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 الخالصة
الحديث  وأمريكا اوربافي تحصيل مادة تاريخ  فاعلية استراتيجية الفرق المستمعةيرمي البحث إلى معرفة فاعلية   

تصميماً تجريبياً ذا ضبط جزئي  الباحثولتحقيق ذلك اختار .  ف الخامس االدبي والمعاصر لطالب الص

ً عينة من  الباحث لمجموعتين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة ذات االختبار القبلي و البعدي واختار  عشوائيا

في  ضاء الشطره لمديرية قللبنين التابعة  عزيز  الشهيد حسينطالب الصف الخامس االدبي من مدرسة اعدادية 

درس طالبها على ( طالباً في المجموعة التجريبية التي ي92( طالباً بواقع )85محافظة ذي قار تكونت العينة من )

( طالباً من المجموعة الضابطة التي يدرس طالبها على وفق الطريقة االعتيادية. 92و ) الفرق المستمعةة استراتيجي

عدد من المتغيرات هي )العمر الزمني للطالب محسوبا بالشهور، ودرجات  بين مجموعتي البحث في الباحثوكافئ 

بتحديد المادة العلمية  الباحثالتحصيل السابق في مادة التاريخ، واالختبار القبلي لمهارات التفكير التاريخي(. قام 

مس االدبي وصاغ ( من كتاب التاريخ االوربي للصف الخا، الرابعالتي شملت الفصل ) األول، الثاني، الثالث

األهداف السلوكية اعتماداً على المستويات ) المعرفة ،والفهم ،التطبيق( من المجال المعرفي لتصنيف بلوم )  الباحث

Bloom ( وقد بلغ عددها ، )تدريسية للموضوعات في مادة التاريخ االوربي 03 ً ( هداٍف سلوكي ، وأعدا خططا

راً مهارات التفكير التاريخي ) من نوع االختيار من متعدد ( ، تكون وتماشيا مع هدف البحث أعد الباحث اختبا

( فقرة تم التحقيق من صدقها الظاهري بعرضها على مجموعة من المحكمين 03االختبار بصورته النهائية من )

عن والمتخصصين في طرائق التدريس ومناهجه ، وتم استخراج معامل الصعوبة والقوة التمييزية لفقراته ، فضال 

اختبار  الباحثبيان مدى فاعلية البدائل واستخراج ثبات االختبار بطريقة إلفا كرونباخ ،وفي نهاية التجربة طبق 

االختبار التائي لعينتين مستقلتين في معالجة البيانات  الباحثعلى طالب مجموعتي البحث وقد اعتمد  البعدي

لى ع الفرق المستمعةالتي درست على وفق استراتيجية  إحصائيا إذ أظهرت النتائج : تفوق المجموعة التجريبية

تحصيل مادة تاريخ اوربا وامريكا الحديث المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في اختبار 

الفرق باستعمال استراتيجية  الباحثوفــي ضــوء نتائج البحث أوصــى  .والمعاصر لطالب الصف الخامس االدبي 

في   الفرق المستمعةبالتوصيات منها استعمال استراتيجية  الباحثتدريس مادة تاريخ، وقد خرج  في  المستمعة

التدريس كونها تتماشى مع االستراتيجيات التربوية الحديثة التي تؤكد على مشاركة الطالب الفاعلة في عملية التعلم 

التربية األساسية وكليات التربية أسس والتعليم، وتضمين طرائق التدريس في معاهد إعداد المعلمين وكليات 

، واقترح عده مقترحات منها إجراء دراسة مماثلة على مواد دراسية أُخر    الفرق المستمعةوخطوات استراتيجية 

 .  المرحلة المتوسطة ولصفوف دراسية أخر في
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Effectiveness of The Strategy of The 

Listening Groups in The Collection of 

History Material among Fifth Graders 
 

 

 
ABSTRACT 
The research aims to know the effectiveness of the strategy of the listening teams in the 

collection of the history material of Europe and modern and contemporary America for 

students of the fifth grade literary. In order to achieve this, the researcher chose a 

experimental design with partial control of two groups, one experimental and the other 

one with pre-test and post-test. The researcher randomly selected a sample of fifth grade 

students from the preparatory school of Hussein Hussein Aziz for boys belonging to the 

district administration in Dhi Qar governorate. The sample consisted of 58 students (29) 

students in the experimental group whose students study the strategy of the listening 

groups and (29) students from the control group, which students study according to the 

usual method. The researcher was rewarded between the two research groups in a 

number of variables (the age of the students calculated by months, the previous degrees 

of achievement in history, and the pre-test of historical thinking skills). The researcher 

identified the scientific material which included chapters (1, 2, 3, 4) of the European 

history book for the fifth grade. The researcher formulated the behavioural goals based 

on the levels of knowledge, understanding and application of the knowledge field of the 

Bloom classification. (40), the final test of the skills of historical thinking (from the type 

of multiple choice), the final test of (40) paragraph was investigated by the validity of 

the presentation of a group of Arbitrators and specialists in training methods The 

researcher applied the test of two independent samples in the statistical processing of 

the data. The results showed that: The experimental group, which studied according to 

the strategy of listening groups, surpassed the control group, which was studied in the 

usual way in the test of the collection of the history material of Europe and modern and 

contemporary America for fifth graders. In the light of the results of the research, the 

researcher recommended using the strategy of the listening groups in the teaching of 

history, and the researcher came out with the recommendations of the use of the strategy 

of listening groups in line with the modern educational strategies that emphasize the 

participation of students active in the process of learning and education, And the 

faculties of basic education and the faculties of education, the foundations and strategic 

steps of the listening teams, and proposed several proposals, including a similar study 

on other subjects and for other classes in the intermediate stage. 
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 مشكلة البحث
أصبحت مواد التاريخ تُعنى بدراسة اإلنسان وتفاعله مع بيئته من أكثر المواد القابلة للتغير والتبديل على وفق        

لتتماشى مع معطيات العصر وظروف المجتمعات  صبحت مناهجها متنوعة،عت موادها وأالتغيرات المعرفية، فتنو

وأن ما أحدثته التطورات العلمية والتقنية في شتى ميادين العلم والمعرفة وما رافقتها من تطبيقات تكنولوجية متقدمة 

: 9333)أبو سرحان،كان لها أعظم األثر في حصيلة اإلنسان في هذا العصر، وتميزت حياته بالتغير والتطور الدائم 

31 .) 

لقد بُذلت محاوالت عدة لتحسين تدريس مادة التاريخ والتنوع في طرائق وأساليب تدريسها لمواكبة التطور        

المتسارع للعلوم بشكل عام والدراسات االجتماعية بشكل خاص عن طريق االستقراء السريع لما أظهرته غالبية 

ت في مجال طرائق وأساليب تدريس المواد االجتماعية ومنها مادة التاريخ، هو الطرائق السائدة والبحوث والدراسا

تأكيدها على الحفظ واالستظهار للمعلومات، وهذا يعني أّن طرائق التدريس مازالت أسيرة للمفهوم الضيق للمنهج 

 (. 33: 3223)سعد،

راحل الدراسية كافة ومنها االعدادية، وهذا إن األسلوب المعتمد في تدريس المادة هو الحفظ والتلقين في الم       

،يبقى الطالب يمثل األسلوب ال يحفز الطالب على عملية التفكير التي تعد ضرورة ملحة في الوقت الحاضر اذ 

الدور السلبي في العملية التعليمية، مكتفي بتلقي ما يدرس في الكتاب المنهجي وعليه ان يقبل كل ما يُطرح فيه من 

الفروض واختبار صحتها و تفسيرها وتعميم نتائجها وهذا ما كشفت عنه)دراسة  لمشكالت او فرضا دون تحديد

( الضعف في طرائق التدريس المتبعة في المدارس وعلى نحو خاص في تدريس مادة التاريخ، اذ 9333الشمري،

 . لعقلية ان الطريقة التقليدية ال تساعد الطالب في رفع مستوى تحصيلهم  او تنمية مهاراتهم ا

 وفي ضوء ما سبق تحدد مشكلة البحث باإلجابة على السؤال االتي: 

 ؟ تحصيل مادة تاريخ اوربا وامريكا الحديث والمعاصر لطالب الصف الخامس االدبيفي  الفرق المستمعةما فاعلية 

 اهمية البحث
من سماتها الثورة المعلوماتية وسهولة  والتيبالعديد من التغيرات السريعة والمتالحقة  الحالييتسم العصر          

الوصول إليها وانتقالها وتضاعفها ، وكان من نتاجها كم هائل من المعلومات ومصادر التعلم المتعددة ، والوسائط 

العملية التعليمية من  فيأساليب التعليم والتعلم وانتقل محور االهتمام  فيغيرت كثير  التي التكنولوجيةوالمستحدثات 

 ( 9، 9338. )عبد الوهاب ، إلى المتعلم ، والتركيز على النمو المتكامل والشامل للمتعلم أمرا اساسيا  المعلم

والتربية تستطيع أن تحقق هذه األهداف سالفة الذكر عبر قنوات عدة من أهمها ، المدرسة، فهي مؤسسة اجتماعية    

أفراده تطبيعاً اجتماعياً لتجعل منهم أعضاء ، صالحين أنشأها المجتمع لتلبية حاجة من حاجاته األساسية وهي تطبع 

( ومن أهم األدوات واقدرها على تحقيق أهداف المدرسة، المنهج ، إذ إن 333:9333في المجتمع. ) الخولي ،

المنهج بمفهومه الحديث والشامل يمثل جميع الخبرات التربوية ) ثقافية ، واجتماعية ، ورياضية ،وفنية، 

لشامل المتكامل ( التي تهيؤها المدرسة لطالبها داخل المدرسة وخارجها بهدف مساعدتهم على النمو اوعلمية...الخ 

 (                   38:3252) اللقاني ،                                                             في جميع النواحي.

 ( 31: 9335على اساس التحسين والتطوير )عطية،   فهو يقوم وتعد المناهج وسيلة التربية في تحقيق اهدافها،     

 التعليمية المواقف إعداد منا يتطلب الحياة، مما نواحي جميع في ضروري   أمر   رفع مستوى تحصيل الطلبة  أن    

 دارةص ضمن يكون أن ينبغي لذا ،تقديم االفضل على وتحفزهم تشجع المتعلمين التي التدريسية الطرائق في والتنوع

                 .مستوى التحصيل وتطوير ورفع التربوية تنمية أهدافنا

  (20:9333ابو سرحان ،)                                                               

تمعة تقوم استراتيجية الفرق المس  الفرق المستمعةاستراتيجية    لرفع تحصيل الطلبة المستخدمة الوسائل ومن     

على اساس تعاوني بين االفراد وتقوم فكرة هذه االستراتيجية على قيام المعلم بتقسيم طلبة الصف الى اربعة 

مجموعات هي السائلون ،والموافقون ،والرافضون ،والقائمون على اعطاء االمثلة وتقوم كل مجموعة بعملها بعد ان 

ستمعة تنمي عند الطلبة مهارات العمل الجماعي واالستماع يقدم المدرس الدرس ، وبهذا فأن استراتيجية الفرق الم

الن نجاح الفرد يصب لمصلحة كافة االعضاء وفشله يعني فشلهم وفي بعض االحيان قد يتدخل ،  لألخر واإلنصات

المدرس في سبيل تسهيل عملية التعلم كأن يجيب على بعض االسئلة واالستفسارات التي تعترض عمل المجموعات 

 الطلبة : ويطلب من

 وني بينهم ان تقوم كل مجموعة بأطاء اجابتها بعد شرح الدرس من المعلم مباشرة وبشكل تعا -

 تسميع المجموعات االخرى اجابة كل مجموعة معينة . -

نفذ من مهام ويحدد افضل المجموعات اجابة وعملل وتفاعلل  يقوم المدرس بتقويم اجابة المجموعات في ضوء ما -

. 

 مكافئتات معنوية ومادية ان وجدت للمجموعات المتفوقة . يمنح المعلم الطلبة -
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 (310: 9333)امبو سعيدي والحوسنية ،                                                      

وهنا يجب االلتفاف الى الى اهمية ان يركز المعلمون على عوامل مؤثرة في رفلع مسلتوى التحصليل للدى الطلالب   

 ومنها  واهمها :

: على المعلم الناجح متابعة الفروق الفردية واستكشاف المواهب والميول واستعدادات الطلبة وتنمية وتشجيع هذه اوال

 المواهب وصقلها بشكل جيد ومبدع .

: ان علمية فهم وادراك حالة الفروق الفردية هي حالة انسانية مالزمة للكائن البشري ،كون االنسلان محتللف فلي ثانيا  

بلياتلله الذهنيللة لللذا فلان ادراك وتعللرف المعلللم علللى اهميلة متابعللة الفللروق الفرديللة تسلاهم فللي فهللم مصللالح قدراتله وقا

 الطالب وبالنهاية مصالح االنسان .

: ان حقيقة الفروق الفردية هي فروق في الدرجة ولليس فلي النلوع لهلذا فلالفروق تعتملد عللى درجلة المتشلابهات ثالثا

ابه فلي ان لله صلفات متنوعة،وهلذا يعنلي ان الفلروق بلين الطلبلة لليس دليلل عللى ان والمختلفات اي ان االنسلان يتشل

 البعض له صفات دون االخرين بل ان هذه الصفات موجودة لديهم ككل .

: أن الفللروق الفرديللة حالللة طبيعيللة وصللحية وهللي تشللمل باالسللاس للليس الصللفات الجسللدية فقللط بللل الميللول رابعااا

 ي مهمة جدا في العملية التعليمية .واالتجاهات والعواطف وغيرها وه

 (03، 3253ريف :)ابو عالم وش                                                           

 

 اما العوامل التي تؤدي الى ضعف في مستوى التحصيل الدراسي فهي :

 لمنهاج (عوامل مباشرة من الدرجة االولى وتتكون من )المعلمون ،المتعلمون انفسهم ، ا -3

عوامل مباشرة من الدرجة الثانية وهي )المقربون ومنهم االصدقاء ،االرشاد والتوجيه المدرسي وغيلر المدرسلي  -9

 ،التقنيات والوسائل المستخدمة في العملية التعليمية ،طرق التدريس (

 عوامل غير مباشرة تقع خارج وبعيدة عن المدرسة ومنها وسائل االتصاالت الحديثة . -3

 المشاكل االسرية او الشخصية لدى المتعلمين سواء كانت مشاكل اقتصادية او اجتماعية او حتى عاطفية . -0

 (933، 3223االفتقار لدافعية التعلم المدرسي .                           )سعادة وابراهيم : -8

رفع مهارات تفكير الطالب  ومن خالللدى المتعلمين،  تحصيل مستوى رفعان تدريس مادة التاريخ يهدف الى        

هذه المهارات يمكنهم الحصول على اغلب المعلومات خارج نطاق دراستهم حتى من خالل  وقدراته التحليلية

 (.3213:83)شعالن وجارهللا،  .مطالعتهم الخارجية، فان هذه المهارات تساعد الطالب على إحراز مفاتيح النجاح

واستراتيجيات حديثة في تدريس مادة التاريخ نتيجة لحاجات المتعلمين التعليمية  لذا برزت الحاجة الى نماذج   

التعلمية وحاجاتهم الذهنية والنفسية، فعلى المدرس التدريس على وفق نماذج واستراتيجيات تدريس نافعة وفعاله كي 

ومن هذا ، والنفسية والخلقية يتيح الفرصة أمام المتعلمين لتنمية جوانب مختلفة لديهم مثل الجوانب االجتماعية 

تحصيل مادة في    الفرق المستمعةجاءت هذه الدراسة ترمي الى تجريب فاعلية التدريس باستعمال استراتيجية 

. وعليه تنبثق أهمية هذه الدراسة فضالً  تاريخ اوربا وامريكا الحديث والمعاصر لطالب الصف الخامس االدبي(

تناولت هذه االستراتيجية في العراق وخاصة في مادة التاريخ )على قدر اطالع عما تقدم من قلة الدراسات التي 

 ( وبشكل عام فان أهمية البحث الحالي تتجلى في النقاط اآلتية:انالباحث

 إن استعمال هذه االستراتيجية تتخذ مساراً في التدريس بعيداً عن الطرائق التقليدية السائدة في العراق.-3

التدريس للمواد االجتماعية بحاجة ماسة الى الدراسات التجريبية، والتي تهتم بضرورة استعمال إن ميدان طرائق  -9

 .نماذج واستراتيجيات تدريس حديثة تتفق مع التوجهات الحديثة التي تركز على المتعلم وبناء خبراته بنفسه

تطبيقها من نتائج هذا البحث من الممكن إن يستفيد المختصون في مجال تطوير وتطبيق المناهج التعليمية و-3

 وتطبيقها في إعداد وتدريب العاملين وتدريبهم في الحقل التربوي.

أهمية مادة التاريخ بوصفها إحدى المواد االجتماعية المهمة التي تدرس المجتمع وواقعة وتطلعاته في الماضي -0

 والحاضر والمستقبل مما ينبغي له االهتمام بأساليب تدريسه وتقويمه.

 ف البحث:هد
 -يهدف البحث الحالي للتعرف على:

 .مادة تتاريخ اوربا وامريكا الحديث والمعاصر لطالب الصف الخامس االدبي   تحصيلفي  الفرق المستمعةفاعلية 

 فرضية البحث:
( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين 3.38ال يوجد فروق ذو داللة احصائية عند مستوى )-

ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة التقليدية في    الفرق المستمعة فقويدرسون 

 .التاريخي لتحصيل البعدياختبار 
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 حدود البحث:
 -اشتمل ابحث الحالي على:

 التابعة لمديرية تربية محافظة ذي قار. االدبي في احدى المدارس في الشطرهعينة من طالب الصف الخامس  -3

 ، وللفصول )االول والثاني والثالث9331، 3اب المدرسي )التاريخ االوربي( للصف الخامس االدبي ،طالكت -9

 (.والرابع

 (.9332-9335الفصل الدراسي االول للعام الدراسي ) -3

 تعريف المصطلحات :

 الفاعلية 
 (9338عرفها ) زيتون ،

 ،(.80، 9338بأنها : القدرة على تحقيق األهداف  )زيتون 

 الباحث الفاعلية إجرائياً :ويعرف 

  الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة والذي سيحصل عليه الباحث باستعمال اختبار

 مهارات التفكير التاريخي.

 : استراتيجية الفرق المستمعة 

  :عرفها 

9-and Sharan  Sharan  :لبلة اللى مجموعلات وهلي ملن االسلتراتيجيات التلي تقلوم عللى توزيلع الطبأنه

غير متجانسة متخصصة تعاونية بين الطلبة والمعلم ،وتحديد مصادر المعرفة وتقوم كل مجموعة بتحليل المعلوملات 

    (Sharan and Sharan  1992 ,p.13)التي حصلو عليها وتدارسهم لهذه المعلومات وعرضها بعد ذلك .  

ة عللى النظريلة لبنائيلة عللى وفلق تقسليم الطلبلة اللى فلرق كلل فرقلة استراتيجية قائمل: (ويعرفه الباحث نظريا  بأنها) 

 موكل لها مهمة معينة للوصول للهدف المرجو بالتعاون بين  المتعلم والمعلم على حد سواء.

 يلــــــــــالتحص 

  عرفه:

ف التي ( :مستوى النجاح الذي يحققه الطالب من ابراز قدراته في مدى تحقيق االهدا9333زاير وتركي) -3 

  (383: 9333اكتسبها عن طريق تطبيقها في االختبارات .   )زاير وتركي،

التعريف االجرائي : وهي  مجموعة اللدرجات التلي يحصلل عليهلا طلالب الصلف الخلامس االدبلي عينلة البحلث فلي 

 صر.االختبار التحصيلي البعدي في الفصول الثالث االولى في مادة تاريخ اوربا وامريكا الحديث والمعا

 الخامس االدبي: 
 عرفته ) وزارة التربية العراقية (

 هو الصف الثاني في الترتيب في المرحلة اإلعدادية في المدارس العراقية التي تتكون مراحلها من ثالثة صفوف

 ( 0:  3250) وزارة التربية ، بعد الصف الرابع وقبل الصف السادس 

 الفصل الثاني االطار النظري ودراسات سابقة

 التعلم النشط
لقد خلق هللا اإلنسان وميزه عن الكائنات الحية األخرى بنعم عديدة، ومن هذه النعم نعمة التفكير الذي حضي    

باهتمام العديد من الباحثين المربين والفالسفة عبر التاريخ، ولقد عنيت جميع المدارس الفلسفية والفكرية والتربوية 

تعلم كي يصبح أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات المشكالت التي تعترض سبيله والنفسية بتمنيه الفكر  لدى الم

سواء في المجاالت األكاديمية أو مناحي الحياة المختلفة من جوانب اجتماعية أم اقتصادية أم تربوية أم أخالقية أم 

 غيرها. 

 ( 99: 9331،)العتوم، الجراح                                                         

أن مفهوم التعلم النشط كما هو معلوم هو اتاحة الفرصة للطلبلة للمسلاهمة فلي مختللف االنشلطة التلي تسلاهم فلي رفلع 

مستوى تفكيرهم واالنتباه للمعلومات اثناء الدرس بحيث اليكون الطالب مصغيا فقط بل ان يطلور مهاراتله ،فلي اثنلاء 

تا المجاالت وذلك بتحليل المعلومات وتفكيكها واعادت ترتيبهلا وتقويمهلا تعامله مع مختلف المفاهيم المعروضة في ش

 من خالل نقاشات الطالب مع زمالئه .

واشللار الللبعض االخللر الللى ان الللتعلم النشللط انلله اسلللوب نشللاء مللع الفللرد منللذ قللديم الزمللان مللن خللالل تأمللل االنسللان  

بمعنلى انله مثلملا توجلد هناللك اختالفلات فلي طلرق  ومحاولة اكتسابه للمعلومات والمهارات بشكل فردي او جماعي 
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تعلم الناس هنالك ايظا اتباين في اساليب تعلم االفراد وهو مايجب على المعلم ان يدركه من وجود هلذا االخلتالف فلي 

 اساليب تعلم الطلبة .    

 (303: 9333،والحوسنية  امبو سعيدي)                                                   

ان تعلللم الطللالب بصللورة فاعلللة بمختلللف االنشللطة فللي الصللف يجعللل دورهللم للليس متلقللي سلللبي فقللط القللائم علللى    

االستماع وحفظ المعلومات وتدوينها فقط ،بل يتعدى ذلك الى الفرد اللذي يتلقلى زملام المبلادرة فلي مختللف المجلاالت 

للطاللب لفهلم المنلاهج الدراسلية بحيلث تشلمل فعاليلات التي تتم مع زمالئه ،في الصف وان يكلون دور المعللم موجهلا 

 التعلم النشط التقنيات واساليب التدريس المتنوعة .

وان مللن النظريللات التللي تؤيللد نشللاط المللتعلم ايضللا النظريللة البنائيللة والتللي تللرى ان المللتعلم يقللوم بتكللوين معارفلله     

وخاصللة مللع بدايللة القللرن الواحللد والعشللرين ،كاحللد  الخاصللة  ، وزاد االهتمللام فللي السللنين االخيللرة بللالتعلم النشللط

االتجاهات التربويلة المعاصلرة ذات التلأثير الكبيلر عللى العمليلة التربويلة والتعليميلة داخلل حجلرة الصلف وخارجهلا 

دقلائق وهلذا بطبيعلة الحلال يلتمخض عنله انخفلاض كميلة  33،واشارت الدراسات ان تركيز الطاللب يقلل بعلد ملرور 

مات التي يستطيع الطالب االحتفاظ بها ويتطلب تطبيق التعلم النشلط تغييلرا حقيقيلا فلي ادوار المعللم المعارف والمعلو

والمللتعلم وذلللك مللن خللالل تنشلليط دوريهمللا بحيللث يكللون المللتعلم هللو محللور العمليللة التعليميللة داخللل غرفللة الدراسللة 

واسلتخدامه لله فوائلد عظيملة للذا يجلب حلث  ،فيشارك في العملية التعليمية وهذا يوضح ان للتعلم النشط اهميلة كبيلرة

 (15:  9335، عطية التربويين على استخدام التعلم النشط . )

ووفقللاً البللرز االفتراضللات االساسللية السللتراتيجية الفللرق المسللتمعة التللي تسللتند للنظريللة البنائيللة المعرفيللة نالحللظ ان 

تتهيأ له أفضل ظلروف اللتعلم عنلدما يواجله ،مشلكالت التعلم عملية بنائية ،نشطة ومستمرة وذات اهداف وان المتعلم 

ومهام حقيقية وان عملية التفاعل مع االخرين تجعل المتعلم يعيد بنأ معرفته أثناعمليلة اللتعلم أملا المعرفلة القبليلة فهلي 

ليلل شرط أساس لبناء التعلم المبني على الفهم ،فهي تسلتند اللى مبلادىء تتصلف بلالتركيز والتماسلك والتفلاوض والتح

والتشخيص وقلد تحلدد التعلليم فلي هلذه االسلتراتيجية بسلياق المعرفلة والمهلارات والقليم والمعتقلدات السلابقة ومفهلوم 

المعلمين في هذه االسلتراتيجية هلو مرشلد ومشلارك فلي بنلا المعرفلة للطلالب وأن مفهلوم الصلف كمجتملع للمتعلملين 

وبهلذا فلأن عالقلة اسلتراتيجية الفلرق المسلتمعة ملع النظريلة يتشاركون في االهداف والمعلايير وكجلو للثقلة المتبادللة 

البنائية المعرفية ،يجعلها تتحدث عن كيفية معرفة المتعلم للشيء ويجعلها ترفض وجهة النظر التي تقلول أن المعرفلة 

دة واالفكلار ثابتة ومستقلة عن المتعلم بل تؤكد على أنها نتاج للمتعلم من االعتقلادات الموجلودة لديله والخبلرات الجديل

 التي يصادفها .

وتدور هذه االستراتيجية حول اعتبار التعلم عملية تتكون من إضافة خبرات معرفية وليس إضافة عمليات معرفيلة    

خالصة، فهو يلري أن اللتعلم عمليلة دائريلة يملر فيهلا الملتعلم ملن الخبلرات المحسوسلة تتبعهلا عمليلة نقلل بالمالحظلة 

إلي تكوين المفاهيم المجردة والتعميمات ملن مواقلف الفهلم المجلرد التلي يلتم اختبارهلا فلي والتأمل وهذا يؤدي بدوره 

مواقف جديدة عن طريق التجربة والعمل، وعلى الطالب أن يكمل هذه الدورة ليمر بهذه المتتابعة من الخبلرات واهلم 

 مايميز هكذا نوع من االستراتيجيات.

يراعي األنموذج انماط التعلم لدى الطالب، بحيث يتم ايصال حيث للجميع )يعتمد التعليم االساس على مبدأ التعلم  .3

 المادة الدراسية بالطريقه التي يفضلها المتعلم.

إمكانية تطبيقه لمختلف المقررات الدراسية وجميع المراحل الدراسية وإنَّه يعزز فهم وإتقان الطلبة لما يتم نقاشله   .9

 من محتوى علمّي. 

 . رك بين المدرس والطالب على حد سواءتحقق التعاون المشت  .3

 يؤكد على جعل الطالب محور للعملية التعليمية من خالل الطرق المفضله لديه في التعلم.  .0

 يعد من النماذج الفعاله للتعامل مع الطلبة بطيء التعلم وتشجيعهم على االنخراط مع اقرأنهم.  .8

عر بله خلالل اداءه الجيلد، ويوللد للديهم الدافعيله عللى ينمي لدى الطلبة مفهوم الذات من خلالل الرضلى اللذي يشل  .3

 العمل الجاد، والمثابرة.

 تعد ستراتيجية الفرق المستمعة من االستراتيجيات التي تقوم على تنشيط مالدى المتعلمين لذا     

وضلوع من معارف ومعلومات سابقة للموقف التعليمي وتستخدم الحداث رد فعل حول موضوع ما فبعد االستماع للم

يللتم التأمللل والتفكيللر بشللكل فللردي اوال ثللم جمللاعي ثانيللا وتسللجيل المالحظللات لكللل مجموعللة حسللب التخصللص 

 للمجموعات وبمتابعة واشراف المعلم .

  ( Carss , 2007 , P. 21 )                                                                   ومن خصلائص هلذا النلوع ملن

ن أفضل أنواع التعلم كمعالجة للمعلومات، وهو تعلم متصل أساسه الخبرة، وعمليلة ديناميكيلة تعملل عللى التعلم أنه م

تكيف الفرد مع البيئة المحيطة به، وأنه يتضمن ما وراء األفعال بين الشلخص والبيئلة وأن هلذا يلتم فلي أربلع مراحلل 

 Feldhusen, J . And ))مجردة، التجريب الفعال.(متتالية هي، الخبرات الحسية، والمالحظة التأملية، المفاهيم ال
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 Treffinger  , 1984: 41 

ر الجديلدة ،ومناقشلتها وتسمح هذه االستراتيجية للطالب بالتعبير عن أرائهم والتلدرب عللى طلرح االسلئلة واالفكلا    

فيما بينهم ومع مدرسلهم مملا يلؤدي اللى نملو شخصليتهم بشلكل متكاملل حتلى يكونلو قلادرين عللى التكيلف ملع الحيلاة 

بصورة افضل ،كما انها تكسب الطالب مهلارات كثيلرة منهلا تبلادل الرائلي والتعبيلر وعلرض وجهلات النظلر والثقلة 

والمصطلحات والمعاني التي درسوها ،مملا يلؤدي اللى تطلوير تعلمهلم بالنفس ،وهي ايظا تتيح للطالب ربط الكلمات 

 وحب االستكشاف لديهم .

ويللرى الباحللث بطبيعللة الحللال اليمكللن اقتللراح طريقللة او إسللتراتيجية اوأنمللوذج مثلللى تصلللح لتحقيللق األهللداف      

ة في موقف تعليمّي معلين وملايالئم جميعها، والغايات المنشودة، ألنَّ كلَّ طريقة اوإستراتيجية اوأنموذج فاعلة وناجح

       مدرساً ما، قد اليالئم مدرساً آخر

  في أنها:  المستمعة الفرقومما سبق تتضح أهمية 

 تساعد في تنمية الفهم العميق للمادة العلمية وتنمية القدرة على استدعاء المعلومات. .3

جيد بن المعلمين والطالب واستخدام لغة تساعد في تنمية بعض المهارات االجتماعية كالتعاون والتواصل ال .9

 بصرية مشتركة بينهما وبين الطلبة مع بعضهم.

 يمكن استعمالها في تقييم تعلم الطالب ومقارنة تعلمهم السابق بالحالي.  .3

  التحصيل
 كأحد الطالب نفسهتنبع من المكانة التي أصبح يحتلها    التحصيل في مسار الطالب االكاديميإن أهمية        

للتأريخ يتطلب مشاركة  األهداف التربوية لجميع المواد الدراسية وفي مقدمتها الدراسات االجتماعية إن الفهم الجيد

كتب المقررة ، وفحص بإثارة األسئلة وتقديم األدلة لدعم إجاباتهم وتجاوز الحقائق التي تتضمنها ال   الطلبة في

تخيل أخذين بالحسبان السياق التأريخي الذي وجدت فيه السجالت ريخية بأنفسهم من خالل التأمل والالسجالت التأ

 (0:9333ومقارنة وجهات النظر المعقدة في إطارها الزمني.   ) خريشه والصفدي ،

يتطلبه استخدام  مما التاريخ تدريس اهداف من رئيس كهدف     رفع مستوى التحصيل للطلبة  أهمية تبرز   

 المتنوعة وفحصها واكتساب التاريخية المصادر عن البحث وتعلمهم علمينالمت تدرب تدريسية استراتيجيات

 فاعل من المهارات هذه تقدمه وما المالحظة والتحليل والتفسير والتعليل واالستقراء واالستنتاج قدرة مهاراتها من 

 الذي األساس مصادرالتلك  تعد حيث التدريس في وتوظيفيها لديه مصادر التعلم تنوع إلى بالمتعلم يؤدي ان يمكن

  (335،  9335)ابا الخيل ،                                                    الحديثة.  التدريسية االستراتيجيات عليه ترتكز

ان تدريس التاريخ يجب أن يمكن الطالب من التفكير وذلك بإتاحة الفرصة لهم لتحليل المواقف  الباحثويرى     

عيشها ويتعامل معها، وأن أحداث التاريخ ال يمكن مالحظتها مباشرة، إنما يمكن اكتشافها من خالل التاريخية كأنه ي

ً عند دراسة التاريخ جمع األدلة وإخضاعها للدراسة والنقد والتفسير  االستدالل بأشياء موجودة، فيصبح لزاما

يخي وما تحققه هذه المهارات من القدرة واالستنتاج وهذا يتطلب مهارات تفكير خاصة أهمها مهارات التفكير التار

على البحث وتقصي الحقائق وترجمة االهداف التعليمية وما تسعى اليه في تنمية قدراتهم في تحقيق التفكير العلمي 

الواعي بالحقائق واالحداث والصراعات وما يتسم به هذا العصر من تناقضات يساعد الباحث التاريخي بمواجهة 

 االسباب بالنتائج والقدرة على التفسير واالستنتاج . التحدي في استخالص

 الفصل الثالث: أوال : التصميم التجريبي
اعتمد الباحثان تصميماً تجريبياً ذا ضبط جزئي مالئماً لظروف البحث الحالي فجاء التصميم على ما موضح في 

         ( 3جدول )

 ( يبين التصميم التجريبي1جدول ) 

 اختبار بعدي المتغير المستقل بلياختبار ق المجموعة 

 التجريبية
 االختبار التاريخي القبلي

 الفرق المستمعة
 االختبار البعدي

 الطريقة االعتيادية الضابطة
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 ةالتاريخي الطالب معلوماتتتعرض كلتا مجموعتي البحث ) التجريبية و الضابطة ( الى اختبار قبلي لغرض قياس 

افؤ ، وبعد أْن تدرس كل مجموعة بالطريقة التي ذكرت أعاله ، وتتعرض مجموعتي قبل بدء التجربة لغرض التك

التأريخي عند كل   التحصيل البحث في نهاية التجربة الى اختبار بعدي في نفس االختبار  للتعرف على مقدار 

تحصيل أثراً في    الفرق المستمعةمجموعة من مجموعتي البحث ) التجريبية و الضابطة ( ، أي هل أن استراتيجية 

 .وهذا ما يهدف إليه البحث الحالي مادة تاريخ الخامس االدبي 

 مجتمع البحث وعينته: ثانيا :
 قضاء الشطرة التابعللبنين في مدينة  دة من المدارس الثانوية واالعداديةيتطلب البحث الحالي اختيار مدرسة واح

لغرض تطبيق  بصورة قصدية للبنين الشهيد حسين ناصراعدادية مدرسة  انتار الباحثلمحافظة ذي قار، وقد اخ

 التجربة وذلك لألسباب اآلتية:

احتواء المدرسة على أربع شعب وفي كل شعبة عدد مناسب من -9.    دارة المدرسة للتعاون مع الباحثانإبداء إ-3

 ة.الذي يسهل انسيابية الدوام لتطبيق التجرب انقرب المدرسة من سكن الباحث -3الطالب.  

  ثالثا : عينة البحث :

شعبتان من شعب  للبنين قصدياً لتكون مكاناً إلجراء التجربة اختيرت عشوائياً الشطرة اعدادية  انإن اختار الباحث بعد

( المجموعة الضابطة وبذلك بلغ عدد طالب أ( المجوعة التجريبية والشعبة )جلتمثل الشعبة ) الخامس االدبيالصف 

ً إذ بلغ عدد طالب المجموعة التجريبية )( طالب85المجموعتين ) ً والذين يدرسون على وفق 92ا استراتيجية ( طالبا

 ( الذي يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية.92وعدد طالب المجموعة الضابطة بلغ ) الفرق المستمعة

 رابعا : إجراءات الضبط
البحث في عدد من المتغيرات التي يعتقد بأنها  للتحقق من السالمة الداخلية للتصميم التجريبي كوفئت مجموعتي   

تؤثر في المتغيرات التابعة عن طريق تفاعلها مع المتغير المستقل وكانت النتائج تشير إلى تكافؤهما في المتغيرات 

يوضح ذلك، إضافة إلى التحقق من السالمة الخارجية للتصميم  (9جميعها التي جرى عليها التكافؤ والجدول)

ن خالل تحديد نفس الفترة الزمنية نفسها لتدريس مجموعتي البحث وإعطائهم القدر نفسه من المادة التجريبي م

الدراسية ضمانا لمساواتهم فيما يتعرضون له من معلومات واستخدام االختبار في كال مجموعتي البحث وتساوي 

   ال من مجموعة الى أخرى . عدد الحصص التدريسية بينهم على مدار األسبوع وعدم السماح للطالب باالنتق

 

 ( التكافؤ بين مجموعتي البحث2) جدول

 المجموعة

 

 المتغيرات

القيمة)ت(  (22الضابطة ) (22التجريبية)

 المحسوبة

قيمة)ت( 

 الجدولية

الداللة 

المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 غير دالة 9 3، 32 33351 23333 33353 29303 العمر الزمني

 غير دالة 9 3310 33380 13393 33313 1033 التحصيل السابق

 

  خامسا : مستلزمات البحث

لمجموعتي البحث في أثناء مدة التجربة والمتمثلة  المادة العلمية التي سيدرسها انديد المادة العلمية: حدد الباحثتح-3

من كتاب التاريخ االوربي المقرر للصف  (والرابع )األول والثاني والثالث بالموضوعات التي يتضمنها الفصل

 . م9335-9331للعام الدراسي  الخامس االدبي

ً توزعت على 03األهداف السلوكية: صيغت األهداف السلوكية لمادة التجربة وبلغت) -9 ( هدف سلوكي معرفيا

عة من الخبراء ف بصورتها األولية على مجموالمستويات الثالثة األولى لتصنيف بلوم وتم عرض األهدا

 في طرائق تدريس المواد االجتماعية الذين أيدوا صالحية استخدامها إلعراض التجربة. والمختصين

ً  الباحثد الخطط الدراسية :اعدَّ إعدا-3 المادة الدراسية التي  تدريسه في ضوء متغيرات البحث ومحتوى خططا

والمجموعة الضابطة   الفرق المستمعةق استراتيجية موعة التجريبية على وفالمج سوف يدرسها للطالب إذ درس

في طرائق تدريس المواد االجتماعية لبيان  نماذج منها على الخبراء والمختصينبالطريقة االعتيادية اذ تم عرض 

م أجريت بعض أراءهم بشأنها ومدى مالئمتها لطريقة التدريس ومحتوى المادة واألهداف وبناءاً على مالحظاته

 التعديالت عليها وأصبحت جاهزة للتطبيق على مجموعتي البحث.
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تحصيل مادة تاريخ اوربا وامريكا الحديث لغرض تحقيق هدف البحث المتمثل في : سادسا : أداة البحث

 اختبار التحصيل لمادة التاريختطلب ذلك إعداد أداة هي:  لطالب الصف الخامس االدبي والمعاصر

 تحصيلي   بار ختإعداد ا-3

)عينة  طالب الصف الخامس االدبيل قياس تحصيل  التاريخيهدف االختبار إلى : تحديد الهدف من االختبار-أ

 .البحث( 

مراجعة كتاب التأريخ االوربي المقرر تدريسه للصف الخامس األدبي لغرض اإلفادة منه في صياغة فقرات  -3

 االختبار .

وتشمل معلومات تخص الطالب وطريقة اإلجابة عن الفقرات وإعطاء فكرة : ارإعداد تعليمات اإلجابة عن االختب-د

 عن الهدف من االختبار والوقت المخصص لإلجابة.

وضعت إجابات أنموذجية للفقرات جميعها اعتمدت في التصحيح وأعطيت لكل فقرة درجة واحدة إذا كانت -هـ

 درجة. (03-3وبذلك انحصرت الدرجة الكلية ما بين ) اإلجابة صحيحة وصفرا إذا كانت اإلجابة خاطئة أو متروكة

عرضت الفقرات االختبارية بصيغتها األولية وتعليمات اإلجابة على مجموعة من الخبراء-و
()

وطلب إليهم تقدير  

 .طالب الصف الخامس االدبي مهارات التفكير التاريخيس مدى مالئمتها وصالحيتها لقيا

( 33على عينة استطالعية مؤلفة من)  البعدي  تحصيلاختبار هم الفقرات طبق للتأكد من وضوح التعليمات وف-ي

للبنين وطلب إليهم تأشير حاالت الغموض في  اعدادية الفرسانمن طالب  طالبا من طالب الصف الخامس االدبي

في هذا اإلجراء  التعليمات وفي الفقرات وبعد االنتهاء من اإلجابة اتضح إن التعليمات واضحة والفقرات مفهومه وتم

( دقيقة08حساب الوقت المستغرق في اإلجابة عن االختبار وكان الوقت المستغرق لإلجابة عن فقرات االختبار )
 ( ) 

يز يأجريت التحليالت اإلحصائية المناسبة لفقرات االختبار بصيغته األولية من حساب لمعامالت الصعوبة والتم-ن

ثانوية ( طالبا اختيروا عشوائياً من طالب 333نة استطالعية ثانية مكونة من )وفعالية البدائل بعد إن طبق على عي

لبنين ومن غير العينة االستطالعية األولى وكانت جميع النتائج جيدة وبذلك لم تسقط أي فقرة من فقرات ل الجهاد

 االختبار.

 صدق االختبار  -

 ثبات االختبار -
( وتعد 3350كرونباخ( من خالل درجات عينته التحليل اإلحصائي فبلغ) حسب ثبات االختبار باستعمال معادلة )ألفا

ل ثباتها هذه القيمة جيدة ويمكن االعتماد عليها ،باالعتماد على بعض األدبيات التي تعد االختبارات جيدة إذ كان معام

ء التحليالت وبعد التحقق من صدق االختبار وثباته وإجرا (Groniund,1987,125) (3323-3313محصوراً بين)

 اإلحصائية المناسبة أصبح االختبار جاهزاً للتطبيق بصوته النهائية.

 سابعا : إجراءات تطبيق التجربة
حصص أسبوعيا لكل مجموعة وبعد االنتهاء من تدريس المادة اختبرت  حصتانبوشر بتطبيق التجربة وبمعدل 

رجات على االختبار وعولجت إحصائيا وكانت وحسبت الد مهارات التفكير التاريخيمجموعتي البحث باالختبار 

 النتائج كما في الفصل الرابع.

 

 

                                                           

( )
 ، د. سعدون سلمان نجم، د. قاسم دمحم كريم ، د. هادي كظفان الشون ، د. نداء دمحم باقر    

(
*
)

         23            89+35           زمن أسرع  طالب + زمن أبطأ طالب                          

 دقيقة ) مدى الوقت (   54ــــــــــــــــــــــــ     = ـــــــــــــــــــــ =   ــــــــــ =زمن االختبار = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
                                       2                                            2             2  
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 ثامنا : الوسائل اإلحصائية:
استخدمت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعادالت الصعوبة والتميز وفعالية البدائل ومعادلة ألفا 

 داللة الفروق.لمعرفة  ومترابطتين كرونباخ واالختبار التائي لعينتين مستقلتين

 الفصل الرابع: عرض النتائج وتفسيرها واالستنتاجات والمقترحات
استراتيجة الفرق المستمعة في تحصيل مادة  فاعليةلغرض التأكد من تحقيق هدف البحث الذي ينص على معرفة 

 الذي تجلى بالفرضية الصفرية اآلتية : تاريخ اوربا وامريكا المعاصر للصف الخامس االدبي

( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية 3‚38توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ) ال

ودرجات المجموعة الضابطة الذين يدرسون  بالطريقة االعتيادية    الفرق المستمعةالذين يدرسون وفق استراتيجية 

من صحة هذه الفرضية ، تم حساب  وللتحقق  تحصيل مادة تاريخ اوربا لطالب الصف الخامس االدبي .في 

 . (0وكما مبين في الجدول )المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكال المجموعتين 

 

 

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة لدرجات طالب مجموعتي  ( 4الجدول )

 اوربا وامريكاة تاريخ لماد البعدي) التجريبية والضابطة ( في اختبار  البحث

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 مستوى القيمة التائية

 الداللة

 الجدولية المحسوبة  ...

 2‚02 39‚33 92 التجريبية

85 05‚2 393‚9 

دالة 

إحصائ

 يا
 8‚85 90‚33 92 الضابطة

 

( 2‚02( ، وبانحراف معياري )39‚33جات طالب المجموعة التجريبية )متوسط دريتضح من الجدول اعاله  ان 

، بينما وجد أن المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة )   الفرق المستمعةوفق استراتيجية والتي درست 

-T( وباستخدام االختبار التائي )8‚85( وبانحراف معياري )90‚33االعتيادية ( قد بلغ المتوسط الحسابي لها )

test( لعينتين مستقلتين ، وٍجدَ أن القيمة التائية المحسوبة بلغت )وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية 2‚05 )

وتقبل الفرضية ( وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  85( ودرجة حرية ) 3‚38( ، عند مستوى داللة ) 9‚393)

( بين متوسط درجات المجموعة 3.38ستوى )البديلة التي تنص على أنه )يوجد فرق ذو داللة احصائية عند م

، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الذين درسوا على   الفرق المستمعةالتجريبية الذين درسوا وفق استراتيجية 

 وفق الطريقة التقليدية لمصلحة المجموعة التجريبية ( . 

التجريبية والضابطة  تم  لمجموعةبين اتحصيل مادة التاريخ لطالب الصف الخامس االدبي وللكشف عن مقدار 

للمجموعة التجريبية باستخدام االختبار التائي لعينتين   حساب داللة الفرق بين درجات االختبار البعدي والقبلي 

(  8‚51( إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )92( ودرجة حرية )3‚38مترابطتين أتضح أنه دال عند مستوى داللة ) 

للمجموعة التجريبية ، نتيجة الستعمال  حدوث التحصيل ( مما يدل على 9‚335ة الجدولية )وهي أكبر من القيم

زيادة تحصيل الطالب في مادة تاريخ اوربا ،إذ ساعدت هذه االستراتيجية على    الفرق المستمعةاستراتيجية 

 .( 8لدى طالب هذه العينة كما في جدول ) وامريكا 
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التحصيل التائي لعينتين مترابطتين الخاصة بالتطبيق القبلي والبعدي الختبار يبين نتائج االختبار  ( جدول )

 للمجموعة التجريبية التاريخي 

المجموع

 ة

العد

 د

االختبا

 ر

المتوس

ط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

درجة 

الحري

 ة

 القيمة التائية
 الداللة

  مستوى

المحسوب  ...

 ة

الجدولي

 ة

 22 لتجريبيةا

 4‚32 16‚76 قبلي

22 76‚  .77‚2 

دالة 

إحصائ

 يا
 2‚42 32‚.. بعدي

 للتحصيل أما فيما يخص المجموعة الضابطة فقد تم حساب داللة الفرق بين درجات االختبار البعدي والقبلي      

ند مستوى التأريخي للمجموعة الضابطة وباستخدام االختبار التائي لعينتين مترابطتين أتضح أنه غير دال إحصائياً ع

قيمة الجدولية البالغة ( أصغر من ال3‚30) ( أذ كانت القيمة التائية المحسوبة92( ودرجة حرية )3‚38داللة) 

 ( :3كما موضح في الجدول )( 9‚335)

 (7) الجدول

    

التأريخي وما يعزز ذلك ، أن القيمة  التحصيل وهذا يفسر تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في  

( وهي أكبر بكثير من القيمة التائية المحسوبة للمجموعة الضابطة 8‚51التائية المحسوبة للمجموعة التجريبية )

 . الفرق المستمعة تحصيل مادة التأريخ( وهذا يؤكد فاعلية استراتيجية 3‚30والبالغة )

وفي ضوء النتائج التي تم عرضها ظهر تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة التاريخ االوربي على 

على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا مادة التأريخ االوربي بالطريقة )    الفرق المستمعةوفق استراتيجية 

له أثر في دفع الطلبة الى    الفرق المستمعةوقد يعزى السبب إلى إن التدريس على وفق استراتيجية االعتيادية( 

التفسير واتخاذ القرار زيادة رغبة الطالب في التفكير، وذلك ألنه يطبق فيه عمليات عقلية عليا مثل النقد والتحليل و

التفكير التأريخي وكثرة األسئلة  مات العالقة من خالل تنمية االستقصاء عن الحقائق والتقصي حول المعلو

   الفرق المستمعةواالستفسار والنقد والتمييز بين الموضوعات ذات الصلة من غيرها و قد أتاحت استراتيجية 

مشاركة الفعلية في الدرس والتعبير عن أرائهم بحرية واحترام وجهات النظر األخرى مما أدى الفرصة للطالب بال

التأريخي وكذلك جعلت من الطالب هو محور العملية التعلمية وهذا ينعكس على الطالب   زيادة التحصيلإلى تنمية 

 . في فهم المادة الدراسية واستيعابها ورسوخها في أذهانهم 

 :الستنتاجاتا
 األتي: اإن يستنتج انفي ضوء نتائج البحث الحالي يمكن للباحث

يبعث الراحة في نفوس المتعلمين ويزيد من دافعيتهم نحو    الفرق المستمعةوفق استراتيجية  إن التدريس على-3

 .وتنمية مهارات التفكير التاريخي لديهم التعلم

طالب ل تحصيل مادة  التاريخي ها على الطريقة االعتيادية فأثبتت فاعليتها وتفوق  الفرق المستمعةإن استراتيجية -9

 .الصف الخامس االدبي

  :التوصيات

 باالتي: انالباحث افي ضوء نتائج واستنتاجات البحث يوصي

التربوية الحديثة التي تؤكد  التدريس كونها تتماشى مع االستراتيجياتفي    الفرق المستمعةاستخدام استراتيجية -3

 الطالب الفاعلة في عملية التعلم والتعليم. على مشاركة

 االختبار العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 القيمة التائية
الداللة 

مستوى 

...  
 الجدولية حسوبةالم

 22 الضابطة

 3‚67  1‚7  قبلي

22 34‚1 .74‚2 

غيردالة 

إحصائ

 يا
  ‚7  24‚71 بعدي
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وذلك بانتظامهم في الدورات    الفرق المستمعةوفق استراتيجية  تدريب  مدرسي التاريخ على التدريس على -9

 .وفق هذه االستراتيجية التدريبية والندوات التربوية وإعداد دليل يوضح طريقة التدريس على

 :المقترحات

 -إجراء دراسات مثل : انالي يقترح الباحثاستكماال للبحث الح 

 .خر في المرحلة المتوسطةدراسة مماثلة على مواد دراسية أُخر ولصفوف دراسية أُ -3

 الحديثة األخرى في التدريس. االستراتيجياتو   الفرق المستمعةدراسة مقارنة بين استراتيجية  إجراء-9

 المصادر
المهارات التاريخية لدى  بعض تنمية في االلكتروني التعلم على قائمة وحدة ةفاعلي (9335) دمحم فوزية أبا الخيل، .3

 (.3( ، العدد )38طالبات الصف االول ثانوي بمدينة الرياض ، مجلة دراسات العلوم التربوية ، المجلد )

للنشر  ، دار الخليج3( دراسات في أساليب تدريس التربية االجتماعية والوطنية، ط9333أبو سرحان، عطية، ) .9

  . والتوزيع، عمان

(. معرفة معلمي مجال الدراسات االجتماعية في 9333خريشه، علي كايد سليم ،و الصفدي ،حسين دمحم سليمان ) .3

( ،العدد 31كليات التربية بالجامعات األردنية لمهارات البحث والتفكير التاريخي . مجلة جامعة دمشق ،المجلد)

(3.) 

(. أصول التعليم رؤى مستقبلية لتطوير التعليم في القرن الحادي والعشرين 9333ح)الخولي ،أيمن دمحم عبد الفتا .0

 في ج.م.ع  ، دار الراتب الجامعية ، لبنان. 

( ، عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة ، 9(. التدريس نماذجه ومهاراته ) ط9338زيتون ،كمال عبد الحميد )  .8

 القاهرة .

 ق الخاصة في تدريس العلوم االجتماعية، مطابع التعليم العالي، بغداد.( الطرائ3223سعد، نهاد صبيح ) .3

 ( هذا هو التدريس مدخل ألعداد المعلم، مكتبة غريب.3213شعالن، دمحم سليمان، وجار هللا، سعاد ) .1

( تقويم منهج التاريخ للمرحلة المتوسطة في العراق، اطروحة دكتوراة )غير 9333الشمري، هناء خضير ) .5

 ابن رشد، جامعة بغداد،.-كلية التربيةمنشورة( 

( فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التعلــــم النشــــط فى تدريس التاريخ 9338عبد الوهاب ، علي جودة دمحم ) .2

دراسات في المناهج وطرق لتنمية مهارات التفكير التاريخى واالتجاه نحو المادة لدى طالب المرحلة الثانوية ، 

 التربية ، جامعة بنها.، كلية  التدريس

( تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية، 9331العتوم، عدنان يوسف، عبد الناصر ذياب الجراح ) .33

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان.9ط

 ( االستراتيجية الحديثة في التدريس الفعال، دار الصفاء للنشر، عمان9335عطية، محسن علي ) .33

 (. تخطيط المنهج وتطويره ، الدار األهلية للنشر والتوزيع ، عمان.3252) لقاني ،احمد حسينال .39

(،اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية ،الجزء االول ،دار 9333زاير، سعد علي ،وسما تركي داخل ) .33

  المرتضى ،بغداد.

،دار المسيرة 3جيات التعلم النشط،ط(استراتي9333امبو سعيدي،عبد الل بن خميس،هدى بنت علي الحوسنية ،) .30

 ،عمان

  ، دار القلم ،الكويت.3ط( الفروق الفردية وتطبيقاتها التربوية،3253ابو عالم  رجاء ،وشريف نادية،) .38

( تقرير متابعة تنفيذ توصيات الندوات والحلقات الدراسية ، المؤتمر التربوي العاشر ، 3250وزارة التربية ) .33

 . (، العراق  3وثيقة رقم )
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