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الملخص

يهدف البحث إلى تعرف اثر إستراتيجية األنشطة 

العربية  يخ الحضارة  المتدرجة في تحصيل مادة تار

الصف  طالبات  لــدى  المعرفي  والــدافــع  االسالمية 

الرابع االدبي.

ــبــاحــثــة الــتــصــمــيــم الــتــجــريــبــي   اســتــخــدمــت ال

اختارت  ألبعدي.  االختبار   وذا  الجزئي  الضبط  ذا 

الباحثة القاعة)أ( لتمثل المجموعة التجريبية التي 

المتدرجة،  األنشطة  إستراتيجية  وفــق  على  تــدرس 

التي  الــضــابــطــة  المجموعة  )ب(  الــقــاعــة  ومــثــلــت 

تدرس بالطريقة التقليدية . بلغ عدد الطالبات )60( 

كل مجموعة. تم مكافأة  طالبة بواقع )30( طالبة في 

المتغيرات:  فــي  إحصائيا  المجموعتين  طالبات 

يخ في امتحان نصف  العمر الزمني ودرجة مادة التار

السنة والتحصيل الدراسي لالبوين. 

أعدت الباحثة أداتا بحثها: االختبار التحصيلي 

صدق   من  التحقق  وتــم   ، المعرفي  الدافع  ومقياس 

  )t-test( اخــتــبــار   استخدمت   . ــن  ــي األدات ثــبــات  و 

لمعالجة البيانات. أظهرت النتائج تفوق المجموعة 

التجريبية التي درست على وفق إستراتيجية األنشطة 

يخ الحضارة العربية  المتدرجة  في تحصيل مادة تار

الصف  طالبات  لــدى  المعرفي  والــدافــع  االسالمية 

الرابع االدبي. 

 ، الــمــتــدرجــة   األنــشــطــة   : المفتاحية  الــكــلــمــات 

التحصيل ، الدافع المعرفي .

The  Effect of Using Tiered Activities Strat-

egy Upon The    Achievement of  History of the 

Arab Islamic Civilization Subject and

Cognitive Motive of Fourth Literary Students

Abstract: 

     The research aims to identify the  effect of 

using tiered activities strategy upon the achieve-

ment and cognitive motive of fourth literary stu-

dents . the researcher  use experimental design 

post test .the researcher chose division )A( to 

represent the experimental group taught accord-

ing tiered activities strategy, and represented the 

division )B( control group taught by traditional 

method. the number of sample students was 

)60(, )30( students in each division. the equiv-

alent of two groups in some variables, the re-

searcher prepared search tools: achievement test 

and cognitive motive scale, were verified valid-

ity and ratability instruments used )t-test( for 

data processing, the results showed superiority 

of the experimental group that studied according 

to the tiered activities strategy in a achievement  

and cognitive motive scale.

Keywords: Tiered Activities strategy, 

Achievement , Cognitive Motive.
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مشكلة البحث

والدراسات  الباحثة للبحوث  من خالل مراجعة 

مــادة  يــس  بــتــدر اهتمت  الــتــي  والــمــصــادر  التربوية 

واسعا  اهتماما  هــنــاك  وجـــدت  وطــرائــقــه،  يــخ  الــتــار

عن  فضال  كتسابها  ا وطرائق  المادة  هذه  بتحصيل 

والدافع  المعرفية  الطلبة  قــدرات  بتنمية  االهتمام 

يلجا  ما  عن  بعيدا    ، الــمــادة  هــذه  لتعلم  المعرفي 

وأساليب  يسية  تدر طرائق  اتباع  من  المدرسين  اليه 

إلى  يــؤدي  وبالتالي  والتلقين  الحفظ  على  تعتمد 

حصيلتهم  يفرغوا  أن  بعد  الطلبة  تعلمه  ما  نسيان 

ن فــهــمــهــم  او  ، دو مــن الــمــعــلــومــات فــي االخــتــبــار

في  يسهم  ال  مما  الموضوعات  بين  الترابط  كهم  إدرا

جديدة  مواقف  في  وتطبيقها  جيدة،  بصورة  نموها 

يخ  التار لمادة  المعرفي  دافعهم  يطور  ال  قد  وبالتالي 

البحوث  و  الدراسات  من  العديد  كدته  أ ما  وهذا   .

يــس االجــتــمــاعــيــات ومنها  تــدر فــي مــجــال طــرائــق 

يخ  التار أهمية  مــن  بالرغم  انــه  بينت  أذ  يــخ.  الــتــار

ال انه مازال يشعر الطلبة بصعوبتها ،  كمادة دراسية أ

الواقع أن معظم  و  ال يقبلون على دراستها،  وبالتالي 

ما يشعر به الطلبة من صعوبات في أثناء دراستها ال 

يرجع إلى طبيعة المادة ذاتها بل يرجع إلى الطرائق 

أسلوب  و  الــمــادة  محتوى  يــس  تــدر فــي  التقليدية 

عرض المعلومات، فما زالت الطرائق التقليدية هي 

اللتان  والمحاضرة  كاإللقاء  يسها  تدر في  السائدة 

و االســتــظــهــار فــي عملية  الــحــفــظ  تــعــتــمــدان عــلــى 

يد الطلبة بقدر من الحقائق  التعلم والتركيز على تزو

بقية  إلـــى  الــنــظــر  ن  دو كبير  بشكل  والــمــعــلــومــات 

، 1995، ص101-116(   الجوانب األخرى )عبد العزيز

)الجمل،1997،ص2(.

تــدنــي مستوى  إلــى  ــات عــدة  ــ كما أشـــارت دراس

يخية لعدم وصولهم  التار الطلبة للمفاهيم  كتساب  ا

إلى فهم عميق ودقيق لها كدراسة  ) الطيطي،1983، 

يــشــة،1997،ص115-116(  ص ي-ل( ودراســة )خــر

ودراسة )الشعوان، 1999،ص137( ودراسة )المخالفي 

وحمد، 2001،ص12( .

يخ الغاية المأمول  يس مادة التار ولكي يحقق تدر

كان البد من البحث عن طرائق واستراتيجيات  منها 

تعلم  فــي  ايجابي  الطلبة  دور  مــن  تجعل  يسية  تدر

من  فتجعل  بهم  وترتقي  وتطبيقها،  المادة  معلومات 

التعلم فضال  يا في عملية  فاعال ومحور دورهم نشطا 

عن حفز دافعهم المعرفي في عملية التعلم. 

إستراتيجية  التعليمية  االستراتيجيات  هذه  ومن 

األنشطة المتدرجة )Tiered Activities( القائمة على 

أنشطة  تصميم  خــالل  مــن  يــس  الــتــدر تنويع  أســاس 

كل  يبدأ  بحيث  المستويات،  ومختلفة  متدرجة 

ئم لمستواه المعرفي  طالب أو طالبة من النشاط المال

النهاية  يتدرج وفقا لسرعته ليصل في  ي، و المهار أو 

، كما إن النشاط كلما كان متوافقا  إلى مستوى متميز

لتركيز  دافــعــا  كــان  الطلبة  واســتــعــدادات  مــيــول  مــع 

إلى نشاط  واالنتقال  كماله  إ الطلبة ومحفزا لهم على 

 ،2008 ــرون،  وآخـ )كــوجــك  المستوى  فــي  أعلى  آخــر 

ص131-132 (. 
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بالسؤالين  بحثها  مشكلة  الباحثة  حـــددت  وقــد 

اآلتيين :

في  المتدرجة  األنــشــطــة  إستراتيجية  ــر  اث مــا   1-

يخ الحضارة العربية االسالمية لدى  تحصيل مادة تار

طالبات الصف الرابع االدبي ؟   

في  المتدرجة  األنــشــطــة  إستراتيجية  ــر  اث مــا   -2

الدافع المعرفي لدى  طالبات الصف الرابع االدبي؟

أهمية البحث :	 

يعمل  بل  فقط،  الماضي  دراســة  يعني  ال  يخ  التار

لــغــرض توضيحه  بــالــحــاضــر  الــمــاضــي  ــط  ربـ عــلــى 

وتفسيره وربط الحاضر بالمستقبل و لبيان اتجاهات 

ئمة،  المال الوجهة  وتوجيهها  االحـــداث  في  التطور 

فــهــو يــهــدف إلـــى جــمــع الــمــعــلــومــات عــن الماضي 

العالقات  ــراز  ــ واب وتفسيرها  وتسجيلها  وتحقيقها 

ما  على  الضوء  يلقي  مما  بينها  والترابطية  السببية 

يحدث في الحاضر من عالقات ومشكالت وسلوك 

أبو   ( األمـــم   حــيــاة   على  أ  طــر  الــذي  التطور  وتفسير 

سرحان،2000،ص26(.

قــراءتــه و دراســتــه مــجــرد مجال  لــم تعد  ولــذلــك 

يستمتع اإلنسان باحداثة وعالقاته وقصصة ،وانما هو 

رصيد من الخبرة له وظائف عدة يمكن من خاللها 

مقبوال  مستوى  ليحقق  ووجدانيا  عقليا  اإلنسان  بناء 

به  يعنى  أن  ينبغي  ذلك  يحقق  ولكي   ، التمكن  من 

مرحلة  أي  في  للطلبة  ية  ضرور دراسية  مادة  بوصفة 

تعليمية )اللقاني و عوده ، 1990،ص21(.

ــرورة مــراجــعــة  ــ ــذا مـــا فـــرض عــلــى الــتــربــيــة ضـ ــ وه

أهدافها، وبرامجها، ونظم مؤسساتها وأساليب عملها  

تطويرها  أو  لتغييرها  السلبية  النواحي  تشخيص  مع 

على وفق قواعد علمية تعد جزءًا من عملها وطبيعة 

إلى  تسعى  فالتربية  ص247(.   ،2010 )عطية،  أدائها 

والقدرات  بالمعارف  متنورين  منتجين  أفراد  تنشئة 

الفرد  خدمة  فــي  الفاعلة  للمشاركة  تدفعهم  التي 

والمجتمع. وهي ال يقتصر دورها على الفرد بل تتعداه 

إلى المجتمع، فهي تسعى على تفتح شخصية الفرد 

وتنمية دوافعه وميوله وقدراته ومعارفه وأفكاره ومهاراته 

في  المرغوب  التغير  إحـــداث  و واتجاهاته،  وقيمه 

أفراده  سلوكه، ومن جانب المجتمع تحاول أن تربي 

الذي  المجتمع  لصالح  يعملون  مواطنين  وتجعلهم 

يعيشون فيه)ربيع، 2008، ص25(.                                                                                      

يس وفق برنامج محدد ييسر عملية التعلم،  والتدر

أهداف  تحقق  بمدى  معرفة  على  المدرس  يجعل  و

تنمية  على  الطلبة  يساعد  و  ، طلبته  لــدى  الــدرس 

الــدراســي،  تحصيلهم  فــي  يـــادة  وز العقلية  قدراتهم 

بعضهم  مــع  االجتماعي  تفاعلهم  يـــادة  ز عــن  فضاًل 

المنشودة  التربوية  األهــداف  لتحقيق  المدرس  ومع 

)العفون وحسين، 2012، ص207(. 

بطرائق  االهتمام  ضـــرورة  الباحثة  تــرى  هنا  ومــن 

دور  بتفعيل  تهتم  التي  يــس  الــتــدر واستراتيجيات 

الدراسية  البيئة  وتهيئة  التعلم،  عملية  في  الطالب 

يس  تدر عند  األنشطة  بتنوع  واالهــتــمــام  المناسبة، 

وطــرح  يــخ،  الــتــار مــادة  والسيما  الــدراســيــة  المناهج 

على  الطلبة  قـــدرة  تنمي  بــصــورة  الــدراســيــة  الــمــادة 

، وهذا  المعرفة  بناء  إلى  وتدفعهم   ، والتفكير البحث 

يــحــدث مــن خـــالل الــتــحــول بــالــمــنــاهــج الــدراســيــة 
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إلى  التقليدية  الطريقة  من  يسها  تدر واستراتيجيات 

طرائق واستراتيجيات تعتمد االنشطة المتنوعة.

وذلك ال يتحقق إال بوجود مدرس مبتكر ومجدد، 

ويــواصــل  ــدة،  جــدي فــكــرة  لكل  يستجيب  ومتفتح 

العملية  لتطوير  وتوظيفها  استثمارها  على  العمل 

التعليمية )الفراجي وموسى، 2006،ص 16( و يجعل 

هدفه مساعدة الطلبة على النمو من جميع الجوانب 

اعتباره  يمكن  لذلك  والنفسية،  والجسمية  العقلية 

له  ومقوما  وموجها  ومعدال  له،  ومنظما  للتعلم،  مثيرا 

مادة  جعل  طريق  عن   .)167 2009،ص   ، ي  )الطناو

ال  ــذا  وه ومشوقة  ومترابطة  وواضــحــة  دقيقة  الـــدرس 

وطرائق  تعليم  استراتيجيات  باستعمال  إال  يتحقق 

يس  التدر طرائق  تمثل  إذ  فعالة،  يس  تدر وأساليب  

ــن عــنــاصــر الــمــنــهــج، فــهــي ترتبط  عــنــصــرًا مــهــمــًا م

عليها  يتأسس  و وثيقًا  ارتباطا  والمحتوى  باألهداف 

بشكل كبير نجاح المنهج في تحقيق أهدافه لكونها  

الطالب  بين  المدرس  يصممها  التي  الوصل  حلقة 

،2001 يــتــون،  ز  (  )28 2008،ص  )عطية،   والمنهج 

ص 189( . 

المشاركة  تشجع  استراتيجيات  يتطلب  وهــذا 

مشاركين  يجعلهم  النشط  فاالتعلم  للطلبة،  النشطة 

التعليمية  األنشطة  و  المواقف  في  ونشطين  فعالين 

والكتابة...  والمناقشة،  القراءة،  المثال،  )على سبيل 

واســتــخــدام  مهاراتهم  تطوير  على  العمل  و  ــخ(،  الـ

على  والــتــركــيــز  لــديــهــم  العليا  التفكير  مــســتــويــات 

دافعيتهم  ــادة  ــ يـ وز والــقــيــم  ــمــواقــف  ال اســتــكــشــاف 

مدرسيهم  مــن  يــة  فــور فعل  ردود  على  الــحــصــول  و 

)Charles،1991;2( و مشاركة الطلبة تعد عنصر مهم 

للتعلم لذلك فان واحدة من مسؤوليات المدرس هي 

توفير الفرص المنتظمة للطلبة لتطوير االستقاللية في 

التفكير من خالل مشاركتهم في الدرس و من خالل 

من  ليتمكنوا  التعلم،  عملية  في  فاعل  دور  اتخاذ 

 ،)Barr and Tagg 1995.p.24( بناء المعرفة بأنفسهم

وتبادل  الطلبة في  اإلجابة على األسئلة،  و تشجيع  

 Carla( النقاش مع بعضهم، و في تبادل اآلراء بينهم

.)،2007.p.1

ولعل من بين هذه االستراتيجيات التي قد تحقق 

Tiered Ac- المتدرجة  االنشطة  استراتيجية  )ذلك، 

من  يس  التدر تنويع  أساس  على  تقوم  فهي   )tivities

خالل تصميم أنشطة متدرجة ومختلفة المستويات، 

ئم  بحيث يبدأ كل طالب أو طالبة من النشاط المال

لسرعته  وفقا  يتدرج  و ي،  المهار أو  المعرفي  لمستواه 

، كما إن النشاط  ليصل في النهاية إلى مستوى متميز

كان  كان متوافقا مع ميول واستعدادات الطلبة  كلما 

كماله واالنتقال  دافعا لتركيزالطلبة ومحفزا لهم على إ

إلى نشاط آخر أعلى في المستوى )كوجك وآخرون، 

2008، ص131-132 (. 

التعليم  في  والــدراســات   البحوث  نتائج  وتشير 

لدى  المعرفي  ــدافــع  ال ــود  وجـ ضـــرورة  إلــى  والتعلم 

به  نضمن  الــذي  األســاســي  المتطلب  فهو  الطالب 

حدوث التعلم، وان نجاح المدرس في استثارة حب 

لهم  سيقدمه  ما  بأهمية  وشعورهم  طلبته،  استطالع 

من موضوعات، وأنها ترتبط باهتماماتهم سوف يخلق 

يصبحوا على استعداد  لديهم رغبة قوية في التعلم، و
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على  واالعــتــمــاد  والبحث  الجهد  وبــذل  للمشاركة 

فال  وبذلك  المطلوبة،  المعرفة  إلى  للتوصل  الــذات 

يصبح هو المصدر الوحيد للتعلم، بل تتعدد وتتنوع 

تتحقق  وبذلك  الطالب،  إليها  يلجأ  التي  المصادر 

فكرة التعلم النشط وااليجابي الذي يؤدي إلى تعلم 

أظهر  كما   .)81 2008،ص  وآخــرون،  )كوجك  متميز 

الملل  بتجنب  متزايدا  اهتماما  والمربون  الباحثون 

لدى طالب، ولتعزيز الدافع المعرفي لديه واالنهماك 

تحصيل  مستويات  لزيادة  التعليمية،  األنشطة  في 

Ap- )الطلبة، وفهم التطور اإليجابي الحاصل لديهم 

.)pleton et al.، 2008،p. 369

وفي ضوء ما تقدم يمكن للباحثة أن تحدد أهمية 

البحث و الحاجة إليه بما يأتي :

والــدافــع  التحصيل  مــســتــوى  رفـــع  إلـــى  الــحــاجــة 

ــي في  االدبـ الــرابــع  الــصــف  ــدى طــالــبــات  ل المعرفي 

عن  فضاًل  االسالمية،  العربية  الحضارة  يخ  تار مــادة 

كون هذا البحث هو محاولة تناولت اثر إستراتيجية 

التعلم  التي تستمد دعائمها من  المتدرجة  األنشطة 

يس  النشط و استراتيجياته  و إن ميدان طرائق التدر

والتي تهتم  التجريبية،  الدراسات  إلى  بحاجة ماسة 

يس  تدر واستراتيجيات  نماذج  استعمال  بــضــرورة 

حديثة تستند إلى التعلم النشط تتفق مع التوجهات 

الحديثة التي تركز على المتعلم وبناء خبراته بنفسه . 

هدف البحث :	 

يهدف البحث إلى تعرف اثر إستراتيجية األنشطة 

العربية  يخ الحضارة  المتدرجة في تحصيل مادة تار

االسالمية لدى طالبات الصف الرابع االدبي. 

حدود البحث: تحدد البحث الحالي بـ : 

اعــداديــة  فــي  االدبـــي  الــرابــع  الصف  طالبات   1-

البيان للبنات التابعة للمديرية العامة لتربية الكرخ 

االولى.

ــي  ــدراس -2 الــفــصــل الـــدراســـي الــثــانــي لــلــعــام ال

2017/2018م.

فرضيات البحث: 	 

الفرضيتان  صيغت  فقد  البحث  هدف  لتحقيق 

الصفريتان اآلتيتان:

مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال   .1

داللة )0.05( بين متوسط درجات طالبات المجموعة 

يخ الحضارة العربية  التجريبية اللواتي درسن مادة تار

المتدرجة،  األنشطة  إستراتيجية  وفق  االسالمية على 

الضابطة  المجموعة  طالبات  درجـــات  متوسط  و 

في  التقليدية  بالطريقة  نفسها  المادة  درسن  اللواتي 

التحصيل.

مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال   .2

داللة )0.05( بين متوسط درجات طالبات المجموعة 

يخ الحضارة العربية  التجريبية اللواتي درسن مادة تار

المتدرجة،  األنشطة  إستراتيجية  وفق  االسالمية على 

الضابطة  المجموعة  طالبات  درجـــات  متوسط  و 

في  التقليدية  بالطريقة  نفسها  المادة  درسن  اللواتي 

دافعهن المعرفي.

 تحديد المصطلحات:	 

Tiered Activi- المتدرجة  األنشطة  )إستراتيجية 

: (ties Strategy

 : بأنها  وآخـــرون(  حسين  ،كــوثــر  )كــوجــك  عرفتها 
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األنشطة  مــن  نــوع  على  تعتمد  يس  التدر فــي  طريقة 

في  المدرس  يصممها  التي  التعلمية   - التعليمية 

في  ويراعي   ، المقرر المنهج  ومحتوى  أهــداف  ضوء 

لتناسب  ومستواها  أنــواعــهــا  فــي  التنوع  تصميمها 

احتياجات الطلبة المختلفة وتتصف بكونها تعتمد 

على ايجابية و فعالية الطالب في تنفيذها )كوجك 

،كوثر حسين وآخرون2008، ص135(.

تعريفا  بوصفه  التعريف  ــذا  ه الباحثة  وتتبنى 

التي  المتدرجة  األنشطة  إلستراتيجية  إجرائيا  و يا  نظر

يس المجموعة التجريبية . تستخدم لتدر

التحصيل:	 

عرفه) الحامد، 1996( : ما يتعلمه الفرد في المدرسة 

من معلومات خالل دراسته مادة مجتمعة و ما يدركه 

من العالقات بين هذه المعلومات وما يستنبطه منها 

من حقائق تنعكس في أداءه على اختبار يوضع وفق 

قواعد تمكن من تقدير أداء المتعلم كميًا بما يسمى 

بدرجات التحصيل)الحامد ،1996،ص1(.

يًا : بأنه ما حصلت  وتعرف الباحثة التحصيل نظر

دراستها  خالل  من  معينة  خبرات  من  الطالبة  عليه 

محتوى المقررات الدراسية.

أما التعريف اإلجرائي للتحصيل فهو :

هو مجموعة المعلومات والخبرات التي تحصل 

يسهم  تدر بــعــد  الــبــحــث(  الــطــالــبــات)عــيــنــة  عليها 

يقاس  يخ الحضارة العربية االسالمية، و موضوعات تار

إجرائيا بالدرجة التي يحصلن عليها من خالل نتائج 

االختبار الذي أعدته الباحثة لهذا الغرض.

عرفه   )Cognitive Motive( المعرفي   الــدافــع 

كل من:

أفكار  تحرك  داخلية  حالة  بأنه:  قــطــامــي)1999( 

لمواصلة  انتباهه  وتوجه  المعرفي،  وبنائه  المتعلم 

قطامي،   ( المعرفي  االتــزان  حالة  إلى  للوصول  األداء 

1999، ص171( .

أبو حطب وآمال)2013( بأنه: »الرغبة في المعرفة 

المشكالت  وصياغة  المعلومات  إتــقــان  و والفهم 

وحلها« ) أبو حطب وآمال، 2013، ص456(.

تعرف الباحثة الدافع المعرفي إجرائيا بأنه الدرجة 

الكلية التي تحصل عليها الطالبة من خالل إجابتها 

هذا  فــي  المستخدم  المعرفي  الــدافــع  مقياس  عــن 

البحث.

خلفية نظرية:	 

أوال: األنشطة المتدرجة:

في  األنــشــطــة  اســتــخــدام  ــول  حـ اآلراء  اخــتــلــفــت 

ثالث  اتخذت  وقــد  المدرسين،  قبل  من  يس  التدر

على  التركيز  و  تجاهلها  هو  األول  المنحى  مناحي، 

المنحى  اتــخــذ  حين  فــي   . فقط  الــدراســيــة  الــمــادة 

يس فزادها  الثاني في األنشطة أسلوبا متزامنا مع التدر

بقبول  اتسم  فقد  الثالث  المنحى  ونــوعــا.أمــا   عــددا 

أو مــصــاحــبــا له  الــمــنــهــج  ــار  ــ ــارج أطـ ــ األنـــشـــطـــة خـ

)الحجامي، 2001 ،ص 68(

منتقاة  لخبرات  مجاال  التعليمية  األنشطة  تعد 

تربوية  أهــداف  تحقيق  إلى  فتؤدي  الطالب،  بها  يمر 

التعلم، فمشاركة  أثر  أثرها أحيانا  لها أهمية قد يفوق 

عملية  مــن  سيزيد  شــك  بــدون  التعلم  فــي  الطالب 

النشاطية  العملية  في  مشاركته  عند  والسيما  تعلمه 
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العمل  خطة  ووضع  النشاط  نوع  حيث  من  ايجابيا، 

)56 2000،ص  وصــــادق،  )الــشــربــيــنــي  وتــنــفــيــذهــا. 

)الطيطي، 1993 ،ص 50(.

فاألنشطة التعليمية جزء مكمل لبناء الشخصية 

الفرصة  إتــاحــة  منها  فالهدف  للطالب،  الــمــتــوازنــة 

للطلبة للربط بين المعرفة النظرية والخبرة المباشرة 

مجاال  وتهيئة  الجماعي،  والعمل  العملي،  والــواقــع 

للعمل الفردي)فطيم وأبو العزايم، 1988،ص 318(.

يتزامن  أن  يجب  التعلم  على  الطالب  تحفيز  أن 

التي  االيجابية  التعلم  استراتيجيات  استعمال  مع 

ينبغي أن تؤدي إلى معالجة أدق وأعمق للمعلومات 

.)Rotgans،2009 :  8( كاديمي أفضل وأداء أ

يمكن أن تستند األنشطة المتدرجة على مستوى 

التحدي، والتعقيد، والموارد، والنتيجة أو العملية أو 

)Heacox، 2002،p.10( .المنتج

إستراتيجية األنشطة المتدرجة:	 

المتدرجة  األنشطة  إستراتيجية  استخدام  يمكن 

ية  المهار أو  المعرفية  المستويات  اخــتــالف  عند 

يتطلب  المستويات  فــي  االخــتــالف  ــذا  وه للطلبة، 

المستويات،  ومــتــدرجــة   مختلفة  أنشطة  تصميم 

المناسب  النشاط  مــن  طــالــب  كــل  ينطلق  بحيث 

لسرعته  وفقا  يتدرج  و ي،  المهار أو  المعرفي  لمستواه 

يمكن تصميم  ليصل في النهاية إلى مستوى متميز و

أنشطة متدرجة كما يلي:

فمثال  التحدي:  مستوى  في  متدرجة  أنشطة   .1

يمكن استخدام تصنيف بلوم لبناء أنشطة مختلفة  

على درجات السلم المعرفي في هذا التصنيف.

حيث  التعقيد:  مستوى  في  متدرجة  أنشطة   .2

تتطلب اختالفا في مدى تقدم العمل المطلوب من 

المطلوب  الكم  على  اختالفا  وليس  المجموعات 

عمله، فمثال:

- مجموعة )أ( أقل مستوى تعقيد فهي تعد مجلة 

بموضوع  ترتبط  قضية  ئهم  لزمال فيها  يعرضون  حائط 

معين .

تعد  فهي  تعقيدا  كثر  أ مستوى  )ب(  مجموعة   -

مجلة حائط يعرضون فيها وجهات نظر متباينة حول 

موضوع معين. 

مجلة  تعد  فهي  تعقيدا  كــثــر  أ )ج(  مجموعة   -

حول  متباينة  نظر  وجــهــات  فيها  يــعــرضــون  حــائــط 

اعتمادا  فيه  نظرهم  وجهة  ويبينون  معين  موضوع 

على مصادر معينة .

من  يتوافر  لما  وفقا  المستوى  متدرجة  أنشطة   .3

: كأن تستخدم مجموعة مصدر واحد لقراءة  مصادر

ثانية  ومجموعة   ، المقرر الكتاب  في  معين  موضوع 

كثر  أ في  الموضوع  عن  كتب  ما  تجميع  منها  يطلب 

كتاب، ومجموعة ثالثة يطلب منها عمل بحث  من 

على االنترنيت عما كتب عن الموضوع.

4. أنشطة متدرجة في العمليات المطلوب القيام 

إجــراء  المجموعات  فــي  المثال  سبيل  فعلى  بها: 

عند  مراعاتها  الواجب  المعايير  إلى  للتوصل  بحث 

يس. فتقوم  استخدام  طريقة  معينة من طرائق التدر

أهم  الستخالص  قرائي  ببحث  المجموعات  أحدى 

بإجراء  أعضائها  يقوم  ــرى  أخ ومجموعة   ، المعايير

بحث ميداني وعقد لقاءات مع عينة من المدرسين 
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في الميدان الستطالع آراءهم حول ما يجب االهتمام 

يس في ضوء  به عند استخدام طريقة معينة في التدر

تجربتهم الشخصية.

،ص131-   2008 وآخــرون،  حسين  كوثر  )كوجك، 

)133

المدرس  على   )&Smith  Throne،2007( يقترح  و

االنشطة  استراتيجية  استخدام  عند  التالية  النقاط 

المتدرجة:

1. حدد مستوى موضوعات المحتوى.

تحقيقها  قــررت  التي  التعلم  مخرجات  حــدد   .2

لدى الطلبة.

3. حــــدد مــســتــويــات الــطــلــبــة آخــــذا بــاالعــتــبــار 

اهتماماتهم وأنماط تعلمهم.

من  مستوى  لكل  الراجعة  التغذية  نــوع  أختر   .4

المناسبة  الفرص  تقديم  المجموعات،  مستويات 

الستيعاب ما يتعلموه.

5. فكر بمستويات مختلفة ومتنوعة من االنشطة 

كل  في  الطلبة  لقدرات  وفقا  والمناسبة،  الممكنة 

مجموعة.

المناسبة  الــتــعــلــيــمــيــة  الــوســائــل  اســتــخــدم   .6

لــتــدعــيــم االنــشــطــة الــمــلــبــيــة لــحــاجــات الــطــلــبــة.

)Smith&Throne،2007:55(

ثانيا:الدافع المعرفي

والذي  اإلنسان،  دوافــع  احد  المعرفي  الدافع  يعد 

وقد  الجشطالتيون،  النفس  علماء  يــد  على  تــطــور 

 Cohen، Stottalnd( وولف  وستوتالند  كوهين  أجرى 

Wolfe& ( دراسات ميزوا فيها مفهوم الدافع المعرفي، 

بوصفه حاجة االنسان إلى بناء مواقف مناسبة وذات 

الخارجي  العالم  لفهم  حــاجــة  فهو  هـــادف،  معنى 

الحاجة  هــذه  تعرض  حــال  وفــي  بالخبرات،  الــزاخــر 

إلى اإلحباط تنشأ مشاعر التوتر والحرمان التي تؤدي 

يادة  إلى بذل مزيدا من المحاوالت لبناء الموقف وز

الفهم ) أبو حطب وآمال، 1980، ص354( .

الــدافــع  مــوضــوع  فــي  المعاصرة  الــبــحــوث  بـــدأت 

 Cacioppo ( المعرفي بمقترح يعود إلى كاسيبو وبيتي

فردية في ميل  فروق  القائل هناك    )  & Petty ،1986

المعرفي،  النشاط  في  واالستمتاع  لالستغراق  األفراد 

ي الدافع المعرفي العالي يميلون  وافترضا أن األفراد ذو

التفكير  تتطلب  التي  المشكالت  أو  المثيرات  إلى 

الدافع  ي  ذو من  بأقرانهم  مقارنة  حلها  ثم  ومن  فيها، 

المعرفي المنخفض ) عبداهلل، 2004، ص47(. فضاًل 

يكونون  العالي  المعرفي  الدافع  ي  ذو األفــراد  أن  عن 

محفزين داخليا للتفكير بعمق في القضايا، والبحث 

كبير  معرفي  جهد  بذل  تتطلب  ونشاطات  مهام  عن 

ي الدافع المعرفي المنخفض،  خالفا القرأنهم من ذو

فهم يتجنبوا المهام والنشاطات التي تتطلب جهدا 

.)Nelson، 2002، p8 ( معرفيا عاليا

المظاهر التي تدل على الدافع المعرفي :	 

على  تــدل  التي  المظاهر  مــن  مجموعة  هنالك 

الدافع المعرفي منها ما يلي:

كتشافي. ال -1 السلوك أ

-2 االستعالم أو التقصي  )الكناني وأحمد، 1995، 

ص202(.

ص-100  ،2008 ي،  غبار  ( االستطالع   -3حــب 
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.)101

-4 السعي للمعرفة  5. قبول التحديات في سبيل 

الحصول على المعرفة  )صالح، 2012، ص71(.

دراسات سابقة:	 

دراسة مازن 1986 : أجريت الدراسة بهدف تطوير 

يس الكيمياء في المدرسة الثانوية العامة  أسلوب تدر

باستعمال األنشطة متمثلة بأسلوب القراءة واالطالع 

الواحد  الموضوع  ذات  المتخصصة  الكتب  على 

. بلغت العينة )74(  بخالف الكتاب المدرسي المقرر

من  العلمي  الثانوي  الثاني  الصف  طلبة  من  طالبا 

، موزعة عشوائيا  طالب مدرسة سوهاج الثانوية بمصر

مجموعة،  لكل  طالبا   )37( بواقع  مجموعتين  على 

التعليمية  باألنشطة  التجريبية  المجموعة  ودرست 

في حين درست المجموعة الضابطة الموضوع ذاته 

تحوي  استمارة  الباحث  أعــد  التقليدية.  بالطريقة 

باألنشطة  تتعلق  فرعا   )24( على  موزعة  ســؤاال   )19(

التعليمية، وقد زود كل سؤال بقائمة إجابات متعددة، 

طالب  كل  على  ليسهل  مفتوحة  نهايات  عن  فضال 

التعبير عن رأيه بحرية.وقد أظهرت النتائج مايأتي:

1. أفاد %83 من العينة بان األنشطة تحقق أهدافا 

مــثــل: إشــبــاع رغــبــة الــطــالــب وهــوايــتــه، ثــم ممارسة 

كتساب المهارات الجديدة. السلوك، وا

الفردي  التجريبي  النشاط  استخدام  نجاح   .2

ــاب الــطــالب  ــس ــت ك ــه كــنــشــاط عــلــمــي فـــي ا ــوج ــم ال

ية المصممة من التجارب العلمية. للمهارات اليدو

)مازن، 1986،ص 238 - 263(.

في  الـــدراســـة  أجــريــت   :(2012( صــالــح  ــة  ــ دراس

معالجة  اثراستراتيجيات  معرفة  إلى  وهدفت  العراق 

الــعــقــالنــي فــي تحصيل  الــمــعــلــومــات واالســتــقــصــاء 

والدافع  العلمي  التفكير  وتنمية  األحياء  علم  مــادة 

ذا  التجريبي  التصميم  الباحث  المعرفي.اعتمد 

الضبط الجزئي للمجموعات المتكافئة)مجموعتين 

القبلي  االخــتــبــار  ذو  ضابطة(  ومجموعة  تجريبية 

طالبا   )120( مــن  الــدراســة  عينة  تألفت  والــبــعــدي. 

ية )مجموعتان  قسموا على ثالث مجموعات متساو

المجموعة  ضــابــطــة(،.درســت  والثالثة  تجريبيتان 

بالطريقة االعتيادية واعتمدت إستراتيجية  الضابطة 

يس المجموعة التجريبية  معالجة المعلومات في تدر

يس  إستراتيجية االستقصاء العقالني في تدر األولى و

اختبارا  الباحث  اعد  الثانية،  التجريبية  المجموعة 

 )50( مــن  تــكــون  ــاء   ــي األح علم  مـــادة  فــي  تحصيليا 

وتم  متعدد،  مــن  االخــتــيــار  ــوع  ن مــن  موضوعية  فــقــرة 

التحقق من صدقه وحساب معامل ثباته، و اختبارا 

على  موزعة  فقرة   )  25( من  تكون  العلمي  للتفكير 

،اخــتــيــار  المشكلة  هــي)تــحــديــد  مــجــاالت  خمسة 

، التعميم(،  الفروض، اختبار صحة الفروض، التفسير

من  تكون  المعرفي  للدافع  مقياس  إعــداد  عن  فضال 

السعي  هــي   مجاالت  أربعة  على  موزعة  فقرة   )44(

واالرتياد،و  ،واالستكشاف  االستطالع  للمعرفة،وحب 

قبول التحديات.

SPSS اإلحــصــائــي  البرنامج  الــبــاحــث  استعمل 

تفوق  النتائج   وأظهرت  الدراسة،  بيانات  لمعالجة 

في  الــثــانــيــة  و  ــى  ــ األول التجريبيتان  المجموعتان 

في  الثانية  التجريبية  المجموعة  وتفوق  التحصيل، 
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المجموعة  العلمي، في حين تفوقت  التفكير  تنمية 

المعرفي. )صالح  الدافع  األولى في تنمية  التجريبية 

،2012، ص16-142 (

الــدراســة في  أجريت   :(  2012  ( اهلل  فــرج  دراســة   

Bey- )العراق بهدف معرفة فاعلية إستراتيجية باير 

وتنمية  الكيمياء  مــادة  تحصيل  في   )er Strategy

التفكير الناقد والدافع المعرفي لدى طالب الصف 

الثاني المتوسط . 

ذاالضبط  التجريبي  التصميم  الباحث  اعتمد 

)التجريبية  المتكافئتين  للمجموعتين  الجزئي 

وبلغت  والبعدي،  القبلي  االختبار  ذو  والضابطة( 

مجموعتين  وزعــواإلــى  طالبًا   )  60  ( عينةالدراسة 

 ) 30 ( وبواقع ) 30 ( طالبا في المجموعة التجريبية و

طالبًا في المجموعة الضابطة. 

اختبارا  الباحث  اعــد  الــدراســة  هــدف  ولتحقيق 

االختيار  نــوع  من  موضوعية  فقرة   )40( من  تحصيليا 

واختباٍر  وثباته،  صدقه  من  التحقق  وتم  متعدد،  من 

خمسة  تضمن  فقرة   )60( من  تكون  الناقد  للتفكير 

للدافع  مقياس  ــداد  إعـ عــن  فضال  فرعية،  مــجــاالت 

المعرفي تكون من )36( فقرة تضمن ثالث مجاالت هي 

السعي للمعرفة والرغبة في القراءة، وحب االستطالع 

البيانات  . وتمت معالجة  إثارةاألسئلة  كتشاف، و واال

باستعمال الحقيبة اإلحصائية) SPSS - 10  ( للعلوم 

االجتماعية وأظهرت النتائج  تفوق طالب المجموعة 

التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في متغير 

التحصيل ، والتفكير الناقد و الدافع المعرفي. ) فرج 

اهلل، 2012، ص15-134 (

بعض المؤشرات من الدراسات السابقة:	 

أظهرت الدراسات السابقة ما يأتي :

الحالي  البحث  مع   )  1986 مازن  دراسة)  اتفقت 

عن  فضال  تجريبي،  كمتغير  االنشطة  استعمال  في 

نتائجه.  الــى  للوصول  البحث  منهجية  في  االتفاق 

) فرج اهلل   على حين نجد ان دراستا ) صالح 2012( و

2012 ( تتفقان مع البحث الحالي في المتغير التابع 

الدافع المعرفي. 

كما ان الدراسات السابقة تعد جميعها دراسات 

بعد  للنتائج  وصــوال  التجريبي  المنهج  استخدمت 

فحص الفرضيات. وهذا ما افاد الباحثة في اجراءات 

لمزيد  بوجود حاجة  تفكيرا  لديها  تبلور  وقد   . بحثها 

استراتيجية  المستقل  متغيرها  حــول  البحث  مــن 

والدراسات  البحوث  لندرة  نظرا  المتدرجة  االنشطة 

حول هذه االستراتيجية.

منهجية البحث و إجراءاته:	 

مــنــهــج الــبــحــث: يــمــثــل مــنــهــج الــبــحــث الــطــريــق 

فيها  يتغلب  جديدة  حقيقة  الى  للوصول  االجرائي 

يحدد طبيعة  الباحث على مشكلة غامضة عليهن و

تعاطي  فــي  المسخدم  المنهج  وأهــدافــه  البحث 

العمليات  مجموع  على  يشتمل  والـــذي  مشكلته 

جمع  فـــي  الــمــســتــخــدمــة  واالجــــــــراءات  واالدوات 

للحصول  وتفسيرها  وتحليلها  المطلوبة  المعلومات 

)حمدان،  المشكلة  لحل  المناسبة  االجابات  على 

المنهج  الــبــاحــثــة  اخـــتـــارت  ولــذلــك   .)1989،52

المنهج  لكونه  فرضياتها  صحة  الختبار  التجريبي 

في  عليها  والسيطرة  المتغيرات  لضبط  المناسب 
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كفأ في التوصل الى أدق النتائج الموثوق بها)ملحم،2000،359(. الموقف التجريبي، وهو المهج اال

بحث  الي  ومهمة  اساسية  عملية  المناسب  التجريبي  التصميم  اختيار  يعد  التجريبي:  التصميم 

واختبار  بحثه  لتساؤالت  المناسبة  واالجابات  المبتغاة  النتائج  الى  الوصول  للباحث  ليتسنى  تجريبي، 

فرضياته)Best،1970:150(.فالتصميم التجريبي هو الهيكل او البناء العام للتجربة من اجل فحص فرضيات 

،1990 ،ص 164(.ولتحقيق كل ذلك اختارت الباحثة التصميم التجريبي ذو الضبط الجزئي  البحث)مايرز

واالختبار البعدي كونه التصميم المناسب لتحقيق هدف البحث. وكما موضح في بالمخطط اآلتي:

مجموعتي 
المتغير االختبار ألبعديالمتغير المستقلالبحث

التابع

إستراتيجية األنشطة التجريبية
المتدرجة

االختبار ألتحصيلي 
و

مقياس الدافع 
المعرفي

التحصيل
الدافع 
المعرفي الطريقة التقليديةالضابطة

مخطط التصميم التجريبي للبحث

كلتا مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( إلى اختبار بعدي لقياس  ووفقا لهذا التصميم  تتعرض 

التجريبية على وفق إستراتيجية األنشطة  المعرفي، بعد أن تدرس المجموعة  الدافع  و  الدراسي  التحصيل 

المتدرجة و المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.

مجتمع البحث: 	 

للبنات  البيان  إعدادية  في  األدبــي  الرابع  للصف  الثالث  الشعب  طالبات  من  البحث  مجتمع  تألف 

التابعة لمديرية تربية الكرخ األولى. 

عينة البحث: 	 

اختارت الباحثة بطريقة السحب العشوائي شعبتين من الشعب الثالث )أ،ب،ج( للصف الخامس األدبي 

وهما الشعبتان )أ،ب( لتكونا عينة البحث الحالي و لتطبيق تجربة بحثها، وبطريقة السحب العشوائي أيضا 

يخ الحضارة العربية االسالمية على وفق  اختيرت الشعبة )أ( لتمثل المجموعة التجريبية التي تدرس مادة تار

إستراتيجية االنشطة المتدرجة، أما الشعبة )ب( فقد مثلت  المجموعة الضابطة التي درست المادة نفسها 

بالطريقة التقليدية . بلغ عدد الطالبات في المجموعتين )60( طالبة، بواقع )30( طالبة في كل من المجموعة 

التجريبية والمجموعة الضابطة.وذلك بعد استبعاد )5( طالبات من المجموعة التجريبية و )4( طالبات 



يخ الحضارة العربية اإلسالمية ... أثر إستراتيجية األنشطة المتدرجة في تحصيل مادة تار

374     | أ. م. د. هدى فاضل حسين 

من المجموعة الضابطة بسبب ظروفهن غير االعتيادية وكثرة غيابهن، علما ان استبعادهن كان احصائيا مع 

بقاءهن في شعبهن الدراسية.

تكافؤ مجموعتي البحث: أجرت الباحثة التكافؤ اإلحصائي بين مجموعتي البحث في المتغيرات اآلتية :

1. العمر الزمني باألشهر لطالبات مجموعتي البحث:  تم الحصول على المعلومات المطلوبة فيما يخص 

المجموعة  طالبات  ألعمار  الحسابي  المتوسط  بلغ  إذ  المدرسة.  سجالت  من  للطالبات  الزمني  العمر 

التجريبية )195.81( شهرًا أما المتوسط الحسابي ألعمار طالبات المجموعة الضابطة فهو )194.86( شهرًا، 

استعملت الباحثة االختبار التائي  )t-test  ( لعينتين مستقلتين لحساب داللة الفرق بين متوسطي أعمار 

ي )0.29( وهي أصغر من الجدولية )2(عند مستوى  المجموعتين، وتبين أن القيمة التائية المحسوبة تساو

داللة )0.05( وبدرجة حرية)58(، والجدول )1( يوضح ذلك .

الجدول )1)
تكافؤ مجموعتي البحث في العمر الزمني 

العينةالمجموعة
المتوسط 
درجة التباينالحسابي

الحرية

القيمتان التائية
مستوى 

الداللة0.05 الجدوليةالمحسوبة

30١٩5.8١١6.٩١التجريبية
58

0.٢٩
غير٢

دالة 30١٩٤.8638.٤٤الضابطة

طالبات  درجـــات  على  الحصول  تــم  السنة:  نصف  امتحان  فــي  يخ  التار لــمــادة  الــدراســي  التحصيل   .2

إذ  لدرجاتهن  الحسابي  المتوسط  حساب  وتم  المدرسة،  سجالت  من  والضابطة  التجريبية  المجموعتين 

بلغ المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية )67.88( أما المتوسط الحسابي لدرجات 

طالبات المجموعة الضابطة فهو )65.03(، استعملت الباحثة االختبار التائي  )t-test  ( لعينتين مستقلتين 

ي )0.203(  لحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين، وتبين أن القيمة التائية المحسوبة تساو

وهي أصغر من الجدولية )2(عند مستوى داللة )0.05( وبدرجة حرية)58(، والجدول )2( يوضح ذلك .
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الجدول )2)
يخ في امتحان نصف السنة تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل لمادة التار

العينةالمجموعة
المتوسط 
درجة التباينالحسابي

الحرية

القيمتان التائية
مستوى 

الداللة0.05 الجدوليةالمحسوبة

306٧.88٢80التجريبية
58

0.٢0٤
غير٢

دالة 3065.03١50.66الضابطة

3. المستوى التعليمي لالبوين: صنفت الباحثة المستوى التعليمي لالبوين الى ست مستويات، وأعطت 

لكل مستوى درجة خاصة تتناسب معه مقارنة بالمستويات االخرى، والجدول )3( يوضح ذلك.

جدول )3)
المستويات التعليمية لالبوين

١٢3٤56رتبة المستوى

المستوى 
التعليمي لالبوين

عليامعهد/كليةاعداديةمتوسطةابتدائيةأمي

١٢3٤5صفرالدرجة

وحسب وفق هذا الجدول مستوى تعليم كل من االب واالم على انفراد لكل طالبة ،واعطت الباحثة لكل 

بين  تتراوح  وهي  واالم  االب  لتحصيل  الدرجتين  مجموع  تمثل  والتي  االبوين  تحصيل  تمثل  درجة  طالبة 

المتوسط  حساب  تم  االبوين  تحصيل  مستوى  في  المجموعتين  تكافؤ  من  وللتحقق   . درجة   )10  - )صفر 

الحسابي، إذ بلغ المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة التجريبية )7.23( أما المتوسط الحسابي لطالبات 

المجموعة الضابطة فهو )7.3(، استعملت الباحثة االختبار التائي  )t-test  ( لعينتين مستقلتين لحساب 

ي )0.015( وهي  داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين، وتبين أن القيمة التائية المحسوبة تساو

أصغر من الجدولية )2(عند مستوى داللة )0.05( وبدرجة حرية)58(، والجدول )4( يوضح ذلك .
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جدول )4)
تكافؤ مجموعتي البحث في المستوى التعليمي لالبوين

العينةالمجموعة
المتوسط 
درجة التباينالحسابي

الحرية

القيمتان التائية
مستوى 

الداللة0.05
الجدوليةالمحسوبة

306٧.88٢80التجريبية
58

0.٢0٤
غير٢

دالة 3065.03١50.66الضابطة

مستلزمات البحث ومصادر معلوماته:	 

و  التجريبيتين  للمجموعتين  سُتدرس  التي  العلمية  المادة  الباحثة  حددت  التعليمية:  المادة  تحديد 

يخ الحضارة  الضابطة على وفق موضوعات فصول المادة التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني في كتاب تار

الدراسي )-2017 العراق للعام  ية  الرابع االدبي في جممهور يسه لطلبة الصف  المقرر تدر العربية االسالمية 

2018 ( م وكانت الموضوعات هي: 

الباب الخامس:المؤسسة العسكرية

- الفصل االول:الجيش

- الفصل الثاني:البحرية

الباب السادس:حياة السكان في الريف والمدن

- الفصل االول: الزراعة

- الفصل الثاني:االمصار والمدن العربية االسالمية

- االفصل الثالث:الصناعة،التجارة

الباب السابع:الحركة الفكرية

- الفصل االول:عوامل ازدهار الحركة الفكرية

- الفصل الثاني:خصائص الحركة الفكرية

كز الحركة الفكرية - الفصل الثالث:مرا
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يسية و األهداف السلوكية :	  إعداد الخطط التدر

التجربة  موضوعات  محتوى  على  اعتمادًا  البحث  لمجموعتي  يسية  التدر خططها  الباحثة  أعــدت 

وفقا  السلوكية  األغــراض  ، و صيغت  يسية لكل مجموعة  تم إعداد )24( خطة تدر إذ  السلوكية،  األهــداف  و 

لمستويات بلوم االربعة في المجال المعرفي  )المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل( و تم صياغة )98( غرضًا 

يس االجتماعيات و العلوم التربوية و النفسية  سلوكيًا وقد ُعرَضت على عدد من المحكمين في طرائق تدر

وحظيت بنسبة اتفاق %90، وقد أجرت الباحثة التعديالت التي اقترحها المحكمين في تعديل كتابة بعض 

الخطط وصياغة عددا من األغراض السلوكية.

أداتا البحث:	 

األداة األولى : االختبار ألتحصيلي  

يسها خالل  صممت الباحثة اختبارًا تحصيليًا في ضوء محتوى موضوعات المادة الدراسية المقرر تدر

مدة التجربة واألغراض السلوكية ولقد مر إعداد االختبار بمراحل عدة هي :

ية:	  إعداد الخارطة االختبار

الحضارة  يخ  تار موضوعات  محتوى  تضمنت  المواصفات(  يه)جدول  اختبار خارطة  الباحثة  أعدت 

واألغــراض  سابقا،  ذلك  لتفاصيل  اشير  كما  الثاني  الدراسي  للفصل   )5،6،7( لالبواب  االسالمية  العربية 

التطبيق،  الفهم،  )المعرفة،   ،)Bloom )بلوم  لتصنيف  المعرفي  المجال  من  االربعة  للمستويات  السلوكية 

التحليل(، كما تم تحديد االهمية النسبية لكل باب من االبواب للمحتوى، وحددت ايضا االهمية النسبية 

المادة  في  خبرة  ذوات  بصفتهن  المدرسات  من  عدد  على  استبانة  يع  توز خالل  من  السلوكية  لالغراض 

التعليمية لتحديد االهمية النسبية لالغراض السلوكية.اذ تم تحديد نسبة %30 للمعرفة و %25 لالستيعاب 

الفقرات االجمالي لالختبار التحصيلي )60 ( فقرة. و %35 للتطبيق و %10 للتحليل. وبذلك اصبح عدد 

والجدول )5( يوضح ذلك. 

جدول )5)
ية لفقرات االختبار ألتحصيلي  الخارطة االختبار

االهمية النسبية المحتوى 
للمحتوى 

المعرفة
%30

االستيعاب
%٢5

التطبيق
%35

التحليل
%١0

عدد الفقرات

35658٢٢١%الباب 5
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305٤٧٢١8%الباب 6

35658٢٢١%الباب ٧

١00١٧١٤٢3660%المجموع

متعدد(  من  )االختيار  الموضوعية  االختبارات  نوعين:  على  االختبار  تضمن   : االختبار فقرات  صياغة 

والمقالية، فكانت فقراته )50( فقرة موضوعية  في حين )10 ( فقرات منه كانت تمثل أسئلة مقاليه وقد وزعت 

فقرات األسئلة على وفق األغراض السلوكية بمستوياتها االربعة. 

 	: صدق االختبار

، عرضت الباحث االختبار بصيغته االولية والبالغة )60( فقرة  على مجموعة    للتحقق من صدق االختبار

صدق  من  كد  التأ لغرض  والتقويم،  والقياس  االجتماعيات  يس  تدر طرائق  تخصص  في  المحكمين  من 

وموافقة  ية،  االختبار الفقرات  مع  السلوكية  االغــراض  وانسجام  والصياغة  العلمية  الدقة  حيث  االختبارمن 

قياسها  فقراته وجودتها، ومدى  يقيسه ووضوح صياغة  الذي  للمحتوى  االختبار  المحكمين حول شمولية 

وجاذبيتها.  البدائل  ومنطقية  الفقرات  على  الدرجات  يع  وتوز لها،  المحددة  السلوكية  األغراض  لمستويات 

وفي ضوء ارائهم تم تعديل بعض الفقرات التي تحتاج ذلك وصوال للصيغة النهائية لالختبار الذي يتصف 

بالصدق الظاهري والذي يسمى احيانا بصدق المحكمين

تعليمات تصحيح االختبار ألتحصيلي :	 

  وضعت الباحثة إجابات أنموذجية لفقرات االختبار اعتمدت عليها في تصحيح اإلجابات . و أعطيت 

كانت اإلجابة  كانت اإلجابة صحيحة وصفرا إذا  لكل فقرة من فقرات االختبار الموضوعي درجة واحدة إذا 

أما األسئلة   . الفقرات بالمدى ) صفر - 50 ( درجة  أو متروكة.وبهذا تحددت الدرجة الكلية لتلك  خاطئة 

المقالية فقد تراوح مداها بين ) صفر - 2( درجة للسؤال الواحد. وبهذا أصبحت الدرجة الكلية لتلك األسئلة 

هي بالمدى ) صفر - 20 ( درجة وبذلك فان الدرجة الكلية لالختبار هي ) 70 ( درجة .

التجربة االستطالعية: 	 

كد من الخصائص  ، ولغرض التأ كدت الباحثة من الصدق الظاهري وصدق المحتوى لالختبار بعد أن تأ

ومعامل  البدائل،  وفعالية   ، التمييز وقوة  الصعوبة،  معامل  من  كل  حساب  اجل  ومن  لالختبار  السيكومترية 

تم  وتعليماته،  االختبار  فقرات  وضــوح  من  كد  للتأ وكذلك  اإلجابة  في  المستغرق  الوقت  وتقدير  الثبات، 

بتطبيق االختبار على عينة استطالعية بلغ عددها)100( طالبة اختيرت من طالبات الصفوف الرابعة في 

كدت الباحثة من خالل التطبيق  إعدادية الفرات للبنات التابعة للمديرية العامة لتربية الكرخ األولى. فتأ
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االستطالعي لالختبار وضوح فقراته، ولحساب مدى 

الوقت  حساب  تم  فقد  لإلجابة  المخصص  الوقت 

الذي استغرقته أول وآخر طالبة لإلجابة عن االختبار 

ومنه وجد أن مدى زمن اإلجابة بلغ )50( دقيقة.وقد 

لمفتاح  وفقًا  اإلجــابــات  بتصحيح  الباحثة   قامت 

تصحيح اعد مسبقًا. ثم نظمت الدرجات في جدول 

خاص تمهيدًا إلجراء المعالجات اإلحصائية لها.

 	 : التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار

لفقرات  اإلحــصــائــي  التحليل  ــن  م ــدف  ــه ال إن 

كل فقرة وقدرتها  ، هو تعرف مستوى صعوبة  االختبار

على التمييز بين الطالبات المتفوقات والمتأخرات 

للفقرات،  الخاطئة  البدائل  فعالية  تعرف  عن  فضاًل 

 . ومن ثم الحكم على مدى صدق بناء وثبات االختبار

لذا قامت الباحثة بإجراء التحليل اإلحصائي لفقرات 

على  تطبيقه  بعد  الخصائص  تلك  لمعرفة  االختبار 

العينة االستطالعية، وعلى النحو اآلتي :

مستوى صعوبة الفقرات :	 

النسبة  الفقرة من خالل  يحسب مستوى صعوبة 

المئوية لإلجابات الصحيحة على تلك الفقرة، فإذا 

كانت هذه النسبة عالية فإنها تدل على سهولة الفقرة 

صعوبتها  على  تــدل  فإنها  منخفضة  كانت  إذا  أمــا 

لالختبار  الفقرات  صعوبة  مستوى  حساب  تم  وقــد 

فوجد أنها تقع بين )60,0 - 78,0 (. وتعد هذه القيم  

 )Bloom، 1971 ( يرى  إذ  الصعوبة مقبولة،  لمستوى 

إذا كانت فقرات االختبار في مستوى صعوبتها تتراوح 

 Bloom، 1971،( فأنها تعد مقبولة ) بين )20,0 - 80,0

.)p:66

القوة التميزية للفقرات: 	 

إذا  موجب  تمييز  ذات  تعد  ية  االختبار الفقرة  أن 

كان عدد اإلجابات الصحيحة عنها ألفراد المجموعة 

كبر من عدد اإلجابات الصحيحة عنها ألفراد  العليا، ا

التي  الــدرجــات  رتبت  أن  وبعد  الدنيا  المجموعة 

االختبار  على  االستطالعية  العينة  طالبات  أحرزتها 

بنسبة  والدنيا  العليا  المجموعتان  منها  ،أخـــذت 

حسبت  ثم  االستطالعية  العينة  عــدد   من   )  27%(

، فتراوحت بين)41,0  القوة التمييزية لفقرات االختبار

ية  - 68,0 (.ويرى ) Brown،1981 ( أن الفقرة االختبار

فقرة  تعد  كثر  فأ  )  20,0( التمييزية  قدرتها  تبلغ  التي 

.)Brown، 1981، p: 104 ( جيدة

فعالية البدائل الخاطئة :	 

صفات  متعدد  من  االختيار  اختبار  في  للبدائل 

واعتبارات فنية ال بد من مراعاتها ،إذ ينبغي أن يكون 

كثر لدى المجموعة  اإلجابات عن البدائل الخاطئة أ

فعالية  حساب  ولدى  العليا.  المجموعة  من  الدنيا 

يه، ظهر أن البدائل  كل بديل خاطئ ولكل فقرة اختبار

كبر من أفراد المجموعة  الخاطئة جذبت إليها عددًا ا

على  وبــنــاًء  العليا،  المجموعة  بــأفــراد  مقارنة  الدنيا 

دون  هي  كما  الخاطئة  البدائل  إبقاء  تقرر  فقد  ذلك 

. إجراء أي تغيير

ثبات االختبار :	 

الذي  االتساق  لمدى  مؤشرًا  االختبار  ثبات  يعد 

يقيس به االختبار ما هو مصمم من اجل قياسه. وقد 

كون   )  Kuder -Richardson-20( معادلة  اعتمدت 

معامل  المعادلة  بهذه  المستخرج  الثبات  معامل 
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اتساق  أو  تجانس،  مــدى  يعني  وهــو  داخلي،  ثبات 

الثبات  معامل  قيمة  وبلغت  بينها.  فيما  الفقرات 

المحسوب )78,0( وهي تعد مقبولة لالختبارات غير 

المقننة، إذ ذكر ) Gronlund، 1976 ( أن االختبارات 

غير المقننة إذا كان معامل ثباتها يتراوح بين ) 60,0 - 

85,0( تعد مقبولة )Gronlund، 1976، p:125 (. وبهذه 

االختبار  أن  إلــى  االطمئنان  يمكن  فانه  اإلجـــراءات 

كاف من الموضوعية والصدق والثبات  يتمتع بقدر 

والتمييز مما يحقق لالختبار الخصائص التي تؤهله 

على  االعتماد  يمكن  مما  العلمي،  للبحث  كـــأداة 

أصبح  وبــذلــك  بعد،  فيما  سيقيسها  التي  نتائجه 

االختبار بصيغته النهائية جاهزًا للقياس ألبعدي .

ثانيا : مقياس الدافع المعرفي 

التي  مقاييس  من  عدد  على  الباحثة  اطالع  بعد 

تتعلق بالدافع المعرفي، وجدت أن أنسب المقاييس 

ووفيمايلي  )الحسيني،2015(  مقياس  هو  لبحثها 

وصفا موجزا للمقياس.

على  وهي  مجاالت  بخمس  مجاالته  تحديد  تم 

النحو اآلتي:

1ـ  السعي للمعرفة

2ـ حب االستطالع 

كتشاف واالرتياد  3 ـ اال

4 ـ قبول التحديات 

5 ـ طرح األسئلة

مــوزعــة على  فــقــرة  الــفــقــرات )50(  ــدد  بلغ ع ــد  وق

ــرات، منها  ــق ف مــجــال )10(  لــكــل  خــمــس مــجــاالت 

معتمدا  سلبية  فــقــرات   )9( و  ايجابية  فــقــرة   )41(

في  الــتــدرج  الخماسي   )Likert( ليكرت  أســلــوب 

إعداد فقرات المقياس، ألنه من األساليب المفضلة 

خمس  تحديد  المقاييس.وتم  إعــداد  في  والشائعة 

تنطبق علّيَ   ( وهــي  فــقــرة  كــل  لــالجــابــة عــن  بــدائــل 

بدرجة كبيرة جدًا، تنطبق علّيَ بدرجة كبيرة، تنطبق 

ال  قليلة،  بدرجة  علّيَ  تنطبق  متوسطة،  بدرجة  علّيَ 

(. وأعطيت الدرجات )1،2،3،4،5( على  تنطبق علّيَ

والــدرجــات)5،4،3،2،1(  االيجابية،  للفقرات  التتالي 

للمقياس  أعلى درجة  بلغت  وقد  السلبية،  للفقرات 

درجــة   )50( بلغت  لــه  ــة  درجـ وأدنـــى  ــة  درجـ  )250(

تحقق  ــة.وقـــد  درجـ  )150( يبلغ  نــظــري  وبــمــتــوســط 

السيكومترية  الخصائص  مــن  )الــحــســيــنــي،2015( 

للمقياس من حيث الصدق والثبات، وحساب قوة 

تمييز الفقرات، واتساقها الداخلي. )الحسيني،2015 

،ص 130-139(

إجراءات سالمة التصميم التجريبي :	 

تــحــقــقــت الــبــاحــثــة مـــن الــســالمــتــيــن الــداخــلــيــة 

السيطرة  خالل  من  التجريبي  للتصميم  والخارجية 

على مؤثراتهما وكما يلي:

السالمة  تحقيق  بهدف  الداخليـة:  السالمـة  أ. 

الداخلية للبحث، تم معالجة العوامل اآلتية : 

التصميم  فــي  قبلي  اخــتــبــار  هــنــاك  يكن  لــم   -1

التجريبي للبحث .

2- طبقت أداتا قياس واحدة لكال المجموعتين، 

ومقياس  الــدراســي  باختبارالتحصيل  تمثلت  وقــد 

الدافع المعرفي.

والضابطة  التجريبية  المجموعتين  تعتبر   -3
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أفــرادهــا  تجانس  عــن  فضال  إحصائيا  متكافئتين 

التابع  المتغير  في  تأثيرها  يحتمل  التي  العوامل  في 

للبحث.

4- درست المجموعتان في مدرسة واحدة ذات 

صفوف متماثلة. 

بــيــن  ــال  ــقـ ــتـ ــاالنـ بـ طـــالـــبـــة  ألي  ــح  ــم ــس ي ــم  ــ ل  -5

المجموعتين أثناء فترة التجربة.

التخطيط  وأسلوب  للتجربة  المسبق  اإلعداد   -6

المصاحبة،  الــحــوادث  عامل  تأثير  ابعد  لتنفيذها 

التابع  العامل  في  األثــر  يعزى  أن  يمكن  فانه  وبذلك 

وليس  )التجريبي(  المستقل  للمتغير  )المعتمد(، 

إلى غيره من العوامل في كل مجموعة.

ب- السالمـة الخارجيـة : بهدف تحقيق السالمة 

الخارجية للبحث، تم معالجة العوامل اآلتية: 

من  وذلـــك  التجريبية  ــراءات  ــ اإلجـ اثــر  ابــعــد   -1

للمجموعتين  يس  بالتدر نفسها  الباحثة  قيام  خالل 

التجريبية والضابطة. 

التجريبية  المتغيرات  في  التعدد  تأثير  ابعد   -2

في كل مجموعة، وذلك من خالل تعرض كل واحدة 

يس فقط. منها لمتغير تجريبي واحد هو طريقة التدر

مجموعة  لــكــل  يــس  الــتــدر يــقــة  طــر اخــتــيــرت   -3

بالتعيين العشوائي لها .

آية تحيزات مسبقة في اختيار  لم تكن هناك   -4

عينة البحث لكونها تمثل مجتمعا للصفوف الرابعة 

في المدرسة.

تدقيق  إعـــــادة  و تــصــحــيــح  الــبــاحــثــة  ــولــت  ت  -5

إجابات الطالبات على فقرات االختبار التحصيلي 

مفتاح  وفق  على  بنفسها،  المعرفي  الدافع  ومقياس 

لكل  الدرجات  رصد  تم  ثم  سلفًا،  المعد  التصحيح 

إحصائيا  معالجتها  لــغــرض  حــدة  على  مجموعة 

لتحليل النتائج ومناقشتها .

الــدافــع 	  ومقياس  التحصيلي  االخــتــبــار  تطبيق 

المعرفي:

مجموعتي  أبلغت  البحث،  تجربة  انتهاء  قبل 

مادة   لموضوعات  الشامل  االختبار  بموعد  البحث 

ــك إلتــاحــة الفرصة  االبــــواب الــثــالث وفــصــولــهــا وذلـ

لذلك،  المناسب  لالستعداد  للطالبات  الكافية 

اإلجابة  أوراق  االختبار مع  الباحثة نسخ  وقد أعدت 

لتسهيل  الطالبة  عن  عامة  معلومات  تصدرتها  التي 

أجــراء  فــي  الباحثة  ســاعــدت  وقــد  التفريغ.  عملية 

المدرسات  مــن  اثــنــان  والمقياس  االختبار   تطبيق 

في المدرسة.  

الوسائل اإلحصائية :استخدمت الباحثة الوسائل 

ارتباط  معامل  التائي،  االختبار   : اآلتية  اإلحصائية 

تمييز  معامل  الفقرة،  صعوبة  معامل  معادلة  بيرسون، 

يشاردسون21. كيودرر كرونباخ،  الفا  اختبار  الفقرة 

 Class، & Stanley، )115 اإلمام وآخرون، 1990،ص(

   ) )1970، p: 295

عرض النتائج وتفسيرها :	 

الناتجة  للبيانات  اإلحصائية  المعالجة  ضوء  في 

عن تطبيق أداتي البحث، يمكن عرض النتائج التي 

البحث  لفرضيتي  وفقًا  وتفسيرها  إليها  التوصل  تم 

وعلى  النحو اآلتي:

إحصائية  داللــة  ذو  فرق  يوجد  ال  االولــى:  الفرضية 
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االسالمية  العربية  الحضارة  يخ  تار مادة  درسن  اللواتي  التجريبية  المجموعة  طالبات  درجات  متوسط  بين 

درسن  اللواتي  الضابطة  المجموعة  طالبات  درجات  متوسط  و  المتدرجة،  األنشطة  إستراتيجية  وفق  على 

المادة نفسها بالطريقة التقليدية في التحصيل.

ومن خالل مقارنة نتائج االختبار ألتحصيلي للمجموعتين ظهر إن متوسط درجات طالبات المجموعة 

التجريبية قد بلغ )46.34(، في حين بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة )37.84(، و باستعمال 

االختبار التائي)t-test( لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين هذين المتوسطين تبين وجود فرق دال 

الصفرية  الفرضية  ترفض  وبذلك   التجريبية،  المجموعة  طالبات   ولمصلحة  المجموعتين  بين  إحصائيا 

األولى، والجدول )6( يبين ذلك.

الجدول )6)
نتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث في االختبار ألتحصيلي 

سط العددالمجموعة لمتو ا
التباينالحسابي

جة القيمة التائية ر د
الحرية

مستوى الداللة
0.05 الجدوليةالمحسوبة

30٤6.3٤53.٩3التجريبية
دالة30٢58.٤

303٧.8٤65.65الضابطة

    

كبر من القيمة التائية الجدولية  يتضح من الجدول )6( إن القيمة التائية المحسوبة والبالغة  )4.30( هي ا

إحصائية  داللة  ذا  فرقًا  وجود  على  يدل  وهذا   )  0.05  ( داللة  مستوى  وعند   )58( حرية  بدرجة   )  2( البالغة 

ولمصلحة طالبات المجموعة التجريبية، و وفقًا لذلك تم رفض الفرضية الصفرية. وتفسر هذه النتيجة إن 

يس نحو بلوغ األهداف التعليمية بوصفها موجهة للتعلم،  يس على وفق الطريقة التقليدية ال توجه التدر التدر

يس  التدر بينما  الضابطة،   المجموعة  لطالبات  ألتحصيلي  االختبار  على  األفضل  األداء  في  تساعد  ولم 

ئمة لحاجات الطالبات  على وفق إستراتيجية األنشطة المتدرجة جعلت المواقف التعليمية التعلمية مال

إمكاناتهن وقدراتهن المعرفية، كما أنها تقدم أنواع مختلفة من الممارسات داخل الصف وتشجعهن على  و

كتساب المعلومات و التفاعل معها مما أدى الى رفع مستوى تحصيلهن الدراسي . ا

الفرضية الثانية: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي 

يخ الحضارة العربية االسالمية على وفق إستراتيجية األنشطة المتدرجة، و متوسط درجات  درسن مادة تار
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طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن المادة نفسها بالطريقة التقليدية في دافعهن المعرفي.

ومن خالل مقارنة نتائج مقياس الدافع المعرفي  للمجموعتين ظهر إن متوسط درجات طالبات  المجموعة 

و   ،)170.21( الضابطة  المجموعة  طالبات  درجــات  متوسط  بلغ  حين  في   ،)193.32( بلغ  قد  التجريبية 

باستعمال االختبار التائي)t-test( لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين هذين المتوسطين تبين وجود 

الفرضية  ترفض  وبذلك   التجريبية،  المجموعة  طالبات  ولمصلحة  المجموعتين  بين  إحصائيا  دال  فرق 

الصفرية الثانية، والجدول )7( يبين ذلك.

جدول )7)
نتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث في الدافع المعرفي

الوسط العددالمجموعة
الحسابي

االنحراف
ي المعيار

القيمة التائية
درجة 
الحرية

مستوى 
الداللة

0.05 الجدوليةالمحسوبة

30١٩3.3٢60.8١التجريبية

دالة30٢58.٤
30١٧0.٢١68.٤٢الضابطة

الجدولية  التائية  القيمة  كبر من  ا  )4.30( والبالغة   المحسوبة  التائية  القيمة  إن   )7( الجدول  يتضح من 

إحصائية  داللــة  ذا  فرقًا  وجــود  على  يدل  مما   ،)  0.05  ( داللــة  مستوى  وعند   )58( حرية  بدرجة   )  2( البالغة 

يمكن أن تعزى هذه النتيجة  ولمصلحة المجموعة التجريبية ووفقًا لذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية. و

لدى  التعلم  عملية  نوعية  تحسين  إلى  يؤدي  المتدرجة  األنشطة  إستراتيجية  وفق  على  يس  التدر أن  إلى 

الطلبة وجعلهن فاعالت نشطات ومندفعات  في عملية التعلم . وهذا يمثل قفزة نوعية في دور الطالبة من 

الدور السلبي غير الفعال إلى الدور االيجابي الفعال في عملية استقبال وتلقي المعلومات في إثناء الدرس 

معرفي  دافع  خلق  في  ساهم  التعلم   أثناء  التنافس  و  والمتدرج   المتنوع  فالنشاط  بحيوية.  معها  والتفاعل 

لطالبات المجموعة التجريبية من خالل التفاعل اإليجابي المتبادل بينهن مع المادة وأداءهن الواجبات 

بصورة ايجابية فيزداد دافعهن المعرفي للتعلم .          

* * *
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االستنتاجات	 

ــبــحــث اســتــنــتــجــت الــبــاحــثــة  ــائــج ال ــت ــوء ن ــ  فـــي ض

ما يأتي :

األنشطة  إستراتيجية  وفـــق  عــلــى  يــس  الــتــدر  -١

للطالبات  الدراسي  رفع مستوى تحصيل  المتدرجة 

التعليمية  العملية  في  الفاعلة  مشاركتهم  خالل  من 

التعلمية . 

األنشطة  إستراتيجية  وفـــق  عــلــى  يــس  الــتــدر  -٢

المتدرجة رفع من مستوى الدافع المعرفي للطالبات 

و  ذلك من خالل توفر فرص التعبير عن الذات وتنوع 

باالستجابة  للطالبات  سمح  مما  وتدرجها  األنشطة 

األمــر  فــعــال   و  نشط  نحو  على  الصفية  للمثيرات 

الذي يضفي على حياتهن معنى ايجابيا مما رفع من 

مستوى الدافع المعرفي لديهن. 

التوصيات	 

في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي:

المتدرجة  األنــشــطــة  إستراتيجية  استعمال   -١

االسالمية  العربية  الحضارة  يخ  تار مادة  يس  تدر في 

ألهميتها في رفع مستوى التحصيل و الدافع المعرفي 

لطالبات الصف الرابع االدبي.

لــلــمــشــاركــة في  لــلــطــالــبــات  الــفــرصــة  إتــاحــة   -٢

األنشطة التي تشجعهن على التفكير في المعلومات 

المطروحة داخل الصف، وتطوير قدراتهن المختلفة 

يـــادة  فـــي الــتــحــلــيــل والــمــنــاقــشــة، بــاإلضــافــة إلـــى ز

وكيفية  المتنوعة  األســئــلــة  طـــرح  فــي  إمــكــانــيــاتــهــن 

استخدامها في المواقف التعليمية الجديدة . 

المقترحات : 	 

تقترح الباحثة ما يأتي: 

األنشطة  إستراتيجية  اثر  لمعرفة  دراســة  إجــراء   -١

يخ.  المتدرجة في تنمية االتجاه نحو مادة التار

٢- إجراء دراسة لمعرفة اثر اثر إستراتيجية األنشطة 

يخية .  كتساب المفاهيم التار المتدرجة  في ا

األنشطة  إستراتيجية  اثر  لمعرفة  دراسة  إجراء   -3

المتدرجة في تنمية التفكير الناقد.

* * *
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المصادر

أبــو حطب، فــؤاد و آمــال صــــادق)٢0١3(: علم   .١

النفس التربوي،ط٢، مكتبة االنجلو المصرية. 

دراســـات   )٢000( عـــودة  عطية  ســرحــان،  أبـــو   .٢

يـــس الــتــربــيــة االجــتــمــاعــيــة و  فـــي أســـالـــيـــب تـــدر

يع.  الوطنية،ط١،عمان، دار الخليج للنشر و التوز

 :)١٩٩0( ــرون  ــ وآخ محمود  مصطفى  ــام،  ــ اإلم  .3

للطباعة  الحكمة  دار  بــغــداد،  والــقــيــاس،  التقويم 

 . والنشر

ــر  أث  :)١٩٩٧  ( عــلــي  أحــمــد  ،عــلــي  الــجــمــل   .٤

وحدة  يس  تدر في  التعليمية  المجمعات  استخدام 

يخ بالصف الثاني  غزوات الرسول )ص( بمنهج التار

نحو  اتجاهاتهم  و  التالميذ  تحصيل  على  االعــدادي 

المادة، كلية التربية،جامعة عين شمس. 

 ،)١٩٩6( ــب،  ــج ــع م ــن  بـ مــحــمــد  الـــحـــامـــد،   .5

ياته.   التحصيل الدراسي، دراسته، نظر

تعامل  عــمــران)٢00١(:اثــر  تحسين  الحجامي،   .6

تالمذة المرحلة االبتدائية مع خامات البيئة المحلية 

غير  ماجستير  رسالة  االستكشاف،  مراحل  تعلم  في 

منشورة، كلية المعلمين، الجامعة المستنصرية. 

حـــســـن)٢0١5(:  عــبــادي  محمد  الحسيني،   .٧

البنائية  النظرية  وفــق  على  تعليمي  برنامج  فاعلية 

لدى  المعرفي  والدافع  الجغرافية  مادة  تحصيل  في 

دكــتــوراة،  األدبــي،اطــروحــة  الخامس  الصف  طــالب 

كلية التربيةـ إبن رشد للعلوم االنسانية،جامعة بغداد. 

العلمي  ياد)١٩8٩(:البحث  ز حمدان،محمد   .8

كنظام،عمان، دار التربية الحديثة. 

الجنس  ــر  أثـ  :)١٩٩٧( كــايــد  عــلــي  يــشــة،  خــر  .٩ 

المرحلة  طلبة  كتساب  ا في  التعليمي  المستوى  و 

مجلة  الزمنية،  للمفاهيم  األردن  في  العليا  األساسية 

دراسات، العدد)١(، المجلد )٢٤(، عمان، االردن. 

ــادي مـــشـــعـــان)٢008(: االتــجــاهــات  بــيــع، هـ ١0. ر

المعاصرة في التربية، ط١، مكتبة المجتمع العربي، 

عمان. 

يس  يتون، حسن حسين،)٢00١(: تصميم التدر ١١. ز

ية منظومية(، ط٢، دار عالم الكتب، القاهرة.  )رؤ

نمو   :)٢000( صــادق  يسريه  و يا  زكر الشربيني،   .١٢

العربي،  الفكر  دار  لــألطــفــال،  العلمية  المفاهيم 

القاهرة.  

مــدى   :)١٩٩٩( الــرحــمــن  ،عــبــد  ــوان  ــع ــش ال  .١3

كتساب تالميذ المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض  ا

الكتب  في  الــواردة  الجغرافية  و  يخية  التار المفاهيم 

المقررة، المجلة التربوية ،المجلد )١3(، العدد )5٢(. 

ــر  اثـ يـــــــــوســـــــــف)٢0١٢(:  ــام  ــ ــس ــ ح ــح،  ــ ــالـ ــ صـ  .١٤

واالستقصاء  المعلومات  معالجة  استراتيجيات 

التفكير  وتنمية  األحياء  مادة  تحصيل  في  العقالني 

العلمي والدافع المعرفي، أطروحة دكتوراه غيرمنشورة، 

كلية التربية ــ ابن الهيثم ــ جامعة بغداد. 

يس  التدر ي، عفت مصطفى، )٢00٩(:  الطناو  .١5

الفعال تخطيطه - مهاراته - استراتيجياته - تقويمه، 

ط١، دار الميسرة، عمان. 

يس  ١6. الطيطي، محمد حمد عقيل )١٩٩3(: تدر
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المفاهيم، ط3، دار األمل، عمان. 

مــدى   :)١٩83( حــمــد  مــحــمــد  الــطــيــطــي،   .١٧

اإلعدادية  المرحلة  في  الجغرافية  معلمي  كتساب  ا

للمفاهيم الجغرافية في تحصيل طلبتهم في الصف 

في  المهارات  و  المفاهيم  لتلك  ــدادي  اإلع الثالث 

رسالة  األردن،  فــي  الــدولــيــة  الــغــوث  وكــالــة  مـــدارس 

ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك. 

»أثر   )١٩٩5( الجندي  السعيد   ، العزيز عبد   .١8

يس  تدر في  التعاوني  التعلم  استراتيجية  استخدام 

نحو  االتجاه  و  كاديمي  اال التحصيل  على  يخ  التار

الثانوي«  االول  الصف  طــالب  لــدى  يخ  التار دراســة 

،المؤتمر العلمي السابع، التعليم الثانوي و تحديات 

القرن الواحد و العشرون ،الجمعية المصرية للمناهج 

يس.  وطرق التدر

١٩. عطية، محسن علي، )٢008(: االستراتيجيات 

يس الفعال، ط١، دار صفاء، عمان.  الحديثة في التدر

التربية  ــس  ــ ــ )٢0١0(:أس علي  عطية،محسن   .٢0

الحديثة ونظم التعليم، دار المناهج، عمان. 

ــة حــســيــن وحــســيــن ســالــم  ــاديـ نـ الـــعـــفـــون،   .٢١  

للنظرية  وفقًا  العلوم  معلم  يب  تدر  : مــكــاون)٢0١٢( 

البنائية، ط١، دار صفاء، عمان 

النظرية  الدافعية  احمد)٢008(:  ثائر  ي،  غبار  .٢٢

والتطبيق، ط١، دار المسيرة، عمان. 

الكريم  عبد  وموسى  احمد،  هادي  الفراجي،   .٢3

أبو سل، )٢006( األنشطة و المهارات التعليمية، ط١، 

، عمان.  دار كنوز

فاعلية  ــه)٢0١٢(:  ــ ــ طـ تــقــي  حــســن  اهلل،  ــرج  فـ  .٢٤

وتنمية  الكيمياء  مادة  تحصيل  في  باير  استراتيجية 

الثاني  طالب  لدى  المعرفي  والدافع  الناقد  التفكير 

كلية التربية ــ  المتوسط، اطروحة دكتوراه غيرمنشورة، 

ابن الهيثم ــ جامعة بغداد . 

عبدالمنعم  الــعــزايــم،  ــو  ــ وأب لــطــفــي  فــطــيــم،   .٢5

المصرية،  النهضة  التعلم،مكتبة  )١٩88(:نظريات 

القاهرة. 

٢6. قطامي، نايفة)١٩٩٩(: علم النفس المدرسي، 

ط١، دار الشروق، عمان،االردن. 

٢٧. الكناني، ممدوح عبد المنعم واحمد محمد 

وانماط  التعلم  سيكلوجية  ي)١٩٩5(:  الكندر مبارك 

يع والطباعة، دولة  التعلم، مكتبة الفالح للنشر والتوز

االمارات العربية المتحدة.  

٢8. كوجك،كوثر حسين و آخرون،)٢008 (: تنويع 

طرق  لتحسين  المعلم  دليل  الفصل  في  يس  التدر

بيروت،  العربي،  الوطن  مدارس  في  والتعلم  التعليم 

مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية. 

سنية  ــو  أب عـــوده  و  حسين  ،احــمــد  اللقاني   .٢٩

االجتماعية،  الــدراســات  يس  تدر أساليب   :)١٩٩0(

يع.  عمان ،دار الثقافة للنشر و التوز

عبدالمطلب  محمد  الــديــن  مــازن،حــســام   .30

التعليمية في  اثر استخدام بعض األنشطة   :)١٩86(

بالصف  الكيمياء  يــس  تــدر أهـــداف  بعض  تحقيق 

شباط،  األول،  العدد  التربوية،  المجلة  العام،  الثاني 

كلية التربية بسوهاج، جامعة أسيوط. 
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