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 Abstract 

      The approach commonly used in teaching history is indoctrination and imitation; this 

approach widens the gap between the teacher and the student: the teacher's role is positive for 

he explains, illustrates and conveys ideas whereas the student's role is negative for he 

receives, memorizes, and remembers what has been memorized in the exam. This contradicts 

what the modern education calls for in activating the student's role in the education process; 

this requires searching for uncommon, modern teaching methods among which is the 

unorganized instigation method that helps student overcome the various difficulties they face 

in learning history such as comprehending the historical events and their explanations and 

holding comparisons among these events. In this respect, the student has an active role in 

analyzing and comprehending the historical events which is something that goes with the 

principles of modern education which focus on the student's role and the use of teaching aids. 

This method leads to the intended aims because it involves the elements of instigation, 

motivation, and joy. The current research aims at recognizing (the impact of the use of 

unorganized instigation method on acquisition of history for the second intermediate 

students).       
 البحث مستخمص

الطالب  اف االتجاه السائد حاليا في تدريس مادة التاريخ يميؿ الى التمقيف كالمحاكاة كىذه الطريقة جعمت الفجكة بيف
كالمدرس كبيرة، فالمدرس يقـك بالدكر االيجابي مف حيث الشرح كالتكضيح كنقؿ االفكار، اما الطالب فدكره سمبي متمثؿ 

ر لكؿ ما تـ حفظة في االمتحاف، كىذا يناقض ما تدعك اليو التربية الحديثة كالتي تنص عمى بالتمقي فالحفظ ثـ االستظيا
تفعيؿ دكر الطالب في العممية التربكية كيتطمب ىذا البحث عف طرائؽ كاساليب تدريسية حديثة غير تمؾ االعتيادية  كمف 

الطالب التغمب عمى العديد مف الصعكبات التي  ىذه االساليب الحديثة كمنيا اسمكب االثارة غير المنتظمة، اذ يساعد
تكاجييـ اثناء تدريس مادة التاريخ ليـ، متمثمة بفيـ االحداث التاريخية كتفسيرىا كعقد المقارنات بيف تمؾ االحداث، كضمف 

جـ مع ىذا االطار يككف الطالب الدكر المميز كالفعاؿ في تحميؿ كاكتساب كفيـ االحداث التاريخية، االمر الذم ينس
منطمقات التربية الحديثة كتأكيدىا عمى تنشيط دكر الطالب كاستعماؿ الكسائؿ التعميمية المعينة عمى التعمـ، كىنا يؤدم ىذا 
االسمكب الى الدكر المرجك منو ألنو يكفر عنصر االثارة كالدافعية كالتشكيؽ لمدرس. ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى 

رة غير المنتظمة في التحصيؿ لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط في مادة التاريخ( كمف اجؿ )اثر استعماؿ اسمكب االثا
 التحقؽ مف ىذا اليدؼ صاغ الباحثاف الفرضية االتية:

( بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف ٠ٓ.ٓال يكجد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل ) -
ثارة غير المنتظمة كبيف متكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة المادة باستعماؿ اسمكب اال

االعتيادية   في تحصيؿ مادة التاريخ, لمتحقؽ مف ذلؾ اختار الباحثاف تصميما تجريبيان، كاختيرت عشكائيا متكسطة 
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( طالب 33(طالبا، بكاقع )66طالبيا ))حمكرابي( في محافظة بابؿ)مركز مدينة الحمة( لتككف  عينة البحث، اذ بمغ عدد 
 في كال المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.

أجرل الباحثاف تكافؤان بيف طالب مجمكعتي البحث في متغيرات عدة قد تؤثر عمى عممية سير البحث، اعد الباحثاف 
كتاب التاريخ العربي االسالمي  مجمكعة مف االىداؼ السمككية كفؽ محتكل المادة الدراسية كىما الفصميف االكؿ كالثاني مف

لمصؼ الثاني المتكسط، ثـ اعد الباحثاف مجمكعة مف الخطط التدريسية لتدريس المجمكعتيف التجريبية ك الضابطة، ككاف 
المتغير المستقؿ )االثارة غير المنتظمة( كاضحا في خطة تدريس المجمكعة التجريبية .)تـ أعداد اختبار تحصيمي لقياس 

( فقرة اختبارية مف نكع االختيار مف 50الطالب في مادة التاريخ بعد إتماـ التجربة، إذ تككف االختبار مف) مستكل تحصيؿ
متعدد، كتحقؽ مف صدقو كثباتو كقكة تمييز فقراتو كصعكبتيا ك فاعمية البدائؿ، كتكصمت الدارسة بعد تحميؿ نتائج االختبار 

 احصائيا إلى النتائج اآلتية:
( كلصالح 0,05التجريبية عمى المجمكعة الضابطة ككجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل داللة )تفكؽ المجمكعة  

المجمكعة التجريبية التي درست باستعماؿ اسمكب االثارة الغير المنتظمة عمى المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة 
 االعتيادية في التحصيؿ. 

درسات إلى ضركرة االىتماـ باستعماؿ اسمكب االثارة غير المنتظمة في التدريس، كأكصى الباحثاف تكجيو المدرسيف كالم   
عطائيا مكانة متميزة ضمف الخطط التدريسية اليكمية. كما صاغ الباحثاف مقترحات عدة منيا إجراء دراسة مماثمة لمدراسة  كا 

في المدارس المتكسطة. إجراء دراسة حكؿ  الحالية عمى مراحؿ كمكاد دراسية أخر. إجراء دراسة تقكيمية في مدل استعمالو
 استعماؿ ىذا االسمكب في التدريس في متغيرات أخرل غير التحصيؿ 

 الفصل األول
 :Problem of the Researchاوال / مشكمة البحث 

ة كعمـ إف طرائؽ التدريس االعتيادية المستندة إلى التمقيف في تدريس المكاد االجتماعية مثؿ التاريخ كالجغرافي     
جعمت المدرس ىك المحكر دكف مشاركة مف الجانب اآلخر )الطالب( مما أدل إلى الممؿ كالضجر مف المادة  ،االجتماع

الدراسية كىذا ما أطمؽ عميو )ديكتاتكرية التعميـ( في مقابؿ طرائؽ التدريس األخرل القائمة عمى مشاركة الطالب الفعمية في 
 (.89: 2006الدرس)حالؽ, 

يعد مقبكال مف التدريس تزكيد الطالب بالمعمكمات فقط بؿ يجب أف يرقى إلى أحداث األثر المطمكب فييـ مف اجؿ فمـ     
 (.20: 2008مكاجية التطكر الذم تشيده الحياة)عطية, 

ية إف كقكع الطالب في مكقؼ سمبي بدكر المتمقي جعؿ التربية الحديثة كالمبشريف ليا يرفعكف مكانة الطرائؽ التدريس   
األخرل التي تستغؿ مسؤكلية الطالب كتعده أساسا لعممية التعمـ, كلـ تعمؽ التربية الحديثة عمى طريقة التدريس االعتيادية 
يجابييا, كلكف االتجاه العاـ سائر نحك طرائؽ التدريس األخرل  منيا كثيرا مثؿ الطريقة ااالعتيادية فينالؾ مف يرل سمبيتيا كا 

 (.86:2005ألكلى فاعمية الطالب)االميف، التي تستغؿ في الدرجة ا
كنتيجة لما سبؽ قاـ الباحثاف باستطالع آراء عدد مف مدرسي مادة التاريخ العربي اإلسالمي لمصؼ الثاني المتكسط مف 

( مدرسان، عف طريؽ تقديـ استبياف مفتكح بسؤاؿ محدد )ىؿ تعتقد إف الطريقة 25خالؿ اخذ عينة عشكائية مككنة مف )
دية مناسبة في الكقت الحاضر في تدريس مادة التاريخ ؟ إذا كانت اإلجابة كال اذكر األسباب(، تبيف لمباحثيف ما االعتيا
 يأتي:
االقتصار في تدريس مادة التاريخ عمى الطرائؽ كاألساليب التقميدية, كعدـ اإلفادة منيا الطرائؽ الحديثة التي تجعؿ  -1

 الطالب محكر العممية التعميمية.
 0لكاضح لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط في مادة التاريخ عمى ما شخصتو الدراسات السابقةالضعؼ ا -2
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الضعؼ الكاضح في التحصيؿ لدل طالب المرحمة المتكسطة في مادة التاريخ عمى ما شخصو الباحثاف مف خالؿ  -3
 0لقاءاتيـ بالمدرسيف كالتربكييف

 من ىنا برزت مشكمة البحث و من خالل السؤال اآلتي:
 ىل الستعمال أسموب اإلثارة غير المنتظمة اثر في تحصيل مادة التاريخ عند طالب الصف الثاني المتوسط؟

 :Importance of the Researchثانيا/ أىمية البحث 
تعد التربية عممية اجتماعية ىدفيا إعداد الفرد لمحياة في مجتمع ما، كتنمية ذلؾ المجتمع فيي ضركرة فردية كاجتماعية     

تمثؿ في الكقت نفسو كسيمة مف كسائؿ اإلنتاج كعنصران فاعالن في التنمية االقتصادية كاالجتماعية كال يستطيع الفرد كال 
المجتمع أف يستغني عنيا، ألنيا بمعناىا الشامؿ نشاط كمي يؤثر في تككيف الفرد كأداة ديمكمة الحياة، كظيفتيا نقؿ تراث 

 (.6: 2002جتماعي)ميدم كآخركف، المجتمع كتكجيو طاقاتو كتكييفو اال
كىي تتبكأ مكقعان ميما في بناء المجتمعات كتطكيرىا، ألنيا تيدؼ بشكؿ عاـ إلى إحداث تغييرات في سمكؾ الطالب     

كتنمية شخصيتو كقدراتو كتكجييو نحك خدمة مجتمعة كتطكيره، إذ يتفؽ التربكيكف عمى أف التربية في الكقت الحاضر لـ تعد 
قتصر عمى نقؿ المعرفة كالمعمكمات إلى الطالب، بؿ تمثؿ دكران ميمان في تككيف شخصيتيـ ك تنمية مكاىبيـ عممية ت

 (.29:1996كتيدؼ إلى إعدادىـ إعدادا متكامالن)ناصر، 
نسانيا يجب أف يسيـ بو كؿه مف المدرس كالطالب ضمف العممية التعميمية التي      كالتعميـ بكصفة نشاطا اجتماعيا كا 
 (.30: 2003دث داخؿ كسائؿ التربية النظامية معتمدا عمى المنيج كالتدريس كالتقكيـ)الفتالكم، تح

اضؼ الى ذلؾ ىك نكع مف التبادؿ المعرفي بيف المدرس كالطالب يستفيد كالىما مف ذلؾ مما يصقؿ ذكاءىـ كينمي 
ركؽ الفردية بينيـ ككثرتيـ كمشكالتيـ, كيجد شخصيتيـ، فالمدرس عندما يساعد الطالب عمى اكتساب الخبرة فانو يكاجو الف

نفسو مضطرا إلى معاممة أعضاء في مجتمع ألفراد مستقميف عف بعضيـ, بؿ قد يجد المدرس أحيانا عزكفا عف عممو كزىدا 
 (.15: 2005في جيكده مما يضطره إلى مراجعة نفسو كاكتشاؼ أسباب ذلؾ: أىي المادة أـ الطريقة؟)شبر كآخركف, 

ىي مؤسسة اجتماعية تسيـ مع غيرىا مف المؤسسات في تربية اإلنساف، كمساعدتو عمى النمك في جميع جكانب  فالمدرسة
شخصيتو الجسمية كالعقمية كالركحية كاالجتماعية إلى أقصى درجة ممكنة مف النمك كفقان لقدراتو كاستعداداتو كميكلو 

 (.62:2007كاتجاىاتو مع تكجيو ىذا النمك كجية اجتماعية)ربيع، 
كىي المكاف التربكم األساس لمطالب، تكمف أىميتيا بأنظمتيا التربكية كمناىجيا التعميمية كمحاكلتيا صير الطالب في     

 (.17: 2006بكتقة تربكية متجانسة كسكية)حالؽ، 
براتيـ, كاف كيرل العديد مف المربيف أف لممنيج الجيد خصائص عديدة منيا ارتباط محتكل ذلؾ المنيج بنضج الطالب كخ

يتناكؿ قضايا المجتمع المحمي مع التركيز عمى حاجاتو ك متطمباتو, كاف يساعد الطالب عمى استيعابيـ لممفاىيـ األساسية 
مف مياديف العمـك االجتماعية, كيتيح ليـ الفرصة لمدراسة العميقة لما يرغبكف فيو، مراعيا بذلؾ اىتماماتيـ 

 (.inwood.w,1978:28-29)كقدراتيـ
اضؼ الى ذلؾ أف التغيرات التي طرأت عمى المجتمع قد انعكست أثارىا عمى مناىج المكاد الدراسية بعامة  كمناىج       

المكاد االجتماعية بخاصة  في كتبيا كأساليبيا التي تتناكؿ بحكـ طبيعتيا دراسة اإلنساف كالبيئة المحيطة بو خاصة إذا ما 
ير في جكانب حياتو كافة مما يترتب عمى الباحثيف كالمربيف كالمشتغميف بيذا النكع مف عرفنا أف اإلنساف دائـ التطكر كالتغ

الدراسة تجديد معمكماتيـ كتطكيرىا كترقية مياراتيـ لخدمة أنفسيـ كمجتمعيـ لمكاكبة التغيرات سكاء كاف ذلؾ بالمحتكل 
ثرائو أـ في أساليب التدريس)أبك سرحاف،   (.117: 2000العممي كا 

مكاد االجتماعية تتضمف الخبرات التي تعد الطالب كتجعميـ مكاطنيف صالحيف مؤثريف تأثيران فاعال في مجتمعيـ فال    
سعيديف بحياتيـ مقريف بجيد أسالفيـ كاعيف لمشكالت حاضرىـ كمثمنيف لما تقـك بو الدكلة في سبيؿ حميا، كمستعديف 
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مكاناتيـ م ضحيف مف اجؿ كطنيـ كأمتيـ كمدركيف لدكرىـ في تحقيؽ المستقبؿ لإلسياـ في ذلؾ بكؿ ما تسمح بو قدراتيـ كا 
 (.4-3: 1977المشرؽ)الغريب، 

كاف استعماؿ إستراتيجية تعميمية فاعمة تكسب الطالب تعمما مستمرا, كتسيـ في إعدادىـ لممستقبؿ, بحيث يصبحكف     
مكاقؼ التعميمية، كاستعماليا في صنع القرارات قادريف عمى الحصكؿ عمى المعمكمات المناسبة كتقييميا  كتطبيقيا في ال

صدار االحكاـ كحؿ المشكالت )السميتي،   (.6:2006كا 
كمف االساليب الحديثة ىك اسمكب اإلثارة غير المنتظمة التي تكفر لمطالب حرية كمركنة لمتخمص مف معكقات الكاقع     

مفردات ال تربطيا عالقات كاضحة أذ يشعر الطالب مف  كالتقميد كتقربو مف اإلبداع كذلؾ مف خالؿ اجراء مقارنات بيف
خالؿ تأممو لممفردات بالقدرة عمى تحرير الخياؿ مف قيكد المنطؽ كالتفكير التقميدم كفي ىذه الحالة النفسية يشعر الطالب 

 (. 2006:412أف المشكمة بيف ترابط المفردات في طرائقيا لمحؿ)صالح الديف، 
نما ىك نكع مف اف اىمية التاريخ لـ تعد  مجرد سرد لإلحداث كالكقائع التاريخية أك انو فرع مف فركع التحصيؿ يدرس لذاتو كا 

أنكاع المعرفة يفيد الناس في حياتيـ كيرتقي بأخالقيـ كقيميـ االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالعممية كيعينيـ عمى فيـ 
القضايا كالمشكالت كيساعدىـ عمى فيـ الحاضر كالتنبؤ بالمستقبؿ الكثير مف القضايا المعاصرة بما يحممو مف جذكر لتمؾ 

كبناء عقكليـ مف خالؿ تنمية العديد مف الميارات كيقكم عندىـ االنتماء المتيـ كالمحافظة عمى ىكيتيا كشخصيتيا بؿ 
 (.8:2005عمى قكتيا كقدرتيا عمى البقاء)الجمؿ، 

ماضي يبدك حقيقة بدال مف أف يبقى بعيدا ال يمكف الكصكؿ إليو إال مف فتدريسو ييدؼ في المقاـ األكؿ إلى جعؿ ال     
خالؿ ذاكرة الكبار أك ما ىك مكجكد في الكتاب المدرسي كما انو ييدؼ إلى جعؿ الطالب لدييـ بصيرة بحياتيـ الحاضرة 

 (.318: 2008كأحداثيا المعاصرة)أحمد، 
ل االجتماعي، كاالىتماـ بتككيف الميارات بدال مف تكديس كعندما نفكر في تدريسو، البد أف نميؿ إلى المغز    

 (.Kaushik ،2002:75المعمكمات)
كيرل الباحثاف اف اسمكب االثارة غير المنتظمة يأتي ىنا لتسد النقص الحاصؿ في عممية فيـ الطالب لممادة كعالقاتيا     

 0ة كسيكلة تفسيرىابعضيا البعض التي تؤدم في االخير الى تسييؿ فيـ االحداث التاريخي
 :Objective  of the Researchثالثا / ىدف البحث

))اثر استعمال اسموب االثارة غير المنتظمة في التحصيل  لدى طالب الصف الثاني ييدؼ البحث الحالي إلى معرفة  
 كلمتحقؽ مف ىذا اليدؼ صاغ الباحث فرضية بحث 0((المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي

 :Hypothes  of the Research/ فرضية البحث رابعا
( بيف متكسط درجات تحصيؿ طالب المجمكعة التجريبية التي تدرس 0.05ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ) 

مادة التاريخ باستعماؿ اسمكب االثارة غير المنتظمة كمتكسط درجات تحصيؿ طالب المجمكعة الضابطة التي تدرس المادة 
 بالطريقة االعتيادية. نفسيا

 :Limitation of the Research خامسا /  حدود البحث
 -يقتصر  البحث عمى: 

 طالب الصؼ الثاني المتكسط  -شرم:الحد الب
 0المدارس المتكسطة كالثانكية )النيارية( لمبنيف في مركز محافظة بابؿ )حدكد مدينة الحمة( -الحد المكاني:
 0(2014-2013سي )لمعاـ الدرا -الحد الزماني:
الفصميف االكؿ كالثاني مف كتاب التاريخ العربي اإلسالمي المقرر تدريسو لمصؼ الثاني المتكسط مف قبؿ  -الحد المعرفي:

 ، ك ىي:2010 -2009, 23كزارة التربية العراقية، ط
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 الفصؿ األكؿ )الرسالة اإلسالمية(  -1
 لعصر الراشدم(الفصؿ الثاني )الدكلة العربية اإلسالمية في ا -2

 :Defintion of the termsسادسا / تعريف المصطمحات
  .Styleاألسموب -1

 عرفو كؿ مف:
  2007أبك جادك، كمحمد  .ب (175: 1989")فارس، بأنو: " التعبير الشخصي الذم تصاغ بو األفكار  1989فارس أ.

 (.467: 2007جادك، كمحمد ، بأّنو: " الطريقة التي يسمكيا الفرد في التفكير   في مكضكع ما")أبك 
بأنو: "سمكؾ يتخذه المعمـ مف دكف اآلخريف،  كيصبح خاصة بو، كال يمكف أْف يتماثؿ أسمكب معمـ مع 2010طكالبة .ج

معمـ آخر  بدرجة التماثؿ نفسيا، إذ أّنيما  قد يتشابياف في بعض األمكر، كلكنيما سيختمفاف في أمكر أخرل")طكالبة، 
 .( 12: 2010كآخركف، 

 التعريف اإلجرائي لؤلسموب:
 كىك االسمكب الذم يتخذه المدرس داخؿ الصؼ اثناء تدريسو لممادة كادارة غرفة الصؼ بأسمكبو الخاص.

 .Random stimulataion اإلثارة غير المنتظمة-2
 -عرفيا كؿ مف: 
نبي سيكلة يككف مناسبا عمى ىي نكع مف التحريض غير المخطط، كأكثر تقنيات التفكير الجا"أنيا:  1995دم بكنك أ.

النحك الخصكص لحالة إبداعية تككف عندما يطمب منؾ طرح أفكار إبداعية  كلكنؾ ال تعرؼ مف أيف تبدأ")دم بكنك، 
1995 :189.) 

أنيا: "نكع مف التركيز المبدع نمجأ إليو عندما نككف بحاجة إلى تكليد أفكار جديدة، كنختار  2007أبك جادك، كمحمد .ب
 حكو عشكائي مف بيف األفكار المطركحة لممناقشة"كممة بن

 (.472: 2007)أبك جادك، كمحمد ، 
أّنيا:"القدرة عمى الحصكؿ عمى أفكار جديدة عف طريؽ استعماؿ أم فكرة عشكائية أخرل ال  2007عبيدات، كسييمة .ج

 (.105: 2007صمة ليا بالمكضكع ")عبيدات، كسييمة، 
ستراتيجية العصؼ الذىني كآلية مف آليات التفكير اإلبداعي تقـك عمى استثارة الدماغ، مف أساليب إ بأنيا: 2009عطية .د

يجاد عالقات بيف مفاىيـ أك أشياء لـ تكف بينيا عالقات ظاىرة معركفة في  لتكليد أفكار إبداعية لـ تكف معركفة مف قبؿ، كا 
 (.207، 2009مة)عطية، األصؿ لذلؾ أطمؽ عمى المثيرات المطركحة اسـ المثيرات الغير المنتظ

 التعريف اإلجرائي اإلثارة غير المنتظمة.
ىي عممية طرح مكضكع يثير تفكير الطالب )عينة البحث(، كتزيد مف دافعيتيـ نحك الدرس، كتجعؿ الطالب ينظْركف      

ؿ عممية التفكير فييا، إلى المكضكع مف زكايا متعددة، كقادريف عمى تكليد أفكار جديدة لـ يسبؽ ليـ أْف يتكصمك إلييا قب
ْف كانت ىذه المثيرات ليس ليا عالقة بالمكضكع في الظاىر  .كذلؾ مف طريؽ ربط المثيرات المطركحة بمكضكع الدرس كا 

 .Achievementالتحصيل -3
 -عرفو كؿ مف: 
دراسية اك مجاؿ  درجة االكتساب التي يحققيا الفرد اك مستكل النجاح الذم يحرزه اك يصؿ اليو في مادة -عالـ أنو: أ.

 (.305: 2000تدريسي معيف)عالـ، 
 (.28: 1990داكد ك انكر أنو: "مقدار المعرفة كالميارة التي حصؿ عمييا الطالب نتيجة التعمـ")داكد ك انكر،  .ب
انو" سمكؾ اك استجابة تمثؿ مجمكعة المعارؼ كالميارات كالميكؿ المالحظة لدل الدارسيف نتيجة 1996 -حمداف:. ج

 (1996:10)حمداف، " ة التعمـعممي
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 التعريف االجرائي لمتحصيل:
يمي لمتاريخ المعد مف قبؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا طالب الصؼ الثاني المتكسط لممجمكعتيف في االختبار التحص

 .الباحث
 .Historyالتاريخ -4

 -عرفو كؿ مف:
 (.1985:54مكانا(.)سعادة، انو: )سجؿ خبرات األجياؿ السابقة البعيدة عنا زمانا ك 1985سعادةأ.
نما ىك عف طريؽ استقراء قكانينو ىك عمـ الحاضر كالمستقبؿ")ىيكؿ، 1985ىيكؿ  .ب أنو: "ليس عمـ الماضي كحده، كا 

15:1985.) 
 (.50: 1990أنو: "ىك كؿ شيء حدث في الماضي نفسو")نياد،  1990نياد.د

 التعريف االجرائي لمتاريخ: 
ـ التي يتضمنيا الفصؿ االكؿ كالثاني مف كتاب التاريخ العربي اإلسالمي المقرر تدريسو الحقائؽ كالمعمكمات كالمفاىي

لطالب )عينة البحث( الصؼ الثاني المتكسط ضمف المنيج المقرر مف قبؿ كزارة التربية )جميكرية العراؽ( لمعاـ الدراسي 
2012-2013. 
سطة في العراؽ كالتي تتككف مف ثالث صفكؼ، األكؿ السنة الثانية مف المرحمة المتك ــ الصف الثاني المتوسط: 5

كالثاني كالثالث المتكسط كتأتي ىذه المرحمة الدراسية بعد المرحمة االبتدائية مباشرة، كتشمؿ الدراسة فييا عمى مكاد 
 (88: 1984إنسانية كعممية.)جميكرية العراؽ، 

 الفصل الثاني
  -:أواًل: خمفية نظرية

 Irregular thrills:اإلثارة غير المنتظمة
ىي إحدل اساليب العصؼ الذىني كتقـك عمى عصؼ الدماغ كاستثارتو لتكليد أفكار إبداعية لـ تكف معركفة مف قبؿ،    

طكرىا )ككردف( في الكاليات المتحدة األمريكية، نشأت كتطكرت في أحضاف الصناعة األمريكية ثـ تـ تكييفيا في ميداف 
يا بمداف عدة في مقدمتيا )الياباف( لكنيا لألسؼ ال تزاؿ غريبة نسبيا عف فكرنا النفسي كالتربكم التربية كالتدريس، ثـ استخدمت

فيي تمثؿ التفكير اإلبداعي لمطالب عف طريؽ إيجاد عالقات بيف مفاىيـ لـ تكف بينيا عالقات ظاىرة معركفة في األصؿ 
 (.125:2005ظـ، كلذلؾ أطمؽ عمى المثيرات المطركحة بالمثيرات الغير منتظمة)كا

إف اسمكب االثارة غير المنتظمة ييدؼ إلى إيجاد تقارب بيف مفاىيـ عممية ككممات غير منتظمة غير مقصكدة كربطيا    
-207:2006بالفكرة قيد البحث لذلؾ فيي تتطمب قدرات مينية في تنمية التفكير لدل المدرس كالطالب)صالح الديف، 

209.) 
ر المنتظمة عمى انو اسمكب يستخدـ لحفز دماغ اإلنساف نحك تكليد أفكار جديدة حكؿ مكضكع يشير أسمكب االثارة غي     

معيف، كما أنو يعد كسيمة لمحصكؿ عمى اكبر عدد ممكف مف تمؾ األفكار مف مجمكعة مف األشخاص خالؿ مدة قصيرة، 
مب األمر إلى تظافر التفكير كخاصة في لذا فيي نكع مف التفكير الجماعي ييدؼ إلى تعدد األفكار كتنكعيا كبالتالي يتط

 (.14: 1998بعض الحاالت التي يصعب عندىا عمى الطالب حؿ المشكمة كحدة)مطالقة، 
أف تفكير الطالب ضمف مجمكعة مف الطالب يساعد عمى إطالؽ قدراتو اإلبداعية كفي ىذا السياؽ يرل ستايف       

(Stein, 1975أف مجمكعة مف الطالب تمتمؾ معمكم ) ات كمعارؼ أكثر مما يممكو أفرادىا كؿ عمى حدة، حتى لك امتمؾ
احدىـ معمكمات كمعارؼ كاسعة فانو يمكف لمعمكمات شخص آخر أف تمثؿ إسياما داال ضمف المجمكعة حتى لك كانت 

 (.72: 1996فردية)الدايني، 
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مؽ مف مبدأ )ىيجؿ( الفمسفي القائؿ " أف كتشير اتجاىات مفيـك االثارة غبر المنتظمة أف الكـ يكلد النكع، كىذا ينط    
التراكـ الكمي يؤدم إلى تغيير نكعي "، كفي ىذا الصدد تشير نتائج الدراسات إلى أف التركيز عمى الكـ يؤدم إلى ثركة في 

 (.159: 1978الكـ كالكيؼ معا)إبراىيـ، 
يمتمككف قدرات عقمية، كلكننا ال نستطيع مف المنطمقات األساسية لمفيـك االثارة غير المنتظمة أف معظـ األشخاص    

معرفتيا اال في حالة االنطالؽ كالتحرر مف القيكد، كاف اسمكب االثارة غير المنتظمة تساعد عمى تكفير مثؿ ىذه األجكاء مف 
 (.13: 2002الحرية كاالنطالؽ، أذ يستطيع أم شخص إف يعرض أفكاره مف دكف أم نقد أك تقكيـ )العجيمي، 

ة االثارة غير المنتظمة مف الممكف أف نحددىا مف خالؿ طرح مبدأ األسمكب الحكارم الجدلي لدل)سقراط( الذم إف طبيع   
كاف يستخدـ الحكار الجدلي الستخراج األفكار مف عقكؿ الطالب كالمتعمميف لمكشؼ عف المعمكمات كاستخراجيا عف طريؽ 

و  )حفز أك إثارة( فيعني تصكر )حؿ لممشكمة( عمى أنو مكقؼ بو السؤاؿ كالجكاب أما عف معنى االثارة غير المنتظمة فإن
طرفاوف يتحدل أحدىما اآلخر، العقؿ البشرم )المخ( مف جانب كالمشكمة التي تتطمب الحؿ مف جانب آخر، كالبد لمعقؿ مف 

مكنة أما ىذه الحيؿ االلتفاؼ حكؿ المشكمة كالنظر إلييا مف أكثر مف جانب، كمحاكلة تطكيقيا كاقتحاميا بكؿ الحيؿ الم
فتتمثؿ في األفكار التي تتكلد بنشاط كسرعة  .كيستعمؿ االثارة غير المنتظمة اسمكب لمتفكير الجماعي أك الفردم في حؿ 
كثير مف المشكالت العممية كالحياتية المختمفة،  كالتدريب بقصد زيادة كفاية القدرات كالعمميات االبداعية.  )الطيطي، 

166:2001      .)                                             
 :مزايا استخدام اإلثارة غير المنتظمة 

 يحقؽ فيمان معرفيا لممكضكع.-1
 يساعد في تصحيح المفاىيـ كالمعمكمات.-2
 يزيد مف فاعمية الطالب في عممية التعمـ .-3
 .يكسع مف قاعدة مدركات الطالب كثقافتيـ العامة-4
 (209-208:2009)عطية،  بالمكضكع مف ابعاد مختمفة.يؤدم الى االحاطة -5

 العوامل المؤثرة في اسموب االثارة غير المنتظمة: 
أف العقؿ الالشعكرم في عمميات التفكير العشكائية ال ينتج عالقات كتداعيات كىذا المنيج يبدأ مف نقطة كىي إعداد   

 لعقالنية كغيرىا كىذه الميكانزمات ىي:ميكانزمات شعكرية تساعد الطالب عمى استخداـ كؿ العناصر ا
: إم اقتراب الطالب مف أفكاره في فيـ طبيعة المشكمة كعناصرىا كالتفاعؿ معيا حتى يشعر االقتراب واالنفصال-1

 باالنجذاب كبعكس ذلؾ فاالنفصاؿ يعني االبتعاد عف المشكمة مف حيث فيميا بمكضكعية.
ديو مف استعدادات إلرجاء البت في الحمكؿ السريعة لممشكمة حتى يتفحصيا : إم ميؿ الطالب إلى تأجيؿ ما لالتأجيل-2

 كيقمبيا عمى كجكىيا بشكؿ كاؼ كيتريث لمتكصؿ إلى حؿ أفضؿ.
 : إطالؽ العناف لفكر الطالب حتى يتمكف مف تكليد الكثير مف األفكار الجديدة كالمتنكعة.التأمل-3
الحؿ أصبح شيئا كاقعيا كلكنو يحتاج إلى تجكيد لذلؾ يجب إف يتحرر  : يصبح عند الطالب شعكر بأفالتحررمن القيود-4

 مف القيكد.
: كىي شعكر الطالب بالسركر عندما يجد أنو يسير باالتجاه الصحيح لحؿ المشكمة كىي تعمؿ منبيا االستجابة السعيدة-5

 (2006:146سعيد، )بأنو أحرز تقدما جكىريا في حؿ المشكمة
(اف  )دم بكنك( يرل إف اسمكب االثارة غير المنتظمة ىي نكع مف التركيز المبدع 2007حمد، كيذكر)أبك جادك كم     

 نمجأ إليو عندما نككف بحاجة إلى تكليد أفكار جديدة كتستخدـ ىذا االسمكب في مكاقؼ عديدة منيا:
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 الركود:-1
ر منو فيككف في حالة مف تكرار األفكار عندما يفكر الطالب مرات عدة عف  المكضكع نفسو فمف الممكف إف نستنفذ األفكا

 بإشكاؿ  مختمفة قميال عندئذ يككف استخداـ اسمكب االثارة غير المنتظمة مفيدا في إيجاد أفكار بديمة .
 :اإلبداع السريع-2

يرات فيي األسرع كاألبسط مف بيف اساليب اإلبداع فعندما يتطمب األمر تكليد بعض األفكار الجديدة عندىا يمكف تقديـ مث
 غير المنتظمة.

 :المنتجات والخدمات-3
مف المحتمؿ إف يككف اسمكب االثارة غير المنتظمة اقؿ فائدة مف بعض االساليب كلكف ىذا االسمكب يككف فعاؿ جدا في 

 (.2007:472تقديـ األفكار لمنتجات أك خدمات جديدة)أبك جادك كمحمد، 
ا في العقؿ مف تجارب كأفكار مخزنة إلى أفكار محفزة تكلد أفكارا أخرل، كيعد اسمكب االثارة غير المنتظمة اسمكب لتحكيؿ م

 كباستخداـ ىذا االسمكب يمكف كضع تكينات بأمكر عديدة كذلؾ مف خالؿ:
 .تكجيو السؤاؿ الذم يمكف مف تحديد التفكير كتركيز االنتباه عمى شيء ما-1
 .نيا بما يمكف مف حؿ المشكمة المطركحةتكفير مجمكعة مف المعمكمات ثـ االختيار الغير المنتظـ م-2
استعماؿ تمؾ المعمكمات المختارة بطريقة غير منتظمة لتفسير الظكاىر مكضع البحث كتكمف أىمية ىذا االسمكب في -3

فيـ العممية العقمية المنظمة ذاتيا كتستخدـ في ربط مفاىيـ غير مترابطة لمحصكؿ عمى أفكار جديدة بمعنى تكليد نمط جديد 
 (.221-219:2001التفكير بالكممة الغير المنتظمة كأم مثير يؤخذ بشكؿ غير منتظـ)المجدالكم، مف 
 :نظريات التعمم التي يستند عمييا اسموب االثارة غير المنتظمة 

 (.Psycology Analysisنظرية التحميؿ النفسي    ) -1
 .(Associationism)النظرية الترابطية  -2

 -ف: كفيما يأتي عرضا لتمؾ النظريتي
. مف خالؿ نظرة فاحصة لتقنيات التحميؿ النفسي الفركيدم في  (Psycology Analysisنظرية التحميل النفسي )-1

االثارة غير المنتظمة، نجد تأثر ىذا االسمكب بالتحميؿ النفسي الفركيدم كاضحا، فالمريض الذم  اسمكبالتداعيات الحرة، ك 
في االسترخاء التاـ كالراحة يطمب منو المعالج أف يحكي كؿ شيء يخطر ببالو  يعالج بطريقة التحميؿ النفسي بعد أف يبدأ

ميما كاف ذلؾ الشيء تافيا، كاليدؼ مف ذلؾ ىك تحرير الجانب المكبكت كفؾ القيكد لمكصكؿ بالشخص إلى أسباب 
أىدافيا كأصكليا  تسير عمى نفس المبدأ، كاف اختمفت اسمكب االثارة غير المنتظمةصراعو كحؿ عقدتو . ككذلؾ فاف 

 (.308: 2000اإليحائية كتشكؿ أنمكذجا مف نماذج المعالجة الجماعية)ياسيف كجاسـ، 
 (Associationism)النظرية الترابطية -2

أف مف المبادئ األساسية السمكب االثارة غير المنتظمة ىك إف عدد األفكار أىـ مف النكع)الكـ أىـ مف الكيؼ في 
لمبدأ يستند االفتراض مأخكذ أصال مف النظرية الترابطية مفادُه " أف اقرب التداعيات إلى الذىف ىي أثناء الجمسة(، أف ىذا ا

تمؾ األفكار المعتادة أك المألكفة " كالتي تبدك األكثر قبكال لدل اآلخريف، كلكي نصؿ إلى األفكار األصيمة التي تتسـ بالتفرد 
ف األفكار التقميدية كالتداعيات القريبة كالمألكفة، ثـ نحاكؿ أف نتخمص مف كالميارة البد مف أف نستند أكال الى ذخيرتنا م

 (.22: 1983سيطرتيا عمى تفكيرنا)دركيش، 
 أّن أسموب اإلثارة غير المنتظمة يمكن تطبيقو في تدريس التأريخ عمى وفق الخطوات اآلتية:

 .أكال ػ تحديد أىداؼ الدرس إجرائيا 
 . ثانيا ػ كضع خطة لتنفيذ الدرس
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 ثالثا ػ تنفيذ الخطة باتباع اإلجراءات اآلتية:
 .. إلقاء نظرة عامة عمى الدرس 1
 .. تحديد المفاىيـ أك العناصر التي يراد تعميميا في الدرس 2
 .. اختيار المثيرات الغير منتظمة مف المدرس الى الطالب3
 . تكزيع الطالب بيف مجمكعات غير متجانسة تتكلى ميمة ما يأتي:4
 .تقديـ ما لديـ مف أفكار أك معمكمات حكؿ المثيرات الغير المنتظمةأ ػ 

 .ب ػ تسجيؿ ما يطرحو الطالب مف معمكمات عمى السبكرة 
ت ػ مطالبة الطالب بإيجاد عالقة بيف مكضكع الدرس أك عناصره كبيف كؿ مف المثيرات المطركحة، كتقبؿ ما يطرحو 

 .ألفكار، كالعالقات الطالب مف أفكار لكي نحصؿ عمى المزيد مف ا
 ث ػ تسجيؿ الركابط التي تـ التكصؿ إلييا، كذات العالقة فقط بمكضكع الدرس كأىدافو

 ( 208: 2009) عطية ، Previous studies دراسات سابقة: -ثانيًا:
كيكد الباحثاف  يتناكؿ ىذا المحكر عرضان لدراسات سابقة تمكف الباحثاف مف الحصكؿ عمييا كمكازنتيا بالدراسة الحالية    

أف يشير إلى عدـ عثكره عمى دراسات عربية أك أجنبية ذات عالقة مباشرة بمكضكع بحثو لذلؾ اعتمد عرض بعض 
الدراسات القريبة مف مكضكع كأىداؼ بحثو العربية كالتي تمكف مف الحصكؿ عمييا بعد المسح الشامؿ لممكتبات ككشاؼ 

 رنيت كىي عمى النحك اآلتي:الرسائؿ كاالطاريح كشبكة المعمكمات االنت
 دراسات عربية:  -1
 (  1988)دراسة الدسوقي، -أ

 )اثر استعمال االثارة العشوائية في تحصيل طالب الصف السابع في مادة الجغرافية بالمقارنة مع التعميم العادي(
اثر استعماؿ االثارة العشكائية ُاجريت ىذه الدراسة في األردف كىي جزء مف متطمبات نيؿ درجة الماجستير كرمت إلى معرفة 

( طالبان كزعكا 70في تحصيؿ طالب الصؼ السابع في مادة الجغرافية بالمقارنة مع التعميـ العادم. بمغت عينة البحث )
البعدم،  ـ التجريبي ذك االختبار القبمي ك عشكائيان عمى مجمكعتيف األكلى تجريبية كاألخرل ضابطة، اعتمد الباحث التصمي

يؿ البيانات أظيرت النتائج  كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف تحصيؿ طالب المجمكعة التجريبة الذم درسكا كبعد تحم
 (.24-1988:18باستعماؿ أسمكب االثارة العشكائية مقارنتان بالمجمكعة الضابطة الذم درسكا بالطريقة العادية)الدسكقي، 

 (  1996)دراسة شعبان -ب 
 وائية عمى تحصيل مادة االحياء لدى طالب الصف الحادي عشر()اثر استخدام االثارة العش

أجريت ىذه الدراسة في البحريف كىي جزء مف متطمبات نيؿ درجة الماجستير كرمت إلى معرفة أثر استخداـ االثارة   
ي تألفت مف العشكائية عمى التحصيؿ   مادة االحياء لدل طالب الصؼ الحادم عشر، كتـ اختيار عينة البحث عشكائيا كالت

( طالبا، كىي عبارة عف صفيف مف صفكؼ الرابع االعدادم, بمدرسة المأمكف لمبنيف، بحيث يدرس احد الصفيف كحدة 60)
الحرارة كالتغييرات مف كتاب االحياء لمصؼ الرابع االعدادم باستخداـ االثارة العشكائية لتككف المجمكعة التجريبية، في حيف 

. كقد تبار تحصيمي كأخر لمتفكير العمميالمعتادة ليككف المجمكعة الضابطة، كقاـ الباحث باخيدرس الصؼ األخر بالطريقة 
كذلؾ عمى االختبار التحصيمي البعدم كاالختبار  كالضابطة،أسفرت الدراسة عف كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية 

 (.105 -100: 1996التجريبية)شعباف،  المرجئ في الدرجة الكمية كمستكل التذكر كمستكل الفيـ لصالح المجمكعة
 ( 2011دراسة )جمعة،  -ج
 )أثر أسموب اإلثارة العشوائية في تنمية التفكير اإلبداعي واألداء التعبيري لدى طالبات الصف الخامس األدبي(     
درجة الماجستير ، أجريت ىذه الدراسة في العراؽ في جامعة بابؿ/ كمية التربية االساسية كىي جزء مف متطمبات نيؿ   

كىدفت إلى تعرؼ مدل أثر أسمكب اإلثارة العشكائية  في  تنمية التفكير اإلبداعي كاألداء التعبيرم لدل طالبات الصؼ 
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( طالبة كبكاقع مجمكعتيف تجريبية كضابطة درست المجمكعة التجريبية 73الخامس األدبي  كقد تككنت عينة الدراسة مف )
( طالبة باستعماؿ 36لبة باستعماؿ االثارة العشكائية، كدرست المجمكعة الضابطة كعددىا )( طا37األكلى كىي بكاقع )

الطريقة االعتيادية، كقد كافأة الباحثة بيف مجمكعات البحث لمتغيرات العمر الزمني كالتحصيؿ الدراسي لألبكيف، كبعد 
( فقرة كتـ 40عمى الطالبات بمغت عدد فقراتو )انتياء مدة التجربة التي استمرت شيريف طبقت الباحثة اختبارا تحصيمي 

التأكد مف صدؽ االختبار مف خالؿ عرضيا عمى مجمكعة مف ذكم الخبرة كاالختصاص كتـ حساب الثبات بطريقة التجزئة 
النصفية كصحح باستعماؿ معادلة سبيرماف براكف كتـ حساب معامالت صعكبة الفقرات كمعامؿ التمييز، كلتحميؿ النتائج 

 لعينتيف مستقمتيف كقد تكصمت الدراسة إلى:  T-Testئيا استعممت الباحثة اختبار إحصا
( بيف متكسطي درجات الطالبات الالئي يدرسّف التعبير الكتابي 0.05كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل )-1 

 يقة التقميدية في التفكير اإلبداعي .بأسمكب اإلثارة العشكائية ك درجات الطالبات   الالئي يدرسّف التعبير الكتابي بالطر 
( بيف متكسطي درجات الطالبات الالئي يدرسّف التعبير الكتابي 0.05كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل )-2

بأسمكب اإلثارة العشكائية كدرجات الطالبات الالئي يدرسّف التعبير الكتابي بالطريقة التقميدية في األداء التعبيرم)جمعة، 
2011:1-2.) 

 (2012)دراسة الزبيدي، -د
)أثر أستراتيجيتي التخيل الموجو واإلثارة العشوائية في التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي والذكاء الوجداني لدى طالب 

 الصف األول المتوسط في الفيزياء(
متطمبات نيؿ درجة الدكتكراه، اجريت ىذه الدراسة في العراؽ في جامعة بغداد/ كمية التربية /ابف الييثـ كىي جزء مف   

كىدفت إلى تعرؼ اثر استخداـ التخيؿ المكجو كاإلثارة العشكائية في التحصيؿ كتنمية التفكير اإلبداعي كالذكاء الكجداني 
( طالبا لممجمكعة 28( طالبا كبكاقع )84لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط في الفيزياء، كتككنت عينة الدراسة مف )

 ( طالبا لممجمكعة الضابطة. 28( طالبا لممجمكعة التجريبية الثانية ك)28لى ك)التجريبية األك 
درست المجمكعة التجريبية األكلى باستعماؿ التخيؿ المكجو كدرست المجمكعة التجريبية الثانية باستعماؿ االثارة العشكائية، 

مجمكعتيف لبعض المتغيرات مثؿ العمر الزمني كدرست المجمكعة الضابطة كفؽ الطريقة التقميدية، كقد كافأ الباحث بيف ال
لمطالب كالتحصيؿ الدراسي لألب كاألـ، كاستمرت مدة التجربة شيريف، استعمؿ الباحث في نياية التجربة اختباران تحصيميان 

( فقرة، عرض عمى مجمكعة مف الخبراء كالمحكميف كتـ حساب صدؽ االختبار كثباتو بطريقة 50بمغت عدد فقراتو )
براكف، كذلؾ تـ إيجاد معامالت الصعكبة كالسيكلة لفقرات االختبار  -زئة النصفية كصححت باستعماؿ معادلة سبيرمافالتج

 لتحميؿ النتائج إحصائيا، كتكصمت الدراسة إلى:  T-Testكمعامؿ التمييز لمفقرة، كاستعمؿ الباحث اختبار 
جمكعة التجريبية األكلى التي درست باستعماؿ التخيؿ ( بيف الم0,05كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل ) - 1

 المكجو عمى المجمكعة التجريبية الثانية التي درست باستعماؿ االثارة العشكائية ك لصالح المجمكعة التجريبية األكلى.
لتخيؿ ( بيف المجمكعة التجريبية األكلى التي درست باستخداـ ا0,05كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل ) - 2

 المكجو كبيف المجمكعة الضابطة التي درست باستخداـ الطريقة االعتيادية كلصالح المجمكعة التجريبية.
( بيف المجمكعة التجريبية الثانية التي درست باستعماؿ االثارة 0.05كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل ) - 3

الطريقة االعتيادية كلصالح المجمكعة التجريبية العشكائية كبيف المجمكعة الضابطة التي درست باستعماؿ 
 ب(.-: أ2012الثانية)الزبيدم، 
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 دراسات أجنبية:  -2
 :Feldhausen 1990دراسة -أ

 )معرفة اثر استعمال اسموب االثارة العشوائية في تحصيل طمبة الصف الثامن  في مادة تاريخ الواليات المتحدة(
المتحدة األمريكية كىي جزء مف متطمبات نيؿ درجة الماجستير كرمت إلىمعرفة اثر  الدراسة في الكاليات ىذه أجريت   

استعماؿ اسمكب االثارة العشكائية  في تحصيؿ طالب الصؼ الثامف  في مادة تاريخ الكاليات المتحدة بمغت عينة البحث 
قسمكا عمى مجمكعتيف األكلى ( طالبا، شممت الصفكؼ في احدل المدارس الذم تدرس تاريخ الكاليات المتحدة، 50)

( طالبا درسكا بطريقة اسمكب االثارة العشكائية كاألخرل المجمكعة الضابطة تألفت 25مجمكعة تجريبية بمغ عدد طالبيا )
( طالبا درسكا بالطريقة التقميدية، كتـ إجراء مسح تقكيمي لممجمكعة التجريبية بعد االختبار البعدم كعكلجت 25مف )

 يا  كباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف كتحميؿ التبايف أظيرت النتائج: البيانات إحصائ
كجكد فركؽ دالة إحصائيا في التحصيؿ اآلني كالمؤجؿ لصالح طالب المجمكعة التجريبية الذيف درسكا باستعماؿ االثارة 

 (.Feldhausen,1985:68العشكائية)
 : Hanuscin  2008دراسة -ب 

 لعشوائية في تحصيل طالب الرابع االعدادي في مادة االحياء()اثر االثارة ا
اجريت ىذه الدراسة في امريكا كىي جزء مف متطمبات نيؿ درجة الماجستير ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة اثراالثارة    

الثانكية كتككنت عينت الدراسة مف صفيف مف صفكؼ المرحمة  األككسجيف،العشكائية في التحصيؿ لتدريس خمية تنفس 
( طالبا, إحداىما تمثؿ المجمكعة التجريبية التي تدرس باستخداـ االثارة العشكائية, كاألخرل المجمكعة 52التي بمغ عددىا )

. كأسفرت نتائج الدراسة عف عد الباحث اختبارا تحصيميا بعدياالضابطة التي تدرس باستخداـ الطريقة االعتيادية. كقد ا
%(، 80درجات المجمكعة الضابطة بمغ ) كمتكسط %(، 86طالب المجمكعة التجريبية بمغ ) متكسط درجات االختبار لدل

 (.Hanuscin ،2008: 211)كىذا يدؿ عمى تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في التحصيؿ
 الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية. ثانيا: موازنة

 كعمى النحك اآلتي: ،حثاف مكازنة بينيا مف جية كبينيا كبيف الدراسة الحاليةبعد عرض الدراسات السابقة، سيعقد البا
في ( 2011)جمعة  فقد اجريت دراسة تباينت الدراسات السابقة من حيث مكان أجرائيا: مكان إجراء الدراسات:-1

ردن ( اجريت في اال 1988(  اجريت عمى احدى مدارس بغداد و)الدسوقي، 2012)الزبيدي، محافظة بابل و
( في الواليات المتحده االمريكية Feldhausen, 1990) ( اجريت في البحرين واجريت دراسة1996و)شعبان، 

في اليند اما الدراسة الحالية اجريت عمى المدارس المتوسطو لمبنين في مركز محافظة ( Hanuscin، 2008و)
 بابل.

( الى التعرف عمى أثر 2011يا، فيدفت دراسة جمعة)تباينت أىداف الدراسات السابقة بتباين مشكالت االىداف: -2
 الزبيديلدى طالبات الصف الخامس األدبي و التعبيري  أسموب اإلثارة العشوائية في تنمية التفكير اإلبداعي واألداء

عي ( فيدفت الى تعرف )أثر أستراتيجيتي التخيل الموجو واإلثارة العشوائية في التحصيل وتنمية التفكير اإلبدا2012)
( فيدفت الى )معرفة 1988والذكاء الوجداني لدى طالب الصف األول المتوسط في الفيزياء( اما دراسة الدسوقي)

اثر استعمال االثارة العشوائية في تحصيل طالب الصف السابع في مادة الجغرافية بالمقارنة مع التعميم العادي( 
حياء لدى طالب الصف الحادي مادة اال ية عمى التحصيل( الى)معرفة أثر استخدام االثارة العشوائ1996وشعبان )

( فيدفت عمى)معرفة اثر استعمال اسموب االثارة العشوائية  في تحصيل Feldhausen,1990امادراسة ) عشر(
( الى )معرفة اثر استعمال Hanuscin,2008) طمبة الصف الثامن في مادة تاريخ الواليات المتحدة( وىدفت دراسة

اما الدراسة الحالية فيدفت الى تعرؼ )اثر استعماؿ ، ائية في التحصيل لتدريس خمية تنفس األوكسجين(االثارة العشو 
 اسمكب االثارة غير المنتظمة في التحصيؿ لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط في مادة التاريخ(
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أغمبيتيا قد استعممت التصميـ تكاد تككف الدراسات متشابية في نكع التصميـ التجريبي المستعمؿ، اذ اف : المنيجية-3
كجاءت الدراسة الحالية متفقة مع ما ذىبت إليو الدراسات  ضبط الجزئي المعتمد عمى االختبارالتجريبي المتسـ بال

 السابقة.
  العينة:-4
طالبان في  (84(، ك)2011( طالبة في دراسة جمعة)73تباينت احجاـ عينات الدراسات السابقة، فكاف) حجم العينة:   

( طالبا 50(، ك)1996( طالبا في دراسة شعباف )60( طالبان، ك)70( تألفت مف )1988دراسة الزبيدم، كدراسة الدسكقي )
اما الدراسة الحالية فقد تككنت مف  (Hanuscin,2008( طالبا في دراسة )52(، ك)Feldhausen,1990في دراسة)

 ( طالبان.52)
(  في 2011اسية التي تناكلتيا الدراسات السابقة فقد طبقت دراسة جمعة )اختمفت المراحؿ الدر  المرحمة الدراسية: -5

( درست المرحمة المتكسطة، 1988( درست في المراحؿ المتكسطة، كالدكسقي )2012المرحمة الثانكية، كالزبيدم)
( درست المرحمة المتكسطة، (Feldhausen,, 1990( درست المرحمة االعدادية، ك1996كشعباف)

 درست المرحة االعدادية، اما الدراسة الحالية طبقت في المرحمة المتكسطة.، (Hanuscin,2008)ك
( طبقت عمىى 2012تناكلت بعض الدراسات  الذككر فقط، كاخرل تناكلت االناث فقط، اما دراسة الزبيدم )الجنس:  -6

الذككر، كطبقت دراسة  ( عمى1988(  عمى االناث، كطبقت دراسة )الدكسقي 2011الذككر فقد طبقت دراسة)جمعة 
فطبقت عمى   (Hanuscin,  2008)(، كدراسة (Feldhausen, 1990 ( عمى الذككر، اما دراسة1996)شعباف 

 .فقد طبقت ايضان عمى الذككر فقط الذككر، اما الدراسة الحالية
 االدوات المستعممة:  -7

( 2012( كالزبيدم )2011يا، فقد اعتمدت دراسة جمعة )تباينت االدكات المستعممة في الدراسات السابقة بتبايف اىداف     
اختباران تحصيمي، ككذلؾ ( Hanuscin.,  2008)( ك(Feldhause, 1990( ك1996( كشعباف )1988كالدكسقي )

 .فقد استعممت اختبار تحصيمي أيضان الدراسة الحالية 
صائية المستعممة في تحميؿ بياناتيا، كتصاميميا اتفقت الدراسات السابقة في نكعية الكسائؿ االحالوسائل اإلحصائية:  -8

(، كمربع كام كمعادلة بيرسكف كمعادلة  T- Testالتجريبية كأىدافيا كحجـ عيناتيا، فقد استعمؿ االختبار التائي )
 براكف, كبذلؾ اتفقت مع الدراسة الحالية  في استعماليا لمكسائؿ االحصائية نفسيا. -سبيرماف

راسات السابقة عمى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية لصالح المجمكعات التجريبية التي اتخذت تتفؽ الد :النتائج -9
 متغيرات مستقمة مختمفة بالنسبة لممتغير التابع اما الدراسة الحالية ستعرض نتائجيا في الفصؿ الرابع.

لمرتبطة بالبحث الحالي استفاد من خالل جمع واستقراء الدراسات السابقة ا جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة: -3
 الباحث من تمك الدراسات في جوانب عدة في البحث الحالي ىي: 

 بناء منيجية لمبحث الحالي تتفؽ مع اغمب منيجيات الدراسات السابقة. -
 تصميـ أداة بحث مناسبة لظركؼ البحث الحالي كمتطمباتو. -
 كضع خطة مناسبة لكيفية تحقيؽ أىداؼ البحث الحالي. -
 اختيار الظركؼ التجريبية المناسبة ألداء التجربة كتطبيؽ إجراءات البحث كاالختبار.  -
 معالجة بيانات البحث الحالي مف حيث اختيار الكسائؿ اإلحصائية المناسبة كتحميؿ النتائج. -
  االستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في دعـ صحة نتائج البحث الحالي. -
 در ىذه الدراسات في جمع بعض المعمكمات عف البحث الحالي. االستفادة مف مصا -
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 الفصل الثالث
جراءاتو  منيج البحث وا 

المتمثمة بتحديد المنيج المناسب كاختيار التصميـ  إلجراءات المستعممة في ىذا البحثيتناكؿ ىذا الفصؿ عرض ل      
كعرضا لمتطمبات البحث كأدكاتو ككيفية تطبيقيا كالكسائؿ  التجريبي المالئـ, كطريقة اختيار العينة  كتكافؤ المجمكعتيف،

 اإلحصائية  المستعممة  لتحميؿ النتائج. 
يتألؼ مجتمع البحث االصمي مف المدارس المتكسطة التابعة لممديرية العامة لتربية محافظة بابؿ)حدكد  مجتمع البحث:  

احثاف طريقة السحب العشكائي في اختيار إحدل المدارس ( مدرسة، كقد استعمؿ الب25مدينة الحمة( التي يبمغ عددىا )
كذلؾ لتككف العينة األساسية لتطبيؽ التجربة الحالية، فكقع االختيار عمى متكسطة حمكرابي )لمبنيف( لتطبيؽ التجربة.، ككاف 

طالبا في ( 33( طالبا  مكزعيف عمى أربع  شعب كبكاقع )131عدد طالب  الصؼ الثاني المتكسط في المدرسة  ىك )
( طالبا في شعبو د، كباستعماؿ أسمكب السحب 31( طالبا  في شعبو ج ك)34( طالبا  في شعبو )ب( ك)33شعبو )أ( ك )

 العشكائي، اختار الباحثاف اثنيف مف الشعب لتمثال المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ككاالتي:  
 بية التي تدرس كفؽ اسمكب االثارة غير المنتظمة.( طالبا كتمثؿ المجمكعة التجري33)شعبة أ( كعدد طالبيا ) -1
 ( طالبا كتمثؿ المجمكعة الضابطة كالتي تدرس بالطريقة االعتيادية .33)شعبة ب( كعدد طالبيا )-2

 تكافؤ مجموعتي البحث:
عمى سير حرص الباحثاف قبؿ الشركع بالتجربة عمى اجراء التكافؤ بيف مجمكعتي البحث في بعض المتغيرات التي قد تؤثر 

 التجربة كنتائجيا كمف ىذه المتغيرات:
المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والتباين والقيمتان التائيتان  (1العمر الزمني لمطالب محسوبًا بالشيور: جدول) -1

 )المحسوبة والجدولية(لمعمر الزمني لطالب مجموعتي البحث
 

 المجمكعة
عدد أفراد 

 العينة
المتكسط 
الحسابي 
 باألشير

 
 التبايف

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

مستكل  القيمة التائية
 الداللة
0,05 

 الجدكلية المحسكبة

  8,30 68,95  162,73 33 التجريبية
64 

 
0,16 

 
2 

 غير دالة
 احصائيان 

 7,78 60,56 162,42 33 الضابطة

 
ين واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة ( المتوسط الحسابي والتبا2درجات اختبار الذكاء: جدول ) -2 

 والجدولية لمجموعتي البحث في اختبار الذكاء
حجـ  المجمكعة 

 العينة 
المتكسط 
 الحسابي 

االنحراؼ  التبايف
 المعيارم

درجة 
 الحرية 

عند مستكل الداللة  القيمة التائية
 الجدكلية  المحسكبة  0,05

  18,34 4,28 34,82 33 التجريبية 
64 
 

 
36 ،0   

 
2 
 

 
     10,76 3,28   35,15 33 الضابطة  غير دالة
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المحسوبة  (2كا) )تكرارات التحصيل الدراسي آلباء مجموعتي البحث وقيمتا (3التحصيل الدراسّي لآلباء: جدول ) -3
 والجدولية(

( المحسوبة 2كاالبحث وقيمة ) ( تكرارات التحصيل الدراسي ألميات مجموعتي4جدول ): التحصيل الدراسي لؤلميات-4
 والجدولية

 م(:2013 -2012درجات مادة التاريخ في اختبار اخر السنة لمعام الدراسي ) -5 
 (5جدول )                                    

والداللة االحصائية لدرجات  نحراف المعياري والتباين والقيمتان التائيتان )المحسوبة والجدولية(المتوسط الحسابي واال 
 2013-2012ي البحث لمعام طالب مجموعت

عدد أفراد  المجمكعة
 العينة

المتكسط 
 الحسابي

 
 التبايف

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

 مستكل الداللة القيمة التائية
0.05 

 الجدكلية المحسكبة
   9,60 92,18 72,61 33 التجريبية

64 
  

0,13 
 2  

 10,67 113,78 72,30 33 الضابطة غير دالة

 متطمبات التجربة: 
 مرَّت التجربة بالخطكات اآلتية:

 تحديد المادة العممية: -1
قبؿ بدء التجربة، حدد الباحثاف المادة العممية التي سيدرسانيا في أثناء مدة التجربة، كىي الفصميف االكؿ كالثاني مف     

ـ(، كتشمؿ 2014 –2013) سط، لمعاـ الدراسيكتاب التاريخ العربي االسالمي المقرر تدريسو لطالب الصؼ الثاني المتك 
 الفصكؿ اآلتية:

 
 
 

 
 المجمكعة

 حجـ العينة

ئية
بتدا

+ أ
ب 

كيكت
قرأ 

ي
 

دية
عدا

+ إ
طة 

كس
مت

 
   

طة
كس

كمت
ية 

 
 

مكـ
 دب
ؽ+

 فك
فما

س 
ريك

الك
بك

 

درجة 
 الحرية 

مستكل الداللة  2قيمة كا
0.05 

 الجدكلية المحسكبة

  11  9 13 33 التجريبية
2 

 
0,276 

 غير دالة 5,991

 9   10 14 33 الضابطة

 
 المجموعة

حجم 
 العينة

تب
ويك

قرا 
ي

 
 

ئية
بتدا

ا
طة 

وس
مت

دية 
عدا

إ
 

 

وم 
دبم

س 
ريو

الو
وبك

وق
ا ف
فم

 
 

درجة 
 الحرية  

مستوى الداللة  2قيمة كا
0.05 

 الجدولية المحسوبة

  11 5 6 6 5 33 التجريبية
4 
 

 
0,402 

9,4888  
 غير دالة

 12 6 4 5 6 33 الضابطة
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 :الرسالة االسالميةالفصل االول
 المبحث األكؿ: مكة المكرمة قبؿ االسالـ .

 المبحث الثاني: الدعكة االسالمية .
 المبحث الثالث: ىجرة الرسكؿ الى المدينة المنكرة )يثرب( .

 ق( .13-11في عيد الخمفاء الراشديف ): الدكلة العربية االسالمية الفصل الثاني
 المبحث األكؿ: الفتكحات العربية االسالمية.

 المبحث الثاني:فتح العراؽ.
 المبحث الثالث: بناء مؤسسات الدكلة.

 صياغة األىداف السموكية: -2
ة التي يتكقع أف يظيرىا إف تحديد األىداؼ السمككية لو أثر ميـ في العممية التربكية؛ ألنيا تتضمف السمككيات النيائي    

ف اليدؼ مف استعماؿ األىداؼ السمككية في التدريس ىك جعؿ المدرس  الطالب بعد مركرىـ بمكاقؼ كخبرات تعميمية، كا 
كلـ يككنكا قادريف عمى عممو قبؿ ذلؾ  سو مكضكعا أك تجربة أك نشاطا ما،يفكر بما يريد مف طالبو أف يتعممكه بعد تدري

 (.92: 2001التدريس)عقؿ، 
لمطالب كتساعد األىداؼ السمككية المػػػػػدرس عمى تحديد ظػػػػػػػػركؼ التعػػػػػػػمـ المػػػػػػالئمة لمميػػػػػػػػارات المختمفة التي ينبغي      

كصؼ العمؿ التربكم أك صػػػػػػػػياغة األىداؼ فػػػػي عبارات  أف مسؤكلية المدرس أكبر مف مجرد تعمميا، كىػػػػػذا يعنػػػػي
: 1996فيػػػػػي تشمػػػػؿ أيضا تصنيػػػػػػؼ ىذه األىػػػػػداؼ إلى الفئػػػػػػػات السمككية التي تنتمي إليو.)أبك حطب كآماؿ،  سػػػػػمككيػػػػة،

106 .)                                
حظتو كقياسو، كيتكقع مف بأنو" نكع مف الصياغة المغكية التي تصؼ سمككان معينان يمكف مال اليدف السموكيكيعرؼ     

 (.88: 2004الطالب أف يككف قادران عمى أدائو في نياية نشاط تعميمي تعممي محدد")الحمكز، 
لذا صاغ الباحثاف أىدافان سمككية خاصة في ضكء محتكل المادة المقرر تدريسيا في  مدة التجربة، التي اقتصرت  

( لسيكلة مالحظتيا Bloomبيؽ( مف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمـك )عمى المستكيات الثالث األكلى )المعرفة، الفيـ، تط
( ىدفان سمككيان، عرضت عمى مجمكعة مف المحكميف لبياف آرائيـ في سالمة صياغتيا كشمكليا 110كقياسيا، فبمغ عددىا )

خبراء, اذ يشير %( فما فكؽ مف أراء ال80لممادة كدقة تصنيفيا، كقد اعتمدت األىداؼ التي حصمت عمى نسبة مكافقة )
( إلى أف الباحث يشعر باالرتياح العتماد الفقرات إذا كانت نسبة اتفاؽ المحكميف بقبكليا ) ، 75)بمـك %( فأكثر )بمـك

(أىداؼ لـ 5( ىدؼ  بعد استبعاد )105(، كبذلؾ بمغ عدد األىداؼ التي حصمت عمى نسبة االتفاؽ  )126، 1984
 تحصؿ عمى نسبة االتفاؽ المطمكبة..

 :عداد الخطط التدريسيةإ-3
التخطيط الدراسي الجيد شرط ضركرم لمتدريس الناجح، كالسيما بعد أف أصبح مف غير الممكف اعتماد المدرس عمى     

 )1997:183الخبرة السابقة فقط، في ظؿ التقدـ العممي كالتقني)كراجة، 
لتي يضطمع بيا المدرس كطالبو لتحقيؽ أىداؼ تصكرات مسبقة لممكاقؼ كاإلجراءات التدريسية اىي  كالخطة التدريسية: 

 (.23: 2002تعميمية معينة، كتضـ ىذه العممية تحديد األىداؼ كاختيار الطرائؽ التي تساعد عمى تحقيقيا)جامؿ، 
لذا أعد الباحثاف خططان تدريسية لممكضكعات التي تدرس في أثناء مدة التجربة  في ضكء األىداؼ السمككية المحددة،     
( خطة لكؿ مجمكعة مف المجمكعتيف)التجريبية كالضابطة(، ثـ اختار نمكذجيف اثنيف منيا في تدريس 15تي بمغ عددىا )كال

مكقع مكة المكرمة األكؿ عمى كفؽ اسمكب االثارة غير المنتظمة، كالثاني عمى كفػؽ الطريقػػػػة االعتيادية المحاضرة، ثػػػـ 
الخبراء كالمتخصصيف بالمناىج كطرائؽ تدريس المكاد االجتماعية كالقياس  عػػرض ىػذيف االنمكذجيف عمى مجمكعة مف
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كالتقكيـ الستطالع آرائيـ كممحكظاتيـ كمقترحاتيـ؛ لتحسيف صياغة تمؾ الخطط، كجعميا سميمة تضمف نجاح التجربة، كفي 
 تيا النيائية جاىزة لمتطبيؽ .ضكء ما أبداُه الخبراء كالمتخصصكف أجرل الباحث التعديالت الالزمة فييا، فأصبحت بصيغ

 تطبيق التجربة: -4  
بعد تأكد الباحثاف مف تكافؤ مجمكعتي البحث في المتغيرات األربعة المذككرة آنفان، كبعد استقرار النظاـ المدرسي،      

نيف في يـك كتثبيت جدكؿ الحصص، كاستكماؿ مستمزمات التجربة، باشر بتطبيؽ تجربتو في متكسطة حمكرابي النيارية لمب
 .12/2013/ 23 ـك االثنيف المكافؽكاستمرت التجربة لغاية ي 9/10/2013االربعاء المكافؽ 

 الوسائل االحصائية: -5
 استعمؿ الباحثاف في إجراءات بحثيما، كتحميؿ نتائجو الكسائؿ اإلحصائية اآلتية: 
 (135: 2010. )الدعيمج،  T-Testاإلختبار التائي  -1
 (127: 2004)عبد الحفيظ كاخركف، . Person Correlation Coefficientبيرسكف معامؿ ارتباط  -2
 (2004:135)عبد الحفيظ كاخركف،  Spearman– Brownبراكف  –معادلة سبيرماف-3
 (107: 2007. )الكبيسي,  Item Difficultyمعادلة معامؿ الصعكبة -4
 (179: 2007سي,( )الكبيItem Discriminationمعادلة قكة تمييز الفقرة) -5
 (267: 2004( )عبد الحفيظ كاخركف،  Chi– Squaإختبار مربع كام) -6
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرىا

النتائج التي أسفر  الفصؿ الثالث، يعرض الباحثاف في بعد انتياء تجربة البحث عمى كفؽ اإلجراءات التي عرضت في    
طريؽ المكازنة بيف متكسطات مجمكعتي البحث، ثـ تفسير تمؾ النتائج، كعمى عنيا تحميؿ البيانات عمى كفؽ فرضيتو عف 

 النحك األتي:     
 أوال: عرض النتائج:

 نصت فرضية البحث عمى انو:
بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية الذيف  (0,05ليس ىناؾ فرؽ ذك داللو إحصائية عند مستكل داللو )    

تعماؿ االثارة غير المنتظمة كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف المادة يدرسكف مادة التاريخ باس
 نفسيا بالطريقة االعتيادية في التحصيؿ الدراسي 

كقد تحقؽ الباحثاف مف صحة الفرضية مف خالؿ استخراج المتكسط الحسابي كالتبايف لدرجات طالب المجمكعتيف    
صيؿ الدراسي، كباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفرؽ بيف )التجريبية كالضابطة( في التح

 (   6المتكسطيف ككانت النتائج عمى ما مبيف في جدكؿ)
 (6جدول )                               

والداللة اإلحصائية لدرجات  المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري والتباين، والقيمتان التائيتان )المحسوبة والجدولية(
 طالب مجوعتي البحث في االختبار التحصيمي.

 المجمكعة
 عدد

 العينة
 المتكسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 التبايف
درجة 
 الحرية

 مستكل الداللة القيمة التائية
 الجدكلية المحسكبة (0,05)

 13,64 3,69 33,15 33 التجريبية
64 3.39 2.00 

 ئيان دالة احصا
 27,15 5,21        29,42 33 الضابطة 
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(، كاف 13,64( درجة، كتباينيا )33,15) ( أف متكسط درجات  طالب المجمكعة التجريبية6يتضح مف الجدكؿ )      
(، 3.39(، كاف القيمة التائية المحسكبة )27,15( درجة، كتباينيا )29,42متكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة )

(، كىذا يدؿ عمى تفكؽ 64(، كدرجة حرية )0,05( عند مستكل داللو )2.00بر مف القيمة التائية الجدكلية البالغة )كىي اك
طالب المجمكعة التجريبية التي  درست باستعماؿ االثارة غير المنتظمة عمى طالب المجمكعة الضابطة  التي درست 

الصفرية التي كصفيا الباحثاف، كتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص  بالطريقة االعتيادية في التحصيؿ، كبذلؾ ترفض الفرضية
عمى انو يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات طالب المجمكعة  التجريبية التي درست باستعماؿ اسمكب االثارة 

تيجة البحث الحالي غير المنتظمة، كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية، كتتفؽ ن
مع نتائج معظـ الدراسات السابقة التي اطمع عمييا الباحثاف، كتـ عرضيا في الفصؿ الثاني رغـ االختالؼ في البيئة 

 .المادة كالمرحمة الدراسية كالجنسكطبيعة 
 ثانيا: تفسير النتائج:

مكعة التجريبية الذيف يدرسكف مادة التاريخ في ضكء النتائج التي تـ عرضيا يعتقد الباحثاف أف سبب تفكؽ طالب المج     
باستعماؿ اسمكب االثارة غير المنتظمة عمى طالب المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في 

 التحصيؿ قد يعزل سبب ىذه النتيجة إلى:  
ؿ مع الدرس اعتمادان عمى تنكع اإلجابات أف استعماؿ االثارة غير المنتظمة يجعؿ الطالب في مكقؼ جيد كمتفاع -1

 .ذم يعتمد عمى الطريقة االعتياديةكتشعبيا ككثرتيا، بدالن عف المكقؼ غير المتجدد ال
ي التعمـ كزيادة االثارة غير المنتظمة مف األساليب التدريسية الحديثة التي نمت خبرة الطالب كزادت مف رغبتيـ ف-2

 .تحصيميـ الدراسي
 ارة غير المنتظمة في مساعدة الطالب عمى التذكر كاالحتفاظ بالتعمـ.أسياـ االث-3  
ثارة عنايتيـ لمدرس كتنظيـ أفكارىـ بحيث تككف ذات -4 اف اسمكب االثارة غير المنتظمة ساعدت عمى شد انتباه الطالب كا 

 معنى.
الع الجاد عمى المادة ثـ إعادة تنظيميا جعؿ دكر الطالب أكثر إيجابية ِإْذ إفَّ ىذا اأُلسمكب يتّطمب مف الطالب اإلطّ   -5

 عمى ىيئة االثارة غير المنتظمة, كىذا يتطمب عمميات عقمية عميػا مف أفعاؿ المقارنة, كالتطبيؽ, كالربط, كالتفسير.
 إف استعماؿ االثارة غير المنتظمة كلككنيا لـ تعرض عمى الطالب مسبقا خمقت لدييـ اإلثارة كالتشكيؽ لمدرس الذم يزيد-6

 التحصيؿ كىذا ما تكصمت إليو نتيجة البحث. 
تمعب دكران كبيران في عرض الحقائؽ العممية كعمى تكضيحيا كتبسيطيا كفي عممية تككيف المفاىيـ لما ليا مف إمكانيات -7

 .اضر منيا كالماضي القريب كالبعيدعرض األحداث كالمكاقؼ كالعمميات التي تكضح الح
ة كجدكا في استعماؿ االثارة غير المنتظمة في درس التاريخ أسمكبان جديدان، كفيو كسر إف طالب المجمكعة التجريبي-8

 .عتيادية مما حقؽ نتائج ايجابيةلمرتابة المعتادة في الدركس اال
 

 الفصل الخامس
 االستنتاجات و التوصيات والمقترحات

 أواًل: االستنتاجات .
 ستنتاج ما يأتي:  في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة يمكف ا

استعماؿ اسمكب االثارة غير المنتظمة في التدريس يتماشى مع متطمبات التربية الحديثة كالتطكر العممي كخاصة  إف .1
ارة ثفي الميداف التربكم مما يساعد عمى تحقيؽ اتجاه رئيس مف اتجاىات الفكر التربكم المعاصر كأىدافو كىك است

 كف كثيرا لكؿ جديد كغير مألكؼ. الطالب نحك التعمـ كالطالب يتشكق
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إف استعماؿ اسمكب االثارة غير المنتظمة في تدريس مادة التاريخ أدل إلى زيادة اىتماـ المدرس كالطالب بالدرس عمى  .2
ثارة الحماس لدييـ.   حد سكاء  كا 

رة غير المنتظمة إف تدريس مادة التاريخ العربي االسالمي لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط باستعماؿ اسمكب االثا .3
 .يـ باستعماؿ الطريقة االعتياديةساعد عمى رفع مستكل تحصيميـ أفضؿ مف تحصيم

كجيدان  اف استعماؿ االثارة غير المنتظمة في تدريس مادة التاريخ لمصؼ الثاني المتكسط يتطمب مف المدرس كقتان   .4
 إضافييف أكثر مما ىك مطمكب في الطريقة االعتيادية .

ثارة غير المنتظمة في تثبيت المعمكمات في أذىاف الطالب كتنمية تفكيرىـ العممي لمدة أطكؿ مما لك يسيـ اسمكب اال .5
 استعممت الطريقة االعتيادية.

  ثانيًا: التوصيات:
 في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة يكصي الباحثاف بما ياتي:

عطائيا مكانة الاسمكب االثارة غير المنتظمة في تكجيو المدرسيف كالمدرسات إلى ضركرة االىتماـ باستعماؿ  .1 تدريس، كا 
 متميزة ضمف الخطط التدريسية اليكمية . 

التأكيد عمى استعماؿ اسمكب االثارة غير المنتظمة في تدريس مادة التاريخ لمصؼ الثاني المتكسط لفكائدىا الفائقة في  .2
 رفع مستكل التحصيؿ.

 ب االثارة غير المنتظمة مف قبؿ المدرس كتعكيد الطالب عمييا.مراعاة القكاعد السميمة في أعداد اسمك  .3
أثناء الخدمة عمى كيفية استعماؿ اسمكب االثارة غير المنتظمة في التدريس نظرا  تح دكرات تدريبية لمدرسي التاريخ.ف5

 العممي . ألىميتو في إيصاؿ المعمكمات كالميارات كالحقائؽ كالمفاىيـ بصكرة كاضحة لمطالب كتنمية تفكيرىـ
 ثالثًا: المقترحات:

 استكماالن لمبحث يقترح الباحثاف ما يأتي: 
 إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى مراحؿ كمكاد دراسية أخر. .1
 إجراء دراسة تقكيمية في مدل استعماؿ أسمكب االثارة غير المنتظمة في المدارس المتكسطة .  .2
 غير المنتظمة في التدريس في متغيرات أخرل غير التحصيؿ . إجراء دراسة حكؿ استعماؿ اسمكب االثارة  .3
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