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أثر التدريس بأسلوب القضايا اجلدلية يف حتصيل طالب الصف الرابع 

  األدبي يف مادة تأريخ احلضارة العربية اإلسالمية
              

  حسني هاشم هندول.د.م. أ             مضر صباح عبد جابر 
        جامعة القادسية- كلية الرتبية

  :ملخص البحث
دريس بأسلوب القضايا الجدلية في تحصيل طالب الصف الرابع األدبـي           يهدف البحث الحالي لمعرفة أثر الت      

  :اآلتية عن الفرضية اإلجابة إلىسعى البحث الحالي يفي مادة تأريخ الحضارة العربية اإلسالمية و
بـين متوسـط درجـات طـالب     ) ٠‚٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة     -

 ألسلوب تدريس القـضايا الجدليـة ودرجـات المجموعـة           وفقسون  المجموعة التجريبية الذين يدر   
 الضابطة الذين يدرسون بالطريقة التقليدية باختبار التحصيل؟

 فـي إعداديـة   األدبـي  الصف الرابـع   طالبطالباً من) ٤٩(ولإلجابة عن السؤال استعملت عينة مؤلفة من    
 مجموعتين ضـابطة    إلىوتم تقسيمهم عشوائياً    محافظة النجف االشرف    في   للبنين في قضاء المناذرة      األبراج

 أسـلوب   باسـتعمال والثانية التجريبية درسـت     ، طالباً) ٢٥ ( مكونة من  )االعتيادية(درست بالطريقة التقليدية    
تم استخراج المتوسطات   ،وبعد تطبيق إجراءات البحث على أفراد العينة      .طالباً) ٢٤ ( مكونة من  القضايا الجدلية 

 وعند تحليـل البيانـات تـم        . للعالمات الكلية ألفراد العينة    )t-test( واختبار   افات المعيارية واالنحر،الحسابية
 إلـى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل ألفراد عينة الدراسة في التحـصيل تعـزى    :إلىالتوصل  
ـ  ، أسلوب القضايا الجدلية ولصالح المجموعة التجريبية  استعمال  عـدة  إلـى ث وفي ضوء النتائج خلـص البح

 للـصف   اإلسـالمية  الطرائق التقليدية في تدريس مادة تاريخ الحضارة العربيـة           من لتقليل ا :توصيات أهمها 
  .ألدبيالرابع ا

  الفصل األول
   وأهميتهمشكلة البحث

 تعد مادة التاريخ كونها إحدى المواد األساسية التي          
يدرسها النشء في جميع المراحل الدراسـية كونـه         

حياة األمم فهو سـجل أحـداث الحيـاة         يمثل سجل   
انطالقا من أهميـة التـأريخ      و.. .تعاقبهاوتسلسلها و 

التركيز علـى   ،أصبح لزاماً على مـدرس التـأريخ      

تدريب المتعلمين على التخطيط واإلعداد والمشاركة      
 من خالل قيامه بتدريب     ،في العملية التعليمية التعلمية   

المصادر الطالب على جمع المعلومات والرجوع الى       
غير أن واقع تدريس مادة التأريخ تـشوبه     ، والمراجع

األساليب النمطية التي تعيق تحقيق األهداف التربوية       
 ،)١٩٨٥:١٥،سعادة(.هذه المادة المنشودة من تدريس    

 تدريس التأريخ بطريقـة تقليديـة   إضافة إلى ذلك يتم   
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هي إلقاء المدرس لمادة الدرس واسـتخدام الـسبورة         
 مما يثير في نفوس الطـالب الملـل         والطباشير فقط 

وقلة التفاعل بـين الطـالب      ،والسأم من هذه الطريقة   
والمدرسين والسيما في درس التأريخ وهـذا يجعـل         
الطالب يشكون من صعوبة فهم المـادة ويـشعرون         

                                  )٤٦: ١٩٩١،االزيرجاوي. (بالملل منها
تأريخ تواجـه بعـض      تدريس مادة ال   يأتيذلك  ل     

يتـصل  ما ،عوامل عدة منهـا   الصعوبات ترجع الى    
بطبيعة هذه المادة نفسها واآلخر يتـصل باألسـاليب         

 فمن الناحية األولى    .التي يتبعها المدرس في التدريس    
يلحظ أن التأريخ علم استداللي نـستدل فيـه علـى           
أحداث الماضي بما تتم معرفته من حقائق تأريخيـة         

يمكنه معرفة الماضي علـى نحـو    جزئية فالمؤرخ ال  
بـه   فما يقوم ، كامل أو على درجة عالية من التعيين      

هو جمع الحقائق وتنظيمها ثم اشتقاق استنتاجات يـتم       
ثـم إخـضاع هـذه      ،من خاللها صياغة الفـروض    

الفروض لعمليات معقدة مـن الدراسـة والتحقيـق         
ة حتى يتحقق من صحة مـا       والتقويم لألدلة التأريخي  

 فـإن األنـشطة     األخرى أما من الناحية     ،توصل إليه 
 التدريسية التقليدية في المؤسسات التربوية      واألساليب

ال تستطيع أن تقدم العون الكبير لتنميـة المكونـات          
ــا     ــتالف أنواعه ــى اخ ــا عل ــوب فيه المرغ

ــات،والمهارات،والعادات،كالمعلومات ، واالتجاهــ
 يضاف الى ذلك أن التفكير ببناء أنظمة تعليمية معينة        
يسهم في تسهيل عملية التعلم والتعليم وفق األسـس          
التي يجري من خاللها تحقيـق األهـداف التربويـة          

لذا فقـد اقتـضت الـضرورة       ، المنشودة بات مفقوداً  
التفكير في مواقف تكـون أجـدى مـن األسـلوب           

 وهذه المواقف ينبغـي أن تكـون مقترنـة          ،التقليدي

ـ          ة بالنظام التعليمي فـي داخـل المؤسـسة التربوي
حيث ينبغي أن يقوم المدرسون والطلبة عنـد        ،المعنية

بتعديل وتنظـيم المحتـوى     ،دراسة أي مقرر دراسي   
واألنشطة أو أجزاء من مكونات هذا المحتـوى فـي        

 إطارهـا ضوء االحتياجات والظروف التي يسير في       
  )٢٣٤: ٢٠٠٤،الزند( .ذلك النظام

ومن خالل االطالع على األدبيـات والدراسـات           
ة ومقابلة مدرسـي هـذه المـادة واللقـاءات          السابق

المتكررة مع ذوي االختصاص اتـضح للباحـث أن         
عملية تدريس مادة التاريخ السائدة باتت تحتاج الـى         

فما يزال واقع هذه العملية تقليدياً      ، التطوير والتحسين 
قياساً الى المستجدات واالتجاهات المعاصـرة التـي        

كـذلك  ،لمـادة تدريس هـذه ا    في مجال  شهدها العالم 
اتضح بأن هناك مشكلة حقيقية تمثلت في أن أغلـب          
مدرسي هذه المادة اليستخدمون أي أسلوب أو طريقة        
تثير اهتمام الطالب في الدرس ممـا كـان يـؤدي           
بالطالب الى الملل والسأم مـن الـدرس والـشروذ          

 أضافة الى عدم وجود دراسات سـابقة فـي          الذهني
 أثـر التـدريس     علـى  الباحثانالعراق على حد علم     

بأسلوب القضايا الجدلية في تحصيل طالب الـصف        
 وعلى ضوء ما سبق عرضـه ارتـأى         الرابع األدبي 

 إجراء هذا البحث للتعرف على أثر التدريس        الباحثان
تحصيل طالب الـصف    بأسلوب القضايا الجدلية في     

 في مادة تـأريخ الحـضارة العربيـة         الرابع األدبي 
  :ة البحث الحالي كونهولذلك تنبع أهمي .اإلسالمية

يقدم أسلوب تدريس مضافاً إلى األسـاليب         -١
التدريسية األخرى بأسلوب القضايا الجدليـة    
يمكن أن يستفيد منه المدرسـون والطلبـة        

  .ونالباحثو
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يقدم للمدرسين أسلوب تدريس يمكن إن يثير        -٢
دافعية واهتمام الطالب إلى مـادة التـاريخ        

ـ        ي للتخلص او التقليل من الـصعوبات الت
  .يعاني منها الطالب

اختبارا تحصيلياً موضـوعياً    يقدم للمدرسين    -٣
في تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية يمكن      

 .االفادة منه في تقويم تحصيل الطالب

وتنمية  الحاجة إلى زيادة التحصيل الدراسي     -٤
 .بالقدرات العقلية للطال

أهمية المرحلة اإلعدادية بوصفها حلقة  -٥
المتوسطة الوصل بين المرحلتين 

 إذ يصل الطالب في هذه ،والجامعية
المرحلة إلى درجة من النضج العقلي فيكون 

 .راً على التحليل وإصدار األحكامقاد

ين بأسلوب الجدل الباحثاناهتمام عدد من  -٦
والحوار كونه يعد ظاهرة صحية في المجتمع 

دراسة وهذا ما أكدته عدة دراسات منها دراسة 
ودراسة ، )Fzgerald,1977(فيتزجيرالد 
ودراسة  ،)Holman,1979(هولمان 

، )٢٠٠١،كرم( ودراسة ،)١٩٩٩،كرم(
 .)٢٠٠١الجزار والجمل (ودراسة 

   :هدف البحث
 معرفـة أثـر التـدريس    إلـى يهدف البحث الحالي   

بأسلوب القضايا الجدلية في تحصيل طالب الـصف        
 في مادة تـاريخ الحـضارة العربيـة         الرابع األدبي 

  .اإلسالمية
  :ة البحثفرضي

وقد انبثق من هدف البحث المذكور سالفاً الفرضـية         
      :الصفرية اآلتية

التوجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد          -
بين متوسـط درجـات     ) ٠‚٠٥(مستوى الداللة   

 وفقـاً طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون      
ألسلوب تـدريس القـضايا الجدليـة ودرجـات         

الطريقـة  المجموعة الضابطة الذين يدرسـون ب     
  .التقليدية باختبار التحصيل

  :حدود البحث
  : يتحدد البحث الحالي بـ  
 ٢٠٠٩ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي -١

– ٢٠١٠ .  
 األبواب الستة األخيرة من كتاب تأريخ الحضارة -٢

العربية اإلسالمية للصف الرابع األدبي المقرر 
 ٢٠١٠ – ٢٠٠٩تدريسه في العام الدراسي 

  .لطبعة الخامسة والعشرونا
 عينة من طالب الصف الرابع األدبي في -٣

في قضاء ) إعدادية األبراج للبنين(مدرسة
  .محافظة النجف األشرف/ المناذرة 

  :تحديد المصطلحات
  :  Teachingالتدريس 

 إيـصال عملية   "بأنه) ٢٠٠٥،زيتون(عرفه   -١
ــات  ــىالمعلوم ــان إل                      ". الدارســينأذه

 )٢٥: ٢٠٠٥،زيتون(

كـل الجهـود     " بأنه) ٢٠٠٥،عرفة(وعرفه   -٢
المبذولة من المعلم من اجل مساعدة التالميـذ        
على النمـو المتكامـل كـل وفـق ظروفـه           

 )٥: ٢٠٠٥ ،عرفة(    ".واستعداداته وقدراته 

عبارة عن  " بأنه  ) "أ"٢٠٠٧،إبراهيم(وعرفه -٣
عملية لقاء معنـوي ومـادي بـين المـدرس          

لطالب وذلك بنقل المخزون المعرفـي مـن        وا
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عقله من خالل طاقته المخزونـه وأحاسيـسه        
ومشاعره المكنونة وذلـك ليكـسب الموقـف        

 ٢٠٠٧،إبراهيم.  ("التدريسي رونقه وجاذبيته    
   )٩٠٦": أ"

أنـه  ) " ٢٠٠٨،العدوان و الحوامـدة   (وعرفه   -٤
عملية انـسانية مقـصورة هـدفها مـساعدة         

و الجانـب التطبيقـي      فه ،المتعلمين على التعلم  
 ويتضمن شروط الـتعلم و      ،التكنولوجي للتربية 

 وقد يـتم    ، ويحتاج الى معلم أو آلة     ،التعليم معا 
ــا    ــصف أو خارجه ــة ال ــل غرف                              ".داخ

 )٥: ٢٠٠٨ ، والحوامدة،العدوان(

هـو كافـة    : "  بقوله )٢٠٠٩، عطيه(وعرفه   -٥
 المدرس في   الظروف واإلمكانيات التي يوفرها   

موقف تدريسي معين وكافة اإلجراءات التـي       
يتخذها في سبيل مساعدة المتعلمين على تحقيق       

  ".األهــداف المحــددة لــذلك الموقــف   
 )٣٣٧:٢٠٠٩،عطيه(

وفي ضوء التعاريف الـسابقة للتـدريس يمكـن         
 كل الجهود التي بـذلها      : على انه  إجرائياتعريفه  

لـى  من أجـل إيـصال المعلومـات ا    ) الباحثان(
ـ  منـتظم على نحو   ) عينه البحث (الطالب    اوفق

لقدراتهم واستعداداتهم سواء من وسائل تعليميـة       
  .أو مصادر خاصة بموضوع الدراسة

  :styleاألسلوب 
" بأنـه ) ١٩٨٤،ابو حطب وصـادق   ( عرفه -١

طريقة المعلم فـي التعامـل مـع الموقـف          
 هر خـصائص شخـصيته    ظالتعليمي التي تُ  

يس وتكنيكاتـه  وتتفاعل فيها طرائـق التـدر    
بحيث تؤدي إلى ظهـور الفـروق الفرديـة         

بين المعلمين فـي عملهـم داخـل         المتسقة
                               .المدرسة سواء داخل الفـصل أو خارجـه       

 )٤٠٦: ١٩٨٤ابو حطب وصادق (

ھ -٢ د(عرف د ومحم ھ)١٩٩١،محم ــزء " : أن الج
اإلجرائي من طريقة التدريس التي يعتمـدها       

قل وإيـصال مادتـه أو خبـرات        المدرس لن 
محمـد ومحمـد،    (   ."المنهج إلى التالميـذ   

٥١: ١٩٩١( 

الـسلوك   " :أنـه ) ٢٠٠٠،السامرائي(عرفه -٣
الذي يمارسه المدرس باسـتمرار ويفـضله       
على غيره من األساليب فـي تعاملـه مـع          
ــن   ــره م ــن غي ــزه ع ــد يمي ــة وق الطلب

  )٩٨: ٢٠٠٠السامرائي، (  ".المدرسين
إجـراءات  : " أنه) ٢٠٠٠،السكران( عرفه   -٤

خاصة يقوم بها المعلم ضـمن اإلجـراءات        
 ".العامة التي تجري في موقف تعليمي معين      

 )١٢١:٢٠٠٠،السكران(

األسـلوب  : " أنـه ) ٢٠٠٦،الربيعي( عرفه -٥
الذي يتبعه المدرس في تنفيذ طريقة التدريس       
بصورة تميزه عن غيره من المدرسين الذين       

بط  والتـي تـرت    ،يستخدمون نفس الطريقـة   
بصورة أساسـية بالخـصائص الشخـصية       

  )١٢٤:٢٠٠٦،الربيعي(   ".للمعلم
 في ضـوء مـا      إجرائياويمكن تعريف األسلوب    

هـو مجموعـة اإلجـراءات،       انـه : ذكر أعاله 
 فـي أثنـاء     )الباحثـان (والتدابير التي استعملها    

لغـرض  األساسـية    عينة البحث    ب لطال هتدريس
  .أهداف بحثهتحقيق 
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   Controversial issues :     القضايا الجدلية
ــا  -١ ــا ) ١٩٩٦، Lock wood(عرفه " إنه

مجموعة من المشكالت الخالفية المتنوعـة      
التي بقيت حلولها مفتوحة لعدم وجود اتفـاق        

 ) Lock wood, 1996,p45      (".حولها 

اختالف القوم  " إنها  ) ٢٠٠٥،الجمل(عرفها   -٢
أي ذهب كل منهم الى خالف ما ذهب إليـه          

الف الكالم تناقضه او تفاوته وقد      اآلخر واخت 
وردت في القرآن الكريم في آيات عديدة قال        

وما اخْتَلَفَ فيه إلًا الًذين ُأوتُوه من       "  :تعالى
     منَهيغْياً بنَاتُ بيالْب متْهاءا جم دعالبقـرة ( "ب: 

الًذين اخْتَلَفُوا  و إن   :" وقوله تعالى  )٢١٣آية  
 ي الْكف     يدعب قَاقي شآيـة   :البقـرة  ("تَابِ لَف 
 )٣٦٩: ٢٠٠٥ ،الجمل         ().١٧٦

" إنهـا   ) ٢٠٠٦،ابو اصبع ، قطاوي(عرفها   -٣
مجموعة األحداث والتغيرات الـسائدة فـي       
ــسياسية   ــاالت ال ــي المج ــع ف  ،المجتم

ــصادية ــة،واالقت ــة، واالجتماعي  ، والديني
ع  التي لم يتوصل فيها أفراد المجتم      ،والثقافية

الى أحكام قاطعه والزالـت محـل نقـاش         
: ٢٠٠٦ ، ابـو اصـبع    ،قطاوي(".  وخالف

١٢١( 

الموضـوعات  " إنها  : )٢٠٠٧،قطاوي(عرفها   -٤
والتغيرات التي تثيـر الجـدل والنقـاش فـي          

 وتحدد مدى جدليتها من قبل المدرسة       ،المجتمع
 )٢٦٥:٢٠٠٧،قطاوي (".والمجتمع 

مواقـف   إنهـا ال   : إجرائيا الباحثانعرفها   وقد    
التعليمية التي اختلفت حولها وجهات نظر عينـة        

بذكر روايات مؤيـدة وأخـرى   اما البحث متمثلة   

والتي   او هي باألساس قضية جدلية     معارضة لها 
ما زالت قابلة للفحص والنقاش والمداولـة بحثـاً      
عن معلومات صادقة في تاريخ الحضارة العربية       

 .اإلسالمية

  :التحصيل
معرفة أو مهارة " انه )١٩٧١عاقل (عرفه  -١

مقتبسة وهو خالف القدرة وذلك الن اإلنجاز 
  )١٣ :١٩٧٩ ،عاقل( ."أمر فعلي وليس إمكانية

إنجاز أو تحصيل " انه )١٩٧٨الحفني (عرفه  -٢
في المادة ويعني بلوغ مستوى معين من الكفاية 
في الدراسة سواء في المدرسة أم في الجامعة 

المقننة أو وتحدد ذلك اختبارات التحصيل 
 ،الحفني(  ."قديرات المدرسين أو االثنان معاًت

١١ :١٩٧٨(  
النتيجة النهائية  " : انه)١٩٩٧عرفه الخليلي ( -٣

الطالب ودرجة تقدمه في تعلم  التي تبين مستوى
  )٦ :١٩٩٧ ،الخليلي(. "ما يتوقع منه أن يتعلمه

ما :أما التعريف اإلجرائي للتحصيل فهو
 من درجات في )ة البحثعين(صل عليه الطالبيح

 الباحثان أعده الذي ألبعدي ألتحصيلياالختبار 
  .بحثألغراض هذه ال

  : الصف الرابع األدبي
وهو الصف األول من أصل ثالثة صفوف من  

  .المرحلة اإلعدادية التي تلي المرحلة المتوسطة
  الفصل الثاني
  دراسات سابقة

سنعرض في هذا الفصل بعض الدراسات التي 
 والتي تم التوصل إليها ،ي هذا المجالأجريت ف

  .لكونها ذات مساس مباشر بأهداف البحث وإجراءاته
  .الدراسات العربية : أوالً  

  :مصر) ١٩٩٨،الجزار و الجمل( دراسة -١
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هدفت الدراسة تحديد فاعلية برنامج مقتـرح           
لتدريس القضايا الجدلية بمقرر التاريخ لطـالب       

عض مهـارات التفكيـر   كليات التربية في تنمية ب  
الناقد واالتجاه نحو استخدام الجدل في تـدريس        

 المنهج التجريبـي فـي   الباحثان أستخدم  ،التأريخ
 اختبـار   الباحثـان اختيار عينة البحث وأستخدم     

لقياس مهارة تقويم الحجج التأريخيـة ومقيـاس        
االتجاهات نحو استخدام القـضايا الجدليـة فـي         

ة البحث من طالب    تدريس التأريخ ثم اختيار عين    
الدبلوم العامة بكلية التربية باالسماعلية جامعـة       

طالباً تم تقسيمهم الـى     ) ٨٠(قناة السويس بلغت    
 وبعـد تطبيـق     ،مجموعتين تجريبية وضـابطة   

أدوات البحث على مجموعتي البحث واسـتخدام       
األساليب اإلحصائية وتم التوصل الى عدد مـن        

  :النتائج منها
جريبية علـى درجـات     حصول المجموعة الت  -١

درجة في المقياس حيث حـصل      ) ٢٠(أعلى من   
  . درجة)٢٠(على أعلى من ) ٤٠( طالباً من ٢٨
 موجـب  اتجاهبلغت نسبة الطالب الذين لديهم    -٢

من % ٩٥نحو الدراسة كأسلوب مناقشة القضايا      
الجـزار  ( . المجموعـة التجريبيـة    أفـراد عدد  

 )١٩٩٨:٢٥٠،والجمل
  :كويتال) ١٩٩٩ ،كرم( دراسة -٢
هدفت الدراسة التعرف على محتوى كتب المواد           

االجتماعية في المرحلة الثانوية بدولة الكويت ومدى       
 ،احتواءها للقضايا الجدلية وكيفية ظهورها وترتيبهـا      

 المنهج الوصفي مع استخدام تحليل      الباحثانوقد اتبع   
المحتوى وقد شملت عينة الدراسة من جميع الكتـب         

د االجتماعية في المرحلة الثانوية بدولة      الدراسية للموا 
 وبلغ مجموعهـا    ١٩٩٩ -١٩٩٨الكويت في عامي    

عشرة كتب مقسمة علـى أربـع سـنوات دراسـية           
فقرة وعنـد اسـتخدام    ) ٢١(وتكونت أداة البحث من     

الوسائل اإلحصائية وهي متوسط التكرارات ونـسبها       
المئوية وقد وظفت هذه لتحديد نسبة االتفاق لمعرفـة         

ت الثبات لألداة والمتوسطات الحـسابية ولقـد        درجا
  :توصلت هذه الدراسة الى

ْإن القضايا الجدلية التي تعكس محور مناهج        -١
المواد االجتماعية في المرحلة الثانوية لـم       

  .تتناول بشكل علمي وموضوعي وشمولي
إن كتاب التاريخ للعالم الحديث والمعاصـر        -٢

 يعـد مـن أفـضل    )للصف الرابع الثانوي (
 .تب من حيث شموليته للقضايا الجدليةالك

التأكيد علـى مبـدأ الحريـة فـي اآلراء           -٣
والمناقشة وأسلوب التحاور كأساس لتنميـة      

  )٦٦ -٣٧: ١٩٩٩،كرم   (.التفكير الحر
 :الكويت) ٢٠٠١ ،كرم( دراسة -٣

هدفت الدراسة التعـرف علـى أراء مـوجهي          -١
 المواد االجتماعية في التعليم العام بدولـة الكويـت        
واقتراح تصنيف وترتيب للقضايا الجدليـة حـسب        
اتجاهات موجهي المواد االجتماعية وبيان أسـباب       

لمـواد  عدم تضمين القضايا الجدلية فـي منـاهج ا        
 تكونت عينـة البحـث مـن مـوجهي          ،االجتماعية

وموجهات المواد االجتماعية في الوزارة حيث كان       
موجهة وقـد اسـتخدم     ) ١٣(موجهاً و ) ٢٣(عددهم  

 المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على آراء       حثانالبا
 أداة  الباحثان وقد استخدم    ،موجهي المواد االجتماعية  

 الباحثـان  قضية جدلية وقـد قـام        )٣٠(مكونة من   
  Reliability Analysisبقياس الثبـات باسـتخدام   

 الحزمة اإلحـصائية  الباحثانلكل سؤال وقد استخدم    
SPSS لمعالجة البيانات. 

  :رت هذه الدراسةوقد أظه
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إن القضايا الجدلية جميعها مهمـة خاصـة          - أ
  .قضايا حقوق اإلنسان والبيئة

 أهمية القضايا الجدلية في منـاهج مراحـل         -ب
  .التعليم العام

 إن هناك فروق ذات داللة إحـصائية فيمـا          -ج
يتعلق بمتغيرات الدراسة نحو جدليـة القـضايا        
.  وأهميتها وأسـباب عـدم تـضمينها وترتيبهـا        

  )٦٦ -٦٠:٢٠٠١،رمك(
  :الدراسات األجنبية: ثانياً 

) Fitzgerald, 1977(دراسة فيتزجيرالـد   -
  :الواليات المتحدة األمريكية

 هدفت الدراسة التعرف على أثر استعمال ثـالث           
 – المحاضـرة    –الحـوار   (طرائق تدريسية هي    
على تعليم مدرسي المستقبل    ) المحاضرة الموجهة 

ـ  ) المعلمين( ى طريقـة التـدريس     وتدريبهم عل
، االستقصائي في موضوع الدراسات االجتماعية    

طالبـاً اختيـروا    ) ١٢٠(كان عدد عينة الدراسة     
بصورة عشوائية ثم وزعوا بنفس الطريقة ألربع       
مجاميع واحدة ضابطة وثالث تجريبيـة وذلـك        

طالب لكـل مجموعـة ولقـد قـام         ) ٣٠(بواقع  
 باالستعانة بثالث محاضـرين لتـدريس       الباحثان

 بعد نهايـة    الباحثانالمجموعات التجريبية وطبق    
التجربة اختباراً تحصيلياً لقياس الجانب المعرفي      
واستخدم في تحليل البيانات تحليل التبـاين وقـد         

  :أظهرت النتائج اآلتية
إن الطالب الذين درسوا بطريقـة الحـوار         -

والمحاضرة الموجهة حصلوا علـى نتـائج       
سـوا  أفضل بكثير من الطـالب الـذين در       

  .بطريقة المحاضرة فقط

اليوجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين          -
تحصيل الطـالب الـذين درسـوا بطريقـة      
ــوار  ــة والحـ ــرة الموجهـ   .المحاضـ

)Fitzgerald,D 1977,p62-72(  
موازنة الدراسات السابقة :  
من خالل عرض الدراسات السابقة يمكن إعطـاء          

ـ       ا صورة عن المؤشرات والدالالت التي اسـتفاد منه
  : في دراسته الحالية وهي على النحو التاليالباحثان
تباينت الدراسات الـسابقة فـي       :األهداف -١

تحقيق األهداف وفي عدد من المتغيـرات       
معرفة أثر لثالث    المستقلة إذ هدف بعضها   

إذ ) ١٩٧٧،فيتزجيرالـد (متغيرات كدراسة   
أثر عقد مقارنة بين ثـالث      (هدفت معرفة   

 المحاضـرة   –طرائق تدريسية هي الحوار     
 إمـا الدراسـات     ) المحاضرة الموجهـة   –

األخرى فقد هدفت التعرف على اثر متغير       
) ١٩٩٩،كــرم(مــستقل واحــد كدراســة 

 أمـا   ،)١٩٩٨ ،الجزار والجمـل  (ودراسة  
 الحالي فقد اتفـق مـع المجموعـة         بحثال

األخيرة إذ هدفت إلى التعرف علـى اثـر         
أسـلوب تـدريس    (متغير مستقل واحد وهو   

ولقد تباينت الدراسات من     ،)جدليةالقضايا ال 
حيث عدد المتغيرات التابعة منها احتـوى       

فيتزجيرالد (على متغير تابع واحد كدراسة      
ومنها من  ) ٢٠٠١ ،كرم(ودراسة  ) ١٩٧٧

احتوى على متغيـرين تـابعين كدراسـة        
 بحـث  إمـا ال   ،)١٩٩٨ ،الجزار والجمـل  (

الحالي ففقد اتفق مع المجموعـة األولـى        
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متغير تابع واحـد وهـو      حيث شملت على    
  . )التحصيل(

أجريت الدراسات على    :المرحلة الدراسية  -٢
مراحل مختلفة فبعضها اجري على طالب      
ــة   ــين كدراســ ــد المعلمــ معهــ

وبعضها اجري علـى    ) ١٩٧٧،فيتزجيرالد(
 المواد االجتماعية كدراسة    معلمي ومعلمات 

) ٢٠٠١،كـرم (ودراسـة   ) ١٩٩٩ ،كرم(
العامـة  وبعضها اجري على طالب الدبلوم      

الجــزار (كليــة التربيــة كدراســة   
 الحـالي فقـد     بحثأما ال ، )١٩٩٨،والجمل

  .طبقت على طالب المرحلة اإلعدادية
 تباينت الدراسات السابقة فـي      :حجم العينة  -٣

 اذ  ،حجم العينة التي طبقت عليها التجربـة      
 -٤٦(تراوحت عدد افراد العينـات بـين        

موجها ) ٤٦(حيث كان حجم العينة     ) ١٢٠
) ٨٠(و، )٢٠٠١،كـرم ( كدراسة   وموجهة

 و  ،)١٩٩٨،الجزار والجمل (طالباً كدراسة   
ــة ) ١٢٠( ــاً كدراس ــد(طالب  ،فيتزجيرال

 الحالي فقد اتفـق مـع       بحث أما ال  ،)١٩٧٧
في حجم العينة حيث    ) ٢٠٠١ ،كرم(دراسة  

  .طالباً) ٤٧(بلغ عدد أفراد عينتها 

تباينت الدراسات السابقة فـي   :مدة التجربة  -٤
ستغرقتها إلجراء التجربة ففـي     المدة التي ا  

فقـد  ) ٢٠٠١،الجـزار والجمـل   (دراسة  
 لبحـث استغرقت فصل دراسي كامل امـا ا   

الحالي فأنه استغرق فصالً دراسياً كـامالً       
 الحـالي مـع دراسـة       بحثتفق ال يوبذلك  

 .)١٩٩٨،الجزار والجمل(

 تباينـت أمـاكن     :مكان إجـراء التجربـة     -٥
 فمنها مـا أجـري فـي        ،الدراسات السابقة 

ومنها ) ١٩٧٧فيتزجيرالد  (مريكا كدراسة   أ
ما أجري في بعض البلدان العربية كدراسة       

فقد ) ٢٠٠١، كرم(ودراسة   ) ١٩٩٩،كرم(
الجـزار  (أمـا دراسـة     ،أجريتا في الكويت  

 ،فقد أجريت فـي مـصر     ) ١٩٩٨،والجمل
  .البحث الحالي فقد أجري في العراقأما

 تباينت الدراسات السابقة في     :منهج البحث  -٦
البحث المتبـع فقـد كانـت دراسـة     منهج  

قد اعتمـدت   ) ٢٠٠١،كرم(و) ١٩٩٩،كرم(
 أمـا دراسـة     ،المنهج الوصفي التحليلـي   

الجــزار (ودراســة ) ١٩٧٧،فيتزجيرالــد(
ــل ــنهج ) ١٩٩٨،والجم ــت الم ــد أتبع فق

 بحـث ي قد اتفـق معهـم ال      ذالتجريبي وال 
 .الحالي

ون فـي الدراسـات     الباحثـان  لجأ   :التكافؤ -٧
ليات التكافؤ ألفـراد    السابقة الى إجراء عم   

عيناتهم في بعض المتغيرات التي يعتقدون      
إنها تؤثر في سالمة التجربة وقـد تباينـت         
المتغيرات التي تناولتها هذه الدراسات بين       

 والتحصيل السابق في مـادة      ،العمر الزمني 
و ، و المعلومات الـسابقة    ،و الذكاء ،التاريخ

ــة   ــي كدراس ــار القبل ــزار (االختب الج
 بحثألدوات البحث اما ال   ) ١٩٩٨،والجمل

 فـي بعـض     الباحثـان الحالي فقد كافـأ     
 التحصيل  ،العمر الزمني (المتغيرات ومنها   

 درجات الفـصل   ،الدراسي لآلباء واألمهات  
 ). مهنة األب واألم، الذكاء،األول للطالب
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 لقد تباينت أنـواع األدوات      :أدوات البحث  -٨
في الدراسات السابقة فمنها األستبانة كمـا       

، كـرم (ودراسة  ) ١٩٩٩،كرم(راسة  في د 
ومنها االختبار كما فـي دراسـة       ) ٢٠٠١

ــل ( ــزار والجم ــة ) ١٩٩٨،الج ودراس
ون الباحثانوكذلك قام   ) ١٩٧٧،فيتزجيرالد(

 بإعداد أدوات دراساتهم بأنفسهم وقد اتفـق      
 الحالي مع المجموعة األخيرة فـي       لبحثا

نوع األداة حيث كانت أداة الدراسة الحالية       
) ٣٠( المتكـون مـن      التحصيلهي اختبار   

فقرة من نوع االختيار من متعـدد والـذي         
 . بنفسهالباحثانأعده 

 اختلفـت وتعـددت     :الوسائل اإلحـصائية   -٩
 ،الوسائل اإلحصائية في الدراسات الـسابقة     

ــات  ــة البيان ــث اســتخدم حزم  spssحي
واالختبار الثنائي وتحليل التباين وطريقـه      

 ريتـشادسون   –شيفيه ومعادلـة كيـودر      
 ،معامل ارتباط بيرسون ومعامل الصعوبة    و

ومعامل التمييز ومعادلـة فعاليـة البـدائل        
 .الخاطئة وتحليل التباين الثنائي واالحادي

 الباحثـان إما في الدراسة الحالية أسـتخدم       
والتـي شـملت     spssالحزمة اإلحصائية   

االختبار التائي لعينتين مستقلتين واالختبار     
معامل ارتبـاط   التائي لعينتين مترابطتين و   

بوينت بـاي سـيريال ومعادلـة كيـودر         
ومربع كـاي ومعامـل     ) ٢٠(ريتشادسون  

الصعوبة والقوة التمييزية وفعالية البـدائل      
  .الخاطئة

أظهرت الدراسات الـسابقة     : النتائج - ١٠
تفوق المجموعات التجريبية التي استخدمت     

 علــى )الحــوار واالستقــصاء والجــدل(
سـتخدمت  المجموعات الـضابطة التـي ا     

 وهذا يتفق مع الدراسة     ،الطريقة االعتيادية 
الحالية التـي أثبتـت تفـوق المجموعـة         
التجريبية التي تـدرس بأسـلوب القـضايا        
الجدلية على حساب المجموعة الـضابطة      

  .التي تدرس باستخدام الطريقة التقليدية
 فـي جوانـب     الباحثانولقد أفادت هذه الدراسات      

  :عديدة منها
لبحث ونضوجها وظهورهـا    تبلور مشكلة ا   -١

بشكل واضح الى حيز الوجـود ومـن ثـم       
  .البحث فيها

 . وضع أهداف البحث وفرضياته -٢

االطــالع علــى المــصادر ذات العالقــة  -٣
  .بموضوع البحث الحالي

 إجراءات التكافؤ اإلحصائي بـين طـالب       -٤
  .مجموعتي البحث في بعض المتغيرات

ــار الوســائل اإلحــصائية المناســبة  -٥ اختي
  .بحث الحالي ونتائجهإلجراءات ال

  .صياغة الخطط التدريسية المالئمة -٦
  .إعداد اختبار التحصيل -٧
  .تحليل نتائج البحث الحالي وتفسيرها -٨
صياغة استنتاجات البحث ووضع توصياته      -٩

 .ومقترحاته

  
  الفصل الثالث

  إجراءات البحث
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   : التصميم التجريبي:أوالً

إن اختيار التصميم يعد أولى الخطوات التي تقـع            
 ألن االختيـار    ، وينبغي تنفيـذها   الباحثانعلى عاتق   

 ،السليم يضمن الوصول الى نتـائج دقيقـة وسـليمة         
ويتوقف تحديد نوع التصميم التجريبي على طبيعـة        

 وعلى ظروف العينة وأن يتوافر درجـة        ،الموضوع
كافية من ضبط المتغيرات أمر بالغ الصعوبة بحكـم         

: ١٩٨٦،لزوبعـي ا. (طبيعة الظواهر التربوية المعقدة   
ولذلك ينبغي التأكيد على أن البحوث التربويـة        ، )٥٨

لم تصل بعد الى تصميم تجريبي يبلغ حد الكمال فـي    
الضبط، الن توفير درجة كافية من ضبط المتغيرات        
امر بالغ الصعوبة بحكم طبيعة الظـواهر التربويـة         
المعقدة، لذا فإن عملية الضبط في هذه البحوث تظـل     

 ،األسـدي (. اتخذت فيها من إجـراءات    جزئية مهما   
 تصميماً تجريبياً ذا    الباحثانلذلك اعتمد   .)٨٣:٢٠٠٩

ضبط جزئي مالئماً لظروف البحث الحـالي فجـاء         
 :)١(التــصميم علــى مــا موضــح فــي جــدول 

  

  )١(جدول 
  المتغير التابع  المتغير المستقل  المجموعة
  أسلوب القضايا الجدلية  التجريبية

  الطريقة التقليدية  لضابطةا
  اختبار التحصيل

  
   :وفي هذا التصميم تدرس مجموعتي البحث كما يأتي

 تُـدرس بأسـلوب القـضايا       : المجموعة التجريبية  *
  .الجدلية

 تُدرس بالطريقة االعتياديـة     : المجموعة الضابطة  *
  .)التقليدية(

  :مجتمع البحث وعينته: ثانياً
سية في  يعد تحديد مجتمع البحث من المهمات الرئي         

التجربة فمجتمـع البحـث هـو جميـع األفـراد أو         
ــذين يــشكلون موضــوعة مــشكلة  األشــخاص ال

واشـتمل مجتمـع    ) ١٠٩:١٩٩٢ ،عبيـدات (،البحث
البحث الحالي على طالب الصف الرابع األدبي مـن         
المدارس اإلعدادية في قضاء المناذرة من محافظـة        

 ومن ،٢٠١٠-٢٠٠٩النجف األشرف للسنة الدراسية   
ات البحث الحالي اختيار المدارس الثانويـة أو        متطلب

على أن ال يقل عدد     ،اإلعدادية للبنين للدراسة النهارية   
الشعب للصف الرابع األدبي فيها عن ثـالث شـعب          

 الباحثـان  وللغرض أعاله زار ،لغرض عملية التكافؤ 
شعبة التخطيط في مديرية تربية محافظـة النجـف         

 ،جامعة القادسية األشرف بموجب الكتاب الصادر من      
كلية التربية قسم الدراسات العليـا لمعرفـة أسـماء          
المدارس الثانوية واإلعدادية للطالب ضـمن حـدود        

ة  بـصور  الباحثـان قضاء المناذرة ومن ثم اختـار       
ومن أسباب اختيـار    ، قصدية إعدادية األبراج للبنين   

   :هذه اإلعدادية مايأتي
ن مع  إبداء إدارة اإلعدادية الرغبة في التعاو      -١

  . في إجراء تجربة بحثهالباحثان
 . من اإلعدادية واليهاالباحثانسهولة انتقال  -٢

وجود ثالث شعب للصف الرابع األدبي فـي         -٣
 .اإلعدادية

) أ(وبطريقة السحب العشوائي اختيـرت شـعبة        
لتمثل المجموعة التجريبية التي سيتعرض طالبها      
الى المتغير المستقل وهو أسلوب القضايا الجدلية       
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د تدريس مـادة تـاريخ الحـضارة العربيـة          عن
ــعبة ،اإلســالمية ــت ش ــة ) ب( ومثل المجموع

الضابطة التي سـيدرس طالبهـا مـادة تـأريخ      

الحضارة العربية اإلسالمية بالطريقة التقليدية من      
 )٢(وجدول  دون أن تتعرض ألي متغير مستقل       

   :يوضح ذلك
  )٢(جدول 

  اد وبعدهيبين عدد طالب مجموعات البحث قبل االستبع

عدد الطالب قبل   الشعبة  المجموعة
عدد الطالب بعد   عدد الراسبون  االستبعاد

  االستبعاد
  ٢٤  ٣  ٢٧  أ  التجريبية
  ٢٥  ١  ٢٦  ب  الضابطة

  

  :تكافؤ مجموعتي البحث :ثالثاً
 على البيانات عـن المتغيـرات       الباحثانوقد حصل   

من استمارة المعلومات عدا المتغيـر    –المذكورة آنفاً   
 وسـجل   .ابع حيث حصل عليه من إدارة المدرسة      الر

 وحصل على بيانـات     ،درجاتها بالتعاون مع اإلدارة   
المتغير الخامس بعد تطبيق اختبار رافن للمصفوفات       
المتتابعة وفيما يـأتي توضـيح لعمليـات التكـافؤ           

  :اإلحصائي في المتغيرات بين مجموعتي البحث
  :العمر الزمني للطالب محسوباً باألشهر -١

 أعمار طالب مجموعتين الباحثان لقد حسب    
وعند حساب متوسطات  ١٤/٢/٢٠١٠البحث لغاية 

أعمار طالب مجموعتان البحث و االنحرافات 
 وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين المعيارية

)T-Test ( لمعرفة داللة الفرق بين المجموعتين
ى ظهر أن ليس هناك فروق دالة إحصائيا عند مستو

اذ كانت القيمة التائية المحسوبة ) ٠‚٠٥(داللة 
) ٢‚٠٢١( أصغر من القيمة التائية الجدولية ،)٠‚٨٣(

وهذه النتيجة تؤكد أن ) ٤٧(بدرجة حرية 
المجموعتين متكافئتان في العمر الزمني قبل إجراء 

  : يوضح ذلك)٣(والجدول رقم التجربة
  

  )٣(جدول 
  في العمر الزمني محسوباً باألشهر) التجريبية والضابطة(بحث يبين تكافؤ أعمار طالب مجموعتي ال

  القيمة التائية
المتوسط   العدد  المجموعة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الجدولية  المحسوبة  الحرية

مستوى 
  الداللة
٠,٠٥  

  ٨‚٢٠٥  ١٩٧‚٧٥  ٢٤  التجريبية
  غير دالة  ٢ ‚٠٢١  ٠‚٨٣٤  ٤٧  ٩‚٢٧٢  ١٩٩‚٨٤  ٢٥  الضابطة

  :التحصيل الدراسي لآلباء -٢
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التجريبيـة و  (وللتحقق من تكافؤ المجمـوعتين  ،حيث تم تقسيم مستوى التحصيل لألب الى ستة فئات     
  :يبين ذلك) ٤( والجدول )٢كا( قيمة الباحثان استعمل )الضابطة

  

   )٤(جدول 
  .)ةالتجريبية والضابط(يبين التكافؤ في التحصيل الدراسي لألباء لمجموعتي البحث 

  )٢كا(قيمة 

عة
جمو

الم
  

مي
أ

تب  
ويك

رأ 
يق

  

ئية
بتدا

ا
عهد  

 وم
وي

ثان
  

  كلية

عليا
ت 

اسا
در

  

عدد
ال

رية  
الح

جة 
در

لة   الجدولية  المحسوبة  
 دال

وى
ست

م
٠,

٠٥
  

بية
جري

ت
  

٢٤  ١  ٢  ٣  ٣  ٣  ١٢  

طة
ضاب

  

٢٥  ٢  ٤  ٥  ٤  ٣  ٧  

  غير دالة  ٥ ‚٩٩  ٤‚٧٧  ٢

  
ا  ،كلیة( و في خلیة واحدة)ثانوي ومعھد ، وابتدائیة،كتبیقرأ وی(دمجت الخالیا   ) 1( ات علی ة واحدة   ) ودراس ي خلی ن       .ف ل م ا اق ع لھ رار المتوق ) ٥( كون التك
   .)٢(وبذلك أصبحت درجة الحریة  )٨٤ :١٩٧٧ ،البیاتي(
  

   :التحصيل الدراسي لألمهات -٣
ريبيـة  التج(وللتحقق مـن تكـافؤ المجمـوعتين    ، تم تقسيم التحصيل لألمهات الى ستة فئات أيضا         

   : يبين ذلك)٥( والجدول )٢كا( قيمة الباحثان استعمل )والضابطة
  )٥(جدول 

  )التجريبية والضابطة(يبين التكافؤ في التحصيل الدراسي لألمهات لمجموعتي البحث 

  قيمة كاي

عة
مو

مج
ال

  

مية
أ

تب  
وتك

رأ 
تق

  

ئية
تدا

اب
عهد  

وم
ي 

انو
ث

  

لية
ك

  

عليا
ت 

سا
درا

  

عدد
ال

رية  
الح

جة 
در

  الجدولية  المحسوبة  

لة 
 دال

وى
ست

م
٠,

٠٥
  

بية
جري

ت
  

٢٤  ٢  ٢  ٤  ٣  ٣  ١٠  

طة
ضاب

  

٢٥  ١  ٣  ٤  ٣  ٦  ٨  
  غير دالة  ٧‚٨١  ١‚٤٠  ٣

 ،البيـاتي () ٥( كون التكرار المتوقع لها اقـل مـن      .في خلية واحدة  ) ودراسات عليا ،كلية( في خلية واحدة و    ) ثانوي ومعهد  ،ابتدائية(دمجت الخاليا   )١(
  ).٢(صبحت درجة الحرية وبذلك أ )٨٤: ١٩٧٧
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  :درجات الفصل األول للطالب -٤
وعند حـساب متوسـطات درجـات الطـالب             

حيث بلغ   ،واالنحرافات المعيارية ، مجموعتي البحث 
 وبـانحراف   ،)٧٧ ‚٠٤(متوسط المجموعة التجريبية    

في حين بلغ متوسـط المجموعـة       ) ٩‚٨٧(معياري  
) ١٠‚٨٠٤(وبانحراف معياري    )٧٦ ‚٠٨(الضابطة  

لعينتــين ) T- test(وباسـتعمال االختبــار التــائي  
 للتعـرف علـى     ،مستقلتين بوصفها وسيلة إحصائية   

داللة الفروق بين متوسطي درجـات المجمـوعتين        
 ،)٠‚٠٥(عند مستوى داللـة      )التجريبية والضابطة (

 أصغر من  ) ٠‚٣٤٧(القيمة التائية المحسوبة     وجد أن
) ٤٧(درجة حريـة  ب) ٢‚٠٢١(القيمة التائية الجدولية   

وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية         
وهذه النتيجة تؤكد أن المجموعتين متكـافئتين فـي         

ــصل األول ــة درجــات الف ــل إجــراء التجرب .قب

  )٦(جدول 
-٢٠٠٩الدراسي  في الفصل األول للعام) التجريبية والضابطة(يبين تكافؤ درجات طالب مجموعتي البحث 

  تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية في مادة ٢٠١٠
  القيمة التائية

الوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الجدولية  المحسوبة  الحرية

مستوى 
الداللة 

٠‚٠٥  

  ٩‚٨٧  ٧٧‚٠٤  ٢٤  التجريبية
  غير دالة  ٢‚٠٢١  ٠‚٣٤٧  ٤٧  ١٠‚٨٠  ٧٦‚٠٨  ٢٥  الضابطة

  إحصائيا
   :درجات اختبار الذكاء -٥
التجريبية (تم تحقيق التكافؤ بين المجموعتين     

اختبار رافن   بتطبيق، من حيث الذكاء)والضابطة
)Raven ( للمصفوفات المتتابعة القياسية إذ بلغ

) ٣٤‚٦٧(متوسط درجات المجموعة التجريبية 
في حين بلغ متوسط  )١٠‚٨(بانحراف معياري 

) ٣٣‚٤(بلغ  درجات طالب المجموعة الضابطة
 وتشير نتائج ،)١١‚٨(بانحراف معياري مقداره و

لعينتين ) T-test( االختبار التائي الباحثانتطبيق 
ودرجة حرية ) ٠‚٠٥(مستقلتين عند مستوى داللة 

 الى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين) ٤٧(
 ،)التجريبية والضابطة(درجات طالب المجموعتين 

المحسوبة بين   كانت القيمة التائيةإذ
وهي أصغر من القيمة التائية ) ٠‚٤٠٥(الدرجات

مما ) ٠‚٠٥(عند مستوى داللة ) ٢‚٠٢١(الجدولية 
  .يدل على تكافؤ المجموعتين في متغير الذكاء

  :ضبط المتغيرات الدخيلة: رابعاً
على الرغم من تطور العلـوم التربويـة والنفـسية          
ومحاولتها اللحـاق بـالعلوم الطبيعيـة فـي دقـة           

ي كثرة استعماالت المتخصصين فـي       وف ،اإلجراءات
 يدركون الصعاب   فإنهمهذا المجال المنهج التجريبي     

التي تواجههم في عزل متغيـرات الظـواهر التـي          
ن الظواهر السلوكية غيـر      أل ، ضبطها أو ،يدرسونها

  .مادية ومعقدة تتـداخل فيهـا العوامـل وتتـشابك         
  ) ٢٠٠٤:١٢٧ ،الغزالي(
ءات التكـافؤ    وزيادة على ما تقـدم مـن إجـرا          

ولـضمان تحقيـق     البحث، تياإلحصائي بين مجموع  
 بـضبط بعـض   الباحثـان سالمة إجراء التجربة قام    

  .الدخيلةالمتغيرات 
  : تحديد المادة العلمية:خامساً
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ١٤٥  

 إثناء المادة العلمية التي ستدرس في       الباحثانحدد     
 الستة التي تـدرس فـي الفـصل         باألبوابالتجربة  

  :األتيالنحو الدراسي الثاني وعلى 
  . الحركة الفكرية:الباب السابع -١
  . العلوم الدينية:الباب الثامن -٢
  .واإلنسانية العلوم اللسانية :الباب التاسع -٣
  . العلوم العقلية:الباب العاشر -٤
  . الفن:الباب الحادي عشر -٥
 مكانة الحضارة العربيـة     :الباب الثاني عشر   -٦

   . في العالم وأثرها في التقدم العلمياإلسالمية
  : صياغة األهداف السلوكية:ادساًس

تعد صياغة األهـداف الـسلوكية ألي برنـامج             
تساعد المدرس على     ألنها ،الخطوة األساس في بنائه   

 ، والعمل على تنظيمها   ،تحديد محتوى المادة المتعلمة   
واختيار الطرائق واألسـاليب التدريـسية واألدوات       

األساس  وتمثل المعيار    ،والوسائل واألنشطة المناسبة  
 – ١٤٠ :١٩٨٦ ،مقلـد (قويم العملية التعليميـة   في ت 
 وتساعد صياغة األهداف السلوكية المـدرس       ،)١٤١

على تحديد ظروف التعلم المناسبة لمختلف المهمـات   
 وهـذا يعنـي ان      ،التي ينبغي على المتعلم تعلمهـا     

مسؤولية المدرس اكبر من مجـرد وصـف العمـل          
ت سـلوكية   التربوي او صياغة األهداف في عبـارا      

فهي تضم أيضا تصنيف األهداف المـصاغة علـى         
 ،ابـو حطـب  ( .الفئات السلوكية التي تنتمـي إليهـا      

 هدفا سلوكيا   )١٦٠( الباحثان وصاغ   )١٠٦: ١٩٨٤
اعتمادا على األهداف العامة ومحتوى الموضـوعات       

 موزعة على المـستويات     ،التي ستدرس في التجربة   
 ،والتطبيـق ،  م والفه ،التذكر(الستة في تصنيف بلوم     

  .) والتقويم، والتركيب،والتحليل
 وبغية التثبت من صالحيتها واسـتيفائها لمحتـوى       

 على مجموعة مـن     الباحثانالمادة الدراسية عرضها    
 الخبراء والمتخصصين في تـدريس االجتماعيـات       

 وفي العلوم التربويـة     ، وطرائق التدريس  ،)١(ملحق

ء عدلت بعض   ا وبعد تحليل استجابات الخبر    .والنفسية
 أهداف لم تبلغ نسبة االتفـاق       )١٠( وحذفت ،األهداف

 مـن موافقـة     ) %٨٠( وهي   الباحثانالتي اعتمدها   
 )٨( أي قبلت األهداف التـي اتفـق عليهـا         ،الخبراء
 وبـذلك   . من المجموع الكلي للخبـراء     فأكثرخبراء  
 )١٥٠( عدد األهداف السلوكية بشكلها النهائي       أصبح

 هـدفا سـلوكيا     )٥٦( بواقع   ،)٣( ملحق   هدفا سلوكيا 
 ، هدفا سلوكيا لمستوى الفهم    )٥٦( و   ،لمستوى التذكر 

 )٦( و   ، سـلوكية لمـستوى التطبيـق      أهداف )٤(و  
 أهـداف  )٦( و   ، سلوكية لمـستوى التحليـل     أهداف

 هـدفا سـلوكيا     )٢١( و   ،سلوكية لمستوى التركيـب   
  .لمستوى التقويم 

  : إعداد الخطط التدريسية:سابعاً
طط التدريـسية تـصورات مـسبقة        يقصد بـالخ    

للمواقف واإلجراءات التدريسية التي يـضطلع بهـا        
 وتضم  ،معينة المدرس وطالبه لتحقيق أهداف تعليمية    

هذه العملية تحديد األهداف واختيار الطرائـق التـي         
ولمـا   )١٣٣ :١٩٩٢ ،األمين( .تساعد على تحقيقها  

كان إعداد الخطط التدريسية يعد واحدا من متطلبات        
 خططـا تدريـسية     الباحثانلتدريس الناجح فقد اعد     ا

لموضوعات تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية التـي   
 في ضوء محتوى الكتاب     ، التجربة إثناءستدرس في   

 أسـلوب  وعلى وفـق     ،واألهداف السلوكية المصاغة  
مجموعـة   بالنـسبة الـى طـالب ال       القضايا الجدلية 

بالنسبة الـى    وعلى وفق الطريقة التقليدية      ،التجريبية
 الباحثـان  وقد عـرض     .طالب المجموعة الضابطة  

نماذج من هذه الخطط على مجموعة مـن الخبـراء          
والمتخصصين في تدريس التاريخ وطرائق التدريس      
والعلــوم التربويــة والنفــسية الســتطالع آرائهــم 
ومالحظاتهم ومقترحاتهم لغرض تحسين صياغة تلك      

 وفـي   ،بة وجعلها سليمة تضمن نجاح التجر     ،الخطط
ضوء ما أبداه الخبراء أجريـت بعـض التعـديالت          

  . وأصبحت جاهزة للتنفيذ،الالزمة عليها
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ١٤٦  

  :ألتحصيلي االختبار -أ : البحثأداة/ ثامنا 
 اختبارا لقياس التحصيل لدى طـالب       الباحثان اعد    

 في بناء   اآلتيةالخطوات    وقد اتبع  ، البحث تيمجموع
  :االختبار

  :إعداد الخريطة االختبارية -١
 تتطلب االختبارات التحـصيلية وضـع خريطـة          

 تضمن توزيع فقرات االختبار على األفكار        اختباريه
 واألهداف الـسلوكية التـي يـسعى        ،الرئيسة للمادة 

االختبار إلى قياسها وعلى وفق األهمية النسبية لكـل         
 فـضال عـن أنهـا مـن متطلبـات صـدق             ،منها

  ذلـك وألجـل ) Chisell، 1974، p: 244(المحتوى
 للموضـوعات التـي     اختباريه خريطة   الباحثاناعد  

ستدرس في التجربة واألهداف السلوكية للمـستويات       
تـذكر،  (الستة في المجال المعرفي من تصنيف بلوم        

وقد حـسبت أوزان    ) تقويم،تركيب،تحليل، تطبيق ،فهم
محتوى الموضوعات في ضوء مفاهيمها التي كانـت        

داف اعتمـادا   وحسبت أوزان مستويات األه   ،متساوية
على عدد األهداف السلوكية في كل مستوى بحـسب         

 وحدد  ،أهداف كل موضوع إلى العدد الكلي لألهداف      
 فقـرة موضـوعية     )٣٠( االختبـار ب  عدد فقرات   

 )جـدول المواصـفات   (وزعت على خاليا مصفوفة     
  : يوضح ذلك)٧(جدول  الخريطة االختبارية

  

  الخريطة االختبارية )٧(جدول 
  عدد الفقرات االختبارية   السلوكيةاألهدافعدد 

  األبواب  ت

ع
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ساع
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  تذكر
٣٧%  

  فهم
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عدد
  

  ٥  ١  -  -  -  -  ٤  ١  -  ١  -  ٩  ١٢  %١٦,٦٦  ٣  السابع  ١
  ٥  ١  -  -  -  -  ٤  ٢  -  ١  ١  ١١  ١٢  %١٦,٦٦  ٣  الثامن  ٢
  ٥  ١  -  ١  -  -  ٣  ٣  ١  ٣  -  ٧  ٨  %١٦,٦٦  ٣  التاسع  ٣
  ٥  ١  -  -  -  ٢  ٢  ٥  ١  ٢  ١  ١٠  ١١  %١٦,٦٦  ٣  العاشر  ٤

الحادي   ٥
  عشر

٥  ١  -  -  -  ٣  ١  ٧  ١  -  -  ١١  ٥  %١٦,٦٦  ٣  

الثاني   ٦
  عشر

٥  ١  -  -  -  ٢  ٢  ٥  ٢  -  ٢  ٨  ٨  %١٦,٦٦  ٣  

  ٣٠  ٦  -  ١  -  ٧  ١٦  ٢٣  ٥  ٧  ٤  ٥٦  ٥٦  %١٠٠  ١٨  المجموع
  

  :صياغة فقرات االختبار -٢
 عند صـياغة فقـرات االختبـار        الباحثان اعتمد     

 الفقرات الموضوعية لما تمتاز بـه مـن         ألتحصيلي
 إذ ال يختلف في تصحيحها      ،موضوعية في التصحيح  
 جيد فهـي تتـصف بثبـات        اثنان إذا وضعت بشكل   

 وتعليم الطلبـة    ، فضال عن الشمولية   ،عاليين وصدق
 ،)٩١ :١٩٩٩ ،الظـاهر ( اإلجابـة الدقة في اختيار    

 فقرة من نوع االختيـار مـن        )٤٠( الباحثانوصاغ  

 مـن  أكثـر  فقـرة  )٤٠( والسبب في صياغة  ،متعدد
العدد المحدد في الخريطة االختبارية هو التحوط في        

 أو  ،عدم حصول بعض الفقرات على موافقة الخبراء      
 ال  أنهـا  أو   ، تتميز بصعوبة أو سهولة كبيرة جدا      أنها
  . مقبولة لك قوة تمييزيةتمت
  :صدق االختبار -٣

 وبغيـة   ،يعد الصدق من مواصفات االختبار الجيد        
 عرض  الباحثانالتثبت من صدق االختبار الذي أعده       
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ١٤٧  

 ،على عدد من الخبراء والمتخصصين فـي التـاريخ       
 في العلوم التربويـة والنفـسية      و ،وطرائق التدريس 

حية إلبداء آرائهم ومالحظاتهم فـي صـال       )١(ملحق
الفقرات من عدم صالحيتها في قياس مـا وضـعت          

 على مالحظات   الباحثان وبعد أن حصل     . قياسه ألجل
 وُأعيـدت  ،الخبراء وآرائهم عدلت بعـض الفقـرات     

فقرات ألنها لم   ) ١٠( وحذفت   ،صياغة بعضها اآلخر  
 بــ   الباحثانتحصل على نسبة الموافقة التي حددها       

  . من مجموع الخبراء الكلي) %٨٠(
 التعليمـات   الباحثـان  وضـع    :عليمات االختبار ت-٤

  :اآلتية
  :تعليمات اإلجابة-أ

 في المكان المخصص    ، وشعبتك ،اكتب اسمك -
   .لها في ورقة اإلجابة

ــار يتكــون مــن عــدد مــن أمامــك ا- ختب
هـا جميعهـا دون     المطلوب اإلجابة عن  ،الفقرات

  .ترك أي فقرة منها
   :تعليمات التصحيح-ب

قرة التي تكون إجابتهـا     خصصت درجة واحدة للف      
 وصفر للفقرة التي تكـون إجابتهـا غيـر          ،صحيحة
 أكثر التي تحمل    أو وتعامل الفقرة المتروكة     ،صحيحة

  .من إجابة واحدة معاملة الفقرة غير الصحيحة
  :التجربة االستطالعية-٥

لغرض معرفة المدة التي تستغرقها اإلجابة على            
 ،مض منهـا  وكشف الغـا  ، ووضوح فقراته  ،االختبار

 على عينة من طالب الـصف الرابـع      الباحثانطبقه  
العام من مجتمع البحث نفسه ولها مواصفات عينـة         

 طالبـا مـن طـالب      )٢٠(البحث نفسها كان عددها     
ـ  إن فاتـضح  ،إعدادية النجف للبنين   ت  الفقـرات كان

وان وسـط   ،واضحة وغير غامضة لـدى الطـالب      
  . دقيقة)٣٥(الوقت المستغرق في اإلجابة هو 

  :التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار-٦

إن الغرض من تحليل فقرات االختبار التثبت من            
 وتحسين نوعيتهـا مـن خـالل        ،صالحية كل فقرة  

اكتشاف الفقرات الضعيفة جدا أو الـصعبة جـدا أو          
ــزة  ــر الممي ـ  ،غي ــر الـ ــتبعاد غي صالح  واس

 لـذلك طبـق   )Scannell، 1975، p: 211.(منهـا 
ر على عينة مماثلـة لعينـة البحـث          االختبا الباحثان

  طالب من طالب الصف الرابـع      )١٠٠(تكونت من   
 ولتـسهيل   ،إعدادية الحيرة والنجف للبنين   في   األدبي

اإلجراءات اإلحصائية فقد رتبت الدرجات تنازليا من       
 ثم اختيـرت العينتـان      ،أعلى درجة إلى أدنى درجة    

 بوصـفها   ) %٢٧(المتطرفتان العليا والدنيا بنـسبة      
 وفيمـا يـأتي     . مجموعتين لتمثيل العينة كلها    أفضل

 التحليـل اإلحـصائي لفقـرات       إلجـراءات توضيح  
   :االختبار

   :مستوى صعوبة الفقرات-أ
 معامل صعوبة كل فقـرة      الباحثان بعد أن حسب       

 و  )٠,٣١(من فقرات االختبار وجدها تتراوح بـين        
 إن الفقرات االختباريـة تعـد       )ايبل( ويرى   ،)٠,٦٨(

و  )٠، ٢٠( ولة إذا كان معـدل صـعوبتها بـين        مقب
)٠، ٨٠(. )Bloom، 1971، p: 66( وهذا يعني إن 

   .فقرات االختبار جميعها تعد مقبولة
  :قوة تمييز الفقرات -ب
 القوة التمييزية لكـل فقـرة     الباحثانبعد أن حسب       

 و  )٠,٣٣(من فقرات االختبار وجدها تتراوح بـين        
ى ان الفقرة التـي يقـل        واألدبيات تشير إل   ،)٠,٦٢(

ا  يستحسن حذفه  ) %٢٠(معامل قوتها التمييزية عن     
 لـذا أبقـى     )١٩٩٧:١٠٠ ،امطـانيوس ( .أو تعديلها 

  . على الفقرات جميعها دون حذف أو تعديلالباحثان
   : فعالية البدائل الخاطئة-ج
 عندما يكون االختبار من االختيـار مـن متعـدد            

جذابة للتثبت مـن    يفترض أن تكون البدائل الخاطئة      
أنها تؤدي الدور الموكل إليها فـي تـشتيت انتبـاه            

 وعـدم   ،ب الذين ال يعرفون اإلجابة الصحيحة     الطال
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 )١٠١ :١٩٩٧ ،امطـانيوس ( .االتكال على الصدفة  
والبديل الجيد هو ذلك البديل الذي يجذب عددا مـن          
طلبة المجموعة العليا اكبر من طلبة المجموعة الدنيا،       

 ،عـودة ( .غير فعـال وينبغـي حذفـه      وبعكسه يعد   
 فعاليـة كلمـا     أكثـر ويكون البديل    )١٢٥ :١٩٩٣

 الباحثـان  وبعد أن أجرى     .ازدادت قيمته في السالب   
 ظهـر لديـه ان      ،العمليات اإلحصائية الالزمة لذلك   

البدائل الخاطئة لفقرات االختبار التحصيلي البعدي قد       
 من جذبت إليها عددا من طالب المجموعة العليا اكبر       

 لذا تقـرر اإلبقـاء عليهـا        ،طالب المجموعة الدنيا  
   .جميعها دون حذف أو تعديل

  :ثبات االختبار -د
 طريقة إعادة االختبار لحساب ثبات      الباحثاناختار    

 إذ اعتمد درجات عينـة      ،البعدي االختبار التحصيلي 
 وبعد أسبوعين أعاد تطبيق     ،التحليل اإلحصائي نفسها  

 ،اإلجابـات بعد تصحيح  و،نفسهااالختبار على العينة   
بيرسـون   واستعمال معادلة ارتباط     ،ووضع الدرجات 

)Bearson(     بلغ معامل الثبات )وهو معامـل  )٠,٨١ 
 .بة إلى االختبارات غيـر المقننـة      ثبات مقبول بالنس  

  )١٨٣ :١٩٧٧،البياتي(
  :الصورة النهائية لالختبار-٨

 بعد إنهـاء اإلجـراءات اإلحـصائية المتعلقـة            
 االختبار بصورته النهائيـة     أصبح ،الختبار وفقراته با

 فقرة موزعة من نوع االختيار مـن       )٣٠(يتكون من   
  . )٢(ملحقمتعدد 
  :إجراءات تطبيق التجربة: تاسعاً
  : في أثناء تطبيق التجربة ما يأتيالباحثاناتبع     
 بتطبيق إجراءات تجربته علـى      الباحثانباشر   -١

ـ       وم األحـد   طالب المجموعتين ابتداء مـن ي
ــصادف  ــالث ١٤/٢/٢٠١٠الم ــدريس ث  بت

 وأنهيـت   ،حصص أسبوعيا لكـل مجموعـة     
  .٢/٥/٢٠١٠التجربة يوم األحد 

 في اليـوم األول مـن تطبيـق      الباحثانوضح   -٢
 وقبـل التـدريس الفعلـي لطـالب         ،التجربة

المجموعة التجريبية كيفية التعامل مع أسـلوب       
القضايا الجدلية عنـد تـدريس مـادة تـاريخ          

 ووضح لطـالب    ، العربية اإلسالمية  الحضارة
 .المجموعة الضابطة خطوات الطريقة التقليدية

 طالب المجموعتين مادة تـأريخ  الباحثاندرس   -٣
الحضارة العربية اإلسالمية استناداً الى الخطط      

 .التدريسية التي وضعها بنفسه
 اختبار التحصيل البعـدي علـى       الباحثانطبق   -٤

 فـي   )بطةالتجريبية والضا (طالب المجموعتين 
 كان ذلك في الساعة     ،وقت واحد وساعة واحدة   

 .م٢/٥/٢٠١٠ مساءاً من يوم األحد ١٢‚٣٠
     Statistical Tools : الوسائل اإلحصائية:عاشراً

الحزمـة    فـي هـذا البحـث      الباحثـان  أستخدم     
 وبرنامج  SPSS 10 -اإلحصائية للعلوم االجتماعية    

Microsoft Office Excel 2003،   سـواء فـي 
  : حيث أستخدم،إجراءاته، آم في تحليل نتائجه

ــائي   -١ ــار الت ــين ) T-Test(االختب لعينت
  : غير متساويتين بالعددمستقلتين

  :استخدم للتحقق من
 تكافؤ أفراد المجموعتين التجريبية والـضابطة       –

، العمـر الزمنـي   (في عدد من المتغيرات اآلتية      
اختبـار  ، درجات الفصل األول في مادة التاريخ     

ملحـم،     (): البعـدي  التحصيل واختبار   ،اءالذك
١٩٣: ٢٠٠٥(  

  :)٢كا(مربع  -٢
في ) ٢كا( المربع الالتيني الباحثاناستخدم 

إيجاد التكافؤ بين مجموعتي البحث في التحصيل 
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الدراسي لآلباء واألمهات ولتحليل أراء الخبراء في 
  :التحصيلاألهداف السلوكية ولفقرات اختبار 

  )٢٩٣: ١٩٧٧البياتي وزكريا، (
   :معامل صعوبة الفقرة -٢

 معامل الصعوبة في حساب الباحثانأستخدم 
اختبار مستوى صعوبة كل فقرة من فقرات 

  )٣١٩:٢٠٠٦،رضوان   (:التحصيل
  :معامل تمييز الفقرة -٣

 هذه الوسيلة إليجاد معـامالت      الباحثانأستخدم  
  :القوة التمييزية لفقرات االختبار

  )٢٨٢:٢٠٠٥،  وآخرونمنصور  (
  :  لحساب ثبات االختبار بيرسونارتباطمعامل  -٥
 هذه الوسيلة من أجـل التعـرف        الباحثان أستخدم    

توفيـق  ( :على ثبـات االختبـار بطريقـة اإلعـادة        
  )٧٢ :٢٠٠٠،وآخرون

  : معادلة فعالية البدائل الخاطئة-٦

استخدمت في معرفة فعالية البدائل الخاطئة لفقـرات        
  )١٢٥: ١٩٩٣،عودة(  :التحصيلاختبار 

  الفصل الرابع
  :عرض النتائج وتفسيرها

ولغرض التأكد من تحقيق هدف البحث الذي ينص           
على معرفة أثر التدريس بأسلوب القضايا الجدلية في        

الـذي تجلـى   .تحصيل طالب الصف الرابع األدبـي  
  :بالفرضية الصفرية اآلتية

ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد          ( -
بين متوسط درجات طالب    ) ٠‚٠٥(مستوى داللة   

المجموعة التجريبية الذين يدرسون وفق أسلوب      
القضايا الجدلية ودرجات المجموعـة الـضابطة       
الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية فـي اختبـار        

  .)التحصيل
 تـم حـساب     ، وللتحقق من صحة هذه الفرضـية       

المتوسط الحـسابي واالنحـراف المعيـاري لكـال         
  : يوضح ذلك)٨(م  والجدول رقالمجموعتين

  )٨(جدول 
يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة لدرجات طالب مجموعتي 

   في اختبار التحصيل)التجريبية والضابطة(البحث
  القيمة التائية

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الجدولية  المحسوبة  الحرية

الداللة 
اإلحصائية 

عند 
وى مست

٠,٠٥  
  ٣‚٤  ٢٢‚٦  ٢٤  التجريبية
دالة   ٢‚٠٢١  ٢‚٨  ٤٧  ٣‚٤  ١٩‚٤  ٢٥  الضابطة

  إحصائيا
  

بلغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية      حيث  
والتـي درسـت   ) ٣‚٤( وبانحراف معياري    ،)٢٢‚٦(

بينما وجـد أن المجموعـة      ، بأسلوب القضايا الجدلية  
 قد بلـغ    )االعتيادية(ست بالطريقة   الضابطة التي در  

وبـانحراف معيـاري   ) ١٩‚٤(المتوسط الحسابي لها   
لعينتـين  ) T-test(وباستخدام االختبار التائي    ) ٣‚٤(

 وجٍد أن القيمة التائيـة المحـسوبة بلغـت         ،مستقلتين
وهي أكبـر مـن القيمـة التائيـة الجدوليـة           ) ٢‚٨(



  قضايا اجلدلية يف حتصيل طالب الصف        أثر التدريس بأسلوب ال                مضر صباح عبد جابر        -حسني هاشم هندول .د.م.أ
   الرابع األدبي يف مادة تأريخ احلضارة العربية اإلسالمية                                                                                                        

----- -------------- ----------------------------------------------- ---------------------------------------------  
  

  

 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ١٥١  

 ودرجة حرية ) ٠‚٥٠( عند مستوى داللة     ،)٢‚٠٢١(
وتقبـل   وبذلك تـرفض الفرضـية الـصفرية         )٤٧(

يوجد فـرق ذو    (الفرضية البديلة التي تنص على أنه       
بـين متوسـط    ) ٠,٠٥( عند مستوى    إحصائيةداللة  

درجات المجموعة التجريبية الذين درسوا بأسـلوب       
 ومتوسـط درجـات المجموعـة       ،القضايا الجدليـة  

الضابطة الذين درسوا على وفق الطريقـة التقليديـة         
  .)مصلحة المجموعة التجريبيةل

وفي ضوء النتائج التي تم عرضها ظهر تفـوق         
تالميذ المجموعة التجريبية الذين درسـوا مـادة        
التاريخ العربي اإلسالمي علـى وفـق أسـلوب         
القضايا الجدلية على طالب المجموعة الضابطة      
الذين درسوا مادة التـاريخ العربـي اإلسـالمي         

تقـد إن ذلـك يعـود       ويع) االعتيادية(بالطريقة  
  :لألسباب اآلتية

 القـضايا    أسـلوب  وفـق إن التدريس على     -١
 يتيح للطالب الفرصة لبناء معارفهم      الجدلية

من خالل التفاعل االيجابي مع مدرس المادة       
وذلك باستخدام الجدل والحوار واسـتخدام      
 .  األدلة ونقدها وتبادل اآلراء بين الطـالب      

  )١٢٢:٢٠٠٦،وابو اصبع، قطاوي(
 أسلوب تدريس القضايا الجدلية له أثـر        إن -٢

وذلك ألنـه   ، في دفع المتعلمين الى التفكير    
يطبق فيه عمليات عقلية عليـا مثـل النقـد     

حيث اتفقت  والتحليل والتفسير واتخاذ القرار     
 .)١٩٩٨،الجزار و الجمل(مع دراسة 

من الممكن مالحظة التفاعـل الـذي سـاد          -٣
سـلوب  المواقف التعليمية إذ أسهم استعمال أ  

القضايا الجدلية في مساعدة الطالب علـى       

المشاركة االيجابية مما عزز الثقة بـالنفس       
 .والقدرة على النقد وطرح اآلراء

إن أسلوب القضايا الجدلية عمل على زيادة        -٤
رغبة الطالب في االستقصاء عن الحقـائق       
والتقصي حول المعلومات العالقة من خالل      

ستفـسار   واال األسـئلة  وكثرة   تبادل اآلراء 
والنقد والتمييـز بـين الموضـوعات ذات        

 )٢٧٠:٢٠٠٧،قطاوي (. الصلة من غيرها

  :االستنتاجات
 يمكـن  الباحثان من خالل النتائج التي توصل إليها       

  :استنتاج ما يأتي
 إلـى  هناك حاجة عند طالب المرحلة الثانويـة         -١

  .الجدل والحوارأساليب تدريسية حديثة كأسلوب 
 للتدريس يساعد   ب القضايا الجدلية  أسلو استخدام   -٢

 خطـط محـصنة     إعـداد  يـتمكن مـن      إذالمدرس  
  .)تقويمياً،تطبيقياً،تعليمياً،معرفياً(
زيـادة  في  أسلوب تدريس القضايا الجدلية      يسهم   -٣

  .األدبي لدى طالب الصف الرابع التحصيل
  :التوصيات

 يوصي  الباحثانفي ضوء النتائج التي توصل إليها         
  :بما يأتي

ن الطرائق التقليدية في تـدريس مـادة        التقليل م  -١
 للـصف الرابـع     اإلسالميةتاريخ الحضارة العربية    

  . دبياأل
اطالع مدرسي مادة التاريخ ومدرسـاتها علـى        -٢

 الستعمالهما  أسلوب القضايا الجدلية  خطوات استعمال   
 اإلسـالمية عند تدريس مادة تاريخ الحضارة العربية       

  .بيدلطالب الصف الرابع األ
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 ضرورة تأكيـد المـشرفين التربـويين أهميـة          -٣
م في أثناء زيـاراته   أسلوب القضايا الجدلية    استعمال  

  . ومدرساتهاالميدانية لمدرسي مادة التاريخ
   :المقترحات

 إجـراء   الباحثـان استكماال للبحث الحالي يقتـرح        
  :الدراسات اآلتية

 دراسة مماثلة للدراسة الحاليـة علـى الـذكور          -١
  .ثواإلنا

حل دراسية  ا دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مر      -٢
  .أخرى

 دراسة مماثلة للدراسة الحاليـة للتعـرف علـى          -٣
 والثقـة   ،متغيرات تابعة أخرى مثل التفكير اإلبداعي     

  . وغيرها، واالتجاه نحو المادة،بالنفس
  
  )١(ملحق 

  . وفق اللقب العلميرتبواه أسماء السادة الخبراء الذين استعان بهم الباحث في إجراءاتيبين 

  مكان العمل  التخصص  اللقب واالسم  ت  نوع االستشارة
  ج  ب  أ  

فرحان عبيد .د.أ  ١
  عبيس

مناهج وطرائق 
  تدريس الجغرافية

  ×  ×  ×   جامعة بابل–كلية التربية 

طرائق تدريس   عزيز كاظم النايف. أ  ٢
  ×  ×  ×   جامعة كربالء-كلية التربية  الجغرافية

جبار رشك د .م.ا  ٣
  شناوه

طرائق تدريس 
  التاريخ

  ×    ×   جامعة القادسية–كلية التربية 

سامي سوسه . د.م.أ  ٤
  سلمان

طرائق تدريس 
  الجغرافية

 الجامعة –كلية التربية 
  ×  ×  ×  المستنصرية

سعاد محمد . د.م.أ  ٥
  صبري

طرائق تدريس 
  التاريخ

 الجامعة –كلية التربية 
  المستنصرية

×  ×  ×  

ن سلمان سعدو.د.م.أ  ٦
  نجم

مناهج المواد 
  االجتماعية 

 –أبن رشد /كلية التربية 
  ×  ×    جامعة بغداد

عبد الرضا . د.م.أ  ٧
  حسن جياد

    ×  ×   جامعة القادسية–كلية التربية   تأريخ أسالمي

عبد الكريم . د.م.أ  ٨
  عبد الصمد السوداني

علوم طرائق تدريس 
  ×  ×  ×   جامعة القادسية–كلية التربية   الحياة

فاضل صادق . د.م.أ  ٩
  كاظم

  ×  ×  ×   جامعة ذي قار–كلية اآلداب   تاريخ أسالمي
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 ١٥٢  

كريم بالسم . د.م.أ  ١٠
  خلف

علوم طرائق تدريس 
  ×  ×  ×   جامعة القادسية–كلية التربية   الحياة

نجدت عبد . د.م.أ  ١١
  الرؤوف

مناهج وطرائق 
  تدريس الجغرافية

 –إبن رشد /كلية التربية 
  جامعة بغداد

×  ×  ×  

هادي كطفان . د.م.أ  ١٢
  الشون

مناهج وطرائق 
  ×  ×  ×   جامعة القادسية–كلية التربية   تدريس الفيزياء

أسماء زكي محمد .د.م  ١٣
  صالح

طرائق تدريس 
  التاريخ

المركز القومي للبحوث 
   القاهرة–التربوية والتنمية 

×      

حسين جدوع . د.م  ١٤
  مظلوم

طرائق تدريس 
  ×    ×   القادسية جامعة–كلية التربية   التاريخ

حميد مهدي . د.م  ١٥
  راضي

طرائق تدريس 
  التاريخ

 –مديرية تربية الديوانية 
  معهد إعداد المعلمين

×  ×  ×  

عباس خميس . د.م  ١٦
  الزيدي

  ×  ×     جامعة القادسية–كلية التربية   تأريخ أسالمي

محمد طاهر . د.م  ١٧
  ناصر

طرائق تدريس 
  التاريخ

 –مركز دراسات الكوفة 
  لكوفةجامعة ا

×  ×  ×  

ناصر علي . د.م  ١٨
  محمد برقي

طرائق تدريس 
  التاريخ

 /  الثانويةمدرسة الطبري
  مصر

×  ×    

علوم طرائق تدريس   عزيز حسن جاسم. م  ١٩
  الحياة

    ×  ×   جامعة الكوفة–كلية التربية 

سعد طعمة . م.م  ٢٠
  الشحيلي

طرائق تدريس 
  الجغرافية 

  ×  ×  ×   جامعة القادسية –كلية التربية 

  
  .الخطط التدريسة) ج(و  ،التحصيل اختبار )ب(و ، أهداف سلوكية)أ(نوع االستشارة  

  
  

  االختبار التحصيلي بصيغته النهائية)٢(ملحق رقم 
  :من عوامل ازدهار الحركة الفكرية العربية االسالمية -١
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  .االسالم نفسه  - أ
  .العقل العربي  -  ب
  . الفكر العربي-ج
  . الفكر االسالمي-د
  : ومشتقاتها في القران الكريم)معل(وردت مادة  -٢
  . مرة٨٥٠  - أ

  . مرة٥٨٠  -  ب
  . مرة٥٨ -ج
  . مرة٨٥٠٠ -د
  :اصبحت اللغة العربية لغة الحضارة العربية في العصور الوسطى بسبب انها كانت -٣
  .لغة القران الكريم  - أ

  .لغة العرب المحرومين  -  ب
  . غنية المفردات-ج
  . االجابات اعاله جميعها صائبة-د
  :عرب بـامتاز العلماء ال -٤
  .حب الحقيقة  - أ

  .طلب الحق  -  ب
  . عدم التردد في االعتراف بالخطأ-ج
  . االجابات اعاله جميعها صائبة-د
  :اقدم مراكز الحركة العلمية االسالمية -٥
  .مكة المكرمة  - أ

  .المدينة المنورة  -  ب
  .مكة والمدينة-ج
  .الحبشة-د
  :اشتهرت مدينتا الكوفة والبصرة بعلوم -٦
  .اللغة  - أ

  . الدين  -  ب
  . الفلسفة-ج
  . اللغة والدين والفلسفة-د
  :الى تنسب المدرسة النظامية -٧
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  .الوزير نظام الملك  - أ
  .جودتها في التنظيم االداري  -  ب
  . كانت تساير النظام السياسي وقتذاك-ج
  . االجابات اعاله جميعها صائبة-د
  :معرفة اسباب نزول االيات القرانية امر ضروري في -٨
  .تفسير ايات القران الكريم  - أ

  .لقران الكريمشرح ايات ا  -  ب
  . بيان معاني كلمات القران الكريم-ج
  . االجابات اعاله جميعها صائبة-د
  :في كل عصر من العصور االسالمية تظهر تفاسير قرآنية جديدة بسبب -٩
  .ان القران الكريم هو دستور المسلمين  - أ

  .حاجة العرب لذلك  -  ب
  . الحاجة الى فهم المجتمع-ج
  . االجابات اعاله جميعها صائبة-د

  :الحديث النبوي الشريف المعضل هو الذي سقط من سنده -١٠
  .اسم واحد  - أ

  .اسمان  -  ب
  . ثالثة او اكثر-ج
  . االجابات اعاله جميعها صائبة-د

  :مسند االمام احمد بن حنبل يشتمل على احاديث عددها -١١
  . حديث٤٠٠٠  - أ

  . حديث٤٠٠٠٠  -  ب
  . حديث٤٠٠ -ج
  . حديثا٤٠ً -د

  :ن الصحابة بعد التشاور وتقليب االراء المختلفة يسمىالحكم الذي يتوصل اليه المجتهدون م-١٢
  .االجتهاد  - أ

  .الرأي  -  ب
  . االجماع-ج
  . االجابات اعاله جميعها صائبة-د

  : مصطلح علمي يطلق على)الميتافيزيقيا(-١٣
  .الفيزياء  - أ

  .علم النفس  -  ب
  . ما وراء الطبيعة-ج
  . ما داخل الطبيعة-د

  : خصائص الفلسفة من اهم)االيمان بقوة العقل االنساني(-١٤
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 ١٥٥  

  .الحبشية  - أ
  .الرومانية  -  ب
  . االسالمية-ج
  . اليونانية-د

  : وهو كتاب)ابن رشد( من مؤلفات العالم )تهافت التهافت(-١٥
  .فلسفي  - أ

  .طبي  -  ب
  . تاريخي-ج
  . جغرافي-د

  : مصطلح يطلق على)أهل العدل والتوحيد(-١٦
  .الصوفيين  - أ

  .الكالميين  -  ب
  . االصوليين-ج
  . المعتزلة-د

  : قديم وكان يسمى بعلم)التاريخ(علم -١٧
  .أخبار الماضي  - أ

  .التواريخ العامة  -  ب
  .التراجم-ج
  . تواريخ البلدان-د

  :مدرسة االحواز من المدارس التي اشتهرت بعلوم-١٨
  .الرياضيات  - أ

  .الفلك  -  ب
  . الطب-ج
  . التنجيم-د

  :اول من كتب عن الجدري والحصبة كتابة علمية دقيقة هو العالم العربي-١٩
  .الرازي  - أ

  .الحسن بن الهيثم  -  ب
  . الزهراوي-ج
  . ابن سينا-د

 بلـغ  ، موسوعة تضم سير االطباء وحكماء عرب ويونان  )عيون االنباء في طبقات نحو االطباء     (-٢٠
  :عددهم حوالي
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  .٤٠٠٠٠  - أ
  .٤٠  -  ب
  .٤٠٠٠ -ج
  .٤٠٠ -د

  :االرقام المستعملة حالياً في الكتابات العربية هي من اصل-٢١
  .عربي  - أ

  .هندي  -  ب
  . التيني-ج
  . يوناني-د

  : عالم عربي اول من ألف في علم)محمد بن موسى الخوارزمي(-٢٢
  .الجبر  - أ

  .المثلثات  -  ب
  . الهندسة-ج
  . االجابات اعاله جميعها صائبة-د

  :من العلوم التي يعدها الكثير عربية هي-٢٣
  .الجبر  - أ

  .المثلثات  -  ب
  . الكيمياء-ج
   . الطب-د

  : امور تعرف بعلم،حكامهامعرفة طلوع النجوم وغروبها وحركاتها وا-٢٤
  .التنجيم  - أ

  .الفلك  -  ب
  . الفلك والتنجيم-ج
  . معرفة الطالع-د

  :لم يصل العرب الى ما وصلوا في علم الفلك اال بفضل-٢٥
  .البوصلة  - أ

  .االسطرالب  -  ب
  . المراصد-ج
  . االجابات اعاله جميعها صائبة-د
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  : الة موسيقية يقال ان مخترعها هو)القانون(-٢٦
  .الفارابي  - أ

  .بزريا  -  ب
  . الموصلي-ج
  . االجابات اعاله جميعها صائبة-د

  :اول بحث علمي في موضوع البصريات البن الهيثم هو كتاب-٢٧
  .المناظر  - أ

  .الفاظ المنظور  -  ب
  . المنظار-ج
  . االجابات اعاله جميعها صائبة-د

   :الكعبة من البيوت المقدسة وهو بناء مستطيل الشكل اضالعه-٢٨
  . ذراع٢٢× ٣٢  - أ

  . ذراع٢٢×٢٢  -  ب
  . ذراع٣٢× ٣٢ -ج
  . االجابات اعاله جميعها صائبة-د

  :ان االساس الذي سار عليه تخطيط المساجد االسالمية هو-٢٩
  .الكعبة الشريفة  - أ

  .المسجد النبوي الشريف  -  ب
  . مسجد قباء-ج
  . االجابات اعاله جميعها صائبة-د

  : بناه)الجامع االزهر(-٣٠
  .جوهر الصقلي  - أ

  .المعز باهللا  -  ب
  .راوي العالم الزه-ج
  . االجابات اعاله جميعها صائبة-د
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 ١٥٨  

  )٣(ملحق 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  كلية التربية  - القادسية جامعة 

   التربية وعلم النفسقسم 
  استبانة صالحية األهداف السلوكية/ م 

  المحترم . …..…………………………………االستاذ الفاضل 
  م ورحمة اهللا وبركاته السالم عليك

ـ الموسوم بحثهما إجراء ان يروم الباحث    اثر التدريس بأسلوب القضايا الجدلية في تحصيل طالب الـصف         ( ب
ويتطلب ذلك اهداف سلوكية للموضـوعات التـي        ) الرابع األدبي في مادة تأريخ الحضارة العربية اإلسالمية       

  . ستدرس في اثناء التجربة
ـ           وبالنظر لما تتمتع       بـين ايـديكم االهـداف       انون به من خبرة علمية ودراية في هذا المجال يضع الباحث

 وحـذف او  ،السلوكية التي صاغها لتقدير مدى صالحيتها ومالءمتها لموضوعات التجربة من عدم صالحيتها          
   .تعديل او اضافة ما ترونه مناسباً

  ولكم الشكر واالمتنان الجزيالن
  ) الفكريةالحركة (باب السابعاالهداف السلوكية الخاصة بال

  الھدف  ت
مستوى 
  الهدف

غير   صالح
  صالح

بحاجة الى 
  تعديل

يبين دور االسالم في ازدهـار الحركـة          ١
  .الفكرية

        تذكر

يحدد المدارس التي انشأها العـرب فـي      ٢
  .عملية االبداع الفكري والحضاري

        تذكر

كأول معلـم   ) ص(يوضح دور الرسول      ٣
  .في االسالم

        رتذك

٤  
يذكر دور المساجد والجوامع والكنـائس      
واالديرة في عملية االبـداع الحـضاري      

  .والفكري

        تذكر

يفسر اثر حروب التحرير فـي ازدهـار          ٥
  .الثقافة العربية

        فهم
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 ١٥٩  

        تذكر  .يبين اثر القرآن الكريم في الحياة العقلية  ٦

يقارن بين الحركية الفكرية في العـراق         ٧
  .رىواالمم االخ

        تحليل

٨  
يبين اهمية الترجمة للعلـوم والمعـارف       
المختلفة الى اللغة العربية على االبـداع       

  .الفكري والحضاري

        تذكر
  
  

يلخص كيفية وضع العلماء العرب   ٩
  لقواعد الطريقة العلمية وتطبيقهم لها

        فهم

يوضح الخطوات التي يتبعها الباحث   ١٠
  .العلمي في تفسير الظواهر

        رتذك

يصف الموضوعية في تدوين المعلومات       ١١
  عند الباحث 

        فهم

يبين دور التعلـيم واتـصالة المباشـر          ١٢
  .بالمجتمع

        تذكر

        فهم  . يعلل اثر االسالم في الحركة العلمية  ١٣

يشرح دور اللغة العربية في نشر العلـم          ١٤
  . موضحاً ذلك باالدلة والبراهين

        فهم

        تذكر  . الحضارةيعرف مفهوم  ١٥

ــة    ١٦ ــضارة العربي ــوم الح يوضــح مفه
   . االسالمية 

        تذكر

يكتب تقريراً عن مكانة الحضارة العربية        ١٧
  .االسالمية في العالم

        فهم

١٨  
يستنبط اثـر العمـل الكبيـر والعطـاء         
والمشاركة الفاعلة في تطوير الحـضارة      

  .االنسانية

        فهم

لحضارة العربية  يلخص اهمية االنسانية ل     ١٩
  .االسالمية في اغناء الحياة

        فهم

يذكر اسباب ازدهار الحضارة االسالمية       ٢٠
  .في ظل الدولة العربية االسالمية

        تذكر
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 ١٦٠  

٢١  
يتحدث عن دور العلماء فـي اكتـشاف        

ياضيات والفلك واثرهـا فـي      الطب والر 
  العالم 

        فهم

٢٢  
يوضح اثر المـدارس والمكتبـات فـي        

كة العلمية والفكريـة عنـد      تطوير الحر 
  .العرب

        تذكر

يعرب عن رأيه في اثر تعريب الدوواين         ٢٣
  على انتشار اللغة العربية 

        تقويم

  
  )العلوم الدينية(االهداف السلوكية للباب الثامن 

يدون اثر علوم القـرآن الكـريم علـى           ٢٤
        فهم  .ازدهار الحركة العلمية

        ذكرت  .يعرف علم اسباب النـزول  ٢٥
        تذكر  . يحدد اهم علوم القرآن الكريم  ٢٦

يعلل اسباب ازدياد الحاجة الـى تفـسير          ٢٧
        فهم  .القرآن الكريم

يكتب ملخص عن دور الرسول الكـريم         ٢٨
  .في تفسير القران الكريم) ص(

        فهم

يذكر المفسرين للقرآن الكريم في الخالفة        ٢٩
        تذكر  .الراشدة

سير القرآن في عهد صـدر      يقارن بين تف    ٣٠
  .االسالم وتفسيره في العصر الحديث

        تحليل

يشرح اسباب اهتمام المـسلمين بتفـسير         ٣١
        تذكر  .القرآن الكريم

٣٢  
يحلل اهمية دراسة تفاسير القرآن الكريم      

تطـور الحركـة الفكريـة فـي       لمعرفة  
  االسالم 

  تحليل
      

يبين اهم مميـزات التفـسير بالمـأثور          ٣٣
  .عبير بالرأيوالت

        تذكر
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 ١٦١  

يحاور زمالءه في اختيار اشهر تفاسـير         ٣٤
        تقويم  .القرآن الكريم

        تذكر  .يعرف الحديث او السنة  ٣٥

يبين اهمية الحديث الشريف في الحيـاة         ٣٦
        تذكر  .العامة والخاصة للمجتمع االسالمية

يعلل اسباب عدم تدوين الحديث تـدويناً         ٣٧
  .شامالً

        فهم

        تذكر  .يعدد اسباب وضع الحديث  ٣٨
        تذكر  .يذكر الصحاح الستة للحديث  ٣٩

يشرح اثر الحديث في انتشار الثقافة فـي     ٤٠
  .العالم االسالمي

        فهم

        تذكر  .يذكر اقسام الحديث  ٤١
        تذكر  .يعرف علم الجرح والتعديل  ٤٢

يكتب تقريراً عن منهج علماء المـسلمين         ٤٣
  .يثفي نقد الحد

        تركيب

يعلل اسباب اهتمام العـرب والمـسلمين         ٤٤
  .بعلوم الحديث الشريف

        فهم

        تذكر  .يذكر معنى الفقه  ٤٥

يعلل اعتماد اهل الحجاز على الحـديث         ٤٦
        فهم  .النبوي الشريف

        تذكر  .يعدد مصادر الفقه  ٤٧
        تطبيق  لة تبين معنى االجتهاد واالجماع يدلل بأمث  ٤٨
        فهم  .يعلل اسباب اهتمام اهل العراق بالرأي  ٤٩
        فهم  .يصف مصطلحي القياس واالستحسان  ٥٠

  )العلوم اللسانية واالنسانية(االهداف السلوكية الخاصة بالباب التاسع 
        فهم  .يعلل اسباب اهتمام العرب بالترجمة  ٥١

يكتب مخططاً عن اهمية الترجمة في تاريخ          ٥٢
  .الثقافة العربية

        تطبيق
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 ١٦٢  

        تذكر  .يذكر اساليب المترجمين في الترجمة  ٥٣
        تذكر  .يعدد عوامل ازدهار حركة الترجمة  ٥٤

٥٥  
يربط بين ترجمة الكتب العربية الى الالتينية       
وبين احياء التراث اليوناني والروماني فـي       

  .اوربا
  تركيب

      

  .يبين تاريخ بدء حركة الترجمة المنظمة  ٥٦
  

        تذكر

يشرح دور الترجمة في ازدهار الفكـر فـي        ٥٧
  .العصر العباسي

        فهم

        تذكر  .يعرف معنى الفلسفة  ٥٨

٥٩  
يشرح اهمية الكندي ومكانته فـي الفلـسفة        

  .االسالمية
  

  فهم
      

يكتب تقريرا عـن فلـسفة مـسكويه فـي            ٦٠
  .االخالق

        فهم

        تقويم  .يفند كيفية انتقال الفلسفة اليونانية الى العرب  ٦١

يقارن بين الفلسفة اليونانية والفلسفة العربيـة         ٦٢
        تحليل  .االسالمية

        تركيب  .يستخرج مميزات الفلسفة االسالمية  ٦٣
        تذكر  .يوضح اقسام الفلسفة االسالمية  ٦٤
        تذكر  .يعدد اشهر الفالسفة العرب المسلمين  ٦٥

يعرب عن رأيه باهمية الرسالة االسالمية في         ٦٦
  .ء االنسان العربي الجديدبنا

        تقويم

        فهم  .يصف خالد بن يزيد ودوره في الترجمة  ٦٧
        تذكر  يبين اهمية تعريب دواوين الخراج  ٦٨
        تذكر  .يوضح العالقة بين اسلوبي الترجمة  ٦٩

يحلل عوامل تأثر الغرب بطريقـة البحـث          ٧٠
  .العلمي العربية

        تحليل
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 العرب واثـرهم فـي      يستنبط دور الفالسفة    ٧١
        فهم  .المجتمع العربي

        تحليل  .يقارن بين العلوم اللسانية واالنسانية  ٧٢
  )العلوم العقلية(االهداف السلوكية الخاصة بالباب العاشر 

        تذكر  .يذكر مصادر الطب العربي  ٧٣

يشرح ما أسهم به اطباء العرب فـي تقـدم            ٧٤
  . الطب العربي

        فهم

المراكز الطبية في اقـاليم الدولـة       يبين اهم     ٧٥
  .العربية

        تذكر

        تذكر  .)البيطرة(يعرف مهنة   ٧٦

يستنبط اهم االمور التي ساعدت العرب على         ٧٧
  .تأليف الكتب الطبية

        فهم

        تذكر  م الكتب المؤلفة في الطب العربي يذكر اه  ٧٨
        تذكر  .يعرف الرازي  ٧٩
        فهم  .في الطب )فردوس الحكمة(يصف كتاب   ٨٠

٨١  
 اشـهر  )القانونيعلل السبب الذي جعل كتاب    

كتاب طبي عنـد العـرب والغـربيين فـي          
  .العصور الوسطى

  فهم
      

يكتب تقريراً عن ازدهار المستـشفيات فـي          ٨٢
  .العصر العباسي

        فهم

يوضح ما توصل اليه العـرب فـي مجـال            ٨٣
        تذكر  .صناعة االدوية

ور العرب في اكتشاف    يعرب عن رأيه في د      ٨٤
  .الدورة الدموية

        تقويم

يحاور زمالءه حول انجازات العـرب فـي          ٨٥
        تقويم  .مجال الجراحة

يبين دور االطباء العرب في مجـال طـب           ٨٦
  .العيون

        تذكر
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 ١٦٤  

يوضح اهتمام العرب بالـصيدلة وتحـضير         ٨٧
        تذكر  المعادن االدوية من النباتات والحيوانات و

بأمثلة على ابداع العلماء العـرب فـي        يدلل    ٨٨
  .مجال الكيمياء

        تطبيق

يستنتج دور العلماء العرب في مجـال علـم           ٨٩
        فهم  .الحيوان

يعرب عن رأيه للدور الكبيـر الـذي أداوه           ٩٠
  .العرب في مجال تصنيف النباتات

        تقويم

٩١  
يكتب تقريراً حول دور علماء الفلك العـرب        

ـ     ي علـى االكتـشاف   في الرياضـيات المبن
  .والتطبيق

  فهم
      

يستنبط العالقة بين الطب العربـي والطـب          ٩٢
        فهم  .الغربي

يحدد اهم المؤلفات والكتب في مجـال علـم           ٩٣
  .الفيزياء

        تذكر

٩٤  
يدافع عن رايه حول علماء الفيزياء العـرب        
في اكتشاف الظواهر الطبيعية واالختراعات     

  .الميكانيكية
  تقويم

      

حلل االسس التـي تؤكـد ان العـرب هـم      ي  ٩٥
  .مؤسسو علم الكيمياء

        تحليل

يشرح اهم المواد الكيميائية التـي حـضرها          ٩٦
  .العرب

        فهم

        فهم   اسباب تقدم علم الضوء في اوربا يستنتج  ٩٧

يربط بين تقدم علم الفلـك والطـب وبـين            ٩٨
        تركيب  .اختراع العرب للعدسات

        تذكر  .لفيزياء عند العربيعدد مصادر علم ا  ٩٩

١٠٠  
يفند االدعاءات القائلة بان ليس هنـاك اثـر         
لالرصاد الفلكية العربيـة فـي تقـدم علـم          

  .الرياضيات
  تقويم
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 ١٦٥  

يوضح اثر توحيد العرب لالرقـام الهنديـة          ١٠١
        تذكر  .على تقدم الرياضيات

يفرق بين معنى حساب الجمل وبين الصعوبة         ١٠٢
  .في استعماله

        ليلتح

  االهداف السلوكية الخاصة بالباب الحادي عشر
  ) خصائصه وميادينه واهتمام المسلمين به،الفن(

١٠٣  
يكتب تقريرا عن اليمن بكونها مركزا 
لحضارة راقية تعود الى اكثر من الف 

  .سنة قبل الميالد
  فهم

      

١٠٤  
يعد قائمة باسماء الطرق والمسالك 

 التجارية التي اكتشفها الرحالة
  .والجغرافيون العرب

  تركيب
      

١٠٥  
يفند االدعاءات التي تقول بان الريف 

العربي لم يكن له دور في ازدهار المدن 
  .العربية من الناحية االقتصادية

  تقويم
      

يفسر قيام العرب ببناء مدن عربية   ١٠٦
        فهم  .كبيرة

يعلل اهتمام العرب بفن العمارة   ١٠٧
  .االسالمية

        فهم

حاور زمالءه حول اهتمام العرب ي  ١٠٨
        تقويم  .بالشعر واالدب

١٠٩  
يعرب عن رأيه في ابداع أبناء عرب 
شبه الجزيرة العربية في بناء البيوت 

  المقدسة بما فيها الكعبة الشريفة
  تقويم

      
  
  

يعلل اسباب رغبة العرب في استخدام   ١١٠
  .اللون االصفر واالحمر في مالبسهم

        فهم

دور العرب في تطور الشعر يوضح   ١١١
        تذكر  .العربي وتنوعه
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 ١٦٦  

يقارن بين الفن العربي االصيل وبين   ١١٢
        تحليل  .الفن الغربي

١١٣  
يستنبط احتفاظ بعض المدن العربية 

باهميتها االدارية وازدهارها العمراني 
  .لمدة طويلة من الزمن

  فهم
      

١١٤  
يحاور زمالءه حول الغاء العرب 

الدارية الساسانية القديمة في للتقسيمات ا
  .المدن العربـية

  تقويم
      

يبين قيام العرب ببناء المدن العربية   ١١٥
  .واتخاذها مراكز ادارية وعسكرية

        تذكر

١١٦  
يستنتج من خالل ما توصل اليه الفن 

العربي الى وجود اتصال للمدن العربية 
  .بينها وبين العالم الخارجي

  فهم
      

 العربية بانها مراكز مدنيصف ال  ١١٧
  صناعية

        فهم

يذكر اهم االمصار والمدن التي انشاها   ١١٨
        تذكر  .العرب

يعلل اهمية التمركز السكاني في المدن   ١١٩
  .العربية

        فهم

١٢٠  
يعرب عن رايه في تعايش الحضارة 

ة االسالمية مع الحضارات العربي
  االخرى

  تقويم
      

ي اطراف يعلل اسباب سكن العرب ف  ١٢١
        فهم  .المناطق الصحراوية

يحكم على دور التجارة العربية في   ١٢٢
  .انتشار االسالم والثقافة العربية

        تقويم

        تذكر  .يحدد المراكز الدينية والعمرانية  ١٢٣

يلخص اثار حروب التحرير في اقامة   ١٢٤
  .المدن ونقل العلوم العربية الى الغرب

        فهم
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 ١٦٧  

        فهم  .جعل ملكية االراضي للدولةيعلل اسباب   ١٢٥
مكانة الحضارة العربية االسالمية في العالم واثرها في التقدم (االهداف السلوكية الخاصة بالباب الثاني عشر 

  )الحديث

يبين مآثر الحضارة العربيـة االسـالمية         ١٢٦
  الرائعة المنتشرة في معظم انحاء العالم 

        تذكر

لعربيـة وبـين مـا      يربط بين دور اللغة ا      ١٢٧
  اليه الحضارة العربية االسالمية وصلت 

        تركيب

يعلل اسـباب نمـو الحـضارة االوربيـة        ١٢٨
  .الحديثة

        فهم

يذكر نتائج الحضارة العربيـة االسـالمية         ١٢٩
  .عند اتصالها بالغرب

        تذكر

يختار اهم الطرق التي انتقلت بواسـطتها         ١٣٠
        متقوي  .العلوم العربية الى الغرب

يعدد اهم المترجمين مـن العربيـة الـى           ١٣١
        تذكر  .الالتينية

يستنتج اهم احداث قصة ابن ماجـد مـع           ١٣٢
        فهم  .فاسكودا غاما

        تذكر  .يعرف االستقراء واالستنباط  ١٣٣
        فهم  .يشرح المنهج العلمي في البحث  ١٣٤

يدافع عن دور العلماء العرب في المـنهج          ١٣٥
        يمتقو  .العلمي

يعلل تأثر الغرب بطريقة البحث العلمـي          ١٣٦
  .العربية

        فهم

يربط بين دور العلماء العرب في استكمال         ١٣٧
        تركيب  .نظريات ومعارف اليونان والرومان

يبين دور التجار والرحالـة العـرب فـي        ١٣٨
        تذكر  .الكتابات التاريخية

١٣٩  
يميز بـين اصـالة الحـضارة العربيـة         

مية وبين ما اكتسبه من تفاعلها مـع        االسال
  .الحضارات االخرى

  فهم
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ١٦٨  

١٤٠  
يحكم على دور التجارة العربية في انتشار       
االسالم والثقافة العربية في مختلف انحاء      

  .العالم
  تقويم

      

يدافع على ان الروح الدافعـة للحـضارة          ١٤١
        تقويم  العربية هي االسالم 

 فـي بنـاء     يختار من كان اكثر اسـهاما       ١٤٢
  .الحضارة العربية من غير المسلمين

        تقويم

١٤٣  

يوضح ان اوربا كانت تعيش فـي فتـرة         
مظلمة يسودها الجهل والتأخر بينما كانت      
الحضارة العربيـة االسـالمية فـي اوج        

  .ازدهارها وتقدمها

  تذكر

      

يفسر استفادة االوربيين من العـرب فـي          ١٤٤
        فهم  .الكشوف الجغرافية

كتب تقريرا عن مقاومة عرب الجزيـرة       ي  ١٤٥
  .للغزو الصليبي

        فهم

يوضح اثر الحروب الصليبية فـي اقامـة          ١٤٦
        تذكر  المدن ونقل العلوم العربية الى الغرب 

١٤٧  
يدلل باالمثلة على دور العلماء العرب في       
تمثيل فلسفات االخـرين وعلـومهم فـي        

  .الشرق والغرب
  تطبيق

      

١٤٨  
رطة ساحل افريقيا الغربي    يؤشر على الخا  

الذي اتبعه المالحون البرتغاليون للوصول     
  .الى الهند

  تطبيق
      

يبين الغرض من استخدام العرب للبوصلة        ١٤٩
  .واالسطرالب

        تذكر

يستنتج الفوائد الكبيرة للمالّح العربي ابـن         ١٥٠
  .ماجد

        فهم
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ١٦٩  

  :المصادر
). ١٩٨٤(آمال  ،و صـادق  ،فؤاد،أبو حطب  -١

ـ    :القاهرة،مـصر ).٣ط(نفس التربـوي  علم ال
  .مكتبة األنجلو المصرية

موسـوعة  ). "أ"٢٠٠٧(مجدي عزيز   ،إبراهيم -٢
 عالم الكتب   :القاهرة، مصر. المعارف التربوية 

  .للنشر والتوزيع والطباعة
أسـس  ). ١٩٩١( فاضل محسن    ،األزيرجاوي -٣

 دار  :الموصـل ،  العراق .علم النفس التربوي  
  .الكتب للطباعة

أثـر  ). ٢٠٠٩( مهـدي جمعـة       هيثم ،األسدي -٤
استخدام أنموذج التعلم التوليدي في اكتـساب       
المفاهيم الفيزيائية وتنمية االستطالع العلمـي      

رسـالة  . لدى طالب الصف الثاني المتوسـط     
 كليـة   – جامعة بابـل     ،ماجستير غير منشورة  

  . العراق،التربية
القياس والتقويم   .)١٩٩٧(ميخائيل،امطانيوس -٥

منشورات جامعـة   : دمشق .ةفي التربية الحديث  
  .دمشق

 .)١٩٩٢( وآخـرون  ، شاكر محمـود   ،األمين -٦
 ،العـراق . تدريس المواد االجتماعيـة    أصول
  . دار الحكمة للطباعة والنشر:بغداد

زكريـا  ، و آثناسيوس ، عبد الجبارتوفيق  ،البياتي -٧
اإلحصاء الوصفي واالستداللي فـي     ). ١٩٧٧(

 مطبعـة   : بغداد ، العراق .التربية وعلم النفس  
  .ؤسسة الثقافة العماليةم

مبادئ ). ٢٠٠٠(وآخرون  ،  عبد الجبار  ،توفيق -٨
). ١١ط(البحث التربوي لمعاهد إعداد المعلمين    

  . مطبعة تونس: بغداد،العراق

علي أحمـد   ، و الجمل ،عثمان إسماعيل ،الجزار -٩
فاعلية برنـامج مقتـرح لتـدريس       ). ١٩٩٨(

القضايا الجدلية بمقرر التاريخ لطالب كليـات       
في تنمية بعض مهارات التفكير الناقـد       التربية  

واالتجاه نحو استخدام الجـدل فـي تـدريس         
مجلة الجمعيـة المـصرية للمنـاهج       . التاريخ

  .مصر، القاهرة،)٥٢( العدد ،وطرق التدريس
 تدريس التاريخ   ).٢٠٠٥(علي أحمد   ،الجمل -١٠

ــرن الحــادي والعــشرين  ،مــصر.فــي الق
  .ةعالم الكتب للنشر والتوزيع والطباع:القاهرة

موسوعة علـم    .)١٩٧٨(عبد المنعم ،الحفني -١١
  .، بيروت٣، ج ٢ ط.النفسي النفس والتحليل

. )١٩٩٦ (خليل يوسـف وآخـرون    ،الخليلي -١٢
 دولـة   .العام تدريس العلوم في مرحلة التعليم    

  .دار القلم:اإلمارات
ــلمان ،الربيعي -١٣ ــود داوود س ). ٢٠٠٦(محم

، األردن. طرائق وأساليب التدريس المعاصرة   
 جـدارا للكتـاب     -م الكتب الحديث  عال: عمان

  .العالمي للنشر والتوزيع
المدخل ). ٢٠٠٦(محمد نصر الدين    ،رضوان -١٤

. الى القياس في التربية البدنيـة والرياضـية       
  .مركز الكتاب للنشر: لبنان

التـصاميم  ). ٢٠٠٤(وليـد خـضر     ،الزند -١٥
  . الرياض:المملكة العربية السعودية. التعليمية

هيم وآخــرون عبـد الجليـل إبـرا   ،الزوبعي -١٦
ــسية). ١٩٨٦( ــاييس النف ــارات والمق  .االختب

 دار المطـابع مديريـة   : جامعة الموصل  ،العراق
  .دار الكتب والنشر

التدريس ). ٢٠٠٥(كمال عبد الحميد    ،زيتون -١٧
 عـالم   :القاهرة،مـصر ). ٢ط( نماذجه ومهاراته 

  .الكتب للنشر والتوزيع والطباعة
ــسامرائي -١٨ ــالح ،الـ ). ٢٠٠٠(مهدي صـ

 وأساليب التـدريس المتبعـة لـدى        استراتيجيات
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 م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -في اآلداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
 ١٧٠  

أعضاء الهيئات التدريسية في كليات التربية فـي        
ــداد ــة، بغ ــة للتربي ــة العربي ــد ،المجل  المجل

  ).١(العدد ،)٢٠(
االتجاهـات  ). ١٩٨٥(يوسف جعفـر  ،سعادة -١٩

 مؤسـسة   .العالمية في إعداد المواد االجتماعية    
  .الخليج العربي

أساليب تـدريس   ). ٢٠٠٠(محمد  ،السكران -٢٠
 دار  :عمان،األردن). ٢ط (اسات االجتماعية الدر

  .الشروق للنشر والتوزيع
). ١٩٩٩( وآخـرون    ،زكريا محمد ،الظاهر -٢١

 ،األردن. مبادئ القياس والتقويم فـي التربيـة      
مطـابع  ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع     :عمان
  .األرز

 معجم علـم الـنفس     .)١٩٧١(فاخر ،عاقل -٢٢
  .دار العلم للماليين:بيروت).٣ط(
البحث ). ١٩٩٢( وآخرون   ،ذوقان،  يداتعب -٢٣

). ٤ط( أســاليبه- أدواتــه-العلمــي مفهومــه
  . دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان،األردن

محمد فؤاد  ،  والحوامدة،   زيد سليمان  ،العدوان -٢٤
ــة ). ٢٠٠٨( ــين النظري ــدريس ب ــصميم الت ت

 – عالم الكتب الحديث     : عمان ،األردن. والتطبيق
  .جدارا للكتاب العالمي

تعليم ). ٢٠٠٥(محمود صالح الدين    ،  عرفة -٢٥
. وتعلم مهارات التدريس في عصر المعلومـات      

 عالم الكتـب للنـشر والتوزيـع        : القاهرة ،مصر
  .والطباعة

المنـاهج  ). ٢٠٠٩(محـسن علـي     ،  عطيه -٢٦
 دار  :عمـان ، األردن. الحديثة وطرائق التدريس  

  .المناهج للنشر والتوزيع
ــليمان ،عودة -٢٧ ــد س ــاس ). ١٩٩٣(أحم القي

 ،األردن). ٤ط (ويم في العملية التدريـسية    والتق
  . دار األمل للنشر:أربد

أثـر  ). ٢٠٠٤( جميل رشيد تهـوم      ،الغزالي -٢٨
استخدام ثالثة مستويات لألسـئلة فـي تنميـة         
التفكير الناقد لدى طالبات معهد إعداد المعلمات       

أطروحـة دكتـوراه غيـر      .في مادة الجغرافية  
إبـن   – كليـة التربيـة      -جامعة بغداد ، منشوره

  .العراق،رشد
ومحمـد أبـو أصـبع    ،محمد إبراهيم ،قطاوي -٢٩
توظيف القضايا الجدلية في المناقشات     ). ٢٠٠٦(

العـدد األول   ،الطالـب /مجلـة المعلـم     ،الصفية
  . األردن، عمان،معهد التربية األونروا،والثاني

ــراهيم ،قطاوي -٣٠ ــد إب ــرق ). ٢٠٠٧(محم ط
 :عمـان ، األردن. تدريس الدراسات االجتماعية  

  .كر للنشردار الف
القضايا الجدلية  ). ١٩٩٩(إبراهيم محمد   ،كرم -٣١

في كتب المواد االجتماعية والدراسات اإلنـسانية     
. بالمرحلة الثانوية بالتعليم العام بدولـة الكويـت       

 السنة الرابعـة    ،)١٦( العدد   ،مجلة كلية التربية  
 . جامعة اإلمارات العربية المتحدة،عشر

أراء مــوجهي ). ٢٠٠١( ــــــــــ -٣٢
واد االجتماعية نحو تضمين القضايا الجدليـة       الم

في مناهج المواد االجتماعية في التعلـيم العـام         
 ،مجلة مركز البحـوث التربويـة      .بدولة الكويت 

  .جامعة قطر، السنة العاشرة،)٢٠(العدد 
مجيد مهدي  ، و محمد ،داوود ماهر ،محمد -٣٣

أساسيات في طرائـق التـدريس      ). ١٩٩١(
 دار  :صـل  جامعـة المو   ، العـراق  .العامة

  .الحكمة للطباعة والنشر
 مشكلة تدريس   .)١٩٨٦(محمد محمود ،مقلد -٣٤

ــة  ــدارسالبالغ ــشخيص ، الثانويةبالم ت
 سـلطنة   ،)٨(العـدد   ،رسالة التربية .وعالج
  .عمان
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 ١٧١  

ــد،ملحم -٣٥ ــامي محم ــاس  ).٢٠٠٥( س القي
). ٣ط(والتقويم في التربية وعلـم الـنفس      

 دار المسيرة للنشر والتوزيع     : عمان ،األردن
  .والطباعة

وآخرون ،عبد المجيد سيد أحمد   ،منصور -٣٦
ــس  ). ٢٠٠٥( ــوي واألس ــويم الترب التق

ــات ــسعودية.والتطبيق ــاض، ال  دار : الري
 .الزهراء للنشر والتوزيع
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Abstract 

The Effect of teaching by Debate in the 
Achievement of fourth preparatory 

school pupils in History of Arabic 
Islamic culture 

 
The present paper aims at 

investigating the effect of using the 
debate technique in teaching the history 
of Arabic Islamic culture to fourth 
preparatory school pupil and the degree 
to which this technique can help improve 
their achievement in this subject.  

The paper aims at answering the 
following by prosthesis: Is there any 
statistically significant differences at 
level (0,05) between the achievement of 
the experimental grump pupils who are 
tonight via debate method and the 
achievement of the control group pupils 
who are taught via the conventional 
method. 

A sample of (49) pupils from (A – 
Abra) preparatory school at AL- 
Manathira quarter in (AL- Jajaf) was 
chosen then randomly divided into two 
grumps, the control groovy consisting of 
25 pupils caves taught by the 
conventional method, and the 
experimental group consisting of 24 
pupils was taught by the method of 
debate. The manic attained by the pupils 
were processes by computing their means 
and T - test and other necessary statistic 
methods penults shovel that there are 
statistically significant difference 
between the achievement of the two 
groups in favor of the experimental 
group which who taught by the debate 
method.  

  


