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فاعهيت اسرتاتيجيت تذريسيت يقرتحت يسنذة إىل يهاراث انتفكري املنظىيي

نتنًيت املهاراث انتارخييت /أ.و.د إمساعيم امحذ مسى\ املساعذ :فهًي جالل أمحذ
جايعت دهىك/كهيت انرتبيت األساسيت/عقزة
يهخص انبحث
ىدؼ البحث التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية تدريسية مقترحة قائمة عمى ميارات التفكير
المنظومي لتنمية الميارات التاريخية لدى طمبة الصف الحادي عشر األدبي.
وتكونت عينتو مف ( )021طالباً وطالبة مف طمبة الصف الحادي عشر اإلعدادي لمفرع األدبي

تـ اختيارىا قصدياً مف إعداديتي ىريـ لمبنيف وكمكجي لمبنات ثـ وزعيا الباحثاف إلى أربع
مجموعات متكافئة ومتساوية في العدد تبعاً لمتغيري الجنس والطريقة أي مجموعتاف تجريبيتاف

ومجموعتاف ضابطتاف .ولتحقيق ىدؼ البحث اعتمد الباحثاف عمى اختيار الميارات التاريخية
الذي أعدتو بادي( )2102والمكوف مف ( )04فقرة وكل فقرة تقيس ميارة تاريخية معينة .وقد
تحقق الباحثاف مف صدقو وثباتو .بعد ذلؾ أعد الباحثاف عدد مف الخطط التدريسية لممجموعتيف
التجريبيتيف عمى وفق ميارات التفكير المنظومي وقد كمف الباحثاف مدرس مادة التاريخ

انتياء
اء مف ( )2105/01/0و ً
ومدرستيا في كال المدرستيف بتنفيذ تجربة البحث ابتد ً
ب ػػ( )2106/02/23بعد ذلؾ طبق الباحثاف األداة بعدياً عمى افراد عينة البحث ثـ جمع البيانات
وتحميميا احصائياً باستخداـ اختبار تحميل التبايف ثنائي االتجاه ودلت النتائج عمى اآلتي:
 .0يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ()0.05

بيف متوسطي تنمية الميارات

التاريخية لدى أفراد مجموعات البحث تبعاً لمتغير الطريقة ولصالح االستراتيجية المقترحة.
 .2ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي تنمية الميارات
التاريخية لدى الطالب والطالبات.
املقذيت
لقروف عديدة وقف التدريس عند تمقيف المتعمـ ،وحشو ذىنو بالمعمومات التي يحددىا لو

الكبار ،ويروف أنيا تغذي العقل ،وتمكنو مف أف يؤدي ما يريده الكبار ،وعندما شيدت
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الحياة تطو اًر وتعقيداً بمغ أشده في القرف الماضي شعر المعنيوف بالتربية أف طرائق التدريس

السائدة آنذاؾ لـ تعد كافية لمواجية التطور الذي حصل في مجاالت الحياة .وأف التدريس لـ

يعد مقبوالً منو تزويد المتعمـ بالمعمومات ،وأف المطموب أف يرقي التدريس إلى إحداث األثر
المطموب في المتعمـ ،وذلؾ يتحقق مف خالؿ قدرة المتعمـ عمى اإلنجاز عندما تواجيو

مواقف حياتية تتسـ بالتعقيد( .عطية)21 :2118 ،
عميو فإف طريقة التدريس ينبغي أف ينظر إلييا ال عمى أساس أنيا شيء منفصل عف المادة
العممية أو عف المتعمـ ،بل عمى أنيا جزء متكامل مف موقف تعميمي :يشمل المتعمـ
وقدراتو وحاجاتو ،واألىداؼ التي ينشدىا المدرس مف المادة العممية ،واألساليب التي تتبع
في تنظيـ المجاؿ لمتعمـ .فالتدريس بيذا االعتبار نشاط مقصود ييدؼ إلى ترجمة اليدؼ
التعميمي إلى موقف والى خبرة يتفاعل معيا الطمبة ويكسب مف نتائجيا السموؾ المنشود،

وحتى يتـ ربط الطمبة بالخبرة التعميمية (محتوى المنيج) يتواصل المدرس بطرائق
واستراتيجيات تدريس حديثة،

ويستعمل وسائل تعميمية تزيد مف فاعمية تمؾ الطرؽ

واالستراتيجيات(.شحاتة)06 :2118 ،
وفي ىذا االتجاه يكتسب مدرس التاريخ دوره الكبير ووظيفتو الميمة مف المادة التاريخية التي
أضحت مادة ضرورية مف مواد االجتماعيات؛ لما ليا مف أثر كبير في توجيو الطالب؛
فيجب عميو إذاً أف يولد روح اإللماـ واإلبداع لدى طالبو بحيث يستمتع بالمادة التي يدرسيا
أو يتعمميا،

ليذا السبب يقاؿ المدرس الضعيف ىو الذي يسرد األحداث،

والمدرس

المتوسط ىو الذي يشرح األحداث بينما المدرس الجيد ىو الذي يجسد األحداث ،والمدرس
الممتاز ىو الذي يميـ طالبو (.)Srinivas,2010: 2-3
وفي ىذا السياؽ أشار سمو ( )2104إلى أف تدريس التاريخ يعد ضرورياً لتربية المواطف،
وتعريفو باألحداث التاريخية في وطنو أو في العالـ ،وقد أكد خبراء المناىج والمفكروف عمى
ضرورة دراسة التاريخ لما لو مف أثر في تكويف الفرد تكويناً سميماً؛ إذ تمكنو ىذه الدراسة مف

االستفادة مف أحداث الماضي في بناء المستقبل .وقد عممت األمـ عمى توجيو دراسة التاريخ

بما يتالءـ ومكانتو العممية  ،ويتحقق ذلؾ مف خالؿ اتباع طرائق تدريسية متنوعة في تدريس
مادة التاريخ ،إذ تشكل طرائق التدريس ،واستراتيجيات التعمـ العنصر الفعاؿ والميـ في
العممية التعميمية .وقد أولت المؤسسة التربوية في التعميـ اإلعدادي اىتماماً واضحاً بمسألة
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إلماـ المدرس بأساليب التدريس ،واتقانو ليا ،إذ أنيا تسيـ في تحويل الجانب المعرفي إلى
مجموعة مف المفاىيـ ،والميارات ،واالتجاىات ،والميوؿ التي ينبغي تنميتيا في ذىف
الطالب ،لشحف طاقاتو الفكرية والتقنية اإلبداعية( .سمو)34-33 :2104 ،
كما تعد دراسة التاريخ مصد اًر لمبيانات في حل المشكالت الحالية واتخاذ قرار بشأنيا ،ووضع

خطط المستقبل لذلؾ ترتبط مادة التاريخ ارتباطاً كمياً باتخاذ الق اررات المختمفة واصدار

األحكاـ في ضوء معطيات الموقف فاإلحساس بالماضي ىو أساس اإلحساس بالحاضر،

ولذلؾ يجب عمى دارس التاريخ أف يفكر جيداً ويفحص الق اررات المترتبة عمى األحداث

التاريخية السابقة ،ويح دد األسباب التي أدت إلييا ،وبما أف طبيعة مادة التاريخ تتسـ بالجدلية

التي تساعد في عرض وجيات النظر واآلراء المتباينة فيي تحتوي عمى العديد مف األحداث

والموقف التي تختمف فييا اآلراء ،وىذا يساعد عمى كشف أبعاد جديدة لـ تكف معروفة مف
قبل ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ استنتاج عالقات جديدة تضيف ابعاد غير معروفة ،ولذلؾ فدراسة
مادة التاريخ بحاجة الى إدراؾ الموقف والمشكالت واألحداث المختمفة والتدريب عمى
الميارات التاريخية والتوجو نحو التفكير التاريخي في النظرة الى األحداث(عبداليادي،
.)37 :2118

وتنظر البنائية الى التعمـ بوصفة نتيجة لمبناء العقمي فالطالب يتعمموف مف خالؿ تنظيـ
ومواءمة المعمومات الجديدة مع المعمومات الحالية الموجودة التي يعرفونيا .وفي ىذا فإف

الطالب بوجو عاـ ،يتعمموف أفضل عندما يبنوف بنشاط تعمميـ وفيميـ .كما أف التعمـ في
التفكير البنائي يتأثر بالسياؽ والمعتقدات واالتجاىات لمطالب .وليذا فالطالب يشجعوف

الختراع لموصوؿ مف جية ،وفحص أفكارىـ مف جية أخرى؛ إذ انيـ يعطوف الفرصة لمبناء
عمى المعرفة المسبقة ليـ .والنظرية البنائية بكل نماذجيا تعود إلى الفمسفة والفكر البنائي

والتي تمحورت حوؿ منيج فكري يعالج تكويف المعمومات ،وتعد التربية مف أكثر المياديف
تأث اًر بالفمسفة البنائية وبتياراتيا المعرفية واالجتماعية فيي تنظر لمطالب بأنو نشط يبنى

معارفو مف خالؿ جمع معمومات وخبرات اآلخريف وليس مف خالؿ تكويف صور أو نسخ مف

الواقع(رزؽ.)31 :2118 ،

ويؤكد االتجاه البنائي أىمية أف يبحث الطمبة عمى المعارؼ بأنفسيـ وعمى المدرسيف
مساعدتيـ عمى توضيح أفكارىـ وتقديـ احداث تتحدى تفكيرىـ وتشجعيـ عمى الوصوؿ إلى
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تفسيرات متعددة لمظواىر المختمفة ،إذ ركز بياجية ( )Piagetعمى أف عممية التعميمية
التعممية عممية بحث وتنقيب يراعي فييا عند تدريس البدء بالنشاط الحسي قبل النشاط المغوي

وضرورة استثمار الخبرات الحسية والوسائل التعميمية في خدمة التعمـ(عريفج وسميماف،
.)24 :2101
وفي أتجاه آخر تعد الميارات التاريخية (التفكير التاريخي) مف األىداؼ الرئيسية في دراسة

التاريخ ،فيي تساعد الطمبة عمى أف يصبحوا مواطنيف يحبوف االطالع عمى القضايا

واألحداث بعقل مستفسر ورأي موضوعي عندما يقدموف معمومات جديدة أو وجية نظر
خاصة مختمفة عف اآلراء السابقة .فضالً عف اكتساب الميارات التاريخية تمكف الطمبة مف

تنظيـ األحداث حسب التسمسل الزمني ليا وتحميميا ،ووضعيا في سياقيا المناسب مف أجل

بناء المعنى والفي ـ الصحيح لمحدث التاريخي ،ولكي يتمكف الطمبة مف الفيـ الواعي لألحداث
التاريخية يجب أف يعترفوا األبعاد االجتماعية في األحداث الماضية ،وأف يتدربوا عمى
التساؤؿ عف التتابع الزمني لمحقب التاريخية ،وعف أسباب األحداث وأيف حدثت ولماذا ،وما
النتائج التي ترتبت عمييا فضالً عف تحديد العالقات في األزمنة الماضية واستخداـ

المصادر(.)Heyking, 2004: 3

وفي ىذا المجاؿ أشارت (الشاؿ  ،)2100اف تنمية ميارات التفكير التاريخي(الميارات
التاريخية) تحتاج الى تفاعل أدوار كل مف المدرس وطمبتو خالؿ دروس التاريخ ،لذا يجب
أف يتسـ مدرس التاريخ المعاصر بخصائص وصفات تتوافق مع ظاىرة النمو الكمي والنوعي
لممعمومات الذي فرض عمينا ،وفي ضل ىذه الثورة المعموماتية تصبح الحاجة الى مدرس
لمتاريخ مفكر وناقد وليس ناقالً لممعمومات فقط ،فمدرس التاريخ لو دور ميـ ومؤثر في

طمبتو ،إذ يجب اف يدرب طمبتو عمى أساليب التفكير في األحداث التاريخية وكيفية حدوثيا

وأسبابيا ،وذلؾ بيدؼ االستفادة مف تمؾ األحداث في بناء حاضرىـ ولمواجية المستقبل،
وفي ىذا السياؽ أكدت عدة دراسات أف أحد العوامل األساسية لضماف فاعمية تدريس
المدرسيف لمادة التاريخ ىو تعميـ طمبتيـ التركيز عمى فيـ األفكار األساسية واألحداث
والمفاىيـ والتفسيرات الخاصة باألحداث التاريخية ،وتدريبيـ عمى ممارسة ميارات التفكير
التاريخي(الشاؿ.)74 :2100 ،
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يشكهت انبحث:

مما تقدـ الحظ الباحثاف أف ىناؾ توجيات عالمية ومحمية نحو تبني االستراتيجيات التدريسية

الحديثة في تدريس مادة التاريخ فضالً عف إعطاء ىذه المادة صورتيا الحقيقية المتمثمة

بإعطاء الماضي بصورة المستقبل المعاصر ،ومف ىذا المنطمق أصبحت توجيات التربوييف
في مجاؿ تدريس التاريخ نحو اعتماد ميارات التفكير والتأكيد عمى ممارستيا واكتسابيا
وتنميتيا ،ومف ىذه الميارات التي يمكف توظيفيا في تدريس مادة التاريخ ميارات التفكير
المنظومي التي تعطي بعداً نشطاً لمتدريس الفعاؿ في الدرس وذلؾ مف خالؿ تحميل
المنظومة التاريخية ،وايجاد العالقات بيف أحداثيا فضالً عف ردـ الفجوات التاريخية وتكميميا

ال الى تركيب األحداث التاريخية لمخروج منيا باستنتاج
عف طريقة االستقراء والقياس وصو ً

معاصر لألحداث التاريخية.

وفي السياؽ نفسو الحظ الباحثاف أف ىناؾ عدداً آخر مف الدراسات أىتمت بنواتج تدريس
التاريخ وذلؾ بالتركيز عمى التفكير التاريخي ومياراتو .ألنو يساعد الطمبة عمى بناء عقمية

منفتحة والقدرة عمى اصدار األحكاـ فضالً عف سد الفجوة في الموضوعات واألحداث
التاريخية.

وبنظرة موضوعية لمباحثيف وبحكـ تخصصيما الدقيق في مجاؿ تدريس التاريخ وسعييما إلى
تطوير تدريس ىذه المادة ،واظيار أىميتيا في بناء ثقافة الطالب الكوردي في اقميـ كوردستاف
_العراؽ القائمة عمى الحقوؽ والواجبات والمحبة والسالـ الحظاً اف تدريس ىذه المادة وعمى

مختمف المستويات التعميمية وخاصة المرحمة اإلعدادية تقوـ عمى الطرائق التدريسية التقميدية

التي تركز عمى التحاضر واإل لقاء وتوجيو الطمبة إلى الحفظ األىـ لمموضوعات التاريخية

والتركيز عمى الجانب المعرفي بدرجة كبيرة عمى حساب الجوانب األخرى الميارية ومنيا
التفكير التاريخي بحجة أف ىذه المادة تقوـ عمى األحداث والوقائع فقط وىذه ال تتطمب سوى

حفظيا واسترجاعيا وقت االمتحاف.
ومف ىذا المنطمق شعر الباحثاف أنيما أماـ تحد ومواجية مع ىذه األنماط التقميدية لتدريس
مادة التاريخ وسعييما إال اظيار صورتيا الحقيقية مف خالؿ تصميـ استراتيجية تدريسية تقوـ
عمى ميارات التفكير المنظومي لتدريس طمبة الصف الحادي عشر االعدادي والتي تعد
مرحمة أساسية لبناء اختباراتيـ الجامعية فضالً عف التوجو نحو تدريب الطمبة عمى ىذه
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الميارات سعياً منيـ لتنمية ميارات تفكيرىـ التاريخية والتي أصبحت توجياً حديثاً في مجاؿ

تدريس التاريخ ،وبذلؾ يمكف لمباحثيف تحديد مشكمة البحث بالسؤاؿ اآلتي:

ما فاعمية استراتيجية تدريسية مقترحة مسندة إلى ميارات التفكير المنظومي لتنمية الميارات
التاريخية لدى طمبة الصف الحادي عشر األدبي.
أهًيت انبحث:

مما تقدـ تكمف أىمية البحث بأىمية متغيراتو في الجوانب اآلتية:
 .0يعد أوؿ محاولة (عمى حد عمـ الباحثي ف) في جامعات اقميـ كوردستاف _العراؽ تتناوؿ
تصميـ استراتيجية تدريسية قائمة عمى ميارات التفكير المنظومي.
 .2يعد مف البحوث الحديثة التي واكبت التطور في مجاؿ تدريس التاريخ ومف خالؿ
دراسة الميارات التاريخية.
 .3تأتي أىمية البحث في تطبيقيو مع طمبو في مرحمة دراسية متقدمة.

 .4قد تكوف نتائجو فاتحة خير لباقي الباحثيف في مجاؿ طرائق التدريس الستكمالو
وتطويره مع متغيرات أخرى.
 .5يعد جيداً متواضعاً بعد إنجازه يوضع في متناوؿ الجامعات الرصينة.

هذف انبحث:

ىدؼ البحث التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية تدريسية مقترحة قائمة عمى ميارات التفكير

المنظومي لتنمية الميارات التاريخية لدى طمبة الصف الحادي عشر اإلعدادي.
فزضياث انبحث:

مف أجل تحقيق ىدؼ البحث صاغ الباحثاف الفرضية الرئيسة وفرعتييا:

(( ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسطات تنمية الميارات
التاريخية لدى أفراد مجموعات البحث تبعاً لمتغيري طريقة التدريس ،والجنس))
 .0الفرضية الفرعية األولى:

(( ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي تنمية الميارات
التاريخية لدى أفراد مجموعات البحث التجريبيتيف والضابطتيف))
 .2الفرضية الفرعية الثانية:
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(( ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي تنمية الميارات
التاريخية لدى أفراد مجموعات البحث مف الطمبة الذكور واالناث))
حذود انبحث:

تحدد البحث الحالي بالمجاالت اآلتية:
 .0طمبة الصف الحادي عشر اإلعدادي لمفرع األدبي في المدارس اإلعدادية النيارية في
ناحية كمكجي والتابعة لمديرية تربية الشيخاف في اقميـ كوردستاف_ العراؽ لمعاـ
الدراسي .2106-2105
 .2الكورس األوؿ مف العاـ الدراسي .2106-2105
 .3تبدأ مف الصفحة ( )4إلى( )013المقررة في كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر
األدبي الطبعة(.)2119
حتذيذ املصطهحاث:
الميارات التاريخية:

عرفيا كل مف:
 .0عيواص (:)2112
بأنيا" مجموعة استجابات تنمو بالتعمـ والممارسة وتيدؼ إلى تغيير في األىداؼ
السموكية لمطمبة وتنمية المفاىيـ والحقائق التاريخية وتحديد األسباب واألدلة التاريخية واتخاذ
الق اررات في ضوء المنيج العممي(عيواص.)39 :2112 ،
 .2مجاىد (:)2118
القدرة عمى التعامل مع المادة التاريخية بشكل يثير التفكير وييدؼ الى الكشف عف
المعمومات والحقائق ذات العالقة التاريخية وتتضمف القدرة عمى ترتيب المعمومات التاريخية
وتنظيميا وتفسير األحداث وتحميميا وتنظيـ المعمومات التاريخية ،واصدار أحكاـ عمى
األحداث التاريخية ،وتقويـ المصدر أو الدليل التاريخي"(مجاىد.)033 :2118 ،
 .4نايف وفهيح (:)3122

"األداء الذي ينبغي أف يكتسبو الطمبة في مادة التاريخ بشكل ثابت ومستمر ومتقف وبأقل

ما يمكف مف الجيد والوقت سواء أكاف األداء فكرياً متمثالً في مجموعة مف العمميات
522

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )42العدد ( )7أب4107

العقمية أـ حركياً متمثالً في األعماؿ الحركية المتنوعة أـ اجتماعياً ،ويمكف مالحظة

األداء وقياسو"(نايف وفميح.)5 :2100 ،
انتعزيف اإلجزائي:

قدرة طالب/طالبات الصف الحادي العشر األدبي عمى التمييز بيف المصادر األولية

والثانوية والتمييز بيف الحقيقة والرأي ووجية النظر ،واستنتاج الحقيقة التاريخية والتوصل
إلى الحقائق والمفاىيـ والمبادئ ،وتحديد األسباب المعمنة والحقيقية واألدلة لمحدث
التاريخي ،فضالً عف الربط بيف المقدمات والنتائج المترتب عمييا ،واظيار العالقات

الداخمية فيو وصوالً إلى توجيو أسئمة ناقدة وتكويف صورة متكاممة عف الموقف التاريخي

انتياء بإصدار أحكاـ
ونتائج عامة تدؿ عمى صحتو وتطبيقيا في مواقف تاريخية أخرى و ً
مستقمة بعد التأكد مف صدقيا .ويستدؿ عميو مف خالؿ استجابتيا عمى فقرات اختبار
الميارات التاريخية المعد ألغراض البحث.
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دراسات سابقة:
اطمع الباحثاف عمى عدد مف الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيري البحث المستقل والتابع ،وقد ارتأى الباحثاف عرضيا سوية عمى شكل
جدوؿ فضالً عف التسمسل التاريخي ليا وعمى النحو اآلتي:
جدول ( )1الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيري البحث
اسـ الدراسة

العينة

اليدؼ
التعرؼ عمى

نوع

العدد المرحمة

التخ

المجمو الطريقة

االدوات

عات

نوعيا

والصف

صص

العاشر

التاريخ تجريبية التاريخية -اختبار

النتائج
عدد
الفق ار
ت

 1عيواص( ،)2002أثر استخداـ اسموبيف مف طمبة 26
جامعة

التعمـ الذاتي في تنمية

الموصل/كمية

بعض الميارات التاريخية

التربية

واالتجاه نحو التعمـ الذاتي

9

التفكير

األساسي
ضابطة االعتياد
ية

لدى طمبة قسـ التاريخ
بكمية

14

وجود فرؽ ذا داللةاحصائية بيف متوسطي

االستقرائي(ا

لدى

لتاريخي)

التجريبية والضابطة في
تنمية

التربية/جامعة

افراد

ميارات

االستقرائي

الموصل.

المجموعتيف
التفكير
ولصالح

المجموعة التجريبية.
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 2معبد(،)2007جا

تعرؼ أثر برنامج تعميمي طال

معة اسيوط/كمية مقترح في التاريخ قائـ ب
التربية

تاريخ

___ األوؿ
الثانوي(الع

عمى

انشطة

الذكاءات

اشر

عمى

تنمية

التحصيل

االعدادي)

تجريبية برنامج

اختبار

تعميمي

ميارات

احصائية بيف متوسطي

التفكير

التفكير

ضابطة مقترح

وبعض ميارات التفكير

االعتياد

التاريخي

ية

التاريخي.

___ وجود

فرؽ

تنمية

تحصيمي

ميارات

___ التاريخي وزيادة تحصيل
_

اختبار

المعرفي لمادة التاريخ لدى
افراد المجموعتيف التجريبية
والضابطة
التجريبية.
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ذو

داللة

ولصالح

ت اسـ الدراسة

العينة

اليدؼ
التعرؼ عمى

نوع

العدد المرحمة التخص

المجموعا الطريقة

االدوات

ت

نوعيا

والصف ص

النتائج
عدد
الفق ار
ت

التعرؼ

عمى

فاعمية طال

15

الثاني

 3الشاؿ(،)2011
جامعة

استخداـ

بعض

مداخل ب

9

االعداد

المنوفية/كمية

االدب التاريخي في تنمية

التربية

ميارات التفكير التاريخي.

التاريخ

تجريبية(

مدخل

اختبار

37

-يوجد فرؽ ذا داللة

)1

القصة

ميارات

فقرة

بيف

التاريخية

التفكير

موزعة متوسطات مجموعات

تجريبية(

مدخل

التاريخي

ي

احصائية

عمى(

البحث

التجريبية

)2

االمثاؿ

)5

الثالثة

مقارنة

تجريبية(

مدخل

ميارة

بالضابطة في تنمية

)3

الشعر

تاريخ

ميارات

التفكير

ضابطة

االعتيادية

ية

التاريخي ولصالح تمؾ

_____

وصفي

المجموعات التجريبية.
 4بادي(،)2012ج الميارات

التدريسية مدر

امعة زاخو/كمية لمدرسي التاريخ وعالقتيا سيف

35

الخامس التاريخ
االعداد

اختبارالميارات
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14

توجد عالقة ارتباطية
موجبو دالة احصائي ًا

التربية

بالميارات التاريخية وميوؿ

ي

التاريخية

بيف الميارات التدريسية

طمبتيـ نحو التاريخ.

األدبي

-مقياس

التاريخ

الميل

لمدرسي
والميارات

نحو

التاريخ
 5الجبوري( 2013التعرؼ عمى أثر التدريس طال
)،

الجامعة لميارات التفكير المنظومي بات

المتنصرية

في

تحصيل

46

الخامس لغة
األدبي

تجريبية

عربية
ضابطة

طالبات

وميوؿ طمبتيـ.

استراتيجية

اختبار

___

مقترحة

تحصيمي

_

اعتيادية

الصف الخامس األدبي في

يوجد فرؽ ذو داللة
احصائية

بيف

متوسطي

تحصيل

المجموعتيف التجريبية

مادة النصوص.

والضابطة
التجريبية.

ت اسـ الدراسة

اليدؼ
التعرؼ عمى

التاريخية

العينة
نوع

العدد المرحمة التخص
والصف ص
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المجموعا الطريقة

االدوات

ت

نوعيا

النتائج
عدد
الفقرات

ولصالح

 6سميـ(،)2013ال تعرؼ

أثر

التدريس طال

54

الرابع

رياضيا تجريبية

جامعة

باستخداـ ميارات التفكير بات

االعداد ت

المتنصرية

المنظومي في تحصيل

ي

طالبات

الصف

الرابع

ضابطة

استراتيجية

اختبار

مقترحة

تحصيل

اعتيادية

العممي

20

يوجد فرؽ ذو داللة
احصائية

30

بيف

متوسطي تحصيل افراد

مقياس

المجموعتيف واتجاىما

االعدادي بمادة الرياضيات

االتجاه

البعدي

نحو

واالتجاه نحوىا.

نحو

الرياضيات

ولصالح

اجابات

المجموعة

التجريبية

لكال المتغيريف.

 7البرواري( 2015التعرؼ عمى مقارنة أثر طال
بات

) ،جامعة دىوؾ استراتيجي
(فكر،زاوج،شارؾ) وجسكو
التعاونية

في

تحصيل

63

العاشر

تاريخ

االعداد

تجريبية

استراتيجية

أولى

ي

(فكر ،زاوج ،تحصيمي

احصائية

بيف

شارؾ)

متوسطي

تحصيل

المجموعتيف

االدبي

طالبات الصف العاشر
االعدادي
واكتسابيف

لمفرع

اختبار

32

-يوجد فرؽ ذو داللة

تجريبية

األدبي

ثانية

الميارات
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استراتيجية

اختبار

التجريبيتيف

الميارات

والثانية

التاريخية

14

االولى.

االولى
ولصالح

التاريخية.

جسكوا

-ال يوجد فرؽ ذو

التعاونية

داللة احصائية بيف
متوسطي

اكتساب

الميارات

التاريخية

لدى افراد المجموعتيف
التجريبيتيف
والثانية.
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األولى

إجزاءاث انبحث:
لتنفيذ تجربة البحث اعتمد الباحثاف التصميـ التجريبي العاممي()2*2

فضالً عف تحديد

مجتمع البحث واختيار عينتو وتوزيعيا عمى مجموعات البحث المتكافئة واعداد الخطط
الدراسية الالزمة لممجموعات واعتماد أداتو ومف ثـ تنفيذ التجربة وتطبيق االداة وكما موضح
عمى النحو اآلتي:
ً
أوال :انتصًيى انتجزيبي:
اعتمد الباحثاف التصميـ التجريبي العاممي الثنائي ( )2*2تبعاً لمتغيري طريقة
التدريس(االستراتيجية المقترحة ،الطريقة االعتيادية) والجنس(ذكور ،اناث) وكما موضح في
الشكل اآلتي:
المجموعة

االختبار
القبمي

التجريبية األولى
التجريبية الثانية
الضابطة األولى

المتغير المستقل
الجنس
ذكور

الميارات

اناث

التاريخية

ذكور

الضابطة الثانية

اناث

الطريقة

االختبار

البعدي

االستراتيجية المقترحة
الطريقة االعتيادية

الميارات
التاريخية

الشكل ( )0التصميـ التجريبي لمبحث
ً
ثانيا :حتذيذ جمتًع انبحث:
ي مثل مجتمع البحث جميع طمبة الصف الحادي عشر اإلعدادي لمفرع األدبي في المدارس
اإلعدادية في قضاء الشيخاف التابع لمحافظة دىوؾ /إقميـ كوردستاف_ العراؽ والبالغ عددىـ
( )772طالباً وطالبة موزعيف عمى ( )06مدرسة إعدادية لمبنيف والبنات.
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ً
ثانيا :اختيار عينت انبحث:
بعد تحديد مجتمع البحث اختار منو الباحثاف قصدياً إعداديتي ىريـ لمبنيف ،وكمكجي لمبنات
مف بيف مدارس القضاء وذلؾ لتعاوف إدارتي المدرستيف في تسييل ميمة الباحثيف فضالً عف
موافقة مدرس مادة التاريخ ومدرستيا عمى تنفيذ الخطط الدراسية المعدة ليما .واحتواء كمتا
المدرستيف عمى أكثر مف شعبة لمصف الحادي عشر األدبي ،وباألسموب العشوائي السيل
أختار الباحثاف شعبتيف مف كمتا المدرستيف ،وباألسموب نفسو وزع الباحثاف ىذه الشعب
الدراسية عمى مجموعات البحث األربع (التجريبيتيف ،الضابطتيف) فضالً عف استبعاد الطمبة
الراسبيف إحصائياً مف كل المجموعات وبذلؾ بمغت العينة بصورتيا النيائية بعد االستبعاد
مكوناً مف( )021طالباً وطالبة موزعيف بالتساوي عمى مجموعات البحث وكما موضح في
الجدوؿ(.)2
جدوؿ ()2
عدد األفراد
المجموعة

الجنس

قبل االستبعاد المستبعدين

بعد

الطريقة

االستبعاد

التجريبية األولى

ذكور

36

5

30

االستراتيجية

التجريبية الثانية

اناث

31

3

30

المقترحة

ذكور

34

4

30

الطريقة

اناث

37

6

30

االعتيادية

138

18

120

الضابطة األولى
الضابطة الثانية
المجموع

وعمى الرغـ مف التوزيع العشوائي لمجموعات البحث إلى تجريبية وضابطة فضالً عف
توزيعيـ في بداية السنة عمى أساس المعدؿ العاـ والذي يعطي قد اًر مف التكافؤ بيف
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المجموعات .إال إف الباحثيف ارتأيا إجراء التكافؤ في متغير الميارات التاريخية القبمية كوف
ىدؼ البحث ىو تنمية ىذا المتغير مما يتطمب الوقوؼ عند خط مشروع متكافئ ،وبذلؾ
استخرج الباحثاف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري عف كل مجموعة وأدرجت في
الجدوؿ(.)3
جدوؿ ()3
يبيف المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمجموعات البحث األربع في الميارات التاريخية
القبمية
المجموعة

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

التجريبية األولى

ذكور

30

4.633

التجريبية الثانية

اناث

30

5.33

ذكور

30

4.90

1.660

اناث

30

5.133

1.309

الضابطة األولى
الضابطة الثانية

الحسابي

المعياري

0.835
0.942

ول متحقق مف التكافؤ االحصائي في ىذا المتغير عف مجموعات البحث األربع طبق الباحثاف
االختبار الفائي آحادي االتجاه( )ANOVAوبمغت القيمة الفائية المحسوبة( )1.854وىي
أقل مف القيمة الفائية الجدولية( )2.6802عند مستوى داللة( )0.05ودرجة حرية ()127 ،3
وبذلؾ عدت ىذه المجموعات متكافئة في الميارات التاريخية القبمية.
ً
رابعا :يستهزياث انبحث:
مف متطمبات البحث اعداد مجموعة مف الخطط الدراسية عمى وفق االستراتيجية المقترحة
والطريقة االعتيادية ،وبذلؾ حمل الباحثاف المحتوى الدراسي المقرر خالؿ مدة تجربة البحث
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واستخرجا منو المفاىيـ والمبادئ التاريخية فضالً عف تحديد عدد الصفحات والساعات
الدراسية لممادة المحددة ،وفي ضوء ميارات التفكير المنظومي األربع(تحميل المنظومة ،ردـ
الفجوات ،ادراؾ العالقات ،تركيب المنظومة) أعد الباحثاف خطوات االستراتيجية التدريسية
المقترحة فضالً عف توظيف تقنية الخرائط المفاىيمية في الخطة ،كما أعد الباحثاف أنموذجاً
لمخطة االعتيادية التي اتفق عمييا مدرس/مدرسة المادة في المدرستيف .بعد ذلؾ عرض
الباحثاف األنموذجيف عمى الخطتيف الدراسيتيف عمى لجنة محكمة مف ذوي الخبرة
واالختصاص ممحق( )2لمتأكد مف صالحيتيا ،وقد أبدوا موافقتيـ عمييما فضالً عف اجراء
بعض التعديالت عمييما.
ً
خايسا :أداة انبحث:
مف أجل تحقيق ىدؼ البحث واختيار فرضياتو تتطمب ذلؾ أداة يمكف مف خالليا قياس
الميارات التاريخية لدى أفراد عينة البحث قبمياً وبعدياً ،وبعد االطالع عمى االدبيات
واالختبارات في ىذا المجاؿ مثل بادي ) ،)2012البرواري( ،)2015وقع اختيار الباحثيف
عمى االختيار الذي أعدتو بادي ( )2012والمكوف مف ( )14فقرة مف نوع اختيار مف متعدد
ثالثي البدائل وكل فقرة تقيس ميارة مف الميارات التاريخية ممحق( .)1وعمى الرغـ مف كوف
االختبار مطبقاً حديثاً ويناسب مستوى طمبة المرحمة اإلعدادية إال أف الباحثيف تحققا مف
صدقو الظاىري ،وذلؾ بعرضو عمى لجنة محكمة مف ذوي الخبرة واالختصاص في مجاؿ
العموـ التربوية والنفسية وطرائق تدريس االجتماعيات ممحق( ،)2وقد أكدوا عمى صالحيتو
ومناسبتو ألفراد عينة البحث .كما استخرج الباحثاف ثبات االختبار مف خالؿ تطبيقو عمى
عينة استطالعية مكونة مف ( )76طالب ًا وطالبة مف خارج أفراد العينة األساسية .وبعد
معالجة البيانات إحصائياً باستخداـ معادلة الفا كرونباخ بمغت نسبة الثبات ( )0.82وىو
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ثبات مقبوؿ .وبذلؾ أصبح االختبار جاىز لمتطبيق عمى أفراد العينة األساسية مكوف
مف( )14فقرة ممحق ( )3وكل فقرة تقيس ميارة مف الميارات التاريخية اآلتية:
 .0ميارة التميز بيف المصادر األصمية والثانوية.
 .2ميارة التميز بيف الحقيقة والرأي ووجية النظر.
 .3ميارة القدرة عمى استنتاج الحقيقة التاريخية.
 .4ميارة التوصل الى الحقائق والمفاىيـ والتعميمات.
 .5ميارة تحديد األسباب الحقيقية.
 .6ميارة تحديد األسباب المعمنة.
 .7ميارة تحديد األدلة التاريخية لمحدث التاريخي.
 .8ميارة الربط بيف المقدمات والنتائج التي ترتب عمييا.
 .9ميارة اظيار العالقات الداخمية بيف األحداث التاريخية.
.01

ميارة توجيو أسئمة ناقدة.

.00

ميارة تكويف صورة متكاممة عف الموقف التاريخي.

.02

ميارة التوصل الى نتائج عامة تؤكد صحة المادة التاريخية.

.03

ميارة تطبيق النتائج التي توصل الييا عمى بعض المواقف التاريخية.

.04

ميارة اصدار احكاـ مستقمة بعد التأكد مف صدقيا.

ً
سادسا :تنفيذ جتزبت انبحث:
بعد تييئة الخطط الدراسية وتطبيق اختيار الميارات التاريخية القبمي يوـ واالتفاؽ مع مدرس
مادة التاريخ ومدرستيا في كمتا االعداديتيف حوؿ تنفيذ الخطط الدراسية لممجموعات األربع.
نفذ الباحثاف تجربة البحث يوـ الخميس الموافق ( )2105/01/0وبذلؾ بتكميف مدرس
التاريخ ومدرستو في كمتا المدرستيف وعمى النحو اآلتي:
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أ -المجموعتاف التجريبيتاف:
درست ىاتاف المجموعتاف مف الذكور واالناث عمى وفق خطوات االستراتيجية التدريسية
المقترحة اآلتية:
 .0إعطاء المدرس/المدرسة مقدمة تمييدية عف الدرس الجديد واجراء مراجعة سريعة
لموضوع الدرس السابق.
 .2تطبيق ميارة تحميل المنظومة وذلؾ مف خالؿ تقسيـ طمبة الصف إلى مجموعات
تعاونية صغيرة توكل الييـ ميمة تحميل موضوع الدرس الى مفاىيـ وأحداث وتواريخ
بالترتيب المنطقي المتسمسل.
 .3بعد ذلؾ يقوـ مدرس/مدرسة التاريخ بتخطيط خارطة مفاىيمية صماء عمى السبورة
ويضعاف المفاىيـ الرئيسة عمييا.
 .4بعد ذلؾ يطبقاف ميارتي ادراؾ العالقات ،وردـ الفجوات مف خالؿ االستماع الى
الطمبة في اختيارىـ العالقات الصحيحة بيف المفاىيـ التاريخية الرئيسة فضالً عف ردـ
الفجوات بالمفاىيـ الفرعية.
 .5اجراء مناقشة عمى مستوى ممثمي المجموعات حوؿ استخالص االفكار والمبادئ مف
موضوع الدرس التاريخي.
 .6توجيو الطمبة في المجموعات التعاونية الى ممارسة ميارات تركيب المنظومة وذلؾ
مف خالؿ تكميفيـ بتركيب منظومة جديدة عمى غرار التي نظميا المدرس /المدرسة
مع مفاىيـ وعالقات جديدة.
 .7توجيو أسئمة تقويمية الى الطمبة لمتأكد مف مدى استيعابيـ لمدرس.
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ب -المجموعتاف الضابطتاف:
درست ىاتاف المجموعتاف (ذكور ،اناث) عمى وفق الطريقة االعتيادية اآلتية:
 .0اعطاء مقدمة تمييدية عف الدرس الجديد واجراء مراجعة سريعة لموضوع الدرس
السابق.
 .2كتابة عنواف الدرس عمى السبورة فضالً عف العناويف الفرعية .
 .3شرح موضوع الدرس بالترتيب الزمني مع توجيو بعض األسئمة الستمرار الدرس.
 .4تعزيز االجابات الصحيحة وتصحيح الخاطئة منيا.
 .5تكويف ممخص سبوري وتوجيو الطمبة الى نقمو في دفاترىـ.
 .6توجيو اسئمة تقويمية الى الطمبة لمتأكد مف مدى استيعابيـ لمدرس.
ً
سادسا :انتطبيق انبعذي ألداة انبحث:
بعد انتياء تنفيذ تجربة البحث يوـ االربعاء الموافق ( )2106/02/23طبق الباحثاف األداة
مرة ثانية(بعدياً) عمى افراد عينة البحث يومي السبت واألحد الموافقيف ( / 02 / 27 ،26
 )2106وذلؾ مف قبل الباحث الثاني وبمساعدة مدرس/مدرسة المادة في كل مدرسة.
ً
ثاينا :تصحيح أداة انبحث:
مف أجل اعطاء الصفة الكمية الستجابات افراد عينة البحث عمى وفق مفتاح التصحيح
أعطاه الباحثاف الدرجة(واحد) لإلجابة الصحيحة و(صفر) لإلجابة الخاطئة أو المشروع أو
التأثير عمى اكثر مف بديل ،وبذلؾ أصبحت الدرجة الكمية تتراوح مف (. )14--0
تاسعاً :الوسائل اإلحصائية:
اعتمد الباحثاف الوسائل االحصائية اآلتية:
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 .0معادلة الفا كرونباخ :الستخراج ثبات االختبار.
 .2تحميل التبايف األحادي :لتكافؤ مجموعات البحث.
 .3تحميل التبايف العاممي ثنائي االتجاه :الختيار فرضية البحث الرئيسة.
عزض اننتائج ويناقشها:
بعد جمع البيانات مف افراد عينة البحث سيعالجيا الباحثاف احصائياً عمى وفق الفرضية
الرئيسة وفرعيتيا وعمى النحو اآلتي:
النتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسة وفرعيتها:
(( ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسطات تنمية الميارات
التاريخية لدى أفراد مجموعات البحث تبعاً لمتغيري طريقة التدريس ،والجنس))

ولمتحقق مف ىذه الفرضية الرئيسة وفرعيتييا استخرج الباحثاف المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لنمو الميارات التاريخية لدى افراد مجموعات البحث التجريبية
والضابطة وادرجت البيانات في جدوؿ(.)4
جدوؿ ()4
يبيف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنمو الميارات التاريخية لدى افراد
مجموعات البحث األربع
الجنس
اناث

المجموع

الطريقة

ذكور

30

60

االستراتيجية 2.833 X

2.733

2.783

1.439 s

1.236

1.338

30 N
المتقدمة
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االعتيادية

الكمي

30 N

30

60

1.533 X

1.933

1.733

1.309 s

1.030

1.269

60 N

60

120

2.183 X

2.333

2.258

1.374 s

1.133

1.2545

بعد ذلؾ طبق الباحثاف اختبار تحميل التبايف ثنائي االتجاه عمى تمؾ المتوسطات الحسابية
تبعاً لمتغيري طريقة التدريس والجنس وادرجت البيانات والنتيجتاف المتعمقتاف بالفرضيات
الفرعيتاف في جدوؿ(.)5

جدوؿ ()5
نتائج االختبار الفائي بيف متوسطات تنمية الميارات التاريخية لدى افراد مجموعات البحث
تبعاً

لمتغيري طريقة التدريس والجنس
مصدر

مجموع

درجة الحرية

التبايف

المربعات
33.074

1

المربعات
33.074

بيف الجنس 0.675
193.243
الخطأ

1

0.675

127

1.521

226.992

129

بيف الطرؽ

الكمي

متوسط

قيمة F
المحسوبة
21.736
0.443
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الجدولية
3.92

يتضح مف الجدوؿ اف القيمة الفائية المحسوبة عند متغير طريقة بمغ( )33.074وىي أكبر

مف القيمة الفائية الجدولية ( )3.92عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )127-1وىذا
يعني اف ىناؾ فرقاً ذو داللة احصائية بيف متوسطي تنمية الميارات التاريخية لدى افراد

مجموعات البحث تبع ًا لمتغير طريقة التدريس ولصالح طريقة التدريس (االستراتيجية
المقترحة) أي لصالح المجموعتيف التجريبيتيف موازنة بالضابطتيف ،وبذلؾ ترفض الفرضية

الفرعية األولى التي تنص عمى ((ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى ( )0.05بيف
متوسطي تنمية الميارات التاريخية لدى افراد مجموعات البحث تبعاً لمتغير طريقة التدريس))

وتقبل بديمتيا .وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي تناولت تأثير

االستراتيجيات التدريسية في اكساب وتنمية الميارات التاريخية كدراسة كل مف:
عيواص( ،)2002معبد( ،)2007مجاىد ( ،)2008الشاؿ ( )2011واختمفت مع نتائج دراسة
البرواري(.)2015
ويعزي الباحثاف ىذه النتيجة الى فاعمية االستراتيجية التدريسية المقترحة القائمة عمى ميارات
التفكير المنظومي في مساعدة الطمبة عمى تنمية مياراتيـ التاريخية كوف ىذه االستراتيجية

المقترحة تتوافق خطواتيا مع مادة التاريخ وميارتو مف القدرة عمى التحميل والتركيب وايجاد
العالقات بيف األحداث التاريخية فضالً عف ردـ الفجوات ،وفي اتجاه آخر تؤكد معظـ

االدبيات الحديثة في مجاؿ عمـ النفس التربوي وتطبيقاتو التربوية المتمثمة بطرائق التدريس
انو كمما كانت ىناؾ مشاركة لمطمبة في العممية التعميمية انتقل ذلؾ ايجاباً إلى قدراتيـ
المعرفية وميارات تفكيرىـ فضالً عف زيادة دافعيتيـ لمتعمـ ،وليذا جاءت خطوات االستراتيجة
التدريسية المقترحة متوافقة مع الميارات التاريخية ،وبذلؾ أصبح لدى الطمبة القدرة عمى

التمييز بيف المصادر األصمية والثانوية ،وبيف الحقيقة والرأي ووجية النظر واستنتاج الحقائق
التاريخية مف خالؿ المشاركة التعاونية والجماعية داخل الصف .وفي االتجاه نفسو ساعدت
ىذه االستراتيجية المقترحة افراد المجموعتيف التجريبيتيف عمى القدرة عمى تحديد االسباب
الحقيقية والمعمنة لمحوادث التاريخية واالدلة عمييا وصوالً إلى ربطيا بمقدمات تاريخية تترتب
عمييا ،واظيار العالقات الداخمية بينيا.
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ومف جية اخرى يرى الباحثاف اف طبيعة عمل الطمبة في ىذه االستراتيجية المقترحة
وتعاونيـ فيما بينيـ لموصوؿ الى تركيب االحداث التاريخية ساعدىـ عمى توجيو أسئمة ناقدة
وتكويف موقف متكامل عف الموقف التاريخي وصوالً إلى تطبيق النتائج في مواقف جديدة
واصدار احكاـ مستقمة بعد التأكد مف صدقيا.

كما يتضح مف الجدوؿ ( )5النتيجة المتعمقة بالفرضية الفرعية الثانية التي نصيا ((ال يوجد

فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي تنمية الميارات التاريخية لدى
افراد مجموعات البحث تبعاً لمتغير الجنس)) قد بمغت قيمة الفائية ليا( )0.675وىي اقل مف
القيمة الفائية الجدولية ( )3.92عند مستوى داللة( )0.05ودرجة حرية( )127-1وىذا يعني

أنو ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي تنمية الميارات التاريخية لدى كل مف
الذكور واالناث ،وبذلؾ تقبل ىذه الفرضية الفرعية وترفض بديميا.
ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى تقارب متوسطي الذكور واالناث في تنمية الميارات

التاريخية ،وىذا ناتج اف الطالب والطالبات في ىذه المرحمة الدراسية تكوف انشطتيـ الصفية

والالصفية متقاربة بحكـ طبيعة الدراسة والمنيج الموحد لمادة التاريخ فضالً أف الطمبة في
ىذه المرحمة الدراسية تكوف قدرات تفكيرىـ قد وصمت إلى التفكير الرمزي(الشكمي) وأف

المنيج الدراسي القائـ يتعامل معيـ بطريقة موحدة دوف الرجوع إلى خصوصيتيـ كطالب
وطالبات كل واحد منيـ لو قدرات واىتمامات بالتفكير وممارسة الميارات التاريخية.

االستنتاجاث:

في ضوء نتائج البحث خرج الباحثاف باالستنتاجات اآلتية:
 .0امكانية توظيف ميارات التفكير المنظومي في تدريس مادة التاريخ لمصف الحادي
عشر األدبي.
 .2ىناؾ توافق بيف تدريس طمبة الصف الحادي عشر بميارات التفكير المنظومي
وقدرتيـ عمى ممارسة الميارات التاريخية.

 .3ىناؾ تقارب في مستوى ممارسة طمبة الصف الحادي عشر االعدادي لمميارات
التاريخية.
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انتىصياث:
 .0قياـ مديرية االعداد والتدريب عمى تدريب مدرسي ومدرسات التاريخ عمى
االستراتيجيات التدريسية الحديثة القائمة عمى ميارات التفكير.
 .2توجيو مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة االعدادية عمى اكساب وتنمية الميارات
التاريخية لدى طمبتيـ.
 .3تضميف مفردات مادة طرائق التدريس في كميات التربية والتربية األساسية
االستراتيجيات التدريسية الحديثة وميارات التفكير المنظومي والتاريخي.
املقرتحاث:
استكماالً لمبحث الحالي يقترح الباحثاف اجراء الدراسات المستقبمية اآلتية:
 .0تصميـ برنامج تدريبي لمدرسي ومدرسات التاريخ مسند إلى ميارات التفكير واثره في
تحصيل طمبتيـ وتنمية ميارات تفكيرىـ التاريخية.
 .2أثر است ارتيجية تدريسية مقترحة قائمة عمى عادات العقل المنتج في اكساب طمبة
الصف العاشر المفاىيـ التاريخية وتنمية دافعيتيـ لمتعمـ.
 .3فاعمية استراتيجية تدريسية قائمة عمى ميارات التفكير المنظومي لتنمية الميارات
واالستطالع التاريخي لدى طمبة الصف التاسع األساس.
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Effectiveness of a suggested teaching strategy based on the systematic
thinking skills to improve the history skills of pupils at the eleventh
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The research aims at knowing the effectiveness of a suggested
teaching strategy based on systematic thinking skills to improve the
history skills of pupils at the eleventh grade in the literary branch.
The sample contains (120) pupils both male and female from the
eleventh grade high school at the literary branch. The sample is
chosen objectively from both Harem high school for boys and
Kalakchi high school for girls. The sample is divided by the
researchers into four equal groups according to both variables gender
and method (which means two experimental groups and two regular
normal groups). To achieve the objective of the research, the
researchers depend on the history skill that is prepared by AL-Bady
(2012) which is consisted of (14) sections. Each section measures a
particular history skill. The researchers check the truthiness and
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steadiness of the sections. Then they prepare a number of teaching
plans for both experimental groups based on systematic thinking
skills. And they assign the teachers of history subject at both chosen
sample schools to implement the research experiment starting from
(1/10/2015) to (23/12/2016). After that they implement the tools on
the research samples. And consequently, the data are collected and
analyzed statistically (ANOVA). At the end the results lead to:
1. There is a statistical difference at the level (0.05) among the
average history skill improvement of the members of research
groups according to the method’s variation and it is in the
interest of the suggested strategy.
2. There is no statistical difference at the level (0.05) among the
average history skill improvement of the pupils both male and
female.

:املصادر

 المهارات التدريسية لمدرسي التاريخ وعالقتها:)2102( صالح دمحم حسيف، البادي.0
. كمية التربية_ جامعة زاخو،)بمهارات وبميول طمبتهم(اطروحة دكتوراه غير منشورة

) شارك، زاوج، مقارنة اثر استراتيجيتي (فكر:)2105( شيماء حسيف يوسف، البرواري.2
وجيكسوا التعاونية في تحصيل طالبات الصف العاشر األدبي واكتسابهن المهارات
.كمية التربية األساسية_جامعة دىوؾ،)التاريخية(رسالة ماجستير غير منشورة
 أثر التدريس بمهارات التفكير المنظومي في:)2013( أسماء سالـ خميل، الجبوري.3
تحصيل طالبات الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص(رسالة ماجستير غير

. كمية التربية األساسية،منشورة) الجامعة المستنصرية
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 .4رزؽ ،حناف عبدالرحيـ( :)2118اثر توظيف التعمم البنائي في برمجية بمادة الرياضيات
عمى تحصيل طالبات الصف األول المتوسط لمدينة مكة المكرمة(اطروحة دكتوراه غير

منشورة) ،كمية التربية_ جامعة اـ القرى.

 .5سميـ ،سروة مازف كريـ( :)2013أثر التدريس باستخدام مهارات التفكير المنظومي في
تحصيل طالبات الصف الرابع االعدادي بمادة الرياضيات واالتجاه نحوها( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) كمية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية ،بغداد.
 .6سمو ،إسماعيل احمد ( : )2104تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعات إقميم
كوردستان العراق لمفهوم التدريس الفعال ،الطبعة األولى ،مطبعة محافظة دىوؾ،
كوردستاف – العراؽ.
 .7الشاؿ ،ايماف السيد عمي( :)2100فاعمية استخدام بعض مداخل األدب التاريخي في
تنمية مهارات التفكير التاريخي لدى تالميذ المرحمة االعدادية(رسالة ماجستير غير
منشورة) جامعة المنوفية-كمية التربية.
 .8شحاتة ،حسف ( : )2118استراتيجيات التعميم والتعمم الحديثة وصناعة العقل العربي،
الدار المصرية المبنانية.

 .9عريفج ،سامي سمطي ونايف أحمد سميماف( :)2101طرق تدريس الرياضيات والعموم،
ط ،0دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف -األردف.
 .01عطية ،محسف عمي ( : )2118االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال ،دار
صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف -األردف.
 .00عيواص ،أحالـ اديب داود( :)2112اثر استخدام اسموبين في التعمم الذاتي في

تنمية بعض المهارات التاريخية واالتجاه نحو التعمم الذاتي لدى طمبة قسم التاريخ بكمية
التربية جامعة الموصل(اطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة الموصل ،كمية التربية-
العراؽ.

 .02فميح ،ضحى حسيف ونايف ،عزيز كاطـ( :)2101المهارات التاريخية الالزمة لطمبة
المرحمة المتوسطة من وجهة نظر مدرسي ومدرسات المادة(رسالة ماجستير غير
منشورة) ،قسـ العموـ التربوية والنفسية ،كمية التربية لمعموـ االنسانية_ جامعة كربالء.
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 .03مجاىد ،فايزة احمد الحسيني( :)2118فعالية برنامج مقترح لتدريس التاريخ في
ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات التفكير التاريخي لدى تالميذ الصف

االول االعدادي ،مجمة القراءة والمعرفة ،كمية التربية-جامعة عيف الشمس_العدد .83

 .04معبد ،عمي كماؿ عمي( :)2117اثر برنامج مقترح في التاريخ قائم عمى انشطة
الذكاءات عمى تنمية التحصيل وبعض مهارات التفكير(رسالة ماجستير غير منشورة)،
جامعة اسيوط_ كمية التربية.
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