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ملخص البحث :
هذه الدراسة للتعرف على اثر استخدام طریقة االستجواب فـي تحصـیل طلبـة كلیـة أجریت 

التربیة األساسیة /قسم التاریخ في مادة التاریخ الحدیث واقتصرت عینة البحث علـى طلبـة الصـف 

) طالـــب وطالبـــة تـــم تقســـیمها إلـــى ٣٢الثالـــث فـــي قســـم التـــاریخ حیـــث تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن (

یـــة واألخـــرى ضـــابطة واعـــدت الباحثتـــان اختبـــارا تحصـــیلیا یـــتالءم مـــع مجمـــوعتین أحـــداهما تجریب

مفــردات المــادة الدراســیة لتلــك المرحلــة كمــا تــم اســتخراج صــدق االختبــار مــن خــالل عرضــه علــى 

مجموعــة مــن الخبــراء فیمــا تــم اســتخراج الثبــات بطریقــة إعــادة االختبــار وطبــق االختبــار فــي نهایــة 

النتـــائج وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین المجموعـــة  وأظهـــرت ٠التجربـــة لقیـــاس التحصـــیل 

  ٠المجموعة التجریبیة  حالتجریبیة والمجموعة الضابطة في التحصیل ولصال
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Abstract:

This study aimed to investigate the effect of using interrogation
Method on Students achievements in History at department of History /
College of Basic Education at the University of Mosul .The sample
Consisted of (32) students divided into experimental and Control groups.
Validity of the test decided through a panel of experts, stability extracted
using posttest . The test was applied at the end of the experiment to
measure achievement . The results showed statistically significant
differences between the experimental and Control groups with a superiority
of the experimental greup.
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الفصل األول
مشكلة البحث : -

لقد شخصت الباحثتان من خالل خبـراتهم البسـیطة فـي مجـال طرائـق التـدریس واالحتكـاك 

التربیــة األساســیة وخاصــة طلبــة قســم التــاریخ وجــدت الباحثتــان إن تدریســیین المیــداني بطلبــة كلیــة

ركــزون علــى وتدریســیات مــادة التــاریخ متمســكین بالطریقــة التقلیدیــة فــي تــدریس هــذه المــادة وٕانهــم ی

الجانــب المعرفــي فقــط المتمثــل بحفــظ الحقــائق والمفــاهیم ، لــذا ارتــأت الباحثتــان إجــراء هــذا البحــث 

مقارنـــة بالطریقـــة التقلیدیـــة لمـــا  ةطریقـــة االســـتجواب فـــي تحصـــیل الطلبـــ رللوقـــوف علـــى مـــدى تـــأثی

، ومـن هنـا تســعى تحتویـه هـذه الطریقـة مـن إثــارة وزیـادة الدافعیـة لـدى الطلبـة لدراســة مـادة التـاریخ 

الباحثتان إلى التحقق تجریبیا من فاعلیة طریقة االستجواب في تحصـیل طلبـة قسـم التـاریخ وبـذلك 

یمكن تحدید مشكلة البحث بالسؤال اآلتي :

جامعــة –مــا أثــر طریقــة االســتجواب فــي تحصــیل طلبــة قســم التــاریخ / كلیــة التربیــة األساســیة-

   ٠الموصل 

إلیھ :أھمیة البحث والحاجة-
واالنفتــاح  ةیعــد القــرن العصــر الحــالي الــذي نعــیش فیــه عصــر الثــورة العلمیــة والتكنولوجیــ

العلمـــي عـــن طریـــق شـــبكات االتصـــال والمعلومـــات التـــي حطمـــت العوائـــق وســـهلت التواصـــل بـــین 

) حیـث أتسـم هـذا العصـر بسـیطرة األسـلوب العلمـي علـى تفكیـر ١٩: ٢٠٠٠(الحیلـة ، ٠الشعوب 

لــذا فــإن نوعیــة تعلیمــه وتثقیفــه وتدریبــه هــي التــي تحــدد نجــاح النظــام التعلیمــي فــي اإلنسـان وعملــه 

   )٩٣:  ١٩٩٧(طه وأبو حوریج، .تحقیق الغایات التي یطمح إلیها 

إن التربیة بمعناها العمیق تعني إعادة بناء الشخصیة اإلنسانیة بما یتفق والتطـورات التـي 

ت التربیــة فـــي عالمنـــا المعاصــر مكانـــة رفیعـــة ومنزلـــة تمــر بهـــا المجتمعـــات المختلفــة لـــذا فقـــد تبـــوأ

عظیمة فاقت أیة مرحلة من مراحل التطور الحضاري للجنس البشري ، الن أهم ما یمیـز عصـرنا 

للمعرفــة العلمیــة والـــذي مــن نتائجــه التجـــدد الســریع فـــي  يالحــالي هــو ذلـــك التطــور الكمــي والنـــوع

اة المادیــة و الفكریــة وان نمــو العلــم وتقدمــه بهــذا الخبــرات اإلنســانیة وتراثهــا فــي شــتى جوانــب الحیــ

طـور العملیـة التربویـة وتحسـینها الشكل أصبح یشكل تحدیا لرجال التربیة یطالبهم بطاقـات كبیـرة لت

  )٣٩:  ٢٠٠١(جاسم وكاظم، .

عد التعلیم الركیزة األساسیة التي تقوم علیها حیاة المجتمعات فـي الحضـر والمسـتقبل إذ یو 

مع على مجموعة من المبادئ و األسس الموجهة إلى خدمة أهداف المجتمع وغایـات یرتكز المجت

ـــة التـــي تعـــد  ـــك مجموعـــة مـــن البـــرامج والسیاســـات التربویـــة والتعلیمی ،متخـــذا فـــي ســـبیل تحقیـــق ذل

اســـتجابات لمؤشـــرات بیئیـــة كبیـــرة تعمـــل علـــى تمثـــل المـــتعلم لهـــا ممـــا یشـــكل أساســـا لتعلمـــه إذ إن 
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معرفة اإلدراكیة فقط وٕانما بالمواقف التفاعلیة التي تملیها علیه العملیة التعلیمیة المتعلم ال یتأثر بال

فـــي المؤسســـات وطرائـــق التـــدریس المتبعـــة التـــي تعبـــر عـــن مـــدى تقـــدم النظـــام القـــائم علـــى التعلـــیم

التربویة المختلفة.

روریة وقد أعطـت التربیـة الحدیثـة أهمیـة كبیـرة لطرائـق التـدریس وجعلتهـا مـن الركـائز الضـ

 ٠والمهمــة التــي تبنــى علیهــا العملیــة التعلیمیــة بوصــفها إحــدى الوســائل الفعالــة فــي إنجــاح التعلــیم

   )٢٥:  ١٩٨٨أمین ، (

وتعــد الطرائــق التدریســیة مــن أهــم جوانــب العملیــة التعلیمیــة بــل هــي المحــور الرئیســي فــي 

یــه نشــاط الطلبــة عملیــة التــدریس وهــي جــزء مهــم فــي المــنهج المدرســي تســاعد المــدرس علــى توج

، لــذا تعتبــر طریقــة  )١٧٨:  ١٩٧٦أللقــاني،(واإلشــراف علــیهم مــن اجــل إحــداث التعلــیم المنشــود 

التـــدریس احـــد عناصـــر اتصـــال المعلـــم والتلمیـــذ والمـــادة الدراســـیة إذ یمكـــن اســـتنتاج تصـــور معـــین 

فعیــة تربــوي وتعلیمــي وتســتمر دایصــف ســمات الطریقــة الجیــدة فــي إنهــا قــادرة علــى تحقیــق هــدف

المتعلمین فضال عـن إنهـا تتـیح اسـتخدام وسـائل ومـواد تعلیمیـة عدیـدة وٕامكانیـة تعـدیلها علـى وفـق 

، إن الطریقــة أو الكیفیــة  )٥٦:  ١٩٩١(محمــد ومحمــد ، الظــروف المادیــة واالجتماعیــة للتــدریس

ة المناسـبة التي یتم فیها التدریس تحدد وتقرر ما یسـتفید الطالـب منـه فیمـا بعـد فـإن اختیـار الطریقـ

لتدریس الموضوع لها اثر كبیر في تحقیق أهداف المادة ، وكلما كان اشتراك الطالـب اكبـر كانـت 

  ) ١:  ٢٠٠٤الرشید ، ( ٠الطریقة أفضل 

وازدادت أهمیة المواد االجتماعیـة فـي المنـاهج الدراسـیة فـي عالمنـا المعاصـر لمـا لهـا مـن 

داد الناشــئة لیكونــوا أفــراد نــافعین فــي المجتمــع دور مهــم وفعــال مــن حیــث محتواهــا المعرفــي فــي إعــ

وٕاطالعهــم علــى حقــائق التطــورات االقتصــادیة واالجتماعیــة فــي بیئــتهم الخاصــة والبیئــات األخــرى 

(السـكران ، ٠كونهـا میـدانا خصـبا لتنمیـة الكفـاءات والمهـارات وتعزیـز الجانـب الوجـدانيفضال عن

تماعیـــة مـــن المـــواد اإلنســـانیة التـــي یمكـــن أن وأشـــار ألقاضـــي إلـــى إن المـــواد االج )١٨:  ١٩٨٩

تدرس فـي مختلـف مراحـل الدراسـة ولهـا مكانتهـا البـارزة فـي المنـاهج الدراسـیة ألنهـا بحكـم طبیعتهـا 

.تسهم وبشكل كبیر في تحقیق األهداف المرسومـــة لـهــا 

   )١٦٦: ١٩٨٤ألقاضي ،(

نســـان مــن حیـــث عالقتــه مـــع ویعــد التــاریخ مـــن المــواد االجتماعیـــة التــي تعنـــى بدراســة اإل

ـــه والمشـــكالت الناجمـــة مـــن هـــذه العالقـــات فـــي الماضـــي ،  ـــه مـــع بیئت األفـــراد والجماعـــات وعالقت

فالتــاریخ یــدون أحــداث الحیــاة فــي تسلســلها وترابطهــا عــن طریــق إبــراز التــرابط وٕادراك العالقــات أن 

)كمــا إن ٣: ١٩٧٢،الســید (یفســر هــذه األحــداث وان یوضــح التطــور الــذي طــرأ علــى حیــاة األمــم

دراسة التاریخ تعد من الدراسات الهامة نظرا ألهمیة التاریخ فـان البـاحثین یعتقـدون إن هنـاك عـددا 

من الجوانـب التـي لهـا عالقـة وثیقـة بتـدریس التـاریخ وهـذه الجوانـب هـي األهـداف والمنـاهج وطـرق 
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التــاریخ مقتصــرا علــى ) لــذا لــم یعــد تــدریس ٦٥-٦٤: ١٩٨٠التــدریس والوســائل التعلیمیــة (شــقیر، 

تزویــد الطلبــة بالحقــائق والمعلومــات التاریخیــة إلــى أداة مــن أدوات الــوعي الــوطني والقــومي وعنــد 

مـادة التـاریخ هنـاك أهـداف تربویـة البـد لمدرسـي التـاریخ أن یحققوهـا فـي دروسـهم ولتحقیـق تدریس

لجیـدة واسـتخدامها بالشـكل هذه األهداف فـي تـدریس التـاریخ البـد مـن اسـتخدام الطریقـة التدریسـیة ا

   ٠وقت واقل جهدالذي یحقق هذه األهداف بأقصر

  )١٤٣: ١٩٨٧زكریا ، (

ومــن بــین الطرائــق التدریســیة التــي أثبتــت كفاءتهــا فــي تــدریس المــواد االجتماعیــة وخاصــة 

إذ تعد هذه الطریقة عماد طرائق التدریس وخاصة إذا كان الدرس كله )طریقة االستجواب(التاریخ 

حیــث تعــد األســئلة عنصــرا  )٣٩:  ٢٠٠٠الســامرائي وآخــرون ، (٠لف مــن األســئلة واألجوبــة یتــأ

أساسیا للتدریس والتعلـیم الجیـد فـي المـواد االجتماعیـة كمـا هـو الحـال فـي المـواد األخـرى ، وتنبثـق 

ــیم المــواد االجتماعیــة  قیمــة األســئلة مــن كونهــا قــادرة علــى تحقیــق بعــض النــواحي المهمــة فــي تعل

مادة التاریخ الن طریقة التفكیر في مادة التاریخ هي النقد و المقابلة والتحقیق وربـط السـبب ومنها

علـــى الحفـــظ والتســـمیع بـــل یقـــوم علـــى أســـاس  دبالنتیجـــة والتعلیـــل والتعلـــیم مـــن هـــذا النـــوع ال یعتمـــ

، ) ١٠٧:  ١٩٨٣مــــال عثمــــان ،(المناقشــــة والمنــــاظرة بالســــؤال والجــــواب بــــین المــــدرس والطالــــب 

ریس التــاریخ یجــب أن ال ینحســر فــي تقــدیم وجهــة نظــر واحــدة دون غیرهــا بــل إتاحــة الفــرص فتــد

للطالــب للتمییــز بــین مــا یطــرح مــن وجهــات النظــر المختلفــة حیــث إن هــذه الطریقــة تحتــوي علــى 

حقــائق متفاوتــة مــن درجــة صــدقها وموضــوعیتها وعلــى الطالــب أن یصــل إلــى قــرار بشــان األســئلة 

بــل المــدرس وهــذا مــا ال یتــاح ال للمــدرس وال للطالــب فــي الطریقــة التقلیدیــة المطروحــة علــیهم مــن ق

  ) ٤٥:  ١٩٧٩أللقاني ،((االعتیادیة) لتدریس التاریخ

كمـــا ویـــولي التربویـــون التحصـــیل الدراســـي اهتمامـــا كبیـــرا نظـــرا ألهمیتـــه فـــي حیـــاة الفـــرد ،

 رساسـي یـتم بموجبـه تحدیـد مقـداوالتحصیل وسیلة تقویم أساسیة في العملیة التربویـة فهـي معیـار أ

تقـــدم الطلبـــة فـــي الدراســـة حیـــث یعـــد التحصـــیل مؤشـــرا علـــى مـــدى تقـــدم المؤسســـات التربویـــة نحـــو 

األهــداف التربویــة فهــو یعكــس نتاجــات التعلــیم التــي تســعى المؤسســات التربویــة إلیهــا ، حیــث عــد 

التـــي یحفظهـــا ) التحصـــیل وســـیلة منظمـــة تهـــدف إلـــى قیـــاس كمیـــة المعلومـــات ١٩٩٩(الظـــاهر ،

الطالـــب أو یتـــذكرها فـــي حقـــل مـــن حقـــول المعرفـــة كمـــا تشـــیر إلـــى قدرتـــه علـــى فهمهـــا أو تطبیقهـــا 

  ) ٥١- ٥٠:  ١٩٩٩الظاهر وآخرون ،( ٠وتحلیلها واالرتفاع بها في مواقف الحیاة المختلفة 

وبناءا على ما تقدم یمكن القول بان أهمیة البحث الحالي تتمثل في:

التــدریس وهــي طریقــة االســتجواب لمعرفــة أثرهــا فــي تحصــیل طلبــة قســم اعتمــاد إحــدى طرائــق.١

   ٠التاریخ
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إمكانیــة االســتفادة مــن نتــائج البحــث فــي تطــویر طرائــق التــدریس المســتخدمة فــي تــدریس مــادة .٢

   ٠التاریخ 

قلة الدراسات السـابقة التـي تنـاولي موضـوع طریقـة االسـتجواب وربطهـا بالتحصـیل لطلبـة كلیـة .٣

   ٠سیة /قسم التاریخ ضمن حدود علم الباحثتان التربیة األسا

ھدف البحث :-
التاریخ / اثر استخدام طریقة االستجواب في تحصیل طلبة قسم یهدف البحث إلى معرفة 

تمــت صـــیاغة الفرضـــیة ولغـــرض تحقیـــق هــذا الهـــدف  ٠جامعـــة الموصــل–كلیــة التربیـــة األساســیة

) بــین متوســط درجــات تحصــیل ٠،٠٥داللــة (فــرق ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  د: یوجــاآلتیــة

الــــذین یتعلمــــون الــــذین یتعلمــــون بطریقــــة االســــتجواب و متوســــط درجــــات تحصــــیل الطلبــــةالطلبـــة

   ٠في مادة التاریخ )(االعتیادیةبالطریقة التقلیدیة

حدود البحث : -
یقتصر البحث على : 

) ٢٠٠٦ -٢٠٠٥یخ للعـام الدراسـي (في كلیة التربیة األساسیة /قسم التـار ثالثطلبة الصف أل-

٠  

  ٠) ١٩٥٩مادة التاریخ المعاصر(االحتالل البریطاني للعراق إلى ثورة الموصل -

تحدید المصطلحات :-
طریقة االستجواب :- ١

) بأنها " سلسة من األسئلة المثیرة للتفكیر تعطى للطلبة لتحفیزهم Good,1973عرفها كود ( - 

,Good(ٕاتقانها والتمكن منها "على قراءة المادة الدراسیة و  1973 : p.566(

"بأنهـا الطریقـة التـي ترتكـز علـى الحـوار اللفظـي و المشـافهة التـي  )١٩٨٣وعرفها مال عثمان (-

(مـــال تـــدور بـــین المـــدرس والطالـــب للتوصـــل إلـــى المعلومـــات والمفـــاهیم الرئیســـیة فـــي الـــدرس "

  ) ٣٢: ص١٩٨٣عثمان ،

" بأنها توجیه األسئلة إلى الطلبة وتلقي أجوبتهم  )١٩٩١( دكما عرفها كل من محمد ومحم-

(محمد ومحمد ، طوال فترة الدرس بحیث تغطي عناصر الدرس وأجزاءه بصورة كاملة "

  ) ١٤٧:ص١٩٩١

أما التعریف اإلجرائي لطریقة االستجواب : فهي عبارة عن جملة أسئلة توجه إلى الطلبة -

الطلبة من الدرس من خالل تجزئة المادة الدراسیة إلى لمعرفة مدى المعلومات التي تعلمها
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لمستوى الطلبة و التدرج بها من األسئلة البسیطة مجموعة من األسئلة بحیث تكون متناسبة

  ٠إلى األسئلة األكثر صعوبتآ 

التحصیل : -٢

Webster(عرفــه وبســتر- , عیــا أو كمیــا خــالل فصــل دراســي ) "بأنــه أنجــاز الطالــب نو 1971

Webster("معین , 1971 : p. 16(

,Good(كما عرفه كود- ,Good("كفاءة في أداء مهارة أو معرفة ما" بأنه إنجاز أو 1973

1973 : p.7(

بأنـه " المعرفـة المكتسـبة والمهـارة التـي تنمیهـا فـي الموضـوعات الدراسـیة  )١٩٨٠وعرفه بدوي (-

  )١٢:  ١٩٨٠ بدوي ،(ها في االختبارات"في المدرسة وتبینها الدرجات التي یتم الحصول علی

النجــاح الــذي  ىبأنــه " درجــة االكتســاب التــي یحققهــا الفــرد أو مســتو  هفعرفــ )٢٠٠٠أمــا عــالم (-

  ) ٣٠٥ص  : ٢٠٠٠عالم ،(یحرزه أو یصل إلیه في مادة أو مجال تدریبي معین "

الطالـــب مـــن خـــالل التعریـــف اإلجرائـــي للتحصـــیل فهـــو :" الدرجـــة النهائیـــة التـــي یحصـــل علیهـــا-

  ٠أجابته على األسئلة المعدة في اختبار التحصیل ألداة البحث "

اإلطار النظري:الفصل الثاني :
إن طرق التدریس عدیدة ومتنوعة فهناك الطرق التقلیدیة والطرق الحدیثة وهذا التنوع جـاء 

تهتم بالتفاعـل بـین نتیجة تطور فلسفة التربیة وأهدافها حیث تعتبر أفضل طرق التدریس هي التي

المــتعلم والمــادة بحیــث یجــد المــتعلم نفســه فــي موقــف یریــد فیــه أن یمــارس ألوانــا مــن النشــاط مثــل 

المالحظة والتجریب واالستكشاف والوصول إلى االستنتاجات حتى یصل المتعلم إلى إجابات عن 

ي تسـاعده علـى التساؤالت المطروحة علیه ،لذا یجب علـى المـدرس أن یضـع الخطـط المناسـبة التـ

تحقیق أهدافه التي ینبغي تحقیقها فـي الـدرس مـن خـالل اسـتخدام طریقـة فعالـة تسـاعده علـى ذلـك 

لهــذا فالــدرس النــاجح هــو الــذي یكــون فیــه دور المــدرس واضــحا مــن خــالل األهــداف التــي وضــعها 

  )١: ٢٠٠٦(الطاهر والثبیتي، للدرس

رنا إن العملیة التعلیمیة تتطلب مدرسا والطریقة ركن من أركان التعلیم األساسیة فإذا تصو 

یلقــي الــدرس وتلمیــذا یتلقــى الــدرس ومــادة یعالجهــا المــدرس مــع التلمیــذ ،فــان هنــاك ركنــا رابعــا لــه 

أهمیة وهو الطریقة التي یسلكها المدرس في عالج هذا الدرس ونجاح التعلیم یرتبط إلى حـد كبیـر 

الج ضــعف التلمیــذ وصــعوبة الكتــاب المدرســي بنجــاح الطریقــة إذ تســتطیع الطریقــة الســدیدة أن تعــ

لـذلك یمكـن اعتبـار طریقـة التـدریس همـزة الوصـل بـین الطالـب  ٠وغیر ذلك مـن مشـكالت التعلـیم 

ومكونات المنهج كما على المدرس أن یختار الطریقة التي من خاللها یعمل على إثارة الطلبة لـذا 
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ریقـة هـي األسـاس وٕانمـا هـي أسـلوب یتبعـه فالمدرس هو األساس في العملیـة التعلیمیـة ولیسـت الط

   )٢:  ٢٠٠٥زیاد،( ٠المدرس لتوصیل معلوماته إلى الطلبة 

عدیدة في تدریس المـواد االجتماعیـة منهـا طریقـة االسـتجواب  ةویستخدم المدرسون طرائق تدریسی

ترجــع إلــى أیــام اإلغریــق حیــث اســتخدمت األســئلة فــي  ةوهــي طریقــة قدیمــة فــي جــذورها التاریخیــ

یعـــد ســـتجواب فاال لـــذا ،)Dillon,1981:1تـــدریس أكادیمیـــة أفالطـــون علـــى إنهـــا أســـلوب متمیـــز(

أحدى الطرق التدریسیة الفاعلة في تدریس جمیع المواد وال سیما المواد االجتماعیة، حیـث عـد فـن 

صیاغة األسئلة وٕالقائها على المتعلمین مهارة أساسیة علـى المـدرس أن یتقنهـا لـذا نالحـظ إن لكـل 

   )٩٤ت :ص٠فلوف ، د(ل مدرس طریقة خاصة في صیاغة السؤا

توجیـه األسـئلة إلـى الطلبـة وتلقـي أجـوبتهم طـوال فتـرة (أن االستجواب في التدریس یعنـي (

) ١٤٧:ص١٩٩١(محمـد ومحمـد ، ٠))الدرس بحیث تغطي عناصر الدرس وأجراءه بصورة كاملة

ت المهمــة فــي التــدریس ، فهــي عمــاد طریقــة وتعــد األســئلة التعلیمیــة اســتراتیجیة مــن أالســتراتیجیا٠

تدریس المدرس فكفاءة المدرس ال تظهر إال بطریقة توجیة األسئلة وأسلوب صیاغتها الن األسئلة 

التـــي یســـألها یمكـــن إن تجعـــل الفـــرق واضـــحا بـــین تعلـــم ضـــعیف غیـــر مجـــدي وبـــین بیئـــة مشـــجعة 

السـتخدام عقـولهم فـي األسـئلة التـي یمكـن بواسـطتها تحفیـز الطـالبلحدوث التعلم وٕاحدى الطـرق

لـذلك نسـتطیع أن نعـرف السـؤال التعلیمـي بأنـه:  ٠) ١١:ص ١٩٨٥(سند،  ٠التي یقدمها المدرس

مثیر یستدعي رد فعل أو استجابة ویتطلب من المتعلم قدرة على التفكیـر وفحـص المـادة التعلیمیـة 

تســاعد علــى اإلجابــة بشــكل التــي بــین یدیــه،ثم اســترجاع المعلومــات المخزونــة فــي ذاكرتــه بطریقــة

:Andre,1979(صحیح p.285(.

لذا یعد االستجواب ركن مهم وأساسي من أركان طریقة تدریس المـدرس وال سـیما إذا كـان 

(السـامرائي .  ةالدرس كله یتألف من األسئلة واألجوبة كما هو شائع فـي تـدریس المـواد االجتماعیـ

ریس التـــاریخ یجـــب أن ال ینحصـــر فـــي تقـــدیم ) فعلـــى ســـبیل المثـــال تـــد٣٩:ص ٢٠٠٠وآخـــرون ، 

وجهــة نظــر واحــدة دون غیرهــا بــل إتاحــة الفــرص للطالــب لكــي یمیــز بــین مــا یطــرح مــن وجهــات 

النظـــر المختلفـــة الن مـــادة التـــاریخ تحتـــوي علـــى حقـــائق متفاوتـــة فـــي درجـــة صـــدقها وموضـــوعیتها 

جواب مــن أكثــر الطــرق وعلــى الطالــب أن یصــل إلــى قــرار بشــأنها ،لهــذا نالحــظ أن طریقــة االســت

) كما تعد األسـئلة أداة مهمـة ٤٥:ص ١٩٧٩شیوعا تقریبا في تدریس المواد االجتماعیة (اللقاني، 

یعتمـد علیهـا المــدرس لتحقیـق أغراضـه ، إذ إنهــا تحتـل قسـما كبیــرا مـن وقـت التــدریس وتعـد خطــوة 

حفــزات مباشـــرة لـــتعلمهم مهمــة لتهیئـــة مرحلــة الـــتعلم وبــدئها وتزویـــد المتعلمـــین بتوجیهــات بنـــاءه وم

) ، كما وتعد منطلقات ومحاور حیویة لنشـاطات التعلـیم الصـفي ومـن ٣٢:ص  ١٩٩٤(الشوك ، 

ثم فانتقاء السؤال الجید وتوظیفه بفعالیة یعدان جـدیران باهتمـام المـدرس لتحقیـق تعلـم جیـد لطالبـه 

  )٩٢: ١٩٨٩،(مؤمني  ٠بحیث ینمي لدى طلبته مهارات تفكیریة تسهم في بناء شخصیتهم 
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وتؤكد االتجاهات الحدیثة في التربیة علـى ضـرورة مسـاعدة الطلبـة علـى أن یتعلمـوا كیـف 

یتعلمون وعلى أن یصبحوا مستقلین في تعلمهم وان یفكروا ألنفسهم ولعل من أهم الوسائل الفعالـة 

ن فـي ، لـذا نجـد المدرسـی )٧٣:  ١٩٩٩في تنمیـة هـذه المهـارة هـي األسـئلة الصـفیة (أبـو الكـف ، 

صفوفهم یسالون طلبتهم أسئلة كثیرة وخاصة في المـواد االجتماعیـة لكونهـا التقنیـة المسـتخدمة فـي 

إقامة التفاعل بین المدرسین والطلبة

هناك عدة قواعد وشروط مهمة یجب مراعاتها في جوانب ثالث أحدها مكملة لألخرى :-

  ٠صیاغة األسئلة -١

٠إلقاء األسئلة وتوزیعها-٢

 ٠جابات وتحسینهاتلقي اإل-٣

فــإذا مــا راعـــى المــدرس هـــذه الجوانــب الـــثالث یمكــن لـــه أن یحقــق األهـــداف التربویــة مـــن 

) ، الن الســؤال الجیــد فــي صــیاغته مــن ١٠٧: ص١٩٨٩(األمــین وآخــرون،  ٠اســتخدامه للســؤال

مقتضــیات نجــاح الطریقــة التدریســیة ، حیــث یجــب أن تصــاغ األســئلة بصــورة ســهلة وبســیطة وان 

تفكیـر الطالـب كمـا یجـب أن تكـون بمسـتوى تفكیـر الطلبـة  تجزة لـالن إطالـة السـؤال یشـتتكون مـو 

(السـامرائي وآخـرون  ٠جمیعها علـى وتیـرة ونمـط واحـد لكـي ال تصـبح مملـة للطلبـة  غوان ال تصا

  ) ٤٦: ص٢٠٠٠،

وعند توجیه األسئلة للطلبة یجب أن توجه األسئلة إلى طلبة الصف كافة مـن دون تحدیـد 

توجیـه األسـئلة إلـى الطلبـة مـن إتاحـة الفرصـة  دطالب كما یجب األخذ بنظر االعتبار عنأسم أي

:  ١٩٨٥(مرســــي ، ٠الكافیــــة لمشــــاركة الطلبــــة عــــن طریــــق اشــــتراكهم فــــي اإلجابــــة عــــن األســــئلة 

،كما یجب أن یسمح المـدرس للطلبـة بمناقشـة أجوبـة زمالئهـم وان یراعـي الفـروق الفردیـة  )٩٤ص

 عء الوقـــت الكـــافي لهـــم للتفكیـــر وعـــدم اإللحـــاح علـــى الطالـــب الـــذي ال یســـتطیبـــین الطلبـــة وٕاعطـــا

  ) ٤٧:ص٢٠٠٠(السامرائي ،اإلجابة على السؤال الموجه إلیه

وتمتاز طریقة االستجواب بعدة ممیزات منها :

  ٠تشجیع المتعلمین على المشاركة في العملیة التعلیمیة -

   ٠ یتوصل الطلبة غلى المعلومات بأنفسهم-

   ٠إثارة النشاط الفكري لدى الطلبة -

الممیزات التي تمتاز بها هذه الطریقة إال إنها كباقي طرائق التـدریس ال تخلـو  نوبالرغم م

من العیوب ، ومنها :

  ٠قد تكون األسئلة ردیئة الصیاغة مما یدفع الطلبة إلى فهم خاطئ للسؤال -

  ٠األسئلة بصورة متساویة على الطلبة  عتوز قد ال یكون توزیع األسئلة عادال أي ال -
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یمكن أن تؤدي هذه الطریقة إلى فقدان سیطرة المدرس على الصف ،وخاصة المدرسون غیر -

المدربین على هذه الطریقة والذین لم تكن لدیهم معرفة كافیة بخصائص الطلبة النفسیة ومیولهم 

  )٥: ٢٠٠٥(عبد الرزاق ،.العلمیة 

یتناوب فیه المعلم والتلمیذ أسئلة ه إن االستجواب نشاط تربوي منظمینضح مما تقدم أعال

وال یتكامــل مثـل هــذا النشـاط إذا اقتصــر علـى معلــم یسـأل وبعــض ٠و أجوبـة حـول أهــداف الـدرس 

   نالتالمیذ یجیبو 

الدراسات السابقة:
هنالك العدید من الدراسات التي تناولت طریقة االستجواب منها:

:)١٩٨٨دراسة عصفور (.١
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بین استخدام مدرسي التاریخ لمستویات مختلفة مـن 

األسئلة الصفیة وخبرتهم في تـدریس التـاریخ للصـفوف اإلعدادیـة وللتحقـق مـن ذلـك صـاغ الباحـث 

فرضــیتین رئیســیتین ثــم قــام بتحدیــد مجتمــع الدراســة المكــون مــن جمیــع مدرســي ومدرســات وكالــة 

) مدرســا ومدرســة ، واســتخدم قائمــة أســئلة مــدرس ٤٥فــي األردن واختــار بشــكل عشــوائي ( الغــوث

) درســا مــن دروس ٩٠التــاریخ للصــفوف اإلعدادیــة لتصــنیف األســئلة الصــفیة التــي جمعــت مــن (

التاریخ ، وأظهرت نتائج التصنیف إن األسئلة الصفیة فـي مسـتوى التـذكر هـي فـي الدرجـة األولـى 

في الدرجة الثانیة وباستخدام مربـع كـاي اختبـر الباحـث فرضـیاته عنـد مسـتوى وجاءت أسئلة الفهم 

) وتوصــل إلــى انـه توجــد فــروق ذات داللـة إحصــائیة بــین مسـتویات األســئلة الصــفیة ٠،٠٥داللـة (

   ٠الشائع استخدامها عند مدرسي التاریخ في الصفوف االعدادیة

  ) ٨٧: ١٩٨٩(عصفور،

:١٩٩١دراسة الطائي (.٢ (
أثر استخدام طریقة االستجواب في تحصیل طالب الصف إلى معرفةهذه الدراسةهدفت 

الخــامس اإلعـــدادي األدبــي فـــي مــادة التـــاریخ وقــد وضـــع الباحــث ســـبع فرضــیات صـــفریة افتـــرض 

) فـي التحصـیل بـین ٠،٠٥(الفرضیة الرئیسیة عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى 

ــــذین یدرســــون باســــتخدام  ــــذین یدرســــون بالطریقــــة التقلیدیــــة أمــــا الطــــالب ال طریقــــة االســــتجواب وال

الفرضــــیات الفرعیــــة الســــت فقــــد اعتمــــدت االفتــــراض نفســــه فــــي كــــل مســــتوى مــــن مســــتویات بلــــوم 

)bloom) الستة واختیرت عینة البحث من طالب الصف الخامس اإلعـدادي األدبـي وقـد تكونـت

ــــع ( )٦٣مــــن ( ــــا بواق ــــي إعدادیــــة الحكمــــة ٣٠طالب ــــا ف ــــی) طالب ــــة ٣٢و( نللبنی ــــي إعدادی ــــا ف ) طالب

وقـــد توصـــل الباحـــث إلـــى إن هنـــاك فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى  نللبنیـــیالفراهیـــدي
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الفـرق  ) بین المجموعتین التجریبیة والضـابطة فـي التحصـیل الكلـي فـي مـادة التـاریخ وكـان٠،٠٥(

.)٦-٣:  ١٩٩١الطائي ،(لصالح المجموعة التجریبیة

):١٩٩٧(ام دراسة افر.٣
فقد هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام طریقة االستجواب بنوعین من األسئلة الصـفیة

العلمــي فــي مــادة األحیــاء فــي  يلطالبــات الصــف الخــامس اإلعــدادفــي تنمیــة االتجاهــات العلمیــة

مدینة الموصل ووضـعت الباحثـة فرضـیة رئیسـیة أولـى واشـتقت منهـا ثالثـة فرضـیات فرعیـة وكـان 

درسـن بطریقـة االسـتجواب باسـتخدام األسـئلة الواطئـة  )٢٣( األولـى ةد أفراد المجموعـة التجریبیـعد

اســــتخدام األســــئلة العالیــــة ب) طالبــــة درســــن بطریقــــة االســــتجواب ٢٢المســــتوى والتجریبیــــة الثانیــــة (

) طالبـة درسـن بالطریقـة التقلیدیـة ، وتحققـت الباحثـة مـن ٢٤وعـدد المجموعـة الضـابطة (المستوى

هــدف وثبــات مقیــاس االتجاهــات العلمیــة وطبقــت االختبــار القبلــي لمقیــاس االتجاهــات العلمیــة فــي 

 )١٢(وقامـــت الباحثـــة بتـــدریس مـــادة األحیـــاء طیلـــة فتـــرة التجربـــة التـــي اســـتغرقت  ةبدایـــة التجریبیـــ

) وطبقــــت االختبــــار ألبعــــدي لمقیــــاس االتجاهــــات ١٩٩٧-١٩٩٦أســــبوعا فــــي الفصــــل الدراســــي (

العلمیة بعد انتهاء التجربة وتوصلت الباحثة إلـى إن اسـتخدام طریقـة االسـتجواب باألسـئلة الواطئـة 

ـــه تـــأثیر ایجـــابي فـــي تنمیـــة االتجاهـــات العلمیـــة لطالبـــات الصـــف  المســـتوى أو العالیـــة المســـتوى ل

اإلعدادي العلمي في مادة األحیاء مقارنة بالطریقة التقلیدیة كما توصلت إلى عدم ظهور الخامس 

باألســئلة أي فــرق معنــوي بــین طریقــة االســتجواب باألســئلة الواطئــة المســتوى وطریقــة االســتجواب

العالیة المستوى له في درجات االتجاهات العلمیة لطالبات الصف الخامس اإلعـدادي العلمـي فـي 

)١٠-٩: ١٩٩٧افرام ،( ٠ألحیاء مادة ا

):٢٠٠٠دراسة سلیمان ( .٤
هـــدفت الدراســـة إلـــى تحلیـــل وتصـــنیف األســـئلة المتـــوافرة فـــي كتـــب التـــاریخ فـــي الصـــفوف 

الثالثة األول والثاني والثالث اإلعدادي في سوریا ، حیـث اشـتملت عینـة الدراسـة علـى ثالثـة كتـب 

التــاریخ وقـد عمــل الباحـث علـى تحلیــل أسـئلة الكتــب مقـررة فـي الصــفوف المـذكورة أعــاله فـي مـادة 

) ومن ابرز النتـائج التـي توصـلت إلیهـا ٠،٨١وتصنیفها وتأكد من ثبات التحلیل الذي بلغ معامله(

الدراسة تركیز األسئلة على المجال المعرفي ومسـتویاته الـدنیا (التـذكر،الفهم،التطبیق) إذ حقـق فـي 

مــن مجمــوع األســئلة فــي الكتــب بینمــا لــم تتجــاوز نســبة %)٩٥،٤٥المجــال المعرفــي مــا نســبته (

%) كما أظهرت النتائج اختصار األسئلة ٤،٤٥الحركي (-األسئلة في المجالین االنفعالي والحس

مــن األســئلة  ة%) وخلــت الكتــب الثالثــ١٠٠علــى النــوع المقــالي المغلــق والمفتــوح وبلغــت نســبتها (

  .  )٢٣٩: ٢٠٠٠(سلیمان،الموضوعیة 
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)٢٠٠١سة اللھیبي (درا .٥
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام طریقــة االســتجواب فــي التحصــیل وتنمیــة 

االتجاهــات األدبیــة لــدى طلبــة قســم اللغــة العربیــة كلیــة التربیــة / جامعــة الموصــل فــي مــادة األدب 

حـث فقـد وضع الباحث فرضیتین صفریتین للبحث أمـا إجـراءات البالعربي وتحقیقا ألهداف البحث

اعتمد الباحث التصمیم التجریبي للمجامیع المتكافئة واختار عینة من طلبة الصف الثالث المكون 

) طالبــا وطالبــة وزعــت علــى مجمــوعتین األولــى تجریبیــة درســت مــادة األدب العربــي فــي ٥٨مــن (

) طالـــب وطالبـــة والمجموعـــة الضـــابطة ٢٩(العصـــر العباســـي بطریقـــة االســـتجواب والبـــالغ عـــددها 

) طالــب ٢٩وكــان عــددها ( )الطریقــة اإللقائیــة(رســت المــادة ذاتهــا علــى وفــق طریقــة المحاضــرة د

وطالبـــة ، وفـــي نهایـــة التجربـــة طبـــق الباحـــث االختبـــار ألتحصـــیلي وأداة االتجاهـــات األدبیـــة ثانیـــة 

إلیجــاد الفــروق )t-test(بوصــفها اختبــارا بعــدیا وبعــد تحلیــل البیانــات إحصــائیا باســتخدام اختبــار 

لمعنویــة للمجمــوعتین أظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین المجموعــة التجریبیــة ا

العصـــر العباســـي ولصـــالح المجموعـــة التجریبیـــة يوالضــابطة فـــي تحصـــیل مـــادة األدب العربـــي فـــ

  . ) ٤-٣:  ٢٠٠١(أللهیبي ،

إجراءات البحثالفصل الثالث:
تصمیم البحث : -

علــىأمــرا مهمــا فــي كــل بحــث تجریبــي ألنــه یســاعد فــي الحصــولیعــد التصــمیم التجریبــي 

إجابات لفرضیات البحث ویساعد على الضبط التجریبي ، لذا فإن اختیار التصمیم المالئم یساعد 

اإلجابـة  يالباحث على ضبط متغیـرات بحثـه وٕامكانیـة الوصـول إلـى نتـائج یمكـن التعویـل علیهـا فـ

) لـذا فقـد اختـارت الباحثتـان التصـمیم التجریبـي ١٩٨١:١٠٢الزوبعـي والغنـام ،(عن أسـئلة البحـث

والشكل أدناه یوضح ذلك :)(التجریبیة والضابطةذا المجموعتین المتكافئتین

  ) ١الشكل (

التصمیم التجریبي للبحث

االختبارالمتغیرالمجموعة

بعديطریقة االستجوابالتجریبیة

بعديالطریقة التقلیدیةالضابطة
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ع البحث وعینةمجتم -
یعرف مجتمع البحث بأنه كل األفراد الذین یحملون بیانـات الظـاهرة التـي هـي فـي متنـاول 

الدراســة ، ویمكــن القــول إن المجتمــع هــو مجمــوع وحــدات البحــث التــي یــراد فیهــا الحصــول علــى 

  ) ٦٦: ١٩٩٠(داؤد وعبد الرحمن، ٠بیانات 

) ٨٧ة/ قســم التــاریخ البــالغ عــددهم (وقــد شــمل مجتمــع البحــث طلبــة كلیــة التربیــة األساســی

  )٢٠٠٦_٢٠٠٥طالب وطالبة في الصف الثالث للعام الدراسي (

) طالبــا وطالبــة وبواقــع ٣٢مــن (مــن المجتمــع فقــد تألفــت ءأمــا عینــة البحــث التــي هــي جــز 

) طالبـــا وطالبـــة للمجموعـــة الضـــابطة ، وتـــم ١٦) طالبـــا وطالبـــة للمجموعـــة التجریبیـــة وبواقـــع(١٦(

صــورة عشــوائیة مــن طلبـــة كلیــة التربیــة األساســیة المرحلـــة الثالثــة / قســم التــاریخ للعـــام اختیــارهم ب

   ٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسي 

تكافؤ مجموعتي البحث :-
)مــن متطلبــات التصــمیم التجریبــي للبحــث مكافــأة مجمــوعتي البحــث (التجریبیــة والضــابطة

  )٩٤:١٩٨١الزوبعي وآخرون،( ٠في بعض المتغیرات 

اختیــار العینــة وتقســیمها إلــى مجمــوعتین وقبــل البــدء بتطبیــق التجربــة أجــرت وبعــد أن تــم 

)العمـر الزمنـي ،مسـتوى الـذكاء ، الجـنس(الباحثتان عملیة التكـافؤ بـین المجمـوعتین فـي متغیـرات 

أظهرت نتائج استخدام االختبار  دللطلبة فمن حیث تكافؤ متغیر العمر الزمني بین المجموعتین فق

مســتقلتین عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط أعمــار الطلبــة عنــد التــائي لعینتــین

  ٠) وهذا یعني تكافؤ مجموعتي البحث في هذا المتغیر ٠،٠٥مستوى(

أما متغیر الـذكاء فقـد حاولـت الباحثتـان التحقـق مـن تكـافؤ المجمـوعتین فـي متغیـر الـذكاء 

ـــأثیر هـــذا المتغیـــر وقـــ ـــك بهـــدف الحـــد مـــن ت ـــار رافـــن(اعتمـــدتا  دوذل لقیـــاس هـــذا المتغیـــر ،)اختب

وباســتخدام االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــرق دال إحصــائیا عنــد 

   ٠ )١( وهذا یدل على تكافؤ المجموعتین في متغیر الذكاء كما موضح في الجدول)٠،٠٥مستوى (

)١(الجدول 

المتغیرالمجموعة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة

التجریبیة
العمر الزمني

٢٧٧,٣١٢٣٨,١٩٢
١,٦٩٧  ٠,٧٩٢  

٢٦٧,١٢٥٣٤,٤١٢الضابطة

التجریبیة
مستوى الذكاء

٤٦,٣١٢١١,١٦٩
١,٦٩٧  ٠,٥٥  

٤٤,١٨٧١٠,٥٥٢الضابطة
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) مــــن الــــذكور فــــي ١٦ن بواقــــع (حیــــث متغیــــر الجــــنس فقــــد كــــا نأمــــا بالنســــبة للتكــــافؤ مــــ

) فـــي ١٦) فـــي المجموعـــة الضـــابطة وكـــذلك الحـــال بالنســـبة لإلنـــاث (١٦المجموعـــة التجریبیـــة و(

) فـــي الضـــابطة وهــذا یـــدل علـــى تكـــافؤ المجمــوعتین فـــي هـــذا المتغیـــر ١٦المجموعــة التجریبیـــة و(

  )٢كما موضح في الجدول رقم ( ٠أیضا 

  )٢(الجدول 

المجموعد اإلناثعدعدد الذكورالمجموعة

٨٨١٦التجریبیة

٨٨١٦الضابطة

١٦١٦٣٢المجموع

أداة البحث :-
نظــرا لعــدم وجــود اختبــار تحصــیلي یتناســب مــع مفــردات مــادة التــاریخ الحــدیث لطلبــة قســم 

التـاریخ/ المرحلــة الثالثـة تــم إعـداد اختبــار مناسـب مــن قبـل البــاحثتین وقـد تكــون االختبـار بصــیغته 

) فقـــرة وقامــت الباحثتـــان بعــدة إجــراءات قبـــل تطبیــق االختبـــار واســتخدامه فـــي ٣١ســیة مــن (األسا

البحث لیكون مالئما لالستخدام ،وشملت اإلجراءات حذف بعـض الفقـرات وتعـدیلها بعـد االسـتعانة 

  ) فقرة ٢٥هائیة مكون من (فأصبح االختبار بصیغته الن)*(بآراء الخبراء والمختصین

أسماء الخبراء والمحكمین:)*(

لیة التربیة األساسیة فاضل خلیل إبراهیم /أستاذ /ك ٠د٠أ -١ 

وائل علي النحاس/استاذ مساعد /كلیة التربیة األساسیة  ٠د٠م٠أ -٢ 

خشمان حسن علي /أستاذ مساعد / كلیة التربیة األساسیة ٠د٠م٠أ-٣ 

جاجان جمعة محمد / أستاذ مساعد / كلیة التربیة األساسیة ٠د٠م٠أ -٤ 

بیة األساسيسعد فاضل / أستاذ مساعد / كلیة التر  ٠د٠م٠أ -٥ 

ثابت أخضیر / أستاذ مساعد / كلیة التربیة األساسیة ٠د٠م٠أ - ٦ 

عبد الرزاق یاسین / أستاذ مساعد / كلیة التربیة ٠د٠م٠أ -٧ 

أحالم أدیب / أستاذ مساعد / كلیة التربیة األساسیة ٠د٠م٠أ -٨ 

إیناس یونس العزو / أستاذ مساعد / كلیة التربیة  ٠د٠م٠أ-٩ 

هدى علي بالل / مدرس مساعد / كلیة التربیة األساسیة ٠م٠م -١٠ 

علي حمزة عباس / مدرس مساعد / كلیة التربیة األساسیة ٠م٠م -١١ 
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ثتان الصدق الظاهري على فقرات االختبار حیث یعتبر االختبار صادقا ظاهریا وقد اعتمدت الباح

والوظیفـة  هإذا كان یبدو صالحا في ظـاهره وبصـورة مبدئیـة مـن خـالل النظـر إلـى عنوانـه وتعلیماتـ

  ) ١١٠: ١٩٨٩(سمارة وآخرون ،  ٠التي یقیسها

:ثبات األداة-
الل إعــادة تطبیــق االختبــار علــى عینــة أمــا ثبــات األداة فقــد اوجــد ثبــات االختبــار مــن خــ

) ٥٠اســتطالعیة مـــن طلبـــة قســم التاریخ/كلیـــة التربیـــة تــم اختیارهـــا بصـــورة عشــوائیة تكونـــت مـــن (

طالـــب وطالبـــة ثـــم أعیـــد تطبیقـــه بعـــد أســـبوعین مـــن التطبیـــق األول وبعـــد تحلیـــل إجابـــات الطلبـــة 

ارتبـاط جیـد الن االختبـار یعـد ) هـو معامـل ٠,٨٢باستخدام معادلة بیرسـون بلـغ معامـل االرتبـاط (

  )٢٧٩: ١٩٩٩(عودة ، )٠,٨٠ - ٠,٦٠جیدا إذا كان معامل ثباته بین (

%) بوصــفها حــدا أدنــى التفــاق الخبــراء حــول قبــول الفقــرة أو ٧٥وقــد اعتمــدتا علــى نســبة (

رفضــها أو تعــدیلها ،إذ یشــیر بلــوم إلــى إن الباحــث یشــعر باالرتیــاح فــي االعتمــاد علــى الفقــرات إذا 

) وقـــد وضـــعت الباحثتـــان ١٩٨٣:١٢٦(بلـــوم ،٠%) فـــاكثر٧٥نـــت نســـبة االتفـــاق علـــى قبولهـــا (كا

معاییر لتصحیح االختبار إذ كان تصحیح اختبار البحث بإعطاء اإلجابة الصحیحة عن كل فقـرة 

   ٠) درجة٢٥من فقرات االختبار درجة واحدة وبذلك أصبحت الدرجة القصوى لالختبار (

تطبیق االختبار:-
) ولغایــــــة ١٩/٣/٢٠٠٦) أســـــابیع مــــــن (٦االنتهــــــاء مـــــن التجربــــــة التـــــي اســــــتمرت (بعـــــد

) وقام بالتدریس مدرسة المادة نفسها بعد تقدیم بعض التوضیحات لها في التدریس ١٨/٥/٢٠٠٦(

بطریقــــة االســــتجواب وحــــددت الباحثتــــان موعــــد إلجــــراء االختبــــار ألبعــــدي للمجمــــوعتین التجریبیــــة 

موعد تطبیقه حتى یتسنى للطلبة فرصة االستعداد لالختبار وقد طبق ) أیام من٤والضابطة قبل (

٠)٢٥/٥/٢٠٠٦االختبار في یوم (

عرض نتائج االختبار ::الفصل الرابع 
بعــد االنتهــاء مــن تجربــة البحــث وتطبیــق االختبــار وتصــحیح إجابــات مجمــوعتي البحـــث 

وجود فرق ذو "والتي تنص على ق من فرضیة البحث عملت الباحثتان على تحلیل البیانات للتحق

داللة إحصائیة بین متوسط درجات تحصـیل الطلبـة الـذین یدرسـون بطریقـة االسـتجواب و متوسـط 

."ریقة االعتیادیة في مادة التاریختحصیل الطلبة الذین یدرسون بالط

وقـــد أظهـــرت النتـــائج إن متوســـط درجـــات الطلبـــة الـــذین یدرســـون بطریقـــة االســـتجواب هـــو 

وقد ظهر  )١٦,٥٣٣( ومتوسط درجات الطلبة الذین یدرسون بالطریقة االعتیادیة هو )١٩,٦٠٠(
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وهــي  )١,٧٧٤() إذ كانــت القیمــة التائیــة المحســوبة ٠,٠٥فــرق ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى (

ـــر مـــن القیمـــة الجدولیـــة البالغـــة  ـــى كفـــاءة طریقـــة االســـتجواب  )١,٦٩٧(اكب ویعـــزى هـــذا الفـــرق إل

  ٠مادة التاریخوفاعلیتها في تدریس 

  )٣الجدول (

نتائج االختبار التائي لحاصل الفرق بین متوسط الدرجة الكلیة لالختبار البعدي في

تحصیل أفراد المجموعتین (التجریبیة والضابطة)

  العددالمجموعة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة

١٦١٩,٦٠٠٤,٧٢٤١,٧٧٤١,٦٩٧التجریبیة

١٦١٦,٥٣٣٤,٩٦٠الضابطة

  ٠.٠٥* مستوى الداللة 

وأســفرت النتــائج عــن تفــوق طلبــة المجموعــة التجریبیــة الــذین یدرســون بطریقــة االســتجواب 

على طلبة المجموعة الضابطة الـذین یدرسـون بالطریقـة االعتیادیـة ویعـزى ذلـك التفـوق إلـى كفـاءة 

تي تعد إحـدى الطـرق الجیـدة فـي تـدریس المـواد االجتماعیـة ألنهـا تعتمـد علـى طریقة االستجواب ال

فـــن صـــیاغة األســـئلة وطریقـــة إلقائهـــا علـــى المتعلمـــین حیـــث تعـــد مـــن االســـتراتیجیات المهمـــة فـــي 

التــدریس فــي حــین تبقــى الطریقــة االعتیادیــة تركــز علــى األنشــطة التــي یتضــمنها المــنهج المقــرر 

یه العدید من الدراسات السابقة التي أكدت تفوق طریقة االسـتجواب علـى للتاریخ وهذا ما أشارت إل

) ١٩٨٨الطریقة االعتیادیة ، وقد جاءت نتیجة البحث الحـالي متفقـة مـع دراسـة كـل مـن عصـفور(

ودراســة اللهیبــي  )٢٠٠٠) ،و دراســة ســلیمان (١٩٩٧) ، ودراســة افــرام(١٩٩١، ودراســة الطــائي (

   ٠اسات سابقة خالفت البحث الحالي ) ولم تجد الباحثتان در ٢٠٠١(
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االستنتاجات::الفصل الخامس
في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث یمكن أن نستنتج إن استخدام طریقة االستجواب 

في تدریس مادة التاریخ له اثر كبیر وفاعـل فـي تحصـیل الطلبـة مقارنـة مـع الطلبـة الـذین یدرسـون 

  ٠ة) بالطریقة االعتیادیة (التقلیدی

التوصیات :-
في ضوء النتائج التي توصل إلیها البحث فان الباحثتان توصیا بما یلي :

  ٠اعتماد طریقة االستجواب في تدریس مادة التاریخ في المراحل المختلفة .١

  ٠على االهتمام بطرائق التدریس واستخدامها خالعمل على حث مدرسي ومدرسات مادة التأری.٢

المقترحات: -
الباحثتان إجراء الدراسات آالتیة : تقترح 

إجـراء دراسـة تتضــمن اسـتخدام طریقـة االســتجواب مـع متغیـرات أخــرى مثـل التفكیـر أو المیــول .١

   ٠أو االتجاهات 

  ٠اخرىمراحل دراسیةإجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة في.٢

یـة ،العلـوم ،اللغـة الجغرافإجراء دراسة باستخدام طریقة االستجواب في مواد دراسیة أخرى مثـل.٣

   ٠العربیة ، وغیرها من المواد االخرى
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المصادر العربیة واألجنبیة :
،عـدد ) ،" األسئلة الصفیة كإستراتیجیة تعلیمیة " ،مجلة األفاق١٩٨٩أبو الكف ،علي احمد (.١

  ٠السنة األولى ،١

ة الصــفیة ) "اثــر اســتخدام طریقــة االســتجواب بنــوعین مــن االســئل١٩٩٧افــرام ،میســون ابلحــد (.٢

في تنمیة االتجاهات العلمیة لطالبات الصـف الخـامس االعـدادي العلمـي فـي مـادة االحیـاء "، 

جامعة الموصل  - ةرسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربی

) " دراســـة مقارنـــة للســـلوك ألتدریســـي "، رســـالة ماجســـتیر ١٩٨٨( دأمـــین ، احمـــد جـــوهر محمـــ.٣

الموصل جامعة  - ةغیر منشورة، كلیة التربی

) ،أصـول تـدریس المـواد االجتماعیـة للصـفوف الثانیـة ١٩٨٩األمین ،محمود شـاكر وآخـرون (.٤

لمعاهد المعلمین ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ،بغداد 

 ٠القاهرة ) ، معجم مصطلحات التربیة والعلم ،دار الفكر العربي ،١٩٨٠بدوي ،احمد زكي(.٥

 د، تقیــیم تعلـــم الطالــب التجمیعــي والتكــویني ،ترجمــة محمـــ )١٩٨٢بلــوم ، بنیــامین وآخــرون (.٦

 ٠أمین المفتي وآخرون ، دار ماكجدوهیل للنشر ،مصر 

) "ظـاهرة التـدریس ألخصوصـي " مجلـة القادسـیة ٢٠٠١(مجاسم، رحیم عبد وسامي حمید كاظ.٧

   ١،عدد  ١،مجلد

المیســرة للنشــر ) ، التصــمیم التعلیمــي نظریــة وممارســة ، دار٢٠٠٠الحیلــة ،محمــد محمــود (.٨

األردن  –والتوزیع والطباعة ،عمان 

 ٦-١) ،التدریس الفعال ، انترنت ، ص٢٠٠٤الرشید ،مسعود (.٩

، مجلة رسالة الخلـیج العربـي ، التدریس "ل) " استراتیجیات ما قب١٩٨٧زكریا ،عمر محمد (.١٠

 ٢٢، عدد٧الریاض ،سنة 

النفسـیة ، دار الكتـب تبارات والمقاییس) ، االخ١٩٨١الزوبعي ،عبد الجلیل إبراهیم وآخرون (.١١

للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

في التربیة ،مطبعة ) ،مناهج البحث١٩٨١الزوبعي ،عبد الجلیل إبراهیم ومحمد احمد الغنام (.١٢

جامعة بغداد 

  ١٢-١)،اسالیب التدریس ،انترنت،ص ص٢٠٠٥زیاد،مسعد محمد (.١٣

،دار األمل  ٢التدریس العامة وتنمیة التفكیر ،ط) ، طرائق ٢٠٠٠السامرائي ،هاشم وآخرون (.١٤

،األردن 

،  ق،دار الشـــــرو ) ،أســـــالیب تـــــدریس الدراســـــات االجتماعیـــــة١٩٨٩( دالســـــكران، محمـــــد احمـــــ.١٥

  األردن  -عمان
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ـــة ٢٠٠٠ســـلیمان،جمال (.١٦ ـــاریخ فـــي للمرحل ـــوافرة فـــي كتـــب الت ـــة لألســـئلة المت ) ،" دراســـة تحلیلی

  ٠ ٣،العدد ١٦" ، مجلة جامعة دمشق ،مجلدةوریاإلعدادیة في الجمهوریة العربیة الس

) ،االســـتجواب اإلبـــداعي وأســـالیب اإلصـــغاء المستحســـن، ١٩٨٥ســـند، روبـــرت وآرثـــر كـــارین(.١٧

،مطبعة جامعة الموصل ١ترجمة رؤوف عبد الرزاق العاني ،ط

  األردن –، عمان ٢) ،مبادىء القیاس والتقویم في التربیة ،ط١٩٨٩سمارة ،عزیز وآخرون (.١٨

، مكتبــة االنجلــوا المصــریة ، ٢) ،التــاریخ فــي التعلــیم الثــانوي ،ط١٩٧٢،عبــد الحمیــد (الســید .١٩

  القاهرة 

، "األسس النظریة لتدریس التاریخ :تطلعات في بعض الجوانـب التـي  )١٩٨٠شقیر ، فیصل(.٢٠

، قطر  ٥لها عالقة بالمادة" ، مجلة التربیة ،عدد

والتطبیـق" ،مجلـة أبحـاث  نلـیم بـین التلقـی) ،"طـرق التع١٩٩٩یاسـین واحمـد یـونس (الصرایرة،.٢١

  األردن ١،عدد ١٥الیرموك ،مجلد

)، " أثـــر اســـتخدام طریقـــة االســـتجواب فـــي ١٩٩١الطـــائي، عصـــام عبـــد الوهـــاب عـــز الـــدین (.٢٢

تحصــیل طــالب الصــف الخــامس اإلعــدادي األدبــي فــي مــادة التــاریخ"، رســالة ماجســتیر غیــر 

جامعة الموصل - ةمنشورة، كلیة التربی

-١)،مقومات التدریس الناجح، انترنت، ص ص ٢٠٠٦اهر،یوسف وعلي جابر الثبیتي (الط.٢٣

٨   

) "آراء طلبـــة الجامعـــات األهلیـــة المختلفـــة فـــي ١٩٩٧طه،حســـن جمیـــل ومـــروان أبـــو حـــوریج(.٢٤

ـــد ـــة البصـــائر ،مجل ، ٢،عـــدد ١منطقـــة عمـــان الكبـــرى حـــول بـــرامج تعلـــیمهم الجـــامعي " ،مجل

مانجامعة البنات األردنیة األهلیة ،ع

دار الثقافـــة ) ،مبـــادىء القیـــاس والتقـــویم فـــي التربیـــة١٩٩٩الظـــاهر ،زكریـــا محمـــد وآخـــرون (.٢٥

،عمان ١للنشر والتوزیع ، ط

) ،القیـاس والتقـویم التربـوي والنفسـي أساسـیاته وتطبیقاتـه ٢٠٠٠عالم ، صالح الدین محمود (.٢٦

وتوجیهاته المعاصرة ،دار الفكر العربي ،القاهرة 

   ٩-١)، مفهوم أسلوب التدریس ،انترنت،ص ص ٢٠٠٥عبد السمیع(عبد الرزاق،صالح.٢٧

)، " مســــتویات االســــئلة الصــــفیة الشــــائع اســــتخدامها عنــــد معلمــــي ١٩٨٩عصــــفور، وصــــفي (.٢٨

التاریخ للصفوف االعدادیة بمـدارس وكالـة الغـوث فـي االردن "، ملخصـات رسـائل الماجسـتیر 

البحـوث والتطـویر العلمـي ، مجلـة،مراكـز ١٩٨٨الـى ایـار ١٩٨٧-٢في التربیة للفتـرة مـن ك

  ١٣جامعة الیرموك،العدد

،،اإلصـدار الثـاني ٢،ط) ، القیاس والتقویم فـي العملیـة التعلیمیـة ١٩٩٩عودة ،احمد سلیمان(.٢٩

دار األمل ،عمان 
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سوریا-ت)، المعلم في قاعة الدرس ،مطبعة الشرق ،حلب٠(د فلوف ،ناجح.٣٠

تماعیـــة وتدریســـها ، مكتـــب عكـــاظ للنشـــر ) ،العلـــوم االج١٩٨٤القاضـــي ،یوســـف مصـــطفى (.٣١

والتوزیع ، الریاض 

)، المـــواد االجتماعیـــة وتنمیـــة التفكیـــر ، عـــالم الكتـــب للطباعـــة ١٩٧٩أللقـــاني ،احمـــد حســـن (.٣٢

والنشر ، القاهرة 

ـــاني، احمـــد حســـین وبـــرنس رضـــوان (.٣٣ ) ،تـــدریس المـــواد االجتماعیـــة ،عـــالم الكتـــب ١٩٧٦أللق

للطباعة والنشر ، القاهرة 

)، " أثــــر اســــتخدام طریقــــة االســــتجواب فــــي التحصــــیل وتنمیــــة ٢٠٠١یبي،لیــــث ســــعد اهللا (الله.٣٤

االتجاهات األدبیة لدى طلبة قسم اللغة العربیة كلیة التربیة / جامعة الموصل في مادة األدب 

جامعة الموصل  - ةالعربي" ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربی

) ، أساســـیات فـــي طرائـــق التـــدریس العامـــة ، ١٩٩١(محمـــد،داؤد مـــاهر ومحمـــد مجیـــد مهـــدي .٣٥

مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

) ، المعلــم والمنــاهج وطــرق التــدریس ، دار عــالم الكتــب ،١٩٨٥مرســي ،محمــد عبــد العلــیم (.٣٦

السعودیة –، الریاض  ١ط

یـر التالمیـذ" ،مجلـة ) ، " توظیـف األسـئلة الصـفیة فـي تنمیـة تفك١٩٨٩مؤمني ، ماجد احمد (.٣٧

  ٠قطر ،٩١التربیة ،عدد 

، مكتبــة ابــن ١) ، طــرق التــدریس ومبــادىء التــدریس العامــة ، ط١٩٨٣، حســن (نمــال عثمــا.٣٨

السعودیة –الرشد، الریاض 
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ملحقال

أداة البحث بصیغتها النهائیة

/ ضع عالمة (صح) أمام اإلجابة الصحیحة : ١س

أصبح العراق بعد الحرب العالمیة األولى یرزخ تحت إدارة عسكریة یتألف موظفیها في - ١

الغالب من :

  ٠نسیین واالیطالیینالفر - أ

  ٠البریطانیین والهنود-ب

  ٠العثمانیین - ج

  ٠االلمانیین -د

  ):١٩١٧من الجمعیات الوطنیة آالتیة كانت بزعامة الحاج نجم البقال عام( أي- ٢

   ٠جمعیة حرس االستقالل- أ

 ٠جمعیة العهد العراقي- ب

   ٠جمعیة النهضة االسالمیة - ج

   ٠جمعیة التحاد العربي -د

اقي بعد تأسیس الحكومة العراقیة المؤقتة هو: أول وزیر دفاع عر - ٣

   ٠جعفر العسكري- أ

 ٠عبد الرحمن الكیالني- ب

   ٠فهمي سعید - ج

   ٠رفعت الحاج سري -د

حزیران) في  ٣٠كان اعتقال الشیخ (شعالن أبو الجون) شیخ قبیلة الظوالم بتاریخ (- ٤

منطقة:

   ٠السماوة- أ

 ٠الرمیثة- ب

   ٠الكوفة- ج

   ٠الرمادي -د

عراقي بعد ثورة العشرین :تولى العرش ال- ٥

   ٠الملك فیصل- أ

 ٠الملك فاروق- ب

   ٠الملك عبد اهللا بن الحسین - ج

  ٠الملك غازي -د
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تعهدت بریطانیا بأن تضع الئحة االنتداب شرط أن تعرض على مجلس عصبة األمم - ٦

للمصادقة علیها في مدة ال تتجاوز: 

  ٠أربع سنوات- أ

 ٠ثالث سنوات- ب

   ٠خمسة سنوات - ج

   ٠ستة سنوات -د

أصدرت جمعیة الجوال العربي مجلة خاصة بها حاولت معالجة القضایا الوطنیة والقومیة - ٧

  وهي :

   ٠مجلة المثنى- أ

 ٠مجلة الفتوى- ب

   ٠مجلة المستقبل - ج

   ٠مجلة الشعب -د

نتیجة لألحداث التي مرت بالعراق تشكلت اللجنة العلیا للضباط األحرار والتي كانت بزعامة: - ٨

   ٠رفعت الحاج سري- أ

 ٠عفر العسكريج- ب

   ٠نوري سعید - ج

   ٠مصطفى كامل -د

أخذت حكومة الهند على عاتقها فكرة الزحف نحو بغداد فتقدمت القوات البریطانیة بقیادة:- ٩

   ٠دیالمین- أ

 ٠طاوزند- ب

   ٠فون دولتز - ج

   ٠بیرسي كوكس -د

(ب)  ة/ اختر لكل فقرة من المجموعة (أ) الحرف المناسب لها من المجموع٢س

(ب)(أ)

ظهر اهتمام بریطانیا في التركیز على العراق واضحا في جهود بعثة (جسني -١

.)(االستطالعیة) عام 

.)(تأسست جمعیة العهد العراقي المناهضة لالحتالل البریطاني عام  -٢

تم تشریع قانون الدفاع الوطني الذي أصبح التجنید بموجبه إلزامیا وطبق ألول مرة  -٣

  .)   (عام 

.)(نتهاء االنتداب البریطاني ودخول العراق عصبة األمم عام ا -٤

.)(قتل الملك غازي بحادث اصطدام سیارته عام  -٥

.)(حدثت ثورة الموصل بقیادة العقید عبد الوهاب الشواف عام  -٦

.)(تحول نظام الحكم في العراق من الملكي إلى الجمهوري بعد قیام ثورة عام -٧

١٩٥٨-أ

  ١٩٣٩ -ب

  ١٩٣٢ -ج

  ١٨٣٤ -د

  ١٩١٩ -ز

  ١٩٣٥ -ه

  ١٩٥٩ -و

  ١٨٤٣ - ي

/ اجب عن األسئلة آالتیة: ٣س



شیماء رافع و بیان فارس

١٠٠

تعد موقعة الشعیبة من المعارك الحاسمة في تاریخ االحتالل البریطاني للعراق ألسباب - ١

عدة منها: 

   -أ

   - ب

تم اختیار الملك فیصل ملكا على العراق ألنه:- ٢

  -أ

  - ب

یجه مهام عدیدة منها:واجه الملك فیصل بعد تتو - ٣

   -أ

   - ب

من أهداف نادي المثنى بن حارثة الشیباني :- ٤

  -أ

  - ب

لقد جاءت معاهدة بورتسموث بقیود جدیدة للعراق منها:- ٥

  -أ 

  - ب

للضباط األحرار: امن أهداف تشكیل اللجنة العلی- ٦

   -أ

  - ب

نها:اشترط نوري سعید لتألیف الوزارة أن ترتكز سیاسته الخارجیة على أسس معینة م-٧

  -أ

  - ب

لقد احتوت رسالة جمعیة الجوال األولى (المنهج القومي العربي) عدة أمور منها:- ٨

  -أ

  - ب

عن أهدافها وتحولت إلى نظام جمهوري دیكتاتوري  ١٩٥٨تموز  ١٤انحرفت ثورة -٩

إقلیمي ألسباب عدة منها:

  -أ

  - ب


