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الملخص0

يرمي البحث الحالي إلى تعرؼ " أثر استراتيجية كرة الثمج في تحصيؿ مادة التاريخ لطالبات

الصؼ األوؿ المتوسط ودافعيتيف لتعمـ المادة " ولتحقيؽ ذلؾ اعتمدت الباحثة عمى تصميـ تجريبي

ذي الضبط الجزئي ،وقد اختيرت عينة البحث اختيا اًر عشوائي وبمغ عددىا ( )46طالبة .وزعف

بيف مجموعتيف ،أحداىما تجريبية تضـ ( )03طالبةُ ،درست عمى وفؽ استراتيجية كرة الثمج،
واألخرى ضابطة تضـ ( )06طالبة ،درست بالطريقة التقميدية .وكافأت الباحثة بيف طالبات

مجموعتي البحث في المتغيرات )العمر باألشير ،درجات العاـ الدراسي السابؽ في مادة التاريخ

ومستوى تحصيؿ األبويف) .بالنسبة ألدوات البحث اعدت الباحثة اختبا اًر لمتحصيؿ ومقياس

الدافعية .حيث تـ صياغة ( )03فقرة اختبارية موضوعية مف نوع االختيار مف متعدد ،ومقياس
الدافعية نحو تعمـ التاريخ ،مكوف مف ( )03فقرة .وتـ التحقؽ مف استخراج الخصائص

السايكومترية ،واستخراج معامالت الثبات .وبعد انتياء التجربة ،تـ اختبار مجموعتي البحث
تبيف تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية
باالختبار
التحصيمي ومقياس الدافعية .وعند تحميؿ البيانات ّ
ّ
التي درست المادة عمى وفؽ استراتيجية كرة الثمج في التحصيؿ والدافعية .عمى المجموعة الضابطة

التي درست المادة نفسيا في الطريقة التقميدية .

وفي ضوء ىذه النتائج تـ وضع مجموعة مف التوصيات والمقترحات الخاصة واالستفادة

منيا في مؤسسات تعميمية أخرى ،كالمعاىد ،واقترح إجراء دراسات الحقة استكماال لمبحث الحالي.
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The impact of snowball strategy in the development of
motivation and achievement in the first grade students
average history
M. Fatima Abdel-Abbas Mahdi
University of Mustansiriya / College of Education
Abstract:
The current research aims at knowing the "following a snowball strategy
in the collection of history for students first grade average and Dafiethn to
learn the art." To achieve this, the researcher adopted on an experimental
design with a partial adjustment has chosen a random sample choice and
numbered (62) student And abide by the experimental groups; one of (30)
students studied in accordance with the snowball strategy officer and the
other includes (32) students studied in the traditional manner. The researcher
rewarded students between the two sets of search variables) months old, the
previous school year degrees in history and the level of achievement of the
parents). For research tools researcher prepared a test of the collection and
the measure of motivation where it was drafting (30) paragraph objective
risk trial of multiple choice,, and the measure of motivation to learn about
history, consisting of (35) items. It was sure to extract Alsekoumtrah
characteristics and extract reliability coefficients. After the end of the
experiment, it was tested two groups of research testing and grades measure
of motivation. Upon analysis of the data shows superiority of students in the
experimental group that studied the material in accordance with the strategy
of a snowball in the collection and Aldafieh.aly control group which studied
the same material in the traditional way. In light of these results was a set of
recommendations and proposals and use them in other educational
institutions Kalmaahid developed and proposed for subsequent studies to
complement the current research
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أوالً /مشكمة البحث:

َّ
إف االتجاه السائد في تدريس أغمب المواد الدراسية والسيما المواد االجتماعية ىو استعماؿ

الطريقة التقميدية التي تؤكد جانب الحفظ والتمقيف ،وقمة إسياـ الطمبة وتفاعميـ في المواقؼ

التعميمية ،مما ال يسيـ في رفع مستوى الطمبة وتحصمييـ وىذا ما شارت إليو عدة دراسات منيا

كبير في جميع مجاالت
اً
دراسة (التميمي .)6336 ،فضالً عف أننا نعيش في عصر يشيد تقدماً

الحياة ،لذلؾ ظيرت ضرورة استعماؿ االستراتيجيات التربوية الحديثة ،إذ لـ يكف مقبوالً التمسؾ
بطرائؽ تدريسية محدودة لمجرد التعود عمييا وسيولتيا ،وال ِ
تعط لممتعمـ الدور اإليجابي في العممية
التعميمية ،فيو ال يتفاعؿ معيا ،وال يتمكف مف إبداء رأيو ،وانتقاد آراء غيره ،واالستماع إلى وجيات

نظرىـ واحتراميا .نذنك ارتاءث انباحثت استخذاو استزاتيجياث حذيثت عسى أن تىفع في سيادة تحصيم
طانباث األول انمتىسط ودافعيتهه وحى انمادة .وبىاء عهى ما تقذو حذدث مشكهت انبحث بانسؤال
اآلتي؟
ىؿ الستراتيجية كرة الثمج أثر في تحصيؿ طمبات الصؼ األوؿ المتوسط في مادة التاريخ
ودافعيتيف لتعمـ المادة ؟

ثانيا /أىمية البحث:

تسعى المناىج الحديثة إلى تطوير قدرات المتعمميف في الوصوؿ الى المعرفة العممية ،إذ ليست

اسي وسيمة المدرسة
ىناؾ وسيمة واحدة في التدريس تعد في ح َد ذاتيا كافية ،ويعد المنيج الدر ّ
ي مجتمع ،ويمكف عف طريقو ترجمة األىداؼ التربوية الى
والتربية في تحقيؽ األىداؼ التربوية أل َّ

مواقؼ وخبرات سموكية ،يتفاعؿ معيا الدارسوف ،ويتعمموف مف نتائجيا(.المقاني :2766 ،ص -6

)7ولممنيج عالقة وثيقة بطرائؽ التدريس ،فيي عنصر مف عناصر المنيج "فطريقة التدريس ليا
دور في تحصيؿ الطمبة لممعرفة أو اكتسابيا ،فإذا تعمـ الطمبة األفكار والمفاىيـ بطريقة (الرواية) أو

اإللقاء والتمقيف  ،فإنوُ يتوقع عموماً أف يطبقوا ذلؾ في اإلطار نفسو( .،زيتوف .)202 :6335،ولقد
ِ
أساليبو فاعميتيا في تحسيف تحصيؿ
أكدت العديد مف الدراسات والبحوث في طرائؽ التدريس و
الطمبة ،وتنمية اتجاىاتيـ ،وتعزيز دافعيتيـ  ،وتنميتيا لمعديد مف الميارات العقمية والعممية
واالجتماعية (أمبو سعيدي ،والبموشي . )53 :6337،ولكي تحقؽ التربية أىدافيا وتتجاوز تحدياتيا

ال بد ليا مف أدوات فعالة تعمؿ بيا ،ومف أىـ ىذه األدوات المدرس الناجح المواكب لتطور العممية
التربوية َّ
بكؿ أبعادىا ،ونقوؿ بك ّؿ أبعادىا حتى يكوف ىذا المدرس بحجـ التحوالت والتطورات التي
يشيدىا عالمنا التربوي اليوـ ،فالمدرس المتطور يجب أف يعود طمبتو عمى اإلبداع واإلثراء ،وفيـ

الموضوعات بطرائؽ أكثر رسوخاً ( .عياش والصافي )265: 6335 ،فمادة التاريخ لـ تُعد مجرد
مادة يستمتع المتعمـ بأحداثيا وقصصيا ،وانما ىي قبؿ ىذا كمو رصيد مف الخبرة ،إذ يمكف توظيفيا
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لبناء شخصيتو في جوانبيا كافة ،ولكي يتحقؽ ذلؾ ينبغي أف يعنى بيا بوصفيا مادة دراسية
ضرورية لممتعمميف في ّأية مرحمة تعميمية( .المقاني وعودة ) 73 :2773 ،وأضاؼ
عميو ،وتقمؿ مف مشاعر ِ
ِ
مممو
(قطامي )6332،أ ّف "إثارة دافعية المتعمـ نحو التعمـ تجعمو يقبؿ
ِ
ِ
ِ
اندماجو مف موقؼ التعمـ" ،واثارة الدافعية تعني سعي المتعمـ نحو
حماستو و
احباطو وتزيد مف
و
تحقيؽ الغاية الميمة واليدؼ ذي المعنى بنظرِه (قطامي .) . )060 :6332،وكثي اًر ما ترجع

أسباب تدني التحصيؿ بصورة عامة إلى ضعؼ الدافعية لدى الطمبة ،وكثي اًر ما يمقى المدرس
مسؤولية انصراؼ الطمبة عف الدراسة عمى الطالب نفسو ،في حيف لـ يفكر في كيفية اثارة الدافعية

نحو تعمـ المادة المراد تدريسيا ،ويمكف اف يتـ ذلؾ بإشباع مجموعة الحاجات التي يمكف أف يؤدي

اشباعيا إلى تكويف دوافع نحو تعمـ تمؾ المادة (شوؽ ،2775،ص.)224
لذلك تكمن أىمية البحث في األتي:

يقدـ ىذا البحث في مجاؿ التربية وطرائؽ التدريس استراتيجية حديثة ،يمكف مف خالليا رفعمستوى الدافعية لمطالبات نحو مادة التأريخ.

إفادة القائميف عمى العممية التعميمية مف مشرفيف ومديري المدارس في حث مدرسييـ عمى اتباعاالستراتيجيات والطرائؽ التدريسية التي تثير الدافعية لدى الطمبة نحو المادة الدراسية في المواد

االجتماعية والمواد األخرى

 -عدـ توافر دراسة سابقة اىتمت باستراتيجية كرة الثمج عمى المستوى المحمّي عمى حد عمـ

الباحثة.

ثالثا /أىدف البحث:
ييدؼ البحث الحالي إلى معرفة أثر استراتيجية كرة الثمج في:



تحصيؿ طالبات الصؼ األوؿ المتوسط في مادة التاريخ .

 دافعية طالبات الصؼ األوؿ المتوسط في مادة التاريخ.
رابعا /فرضيات البحث:

ال يوجػػد فػػرؽ ذو دالل ػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )3,33بػػيف متوسػػطي درجػػات الطالبػػات الالتػػييدرسػػف عمػػى وفػػؽ اسػػتراتيجية ك ػرة الػػثمج ،ودرجػػات الطالبػػات الالتػػي يدرسػػف عمػػى وفػػؽ الطريقػػة

التحصيمي لمادة التاريخ.
التقميدية في االختبار
ّ
 -6ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )3,33بيف متوسطي درجات الطالبات الالتي
يدرسف عمى وفؽ ااستراتيجية كرة الثمج ودرجات الطالبات الالتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة

التقميدية في مقياس الدافعية نحو تعمـ مادة التاريخ.
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خامسا /حدود البحث : Limitation of the Research

 - 1طالبات الصؼ األوؿ المتوسط في احدى المدارس المتوسطة او الثانوية النيارية في محافظة
بغداد

 - 6موضوعات كتاب التاريخ لمصؼ األوؿ المتوسط المقرر تدريسو لمعاـ ( )6323 –6322ـ،
الطبعة الرابعة.

سادسا /مصطمحات البحث Research Terms

أوالً :االستراتيجيةStrategyعرفيا ك ٌؿ مف:


(شبر وآخروف" :)6333 ،مجموعة مف االجراءات والوسائؿ التي تستخدـ مف المدرس لتمكيف

المتعمميف مف اإلفادة مف الخبرات التعميمية المخططة وبموغ األىداؼ التربوية المنشودة"

(شبر واخروف.)62 :6333 ،

( الحريري" :)6335 ،الخطة المنتقاة التي يتـ بموجبيا تحديد اجراءات التنفيذ بنحو محكـ ودقيؽ
بما يضمف سير المؤسسة بطريقة مرنة تضمف تحقيؽ االىداؼ المرسومة ،وذلؾ باستغالؿ

االمكانات المتاحة كافة اقصى استغالؿ ومالحظة التغيير المحتمؿ مستقبالً.

(الحريري.)77 :6335 ،

ٍ
بنحو
التعريف االجرائي :مجموعة مف االجراءات المتمثمة بخطوات تدريسية تقوـ بيا الباحثة
متسمسؿ لتحقيؽ اىداؼ الدرس. ،

ثانيا :استراتيجية كرة الثمج  Snow Ball Strategyعرفيا ك ٌؿ مف:



(الشمري ؛)6322ىي احدى استراتيجيات التعمـ النشط تستخدـ في مرحمة التييئة لمدرس

الكتشاؼ المعمومات السابقة قبؿ بداية الدرس كذلؾ يمكف استخداميا في مرحمة تنفيذ الدرس.

(الشمري ؛) 36 :6322



(قطيط:)6326،ىي ازدياد حجـ المعمومات والمفاىيـ لمطمبو مف خالؿ المناقشة والحوار بيف

المعمـ والمتعمـ وبيف المتعمميف أنفسيـ ،وبذلؾ تكوف تشبو كرة الثمج كمما تدحرجت زاد حجميا أكثر
(قطيط) 2 :6326،

وأكثر .

التعريف االجرائي:ىي احدى استراتيجيات التدريس الحديثو التي أدت الى زيادة حجـ معمومات
الطالبات ،وتشبو الكرة كمما تدحرجت زادة كمية المعمومات ،وتوكد جعؿ المتعمـ محور العممية
التعميمية.

ثالثا /التحصيل Achievementعرفو ك ٌؿ مف
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عالـ ( :)6333بأنو "درجة االكتساب التي يحققيا فرد ،أو مستوى النجاح الذي يحرزه ،أو



يصؿ اليو في مادة دراسية أو مجاؿ تعميمي أو تدريس معيف"( .عالـ ،6333 ،ص)033

أبو جادو ( :)6330بأنو "محصمة ما يتعممو الطالب بعد مرور مدة زمنية معينة ،ويمكف



قياسو بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار تحصيمي ،وذلؾ ،لمعرفة مدى نجاح

االستراتيجية التي يضعيا ويخطط ليا المدرس ،ليحقؽ اىدافو وما يصؿ إليو الطالب مف معرفة
تترجـ إلى درجات".

(أبو جادو ،6330 ،ص)263

التعريف االجرائي :ىو ما تحصؿ عميو طالبات (عينة البحث) مف معمومات وافكار يمكف قياسيا
مف خالؿ الدرجات بعد استجابتيف لفقرات االختبار النيائي الخاص بالمادة الخاضعة لتجربة

البحث.

رابعا /الدافعية Motivationعرفيا ك ٌؿ مف:



(االزيرجاوي" :)2772 ،إلقوة التي تحرؾ وتستثير الطالبات لمقياـ بمياـ الدرس.

(االزيرجاوي)23 : 2772 ،

معينة ،ويشعر
)القوة الذاتية التي تحرؾ السموؾ ،وتوجيو لتحقيؽ غاية ّ
( ابوجادوّ 6333 ،
بالحاجة إلييا،أو بأىميتيا المادية أ والمعنوية بالنسبة لو"(ابوجادو.)063 : 6333،
التعريف االجرائي :عممية انفعالية داخمية تتـ بموجبيا استثارة نشاط طالبات الصؼ األوؿ المتوسط

وسموكيف نحو تعمـ مادة التاريخ ،وتقاس بالدرجة التي يحصمف عييا عمى وفؽ لمقياس أعدتوُ
الباحثة ليذا الغرض.

خامسا /التاريخ عرفو كؿ مف:

)23


ىيكػػؿ( )2763أنػػو عمػػـ مػػا كػػاف ومػػا ى ػو كػػائف ومػػا سػػوؼ يكػػوف.

(ىيكػػؿ،2763،

الطيطػػي ":6335سػػجؿ الح ػوادث الػػذي يسػػعى الػػى محاولػػة مافعمػػو االنسػػاف ،ومػػا فكػػر فيػػو ،أو
(الطيطي.)662 :6335 ،

تطمع اليو منذ وجوده".

التعريؼ االجرائي :ىو المعػارؼ التاريخيػة المتضػمنة فػي الفصػوؿ الثالثػة االولػى مػف كتػاب التػاريخ
لمصػػؼ االوؿ المتوسػػط الػػذي سػػيدرس لطالبػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة طيمػػة مػػدة تجربػػة

البحث.

اإلطار النظري :Theoretical Framework
 )1استراتيجية كرة الثمج :Snow Ball :
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تعػػد النظريػػة البنائيػػة مػػف أىػػـ االتجاىػػات التربويػػة الحديثػػة التػػي تمقػػى رواج ػاً واسػػعاً واىتمام ػاً

يسي المعاصر،وانيا نظرية جديدة في التدريس والتعمـ تقوـ عمى فكرة
متزايداً في الفكر التر ّ
بوي والتدر ّ
د
ػائي مبنػي عمػى
التدريس مف اجؿ الفيـ واعتمػاد المػتعمـ مركػ اًز لمعمميػة التدريسػية،أي إف التػدريس البن ّ

أف المػ ػػتعمـ مػ ػػتعمـ نشػ ػػط وايجػ ػػابي ،و د
أف المعمػ ػػـ ىػ ػػو مػ ػػدرب وقائػ ػػد لعمميػ ػػات الػ ػػتعمـ (العقيمػ ػػي
مبػ ػػدأ ّ
. )643:6333،واستراتيجية كرة الثمج ىي احد االستراتيجيات الحديثة التي تعمؿ عمى زيػادة حجػـ
المعمومػػات لمطمبػػة مػػف خػػالؿ الحػوار والمناقشػػة التػػي تمػػنح الطمبػػة فرصػػة الحػػديث والمناقشػػة وتمتػػاز

بكونيا إستراتيجية بسيطة يمكف تطبيقيا في الدروس حيث تطمب المدرسو مف الطالبات اإلجابة عف

السػ ػؤاؿ ال ػػذي قام ػػو بطرح ػػو عم ػػييف ،أو إعط ػػاء افك ػػارىف الخاص ػػة بإعط ػػائيف فتػ ػرة قص ػػيرة لمتفكي ػػر
والتمخيص لممعمومات الضرورية ،ويمكف استخداميا فػي مرحمػة التييئػة لمػدرس الكتشػاؼ المعمومػات

السػػابقة ليػػف ،وكػػذلؾ يمكػػف اسػػتخداميا خػػالؿ تنفيػػذ الػػدرس ،د
إف الغايػػة مػػف ىػػذه االسػػتراتيجية ىػػي
إعطػػاء المتعممػػيف وقتػػاً ليوضػػحوا ويتػػأمموا فػػي افكػػارىـ قبػػؿ أف يطرحوىػػا عمػػى بقيػػة الطمبػػة الصػػؼ

والمدرسة)Wald&Michael,2000,p:91(.

خطوات تنفيذ استراتيجية كرة الثمج:

يتطمب أتباع الخطوات االتية عند تنفيذ االستراتيجية:

الجانبي ،ومالحظة الصور والرسوـ المصاحبة (الخرائط ) ثـ
 -2قراءة عنواف الموضوع الرئيس و
ّ
اسألي نفسؾ عف ماذا يتحدث الموضوع بالضبط ؟
 -6قراءة الموضوع قراءة سريعة واحذفي الكممات المتكررة
 -0اكتبي في ورقة ممخص حوؿ الموضوع.

 -2إقرائي الموضوع شفييا وسماع صوتكي عند القراءة وتصحيح األخطاء إف وجدت .
وبذلؾ حققت معادلة ((:قراءة +كتابة +تحدث +استماع= تمخيص الموضوع)) ،وقد تـ
االعتماد عمى الخطوات أعاله في تدريس الطالبات و في إعداد الخطط التدريسية.

أركان استراتيجية كرة الثمج:

أوالً :الحافز :تزويد الطمبة بحافز أو مالحظة تعكس المعيار الميـ في الدرس المخصص لذلؾ

اليوـ ،ثـ يعطي الطمبة وقتاً لمتفكير الصامت حوؿ السؤاؿ المطروح .والمطموب مف ك ّؿ طالبة في
ىذا الوقت التركيز والتفكير بيدوء ،ثـ تسجيؿ إجاباتيف ومالحظاتيف ،لتوضيح افكارىف .
ثانياااااااااً :الحركااااااااة :تطمػ ػ ػ ػػب المدرسػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف جميػ ػ ػ ػػع الطالبػ ػ ػ ػػات أف يشػ ػ ػ ػػتركف مػ ػ ػ ػػع الصػ ػ ػ ػػؼ كمػ ػ ػ ػػو

فيم ػ ػ ػ ػػا ق ػ ػ ػ ػػامف بتس ػ ػ ػ ػػجيمو م ػ ػ ػ ػػف مالحظ ػ ػ ػ ػػات ،بحي ػ ػ ػ ػػث تنتق ػ ػ ػ ػػؿ الممارس ػ ػ ػ ػػات الفعال ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف طالب ػ ػ ػ ػػة

إل ػ ػ ػ ػػى طالب ػ ػ ػ ػػة وتس ػ ػ ػ ػػتمر ،الش ػ ػ ػ ػػتراؾ أكث ػ ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػ ػػدد م ػ ػ ػ ػػف الطالب ػ ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػػرح الم ػ ػ ػ ػػادة .وتق ػ ػ ػ ػػوـ

المدرسػ ػ ػ ػ ػػة خالليػ ػ ػ ػ ػػا بتػ ػ ػ ػ ػػدويف إجابػ ػ ػ ػ ػػات الطالبػ ػ ػ ػ ػػات عمػ ػ ػ ػ ػػى السػ ػ ػ ػ ػػبورة أو شاشػ ػ ػ ػ ػػة العػ ػ ػ ػ ػػرض ،ألنػ ػ ػ ػ ػػو
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التوق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ يعن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود…والم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوت .والنياي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذوباف لكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػثمج .
(جابر،2777،ص) 76
ثالثا :االتجاه :يعد االتجاه (البوصمة) عامالً ميماً في تحديد مصير كرة الثمج ،فيي يجب أف تتجو

إلى حيث تستطيع أف تتحرؾ أكثر فأكثر ليس ،إلى حيث تصطدـ بما يفتؾ بيا ،ويحطميا.

رابعا :التطور :كمما تحركت كرة الثمج باتجاه معيف ،كمما كبرت ،وصارت أفضؿ وأقوى ،وىذا ىو
الناتج الذي نريده مف كرة الثمج

مميزات أركان استراتيجية كرة الثمج:

 ليس ىناؾ وسائؿ ومراحؿ محددة مسبقاً ليذا النوع مف االستراتيجية في التحرؾ … في كؿ
خطوة يكوف ىناؾ متغيرات واحداثيات جديدة ،يتـ عمى ضوئيا رسـ التكتيؾ المطموب في تمؾ

الخطوة.

 استغالؿ الفرص ،األجواء التي تتحرؾ فييا استراتيجية كرة الثمج ىي اجواء غير صحية كما
قمنا في األعمى ،لذلؾ يكوف استغالؿ الفرص التي تظير ىنا وىناؾ يكوف شيئا في غاية األىمية

 التركيز في اليدؼ والحافز ما يجعؿ كرة الثمج تنحرؼ عف مسارىا ،أو تتوقؼ ،وفي ذلؾ

موتيا ىو عندما يضيع اليدؼ أو الحافز لذلؾ ،وميما كاف ،ال يجب أبدا أف يغيب اليدؼ عف
(رشيد ) 6 :6323،

العيف ،أو ينطفئ الحافز مف القمب.
 )2دافعية التعمم Learning Motivation

المدرسي ،أي قوة
دافعية التعمـ ىي القوة التي تستثير المتعمـ ،والتي تدفعو لمقياـ بالعمؿ
ّ
الحماس أو الرغبة لمقياـ بمياـ الدرس ،إف مشكالت التعمـ واحباطاتو عند المتعمميف ناتج عف عدـ

قدرة المعمـ عمى استثارة دافعية المتعمميف لمدرس ،ويعد تحقيؽ فيـ الدرس واتقانو ،وممارستو

،والنجاح فيو مف أقوى دوافع المتعمـ ،ومصدر االستثارة داخمية عند المتعمـ (األزيرجاوي،2772 ،

ص  )23وا ف أستثارة الدافعية لممتعمميف تكوف مف خالؿ قياـ المعمـ بتييئة بيئة صفية أكثر إيجابية
التعميمي ،ألنو يحقؽ أىدافو ،ويشبع حاجاتو المعرفية،
لمتعمـ ،تؤدي إلى إقباؿ المتعمـ عمى المحتوى
ّ
(الفرماوي  ،6332 ،ص.)53
طرق تنمية دافعية التعمم

يشير ( )Ormrod, 1995إلى َّ
أف تنمية دافعية التعمـ تكوف مف خالؿ ماياتي:

 -1ربط الموضوعات بحاجات الطالب الحالية والمستقبمية.
 -2التركيز في اىتمامات الطالب الحالية.

 -3إظيار االىتماـ با الموضوعات (المعمموف نماذج في اىتماميـ بالمادة الدراسية).
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 -4إيصاؿ االعتقاد لمطالب أنيـ يودوف التعمـ بحيث يصبحوف ميتميف ومدفوعيف داخميا إلتقاف

التعمـ مف خالؿ كالـ المعمميف وأفعاليـ.

 -5تركيز انتباه الطالب في األىداؼ التعميمية بدال مف األىداؼ األدائية.
 -6تشجيع الطالب عمى االستفادة مف أخطائيـ بنحو بناء.

دراسات سابقة :

أوال /دراسات متعمقة باستراتيجية كرة الثمج (التوجد دراسات سابقةعنيا )
ثانيا /دراسات متعمقة بالدافعية
اسم الباحث

هدف الدراسة

المكان

المرحلة

العٌنة

األدوات

حسٌن 0202

اثر استخدام الملخصات
العامة فً تحصٌل طالبات
الصف الرابع العام
ودوافعهنَّ لتعلم مادة
التارٌخ"

العراق

الصف
الرابع
العام

مجموعتان
تجرٌبٌة
وضابطة

 اختبار تحصٌلً.مقٌاسا ً للدافعٌة كان
ٌالئم دراستها,
واعدت اختبارا
تحصٌلٌا من نوع
اختٌار من متعدد
رباعً البدائل
ٌتألف من ()02
فقرة

الشرعة0222

التحقق من اثر اعتماد
االسئلة كاستراتٌجٌة
لتدرٌس مبحث التارٌخ فً
التحصٌل وتنمٌة الدافعٌة
للتعلم وتنمٌة مفهوم
الذات.

االردن
(البادٌة
الشمالٌة
الغربٌة)

الصف
العاشر
(رابع
ثانوي)

 26طالبا ً
فً
مجموعتٌن
تجرٌبٌة
وضابطة.

اختبار تحصٌل.مقٌاس الدافعٌةللتعلم الذي عربه
وطوره
القطامً.0990,
مقٌاس مفهومالذات.

 اختبارت.
معامالت
االرتباط
الثنائٌة
البٌنٌة.

&Carrol
Leander ,
2001

تصمٌم برنامج قائمة على
استراتٌجٌات التعلم
المتمثلة بتقنٌات طرح
االسئلة لتحسٌن مهارات
التفكٌر عال المستوى
واستراتٌجٌة تعلم
التعاونً لزٌادة الدافعٌة
وتعزٌز المهارات
االجتماعٌة فً مادة
االجتماعٌات

الوالٌات
المتحدة
االمرٌكٌة
(الغرب
االوسط)

الصف
الخامس

مجموعة
واحدة

اختبار تفكٌر -مقٌاس الدافعٌة

اختبار ت

إجراءات البحث Research Procedures

الوسائل
االحصائٌة
 اختبارت

النتائج
الفرق دال
احصائٌا ً بٌن
المجموعتٌن
التجرٌبٌة
والضابطة فً
التحصٌل
والدافعٌة نحو
تعلم مادة التارٌخ
لصالح المجموعة
التجرٌبٌة.
وجود فرق ذي
داللة احصائٌة فً
االختبار
التحصٌلً
ومقٌاس الدافعٌة
ومفهوم الذات
لصالح المجموعة
التجرٌبٌة.
وجود فرق ذي
داللة احصائٌة
بٌن االختبار
القبلً والبعدي
فً مقٌاس
الدافعٌة واختبار
التفكٌر

منيج البحث واجراءاتو :تـ اختيار المنيج التجريبي لموصوؿ الى ىدؼ البحث ،والتحقؽ مف
فرضياتو ،ويتضمف ىذا المنيج الخطوات واإلجراءات االَتية:
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 )2التصميم التجريبي :وبما د
مستقال ،وعامميف تابعيف .لذا تـ اعتماد
أف ليذه الدراسة متغي اًر
ً

البعدي ،والجدوؿ ( )2يوضح
التصميـ التجريبي ذي المجموعتيف التجريبية والضابطة ذات االختبار
ّ
ذلؾ.

جدول ()1
ت
0
0

المتغٌر المستقل
استراتٌجٌة (كرة الثلج)
-

المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

التابع

نوع االختبار

التحصٌل +الدافعٌة

بعدي

وعينتو:
 )2مجتمع البحث
ُ

يتمثؿ مجتمع البحث بطالبات الصؼ االوؿ المتوسط  .فقد تـ اختيار مديرية تريبة الرصافة

األولى ،وبشكؿ عشوائي ،كما تـ اختيار مدرسة (الرافديف) بشكؿ عشوائي أيضاً .تـ اختيار شعبة
(أ) لتمثؿ المجموعة التجريبية وشعبة (ب) لتمثؿ مجموعة الضابطة وبشكؿ عشوائي ،وتضـ شعبة

أ ( )00طالبة ،في حيف تضـ شعبة بػ( )02طمبة .تـ استبعاد الطالبات الراسبات احصائياً مف كال
المجموعتيف ،والبالغ عددىف ()6طالبة في شعبة (أ) و( )0طالبات في شعبة (ب) ()6وبذلؾ بمغ
عدد طالبات المجموعة التجريبية ( )03طالبة ،والمجموعة الضابطة ( )06طالبة ،وكما موضح في

الجدوؿ (.)6

جدول ( )2توزيع طالبات عينتي البحث بين المجموعة التجريبية والضابطة
المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة
المجموع

الشعبة
أ
ب

عدد افراد العٌنة قبل
االستبعاد
00
03
26

عدد الراسبات
0
0
6

عدد افراد العٌنة بعد
االستبعاد
02
00
20

 )2تكافؤ مجموعتي البحث :قبؿ الشروع بالتجربة تـ إجراء تكافؤ مجموعتي البحث إحصائياً في
بغض المتغيرات التي قد يكوف ليا اثر في دقة النتائج ،ىذه المتغيرات ىي:

 العمر الزمني لمطالبات محسوباً باألشير:

قامت الباحثة بتوزيع استمارة معمومات خاصة بطالبات المجموعة الضابطة والمجموعة

التجريبية مف أجؿ الحصوؿ عمى المعمومات الخاصة بالعمر الزمني ليف ،وتحصيؿ الوالديف
الدراسي  ،وتـ التحقؽ مف صحة المعمومات الخاصة بالعمر الزمني بعد االطالع عمى البطاقة

المد رسية لكؿ طالبة مف طالبات عينة البحث .وباعتماد االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف تبيف عدـ
توافر فرؽ ذي داللة احصائية عند مستوى ( )3.33بيف طالبات المجموعتيف الضابطة والتجريبية،

وىذا يعني تكافؤ طالبات المجموعتيف احصائياً في متغير العمر الزمني ،الجدوؿ (.)0
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جدول ( )3المتىسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمجمىعتي البحث في متغير العمر الزمني
محسىبا ً باألشهر
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابً

التجرٌبٌة
الضابطة

02
00

020,600
020,693

االنحراف
المعٌاري
0,033
3,322

القٌمة التائٌة
المحسوبة

الداللة اإلحصائٌة

2.220

غٌر دالة

 تحصيل الوالدين الدراسي:
يقصد بو تحصيؿ كؿ مف األُـ واألب لطالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة وبعد التحقؽ مف

داللة الفرؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في ىذا المتغير باعتماد مربع كاي (كا )6ظير د
أف
الفرؽ لـ يكف ذا داللة احصائية ،وىذا يعني تكافؤ المجموعتيف في ىذا المتغير ،الجدوؿ (.)2
جدول ( )4تكافؤ طالبات مجموعتي البحث في متغير تحصيل الوالدين الدراسي

التحصٌل
الدراسً
لألب
التحصٌل
الدراسً
لألم

المجموعة

العدد

ابتدائٌة
ومتوسطة

اعدادٌة

معهد
وكلٌة
فما فوق

تجرٌبٌة
ضابطة

02
00

3
3

3
6

03
06

المجموع
تجرٌبٌة
ضابطة

20
02
00

02
2
6

06
2
6

00
03
02

المجموع

20

00

00

03

مربع كاي
المحسوبة

مربع
كاي
الجدولٌة

الداللة
االحصائٌة عند
مستوى
()2,26

2,092
6,99

غٌر دالة

2,092

 درجات العام الدراسي السابق في مادة التاريخ .
حصمت الباحثة عمى درجات الطالبات مف السجؿ الخاص بالمدرسة في مادة التاريخ لمعاـ
السابؽ كما ىو موضح في الجدوؿ (. )2جدوؿ
جدول ()4

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمجموعتي البحث في متغير اختبار المعمومات السابقة في
مادة التاريخ
المجموعة

حجم
العٌنة

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

التجرٌبٌة

02

9.3226

0.00632

23

521839

22030.3

الضابطة


درجة
الحرٌة

درجات مقياس الدافعية نحو تعمم مادة التاريخ
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22

القٌمة التائٌة
المحوسبة

الجدولٌة

2.236

0

الداللة
االحصائٌة عند
مستوى()2,26
غٌر دالة
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تـ تطبيؽ مقياس الدافعية الذي أ َّ
ُعد ألغراض ىذا البحث عمى الطالبات عينة البحث ،وبعد
َّ

تبيف عدـ توافر
تفريغ استجابات الطالبات عف المقياس وباعتماد االختبار التائي لعينتيف مستقمتيفّ ،
فرؽ ذي داللة احصائية عند مستوى ( )3,33بيف درجات طالبات المجموعتيف التجريبية

مما يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي البحث في ىذا المتغير ،الجدوؿ (.)3
والضابطةّ ،
جدول ()5

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمجموعتي البحث في مقياس الدافعية نحو تعمم مادة
التاريخ

المجموعة

حجم العٌنة

التجرٌبٌة

02
00

الضابطة

درجة
الحرٌة

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

39,226

22 00,269

30,609

06,629

القٌمة التائٌة
المحوسبة

الجدولٌة

0,696

0

الداللة
االحصائٌة عند
مستوى()2,26
غٌر دالة

مستمزمات البحث:

 .2تحديد المادة العممية :تـ تحديد المادة العممية التي ستدرس في أثناء التجربة بالفصوؿ الثالثة
األولى مف كتاب تاريخ الحضارات القديمة.

 .6صياغة االىداف السموكية :تشغؿ االىداؼ السموكية مكانو ميمة في عممية التدريس ،فيي
ركف أساسي لتخطيط الدروس ،واعداد االختبارات ،لذا تـ اعداد ( )63ىدفاً سموكياً ولممستويات
الثالثة االولى مف تنصيؼ بموـ (المعرفة ،الفيـ ،التطبيؽ) .عرضت عمى مجموعة مف ذوي الخبرة
واالختصاص ،وتمت الموافقة عمى جميعيا عدا بعض التعديالت الطفيفة ،كما في ممحؽ (.)2

 .0اعداد الخطط التدريسية :تـ اعداد ( )22خطة تدريسية ،عرض انموذجاف منيا ممحؽ ()6
عمى مجموعة مف ذوي الخبرة واالختصاص ،وتـ الموافقة عمييا وبذاؾ اعتمدت في تدريس المادة.

أداة البحث:

تـ بناء أداتيف لجمع البيانات ،واختبار فروض البحث ،أحدىما اختبار لقياس التحصيؿ
َّ

أف البحث اعتمد عمى المنيج التجريبي لذا د
الدراسي لمطالبات ،واآلخر مقياس الدافعية .بما د
إف
افضؿ طريقة لمتحقؽ مف فرضيتو وىدفو ىو اعداد :

 )2اختبار تحصيمي يطبؽ بعد االنتياء مف التجربة .وفي ضوء المحتوى واالىداؼ السموكية تـ
اعداد خريطة اختبارية ،لضماف توزيع الفقرات بنحو صحيح وحسب االىمية المبينة لفصوؿ

المحتوى واالىداؼ السموكية وكما موضح في جدوؿ (.)4الجدوؿ
( )6الخريطة االختبارية
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األهمٌة
عدد
الفصل
النسبٌة
الصفحات
للفصول
%06
09
األول
%02
06
الثانً
%06
09
الثالث
األهمٌة النسبٌة األهداف السلوكٌة
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معرفة

فهم

تطبٌق

المجموع

معرفة

فهم

تطبٌق

مجموع
الفقرات

عدد الفقرات لكل مستوى

عدد األهداف السلوكٌة

02
02
06
06

00
02
00
00

3
6
0
00

06
06
02
32

3
0
6
00

6
3
3
00

0
0
0
6

00
3
00
02

تـ ايجاد انواع الصدؽ اآلتية
 صدق االختبارَ :
لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري لالختبار تـ عرضو عمى مجموعة مف ذوي الخبرة واالختصاص
 ،وقد تمت الموافقة عمى جميعيا عدا بعض التعديالت .وبذلؾ يعد االختبار صادقاً صدقاً ظاىرياً.
تطبيق االختبار عمى العينة السموكية:

طبؽ ىذا االختبار بنحو اولي عمى عينة استطالعية اُختيرت مف مجتمع الدراسة ليا مواصفات

مشابيو لمواصفات عينة البحث ،وذلؾ لغرض معرفة الوقت المستغرؽ لإلجابة ،ووضوح تعميمات
اإلجابة ،والتثبت مف وضوح فقرات االختبار ،وتشخيص سيولة الفقرات وصعوبتيا.

تألفت العينة االستطالعية مف( )232طالبة ،تـ اختيارىـ مف متوسطة (اشور)  ،وقد بمغ متوسط

الوقت المستغرؽ لإلجابة ( )23دقيقة تقريباً .وبعد تطبيؽ االختبار اتضح أ دف جميع فقراتو واضحة.

التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار:

ألجؿ التحقيؽ مف خصائص الفق ارت قامت الباحثة -بعد تصحيح اجابات الطالبات -بترتيب

تـ اخذ نسبة
الدرجات تنازلياً مف اعمى درجة ،وكانت ( )02إلى أوطأ درجة ،وكانت ( ،)2إذ ّ
( )%65مف اعمى الدرجات وأوطئيا لتُمثؿ المجموعة العميا والدنيا ،اذ تراوحت درجات المجموعة
العميا بيف ( )62-02درجة ،وقيـ درجات المجموعة الدنيا بيف ( ،)22-2بعدىا ُحمّمت اجابات
النحو اآلتي:
المجموعتيف العميا والدنيا احصائياً ،إليجاد الخصائص السايكومترية لالختبار عمى ّ
-صعوبة فقرات االختبار :وىو النسبة المئوية لعدد الطالبات االتي اجبف اجابة صحيحة في كال

فو ِجد ّأنيا تراوحت بيف (-3,64
المجموعتيف العميا والدنيا .وبعد حساب معامؿ صعوبة الفقراتُ ،
يقرره المتخصصوف في مجاؿ القياس والتقويـ،
 ، ،)3,55وىو معامؿ صعوبة مقبوؿ بحسب ما ّ

الجيدة ىي التي يتراوح معامؿ صعوبتيا بيف (( ،)3,63-3,63الظاىر وآخروف:2777 ،
فالفقرة ّ
جيدة ومناسبة.
 ،)267لذا تُ ّ
عد فقرات االختبار التحصيمي ّ
 -قوة تميز الفقرات :اي قدرة الفقرات عمى التميز بيف الطمبة ذوي المستويات العميا والطمبة ذوي

المستويات الدنيا مف حيث الصفة التي يقيسيا االختبار (عوده ،2762 ،ص  .)55وبتطبيؽ
قوة تمييزىا يتراوح بيف بيف
قوة تمييز الفقرات؛ وجدت الباحثة ّ
أف ّ
المعادلة الرياضية الخاصة لحساب ّ
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قوة تمييزىا ( )3,63فاكثر (الظاىر
( ، ،)3,54-3,62وتُ ّ
عد الفقرة مقبولة اذا كانت ّ
وآخروف.)203 :2777،

الجيد ىو الذي يتـ اختياره مف طالب
فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار التحصيمي :البديؿ ّ
عد اختياره اجابة خاطئة (العزاوي،)60 :6336،
وي ّ
وأكثر بنسبة ال تقؿ عف ( )%3مف الطمبةُ ،
إف
وبتطبيؽ المعادلة الرياضية الخاصة ُو ِج َد أف معامالت فعالية جميع البدائؿ الخاطئة سالبة ،أي ّ
ىذه البدائؿ جذبت إلييا اجابات أكثر مف طالبات المجموعة الدنيا موازنة باجابات طالبات

جيدة
المجموعة العميا ،وىذا يعني أف البدائؿ ّ

-ثبات االختبار :اعتمدت الباحثة معادلة (كيودر ريتشاردسوف )63-لحساب ثبات االختبار

متعدد
ألف جميع فقراتو موضوعية مف نوع االختيار مف
ّ
التحصيمي (االتساؽ الداخمي لالختبار)؛ ّ
(عودة .)022 :2773،وبمغ معامؿ الثبات المحسوب بيذه المعادلة ( ،)3.62وتشير البحوث في
مجاؿ القياس والتقويـ الى اف االختبار يكوف ثابتاً اذا كانت قيمتو مساوية لػ( )3,53أو أكثر

إف االختبار التحصيمي يتّصؼ بالثبات.
مما يم ّكف القوؿّ :
(عودةّ ،)656 :2777،
االختبار التحصيمي بصيغتو النيائية:

جاىز لمتطبيؽ عمى
ًا
بعد ايجاد صدؽ االختبار وثباتو والتحميؿ االحصائي لفقراتو ،كاف االختبار
تكوف االختبار مف ( )03فقرة موضوعية مف نوع االختيار مف
طالبات مجموعتي البحث  ،إذ ّ

متعدد ،وكؿ فقرة تحتوي عمى اربع بدائؿ واحد صحيح والثالثة البقية خاطئة ،الممحؽ (.)0
ّ
)2بناء مقياس الدافعية

ألجؿ قياس اثر استراتيجية كرة الثمج في تنمية الدافعية لدى افراد عينة البحث ،وبالتالي تحقيؽ
األوؿ المتوسط ،لذا كاف
اىدافو يتطمب بناء مقياس ُيعتمد لقياس الدافعية نحو تعمـ التاريخ لطالبات ّ
مف الواجب اعداد مقياس الدافعية ،ومف ثـ تطبيقو عمى طالبات مجموعتي البحث  ،وبعد اطّالع

قررت بناء مقياس خاص ببحثيا ،وذلؾ باتّباع االجراءات
الباحثة عمى عدد مف مقاييس الدافعية ّ
اآلتية:

أ -تحديد ىدف المقياس :ىو قياس الدافعية نحو تعمّـ التاريخ لممرحمة المتوسطة.

ب -االطالع عمى االدبيات التربوية والدراسات السابقة :اطّمعت الباحثة مقاييس سابقة متعمقة
بالموضوع نفسو عمى المستوى المحمي فضالً عف المقاييس العربية وفي حدود ما أُتيح لمباحثة.

ج -بناء فقرات المقياس ودرجاتو :تـ بناء ( )03فقرة لممقياس  ،واعتُمد مقياس ليكرت الثالثي
يضـ ثالثة بدائؿ لإلجابة عف فقراتو وىي (موافقة ،وال ادري ،وغير موافقة) ،كما تـ وضع
الذي
ّ
تعميمات االستجابة لفقرات المقياس تضمنت اليدؼ منوُ وكيفية االجابة عف فقراتو ،ممحؽ()2
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ِ
بصيغتو األولية عمى مجموعة مف المح ّكميف المتخصصيف في
صدق المقياسُ :ع ِرض المقياس
التربية وعمـ النفس لمتثبت مف سالمة صياغة الفقرات ووضوحيا او تعديؿ ما يتطمب مف الفقرات
بالتغيير....وبيف الخبراء مالحظاتيـ ،واقترح ( )%63-%53منيـ
سواء بالحذؼ أـ باإلضافة أـ
ّ
أما بقية الفقرات فقد حازت عمى اتفاؽ
تعديؿ بعض الفقرات ،عمماً اف التعديالت لـ
ِ
تستدع الحذؼّ ،

الخبراء لصالحيا ،الممحؽ (.)2

 التطبيق االستطالعي األول لمقياس الدافعية:
لمتثبت مف وضوح تعميمات المقياس وفقر ِ
اتو وتحديد الوقت الالزـ لإلجابة عنو طَبؽ عمى عينة

ىف مف متوسطة
األوؿ المتوسط بمغ عددىا ( )256طالبة تـ اختيار ّ
عشوائية مف طالبات الصؼ ّ
يدؿ عمى وضوحيا
مما ّ
(اشور) ولـ تستفسر ّأية طالبة في أثناء االستجابة لفقرات المقياسّ ،
األوؿ المتوسط .وكاف الغرض مف
ووضوح تعميمات المقياس ومالءمتيا لمستوى طالبات الصؼ ّ
تطبيؽ المقياس التّعرؼ عمى الخصائص السايكومترية لو وكما يأتي:

 صدق البناء (االتساق الداخمي لممقياس):

ويقصد بصدؽ البناء تحميؿ درجات المقياس استناداً الى البناء النفسي لمظاىرة المراد قياسيا أو
ُ
معيف ،تـ احتساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية
في ضوء مفيوـ نفسي ّ
لممقياس وكانت أجمعيا دالة ،وىذا يعني اف جميع الفقرات تسير إلى اتّجاه واحد في مقياس الدافعية
(عبد الرحمف.،)635 :2775،

 ثبات مقياس الدافعية:

عد معامؿ ثبات ّأية اداة في قياس ظاىرة ما مف الخصائص الميمة التي يجب توافرىا االداة
ُي ّ
العينة االستطالعية الثانية؛ اعتمدت معادلة (ألفا-
طبقت الباحثة االختبار عمى ّ
 ،وبعد أف ّ

عد ىذا معامؿ استقرار
وي ّ
كرونباخ) لحساب ثبات المقياس ،إذ بمغ قيمة معامؿ الثبات (ُ ،)3,57
جي ًدا ومقبوالً (عودة ، )656 :2773،وبعد ِ
ىذه االجراءات تـ اإلبقاء عمى جميع فقرات المقياس،
ّ
وكاف جاى اًز لمتطبيؽ.

سادساً :اجراءات تطبيق التجربة

 -2طُبقت التجربة مع بداية الفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ الدراسي ()6323-6322ـ بتاريخ

()6322/7/03ـ وانتيت بتاريخ ()6323/2/23ـ ،بواقع حصتيف اسبوعياً لك ّؿ مف المجموعتيف
التجريبية والضابطة .واستمرت التجربة (فصؿ دراسي) ،وفي نياية التجربة تـ تطبيؽ االختبار
النيائي التحصيمي ومقياس الدافعية نحو مادة التاريخ عمى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة.
ثـ صححت اجابات الطالبات.

417

العذد  – 226المجلذ الثالث لسنت 2028م 2419 -هـ

مجلت األستار

عرض النتائج (تحميميا وتفسيرىا)

اليدف األول :لمتحقؽ مف فرضية البحث التي تنص عمى عدـ وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف
مجموعتي البحث االولى والثانية في االختبار التحصيمي البعدي وبعد معالجتيا احصائياً اظيرت
النتائج اف متوسط درجات المجموعة التجريبية بمغ (()36.77وانحراؼ معياري ( )3.22في حيف
بمغ المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة ( ،)22.59وانحراؼ معياري ( )3.73ولمعرفة

داللة الفرؽ تـ استعماؿ االختبار التائي ( )t-testلعينتيف مستقمتيف واظيرت النتائج كما موضح

في جدوؿ (.)5

جدول ()7المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات التحصيل لطالبات المجموعتين
التجريبية والضابطة

المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

العدد
30
32

المتوسط الحسابً
36.77
22.59

االنحراف
3.22
3.73

القٌمة التائٌة المحسوبة

الداللة اإلحصائٌة

15.96

دالة

اليدف الثاني :التحقؽ مف أثر استراتيجية (كرة الثمج) في تنميو دافعية طالبات الصؼ األوؿ
المتوسط نحو تعمـ مادة التاريخ .لمتحقؽ مف فرضية البحث التي تنص عمى عدـ وجود فرؽ ذو
داللة احصائية بيف مجموعتي البحث االولى والثانية في مقياس الدافعية نحو تعمـ مادة التاريخ

أف متوسط درجات المجموعة التجريبية بمغ ((،)91.43
وبعد معالجتيا احصائياً اظيرت النتائج ّ
وانحراؼ معياري ( ،)12.88في حيف بمغ المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة

( ،)82.22وانحراؼ معياري ( )16.74ولمعرفة داللة الفرؽ تـ استعماؿ االختبار التائي ()t-test
لعينتيف مستقمتيف ،واظيرت النتائج كما موضح في جدوؿ (.)6
جدول ()8

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات مقياس الدافعية لطالبات المجموعتين التجريبية
والضابطة

المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

العدد
02
00

المتوسط الحسابً
91.43
82.22

االنحراف
12.88
16.74

القٌمة التائٌة المحسوبة

الداللة االحصائٌة

2.42

دالة

ثانياً /تفسير النتائج الخاص باليدف االول:
أف استراتيجية (كرة الثمج) قد تفوقت عمى الطريقة
مف الواضح مف النتائج التي ُع ِرضت ّ
االعتيادية في تدريس التاريخ ورّبما يعود ذلؾ إلى:

 -2أ ّف المرحمة األولى مف االستراتيجية كانت بمنزلة عصؼ ذىني قامت عمى قراءة الموضوع
وتمخيص المادة الدراسية في حدود مستوياتيف المثيرة لمتفكير مما شجع الطالبات عمى توليد اكبر
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قدر مف االفكار خالؿ مدة قصيرة وبإشراؼ المعممة مما اثار اىتماـ الطالبات عند عرض موضوع
الدرس بدالً مف تقديـ المعمومات جاىزة ،وىذا يتفؽ مع ما جاء بو (الزغوؿ" )6335،أف مف طرؽ
ّ
اثارة الدافعية  ،لدى المتعمميف ىو تقديـ موضوع الدرس بشكؿ يثير االىتماـ لدى المتعمميف ،مثؿ

طرح سؤاؿ غريب ،أو طرح أسئمة مثيرة لدى المتعمميف" (الزغوؿ.)232 :6335،

النمط التقميدي عند تدريس المادة وىذا
 -6أ ّف االستراتيجية أعطت الحافز لمطالبات والخروج مف ّ
يعد احد اركاف االستراتيجية.
محفز
 -0تنوع كبير في تمخيص الموضوعات ،وابراز المفاىيـ والعناويف لمطالبات كاف عامالً و اً
ومشجعاً ليـ يحثيـ عمى المشاركة ،إذ تتحرر الطالبة طيمة مدة الحصة الدراسية مف القيود ،وذلؾ

مف خالؿ إبداء آراؤه الخاصة ،ومف ثـ تكوف الطالبة أكثر سعيا لمقراءة والمعرفة وطرح األسئمة.

ب :تفسير النتائج الخاص باليدف الثاني:

توص َؿ الييا ىذا البحث ظير أف استراتيجية (كرة الثمج) تفوقت ايضاً-
بعد عرض النتائج التي ّ
عمى الطريقة االعتيادية في الدافعية نحو تعمـ مادة التاريخ ،ورّبما يعود ذلؾ إلى:

 -2إتاحة الفرصة لمطالبات في التجريب ،واكتشاؼ ما ىو جديد ،حررىف مف عامؿ الخوؼ
والخجؿ ،وفتح أماميف آفاؽ جديدة عمى انجازات متطورة.

 -6ساعدت استراتيجية كرة الثمج عمى حفظ المادة واستذكارىا مف قبؿ الطالبات ،مف خالؿ تقديـ
التغذية الراجعة في التعميـ ،فيي تساعد في تنقيح األفكار والمعمومات وتعديميا ،وبذلؾ اثارة دافعية

الطالبات في البحث والتقصي عف الحقائؽ.
ثالثاً /االستنتاجات:

بعد استعراض النتائج آنفة الذكر وتفسيرىا يمكف أف نستنتج ما يأتي:

 -2أفضمية استراتيجية (كرة الثمج) في تحصيؿ طالبات الصؼ األوؿ المتوسط بالمعمومات
التاريخية موازنةً بالطريقة االعتيادية.

األوؿ
 -6اثر استراتيجية (كرة الثمج) في الدافعية نحو تعمـ مادة التاريخ لدى طالبات الصؼ ّ
المتوسط موازنةً بالطريقة االعتيادية.

 -0ساعدت االستراتيجية عمى ادارة الصؼ والحوار والمناقشة ٍ
بنحو فاعؿ.

 -2ساعدت االستراتيجية عمى ضبط الوقت وال ّدرس ،لذلؾ يمكف لممدرسيف تطبيقيا في ضوء
االمكانات المتاحة في المدارس العراقية حالياً.

رابعاً /التوصيات:

توصي الباحثة بما يأتي:
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 -2حث مدرسي التاريخ عمى توظيؼ استراتيجية (كرة الثمج) كأنموذج في التدريس في التعميـ
الثانوي.

الفعاؿ ،لما ليا مف أىمية في تحقيؽ ىدؼ الدرس،
 -6االىتماـ بالدافعية كمبدأ في التدريس ّ
وتوجيو المتعمميف نحو أداء أفضؿ.
 -0تنظيـ دورات تدريبية لمدرسي التاريخ في أثناء الخدمة لتدريبيـ عمى توظيؼ خطوات
استراتيجية (كرة الثمج) في المواقؼ التعميمية.

 -2اعتماد مقياس الدافعية نحو تعمّـ مادة التاريخ لتوجيو انظار المدرسيف نحو تعزيز النشاطات
ذات العالقة بالسموؾ العاطفي لممتعمـ وحاجاتو االساسية.
خامساً /المقترحات:

الدراسات اآلتية:
استكماالً ليذا البحث تقترح الباحثة إجراء ّ
 -2دراسة مماثمة عف أثر استراتيجية (كرة الثمج) في التحصيؿ الدراسي في جميع موضوعات
العموـ في مراحؿ التعميـ المختمفة.

 -6دراسة ُموازنة بيف استراتيجية (كرة الثمج) وطرائؽ تدريسية أُخرى وعالقتيا بالتحصيؿ والدافعية.
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المصادر:
 .1إبراىيـ رشيد (،)2010تنميو ميارة القراءةالصوريو السريعو

 (....االنترنيت)

عماف.
 .6ابو جادو ،صالح محمد عمي ( :)6330عمم النفس التربوي ،ط ،6دار المسيرةَّ ،

 .0ابو رياش  ،حسيف واخروف ( : )6334الدافعية والذكاء العاطفي  ،ط ، 2دار الفكر عماف.

 .2األزيرجاوي  ،فاضؿ محسف  ،عمم النفس التربوي ،مطبعة جامعة الموصؿ ،الموصؿ.)2772(،

 .3امبو سعيدي ،عبد اهلل بف خميس ،وسميماف بف محمد البموشي ( :)6337طرائق تدريس العموم ،ط ،2دار
عماف.
المسيرةَّ ،

 .4التميمي ،عواد جاسـ ( ،)6336الحقيبة التعميمية تقنية لمتعمم الذاتي ودعم المناىج الدراسية ،الجامعة
المستنصرية ،مجمة كمية المعمميف ،العدد (.)66

 .5التميمي ،عواد جاسـ ( ،)6336الحقيبة التعميمية تقنية لمتعمم الذاتي ودعم المناىج الدراسية ،الجامعة
المستنصرية ،مجمة كمية المعمميف ،العدد (.)66

 .6جابر ،جابر عبد الحميد ،)2777(،استراتيجيات التدريس والتعمم،ط،2دار الفكر العربي ،القاىرة
 .7الحريري  ،رافدة ( : )6335التخطيط االستراتيجي في المنظومة المدرسية  ،ط ، 2دار الفكر عماف.

 .23حسيف ،منى زىير ،اثر استخداـ الممخصات العامة في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العاـ ودوافعيف لتعمـ

مادة التاريخ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ديالى ،كمية التربية االساسية.)6323( ،

عماف.
 .22زيتوف عايش":)6335(،النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم" ،ط،2دار الشروؽَّ ،
 .26شبر ،خميؿ إبراىيـ ( ،)6333أساسيات التدريس ،دار المناىج ،األردف ،عماف.

 .20الشرعة ،احمد كريـ عبيد (" :)6334اثر استخداـ االسئمة كاستراتيجية لتدريس مبحث التاريخ في التحصيؿ
وتنمية الدافعية لمتعمـ ومفيوـ الذات لدى طمبة الصؼ العاشر" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموؾ،

اربد.

 .22الش ػػمري ،ماش ػػي ب ػػف محم ػػد ،ط 101 ،2اساااترتيجة فاااي الاااتعمم النشاااط ،المممك ػػو العربي ػػو الس ػػعوديو .6322

االنترنيت

 .23الطيطي ،محمد عيسى ) :(2007التربية االجتماعية وأساليب تدريسيا ،عالـ الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف.
عماف.
 .24العزاوي ،رحيـ يونس كرو ( :)6336القياس والتقويم في العممية التدريسية ،ط ،6دار دجمةَّ ،

 .25عودة ،أحمد سميماف ) ، (2762القياس والتقويم في العممية التدريسية ،ط ،2المطبعة الوطنية ،األردف،
 .26عودة،احمد سميماف(:)2773القياس والتقويم في العممية التدريسية،ط،2دار االمؿ ،اربد .
 .27عودة،احمد سميماف(:)2776القياس والتقويم في العممية التدريسية ،ط،6دار االمؿ ،اربد.
 .63عياش ،أماؿ نجاتي ،الصافي ،عبد الرحيـ محمود ( ،)6335طرائق التدريس في المرحمة
 .62األساسية ،ط ،1عمان ،دار الفكر لمنشر والتوزيع.

عماف.
 .66قطامي ،نايفة (" :)6332ميارات التدريس الفعال" ،ط ،2دار الفكرَّ ،
 .60قطيط،غساف()6326استراتيجيات حديثو،االنترنيت

 .24المقاني  ،احمد حسين  ،والبرنس  ،اتجاىات في تدريس التاريخ  ،عالم الكتاب والنشار والتوزياع  ،القااىرة ،
الطبعة االولى 1982 ،م.
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 .63المقاني ،احمد حسيف واخروف ،تدريس المواد االجتماعية ،عالـ الكتب ،القاىرة ،مصر.)2773(،
 .64ىيكؿ ،محمد ( ،)2763التاريخ عمم المستقبل( ،ط ،)6مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة.

 .65جابر  ،جابر عبد الحميد  ،استراتيجيات التدريس  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة.)2777(،

 .66شوؽ ،محمود احمد ،االتجاىات الحديثة في تدريس الرياضيات ،دار المريخ لمنشر ،الرياض.)2775(،

 .67الظاىر ،زكريا محمد ،واخروف ،مبادئ القياس والتقويم في التربية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف،
االردف.)2777(،

 .03الفرماوي ،حمدي عمي،دافعية اإلنسان بين النظريات المبكرة واألتجاىات المعاصرة ،دار الفكر العربي،
القاىرة.)6332(،

 .31الزغوؿ ،عماد عبد الرحيـ ،وشاكر عقمة المحاميد (" :)6335سيكاولوجية التادريس الصفي" ،ط ،2دار
عماف.
المسيرةَّ ،

عماف.
 .06زيتوف عايش":)6335(،النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم" ،ط،2دار الشروؽَّ ،
 .00عودة احمد سميماف(:)2777القياس والتقويم في العممية التدريسية،ط ،0دار االمؿ  ،اربد.

 .02العقيمػػي ،عبػػد المحسػػف سػػالـ (": )6333التوجييااات النظريااة والتطبيقياااة لمعممااي المغااة العربيااة فااي مديناااة
الرياض ومدى عالقتيا بالنظرية البنائية" ،المجمة التربوية ،كمية التربية ،المجمد (، )27العدد( ، )54الكويت .

 .03عبد الرحمف  ،سعد ( : )2775القياس النفسي  ،ط ، 2مكتبة الفالح  ،الكويت.

 .04عالـ ،صالح الديف محمود ،)6333(،القياس والتقويم التربوي والنفسي اساسياتو وتطبيقاتو وتوصياتو
المعاصرة ،ط ،2دار الفكر العربي ،عماف.

 .05أبو جادو  ،صالح محمد عمي  ،عمم النفس التربوي  ،ط ، 6دار المسيرة لمنشر والتوزيػع والطباعػة  ،عمػاف ،

. 6333
38. - Ormrod, J. : Educational Psychology, 1st ed., New Jersey, DC: Prentice Hall.
Inc., 1995.
39. - Travers, R.: Essential’s of learning, Macmillan, New York: Publishing Company,
1977.
40. Carroll,A . &Leadner, G (2001) : Improving student motivation through the use of
)active Learning strategies, Eric Databas (ED 455961
41. Wald, Penelope J.& Michael S. Castleberry, (2000),Educators as learners:
creating aprofessional learning community in your school, ASCD, USA.
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