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 صيل واالستبقاء لدى طالب الصف األول متوسط فاعمية أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب في التح
 في مادة تاريخ الحضارات القديمة

 حسنين عدنان مرتضىم. .م   أ. عزيز كاظم نايف
 جامعة كربالء/ كمية التربية

 التعريف بالبحث
 مشكمة البحث

التي غالبًا ما تكوف فييا مف الصعوبات التي تواجو تدريس مادة التأريخ ىي طبيعة المادة الدراسية المقررة عمى الطمبة 
الموضوعات مزدحمة باألسماء والسنيف والحقائؽ والمفاىيـ التاريخية في فقرات يكوف تسمسميا الزمني مربكًا لمطمبة، فضاًل 
عمى كونيا تجمع بيف البعديف المكاني والزماني، فالتأريخ مغمؽ بالماضي الذي ال يمكف الرجوع إليو، وال نستطيع التعبير 

 في اطر لفظية ومادية ددالئؿ تاريخية  تحتوي رموزًا نحاوؿ التعبير بيا عف مجريات وأحداث وععت في عصور عنو إال
 ، وىذا ما نالحظو عمى مادة التأريخ المقررة لطمبة الصؼ األوؿ المتوسط إذ ٘ٙ: صٖٜٚٔمضت وانتيت دوزارة التربية، 

وفيميـ ليا، بسبب ىذا البعد المكاني والزماني، مما يؤدي إلى تتناوؿ إحداثا تاريخية بعيدة عف مستوى إدراؾ الطمبة 
تصورىا بشيء مف الخياؿ الذي يكتنفو الغموض، لذلؾ يصعب عمييـ فيـ سير ىذه اإلحداث وتطورىا عبر الزمف وانتقاليا 

مستوى نضجيـ مف حقبة إلى حقبة أخرى، ألف عدرة الطمبة عمى تصور وتخيؿ العالعات والتفكير المجرد محدودة بحدود 
  . ٕ-ٔ: صٕ٘ٓٓوخبرتيـ التعميمية لبطئ إدراكيـ لمفاىيـ الزمف التاريخي وعالعاتو دالجبوري، 

ف اإلحساس بمشكمة تدريس التاريخ وما يتعرض لو مف صعوبات يقتضي التفكير بالبحث عف أسموب جديد   وا 
حديثة في مشاركة الطمبة الفعالة في الدراسة لتدريسو في المرحمة المتوسطة يتفؽ مع ما تؤكده النظريات واألفكار ال

 وتشجيعيـ عمييا. 
 وتبرز مشكمة البحث الحالي في السؤاؿ اآلتي:

ما فاعمية استعماؿ أسئمة التحضير القبمية المعروضة بالحاسوب االلكتروني مع أجوبتيا ودورىا في زيادة تحصيؿ  -
 الطمبة لممادة الدراسية ؟

ج صعوبات تدريس مادة تأريخ الحضارات القديمة بأسموب حديث باستعماؿ دأسئمة مف ىنا جاء ىذا البحث ليعال
وعًا وفاعمية بواسطة الحاسوب مف خالؿ برنامج يالتحضير القبمية  التي سيتـ عرض إجاباتيا عف طريؽ نظاـ أكثر تش

 وكفاءتو بوصفو فعاليتو ينتب ، والذياً وتطور  حداثة التربوية التقنيات أكثر مف يعتبر الحاسوب  . الفpower pointد
لمتعمـ، وىذا ما  بالمعمومات ودافعيتيـ الطمبة واحتفاظيـ تحصيؿ في االيجابي التدريس، وأثره في مساعدة تعميمية وسيمة

: ٕٙٓٓالكبيسي،  ددراسة  ٔٙ: صٕ٘ٓٓالعراؽ ددراسة العجرش،  في أجريت التي والبحوث الدراسات مف أكدتو الكثير
  . ٚ٘ص

 ثأىمية البح
شيدت العقود األخيرة مف القرف العشريف مجموعة مف التغيرات والتحوالت التي كاف ليا انعكاس عمى العممية التربوية، 
وعمى طبيعة المعمـ ودورِه ومكانتِو، ومف واجب التربية أف تساير ىذه التغيرات والتحوالت وتأخذ المناسب منيا بما يحقؽ 

ف التعميـ يعد مف أبرز القنوات التي تعتمد عمييا التربية إذ لـ يعد ينظر إلى التعميـ مف المعروؼ أنموًا لمفرد والمجتمع و 
بوصفو حاجة فردية أو إنسانية تتعمؽ بالفرد نفسو فقط، بؿ أصبح يرتبط بالمجتمع وتطوره ونموه وتحقيؽ أىدافو وأصبح 

وعد شرؼ اهلل عز وجؿ مينة .  ٕٚٓ: ص ٕٔٓٓاز، دالبز  عاعدة ومعيارًا اساسيًا مف معايير عوة المجتمع ورفاىيتو وتماسكو
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َلَقْد َمفَّ المَُّو َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف ِإْذ َبَعَث فقاؿ عز وجؿ  التعميـ باف جعميا مف جممة المياـ التي كمؼ بيا رسولو الكريـ محمد 
ـْ وَ  ـْ آَياِتِو َوُيَزكِّيِي ـْ َيْتُمو َعَمْيِي ـْ َرُسواًل ِمْف َأْنُفِسِي ـُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ ِفيِي ُيَعمُِّمُي

 . 
ولقد تغير التدريس في ىذا القرف مف االعتماد الكامؿ عمى المفظية والتدريس المفظي إلى تدريس أخر يتطمب معرفة 
وميارة في انتقاء وسائؿ االتصاؿ المناسبة غير المفظية والتخطيط الستعماليا عمى نحو فعاؿ في تدريسو اليومي دكاظـ 

  . ٖٔ: صٜٗٛٔآخروف، و 
العديد مف المؤسسات والييئات والمؤتمرات والندوات العالمية، وكاف مف آية محور عن التدريسمف ىذا المنطمؽ أصبح 

إلى السياسات التربوية لعديد مف دوؿ العالـ، وعد انعكس أثر ذلؾ عمى المناىج الدراسية عمى آية الطبيعي أف تنتقؿ ىذِه العن
  . ٖٜ: صٕٚٓٓالدراسات االجتماعية عمى نحٍو خاص دالسيد وعبد الحميد،  نحٍو عاـ ومناىج

ميع النشاطات جلذا أصبح المنيج ليس مجرد مفردات ومقررات دراسية كما في مفيومو القديـ بؿ أصبح يشمؿ 
التربوية المواكبة  والفعاليات والخبرات المربية التي يقـو بيا الطمبة تحت إشراؼ المدرسة وتوجيو المدرس وفقًا لألىداؼ

  . ٕٙ: ص ٕٔٓٓدمرعي،  لعممية تطوير المجتمع
ارتباط  المواد االجتماعية مكانة كبيرة بيف مناىج المراحؿ الدراسية ذلؾ ألنيا مف أكثر المواد الدراسية التي لياوتأخذ 

ثيؽ بالحياة وتفسيرىا لمظواىر مباشر في حياة الطمبة ألنيا تعطي اإلطار االجتماعي لألحداث والمشكالت عبر اتصاليا الو 
  . ٕٗ: صٜ٘ٛٔاالجتماعية المختمفة في ضوء ربطيا الماضي بالحاضر دسعادة، 

يسيـ التاريخ في بناء المواد االجتماعية بتقديـ المعرفة بما حدث في الماضي مما يزودنا باستبصار لما يحدث في 
ف أسباب األحداث ونتائجيا، ولما كانت األحداث ال تقع في فراغ الحاضر وما نتوععو في المستقبؿ، فالتاريخ شرح لمعالعة بي

: ٕٜٚٔرياف، ) بؿ ىي مترابطة، فاف المؤرخ يستطيع أف يشير إلى ما سيحدث مستقبال في ضوء دراستو لمماضي
 . (ٜٗص

بمجرد حفظ  والطريقة المالئمة لتدريس التاريخ ىي الطريقة التي تحقؽ اليدؼ مف تدريس ىذه المادة والتي ال تتحقؽ
وتمقيف الطمبة لمحقائؽ التاريخية، بؿ بادراؾ مغزاىا والقدرة عمى إيجاد الترابط بينيا وتنظيميا واالستفادة منيا في فيـ 
الحاضر الذي يعيشوف فيو وتكشؼ اتجاىات المستقبؿ فضال عمى تعديؿ اتجاىات الطمبة وتنمية مياراتيـ وتوجيو سموكيـ 

  . ٗٓٔ: صٖٜٛٔدمال عثماف، 
حيث تؤكد االتجاىات التربوية الحديثة عمى التفاعؿ الصفي بيف المعمـ والمتعمـ وتعده معيارَا ميمًا مف معايير الحكـ 
عمى جودة التعميـ وفعاليتو، وفاعمية المعمـ وطريقة التدريس تعد مف أىـ الوسائؿ التي يعتمدىا المعمـ ألحداث ىذا التفاعؿ 

 .  ٔٗٔ: صٕٛٓٓدعطية والياشمي، 
واألسئمة الصفية تعد عماد كؿ طريقة مف طرائؽ التدريس، وشيء أساِس في التفاعؿ الصفي بيف المعمـ والمتعمـ داخؿ 
غرفة الصؼ، لذا فأف صياغة األسئمة وتوجيييا يعد مف الميارات األساسية التي ينبغي لممعمـ أف يتقنيا ويبدع فييا 

فية الجيدة وتوجيييا مف الميارات التي ينبغي أف يتقنيا المعمـ تعد صياغة األسئمة الصو  . ٖٙ: صٕٗٓٓدالفتالوي، 
الناجح، إذ تقوـ األسئمة الصفية التي يوجييا المعمـ إلى طالبو بدور فعاؿ في العممية التعميمية، فضاًل عمى ما أظيرتُو 

التجاىات االيجابية عند نتائج بعض الدراسات مف عدرة األسئمة الصفية الجيدة عمى تنمية بعض الجوانب الوجدانية وا
لذلؾ تحتؿ األسئمة الصفية عسمًا كبيرًا مف وعت التدريس في الحصص التي  . ٜٓٔ: صٜٕٓٓالمتعمميف دالطناوي، 

  .  ٖٚٔ: صٕٓٔٓيؤدييا المعمـ، فيو يحتاجيا في المواعؼ التعميمية المختمفةدبقعي، 

                                                
 ٗٙٔآؿ عمراف: مف اآلية 
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وى وعند ممارستو يجب أف تتوفر لدى المدرس بصيرة   بأف األسئمة الجيدة تعد فف تعميمي رفيع المستSundويرى د
 ,Sundواضحة بأفكار طالبو لكي يتفيميـ، مف خالؿ معرفة صعوباتيـ يمكف لو أف يضع السؤاؿ الذي يتحدى تفكيرىـ د

1975, p:116  . 
ثارتيـ ومف متطمبات عمؿ المدرس الناجح ىو مساعدة طمبتو عمى تخطيط أعماليـ وواجباتيـ المدرسية مف خالؿ أ

لدراسة الموضوع الجديد الذي سيتـ تعممو في الدرس القادـ وىذا األمر أستدعى أف يفكر التربويوف بأساليب معينة تكوف 
 بمثابة مثيرات توجو إلى الطالب تستدعي منيـ استجابات معينة تساعدىـ عمى أحداث التعمـ المطموب. 

 التدريس والتي تشمل: ومن ىذه األساليب ما يطمق عميو استراتيجيات ما قبل
 الممخصات العامة  -ٖاالختبارات القبمية  -ٕاألىداؼ السموكية    -ٔ
  . ٔ: صٜٜٔٔأسئمة التحضير. دنايؼ،  -٘المنظمات المتقدمة    -ٗ

ومف استراتيجيات ما عبؿ التدريس أسئمة التحضير وىي مجموعة مف األسئمة يعطييا المدرس أو المحاضر إلى 
عددىا ما بيف سؤاؿ واحد فأكثر، تغطي موضوع الدرس الجديد الذي سيشرحو ليـ في الحصة أو المحاضرة  الطمبة، ويتراوح

القادمة، ويجيب عنيا الطمبة في بيوتيـ أو في أي مكاف آخر مف الكتاب المقرر أو أي مصدر آخر، ثـ يقدموف إجاباتيـ 
أف تقـو الطمبة وتوجييـ إلى موضوع الدرس الذي  الحصة، ويفترض في أسئمة التحضيرآية مكتوبة إلى المدرس مع بد

  . ٓٙٔ–ٖ٘ٔ: صٜٚٛٔسوؼ يشرحو المدرس ليـ دزكري، 
 فوائد ومميزات أسئمة التحضير القبمية:

 أف عرض األسئمة القبمية يعد عاماًل ميمًا لتكرار المادة عمى النحو الذي يعزز الفيـ الجيد ليا مف الطمبة.  -ٔ
 ة والتييؤ لإلجابة عمييا. تحث الطمبة عمى عراءة الماد -ٕ
 تساعد المدرس عمى نحٍو كبير في إعداد الدرس والتخطيط لو وتحديد وعتو.  -ٖ
 تساىـ أسئمة التحضير القبمية في زيادة تفكير الطمبة وشد انتباىيـ لموصوؿ إلى الحقيقة.  -ٗ
 تزويد الطمبة بالتغذية الراجعة الفورية فيي تبيف مدى فيميـ لما يدرسونو في الصؼ.  -٘
 تدريب الطمبة عمى الجرأة في القوؿ واحتراـ أراء زمالئيـ اآلخريف.  -ٙ

  . ٕٕٗ: صٕٚٓٓ  ددروزة، ٕٛٔ: صٕ٘ٓٓديوسؼ وردينو،  
 األسس المعتمدة في صياغة أسئمة التحضير:

 سيولة المغة ووضوح المعنى.  -ٔ
 أف يثير السؤاؿ تفكير الطمبة.  -ٕ
 أف يثير الدافعية والتشجيع ويدفع الممؿ.  -ٖ
 سب السؤاؿ مستوى عقوؿ الطمبة. أف ينا -ٗ
  . ٜٛ: صٜٕٓٓ ددنديس، ٜٚ: صٖٕٓٓأف يكوف السؤاؿ واضحًا ويضـ فكرة واحدة. دحساـ،  -٘
ف أي طريقة تدريسية ال يمكف أف تؤدي دورىا بنجاح أذا لـ تعتمد عمى التقنيات الحديثة التي تعتمد عمى تقريب إ

وعميو برز اىتماـ واضح بالتقنيات التي تستعمؿ في التدريس. واتجو الفكرة المجردة إلى صورة محسوسة في ذىف الطمبة، 
ومف أبرز التقنيات التربوية .  ٘: صٕٙٓٓالعالـ إلى إيجاد تقنيات أكثر تطوير يمكف أف يستعمميا المدرسوفدأغا، 

ًا، إنو تأثير انتشارًا، واألكثر المعاصرة ىو الحاسوب الذي ُيعّد مف الركائز األساسية التي تّولد اإلبداع، وىو الوسيمة األوسع 
والمعمميف. وتعد التقنيات التربوية  القادة التربوييفآية أبو الوسائؿ التعميمية بال منازع، لذلؾ فقد أصبح موضع اىتماـ وعن

الحديثة مف األسس الراسخة التي تستند عمييا مدرسة المستقبؿ، ذلؾ ألف نجاح التربية في تحقيؽ أىدافيا يقاس بسرعة 
ستجابتيا وتفاعميا مع المتغيرات في المجتمع، ومدى استفادتيا مف التفجر المعرفي اليائؿ الذي يشيده العالـ، إضافة إلى ا
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َـّ إعادة صياغة األدوار التي يقـو بيا كٍؿ مف المعمـ والكتاب وغرفة الصؼ لتواكب التطورات المتسارعة، وال يتحقؽ  أنو عد ت
 إال بتوظيؼ الحاسوب توظيفًا عمميًا واسعًا.  ىذا اليدؼ السامي بصورة مرضية

    http://majdah. maktoob. com/vb/majdah100501داالنترنيت 
أي فالحاسوب عبارة عف عدة وسائؿ في وسيمة واحدة فضاًل عف إمكانية عيامو بوظائؼ جديدة ال يمكف تحقيقيا ب

وسيمة أخرى، إذ يمكف استثمار عدرتو عمى توليد الحركة وشدة اإلضاءة وعرض الرسـو واألفالـ واألشكاؿ التوضيحية 
وغيرىا مف القدرات األخرى، ويمكف بناء برنامج تعميمي مشوؽ ُيمكف الطمبة مف التفاعؿ مع الحاسوب بسيولة وبشكؿ 

  . ٜٕٔ: صٕٓٓٓيستيويو ويجذبو إليو دالشرايعة، 
آذ إف الحاسوب يمكف أف يساىـ فعاًل في تحقيؽ ىدؼ أنساني وىو تحويؿ عاعات الدراسة في مدارسنا إلى عاعات 

  . ٘ٔ: صٕٜٜٔينمو فييا الفكر والذكاء دعبيد، 
 مزايا استعماؿ الحاسوب في العممية التعميمية:

 ومعقدة.  يساعد في تنمية االتجاىات االيجابية لمطمبة نحو المادة التي يرونيا صعبة -ٔ
 العرض بالصوت والصورة والحركة يوفر خبرة لمطمبة أفضؿ مف الطريقة التقميدية.  -ٕ
 يعد الحاسوب أداة فعالة في جذب انتباه الطمبة وتحفيزىـ لمتعمـ.  -ٖ
 أنشاء بيئة تعميمية نشطة وتفاعمية داخؿ الصؼ بيف المعمـ والمتعمـ.  -ٗ
 وأيسر استخدامًا.  جعؿ التعميـ أكثر شمواًل ومتعة ومرونة وأتقاناً  -ٙ
 تقميؿ زمف التعمـ وزيادة التحصيؿ.  -ٚ
  . ٖٛ: صٕٓٔٓدطوالبة وآخروف،   ٜٕٕ، صٕٚٓٓدالزغموؿ وآخروف، يقدـ تغذية راجعة وفورية لمطمبة.  -ٛ

لذلؾ وضع الباحثاف خطة لتدريس مادة تأريخ الحضارات القديمة باستعماؿ أسئمة التحضير القبمية المبرمجة 
مف اجؿ تقريب   Data Showليتـ عرضيا مع إجاباتيا عف طريؽ جيازد   ألتقديميPower Pointدبالحاسوب وبنظاـ 

 المفاىيـ التاريخية إلى أذىاف الطمبة واالبتعاد عف الطرائؽ التقميدية األخرى. 
  يوفر طرائؽ عرض متنوعة في البرنامج مف عروض ونصوص وجداوؿ وتخطيطات Power Pointإذ أف نظاـ د

انية وصور ثابتة ومتحركة وأصوات متنوعة، ويمكف ىذا النظاـ المدرس مف االستعماؿ األمثؿ والمتعدد لمحواس ورسـو بي
لضماف تعمـ تفاعمي أكثر جدوى يستجيب لفروؽ الطمبة الفردية ويسيـ في رفع واععية الطمبة نحو التعمـ واستبعاد الخبرات 

  . ٕٓ: صٕٚٓٓالجديدة في الذاكرة طويمة المدى دعبود، 
 ىدف البحث

ييدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ فاعمية أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب في التحصيؿ واالستبقاء لدى طالب الصؼ 
 األوؿ متوسط في مادة تأريخ الحضارات القديمة. 

 ولمتحقؽ مف ىذا اليدؼ صاغ الباحثاف الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف:
 فرضيتا البحث:

  بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذيف ٘ٓ. ٓدلة إحصائية عند مستوى ال يوجد فرؽ ذو دال -ٔ
يدرسوف باستعماؿ أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف درسوا 

 في التحصيؿ.  مادة التاريخبالطريقة االعتيادية التقميدية في 
  بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذيف ٘ٓ. ٓة عند مستوى دال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائي -ٕ

يدرسوف باستعماؿ أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف درسوا 
 بالطريقة االعتيادية التقميدية في مادة التاريخ في االستبقاء.   

http://majdah.maktoob.com/vb/majdah100501
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 حدود البحث:
 وؿ المتوسط مركز محافظة كربالء المقدسة. عينة مف طالب الصؼ األ -ٔ
الفصوؿ الثالثة األولى مف كتاب تأريخ الحضارات القديمة المقرر تدريسو في الصؼ األوؿ المتوسط مف عبؿ  -ٕ

 . ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓ، ٔوزارة التربية العراعية، ط
 ـ. ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓالعاـ الدراسي   -ٖ

 تحديد المصطمحات
 Effectivenessأواًل: الفاعمية 
 كؿ مف: عرفيا

 بأنيا "تعني القدرة عمى أحداث األثر وفاعمية الشيء تقاس بما يحدثو مف أثر في شيء أخر". (: 2008)عطية،  -1
  ٔٙ: صٕٛٓٓدعطية،  

  . ٖٚ: صٕٛٓٓ : بأنيا "العمؿ الذي لو أثر إيجابي ىو ما يعرؼ بالفاعمية في األداء واإلنتاج". دنبياف، ٕٛٓٓدنبياف،  -ٕ
 ي لمفاعمية:التعريؼ أألجرائ

األثر الذي تحدثو أسئمة التحضير القبمية المبرمجة بالحاسوب اإللكتروني عمى مستوى درجات الطالب في التحصيؿ 
 واالستبقاء بمادة تأريخ الحضارات القديمة المقررة لمصؼ األوؿ المتوسط. 

   Preparatory Questionsثانيًا: أسئمة التحضير القبمية 
 عرفيا كؿ:

 ( 1996، )أبو لبدة -1
بأنيا "األسئمة التي يطرحيا المدرس عمى طمبتو ، ويطمب اإلجابة عنيا في البيت وتتميز بقدرة عمى إثارة الدافعية، 

  . ٖٚٔ: صٜٜٙٔ،وزيادة مساىمة الطمبة وتشجيعيـ عمى التفكير والعصؼ الذىني". دابو لبدة 
 (2000)أبو حويج،  -2

ب لمقياـ بيا خارج الصؼ مف المدرسيف ومساعدتيـ في تعيف األىداؼ المراد بأنيا "الفعالية التعميمية التي يوجو الطال
  ٚٛٔ: صٕٓٓٓتحقيقيا مف الدرس السابؽ والالحؽ". دأبو حويج، 

 التعريف أألجرائي:
مجموعة مف األسئمة أعدىا الباحثاف حوؿ موضوعات مادة تاريخ الحضارات القديمة لتعطى إلى طالب الصؼ األوؿ 

بيتي ليجيب عنيا الطالب تحريريًا، ثـ يقـو الباحث بجمعيا عبؿ بدء الدرس الجديد ليقـو بتصحيحيا الحقًا  المتوسط كواجب
عادتيا إلى الطالب في بد  الدرس القادـ. آية وا 

 Computerثالثًا: الحاسوب 
  عرفو كؿ مف

 (2006)التميمي وأبو عيد،  -3
خراج بأنو "جياز الكتروني يقـو باستقباؿ البيانات المعدة ل و بطرؽ خاصة ومعالجتيا حسب البرامج المدخمة وا 

المعمومات ونتائج المعالجة، ويقـو باستعماؿ برامجيات جاىزة لتسييؿ بعض العمميات كالطباعة وتنسيؽ المعمومات بشكؿ 
  ٕٛ: صٕٙٓٓيوفر الوعت والجيد". دالتميمي وأبو عيد، 
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 ( 2009)جرادات والعجموني،  -4
  إذ يقـو كؿ Hardwareكوف مف عدد مف الوحدات المستقمة يطمؽ عمييا المكونات الصمبة دبأنو "جياز أو آلة تت

  إذ تتكوف مف برامجيات مختمفة منيا ماىو Softwareمنيا بميمة مختمفة، والجزء األخر يطمؽ عميو المكونات المينة د
  ٘ٔ: صٜٕٓٓدجرادات والعجموني، لتشغيؿ الجياز ومنيا ما ىو لمتطبيؽ عمى الجياز". 

 :لمحاسوب التعريف اإلجرائي
جياز الكتروني ذو تقنية عالية وسرعة فائقة يستعمؿ ألغراض البحث الحالي في عرض أسئمة التحضير القبمية 

   لتدريس مادة التأريخ لطالب الصؼ األوؿ المتوسط. Power pointوأجوبتيا مف خالؿ البرنامج التطبيقي د
  Achievementرابعًا: التحصيل 

 عرفو كؿ مف:
 (1997)الخميمي  -5

: ٜٜٚٔبأنو "النتيجة النيائية التي تبيف مستوى الطالب ودرجة تقدمو في موضع ما يتوعع منو أف يتعممو". دالخميمي،  
  ٙص 
 (2000)عالم،  -6

يسي بأنو "درجة االكتساب التي يحققيا الفرد أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو يصؿ إليو في مادة دراسية أو مجاؿ تدر 
  . ٖ٘ٓ: صٕٓٓٓمعيف". دعالـ، 

 التعريف أألجرائي لمتحصيل:
مجموع ما يحصؿ عمية طالب مجموعتي البحث مف درجات في االختبار التحصيمي البعدي الذي أعدُه الباحثاف وفقًا 

ضير القبمية لمحتوى الفصوؿ الثالثة مف كتاب تأريخ الحضارات القديمة لمصؼ األوؿ المتوسط، وذلؾ باستعماؿ أسئمة التح
 المبرمجة بالحاسوب لممجموعة التجريبية وبالطريقة االعتيادية التقميدية لممجموعة الضابطة. 

 Retentionخامسًا: االستبقاء 
 عرفو كؿ مف:

 (1996)المقاني،  -7
بيؽ بأنو "تعني ناتج ما يتبقى في الذاكرة مف التعميـ ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا المتعمـ في المادة عند تط

  ٛ: صٜٜٙٔاالختبار عميو مرة ثانية عمى أف تكوف المدة بيف االختباريف ال تقؿ عف أسبوعيف". دالمقاني، 
 (2000)الكبيسي والداىري،  -8

بأنو "خزف االنطباعات وحفظيا في الذاكرة عف طريؽ تكويف ارتباطات بينيا تشكؿ وحدات مف المعاني". دالكبيسي 
  ٜٛ: صٕٓٓٓوالداىري، 
 اإلجرائي لالستبقاء:التعريف 

مقدار المعمومات الباعية مف التعّمـ في أذىاف طالب الصؼ األوؿ المتوسط دعينة البحث  في مادة تاريخ الحضارات 
  يـو مف ٕٔالقديمة مقيسًا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في االختبار ألتحصيمي بعد إعادة تطبيقو مرة ثانية بعد د

 . تطبيقو في المرة األولى
  Historyالتأريخ سادسًا: 

 عرفو كؿ مف:
 (Hokett, 1968)ىوكيت  -9

 (Hokett, 1968: p. 138)بأنو "السجؿ المكتوب لمماضي أو لألحداث الماضية". 
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 (2005)الجمل،  -10
بأنو "كؿ شيء حدث في الماضي، فيو عمـ يتناوؿ النشاط اإلنساني كافو في األزمنة المختمفة مما جعمو عمـ ذات 

". دالجمؿ، صمو بكؿ ا   ٚ: صٕ٘ٓٓلعمـو
 التعريف اإلجرائي لمتاريخ:

ىو المادة الدراسية التي يحتوييا كتاب تاريخ الحضارات القديمة الذي أعرت تدريسو وزاره التربية العراعية لمصؼ األوؿ 
 ـ. ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓالمتوسط لمعاـ 

 دراسات سابقةدراسات عربية: 
 . 2000دراسة الربيعي  -1

في العراؽ /جامعة بغداد/ كمية التربية دابف رشد  وىدفت إلى تعرؼ أثر استخداـ االختبارات أجريت ىذه الدراسة 
 القبمية وأسئمة التحضير في تحصيؿ تمميذات الصؼ السادس االبتدائي في مادة التاريخ. 

خ باستعماؿ   تمميذة موزعة عمى مجموعتيف تجريبيتيف ودرست المجموعة األولى التاريٓٛتألفت عينة الدراسة مف د
  ٓٗ  تمميذة والثانية درست التاريخ باستعماؿ إستراتيجية االختبارات القبمية وعددىا دٓٗاألسئمة التحضيرية وبمغ عددىا د

ذكر، فيـ، تتمميذة وأجرت الباحثة التكافؤ بيف المجموعتيف بعدة متغيرات، وأعدت الباحثة أىدافًا سموكية لممجاؿ المعرفي د
 تطبيؽ . 

سؤااًل وأعدت الباحثة اختبارًا  ٜٓسؤااًل وأسئمة تحضيرية بمغ عددىا  ٜٙارات عبمية بمغ عددىا باحثة اختأعدت الب
  فقرة مف نوع االختيار مف متعدد ووزعت الفقرات عمى وفؽ خارطة اختباريو عرضتيا عمى ٓٗتحصيميًا تألؼ مف د

دالت الخاصة بذلؾ واستخرجت الثبات باستعماؿ ميز الفقرات عمى وفؽ المعاتمحكميف واستخرجت درجة صعوبة وعوة 
  واستمرت التجربة Spearman- Prownبراوف د -  وصححتيا بمعادلة سبيرمافPeresomمعامؿ ارتباط بيرسوف د

  . وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: T- Test  أسابيع ودرست الباحثة المجموعتيف واستخدمت االختبار التائي دٓٔد
وعة التجريبية الثانية التي درست بواسطة االختبارات القبمية عمى المجموعة التجريبية األولى التي درست تفوؽ المجم

  . ٕٚ -ٚٔ: صٕٓٓٓباستعماؿ األسئمة التحضيرية.   دالربيعي، 
 :2004دراسة الزبيدي  -2

اثر استخداـ أسموبي  أجريت الدراسة في العراؽ/ الجامعة المستنصرية/ كمية التربية األساسية، ىدفت إلى تعرؼ
 التقويـ التكويني وأسئمة التحضير القبمية في تحصيؿ طمبة كمية التربية األساسية في مادة الجغرافية. 

اختارت الباحثة طمبة كمية التربية األساسية/ الجامعة المستنصرية/ المرحمة الثالثة/ عسـ الجغرافية، في مادة جغرافية 
  . ٕٗٓٓ -ٖٕٓٓلمعاـ الدراسي دالعراؽ/ الفصؿ الدراسي األوؿ، 
  طالبًا وطالبة لممجموعة ٖٛ  طالبًا وطالبة موزعيف عمى ثالث مجموعات وبواعع دٚٓٔتألفت عينة الدراسة مف د

  طالبا وطالبة لممجموعة التجريبية الثانية التي طبؽ عمييا أسموب ٖ٘التجريبية التي طبؽ عمييا أسموب التقويـ التكويني ود
   طالبا وطالبة. ٖٗير القبمية أما المجموعة الضابطة فقد بمغ عدد أفرادىا دأسئمة التحض

وكافأت الباحثة بيف المجاميع الثالث، ولقياس تحصيؿ الطمبة في مادة جغرافية العراؽ أعدت الباحثة اختبارًا تحصيميًا 
كد مف دالالت الصدؽ الظاىري وصدؽ   فقرة، وتـ التأٓٗمف نوع االختيار مف متعدد ذي البدائؿ األربعة المتكوف مف د

  وتـ إيجاد ٕٓوتـ حساب معامؿ الثبات بطريقتي التجزئة النصفية ومعادلة كودر ريتشادسوف دالمحتوى وصدؽ البناء 
وباستعماؿ تحميؿ التبايف األحادي لمجموعات البحث الثالث، توصمت الدراسة إلى معامؿ الصعوبة والقوة التميزية لمفقرات 

 :آلتيةالنتائج ا
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ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط تحصيؿ الطمبة الذيف يدرسوف مادة الجغرافية باستعماؿ التقويـ التكويني  -ٔ
 ومتوسط تحصيؿ الطمبة الذيف يدرسوف المادة نفسيا بالطريقة التقميدية ولصالح المجموعة التجريبية. 

ف يدرسوف مادة الجغرافية باستعماؿ أسئمة التحضير ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط تحصيؿ الطمبة الذي -ٕ
 القبمية ومتوسط تحصيؿ الطمبة الذيف يدرسوف المادة نفسيا بالطريقة التقميدية ولصالح المجموعة التجريبية. 

ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط تحصيؿ الطمبة الذيف يدرسوف مادة الجغرافية باستعماؿ التقويـ التكويني  -ٖ
ط تحصيؿ الطمبة الذيف يدرسوف المادة نفسيا باستعماؿ أسئمة التحضير القبمية، ولصالح التقويـ التكويني. ومتوس

  . ٜٚ -ٕٗ: ص ٕٗٓٓدالزبيدي، 
 دراسات أجنبية:

 :1974( Bokerدراسة بوكر ) -1
مة البعدية في تعمـ المتحدة أألمريكية وىدفت إلى تعرؼ "أثر األسئمة القبمية واألسئيات أجريت ىذه الدراسة في الوآل

 المادة المكتوبة واستبقاء المعمومات". 
  طالب وزعوا عمى ثالث مجموعات زودت المجموعة األولى بالمادة التي خضعت ٛٓٔتألفت عينة البحث مف د

بالمادة  لمتجربة مع أسئمة ترتبط بيذه المادة وزود الطالب بيذه األسئمة عبؿ الموضوع مباشرة، أما المجموعة الثانية فزودت
 الموضوع، أما المجموعة الثالثة فمـ تزود باألسئمة. آية نفسيا واألسئمة نفسيا التي زودت بيا المجموعة األولى لكف في ني

  فقرة مف نوع األختيار مف متعدد، أستخرج الباحث صدعو، وبعد أف ٓٗأعد الباحث اختبار تحصيمي تألؼ مف د
  أياـ مف إنياء التجربة لقياس استبقاء المعمومات بعد ٓٔإعادة تطبيقو بعد مرور دطبؽ الباحث االختبار عمى العينة عاـ ب

   توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:Tukeyمرور ىذه المدة الزمنية. وباستعماؿ تحميؿ التبايف واختبار د
  ٘ٓ. ٓتفوؽ المجموعتيف عمى المجموعة الضابطة وبفرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى د -ٔ
 :Boker, 1974, p-98 . د٘ٓ. ٓيكف ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبيتيف عند مستوى دلـ  -ٕ

96 .  
 :1981( Doakeدراسة دوك ) -2

دراسة إلى تعرؼ "اثر أسئمة التعمـ اليادؼ في تعمـ مادة الالمتحدة األمريكية وىدفت يات أجريت ىذه الدراسة في الوآل
 الصؼ الخامس االبتدائي".  مكتوبة وتذكرىا تالميذ

  تمميذًا وتمميذة وزعوا عشوائيًا عمى ثالث مجموعات. استعممت الباحثة تصميمًا تجريبيًا ٓٙتألفت عينة الدراسة د
مكونًا مف ثالث مجموعات المجموعة التجريبية األولى زودت بأسئمة تعمـ ىادفة عبمية أما المجموعة الثانية زودت بأسئمة 

دية في حيف لـ تقدـ إلى المجموعة الثالثة أي نوع مف األسئمة، وعد درست الباحثة المجموعات الثالثة بنفسيا. تعمـ ىادفة بع
احد أعيد االختبار لممجموعات الثالث باختبار و التجربة طبقت الباحثة اختبارًا تحصيميًا وبعد مرور أسبوع آية في ني

 ي التذكر. تحصيمي متأخر لقياس اثر أسئمة التعمـ المساعدة ف
جود و استعممت الباحثة تحميؿ التبايف بوصفيا وسيمة احصائيو في معالجة البيانات توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

  بيف المجموعات الثالث لصالح المجموعة التجريبية األولى التي زودت ٘ٓ. ٓفرؽ ذي داللو احصائيو عند مستوى د
ألسئمة التعمـ اليادؼ القبمية اثر في تعمـ مادة مكتوبة وتذكر لدى تالميذ الخامس االبتدائي واف ا مو التعمـ اليادؼ القبميةئباس

   Doake , 1981, p: 39- 66في حيف ليس ألسئمة التعمـ اليادؼ البعدية اثر في ذلؾ. د
 
 
 



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

296 

 . ثالثًا: موازنة الدراسات السابقة
 أىداف الدراسات.  -1

تيدؼ إلى التعرؼ عمى أثر استعماؿ أسئمة التحضير في التعميـ، أما الدراسة إف جميع الدراسات السابقة تجريبية 
الحالية فيي دراسة تجريبية أيضا تيدؼ إلى التعرؼ عمى فاعمية أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب في التحصيؿ واالستبقاء 

 لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط في مادة تأريخ الحضارات القديمة. 
 حصائي. التكافؤ اإل -2

أجريت عممية التكافؤ بيف أفراد العينة في كؿ دراسة مف الدراسات السابقة في متغيرات عدة، إال أف ىذه الدراسات 
  فقد اعتمدت عمى ثالثة متغيرات في ٕٓٓٓاختمفت في عدد المتغيرات التي تـ في ضوئيا التكافؤ ففي دراسة دالربيعي، 

  فقد اعتمدت عمى خمسة متغيرات في عممية التكافؤ، أما بقية الدراسات ٕٗٓٓعممية التكافؤ، وفي دراسة دالزبيدي، 
، وىذا ال يعني إىماليا لعممية التكافؤ، أما فقط األخرى فمـ تشر إلى إجراءات التكافؤ اإلحصائي فالمتوفر عنيا ممخصات

 الدراسة الحالية فقد اعتمدت عمى خمسة متغيرات. 
 حجم العينة.  -3

ت السابقة في حجـ العينة فييا، وذلؾ طبقا إلمكانات ومتطمبات كؿ دراسة، فقد كانت أكبر عينة في تباينت الدراسا
  تمميذًا. ٓٙ  ضمت دDoake, 1981 طالبًا، في حيف كانت اصغر عينة في دراسةدٚٓٔ  تضـدٕٗٓٓالزبيدي، دراسة د

   طالب. ٕ٘أما الدراسة الحالية فقد بمغ حجـ العينة فييا د
 لقائم بالتجربة. الشخص ا -4

 اتفقت غالبية الدراسات السابقة ومف ضمنيا الدراسة الحالية في كوف القائـ بالتدريس الباحث نفسو. 
 الوسائل اإلحصائية.  -5

 ، ومنيا استعمؿ تحميؿ التبايف في معالجة البيانات كما في دراسة T-testمعظـ الدراسات استعممت االختبار التائي د
  تحميؿ التبايف األحادي ومعادلة Boker, 1974، أو استعماؿ معادلة توكي كما في دراسة د  مثالDoak, 1981د

  أو االعتماد عمى تحميؿ التبايف الثنائي فضاًل عمى اشتراؾ اغمب ٕٗٓٓريتشارد سوف في دراسة دالزبيدي،  -كودر
 براوف.  -دلة سيبرمافالدراسات السابقة في معادلتي الصعوبة والتمييز ومعامؿ ارتباط بيرسوف ومعا

 نتائج الدراسة.  -6
أظيرت جميع الدراسات السابقة تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة وسوؼ يناعش الباحث أوجو 

 التشابو واالختالؼ بيف نتائج دراستو ونتائج الدراسات السابقة في الفصؿ الرابع. 
 دة جوانب منيا:أفادت الدراسات السابقة الدراسة الحالية في ع

  .التعرؼ عمى منيجية البحوث لإلفادة منيا في اختيار المنيجية المناسبة لمبحث الحالي 
  .إعداد أداة البحث وتطبيقو 
  .وضع تصور مسبؽ لكيفية تحقيؽ أىداؼ بحثو 
  .االستفادة مف الوسائؿ اإلحصائية وكيفية استعماليا في معالجة البيانات وتحميؿ نتائج الدراسة 
 عرؼ عمى عالعة النتائج التي سيتوصؿ إلييا الباحث في دراستو الحالية مع نتائج الدراسات السابقة في ضوء الت

 الموازنة والمناعشة. 
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جراءاتو.   منيج البحث وا 
يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا لإلجراءات المتبعة في ىذا البحث مف حيث اعتماد التصميـ التجريبي المناسب، وطريقة 

و وكيفية تطبيقيا والوسائؿ اإلحصائية المستعممة أدواتينة وطرائؽ تكافؤ المجموعتيف، وعرضًا لمتطمبات البحث و اختيار الع
 لتحميؿ النتائج، وفيما يأتي تفصيؿ لإلجراءات المذكورة آنفًا. 

 Experimental designأواًل: التصميم التجريبي: 
تقع عمى عاتؽ الباحث عند إجرائو تجربة عممية، إذ إف دعة  إّف اختيار التصميـ التجريبي ىو أولى الخطوات التي

النتائج تعتمد عمى نوع التصميـ التجريبي المستعمؿ، الذي يعطي ضمانًا إلمكانية تذليؿ الصعوبات التي تواجيو عند 
  . ٕٓ٘: ص ٖٜٜٔالتحميؿ اإلحصائي دعودة، 

  . ٔظروؼ البحث الحالي فجاء التصميـ عمى وفؽ الجدوؿ دلذلؾ اعتمد الباحثاف تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي مالئمًا ل
 (1الجدول)

 التصميم التجريبي
 نوع االختبار المتغير التابع المتغير المستقؿ المجموعة
 اختبار بعدي التحصيؿ واالستبقاء أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب التجريبية
 اختبار بعدي تبقاءالتحصيؿ واالس الطريقة االعتيادية التقميدية الضابطة

ويقصد بالمجموعة التجريبية في ىذا التصميـ ىي التي يتعرض طالبيا إلى المتغير المستقؿ دأسئمة التحضير القبمية 
المبرمجة بالحاسوب ، والمجموعة الضابطة التي يدرس طالبيا بالطريقة االعتيادية التقميدية المتبعة في تدريس مادة 

حصيؿ المتغير التابع األوؿ الذي يقاس بوساطة اختبار تحصيمي بعدي، وكذلؾ االستبقاء التأريخ. في حيف يقصد بالت
المتغير التابع الثاني الذي يقاس بوساطة أعادة تطبيؽ االختبار ألتحصيمي مرة ثانية بعد واحد وعشريف يـو مف تطبيقو في 

 المرة األولى لمعرفة أثر المتغير المستقؿ المستعمؿ في الدراسة. 
 Research Populationيا: مجتمع البحث ثان

يمثؿ مجتمع البحث الحالي المدارس المتوسطة والثانوية النيارية لمبنيف التابعة لممديرية العامة لتربية محافظة كربالء 
 ، اختار الباحثاف عصديًا متوسطة الذرى لمبنيف، وىي إحدى المدارس التابعة ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓالمقدسة لمعاـ الدراسي د

 رية العامة لتربية محافظة كربالء المقدسة لتطبيؽ تجربتو، وذلؾ لألسباب اآلتية: لممدي
 إبداء التعاوف مف عبؿ إدارة المدرسة لتطبيؽ األفكار الجديدة والطرائؽ الحديثة في التدريس.  -ٔ
 . كوف احد الباحثاف يعمؿ مدرسًا عمى مالؾ المدرسة نفسيا -ٕ
 بائية  في المدرسة لكونيا مدرسة نموذجية. توفر التيار الكيربائي ودالمولدة الكير  -ٖ
   في المدرسة الستعمالو في أثناء التجربة. Data Showتوفر جياز العرضد -ٗ

  طالبًا موزعيف ٚٚبعد تحديد المدرسة التي ستطبؽ فييا التجربة وكاف عدد طالب الصؼ األوؿ في المدرسة ىو د
  طالبًا، ثـ اختار ٕ٘ب  أما شعبة دج  كاف عدد طالبيا د  طالبًا لكؿ مف شعبة دأ، ٕٙعمى ثالث شعب وبواعع د

الباحثاف بطريقة السحب العشوائي إحدى الشعب الثالث وىي شعبة دب  لتمثؿ المجموعة التجريبية التي أستعمؿ مع 
ة ولـ طالبيا إستراتيجية أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب، وباألسموب نفسو اختير شعبة دأ  لتمثؿ المجموعة الضابط

يستعمؿ مع طالبيا أي مف االستراتيجيات القبمية. واستبعدت شعبة دج  مف التجربة. عممًا انو ال يوجد طالب راسب في 
 الصؼ األوؿ المتوسط مف العاـ الماضي. 
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 ثالثا: تكافؤ مجموعتي البحث. 
يع العوامؿ التي عد تؤثر عمى يجب عمى الباحث تحقيؽ عممية التكافؤ بيف أفراد مجموعتي البحث عدر اإلمكاف في جم

  ومعالجتيا معالجة دعيقة ألنيا مف األمور البالغة األىمية في البحوث التجريبية، بغية واالستبقاء المتغير التابع دالتحصيؿ
  . ٗٔٔ: صٜٜٛٔالحصوؿ عمى نتائج صحيحة دأبو عالـ، 

فييا، ، فضاًل عمى االعتماد عمى البطاعة لذلؾ تـ توزيع استمارة تحتوي عمى المعمومات المراد إجراء التكافؤ 
 المدرسية، إذ تمت عممية التكافؤ بيف أفراد مجموعتي البحث في المتغيرات اآلتية:

 . محسوبًا باألشيرالعمر الزمني لمطالب  .ٔ
 . ٜٕٓٓ/ ٕٛٓٓاالمتحاف النيائي لمعاـ الدراسي السابؽ درجات مادة التاريخ في  .ٕ
 . التحصيؿ الدراسي لألـ. ٘اسي لألب.  . التحصيؿ الدر ٗاختبار الذكاء.  .ٖ

 رابعًا: متطمبات البحث:
 تحديد المادة العممية:

حدد الباحثاف المادة العممية التي سوؼ تدرس لطالب مجموعتي البحث في أثناء مدة التجربة عمى وفؽ مفردات 
كتاب  ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓوسط لمعاـ الدراسي الكتاب المدرسي الذي أعرت تدريسو وزارة التربية العراعية لطمبة الصؼ األوؿ المت

 وعمى النحو اآلتي: تأريخ الحضارات القديمة واعتصر البحث عمى الفصوؿ الثالثة األولى 
 . . العصور التاريخيةٕالتحديد الزمني .  –عصور عبؿ التاريخ دالمفيـو .ٔ
 . النظـ السياسية واإلدارية في حضارتي بالد الرافديف وبالد النيؿ. ٖ

 داف السموكية صياغة األى
إف اليدؼ السموكي يمكف تحديده بصورة دعيقة وواضحة ويمكف تحقيقو في مدة زمنية عصيرة كأف تكوف درسًا أو 
درسيف، ومف أبرز سماتو انو يمكف ترجمتو إلى مواعؼ سموكية وأنشطة وفعاليات سموكية يقـو بإجرائيا المتعمـ دالصقار، 

المستويات المعرفية الثالثة األولى مف تصنيؼ بمـو في المجاؿ المعرفي  ، وعد أعتمد الباحثاف ٖٙ- ٖ٘: صٜٚٛٔ
  ٖٔٔوكاف عدد األىداؼ السموكية التي أعدىا الباحثاف د، (Bloom, 1971: p51- 54)دالمعرفة، الفيـ، التطبيؽ  

عمى مجموعة مف ىدفًا سموكيًا ولبياف سالمة وصالحية صياغتيا ومدى شموليا لمحتوى المادة الدراسية، تـ عرضيا 
 % ٓٛدوالعمـو النفسية والتربوية، واعتمد الباحثاف نسبة اتفاؽ  الخبراء والمتخصصيف في التربية وطرائؽ التدريس والتاريخ

وحصمت جميع األىداؼ عمى ىذه النسبة ثـ عدلت بعض الفقرات  فأكثر بيف المحكميف معيارًا لصالحية اليدؼ ومالءمتو
  يوضح عدد ٜديؿ أو اإلضافة وبذلؾ لـ يحذؼ أي ىدؼ مف األىداؼ السموكية، والجدوؿ دالتي كانت تحتاج إلى التع

                       األىداؼ السموكية وتوزيعيا عمى المستويات الثالثة لتصنيؼ بمـو عمى وفؽ كؿ فصؿ مف المادة الدراسية. 
 (9جدول )
 لتصنيف بموم عمى وفق كل فصل من المادة الدراسية.  عدد األىداف السموكية وتوزيعيا عمى المستويات الثالثة

 محتوى المادة الدراسية
 مستويات المجاؿ

 مجموع األىداؼ السموكية
 التطبيؽ الفيـ المعرفة

 ٖٗ ٗ ٘ٔ ٘ٔ الفصؿ األوؿ
 ٓٙ ٘ ٕٕ ٖٖ الفصؿ الثاني
 ٖٚ ٗ ٔٔ ٕٕ الفصؿ الثالث

 ٖٔٔ ٖٔ ٛٗ ٓٚ المجموع



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

299 

 ية:إعداد أسئمة التحضير القبم
  power pointدمف متطمبات البحث الحالي إعداد أسئمة التحضير القبمية وبرمجتيا بالحاسوب االلكتروني وبنظاـ

كونيا المتغير المستقؿ في التجربة بغية التعرؼ عمى اثر استعماليا في تحصيؿ طالب الصؼ  لغرض تطبيقيا في الدراسة
وعد أعد الباحثاف األسئمة وأجوبتيا في ضوء محتوى كؿ مف  األوؿ المتوسط في مادة تأريخ الحضارات القديمة،

  سؤااًل موزعًا عمى الفصوؿ الثالثة ٖٔٔالموضوعات واألىداؼ السموكية وبمغ عدد أسئمة التحضير القبمية عمى نحٍو أولى د
ا، تـ عرضيا عمى األولى ولمتثبيت مف استيفاء أسئمة التحضير القبمية لمحتوى المادة وصحة تصنيفيا، وسالمة إعدادى

والعمـو النفسية والتربوية، وبعد االطالع عمى آرائيـ  في طرائؽ التدريس والتاريخ مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف
ومالحظاتيـ، أجرى الباحثاف التعديالت الالزمة عمى بعض األسئمة ولـ يحذؼ أي مف األسئمة الف جميعيا حصمت عمى 

المحكميف. ثـ بعدىا تمت برمجة األسئمة وأجوبتيا عف طريؽ الحاسوب االلكتروني % مف الخبراء و ٓٛنسبة اتفاؽ وىي 
  . Data Show  ليتـ عرضيا أثناء التجربة عمى طالب المجموعة التجريبية مف خالؿ جياز دpower pointدوبنظاـ 

 Lesson Designإعداد الخطط التدريسية 
أف الخطط التدريسية واحدة مف متطمبات التدريس الناجح، أعّد  إف التخطيط الجيد شرط ضروري لمتدريس الجيد، وبما

  خطة لممجموعة التجريبية ٛٔالباحثاف الخطط التدريسية لمموضوعات المقرر تدريسيا خالؿ مدة التجربة والبالغ عددىاد
 Dataازددوعرضيا عف طريؽ جي Power Point)التي درست باستعماؿ أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب وببرنامج د

Showخطة لممجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية، في ضوء محتوى الكتاب المقرر واألىداؼ ٛٔ، وكذلؾد  
في طرائؽ السموكية لممادة التي أعّرىا الخبراء، وُعرَض أنموذج مف ىذه الخطط عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف 

بوية، واطمع الباحثاف عمى آرائيـ ومالحظاتيـ ومقترحاتيـ لغرض تحسيف تمؾ الخطط، والعمـو النفسية والتر  التدريس والتاريخ
 وجعميا سميمة لضماف نجاح التجربة، وفي ضوء ما أبداه الخبراء أجريت التعديالت الالزمة عمييا، وأصبحت جاىزة لمتنفيذ. 

 خامسًا: ضبط المتّغيرات الدخيمة:
ألي  تأثيراسات التجريبية وفي البحوث التربوية والنفسية إلى إزالة أي تيدؼ عممية ضبط بعض المتغيرات في الدر 

متغير غير المتغير المستقؿ، الف المتغير التابع يتأثر بعوامؿ كثيرة غير العامؿ التجريبي، وىذا يعني عزؿ العوامؿ أو 
بعادىا عف التجربة دعويس،    ٜٓٔ: ص ٜٜٚٔالمتغيرات األخرى التي عد تؤثر في السموؾ، وا 

 العوامل التي قد تؤثر في السالمة الداخمية لمتجربة وىي:
 االندثار التجريبي.  -ج أداة القياس.  -ب  . الفروق في اختيار العينة -أ
 ظروف التجربة والحوادث المصاحبة.  -ىـالعمميات المتعمقة بالنضج.    -د

 العوامل التي قد تؤثر في السالمة الخارجية لمتجربة وىي:
 مدة التجربة.  -توزيع الحصص.   د -ج تدريس المادة.  -دة الدراسية.     بالما -أ
 سرية البحث -ح  . المدرسةآية بن -ز  . الوسائل التعميمية -ىـ

 سادسًا: أداة البحث )بناء االختبار ألتحصيمي( 
كثرىا صدعًا وثباتًا، فضاًل مف أجود أنواع االختبارات الموضوعية وأألنو  اختار الباحثاف اختبار االختيار مف متعدد

عمى إمكانية استعماليا لقياس األىداؼ التدريسية في معظـ مستويات المجاؿ المعرفي، كالمعرفة والفيـ والتطبيؽ والتحميؿ 
  . ٛٓ٘: ص ٜ٘ٛٔوالتركيب والتقويـ. دسعادة، 

البحث بعد انتياء مدة التجربة ويتطمب البحث الحالي إعداد اختبار تحصيمي، كأداة لقياس التحصيؿ الدراسي لعينة 
لمعرفة فاعمية استعماؿ أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب في تحصيؿ واستبقاء طالب مجموعتي البحث. لذلؾ اتبع 

 الباحثاف الخطوات اآلتية في إعداد االختبار:
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 :Tables of Specifications إعداد الخريطة االختبارية )جدول المواصفات( -أ

ختبار صادعًا وعمى عدر كبير مف الشموؿ والتمثيؿ الجيد لممحتوى المقرر البد مف إعداد جدوؿ لكي يكوف اال
أعد الباحثاف لذلؾ يؤمف لمباحث تحقيؽ صدؽ المحتوى لالختبار، ألنو   .ٖٕٛ: صٕٔٓٓمواصفات االختبار دالصادؽ، 

الثالثة األولى  ممستويات المعرفيةلالتجربة و  في مدة البمطلالتي درسيا  ثالثة األولىجدوؿ المواصفات لمحتوى الفصوؿ ال
 وكما ىو مبيف في الجدوؿ ادناة. بمـو مف تصنيؼ 

 (10جدول )
 الخريطة االختبارية )جدول المواصفات( يبين توزيع فقرات االختبار التحصيمي

 دالفصوؿ  المحتوى الدراسي
عدد 

الحصص 
 الدراسية

األىمية 
النسبية لكؿ 

 فصؿ

 ات المعرفيةنسبة أىمية المستوي
 عدد أسئمة
 %ٖٚالفيـ  %ٖ٘المعرفة  كؿ فصؿ

التطبيؽ 
ٔٓ% 

 ٜ ٔ ٖ ٘ %ٕٕ حصص ٗ الفصؿ األوؿ
 ٛٔ ٕ ٚ ٜ %٘ٗ حصص ٛ  الفصؿ الثاني
 ٖٔ ٔ ٘ ٚ %ٖٖ حصص ٙ الفصؿ الثالث

 سؤاؿٓٗ ٗ ٘ٔ ٕٔ %ٓٓٔ ٛٔ مجموع الحصص
 صياغة فقرات االختبار التحصيمي:

اـ الذاتية في التصحيح اختير االختبار مف نوع االختيار مف متعدد، الذي يتصؼ بمزايا عدة ألجؿ االبتعاد عف األحك
منيا المرونة الكبيرة التي يتميز بيا ىذا االختبار وعدرتُو عمى عياس العديد مف مخرجات التعمـ، ويتميز بأنُو مف االختبارات 

حددت عدد فقرات االختبار التحصيمي البعدي بصيغتو  . لذلؾ ٚٔ: صٜٜٜٔالصادعة، والموضوعية، والثابتة دمحمد، 
  فقرة أختبارية مف نوع االختيار مف متعدد، العدد الذي حدده في الخريطة االختبارية دجدوؿ المواصفات ، ٓٗاألولية بػد

عتي لغرض عياس تحصيؿ طالب مجمو  وبأربعة بدائؿ، وعد ُوزع موضع اإلجابة الصحيحة عشوائيًا بيف فقرات االختبار
 البحث التجريبية والضابطة في مادة تاريخ الحضارات القديمة. 

 Test Validity صدق االختبار:
 . ٕٖٔ: صٜٜٜٔإفَّ صدؽ االختبار يمثؿ إحدى الوسائؿ الميمة في الحكـ عمى صالحيتو، دالظاىر وآخروف، 

 عمى مجموعة مف الخبراءأربعوف فقرة أختبارية ُعِرَضت فقراتِو البالغة وبغية التثبت مف صدؽ االختبار الذي أعده الباحثاف 
مالئمة كؿ  والمتخصصيف في التاريخ وطرائؽ التدريس، والعمـو التربوية والنفسية والقياس والتقويـ، الستطالع آراءىـ لبياف

سو الفقرة. فقرة مف فقرات االختبار لميدؼ السموكي الذي وضعت لقياسو، وسالمة صياغة الفقرات وتحديد المستوى الذي تقي
 التطبيؽ .  –الفيـ –دالمعرفة

%  أو أكثر مف أراء الخبراء، لقبوؿ الفقرة أو حذفيا، وعد ُعدت الفقرة صادعة ٓٛاعتمد الباحثاف عمى نسبة اتفاؽد
دت صياغة بعض الفقرات والتي أُعدت يوصالحة إذا حصمت عمى ىذِه النسبة، وفي ضوء أراء ومالحظات الخبراء أع

 ، أما صدؽ المحتوى فقد تـ تحقيقو في ضوء ٓٗوبقى االختبار يتكوف مف د فقرةآية عديؿ وبذلؾ لـ تحذؼ صالحة بعد الت
 الخارطة االختبارية دجدوؿ المواصفات . 
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 تطبيق االختبار التحصيمي البعدي عمى العينة االستطالعية:
مف المستغرؽ في اإلجابة، طبَّؽ الباحثاف لمتأكد مف صالحية فقرات االختبار، ومستوى صعوبتيا، وعوة تمييزىا، والز 

ـ عمى عينة استطالعية مف الصؼ األوؿ المتوسط ممثمة لعينة البحث األساسية، وىي ٜٕٓٓ/ٕٔ/ٙاالختبار بتاريخ 
  طالبًا، بعد أف درسوا الموضوعات نفسيا التي ٓٗمتوسطة ابف حياف األساسية، ليا مواصفات عينة البحث وتتألؼ مف د

 ييدؼ التطبيؽ االستطالعي لالختبار إلى ما يأتي:ينة البحث، و ُدرست إلى ع
 تحديد الزمف المستغرؽ لإلجابة عف األسئمة.  -ٕبياف مدى وضوح أسئمة االختبار وتعميماتو.  -ٔ
 حساب ثبات االختبار.  -ٗإيجاد عوة التمييز ومعامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.  -ٖ

  ٓٗواف د أف الفقرات جميعيا كانت واضحة لعينة االستطالعية اتضح لمباحثوفي ضوء تطبيؽ االختبار عمى ا
  . دعيقة كانت كافية لإلجابة عف االختبار
 Item Analysis التحميل اإلحصائي لالختبار وفقراتو:

الغرض مف تحميؿ فقرات االختبار إحصائيا ىو التثبت مف صالحية كؿ فقرة، وتحسيف نوعيتيا مف خالؿ اكتشاؼ 
 ,Turnerفقرات الضعيفة أو الصعبة جدًا، أو غير المميزة، أو التي تتسـ ببدائؿ غير جيدة، واستبعاد غير الصالح منيا دال

1997: P 211   وألجؿ معرفة صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار وعوة تمييزىا، أجرى الباحثاف تصحيحًا إلجابات طالب
لمفقرة التي تكوف إجابتيا صحيحة، وصفر لمفقرة التي  وخصص درجة واحدة باً   طالٓٗالعينة االستطالعية البالغ عددىـ د

 ُرِتبت درجاتو  تكوف إجابتيا خاطئة، وتعامؿ الفقرة المتروكة أو التي تحمؿ أكثر مف إجابة واحدة معاممة الفقرة الخاطئة
 . ثـ عاـ ٛٓٔ: ص ٜٜٓٔاإلماـ،   طالب دٓ٘وأخذت العينة االستطالعية بأكمميا لكونيا اعؿ مف دالب تنازليًا، ألط

  طالب أطمؽ عمييا المجموعة العميا، أما بقية ٕٓاألوؿ مكوف مف د % ، النصؼٓ٘بنسبة د الباحثاف بتقسيميا إلى نصفيف
  فيما ٖٛوعد بمغت أعمى درجة لممجموعة العميا د.   طالب فقد أطمؽ عمييـ المجموعة الدنيإٓالطالب البالغ عددىـ د

لكؿ فقرة   درجة ثـ حسبت عوة تميز الفقرات ومستوى صعوبتيا مع فعالية البدائؿ ٛٔجات المجموعة الدنيا دكانت أوطأ در 
 :مف فقرات االختبار وكما يأتي

 Item difficultyمستوى صعوبة الفقرة: 
بار  . وتحسب صعوبة فقرة االختٜ٘ٔ: ص ٜ٘ٛٔىو نسبة الطمبة الذيف أجابوا عف الفقرة إجابة صحيحة. دعودة، 

ذا كانت  بالنسبة المئوية لإلجابات الصحيحة عف تمؾ الفقرات، فإذا كانت تمؾ النسبة عالية فأنيا تدؿ عمى سيولة الفقرة، وا 
. لذلؾ استخرج الباحثاف صعوبة الفقرة بعدما اتخذ  ٙٓٔ -٘ٓٔ: صٜٜٛٔمنخفضة فإنيا تدؿ عمى صعوبتيا دسماره، 

وعند حساب معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات   لنسبة عبوؿ الفقرات، ٘ٛ: صٕٜٜٔ  دالروساف، ٓ‚ٓٛ– ٓ‚ٕٓمعيارا د
   وىي بيذا تعده معامالت صعوبة مقبولة. 4ٙٛٓو 4ٗٓٓاالختبار وجد إنيا تتراوح بيف د

 Item discriminating powerقوة تمييز الفقرة: 
العميا والدنيا في الصفة التي يقيسيا ىي مدى عدرة الفقرات االختبارية عمى التمييز بيف الطالب ذوي المستويات 

  وعند حساب عوة التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وجد أف عيمتيا تتراوح بيف ٕ٘ٔ: صٕٓٓٓاالختبار دابو صالح، 
  Ebel, 1972: p. 4- 6  فأكثر د4ٖٓٓ  إف الفقرة الجيدة إذا كانت عوة تمييزىا دEbel  ويرى ابيؿ د4ٙ٘ٓو 4ٖ٘ٓد

 . فقرات االختبار جمعييا صالحة وذات عدرة تمييزية وصعوبة جيدتيف لذا أبقي عمييا جميعاً وبذلؾ صارت 
 Options Effectivenessفعالية البدائل الخاطئة 

البديؿ الجيد ىو ذلؾ البديؿ الذي يجذب عددًا مف طالب المجموعة الدنيا اكبر مف طالب المجموعة العميا، وبعكسو 
 ، ويكوف البديؿ أكثر فعالية كمما ازدادت عيمتو في السالب. وبعد ٕٓٔ: صٜٜٛٔو. دعودة، يعد غير فعاؿ وينبغي حذف
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أجراء العمميات اإلحصائية الالزمة، ظير أف البدائؿ الخاطئة لفقرات االختبار عد جذبت إلييا عددًا مف طالب المجموعة 
 الدنيا اكبر مف طالب المجموعة العميا. 

 Test Reliability ثبات االختبار:
االختبار الثابت ىو "االختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج إذا طبؽ أكثر مف مرة في ظروؼ مماثمة" 

، ألنيا تتميز لحساب ثبات االختبار استعمؿ الباحثاف طريقة التجزئة النصفية . ٜ٘ٔ: ص ٜٜٛٔدعبيدات وآخروف، 
ذ يطبؽ دفعة واحدة، وتجنب إعطاء خبرة لمطالب كما ىو الحاؿ في باعتصادىا في الزمف المطموب لتطبيؽ االختبار، إ

ومف أجؿ حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية اعتمد الباحثاف  ، ٘ٗٔ: صٜٜٜٔطريقة إعادة االختبار دالظاىر، 
االختبار عمى درجات أفراد العينة االستطالعية في االختبار االستطالعي في متوسطة ابف حياف األساسية إذ عسمت فقرات 

نصفيف، ضـ النصؼ األوؿ درجات الفقرات الفردية والنصؼ الثاني درجات الفقرات الزوجية وباستعماؿ معامؿ ارتباط 
 . كاف معامؿ الثبات بيف ٖٜ: صٜٚٚٔبيرسوف كونو أكثر معامالت االرتباط استعمااًل وشيوعًا في ىذا المجاؿ دألبياتي، 

  وىو يعد معامؿ ثبات جيد عياسًا إلى االختبارات غير 4ٚٚٓبراوف فبمغ د –رماف ، صحح بمعادلة سبي4ٖٙٓالنصفيف د
 . إلى أف االختبار يعد جيدًا عندما يكوف معامؿ Hedges, 1960: P. 24 . ويشير دٗٓٔ: صٜٜٛٔالمقننة دعودة، 

  . 4ٛ٘ٓ -4ٙٓٓثباتو يتراوح بيف د
 إجراءات تطبيق التجربةسابعًا: 

ضبط المتغيرات والتأكد مف سالمة وصوؿ التيار الكيربائي باشر بتطبيؽ تجربتو عمى طالب  بعد أف أكمؿ الباحثاف  -ٔ
 . ٜٕٓٓ/ٕٔ/٘ٔآية أسابيع لغ ٓٔواستمرت التجربة  ٜٕٓٓ/ٓٔ/ٔالمجموعتيف أبتداًء مف 

مدرسة تنظيـ جدوؿ الدروس األسبوعي لممادة المقرر تدريسيا في مدة التجربة لعينة البحث بالتعاوف مع إدارة ال  -ٕ
 ومدرس المادة. 

 درس احد الباحثيف المجموعتيف التجريبية والضابطة.  -ٖ
ُدرست المجموعتيف عمى وفؽ الخطط التدريسية المعدة ليا مسبقًا والتي تـ عرض أنموذج منيا عمى مجموعة مف   -ٖ

يادية في المجموعة الخبراء مستعماًل أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب في المجموعة التجريبية والطريقة االعت
 الضابطة. 

 تطبيق االختبار التحصيمي البعدي:
  فقرة مف ٓٗبعد إنياء اإلجراءات اإلحصائية المتعمقة باالختبار وفقراتو، أصبح االختبار بصورتو النيائية يتكوف مف د

وعد تـ أخبار الطالب  ،ٜٕٓٓ/ٕٔ/٘ٔنوع االختيار مف متعدد طبؽ االختبار التحصيمي البعدي في يـو الثالثاء الموافؽ 
بموعد االختبار ألتحصيمي ألبعدي عبؿ أسبوع مف إجرائو وذلؾ ليتييأ الطالب لو وعد أشرؼ احد الباحثاف عمى عممية 
االختبار وبمساعدة بعض المدرسيف، وخصصت الصفحة األولى لتعميمات االختبار وكتابة اسـ الطالب والصؼ والشعبة 

  فقرة أختبارية مف نوع ٓٗإلجابة، وتضمنت الصفحات األخرى فقرات االختبار البالغ دوالمدرسة، ومثااًل توضيحيًا ل
االختيار مف متعدد وبعد تطبيؽ االختبار صححت فقراتو وخصصت درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة غير 

 ات غير الصحيحة. الصحيحة وعوممت الفقرات المتروكة والفقرات التي تحتوي أكثر مف إجابة معاممة الفقر 
 تطبيق االختبار الثاني )اختبار االستبقاء(: 

، لقياس ٕٓٔٓ/ٔ/ٚأعاد الباحثاف تطبيؽ االختبار لممرة الثانية عمى طالب مجموعتي البحث يـو الخميس الموافؽ 
نفسيا التي اتبعيا  يومًا  مف تطبيؽ االختبار لممرة األولى، واتبع الباحثاف اإلجراءات ٕٔاحتفاظ الطالب بتحصيميـ، بعد د

 عند تطبيؽ االختبار ألتحصيمي ألبعدي. 
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لمعرفة مدى ما حصؿ االستبقاء بو لدى طالب مجموعتي البحث، ومعرفة فاعمية أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب 
 في زيادة عابمية أفراد عينة البحث عمى االستبقاء، وفي الظروؼ نفسيا التي مروا بيا في االختبار األوؿ. 

جريت عمميات التصحيح نفسيا أي عمى أساس أعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار إ
 وصفر لمفقرة الخطأ أو المتروكة، وعد كانت درجات اختبار االستبقاء ألفراد عينة البحث. 

 استعمل الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية في إجراءات بحثيما وتحميل نتائجو:
 لعينتين مستقمتين: (T. Test)الختبار التائي ا -1

استعممت ىذه الوسيمة لمعرفة داللة الفروؽ اإلحصائية بيف مجموعتي البحث عند التكافؤ اإلحصائي وفي تحميؿ 
 النتائج. 

 إذ إف:

 = ت
 ٕس – ٔس

ٕ عٔ-ٔدف 
ٕ عٔ-ٕ+ دف ٔ

ٕ 
 د

ٔ 
+ 

ٔ 
 
  

ف ٕ- ٕ+فٔف   
ٔ 

ف
ٕ 

 إذ تمثؿ:
 = عدد أفراد العينة األولى. ٔ= الوسط الحسابي لمعينة الثانية، فٕابي لمعينة األولى، س= الوسط الحس ٔس
ٔ= عدد أفراد العينة الثانية، عٕف

ٕ= التبايف لمعينة األولى، ع ٕ
: ص ٜٚٚٔ= التبايف لمعينة الثانية. دالبياتي،  ٕ

ٕٙٓ  
 (Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -2

 حساب معامؿ ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفيةلغرض 
 دمج س  دمج ص   –ف مج س ص      

 __________________________________________________________ = ر

 
 

 [  ٕدمج ص  –ٕ[ ]ف مج صٕدمج س  – ٕ]ف مج س 
 حيث تمثؿ:

تغير األوؿ، ص= عيـ المتغير الثاني. دميخائيؿ، ر= معامؿ ارتباط بيرسوف، ف= عدد أفراد العينة، س= عيـ الم
  ٙٚ: صٜٜ٘ٔ

 (Spear man- Brownبراون ) –معادلة سبيرمان -3
استعممت المعادلة في تصحيح معامؿ االرتباط بيف جزئي االختبار ددرجات الفقرات الفردية والزوجية  بعد أف استخرج 

 بمعامؿ ارتباط بيرسوف. 
 ر ٕ  

رث 
 ت

 ػػػػػػ =

 ٔر+  
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 إذ تمثؿ:
  . ٙٚ: صٜٜٛٔرث ت= معامؿ الثبات الكمي لألختبار، ر= معامؿ الثبات النصفي لألختبار. دإبراىيـ، 

 (Chi– Squareاختبار مربع كآي ) -4
 استعمؿ لمعرفة تكافؤ مجموعتي البحث في مستوى التحصيؿ الدراسي لألبويف. 

 ٕؽ  –دؿ   
 ػػػػػػػ = ٕكا
 ؽ  

 إذ تمثؿ:
 .  ٜٖ: صٕٜٛٔالمالحظ، ؽ= التكرار المتوعع. دالعاني،  ؿ= التكرار

 (Item Difficultyمعادلة معامل الصعوبة ) -5
 استعممت في حساب صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار التحصيمي البعدي:

 ـ   
 ػػػػػػػ = ص
 ؾ   

 ص= صعوبة الفقرة. 
 ي كؿ مف المجموعتيف العميا والدنيا. ـ= مجموعة األفراد الذيف أجابوا عف الفقرة بصورة صحيحة ف
  ٘ٚ: صٜٔٛٔؾ= مجموعة األفراد في المجموعتيف العميا والدنيا. دالزوبعي، 

 (Item Discriminationمعادلة معامل قوة تميز الفقرة ) -6
 استعممت في حساب عوة تميز فقرات االختبار ألتحصيمي ألبعدي:

 د ـ –ع ـ   
 ػػػػػػػ = ت
 ٕ/ٔ× ؾ   

 عوة تمييز الفقرة. ت= 
 ع ـ= مجموعة اإلجابات الصحيحة لممجموعة العميا. 
 د ـ= مجموع اإلجابات الصحيحة لممجموعة الدنيا. 

   Gronlund , 1974, P: 75د= نصؼ مجموع األفراد في كؿ مف المجموعتيف العميا والدنيإ/ٔ× ؾ 
  Effectiveness of Distractersفعالية البدائل ) -7

 إليجاد فعالية البدائؿ غير الصحيحة لفقرات االختبار:استعممت 
 ف د ـ –ف ع ـ        

 فعالية البدائؿ = ػػػػػػػػػػػ
 ف        
 إذ تمثؿ: 

 مف المجموعة العميا.  الخاطئ ف ع ـ= عدد الطالب الذيف اختاروا البديؿ
 عدد الطالب الذيف اختاروا البديؿ الخاطئ مف المجموعة الدنيا.  ف ع د=

  ٛٚ -ٚٚ: صٜٜٛٔ= عدد طالب إحدى المجموعتيف العميا والدنيا. دإبراىيـ، ف



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

305 

  عرض النتائج وتفسيرىا
يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لنتائج البحث وتفسيرًا ليا، ألجؿ تعرؼ فاعمية أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب في 

 ت القديمة. التحصيؿ واالستبقاء لدى طالب الصؼ األوؿ متوسط في مادة تأريخ الحضارا
 أواًل: عرض نتائج التحصيل الدراسي:

لغرض التحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية األولى التي تنص عمى أنو ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى 
  بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي درست باستعماؿ أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب 4ٓ٘ٓداللة د

 جات طالب المجموعة الضابطة التي ُدرست بالطريقة االعتيادية التقميدية في التحصيؿ. ومتوسط در 
بعد تطبيؽ االختبار التحصيمي البعدي األوؿ عمى طالب مجموعتي البحث، وتصحيح اإلجابات، تـ استخراج الوسط 

  لعينتيف مستقمتيف T-testر التائي دلدرجات طالب المجموعتيف، وباستعماؿ االختبا الحسابي واالنحراؼ المعياري والتبايف
  وبدرجة حرية 4ٓ٘ٓثـ إيجاد القيمة التائية. فاتضح أف الفرؽ داؿ إحصائيا ولصالح المجموعة التجريبية عند مستوى د

 ، كما ىو مبيف في 4ٕٓٓٛ ، اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة د4ٜٛ٘٘  إذ كانت القيمة التائية المحسوبة دٓ٘د
  ٖٔد جدوؿ

 (13جدول )
 االختبار التائي لمجوعتي البحث في االختبار التحصيمي البعدي

 عدد المجموعة
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة  التبايف
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 4ٔٚٚٗ 4ٕٓٗٗ 4ٖٖ٘ٛ٘ ٕٙ التجريبية
٘ٓ ٘4ٜٛ٘ ٕ4ٓٓٛ 

دالة 
 إحصائية

 4ٕٚٔٓٔ 4ٕٖٖٚ 4ٖٓٚٚٔ ٕٙ الضابطة

وىذا يدؿ عمى تفوؽ طالب المجموعة التجريبية التي ُدرست باستعماؿ أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب عمى طالب 
 المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية، وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية. 

 ات:ثانيًا: عرض نتائج استبقاء المعموم
لغرض التحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية الثانية التي تنص عمى أنو ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى 

رجات طالب المجموعة التجريبية التي ُدرست باستعماؿ أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب   بيف متوسط د4ٓ٘ٓداللة د
 ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي ُدرست بالطريقة االعتيادية التقميدية في استبقاء المعمومات. 

عدي الثاني عمى طالب   يـو مف تطبيؽ االختبار ألتحصيمي األوؿ طبؽ االختبار ألتحصيمي ألبٕٔوبعد مرور د
مجموعتي البحث، وتصحيح اإلجابات، ثـ استخراج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والتبايف لدرجات طالب 

  لعينتيف مستقمتيف ثـ إيجاد القيمة التائية. فاتضح أف الفرؽ داؿ T-testالمجموعتيف، وباستعماؿ االختبار التائي د
  إذ كانت القيمة التائية المحسوبة ٓ٘  وبدرجة حرية د4ٓ٘ٓية عند مستوى دإحصائيا ولصالح المجموعة التجريب

  وبذلؾ ترفض الفرضية ٗٔ ، كما ىو مبيف في الجدوؿد4ٕٓٓٛ ، اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة د4ٗٚٛٗد
 الصفرية. 
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 (14جدول )

 االختبار التائي لمجوعتي البحث في اختبار استبقاء المعمومات

 عدد مجموعةال
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
درجة  التبايف المعياري

 الحرية
مستوى  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الداللة

 4ٜٕٖٔ 4ٜٚٛٔ 4ٖٖٓٚٚ ٕٙ التجريبية
٘ٓ ٗ4ٗٚٛ ٕ4ٓٓٛ 

دالة 
 4ٙٓٔٓٔ 4ٕٖ٘ٙ 4ٖٜٕٚٔ ٕٙ الضابطة إحصائية

 
 تفسير النتائج

ؽ طالب المجموعة التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدي يمكف أف يعزى تفو 
 واألستبقاء إلى:

عطاء الوعت الكافي لفيـ السؤاؿ واإلجابة عنو بعيدًا  -ٔ استعماؿ أسئمة التحضير تساعد عمى خمؽ جو يتسـ بالحرية وا 
ف األسئمة المستعممة في التحضير تساعد عف القمؽ واالرتباؾ المذيف يصاحباف عممية تحضير الدرس الجد يد، وا 

الطالب عمى اإلجابة عف كؿ سؤاؿ بصورة منفردة وبذلؾ يكوف تحضيرىـ وتنقيبيـ عف اإلجابات منظمًا خاليًا مف 
  . ٜٗ: صٕٕٓٓاالرتباؾ دالجميمي، 

تشويؽ داخؿ الصؼ أف عرض أسئمة التحضير القبمية مف خالؿ الحاسوب يخمؽ جوًا يسوده التفاعؿ واإلثارة وال -ٕ
 لمعرض الضوئي المموف المستعمؿ في التجربة. 

التدريس باستعماؿ أسئمة التحضير القبمية يعد أكثر فاعمية مف الطريقة االعتيادية ألنة يساعد عمى ترسيخ  -ٖ
بقائيا ألطوؿ مدة ممكنة في ضوء استعماؿ مثيرات متعددة داخؿ الصؼ.   المعمومات في ذىف الطالب وا 

زي ىذا التفوؽ إلى التكرار الذي ىو أحد أسس التعمـ، إذ ال يخفى ما لمتكرار مف أىمية في ترسيخ يمكف أف يع -ٗ
بقائيا في أذىاف المتعمميف دابو لبدة،   . في ضوء إعطاء الطالب أسئمة ٕٓٓ: صٜٓٛٔالمادة المراد تعمميا وا 

عادة عرضيا مف خالؿ الداتاشو والسبورة.   التحضير وا 
داخؿ الصؼ أثناء عرض األسئمة عف طريؽ البرنامج ألتقديمي إذ تـ التركيز إلى التقويـ بصفة  التقويـ المستمر في -٘

مستمرة مف الباحث في أثناء متابعتو لمبرنامج، إذ إف األنشطة التي تـ استعماليا تحتاج إلى تقويـ مستمر مف 
 الباحث لتسيـ في زيادة تحصيؿ الطالب. 

رجاعيا ليـ يؤدي إلى معرفتيـ باألخطاء التي وععوا إجابة الطالب عف أسئمة التحضير ال -ٙ قبمية وتقويـ المدرس ليا وا 
  . ٛٚ:صٕٗٓٓفييا في أثناء اإلجابة وذلؾ مف اجؿ تالفييا في اإلجابات القادمةدالزبيدي، 
التي تـ عرضيا في الفصؿ الثاني رغـ  وجاءت نتيجة البحث الحالي متفقة مع نتائج معظـ الدراسات السابقة

 1974كدراسة د أسئمة التحضير القبمية التي أظيرت فاعميةو  ختالؼ في البيئة وطبيعة المادة والمرحمة الدراسية والجنساال
Boker,و  (Doake, 1981)  ،التي ٕٓٓٓ ، كما واختمفت مع دراسة دالربيعي، ٕٗٓٓ  ودالزبيدي، ٜٜٛٔودالقيسي  

رات القبمية عمى المجموعة التي درست باستعماؿ أسئمة التحضير نصت عمى تفوؽ المجموعة التي درست باستعماؿ االختبا
 القبمية. 
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 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات:

 أواًل: االستنتاجات:
 في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي يمكف استنتاج ما يأتي:

دة التأريخ يتطمب إعدادىا مف المدرس وعتا استعماؿ أسئمة التحضير القبمية المبرمجة بالحاسوب في عممية تدريس ما -ٔ
 وجيدًا إضافيًا أكثر مما ىو مطموب في الطريقة االعتيادية. 

تدريس مادة تأريخ الحضارات القديمة لطالب الصف األول المتوسط باستعمال أسئمة التحضير القبمية المبرمجة  -ٕ
 ة. بالحاسوب يجعل تحصيل الطالب أفضل من تحصيميم بالطريقة التقميدي

أسئمة التحضير القبمية تعمؿ عمى ترسيخ المعمومات وتسييؿ عممية التعمـ لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط في مادة  -ٖ
 التاريخ. 

فاعمية استعماؿ أسئمة التحضير القبمية المبرمجة بالحاسوب لما ليا مف مميزات وفوائد فيي مثيرة لمتشويؽ والمتابعة  -ٗ
 الب متحفزًا ومشدودًا عمى مواصمة عرض المادة التعميمية. والتركيز واالنتباه، أي تجعؿ الط

استعمال الحاسوب في التدريس يعني زيادة عممية التفاعل واالنسجام بين الطالب والمادة العممية إضافة إلى  -٘
استعمال العديد من الميارات والوسائل في آن واحد مما يؤدي إلى حصول رغبة عالية في التعميم واإلقبال عمى 

  مادة ومن ثم زيادة في التحصيل. ال
 ثانيًا: التوصيات:

 في ضوء نتائج ىذه الدراسة، يوصي الباحث بػ:
ضرورة إّطالع ومعرفة مدّرسي ومدّرسات التاريخ بالطرائؽ واألساليب الحديثة والمعاصرة في تدريس التاريخ،  -ٔ

ا عمى تدريب كاٍؼ يعطييـ القدرة لمعرفة وباألخص أسموب أسئمة التحضير القبمية وذلؾ بفتح دورات ليـ لكي يحصمو 
 متى وأيف وكيؼ ُيمارس أسموب بعينو. 

إصدار كراسات تتضمف أنواعًا مختمفة مف أساليب التدريس الحديثة وكيفية استخداميا في عممية التدريس وتوزيعيا  -ٕ
 عمى المدرسيف والمدرسات. 

باستعماؿ أسئمة التحضير القبمية بوصفيا أسموب تعميمي تركيز اىتماـ المدرسيف بصورة عامة والسيما مدرسي التأريخ  -ٖ
 أثبت فاعميتة في التحصيؿ الدراسي. 

 التأكيد عمى مدرسي ومدرسات مادة التأريخ مف تفعيؿ دور الحاسوب في عممية التدريس.  -ٗ
تعمميو  -ةتنظيـ دورات خاصة لممدرسيف في أثناء الخدمة لالطالع عمى ما يستجد مف تطورات عممية وبرامج تعميمي -٘

 خاصة بطرائؽ التدريس الحديثة وأساليبيا. 
إدخاؿ التقنيات التربوية الحديثة لتدريس مادة التاريخ لما ليا مف آثار ايجابية في استيعاب الطمبة لممادة، واالبتعاد عدر  -ٙ

 اإلمكاف عف الطرائؽ التقميدية في التدريس. 
 ى كيفية استعماؿ الحاسوب وتفعيؿ دورة في العممية التعميمية. أعامة دورات لممدرسيف والمدرسات وبمختمؼ المواد عم -ٚ
تييأة الصفوؼ والقاعات الدراسية واألثاث واألجيزة والوسائؿ التعميمية الالزمة، لمساعدة المدرس عمى استعماؿ  -ٛ

 الطرائؽ واألساليب المناسبة. 
 ثالثًا: المقترحات:

 اسية أخرى. إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مراحؿ در  -ٔ
 إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مواد دراسية أخرى.  -ٕ
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إجراء دراسة ترمي إلى تعرؼ فاعمية أسئمة التحضير القبمية في متغيرات أخرى غير التحصيؿ، والحتفاظ بالمادة،  -ٖ
 ري. كانتقاؿ اثر التعمـ، وتنمية االتجاه نحو المادة وتنمية التفكير الناعد، والتفكير االبتكا

إجراء دراسة ترمي إلى تعرؼ فاعمية أسئمة التحضير القبمية بالحاسوب مف أجؿ أجراء مقارنة بيف الطمبة الذكور  -ٗ
 واإلناث. 

 إجراء دراسة ترمي إلى تعرؼ فاعمية استعماؿ استراتيجيات عبمية أخرى مبرمجة بالحاسوب وأثرىا في التحصيؿ.  -٘
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