فمسمفة الدليؿ كاألسباب التي تـ مف أجميا اعداد الدليؿ
كأىميتو في تدريس الكحدتيف المعدلتيف لمتجريب.
* أىداؼ الدليؿ :حيث تضمف األىداؼ العامة إلعداد دليؿ المعمـ كدكره في التكعية بخطكات
تطبيؽ الكحدتيف مع المتعمميف.
* الخطة المقترحة لتدريس الكحدتيف المعدلتيف :حيث تضمنت (طرؽ التدريس كمصادر
التعمـ كاأل نشطة كأساليب التقكيـ)(.)4

ثاىيًا :إعداد أدوات البحح
(أ) إعداد االختبار التحصيلي
 اليدؼ مف االختبار :قياس مستكل التحصيؿ لدل التالميذ فئة بطئ التعمـ قبؿ كبعدتدريس الكحدتيف المعدلتيف.
 تحديد مفردات االختبار :تـ إعداد مفردات االختبار لقياس الجانب المعرفي لدل المتعمـ فيالمستكيات المعرفية الثالثة األكلى فقط مف مستكيات بمكـ كذلؾ لتناسب مع القدرات العقمية
لمتالميذ بطئ التعمـ كقد تـ إعداد االختبار بصيغة االختبار التحريرم المكضكعي لما يتسـ ىذا
( )3ممحؽ رقـ ( )3الكحدتيف التجريبيتيف.
( )4ممحؽ رقـ ( )4دليؿ المعمـ.
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النمط مف األسئمة مف مميزاتيا أىميا أنو يغطي معظـ جكانب المحتكل إلى جانب أنو يتسـ
بالمكضكعية كسيكلة التصحيح إلى جانب أنو يتناسب مع طبيعة المتعمميف بطئ التعمـ الذيف
يعانكف مف قصكر تكظيؼ الميارات المغكية أك الكتابية ،كقد اعتمدت الباحثة عمى نكعيف مف
األسئمة المكضكعية كىما( :الصكاب كالخطأ كأسئمة االختيار مف متعددة) كقد جاءت عدد
أسئمة االختبار ( )14سؤاؿ بكاقع درجتيف لكؿ إجابة صحيحة.
 تحديد تعميمات االختبار :تعد تعميمات االختبار عنصر ىاـ في تكضيح اليدؼ مف االختبارككيفية التعامؿ معو لذلؾ تـ إعداد صفحة في المقدمة تتناكؿ التعميميات المكجية لمتالميذ
بطئ التعمـ لتكضيح طبيعة االختبار ككيفية اإلجابة عنو.
 ضبط االختبار :تـ تطبيؽ االختبار في صكرتو األكلية عمى مجمكعة البحث كالممثمة فيعدد ( )76تمميذ بطئ التعمـ مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم مجمكعة تجريبية كاحدة
بمدرسة غمرة اإلعدادية بنات إدارة الكايمي التعميمية.
 ثبات االختبار :يقصد بثبات االختبار أف يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقو تحتظركؼ مماثمة كقد تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ()Spss
باستخداـ معادلة االرتباط بيرسكف فكجد أف قيمة ثبات االختبار ( )58577كىذا يدؿ عمى
ارتفاع معدؿ ثبات االختبار.
 صدؽ االختبار :تـ التأكد مف صدؽ االختبار التحصيمي مف خالؿ استخداـ صدؽالمحكميف حيث تـ عرضو عمى مجمكعة مف السادة المحكميف تخصص مناىج كطرؽ
تدريس الدراسات االجتماعية ،كقد أسفرت النتائج عمى اآلتي:
 مناسبة أسئمة االختبار لتالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم فئة بطئ التعمـ مف حيث السيكلةكالكضكح كبساطة المغة.
 ارتباط األسئمة بالمحتكل التعميمي لمكحدتيف التجريبيتيف. مناسبة المستكيات المعرفية الثالثة األكلى لتصنيؼ بمكـ لمقدرات العقمية لمتالميذ بطئالتعمـ.
كقد تـ كضع االختبار في صكرتو النيائية

()5

 ،ك تـ تكزيع األسئمة عمى النحك التالي:

( )6ممحؽ رقـ ( :)5االختبار التحصيمي
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جدول رلى ()1
عدد االسئهه نالختببر انتحصُهً نهمدراث انعمهُت نهتاليُذ بطئ انتعهى.
اننسبت انًئىَت
و انًستىي انًعزفٍ عدد األسئهت
% 36
9
تذكز
1
% 36
9
فهى
2
% 22
7
تطبُك
3
%111
25
انًجًىع

كقد تـ تصحيح االختبار بنظاـ التقدير الكمي حيث خصص لكؿ سؤاؿ درجتاف لتصبح
الدرجة الكمية لالختبار  45درجة

()6

(ب) مكياس امليل حنو حب مادة الدراسات االدتناعية
 اهلدف مً املكياسقياس ميكؿ تالميذ المرحمة اإلعدادية بطئ التعمـ نحك حب مادة الدراسات
االجتماعية قبؿ تدريس الكحدتيف المعالجتيف باستخداـ استراتيجية دراسة الحالة لمعرفة أثر
تكظيؼ االستراتيجيتيف عمى تككف ميؿ إيجابي كحب لممادة.

 إعداد مفزدات املكياسقامت الباحثة بصياغة عدد أربعكف مفردة لممقياس في ضكء مراعاة بعض المعايير
مف بينيا:
لغكيا
 -أف تككف عبارات المقياس سميمة ن

 أف تصاغ العبارات بشكؿ ال يكحي بشكؿ ضمني الختيار أحد البدائؿ. أف تتضمف كؿ مفردة فكرة فريدة مف نكعيا. أف تصاغ عبارات المقياس نصفيا مكجبة كالنصؼ اآلخر سمبي مكزعة بشكؿ عشكائي فيجميع أجزاء المقياس.
 أف تككف العبارات قصي رة كمناسبة لمتالميذ فئة بطئ التعمـ مف حيث البساطة ككضكحالمعنى.
كقد قامت الباحثة بصياغة تعميمات المقياس كتكضيح ضركرة االختيار بيف إحدل
البديميف "مكافؽ أك غير مكافؽ" مع عدـ إمكانية اختيار كال البديميف.

( )7ممحق رقم ( :)7مفتاح تصحيح االختبار التحصيمي
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 التأند مً صدم املكياسقد تـ عرض المقياس عمى مجمكعة مف السادة المحكميف تخصص مناىج كطرؽ
تدريس الدراسات االجتماعية لمتأكد مف قدرة المقياس عمى التحقؽ مما صمـ مف أجمو كقد تـ
التعديؿ في ضكء آراء المحكميف في:
 اتساؽ بعض مفردات المقياس الصياغة المغكية لبعض العبارات مناسبة بعض المفردات لمستكل القدرات العقمية لممتعمميف فئة بطئ التعمـ.كقد تـ تعديؿ المقياس في ضكء آراء المحكميف كعمى ذلؾ تـ ضبطو في صكرتو
النيائية (.)7

 التأند مً ثبات املكياسحيث قامت الباحثة بتطبيؽ مفردات المقياس عمى مجمكعة البحث كحساب ثبات
المقياس باستخداـ برنامج ( )Spssلممعامالت اإلحصائية بطريقة الفاكركنباخ في حساب
ثبات المقياس كقد كانت درجة ثباتو ( )5872مما يدع عمى ارتفاع نسبة ثبات المقياس.

احملور الزابع :تطبيل البحح ومياقشة ىتائذُ
تيدؼ الدراسة الميدانية لمبحث الحالي إلى اإلجابة عف السؤاليف التالييف:
 ما فعالية تدريس الكحدتيف عمى زيادة التحصيؿ لدل تالميذ بطئ التعمـ؟ ما فعالية تدريس الكحدتيف عمى تنمية الميؿ نحك حب مادة الدراسات االجتماعية؟كألجؿ ذلؾ قامت الباحثة بدراسة ميدانية للجابة عف األسئمة السابقة كالتأكد مف صحة
الفركض.

 التصنيه التذزييب للبحح:في ضكء اليدؼ مف الدراسة الميدانية كفركض البحث اختارت الباحثة التصميـ
التجريبي القائـ عمى مجمكعة كاحدة تجريبية يدرس ليا الكحدتيف التجريبيتيف المعدلتاف قبمى
ك بعدل.

( )8ممحق رقم ( )8مقياس الميل نحو حب مادة الدراسات االجتماعية
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 دلنوعة البحح:تككنت مجمكعة البحث مف عدد ( )76تمميذ مف فئة بطئ التعمـ بالصؼ الثاني
اإلعداد م ،كقد أجريت الدراسة عمييـ خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي  1578كذلؾ
ألف الكحدتيف يتـ دراستيما خالؿ تمؾ الفترة كفقنا لمخطة الزمنية لممنيج الدراسي ،كقد قامت

معممة الفصؿ بالتدريس لممجمكعة عينو لمبحث مف خالؿ تكظيؼ دليؿ المعمـ الخاص

أسبكعيا.
بتدريس الكحدتيف بكاقع ثالثة لقاءات
ن

كقداستخدمت الباحثو مقياس ما يكؿ بست لتحديد مجمكعو البحث ك الذل تـ اعداده في

عاـ  7858؛حيث ييدؼ ىذا المقياس إلى التعرؼ عمى التالميذ مف ذكم صعكبات التعمػّـ في
مرحمو التعميـ األساسى  ،كيعتبر ىذا المقياس مف المقاييس الفردية المقننة كالمعركفة في
مجاؿ صعكبات التعمػّـ  .كيتألؼ المقياس في صكرتو األصمية مف  13فقرة مكزعة عمى
خمس اختبارات فرعية  ،ىي :
 .7اختبار االستيعاب كعدد فقراتو  2كىي  :فيـ معاني الكممات  ،كالمحادثة  ،كالتذكر .
. 1اختبار المغة كعدد فقراتو  3فقرات كىي  :المفردات كالقكاعد  ،كتذكرالمفردات كسرد
القصص كبناء األفكار .
 .2اختبار المعرفة العامة ،كعدد فقراتو  2كىي  :إدراؾ الكقت كادراؾ العالقات كمعرفة
االتجاىات .
.3اختبار التناسؽ الحركي  ،كعدد فقراتو  2فقرات كىي :التناسؽ الحركي العاـ  ،كالتكازف ،
كالدقة في استخداـ اليديف .
.4اختبارالسمكؾ الشخصي كاالجتماعي  ،كعدد فقراتو  7فقرات  ،كىي  :التعاكف كاالنتباه
كالتركيز  ،التنظيـ  ،التصرفات في المكاقؼ الجديدة  ،التقبؿ االجتماعي ،المسؤكلية ،
إنجاز الكاجب  ،اإلحساس مع اآلخريف .
ال في تطبيقو كيعتمد عمى المالحظة
ك قد تـ استخدامو حيث يعتبر اختبا ارن جيدان كسي ن

،كيعطى االختبار لمعمـ الفصؿ أك أم معمـ عمى معرفة جيدة بخصائص األطفاؿ كقدراتيـ
كمشكالتيـ التعميمية التحصيمية .ك عند تطبيؽ االختبار يطمب مف المعمـ تعبئة نمكذج التقييـ
 ،كذلؾ بكضع إشارة (×) عمى الخاصية التي تصؼ الطفؿ في الجانب المطمكب أكثر مف
غيرىا  .إذ إف كؿ ف قرة في االختبار تشمؿ خمس صفات أك خمس بدائؿ  ،كالمطمكب مف
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المعمـ اختيار بديؿ كاحد مف ىذه البدائؿ المتدرجة مف أعمى الصفة أك الخاصية إلى أدناىا ،
كقد أعطيت أعمى الصفة الدرجة ( )4كأدناىا الدرجة ( )7ك قد تـ تطبيؽ المقياس عمى عدد
اربعو فصكؿ دراسيو (الصؼ الثانى االعدادل ) متكسط الفصؿ الدراسى الكاحد عدد التالميذ
بو مف  41:35تمميذة حيث حصمت الباحثو عمى عدد  76تمميذة مف فئو بطئ التعمـ ك قد
مثمت مجمكعو البحث .

 اختيار صحة الفزوض وتفسري اليتائر:ىدفت الدراسو الميدانيو إلى تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسى ك الميؿ نحك حب
مادة الدراسات االجتماعيو لدل تالميذ المرحمو االعداديو بطئ التعمـ مجمكعو البحث مف
خالؿ تطبيؽ الكحدتيف التجريبيتيف المعدلتيف فى ضكء تكظيؼ استراتيجيو دراسو الحالة،
كعمى ذلؾ تـ إعداد اآلتي:
 -7اختيار مجمكعو البحث مف التالميذ بطئ التعمـ بالصؼ الثانى االعدادل ،كنظ ارن لقمة
عدد بطئ التعمـ كفئو بحاجو الحتياجات خاصو تـ تجميعيـ مف أكثر مف فصؿ دراسى

بالمدرسو االعداديو محؿ الدراسو.
 -1تطبيؽ االختبار التحصيمى ك مقياس الميؿ نحك حب المادة قبميان.

 -2دراسة الكحدتيف التجريبيتف بمعرفة المعمـ باالستعانة بالدليؿ الخاص بو
 -3تطبيؽ االختبار التحصيمى ك مقياس الميؿ نحك حب المادة بعديان.
 -4تحميؿ كتفسير نتائج البحث عمى النحك التالي:

* األسلوب اإلحصائي املستددو.
ذ لمعالجة البيانات اإلحصائية كالتأكد مف صحة فركض البحث ،تـ استخداـ اختبار T-
 " Testت " لمعينات كمعامؿ االرتباط لبيرسكف باستخداـ برنامج  spssلمحزـ اإلحصائية
ككانت النتائج كما يمي :
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ىتائر الفزض االول:
يكجد فرؽ داؿ احصائيان بيف القياس القبمي كالقياس البعدل لمتكسط درجات افراد
مجمكعو البحث فى مستكل التحصيؿ لصالح المقياس البعدم.

جدول رلى ()2
دالنه انفزوق بُن انمُبس انمبهٍ وانمُبس انبعدي نًتىسط درجبث افزاد يجًىعه انبحث فً يستىي
انتحصُم
االختببر
انتحصُهً

انعدد

انًتىسط
انحسببٍ

اإلنحزاف
انًعُبرٌ

انمُبس لبهٍ

17

21,41

4,69

انمُبس انبعدٌ

17

39,41

6,32

درجت
انحزَت

لًُت ث

يستىي
اندالنت

32

9.42

دانت

االختبار التحصيلى
50
40
39.41

30
21.41

20
10
0

التطبيق القبلى

التطبيق البعدى

شكم ()1
َىضح انًتىسطبث انحسببُت نهدرجت انكهُت نالختببر انتحصُهٍ نهتاليُذ يجًىعت انبحث فً انمُبس
انمبهً و انبعدي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ك الرسـ البيانى  ،كجكد فركؽ دالػة احصػائيا عنػد()5.57

بػػيف القيػػاس القبمػػي كالقيػػاس البعػػدم لمتكسػػط درجػػات افػراد المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي االختبػػار

التحصػػيمى لصػػالح القيػػاس البعػػدم ،حيػػث بم ػ المتكسػػط الحسػػابي لمقيػػاس القبمػػى ()17837
كبم المتكسط الحسابي لمقياس البعدم ( ،)28837في حيف بمغػت قيمػة ت( )8831كىػذا يػدؿ

عمػػى كجػػكد فػػركؽ دالػػو احصػػائيا بػػيف القيػػاس القبمػػي كالقيػػاس البعػػدم لالختبػػار التحصػػيمى

لصالح القياس البعدم.
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تيائر الفزض الجاىى :

يكجد فرؽ داؿ احصائيا بػيف متكسػطى درجػات التالميػذ مجمكعػة البحػث فػى كػؿ مسػتكل

مف مستكيات االختبار التحصيمى عمى حدل لصالح التطبيؽ البعدل .

جدول ( )3دالنه انفزوق بُن يتىسطً درجبث انتاليُذ يجًىعت انبحث فً كم يستىي ين
يستىَبث االختببر انتحصُهً عهً حدي نصبنح انتطبُك انبعدي
االختببر
انتحصُهً
يستىي
انتذكز
يستىي
انفهى
يستىي
انتطبُك

انتطبُك

انعدد

انًتىسط
انحسببٍ

اإلنحزاف درجت
انًعُبرٌ انحزَت

لبهٍ

17

5,11

1,31

بعدٌ

17

16,11

1,15

لبهٍ
بعدٌ
لبهٍ
بعدٌ

17
17
17
17

4,47
15,22
3,29
12,64

1,79
1,33
1,77
1,99

لًُت ث

يستىي
اندالنت

32

26,22

دانت

32

31,19

دانت

32

31,61

دانت

االختبار التحصيلى
20

16.11

15.82
12.64

15

بعدى
قبلى

3.29

4.47

مستوى التطبيق

مستوى الفهم

5.11

10
5
0

مستوى التذكر

شكم ()2
َىضح انًتىسطبث انحسببُت نًستىَبث االختببر انتحصُهٍ نهتاليُذ يجًىعت انبحث
فً انمُبس انمبهً و انبعدي

- 465 -

تأثير استراتيجية دراسة الحالة في تدريس الدراسات االجتماعية .....................................................

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ ،كجػػكد فػػركؽ دال ػة احصػػائيا عنػػد( )5.57بػػيف القيػػاس
القبمي كالقياس البعدم لمتكسط درجات افراد المجمكعة التجريبية لمستكل التػذكر فػي االختبػار
التحصيمى لصالح القياس البعدم ،حيث بمػ المتكسػط الحسػابي لمقيػاس القبمػى ( )4877كبمػ
المتكسط الحسابي لمقياس البعدم ( ،)75877كبمغت قيمػة ت( ، )15877ككجػكد فػركؽ دالػة
احصػػائيا عنػػد( )5.57بػػيف القيػػاس القبمػػي كالقيػػاس البعػػدم لمتكسػػط درجػػات اف ػراد المجمكعػػة
التجريبية لمستكل الفيػـ فػي االختبػار التحصػيمى لصػالح القيػاس البعػدم ،حيػث بمػ المتكسػط
الحسابي لمقياس القبمى ( )3836كبمػ المتكسػط الحسػابي لمقيػاس البعػدم ( ،)74871كبمغػت
قيمػػة ت( ، )25858ككجػػكد فػػركؽ دال ػة احصػػائيا عنػػد( )5.57بػػيف القيػػاس القبمػػي كالقيػػاس
البعػػدم لمتكسػػط درجػػات افػراد المجمكعػػة التجريبيػػة لمسػػتكل التطبيػػؽ فػػي االختبػػار التحصػػيمى
لصالح القيػاس البعػدم ،حيػث بمػ المتكسػط الحسػابي لمقيػاس القبمػى ( )2818كبمػ المتكسػط
الحسػػػػابي لمقيػػػػاس البعػػػػدم ( ،)71853كبمغػػػػت قيمػػػػة ت( ،)25855كبػػػػذلؾ يكجػػػػد فػػػػرؽ داؿ
احصائيا بيف متكسطى درجات التالميذ مجمكعة البحث فى كؿ مسػتكل مػف مسػتكيات االختبػار
التحصيمى عمى حدل لصالح التطبيؽ البعدل

تيائر الفزض الجالح:
يكجد فرؽ داؿ احصائيا بيف القياس القبمي كالقياس البعدل لمتكسط درجات افراد
مجمكعو البحث فى الميؿ نحك حب مادة الدراسات االجتماعيو لمقياس البعدم لمقياس الميؿ.
جدول رلى ()4
دالنه انفزوق بُن انمُبس انمبهٍ وانمُبس انبعدي نًتىسط درجبث افزاد يجًىعه انبحث فً انًُم نحى
حب يبدة اندراسبث االجتًبعُه
يمُبس انًُم نحى
حب يبدة اندراسبث

انعدد

انًتىسط
انحسببٍ

اإلنحزاف
انًعُبرٌ

درجت
انحزَت

لًُت ث

يستىي
اندالنت

انمُبس انمبهٍ
انمُبس انبعدٌ

17
17

34,12
71,41

7,11
5,44

32

16,2

دانت
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مقياس الميل نحو حب مادة الدراسات
80
60

70.41

40
34.1

20
0

التطبيق القبلى

التطبيق البعدى

شكم ()3
َىضح انًتىسطبث انحسببُت نًمُبس انًُم نحى حب يبدة اندراسبث االجتًبعُه نهتاليُذ
يجًىعت انبحث فً انمُبس انمبهً و انبعدي

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ ،كجػػكد فػػركؽ دالػػة احصػػائيا عنػػد( )5.57بػػيف القيػػاس

القبمي كالقياس البعدم لمتكسط درجات افراد المجمكعة التجريبيػة فػي مقيػاس الميػؿ نحػك حػب

مادة الدراسات لصالح القياس البعدم ،حيث بم المتكسط الحسابي لمقيػاس القبمػى ()23871
كبم المتكسط الحسابي لمقياس البعػدم ( ،)65837فػي حػيف بمغػت قيمػة ت( )7587ىػذا يػدؿ

عمى كجكد فركؽ دالو احصائيا بػيف القيػاس القبمػي كالقيػاس البعػدم لمقيػاس الميػؿ نحػك حػب
مادة الدراسات لصالح القياس البعدم.

يتضح مف العرض السابؽ لنتائج البحث ما يمى:
تحسف مستكل التحصيؿ الدراسػى ك الميػؿ نحػك حػب مػادة الدراسػات االجتماعيػو لػدل

تالميػػػذ المرحمػػػو االعداديػػػو بطػػػئ الػػػتعمـ مجمكعػػػو البحػػػث بعػػػد تطبيػػػؽ الكحػػػدتيف التجػػػريبيتيف

المعدلتيف فى ضكء تكظيؼ استراتيجيو دراسو الحالة.

كقد ترجع ىذه النتائج إلى االتى :

 التحديد الدقيؽ لقائمة االحتياجات التعميمية الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية مف فئةبطئ التعمـ لزيادة معدؿ التحصيؿ لدييـ كاإلقباؿ نحك دراسة مادة الدراسات االجتماعية.
فقد اعتمدت الباحثو عند التخطيط لزيادة معدؿ تحصيؿ بطئ التعمـ عمى خصائصيـ
المختمفو كظيرت لدييا االىداؼ التى تسعى الى تحقيقيا لالستفادة مف االختالفات بينيـ
فى بعض الخصائص االجتماعيو ك المعرفيو ،رغـ تعدد الجكانب المشتركو بينيـ فى العديد
مف الخصائص االخرل النفسيو ك السمككيو مما تطمب التحديد الدقيؽ الكجو الشبو ك
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االختالؼ ،ككنيـ حاالت مختمفو يجمع بينيـ عامؿ مشترؾ كىك تدنى مستكل التحصيؿ
المعرفى مقارنو بزمالئيـ مف نفس المرحمو العمريو ك الدراسيو ،مما اسفر عف تحديد
قائمو باالحتياجات التعميميو مناسبو لتمؾ الفئو مف بطئ التعمـ بتمؾ المرحمو الدراسيو
اليامو ك الفارقو فى حياتيـ .
 تحديد القائمو فى ضكء الحاجو الفعميو الى عالج المشكالت التعميميو لدل فئو بطئ التعمـلزيادة االقباؿ عمى حب المادة كقد اعتمدت الباحثو عمى العديد مف المراجع ك االبحاث
الميتمو بفئو صعكبات التعمـ بصفو عامو ك بطئ التعمـ بصفو خاصو فى فيـ المشكالت
المتعدده التى يعانى منيا المتعمـ بطئ التعمـ فى المراحؿ الدراسيو بدايا مف االلتحاؽ
بالمدرسو ك عمى مدار التقدـ فى التعمـ  ،مما اعطى صكرة كاضحو لمباحثو عف تمؾ
المشكالت كاالثار النفسيو المترتبو عمييا لدل المتعمـ مما كاف لو اىميو فى تكظيؼ
استراتيجيو دراسو الحالو لمكاجيو العديد مف تمؾ المشكالت مف خالؿ تحميميا ك كضع
حمكؿ لمعديد منيا مما اسفر عف تحسف مستكل اداء المتعمـ التحصيمى ك زيادة اقبالو
عمى تعمـ مادة الدراسات االجتماعيو  ،ك حيث تطرقت استراتيجيو دراسو الحالو الى العديد
ايضا مف الم شكالت المرتبطو بالمحتكل التعميمى ك دراسو الحاالت المرتبطو بيا مما
ساعد المتعمـ عمى الفيـ ك التحميؿ ك الحد مف الحفظ ك االسترجاع مما حقؽ ناتج تعمـ
افضؿ لديو فى حب الماده ك االقباؿ عمى دراستيا .
 التفاعؿ اإليجابي لممعمميف اثناء تطبيؽ الكحدتيف التجريبيتيف ك االىتماـ لتحقيؽاالستفادة لدل المتعمميف .
كترل الباحثو اف ذلؾ يرجع الى رغبو المتعمميف فى التعبير عف ذاتيـ ك المشكالت
التعميميو المرتبطو بحاالتيـ ك مستكل قدراتيـ العقميو  ،ك خاصو انيـ يدرسكف نفس
المناىج الدراسيو مشتركو مع زمالئيـ مف المتعمميف ذكل الذكاء المتكسط ك المرتفع ،
مما يشعرىـ فى بعض االحياف بالدكنيو ك االحباط  ،ك عدـ القدرة عمى المتابعو النشطو
اثناء التعمـ بالطرؽ التقميديو  ،فظير لدييـ الدافع لمتعمـ بتكظيؼ استراتيجيو دراسو
الحالو كالتفاعؿ ايجابى اثناء د ارسو الكحدتيف المعدلتيف فى ضكء استراتيجيو دراسو الحالو
مف خالؿ تطبيؽ االنشطو المتضمنو ك دراسو المشكالت ك تحميميا .
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 التفاعؿ االيجابى لممعمـ مع تطبيؽ الكحدتيف عمى المتعمميف باالستعانو بالدليؿ االرشادلالمعد لو لتحقيؽ نتائج التعمـ
كترل الباحثو اف اقتناع المعمـ باىميو تكظيؼ استراتيجيات تدريس حديثو فى
التدريس ك رغبتو فى مساعده المتعمميف فئو بطئ التعمـ فى تحسيف قدراتيـ التحصيميو ك
الميؿ نحك حب مادة الدراسات االجتماعيو ك معرفتو باف عزكؼ المتعمميف عف دراستيا
يرجع الى الشعكر بالكـ المعرفى ك الحاجو الى حفظ المحتكل خاصو التكاريخ ك االرقاـ ك
تمؾ مف المشكالت االساسيو لدل بطئ التعمـ لعدـ قدرتيـ عمى استيعاب الكـ المعرفى ك
تذكرة بنفس كفاءة المتعمـ العادل فى القدرات ك الميارات مما اكجد لدل المعمـ الدافع
الكافى لتطبيؽ الكحدتيف مع المتعمميف ك مساعدتيـ عمى تحقيؽ الىداؼ .
 تنظيـ البيئو الصفيو ك تكفير المناخ الصفى المالئـ لممتعمميف فئو بطئ التعمـكترل الباحثو اف البيئو التعميميو ك الحد مف الشعكر باالحباطات ك السعى نحك زيادة فرص
النجاح ك تحقيؽ الذات ىى مف اسباب تحقيؽ نتائج البحث حيث تضمنت البيئو الصفيو
العديد مف االنشطو الفرديو ك الجماعيو مما قمؿ مف الشعكر بالممؿ ك الرتابو  ،مما زاد
مف مشاركو المتعمميف اثناء المناقشات ك الحكارات ك التفاعؿ المثمر مع المعمـ .

*توصيات البحح
فى ضكء نتائج البحث يمكف تقديـ بعض التكصيات التالية:
 ضػػركرة االىتمػػاـ بتنميػػة كتطػػكير الميػػارات الالزمػػة لتحقيػػؽ النجػػاح فػػي الحيػػاة كالعمػػؿ لػػدلفئو بطئ التعمـ في المراحؿ العمرية المختمفو.
 محاكلػػو الحػػد مػػف المشػػكالت التعميميػػو ك الحياتيػػو لػػدل بطػػئ الػػتعمـ اثنػػاء الػػتعمـ مػػف خػػالؿتطبيؽ استراتيجيات تدريس حديثو مناسبو لقدراتيـ .
االىتمػػػاـ باألنشػػػطة االجتماعيػػػة اثنػػػاء الػػػتعمـ لمػػػا تحققػػػو مػػػف فاعميػػػو فػػػى صػػػقؿ الميػػػاراتاالجتماعية لدل بطئ التعمـ ك الحد مف العزكؼ عف التعمـ لدييـ .
 تدريب معمميف الدراسات االجتماعيو بالمراحػؿ الدراسػيو المختمفػو عمػى اسػتراتيجيات تػدريسحديثػػو تناسػػب الفئػػات الخاصػػو بالفصػػكؿ الدراسػػيو ممػػا يتكاكػػب مػػع اىػػداؼ تحقيػػؽ الػػدمج
التعميمى بالمدارس المصريو .
- 475 -

تأثير استراتيجية دراسة الحالة في تدريس الدراسات االجتماعية .....................................................

 ضركرة اعداد مناىج دراسيو معدلو فػى ضػكء قػدرات الفئػات الخاصػو العقميػو ك البدنيػو ممػايحقؽ لدييـ التعمـ بشكؿ افضؿ ك يزيد لدييـ الدافع لمدراسو ك العمؿ .
 االىتمػػاـ بالمنػػاخ الصػػفى المحػػيط بػػالمتعمميف مػػف ذكل االحتياجػػات الخاصػػو ك تػػكفير بيئػػوصفيو ثريو باالنشطو ك مصادر التعمـ مما يساعد عمى العمؿ معيػـ بشػكؿ افضػؿ ك يحقػؽ
النتائج التعميميو المرغكبو .

* البحوخ املكرتحُ

 فاعميػػو برنػػامج مقتػػرح فػػى التػػاريخ لتنميػػو ميػػارات التفكيػػر التػػاريخى لػػدل تالميػػذ المرحمػػوالثانكيو فئو بطئ التعمـ
 فاعميػػػو كحػػػدة مقترحػػػو فػػػى الدراسػػػات االجتماعيػػػو لتنميػػػو بعػػػض االبعػػػاد الكجدانيػػػو لػػػدلالمتعمميف ذكل التحصيؿ الدراسى المنخفض .
 فاعميػػو برنػػامج تػػدريبى لمعمػػـ الدراسػػات االجتماعيػػو لتنميػػو جكانػػب الػػتعمـ المختمفػػو لػػدلالتالميذ بطئ التعمـ بمرحمو التعميـ االساسى
 اثر تكظيؼ استراتيجيو دراسو الحالو عمى تنميو ميارات التفكيػر ك الػذكاء االجتمػاعى لػدلالمتعمميف المتفكقيف دراسيا .
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املزادع
أوالً :املزادع العزبية:
-7

أحمد عبد الكريـ حمزة ،محمد أحمد خطاب ( :)1557تعميم الطفل بطئ التعمم ،القاىرة  ،دار

-1

أحمد محمد أبك زيد ( :)1578دراسة الحالة لذوي االحتياجات الخاصة ،عمان ،دار المسيرة

-2

تامر عمى محمد برقي ( :)1575دراسات في المناىج وطرق التدريس ،القاىرة ،دار الكتب

-3

ثكما جكرج خكرم ( :)1551الطفل الموىوب والطفل بطئ التعمم المؤسسة الجامعة لمدراسات

-4

جابر عبد الحميد جابر ( :)7888استراتيجيات التدريس والتعمم ،القاىرة ،در الفكر العربي،

-5

داليا عاطؼ عزيز مخالفة ( :)1575أثر استخدام استراتيجية دراسة الحالة في تنمية عمميات

الثقافة لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.

لمطباعة والنشر ،المجمد األول ،الطبعة الثامنة.

لمنشر والطباعة ،الطبعة األولى.

لمنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة األولى.

الطبعة األولى.

العمم والذكاء االجتماعي لدى طمبة الصف السادس األساسي في مادة العموم ،رسالة ماجستير،

غير منشورة ،جامعة القدس المفتوحة ،فمسطين.
-6

رشيد التمكاثي ( :)1577استراتيجيات التدريس الحديثة ،موقع تعميم جديد ،أخبار وأفكار

-7

زياد أميف بركات ( :)1555دور المعمم في مراعاة الفروق الفردية دى طمبتو في ضوء بعض

www.new-edu.com

تقنيات التعميم.

المتغيرات ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،مركز النشر العممي ،جامعة البحرين ،المجمدالسابع،

العددالرابع.
-8

زينب ناجي عمى ( :)1574مفيوم الذات لدى الطمبة بطئ التعمم ،مجمة العموم التربية
والنفسية ،جامعة بغداد /العدد .44ص ص 441-412

 -75سميماف عبد الكاحد إبراىيـ ( :)1575المرجع في صعوبات التعمم "النمائية واألكاديمية
واالجتماعية واالنفعالية"،القاىرة  ،مكتبة األنجمو المصرية ،الطبعة األولى.

 -77سميماف عبد الكاحد يكسؼ ( :)1577مشكالت ذوي صعوبات التعمم االجتماعية
واالنفعالية،القاىرة ،مكتبةاألنجمو المصرية ،الطبعة األولى.

 -71عبد الكريـ بكار ( :)1551بناء األجيال ،مجمة البيان ،المممكو العربيو السعوديو  ،الرياض ،
المجمد األول.
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 -72عزة مختار الدعدع ،سمير أبك مغمي ( :)1553تعميم الطفل بطئ التعمم ،القاىرة ،دار الفكر
لمنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة ،المجمداالول.

 -73عمى عبد النبي حنفي ( :)1556العمل مع أسر ذوي االحتياجات الخاصة ،دار العمم واإليمان
لمنشر والتوزيع ،كفر الشيخ  ،مصر ،الطبعة األولى.

 -74فاركؽ الركساف ( :)1572قضايا ومشكالت في التربية الخاصة ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
الطبعة الثالثة.

 -75فتحي رشيد خضر ( :)1573طرائق تدريس الدراسات االجتماعية ،القاىرة -دار المسيرة
لمطباعة والنشر ،عمان  ،الطبعة األولى.

 -76فتحي مصطفى الزيات ( :)1557صعوبات التعمم ،االستراتيجيات التدريسية والمداخل
العالجية ،مصر ،دار النشر لمجامعات ،القاىرة ،الطبعة األولى.

 -77فكرم لطيؼ متكلي ( :)1575دراسة الحالة في عمم النفس ،مكتبة الرشيد ،المممكو العربيو
السعوديو  ،الرياض ،الطبعة األولى.

 -78فكرم لطيؼ متكلي ،خالد غازم الدلجي ( :)1576دراسة الحالة لذوي االحتياجات الخاصة،
دار الشروق لمنشر والتوزيع ،رام اهلل ،الطبعة األولى.

 -15كريمة طو نكر عبد الغني ( :)1575فاعمية استخدام استراتيجية التعمم المقموب عمى التحصيل
وبقاء أثر التعمم في تدريس التاريخ لدى طالب المرحمة الثانوية ،رابطة التربويين العرب ،مجمو

دراسات عربيو فى التربيو و عمم النفس  ،العدد .74ص ص 218-199
 -17مجدم ابراىيـ محمد إبراىيـ ( :)1573المدرسة الجاذبة لمطالب وكيفية القضاء عمى ظاىرة
الغياب ،القاىرة ،دار الوفاء لمطباعة والنشر ،الطبعة األولى.

 -11محمد أحمد خصاكنة ،محمد عبد ربو الخكالدة ،قيس نعيـ عصفكر ،جياد محمد اليكش
( :)1575دراسة الحالة في مجال صعوبات التعمم ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،الطبعة
https://books-library.online › books

األولى.

 -12محمكد أحمد دركيش ( :) 1577مناىج البحث في العموم اإلنساني ،القاىرة ،مؤسسة األمة
العربية لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.

 -13محمكد عكض اهلل سالـ ( :)1555صعوبات التعمم التشخيص والعالج ،القاىرة ،دار الفكر
لمطباعة والنشر ،الطبعة األولى.

 -14محمكد عكض اهلل سالـ ،مجدم محمد الشحات ،أحمد حسف عاشكر ( :)1576صعوبات
التعمم( ،التشخيص والعالج) ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة ،المجمد األول.
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 -15مركز ىيمب لمشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا ( :)1578المشكالت التعميميو لمطفل بطئ التعمم
 ،مركز متخصص فى مجال البرامج الخاصة باالعاقات النمائية
www.Help-curriculum.com
 -16مصطفى نكرم القمش ،ناجي منكر السعايدة ( :)1573قضايا ومشكالت معاصرة في التربية
الخاصة ،دار المسيرة لمنشر والطباعة،عمان ،الطبعة األولى.

 -17منجد محمد حسف نجادات ( :)1577تقييم مستويات القمق لدى الطمبة بطئ التعمم في مدينة
مكة المكرمة ،مجمة البحث العممي في التربية ،العددالتاسع.ص ص 463 -455

 -18نبيؿ عبد اليادم ،عمر نصر اهلل ،سمير شقير ( :)1558بطء التعمم وصعوباتو ،القاىرة ،دار
وائل لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.

 -25نياية إسماعيؿ حاج عيد ( :)1577تطوير ميارات الذكاء االجتماعي لدى المراىقين تبعاً
لمتغيرات الجيش والمنطقة السكنية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية الدراسات العميا -الجامعة

األردنية.

 -27ىادم محمد طكاليو ،باسـ الصرايرة ،نسريف الشمايمة ك خالد أحمد الصرايرة (:)1575
طرائق التدريس ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة األولى.

 -21ىشاـ بركات بشر حسيف ( :)1574التدريس من أجل تعمم الطالب ،المممكة العربية
السعودية ،دار جامعة الممك سعود لمنشر ،الطبعة األولى.

 -22ىشاـ يعقكب مرزكؽ ،فاطمة حسيف الفقيو ( :)1557أساليب تدريس االجتماعيات ،دار
الراية الدولية لمصحافة واإلعالم ،الطبعة األولى.

 -23يكسؼ محمد العايد ( :)1577أساسيات التربية الخاصة ، ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع
والطباعة ،الطبعة األولى.
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