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أثر توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية في تنمية مهارات حل المشكلة وفهم النص التاريخي في مبحث
التاريخ اإلسالمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت
Recruitment Effect the Controversial Issues and Approach Current on

Development of Problem Solving Skills and Understand the historical text in
Islamic historical Subject among the Secondary Stage Student in Kuwait State
عساف سعد العجمي
االستاذ الدكتور :أحمد محي الدين الكيالني
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية في تنمية مهارات حل
المشكلة وفهم النص التاريخي في مبحث التاريخ اإلسالمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت .ولتحقيق
أهداف الدراسة استخدم المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )58طالباً من طالب الحادي عشر -

أدبي في منطقة األحمدي التعليمية في الكويت ،إذ اختيروا من مدرسة أيوب حسين األيوب الثانوية ،واختيرت منها

عشوائياً شعبتان ،مثلت إحداهما المجموعة التجريبية وتكونت من ( )29طالب ُدرسوا باستخدام القضايا الجدلية
واألحداث الجارية ،ومثلت األخرى المجموعة الضابطة وتكونت من ( )29طالب ُدرست بالطريقة االعتيادية.
واستخدم اختبار مهارات حل المشكلة واختبار فهم النص التاريخي كأداتين لجمع البيانات بعد التحقق من

خصائصهما السيكومترية الصدق والثبات.
احصائيا بين متوسطي درجات الطالب أفراد عينة الدراسة للمجموعتين
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة
ً
ّ
الضابطة والتجريبية على اختبار مهارات حل المشكلة واختبار فهم النص التاريخي في القياسين البعديين ولصالح
المجموعة التجريبية مما يدل على فاعلية استخدام استراتيجية توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية في تنمية
مهارات حل المشكلة وفهم النص التاريخي لدى طالب الصف الحادي عشر في دولة الكويت.
ِّ
الدراسة إلى ضرورة توظيف استراتيجية القضايا الجدلية واألحداث الجارية في
وفي ضوء النتائج أوصت ّ
مبحث التاريخ اإلسالمي للمرحلة الثانوية.
الكلمات المفتاحية :القضايا الجدلية ،األحداث الجارية ،مهارات حل المشكلة ،فهم النص التاريخي ،مبحث التاريخ

اإلسالمي ،طلبة المرحلة الثانوية ،دولة الكويت.

122

ي والدّراسات العليا
ّ  مجلة علميّة محك ّمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلم، مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث
2021)7( )المجلد3(الملحق

Recruitment Effect the Controversial Issues and Approach Current on
Development of Problem Solving Skills and Understand the h
istorical text in Islamic historical Subject among the Secondary Stage Student in
Kuwait State
Abstract
The study objective was to identify the effect of employing controversial issues
and contemporary events in promoting problem solving skills and historical text
understanding in Islamic History textbook among secondary stage students in Kuwait
State. To achieve the objectives of the study, a semi-experimental design was employed.
The sample of the study included (58) eleventh grade students – literature track at AlAhmady Educational District in Kuwait. These were selected from Ayoub Hussien AlAyoub secondary school. Two groups were randomly selected, each consisting of (29)
male students; the first was experimental and taught using controversial issues and
contemporary events, while the second was control and taught using traditional teaching
method. Both problem solving skills and historical text understanding tests were used as
instruments for data collection as their psychometric properties (validity and reliability)
were verified.
The results of the study showed statistically significant differences between
study subjects (experimental, control) in the problem solving skills and historical text
understanding posttests, in favor of the experimental group, and this confirms the
positive effect of employing controversial issues and contemporary events in promoting
problem solving skills and historical text understanding in Islamic History textbook
among secondary stage students in Kuwait State.
In light of the results, the study recommends the need to employ controversial
issues and contemporary events strategy in teaching Islamic history for secondary
school.
Keywords: Controversial Issues, Contemporary Events, Problem Solving Skills,
Historical Text Understanding, Islamic History Textbook, Secondary Stage Students,
Kuwait.
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خلفية الدراسة ومشكلتها
مقدمة
إن للتاريخ أهمية كبرى بالنسبة لإلنسان حيث يعمل على تنشيط الفكر وشحذ الذهن ،ويزود الفرد بنصائح

تفيد السلوك ،باإلضافة إلى معرفة الفرد بنفسه ،وعالقته باألشياء األخرى ،أما التاريخ كعلم فهو يعد علم العلوم؛ إذ
يعد التاريخ المنهاج المتدفق للخبرات والتجارب البشرية ولنواحي النجاح والفشل في حياة األمم والشعوب؛ بل إن
األمة التي ال تاريخ لها ال وجود لها ،إذ تعتبر الشعوب تاريخ أجدادها و آبائها مصدر عز وفخار لها أن مبحث
التاريخ ليس مجرد سرد لألحداث والوقائع التاريخية ،إنما نوع من أنواع المعرفة يفيد الناس في حياتهم ،ويرتقي

بأخالقهم ،وقيمهم االجتماعية والسياسية والعلمية ،والتاريخ كمادة أو مبحث دراسي ،فإنه يسهم في تشكيل شخصية

المتعلمين وتنشئتهم ،ويساعدهم في البحث عن جذورهم في تاريخ البشرية؛ ليفهموا حاضرهم ،ويخططون التخطيط
ُ

السليم لمستقبلهم ،ويربيهم تربي ًة إنساني ًة قومي ًة ،ويساعدهم على الفهم والنقد واالستدالل والمحاكمة والمقارنة
والتلخيص واستخالص العبر وترسيخ مهارة التخيل وتعميقها لديهم.
وتعليم مادة التاريخ تتم بوسائل مختلفة منها النصوص التاريخية ،وإن دراسة وقراءة النص التاريخي تسهم في
تنمية مهارات المتعلمين مثل الفهم والتحليل والتفسير وربط األحداث بأسبابها الحقيقية ،وإكسابهم مهارات التركيب
والموازنة والمقارنة والمقابلة والوصول إلى النتائج ،والتمييز بين اآلراء والحقائق ،والخروج باستنتاجات وتعميمات
المتعلمين ،حيث أن معرفة الحقائق
واتخاذ ق اررات وإصدار أحكام .ولدراسة التاريخ من أجل الفهم أهمية للمعلمين و ُ
التاريخية وفهمها وإدراكها تجعل الماضي ذا معنى وفائدة اعتماداً على تحليل الوثائق وتقارير الشهود وتفسيرات

اآلخرين ،كما أن النص التاريخي يوفر للمتعلمين الجو المالئم ليكتشفوا بأنفسهم األحداث والوقائع ويتحسسونها عن
قرب عوضاً أن تسرد عليهم من لدن المعلم (الجوارنة.)2017 ،

عد مهارة فهم النصوص من المهارات الرئيسة لتعلم المواد الدراسية المختلفة ،ومنها مادة التاريخ ،حيث أن
وتُ ّ
فهم النص التاريخي يسهم في تنمية مهارات المتعلمين القرائية لإلفادة من المادة المقروءة في حل مشكالتهم التي

تواجههم من خالل التلخيص والربط والتفسير واالستنتاج وإصدار األحكام على المادة المكتوبة وتعرف المغزى منها
(السليتي.)2006 ،

ولذلك فإن فهم النص التاريخي ُيمكن المتعلمين من الوعي بالمعرفة التاريخية من خالل الفهم المستند على
امتالكهم لمهارات متعددة تمكنهم من الربط والنقد والتعليل وترتيب األفكار والحكم على موقف تاريخي معين أو
قضية معينة حدثت في الماضي أو الحاضر (الجبور.)2009 ،
وإن فهم النص التاريخي من أهم الموضوعات التي تُعنى بتعليم التاريخ لدوره في تحسين التواصل لدى
المتعلمين وتنمية فهم المقروء لديهم ،ولهذا فإن فهم النص التاريخي ال يقتصر على استيعاب مضمون النص
التاريخي من حيث المعرفة والحقائق والمفاهيم المتضمنة في الرموز المكتوبة بل أصبح ينظر إليه على أنه نشاط
ذهني متعدد األبعاد ينطوي على تكوين بنية معرفية مطابقة للبنية المعرفية التي قصدها كاتب النص التاريخي أو
مؤلفه أو من نقله (البرعي وعبدالحميد وعبدالعزيز.)2019 ،
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أما مهارة حل المشكلة فإنها من الموضوعات األساسية التي تشير إلى مقدرة الفرد على التكيف مع مختلف
مجاالت الحياة المعاصرة ومتطلباتها ،حيث أصبحت مهارة حل المشكلة ضرورة ملحة لممارسات النشاط اإلنساني
خاص ة مع دخول البشرية إلى عصر العولمة والمعلوماتية التي أفرزت الكثير من المشكالت والقضايا المعاصرة
التي تحتاج إلى حلول مبتكرة (أبو جادو ونوفل.)2010 ،

ويرى ستيرنبرج ( )Sternbergأن حل المشكلة "محاولة تجاوز العوائق من أجل اإلجابة عن سؤال أو تحقيق

هدف" (بوجالل .)262 :2017 ،وعرفت حل المشكلة بأنها "مجموعة العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدماً
المعلومات التي سبق له تعلمها ،والمهارات التي اكتسبها في التغلب على موقف جديد له وغير مألوف له ،من

خالل السيطرة عليه والوصول إلى الحل المناسب" (أبو لطيفه.)501 :2014 ،
ولذلك فإن مهارة حل المشكلة تضع المتعلمين في موقف حقيقي ُي ْع ِّملون فيه أذهانهم بهدف الوصول إلى
حالة اتزان معرفي ،وتعتبر حالة االتزان المعرفي حالة دافعية يسعى المتعلم إلى تحقيقها وتتم هذه الحالة عند
وصوله إلى حل أو إجابة أو اكتشاف ،وتعتبر الخطوة األولى في حل المشكلة هي التعرف إلى وجود المشكلة ،وهذه
الخطوة أهم خطوة في حل المشكلة إذ أن المتعلمين بحاجة إلى أن يتعرفوا إلى المعيقات التي تقف أمامهم لفهم

واستيعاب الدرس أو المسألة التي يحاولون فهمها أو استيعابها وال يخفى أن المعلم الخبير يستطيع أن يميز وجود
مشكلة لدى طلبته قبل أن تصبح أم اًر خطي اًر (جروان.)2007 ،

وإن مهارة حل المشكلة تسهم في تنمية المهارات التفكيرية أو األدائية لدى المتعلمين ،وإثارة دافعية المتعلمين

وتحفيزهم نحو البحث عن حلول للمشكالت ،وتنمية المعلومات المعرفية للمتعلمين وزيادة خبراتهم ومهاراتهم

ومعارفهم من خالل ا لبحث عن األدلة والبراهين والمعطيات التي تتعلق بالمشكلة ،وتسهم مهارة حل المشكالت في
تنمية قدرات مختلفة لدى المتعلمين كالقدرات العقلية العليا مثل التحليل والتقييم والتخطيط واإلبداع ،كما أن حل
المشكالت يسهم في تنمية قوة الشخصية لدى المتعلمين في اتخاذ القرار وإصدار األحكام (العزام والصمادي،
.)2015
وتعد مهارة حل المشكلة من المقاييس التي تدل على تقدم األمم والمجتمعات ،فكلما استطاع اإلنسان "الفرد"

قادر على مواجهة زمنه بكل ظروفه وتغييراته ،وعلى حل مشكالت
متحضر ًا
ًا
إنسانا
أن يواجه مشكالته ويحلها كان
ً
مجتمعه .لذا فإن االلمام باألساليب المختلفة في مواجهة المشكلة ومحاولة حلها أصبح من المهارات التي ينبغي أن

يمتلكها المتعلمين حتى يتمكنوا من تحقيق التوافق والتكيف والنمو السوي (بوجالل .)2017 ،وأن مهارات حل

المشكلة واحدة من األساليب الناجعة في التربية والتعليم ،ألنها تحفز خاليا الدماغ وتنشطها ،وتنمي في اإلنسان
مستويات عليا في التفكير ،وكذلك حل المشكالت بطريقة إبداعية (جعالة وعتروس.)2018 ،
أما األحداث الجارية ،فقد شكلت الحالة الحديثة المعاصرة لألحداث الجارية في عالم اليوم تحدياً بار اًز لمعلمي

الدراسات االجتماعية نظ اًر لغ ازرة خيوط األحداث الجارية بكافة حلقاتها االجتماعية والسياسية واالقتصادية

واالجتماعية والدينية ،األمر الذي يجعل من مواد الدراسات االجتماعية ومنها مادة التاريخ مختب اًر خصباً للوقوف

على آليات التمعن والتفحص والمناقشة والحوار في فهم ومعالجة تلك القضايا ،واالرتقاء والتأثير بمسالك ومجريات

الحلول المقترحة لها (العساف.)2015 ،

وعرفت األحداث الجارية بأنها "القضايا والمشكالت والمسائل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية
ُ
المحلية والوطنية والعالمية التي يعيشها الفرد ولها تأثير على حاضرة ومستقبله" (العساف.)1141 :2015 ،
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وإن األحداث الجارية وتسليط الضوء عليها يعتبر من أفضل القضايا الرئيسة التي تدعم التعليم والتعلم،
ألنها تساعد المتعلمين على استخدام المعرفة والفهم في مكان الدراسة أو العمل ،كما تؤدي إلى زيادة الوعي بأهمية
التواصل مع الحدث للمشاركين في عملية التعلم (األخضر والكسباني وعبدالسالم.)2011 ،

عد مدخل األحداث الجارية من المداخل التي أكدت على ربط المجتمع المدرسي بالمجتمع الذي يعيش فيه
وي ّ
ُ
المتعلمين ،ولقد وجه القرآن الكريم أنظار التربويين إلى أهمية األحداث الجارية حيث كان ينزل بعد كل حدث ليوجه
ويعدل الكثير من السلوكات والمفاهيم الخاطئة آنذاك ،فكان
األمة اإلسالمية ويرشدها إلى الطريق الصحيح وليغير ُ
أنجح في بناء أمة امتلكت من القيم واألخالق ما لم تمتلكه أمة من قبل ،فكيف إذا وجهت األنظار ليكون طريقة

تدريس ،ولذلك فإن استخدام مدخل األحداث الجارية في عملية التعليم والتعلم له أهمية كبيرة تظهر فيما يتوفر في
الفعال في فتح باب الحوار والمناقشة والقدرة على
هذا المدخل من خصائص إيجابية تساعد على التعلم ،ولدورها ّ
اتخاذ القرار والتمييز بين الرأي والحقيقة ،وإكساب المتعلمين ميالً نحو القراءة والمطالعة والقدرة على النقد والتحليل

والتفسير ،وتوسيع دائرة معلومات المتعلمين؛ ما يترتب عليه ترتيباً ألفكارهم ووجهات نظرهم وتنمية االتجاهات والقيم
لدى المتعلمين وكفاءتهم في حل مشكالتهم (علي وحسن وعبدالعظيم.)2014 ،

فعرفت بأنها "مجموعة من المشكالت الخالفية التي بقيت حلولها مفتوحة لعدم وجود
أما القضايا الجدلية ُ
اتفاق عليها ،ولم يتم الوصول إلى حكم قاطع فيها ،وتبقى لذلك محور للمناقشة والمداولة بين أفراد المجتمع الواحد"
(خضر.)4 :2011 ،
ويرى الين ( )Alanأن القضايا الجدلية أنها قضايا متنوعة يربطها عامل مشترك هو أن حلولها مفتوحة لعدم
االتفاق والهدف من طرحها ليس استف از اًز للمعلمين والمتعلمين وإنما الهدف منها تنمية وتطوير المهارات والقدرات

لديهم (عبيدات .) 2011 ،وتمثل القضايا الجدلية مجموعة األحداث والتغيرات السائدة في المجتمع في مختلف
المجاالت السياسة واالقتصادية واالجتماعية والدينية والثقافية التي لم يتوصل فيها أفراد المجتمع إلى أحكام قاطعة
ومازالت محل جدال ونقاش ،ويعود الخالف فيها إلى أسباب دينية واجتماعية وأخالقية نتيجة لتطبيقات العلم
والتكنولوجيا ،والتي يثار حولها جدل شديد داخل المجتمع وتتباين اآلراء حولها ،وتتطلب وعياً بها لتكوين المواقف
السليمة تجاهها (الخالدي.)217 :2007 ،

ولما سبق ،أكد عبيدات ( ) 2011أهمية تضمين القضايا الجدلية في المناهج والكتب المدرسية ومنها كتب
الدراسات االجتماعية لما تحققه من الفوائد للمتعلمين ،حيث تُكسبهم القيم واالتجاهات االيجابية والمهارات المتعددة،
حيث أن طرق معالجة هذه القضايا تزود المتعلمين بوجهات نظر وآراء مختلفة ،وتساعدهم على خلق فرص
للمناقشة الطبقية بين المتعلمين واالستماع إلى وجهات النظر المختلفة ،كما أن تدريس القضايا الجدلية في مناهج
الدراسات االجتماعية لها أهمية كبيرة كونها خطوة ايجابية وضرورة إلثارة اهتمام المتعلمين وإشراكهم في التعلم،

وتحقيق االستقالل الفكري لديهم ،وتُمكنهم من التعبير عن قدراتهم في ضوء تجدد المعلومات ومناقشتها.

وعليه فإن دراسة التاريخ تتطلب مهارات تفكيرية تتعلق بالتسلسل والتتابع التاريخي ،وفهم التاريخ وتحليله
وتفسيره والبحث التاريخي ،وتحليل القضايا التاريخية واتخاذ الق اررات بشأنها ،ولهذا فإن دراسة النص التاريخي تسهم
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في تنمية مهارات التحليل والتفسير وربط األحداث بأسبابها الحقيقية لدى المتعلمين ،كما أن تدريس النص التاريخي
يسهم في تقريب المادة التاريخية وجعل المتعلمين يعايشوا الفترة التاريخية التي يتناولها النص ،ومؤهلين وقادرين
على إدراك مفهوم الزمن (الجوارنة.)2017 ،
وقد أكد أبو سنينه ( )2012أن استخدام األحداث الجارية والقضايا المعاصرة مدخالً لتدريس الدراسات

فعالة إلحيائها عن طريق ربطها باألحداث المحيطة بالمتعلمين
االجتماعية بعام ًة ،والتاريخ بخاصة؛ ألنها أداة ّ
ومجتمعهم المحلي ،وكذلك ربطها بحياة المتعلمين الواقعية.

وأكدت دراسة عبد جابر وهندول ( ) 2010على ضرورة التقليل من الطرائق التقليدية في تدريس مادة تاريخ

الحد من تفكيرهم ،وضرورة استخدام طرق حديثة مثل
الـحضارة العربية اإلسالمية والتي تشعر المتعلمين بالملل و ّ
طريقة القضايا الجدلية التي تحفز تفكير المتعلمين وتشجعهم على التعلم اإليجابي.

وأكدت دراسة الطالفحة وأبو إصبع ( )2006على أهمية تطوير مناهج التربية االجتماعية والوطنية
لتتضمن القضايا الجدلية السائدة ،والتأكيد على أهمية تضمين مناهج التربية االجتماعية والوطنية قضايا تواكب
األحداث الجارية مثل التعامل مع التكنولوجيا والممارسات الديمقراطية والوحدة الوطنية والقومية والحروب والسالم
وكيفية التعامل معها.
وعلى ما تقدم ،فإن من األهمية التأكيد على دور المدرسة والمناهج الدراسية ،ومنها المدرسة الثانوية
ومناهجها وبالتحديد مبحث التاريخي اإلسالمي في بناء منظومة القيم واالتجاهات والمفاهيم االجتماعية والثقافية

والسياسية والدينية واإلنسانية لدى المتعلمين فيها ،وتوظيف الطرق واألساليب التدريسية األنسب في سبيل تحقيق
ذلك .ولذلك ،جاءت الرغبة في إجراء الدراسة الحالية التي هدفت الكشف عن أثر توظيف القضايا الجدلية واألحداث
الجارية في تنمية مهارات حل المشكلة وفهم النص التاريخي في مبحث التاريخ اإلسالمي لدى طلبة المرحلة الثانوية
في دولة الكويت.
مشكلة الدراسة:

عد مهارات حل المشكلة من أبرز مهارات القرن الواحد والعشرين التي ركزت عليها النظم التعليمية الحديثة
تُ ّ
في مختلف الدول العربية ،وأولتها أهمية كبيرة؛ لما لها من دور مهم في تقدم المجتمع وقدرته على مواجهة التغيرات
والتطورات واألحداث الجارية ومعالجة القضايا الجدلية بطريقة علمية منهجية ،وبالرغم من ذلك فإن الباحث يرى أن

هذا المجال ال يزال يعاني من القصور؛ مما ال يتيح للمتعلمين فرص اكتساب المعارف والمهارات والكفاءات
والخبرات الالزمة في تفسير ومعالجة مختلف القضايا واألحداث التي تصادفهم في حياتهم اليومية ،وهذا ما أكدته

دراسة أبو جاموس ( )2009ودراسة زغير ( )2013ودراسة خليدة ( )2016ودراسة عبارة (.)2018
وبينت دراسة البرعي وآخرون ( )2019وجود قصور في مهارة فهم النص التاريخي لدى المتعلمين في

المراحل الدراسية المختلفة ومنها المرحلة الثانوية ،ويعود ذلك إلى استخدام المعلمين الطرق التقليدية في تدريس مادة

التاريخ مثل طريقة الحفظ والتلقين والمحاضرة ،واالعتماد على الكتاب المدرسي بشكل كبير كمصدر للمعرفة مما
يجعل تعلم مادة التاريخ والنصوص التاريخية أمر مملل وغير مشوق .وفي هذا الصدد أشارت الختاتنة ( )2015أن
هناك مشكالت وتحديات عديدة تواجه مادة التاريخ والتي تتمثل في نظرة المتعلمين إليها كمادة جافة ينفرون من
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اختيارها ودراستها ك ونها تركز على الجانب المعرفي باشتمالها على كثير من المعلومات والحقائق والتواريخ واألرقام
واألحداث المجردة غير المحسوسة للمتعلمين والتي ال ترتبط بمشكالتهم وميولهم واتجاهاتهم وحاجاتهم وحاجات
مجتمعهم ،مما جعلها غير وظيفية فتبدو بذلك قليلة األهمية والفائدة بالنسبة لهم ،وبالتالي تصبح مجرد مادة ينبغي
حفظها واستظهارها الجتياز االمتحانات فقط ،ولعل ذلك يعود إلى المشكالت في أساليب وطرائق التدريس التقليدية
المستخدمة في تدريسها.
وقد بين باركر ( )Parkerالمشار إليه في العساف ( )1138 :2015أن معالجة القضايا الجدلية الخالفية

التي تدرس للطلبة في المناهج الدراسية ،ومناقشتها من قبل المتعلمين ،يساعدهم على فهم القضية بصورة أفضل
وبناء حكم منطقي مبني على التحليل المنطقي للحقائق ،وذلك بصقل مهارات التفكير العليا لديهم ومنها :حل
المشكالت ،والتحليل والتقويم وإصدار األحكام.

وعليه سعى الباحث إليجاد أساليب وطرائق حديثة في تدريس مادة التاريخ ،حيث أكدت دراسة عبد جابر
وهندول ( ) 2010على ضرورة التقليل من الطرائق التقليدية في تدريس مادة تاريخ الـحضارة العربية اإلسالمية التي

الحد من التفكير ،وضرورة استخدام طرق حديثة مثل طريقة القضايا الجدلية التي تحفز
تصيب المتعلمين بالملل و ّ
تفكير الطلبة وتشجعهم على التعلم اإليجابي ،إضافة لذلك فقد وجد أن دراسة علي وآخرون ( )2014أوصت إلى
أهمية االهتمام باستخدام مدخل األحداث الجارية عند تخطيط المناهج وبنائها بإدخال مجموعة من األحداث الجارية

والقضايا السياسية واالجتماعية المتنوعة والتي تتفق مع اهتمام وميول المتعلمين بما يعمل على جعل عملية التعليم
أكثر جاذبي ًة وتشويقاً .وكذلك أوصت دراسة الختاتنة ( )2015على تشجيع المعلمين استخدام األحداث الجارية في
تدريس مادة التاريخ.
ولما تقدم ،يرى الباحث أنه من الضروري تدريس طالب المرحلة الثانوية موضوعات مناهج الدراسات
اإلجتماعية وبالتحديد مبحث التاريخ اإلسالمي بتوظيف أساليب محفزة ومثيرة كتوظيف األحداث الجارية والقضايا

الجدلية في التدريس؛ لما أثبتته الدراسات السابقة الذكر من فاعليتها في التدريس ،ولما يرى الباحث من أنه قد يكون

لها دور في تحسين مهارات حل المشكلة التي باتت من أهم المهارات في الميدان التربوي في الوقت الحاضر التي
تعمل على تفعيل أداء المتعلمين من خالل تنشيط بنيتهم المعرفية ،ومساعدتهم على استرجاع خبراتهم السابقة لبناء
معارفهم واكتسابهم مفاهيم جديدة ،وفي فهم النصوص التاريخية ومعايشتها وتنظيمها بشكل جيد ،واإلفادة منها في
الوقت الحاضر.

بناء على ما تقدم ،برزت مشكلة الدراسة الحالية التي سعت إلى الكشف عن أثر توظيف القضايا الجدلية
و ً
واألحداث الجارية في تنمية مهارات حل المشكلة وفهم النص التاريخي في مبحث التاريخ اإلسالمي لدى طلبة
المرحلة الثانوية في دولة الكويت.
أسئلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
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 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )0.05  بين متوسطي أداء المجموعة
ّ
الضابطة والمجموعة التجريبية على اختبار مهارات حل المشكلة تعزى لطريقة التدريس (توظيف القضايا الجدلية
واألحداث الجارية ،الطريقة االعتيادية)؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )0.05  بين متوسطي أداء المجموعة
ّ
الضابطة والمجموعة التجريبية على اختبار فهم النص التاريخي تعزى لطريقة التدريس (توظيف القضايا الجدلية
واألحداث الجارية ،الطريقة االعتيادية)؟
أهمية الدراسة
ترجع أهمية الدراسة الحالية في كونها محاولة جادة لتصميم وتوظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية في
تنمية مهارات حل المشكلة وفهم النص التاريخي في مبحث التاريخ اإلسالمي لدى طلبة المرحلة الثانوية .وتكمن
أهمية الدراسة الحالية من خالل جانبين هما:
األهمية النظرية:
عد إضافة جديدة إلى البحوث العلمية السابقة التي أجريت في الميدان التربوي
• ما تقدمه هذه الدراسة من نتائج تُ ّ
وميدان المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية وبالتحديد في مبحث التاريخ اإلسالمي.
• ما يتوفر في هذه الدراسة من أدب تربوي ودراسات سابقة تتناول متغيرات الدراسة تمثل إضافة للمكتبة العربية،
والمعرفة اإلنسانية حول توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية في تدريس مبحث التاريخ اإلسالمي،
مهارات حل المشكلة ،فهم النص التاريخي ،يمكن أن يكون ركيزة للباحثين والدارسين.

وفهما
• تسهم في إثراء الفكر التربوي حول تحسين نمط التعلم بإتاحة الفرصة لدى المتعلمين ليكونوا أكثر فاعلية ً
للقضايا الجدلية واألحداث الجارية في المجتمع.

األهمية العملية:
• قد تسهم نتائج هذه الدراسة والمعارف المتضمنة فيها في رفع مستوى الوعي المعرفي لدى معلمي الدراسات
االجتماعية والمشرفين التربويين ومسؤولي العملية التعليمية في و ازرة التربية بدولة الكويت عن االستفادة من

إجراءات توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية في تدريس مبحث التاريخ اإلسالمي وأثرها على تنمية

مهارات حل المشكلة وفهم النص التاريخي؛ مما ينعكس على تطبيقها عملياً في الميدان التربوي وفتح اآلفاق
الستخدامها في مجال التدريس.

• من المؤمل أن تلفت هذه الدراسة اهتمام مطوري ومصممي المناهج وخاصة مناهج الدراسات االجتماعية في
دولة الكويت إلى تعزيز توظيف األحداث الجارية والقضايا الجدلية في مناهج طلبة المرحلة الثانوية وتضمينها
عند تطوير تلك المناهج أو تعديلها مستقبالً.
• من المؤمل أن تسهم هذه الدراسة في تنمية مهارات حل المشكلة وفهم النص التاريخي لدى طالب المرحلة
الثانوية مما ينعكس على الجاذبية والتشويق للمدرسة.
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حدود الدراسة ومحدداتها
تتحدد نتائج هذه الدراسة باآلتي:
• الحدود الموضوعية  :القضايا الجدلية واألحداث الجارية في الوحدات الدراسية في مبحث التاريخي اإلسالمي
للمرحلة الثانوية في الكويت وقياس أثرها في تنمية مهارات حل المشكلة (مهارة المبادرة والتخطيط ،مهارة التنفيذ

وتدوين المالحظات ،مهارة التحليل والتفسير) وفهم النص التاريخي.
• الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على طالب الصف الحادي عشر في المرحلة الثانوية.

• الحدود المكانية :مدرسة أيوب حسين األيوب الثانوية في منطقة األحمدي التعليمية في دولة الكويت.
• الحدود الزمانية :تم تطبق هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي .2021/2020
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
ورد في هذه الدراسة مصطلحات متعددةُ ،عرفت نظرياً وإجرائياً على النحو اآلتي:
 -القضايا الجدلية:

عرفها ستاردلنج " "Stradlingالمشار إليه في الربعاني )72 :2015( ،بأنها "القضايا التي ينقسم بشكل

واضح حولها المجتمع ،وأن المجموعات المؤثرة ضمن المجتمع تقدم التفسيرات والحلول المبينة على القيم البديلية
التي تعزز الصراع" .ويقصد بها إجرائيا في هذه الدراسة :الموضوعات المرتبطة بأحداث أو توجهات أو إنتاجات
علمية وفكرية ينقسم األفراد في المجتمع الكويتي حول منطلقاتها أو عناصرها أو نتائجها بسبب االختالفات

االجتماعية والثقافية والسياسية والعلمية والدينية ،ولم يتم التوصل إلى رأي مقبول من الجميع حولها .وتم الحصول
عليها من مبحث التاريخ اإلسالمي في المرحلة الثانوية في دولة الكويت ،وتدريسها للطالب (أفراد الدراسة) لتحسين
مهارات حل المشكلة وفهم النص التاريخي.
 -األحداث الجارية:

وعرفت بأنها "األحداث التي وقعت في الماضي القريب أو وقعت أمام أعيننا اآلن ،أو هي على وشك

الوقوع في األشهر القليلة المقبلة" (علي وآخرون .)520 :2014 ،ويقصد بها إجرائيا في هذه الد ارسة :مجموعة

األحداث الجارية التي حدثت مؤخ اًر على الساحة العربية واإلسالمية والتي لها تأثير حياة الطالب الكويتي في
المرحلة الثانوية ،وجرى تدريسها للطالب (أفراد الدراسة).
 -حل المشكلة:

هي "عملية تفكيرية يستخدم فيها الفرد ما لديه من معارف مكتسبة سابقة ومهارات من أجل االستجابة

لمتطلبات موقف ليس مألوفاً له" (بوجالل .)262 :2017 ،أما مهارة حل المشكلة فهي "طريقة للتفكير ،لتحليل

حالة استخدام مهارات التفكير واالستنتاج التي ال يمكن تعلمها من خالل استظهار (حفظ عن ظهر قلب) بعض
األدلة والوقائع ولكن بانغماس الفرد في عملية حل المشكلة ،وإلضافة الخبرات والمعارف السابقة للمشكلة المطروحة
للنقاش والحل (الزبيدي.)246 :2006 ،
وتعرف مهارة حل المشكلة إجرائيا في هذه الدراسة :بأنها مدى قدرة طالب المرحلة الثانوية في دولة الكويت على

توظيف مهارات حل المشكالت (مهارة المبادرة والتخطيط ،مهارة التنفيذ وتدوين المالحظات ،مهارة التحليل
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والتفسير) ،وتقاس بالدرجة الكلية والفرعية التي يحصل عليها الطالب (أفراد الدراسة) على اختبار مهارات حل
المشكلة وأبعاده الذي أعده الباحث بنفسه لتحقيق هذا الغرض.
 -النص التاريخي:

"هي تلك الوثائق المكتوية والتي تمثل مجموعة من الحقائق والمفاهيم والتعليالت المرتبطة بحدث من

أحداث الماضي" (اللهيبي .)70 :2016 ،و تعرف إجرائيا في هذه الدراسة :هو مدى قدرة طالب المرحلة الثانوية

في دولة الكويت على فهم عناصر النص التاريخي وتجميعها ،ويقاس بالدرجة الكلية والفرعية التي يحصل عليها
الطالب (أفراد الدراسة) على اختبار فهم النص التاريخي ومهاراته (التعبير واالستنتاج والمقارنة والتقويم) الذي طوره
الباحث بنفسه لتحقيق هذا الغرض.

 مبحث التاريخ اإلسالمي:هــو مبحــث (كتــاب) التــاريخ اإلســالمي المقــرر تدريســه مــن قبــل و ازرة التربيــة فــي دولــة الكويــت لطلبــة المرحلــة
الثانوية في الصـفوف (الحـادي عشـر والثـاني عشـر) الفـرع األدبـي فـي المـدارس الحكوميـة التابعـة لهـا بـدءاً مـن العـام

الدراسي  ،2016 /2015وحتى اآلن.
 -طلبة المرحلة الثانوية:

وفي هذه الدراسة هم طالب الصف الحادي عشر الثانوي الفرع األدبي الملتحقين بالدراسة في المرحلة

الثانوية في مدارس محافظة األحمدي في دولة الكويت في العام الدراسي .2021/2020
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األدب النظري والدراسات السابقة

تناول هذا الفصل األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية ،وقد عرضت على

النحو التالي:

أوال :األدب النظري

تمهيد:

إن التربية في دولة الكويت تقوم على كينونة اإلنسان الكويتي الذي يسعى إلى تحقيق ذاته كإنسان ،ومن

فعال في تحقيق تقدمه
حقه أن تُهيئ له الفرصة لذلك ،مع توفر ربط هذه التربية بمطالب المجتمع ،والقيام بدور ّ
ورفاهيته ،بما يتوافق مع طبيعة اإلنسان الكويتي وطبيعة العصر ومطالب نمو المتعلمين وخصائصهم ،واالتجاهات
والقضايا المعاصرة ،واألخذ بالتكنولوجيا والتقنية الحديثة ،ولذلك فإن الهدف الشامل من التربية في دولة الكويت هو"

تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة األفراد على النمو الشامل المتكامل روحياً ،وخلقياً ،وفكرياً ،واجتماعياً ،وجسمانياً إلى

أقصى ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم  ،في ضوء طبيعة المجتمع الكويتي وفلسفته وآماله ،وفي ضوء مبادئ

اإلسالم والتراث العربي والثقافة المعاصرة ،بما يكفل التوازن بين تحقيق األفراد لذواتهم وإعدادهم للمشاركة البناءة في

تقدم المجتمع الكويتي بخاصة والمجتمع العربي ،وقد ركزت و ازرة التربية في دولة الكويت على مجموعة من األهداف
العامة في المرحلة الثانوية ،منها بناء الشخصية القادرة على مواجهة المستقبل مع التأكيد على الهوية الثقافية

الوطنية والعربية واإلسالمية دون تعصب يرفض تطور الفكر العالمي ،وأن يمتلك المتعلمين المقدرة على توظيف
المعلومات في حياتهم وفي حل مشكالتهم وفي تطوير بيئتهم ومعالجة قضاياهم (و ازرة التربية – الكويت.)2006 ،
مبحث التاريخ اإلسالمي:

تُع ّـد التربيـة والتعلــيم الوسـيلة الرئيســة التـي يلجــأ لهـا المجتمــع لتحقيـق أهدافــه ،وانتمائـه ألمتــه وتنميـة شخصــيته
من جميع جوانبها المعرفية ،والمهارية ،والوجدانية ،وبالتالي تهيئته لكي يعـيش متكيفـاً نفسـياً واجتماعيـاً فـي الجماعـة.
والمنــاهج الد ارســية مــن أهــم مكونــات النظــام التعليمــي ألي مجتمــع بشــري ،وهــي أداة مهمــة تعتمــد عليهــا المؤسســات
التعليميــة ف ــي تحقي ــق أهــدافها ،فم ـن خالله ــا يكتســب المتعلم ــون ق ــيم واتجاهــات المجتم ــع ال ــذي يعيشــون في ــه ومبادئ ــه

وتصوراته ،مستخدمين ما يملكون من قدرات عقلية وبدنية من أجل تحقيق رغباتهم وطموحاتهم.

وتبرز أهمية المناهج الدراسية ،ومنها مناهج الدراسات االجتماعية باعتبارها مصد اًر للقضايا ولألحداث بكافة

علميا وحيوياً مفعماً باألحداث
حلقاتها سواء في الماضي أم الحاضر أم المستقبل ،األمر الذي جعل منها مصد اًر ً
والمجريات المؤثرة في البناء المعرفي والسلوكي والوجداني للمعلم من ناحية ،والمتعلم من ناحية أخرى (العساف،
.)2015

ولـذلك فــإن منــاهج الد ارســات االجتماعيـة تـرتبط ارتباطـاً عضــوياً بحاجـات كــل مــن المتعلمــين والمجتمــع إذ أن
التدريس األفضل لهذه المناهج الدراسية يكون مبنياً على تنميـة تفكيـر المتعلمـين وهـذا يعمـل علـى تنميـة شخصـيتهم
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مــن جميــع جوانبهــا بحيــث يكونـوا قــادرين علــى حــل مشــكالتهم ومواجهــة التحــديات التــي تـواجههم فــي حيــاتهم اليوميــة
بكفاءة واقتدار (.)Rodeheaver, 2009
و تركز مناهج الدراسات االجتماعية على إعداد المتعلم الواعي الذي يؤمن بالتغير السياسي واالجتماعي

واالقتصادي ،ويؤمن بأنه يعيش في عالم متغير متجدد بتفكير نبيه ويقظ ،ويسهم في إعداد اإلنسان حيث يكون

عنص اًر فعاالً ومشاركاً في هذا التغير .إضافة إلى مناهج الدراسات االجتماعية تسهم في تنمية القيم واالتجاهات
والمبادئ االجتماعية والسلوكات المرغوبة التي تساعد المتعلمين على التكيف مع الحياة المعاصرة والمتغيرة

والمتجددة ،من خالل ما يحصل عليه من الخبرات التعليمية التي يقدمها المنهاج الدراسي (طالفحة وأبو إصبع،

.)2006
عد مبحث التاريخ أحد فروع الدراسات االجتماعية ،ويقوم على البحث في الماضي والحاضر وأحداثهما
وي ّ
ُ
ويعرف الفرد بمجتمعه ،وماضيه وحاضره واستشراف مستقبله ،لهذا
الزمانية والمكانية وممارسات المجتمع وإنجازاتهُ ،

عد من أه م المواد الدراسية التي تسهم في تكوين شخصية المتعلمين ،من خالل نقل التجارب والخبرات
فإن التاريخ ُي ّ
البشرية التي تراكمت منذ القدم إليقاظ النفس من غفوتها ،وإعادة إليها الثقة بأهميتها وقدرتها على العمل والعطاء؛
لذا فدراسة التاريخ ال تقل قيمه عن دراسة أي علم آخر (.)Kevin, 2010
وتعد مادة التاريخ من أحد المواد الدراسية المهمة التي يدرسها المتعلمين في جميع المراحل الدراسية كونها

تمثل سجالً لحياة األمم واألحداث التي مرت بها العصور وتسلسلها وتعاقبها ،فمادة التاريخ تمثل مخزون معرفي
احد من أهم الكتب
هائل يمكن االعتماد عليها لمقارنة الماضي بالحاضر لتطوير المستقبل ،ولذلك فإن التاريخ و ً
المدرسية التي تسهم في تكوين شخصية الفرد ،من خالل نقل التجارب والخبرات البشرية التي تراكمت منذ العصور
القديمة لغايات إيقاظ النفس من غفوتها ،ويعيد إليها الثقة بأهميتها وقدرتها على العمل والعطاء (جابر وهندول،
.)2010
وترجع أهمية مادة التاريخ إلـى دورهـا فـي تنشـيط الـذهن والفكـر ،وتزويـد المتعلمـين بنصـائح تحسـن سـلوكاتهم،

باإلض ــافة إل ــى معرف ــة المتعلم ــين ب ــذواتهم وعالق ــتهم باألش ــياء األخ ــرى .وبالنس ــبة لمبح ــث الت ــاريخ فإن ــه يع ــد م ــن أه ــم

المباحث المدرسية إذ يعد التاريخ المنهاج المتدفق للخبرات والتجارب البشرية والبين لقصص النجاح والفشل في حياة
األمم والشعوب؛ بل إن األمة التي ال تاريخ لها ال وجود لها ،إذ تعتبر الشعوب تاريخ أجدادها و آبائهـا مصـدر عـز
وفخــار لهــا فمبحــث التــاريخ لــيس مجــرد ســرد لألحــداث والوقــائع التاريخيــة ،بــل إنــه نــوع مــن أن ـواع المعرفــة التــي تفيــد

اإلنســانية فــي حيــاتهم واإلرتقــاء بــأخالقهم ،وتنميــة قــيمهم العلميــة واالجتماعيــة والسياســية ،وتــأتي أيضـاً أهميــة مبحــث

الت ــاريخ أيض ـاً م ــن دوره ف ــي د ارس ــة الماض ــي وموازنت ــه بالحاض ــر ،وتك ــوين النظ ـرة الموض ــوعية ل ــدى المتعلم ــين نح ــو
مجريـات األمــور مـن حــولهم وفهـم القضــايا العالميــة المعاصـرة ،والــوعي بأهميـة التعــاون بـين الشــعوب وإدراك الطبيعــة
اإلنســانية ،والــتعلم مــن األحــداث والقضــايا الماضــية ،وفهــم طبيعــة الشخصــيات التاريخيــة ودورهــا فــي صــناعة التغييــر

والتطور اإلنساني ،والتعلم من أخطاء الماضي وفهم أسباب المشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة المعاصـرة
(الجمل.)2005 ،
القضايا الجدلية:
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ِّ
َّللاِّ َو ُهَو
ون ِّفي ه
َ"و ُه ْم ُي َجادُل َ
ظ ِّة اْل َح َس َن ِّة َو َج ِّادْل ُه ْم
َواْل َم ْو ِّع َ

ِّ
يد
َشد ُ
ِّب هالِّتي

وردت كلمة الجدل في مواطن كثيرة من آيات القرآن الكريم ،قال تعالى
"ادعُ ِّإَلى سِّب ِّ
اْل ِّمح ِّ
يل َرّبِّ َك ِّباْل ِّح ْك َم ِّة
ال" (سورة الرعد :اآلية  .)13وفي قوله تعالى ْ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين" (سورة النحل ،اآلية  .)125وقوله تعالى (َفَل هما
َعَل ُم ِّباْل ُم ْهتَد َ
ض هل َع ْن َسِّبيله َو ُه َو أ ْ
َعَل ُم ِّب َم ْن َ
هك ُه َو أ ْ
َح َس ُن ِّإ هن َرب َ
ه َي أ ْ
الروع وجاء ْته اْلب ْشرى يج ِّادلُنا ِّفي َقو ِّم لُ ٍ
ِّ ِّ
وط) (سورة هود :اآلية .)74
يم ه ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ
ْ
َذ َه َب َع ْن إ ْب َراه َ
وقد نالت القضايا الجدلية مكانة كبيرة وحظيت باهتمام واسع وكبير من قبل العلماء والمفكرين والتربويين
على مر العصور ،إذا أن القضايا الجدلية لم يصل فيها الناس إلى أحكام قاطعة ،وما زالت قابلة للنقاش والمداولة،

كما أن اآلراء فيها تتعدد وتختلف بين الناس ،ولم تصل إلى حلول مقبولة من الجميع ،وهي قضايا تثير الجدل

والنقاش ،ويغلب فيها طابع شدة المناظرة والمخاصمة إلى حد الغلبة بهدف إظهار الحق بالبرهان والمنطق والدليل
القاطع (عبيدات.)2011 ،
وعرفت القضايا الجدلية بأنها "األحداث التي حولها اختالف في وجهات بين مؤيدين ومعارضين" (الجمل،
.)369 :2005
وعرفت أيضاً بأنها "مجموعة األحداث والتغيرات السائدة في المجتمع في الميدان الديني والسياسي

واالقتصادي واالجتماعي التي لم يتوصل فيها أفراد المجتمع إلى حكم نهائي وما زال فيه مجال للمناقشة والجدال
واالختالف" (طالفحة وأبو إصبع.)121 :2006 ،
وعرفت بأنها "الموضوعات والمشكالت التي يغلب عيها الطابع الجدلي ،إذ أنها تثير نقاش جدلي بين األفراد

وتتنوع حولها اآلراء واالتجاهات ،فال يوجد اتفاق عليها ولم يتم التوصل فيها إلى حكم قاطع ،والتي فرضت نفسها
نتيجة للتغيرات االجتماعية والتقدم العلمي والتكنولوجي ويمثل الجانب األخالقي عنص اًر أساسياً فيها" (عبدالعظيم،
.)161 :2017

ويعرف الباحث القضايا الجدلية في هذه الدراسة بأنها تلك القضايا والموضوعات التاريخية المرتبطة بأحداث

أو توجهات أو نتاجات علمية وفكرية ينقسم حولها طالب الصف األول الثانوي في دولة الكويت بين مؤيدين

ومعارضين ،ولم يتم التوصل إلى رأي مقبول من الجميع حولها ،وتهدف إلى الجدال والنقاش الفعال بهدف تحسين

مهارات حل المشكلة وفهم النص التاريخي لديهم.

والقضايا الجدلية ليست فقط متطلبات العصر الذي نعيشه وإنما متطلبات المناهج الدراسية ،فمن مبررات
تضمين القضايا الجدلية في المناهج الدراسية حق الطلبة في االنفتاح على اآلراء ووجهات النظر المختلفة لآلخرين؛
لكي يتمكنوا من المشاركة بفاعلية في المناقشات ،ويكتسبوا القدرة على اتخاذ موقف محدد نحو كل قضية ،وإن دمج

القضايا الجدلية في المناهج الدراسية ينمي االستقالل الفكري ،والقدرة على إصدار األحكام والتفكير المفتوح ،كما

يفتح اآلفاق أمام المتعلمين الكتساب القيم في المواقف األخالقية والحياتية (البهنساوي والبرلسي.)2016 ،

وتدريس القضايا الجدلية له أهمية كبيرة في ضوء األحداث المعقدة التي يمر بها العالم إليجاد حلول لهذه

القضايا وطريقة نافعة للتعامل معها ،ويكون ذلك من خالل التركيز على وعي الفرد واالرتقاء به ،وتوعيته بأبعاد هذه
القضايا عبر التاريخ واألجيال واالنقسامات التي تسبب بها ،وتمكنيهم من التفاعل مع هذه القضايا المرتبطة بحياتهم
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اليومية والتوجهات السياسية واالجتماعية والثقافية فهي فرصة حقيقية للتفاعل مع واقع الحياة المعاصرة (الربعاني،
.)2013
أما المعلمين فإن استخدامهم التدريس بواسطة القضايا الجدلية يساعدهم في تطوير قدراتهم على إثراء
المناهج الدراسية ،بتضمينها في خطط الدروس اليومية فهي تساعدهم في إعداد خطط متكاملة من النواحي المعرفية
والتعليمية والتطبيقية والتقويمية (جابر وهندول.)2010 ،
وتسهم القضايا الجدلية في تطوير قدرات المعلمين على إثراء المناهج الدراسية من خالل تضمينها في خطة

الدرس اليومي فهي تساعدهم في إعداد خطط متكاملة من النواحي المعرفية والتعليمية والتطبيقية والتقويمية (قطاوي،
.)2007
ولتضمين وتدريس القضايا الجدلية في المناهج الدراسية ،ووجود معايير لتدريسها يضمن للمتعلمين حقوقهم
وكرامتهم وأيضاً تؤثر في أخالقياتهم وفي نموهم االجتماعي والعقلي ،وتخلق لديهم حياة أكثر منطقية وديمقراطية

وإنتاجية ،وأن االنفتاح في بحث القضايا الجدلية يمكن أن يعزز المواقف اإليجابية عند المتعلمين ويساعدهم في حل
الكثير من المشكالت التي تعاني منها المجتمعات في مختلف مجاالت الحياة وينمي عندهم روح التسامح والمشاركة
الفاعلة والنظر إلى األمور بواقعية ،وتدريس القضايا الجدلية يرجع باألهمية على المتعلمين إذ تعودهم على البحث

والتقصي والتحري وفهم الكثير من المشكالت االجتماعية ،وتساعدهم في اتخاذ الق اررات ،إضافة إلى تزويدهم بنظرة
واقعية عن صراع القيم ،كما تفيد المتعلمين في الحصول على الخبرة في استخدام مهارات التفكير المنطقي لبحث

القضايا التي يكون فيها نوع من الجدل الحاد ،وأن استخدام القضايا الجدلية وتوظيفها بأسلوب سليم في المنهاج
الدراسي يساعد على تنمية االنتماء الوطني والمشاركة السياسية الفاعلة ويمكن المتعلمين من التعامل بموضوعية

ودهاء مع األحداث والمواقف (طالفحة وأبو أصبع.)2006 ،
احدة من المصادر األساسية للخبرات
ولما سبق ،فيمكن القول أن مناهج الدراسات االجتماعية تعتبر و ً
التعليمية التي يحتاجها المتعلمين لتحديد المواقف واتخاذ الق اررات تجاه القيم السائدة في المجتمع ،إضافة إلى أن
مناهج الدراسات االجتماعي ة لها دور كبير في توجيه المتعلمين نحو المعلومات والمعارف عن القضايا الجدلية
المتعلقة بالمجتمع الذي يعيشون فيه ،ومجتمعات العالم األخرى ،وما يحيط بها من مشكالت ،ومن هنا فإن مناهج
الدراسات االجتماعية تتيح القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية الجدلية التي يجب أن يدركها

المتعلمين ويساهموا في حلها على اعتبار أن القضايا الجدلية قضايا لم يتم تقديم حول قاطعة لها (مرعي والحيلة،

.)2012
كما أن كتب الدراسات االجتماعية تتناول الموضوعات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية
ضمن بعديها الزماني والمكاني والتفاعالت الناتجة عنها والمشكالت الناجمة عنها وما ارتبط بها من أحداث

ومجريات والجدل حولها ،جعلت من كتب الدراسات االجتماعية زاخرًة بها لكون طبيعة هذه الكتب هي الوعاء
المناسب إلثارة القضايا اإلنسانية على مر العصور والتي تربط الماضي بالحاضر والمستقبل ،لذلك تبرز أهمية كتب

الدراسات االجتماعية في تضمين القضايا الجدلية إذا أنها األنسب لتشكيل قناعات لدى المتعلمين حول هذه
القضايا ،وتثير دافعيتهم ،وتمكنهم من تطبيق ما تعلموه في حياتهم اليومية ،والنظر لهذه القضايا نظرة واقعية،
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والمساهمة في تنمية تفكير المتعلمين من خالل البحث والتقصي عن حلول منطقية للقضايا الجدلية تناسب واقع
حياتهم (قطاوي.)2007 ،
أما كتب التاريخ ونظ اًر لدورها في حفظ وتسجيل القضايا واألحداث التاريخية على مر العصور ،جعل لها

مكانة مهمة ومجاالً مناسباً لتناول القضايا الجدلية ومقارنتها بالواقع الحالي ،فمادة التاريخ تُعنى بدراسة القضايا التي
طرأت على المجتمعات والتغيرات التي حدثت بها من خالل تحليلها وتفسيرها ومقارنتها واالستنتاج حولها وإيجاد
الحلول لها ،ولعل أكثر ما يربط مادة التاريخ بالقضايا الجدلية هو تنمية الوعي لدى المتعلمين بالمشكالت المختلفة

على المستويات الوطني والقومية والعالمية ،وتنمية االتجاهات االجتماعية واألنماط السلوكية التي تساعد المتعلمين
على التكيف مع ظروف الحياة المتغيرة ،والعمل على تكوين الوعي االجتماعي والسياسي والثقافي لديهم؛ األمر

الذي يترتب عليه متعلمين قادرين على التفاعل مع القضايا والمشكالت االجتماعية بوعي وإدراك ٍ
عال (طالفحة،
.)2010

ولعل دراسة القضايا الجدلية في كتب التاريخ بطريقة واعية يسهم في تنمية الوعي لدى المتعلمين وفهم

حقوقهم وواجباتهم والرقي بمستوياتهم األخالقية واالجتماعية ،األمر الذي يرفع من مستوى الثقة بالنفس لديهم ،ويزيد

من قدرتهم على فهم الجدل في بعض القضايا والمشاركة بها من خالل النقاش وطرح اآلراء ،ويساعد طرح

الموضوعات الجدلية ضمن كتب التاريخ على فهم التغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تحدث في
العالم ،وربط تاريخ األوطان بالسياق الدولي ،واكتساب خبرات جديدة من هذه المواضيع (محمد وعبدالعزيز
والسرسي.)2004 ،
وقد أكد مجاور ( )2015على أهمية التدريب لمعلمي التاريخ وإكسابهم المعرفة والمهارات التدريسية
الفعال في اكساب المتعلمين
واالتجاهات اإليجابية حول تدريس القضايا التاريخية الجدلية في كتب التاريخ لدورها ّ
مهارات حياتية مختلفة.
مميزات ومعيقات استخدام األحداث الجارية في التدريس:
إن أهم ما يميز استخدام األحداث الجارية في التدريس دورها في تحفيز المتعلمين نحو البحث عن
المعارف والمعلومات من مصادر خارجية بحيث تسمح لهم بتنمية قدراتهم المعرفية والبحثية ،ومتابعة المعلمين
والمتعلمين التطورات والمستجدات الحاصلة في البيئة الخارجية والتعرف إلى أبرز الحقائق والمفاهيم الجديدة التي
لها تأثير كبير على المجتمع المحيط بهم وعلى العالم ،وتقليل افجوة ما بين محتوى المناهج الدراسية وبين التطورات

واألحداث في البيئة الخارجية (السناني.)2008 ،
وبالرغم من وجود مميزات لتدريس األحداث الجارية اإل أن هناك بعض المعيقات التي تقف حائالً أمام

المعلمين من استخدام هذا المدخل في التدريس ،حيث أن الخوف من ردود الفعل غير المشجعة من اإلدارة
والمشرف والمجتمع على اعتبار أنها من خارج المنهج الدراسي تؤدي إلى عدم رغبة المعلم باستخدامها ،كذلك
الخوف من قلة مصادر األحداث الجارية التي يمكن أن يستخدمها المعلم في التدريس أو أنها ال تغطي الحدث

بشكل مفصل مما يضعف النقاش حولها ،نظام االمتحانات حيث أنها تهتم بالجوانب الدنيا من التفكير مثل التذكر
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والحفظ وبالتالي فإ ن استخدام مدخل األحداث الجارية كونه يثير مستويات عليا كالتحليل والتركيب والتقويم قد يؤدي
على وجود فروقات فردية كبيرة بين أداء المتعلمين على االختبار مما يشكل مصدر إزعاج للمتعلمين والمعلمين
(الجاف وعبدهللا.)2005 ،
ويستنتج مما سبق عرضه حول األحداث الجارية والتدريس باستخدامها يمكن القول أن توظيف األحداث
الجارية في تدريس مادة التاريخ قد يسهم في تحويلها من حالة الحفظ والتلقين إلى البحث والتقصي واالستكشاف

ومن التمركز حول المعلم إلى التمركز حول المتعلم ليكون أكثر نشاطاً وتفاعالً ودو اًر في تحصيل العلم والمعرفة

وربط األحداث الجارية ببعضها وتحليلها وتفسيرها واإلسهام في بناء الشخصية العلمية للمتعلمين وتزويدهم بدرجات
عالية من الثقة بالنفس المتعلم ،والمقدرة على التفكير في حل المشكالت.
مهارات حل المشكلة:

عد المشكلة موقف تعليمي تعلمي ُيشعر الفرد بفجوة بين ما يعرفه وما يجب الوصول إليه مما يتطلب منه
تُ ّ
التفاعل فردياً وجماعياً لتخطى الفجوة مستعيناً بخبراته السابقة وما يكتسبه من تعاونه مع أفراد الجماعة اآلخرين،

وأن القدرة على حل المشكالت هي قدرة الفرد على اشتقاق نتائج من مقدمات معطاة ،وهي نوع من األداء ُيعمل فيها
الفرد الحقا ئق المعروفة ليتوصل إلى الحقائق المجهولة التي يود اكتشافها ،وذلك عن طريق فهم وإدراك األسباب
والعوامل المتداخلة في المشكالت التي يقوم بحلها (أبو جادو ونوفل.)2010 ،
وتعرف المشكلة على أنها حالة من التناقض بين الوضع الحالي والوضع المنشود وإذا استخدمت أسلوب حل
ا لمشكالت بالطريقة الصحيحة في التدريس بأنه يوفر للطلبة الفرصة المناسبة لتحقيق ذواتهم وتنمية قدراتهم الفعلية
وتحقيق ما تصبو إليه عملية التطوير الجديدة .أما "جانييه" فقد عرفها على انها عملية تفكير يتمكن المتعلم من

خاللها اكتشاف الرابط بين قوانين تم تعلمها مسبقاً ويمكن أن يطبقها لحل مشكلة جديدة فهي تؤدي إلى تعلم جديد

(أبو رياش وقطيط.)2008 ،

وقد أورد أبو جادو ونوفل ( )317 :2010تعريًفا للمشكلة عند العديد من العلماء منهم نويل وسيمون

( )Newel and Simonالذي عرفها بأنها " الموقف الذي يواجهه الفرد عندما يريد شيئاً ما وال يعرف بالضبط
اإلجراءات التي يجب القيام بها كي يصل لما يريد".

أما حل المشكلة فهي "حالة يسعى خاللها الفرد للوصول إلى هدف يصعب الوصول إليه بسبب عدم وضوح

أسلوب الحل أو صعوبة تحديد وسائل وطرق تحقيق الهدف ،أو بسبب عقبات تعترض هذا الحل وتحول دون

وصول الفرد إلى ما يريد .وأن األداة التي يستخدمها الفرد في حل المشكلة هي عملية التفكير وما يبذله من جهد
عقلي يحاول خالله إنجاز مهمات عقلية أو الخروج من مأزق يتعرض له" (أبو حماد.)180 :2017 ،

أما ستيرنبرج ( )Sternbergالمشار إليه في أبو جادو ونوفل ( )2010فعرف حل المشكلة بأنها عملية
يسعى الفرد من خاللها إلى تخطي العوائق التي تواجهه وتحول بينه وبين الوصول إلى الهدف الذي يسعى إلى

بلوغه .أما سولسو ( )Solsoفيرى أن حل المشكلة يتضمن عمليات موجهة نحو اكتشاف حلول لموقف ُمشكل

بطريقة محددة.
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وعرفت مهارات حل المشكلة بأنها طريقة في التفكير العلمي تقوم على المالحظة الواعية والتجريب وجمع
ُ
المعلومات للوصول إلى حل مقبول للمشكلة ،وأيضاً عبارة عن نشاط حيوي يقوم به الطالب ويمارسه على مستويات

متعددة من التعقيد كلما كلف بأداء واجب أو طلب من أن يتخذ ق ار اًر في موضوع ما .ومهارة حل المشكلة نشاط
عقلي يمر بمراحل متعددة تتحدد حسب االستراتيجية المعرفية المستخدمة والتي تعد نوعاً من المهارات العقلية التي

من خاللها ينظم الفرد عمليات في معالجة الموقف المشكل ومحدداته وخاصة تلك المشكالت لم يسبق مرورها في

خبرات الفرد (برهوش.)257 :2017 ،
مفهوم النص التاريخي

وعرف النص التاريخي "بأنه وثيقة مكتوية شاهدة على الماضي البشري بأي لغة كانت ،بشرط أن تكون

أصيلة ،والوثيقة عموماً هي المادة األولية للتاريخ أي أنها تحمل بين ثناياها مزايا مرحلة زمنية معينة" (اللهيبي،

.)70 :2016

وعرف النص التاريخي بأنه "قدرة المتعلم على إعطاء معنى للموقف أو الحدث التاريخي الذي يواجهه

ويستدل عليه من مجموعة من السلوكيات الذهنية التي يظهرها المتعلم وتفوق مستوى التذكر ،ويندرج تحتها مجموعة
وعرف أيضاً
من السلوكيات كأن يترجم او يفسر أو يستكمل أو يشرح أو يعطي أو يستنتج أو يعبر عن شئ ماُ .
"بأنه قدرة المتعلم على صياغة جزء من المادة التاريخية بأسلوبه وتفسير بعض الحقائق والمفاهيم التاريخية وإمكانية
عرضها في رسوم أو إدراك العالقات بين الحقائق والمفاهيم والتعميمات ويتضمن الفهم ثالثة أبعاد هي الترجمة
والتفسير واالستنتاج" (البرعي وآخرون.)325 :2019 ،

ويعرف الباحث فهم النص التاريخي بانه قدرة طالب الصف األول الثانوي على التعبير عن النص التاريخي

بأسلوبهم الخاص ،واستنتاج وتفسير بعض الحقائق والمفاهيم وإدراك ما بينها من عالقات والمقارنة بينها مع إعطاء

بناء على األفكار الواردة في النص التاريخي وإمكانية توضيحها
األدلة والشواهد التاريخية التي تؤكد وجهة نظرهم ً
في ضوء األحداث الجارية والقضايا الجدلية.
ثانيا :الدراسات السابقة
تناول هذا الجزء عرض الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة .وقد ُعني الباحث في ترتيبها في
ثالث محاور ومرتبة تسلسالً زمنياً من األحدث فاألقدم .وذلك على النحو التالي:
المحور األول :دراسات تناولت مهارة حل المشكلة
أجرى العتوم ( ) 2019هدفت إلى تعرف أثر استخدام الويب كويست في تدريس العلوم على تنمية مهارة
حل المشكالت لدى طالبات الصف الخامس في األردن .واستخدم المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من

( )59طالبة اختيروا من محافظة جرش وتم توزيعهن في مجموعتين ضابطة وتجريبية .واستخدم اختبار مهارة حل
إحصائيا بين أداء طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
المشكالت .وأظهرت النتائج وجود فروق دالة
ً
على اختبار مهارة حل المشكالت في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية اللواتي خضعن للتدريس باستخدام

طريقة الويب كويست.
وأجرى الشرمان والبدو ( ) 2015دراسة هدفت إلى تقصي أثر استخدام الحاسوب في تدريس مواضيع

النمذجة واألوفقية والمعدالت المرتبطة بالزمن لتنمية مهارة حل المشكلة والتحصيل واالتجاهات لدى الطالبات في
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الصف الثان ي عشر .واستخدم المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )50طالبة من طالبات الصف
الثاني عشر الفرع العلمي في األردن وتوزعن على شعبتين حيث تم اختيار الشعبة األول كمجموعة تجريبية درسن
الموضوعات باستخدام الحاسوب والمجموعة الثانية كمجموعة ضابطة حيث درست بالطريقة التقليدية .واستخدم
اختبار حل المشكالت في جمع البيانات .وأشارت النتائج إلى األثر اإليجابي لتدريس مادة الرياضيات باستخدام
الحاسوب على كل من تنمية مهارة حل المشكلة والتحصيل واتجاهات إيجابية نحو مادة الرياضيات مقارنة مع

الطالبات الالتي درسن الموضوعات نفسها بالطريقة التقليدية وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين المجموعتين التجريبية والضابطة في كل من المتغيرات الثالثة لصالح المجموعة التجريبية.

وأجرى العطار وفودة وعبدالوهاب ( ) 2015دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم
المستن د للمشكلة في تنمية مهارات حل المشكلة في مادة العلوم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في مصر.
واستخدم المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )65تلميذة تم تقسيمهن إلى مجموعتين :المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة .وكانت أداة الدراسة اختبار مهارات حل المشكلة في العلوم .وأظهرت النتائج وجود

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تلميذات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في التطبيق
البعدي لمهارات حل لمشكلة في العلوم ،وفي االختبار ككل ،وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.

وأجرى أبو لطيفة ( )2014دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية
مهارة حل المشكلة لدى الطلبة في جامعة الباحة .واستخدم المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ()44

طالباً يدرسون مادة علم نفس النمو في كلية التربية بجامعة الباحة ،تم توزيعهم بالتساوي بطريقة عشوائية إلى
طالبا ،درسوا من خالل استراتيجية العصف الذهني ،واألخرى ضابطة
مجموعتين إحداهما تجريبية تضم ()22
ً

طالبا ،درسوا بالطريقة التقليدية ،واستخدم مقياس حل المشكالت وخطط تنفيذ المحاضرات
تكونت من ()22
ً
احصائيا في تنمية مهارة حل المشكلة تعزى لإلستراتيجية
بالعصف الذهني .وأظهرت النتائج وجود فروق دالة
ً
لصالح استراتيجية العصف الذهني.

المحور الثاني :دراسات تناولت فهم النص التاريخي
أجرى البرعي وآخرون ( ) 2019دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر توظيف استراتيجي الخرائط الداللية في
تدريس التاريخ لتنمية مهارات فهم النص التاريخي لدى عينة من طالب الصف األول الثانوي .واستخدم المنهج شبه
التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( ) 60طالب اختيروا من مدرسة ثانوية في محافظة سوهاج بمصر ،ووزعوا في

مجموعتين بالتساوي ضابطة وتجريبية .واستخدم اختبار مهارات فهم النص التاريخي .وأظهرت النتائج وجود فروق
ذو دالله إحصائية على اختبار مهارات فهم النص التاريخي في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

وأجرت الختاتنة ( ) 2011دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية التاريخ القائم على المعايير العالمية في

اكتساب المفاهيم التاريخية وتنمية مهارات تحليل النصوص التاريخية لدى طالبات الصف التاسع األساسي.
واستخدم المنهج التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )52طالبة تم اختيارهن من مدينة الكرك باألردن ،ووزعن في

مجموعتين ضابطة وتجريبية .واستخدم اختبار تحصيل لمحتوى النصوص التاريخية واختبار اكتساب المفاهيم
التاريخية .وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في مهارات تحليل النصوص التاريخية في القياس البعدي

لصالح المجموعة التجريبية.
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وأجرى نجم والشاذلي ( ) 2004دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية استخدام استراتيجيتي التعليم التعاوني والفردي
في تدريس التاريخ في تنمية بعض مهارات قراءة النص التاريخي .واستخدم المنهج التجريبي .وتكونت عينة الدراسة

من ( )90طالباً من طالب الصف الثاني الثانوي بمنطقة حلوان في مصر ،ووزعوا في ثالث مجموعات ،مجموعة
ضابطة ومجموعتين تجريبيتين .واستخدم اختبار مهارات قراءة النصوص التاريخية كأداة لجمع البيانات .وأظهرت

النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في مهارات قراءة النصوص التاريخية في القياس البعدي لصالح المجموعتين

التجريبيتين.

المحور الثالث :دراسات تناولت األحدث الجارية والقضايا الجدلية في التدريس
أجرت رشيد ( )2016دراسة هدفت على الكشف عن أثر التدريس بأسلوب القضايا الجدلية في تنمية

الت فكير العلمي لدى طلبة الجامعة .واستخدم المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )71طالباً اختيروا

من كلية التربية األساسية في جامعة ديالى بالعراق .واستخدم اختبار مهارات التفكير العلمي .وأظهرت النتائج وجود

فروق ذات دالله إحصائية في القياس البعدي على اختبار مهارات التفكير العلمي لصالح المجموعة التجريبية التي
درست باستخدام أسلوب القضايا الجدلية.
وأجرت الختاتنة ( ) 2015دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام األحداث الجارية في تنمية مهارات
التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مادة التاريخ في محافظة الكرك باألردن .وتكونت عينة الدراسة

طالبا وطالبة ،وقد تم تقسيمهما
من طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة الكرك ،وقد بلغ عددها من (ً )224
طالبا وطالبة والتي درست باستخدام الطريقة التقليدية،
إلى مجموعتين :المجموعة الضابطة وعددها ()107
ً
طالبا وطالبة والتي درست باستخدام األحداث الجارية .واستخدم اختبار
والمجموعة التجريبية وقد بلغ عددها (ً )117

التفكير الناقد موزع على خمسة اختبارات وهي (االستنتاج ،االفتراضات ،االستنباط ،التفسير ،والحجج) .وقد تم

التوصل إلى النتائج اآلتية :توجد فروق ذات داللة إحصائية في تنمية مهارات التفكير الناقد تعزى إلى استخدام

األحداث الجارية لكل مهارة من مهارات التفكير الناقد وعلى المهارات كلها ،ووجود فروق في درجة الفعالية بين
استخدام األحداث الجارية وعدم استخدامها ولصالح المجموعة التجريبية .

وأجرى الوائلي ( )2015دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر األحداث الجارية في تحصيل مادة أسس التربية.

واستخدم المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )42طالباً اختيروا من قسم علوم القرآن الكريم والتربية
اإلسالمية كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة كربالء في العراق وتم توزيعهم في مجموعتين ضابطة مكونة من

( )22طالب وتجريبية مكونة من ( )20طالب .واستخدم اختبار تحصيلي .وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية في القياس البعدي على اختبار التحصيل في مادة أسس التربية لصالح المجموعة التجريبية التي
ُدرست باستخدام األحداث الجارية.

وهدفت دراسة علي وآخرون ( )2014إلى تعرف أثر استخدام مدخل األحداث الجارية في تنمية بعض

مهارات التعبير الكتابي لدى طالب الصف األول الثانوي .واعتمد المنهج التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ()40
طالبة من طالبات الصف األول الثانوي بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة الشرقية في مصر .وتمثلت أدوات البحث
في اختبار التعبير الكتابي .وأشارت نتائج البحث إلى أن مدخل األحداث الجارية أدى إلى تفوق طالبات المجموعة
التجريبية في اكتساب مهارات التعبير الكتابي مقارنة باألسلوب المعتاد المستخدم في تدريس نفس المهارات لطالبات

المجموعة الضابطة.
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وهدفت دراسة خضر ( )2011إلى تقصي أثر استخدام القضايا الجدلية في التدريس على تحصيل طلبة
الصف السابع األساسي في مادة التربية الوطنية والمدنية ،كما هدفت إلى الكشف عن أثر متغير الجنس في
طالبا وطالبة في مدينة عمان
تحصيل الطلبة الدارسين باستخدام القضايا الجدلية .وتكونت عينة الدراسة من (ً )93
باألردن ،وتم توزيعهم عشوائياً في مجموعتين :مجموعة تجريبية خضعت للتدريس باستخدام القضايا الجدلية،
ومجموعة ضابطة خضعت للتدريس باستخدام الطريقة التقليدية .واستخدمت أداتين ،هما :األداة األولى تتعلق

بالقضايا الجدلية في مادة التربية الوطنية والمدنية ،واألداة الثانية اختبار تحصيلي للمادة ذاتها .وأظهرت النتائج

وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة التربية الوطنية والمدنية تعزى
إلى استخدام القضايا الجدلية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في

مادة التربية الوطنية والمدنية ممن درسوا باستخدام القضايا الجدلية تعزى إلى متغير الجنس.

وقام عبد جابر وهندول ( ) 2010بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة أثر التدريس بأسلوب القضايا الجدلية في

تحصيل طالب الصف الرابع األدبي في مادة تأريخ الحضارة العربية اإلسالمية .وتكونت عينة الدرسة من ))49
طالباً من طالب الصف الرابع األدبي في محافظة النجف بالعراق ،وتم تقسيمهم عشوائياً إلى مجموعتين ضابطة

ُدرست بالطريقة التقليدية (االعتيادية) مكونة من ( )25طالباً ،والثانية التجريبية ُدرست باستخدام أسلوب القضايا
الجدلية مكونة من ( )24طالباً .وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل ألفراد عينة الدراسة

تعزى إلى استخدام أسلوب القضايا الـجدلية ولصالح المجموعة التجريبية.
التعقيب على الدراسات السابقة

تمثلت فائدة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة وصياغتها بأسلوب علمي بحثي.

وفي إثراء أدبها النظري والتربوي .وفي استخدام المنهج العلمي المناسب .وفي وصف أداتي الدراسة وكيفية
ّ
الحصول عليهما وبنائها .وكذلك تم اإلفادة منها في تفسير النتائج ومناقشتها.
أوجه الشبه واالختالف:
 .1يالحظ أن هذه الدراسة قد تشابهت مع الدراسات السابقة في تناولها متغيرات الدراسة ،وهي القضايا الجدلية،
األحداث الجارية ،مهارة حل المشكلة ،النص التاريخي .ولكنها تناولتها كالً على حدى حيث تناولت الدراسات
في المحور األول :حل المشكلة ،أما الدراسات في حين تناولت الدراسات في المحور الثاني فهم النص

التاريخي ،أما الدراسات في المحور الثالث تناولت القضايا الجدلية واألحداث الجارية.
 .2تشابهت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث المنهج المستخدم وهو المنهج شبه التجريبي مثل

دراسة العتوم ( )2019ودراسة البرعي وآخرون ( )2019ودراسة رشيد ( )2016ودراسة الشرمان والبدو

( )2015ودراسة الختاتنة ( )2015ودراسة الوائلي ( )2015ودراسة العطار وآخرون ( )2015ودراسة أبو
لطيفة ( )2014ودراسة علي وآخرون (.)2014

 .3اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث المجتمع المستهدف حيث استهدفت الدراسة الحالية طلبة
المرحلة الثانوية في محافظة األحمدي في الكويت .في حين أن جميع الدراسات السابقة تناولت مجتمعات

وعينات أخرى مختلفة.
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ما تميزت به الدراسة الحالية:
 .1هدفت الدراسة الحالية إلى بحث طبيعة العالقة بين متغيرين مستقلين ،هما :القضايا الجدلية واألحداث الجارية
وتوظيفهما في تدريس مبحث التاريخ اإلسالمي وقياس أثرهما في متغيرين تابعين ،هما :مهارات حل المشكلة

وفهم النص التاريخي ،وبذلك فإن هدف الدراسة الحالية واألسلوب المستخدم فيها لم تتطرق له الدراسات السابقة.

عد من الدراسات القليلة في هذا المجال حيث تسعى إلى
 .2تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تُ ّ
الكشف عن أثر توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية في تنمية مهارات حل المشكلة وفهم النص التاريخي
لدى طلبة المرحلة الثانوية وبالتحديد طالب الصف الحادي عشر في دولة الكويت من العام الدراسي
2021/2020م.

الطريقة واإلجراءات
تناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ومجتمع الدراسة وعينتها ،وأداتا الدراسة وكيفية استخراج دالالت

صدقهما وثباتهما ،ووصف خطوات وإجراءات التدريس باستخدام القضايا الجدلية واألحداث الجارية ،وإجراءات
تطبيق الدراسة ،والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت الستخالص النتائج.
منهج الدراسة وتصميمها
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استخدم في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي "  "Quasi Experimental Designsباستخدام التصميم
قبلي – بعدي لمجموعتين متكافئتين ،فهو المنهج األنسب لطبيعة الدراسة وعينتها وأهدافها ،حيث يتطلب مجموعتين
على األقل إحداهما تتعرض لتأثير المتغير المستقل وتسمى التجريبية ،واألخرى ال تتعرض لتأثير المتغير المستقل

وتسمى الضابطة  .وفي هذه الدراسة خضعت المجموعة التجريبية للتدريس باستخدام القضايا الجدلية واألحداث
الجارية ،في حين لم تخضع المجموعة الضابطة للمعالجة .والشكل ( )1يوضح ذلك:
القياس

التدريب

القياس

المجموعة

O1, O2

X

O1, O2

G1

O1, O2

ــــــ

O1, O2

G2

الشكل ( )1تصميم قبلي –بعدي لمجموعتين متكافئتين
المصدر( :عباس ونوفل والعبسي وأبوعواد)2019،
والرموز الواردة في الشكل ( )1يقصد بها ما يأتي:
 G 1المجموعة التجريبية.
 G2المجموعة الضابطة.
 O1اختبار مهارات حل المشكلة
 O2اختبار فهم النص التاريخي
 Xالمعالجة
ـ ـ ـ ـ ــ :بدون معالجة

أفراد الدراسة
جرى اختيار عينة الدراسة من طالب الحادي عشر  -أدبي في المرحلة الثانوية في منطقة األحمدي
التعليمية في الكويت ،في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  ،2021/2020إذ وقع االختيار عشوائياً على

مدرسة واحدة "مدرسة أيوب حسين األيوب الثانوية" ،ثم اختيرت منها عشوائياً شعبتان ،مثلت إحداهما المجموعة
التجريبية وتكونت من ( )29طالب ُدرست باستخدام القضايا الجدلية واألحداث الجارية ،ومثلت األخرى المجموعة
الضابطة وتكونت من ( )29طالب ُدرست بالطريقة االعتيادية ،وقد جرى التحقق من تكافؤ المجموعتين.

أداتا الدراسة
ِّ
الدراسة ،جرى استخدام أداتين ،هما:
لغايات تحقيق أهداف ّ
أوال :اختبار مهارات حل المشكلة
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استخدم في هذه الدراسة اختبار مهارات حل المشكلة ،الذي يهدف إلى قياس مهارات حل المشكلة (مهارة
المبادرة والتخطيط ،مهارة التنفيذ وتدوين المالحظات ،مهارة التحليل والتفسير) لدى طالب الصف الحادي عشر -

أدبي في دولة الكويت ،وقد اعتمد على األدب التربوي السابق المتعلق بمهارات حل المشكلة مثل (الزبيد2006 ،؛
أبو جادو ونوفل2010 ،؛ أبو حماد ،)2017 ،وكذلك االعتماد على المقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة
مثل دراسة الشرمان والبدو ( )2015ودراسة أبو عرار ( )2012ودراسة أبو لطيفه (.)2014
وجرى تصميم اختبار موضوعي "اختيار من متعدد  -أربع بدائل" حيث يطرح على الطالب موقف أو

تعرضه لمشكلة وكيف يتصرف خاللها ،وتكون االختبار في صورته األولية بعد من ( )15فقرة موزعة على مهارات
حل المشكلة وذلك على النحو التالي :مهارة المبادرة والتخطيط وأسئلتها ( ،)5-1مهارة التنفيذ وتدوين المالحظات

وأسئلتها ( ،)10-6مهارة التحليل والتفسير وأسئلتها ( .)15-11ملحق (ب) حيث يختار الطالب إجابة واحدة فقط.

وجرى تصحي ح االختبار بإعطاء اإلجابة الصحيحة درجة واحدة ودرجة (صفر) في حال اإلجابة الخاطئة أو عدم
اإلجابة ،وبذلك تراوحت درجات االختبار بين ( )15-0درجة.

صدق اختبار مهارات حل المشكلة
جرى التحقق من دالالت صدق محتوى اختبار مهارات حل المشكلة بعرضه بصورته األولية على مجموعة

من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في العلوم التربوية والنفسية من أعضاء هيئة التدريس في جامعات
أردنية والكويت –الملحق (أ) .وطلب منهم إبداء الرأي حول االختبار من حيث الجوانب التالية:
 مناسبة المهارات التي تم تحديدها (مهارة المبادرة والتخطيط ،مهارة التنفيذ وتدوين المالحظات ،مهارة التحليلوالتفسير).
 مالئمة االختبار وتعبيره عن مهارات حل المشكلة المحددة سابقاً. مالئمة االختبار لمجتمع وعينة الدراسة (طالب الصف الحادي عشر -أدبي في دولة الكويت). صدق محتوى االختبار وتحقيقه أغراض الدراسة الحالية. -اإلضافة أو الحذف أو التعديل على أسئلة االختبار.

وبناء على آراء ومقترحات المحكمين ،التي أجمعت على صالحية االختبار ومناسبته لهدف الدراسة بعد

إجراء بعض التعديالت في الصياغة اللغوية لألسئلة لتكون أكثر وضوحاً ،جرى اعتماد االختبار بصيغته النهائية
الموضحة في الملحق (ج).

ثبات اختبار مهارات حل المشكلة
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تم حساب معامل الثبات الختبار مهارات حل المشكلة بطريقة االختبار وإعادة االختبار (ثبات اإلعادة)

( )test-retestوذلك بتطبيق االختبار على استطالعية مكونة من ( )25طالباً وطالبة في الصف األول الثانوي

في منطقة األحمدي التعليمية في دولة الكويت اختيروا من خارج عينة الدراسة ،حيت تم تطبيق االختبار على وبعد
مرور أسبوعين تم إعادة تطبيق االختبار نفسه على نفس االفراد تحت نفس الظروف وتم احتساب معامل ارتباط

بيرسون بين التطبيقين على المهارات وعلى الدرجة الكلية لالختبار ،كما تم احتساب معامل االتساق الداخلي
لالختبار على المهارات الفرعية وعلى الدرجة الكلية لالختبار باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون – KR20

والجدول ( )1يوضح ذلك:

الجدول ()1

معامالت ثبات اختبار مهارات حل المشكلة بطريقة بيرسون وكودر ريتشاردسون 20 -
ت

المهارة

ثبات اإلعادة

الثبات بطريقة

1

المبادرة

0.87

0.82

2

التنفيذ

0.89

0.83

3

التحليل

0.84

0.80

الدرجة الكلية

0.91

0.85

(بيرسون)

كودر ريتشاردسون 20 -

يبين الجدول ( ) 1معامالت ثبات اختبار مهارات حل المشكلة حيث بلغ معامل ثبات االعادة على الدرجة
الكلية لالختبار ( )0.91بينما تراوحت معامالت الثبات على المهارات ( ، )0.89 – 0.84بينما جاء حسب معادلة

كودر ريتشاردسون  20-على الدرجة الكلية لالختبار ( )0.85وتراوحت على المهارات ( )0.83 – 0.80وهي
معامالت ثبات مرتفعة ومناسبة لغايات الدراسة.
ثانيا :اختبار فهم النص التاريخي
من أجل إعداد اختبار فهم النص التاريخي قام الباحث بمراجعة االختبارات المستخدمة في الدراسات السابقة

مثل دراسة البرعي وآخرون ( )2019ودراسة الدليمي ( )2018ودراسة نجم والشاذلي ( ،)2004لتكوين تصور
حول كيفية إعداد اختبار لقياس مهارات فهم النص التاريخي لدى طالب الصف الحادي عشر في دولة الكويت،

وكان االختبار في صورته األولية من نوع "االختبار المقالي" وتكون من نصين مقروءين وثمانية أسئلة مفتوح

اإلجابة ،إذ يقوم الطالب بقراءة النص ،ثم يجيب عن األسئلة التي تليه ،علماً أن كل نص تليه أربعة أسئلة كل
سؤال يقيس مهارة واحدة من مهارات فهم النص التاريخي األربع اآلتية( :التعبير ،االستنتاج ،المقارنة ،التقويم)،
ولتصحيح االختبار أعطيت اإلجابة المكتملة والصحيحة على كل سؤال درجتان وفي حال اإلجابة كانت مناسبة

نوعاً ما يعطي درجة واحدة ،أما إذا كانت اإلجابة غير صحيحة أو عدم اإلجابة تُعطى درجة (صفر)  ،وبذلك
تراوحت الدرجات النهائية على االختبار بين (صفر )16-درجة ،وكانت المدة الزمنية لالختبار ( )40دقيقة .ملحق
(د) .وقد جرى التحقق من دالالت الصدق والثبات لالختبار على النحو التالي:
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صدق اختبار فهم النص التاريخي
جرى التحقق من دالالت صدق محتوى اختبار فهم النص التاريخي بعرضه بصورته األولية على مجموعة

من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في العلوم التربوية والنفسية من أعضاء هيئة التدريس في جامعات
أردنية والكويت – الملحق (أ) .وطلب منهم إبداء الرأي حول االختبار من حيث الجوانب التالية :مناسبة المهارات

التي تم تحديدها (التعبير والمقارنة واالستنتاج والتقويم) ،مالئمة االختبار وتعبيره عن مهارات فهم النص التاريخي

المحددة سابقاً ،مالئمة االختبار لمجتمع وعينة الدراسة (طالب الصف الحادي عشر -أدبي في دولة الكويت)،

صدق محتوى االختبار وتحقيقه أغراض الدراسة الحالية ،اإلضافة أو الحذف أو التعديل على أسئلة االختبار ،وبناء
على آراء ومقترحات المحكمين ،التي أجمعت على صالحية االختبار ومناسبته لهدف الدراسة بعد إجراء بعض

التعديالت في الصياغة اللغوية لألسئلة لتكون أكثر وضوحاً ،جرى اعتماد االختبار بصيغته النهائية الموضحة في

الملحق (هــ).

ثبات اختبار فهم النص التاريخي
تم حساب معامل الثبات الختبار فهم النص التاريخي بطريقة االختبار وإعادة االختبار (ثبات اإلعادة)

( )test-retestوذلك بتطبيق االختبار على استطالعية مكونة من ( )25طالباً وطالبة في الصف األول الثانوي

في منطقة األحمدي التعليمية في دولة الكويت اختيروا من خارج عينة الدراسة ،حيت تم تطبيق االختبار على وبعد
مرور أسبوعين تم إعادة تطبيق االختبار نفسه على نفس االفراد تحت نفس الظروف وتم احتساب معامل ارتباط

بيرسون بين التطبيقين على المهارات وعلى الدرجة الكلية لالختبار ،كما تم احتساب معامل االتساق الداخلي

لالختبار على المهارات الفرعية وعلى الدرجة الكلية لالختبار باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون – KR 21
والجدول ( )2يوضح ذلك:
الجدول ()2

معامالت ثبات اختبار فهم النص التاريخي بطريقتي يرسون وكودر ريتشاردسون – KR21
ت

المهارة

ثبات اإلعادة (بيرسون)

كودر ريتشاردسون 21 -

1

التعبير

0.72

0.70

2

االستنتاج

0.78

0.76

3

المقارنة

0.83

0.81

4

التقويم

0.73

0.70

الدرجة الكلية

0.94

0.87

يبين الجدول ( ) 2أن معامالت ثبات اختبار فهم النص التاريخي من حيث معامل ثبات االعادة على الدرجة
الكلية لالختبار بلغ ( )0.94بينما تراوحت معامالت الثبات على المهارات ( ، )0.83 – 0.72بينما تراوحت

حسب معادلة كودر ريتشاردسون  21-على الدرجة الكلية لالختبار ( )0.87وتراوحت على المهارات (– 0.70
 )0.81وهي معامالت ثبات مرتفعة ومناسبة لغايات الدراسة.
توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية
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تعد القضايا الجدلية مجموع المشكالت الخالفية التي ما تزال حلولها مفتوحة لعدم وجود اجماع عليها من
قبل الناس ولم يتم الوصول إلى حكم قاطع فيها ،لذلك بقيت محور للمناقشة بين أفراد المجتمع على اختالف
مستوياتهم العلمية وأوساطهم االجتماعية .أما األحداث الجارية وتشير إلى مجموع القضايا واألحداث التي حصلت
قبل فترة وجيزة ونشرت في مختلف وسائل اإلعالم ومواقع التواصل وأصبحت قضية رأي عام وأخذ جميع الناس
بالتمعن والتفحص لها والمناقشة حولها عن طريق فهمها وتفسيرها وتحليلها وإصدار أحكام حولها أو وضع حلول

لمعالجتها أو االرتقاء والتأثير بمسالك ومجريات الحلول المقترحة لها.

مبررات توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية في مبحث التاريخ اإلسالمي:
إن مبحث التاريخ من المباحث المهمة التي يدرسها المتعلمين في جميع مراحل تعليمهم المدرسي كونها تمثل

سجالً حافالً للحياة البشرية والحضارات اإلنسانية التي تعاقبت على هذه األرض وما مرت به من أحداث ومجريات
وقضايا شكلت جوانب مختلفة من الحياة اإلنسانية في مختلف الميادين والمجاالت ،ومبحث التاريخ اإلسالمي كونه

من أهم مباحث التاريخ فهو يمثل مخزون معرفي هائل عن التاريخ اإلسالمي ودوره في االزدهار والرقي لإلنسانية
وتطور العلم والمعرفة باإلضافة إلى مرت به الدولة اإلسالمية منذ عهد الخلفاء الراشدين والدولة األموية والدولة
العباسية إلى حين ظهور الدولة العثمانية حتى تقسيمها إلى دويالت ،وما رافقها من إنجازات وأحداث وتطورات

أنارت طريق البشرية وحققت الرقي والتقدم ،وما رافقها أيضاً من فتوحات وأزمات ،ولذلك يمكن االعتماد عليها

احد من أهم المباحث المدرسية
لمقارنة الماضي بالحاضر لتطوير المستقبل ،ولذلك فإن مبحث التاريخ اإلسالمي و ً
التي تسهم في تكوين شخصية المتعلمين وتنشيط ذهنهم وتزويدهم بنصائح تحسن سلوكاتهم وأفعالهم وأقوالهم وتنمية
قيمهم ومبادئهم ،باإلضافة إلى معرفة المتعلمين بذواتهم وعالقتهم باألشياء األخرى.

أما عن توظيف القضايا الجدلية آتى ذلك نظ اًر ألن القضايا الجدلية قضايا متنوعة حلولها مفتوحة لعدم

االتفاق وتهدف إلى إثارة التفكير وتحفيز الفكر نحو استخدام مختلف المهارات للوصول إلى حل أو اإلجماع على
أن حل معين أو مقترح ما هو األفضل واألنسب للقضية الجدلية وبالتالي تنمية وتطوير المهارات والقدرات لدى

المتعلمين وتكوينهم المواقف السليمة تجاهها .أما األحداث الجارية تمثل القضايا والمشكالت والمسائل المحلية
والعربية والعالمية على اختالفها السياسي والديني واالجتماعي واالقتصادي ولها تأثير على حاضر ومستقبل الفرد،
ولعل تسليط الضوء عليها يعتبر من أفضل القضايا الرئيسة التي تدعم عملية التعليم والتعلم ألنها تساعد المتعلمين
على استخدام المعرفة والفهم في حياتهم ،كما تؤدي إلى زيادة الوعي لديهم بأهمية التواصل مع المجتمع الذي

يعيشون فيه .ولذلك فإن استخدام مدخل القضايا الجدلية واألحداث الجارية في عملية التعليم والتعلم له أهمية كبيرة

الفعال والمناقشة
تظهر فيما يتوفر في هذا المدخل من خصائص إيجابية تساعد على التعلم وفتح باب الحوار ّ
والقدرة على اتخاذ القرار والتمييز بين اآلراء والحقائق والحقيقة وإكساب المتعلمين ميوالً نحو القراءة والمطالعة
وتوسيع دائرة معلومات المتعلمين وما يترتب عليها من ترتيب ألفكارهم ووجهات نظرهم وتنمية اتجاهاتهم ومبادئهم

وقيمهم وكفاءتهم في التعامل مع المواقف الحياتية ومشكالتها .وعليه جاءت مبررات الباحث ومرتكزاته في توظيف

القضايا الجدلية واألحداث الجارية في مبحث التاريخ اإلسالمي كونه المبحث المالئم لطرح القضايا الجدلية

واألحداث الجارية من مختلف النواحي االجتماعية والسياسية وغيرها.
خطوات إعداد القضايا الجدلية واألحداث الجارية:
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جرى اعداد القضايا الجدلية واألحداث الجارية بإتباع الخطوات التالية:
 -قيــام الباحــث بمراجعــة األدب النظــري المتعلــق بالقضــايا الجدليــة واألحــداث الجاريــة ،واستشــارة بعــض المختصــين

واالستنارة بآرائهم حول تصميم المواقـف التعليميـة فـي توظيـف القضـايا الجدليـة واألحـداث الجاريـة فـي تـدريس مبحـث
التاريخ اإلسالمي.
 تحليــل محتــوى الــدروس المختــارة مــن وحــدات مبحــث التــاريخ اإلســالمي فــي دولــة الكويــت للصــف الحــادي عشــر-أدبي ،والتي تم حصرها وتحديد األهداف السلوكية المتوقع تحقيقها لدى الطالب (المجموعة التجريبية).
 -ت ــم تص ــميم اس ــتراتيجية القض ــايا الجدلي ــة واألح ــداث الجاري ــة وك ــل درس مـ ـن ال ــدروس المق ــررة بجانبيه ــا اإلج ارئ ــي

والمفاهيمي ،ثم جرى االستعانة بأعضاء هيئة التدريس المختصين في مجال المناهج وطرق التدريس لتحكيم القضايا
الجدليــة واألحــداث الجاريــة  -ملحــق (أ) ،والتحقــق مــن مــدى مالئمــة المحتــوى المسـتخدم وكــذلك األهــداف واألســاليب

والوسائل واألنشطة وطرق التقويم وإجراءات التنفيذ.

أهداف توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية:
إن الهدف العام من توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية في مبحث التاريخ اإلسالمي هو تنمية
مهارات حل المشكلة وفهم النص التاريخي لدى طالب الصف الحادي عشر في دولة الكويت ،وقد تفرع عن هذا
الهدف العام ،األهداف الخاصة الفرعية التالية:
 .1اكتساب الطالب المقدرة على استخدام مهارة المبادرة والتخطيط.
 .2اكتساب الطالب المقدرة على استخدام مهارة التنفيذ وتدوين المالحظات.
 .3اكتساب الطالب المقدرة على استخدام مهارة التحليل والتفسير.
 .4اكتساب الطالب المقدرة على استخدام مهارة التعبير عن النص التاريخي المقروء.
 .5اكتساب الطالب المقدرة على استخدام مهارة االستنتاج من النص التاريخي المقروء.
 . 6اكتساب الطالب المقدرة على استخدام مهارة المقارنة من خالل النص التاريخي المقروء.
 .7اكتساب الطالب المقدرة على استخدام مهارة التقويم للنص التاريخي المقروء.
 . 8امتالك الطالب المقدرة على توظيف مهارات حل المشكلة في حياتهم المدرسية والعامة.
 .9امتالك الطالب المقدرة على فهم عناصر النص التاريخي وتجميعها.
الفئة المستهدفة:

طالب الصف الحادي عشر –أدبي في منطقة األحمدي التعليمية في دولة الكويت في الفصل الدراسي األول

من العام الدراسي .2021/2020
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تصميم االستراتيجية:
جــرى تصــميم هــذه االســتراتيجية بتوظيــف القضــايا الجدليــة واألحــداث الجاريــة لتشــجيع الطــالب علــى الح ـوار
الفعالة والجدل المفتوح حول بعض القضايا الجدلية واألحداث الجارية ،مما يتـيح لجميـع الطـالب المشـاركة
والمناقشة ّ
الفاعلة في الـدرس .وجـرى تـدريس المجموعـة التجريبيـة باسـتخدام توظيـف القضـايا الجدليـة واألحـداث الجاريـة بمعـدل
( )10موضوعات ،وتوزعت على النحو التالي:
أ .القضايا الجدلية:

 .1االستعمار األوروبي.
 .2استقالل الوطن العربي.
 .3الحضارة اإلسالمية وأثرها في قيام النهضة األوروبية.
 .4الدولة العثمانية في الوطن العربي.

ب .األحداث الجارية:

 .1محاوالت اكتشاف لقاح فيروس كورونا كوفيد .19-
 .2حرائق غابات استراليا.
 .3وفاة المواطن األمريكي جورج فلويد على يد ضابط شرطة.
 .4إقامة صالة الجمعة في آيا صوفيا.

 .5وفاة الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح  -رحمه هللا.

 .6تأدية الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح اليمين الدستوري أمي اًر لدولة الكويت.

شروط اختيار القضايا الجدلية واألحداث الجارية:

جرى اختيار القضايا الجدلية واألحداث الجارية وفق الشروط اآلتية:

أ .القضايا الجدلية:
 .1تحديد القضايا الجدلية باستخدام مبحث التاريخ اإلسالمي للصف الحادي عشر –أدبي في دولة الكويت.
 .2جمع معلومات حول القضايا الجدلية من المصادر والمراجع المختلفة.
 .3تصنيف المعلومات إلى مؤيدة ومعارضة.
 .4تحديد المحاور الرئيسة التي يتم مناقشتها في القضية.

ب .األحداث الجارية:
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 .1مالئمة الحدث لمستوى نضج طالب المرحلة الثانوية في دولة الكويت وخبراتهم السابقة.
 .2التأكد من صدق المعلومات والبيانات حول الحدث الجاري.
 .3اختيار الحدث بحيث يكون له أثر على الطالب والمجتمع.

 .4اختيار الحدث بحيث يكون لها أهمية على المستوي المحلي في دولة الكويت والمستوى العربي والعالمي.
 .5صياغة الحدث في عبارات واضحة وتحتوي على معلومات كافية وتعالج الموضوع من جميع الجوانب.
 .6اختيار الحدث بحيث يرتبط ويوضح العالقة بين الحاضر والمستقبل.

آلية تنفيذ القضايا الجدلية واألحداث الجارية (كيفية تدريس المجموعة التجريبة):

 -1كان المسئول عن التنفيذ لإلستراتيج ية معلم مختص في تدريس مبحث التاريخ اإلسالمي وقام بتطبيق
استراتيجية القضايا الجدلية واألحداث الجارية ،وبإشراف مباشر من الباحث نفسه في جميع حصص اإلستراتيجية

وعددها عشرة حصص ،واستغرق تطبيق االستراتيجية مدة ثالثة أسابيع.

 -2جــرى تــدريس االســتراتيجية الكتروني ـاً باســتخدام تطبيــق )(Microsoft Teams

نتيجــة التحــول إلــى الــتعلم

االلكتروني والتعليم عن بعد فـي دولـة الكويـت للعـام الد ارسـي  2021-2020وذلـك بسـبب الظـروف الطارئـة الناجمـة

عن جائحة فيروس كورونا كوفيد .19-
 .3تنتهي الحصة بانتهاء الزمن الرسمي المخصص للحصة الدراسية ( )45دقيقة.
 .4في دروس القضايا الجدلية يقوم المعلم بما يلي:
 طرح القضية الجدلية التي تم تحديدها مسبقاً من أجل النقاش. يفتح المعلم المجال للطالب المشاركين الحوار والنقاش والجدال حول القضية مع تناول وجهات النظرالمختلفة بين المؤيدين والمعارضين من الطالب مع ذكر الدليل على الرأي ووجهات نظرهم.
 يقوم المعلم والطالب المشاركين بالنقد الداخلي والخارجي للمعلومات ثم اتخاذ قرار بشأن القضية. في نهاية الحصة يقدم المعلم التغذية الراجعة والتقويم حول القضية الجدلية ،ثم شكر الطالب علىمشاركتهم.
 .4في دروس األحداث الجارية يقوم المعلم بما يلي:
-

إعطاء الطالب المشاركين الحدث الجاري وتقديمه بمقدمة بسيطة.
يترك المعلم المجال للطالب المشاركين في البحث عن مصادر تساعدهم في الوصول إلى المعلومات

خالل عشر دقائق ،ويمكن االستعانة بمواقع الصحف والمجالت واألخبار عبر مواقع الشبكة العالمية
"اإلنترنت".

-

يطلب المعلم من الطالب المشاركين تحليل الحدث الجاري ونقده والتعليق عليه في ورقة جانبية.

ثم يطلب المعلم من الطالب المشاركين عرض ما توصلوا إليه ويشاركوا في التعبير عن الحدث الجاري

بالتعبير على صفحة الدردشة بتطبيق ) (Microsoft Teamsأو الحديث المسموع عبر المايكروفون.
-

يطلب المعلم من الطالب المشاركين مقارنة المعلومات والبيانات المتعلقة بذات الحدث الواحد ومصدره.
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-

تلخيص الحدث الجاري والوصول إلى معالجة القضية أو الحدث المطروح.
في نهاية الحصة يقدم المعلم التغذية الراجعة والتقويم حول الحدث الجاري ،ثم شكر الطالب على
مشاركتهم.

إجراءات الدراسة
لغايات تحقيق أهداف الدراسة ،جرى إتباع الخطوات واإلجراءات التالية:
.1

جرى تحديد أهداف الدراسة وأسئلتها وعينتها.

.2

جـ ــرى تحديـ ــد مشـ ــكلة الد ارسـ ــة ومتغيراتهـ ــا ،ثـ ــم كتابـ ــة األدب النظـ ــري والد ارسـ ــات السـ ــابقة ومقارنتهـ ــا بالد ارسـ ــة
بالحالية.

.3

ق ـام الباحــث بــاإلطالع علــى الد ارســات والبحــوث والكتــب المتعلقــة بالقضــايا الجدليــة واألحــداث الجاريــة وذلــك
إلعداد االستراتيجية بطريقة مناسبة من حيث شـروط اختيـار القضـايا الجدليـة واألحـداث الجاريـة وكيفيـة تنفيـذ
الحصص الدراسية.

.4
.5

جرى الحصول على الموافقات الرسمية ذات العالقة بالدراسة لتطبيق االستراتيجية وأداتي الدراسة.

قام الباحث بتصميم أداتي الدراسة ،وجرى التحقق من صدقهما من خالل عرضهما على مجموعة من
المحكمين ،ثم التأكد من ثباتهما من خالل استخراج معامالت الثبات االستقرار واالتساق الداخلي التي دلت
على موثوقية األداتين (االختبارين).

.6

تعيين عينـة ا لد ارسـة بعـد اختيارهـا مـن مدرسـة ثانويـة أيـوب حسـين األيـوب فـي منطقـة األحمـدي التعليميـة فـي
دولة الكويت ،وقسمت في مجموعتين ،هما :مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية ،واالجتماع معهما عبر تطبيق
)(Microsoft Teamsبالتعاون مع المعلم المسئول عن تدريسهم مبحث التاريخ اإلسالمي.

.7

جرى شرح تعليمات وأهداف الدراسة والغاية منها ،وأن جميع معلومـات المفحوصـين سـتعامل بسـرية تامـة وأن
غرض هذه الدراسة البحث العلمي فقط.

.8

وللتحقق من تكافؤ المجموعتين ،جرى تطبيق أداتي الدراسة كقيـاس قبلـي –بعـد حوسـبة االختبـارين وإرسـالهما
الكترونيـاً للطــالب نتيجــة صــعوبة الوصــول إلــى عينــة الد ارســة بســبب التحــول إلــى التعلــيم االلكترونــي والتعلــيم
عن بعد وذلك للظـروف الطارئـة التـي حصـلت بسـبب جائحـة فيـروس كورونـا كوفيـد  .19-والجـدولين ( )3و

( )4يوضحان ذلك.
.9

تطبيق استراتيجية القضايا الجدلية واألحداث الجارية على المجموعة التجريبية وقد كان التدريس عبـر تطبيـق
( . (Microsoft Teamsأما المجموعة الضابطة فقد خضعت للتدريس بالطريقة االعتيادية.

 .10وللتحقق من مدى فاعلية استراتيجية القضايا الجدلية واألحداث الجارية فـي تنميـة مهـارات حـل المشـكلة وفهـم
النص التاريخي لدى طالب الصـف الحـادي عشـر – أدبـي ،جـرى تطبيـق أداتـي الد ارسـة كقيـاس بعـدي –بعـد

حوسبة االختبارين وإرسالهما الكترونياً للطالب نتيجة صعوبة الوصـول إلـى عينـة الد ارسـة بسـبب التحـول إلـى
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التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد وذلك للظروف الطارئة التي حصلت بسـبب جائحـة فيـروس كورونـا كوفيـد
.19 .11ثــم جــرى إدخ ــال البيانــات ف ــي ذاك ـرة الحاســوب ،واس ــتخدام حزمــة التحلي ــل اإلحصــائي االجتم ــاعي ()SPSS
لتحليل البيانات والحصول على النتائج.
 .12جرى تنظيم وتنسيق البيانات في جداول خاصة مع التعليق عليه.
 .13جرى مناقشة النتائج ،وكتبت التوصيات والمقترحات.
تكافؤ المجموعتين:

أوال :التكافؤ على اختبار مهارات حل المشكلة

جرى التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على اختبار مهارات حل المشكلة حيث تم

استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين والجدول ( )3يبين ذلك:
الجدول ()3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية بين
المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار مهارات حل المشكلة للقياس القبلي
العدد

المتوسطات
الحسابية

االنحرافات

ت

درجات

مستوى

2.24

0.912

.864

56

.391

0.568

المهارة

المجموعة

المبادرة

الضابطة

29

والتخطيط

التجريبية

29

2.41

التنفيذ وتدوين
المالحظات

الضابطة

29

1.97

0.778

التجريبية

29

2.00

0.886

التحليل والتفسير

الضابطة

29

1.93

1.067

التجريبية

29

1.97

0.944

الضابطة

29

6.14

1.642

التجريبية

29

6.38

1.720

الدرجة الكلية

المعيارية

.157
.130
.547

الحرية

56
56
56

الداللة

.875
.897
.587

يتضح من نتائج اختبار "ت" في الجدول ( )3أن قيمة "ت" غير دالة احصائياً مما يشير إلى عدم وجود

احصائيا على اختبار مهارة حل المشكلة بين افراد المجموعتين الضابطة والتجريبية على القياس
فروق ذات داللة
ً
القبلي مما دل إلى تكافؤ المجموعتين في القياس القبلي.
ثانيا :التكافؤ على اختبار فهم النص التاريخي

جرى التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على اختبار فهم النص التاريخي حيث تم

استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين والجدول ( )4يبين ذلك:

الجدول ()4
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية بين
المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار فهم النص التاريخي للقياس القبلي
العدد

المتوسطات
الحسابية

االنحرافات

ت

درجات

مستوى

1.34

0.553

.700

56

.487

0.572

المهارة

المجموعة

التعبير

الضابطة

29

التجريبية

29

1.45

الضابطة

29

1.03

0.325

التجريبية

29

1.17

0.539

الضابطة

29

0.93

0.371

التجريبية

29

0.97

0.186

الضابطة

29

0.41

0.501

التجريبية

29

0.66

0.484

الضابطة

29

3.72

1.306

التجريبية

29

4.24

0.577

االستنتاج
المقارنة
التقويم
الدرجة الكلية

المعيارية

1.180
.447
1.866
1.950

الحرية

56
56
56
56

الداللة

.243
.656
.067
.056

يتضح من نتائج اختبار "ت" في الجدول ( )4أن قيمة "ت" غير دالة احصائياً مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات

احصائيا على اختبار فهم النص التاريخي بين افراد المجموعتين الضابطة والتجريبية على القياس القبلي مما
داللة
ً
دل إلى تكافؤ المجموعتين في القياس القبلي.
متغيرات الدراسة
تشمل الدراسة الحالية على المتغيرات اآلتية:
 .1المتغير المستقل :طريقة التدريس ولها مستويان :توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية ،الطريقة
االعتيادية.

 .2المتغيران التابعان  :وهما
-

مهارات حل المشكلة.

-

فهم النص التاريخي.

المعالجة االحصائية
اعتمدت البرمجية اإلحصائية ( )SPSSنسخة ( )23في تحليل نتائج الدراسة واإلجابة عن أسئلتها حيث تم
استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" للتحقق من تكافؤ المجموعات على االختبار

القبلي.
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كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج الطالب على التطبيق البعدي

للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار فهم النص واختبار حل المشكالت ولبيان داللة الفروق بين المتوسطات
الحسابية تم استخدام تحليل التباين المصاحب.

نتائج الدراسة
تناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة ،وذلك على النحو اآلتي:
النتائج المتعلقة بالسؤال األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( 

 )0.05بين متوسطي أداء المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على اختبار مهارات حل المشكلة تعزى
ّ
لطريقة التدريس (توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية ،الطريقة االعتيادية)؟
لإلجابة عن هذا السؤال جرى استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد

المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار مهارات حل المشكلة في القياس البعدي والجدول ( )5يبين ذلك:
الجدول ()5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات افراد المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار مهارات
حل المشكلة في القياس البعدي
المهارة

المجموعة

المبادرة

الضابطة

29

والتخطيط

التجريبية

29

3.38

الكلي

58

2.88

0.938

التنفيذ وتدوين

الضابطة

29

2.03

0.680

المالحظات

التجريبية

29

3.28

0.751

الكلي

58

2.66

0.947

الضابطة

29

2.14

0.789

التحليل والتفسير

المتوسطات

االنحرافات

العدد

الحسابية

المعيارية

2.38

0.820
0.775
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الدرجة الكلية

التجريبية

29

3.17

0.711

الكلي

58

2.66

0.909

الضابطة

29

6.55

1.213

التجريبية

29

9.86

1.302

الكلي

58

8.21

2.084

يتضح من الجدول ( )5وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة في

المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار مهارات حل المشكلة في القياس البعدي ولتحديد فيما اذا كانت الفروق
في المتوسطات الحسابية ذات داللة عند مستوى داللة ( )0.05وبهدف عزل الفروق في درجات الطالب على

القياس القبلي ،جرى استخدام تحليل التباين المصاحب والجدول ( )6يبين ذلك:
الجدول ()6

نتائج تحليل التباين المصاحب لدرجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار مهارات حل المشكلة
المهارة

مصدر

التباين

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

مستوى

المربعات

ف

الداللة

المبادرة

قبلي

8.719

1

8.719

17.802

.000

والتخطيط

المجموعة

11.862

1

11.862

24.221

.000

الخطأ

26.936

55

.490

الكلي

531.000

58

التنفيذ وتدوين

قبلي

3.717

1

3.717

8.163

.006

المالحظات

المجموعة

21.953

1

21.953

48.217

.000

الخطأ

25.042

55

.455

الكلي

460.000

58

قبلي

8.868

1

8.868

21.468

.000

المجموعة

15.107

1

15.107

36.572

.000

الخطأ

22.719

55

.413

الكلي

456.000

58

الدرجة الكلية الختبار

قبلي

8.330

1

مهارات حل المشكلة

المجموعة

152.809

1

الخطأ

80.291

55

الكلي

4154.000

58

التحليل والتفسير
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احصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط درجات الطالب
يتضح من الجدول ( )6وجود فروق دالة
ً
أفراد عينة الدراسة للمجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار مهارات حل المشكلة ولصالح المجموعة التجريبية
التي درست في باستخدام استراتيجية توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية.

ولبيان الفروق في متوسطات درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار مهارات

حل المشكلة تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة وذلك لعزل أثر المتغير المصاحب القبلي وهو االختبار

القبلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية على ادائهما في االختبار البعدي الختبار مهارة حل المشكلة .والجدول ()7

يبين ذلك:
الجدول ()7

المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية
على اختبار مهارات حل المشكلة بعد عزل المتغير المصاحب (االختبار القبلي)
االنحرافات
المهارة

المجموعة

المتوسطات الحسابية

المعيارية

المبادرة

الضابطة

2.422

0.127

والتخطيط

التجريبية

3.337

0.127

التنفيذ وتدوين

الضابطة

2.040

0.128

المالحظات

التجريبية

3.271

0.128

التحليل والتفسير

الضابطة

2.133

0.118

التجريبية

3.177

0.118

الضابطة

6.593

0.224

التجريبية

9.821

0.224

الدرجة الكلية

تشير نتائج المتوسطات الحسابية المعدلة في الجدول ( )7لدرجات الطالب في المجموعتين الضابطة
والتجريبية على اختبار مهارات حل المشكلة في المهارات وعلى الدرجة الكلية لالختبار بعد عزل درجات الطالب
للمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار القبلي إلى أن الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت

المتوسطات الحسابية المعدلة على المهارات والدرجة الكلية لالختبار في المجموعة التجريبية أعلى منها في
المجموعة الضابطة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05  بين

متوسطي أداء المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على اختبار فهم النص التاريخي تعزى لطريقة التدريس
ّ
(توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية ،الطريقة االعتيادية)؟
لإلجابة عن هذا السؤال جرى استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات افراد

المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار فهم النص التاريخي في القياس البعدي ،والجدول ( )8يبين ذلك:
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الجدول ()8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار فهم
النص التاريخي في القياس البعدي

المهارة

المجموعة

التعبير

االنحرافات

االستنتاج

المقارنة

التقويم

الدرجة الكلية

العدد

المتوسطات الحسابية

المعيارية

الضابطة

29

1.59

0.568

التجريبية

29

2.41

0.780

الكلي

58

2.00

0.795

الضابطة

29

1.21

0.491

التجريبية

29

1.86

0.516

الكلي

58

1.53

0.599

الضابطة

29

1.07

0.258

التجريبية

29

1.55

0.572

الكلي

58

1.31

0.503

الضابطة

29

0.97

0.421

التجريبية

29

1.59

0.501

الكلي

58

1.28

0.555

الضابطة

29

4.86

1.356

التجريبية

29

7.41

1.991

الكلي

58

6.14

2.123

يتضح من الجدول ( )8وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة في

المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار فهم النص التاريخي في القياس البعدي ولتحديد فيما إذا كانت الفروق

في المتوسطات الحسابية ذات داللة عند مستوى داللة ( )0.05وبهدف عزل الفروق في درجات الطالب على

القياس القبلي الختبار فهم النص التاريخي جرى استخدام تحليل التباين المصاحب والجدول ( )9يبين ذلك:

الجدول ()9

نتائج تحليل التباين المصاحب لدرجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار فهم النص التاريخي
المهارة

مصدر

التباين

مجموع

المربعات

درجات
الحرية
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ف
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الداللة
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التعبير

االستنتاج

المقارنة

التقويم

قبلي

.429

1

.429

.921

.341

المجموعة

9.466

1

9.466

20.305

.000

الخطأ

25.640

55

.466

الكلي

268.000

58

قبلي

1.092

1

1.092

4.581

.037

المجموعة

5.298

1

5.298

22.217

.000

الخطأ

13.114

55

.238

الكلي

1.092

1

1.092

4.581

.037

قبلي

.591

1

.591

3.115

.083

المجموعة

3.201

1

3.201

16.859

.000

الخطأ

10.443

55

.190

الكلي

114.000

58

قبلي

.120

1

.120

.555

.460

المجموعة

4.882

1

4.882

22.602

.000

الخطأ

11.880

55

.216

الكلي

112.000

58

الدرجة الكلية الختبار

قبلي

2.119

1

2.119

.727

.398

فهم النص التاريخي

المجموعة

81.638

1

81.638

28.000

.000

الخطأ

160.364

55

2.916

الكلي

2442.000

58

0.270

0.288

0.235

0.291

0.337

احصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط درجات الطالب
يتضح من الجدول ( )9وجود فروق دالة
ً
أفراد عينة الدراسة للمجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار فهم النص التاريخي ولصالح المجموعة التجريبية
التي درست في طريقة توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية ،ولبيان الفروق في متوسطات درجات الطالب في

المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار فهم النص التاريخي تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة وذلك
لعزل أثر المتغير المصاحب القبلي وهو االختبار القبلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية على ادائهما في االختبار
البعدي الختبار فهم النص التاريخي والجدول ( )10يبين ذلك:
الجدول ()10
المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار فهم النص
التاريخي بعد عزل المتغير المصاحب (القياس القبلي)

المهارة

المجموعة

المتوسطات
الحسابية
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التعبير
االستنتاج
المقارنة
التحليل
الدرجة الكلية

الضابطة

1.610

0.132

التجريبية

2.390

0.132

الضابطة

1.251

0.091

التجريبية

1.818

0.091

الضابطة

1.074

0.083

التجريبية

1.546

0.083

الضابطة

0.965

0.086

التجريبية

1.586

0.086

الضابطة

4.916

0.322

التجريبية

7.360

0.322

تشير نتائج المتوسطات الحسابية المعدلة في الجدول ( )10لدرجات الطالب في المجموعتين الضابطة

والتجريبية على اختبار فهم النص التاريخي في المهارات وعلى الدرجة الكلية لالختبار بعد عزل درجات الطالب

للمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار القبلي إلى أن الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت

المتوسطات الحسابية المعدلة على المهارات والدرجة الكلية لالختبار في المجموعة التجريبية أعلى منها في
المجموعة الضابطة.

مناقشة النتائج والتوصيات
تناول هذا الفصل عرضاً لمناقشة نتائج الدراسة والتوصيات ،وذلك على النحو اآلتي:
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية (

 )0.05 بين متوسطي أداء المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على اختبار مهارات حل المشكلة تعزى
ّ
لطريقة التدريس (توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية ،الطريقة االعتيادية)؟
احصائيا بين متوسطي درجات الطالب أفراد عينة الدراسة
أظهرت نتائج هذا السؤال وجود فروق دالة
ً
ّ
للمجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار مهارات حل المشكلة في القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية؛
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ما يدل على فاعلية استخدام استراتيجية توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية في تنمية مهارات حل المشكلة
لدى طالب الصف الحادي عشر في دولة الكويت.

ويعزى ذلك إلى أن التدريس بالقضايا الجدلية واألحداث الجارية ركز على وعي طالب الصف الحادي

طرحت
عشر (المجموعة التجريبية) واالرتقاء بهم وتوعيتهم بأبعاد القضية الجدلية المطروحة والحدث الجاري التي ُ

في كل درس من دروس التدريس ال مستخدمة في هذه الدراسة ،ومكنتهم من التفاعل مع القضايا واألحداث المرتبطة

بحياتهم اليومية والتوجهات نحوها فشكلت فرصة حقيقية للتفاعل مع واقع حياتهم.
وإن التدريس بالقضايا الجدلية واألحداث الجارية ساعدت طالب الصف الحادي عشر (المجموعة التجريبية)

على حل مشكالتهم التي تواجههم في المواقف الحياتية التي يمرون بها وذلك العتيادهم على مهارات حل

المشكالت من خالل االستراتيجية التي قدمتها الدراسة الحالية في الدروس التي تم تدريب الطالب عليها مما جعلهم
قادرين على التفكير والمبادرة والتخطيط الكتشاف الحلول ،والعمل على التدوين للمالحظات والتنفيذ والتحليل

والتفسير لها ،وكذلك السعي نحو اكتشاف الرابط بين قضايا وأحداث تم تعلمها مسبقاً ويمكن أن يستفيد منها في حل
المشكالت الجديدة التي طرحت في القضايا الجدلية واألحداث الجارية الحالية المستخدمة في هذه الدراسة.

الفعال والتسامح
والنقاش في القضايا الجدلية واألحداث الجارية ساعدت المتعلمين في استخدام الحوار ّ
والمشاركة التفاعلية في حل مشكالتهم ،وساعدت الطالب على البحث عن المعلومات وعززت روح التعاون بينهم.
والمناقشة في القضايا الجدلية واألحداث الجارية ساهمت في ايجاد التفاعل بين المتعلمين وقبول الطرف اآلخر
والتسامح بينهم حتى وأن اختلفت وجهات النظر مما مكنهم من تطوير مهاراتهم في التدوين والتحليل والتفسير.
وقد يعزى ذلك أيضاً إلى وجهة نظر المعلم المتعاون في تطبيق هذه االستراتيجية (توظيف القضايا الجدلية

واألحداث الجارية) أن هذه االستراتيجية ساعدته في إثراء معارفه ومعلوماته في مجال تدريس القضايا الجدلية

واألحداث الجارية وإزالة النظرة السلبية حولها؛ مما مكنه من نقل المعارف والمهارات والخبرات إلى الطالب
المشاركين في الدراسة بطريقة متكاملة ،مما انعكس بشكل واضح في قدرات الطالب استخدام مهارات حل

فعالة ومن حيث أيضاً اتباع خطوات حل المشكالت باإلحساس بوجود المشكلة وتحليلها إلى
المشكالت بطريقة ّ
عناصر لدراستها وفهمها ،وتحديد طبيعة المشكلة وصياغتها بصورة تسمح بالتعامل معها ،وتوظيف الخبرات وجمع
المعلومات الالزمة للحل ،وصياغة الفرضيات ووضع خطة للحل ،وتنفيذ الخطة وحصر الحلول الممكنة ،وتقويم

الحلول الختيار أفضلها.
وعلى صعيد االتفاق مع نتائج الدراسات السابقة ،فقد جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج الدراسات
السابقة التي سعت إلى تنمية مهارات حل المشكلة لدى الطالب ،وقد أيدت هذه النتيجة تلك النتائج السابقة وأكدت
على أ ن مهارات حل المشكلة من المهارات المتعلمة والتي يمكن اكسابها للطالب عن طريق التعليم والتدريب ،ومن
تلك الدراسات دراسة العتوم ( ) 2019التي بينت وجود أثر الستخدام الويب كويست في تدريس العلوم على تنمية
مهارة حل المشكالت لدى الطالب ،ودراسة الشرمان والبدو ( )2015التي بينت وجود أثر الستخدام الحاسوب في
تدريس مواضيع النمذجة واألوفقية والمعدالت المرتبطة بالزمن لتنمية مهارة حل المشكلة لدى الطالب ،ودراسة
العطار وفودة وعبدالوهاب ( ) 2015التي أكدت فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم المستند للمشكلة في تنمية مهارات
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حل المشكلة لدى الطلبة ،ودراسة أبو لطيفة ( )2014التي أثبتت فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية مهارة
حل المشكلة لدى الطلبة.
ومن الناحية األخرى تأتي نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج البحوث والدراسات السابقة التي تناولت أثر
التدريس باستخدام القضايا الجدلية واألحداث الجارية في تنمية مهارات مختلفة لدى الطلبة ،حيث أكدت الدراسات
السابقة على فاعلية التدريس باستخدام القضايا الجدلية واألحداث الجارية في التدريس ،ومنها دراسة رشيد ()2016
التي بينت وجود أثر للتدريس بأسلوب القضايا الجدلية في تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة الجامعة ،ودراسة

الختاتنة ( ) 2015التي بينت وجود أثر الستخدام األحداث الجارية في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة،
ودراسة الوائلي ( ) 2015التي بينت وجود أثر للتدريس باألحداث الجارية في تنمية التحصيل لدى طالب الجامعة،

وكذلك دراسة علي وآخرون ( )2014التي بينت وجود أثر الستخدام مدخل األحداث الجارية في تنمية مهارات
التعبير الكتابي لدى الطالب.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05  

بين متوسطي أداء المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على اختبار فهم النص التاريخي تعزى لطريقة
ّ
التدريس (توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية ،الطريقة االعتيادية)؟

احصائيا بين متوسطي درجات الطالب أفراد عينة الدراسة
أظهرت نتائج هذا السؤال وجود فروق دالة
ً
ّ
للمجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار فهم النص التاريخي في القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية؛
ما يدل على فاعلية استخدام استراتيجية توظيف القضايا الجدلية واألحداث الجارية في تنمية فهم النص التاريخي
لدى طالب الصف الحادي عشر في دولة الكويت.

وقد يعزى ذلك إلى أن طرح القضايا الجدلية والنقاش فيها ساعد المتعلمين على تبني وجهات نظر معينة أو

لديهم وجهات نظر سابقة حول القضية الجدلية المطروحة مما جعلهم يجادلون في سبيل الدفاع عن أفكارهم وما

يؤمنون بهم من معارف واتجاهات حول القضية الجدلية المطروحة وبذلك تمكن الطالب في هذه الدراسة من التعبير

عن أنفسهم وأفكارهم ومشاعرهم دون اإلساءة لآلخرين ،واكتسبوا القدرة على االستنتاج والمقارنة بين وجهات نظرهم
الشخصية ووجهات نظر زمالئهم ،وكذلك التمييز بين الرأي والحقيقة ونقد أفكار اآلخرين بطريقة تقويمية مناسبة،

والمناقشة في القضايا الجدلية واألحداث الجارية ساهمت في ايجاد التفاعل بين المتعلمين وقبول الطرف اآلخر
والتسامح بينهم حتى وأن اختلفت وجهات النظر مما مكنهم من تطوير مهاراتهم في التعبير والمقارنة بين اآلراء
ووجهات النظر ووضع الفرضيات وتقويم الحجج.
وعلى صعيد االتفاق مع نتائج الدراسات السابقة ،فقد جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج الدراسات
السابقة التي سعت إلى تنمية فهم النص التاريخي لدى الطالب ،وقد أيدت هذه النتيجة تلك النتائج السابقة وأكدت
على أن فهم النص التاريخي من المهارات المتعلمة والتي يمكن أن يتعلمها الطالب بالتدريب ،ومن تلك الدراسات

دراسة البرعي وآخرون ( )2019التي بينت وجود أثر توظيف است ارتيجية الخرائط الداللية في تدريس التاريخ لتنمية

مهارات فهم النص التاريخي لدى الطالب الصف األول الثانوي .ودراسة الختاتنة ( )2011التي بينت فاعلية التاريخ
القائم على المعايير العالمية في اكتساب المفاهيم التاريخية وتنمية مهارات تحليل النصوص التاريخية لدى الطلبة،
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ودراسة نجم والشاذلي ( ) 2004التي كشفت عن فاعلية استخدام استراتيجيتي التعليم التعاوني والفردي في تدريس
التاريخ في تنمية بعض مهارات قراءة النص التاريخي.

ومن الناحية األخرى تأتي نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج البحوث والدراسات السابقة التي تناولت أثر

التد ريس باستخدام القضايا الجدلية واألحداث الجارية في تنمية مهارات مختلفة لدى الطلبة ،حيث أكدت الدراسات
السابقة على فاعلية التدريس باستخدام القضايا الجدلية واألحداث الجارية في التدريس ،ومنها دراسة الوائلي

( )2015التي بينت وجود أثر للتدريس باألحداث الجارية في تنمية التحصيل لدى طالب الجامعة ،وكذلك دراسة
علي وآخرون ( ) 2014التي بينت وجود أثر الستخدام مدخل األحداث الجارية في تنمية مهارات التعبير الكتابي

لدى الطالب ،ودراسة خضر ( ) 2011التي أكدت على أثر استخدام القضايا الجدلية في التدريس على تحصيل
الطلبة ،ودراسة عبد جابر وهندول ( ) 2010التي أكدت على أثر التدريس بأسلوب القضايا الجدلية في تنمية
التحصيل لدى الطالب في مادة تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية.
التوصيات:
في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة ،فإن الباحث يوصي باألتي:
 .1ضرورة توظيف استراتيجية القضايا الجدلية واألحداث الجارية في مبحث التاريخ اإلسالمي للمرحلة الثانوية.
 .2تدريب معلمي الدراسات االجتماعية على توظيف استراتيجية القضايا الجدلية واألحداث الجارية في عملية
التدريس.
 .3تضمين دليل المعلم في مبحث التاريخ اإلسالمي للمرحلة الثانوية استراتيجية دمج القضايا الجدلية واألحداث
الجارية.
 .4إجراء دراسات مماثلة لتجريب استراتيجية القضايا الجدلية واألحداث الجارية وأثرها في تنمية مهارات أخرى من
مهارات حل المشكالت ،وكذلك مهارات قراءة النص التاريخي.
 .5إجراء دراسات مماثلة لتجريب استراتيجية القضايا الجدلية واألحداث الجارية وأثرها في تنمية مهارات التفكير
مثل اإلبداعي والناقد والمنطقي والتأملي وغيرها.
المراجع
المراجع باللغة العربية
عمان :دار المسيرة
أبو جادو ،صالح محمد؛ نوفل ،محمد بكر ( .)2010تعليم التفكير :النظرية والتطبيق (ط ّ .)3
للنشر والتوزيع والطباعة.
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أبو جاموس ،أسامة عبدالغني ( .)2009االضطرابات االنفعالية و مهارات حل المشكالت لدى المراهقين .رسالة
ماجستير غير منشورة .الجامعة اإلسالمية (غزة) ،غزة ،فلسطين.

أبو حماد ،ناصر الدين ( .)2017تعليم وتنمية التفكير .الرياض :مكتبة المتنبي.
أبو رياش ،حسين؛ قطيط ،غسان ( .)2008حل المشكالت .عمان :دار وائل.
أبو سنينة ،عودة ( .)2012درجة توظيف معلمي ومعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجارية في التدريس في
المرحلة األساسية العليا في مدارس مديرية التعليم الخاص – العاصمة عمان .مجلة جامعة النجاح لألبحاث
(العلوم االنسانية).392-347 :)2( 26 ،
أبو لطيفه ،لؤي حسن ( .)2014فاعلية إستراتيجية العصف الذهني في تنمية مهارة حل المشكلة لدى الطلبة في
جامعة الباحة .المجلة التربوية –جامعة الكويت.520-483 :)111( 28 ،
عمان ،األردن :دار المناهج للنشر
األحمد ،ردينة؛ يوسف ،حذام ( .)2005طرائق التدريس منهج أسلوب وسيلةّ .
والتوزيع.
األخضر ،شفيق؛ الكسباني ،محمد؛ عبدالسالم ،عبدالسالم ( .)2011فعالية مدخل األحداث الجارية باستخدام
الوسائط المتعددة في تحصيل الكيمياء و تنمية القيم البيئية لدى طالب الصف األول الثانوي ،مجلة كلية
التربية بالمنصورة -جامعة المنصورة ،مصر )77( ،الجزء األول.32-2 ،

أمــين ،عب ــدالرحمن (.)2013برنــامج ق ــائم علــى ال ــتعلم المــنظم ذاتي ـاً لتنميــة مه ــارات الفهــم الق ارئ ــي ومهــارات م ــا وراء
المعرفة لدى طالب الدبلوم العام بكلية التربية .مجلة العلوم التربوية.32-15 ،18 ،

البرع ــي ،إم ــام؛ عبدالحمي ــد ،ص ــابر؛ عب ــدالعزيز ،أحم ــد ( .)2019توظي ــف اس ــتراتيجية الخ ـرائط الداللي ــة ف ــي ت ــدريس
التــاريخ لتنميــة مهــارات فهــم الــنص التــاريخي :د ارســة تجريبيــة علــى طــالب الصــف األول الثــانوي .مجلةةة
شباب الباحثين في العلوم التربوية-جامعة سوهاج.350-309 ،1 ،
برهوش ،هبة ( .) 2017فاعلية التدريس باستخدام البرمجة في مادة الحاسب فـي تنميـة مهـارات حـل المشـكالت لـدى
طلبة المرحلة األساسـية العليـا مـن وجهـة نظـر معلمـي ومشـرفي الحاسـوب .مجلةة الثقافةة والتنميةة17 ،

(.304-249 ،)112

البهنساوي ،عبير عبدالحليم؛ البرلسي ،أمل ربيع ( .)2016وحدة مقترحة في تدريس القضايا البيولوجية الجدلية
لتنمية مظاهر الفهم العلمي لدى طالبات الصف الثاني الثانوي .مجلة كلية التربية :جامعة طنطا:)62( ،

.366-313

بوجالل ،سهيلة ( .)2017استراتيجية حل المشكالت في العملية التعليمية التعلمية .مجلة الحكمة للدراسات التربوية
والنفسية :مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع.271-258 :)11( ،
التميمي ،رنا؛ رواقة ،غازي ( .)2017طبيعة العلم لدى معلمي علوم المرحلة األساسية العليا وعالقته بمستوى الفهم
العلمي للقضايا الجدلية .دراسات –العلوم التربوية-الجامعة األردنية.82-69 ،)4( 44 ،
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الجاعوني ،سوسـن ( .)2007فاعلية مةدخل األحةداث الجاريةة يةر المباشةر فةي تنميةة التفكيةر العلمةي والتحصةيل
واالحتفاظ :دراسة على مقرر التاريخ لدى تلميذات الصف الثالث المتوسط في المدينة المنةورة .رسـالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة طيبة ،المدينة المنورة ،السعودية.

الجاف ،منيرة؛ عبـدهللا ،عبـدالرزاق ( .)2005أثـر اسـتخدام التقـارير القصـيرة مـع األحـداث الجاريـة فـي تنميـة التفكيـر
الناقــد لــدى طالبــات الصــف الثالــث معهــد إعــداد المعلمــات فــي مــادة التــاريخ .مجلةةة الفةةت -182 ،22 ،
.201

عمان :دار جليس الزمان.
الجبور ،محمد ( .)2009تدريس التاريخ بطريقة تحليل النصّ .
جروان ،فتحي ( .)2007تعليم التفكير :مفاهيم وتطبيقات .عمان :دار الفكر ناشرون وموزعون.
جعالة ،شريفة؛ عتروس ،نبيل ( .)2018اإلبداع في حل المشكالت باستخدام استراتيجيات نظرية تريز .مجلة
دراسات :جامعة عمار ثليجي باأل واط.168-149 :)68( ،
الجمل ،علي ( .)2005تدريس التاريخ في القرن الحادي والعشرين .القاهرة :عالم الكتب الحديث.
الجوارنة ،محمد سليمان ( .)2017درجة إمتالك معلمي التاريخ في المرحلة الثانوية في األردن لمهارة تخليص
النص التاريخي وعالقتها باكتساب طالبهم لها .مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية.140-125 :)1( 12 ،

الخالدي ،حمد خالد ( .) 2007تصور مقترح لتوظيف النموذج الواقعي في تدريس القضايا البيئية الجدلية .مجلة
القراءة والمعرفة :جامعة عين شمس.240-208 :)64( ،
الختاتنة ،ذكريات محمد ( .)2011فاعلية مبحث التاريخ القائم على المعايير العالمية في اكتساب المفاهيم

عمان العربية،
التاريخية وتنمية مهارات تحليل النصوص التاريخية لدى الطلبة .رسالة دكتوراه ،جامعة ّ
عمان ،األردن.
ّ

الختاتنة ،ذکريات محمد ( .) 2015أثر استخدام األحداث الجارية في تنمية مهارات التفکير الناقد لدى طلبة الصف
العاشر األساسي في مادة التاريخ  .حولية کلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسکندرية :جامعة
األزهر )31( ،الجزء الخامس.841-804 ،
عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
خضر ،فخري ( .)2006طرائق تدريس الدراسات االجتماعيةّ .
خضر ،فخري رشيد ( .) 2011أثر استخدام القضايا الجدلية في التدريس على تحصيل طلبة الصف السابع
االساسي في مادة التربية الوطنية والمدنية .المجلة الدولية لألبحاث التربوية :جامعة اإلمارات العربية
المتحدة.25-1 :)30( ،
خليدة ،مهرية ( .) 2016مهارات حل المشكالت لدى التالميذ :دراسة ميدانية بثانوية عبدالرحمان ابن رستم بمدينة
تمنراست .مجلة آفاق علمية :المركز الجامعي أمين العقال.147-123 :)12( ،
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