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طريقت التعلن التعاوني يف حتصيل طالباث الصف الرابع  ماثر استخذا
 االدبي يف هادة التاريخ

 هناء ابراهين حموذم.      قحطاى محيذ كاظن.د. أ
 املستخلص

ىدفت الدراسة الى إلى معرفة اثر استخدام طريقة التعمم التعاوني في تحصيل طالبات 
الصف الرابع األدبي في مادة التاريخ يقتصر البحث عمى عينة من طالبات الصف الرابع 

استخدم الباحثان التصميم  4102/ 4107االدبي لمفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 
تصميما لمبحث وكان المحتوى يتضمن الفصول الثالثة من كتاب التجريبي ذا الضبط الجزئي 

التاريخ لمصف الرابع العام تالف مجتمع البحث من جميع المدارس االعدادية التي تضم 
اختيار مدرسة المسرة  وجرى عشوائياالصف الرابع االدبي التابعة لمديرية تربية ديالى لمبنات 

السحب العشوائي وشعبة )ب(  ةجموعة التجريبية بطريقلتمثل الم (أ) لمبنات, تم اختيار شعبة
( طالبة 44إفراد عينة البحث لممجموعتين التجريبية والضابطة ) دالمجموعة الضابطة عد

( طالبة في المجموعة الضابطة وقد استبعد 34( طالبة في المجموعة التجريبية و)31بواقع )
( طالبة من 2لمجموعة التجريبية )( طالبة من ا2) الباحثان الطالبات الراسبات بواقع

( طالبة وقد أبقت الباحثة الطالبات 24المجموعة الضابطة وبذلك أصبح عدد عينة البحث )
من النتائج النيائية لالختبار  نالمستبعدات في الصف حفاظا عمى النظام المدرسي واستبعادى

ى مدى وقت التجربة العتقاد الباحثة إن لديين خبرة سابقة عن الموضوعات التي تدرس عم
تم تكافؤ المجموعتين في متغيرات ىي )العمر  وقد تؤثر ىذه الخبرة عمى دقة نتائج البحث.

باألشير, التحصيل الدراسي السابق في مادة التاريخ( بعد إكمال مستمزمات البحث من حيث 
عداد الخطط التدريسية أعدت الباحثة  المادة العممية وتحديد اإلغراض السموكية وصياغتيا وا 

( فقرة من نوع 41أداة البحث )االختبار ألتحصيمي( في مادة التاريخ حيث بمغ عدد فقراتو )
( ومربع كاي ومعامل ارتباط T.testاالختيار من متعدد واستعمل الباحثان االختبار التائي )

 .بيرسون
وتوصل الباحثان إلى ما يأتي: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات 

التي درست وفق طريقة التعمم التعاوني ودرجات المجموعة الضابطة التي  ةالمجموعة التجريبي
االختبار ألتحصيمي لصالح المجموعة التجريبية وقد قدمت  يدرست بالطريقة االعتيادية ف
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الباحثة جممة من التوصيات والمقترحات منيا استخدام ىذه الطريقة في تدريس التاريخ وفتح 
يبية لممدرسين والمدرسات حول كيفية استخدام وتطبيق الطرائق الحديثة في التدريس دورات تدر 

جراء دراسة مقارنة بين طريقة التعمم التعاوني وطرائق تعميمية أخرى.  وا 
The effect of using cooperative learning in the collection of fourth 

grade students in literary history method 
Teacher Hana Ibrahim Mohamed Prof. Dr. Kahtan Kazem Hamid 

Abstract 

The study aimed to know the effect of the use of cooperative learning in 
the collection of fourth grade students only way Dubai in history Limited search A 
sample Students from grade Waller dimensions literary first semester of the 
academic year 2014/2015 researchers used the experimental design a partial 
adjustment designed to look and the content includes three chapters of the book 
of history of the fourth year for grade corrupted the research community of all 
junior high school, which includes the fourth grade literary of the Directorate of 
Education Diyala girls were randomly choose Pleasing School for Girls, was 
selected Division (a) to represent the experimental group by way of random drag-
and-Division (b) control group counting d sample individuals for the two 
experimental and control group (72 students) of (30) students in the experimental 
group and (32) a student at the control group had the researchers ruled out the 
students Alraspat by (5) a student from the experimental group (5) a student from 
the control group and bringing the number of the sample (62) student has kept 
researcher students excluded in the classroom in order to preserve the school 
system and ruled out the of the final results of the test to the belief of researcher 
The have previous experience on topics that are taught over the time the 
experiment was this experience to affect the accuracy of the search 
results. ITM Equality of the two groups in the variables (age in months, academic 
achievement earlier in history) after the search is completed in terms of the 
scientific material and determine the behavioral purposes, formulation and 
preparation of les plans prepared researcher search. Tool accessories 
(achievement test) in history where the number of paragraphs (20) paragraph of 
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multiple choice and the researchers used samples test (T.test) and Chi square 
test and Pearson correlation coefficient 

They found the following: There are significant differences between the 
scores of the experimental group of studied according to cooperative learning 
method and degree of control group which studied the usual way in the 
test grades for the experimental group. The researcher made a number of 
recommendations and proposals including the use of this method in the teaching 
of history and the opening of training courses for teachers and teachers on how to 
use and application of modern methods of teaching and conducting a comparative 
study between cooperative learning method and other educational methods. 

 : الفصل األول
ذأهميةذالبحثذواحلاجةذإليه:

أصبح االىتمام بالمواد االجتماعية كبيرا في الوقت الحاضر لما يشيده العالم من لقد 
رس ليصبحوا أعضاء تحوالت سريعة تقتضي تغيرا في أفكار األجيال الحالية في المدا

ليس في مجتمعيم الحالي فحسب بل وفي المجتمع المتغير بصورة مستمرة  صالحين وفاعمين
Nestah: 1965: p20) .) 

لحاجة إلى دراسات عممية تمقي الضوء عمى تقديم طرائق وأساليب جديدة في برزت ا
ن تمبية حاجات التي أصبحت عاجزة ع واألساليب التقميديةتدريس التاريخ لتحل محل الطرائق 

. وفي مرحمة مبكرة من القرن العشرين بدا االىتمام بطرائق التدريس الطمبة واتجاىاتيم
 ,0440 ( )القال,42ص ,0447 التعميم والتعمم )باير, بالتعريف عن استراتيجيات في

, والسيما في نجاح العممية التعميمية ( ولما كانت طرائق التدريس ىي العنصر الفعال04ص
مشاركا, فقد  لة في الدرس وجعمو عنصرا ايجابياتمك التي تؤكد مشاركة الطمبة مشاركة فعا

ي الطالب أو الطالبة مثل ىذا الدور ومن تعط بون باستخدام طرائق واستراتيجياتنادى المر 
( ومن خالل ذلك 00ص ,0442 )سند وآرثر, ىذه الطرائق واالستراتيجيات التعمم التعاوني

اإلحداث,  نيمكن تحقيق األىداف المبتغاة من التعميم وىي استخالص المواعظ والعبر م
فضال عن أنيا تخمق نوعا من األلفة والتفاعل بين المعمم وطالبو, ولما كانت االستراتيجيات 
التي تستخدم في تدريس التاريخ من العوامل المؤثرة في تحصيل الطمبة فان البحث في مثل 
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ىذه االستراتيجيات أمر ميم ألنو يساعد عمى معرفة اثر بعض المتغيرات في التحصيل ىذا 
بدوره يمكننا من الوصول إلى بعض الحمول لمشكمة يعاني منيا المعممون وىي مشكمة ضعف 

, 0444الطالبات بمادة التاريخ وذلك من خالل الزيارات الميدانية ليذه المدارس. )ريان, 
 .(04ص

ذهدفذالبحث:

ييدف البحث الحالي إلى معرفة )اثر استخدام طريقة التعمم التعاوني في تحصيل 
 .الصف الرابع األدبي في مادة التاريخ( طالبات

ذفرضيةذالبحث:ذ

 لتحقيق ىدف البحث وضعت الباحثة الفرضية الصفرية
( بين تحصيل طالبات 1.12توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال -

الصف الرابع األدبي المواتي يدرسن التاريخ عمى وفق طريقة التعمم التعاوني والمواتي 
 .التاريخ بالطريقة االعتياديةيدرسن 
ذحدودذالبحث:ذ

 يقتصر البحث الحالي عمى:
 .مدرسة المسرة لمبنات في مركز قضاء بعقوبة / التحرير -0
 .4107/4102الفصل الدراسي األول لمسنة لدراسية  -4
الفصول الثالثة من الباب األول والباب الثاني  والفصل األول والثاني من الباب  -3

والثاني والثالث والرابع من الفصل الرابع والفصل األول والثاني  الثالث والفصل األول
من الباب الخامس والفصل األول والثاني والثالث من الباب السادس من كتاب التاريخ 

 .الحضارة العربية اإلسالمية  المقرر دراستو لمصف الرابع األدبي
ذحتدودذاملصطلحات:

 التعمم التعاوني: 
مجموعة من الطمبة بحيث   إيجاد ىيكمية  تنظيمية لعمل)) بأنو 0444 عرفو الحيمة, -

واضحة ومحددة مع التأكيد   لمجموعة في التعمم عمى وفق ادوارينغمس كل أعضاء ا
 .(344, ص0444, الحيمة(( )المجموعة يتعمم المادة التعميميةأن كل عضو في 
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عات صغيرة داخل ))أسموب يعمل  فيو الطمبة في مجمو  بانو 4112 عرفو القبيالت, -
 - متوسط –)عالي  غرفة الصف تضم كل منيا مختمف المستويات التحصيمية

ضعيف( يتعاون طمبو المجموعة الواحدة في تحقيق ىدف أو أىداف مختمفة لزيادة 
 .(074ص ,4112القبيالت, ) تعمميم, وتعميم بعضيم بعضا((

 التعريف اإلجرائي لمتعمم التعاوني:  
)استراتيجية تدريسية تقوم عمى تقسيم الطالبات الى مجموعات تتكون  تعرف عمى انيا -

طالبات وتوزع عميين ادوار تتغير دوريا في كل حص دراسية وتعد ورقة  7-4من 
عمل خاصة بكل جزء من اجزاء المادة الدراسية متضمنة االنشطة واالىداف 

 .والميارات المطموبة(
 التحصيل:

ما تحقق لدى الطالب من األىداف التعميمية  بأنو ))مدى 0442 عرفو الخضير, -
 .(40, ص0442نتيجة دراستو لموضوع من الموضوعات الدراسية(( )الخضير, 

))ذلك المستوى الذي وصل إليو الطالب  في تحصيمو  بأنو 4110عرفو احمد صيام,  -
 (.07, ص4110)احمد,  الدراسي((

 التعريف اإلجرائي لمتحصيل:
الصف الرابع األدبي في دروس التاريخ والمقدرة بالدرجات ىو ناتج ما تعممو طالب  -

 التي يحصمون عمييا في االختبار التحصيمي البعدي المعد لغرض البحث.
 : الفصل الثاني

ذهيةذالتعلمذالتعاوني:ذما

التعمم التعاوني بانو )استراتيجية صفية تستخدم في زيادة الدافعية  عرف كرستيون
واالنتباه عند الطالبات لمعرفة انفسين واالخرين من حولين وتزويدىن بالوسائل الالزمة 

, وحل المشاكل بطرائق ذاتية من خالل تشجيعين عمى لتحصيل المعرفة واكتساب الميارات
 ,ارني سأتذكر ,اخبرني سأنسىة الصينية التي تقول )المشاركة في التعمم مستشيدة بالحكم

 .(44ص ,4114 )محمود والقاعود, اشركني سأتعمم(.
ان اسموب التعمم التعاوني يتطمب من الطالبات ان يعممن  0444 ويرى جونسون,

ويتدارسن المادة المتعممة سويا وكذلك يتعممن ويتدربن عمى ميارات التفاعل االجتماعي 
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وفي الوقت نفسو ومن اجل حدوث التعمم البد من تحديد اىدافو المنشودة المشترك معا, 
عمى ان تكون كل طالبة مسئولة عن نجاحيا  لمجموعات الطالبات والعمل معا لتحقيقيا
 .(017ص ,4111)الدمنيوري,  ومسئولة كذلك عن نجاح زميالتيا الباقيات.

ن خمسة مبادى اساسية في ومن اجل ان يكون التعمم تعاونيا حقيقيا البد ان يتضم
تعمم المجموعات وىي : االعتماد المتبادل االجتماعي, والتفاعل المباشر المشجع, والمسائمة 

الميارات الخاصة بالعالقات بين االشخاص  كالشخصية وكذل والمسئولية الفردية,
 ,4114)مرعي والحيمة,  الصغيرة والمبدأ الخامس ىو المعالجة الجمعية.وبالمجموعات 

 .(44ص
ومن ابرز االشخاص الذين دعموا الى فكرة التعمم التعاوني بطريقة غير مباشرة كان 
)جين بياجيو( عالم النفس الشيير, والذي كان لو اكبر االثر في المناىج الدراسية وتنظيم سمم 
التعميم اذ تؤكد نظريو بياجيو ان التعمم والتطور عند الطالبات ينتج من خالل التعاون 

 (piaget.p,p1965.p267) عي بين االقران.الجما
يتشابين ويختمفن فيو  وقد اوضح بياجيو ان الطالبات يكونن شخصياتين بناء عمى ما

, وينتج عن ذلك التفاعل الكثير من التفاوض والمناقشة ويؤدي الى تنمية ميارة مع االخرين
غرس وتشجيع  , وىذا يساعد فيكيفية الوصول الى حل وسط وغيرىا االستماع وتعمم

 (Doman&Killen.1982.pp347-376الميارات الالزمة لبناء الطالبة )
ويرى صاحب نظرية تأثير المجتمع في النمو العقمي )فيجوتسكي( الذي شجع نوعا 
اخر من التعمم التعاوني والذي اختمف عن بياجيو بانو اصر عمى دور المجتمع في كسب 

ي افضل صورة عندما يكون تحت اشراف الذين يكونون الطالبة لمعمم ورأى ان التعمم يحصل ف
 (04ص ,4110اكثر خبرة )فودة, 

مع ونادى بان التدريس البد من يركز عمى اتاحو الفرصة لمطالبات من اجل التفاعل 
, وركزت نظريتو عمى ان الطالبات البد من ان يوضعن في مواقف تسمح لين ذوي الخبرة

اذ يرى ان التعمم من الشخص االكثر خبرة ينتج عنو  بالتعاون مع االشخاص االكثر قدرة
اكتساب الطالبة لممعمومات وتمكينيا من معالجة المشاكل بصورة اكثر تركيزا مما يساعدىا 

 .بمفردىا ويتمقين التعمم التقميديعمى النمو والتطور وىذا عكس الطالبات المواتي يعممن كل 
Vygotsky.1978.p.p405)) 
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ذالتعاوني:اهدافذالتعلمذ

يعتقد مطورو نموذج التعمم التعاوني ان ىذا النموذج يحقق ثالثة اىداف تعميمية ميمة 
تحسين التحصيل االكاديمي( اي تحسين اداء الطالب في الكثير )ومن اىم ىذه االىداف 

االجوبة التحصيمية اذ ان بنية المكافأة التعاونية تزيد من قيمة التعمم وكذلك تغير المعايير 
المرتبطة بالتحصيل فضال عن كونيم يرون ان التعمم التعاوني يفيد الطالبات ذوات المستويات 

لتحصيل المنخفض ترتفع مستويات تحصيمين بسبب العمل المختمفة في التحصيل فذوات ا
معا في الميمات االكاديمية مع ذوات التحصيل العالي فين يقمن بتعميم ىوالء وىن بيذا 

. ومن اىداف س خصوصي يتطمب منين التفكير بعمقيحققن تقدما اكاديميا الن العمل كمدر 
بات في الثقافة والمستوى االجتماعي التعاوني االخرى ىو تقبل التنوع واالختالف بين الطال

ومستوى القدرات والتحصيل اذ يتاح لين العمل معا معتمدات عمى بعضين البعض االخر في 
ميام مشتركة ومن خالل استخدام المكافئة الجماعية التعاونية يتعممن التقدير ويضم التعمم 

يارات التعمم والتعاون والمناقشة التعاوني اىدافا وميارات اجتماعية متنوعة اذ تتعمم الطالبات م
والحوار والثقة بالنفس واحترام االخرين وتقدير العمل التعاوني وىذه الميارات ضرورية في 

 (40ص ,0444 )جابر, الحياه االجتماعية.
ذخصائصذالتعلمذالتعاوني:

 :كاآلتي( 40, ص4114من أىم خصائص التعمم التعاوني كما لخصيا )الخطيب, 
ك لممجموعة وتوزيع الميام عمى إفراد المجموعة فيعتمد كل فرد في وجود ىدف مشتر  -0

جاح آلي المجموعة عمى نفسو وعمى إفراد المجموعة لتحقيق اليدف المطموب فال ن
 .فرد إال إذا نجحوا جميعا

 .ميم التعاوني يكون بين المجموعاتالتنافس في التع -4
القيادية وتطوير ميارات التواصل تنمية الثقة بالنفس وتحمل المسئولية والسمات  -3

 .والعمل ضمن الفريق والرغبة في التعاون
 .ئولية تجاه الذات وتجاه المجموعةتطوير الحس بالمس -7
تنمية التفكير الناقد والتقويم  الذاتي حيث يفسح المجال لإلفراد بعين النقد ألدائيم في  -2

 .إن يعضوه عمى زمالئيم أو معمميم كل مرحمة من مراحمو قبل
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, ويدوم التعمم في مطمبة نحو التعمم كما يفعل دورىميزيد التعمم التعاوني من دافعيتو ل -2
 ذىن المتعمم لمدة أطول.

ذ:يمميزاتذالتعلمذالتعاون

 فيما يمي: يويمكن إجمال مميزات التعمم التعاون
 (55، ص2002الطناوي، ) ابالنسبة لمطمبة كما لخصه -1
تقان المفاىيم يساعد عمى في - , وينمي القدرة اإلبداعية لدى الطمبة واألسس العامةم وا 

يتعممو الطمبة في مواقف جديدة  والقدرة اإلبداعية لدى الطمبة والقدرة عمى تطبيق ما
, وارتفاع ايد القدرة عمى تقبل وجيات النظروالقدرة عمى حل المشكالت ويؤدي إلى تز 

 ب لمدرستيم. مستوى اعتزاز الفرد بذاتو وثقتو بنفسو وتزايد حب الطال
لقاء األسئمة حاولة والخطئا والتعمم من الخطئا: المتتيح الفرصة لمطمبة لكل من - , وا 

, وعرض أفكاره عبير عن رأيو بحرية تامة دون حرج, واإلجابة عن بعض التساؤالتوالت
 عن اآلخرين. 

 (23،ص2004بالنسبة لممعمم كما لخصها ) محمد،  -2
 فييا المعمم المعمومات عمى الطمبة. يقمل من القدرة الزمنية التي يعرض -
 ( طالبا داخل الفصل.21( أو )71( مجموعات بال من )4( أو )4يمكنو من متابعة ) -
 .فيقمل م جيد المعمم في متابعة وعالج الطالب الضعي -
التصحيح( الن ىذه اإلعمال التحريرية اإلعمال التحريرية لممعمم مثل ) يقمل بعض -

 وعة ككل.تكون في بعض األحيان لممجم
ذطرقذتكوونذاجملموعاتذالتعاونية:

مجموعة من تعددت صور التعميم التعاوني في المواقف التعميمية والتي تضمن 
. كل منيا عددا من الطالب المتعاونينمجموعات صغيرة تضم  الطالب يعممون معا في

ب رغبة وائي أو التكوين حسوتتفاوت وجيات النظر في تكوين المجموعات بين التكوين العش
أو التكوين المقصود الذي يراعي فيو المعمم توازن الكفأءت, وتنوعيا في كل جماعة  الطمبة

انو  وىذا التوزيع األخير يمكن إن يحقق عائدا تعميميا متوازنا عمى مستوى قاعة الدراسة كما
ح الذي يدعم فرص نجاالمتشابية في المجموعة الواحدة األمر  يمكن إن يقمل تنافر الكفأءت

 .عمل المجموعة
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متعاونة كما لخصيا )الديب, وتوجد ثالثة أنواع لتقسيم الطمبة إلى مجموعات 
 :( ىي عمى النحو األتي44, ص4112
وىي عبارة عن مجموعات مختمطة القدرات ذات مدى واسع  :مجموعات مختمطة -0

ولتكوين مجموعات مختمطة يمكن إن تتضمن ىذه المجموعة طالب ذي قدرة مرتفعة 
 وطالب ذي قدرة متوسطة, وطالب ذي قدرة منخفضة.

, حيث تكون ىناك مجموعات متجانسة يتم تقسيم الطمبة إلى مجموعات متجانسة: -4
ون ىناك مجموعات عالية القدرة من الطمبة ومجموعات , حيث تكمتجانسةمجموعات 

 متوسطة القدرة ومجموعات منخفضة القدرة.
ىناك تقسيم أخر: وفيو يتم تقسيم الطمبة إلى مجموعات بناء عمى مستوى تحصيميم 
السابق ويتعاون أعضاء المجموعة الواحدة  في انجاز ميام تعميمو محددة ويمكن إن تتكون 

دة في العام الواحد و الفصل الدراسي أو تتكون عدة مرات أويتم تغير بعض المجموعة مرة واح
 أعضاء المجموعة بعد االنتياء من كل وحدة تعميمية

يتم تقسيم وتوزيع الطالب عمى المجموعات بناء عمى توزيع بطاقات صغيرة تحمل  -3
يجمسون  2 -0أرقاما أو رموزا عمى الطمبة ثم يدع المعمم الطمبة الذين يأخذون أرقاما 

  ., وىكذايجمسون كجماعة 01 -2كمجموعة ومن معا 
ذالدراداتذالدابقة:

 (2004) دراسة الجاف -
في تحصيل طمبة المرحمة  يىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة اثر استخدام التعمم التعاون

( طالبا من طالب 47المتوسطة وتفكيرىم الرياضي تكونت عينة البحث أو الدراسة من )
منو شعبتين عشوائيا مثمت  ي إحدى مدارس بغداد اختار الباحثالصف الثاني المتوسط ف

ة التعمم لرياضيات بطريق( طالبا تم تدريسيم مادة ا30احدىا المجموعة التجريبية األولى بواقع )
( طالبا تم تدريسيم المادة 34, ومثمت المجوعة األخرى المجموعة الضابطة بواقع )التعاوني

عتين في عدد من المتغيرات منيا )العمر , كوفئت المجمو الطريقة االعتيادية نفسيا عمى وفق
ائية , التحصيل السابق, الذكاء( بعد تطبيق االختبار ومعالجة البيانات اإلحصالزمني باألشير

لممقارنة بين المتوسطات أسفرت الدراسة عن وجود فرق ذو داللة  T.test باستخدام االختبار
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إحصائية في اختبار التحصيل واختبار التفكير الرياضي ولصالح المجموعة التجريبية 
 (3-0, ص4117, الجاف)

 الفصل الثالث
وىي التصميم يتناول ىذا الفصل اإلجراءات التي اتبعت لتحقيق أىداف البحث 

التجريبي ومجتمع البحث وعينتو وأداتو التي استخدمت في جمع البيانات والوسائل اإلحصائية 
 المستخدمة.

ذأوال:ذالتصميمذالتجرويب:

اختارت الباحثة التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي وذا االختبار ألبعدي لمتحصيل 
جريبي المناسب ىو الخطوة األولى في لمالئمتو مع ظروف التجربة إذ إن اختيار التصميم الت

 ( وكما مبين في المخطط:421, ص0442)عودة,  طريق الباحث عند إجراء تجربة عممية
 التصميم التجريبي: (0مخطط رقم )

 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

 التعلم التعاوني التجريبية
 التحصيل

 الطريقة االعتيادية الضابطة

ذ

ذجمتمعذالبحثذوعينته:ذثانيا

التحرير قصديا من بين  –اختارت الباحثة ثانوية المسرة لمبنات في بعقوبة المركز 
 المدارس التابعة لمديرية العامة لتربية ديالى لتطبيق التجربة وذلك لألسباب التالية:

 إن طالبات عينة البحث من بيئة متقاربة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا  -0
 قرب وسيولة الوصول إلييا مما يوفر استثمار الوقت والجيد  -4
 إبداء إدارة المدرسة كافة المساعدات لمباحثة في إجراء تجربة البحث   -3

لتمثل  )ا( وتحتوي ىذه المدرسة شعبتين من الصف الرابع اإلعدادي واختيرت شعبة
إفراد عينة  دضابطة عد( المجموعة الالسحب العشوائي وشعبة )ب ةالمجموعة التجريبية بطريق

( طالبة في المجموعة 31( طالبة بواقع )44البحث لممجموعتين التجريبية والضابطة )
, قد استبعدت الباحثة الطالبات في المجموعة في المجموعة الضابطة( طالبة 34التجريبية و)

ة  ( طالبة من المجموعة الضابط2( طالبة من المجموعة التجريبية و)2الراسبات بواقع )
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( طالبة وقد أبقت الباحثة الطالبات المستبعدات في 24وبذلك أصبح عدد عينة البحث )
من النتائج النيائية لالختبار العتقاد الباحثة  نالصف حفاظا عمى النظام المدرسي واستبعادى

إن لديين خبرة سابقة عن الموضوعات التي تدرس عمى مدى وقت التجربة وقد تؤثر ىذه 
 (0نتائج البحث كما ىو موضح في الجدول ) الخبرة عمى دقة

 طالبات العينة عمى مجموعتي البحثيوضح توزيع : (0جدول )
 العدد بعد االستبعاد المستبعدون االستبعاد لالعدد قب المجموعة الشعبة

 53 3 53 التجريبية ا

 53 3 53 الضابطة ب

 23  33 المجموع

 
ذ:ذثالثا:ذتكافؤذاجملموعتني

. رين )العمر باألشير, التحصيل السابق بمادة التاريخ(المجموعتين في متغيتم تكافؤ 
 ويوضح الجدول أدناه ما يتعمق بمتغير العمر الزمني:

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية المحسوبة : (4جدول رقم )
 والجدولية لمجموعتي عينة البحث في متغير العمر الزمني

 العدد جموعةالم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 القيمة التائية

درجة 

 الحرية

 الجدولية المحسوبة 3.23 32.55 53 التجريبية
23 

 3.33 3.55 3.25 32.31 53 الضابطة

 
( لممصفوفات (ravenأما ما يتعمق بمتغير الذكاء فقد طبقت الباحثة اختبار رأفن 

لمبيئة العراقية وتصف بدرجة من الصدق والثبات وصالحيتو لمفئات المتتابعة الممون لمالئمتو 
العمرية لعينة البحث والتي صممت لقياس القابمية العقمية والمتميزة بتزايد صعوبتيا تدريجيا 

وفي ما يتعمق بمتغير التحصيل السابق في مادة  (30-40ص ,0443 )فخري وآخرون,
 (3التاريخ فيوضحو الجدول رقم )
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية المحسوبة : (3قم )جدول ر 
 والجدولية لمجموعتي عينة البحث في متغير التحصيل السابق في مادة التاريخ

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 القيمة التائية

درجة 

 الحرية

 الجدولية المحسوبة 2..5 33.53 53 التجريبية
23 

 3033 2..3 5.13 3...3 53 الضابطة

 
وبيذا فان المجموعتين متكافئتان في المتغيرات المذكورة اعاله التي قد تؤثر في نتائج 

 بسير التجربة ةالبحث الحالي وقد قام الباحثان بضبط المتغيرات الدخيمة المتعمق
ذ:ذأداةذالبحث:رابعا

يتطمب البحث الحالي إعداد اختبارا تحصيميا في مادة التاريخ, لقياس التحصيل 
الدراسي إلفراد العينة أعدت الباحثة اختبارا تحصيميا اعتمادا عمى اإلغراض السموكية ومحتوى 

وقد قاس االختبار المستويات الثالثة في المجال  المستغرق في تدريسيا نالمادة الدراسية والزم
, وعمدت الباحثة إن تكون وتطبيق ( وىي تذكر واستيعابBloom) تصنيف بمومالمعرفي ل

فقرات االختبار موضوعية من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل ألنيا تتصف بالشمول 
وتتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات واالتحاد في وقت التصحيح وقد بمغ عدد فقرات 

 .حةبعة بدائل تمثل أحداىا اإلجابة الصحي( فقرة بأر 41االختبار ألتحصيمي )
ذ:ذتطبيقذالتجربة:خامدا

طالبة من  31تم اجرء التطبيق النيائي لالختبار عمى إفراد عينة البحث البالغ عددىم 
 وقد قامت الباحثة بتطبيق االختبار عمى طالبات العينة 01/00/4102إلى  0/00/4102

ذدادداذالودائلذاإلحصائية:

 الوسائل اإلحصائية اآلتية: استخدمت الباحثة
 الوسط الحسابي  -
 االنحراف المعياري  -
 لعينتين مستقمتين T.testاختبار  -
 لعينة واحدة T.testاختبار -
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 الفصل الرابع
يتضمن ىذا الفصل عرضا لمنتائج التي توصمت إلييا الباحثة وتفسيرىا في ضوء 

  .النتائجأىداف البحث ومن ثم تقديم التوصيات الالزمة في ضوء 
ذعرضذالنتائجذوتفدريها

 التحصيل رعرض النتائج وتفسيرها الختبا -
 عرض النتائج: -

لمتحقق من صحة الفرضية الصفرية فقد تم إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف 
المحسوبة والجدولية لدرجات طالبات المجموعة التجريبية  المعياري والتباين والقيمة التائية

  (2والضابطة  في االختبار ألتحصيمي وكما في  الجدول )
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية : (2جدول )

 ر ألتحصيميلدرجات مجموعتي طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبا
 العدد المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 القيمة التائية

الداللة عند 

 3.33مستوى

دالة لصالح  الجدولية المحسوبة 3.35 32.32 53 التجريبية

المجموعة 

 التجريبية
 3.33 3.333 3.13 .33.3 53 الضابطة

 
( وىي اكبر من 4.002) المحسوبة ىي التائية ةيتضح من الجدول أعاله إن القيم

( وبيذا ترفض الفرضية 21( عند مستوى داللة ودرجة حرية )4011) القيمة الجدولية البالغة
( بين متوسط 1.12عند مستوى ) يوجد فروق ذات داللة احصائية الصفرية التي تنص ال

المواتي يدرسن التاريخ درجات طالبات المواتي يدرسن التاريخ عمى وفق طريقة التعمم التعاوني و 
بالطريقة االعتيادية وىذا يعني تفوق المجموعة التجريبية التي درست عمى وفق طريقة التعمم 

 التعاوني في اختبار التحصيل.
 تفسير النتائج: -

التي  لتحصيمي تفوق المجموعة التجريبيةيتبين من العرض السابق لنتائج االختبار أ
التي درست عمى وفق  عمى المجموعة الضابطة يدرست عمى وفق طريقة التعمم التعاون

 الطريقة االعتيادية وقد يعود السبب في ذلك إلى ما يأتي: 
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, والحيوية والحماس وتثير الدافعيةإن طريقة التعمم التعاوني تزيد من روح البيجة  -0
السيما عندما يتفاعل إفراد المجموعة مع بعضيم البعض وشيوع المسئولية الجماعية 

 مناقشة ألداء الميمة المطموبة. –حوار  –تآزر 
إن ىذه الطريقة تتيح الفرصة لمطالبات في التعبير عن رأيين أكثر مما ىو عميو في  -4

لطالبات وبالتالي زيادة الطريقة االعتيادية, وىذا يؤدي إلى استبقاء المعمومة في ذىن ا
 تحصيمين.

 إن طرح اآلراء المختمفة بين الطالبات يزيد من قدرتيم عمى فيم المادة بصورة جيدة -3
كان لتقسيم الطالبات عمى مجموعات صغيرة أىمية من خالل تبادل وجيات النظر  -7

جراء عممية المشاركة  وتصوراتين السابقة واالستفادة من مميزات الموقف التعميمي وا 
الجماعية بالتالي انعكس عمى توظيف المعمومات مما كان لو األثر في زيادة 

 التحصيل.
)طريق التعمم التعاوني( وخطواتيا والتحويرات في الموقف التعميمي   إن مميزات -2

وتقسيم الطالبات إلى مجموعات تعاونية جعل من الطالبات إن يكون محور العممية 
المجموعة التي درست عمى وفق الطريقة االعتيادية التعميمية التعميمة عمى عكس 

 التي تتصف بالرقابة والتمقين السمبي دون مشاركة فعمية في المواقف التعميمية
 :ثاالستنتاجا

 البحث الحالي استنتجت الباحثة ما يأتي: جفي ضوء نتائ
اثر طريقة التعمم التعاوني في رفع مستوى التحصيل لدى طالبات الصف الرابع  -

لتي تيدف إلى الحفظ اعدادي في مادة التاريخ مقارنة بالطريقة االعتيادية اإل
 واالستظيار المعمومات.

 التوصياث:
استخدم طريقة التعمم التعاوني في تدريس مادة التاريخ لمصف الرابع العام اثر في رفع  -

 مستوى التحصيل الدراسي لديين
دام وتطبيق نماذج حديثة ومن فتح دورات تدريبية لمدرسي ومدرسات حول كيفية استخ -

 ضمنيا طريقة التعمم التعاوني
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 املقرتحاث:
 إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مواد دراسية أخرى -
 إجراء دراسة مقارنة بين طريقة التعمم التعاوني وطرائق تعميمية أخرى -
 إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى طمبة أو طالبات في مدارس أخرى -

 

 

 

 

 

 

 

 

ذاملصادر
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, جامعدة اإلسدراء , 0أساليب تدريس العموم , كميدة العمدوم التربويدة, ط (4112راجي عيسى)،  القبيالت -4

 عمان 
, 0( الرياضددديات المدرسددددية مناىجيدددا تدريسدددديا والتفكيدددر الرياضددددي , ط4114الخطيدددب, خالدددد محمددددد ) -5
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 العربية المتحدة 
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, القددداىرة, عدددالم الكتدددب والنشدددر  0( عمدددم نفدددس الدددتعمم التعددداوني, ط4112الدددديب , محمدددد مصدددطفى ) -4

 والتوزيع
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 ( الناىج الدراسية , القاىرة, عالم الكتب 0444ريان , فكري حسن) -04
 , مطابع الكتاب المدرسي0( القياس والتقويم , ط0442ميمان)عودة, احمد س -03
 , القاىرة , عالم الكتب 0( اتجاىات حديثة في تربويات الرياضيات ,ط4117محمد, مديحو حسن) -07
محمود, صباح وابراىيم القاعود, طرائق تدريس الجغرافية, ط جديدة ومنقحة , االردن دار االمل لمنشر  -02

 4114والتوزيع, 
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 (1ممحق رقم )
 

 التحصيمياالختبار 
 

( فقرة اختباريو تمثل المادة الدراسية من كتاب تاريخ 41فيما يمي مجموعة من األسئمة تضم )
 الحضارة العربية اإلسالمية لمصف الرابع اإلعدادي .

 
 دولة معين في اليمن عاصمتيا ىي -0

 حضرموت -قرنا                                        ب -ا
 قريش -د                          سبأ                -ج
 

 اسم مكة المكرمة قد ارتبط بالقدسية وعرفت بأسماء متعددة منيا  -4
 خزاعة      -البيت العتيق                            ب -ا
  الحنيفية -البطاح                                   د -ج 

 
 عد البيت ومركز يحج الناس إليوأول من اتخذ مقامو في مكة المكرمة ورفع قوا -3 
 موسى عميو السالم-إبراىيم الخميل عميو السالم                      ب -ا 
 عيسى عميو السالم -يوسف عميو السالم                                د -ج
 

 توفي الرسول الكريم محمد صمى اهلل عميو وسمم عام -0
 ىد    02 -ب      ىد                             00 -ا
 ىد41 -ىد                                    د04 -ج    
 
 بعد وفاة الرسول الكريم محمد صمى اهلل عميو وسمم تولى الخالفة من بعده  -2 
 عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو -أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو                 ب -ا 
 عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنو -د                 عثمان بن عفان رضي اهلل عنو   -ج
 
 بويع اإلمام عمي بن أبي طالب ) عميو السالم( لمخالفة عام -2
 ىد07 -ىد                                               ب32 -ا
 ىد04 -ىد                                             د72 -ج
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  السالجقة ىم من القبائل -4
 القبائل البوييية -القبائل التركية                                      ب -ا
 القبائل العباسية -القبائل الفارسية                                  د -ج
 
 أخر الخمفاء العباسين الذي قتل عمى يد المغول ىو  -4
 لناصر لدين اهللا -المستعصم باهلل                                ب -ا
 المسترشد باهلل   -الظاىر بأمر اهلل                              د -ج
 
 أول قاضي عينو الخميفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو عمى الكوفة ىو  -4
 قيس بن أبي العاص -سممان بن ربيعة الباىمي                    ب -ا
 أبا ىريرة -د          أبو الدرداء                         -ج
 

 ىد استطاع العرب المسممين إن ينتصروا عمى الروم ) البيزنطينين( في معركة37في سنة  -01
 اإلسكندرية -ذات السواري                                 ب -ا 
 األسوار     -األبراج                                        د -ج
 

 الخميفة عمر بن الخطاب ) رضي الو عنو( لتحرير البصرة ىو الوالي الذي أرسمو -00
 سعد بن أبي وقاص -عتبة بن غزوان                                  ب -ا
 الظاىر بأمر اهلل -معاذ بن أبي جبل                                د -ج
 

 بغداد مدينة السالم وعاصمة الخالفة العباسية أسسيا الخميفة  -04
 أبو العباس السفاح -أبو جعفر المنصور                         ب -ا 
 سممان بن أبي ربيعة الباىمي -قيس بن أبي العاص                         د -ج
 

 من القصور التي بناىا المعتصم باهلل ىي  -03
 القصر الياروني -قصر الجص                                  ب -ا
 قصر الجعفري -لمعشوق                              دقصر ا -ج
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 المركز الصناعي الذي اشتير بإنتاج السقالطون ىو  -07
 مركز الكوفة -مركز بغداد                                    ب -ا
 مركز الحيرة -مركز سامراء                                  د -ج
 

 قاضي القضاة في العيد العباسي من قبل الرشيد ىو أول قاضي تقمد منصب  -02
 كعب بن سور -أبو يوسف                                    ب -ا
 أبو الدرداء -قيس بن أبي العاص                       د -ج
 

 الشخص الذي عينو الرسول محمد صمى اهلل عميو وسمم عمى سوق مكة المكرمة لمراقبتيا ىو -02
 عمي بن أبي طالب  -بن سعيد                                ب سعد -ا
 اليعقوبي -المقتدر باهلل                                  د -ج
 

 أسس نظام الشرطة وعرفت وظيفة ) صاحب الشرطة( في عيد اإلمام  -04
 أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو  -عمي بن أبي طالب رضي اهلل عنو                          ب -ا
 عثمان بن عفان رضي اهلل عنو -عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو                           د -ج
 

 إن الخميفة عثمان سمح لمعاوية في القيام بحممة عمى جزيرة قبرص سنة  -04
 ىد 31 -ب                                                           ىد    44 -ا
 ىد44 -ىد                                                              د32 -ج
 

 أول خميفة عباسي استطاع إحياء مجد الخالفة العباسية ىو -04
 المستعصم -ب                الميتدي                                            -ا
 اليعقوبي -المقتدر                                                           د -ج
 

 في أي معركة قتل اإلمام الحسين عميو السالم -41
 معركة اليرموك -معركة ألطف                                                  ب -ا
 معركة احد   -د                                           معركة الخندق      -ج
 
 

 


