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اسباب تدني مستوى طلبة الصف الخامس االدبي في مادة تاريخ اوروبا 

 وامريكا الحديث والمعاصر من وجهة نظر مدرسي المادة ومدرساتها

 

Reasons for the low level of Literary fifth year Students 

in the couse of the Modern and Contemporary History of 

Europe and American from the course Instructors’ 

perspective 

 Jibbori-Lect. Salih S. Kadhim AL(1) د صالح صاحب كاظم الجبوريم.

 المستخلص

البحث احلايل اىل معرفة  اســـــــباب تدين مســـــــتوى طلبة الصـــــــف اخلامس االديب يف مادة اتريخ يهدف 
اوراب وامريكا احلديث املعاصــــر(، اتبع الباحث املنهج الوصــــفي؛ النه املنهج املناســــب لطبيعة البحث، ميثل 

عينة اجملتمع ج البحث العلمي املســــــــتعملة يف البحوث الرتبوية والنفســــــــة، وبعد ان حدد الباحث احد مناه
( مدرســــــــاً ومدرســــــــة للعام الدراســـــــي 40 املدرســــــــني واملدرســــــــات يف مديرية تربية كربالء( والبالغ عددهم  

2017-2018. 
حيث تناول الفصـــــــــل االول مشـــــــــكلة البحث وامهيته واهدافه، والفصـــــــــل الثاين عرض الباحث االطار 

 عرض االســــتبانة لغرض التوصــــيل اىل النظري والدراســــات الســــابقة، وتناول الفصــــل الثالث االجراءات وم
اهم االسباب اليت ادت اىل تدين مستوى الطلبة يف مادة التاريخ االوريب وامريكا احلديث واملعاصر، وتناول 

 الفصل الرابع نتائج البحث والفصل اخلامس تناول النتائج والتوصيات واملقرتحات.

                                                        
 املديرية العامة لرتبية كربالء املقدسة. -1
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 Abstract 
The current research aims at finding out the reasons for the low level of 

fifth grade literary students in the history of Europe and modern America. 

The researcher followed the descriptive approach because it is the 

appropriate approach to the nature of research. It is one of the scientific 

research methods used in educational research. In the Directorate of 

Education Karbala) and the number of (40) teachers and schools for the 

academic year 2017-2018. 

The second chapter deals with the theoretical framework and the 

previous studies. The third chapter deals with the procedures. The 

questionnaire was presented for the purpose of connecting to the most 

important reasons that led to the low level of students in the history of Europe 

and modern America. V to address the findings, recommendations and 

proposals as well as a number of proposals.  

 

 الفصل األول: مشكلة البحث واهميته

  Research problemاوال: مشكلة البحث
ابت من املعروف ان للتعليم الدور الكبري يف تقدم الشـــــــــعوب واالمم ووصـــــــــوهلا اىل اعلى مراحل الرقي 

اهم اســـــــباب تقدمها هو اهتمامها ابلتعليم، يف الوقت الذي فنظرة بســـــــيطة اىل الشـــــــعوب املتقدمة جند ان 
نالحظ فيه ان الدول اليت تعاين من التخلف رغم ضــخامة مواردها ال ختصــص إال نســب متواضــعة للتعليم 

 والعراق احدها.
وال شـــك ان تدريس التاريخ ضـــروري لرتبية املواطن وتعرفه على االحداث يف وطنه او يف العامل النه قد 

 ويتاثر به.يؤثر 
ومن خالل اطالع الباحث على كتاب التاريخ االوريب ولقاء املدرســــــــــــــني حدد الباحث املشــــــــــــــكلة يف 

 اآلط:
 حجم الكتاب وكثرة املعلومات واالفكار فيه، وعدم استطاعة غالبية الطلبة من االملام والشكوى منه. ❖
ىل التطوير والتحســــــــــني فما يزال اتباع بعض املدرســــــــــني طرائق ال تتالءم مع مادة التاريخ فهي حتتاا ا ❖

واقع العملية تقليدايً قياســياً يف املســتجدات واالجتاهات املعاصــرة وكذلك ال تســتطيع ان تقدم النواتج 
 املرغوب فيها على اختالف انواعها كاملعلومات والعادات واملهارات واالجتاهات.

لتاريخ االوريب يف حمافظة كربالء ووجد اسفاض واضــــــح يف نتائج الطلبة يف املرحلة االعدادية يف مادة ا ❖
 حرص املدرسني على ا اء املادة دون النظر اىل العوامل املؤدية اىل هذا االسفاض.

 واستناداً اىل ما سبق فقد حددت مشكلة البحث يف السؤال االط:
دة اتريخ ما أهم االســباب اليت تؤدي اىل تدين مســتوى طلبة املرحلة االعدادية  الصــف اخلامس( يف ما

 اوراب وامريكا احلديث واملعاصر من وجهة نظر مدرسيي املادة ومدرساهتا؟



  

 اسباذ تدك مستو  َُبة الصف اخلامس االدي يف مادة اتريخ اورواب وامريكا اَلدي  واملعاصر 

665 

  The importance of the researchثانيًا: اهمية البحث
الرتبية هي اساس بناء البشرية وفالحها والطاقة الغنية اليت تزكي االنفس ورشدها اىل عبادة هللا عزوجل 

شارة اىل دور الرتبية يف احلياة منها وصفه سبحانه وتعاىل لرسول الكرمي ففي القرآن الكرمي وردت اكثر من ا
( واخللق 4ســــــــــــورة القلم االية   وأنك لعلى خلق عظيمبقوله  --وخام انبيائه حممد املصــــــــــــطفى 

العظيم هو اعلى مة من مات الرتبية فالرتبية عملية تعمل على تكيف الفرد مع بيئته ليتمكن من مواجهة 
ابالســـــــــــــــلوب الـذي خيـدمـه وخيـدم جمتمعـه وابلتـايل يتم من  العقبـات والظروف البيئيـة وكيفيـة التعـامـل معهـا

النتقال به من جمرد كونه فرداً اىل انســــــــــــــان وان يشــــــــــــــعر ابالرتقاء اىل خالهلا بناء واعداد الفرد يف اجملتمع وا
اجملتمع ومتيزه عن غريه من اجملتمعــات االخرى فمســـــــــــــــتوى اي جمتمع ال يتحــدد أبمكــاانتــه االقتصــــــــــــــــاديــة 
واالساسية او مستوايته الفنية والتقنية فحسب بل يتوقف على مستوى التعليم والتدريب فيه فاجملتمع الذي 

يتقدم وتتطور مؤســــــــــســــــــــاته الرتبوية عليه ان يكون اكثر فعالية وجتارب مع متطلبات التطور كما ان يرد ان 
الرتبية ال تســــــــــــــتطيع حتقيق ما تطمح له وتصــــــــــــــبوا اليه اال من خالل النظام الرتبوي لتحقيق اكرب عائد من 

 (22: 1982التنمية يف كافة جماالت احلياة.  عرفان،
اجملتمعـــات يف ميـــادين احليـــاة املختلفـــة رهينـــة مبـــدى التطور العلمي  لـــذا تعـــد عمليـــة تقـــدم جمتمع من

والتكنوجلي الــذي حيرزه اجملتمع ويعتمــد التطور بــدوره على جودة النظــام الرتبوي وفعــاليــة واجلودة التعليميــة 
س يف حتقيق املتبعة فيه؛ ألن تطور النظام الرتبوي وفاعليته أتط نتيجة الدور الفاعل واملؤثر الذي يؤديه املدر 

االهداف الرتبوية املنشـــــــــــــــودة اليت تعد من اهم االســـــــــــــــس اليت تزيد من تطوير النظام الرتبوي وفاعليته  ا 
ينعكس على تطور اجملتمع لذا ازدادت امهية املدرس ومكانته يف عصـــــر االنفجار والتقدم التكنلوجي الذي 

ا او بعدد ســـكا ا وامنا بقدر ما تقدمه للعامل يشـــهده العامل اليوم واألمم، اليوم مل تعد تقاس  جم مســـاحته
 (31: 1990من علوم وما تنتجه من تكنلوجيا متطورة.  شوق، 

ان كيــان االمــة يتوقف على نوع مواطنيهــا ويتوقف نوع هؤالء املواطنني اىل حــد كبري على نوع الرتبيــة 
 (81: 1971الرتبية.  عبيد، اليت يتلقو ا واملدارس هو احد االسس املهمة اليت تسهم يف تقرير نوع 

ويشـــــــــــكل املنهج املدرســـــــــــي االطار الكلي للعملية الرتبوية، وهي اداة الرتبية يف حتقيق اهدافها، ومبا ان 
املنهج املدرســـــي الوســـــيلة اليت حتقق اهداف الرتبية لذا وجب هلذا املنهج ان يواكب حركة اجملتمع يف تطوره 

 (4: 2000وتعبريه عن اهدافه.  حممود، 
نَّ مناهج املواد االجتماعية جيب ان تنظم وتتدرا ابلتاكيد اخلاص على اخلربات الســــــــــــابقة واحلاجات إ

 (56: 1959احلاضرة، وقابليات الطالب يف  تلف مستوايت االعمار ودرجة صعوبة املادة.  صرافه، 
ذلك يكون اعداد وتعد املواد االجتماعية من اكثر املواد صــــــــــــــلة وارتباطاً بواقع اجملتمع ومشــــــــــــــكالته وب

املواطن الصا  القادر على املشاركة يف بناء جمتمعه من االهداف اليت تسعى اليها وهذه املناهج اليت تسهم 
اىل حد كبري مبا هلا من طبيعة اجتماعية وامكانيات متعددة يف تنمية القدرة على حل املشـــــــــــــــاكل والتفكري 

الشـعور بدوره االجتماعي وخلق الشـخصـية االجتماعية العلمي كما وهلا دور يف مسـاعدة الفرد على تنمية 
كما تســــــــــــاعد على ادراك الطالب حلقيقة ما جيري يف اجملتمع ســــــــــــياســــــــــــياً واقتصــــــــــــادايً واجتماعياً وثقافياً. 

 (.17: 2010 الزايدات وقطاوي،
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ألكرب وان موضــــوع دراســــة التاريخ يف املدرســــة ليس جمرد شــــيء مكتســــب لعدد كبري من احلقائق، وال  
كمية  كنة من املعلومات التارخيية فحســــــــب بل ملعرفة شــــــــاملة للتاريخ، ويتطلب ذلك زمناً اكثر بعداً من 
الزمن الذي تكرســـه املدرســـة يف التعليم، يتحقق التدريس اجليد ملادة التاريخ يف املرحلة االعدادية عن طريق 

ن حقيقـــــة وجوده ككـــــائن حي. الوعي الكـــــامـــــل لطبيعـــــة  علم التـــــاريخ( ومن خاللـــــه يـــــدرك االنســـــــــــــــــــا
 James,1982:49.) 

ومادة التاريخ مادة هلا دورها يف هذا الشـــان بل هي ليســـت مبناى عن هذا االمر فهي مادة دراســـية يف 
 (164: 1990اجلدول الدراسي وهلا ومجيفة اساسية يف بناء النظام القيمي.  اللقاين واخرون،

وهو املنفذ لرســــــالة املنهج والرســــــالة العلمية املوكلة اليه، وهو واملدرس الناجح هو قائد العملية الرتبوية، 
الـــــذي يقع عليـــــه عـــــبء حتمـــــل امـــــانـــــة العلم واملتعلمني، وملعين تقـــــدمي النشـــــــــــــــيء الصـــــــــــــــــــا  للمجتمع 

(، فالدول املتقدمة تؤمن ابن املدرس هو عصــــــــــــب العملية التعليمية وقطب رحاها 106: 2003 دندش،
 (16: 1992محد، والعامل الرئيس يف جناحها.  ا

( ان ضـعف التحصـيل الدراسـي يعين تدين التحصـيل الدراسـي للطالب اىل ما دون 2006ويرى عواد 
املســـــتوى العادي املتوســـــط ملادة دراســـــية او اكثر، ويرجع ذلك الســـــباب متعددة، يتعلق بعضـــــها ابلطالب 

ية، وابلرغم من القدرات اليت وبعضـــــها االخر ابلبيئات املختلفة املدرســـــية واالســـــرية واالجتماعية والســـــياســـــ
ميتلكها الطالب وتؤهله للوصـــول اىل مســـتوى حتصـــيل دراســـي مناســـب لعمره الزمين فانه قد يرســـب ملرة او 

 (20: 2006اكثر يف صفه.  عود، 
( ان ضــــــــعف التحصــــــــيل هو الضــــــــعف يف اتقان مجلة من املهارات واملعارف اليت 2004ويؤكد علي  

تعرضــــــــه خلربات تربوية يف مادة دراســــــــية معينة، او جمموعة من املواد، وميثل  ميكن ان ميتلكها الطالب، بعد
مفهوم ضــــعف التحصــــيل الدراســــي عدم قدرة الطالب على اســــتيعاب املواد الدراســــية املقررة ومدى قدرته 

 (54: 2001على تطبيقها.  علي،
يزاً يف تشــــــكيل شــــــخصــــــيات وأتط امهية البحث من خالل تناوله املرحلة االعدادية اىل تؤدي دوراً متم

الطلبة يف ســــــــــن املراهقة، اذ تتبلور فيها ميول الطلبة واجتاهاهتم وقدراهتم، حيث نشــــــــــا امليول من خالل ما 
تقدم من امهية املادة التاريخ عامة والتاريخ االوريب بصــــــورة خاصــــــة، فان الباحث يرى من الضــــــروري معرفة 

اتريخ اوراب وامريكا احلديث واملعاصـــــــــر للتعرف على تدين مســـــــــتوى طلبة الصـــــــــف اخلامس االديب يف مادة 
 مدى حتديد املشاكل اليت صاحبت هذا التحدي يف مادة اتريخ اوراب وامريكا احلديث واملعاصر.

  Aim of researchثالثًا: هدف البحث
 يهدف البحث احلايل اىل معرفة:

وامريكا احلديث واملعاصــــر من اســــباب تدين مســــتوى طلبة الصــــف اخلامس االديب يف مادة اتريخ اوراب 
 وجهة نظر مدرسي املادة ومدرساهتا.
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  The theory of researchرابعًا: فرضية البحث
هل ختتلف وجهة نظر مدرسي ومدرسات مرحلة الصف اخلامس االديب حول تدين مستوى الطلبة يف 

 مادة اتريخ اوراب وامريكا احلديث واملعاصر؟
  Research limitationخامسًا: حدود البحث

 احلد املكاين: مديرية تربية كربالء املقدسة. -
 احلد البشري: مدرسوا ومدرسات الصف اخلامس االديب املرحلة االعدادية. -
 .2018-2017احلد الزماين: العام الدراسي  -

  Definition of the termsسادسًا: تحديد املصطلحات

 التدك:
 (2006عرفه: َايذ، )

"هو اسفاض نســـــبة التحصـــــيل ملادة دراســـــية او اكثر نتيجة ألســـــباب متنوعة ومتعددة، منها ما يتعلق 
: 2006ابلتلميذ نفســه ومنها ما يتعلق ابلبيئة االســرية او االجتماعية او الدراســية او الســياســية".  ذايب،

15 ) 
 التعريف اال رائي:

للمرحلة االعدادية  اخلامس( يف مادة التاريخ االوريب وامريكا هو اسفاض حتصيل الطلبة دون املستوى 
 احلديث واملعاصر نتيجة ألسباب تتعلق ابلطالب او املنهج او املدرس.

 التاريخ:
 عرفه كل من:
 (1985هيكك، )

"ليس علم املاضـــي وحده، وامنا هو عن طريق اســـتقراء علم املاضـــي وعلم املســـتقبل ايضـــاً، اي انه علم 
 (15: 1985ا هو كائن، وما سوف يكون".  هيكل،ماكان، وم

 (1992 سني والعزاوغ، )
انه " ث حوادث املاضـــــي واســـــتقصـــــائها لكل ما يتعلق ابالنســـــان منذ ان بدأ برتك انره على االرض 

 (5: 1992والصخر بتسجيل او وصف اخبار احلوادث اليت ألت ابلشعوب واالمم".  حسني والعزاوي،
 (2016وزارة الرتبية،)

 (5: 2016"هو تراث االمة ووقائع واحداث ماضيها عرب السنني"  وزارة الرتبية،
 التعريف اال رائي لَبا  :

 هو دراسة احلالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية للشعوب االوربية واالمريكية.
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 املدرس: 
 (2003عرفه دندش، )

عليه العبء االكرب يف تربية النشــــــــــــــيء وهتيئتهم هو اهم العناصــــــــــــــر الفعالة يف العلمية التعليمية، ويقع "
 (105: 2003.  دندش،"للحياة املستقبلية

 التعريف اال رائي
 عرفه الباحث الشخص املعني من قبل وزارة الرتبية ليشغل ومجيفة مدرس يف احدى املدارس العراقية.

 الصف اخلامس:
 التعريف اال رائي

ادس االعدادي وفيها يكون الطالب قادراً على اســــــتيعاب هي املرحلة اليت تتوســــــط ما بني الرابع والســــــ
 وفهم املواد الدراسية ومنها التاريخ االوريب.

 الفصل الثاني: االطار النظري

يف اللغة العربية التاريخ والتاريخ والتوريخ يعين االعالم ابلوقت، وقد يدل اتريخ السنني على غاية ووقته 
ما يتفق من احلوادث والوقائع اجلليلة، وهو فن يبحث عن وقائع الزمان الذي ينتمي اليه زمنه، ويلتحق به 

 (.10ه:1326من انحية التعيني والتوقيت وموضوع لألنسان ويف الزمان.  السخاوي، 
ويُعد التاريخ هو احد العلوم االجتماعية واالصــــــل فيه ادراك االنســــــان حلقيقته واصــــــول وجوده ككائن 

( ووردت يف القرآن الكرمي آايت بينــات تـذكر قصـــــــــــــــصــــــــــــــــاً واخبــاراً عن 50: 1979اجتمــاعي.  اللقــاين،
لقد كان :ص أ( 3196االولني، وتدعوان اىل دراســة احواهلم، والتفكري فيها، واخذ العربة منها.  روزنثال،

( ومادة التاريخ خري اداة لرتمجة بعض ابعاد الفلســـــفة 11،  يوســـــف/ايةيف قصـــــصـــــهم عربة ألويل االلباب
( وان دراســـــــــــــــة التاريخ 14: 1986الرتبوية يف بناء االنســـــــــــــــان املتميز واملخلص لوطنه وامته.  جملة املعلم،

ياً  يث حيقق مســــــــــتوى جيداً من التمكن يف ومجائف عديدة ميكن االفادة يف بناء االنســــــــــاء عقلياً ووجدان
اىل انه ليس هدفنا من تدريس  1962( ويف هذا الصــــــــدد يشــــــــري  مجال( 627: 1969احلياة.  الســــــــيد،

التاريخ هو حشــــــد اذهان الطلبة ابلوقائع والتواريخ واالرقام، ألننا  دف اىل تكوين انســــــان، ال اىل تكوين 
( والتاريخ خزانة املاضــــي وابطراد الزمن 249: 1962م  مجال،موســــوعة متنقلة حتتوي على اصــــناف العلو 

تتزايد امهيته دراســــــــته للوقوف على كنوز املعرفة وحقائق علوم االولني يف ســــــــياق تطورها ضــــــــمن البعد بني 
 (.158: 2002الزمان واملكان. االسدي،

 وأتكيداً على امهية دراسة التاريخ ابلنسبة النسان يقول  أبن خلدون(:
تاريخ علم غزير املذهب، جم الفوائد، شريف الغاية فهو يوقفنا على احوال املاضي من االمم يف "ان ال

 (12: 808اخالقهم، واالنبياء يف سريهم، وامللوك يف دوهلم.  ابن خلدون، ت 
والتاريخ له امهية يف غرس روح البحث والتفكري لدن الطلبة وعلى ذلك فان التاريخ كمادة دراســـــــــية له 

قيمته املهمة يف الرتبية والتاريخ هبذا املفهوم ميكن ان ميد املناهج الدراســــــــــية مبادة خصــــــــــبة صــــــــــاحلة مكانة و 
 (85: 1982للتعليم وميكن ان يكتب املتعلم اسلوابً متميزاً.  مجاعة االختصاصني،
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ار فدراسة التاريخ جتعل الفرد يتحرر من مشكالت احلاضر ويتطلع املستقبل ألن التاريخ يف هذا املضم
يوفر بدائل الحتماالت املســـــــــــــــتقبل فيما يتعلق  ياة اي جمتمع او امة من االمم وعالقتها ابالمم االخرى 

 (17: 1987اليت تؤثر وتتاثر هبا.  املطلس،
وال شــــــــــك يف ان املنهج املدرســــــــــي ميثل االركان الثالثة الرئيســــــــــية للعملية التعليمية اىل جانب العاملني 

اليت ينبغي ان تواكب التغريات اجلديدة يف اجملتمع فضـــالً على انه جيب ان يقود االخرين الطالب واملدرســـة 
 (4: 1986هذه التغريات وان يعمل على حل مشكالت اجملتمع ويعكس حاجته.  الدهيمي،

 اهداف التحصيل الدراسي:
 ولقياس التحصيل الدراسي اهداف عدة منها:

 حتديد نتيجة الطالب إلنتقال اىل مرحلة اخرى. .1
 يني نوع التخصص والدراسية الذي سينتقل اليها الطالب من مرحلة الخرى.تع .2
 القدرة على التعرف على القدرات الفردية للطلبة. .3
 االستفادة من نتائج التحصيل النتقال من مدرسة اىل اخرى. .4

 العوامل املؤدية اىل تدني مستوى التحصيل:
 .عوامل مباشرة اساسية امهها: املعلم واملتعلم واملنهج •
 عوامل مباشرة ننوية امهها: االقران، االرشاد، مركز الوسائل والتقنيات الرتبوية، املساحة املدرسية. •
عوامل غري مباشـــــرة تقع خارا البيئة املدرســـــية وســـــائل االعالم واملؤســـــســـــات االجتماعية. االســـــطل،  •

2010 :16.) 
 سي واليت جاءت على النحو االط:وابلنظر للتصنيفات السابقة املؤثرة يف تدين مستوى التحصيل الدرا

 عوامل تتعلق ابلطالب وتشمل: .1
القدرات العقلية، احلالة الصـــــــــــــحية والنفســـــــــــــية، التكييف االجتماعي، حيث تســـــــــــــهم هذه العوامل يف 

 مستوى التحصيل الدري.
 عوامل تتعلق ابملعلم وتشمل: .2

 الكفاءة العلمية، اخلربة التدريسية، امتالك اساليب وطرق تدريس.
 عوامل تتعلق ابملنهاا وتشمل: .3

وضـــــــــــــــوح االهداف، وطريقة عرض املادة، ومدى التفاعل املتاح للطالب مع احملتوى، وامكانية قياس 
 االداء املوصي يف هذه العوامل يالحظ ان املنهاا بعده مكوانً اساسياً.

 عوامل تتعلق ابملدرسة وتشمل: .4
 املختربات العلمية.البيئة الصفية، البيئة التحتية، وتوافر 

 عوامل تتعلق ابالسرة وتشمل: .5
 (.2002:45االستقرار االجتماعي، الوضع املادي، املستوى العلمي والثقايف.  أل انجي،
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 الدراسات السابقة 

 (2000دراسة اَل ادغ، ) -
 مشـــــــــــــــكلة طالب املرحلة االعدادية يف دولة االمارات بني اكتســـــــــــــــاب املفاهيم والتعميمات يف كتب 

 (التاريخ
 اجريت هذه الدراسة يف ديب  االمارات( وهدفت اىل حتقيق ما يلي:

تعرف مدى اكتســـــــــــــــاب طالب املرحلة االعدادية يف دولة االمارات للمفاهيم والتعميمات التارخيية  .1
 الواردة يف الكتب املقررة.

تعرف اختالف متوســطات اكتســاب الطالب للمفاهيم والتعميمات ابختالف املنهج املقرر والصــف  .2
 الدراسي.

 تعرف اسباب عزوف طالب املرحلة االعدادية يف االمارات عن دراسة املفاهيم والتعميمات التارخيية. .3
متثلت اداة البحث ابالســــــتبانة جلمع املعلومات من عينة البحث اليت مل حيدد مجعها اســــــتعمل الباحث 

 النسبة املئوية يف تفسري النتائج اليت امجهرت االط:
ع والوطن اعلى متوســـط الرغبة يف دراســـة يف حني ينخفض ادى متوســـط املفاهيم شـــكل مفهوم اجملتم .1

 االستعمار واليقظة.
حصــــــــــول املفاهيم االســــــــــتقرائية على اعلى متوســــــــــط للرغبة يف الدراســــــــــة يف حني حصــــــــــلت املفاهيم  .2

 والتعميمات االستنتاجية على ادى متوسط للرغبة يف الدراسة.
اكتساب املفاهيم يف الصفني االول والثاين لتقارب املفاهيم والتعميمات تقارب مستوايت الطالب يف  .3

 يف هذين الصفني.
تدين نتائج اكتســاب املفاهيم والتعميمات يف الصــف الثالث االعدادي ويرجع ذلك اىل كون املفاهيم  .4

 جتريدية.
 ارتفاع نسبة اكتساب املفاهيم والتعميمات يف الصف االول أل ا مادية حمسوسة. .5
 (15: 2000ف التنشئة املدرسية يف التعبري من حيث اللفظ و النظم. احلمادي،ضع .6
 (2005دراسة الكري ي ) -

 هدفت الدراسة اىل معرفة مدى اكتساب طلبة الصف اخلامس االديب للمفاهيم التارخيية.
ظة اببل وقد هل جمتمع البحث املدارس الثانوية واالعدادية اليت يوجد فيها الصف االديب يف مركز حماف

اذ بلغ عدد طلبة الصـــف اخلامس االديب يف تلك املدارس  2005 -2004 مدينة احللة( للعام الدراســـي 
( 400( طالبة، اما عينة التطبيق االسـاس فقد بلغت  235( طالبا و  230( طالبا وطالبة بواقع  566 

ومتثلت اداة البحث اختيار ( طالبة م حتديدها بطريقة مقدمة 235( طالبا و  165طالب وطالبة بواقع  
عضــــــلي لقياس مدى اكتســــــاب املفاهيم التارخيية لدى طلبة الصــــــف اخلامس االديب، اعد الباحث بنفســـــه 
اختيار متكون من اربعني فقرة من نوع االختيار من متعدد العوامل، اســتعمل الباحث الوســائل االحصــائية 
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ل ارتباط مريســـــــــــون. توصـــــــــــل الباحث اىل نتائج لطبيعة  ثه وهي مربع كاي معاملة صـــــــــــعوبة الفقرة، معام
 اآلتية: 

تدين مســـــــتوى اكتســـــــاب طلبة الصـــــــف اخلامس االديب للمفاهيم التارخيية ويف ضـــــــوء النتائج اوصـــــــى  -
 الباحث:

ضـــــــــــــــرورة: اهتمام مدرســـــــــــــــي مادة التاريخ يف عملية تعلم وتعلم املفاهيم التارخيية واســـــــــــــــتعمال طرائق  -
 ( 2005التدريس.  الكريطي، 

 (2015دراسة اجلبورغ ) -
هدف الدراســة  فاعلية اســلوب االهداف الســلوكية يف اكتســاب املفاهيم التارخيية لدى طالب الصــف 

( ولتحقيق هدف البحث اعتمد الباحث املنهج التجرييب ذا الضبط اخلامس االديب يف مادة التاريخ االوريب
اجلزئي للمجموعات املتكافئة، فاختار قصــــــــــدايً عينة من طالب الصــــــــــف اخلامس االديب إلعدادية الثبات 

( بلغت عينة 2016-2015التابعة ملديرية تربية كربالء لغرض تطبيق التجربة خالل العام الدراســـــــــــــــي  
( طالب  ثل اجملموعة التجريبية الذين يدرســـــــــــــــون أبســـــــــــــــلوب االهداف 30واقع  ( طالب وب60البحث  

 ( طالب للمجموعة الضابطة الذين يدرسون وفق الطريقة االعتيادية.30السلوكية و  
متت مكافاة جمموعيت البحث يف بعض املتغريات اليت قد تكون ذات أتثري يف املتغري التابع وهي  العمر 

 تبار الذكاء، والتحصيل الدراسي للوالدين(.حمسوابً ابألشهر، واخ
وتوصــــــــــــل الباحث اىل فروق ذات داللة احصــــــــــــائية ولصــــــــــــا  اجملموعة التجريبية على طالب اجملموعة 

 الضابطة.
 اوصى الباحث:

ضـــــرورة اعتماد اســـــلوب االهداف الســـــلوكية بتدريســـــي مادة التاريخ االوريب وامريكا للصـــــف اخلامس  .1
 اقرتح الباحث.االديب واستكمااًل للبحث 

 (162: 2015اجراء دراسة  اثلة يف مراحل اخرى.  اجلبوري، .2
 ممشرات الدراسات السابقة:

مكان اجراء الدراســة: اجريت الدراســات الســابقة يف بلدان هي  دولة االمارات، العراق( اما البحث  .1
 احلايل يف العراق.

 اكتســـاب املفاهيم التارخيية ملادة التاريخ االهداف: اتفقت الدراســـات الســـابقة يف اغلب اهدافها اىل  .2
( يف مادة 2015( ودراســة اجلبوري  2005( ودراســة الكريطي  2000االوريب( لدراســة احلمادي  

 التاريخ االوريب وجاءت هذه مشاهبة هلذه الدراسات من حيث املادة العلمية.
من حيث اســــــــــــتخدام ( 2000املنهجية: جاءت الدراســــــــــــة احلالية مشــــــــــــاهبة مع دراســــــــــــة احلمادي   .3

 االستبانة.
النتائج: توصــــلت الدراســــات الســــابقة اىل حتقيق االهداف اليت ســــعت اليها، اما الدراســــة احلالية فيتم  .4

 عرض وتفسري النتائج يف الفصل املخصص له وهو الفصل الرابع.
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 الفصل الثالث: اجراءات البحث  

 اواًل: مجتمع البحث:
للعام الدراســــــــــي  -ومدرســــــــــات يف املديرية العامة لرتبية كربالءيشــــــــــمل جمتمع البحث مجيع مدرســــــــــي 

 موزعني على املركز و االقضية. 2017-2018
 ثانيًا: عينة البحث:

ان خيتار الباحث العينات فهذا من االمور املهمة اليت على الباحث ان يقوم هبا، الن دراســــتها توصــــل 
ف العينة أب ا جزء من اجملتمع، وتنتخب على وفق اىل تعميمات على اجملتمع الذي توخذ منه، وميكن تعري

 قواعد وطرق علمية متثل اجملتمع متثياًل صحيحاً.
وتكونت عينة البحث من عدد من مدرســـــــــي التاريخ االوريب ومدرســـــــــاهتا يف املدراس االعدادية التابعة 

ادة التاريخ االوريب  قضــاء ( مدرس ومدرســة مل40ملديرية تربية كربالء ملادة التاريخ االوريب والبالغ عددهم  
 ( و سب اعتقاد الباحث ان هذه كافية الجراء الدراسة.200املركز( من اصل  

 ثالثًا: حدود البحث
 .2018 - 2017املديرية العامة لرتبية كربالء للعام الدراسي 

 رابعًا: اداة البحث
ســـــــــتبانة يف مجع املعلومات م حتديد االداة  ســـــــــب طبيعة البحث ومســـــــــتلزماته لذا اعتمد الباحث اال

والبياانت لتحقيق هدف البحث بوصــــفها من االدوات اليت تتيح للمســــتجيب االجابة  رية وصــــراحة وقد 
تكون االســـــتبانة يف بعض الدراســـــات الوســـــيلة العلمية الوحيدة املتميزة للمســـــتجيب ملتغريات  تارة ومرتبة 

 (.19: 1987بعناية.  فان دالني، 
اســـــــباب تدين مســـــــتوى طلبة اخلامس االديب يف مادة اتريخ اوراب وامريكا احلديث  والجل التعرف على

واملعاصـــــر من وجهة نظر مدرســـــي املادة ومدرســـــاهتا، عمد الباحث اىل بناء اســـــتبانة وعلى وقف اخلطوات 
 االتية.

 اطالع الباحث على عدد من الدراسات ذات العالقة مبوضوع  ثه. -
 ال طرائق التدريس.خربة الباحث كونه متخصص يف جم -
 اعداد استبانة اولية تضمنت فقرات. -
التاكد من صــــــــــالحية الفقرات من خالل عرضــــــــــها على عدد من املتخصــــــــــصــــــــــني من العلوم الرتبوية  -

 ( فقرة.20( وبلغ عددها  2والنفسية ملحق  
وتوضــــــــــــــيح حرص الباحث على توزيع االســـــــــــــــتبانة اداة الباحث على افراد العينة من اجل اللقاء هبم  -

 الغرض من االستبانة وكيفية االجابة.
 مجعت االستبانة من افراد العينة وتفريغ البياانت من اجل املعاجلات االحصائية هلا  -
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 االداة:
واعتمد الباحث الصـــدق الظاهري للتاكد من صـــدق االســـتبانة، اذ اشـــار  ايبل( اىل ان افضـــل وســـيلة 

واملختصــــني بتحديد صــــالحية الفقرات والعبارات للصــــفة  للتاكد من الصــــدق هو ان يقوم عدد من اخلرباء
  (Eble, 1972: p.33املراد قياسها.  

وم عرض االســــــــــــــتبانة على جمموعة من اخلرباء واملختصــــــــــــــني يف العلوم الرتبوية والنفســــــــــــــية لبيان مدى 
فاكثر من اراء ( %80( وم اعتماد نســـــبة اتفاق  2( ملحق  8صـــــالحية فقرات االســـــتبانة وبلغ عددها  

 اخلرباء لقبول الفقرات.
 ثبات االداة:

الثبات يعين اســـــتقراء النتائج اثناء تطبيق املقياس مرة اخرى وهذا يعين الدقة واملوضـــــوعية اثناء الفحص 
: 1981واملقياس الثابت يعطي النتائج نفســـــــــــــــها اذا م تطبيقه على االفراد مرة اخرى.  الزوبعي واخرون،

50.) 
( وبعد تصــــــــحيح معامل االرتباط مبوجب معادلة  ســــــــيربمان برياون( كانت 0.74ثبات  وبلغ معدل ال

 ( وقد دلت هذه النسبة على وجود معامل ثبات عال.0.85القيمة  
 الت بيق النهائي:

  2018/  5/  2طبقت االستبانة بصيغتها النهائية يف يوم االربعاء املصادق 
 الوسائك اال صائية:

 وسائل االحصائية يف اجراءات البحث.اعتمد الباحث بعض ال
 معامل ارتباط بريسون  -

  مج س(  مج ص( -ن مج س ص
 ن

 معادلة سبريمان لفرق الرتب -
 2مج ف 
 (2-1ن  ن

 شدة الفقرة او الوسط املرجح لكل فرتة يف اجملال الذي ينتمي اليه وفق املعادلة االتية: -
 0×  3+ ت 1×  2+ ت 2×  1ت 

 ن
 ت متثل التكرار أن:اذ 

 (45: 2005ن متثل العدد الكلي للعينة  علي، 
 الفصل الرابع: عرض نتائج البحث وتحليلها

 ( يعرض الباحث يف هذا الفصل ابرز النتائج وحتليلها وتفسريها مستنداً اىل اجاابت العينة.1جدول  

 ر =

 = 6ر 
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موافق اىل حـــد  موافق الفقرات ت

 ما
لـــــــــــــــيـــــــــــــــس 

 حدة موافق

مالئم ملســــــــتوى الطلبة لكثرة املنهاا غري  1
 املفاهيم واملصطلحات

40 0 0 2 

وقت الدوام ال يســـــاعد على امتام املنهج  2
 ملادة التاريخ

40 0 0 2 

 2 0 0 40 كثرة العطل الرمية والغري الرمية 3

احبــاط مهــة املــدرســـــــــــــــني واملــدرســـــــــــــــــات  4
 والتدريسني ابلشكل الروتيين

40 0 0 2 

 2 0 0 40  املادةقلة وضوح طريقة عرض  5

 2 0 0 40 وجود صعوابت يف الرتكيز يف الصف 6

قلة مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة يف  7
 مادة التاريخ االوريب

40 0 0 2 

حصـــــــــــــــص مــــادة التــــاريخ االوريب قليلــــة  8
 ابلنسبة للمواد االخرى

33 0 7 1,65 

افـتـقــــــــار الـطـلـبــــــــة اىل الـواعـز االخـالقي  9
 املذاكرةوحثهم من اجل 

34 2 4 1,75 

 1,80 0 7 33 انقطاع الطالب عن الدوام بدون عقاب  10

الــدوام املزدوا وأتثريه على مــادة التــاريخ  11
 االوريب

31 7 2 1,700 

 1,65 2 8 30 انعدام الساعات االضافية للمادة 12
 

قلة املدرســــني واملدرســــات الذين يدرســــون  13
 الكفاءةمادة التاريخ االوريب اصحاب 

28 6 6 1,5 

ســـــــــــــــرعة تبديل املناهج وخاصـــــــــــــــة التاريخ  14
 االوريب

27 8 5 1,500 

ــــابعــــة  15 ــــل املشـــــــــــــــرفني يف مت االمهــــال من قب
 مدرسي التاريخ

26 18 2 1,2 

ـــــــل الوزارة ملـــــــادة  16 االمهـــــــال الوزاري من قب
 التاريخ االوريب

21 10 9 1,275 

عدم وجود تقنيات حديثة تســاعد يف فهم  17
 مادة التاريخ االوريب

21 12 7 1,225 
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18 

احلــاجــة اىل تعليم مســـــــــــــــتمر للمــدرســــــــــــــني 
واملــــدرســــــــــــــــــات حول توضـــــــــــــــيح املفــــاهيم 

 واملصطلحات
20 11 9 1,275 

عدم توفري الكتب بداية العام الدراســـــــــــــــي  19
 وخاصة مادة التاريخ االوريب

19 18 3 1,4 

20 

النظرة اىل املواد التارخيية وخصــــــوصــــــاً مادة 
الـــتــــــــاريـــخ االوريب ابملــــــــادة غـــري املـــفـــيــــــــدة 

 واالجتاهات السلبية
19 18 3 1,4 

ومن خالل اجلدول ان اســـــــــباب تدين مســـــــــتوى املرحلة االعدادية يف مادة اتريخ اوراب وامريكا احلديث 
 واملعاصر يعود لعدة اسباب هي:

 تسلسل الفقرة/ الفقرة
الطلبة لكثرة املفاهيم واملصـــــطلحات( ويفســـــرها الباحث ان الفقرة االوىل  املنهاا غري مالئم ملســـــتوى  .1

 ورود عدة مفاهيم ومصطلحات يف املوضوع  ا يصعب على الطالب استيعاهبا.
( يفسرها الباحث ان وقت الدوام ال وقت الدوام ال يساعد على امتام املنهج ملادة التاريخانلت فقرة   .2

 (دقيقة.45دقيقة( بدال من   35يالئم مجروف الطلبة بعد ان وضع وقت احلصة  
انلت فقرة  كثرة العطل الرمية( املرتبة الثالثة ويفســـــــــــــــرها الباحث نتيجة الزايرات الدينية املســـــــــــــــتمرة  .3

 وكذلك مجروف البلد االستثنائية.
انلت  احباط مهة املدرســـــــني واملدرســـــــات والعمل ابلشـــــــكل الروتيين( يفســـــــرها الباحث مل تكن هناك  .4

 ي حىت يبدع املدرس من خالل التشكرات واحملفزات.حمفزات للكادر التدريس
( املرتبة اخلامســـــــة ويعلل الباحث هذا اىل عدم اســـــــتخدام قلة وضـــــــوح طريقة عرض املادةانلت فقرة   .5

 املدرس الطرق احلديثة واالساليب يف عرض املادة واعتمادة على الطريقة التقليدية.
املرتبة الســادســة ويفســرها الباحث هنالك الكثري ( وجود صــعوابت يف الرتكيز يف الصــفاحتلت فقرة   .6

من املشــــــــتتات داخل الصــــــــف مثل عدم وجود االضــــــــاءة الكافية وقلة التهوية ســــــــوف جيعل الطالب 
 يتهرب من الصف وعدم تركيزة على املفاهيم واحلقائق يف مادة التاريخ.

وريب( املرتبة الســـــابعة وهذا يعين احتلت فقرة  قلة مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة يف مادة التاريخ اال .7
 ان مدرس التاريخ مل يرع الفروق الفردية لدى الطلبة يف قدرة االستيعاب والفهم للمادة.

 (2( بلغت احلدة  7 -1بلغت مجيع هذه الفقرات من  
( فســـــرها الباحث ان كثرة املصـــــطلحات حصـــــص مادة التاريخ االوريب قليلة ابلنســـــبة للمواد االخرى  .8

(، مبعىن ا ا 1065م التارخيية حتتاا وقت لفهما واســـــــــــــــتيعاهبا من قبل الطلبة وبلغت حدهتا  واملفاهي
 اقل من املواد العلمية.
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احتلت فقرة  افتقار الطلبة اىل الواعز االخالقي وحثهم من اجل املذاكرة( فســــرها الباحث ان املرشـــد  .9 
يف هذا اجلانب لكن مل تكن اســــتجابة  الرتبوي عليه يقع هذا العمل، رغم أتكيدات املشــــرفني الرتبوين

 (.1,75من قبل الطلبة. وبلغت حدهتا  
فقرة  انقطاع الطالب عن الدوام( كانت هذه الفقرة يف املرتبة العاشـــــــــــــــرة نتيجة الظروف املعيشــــــــــــــية  .10

واالجتماعية اليت يعيشـــــــــــها الطالب إبعتباره جزء من اجملتمع  ا يربك مطالعته للمادة. وبلغت حدهتا 
 1,80.) 
( فســـــــــــــــرها الباحث من خالل اطالعه ان الدوام املزدوا وأتثريه على مادة التاريخ االوريبانلت فقرة   .11

االرابك يف االدارات املدرســــــية والدخول واخلروا شــــــكل ضــــــجراً من الدوام واهلروب من حصــــــة مادة 
 (.1,700التاريخ. وبلغت حدهتا  

ر املدرســــون واملدرســــات من خالل اللقاء معهم  انعدام الســــاعات االضــــافية( انلت املرتبة الثانية عشــــ .12
اكدوا ليس هنالك كتاب رمي حيثهم على الســــــــــــــاعات االضــــــــــــــافية بل تقع على مســــــــــــــؤولية املدرس 
واملدرســــــــــة والكل يعرف ان الســــــــــاعات االضــــــــــافية هي مراجعة املادة والتاكيد عليها. وبلغت حدهتا 

 1,65) 
ســـون مادة التاريخ االوريب( وفســـرها الباحث نتيجة احتلت فقرة  قلة املدرســـني واملدرســـات الذين يدر  .13

وجود املفاهيم واملصـــــطلحات، املدرســـــون يلجؤون اىل تدريس التاريخ احلديث واالســـــالمي لبســـــاطته. 
 (1,5وكانت حدهتا  

( وهذا واضــــــــح من خالل االعتماد على مناهج ســــــــرعة تبديل املناهج وخاصــــــــة التاريخ االوريبفقرة   .14
راعاة  الواقع التعليمي ابلعراق( وابلتايل ســـــــــــــــوف خيفق املنهج. وبلغت حدهتا الدول اجملاورة وعدم م

 10500) 
فســـــــــرها الباحث لقلة املشـــــــــرفني يف املواد االجتماعية نتيجة  االمهال من قبل املشـــــــــرفني(كانت فقرة   .15

التعليمات املعقدة من صــعود املدرســني اىل االشــراف اصــبح املشــرف له زايرة واحدة فقط للمدرســة. 
 (1,2لغت حدهتا  ب
فقرة  االمهال الوزاري ملادة التاريخ( الوزارة امهلت مادة التاريخ ومنت مواد اخرى على حســــــــــــاب هذه  .16

املادة ومن خالل تقليص مادة التاريخ االوريب ومن بعض املواضــــيع اقتصــــر على اعطاء عنوان مبســـط 
 (.1,275دون الدخول ابلتفاصيل. بلغت حدهتا  

( فسرها الباحث ان مادة التاريخ ات حديثة تساعد يف فهم مادة التاريخ االوريبعدم وجود تقنيفقرة   .17
االرويب وامريكــا حتتــاا اىل افالم ونئقيــة حىت تكتمــل املعلومــة لــدى الطــالــب وتفتقر معظم املــدارس 

 (.1,225للتقنيات الرتبوية. بلغت حدهتا  
( حول توضـــيح املفاهيم واملصـــطلحاتاحلاجة اىل تعليم مســـتمر للمدرســـني واملدرســـات احتلت فقرة   .18

بعض املدرســــــــــني واملدرســــــــــات لديهم اعتقاد ســــــــــائد ان الذهاب اىل االعداد والتدريب هي عقوبة او 
 (.1,275تقليل من شان املدرس. وبلغت حدهتا  

 (1,4( بلغت احلدة  20( و 19والفقرة  
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( ان توفر الكتب من بداية وريبعدم توفري الكتب بداية العام الدراســي وخاصــة مادة التاريخ االفقرة   .19
 العام الدراسي يساعد املدرس على اكمال املنهج يف الوقت احملدد.

( النظرة اىل املواد التارخيية وخصوصاً مادة التاريخ االوريب ابملادة غري املفيدة واالجتاهات السلبيةفقرة   .20
يدة عن الواقع هذا من جهة ومن وفســــــــــــــرها الباحث االعتقاد ان مادة التاريخ االوريب مادة ننوية وبع

جهة اخرى تضـــــــع االدارة املدرســـــــية املواد التارخيية يف احلصـــــــص االخرية من جدول الدوام بعده مادة 
 من املسؤولية على الطالب يف املذاكرة. %80ننوية وغري مهمة وتقع 

 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

 اواًل: النتائج
تطويرية ملدرســـــي ومدرســـــات مادة التاريخ االوريب والرتكيز على املفاهيم الواردة يف الرتكيز على دورات  .1

 الكتاب املنهجي.
ضعف العمل على اجياد تقنيات تربوية ملساعدة الطالب يف توضيح املصطلحات واملفاهيم من خالل  .2

 استخدام االفالم.
 عدم توفر الكتب منذ بدء العام الدراسي .3
 االوريب االهتمام من قبل الوزارة واالدارات من حيث الوقت.عدم اعطاء مادة التاريخ  .4
ازدحام الصفوف والدوام الثالثي والذي أثر على استيعاب مادة التاريخ االوريب من اهم اسباب تدين  .5

 مرحلة الصف اخلامس.
 ثانيًا: التوصيات

 توفري الكتب والقرطاسية منذ بدء العام الدراسي. .1
 ملدرسات يف االعدادايت ابدخاهلم دورات تدريبية حول املنهج.العمل على ادخال املدرسني وا .2
ان يكون هناك تعاون وتنســــــــــــيق بني الوزارة واملديرايت حول املنهج املدرســــــــــــي مبشــــــــــــاركة املدرســــــــــــني  .3

 واملدرسات يف وضع املواد املنهجية يف املواد التارخيية.
يهم من املنهج ومعاجلة الصــــعوابت قيام وزارة الرتبية بفتح قنوات للمدرســــني واملدرســــات حول بيان رأ .4

 ووضع احللول من خالل استباانت تقدم للمدرس واملدرسية.
 ثالثًا: املقرتحات

 اجراء دراسة تقوميية يف املرحلة اجلامعية ملعاجلة اسباب الضعف يف مادة التاريخ االوريب. .1
 املرحلة الثانوية. اجراء دراسة لتحديد الكفاايت لدى مدرسني ومدرسات مادة التاريخ االوريب يف .2

 المصادر:

 القران الكرمي  •
، دار الكتب اللبناين، بريوت، 1م ( مقدمة ابن خلدون،808ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد،   .1

 .3،ط1997
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(، دراسة استكشافية لبعض العوائل املؤثرة يف التحصيل الدراسي لطالب اجلامعة، 2002ال انجي   .2 
 .1العربية للرتبية وعلم النفس كلية الرتبية، جامعة دمشق، جملد جملة احتاد اجلامعات 

(، طرق تدريس العامة، الطبعة االوىل، مكتبة النهضـــــــــــــــة، القاهرة، 1992امحد، حممد عبد القادر   .3
 مصر.

(  ث ميداين يقوم كتب التاريخ اليت تدرس يف املرحلة االعدادية، 2002االســدي، ســعيد جاســم،   .4
 ، جامعة القادسية.2، م2وم الرتبوية، عجملة القادسية للعل

( العوائل املؤدية اىل تدين التحصيل الدراسي لدى تالمذة املرحلة 2010االسطل، كمال حممد زراح   .5
 االساسية العليا مبدارس وكالة البحوث الدولية بقطاع غزه، رسالة ماجستري، اجلامعة االسالمية، غزه.

الهداف الســــــــــلوكية من اكتســــــــــاب طلبة الصــــــــــف اخلامس (، فاعلية ا2015اجلبوري، مالك ختيت   .6
 االديب املفاهيم التارخيية يف مادة اتريخ اوراب وامريكا احلديث، جملة الباحث، العدد الرابع والعشرون.

 ( كيف تلقي درسك، بريوت، منشورات دار مكتبة احلياة.1982مجاعة من االختصاصني،   .7
م يف املدرســـــة االبتدائية، مشـــــنورات مكتبة اطلس، ( كيف تتعل1962مجال، حممد صـــــا  واخرون،   .8

 دمشق.
 ( منهج البحث التارخيي.1992حسني، حسن حممد وعبد الرمحن العزاوي،   .9
(، اجتاهات حديثه يف املناهج وطرق التدريس، الطبعة االوىل، دار الوفاء 2003دندش، فايز مراد   .10

 لطباعة والنشر، االسكندرية.
( تقومي كتاب علم االحياء للصــــــف الســــــادس العلمي من وجهة نظر 1986الدهيمي، محيد حممد،   .11

 .1988املدرسني واالختصاصني والرتبويني، رسالة املاجستري، كلية الرتبية، جامعة بغداد، 
 (، سيكولوجية التاخر الدراسي نظرة حتليلية عالجية، دار املناهج.2006ذايب، يوسف   .12
املســــــلمني، ترمجة صــــــا  امحد العلي، مؤســــــســــــة فرانكلني ( علم التاريخ عند 1963روزنثال، فرانر،   .13

 للطباعة والنشر بغداد.
(، االختيارات واملقاييس النفسية، دار الكتب للطباعة والنشر، 1981الزوبعي، عبد اجلليل واخرون   .14

 املوصل.
، دار 1(، الدراســــــــات االجتماعية وطرق تعلمها، ط2010الزايدات، ماهر، وقطاوي حممد ابراهيم   .15

 ثقافة، عمان، االردن.ال
 ه(، االعالن ابلتوبيخ عن ذمة التاريخ، القاهرة.1326السخاوي، حممد بن عبد الرمحن   .16
( التاريخ يف التعليم الثانوي، اســســه، مناهجه، تدريســه، مكتبة االنكلو 1969الســيد، عبد احلميد،   .17

 .1969املصرية، القاهرة، 
اعداد معلم املرحلة الثانوية يف اجملتمع املســـــــــــــلم،  (، معايري تقدمي برامج1990شـــــــــــــوق، حممود امحد   .18

دراســــــــــــــــة مقــدمــة اىل املؤمتر العلمي الثــاين للجمعيــة املصـــــــــــــــريــة ملنــاهج وطرق التــدريس  اعــداد املعلم 
 الرتاكمات والتحدايت(، االسكندرية، مصر.

 ، بغداد.2(، اصول تدريس التاريخ الرتبية الوطنية، ط1959صرافه، نعيم يوسف   .19
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(، العادات الدراســـــــــــــــية وعالقتها ابملبتدئ االكادميي للطالب اجلامعي، 1999كراي حممد  الظاهر، ز  .20
 جامعة قطر، كلية الرتبية.

(، فلســــفة املواد وتنظيمه عرض مقارن، جملة اجلامعة املســــتنصــــرية، العدد 1971عبيد، امحد حســــن   .21
 الثاين، بغداد.

لطبقة الثانية، مكتبة االنكلو املصرية، القاهرة، (، املعلم والرتبية، ا1982عرفان، عبد العزيز سليمان   .22
 مصر.

( التحصــــــيل الدراســــــي والتعلم وعالقة االســــــرة هبا، مركز تطور املالكات 2001علي، عياد حســــــني   .23
 هيئة التعلم التقين.

(، تقومي وقياس تعلم العلوم، دار ومكتبة االســراء للنشــر والتوزيع، عمان، 2005علي، حممد الســيد   .24
 االردن.

 ( القياس والتقومي يف العملية التدريسية، اربد، دار االمل للنشر والتوزيع.2006اد، امحد  عو  .25
( مـدى اكتســــــــــــــــاب طلبـة الصـــــــــــــــف اخلـامس االديب للمفـاهيم 2005الكريطي، رايض كـامجم عزوز   .26

 التارخيية، رسالة ماجستري، جامعة اببل، كلية الرتبية األساسية.
 ، القاهرة، عامل الكتب.1تدريسي املواد االجتماعية، ا(، 1990اللقاين، امحد حسني واخرون   .27
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اامعة صـــــنعاء يف ضـــــوء ( تقومي مقرارات التدريس يف كلية الرتبية 1987املطلس، عبده حممد غامن،   .29
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 (1ملحق رقم )

اســـــــتبانة اراء اخلرباء ملعرفة اســـــــباب تدين مســـــــتوى الصـــــــف اخلامس االديب يف مادة اتريخ اوراب وامريكا 
 احلديث واملعاصر.

 االستاذ الفاضل.......................................... احملرتم
 حتية طيبة

عنوا ا  معرفة اســباب تدين مســتوى طلبة الصــف اخلامس االديب يف مادة يروم الباحث القيام بدراســة 
ن هبا يرجو منكم الباحث العلمية واخلربة اليت تتمتعو  اتريخ اوراب وامريكا احلديث واملعاصـــــــــــــــر( وملكانتكم
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احلكم على صـــــالحية الفقرات وصـــــالحية البدائل املســـــتخدمة يف االجابة  موافق جداً، موافق اىل حد ما،  
 غري موافق(

 وابداء التعديالت واالضافات العلمية املناسبة مع فائق الشكر والتقدير
 الباحث

 

مــــوافــــق  الفقرات ت
 جداً 

مــــــــوافــــــــق 
اىل حـــــد 

 ما

غـــــــــــري 
 موافق

    عدم توفري الكتب بداية العام الدراسي وخاصة مادة التاريخ. 1
    النظرة اىل املواد التارخيية وخصوصاً مادة التاريخ ابلغري مهمة 2
    افتقار الطلبة اىل الواعز االخالقي وحثهم من اجل املذاكرة. 3
    انقطاع الطالب عن الدوام بدون عقاب. 4
    كثرة العطل الرمية  5
    احباط مهة املدرسني واملدرسات والتدريسني ابلشكل الروتيين 6
    قلة وضوح طريقة عرض مادة التاريخ االوريب.  7
    وجود صعوابت يف الرتكيز يف الصف.  8
    قلة مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة يف مادة التاريخ االوريب.  9
    حصص مادة التاريخ االوريب قليلة ابلنسبة للمواد االخرى. 10
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 مرتبني  سب احلروف اهلجائية او اللقب العلميةاماء احملكمني 
 مكان العمل االسم اللقب العلمي ت
كـلـيــــــــة الـرتبـيــــــــة لـلـعـلوم  اوراس هاشم اجلبوري  االستاذ الدكتور 1

 االنسانية/ كربالء 
 الكلية الرتبوية املفتوحة  حاكم موسى احلسناوي  االستاذ املساعد الدكتور 2
كـلـيــــــــة الـرتبـيــــــــة لـلـعـلوم  سعد جويد كامجم  الدكتوراالستاذ املساعد  3

 االنسانية/ كربالء 
كـلـيــــــــة الـرتبـيــــــــة لـلـعـلوم  صادق عبيس مشكور  االستاذ املساعد الدكتور 4

 االنسانية/ كربالء 
كـلـيــــــــة الـرتبـيــــــــة لـلـعـلوم  فاضل عبيد حسون  االستاذ املساعد الدكتور 5

 الصرفة/ كربالء 
 كلية الرتبية/ اببل حممد كامجم منتوب  االستاذ املساعد الدكتور 6
كـلـيــــــــة الـرتبـيــــــــة لـلـعـلوم  عدي عبيدان اجلراح االستاذ املساعد الدكتور 7

 االنسانية/ كربالء
 الكلية الرتبوية املفتوحة عبد عون املسعودي الدكتور 8


