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ممخص البحث :

ىدف البحث الحالى إلى تنمية المفاىيم االقتصادية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائى
ُ
األزىرى باستخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية ،وقد اتبع الباحث المنيج التجريبي ،باستخدام
التصميم شبو التجريبي ذى المجموعتين ،حيث تكونت مجموعة البحث من ( )36تممي ًذا وتمميذةً

من تالميذ معيد مموى االبتدائى الجديد التابع إلدارة مموى التعميمية األزىرية ،بمحافظة المنيا ،تم
تقسيميم إلى مجموعتين :تجريبية وعددىا ( )06تممي ًذا وتمميذةً ،وضابطة وعددىا ( )06تممي ًذا
وتمميذةً ،ولتحقيق أىداف البحث قام الباحث بإعداد قائمة بالمفاىيم االقتصادية بمغت ()41
مفيوما ،وكراسة أنشطة التمميذ ،ودليل المعمم الستخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية ،واختبار
ً
المفاىيم االقتصادية ،وقد توصل البحث إلى أثر استخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية فى
تنمية بعض المفاىيم االقتصادية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائى األزىرى ،والى وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين درجات التالميذ فى التطبيقين القبمى والبعدى الختبار المفاىيم االقتصادية لصالح التطبيق
البعدى لممجموعة التجريبية ،وكان حجم تأثير اإلستراتيجية فى تنمية بعض المفاىيم االقتصادية عمى

كبيرا ،كما أوصى البحث بضرورة توظيف إستراتيجية  Seven E'sالبنائية فى
مجموعة البحث ً
تدريس وحدات أخرى من مادة الدراسات االجتماعية وكذلك مواد دراسية أخرى ،واالىتمام بتنمية
ايجابيا
دور
المفاىيم االقتصادية من خالل استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة التى تعطى ًا
ً
لممتعمم فى العممية التعميمية وغيرىا من التوصيات ،كما قدم البحث مجموعة من المقترحات
المرتبطة بما أسفر عنو من نتائج.
الكممات المفتاحية :إستراتيجية  Seven E'sالبنائية  -المفاىيم االقتصادية  -المرحمة
االبتدائية.
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Thesis Abstract
The study aimed to develop the economic concepts of the
4thgrade Azhar students using the seven E's constructive strategy The
researcher used the experimental design based on the quasi_
experimental design of two groups. The sample was 60 males/females
students from the new Azhar Malawi primary Institute – Malawi

Directorate- Minia Governorate. The sample was divided into two
groups: The Experimental group consisted of (30 males/females)
students, and The Controlling group consisted of (30 males/females)
students. To achieve the objectives of the study the researcher
prepared a list of economic concepts (14) concepts, A student's activity
book, A teacher's guide to use the seven E's constructive strategy,
economic concepts test, and decision-making skills test. The study
estimated the impact of using seven E's constructive strategy in the
development of some economic concepts for4th grade Azhar students.
There were statistically significant differences between students in the
pre-and post-administration for economic concepts test for the
experimental group in post- administration test, and the impact of the
strategy in developing some economic concepts on the study group was
considerable. The study recommended the necessity of Applying the
Seven E's Constructive Strategy to teach other units of social studies as
well as other subjects, Developing economic concepts by using modern
teaching strategies that give a positive role to the learner in the learning
process and other recommendations in the educational process. The
study also presented a set of suggestions related to the results of the
study.
Economic

-The Seven E's Constructive Strategy :الكممات المفتاحية
.primary Stage - Concepts
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مقدمة البحث:

متميز بين مختمف المواد الدراسية فيى تشتمل
ًا
مكانا
تشغل مادة الدراسات االجتماعية ً
عمى العديد من الموضوعات التى تتناول بشكل مباشر حياة اإلنسان والعالقات المتبادلة بينو
وبين البيئة التى يعيش فييا والبيئات األخرى المحيطة بو فى محاولة لموصول إلى تحقيق الجزء
األكبر من األىداف التربوية المرجوة لمعممية التعميمية؛ والتى منيا تربية المتعمم بشكل متوازن
يشمل جميع جوانب شخصيتو وجوانب حياتو االجتماعية واالقتصادية والثقافية وذلك من خالل
ما توفره ىذه المناىج من معارف وميارات واتجاىات تساعده عمى التكيف فى المجتمع الذى
يعيش فيو.
مكونا
ولكى تتحقق ىذه األىداف يجب التركيز عمى طريقة التدريس ،حيث تعتبر
ً
أساسيا من مكونات الموقف التعميمى الذى يتضمن؛ المتعمم وقدراتو واحتياجاتو ،واألىداف التى
ً
يسعى المعمم إلى تحقيقيا( .سعيد عبد اهلل.)42 ،2642 ،
ويرى عادل رسمى وعمى كمال أن النظرية البنائية إحدى النظريات التى وضعت
األسس لعدد من الطرائق واالستراتيجيات المستخدمة فى التدريس ،والتى اىتمت بنمط بناء
المعرفة وخطوات اكتسابيا ،حيث ترى أن التعمم عممية بنائية نشطة ومستمرة وتتضمن إعادة بناء
الفرد لمعرفتو من خالل عممية تفاوض اجتماعى مع اآلخرين إلحداث تكيفات تتواءم مع
الضغوط المـعرفية الممـارسـة عمى خ ــبرة الفرد( .عادل رسمى وعمى كمال)220 ،2661 ،
وىناك من يرى أن دورة التعمم أحد الطرق البنائية فى التدريس فيى تعد طريقة فى
منياجا لمتفكير
تخطيط الدروس وطريقة فى التعمم والتعميم وطريقة لتطوير المناىج ،مما يجعميا
ً
طيبا لمتخطيط والتدريس الفعال( .زيد اليويدى)262 ،2665 ،
وتوفر
ً
مجاال ً
كما أشار اخر إلى أن إستراتيجية  Seven E'sمن استراتيجيات دورة التعمم المتطورة
حيث بدأت بثالث مراحل وىى :االستكشاف ،والتوصل إلى المفيوم ،والتطبيق ،وقد تم
تطويرىا إلى أربع مراحل وىى :االستكشاف ،والتفسير ،والتطبيق ،والتقييم ،ثم تطورت إلى
خمس مراحل وىى :االنشغال ،واالستكشاف ،والتفسير ،والتوسع ،والتقييم ،ثم تم تطويرىا
إلى سبع مراحل (إستراتيجية  )Seven E'sبمراحميا التالية :اإلثارة أو االنشغال،
واالستكشاف ،والتفسير ،والتوسع ،والتمديد ،والتبادل ،والفحص أو االمتحان؛ فاإلستراتيجية
تتكون من سبع مراحل جميعيا يبدأ بحرف  ،Eولعل ىذا ما ُيعمل تسمية إستراتيجية
( .Seven E'sعايش محمود)122 ،2664 ،
 التوثيق فى البحث (االسم ،السنة ،الصفحة)
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ولقد أكدت العديد من الدراسات عمى فاعمية إستراتيجية  Seven E'sالبنائية فى
تدريس المواد الدراسية المختمفة ،ومنيا :دراسة ( ،)Opas.et.al, 2009ودراسة انتصار جورج
( ،)2641ودراسة محمد رحيم براك ( ،)2643ودراسة إيياب أحمد ( ،)2644ودراسة محمد
رحيم سرىيد ( )2645فى تنمية المفاىيم المختمفة.
وتعتبر دورة التعمم أحد استراتيجيات التعمم التى تساعد عمى تقديم المفاىيم واكتسابيا
بطريقة تناسب فيم الطمبة وقدراتيم مع إثارة حب االستطالع والرغبة فى االكتشاف والتقصى.
(غسان يوسف)462 ،2663 ،

وىناك من يرى أن مناىج الدراسات االجتماعية تتضمن العديد من أنواع المفاىيم،
منيا ما يتعمق بالزمان والمكان ومنيا ما يتعمق بالمفاىيم المحسوسة والمجردة ومنيا ما يتعمق
بالمفاىيم حسب طبيعة المادة التعميمية ،كأن تكون مفاىيم سياسية أو مفاىيم قانونية أو مفاىيم
خصوصا تمك التى ُيمكن تضمينيا
اقتصادية ،وذلك يتطمب التعرف عمى أىم تمك المفاىيم
ً
فى منيج الدراسات االجتماعية وتمك التى يمكن توظيفيا فى الحياة اليومية من جية أخرى.
(عبد المعطى رمضان)235 -234 ،2666 ،
وتؤكد ىيفاء عبد اليادى أن المفاىيم االقتصادية تُعد حجر الزاوية إلكساب الطمبة
معرفة اقتصادية وفيم وتطبيق ليذه المعرفة بحيث تنعكس عمى جوانب حياتيم الشخصية

والمينية فى المراحل الالحقة وتمكنيم من استخدام ىذه المعرفة فى الحكم عمى البدائل التى
تواجييم عندما ُيحتم الموقف عمييم اتخاذ قرار لمسألة ما( .ىيفاء عبد اليادى)4 ،2666 ،
كبير فى الدراسات والبحوث السابقة ومن ىذه
اىتماما ًا
وقد نالت المفاىيم االقتصادية
ً
الدراسات :دراسة سعيد محمد ( ،)4665ودراسة عبد المعطى رمضان ( ،)2666ودراسة ىيفاء
عبد اليادى ( ،)2666ودراسة ذياب مقبل (4104ىـ) ،ودراسة أميره محمد (.)2644

ومن خالل العرض السابق فإن البحث الحالى سعى إلى توظيف إستراتيجية
 Seven E'sالبنائية فى تدريس مادة الدراسات االجتماعية لتنمية بعض المفاىيم االقتصادية
لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

مشكمة البحث:

أثبتت العديد من الدراسات أن االستراتيجيات وطرق التدريس عامال أساسيا فى تدنى
مستوى فيم التالميذ لممفاىيم وخاصة المفاىيم االقتصادية مثل دراسة :عبد المعطى رمضان
( ،)2666ودراسة ىيفاء عبد اليادى ( ،)2666ودراسة ذياب مقبل (4104ىـ) ،والتى أشارت
إلى وجود صعوبات فى تعمم التالميذ لممفاىيم االقتصادية ترجع إلى استخدام المعمم لمطرق
التقميدية فى التدريس.
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أ.د /عمى كمال عمى معبد

أ /خالد حامد أحمد محمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن خالل عمل الباحث كمعمم لمادة الدراسات االجتماعية الحظ أن العديد من

التالميذ يعانون من انخفاض فى مستوى استيعاب المفاىيم االقتصادية؛ ولمتأكد من أن المشكمة

تستحق الدراسة قام الباحث بإجراء دراسة كشفية تمثمت فى تطبيق اختبار لممفاىيم االقتصادية
عمى عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائى األزىرى بمعيد مموي االبتدائى الجديد بمغ عددىا

( )12تممي ًذا وتمميذةً لموقوف عمى مستوى التالميذ فى بعض المفاىيم االقتصادية ،وقد سجمت
جدا.
نتائج االختبار تدنى مستوى التالميذ حيث بمغت نسبة االختبار  %05وىى نسبة متدنية ً

وفى ضوء ما سبق تحددت مشكمة البحث فى انخفاض مستوى فيم تالميذ الصف
الرابع االبتدائى األزىرى لممفاىيم االقتصادية ،وعميو فقد سعى البحث الحالى إلى استخدام
إستراتيجية  Seven E'sالبنائية لتنمية بعض المفاىيم االقتصادية لدى تالميذ المرحمة
االبتدائية.

سؤال البحث:

ما أثر استخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية فى تدريس وحدة األنشطة االقتصادية

فى بمدى لتنمية بعض المفاىيم االقتصادية المتضمنة بالوحدة لدى تالميذ الصف الرابع
االبتدائى األزىرى؟

مصطمحات البحث:

ائيا بأنيا :إستراتيجية تعميمية تعمميو
إستراتيجية  Seven E'sالبنائية :يعرفيا الباحث إجر ً
تتضمن سبع مراحل متتابعة (اإلثارة ،االستكشاف ،التفسير ،التوسيع ،التمديد ،التبادل ،التقويم)
يستخدميا معمم الدراسات االجتماعية داخل غرفة الصف ،بيدف بناء تمميذ الصف الرابع
االبتدائى األزىرى لمعارفو بنفسو وصوًال إلى تنمية المفاىيم االقتصادية لديو.

ائيا بأنو :تصور عقمى لعناصر مشتركة بين األنشطة
المفيوم االقتصادى :يعرفو الباحث إجر ً
االقتصادية المناسبة لتالميذ الصف الرابع االبتدائى األزىرى بحيث يأخذ صورة اسم أو رمز

أو مصطمح.

أىــداف البحث:

ىدف البحث الحالى إلى تنمية بعض المفاىيم االقتصادية لدى تالميذ الصف الرابع
ُ
االبتدائى األزىرى من خالل تدريس وحدة األنشطة االقتصادية فى بمدى باستخدام إستراتيجية

 Seven E'sالبنائية.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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أىمية البحث:

إطار نظرًيا قد يفيد الباحثين حول إستراتيجية Seven E's
األىمية النظرية :قدم البحث الحالى ًا
البنائية ،والمفاىيم االقتصادية ،من حيث المفيوم ،واألىمية ،واألىداف ،وأدوار المعمم والمتعمم
وما إلى غير ذلك.
األىمية التطبيقية :قد يفيد البحث الحالى من خالل استخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية
كال من:
ً
التالميذ :حيث قدم البحث اختبا ار لممفاىيم االقتصادية يمكن أن يفيد فى تنمية مستوى فيم
التالميذ لممفاىيم االقتصادية.
المعممين :قدم البحث وحدة معدة وفق خطوات استراتيجية  Seven E'sالبنائية يمكن االفادة
منيا فى بعص التخصصات المختمفة واالسترشاد بيا اعداد وحدات دراسية أخرى.
الموجيين :من خالل توجيو المعممين وارشادىم إلى استخدام طريقة تدريس جديدة.

حدود البحث :اقتصر البحث الحالى عمى المحددات اآلتية:

 .4مجموعة من تالميذ الصف الرابع االبتدائى بمعيد مموى االبتدائى األزىرى الجديد -إدارة
مموى التعميمية األزىرية -محافظة المنيا؛ اشتممت عمى ( )36تممي ًذا وتمميذة من تالميذ
الصف الرابع االبتدائى لمعام الدراسي 2626/2646م الفصل الدراسى الثانى ،وقد تم تقسيم
العينة إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية (فصل  )4/1وعددىا( )06تممي ًذا وتمميذةً تدرس
وحدة األنشطة االقتصادية فى بمدى باستخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية ،ومجموعة
ضابطة (فصل  )0/1وعددىا ( )06تممي ًذا وتمميذةً تدرس الوحدة المختارة بالطريقة المعتادة،
وذلك بعد التأكد من تكافؤ التالميذ فى العمر الزمنى ،والمستوى التحصيمي العام.
 .2المفاىيم االقتصادية المتضمنة فى وحدة األنشطة االقتصادية فى بمدى من محتوى مقرر
الدراسات االجتماعية لمصف الرابع االبتدائى 2626/2646م الفصل الدراسى الثانى.
منيج البحث :اعتمد البحث الحالى عمى :المنيج التجريبى القائم عمى التصميم شبو التجريبى
ذى المجموعتين التجريبية والضابطة من تالميذ الصف الرابع االبتدائى ،كما اعتمد عمى المنيج
الوصفى فى الدراسة النظرية حول المفاىيم االقتصادية واعداد ادوات البحث.

إجراءات البحث:

 -1االطالع عمى بعض المراجع والدراسات واألدبيات السابقة التى تناولت إستراتيجية
 Seven E'sالبنائية ،والمفاىيم االقتصادية.
 -2إعداد قائمة لبعض المفاىيم االقتصادية من خالل تحميل محتوى وحدة األنشطة
االقتصادية فى بمدى من مقرر مادة الدراسات االجتماعية لمصف الرابع االبتدائى
واالطالع عمى الدراسات واألدبيات السابقة ثم عرض القائمة عمى السادة المحكمين
لضبطيا ،واجراء التعديالت المناسبة.
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أ.د /فايزة أحمد أحمد السيد
أ.د /عمى كمال عمى معبد
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 -3إعداد دليل لممعمم فى الوحدة المختارة وفقًا إلستراتيجية  Seven E'sالبنائية فى ضوء
قائمة المفاىيم االقتصادية ثم عرض الدليل عمى السادة المحكمين واجراء التعديالت
المناسبة فى ضوء آرائيم.
 -4إعداد كراسة أنشطة التمميذ فى الوحدة المختارة وفقًا إلستراتيجية  Seven E'sالبنائية فى
ضوء قائمة المفاىيم االقتصادية ثم عرضيا عمى السادة المحكمين واجراء التعديالت
المناسبة فى ضوء آرائيم.
 -5إعداد اختبار لممفاىيم االقتصادية وعرضو عمى مجموعة من المحكمين لضبطو؛ واجراء
التعديالت عميو.
 -6تطبيق اختبار المفاىيم االقتصادية عمى مجموعة استطالعية من تالميذ الصف الرابع
االبتدائى لحساب الزمن والصدق والثبات ومعامل السيولة والصعوبة والتمييز ليما ،ومن
ثم التوصل إلى الصورة النيائية لالختبار.
 -7تحديد مجموعتى البحث من تالميذ الصف الرابع االبتدائى -بمعيد مموى االبتدائى
الجديد -إدارة مموى التعميمية األزىرية -محافظة المنيا (محل عمل الباحث).
قبميا.
 -8تطبيق اختبارى المفاىيم االقتصادية عمى مجموعتى البحث تطبيقًا ً

 -9تدريس الوحدة المختارة وفقًا إلستراتيجية  Seven E'sالبنائية لتالميذ المجموعة
التجريبية ،وتدريسيا بالطريقة المعتادة لممجموعة الضابطة.
بعديا.
 -11تطبيق اختبار المفاىيم االقتصادية عمى مجموعتى البحث تطبيقًا ً
 -11رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيا وتفسيرىا.

تقديم مجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة فى ضوء ما يسفر عنو البحث من نتائج.

اإلطار النظرى لمبحث:
المحور األول :إستراتيجية  Seven E'sالبنائية:

تعميميا ـ ـ
نموذجا
مفيوم إستراتيجية  Seven E'sالبنائية :يرى عايش محمود أنيا:
ً
ً
تعمميا يتكون من سبع خطوات إجرائية يستخدميا معمم العموم مع الطمبة داخل غرفة الصف أو
ً
المختبر أو الميدان بيدف أن يبنى الطالب (المتعمم) معرفتو العممية بنفسو من جية ،وتنمية
المفاىيم والميارات العممية من جية أخرى( .عايش محمود)2664،122 ،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بينما يعرفيا ( )Huang.et.alبأنيا :إستراتيجية تدريسية تعمل عمى تفعيل المعرفة
السابقة عند الطالب فى تكوين واكتشاف المعرفة العممية الجديدة ،وتتكون من سبع مراحل
(اإلثارة ،واالستكشاف ،والتفسير ،والتوسيع ،والتمديد ،وتبادل المعمومات ،والتقويم).
()Huang.et.al, 2008, 2083
وترى رنا عبد الكريم أنيا :خطوات تعممية تعميمية منتظمة تتضمن سبع
خطوات باالعتماد عمى معرفة التعمم السابقة تبنى المعرفة الالحقة لممواقف والمفاىيم.
(رنا عبد الكريم)5 ،2642 ،
ائيا بأنيا :إستراتيجية تعميمية تعمميو تتضمن سبع مراحل متتابعة
ويعرفيا الباحث إجر ً
(اإلثارة ،االستكشاف ،التفسير ،التوسيع ،التمديد ،التبادل ،التقويم) يستخدميا معمم الدراسات
االجتماعية داخل غرفة الصف ،بيدف بناء تمميذ الصف الرابع االبتدائى األزىرى لمعارفو بنفسو
وصوًال إلى تنمية المفاىيم االقتصادية لديو.
مراحل إستراتيجية  Seven E'sالبنائية :تمر إستراتيجية  Seven E'sالبنائية بعدة
مراحل ،كما يمى( :عايش محمود( ،)126-122 ،2664 ،ندى محمود،)02 -02 ،2666 ،
(رىف عمى ،)Kürşat, Mehmet, 2008, 50 - 51(،)12 -03 ،2642 ،
()Huang.et.al, 2008, 2083-2086
 .4مرحمة اإلثارة :وتيدف ىذه المرحمة إلى :تحفيز المتعممين واثارة فضوليم نحو موضوع
التعمم ،ويكون دور المتعمم :إظيار االىتمام نحو المفيوم أو موضوع التعمم الجديد ،عن
طريق التساؤل الذاتى ،مثل :لماذا حدث ىذا؟ ماذا أستطيع أن أكتشف حول ىذا المفيوم أو
الموضوع؟ ،فيما يكون دور المعمم :خمق اإلثارة ،وتشجيع التنبؤ ،وتوليد الفضول ،واثارة
التساؤالت.
 .2مرحمة االستكشاف :وتيدف ىذه المرحمة إلى :إرضاء فضول المتعممين وحب االستطالع
لدييم ،ويكون دور المتعمم :استخدام البحث واالستقصاء لتحقيق إرضاء الفضول نحو
المفيوم أو موضوع التعمم الجديد ،وصياغة الفروض والتنبؤات التفسيرية الجديدة ،فيما يكون
سويا ،وطرح األسئمة المحيرة لتوجيو
دور المعمم :تشجيع المتعممين وتوجيييم لمعمل ً
المتعممين لمبحث واالستقصاء.
 .0مرحمة التفسير :وتيدف ىذه المرحمة إلى :توضيح وشرح المفيوم المراد تعممو ،ويكون
دور المتعمم :التفاعل مع المعمم لمتوصل إلى تعريفات وتفسيرات لممفيوم المراد تعممو،
ومناقشة تفسيرات اآلخرين ،فيما يكون دور المعمم :تشجيع المتعممين لتوضيح المفاىيم
والتعريفات ،وطرح أسئمة عمى المتعممين لتقديم البرىان والتوضيح ،وتزويد المتعممين
بالتعريفات والتفسيرات والعبارات التوضيحية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مرحمة التوسع :وتيدف ىذه المرحمة إلى :اكتشاف تطبيقات جديدة لممعارف والميارات
التى تم بناؤىا من قبل المتعممين ،ويكون دور المتعمم :تطبيق المصطمحات والتعريفات
والتفسيرات والميارات المتعمقة بيا فى مواقف أخرى جديدة ،فيما يكون دور المعمم :تشجيع
المتعممين عمى تطبيق المفاىيم والميارات المكتسبة فى مواقف جديدة.
 .2مرحمة التمديد :وتيدف ىذه المرحمة إلى :توضيح العالقة بين المفيوم والمفاىيم األخرى،
وتمديد المفيوم إلى موضوعات جديدة فى مواد وفروع دراسية أخرى ،ويكون دور المتعمم:
ربط المفيوم أو الموضوع بمواقف الحياة اليومية ،وتحديد العالقات بين المفيوم والمفاىيم
األخرى ،فيما يكون دور المعمم :توجيو أسئمة مثيرة لمساعدة المتعممين عمى رؤية العالقات
بين المفيوم والمفاىيم األخرى.
 .3مرحمة التبادل :وتيدف ىذه المرحمة إلى :تبادل األفكار والخبرات واثراؤىا أو تغييرىا،
ويكون دور المتعمم :تقديم المعمومات عن المفيوم أو الموضوع وعالقتو بالمفاىيم أو
الموضوعات األخرى ،والتعاون والمشاركة من خالل األنشطة لتوضيح العالقات وتبادل
األفكار ،فيما يكون دور المعمم :تشجيع المشاركة والتعاون بين المتعممين من خالل
األنشطة وتبادل الخبرات.
 .7مرحمة االمتحان :وتيدف ىذه المرحمة إلى :تقييم فيم المتعممين لممفاىيم والميارات التى
تعمموىا ،ويكون دور المتعمم :إظيار الفيم المفاىيمى (المفاىيم والميارات) ،وتقييم تقدم
المتعمم فى المعرفة العممية ،واإلجابة عن األسئمة مفتوحة النياية باستخدام األدلة والتفسيرات
المقبولة ،فيما يكون دور المعمم :مالحظة المتعممين فى تطبيق المفاىيم والميارات الجديدة،
وتقييم معارف وميارات المتعممين.

المحور الثانى :المفاىيم االقتصادية:
تعريف المفاىيم االقتصادية :تعددت الرؤى حول تعريف المفيوم االقتصادى فيرى عمى كمال
أنو فكرة أو صورة ذىنية لمجموعة من المواقف أو األشياء المادية أو المجردة المتقاربة ،والتى
تجمعيم فئات معينة ،وتتسم بالتميز والتعميم والرمزية( .عمى كمال)442 ،2666 ،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويرى ىشام حنفى أنو تصور عقمى عام أو مجرد لمخصائص المشتركة بين
مصطمحا.
رمز أو
ًا
اسما أو
مجموعة الظواىر أو األحداث االقتصادية ويعطى
ً
ً
(ىشام حنفى)412 ،2642 ،
ويرى أحمد زارع أنو تصور عقمى لمجموعة من الظواىر واألحداث االقتصادية
رمز يمثل
اسما أو ًا
المرتبطة ببعضيا ،والتى تجمعيا صفات مشتركة فيما بينيا ،قد يكون كممةً أو ً
الداللة المفظية لو( .أحمد زارع)406 ،2641 ،
بينما تعرفو حنان أبو المجد ومروه السيد أنو تصور عقمى ينشأ لدى الطالب نتيجة
تجريد لمعناصر المشتركة بين الظواىر واألحداث االقتصادية لمتعبير عن الظاىرة من خالل اسم
أو رمز أو مصطمح إقتصادى( .حنان أبو المجد ومروه السيد)461 ،2643 ،
ائيا بأنو :تصور عقمى لعناصر مشتركة بين األنشطة االقتصادية
ويعرفو الباحث إجر ً
المناسبة لتالميذ الصف الرابع االبتدائى األزىرى بحيث يأخذ صورة اسم أو رمز أو مصطمح.
أىمية تعمم المفاىيم االقتصادية :يرى ( )Gregoryأن المفاىيم االقتصادية يجب تضمينيا
فى مناىج المرحمة األساسية وذلك ألىميتيا فى حياة األفراد باعتبار أنيم جزء من المجتمع،
ولدييم معمومات اقتصادية ال بأس بيا ،من خالل الذىاب إلى األسواق والقيام ببعض عمميات
البيع والشراء ،ومالحظة تسديد فواتير الكيرباء والماء والياتف ،وعمية فإن تعمم وتنمية المفاىيم
االقتصادية يساعد التالميذ عمى:
 .4اتخاذ الق اررات المناسبة.
 .2تكوين إطار مرجعى عن المصطمحات االقتصادية المستخدمة فى الحياة اليومية.
()Gregory, 1994, 218-221
ويؤكد عمى كمال عمى أن تعمم المفاىيم االقتصادية لو دور كبير فى إعداد المواطن
الصالح ،فيى تساعد المتعممين عمى:
 .4التكيف مع المتغيرات االقتصادية فى مجتمعيم.
 .2مواجية األزمة االقتصادية ،والتفكير فى وضع حمول لمخروج منيا.
 .0تقبل المتعممين لدورىم في المجتمع ،ومعرفة ما ليم من حقوق وما عمييم من واجبات.
(عمى كمال)444 ،2666 ،
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أدوات البحث ومواده ،واجراءات إعدادىا وتطبيقيا:

أواال :قائمة المفاىيم االقتصادية المناسبة لتالميذ الصف الرابع االبتدائى األزىرى :لتحديد
المفاىيم االقتصادية المناسبة لتالميذ الصف الرابع االبتدائى األزىرى تم تحميل محتوى وحدة
األنشطة االقتصادية فى بمدى من مقرر مادة الدراسات االجتماعية لمصف الرابع االبتدائى
االزىرى لمفصل الدراسى الثانى لمعام 2626/2646م ،ومن ثم تم إعداد قائمة مبدئية بالمفاىيم
االقتصادية وداللتيا المفظية وتم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين المختصين فى المناىج
مختصا
وطرق تدريس الدراسات االجتماعية ،ومختصين فى األزىر الشريف بمغ عددىم ()46
ً
ومعمما ،وقد قام الباحث بحساب النسبة المئوية لالتفاق بين السادة المحكمين عمى
وموجيًا
ً
المفاىيم الواردة بالقائمة باستخدام معادلة كوبر وقد تبين أن نسب االتفاق تراوحت بين (%24.5
صعودا؛ وذلك
و )%466ومن ثم تم اإلبقاء عمى المفاىيم التى حصمت عمى نسبة اتفاق%56
ً
لتوافر صدق جيد ألداة التحميل( .عبد الرحمن الياشمى ومحسن عمى)224 ،2641 ،
وقد تضمنت قائمة المفاىيم االقتصادية فى صورتيا النيائية خمسة محاور يوضحيا
الجدول التالى وبوضح كذلك األوزان النسبية لقائمة المفاىيم االقتصادية صورتيا النيائية:
جدول()1
األوزان النسبية لقائمة المفاىيم االقتصادية فى صورتيا النيائية
مجموع المفاىيم

النسب المئوية من العدد الكمى

المحور
الموارد االقتصادية

6

%31.0

النظم االقتصادية المعاصرة

4

%4.4

الدولة والسياسات المالية

4

%4.4

التنمية االقتصادية والنمو االقتصادى

2

%41.1

األسواق والتجارة الدولية

4

%4.4

المجموع

41

%466

ثانيا :أداة القياس :الخطوات اإلجرائية إلعداد اختبار المفاىيم االقتصادية:
ا

ىدف االختبار إلى قياس مدى تمكن تالميذ الصف الرابع
 .4تحديد اليدف من االختبارُ :
االبتدائى األزىرى من المفاىيم االقتصادية المتضمنة بوحدة األنشطة االقتصادية فى بمدى
من مقرر الدراسات االجتماعية لمصف الرابع االبتدائى األزىرى.
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 .2تحديد مواصفات االختبار :قام الباحث بإعداد جدول مواصفات لالختبار روعى فى إعداده

الوزن النسبي لممستويات المعرفية لألىداف ،وكذلك المفاىيم االقتصادية التى يقيسيا؛ وذلك

لتحديد عدد المفردات المتضمنة فى االختبار ،والجدول التالى يوضح ذلك:

جدول ()0
جدول مواصفات اختبار المفاىيم االقتصادية المتضمنة فى وحدة األنشطة االقتصادية فى
بمدى
موضوعات الوحدة
الزراعة وتربية الحيوان وصيد
األسماك

التعدين والصناعة والتجارة
السياحة

أرقام المفردات لكل مستوى معرفى
التذكر
3 ،4
،44
-

23 ،20 ،43

المجموع
النسبة المئوية

%40.0

-

-

6

%06

45 ،2

46 ،1

4

%20.0

%26

%40.0

،26 ،44 ،40

،42 ،6

26 ،42 ،46

1

22 ،41

41

%13.4

الفيم

،5 ،4 ،0 ،2

22

األسئمة

المئوية

التحميل

06 ،24 ،24

43

%20.1

عدد

النسبة

25 ،21

3

التركيب

1

06

%466

%466

 .0تعميمات االختبار :حرص الباحث عمى أن تكون ىذه التعميمات فى بداية االختبار؛
وذلك ليزول شعور التالميذ بالقمق والخوف ،وقد روعى أن تكون مصاغة بمغة سيمة
وواضحة لمتمميذ ،مع تحديد اليدف من االختبار ،وتحديد طريقة اإلجابة عن مفردات
تحديدا دقيقًا ،فى وجود مثال يوضح طريقة اإلجابة عمى المفردات ،مما يسيم فى
االختبار
ً
تجنب أى غموض.
 .1عرض الصورة األولية لالختبار عمى السادة المحكمين :بعد القيام بالخطوات السابقة

أصبح االختبار فى صورتو األولية ،حيث تكون من ثالثين مفردة من نوع االختيار من
متعدد ،وقد تم عرض االختبار عمى مجموعة من السادة المحكمين المختصين فى المناىج
وطرق تدريس الدراسات االجتماعية وبعض موجيى ومعممى الد ارسات االجتماعية باألزىر
محكما؛ لمحكم عمى مدى صالحيتو لمتطبيق فى المجال
الشريف؛ بمغ عددىم ()24
ً
الميدانى ،وتعرف آرائيم ،وقد أجمع معظم السادة المحكمين عمى مفردات االختبار ولكن
جاءت آراء بعضيم بحذف بعض البدائل واضافة بدائل أخرى فى بعض المفردات ،وقد تم
صالحا لمتطبيق عمى المجموعة االستطالعية.
التعديل وفقًا لذلك ومن ثم أصبح االختبار
ً
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.2

.3
.4

.5

.6
.46

ضبط االختبار :قام الباحث بتطبيق االختبار عمى مجموعة استطالعية من تالميذ الصف
الرابع االبتدائى (من غير عينة التطبيق األساسية) قواميا ( )06تممي ًذا من معيد مموى
ىدف ضبط
االبتدائى بإدارة مموى األزىرية ،وذلك يوم السبت الموافق 2626/2/5م ،وقد ُ
االختبار إلى التعرف عمى :صدق االختبار ،وثباتو ،وتحديد زمنو ،وحساب معامالت
الصعوبة والسيولة والتمييز لمفرداتو.
تصحيح االختبار :تم تصحيح االختبار بعد إجابة تالميذ المجموعة االستطالعية عمى
مفرداتو ،حيث حددت درجة واحدة لكل مفردة ،وبذلك تكون درجة التمميذ محصورة بين
)صفر (06 ،درجة.
صدق االختبار :تأكد الباحث من صدق االختبار عن طريق :الصدق المنطقى
بناء
(صدق المحتوى) :وذلك بعد العرض عمى السادة المحكمين ،واجراء التعديالت الالزمة ً
عمى آرائيم ومالحظاتيم ،وصدق االتساق الداخمى :وقد اعتمد الباحث فى حساب صدق
االتساق الداخمى عمى :معامل االرتباط بين درجات مفردات االختبار والدرجة الكمية
لالختبار؛ وكذلك معامل االرتباط بين درجات مفردات االختبار والدرجة الكمية لمستواىا
المعرفى :باستخدام معامل ارتباط بيرسون ،وعمى ذلك يمكن االطمئنان إلى االتساق
الداخمى الختبار المفاىيم االقتصادية وصدقو.
حساب معامل ثبات االختبار :استخدم فى حساب معامل الثبات طريقة التجزئة النصفية
لمفردات االختبار الفردية والزوجية ،ثم حساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون ثم حساب
معامل الثبات باستخدام معادلة سبيرمان براون ،حيث يتضح أن االختبار يتمتع بدرجة
عالية من الثبات؛ فقد بمغت نسبة ثبات االختبار ككل  ،6.56وىي نسب تطمئن الباحث
إلى صحة النتيجة التى تم الحصول عمييا وتظير صالحية االختبار الستخدامو فى
البحث الحالى.
تحديد زمن االختبار :تم حساب زمن االختبار عن طريق التسجيل التتابعي لموقت الذى
استغرقو أول تمميذ فى اإلجابة عن أسئمة االختبار والزمن الذى استغرقو آخر تمميذ وقسمتو
عمى (.)2
حساب معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار :قام الباحث بحساب
جدا
معامالت السيولة والصعوبة لمفردات االختبار وذلك لمتعرف عمى المفردات السيمة ً
جدا
والتى يجيب عمييا  %66أو أكثر من حجم العينة ليتم حذفيا ،كذا المفردات الصعبة ً
أيضا ،وقد تبين أن
والتى ال تتجاوز فييا نسبة اإلجابات الصحيحة  %46ليتم حذفيا ً
معامالت السيولة تراوحت بين ( ،)6236 ،6226وأن معامالت الصعوبة تراوحت بين
( )6256 ،6216مما يدل عمى وجود درجة مناسبة من التوافق فى نسبة صعوبة مفردات
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االختبار ومراعاة الفروق الفردية بين التالميذ ،وبيذه النتائج يبقى الباحث عمى جميع
مفردات االختبار ،كما قام الباحث بحساب معامل التمييز لمفردات االختبار؛ وقد تراوحت
معامالت التمييز بين ( )6242 ،6242لمتمييز بين إجابات المجموعتين العميا والدنيا ،وىذا
يشير إلى أن مفردات االختبار ليا درجة مناسبة من التمييز االيجابى بين المرتفعين وبين
المنخفضين فى االختبار.

 .44الصورة النيائية الختبار المفاىيم االقتصادية :بعد إجراء التعديالت الالزمة لمفردات
االختبار،فى ضوء آراء السادة المحكمين ،ونتائج التجربة االستطالعية ،وبعد التأكد من

ثبات االختبار وصدقو ومناسبة معامالت السيولة والصعوبة والتمييز أصبح االختبار فى

صالحا لمتطبيق.
صورتو النيائية
ً

ثالثاا :مادتا البحث:

أ -دليل المعمم :تم إعداد دليل المعمم وفقا لثالث مراحل ،ىى:
 .4إعداد الصورة المبدئية لدليل المعمم :اشتممت عمى :مقدمة الدليل ،التعريف بدليل المعمم،

نبذة عن إستراتيجية  Seven E'sالبنائية ،تعريف المفيوم االقتصادى ،تخطيط وتنفيذ
دروس وحدة األنشطة االقتصادية فى بمدى باستخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية.

 .2عرض الدليل عمى المحكمين :لمتأكد من صدق وسـالمة إعداد محتوى دليل المعمم؛ تم

عرض الصورة األولية منو عمى مجموعة من المحكمين المختصين فى المناىج وطرق

تدريس الدراسات االجتماعية وبعض موجيى ومعممى الدراسات االجتماعية باألزىر الشريف

محكما؛ لموقوف عمى تعديالتيم وآرائيم.
بمغ عددىم ()24
ً
 .0دليل المعمم فى صورتو النيائية :تم إجراء التعديالت التى أشار إلييا المحكمون،
حيث تم تعديل صياغة بعض األىداف التعميمية ،وتحديد الزمن المخصص لبعض

األنشطة التعميمية الواردة فى الدروس ،ومن ثم أصبح دليل المعمم فى صورتو النيائية

صالحا لمتطبيق.
ً

ب -كراسة أنشطة التمميذ :تم إعداد كراسة أنشطة التمميذ وفقا لثالث مراحل ،ىى:
 .4إعداد الصورة المبدئية لكراسة أنشطة التمميذ :وقد اشتممت عمى :بطاقة تعارف بيا :اسم
المجموعة وعدد األعضاء واسم القائد وأسماء األعضاء وشعار المجموعة ،ومقدمة لمتمميذ،

وارشادات لمتمميذ عند تطبيق إستراتيجية  Seven E'sالبنائية.
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 .2عرض الصورة المبدئية لكراسة أنشطة التمميذ عمى السادة المحكمين :لمتأكد من
صدق وسـالمة محتوى الكراسة تم عرض الصورة األولية ليا عمى مجموعة من السادة

المحكمين المختصين فى المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية وبعض موجيى

محكما؛ لموقوف عمى
ومعممى الدراسات االجتماعية باألزىر الشريف ،بمغ عددىم ()24
ً
تعديالتيم وآرائيم.

 .0الصورة النيائية لكراسة أنشطة التمميذ :تم إجراء التعديالت التى أشار إلييا المحكمون؛

حيث تم تعديل صياغة بعض األىداف التعميمية فى بعض الدروس ،ووضع زمن تنفيذ
النشاط بجوار عنوان النشاط ،ومن ثم أصبحت كراسة أنشطة التمميذ فى صورتيا النيائية

صالحة لمتطبيق.

ابعا :اإلجراءات التجريبية لمبحث:
را
تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لتطبيق البحث تمثمت فى:
 .1الحصول عمى الموافقات اإلدارية المعتمدة لتطبيق البحث.

 .0تحديد المجتمع األصمى لمبحث :تكون مجتمع البحث من جميع تالميذ الصف الرابع
االبتدائى األزىرى فى منطقة المنيا األزىرية لمعام الدراسى 2626/2646م ،حيث يتراوح
متوسط عدد التالميذ فى الفصل الواحد ( )06تممي ًذا حسب إحصاءات منطقة المنيا

األزىرية ،وتتراوح أعمارىم ما بين ( )46 ،6سنوات ،ويتعمم جميعيم الدراسات االجتماعية

أسبوعيا.
بمعدل ( )2حصة
ً

 .3اختيار مجموعة البحث :اختار الباحث مجموعة البحث من معيد مموى االبتدائى الجديد
التابع إلدارة مموى التعميمية األزىرية ،عددىا ( )36تممي ًذا وتمميذة من تالميذ الصف الرابع

االبتدائى لمعام الدراسي 2626/2646م ،وقد تم تقسيم المجموعة إلى مجموعتين :مجموعة
تجريبية وعددىا( )06تممي ًذا وتمميذةً تدرس وحدة األنشطة االقتصادية فى بمدى باستخدام
إستراتيجية  Seven E'sالبنائية ،ومجموعة ضابطة وعددىا ( )06تممي ًذا وتمميذةً
تدرس الوحدة المختارة بالطريقة المعتادة ،وقد روعى تكافؤ التالميذ فى العمر الزمنى،

والمستوى االقتصادى.
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 .4زمن تطبيق التجربة :تم اختيار موعد تطبيق تجربة البحث باالتفاق مع إدارة المعيد،
أسبوعيا ،بدأت يوم األربعاء
وقد استغرق التدريس أربعة أسابيع ،بواقع حصتين
ً
الموافق2626/2/42 :م حتى يوم السبت الموافق 2626/0/4م ،وذلك فى العام الدراسى
2626 / 2646م.
قبميا عمى
 .5التطبيق القبمي ألداة القياس :تم تطبيق اختبار المفاىيم االقتصادية تطبيقًا ً
مجموعتى البحث ،وذلك يوم الثالثاء الموافق 2626/2/44م  ،وقام الباحث بتصحيح
إجابات التالميذ بيدف التحقق من تكافؤ المجموعتين فى معموماتيم عن المفاىيم
االقتصادية المتضمنة بوحدة األنشطة االقتصادية فى بمدى؛ ثم قام الباحث برصد النتائج
وحساب المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى لدرجات تالميذ المجموعتين فى االختبار
ككل ومستوياتو المعرفية (التذكر ،الفيم ،التحميل ،التركيب) وذلك لحساب قيمة "ت" لمفروق
بين متوسطات درجات المجموعتين لمتوصل إلى الداللة اإلحصائية ،والجدول التالى
يوضح ذلك:
جدول ()3
المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى وقيمة "ت" ومستوى الداللة اإلحصائية لمفروق بين
متوسطات درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق القبمى الختبار المفاىيم
االقتصادية بمستوياتو المعرفية واالختبار ككل
المجموعة الضابطة

البيان

عدد التالميذ ن = 06

المستوى

م4

ع4

المجموعة التجريبية

عدد التالميذ ن = 06
م2

ع2

قيمة

مستوى الداللة

"ت"

التذكر

4.00

6.61

4.06

4.66

6.42

غير دالة

الفيم

التحميل

1.60
4.56

2.65

1.60

2.65

6.66

غير دالة

التركيب

4.46

6.53

4.23

6.63

6.33

غير دالة

االختبار ككل

درجات

6.43

6.45
2.46

4.30
6.40

4.26
0.46

غير دالة

6.32

غير دالة

6.60

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
المجموعتين

التجريبية

والضابطة

فى

االختبار

ككل

ومستوياتو

المعرفية

(التذكر ،الفيم ،التحميل ،التركيب) حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة ما بين( 6.66و )6.32
وىى أقل من قيمة "ت" الجدولية لدرجة الحرية  25حيث تبمغ قيمتيا  2.66عند مستوى ،6.62

 2.33عند مستوى 6.64وىذا يدل عمى تكافؤ تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى
التطبيق القبمى لالختبار.
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استخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية

أ /خالد حامد أحمد محمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6التطبيق البعدى ألداة القياس :تم رصد نتائج التطبيق البعدى الختبار المفاىيم االقتصادية
وحساب المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى لدرجات تالميذ المجموعتين التجريبية
والضابطة لالختبار وذلك لحساب قيمة "ت" من أجل التوصل لمستوى الداللة اإلحصائية
لمفروق بين متوسطات درجات تالميذ المجموعتين ،والجدول التالى يوضح ذلك:
جدول ()4
المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى وقيمة "ت" ومستوى الداللة اإلحصائية لمفروق بين
متوسطات درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى الختبار
المفاىيم االقتصادية بمستوياتو المعرفية واالختبار ككل
البيان

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

ن = 06

ن = 06

المستوى

م4

ع4

م2

ع2

قيمة
"ت"

مستوى الداللة

التذكر

4.63

6.61

0.30

6.14

5.45

دالة عند مستوى 6.64

الفيم

3.03

0.63

41.66

2.60

6.04

دالة عند مستوى 6.64

التحميل

2.63

4.11

2.23

6.44

4.33

دالة عند مستوى 6.64

التركيب

2.43

6.66

0.30

6.21

4.40

دالة عند مستوى 6.64

االختبار ككل

40.13

3.35

23.20

2.54

6.42

دالة عند مستوى 6.64

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات
المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى لالختبار وذلك لصالح المجموعة التجريبية،
وىذا يدل عمى أ ن استخدام اإلستراتيجية أدى إلى تنمية المفاىيم االقتصادية لدى تالميذ
المجموعة التجريبية.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحديد فاعمية استخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية فى تنمية المفاىيم االقتصادية:
لمتعرف عمى ذلك تم حساب نسبة الكسب المعدل لبالك لدرجات تالميذ المجموعة
التجريبية فى اختبار المفاىيم االقتصادية فى التطبيقين القبمى والبعدى ،والجدول التالى
يوضح ذلك:
جدول رقم ()5
نسب الكسب المعدل لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية فى اختبار المفاىيم االقتصادية
بمستوياتو المعرفية واالختبار ككل
البيان

المتوسط القبمى

المتوسط البعدى

الدرجة الكمية

نسبة الكسب

"س"

"ص"

"د"

المعدل

التذكر

4.06

0.30

1

4.11

الفيم

1.60

41.66

43

4.05

التحميل

4.30

2.23

3

4.10

التركيب

4.23

0.30

1

4.12

االختبار ككل

6.40

23.20

06

4.14

المستوى

من الجدول السابق يتضح أن نسبة الكسب المعدل لتالميذ المجموعة التجريبية فى
التطبيق البعدى الختبار المفاىيم االقتصادية ككل ومستوياتو المعرفية (التذكر ،الفيم ،التحميل،
التركيب) تجاوزت نسبة الكسب ( )4.2وىذا يشير إلى مستوى جيد من الفاعمية مما يبين
فاعمية اإلستراتيجية فى تنمية المفاىيم االقتصادية لدى تالميذ المجموعة التجريبية.
حساب حجم التأثير الستخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية فى تنمية المفاىيم
االقتصادية :إستخدم الباحث مربع إيتا فى تحديد حجم التأثير وذلك بعد حساب قيمة "ت"
لدالالت الفروق بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيق القبمى والبعدى
ال ختبار المفاىيم االقتصادية ككل ومستوياتو المعرفية (التذكر ،الفيم ،التحميل ،التركيب)
والجدول التالى يوضح ذلك:
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أ.د /فايزة أحمد أحمد السيد
أ.د /عمى كمال عمى معبد

استخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية

أ /خالد حامد أحمد محمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ()6
قيمة "ت" لدالالت الفروق بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيق
القبمى والبعدى الختبار المفاىيم االقتصادية بمستوياتو المعرفية واالختبار ككل وحساب قيمة
"ح" وحجم التأثير
البيان
المستوى
التذكر
الفيم
التحميل
التركيب
االختبار ككل

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

مربع

قيمة

حجم

نوع

الحسابى

المعيارى

"ت"

الداللة

ايتا

"ح"

التأثير

قبمى

06

4.06

4.66

بعدى

06

0.30

6.14

44.3
2

دالة

6.52

1.06

كبير

بعدى

06

41.66

2.65
2.60

بعدى
قبمى
بعدى
قبمى
بعدى

06
06
06
06
06

2.23
4.23
0.30
6.40
23.20

6.44
6.63
6.21
0.46
2.54

التطبيق

قبمى
قبمى

العدد

06
06

1.60
4.30

4.26

44.4
4

دالة

6.66

3.66

كبير

40.6
3

دالة

6.54

2.43

كبير

44.5
2

دالة

6.52

1.06

كبير

دالة

6.61

5.61

كبير

22.0
6

من الجدول السابق يتضح أن استخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية ليا تأثير كبير
فى تنمية المفاىيم االقتصادية فى المستويات المعرفية (التذكر ،الفيم ،التحميل ،التركيب) لدى
تالميذ المجموعة التجريبية مما يؤكد فاعمية استخدام اإلستراتيجية فى تنمية المفاىيم االقتصادية؛
وىذا يتفق مع ما توصمت إليو الدراسات السابقة :دراسة عاطف محمد ( ،)2662ودراسة عمى
كمال ( ،)2666ودراسة أحمد زارع ( ،)2641ودراسة عادل رسمى وأحمد زارع وميا كمال
ودعاء نور الدين ( ،)2643والتى ىدفت إلى تنمية المفاىيم االقتصادية مستخدمة أنشطة
وبرامج واستراتيجيات متنوعة (األنشطة المرتبطة بالدراسات االجتماعية ،برنامج مقترح فى ضوء
قانون حماية المستيمك ،األلعاب الذكية التفاعمية ،التعمم الخدمى) ،ومع دراسة أسماء كاظم وآالء
عبد الحسين ( ،)2641ودراسة فائق فاضل وعمى خالد ( ،)2641ودراسة محمد رحيم سرىيد
( ،)2645والتى توصمت إلى فاعمية اإلستراتيجية فى تنمية (المفاىيم النحوية لدى طالب
الصف األول المتوسط ،المفاىيم الرياضية لدى تمميذات الصف الخامس االبتدائى ،المفاىيم
التاريخية لدى طالب الصف األول المتوسط).
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ترجع فاعمية إستراتيجية  Seven E'sالبنائية فى تنمية المفاىيم
االقتصادية لدى تالميذ المجموعة التجريبية إلى األسباب التالية:







تضمن إستراتيجية  Seven E'sالبنائية عدد من الخطوات المحددة والمتتابعة جعمت دراسة
مادة الدراسات االجتماعية تتسم بالتشويق والمتعة.
أداء كل مرحمة من مراحل اإلستراتيجية دورىا فى زيادة اكتساب التالميذ لممفاىيم
االقتصادية فنجد :جذب االنتباه عن طريق عرض فيمم تعميمى أو مجموعة من الصور فى
مرحمة اإلثارة ،والتركيز الستكشاف المفيوم موضع اإلثارة والمراد تعممو فى مرحمة
االستكشاف ،ومحاوالت تفسير المفيوم من ِقبل التالميذ فى مرحمة التفسير ،وتطبيق التالميذ
المتعمم
المتعمم فى مواقف جديدة فى مرحمة التوسع ،وتوضيح العالقة بين المفيوم ُ
لممفيوم ُ
والمفاىيم األخرى فى مرحمة التمديد ،وتبادل المعمومات والخبرات بين مجموعات التالميذ
فى مرحمة التبادل ،والتقويم الذى ُيرافق جميع مراحل اإلستراتيجية.
دور المعمم فى اإلستراتيجية الذى يختمف عن دوره فى الطرق التقميدية التى تعتمد
عمى التمقين من جانب المعمم؛ فالمعمم فى ظل اإلستراتيجية موجو ومرشد وميسر ومسيل
لعممية التعمم.
تبعا لخصائص التالميذ وقدراتيم وخبراتيم السابقة؛ مع عرضيا بصورة
إعداد مواد البحث ً
تنمى معموماتيم عن المفاىيم االقتصادية.

قدم البحث فى ضوء النتائج التى تم التوصل إلييا التوصيات التالية:




توصل البحث الى فاعمية استراتيجية  Seven E'sالبنائية لذلك يوصى بان يتم استخداميا
من قبل المعممين.
قدم البحث قائمة لممفاىيم االقتصادية لذا يوصى البحث بضرورة اعادة صياغة كتب
الدراسات االجتماعية متضمنة تمك المفاىيم.
كما يوصى البحث بضرورة تدريب المعممين عمى مثل تمك االستراتيجيات الحديثة.

اقترح البحث الحالى الدراسات والبحوث التالية:




استخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية فى تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية بعض
المفاىيم االقتصادية لدى الفئات الخاصة من تالميذ المرحمة االبتدائية.
استخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية فى تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية بعض
المفاىيم االقتصادية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.
برنامج تدريبى قائم عمى إستراتيجية  Seven E'sالبنائية لمعممى الدراسات االجتماعية
بالمرحمة االبتدائية أثناء الخدمة وأثره عمى أدائيم التدريسى وتحصيل تالميذىم.
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استخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية

أ.د /فايزة أحمد أحمد السيد
أ.د /عمى كمال عمى معبد

أ /خالد حامد أحمد محمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع

أوال :المراجع العربية
)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

أحمد زارع أحمد زارع ( :)2641فاعمية استخدام األلعاب الذكية التفاعمية فى الجغرافيا فى
تنمية المفاىيم االقتصادية وميارات التفكير البصرى لدى التالميذ
الموىوبين ذوى صعوبات التعمم ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات
االجتماعية (جامعة عين شمس -كمية التربية) ،مصر ،ع ،36ص ص
.442 -402
أسماء كاظم فندى وآالء عبد الحسين العبيدى ( :)2641فاعمية دورة التعمم المعدلة
( )7E'sفى اكتساب المفاىيم النحوية فى مادة قواعد المغة العربية لمصف
األول المتوسط ،مجمة الفتح ،ع ،26ص ص .54 -33
أميرة محمد حسونة ( :)2644فاعمية برنامج تدريبى فى الثقافة االقتصادية لتنمية المفاىيم
والميارات االقتصادية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،مجمة دراسات
عربية فى التربية وعمم النفس ،المممكة العربية السعودية ،عدد خاص،
مارس ،ص ص .025 -014
انتصار جورج إبراىيم طنوس ( :)2641اثر استخدام إستراتيجية  7 E'sالتدريسية فى فيم
المفاىيم العممية واكتساب ميارات التفكير االستقصائى لدى طمبة المرحمة
األساسية فى ضوء مفيوم الذات االكاديمى ،مجمة جامعة القدس المفتوحة
لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية ،مج ،2ع  ،5ص ص -424
.436
إيياب أحمد محمد مختار ( :)2644فعالية استخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية فى
تنمية الميارات الحياتية وعادات العقل فى مادة العموم لدى تالميذ
المرحمة االبتدائية ،مجمة دراسات عربية فى التربية وعمم النفس ،المممكة
العربية السعودية ،ع ،52ص ص.421 -464
حنان أبو المجد طمان ومروه السيد عبد الرحيم السيد ( :)2643فاعمية مقرر عبر الويب
فى االقتصاد لتنمية المفاىيم االقتصادية وبعض ميارات التفكير لدى
طالب المدارس التجارية ودعم انخراطيم فى التعمم ،مجمة كمية التربية،
جامعة طنطا ،مصر ،مج ،31ع  ،1ص ص .204 -445
ذياب مقبل ىارب الشرارى (4104ىـ) :واقع تضمين المفاىيم االقتصادية فى مقررات
الجغرافيا فى المرحمة الثانوية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية،
جامعة أم القرى ،المممكة العربية السعودية.
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)8

)9

)11
)11
)12

)13

)14

)15

)16
)17
)18

رنا عبد الكريم أبوىولي ( :)2642أثر استخدام دورة التعمم السباعية فى تنمية ميارات
التفكير الناقد فى مبحث التاريخ لدى طالبات الصف التاسع األساسى،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطين.
رىف عمى العمى( :)2642فاعمية است ارتيجية  Seven E'sالبنائية المعتمدة عمى
الحاسوب فى تحصيل تالمذة الصف الرابع األساسى فى مقرر العموم،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة دمشق ،سوريا.
زيد اليويدى ( :) 2665األساليب الحديثة فى تدريس العموم ،الطبعة الثانية ،دار الكتاب
الجامعى ،العين ،اإلمارات العربية المتحدة.
سعيد عبد اهلل الفى ( :)2642أساليب التدريس ،عالم الكتب ،القاىرة ،مصر.
سعيد محمد داود عبابنو ( :)4665مدى تضمين المفاىيم االقتصادية فى كتب الدراسات
االجتماعية لممرحمة األساسية العميا فى األردن من خالل تحميل محتواىا
ووجية نظر معممييا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا،
جامعة اليرموك ،األردن.
عادل رسمى حماد النجدى وعمى كمال عمى معبد ( :)2661أثر استخدام نموذج التعمم
البنائى االجتماعى فى تدريس الدراسات االجتماعية عمى التحصيل
وتنمية ميارات اتخاذ القرار وخفض مستوى القمق لدى تالميذ الصف
الخامس االبتدائى ،مجمة كمية التربية ،أسيوط ،مصر ،مج ،26ع ،2
ص ص.264 -222
عادل رسمى حماد وأحمد زارع أحمد وميا كمال حفنى ودعاء نور الدين عمى (:)2643
أثر استخدام استراتيجيات التعمم الخدمى فى تدريس الدراسات االجتماعية
سمعيا (القابمين لمتعمم)
لتنمية المفاىيم االقتصادية لدى التالميذ المعاقين
ً
بالمرحمة اإلعدادية ،مجمة كمية التربية (جامعة أسيوط -كمية التربية) ،مج
 ،02ع  ،4ص ص .454 -424
عاطف محمد سعيد عبد اهلل ( :)2662فعالية برنامج يعتمد عمى األنشطة المرتبطة
بالدراسات االجتماعية فى تنمية مفاىيم التربية االقتصادية لدى تالميذ
المرحمة اإلعدادية ،دراسات فى المناىج وطرق التدريس (جامعة عين
شمس -كمية التربية -الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس) ،ع
 ،52ص ص .64 -23
عايش محمود زيتون ( :)2664النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم ،دار الشروق
لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
عبد الرحمن الياشمى ومحسن عمى عطية ( :)2641تحميل مضمون المناىج الدراسية،
الطبعة الثانية ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
عبد المعطى رمضان األغا ( :)2666المفاىيم االقتصادية اإلسالمية المتضمنة فى كتب
التاريخ لممرحمة األساسية العميا فى فمسطين ،مجمة الجامعة اإلسالمية
لمبحوث اإلنسانية ،غزة ،فمسطين ،مج ،44ع  ،4ص ص .252 -232
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استخدام إستراتيجية  Seven E'sالبنائية

أ.د /فايزة أحمد أحمد السيد
أ.د /عمى كمال عمى معبد

أ /خالد حامد أحمد محمد
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)19

)21

)21

)22

)23

)24

)25

)26

عمى كمال عمى معبد ( :)2666فاعمية برنامج مقترح فى التاريخ فى ضوء قانون حماية
المستيمك لطالب الصف األول الثانوى بالمدارس الفنية المتقدمة التجارية
نظام السنوات الخمس فى تنمية بعض المفاىيم االقتصادية والوعى
بحقوق المستيمك ،المؤتمر العممى الثانى (حقوق اإلنسان ومناىج
الدراسات االجتماعية) ،الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،مصر،
مج  ،2ص ص .414 -463
غسان يوسف حماد قطيط ( :)2663أثر معالجة المعمومات والتدريس بطريقتى دورة
التعمم وأشكال  Vفى اكتساب المفاىيم الفيزيائية وتنمية عمميات العمم لدى
طالب الصف األول الثانوى العممى فى األردن ،مجمة القراءة والمعرفة،
الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ،ع  ،26ص ص.240 -466
فائق فاضل أحمد وعمى خالد خضير ( :)2641أثر دورة التعمم المعدلة ( )7E'sفى
اكتساب المفاىيم الرياضية لدى تمميذات الصف الخامس االبتدائى ،مجمة
كمية التربية األساسية ،مج ،26ع  ،53ص ص .442 -354
محمد رحيم براك العتيبى ( :)2643فاعمية إستراتيجية دورة التعمم السباعية  7E'sفى
اكتساب المفاىيم الكيميائية واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصف األول الثانوى
فى المممكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،
جامعة اليرموك ،األردن.
محمد رحيم سرىيد الجنابى ( :)2645أثر أنموذج دورة التعمم السباعية ( )7 E'sفى
اكتساب المفاىيم التاريخية واستبقائيا لدى طالب الصف األول المتوسط،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة المستنصرية ،العراق.
ندى محمود الخضرى ( :)2666أثر برنامج محوسب يوظف إستراتيجية Seven E's
البنائية فى تنمية ميارات التفكير العميا لمادة التكنولوجيا لدى طالبات
الصف السابع األساسى بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.
ىشام حنفى محمد نصر ( :)2642فاعمية برنامج مقترح فى تنمية المفاىيم االقتصادية
لتالميذ الحمقة األولى من التعميم األساسى ،مجمة القراءة والمعرفة،
مصر،ع  ،420ص ص .430 -406
ىيفاء عبد اليادى حمدان الدالبيج ( :)2666تطور منياج التربية الوطنية والمدنية
لمصف العاشر األساسى فى ضوء المفاىيم االقتصادية وقياس أثره فى
الوعى االقتصادى والقدرة عمى اتخاذ القرار ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
كمية التربية ،جامعة اليرموك ،األردن.
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