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ما وراء التحليل لنتائج الرسائل اجلامعية التي تناولت فاعلية املنحى البنائي االجتماعي
في تنمية املهارات اللغوية في األردن خالل الفترة من 2017-2010

د.نور مفلح محاسنه

مقدمة
ملخص
هدفت هذه الدرا�سة لإجراء ما وراء التحليل لنتائج الر�سائل
اجلامعية التي تناولت فاعلية منحى التعلم البنائي االجتماعي
يف تنمية املهارات اللغوية يف الأردن خالل الفرتة من - 2010
 .2017ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة منهج ما وراء
التحليل ،يف �ضوء املتغريات التالية :فرتة تطبيق املتغري التجريبي،
وحجم العينة .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )23ر�سالة و�أطروحة
جامعية ،وا�ستخدمت منوذج ترميزي جلمع البيانات .وتبني من
نتائج الدرا�سة �أن حجوم الأثر مل تكن متجان�سة� ،إذ بلغت قيمة اختبار
التجان�س ( )388.85بدرجة حرية مقدارها( .)38و�أظهرت النتائج
�أن متو�سط حجم الأثر الكلي لنموذج الت�أثريات الع�شوائية قد بلغ
( )1.63بعدد حجوم �أثر مقداره ( ،)39وبخط�أ معياري مقداره(.13
) .وتعد هذه القيمة مرتفعة يف �ضوء ت�صنيف كوهني حلجم الأثر،
ما يدل على فاعلية املنحى البنائي االجتماعي يف تنمية املهارات
اللغوية .و�أظهرت الدرا�سة فروق ًا ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
حجوم الأثر يف متغري فرتة تطبيق املتغري التجريبي ومتغري حجم
العينة ،ول�صالح � 12 - 9أ�سبوعاً ،و�أقل من  41فرداً على التوايل.
ويف �ضوء النتائج قدمت الدرا�سة عدد من التو�صيات ذات ال�صلة.
الكلمات مفتاحية :فاعلية ،املنحى البنائي االجتماعي ،ما
وراء التحليل ،حجم الأثر

ABSTRACT
The goal of this study was to conduct a metaanalysis of the results of university theses and
dissertations which dealt with effectiveness of the
social constructivist based approach of teaching in
the Jordanian Universities during (2010- 2017) on
language skills, The variables used in this study are:
The period of applying the tool and the size of the
sample. In order to achieve the goals, the researcher
used the Meta-analysis and Coding Model for
Data. The sample study consisted of 23 theses and
dissertations. The results showed that effect sizes
were not homogeneous. The value of the Homogeneity
test (Q-values) reached was 388.85 with 39 degree
of freedom. The results also showed that the average
of the overall effect size reached for the random
effect model was 1.63 with a standard error of 0.31.
Furthermore, statistically significant differences can
be seen in the mean of the effect sizes with respect to
the period of application of the study tool variable and
the sample size variable, for the period of application
of 912- weeks and a group of less than 41 individuals,
respectively. Considering these results, the study
presented a set of related recommendations.
Keywords: Effectiveness, Social Constructivist
Based Approach, Meta Analysis, Effect Size.
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�شهد التعليم العايل يف الأردن تطورا كبريا على مدى العقد
املا�ضي من حيث تنوع الربامج الأكادميية املطروحة يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل الأردنية ،وترتب على هذا التنوع زيادة هائلة يف �أعداد
الر�سائل والأطروحات اجلامعية والبحوث املن�شورة يف املو�ضوعات
نف�سها ،والتي �أجريت ب�شكل م�ستقل عن بع�ضها ،وتو�صلت بع�ضها
�إىل نتائج مت�شابهة� ،إال �أن بع�ضها قد �أظهرت نتائج خمتلفة.
وتعد م�س�ألة اجلمع بني الدرا�سات امل�ستقلة وتف�سريها من
امل�سائل الأ�سا�سية واملهمة يف جميع العلوم ،ومن ال�صعب �إجراء
درا�سة على عينات كبرية ب�سبب وجود عدد من العقبات ،منها:
الوقت والتكلفة ،وتوافر الباحثني ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن مناق�شة
نتائج درا�سة واحدة ال يكفي ،ما ي�ستلزم توليف نتائج العديد من
الدرا�سات لإتخاذ قرار حولها ،فاحلاجة �إىل جتميع نتائجها �أدى
�إىل تطوير العديد من املنهجيات والأ�ساليب التي ت�سمح باجلمع
بني نتائج هذه الدرا�سات ( .)Karadag, 2017ويف �سبعينيات القرن
املا�ضي كانت الطريقة املعتمدة جلمع البيانات من درا�سات متعددة
من اخت�صا�ص املراجعات الق�ص�صية� ،إذ يقوم خبري يف جمال معني
بفح�ص الدرا�سات التي تناولت فر�ضية ما ،ويقوم بتلخي�ص النتائج،
ثم احل�صول على ا�ستنتاج� ،إال �أن هذا النهج �شابه بع�ض القيود؛
منها :الذاتية ،واالفتقار �إىل ال�شفافية ،واعتماد التحليل على معايري
خمتلفة ،و�صعوبة توليف نتائج الدرا�سات لتحديد �أوزان لهذه
النتائج ،و�صعوبة تف�سري كيفية ت�أثري معاجلة ما بوجود عدد من
املتغريات (.)Borenstein, Hedges, Higgins, & Rothstein, 2009
وابتداء من منت�صف ال�سبعينيات ،جرى االبتعاد
ولهذه الأ�سباب،
ً
عن املراجعات الق�ص�صية ،واعتماد املراجعات املنهجية ،وقد
�شهدت ال�سنوات املا�ضية زيادة يف ا�ستخدام املراجعات املنهجية
يف جماالت الطب والفلك والزراعة والعلوم االجتماعية ،وركزت
هذه املراجعات على املمار�سات القائمة على الأدلة يف العديد من
املهن ،باعتبارها طريقة لتلخي�ص الأدب ال�سابق ،كما ت�ساعد يف
اتخاذ القرارات وت�صميم الدرا�سات اجلديدة ( .)Pigott, 2012ويعد
ما وراء التحليل �شك ًال من �أ�شكال املمار�سات القائمة على الأدلة،
ويعد غال�س (� )Glassأول من �أن�ش�أ م�صطلح “ماوراء التحليل”؛
لي�صف درا�ساته يف العالج النف�سي والرتبية .وقد عرفه كوهني
و�آخرون ( Cohen, Manion, & Morrison, 2007ب�أنه “ :و�سيلة
لتعميم نتائج جمموعة من الدرا�سات املختلفة ،من خالل جتميعها
ومعاجلتها �إح�صائي ًا على مقيا�س م�شرتك ،وعادة ما يكون تقدير
حجم الأثر ،بالإ�ضافة �إىل حتليل العالقة بني حجم الأثر ومتغريات
�أخرى” .وينظر �إليه برين�س وواغرن ( )Burns & Wagner, 2008على
�أنه� “ :أداة كمية ت�ستخدم جلمع ومقارنة درا�سات مماثلة ،من خالل
ا�ستخدام القرارات الإح�صائية لقيا�س حجوم الأثر عرب درا�سات
متعددة” .ويرى هاتي (� )Hattie, 2009, p3أن ما وراء التحليل:
“�أ�سلوب اح�صائي لتحويل حجوم الأثر من عدة درا�سات قابلة
للمقارنة فيما بينها على مقيا�س م�شرتك ،التخاذ قرار �شامل ب�ش�أن
نتائج تلك الدرا�سات” .ويرى هيدو ميدينا و�سان�شيز ميكا و مارين
مارتنيز وبوليتا (Huedo-Medina, Sanchez-Meca, Marın-
� )Martınez, & Botella, 2006أن ما وراء التحليل يهدف �إىل اختبار
فيما �إذا كانت نتائج الدرا�سات متجان�سة �أم ال ،واحل�صول على م�ؤ�رش
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عام حول حجم الأثر للدرا�سات يف ما وراء التحليل �ضمن فرتة ثقة
حمددة ،ومعرفة داللتها الإح�صائية ،وحتديد املتغريات املع ّدلة من
النتائج املتوفرة يف الدرا�سات املتباينة .وي�ستند الأ�سا�س املنطقي
ملا وراء التحليل �إىل �أنه يقلل من كمية البيانات عن طريق تلخي�صها
من م�صادر متعددة ،وامل�ساعدة على تخطيط البحوث ،وو�ضع �إطار
للإر�شادات ،كما ي�ساعد يف اال�ستخدام الفعال للبيانات املوجودة،
و�ضمان التعميم ،وامل�ساعدة على التحقق من ات�ساق العالقات،
وتو�ضيح عدم تنا�سق البيانات ،با�ستخدام �أ�ساليب وا�ضحة .لذا
ي�شري ما وراء التحليل �إىل الأ�سلوب الإح�صائي يف ا�ستخراج البيانات
واجلمع بينها للح�صول على ملخ�ص للنتائج ،ويدمج �أ�سلوب ما
وراء التحليل نتائج الدرا�سات للك�شف عن �أب�سط �أ�شكال العالقات
التي تكمن وراء الأدبيات البحثية ،ومن ثم يوفر �أ�سا�س ًا لتطوير
النظريات ،فالهدف من �أي علم هو �إنتاج املعرفة الرتاكمية ،ويعني
ذلك تطوير النظريات التي ت�رشح وتف�رس العمليات التي تكمن وراء
الظاهرة ،واكت�شاف العالقات بني املتغريات ،والتي تعد بناء النظرية
و�أ�سا�سها ( .)Hunter & Schmidt, 2002وكغريه من �أ�ساليب البحث،
توجد العديد من املحددات والقيود املفرو�ضة عليه ،ومنها(Card,
:)2012
● ●ال ميكن ملا وراء التحليل ان يلخ�ص جمال البحث ب�شكل
كامل يف رقم واحد.
● ●ملفات الدرج� :أي امللفات التي يخفيها الباحث ،ف�إذا كانت
الدرا�سات املراد حتليلها عينة متحيزة من جميع الدرا�سات املمكنة
�سينعك�س ذلك على متو�سط حجوم الأثر.
● ●يجمع ما وراء التحليل بني العديد من الدرا�سات املتباينة.
● ●ت�ضمني درا�سات ذات جودة قليلة �أو ا�ستبعاد درا�سات
مهمة يف التحليل.
وعلى الرغم من القيود املفرو�ضة على ما وراء التحليل �إال
�أنه ي�ستخدم طرق منا�سبة يف جمع البيانات وحتليلها ويقدم مادة
علمية ميكن تعميمها ،كما يوفر م�ساهمة نظرية متميزة يف �أدب
املو�ضوع ،كما �أو�ضحها دي كو�سرت (:)DeCoster, 2004
● ●ميكن النظر �إىل ما وراء التحليل على �أنه منهجية للتعامل
مع هذه الدرا�سات ،من خالل مراجعة معايري ت�ضمني الدرا�سات،
وعادة ما تكون بداية التحليل قائمة �أولية من الدرا�سات ال�سابقة،
ثم ت�ستبعد الدرا�سات التي ال تتوافق مع التحليل.
● ●البحث عن ات�ساق وثبات التحليل ،من خالل تق�صي عدة
نتائج ملا وراء التحليل من حمللني �أو �أكرث ،وحتديد االختالفات
بني الدرا�سات والتحقيق فيها ،ويجب ح�ساب م�ؤ�رش ثبات التحليل،
ويف�ضل �أن تكون قيمته �أكرث من (.)0.8
● ●تفرت�ض �إجراءات ما وراء التحليل �أن جميع حجوم الأثر
م�ستقلة ،ويجري انتهاك هذا االفرتا�ض عندما حتوي الدرا�سة �أكرث
من حجم �أثر ،وللتغلب على هذه امل�شكلة اقرتح غال�س( )Glassح ًال
لهذه امل�شكلة باعتبار كل درا�سة (كل ا�سرتاتيجية) على حدة كوحدة
للتحليل.
● ●يجب �أن حتتوي عينة التحليل على جميع الدرا�سات التي
�أجريت يف مو�ضوع االهتمام.

خطوات ما وراء التحليل
من خالل ا�ستقراء عدة مراجع حول �أ�سلوب ما وراء التحليل،
ميكن حتديد اخلطوات التالية ،التي ميكن اتباعها يف ا�ستعرا�ض
نتائج الدرا�سات ال�سابقة (Field & Gillett, 2010؛:) Basu, 2017
1 .1حتديد ب�ؤرة االهتمام والرتكيز على الهدف.
2 .2البدء بجمع البحوث والدرا�سات ال�سابقة التي لها عالقة
بب�ؤرة االهتمام.
3 .3حتديد معايري ت�ضمني وا�ستبعاد الدرا�سات.
4 .4حتديد متغريات الدرا�سة ،وهي ثالثة �أنواع:
 متغريات حتدد خ�صائ�ص الدرا�سة ،مثل� :سنة الن�رش،
ومكان الن�رش.
 متغريات حتدد خ�صائ�ص العينة ،مثل :عدد الأفراد ،العمر،
امل�ستوى التعليمي.
 متغريات حتدد خ�صائ�ص التدخل (الأثر) ،مثل :نوع
التدخل ،ومدته.
5 .5ترميز نتائج الدرا�سات.
6 .6توثيق البحث و�إعداد ملف لتفريغ البيانات امل�ستخل�صة
من الدرا�سات ال�سابقة.
7 .7ايجاد حجم الأثر
ي�سمح ما وراء التحليل للباحثني بتقدمي حجم الأثر ملتغري
باختالف الطريقة التي مت بها قيا�س املتغري التابع ،حيث ي�سمح
بتحديد الأهمية العملية بد ًال من الإبالغ عن الداللة الإح�صائية فقط،
وي�سمح للباحثني با�ستنباط ا�ستنتاجات ما وراء التحليل من خالل
مقارنة عدة حجوم �أثر موحدة عرب الدرا�سات ،كما ميكن ا�ستخدام
حجوم الأثر للدرا�سات ال�سابقة عند التخطيط لدرا�سة جديدة(  (�Co
 ).hen, et al., 2007وتركز العديد من املجالت املتخ�ص�صة يف
جمال علم النف�س والعلوم الرتبوية على الداللة العملية ،وت�شرتط
على الباحثني ت�ضمني م�ؤ�رشات للداللة العملية يف بحوثهم؛ وقد
�أجريت العديد من الدرا�سات يف البيئة الأردنية لتقييم واقع الداللة
العملية بوا�سطة مربع �إيتا لالختبارات الإح�صائية امل�ستخدمة يف
العديد من املجالت الرتبوية والر�سائل اجلامعية ،كدرا�سة ال�رصايرة
( )2016التي �أظهرت نتائجها �أن كثري من االختبارات ال ت�شري
�إىل الداللة العملية ،كما �أظهرت �أن ( )% 76من االختبارات كانت
ذات داللة عملية �صغرية ،وبينت درا�سة ال�رشيفني(� )2017أن ما
ن�سبته ( )% 75.79من الفر�ضيات اقرتنت بداللة عملية �صغرية،
و( )% 10.86اقرتنت بداللة عملية متو�سطة.
ويعد حجم الأثر �أن�سب الأ�ساليب يف درا�سة العالقة بني
يروج
نتائج الدرا�سات ال�سابقة ومتغرياتها ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ّ
حجم الأثر ملنهج علمي لرتاكم املعرفة باعتباره �أداة مهمة يف
�إعداد التقارير وتف�سري الفعالية ( .)Coe, 2002وتختلف مقايي�س
حجم الأثر باختالف ت�صميم الدرا�سة ونوع البيانات ،ويعد كوهني
(� )Cohenأول من ح�سب حجم الأثر ،وكان ذلك يف عام 1967م ،ثم
ع ّدل عليه غال�س ( )Glassعام  .1976وتعد ال�صيغة التي اقرتحها
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هيدغز (� )Hedgesأكرث ا�ستحدام ًا اليجاد متو�سط الفروق املعيارية
للتخل�ص من التحيز الناجم عن حجم العينة ،وتعطى بالعالقة الآتية:

 ،ويعتمد ح�ساب

على العالقة التالية:

�إذ ميثل  :حجم الأثر املح�سوب للدرا�سة ،ومتثل  :املتو�سط
احل�سابي للمجموعة التجريبية ،ومتثل
 :املتو�سط احل�سابي
للمجموعة ال�ضابطة ،يف حني ي�شري
�إىل االنحراف
املعياري املوزون للعينتني ،وت�شري
�إىل االنحراف املعياري
للمجموعة التجريبية ،وميثل
االنحراف املعياري للمجموعة
ال�ضابطة ،كما ت�شري �إىل عدد �أفراد املجموعة التجريبية ،ومتثل
Cooper, Hedges, & Valen�C
.)tine, 2009
 8 .8تطبيق اختبار التجان�س :من ال�رضوري �إجراء اختبار
التجان�س لقيم حجوم الأثر ،فهل الدرا�سات مت�شابهة �أو متجان�سة
يف نطاق املو�ضوع �أو يف النتائج؟ ،وبالتايل يجري حتديد النموذج
املراد تطبيقه وفق ًا للدرا�سة ،وتوفر الربامج الإح�صائية نوعني من
النماذج ،هما :منوذج الت�أثريات الثابتة ،ومنوذج الت�أثريات الع�شوائية،
وهناك اختالف طفيف بينهما ،ويتعلق مب�صدر اخلط�أ الذي يتم

ح�سابه� ،إذ يفرت�ض منوذج الت�أثريات الثابتة �أن جميع الدرا�سات لها
حجم �أثر واحد فقط ،و�أن االختالفات ناجمة عن اخلط�أ يف اختيار
عينة الدرا�سة� ،أو قد يعود ذلك لأن عدد الدرا�سات قليل(Borenstein,
 .)et al., 2009يف حني يفرت�ض منوذج الت�أثريات الع�شوائية �أن حجم
الأثر الفعلي قد يختلف من درا�سة �إىل �أخرى ب�سبب متغريات مثل:
العمر ،وامل�ستوى التعليمي ،وحجم العينة خ�صو�ص ًا عندما تكون
عينة الدرا�سة �أقل من( )20فرداً .ويجري حتديد النموذج امل�ستخدم
وفق ًا لقيمة اختبار كوكران( ) ،ومقارنتة بقيمة اختبار كاي تربيع
( ) بدرجات حرية (
) ،ومتثل( ) عدد الدرا�سات
املت�ضمنة يف التحليل(.)Pigott, 2012
9 .9مقارنة حجوم الأثر :بعد حتديد النموذج امل�ستخدم،
والتعامل مع القيم املتطرفة ،يهتم ما وراء التحليل يف حتديد حجوم
الأثر وفق ًا للمتغريات املع ّدلة مثل :مو�ضوع الدرا�سة ،فرتة تطبيق
الربنامج ،املرحلة الدرا�سية ... ،الخ ،وهناك عدة طرق ملقارنة حجوم
الأثر بني املجموعات املختلفة؛ منها :حتليل املع ّدل (Moderator
 ،)analysisوهي طريقة �إح�صائية اليجاد الفرق بني حجوم الأثر
عرب املجموعات ،وطُ ّورت هذه الطريقة يف عام  1985من قبل
هيديغز و�أولكن ( ،)Hedges and Olkinوت�صبح حجوم الأثر هي
املتغري التابع ،واملتغريات املع ّدلة متثل املتغريات امل�ستقلة(  (�Coo
 .)per, et al., 2009وتنق�سم قيمة االختبار الإح�صائي �إىل قيمتني
 ،وعلى افرتا�ض �أن جميع حجوم الأثر
،
هما:
متجان�سة داخل املجموعات ،وميكن كتابة الفر�ضية ال�صفرية وفق ًا
لل�صيغة الآتية:

ومتثل  :حجم الأثر املقدر للدرا�سة الواقعة داخل
املجموعة  ،وت�شري �إىل عدد املجموعات ،مقابل فر�ضية بديلة:
يوجد على الأقل حجم �أثر يف املجموعة يختلف عن متو�سط حجم
�أثر املجموعة ،بحيث يوجد يف كل جمموعة عدد من حجوم الأثر

 ،ويعتمد اختبار التجان�س الكلي داخل املجموعات(
على
تقدير حجوم الأثر داخل كل جمموعة ،من خالل العالقة الريا�ضية
التالية (:)Pigott, 2012

 ،ومتثل
مقلوب تباين حجم الأثر
�إذ متثل
املتو�سط احل�سابي حلجوم الأثر للمجموعة ويعطى وفق ًا للعالقة
التالية:

خمتلف عن متو�سط املجموعة.
والختبار مدى اختالف حجوم الأثر بني املجموعات ت�صاغ
الفر�ضية ال�صفرية وفق ًا ملا يلي:

بقيمة اختبار كاي تربيع ،بدرجات
وتقارن قيمة
حرية مقدارها (
)� ،إذ متثل  :عدد حجوم الأثر ،وترف�ض
الفر�ضية ال�صفرية اذا كانت القيمة املح�سوبة لـ
�أكرب من
القيمة احلرجة لـ اختبار كاي تربيع ،وهذا يعني وجود جمموعة
على الأقل غري متجان�سة ،مبعنى �آخر هناك حجم �أثر واحد على الأقل
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ويتم ح�ساب قيمة التجان�س بني املجموعات(
ح�سب العالقة الريا�ضية التالية:

ومتثل

)

 :جمموع �أوزان حجوم الأثر يف املجموعة ،
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 :قيمة متو�سط حجوم الأثر للمجموعة  ،ومتثل :
ومتثل
متثل متو�سط حجوم الأثر الكلي ،وميكن ح�ساب هذه املقادير وفق ًا
للعالقات التالية:

بقيمة اختبار كاي تربيع،
وتقارن قيمة
بدرجات حرية مقدارها (
) ،وترف�ض الفر�ضية ال�صفرية اذا
كانت القيمة املح�سوبة لـ
�أكرب من القيمة احلرجة لـ
اختبار كاي تربيع ،وبالتايل يوجد فروق بني متو�سطات حجوم �أثر
املجموعات ،ويطلق عليه “ حتليل التباين الأحادي حلجوم الأثر”،
وت�شابه
حتليل التباين الأحادي ( ،)ANOVAوتختلف
يف حتديد �أوزان للخط�أ الع�شوائي بد ًال من تقدير تباين اخلط�أ ،ومن
ثم ميكن احلكم على جمموع املربعات مبا�رشة كاختبار �إح�صائي
للحكم على الفروق بني متو�سطات حجوم الأثر (Cooper, et al.,
.)2009
منوذج التعلم البنائي االجتماعي
ت�شهد العملية الرتبوية عدداً من التحديات ،منها :نق�ص
الإمكانات ،وزيادة �أعداد الطلبة يف الف�صول الدرا�سية ،وال�شك
املتزايد حول حتقيق النتاجات التعليمية ،وملواجهة مثل هذه
التحديات ميكن تنفيذ العملية الرتبوية من خالل اللجوء �إىل مناذج
ديناميكية توفر حلو ًال فعالة لتطوير �أداء الطلبة �أكادمييا ،وتنمية
مهاراتهم الإجتماعية(.)Hilk, 2013
ويعد النموذج البنائي الإجتماعي �أحد هذه النماذج ،ويعد
فيجوت�سكي ( )Vygotskyمن �أبرز رواد هذا النموذج ،ويرى �أن التعلم
يحدث من خالل التفاعل بني املتعلمني ،بحيث يتم تطوير املعرفة
وفهمها من خالل العملية الن�شطة لتبادل الأفكار يف �سياق اجتماعي
من خالل جمموعات تعاونية ( .)Amineh & Asl, 2015ويوفر
هذا النموذج �إطار لكيفية تفاعل الطلبة مع ًا ملعاجلة املعلومات
والبناءات اجلديدة ،وحل امل�شكالت الناجمة من الت�صورات اخلاطئة،
وا�ستك�شاف بدائل وحلول لها ،كما يحفزهم على مواجهة االختالفات
وتطوير مفاهيم جديدة ()Suhendi & Purwarno, 2018
ويرتجم التعلم التعاوين فل�سفة النظرية البنائية االجتماعية
من خالل ت�شجيع املتعلمني على بناء املعرفة الالزمة لتعلم �أكرث
بقاء ،وتوفري بيئة تعلم داعمة لبناء املعرفة من خالل التفاو�ض
االجتماعي والتعاون داخل جمموعات �صغرية ،وتعتمد عملية
التعلم على تبادل املعلومات بني �أع�ضاء املجموعة وحتفيز الأداء
لكل فرد ينتمي للمجموعة ( ،)Turgut & Turgut, 2018وينبثق عن
التعلم التعاوين العديد من اال�سرتاتيجيات ،منها :ا�سرتاتيجيات
التعلم الن�شط ،التدري�س التباديل ،والأحجية املتقطعة ،وا�سرتاتيجية
لعب الأدوار ،وا�سرتاتيجية فكر -زاوج � -شارك ،وا�سرتاتيجية ال�رسد
والق�صة ،والتعلم باللعب ،والع�صف الذهني.
وعليه فقد ت�سارعت وترية الأبحاث الهادفة �إىل ا�ستخدام
ا�سرتاتيجات التدري�س ،ومع حتول النموذج الرتبوي من منوذج
تعليمي حموره املعلم �إىل منوذج �أكرث ن�شاطاً ،وقد �أثار هذا التغيري

يف املنظور اهتمام الباحثني .وقد ركزت الأبحاث حول التعليم
على متغريات تربوية منها :املهارات اللغوية .وقد �أُجريت العديد
من الر�سائل والأطروحات اجلامعية التي ركزت على ت�أثري منوذج
التعلم البنائي االجتماعي على املهارات اللغوية .فقد �أ�شارت درا�سة
يو�سف وجو�ش ويو�سف (� )Yusuf, Jusoh, & Yusuf, 2019إىل
فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم التعاوين يف تنمية املهارات
اللغوية ،كما بينت درا�سة يافوز و�أر�سالن ()Yavuz & Arslan, 2018
فاعليته .ويف البيئة الرتبوية الأردنية بينت درا�سة الزبن()2017
فاعلية ا�ستخدام دوائر الأدب يف تنمية مهارات التحدث والكتابة،
و�أ�شارت درا�سة اليا�سني(� )2016إىل فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
اجلدول الذاتي يف تنمية مهارات القراءة والكتابة ،وعلى الرغم من
توافر الكثري من الدرا�سات التي تتحقق من فاعلية ت�أثري التعلم
البنائي االجتماعي �إال �أن نتائجها قد تباينت ،لذلك ظهرت احلاجة
�إىل ا�ستخدام �أ�سلوب مينح الباحثني القدرة على جتميع النتائج
ودجمها وتوليفها �إح�صائي ًا عن طريق ا�ستخدام �أ�سلوب ما وراء
التحليل للخروج با�ستنتاجات مفيدة من البيانات الإح�صائية
الواردة منها .ويزخر الأدب الرتبوي بالعديد من الدرا�سات التي
تناولت هذا املو�ضوع كدرا�سة ح�سني( )2015التي هدفت �إىل
التق�صي عن م�ؤ�رشات التحليل البعدي لبحوث فاعلية التعلم التعاوين
املرتبطة بالتح�صيل الدرا�سي واجتاهات الطلبة نحو املواد الدرا�سية
املختلفة يف الأردن ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستق�صت الباحثة عن
الدرا�سات التي تناولت فاعلية التعلم التعاوين خالل الفرتة ما بني
 ، 2014 - 1985وبلغ عددها ( )53درا�سة ،وقد توزعت على ()41
درا�سة تناولت �أثر التعلم التعاوين يف التح�صيل الدرا�سي ،و()12
درا�سة بحثت يف �أثر التعلم التعاوين يف اجتاهات الطلبة نحو املواد
الدرا�سية ،وتبني من نتائج الدرا�سة �أن قيمة متو�سط حجوم الأثر
ملتغري التح�صيل الدرا�سي ( ) .93وملتغري االجتاهات (.) .88
وعلى �صعيد �آخر قام كابر وتارمي ()Capar & Tarim, 2016
بدرا�سة هدفت للك�شف عن ما وراء التحليل للدرا�سات التي تناولت
فاعلية �أ�ساليب التعلم التعاوين على متغري التح�صيل الدرا�سي
ومتغري االجتاهات نحو التعلم ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة قام
الباحثان باال�ستق�صاء عن الدرا�سات التي تناولت فاعلية التعلم
التعاوين خالل الفرتة ما بني  ،2010 - 1988وبلغ عدد الدرا�سات
( ،)36وجرى ا�ستخدام منوذج الت�أثريات الع�شوائية ،وتبني من نتائج
الدرا�سة �أن متو�سط حجوم الأثر ملتغري التح�صيل الدرا�سي قد بلغ
( ، ) .59يف حني بلغ متو�سط حجوم الأثر ملتغري االجتاهات (.) .16
وقامت عبداهلل ( )2017بدرا�سة هدفت ملعرفة م�ؤ�رشات
التحليل البعدي لنتائج الدرا�سات التي تناولت التعلم الن�شط يف
تدري�س العلوم يف م�رص ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستق�صت الباحثة
عن الدرا�سات التي تناولت التعلم الن�شط خالل الفرتة - 2000
 ،2015والبالغ عددها ( )110درا�سة ،وجرى ا�ستبعاد ( )48درا�سة
لعدم توافرها ملعايري الدرا�سة ،وتبني من نتائج الدرا�سة �أن متو�سط
حجوم الأثر الكلي قد بلغ (.)3.772
وقام تورغوت و تورغورت ( )Turgut & Turgut, 2018بدرا�سة
هدفت لإجراء ما وراء التحليل للدرا�سات التي تناولت فاعلية �أ�ساليب
التعلم التعاوين على التح�صيل الدرا�سي ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
ا�ستق�صى الباحثان الدرا�سات التي تناولت فاعلية التعلم التعاوين
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ما وراء التحليل لنتائج الرسائل اجلامعية التي تناولت فاعلية املنحى البنائي االجتماعي
في تنمية املهارات اللغوية في األردن خالل الفترة من 2017-2010

د.نور مفلح محاسنه

خالل الفرتة من( ،)2017 - 2000ويلغ عددها ( )47درا�سة ،ومت
ا�ستخدام منوذج الت�أثريات الع�شوائية ،وتبني من نتائج الدرا�سة �أن
متو�سط حجوم الأثر( ،) .84كما تبني عدم وجود فروق ًا ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات حجوم الأثر وفق ًا لفرتة تطبيق الأ�سلوب.
و�أجرى كول ( ),Cole 2018درا�سة هدفت لإجراء ما وراء
التحليل للدرا�سات التي تناولت فاعلية ا�ستخدام تعلم الأقران
على تعليم اللغة االجنليزية ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحث
باال�ستق�صاء عن الدرا�سات التي تناولت فاعلية ا�ستخدام تعلم
الأقران خالل الفرتة ما بني  ،2017 - 1997وبلغ عدد الدرا�سات
( ،)37ومت ا�ستخدام منوذج الت�أثريات الع�شوائية ،وتبني من نتائج
الدرا�سة �أن متو�سط حجوم الأثر ملتغري تعلم اللغة قد بلغ (.) .578
ويف الآونة الأخرية �أجرى ت�شن ويانغ ()Chen & Yang, 2019
درا�سة هدفت لإجراء ما وراء التحليل لنتائج الدرا�سات التي تناولت
فاعلية التعلم القائم على امل�شاريع يف التح�صيل الدرا�سي ،ولتحقيق
�أغرا�ض الدرا�سة ا�ستق�صى الباحثان عن الدرا�سات املتعلقة بالتعلم
القائم على امل�شاريع خالل الفرتة من  ،2017 - 1998وبلغ عددها
( )30درا�سة ،وجرى ا�ستخدام منوذج التاثريات الع�شوائية ،وتبني
من نتائج الدرا�سة �أن متو�سط حجوم الأثر قد بلغ ( ،) .77وتبني
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات حجوم الأثر تعزى
لزمن التطبيق ل�صالح اكرث من �ساعتني ،كما تبني عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات حجوم الأثر تعزى حلجم العينة.
ويف ال�صدد نف�سه �أجرى غار�سون واكيفيدو( (�Garzon & Acev
 )edo, 2019درا�سة هدفت �إىل �إجراء ما وراء التحليل للدرا�سات التي
تناولت �أثر البيئة التعليمية املعززة على تعلم الطالب ،ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ا�ستق�صى الباحثان الدرا�سات التي تناولت �أثر البيئة
املعززة للتعليم خالل الفرتة من  ،2018 - 2010وبلغت ()62
درا�سة ،وجرى ا�ستخدام منوذج الت�أثريات الع�شوائية ،وتبني من
نتائج الدرا�سة �أن متو�سط حجوم الأثر الكلي قد بلغ ( ،)0.71وتبني
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف قيم حجوم الأثر تعزى للمرحلة
الدرا�سية ول�صالح املرحلة االبتدائية ،ويف جمال الدرا�سة ول�صالح
جمال الهند�سة.
وقام زوه وثومب�سون و�سواريز وبينغ (Zhu, Thompson,
 )Suarez, & Peng, 2019بدرا�سة هدفت لإجراء ما وراء التحليل
للدرا�سات التي تناولت فاعلية �أ�سلوب التعلم العك�سي يف التح�صيل
الدرا�سي ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستق�صى الباحثون عن الدرا�سات
التي تناولت التعلم املعكو�س خالل الفرتة من ،2017 - 2012
وبلغ عددها ( )92درا�سة ،ومت ا�ستخدام منوذج الت�أثريات الع�شوائية،
وتبني من نتائج الدرا�سة �أن متو�سط حجوم الأثر الكلي قد بلغ (.55
) ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات حجوم الأثر تعزى للم�ستوى التعليمي ،وحجم العينة،
ومدة تطبيق الأ�سلوب ،بينما وجدت فروق ًا دالة �إح�صائي ًا بني
متو�سطات حجوم الأثر تعزى لنوع املن�شور ول�صالح الأبحاث
املن�شورة.
�ض من درا�سات ،يالحظ �أنها تتفق مع الدرا�سة
يف �ضوء ما ُع ِر َ
احلالية يف ا�ستخدامها �أ�سلوب ما وراء التحليل لعدد من الدرا�سات
املتعلقة ب�أثر ا�ستخدام املنحى البنائي االجتماعي� ،إال �أن الدرا�سة
احلالية تنفرد عنها با�ستخدام ا�سرتاتيجيات منبثقة عن التعلم
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البنائي االجتماعي وعدم االكتفاء با�سرتاتيجية واحدة كما يف
الدرا�سات ال�سابقة ،كما تتميز الدرا�سة احلالية بتناولها ملتغري
مهارات لغوية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
�شهدت العلوم الإن�سانية زيادة هائلة يف البحوث املن�شورة
يف الن�صف الثاين من القرن املا�ضي؛ ما جعل �آالف الباحثني
يدر�سون املو�ضوعات نف�سها مع اختالف النتائج ،وغالب ًا ما تكون
متناق�ضة ،الأمر الذي �أدى لبحث العلماء عن �أف�ضل ال�سبل لتلخي�ص
البحوث والدرا�سات .ومع التزايد امل�ستمر لتيار الدرا�سات والبحوث
التي تتناول فاعلية منحى التعلم البنائي االجتماعي على بع�ض
املتغريات الرتبويةُ ،يلحظ ب�أن نتائجها خمتلفة مع �أنها �أجريت
ب�شكل م�ستقل عن بع�ضها بع�ضا ،ويالحظ �أن معظم الباحثني
يكتفون بعر�ض نتائج الداللة الإح�صائية دون اعتبار لداللة الفروق
�أو العالقة بني املتغريات ،وقلة من الباحثني من يناق�شون نتائجهم
يف �ضوء الداللة العملية لتو�ضيح �أثر املتغري امل�ستقل على املتغري
التابع ،وقد تباينت نتائج الدرا�سات التي تناولت ت�أثري منحى التعلم
البنائي االجتماعي التي �أجريت يف تنمية املهارات اللغوية يف
البيئة الأردنية ،وقد �أظهرت نتائج بع�ض هذه الدرا�سات وجود �أثر
غري دال �إح�صائيا ال�ستخدامه .لذا جاءت هذه الدرا�سة للإجابة عن
اال�سئلة التالية:
1 .1ما حجم الأثر الكلي للدرا�سات التجريبية التي تناولت
فاعلية ا�ستخدام منوذج التعلم البنائي االجتماعي يف تنمية
املهارات اللغوية والتي �أجريت يف اجلامعات الأردنية خالل الفرتة
ما بني ()2017 - 2010؟
2 .2هل يوجد فروق ذات داللة اح�صائية بني متو�سطات
حجوم الأثر للدرا�سات التجريبية التي تناولت فاعلية ا�ستخدام
منوذج التعلم البنائي االجتماعي يف تنمية املهارات اللغوية والتي
أجريت خالل الفرتة ما بني ( )2017 - 2010تعزى لفرتة تطبيق
�
ْ
املتغري التجريبي؟
3 .3هل يوجد فروق ذات داللة اح�صائية بني متو�سطات
حجوم الأثر للدرا�سات التجريبية التي تناولت فاعلية ا�ستخدام
منوذج التعلم البنائي االجتماعي يف تنمية املهارات اللغوية والتي
أجريت خالل الفرتة ما بني ( )2017 - 2010تعزى لـحجم العينة؟
�
ْ

أهداف الدراسة
�إن الغر�ض الرئي�سي من هذه الدرا�سة جتميع نتائج الدرا�سات
التي تناولت فاعلية ا�ستخدام منحى التعلم البنائي االجتماعي
يف تنمية املهارات اللغوية ،و�إجراء ما وراء التحليل لنتائج هذه
الدرا�سات ،وحتديد �أدلة �إح�صائية لدعم ا�ستخدامه ،لذا تهدف الدرا�سة
�إىل ما يلي:
1 .1الك�شف عن حجم الأثر الكلي للدرا�سات التجريبية التي
تناولت فاعلية ا�ستخدام منوذج التعلم البنائي االجتماعي يف تنمية
أجريت يف اجلامعات الأردنية خالل الفرتة
املهارات اللغوية والتي �
ْ
ما بني (.)2017 - 2010
2 .2الك�شف عن الفروق بني متو�سطات حجوم الأثر للدرا�سات
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التجريبية التي تناولت فاعلية ا�ستخدام منوذج التعلم البنائي
أجريت يف اجلامعات
االجتماعي يف تنمية املهارات اللغوية والتي �
ْ
الأردنية خالل الفرتة ما بني ( )2017 - 2010تعزى لـ (فرتة
تطبيق املتغري التجريبي ،حجم العينة).

أهمية الدراسة
تكت�سب الدرا�سة �أهميتها من جانبني� ،أحدهما نظري،
والآخر تطبيقي ،فتتمثل �أهميتها النظرية يف تناولها �أ�سلوب ما
وراء التحليل ،الذي يعمل على زيادة القوة الإح�صائية من خالل
دمج عدد كبري من العينات ،و�إعطاء فر�صة �أكرب للك�شف عن حجم
الأثر احلقيقي ،كما تربز �أهمية هذه الدرا�سة برتكيزها على حتليل
املع ّدل ( )Mederator Analysisوا�ستخدام اختبار كوكران للتجان�س
للحكم على الفروقات بني متو�سطات حجوم الأثر با�ستخدام منوذج
الت�أثريات الع�شوائية ،كما تتجلى �أهمية هذه الدرا�سة باختيارها
للر�سائل والأطروحات اجلامعية غري املن�شورة املنجزة يف جامعة
الريموك واجلامعة الأردنية ،كما ت�شكل هذه الدرا�سة مرجع ًا م�ساعداً
للباحثني الذين قد يعملون على ا�ستخدام ما وراء التحليل ك�أ�سلوب
لتجميع نتائج درا�سات متعلقة مب�شكالت بحثية.
�أما الأهمية التطبيقية تتمثل يف كرثة وت�سارع وترية الر�سائل
والأطروحات اجلامعية يف جمال ا�سرتاتيجات التدري�س القائمة على
املنحى البنائي وزيادة االهتمام بها ،وندرة الدرا�سات التي تناولت
جتميع نتائجها ومعاجلتها �إح�صائي ًا على مقيا�س م�شرتك من خالل
مراجعة منهجية ،وعدم االعتماد على املراجعات الق�ص�صية ،كما
تربز �أهميتها التطبيقية من خالل ما توفره من بيانات معلومات
ونتائج حول هذه الر�سائل والأطروحات اجلامعية� ،إذا ما �أُخِ َذ بهذه
النتائج ،فقد ت�سهم يف م�ساعدة الباحثني واملخت�صني ومتخذي
القرارات الرتبوية اخلا�صة باختيار ا�سرتاتيجيات التدري�س من خالل
تزويدهم مبعلومات �أكرث دقة حول الظروف املنا�سبة للمعاجلة ،من
خالل اختيار حجم العينة املنا�سب وفرتة التطبيق املنا�سبة.
مصطلحات الدراسة
ما وراء التحليل :و ُي َع َّر ُف �إجرائي ًا ب�أنه� :أ�سلوب كمي �إح�صائي
منظم لتنظيم وتلخي�ص وا�ستخراج املعلومات من كم هائل من
النتائج التي تو�صلت �إليها جمموعة البحوث ،والدرا�سات التجريبية،
و�شبه التجريبية التي تناولت منوذج التعلم البنائي االجتماعي،
بهدف التو�صل �إىل ا�ستنتاج عام ب�ش�أن فعالية هذه الدرا�سات؛
ومن ثم �إمكانية التو�صل �إىل اتخاذ قرار معني من تبني نتائج هذه
البحوث.
النموذج البنائي االجتماعي :يعرفه زيتون وزيتون (،2007
�ص )41ب�أنه :عملية اجتماعية يتفاعل الطالب فيها مع الأ�شياء،
والأحداث من خالل حوا�سهم التي ت�ساعد على ربط معرفتهم
ال�سابقة مع املعرفة احلالية التي تت�ضمن املعتقدات ،والأفكار،
وال�صور ،لأنه من غري املمكن الف�صل بني �أفكار الفرد واملكونات
االجتماعية املحيطة به” .و ُي َع َّر ُف �إجرائي ًا ب�أنه :منوذج مت ا�ستخدام
ا�سرتاتيجيات منبثقة عنه يف درا�سات جتريبية �أجريت يف اجلامعات
الأردنية خالل الفرتة 2017 - 2010م ملعرفة ت�أثريه يف تنمية
املهارات اللغوية.

حدود الدراسة
تتحدد الدرا�سة على ما ي�أتي:
 قد حتتوي الدرا�سات على حجم عينة �صغري.
 �إدراج الر�سائل والأطروحات التي تناولت فاعلية ا�ستخدام
منوذج التعلم البنائي االجتماعي يف تنمية املهارات اللغوية.
 �إدراج الر�سائل والأطروحات اجلامعية التي نوق�شت يف
جامعة الريموك واجلامعة الأردنية يف الأردن.
 الر�سائل والأطروحات املنجزة يف الفرتة من 2010
وحتى  ،2017والتي ا�ستطاعت الباحثة احل�صول عليها ب�شكل كامل
�سواء ورقي ًا �أو الكرتونياً.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
ب�سبب طبيعة الدرا�سة اتبعت الباحثة �أ�سلوب ما وراء التحليل،
والذي يهتم بجمع بيانات كمية �سابقة تتعلق ب�أهداف الدرا�سة،
وقيا�س حجم الأثر( ،)Effect Sizeوتتيح نتائج ما وراء التحليل
للباحث حتديد كفاءة برنامج �أو تدخل معني ،كما ي�ستخدم حجم
الأثر يف ا�ستك�شاف العالقة بني املتغريات.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الر�سائل والأطروحات
اجلامعية التي تناولت مو�ضوع حتديد �أثر �أو فاعلية منحى التعلم
البنائي االجتماعي يف تنمية املهارات اللغوية خالل الفرتة املمتدة
ما بني( :الأول من يناير  2010حتى  31دي�سمرب  )2017يف
يت�س َن للباحثة احل�صول على رقم �أكيد لهذه
اجلامعات الأردنية ،ومل ّ
الدرا�سات.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )23ر�سالة و�أطروحة جامعية
تناولت مو�ضوع حتديد �أثر �أو فاعلية منحى التعلم البنائي
االجتماعي يف تنمية املهارات اللغوية خالل الفرتة املمتدة ما
بني( :الأول من يناير  2010حتى  31دي�سمرب  )2017يف جامعة
الريموك واجلامعة الأردنية ،وقد �أجريت ( )15درا�سة يف جامعة
الريموك ،و( )8درا�سات يف اجلامعة الأردنية.
أداة الدراسة
تعد �أداة الدرا�سة يف �أبحاث ما وراء التحليل عبارة عن
منوذج ترميزي ،ولتحقيق غر�ض الدرا�سة جرى تطوير منوذج ًا
لرتميز الدرا�سات ،وا�ستعانت الباحثة بالنماذج الرتميزية املو ّثقة
يف درا�سات �سابقة .و�شمل منوذج الرتميز على �أربعة �أجزاء� ،أولها:
متغريات التعريف بالدرا�سة؛ وثانيها :متغريات ت�صميم الدرا�سة؛
وثالثها :املتغري التجريبي واملتغري التابع؛ ورابعها :البيانات
الإح�صائية ،وقد مت توثيق كل درا�سة على انفراد وفق ًا ملعايري �إدراج
الدرا�سات التي جرى حتديدها.
صدق أداة الدراسة
للت�أكد من ال�صدق الظاهري لأداة الدرا�سة مت عر�ض النموذج
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ما وراء التحليل لنتائج الرسائل اجلامعية التي تناولت فاعلية املنحى البنائي االجتماعي
في تنمية املهارات اللغوية في األردن خالل الفترة من 2017-2010

د.نور مفلح محاسنه

للمجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية على القيا�س البعدي،
والتي مكّنت الباحثة من ح�ساب حجوم الأثر.
 اختيار الدرا�سات التي قد �أجريت خالل الفرتة الزمنية ما
بني  2017 - 2010يف جامعة الريموك واجلامعة الأردنية ،ومت
اختيار هذه الفرتة متا�شي ًا مع اعتماد املعلمني على ا�سرتاتيجيات
التعلم البنائي يف التدري�س ،يف �ضوء توجهات وزارة الرتبية
والتعليم يف الأردن لإ�صالح وتطوير التعليم م�ؤخراً.
 �أن يكون لأدوات الدرا�سة درجة مقبولة من ال�صدق
طبق �أدوات القيا�س على كل املجموعات التجريبية
والثبات ،و�أن ُت ّ
وال�ضابطة ،و�أن يكون هناك تكاف�ؤ بني �أفراد عينة الدرا�سة التي مت
تق�سيمها �إىل جمموعات جتريبية و�ضابطة ،وبالتايل ميكن الوثوق
يف نتائجها.
3 .3حتديد املتغريات
�أوالً :املتغري التجريبي ،جرى اختيار الدرا�سات التي تناولت
ا�سرتاتيجية واحدة �أو �أكرث من ا�سرتاتيجيات التعلم البنائي
االجتماعي كمتغري م�ستقل.
ثانياً :املتغري التابع ،جرى اختيار الدرا�سات التي تناولت
فاعلية ا�سرتاتيجية التعلم البنائي على متغريات لغوية.

ب�صورته الأولية على جمموعة من املحكمني وعددهم ( ،)8ثالثة
منهم يحملون درجة الدكتوراة يف املناهج والتدري�س ،وخم�سة منهم
يحملون �شهادة الدكتوراة يف القيا�س والتقومي ،حيث طلب �إىل كل
من ه�ؤالء املحكمني �إبداء ر�أيهم يف حمتوى منوذج الرتميز ،وذكر �أي
مالحظات لإدراج املتغريات �أو حذفها ،ومنا�سبة ت�صنيف املتغريات
وبناء على ذلك جرى �إعداد
والأخذ باملالحظات التي مت تقدميها،
ً
النموذج النهائي للرتميز ،كما هو مو�ضح يف ملحق (.)1
ثبات أداة الدراسة
يعد ملء منوذج الرتميز الذي مت �إن�شا�ؤه لأغرا�ض ما وراء
التحليل �أمراً مهم ًا ملوثوقية الرتميز ،وللت�أكد من �أن ترميز الدرا�سات
كان دقيق ًا ومت�سقاً ،ا�ستعانت الباحثة مبخت�ص �آخر ،وقد مت مناق�شة
الأ�سا�س النظري لت�ضمني الدرا�سات ،وحتديد معايري ت�ضمني
وا�ستبعاد الدرا�سات ،ومت ح�ساب معامل كابا بني بيانات الباحثة
واملحلل وبلغت قيمته ملتغريات :فرتة تطبيق املتغري التجريبي،
حجم العينة ( .)0.87 ،0.82 ، 0.82،0.89 ،0.84ويتبني من
هذه القيم �أن حتليل الدرا�سة يتمتع بدرجة منا�سبة من االتقاق بني
املحللني� ،إذ ي�شري م�ؤ�رش ثبات الرتميز �إىل قيم مرتفعة تزيد على
(.)0.8
إجراءات الدراسة
اتبعت الدرا�سة الإجراءات التالية:
1 .1حتديد الدرا�سات ال�سابقة وكيفية احل�صول عليها حيث
ا�ستندت الباحثة يف ح�رص عينتهما واختيارهما م�صادر الدرا�سات
على املوقع االلكرتوين ملكتبة احل�سني بن طالل-جامعة الريموك،
وملكتبة اجلامعة الأردنية ،ولقواعد البيانات اخلا�صة بكلتيهما،
وحمرك البحث ( ،)googleوقاعدة املعلومات العربية (دار
املنظومة) ،وا�ستخدمت كلمات مفتاحية لعملية البحث من خالل
مراجعة الأدبيات ال�سابقة ،مثل� :أثر ا�سرتاتيجية ،فاعلية برنامج،
النموذج البنائي،التعلم التعاوين.
2 .2مت حتديد معايري ت�ضمني الدرا�سات وا�ستبعادها من
خالل االعتماد على بع�ض الدرا�سات ال�سابقة� ،إذ تعطي املعايري قوة
للنتائج النهائية ملا وراء التحليل ،وتتمثل يف املعايري التالية:
 اختيار الدرا�سات التجريبية �أو �شبه التجريبية التي بحثت
�أثر �أو فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم البنائي االجتماعي
كمتغري م�ستقل من خالل بناء ا�سرتاتيجية �أو واالعتماد على
الدرا�سات التي تناولت جمموعة �ضابطة يف ت�صميمها.
 �أن يكون ت�صميم الدرا�سة كمياً ،و�أن ت�شمل الدرا�سة
على حجم العينة واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

املتغريات الوسيطة
وهي متغريات ت�صف الدرا�سات الأولية وميكن من خاللها
التنب�ؤ بتباين حجوم الأثر املح�سوبة لالختبارات االح�صائية
امل�ستخدمة لفح�ص الفر�ضيات يف كل درا�سة لال�ستفادة منها يف
درا�سة ما وراء التحليل ومتثلت املتغريات الو�سيطة مبا يلي:
 فرتة تطبيق �أداة الدرا�سة :وتراوحت من� 4 - 1أ�سابيع،
� 8 - 5أ�سابيع� 12 - 9 ،أ�سبوعا.
 حجم العينة :ومتثلت بالفئات :اقل من  40فرد ،من - 41
 80فرداً ،من  120 - 81فرداً� ،أكرب من  121فرداً.
4 .4ترميز الدرا�سات
جرى فح�ص الدرا�سات كاملة ،والت�أكد من ا�ستيفاء الدرا�سات
ل�رشوط الت�ضمني �أو اال�ستبعاد .ثم �رشعت الباحثة يف ترميز
الدرا�سات وفق ًا لنموذج الرتميز املعتمد.
5 .5ا�ستخراج البيانات وتبويبها
جرى ا�ستخراج البيانات من كل درا�سة موثقة وتعبئة منوذج
الرتميز ورقياً ،وكتابة الرمز اخلا�ص بكل منها ،ثم بعد ذلك مت
تبويب البيانات و�إدخالها �إىل الربامج الإح�صائية.

م�ؤ�رشات التجان�س

النموذج

عدد
حجوم
الأثر

متو�سط
حجوم
الأثر

اخلط أ�
املعياري

قيمة اختبار
( )

درجات
احلرية

pvalue

الت�أثريات الثابتة

39

1.23

.039

388.85

38

.0

الت�أثريات الع�شوائية

39

1.63

.130
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6 .6املعاجلة الإح�صائية
جرى ا�ستخدام �صيغة هيديجز ( )Hedges’s gاملمثلة
باملعادلة رقم ( )1حل�ساب قيمة حجم الأثر ،واملو�صى با�ستخدامها
يف عدد من الدرا�سات ،كما �أو�صت العديد من الربامج الإح�صائية
با�ستخدام �صيغة هيديجز ()Hedges’s g؛ عند وجود �أكرث من
طريقينت تدري�سيتني بنف�س الدرا�سة ،واعتبار كل واحدة منهما وحدة
للتحليل مثل برنامج ( )Rبحزمته ( ،)Effsizeواع ُت ِم َد الت�صنيف
الذي اقرتحه كوهني ( )Cohenللحكم على قيمة حجم الأثر ،حيث
تعد القيمة �أقل من  .4قيمة منخف�ضة ،وتعد القيمة من .8 – .4
متو�سطة ،وتعد القيمة �أكرب من .8قيمة مرتفعة ،كما ا�ستخدم م�ؤ�رش
كوكران  Qحل�ساب داللة الفروق يف حجوم الأثر.
7 .7الربامج امل�ستخدمة:
مت ا�ستخدام برنامج مايكو�سوفت �إك�سل( )Excelلتبويب
البيانات ،وبرنامج ( ،)SPSSولتحليل البيانات ا�ستخدمت الباحثة
برنامج ما وراء التحليل ال�شامل(  (�Comprehensive Meta-analy
.)sis
نتائج الدراسة
يتناول هذا اجلزء نتائج الدرا�سة والإجراءات التي مت اتباعها
با�ستخدام ما وراء التحليل ،وذلك للإجابة عن ا�سئلة الدرا�سة ح�سب
ت�سل�سلها ،وذلك على النحو الآتي:
ال�س�ؤال الأول :ما حجم الأثر الكلي للدرا�سات التجريبية التي
تناولت فاعلية ا�ستخدام منوذج التعلم البنائي االجتماعي يف تنمية
املهارات اللغوية والتي مت �إجرا�ؤها يف اجلامعات الأردنية خالل
الفرتة ما بني ()2017 - 2010؟
لتحديد حجم الأثر الكلي للدرا�سات التي تناولت فاعلية التعلم
البنائي االجتماعي يف تنمية املهارات اللغوية مت �إيجاد معدل حجم
الأثر الكلي لنموذج الت�أثريات الثابتة ولنموذج الت�أثريات الع�شوائية،
وحتديد قيمة اختبار التجان�س ،كما يف اجلدول الآتي:
الجدول ()1
احصائيات نموذج التأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية

املتغري

عدد حجوم
الأثر

متو�سط
حجوم الأثر

اخلط�أ
املعياري

من  9 -12ا�سبوع ًا

6

2.395

.296

من  5-8ا�سبوع ًا

28

1.551

.152

.257
1.199
5
من � 1-4أ�سابيع
قيمة التجان�س بني املجموعات ،ودرجات احلرية والداللة الإح�صائية:

ويت�ضح من جدول رقم (� )1أن متو�سط حجوم الأثر الكلي
للدرا�سات التجريبية التي بحثت يف فاعلية ا�ستخدام منحى
التعلم البنائي االجتماعي يف متغري مهارات لغوية لنموذج
الت�أثريات الثابتة قد بلغ ( ،)1.23وقد بلغ عدد حجوم الأثر الكلي

( .)39ويالحظ �أن قيمة اختبار كوكران للتجان�س( ) قد بلغت
( ،)388.85وعند مقارنة هذه القيمة بالقيمة احلرجة الختبار (
) بدرجات حرية ( ) ،يت�ضح �أن قيم حجوم الأثر غري متجان�سة.
وبناء على ذلك ،ف�إن حجوم الأثر غري متجان�سة بدرجة كبرية ،لذلك
جل�أت الباحثة �إىل ا�ستخدام منوذج الت�أثريات الع�شوائية .وقد يكون
ال�سبب وراء عدم التجان�س تنوع الدرا�سات يف العلوم االجتماعية،
واختالف املو�ضوعات الدرا�سية ،واختالف املنهجيات امل�ستخدمة،
وتنوع �أ�ساليب اختيار العينة ،وتنوع املقايي�س امل�ستخدمة يف قيا�س
املتغريات التابعة .واختالف املرحلة الدرا�سية لأفراد عينة الدرا�سة،
واختالف نوع �أفراد عينة الدرا�سة .بالإ�ضافة �إىل اختالف حجوم
العينات امل�ستخدمة يف التحليل ،واختالف املهارات والقدرات التي
تتطلبها املواد الدرا�سية املختلفة .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج
درا�سة كابر وتارمي ( )Capar & Tarim, 2016ودرا�سة تورغوت و
تورغورت ( ) Turgut & Turgut, 2018ودرا�سة كول(),Cole 2018
ودرا�سة ت�شن ويانغ ( )Chen & Yang, 2019ودرا�سة غار�سون
واكيفيدو (.)Garzon & Acevedo, 2019
كما يت�ضح من جدول رقم (� )1أن متو�سط حجوم الأثر للدرا�سات
التجريبية التي بحثت يف فاعلية ا�ستخدام منحى التعلم البنائي يف
متغريات تربوية وفق ًا لنموذج الت�أثريات الع�شوائية قد بلغ (،)1.63
وقد بلغ عدد حجوم الأثر الكلي ( )39حجم �أثر ،ووفق ًا لت�صنيف
كوهني يعد م�ستوى حجم الأثر م�ستوى مرتفع جدا ،وميكن عزو هذه
النتيجة �إىل �أن بع�ض الباحثني يقومون ب�إخفاء نتائجهم احلقيقية،
ويقوموا بتزوير النتائج عند ظهور عدم الداللة الإح�صائية ،كما قد
يكون ال�سبب التكلفة واجلهد الذي يبذل عند التخطيط والتدريب على
اال�سرتاتيجيات البنائية ،كما �أن لت�أثري هاوثورن(  (�Hawthorne Ef
 )fectالذي ي�شري �إىل �أن زيادة االهتمام بطرق التدري�س وحداثتها
ُي�شعر املعلمون ب�أنهم حتت املجهر و�أنهم مراقبون ،فيعيدوا التفكري
يف ممار�ساتهم و�أدوارهم داخل الف�صول ،مما يجعلهم �أكرث �أدراك ًا
ثم ،اختلفت �رشوط
بحاجات الطالب ،و�أكرث توافق ًا معها ،ومن ّ
التعلم .كما للإ�صالحات التي يتبناها النظام الرتبوي يف الأردن
دور يف هذه النتيجة ،و�سعيه يف حت�سني م�ستويات م�شاركة الأردن
يف االختبارات الدولية مبجاالت العلوم والريا�ضيات والقراءة.
ال�س�ؤال الثاين :هل يوجد فروق ذات داللة اح�صائية بني
متو�سطات حجوم الأثر للدرا�سات التجريبية التي تناولت فاعلية
ا�ستخدام منوذج التعلم البنائي االجتماعي يف تنمية املهارات
أجريت خالل الفرتة ما بني ( )2017 - 2010تعزى
اللغوية والتي �
ْ
لـ (فرتة تطبيق املتغري التجريبي)؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين و�إيجاد حجم الأثر الكلي ،مت
ح�ساب حجم الأثر جلميع الدرا�سات موزعة وفق ًا ملتغري زمن تطبيق
املتغري التجريبي ،ووفق ًا لفرتة تطبيق املتغري التجريبي كما يف
اجلدول الآتي:
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ما وراء التحليل لنتائج الرسائل اجلامعية التي تناولت فاعلية املنحى البنائي االجتماعي
في تنمية املهارات اللغوية في األردن خالل الفترة من 2017-2010

د.نور مفلح محاسنه

الجدول ()2

اخلط أ�
متو�سط
عدد حجوم
املتغري
املعياري
حجوم الأثر
الأثر
قيمة التجان�س بني املجموعات ،ودرجات احلرية والداللة الإح�صائية:

حجم األثر وعدد حجوم األثر وقيمة اختبار التجانس بين المجموعات موزعة حسب فترة
تطبيق المتغير التجريبي

املتغري

عدد حجوم
الأثر

متو�سط
حجوم الأثر

اخلط�أ
املعياري

من12 - 9ا�سبوع ًا

6

2.395

.296

من  8 - 5ا�سبوع ًا

28

1.551

.152

من � 4 - 1أ�سابيع
قيمة التجان�س بني املجموعات ،ودرجات احلرية والداللة الإح�صائية:
5

1.199

.257

ويت�ضح من جدول رقم (� )2أن قيمة اختبار كوكران للتجان�س
ما بني املجموعات ( ) قد بلغت(
) ،وعند مقارنة هذه
الق مية بالقيمة احلرجة الختبار ( ) بدرجات حرية (
) ،يت�ضح وجود فروقا ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات حجوم
الأثر تعزى لفرتة تطبيق املتغري التجريبي .وميكن تف�سري ذلك ب�أن
التدخالت الطويلة الأمد قد تتيح للطالب التح�ضري اجليد الدرو�س
واال�ستعداد لالمتحانات ،وعمل تغذية راجعة با�ستمرار ،كما تتيح
للمتعلمني التكيف مع �أ�سلوب التدري�س ،كما تتيح التدخالت طويلة
الأمد للمعلمني �إعداد �أن�شطة تعليمية �أكرث تف�صي ًال بحيث تنا�سب
جميع املتعلمني ،وال تن�سجم هذه النتيجة مع درا�سة تورغوت و
تورغورت ( ،)Turgut & Turgut, 2018ودرا�سة زوه وثومب�سون
و�سواريز وبينغ ( )Zhu, Thompson, Suarez, & Peng, 2019التي
�أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية تعزى لفرتة
تطبيق املتغري التجريبي.
ال�س�ؤال الثالث :هل يوجد فروق ذات داللة اح�صائية بني
متو�سطات حجوم الأثر للدرا�سات التجريبية التي تناولت فاعلية
ا�ستخدام منوذج التعلم البنائي االجتماعي يف تنمية املهارات
اللغوية والتي مت �إجرا�ؤها خالل الفرتة ما بني ()2017 - 2010
تعزى لـ (حجم العينة)؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،جرى ح�ساب حجم الأثر جلميع
الدرا�سات موزعة وفق ًا ملتغري زمن تطبيق املتغري التجريبي ،ووفق ًا
حلجم العينة كما يف اجلدول الآتي:
الجدول ()3
حجم األثر وعدد حجوم األثر وقيمة اختبار التجانس بين المجموعات موزعة حسب حجم
العينة

املتغري

عدد حجوم
الأثر

متو�سط
حجوم الأثر

اخلط�أ
املعياري

من  1-40فرداُ

5

2.698

.486

من  41-80فرداً

20

1.765

.180

من 81-120فرداً

7

1.519

.356

�أكرث من 120

7

0.854

.118
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ويت�ضح من جدول رقم (� )3أن قيمة اختبار كوكران للتجان�س
ما بني املجموعات ( ) قد بلغت(
) ،وعند مقارنة هذه
القيمة بالقيمة احلرجة الختبار ( ) بدرجات حرية (
) ،يت�ضح وجود فروقا ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات حجوم
الأثر تعزى حلجم العينة .وميكن تف�سري ذلك ب�أن حجم العينة القليل
يوفر فر�صة للمعلم بتطبيق �أن�شطة التعلم والتعليم كما يجب ،وميكّنه
من مراقبة جميع املتعلمني ومتابعة تعلمهم خطوة بخطوة ،وتوفري
تغذية راجعة لهم ،ويدعم احتياجاتهم ،وتوجيههم �إىل التفكري ب�شكل
�أكرث ،ومتكينهم من اكت�ساب مهارات خمتلفة .وتتما�شى هذه النتيحة
مع االجتاه العام يف العامل املتعلق بتقليل �أحجام الف�صول ،وجتنب
االزدحام لتوفري فر�صة مثالية للتعلم ،ومل تن�سجم هذه النتيجة
مع درا�سة ت�شن ويانغ ( )Chen & Yang, 2019التي بينت �أف�ضلية
ال�صفوف املزدحمة.

االستنتاجات
الآتي:

تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج ميكن �إجمالها يف

 �إن ا�ستخدام منحى التعلم البنائي االجتماعي
وا�سرتاتيجياته له �أثر مرتفع على تنمية املهارات اللغوية� ،إذ جاء
متو�سط حجوم الأثر لهذه اال�سرتاتيجيات مب�ستوى مرتفع ،هذا يدل
على فاعليتها يف حتقيق الأهداف التعليمية.
 تبنت الدرا�سة منوذج الت�أثريات الع�شوائية ،وذلك ملنا�سبته
للبحوث االجتماعية� ،إذ تبني �أن حجوم الأثر مل تكن متجان�سة من
خالل فح�ص م�ؤ�رشات التجان�س املمثلة باختبار كوكران للتجان�س.
 بينت النتائج �أف�ضلية فرتة تطبيق املتغري التجريبي
الطويلة.
 بينت النتائج �أف�ضلية ا�ستخدام عينات �صغرية احلجم.

التوصيات
و�صى مبا ي�أتي:
ا�ستنادا ً �إىل ما جرى التو�صل �إليه من نتائجُ ،ي َ
1 .1دعوة وزارة الرتبية والتعليم لأن تكون ال�صفوف الدرا�سية
دون  30طالب.
2 .2توجيه الباحثني واملهتمني بالدرا�سات �شبه التجريبية
�إىل حتديد الفرتة املنا�سبة للمعاجلة ،وحجم العينة املنا�سب ،حيث
بينت نتائج الدرا�سة فعالية فرتة تطبيق املتغري التجريبي من ( - 9
� 12أ�سبوعاً) ،وحجم عينة �أقل من ( )41فرداً.
3 .3دعوة للباحثني امل�ستقبليني ب�إجراء درا�سات تتعلق
بـ�إجراء درا�سة ملقارنة حجوم الأثر با�ستخدام �أكرث من طريقة،
وتق�صي الفروقات بني متو�سطات حجوم الأثر وفق ًا للت�صميم
ّ
امل�ستخدم وجامعة الباحث ،وتو�سيع نطاق البحث للر�سائل
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