2016

دللة البحوث الرتبوية والنفسية

العذد ( )15

اثر اسرتاتيجييت اجملنوعات املرنة و املقابلة الجالثية اخلطوات يف حتصيل مادة تاريخ
احلضارات القذمية لذى طالبات الصف االول املتوسط
م.د .هدى فاضل حسني
الممخص :
ييدف البحث إلى تعرف اثر استراتيجيتي المجموعات المرنة و المقابمة الثالثية الخطوات في تحصيل مادة
تاريخ الحضارات القديمة لدى طالبات الصف االول المتوسط  ،استخدمت الباحثة التصميم التجريبي ذا الضبط
الجزئي لممجموعتين التجريبيتين و المجموعة الضابطة وذات االختبار البعدي  ،اختارت الباحثة الصف (أ) لتمثل
المجموعة التجريبية االولى التي تدرس عمى وفق المجموعات المرنة  ،و الشعبة(ج) لتمثل المجموعة التجريبية
الثانية التي تدرس عمى وفق استراتيجية المقابمة الثالثية الخطوات  ،و الشعبة (ب) لتمثل المجموعة الضابطة
التي تدرس بالطريقة التقميدية ،بمغ عدد الطالبات (;;) طالبة بواقع ( )55طالبة في كل شعبة .تم مكافأة
مجموعات البحث في المتغيرات :العمر الزمني والذكاء و المعرفة السابقة  ،اعدت الباحثة أداة البحث االختبار
التحصيمي  ،وتم التحقق من الخصائص السيكومترية لالداة  ،و استخدمت الباحثة اختبار تحميل التباين االحادي
واختبار توكي لمعالجة البيانات  ،أظيرت النتائج تفوق المجموعتين التجريبيتين عمى المجموعة الضابطة  ،كما
اظيرت عدم وجود فرق ذو داللة احصائية بين المجموعتين التجريبيتين المتان درستا عمى وفق المجموعات
المرنة واستراتيجية المقابمة الثالثية الخطوات في التحصيل لدى طالبات الصف االول المتوسط .
الكممات المفتاحية  :المجموعات المرنة  ،المقابمة الثالثية الخطوات

.

مشكمة البحث:
ان تدريس مادة التاريخ في مدارسنا ما يزال يرتكز عمى الطرائق التقميدية التي تؤكد عمى الجانب النظري ،اذ
ان العديد من المدرسين و المدرسات يتبعون الطرائق التقميدية في التدريس اليصال اكبر قدر ممكن من المعمومات
عن طريق حفظيا وتمقينيا  ،وليس عن طريق فيميا متجاىمين في ذلك اساليب التدريس الحديثة  ،فضعف
الطمبة في ىذه المادة اليعود الى صعوبة المادة  ،انما الى الطريقة او االسموب المتبع في ايصاليا وتيسيرىا،
فطرائق التدريس تشكل بعدا ميما من المشكمة لما لمطريقة من أثر في مستوى تحصيل الطمبة  ،أذ أن الطرائق
التقميدية المتبعة تؤدي الى نفور الطمبة من المادة وعدم اقباليم عمييا  ،وىذا ما كشفت عنو نتائج دراسة
( الشمري ) 4222،عن تراجع واقع التدريس في العراق عن ركب التقدم والتطور العالمي نتيجة اتباع مدرسي مادة
التاريخ الطرائق التقميدية ( الشمري: 4222ص .)355ومن ىنا برزت مشكمة البحث في معرفة أثر استراتيجيتي
المجموعات المرنة و المقابمة الثالثية الخطوات في تحصيل مادة تاريخ الحضارات القديمة لدى طالبات الصف
االول المتوسط .
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اىمية البحث:
لتدريس مادة التاريخ اىمية كبيرة بين المواد االجتماعية بوصف التاريخ عمم دراسة الحضارات وتحديد
العوامل التي عممت عمى تشكيل الحضارة

االنسانية ويوضح لنا االطار الزمني الذي تطور فيو كل مجتمع

(االمين:3;:2،ص )88و مادة التاريخ تعمل عمى توظيف الماضي ألنو السبيل لتكوين الثقة بالنفس
واإلمكانات،والشعور بأن فيم الماضي ضروري إلدراك الحاضر ،وأن تكوين الوعي التاريخي ضروري إذا أردنا فيم
مشاكمنا الحاضرة والتخطيط لمستقبل أفضل ( سعادة و ابراىيم ،د.ت:ص ، )42و مادة التاريخ تنفرد بين العموم
االجتماعية األخرى باىتماميا بدراسة تحوالت األشياء واألفراد والمؤسسات واألفكار وما إلى ذلك ،عبر األبعاد
الزمانية والمكانية ( ،)leinw,&R,nworB,1896, p.178لذا برزت الحاجة الى نماذج واستراتيجيات حديثة
لتدريس مادة تاريخ الحضارات القديمة لطمبة الصف االول المتوسط الشباع حاجات المتعممين التعميمية التعممية
وتنمية جوانب شخصياتيم المختمفة مثل الجوانب االجتماعية والنفسية والخمقية ومواكبة التطور المعرفي
والتكنولوجي  ،فظيرت استراتيجيات التعمم التعاوني .
والتعمم التعاوني ىو إحدى االتجاىات التي جاءت بيا الحركة التربوية المعاصرة التي اثبتت البحوث
والدراسات أثرىا االيجابي في التحصيل الدراسي لممتعممين ( مرعي والحيمة : 4227 ،ص ، ) :6فالتعمم التعاوني
ينمي في المتعمم روح الجماعة والتعاون مع غيره من المتعممين وبذلك يثير الدافعية عند المتعممين لمتفكير
واالطالع والبحث إذ إن العمل الجماعي يحفزىم عمى العمل الجاد والمثابرة حرصاً عمى مماثمة اقرأنيم ورغبة في

تأكيد ذواتيم بأنيم فاعمين كغيرىم فيشجعيم عمى االنخراط مع اقرأنيم في مختمف المناشط التعميمية وينمي فييم
المسؤولية الفردية والجماعية .ويعد ىذا من المميزات الميمة ال سيما في عصرنا الحاضر الذي يستوجب التكاتف
والتعاون لتحقيق العديد من األىداف المشتركة التي ال يمكن تحقيقيا بشكل فردي فالمشاركة الفاعمة في
المناقشات الجماعية بشكل جاد ومفيد يكسبيم أدب الحوار مع اآلخر بشكل عممي ال سيما إذا تم عن طريق
إشراف فاعل من مدرس المادة الذي يوفر لو الوقت والجيد والمال المبذول وذلك لما يحققو من عوائد ايجابية عند
موازنتو بالعديد من األساليب واالستراتيجيات األخرى ( فرج  : 4227 ،ص;. ) 4
من ىنا ترى الباحثة مدى أىمية استراتيجيات التعمم التعاوني ومنيا استراتيجية المجموعات المرنة التي
تقدم الدعم لممتعمم  ،فيمكن أن تساعد المتعممين عمى أن يصبحوا أفضل استعدادا لالنتقال من المجموعة االولى
الى اخرى ذات مستوى متقدم ،ففي المجموعات المرنة ،يتم تجميع المتعممين عمى وفق أىداف تعميمية محددة،
والتغييرات في عضوية المجموعة المرنة في كثير من األحيان  ،يخمق جو تفاعمي بينيم مما ينشط قدراتيم عوضا
عن تبقى ساكنة طول العام في مجموعة ثابتة ،واستخدام المجموعات المرنة أثناء القراءة الموجية يعطي
المتعممين االنتقال من النصوص الموجية بدقة إلى نصوص ذات مستويات مختمفة من الصعوبة.
)(Ford & Caldwell,2002,p.14
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اما استراتيجية المقابمة الثالثية الخطوات فيي تجعل لممتعمم دور نشط وفعال ويكون مركز التعمم ،اذ يمكن
استخداميا كمدخل ألعضاء المجموعة لمتعرف عمى بعضيم البعض من خالل إعطاء دور لممتعممين الختيار
شركائيم في المجموعة  ،كما تستخدم لمساعدة المتعممين لتبادل أفكارىم ،وطرح األسئمة ،وتدوين المالحظات
والعمل في أزواج ،و الواحد يقف لممقابمة واآلخر ىو الضيف في المقابمة يستمع إلى تعميقات الضيف ،واألفكار
التي يطرحيا ،ويعيد صياغو النقاط الرئيسة والتفاصيل  ،فالمتعممين تتحول أدوارىم وتكرار عممية المقابمة  ،و كل
زوج ينضم إلى زوج آخر لتشكيل مجموعات رباعية بعد ذلك( .)Kagan,1992,p.85لذلك وفي حدود اطالع
الباحثة ،لم تجر أية دراسة في العراق ،أستخدمت فييا استراتيجيتي المجموعات المرنة و المقابمة الثالثية
الخطوات مجتمعتاً ،كما أن أي من الدراسات السابقة لم تتناول أحد نواتج التعمم التحصيل في تدريس مادة التاريخ
القديم لمصف االول المتوسط

ىدف البحث  :ىدف البحث الى تعرف اثر استراتيجيتي المجموعات المرنة و المقابمة الثالثية الخطوات في

تحصيل مادة تاريخ الحضارات القديمة لدى طالبات الصف االول المتوسط .
فرضية البحث :لتحقيق ىدف البحث فقد صيغت الفرضية الصفرية اآلتية :
ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة (  )2.27بددين متوسددط درجددات طالبددات المجموعددات
الثالث المواتي درسن مادة تاريخ الحضدارات القديمدة عمدى وفدق اسدتراتيجية المجموعدات المرندة  ،وبدين متوسدط
درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية المواتي درسن مادة تاريخ الحضارات القديمة عمدى وفدق اسدتراتيجية
المقابمددة الثالثيددة الخطدوات  ،وبددين متوسددط درجددات طالبددات المجموعددة الضددابطة المدواتي درسددن المددادة نفسدديا
بالطريقة التقميدية في التحصيل.

حدود البحث :يتحدد البحث الحالي بد  :عينة من طالبات الصف االول المتوسط  /الدراسة الصباحية /المواتي يدرسن
لمعام الدراسي ( )4238-4237م ،في محافظة بغداد.
تحديد المصطمحات:

استراتيجية المجموعات المرنة Flexible Grouping Strategy
عرفيا اوبتز ( )Opitz, 1998بانيا :استراتيجة لمتعمم التعاوني تمنح المتعممين فرصة لمعمل في مجموعات
مختمطة بشكل مختمف اعتمادا عمى اليدف من ميمة التعمم التي تحدد ليم(Opitz, 1998, p. 10). .
 عرفيا رادنش ومكاي ( ) Radenich and McKay ,1995بانو " :تجمع غير ثابت لمجموعة منالمتعممين  ،ويتغيرون في كثير من األحيان حسب نقاط القوة والضعف في المجموعات لمسماح المعمم لتمبية
احتياجات المتعممين في الصفوف الدراسية) Radenich and McKay ,1995.p.52(.
تعرفيددا الباحثددة إجرائيددا بأنيددا :اسددتراتيجية مددن اسددتراتيجيات الددتعمم التعدداوني تتضددمن مجموعددة مددن االج دراءات :تبدددا
بتقسدديم الطالبددات الددى مجموعددات صددغيرة يتددراوح عددددىن مددن ( )6-4طالبددة ،ويددتم تجمدديعين عمددى أسدداس تنددوع

233

2016

دللة البحوث الرتبوية والنفسية

العذد ( )15

الميارات األكاديمية واالجتماعية ،وتقدم اسدئمة مدن موضدوعات الددرس لكدل مجموعدة لمتفاعدل فيمدا بيدنين لالجابدة
عنيا وتستخدم ىذه االستراتيجية مع طالبات المجموعة التجريبيدة االولدى ،وعمدى وفدق الخطدط التدي أعددتيا الباحثدة
ليذا الغرض .
 -4استراتيجية المقابمة الثالثية الخطواتThree Step Interview:
عرفيا كاجان ( (Kagan,2009بانيا  :استراتيجية من اسدتراتيجيات الدتعمم التعداوني مصدممة لتحقيدق أقصدى قددر
مددددددددددددددن الفيددددددددددددددم لممتعممددددددددددددددين و تطددددددددددددددوير وسددددددددددددددائل االتصددددددددددددددال فيمددددددددددددددا بيددددددددددددددنيم وضددددددددددددددمان كددددددددددددددل
متعمم لديو الفرصة لمحديث واالستماع )Kagan,2009,p.34(.
تعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا :استراتيجية لمتعمم التعاوني تتضمن ثالثة خطوات منتظمة وىي:
الخطوة االولى ان تختار كل طالبة من المجموعة المتكونة من ثالثة طالبات طالبة اخرى لتكون شريكة ليا ،
وتطرح عمييا االسئمة  ،الخطوة الثانية يتم عكس االدوار ،الخطوة الثالثة يتشاركن عضوات المجموعة االجابة و
المناقشة  ،واعتمدت الباحثو ىذه االستراتيجية في تدريس المجموعة التجريبية الثانية وعمى وفق الخطط التي
أعدتيا الباحثة ليذا اإلجراء .
خمفية نظرية  :تعرض الباحثة في الخمفية النظرية استراتيجية المجموعات المرنة و استراتيجية المقابمة الثالثية
الخطوات.
اوال  :استراتيجية المجموعات المرنة :المجموعات المرنة من االستراتيجيات التعميمية لمتعمم التعاوني  ،وتعني
التكيف في المجموعات اذ أنيا تراعي االحتياجات المتنوعة والمتغيرة لجميع المتعممين ،وال سيما أثناء اداء
الميمة التعميمية ،فياخذ المعمم بنظر االعتبار عند تنظيم المجموعات نقاط القوة عند المتعممين و الصعوبات
التي تواجييم  ،فالمجموعات يمكن تعديميا بشكل مستمر وحسب ما يتطمبو الموقف التعميمي من أجل احترام
احتياجات التعمم لدى المتعممين كما ان المجموعات المرنة تضم أيضا عدد متغير من المتعممين لتمبية احتياجات
عدد معين منيم أو عدة فئات مختمفة (.(Reutzel, 2003.p. 241
تستند ىذه االستراتيجية عمى أساس ميم ىو أن كل متعمم في الصف ىو عضو في مجموعات مختمفة
متعددة يشكميا المعمم في ضوء أىدافا التعميم والتعمم ،وأيضا في ضوء خصائص المتعممين  ،ويسمح في ىذه
االستراتيجية بانتقال المتعمم من مجموعة إلى مجموعة أخرى ،تبعا الحتياجاتو التعميمية ،وعمى المعمم متابعة
المتعممين من خالل االنتقال والتجول بين المجموعات ،لتيسير عممية التعمم ومتابعة جميع المتعممين  ،ويتم
تييئة وأعداد المكان وتزويده بمصادر تعمم مناسبة لكل مجموعة عمى حدة تتناسب مع طبيعة المحتوى المطروح
وتتالءم مع خصائحى المتعممين  ،وعمى المعمم أن ييتم بتقييم المتعممين بشكل منفرد وفقا لمستوى االنجاز الذي
حققو كل منيم (كوجك و اخرون  : 422:,ص.)344
تنظيم المجموعات المرنة :يتم تنظيم المجموعات وفقا لمعايير متعددة منيا :

234

2016

دللة البحوث الرتبوية والنفسية

العذد ( )15

 تحديد المعمومات عن المجموعة  :يتم وضع الطالب في مجموعات وفقا لسياسات المدرسة او تقويم وتوصياتالمعمم  .قد يكون عدد افراد المجموعة من ( ) :-4افراد بناءا عمى تقييم البيانات او حسب مستوى الميارة
لدييم .
 الغرض التعميمي  :لتقديم محتوى جديد واستراتيجيات جديدة  ،توفير الخبرات المشتركةكأساس مشترك لممزيد من االستكشاف  ،و لنمذجة معمومات جديدة .
التقويم  :يكون تكويني ويكون فردي (Vaughn,et.al ,2001.p4).
مكونات الموقف التعميمي لممجموعات المرنة:
ىناك عدة ضوابط لمكونات الموقف التعميمي يجب توافرىا:
 توافر مساحة واسعة لمعمل. توضع ضوابط واجراءات محددة. تحديد القواعد والمبادئ التوجييية الموضوعة لمقيام بالميمة.تنوع األدوار الفردية المخصصة لمسؤوليات المجموعة.

-

 تحديد إطار زمني لمعمل في ميمة واحدة. االفادة من نقاط القوة العضاء المجموعة كافة (Gregory & Chapman, 2007, p. 84) .ج

مميزات استراتيجية المجموعات المرنة :
من مميزات ىذه االستراتيجية ما ياتي:
أ— تشجيع المتعممين لممشاركة الفعالة في تنسيق المكان وترتيبو واتخاذ القرار.
ب— توفر الفرص لمتفاعل االجتماعي بالتعرف عن قرب بين جميع المتعممين في الصف.
ج— يتعمم المتعممين ميارات العمل بروح الفريق  ،وتقبل االراء المختمفة  ،و ميارات التفاوض وحل الخالفات
بطرق مقبولة اجتماعيا.
د— يستطيع المتعممين دراسة موضوع معين من وجيات نظر متعددة من خالل تمك المجموعات.
ه— تتيح فرص تعميم وتعمم األقران مع تبادل األدوار من موضوع الى آخر.
و— تساعد مرونة تشكيل المجموعات المعمم في مالحظة سموك المتعممين في المجموعات المختمفة.
(كوجك و اخرون  : 422:,ص)344

ثانيا :استراتيجية المقابمة الثالثية الخطوات :

ان استراتيجية المقابمة الثالثية الخطوات من استراتيجيات التعمم التعاوني التي وضع خطواتيا العالم
( ) Kaganاذ انيا توفر التفاعل المتسمسل لممتعممين  ،فتعمل عمى تطوير ميارات التواصل لدييم من خالل
االستماع الجيد بين الشركاء  ،وتمثيل افكارىم لالخرين  ،كما ان ىذه االستراتيجية تطور الميارات الشخصية
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واالجتماعية بما في ذلك االستماع والفيم والمسؤولية ، )Kagan,1994,p.69( .وتستخدم ىذه االستراتيجية
لمساعدة المتعممين لتبادل أفكارىم ،وطرح األسئمة ،وتدوين مالحظاتيم (Bannett, et, al. 2001.p.168).
وباستخدام ىذه االستراتيجية  ،يمكن لممتعممين التمتع بالكالم ،ألنيم يستطيعون التعبير عن آرائيم عن
طريق طرح افكارىم لزمالئيم في المجموعة ،وأنيا يمكن أن تحسن قدرة الناطقين بيا  ،واستراتيجية المقابمة
الثالثية الخطوات ىي تعمم تعاوني تساعد المتعممين لدعم جيودىم في التعمم الذاتي واالستماع إلى اآلخرين
وتقدير األفكار ونقدىا وتساعدىم عمى االستماع النشط واعادة صياغة االفكار  ،ومن خالل المقابمة يتطور
التفاىم والتعاطف مع التفكير في المقابمة .كما انيا تحفز أعضاء المجموعة الكتساب مفيوم او موضوع معين
بفاعمية  ،و تجمع المتعممين في حوار تفاعمي يشجع عمى تحميل وتوليف المعمومات الجديدة ،كما ان ىذه
االستراتيجية قابمة لمتكيف في الصفوف الدراسية)Kagan,2009,p.45( .
فوائد استراتيجية المقابمة الثالثية الخطوات:
ليذه االستراتيجية فوائد عديدة نذكر منيا االتي:
 تساعد المتعممين عمى القاء االسئمة واتقان االستجواب و المناقشة باساليب متنوعة.-

تتيح الفرصة لممتعممين في استكشاف قدراتيم عمى التفكير بانماط مختمفة.

 تساعد المتعممين عمى اثراء مفرداتيم وتحسين نطقيم ليا . -تساعد المتعممين عمى انتاج الجمل المترابطة و التعبير الدقيق عن افكارىم و بوضوح.

خطوات استراتيجية المقابمة الثالثية الخطوات:

))Larasati,net

 تقسيم المتعممين الى مجموعات وكل مجموعة تضم  4او  6اعضاء. يطرح المعمم السؤال او مشكمة عمى المجموعة الثارة التفكير لدييم. كل زوج من المتعممين يبدا بتبادل االفكار ويقضي دقيقة او دقيقتين بالمقابمة ومناقشة االفكار وتبادل االراء . ثم يبدأ الزوج االول من المتعممين بمناقشة الزوج الثاني وتصبح المجموعة رباعية االفراد فيتم تبادل االفكارومناقشتيا بين الزوجين داخل المجموعة )Kagan,2009,p.69( .

دراسات سابقة :
-

دراسة تناولت المجموعات المرنة:
-

دراسة )Dube, F., Dorval, C., & Bessette, L. (2013
ىدفت الدراسة الى تعرف اثر المجموعات المرنة ،في تعميم القراءة في المدرسة االبتدائية  ،اجريت الدراسة

في جامعة كيبيك في مونتلاير  ،وكانت المستويات المدرسية في المرحمة االبتدائية مقسمة الى ثالثة مستويات
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حسب برنامج اعادة ىيكمة المناىج الصالح التعميم في كيبك في مونتلاير  ،وكل مستوى مدتو عامين  ،وتشمل
المرحمة األولى من الصفين األول والثاني من المرحمة االبتدائية و الدورة الثانية ،من الصفين الثالث والرابع ،وأخي ار
المرحمة الثالثة تتكون من الصفوف الخامسة والسادسة .وىذا يعني أن التالميذ لدييم عامين لتطوير جميع
الميارت المحددة لمفيم و االستيعاب القرائي  ،و اعتمد الباحث الصف الثاني من الدورة االولى و الصف الثالث
و الرابع من الدورة الثانية  ،وبمغت عينة البحث ( 98تمميذا) )11( .تمميذ من الصف الثاني و ( )64تمميذا من
الصف الثالث و ( )45تمميذا من الصف الرابع  ،تم تقسيميم الى ( )7مجموعات مرنة ،و أربعة معممين و
أخصائي تعمم واحد  ،و يقوم المعممين بتنظيم المجموعات المرنة مع األخذ بعين االعتبار نقاط القوة لمتالميذ
والصعوبات لدييم وأن تأخذ في االعتبار التقدم الفردي لكل تمميذ داخل المجموعة المرنة  .واستخدم االختبار
الشفيي اداةً لمبحث الختبار نص أدبي يتكون من (  ) 5:9كممة واستبيان يتكون من ( )47فقرة  ،واجرى اختبا ارً
قبميا لممجموعات الخمسة  ،وتم استخدام اختبار ويمكوكسون لمقارنة نتائج االختبار القبمي والتي اظيرت عدم
وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( ) 0.01بين المجموعات في القراءة و االستيعاب القرائي  ،كما
استخدم اختبار ويمكوكسون لمقارنة نتائج االختبار القبمي واالختبار البعدي  ،واظيرت النتائج تحسين الفيم الق ارئي
لممجموعات الخمسة  ،وخاصة لمتالميذ الذين يعانون من صعوبات التعمم.
() Dube, F., Dorval, C., & Bessette, L. (2013).pp.1-10
 دراسة عن استراتيجية المقابمة الثالثية الخطوات :دراسة (CITRANINGSIH )4236
ىدددفت الدراسددة الددى تعددرف اثددر المقابمددة الثالثيددة الخطدوات فددي تحسددين ميددارة التحدددث فددي المغددة اإلنجميزيددة
لطمبة الصف الثامن  ،اجريت الدراسة في جامعة دينباسار في اندونيسيا  ،وركزت ىذه الدراسة عمى تددريس ميدارة
التحدث من خالل المقابمة الثالثية الخطوات  ،و تألفت عينة الدراسة من ( )44طالبا مقسمة إلدى (;) مدن الدذكور
و ( )35مدددن اإلنددداث .اسدددتخدم الباحدددث تصدددميم المجموعدددة التجريبيدددة ذات االختبدددار القبمدددي و البعددددي  ،اسدددتخدم
الباحث اختبار التحدث الشفيي لقياس القددرة عمدى التحددث و الطالقدة فدي المغدة االنكميزيدة  ،و االسدتبانة المكوندة
مددن عشددرة بنددود ذات االختيددار المتعدددد  ،لقيدداس دافعيددة الطمبددة عمددى اربعددة مجدداالت ىددي :المصددمحة ،والتحفيددز ،و
اإلبداع في التدريس  ،والتعمم .واستخدمت النسبة المئوية لحسداب نتدائج البحدث  ،اظيدرت النتدائج فاعميدة المقابمدة
الثالثيدددددددددددددة الخطدددددددددددددوات فدددددددددددددي تحسدددددددددددددين ميدددددددددددددارة التحددددددددددددددث لددددددددددددددى طالبدددددددددددددات الصدددددددددددددف الثدددددددددددددامن.
( )Citraningsih, 4236.pp.1-26

منيجية البحث و اجراءاتو:

منيج البحث  :اعتمدت الباحثة منيج البحث التجريبي لتحقيق اىداف بحثيا.
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الجزئي و االختبار
التصميم التجريبي  :أختير تصميم (المجموعتان التجريبيتان ومجموعة ضابطة) ذات الضبط
ّ
البعدي (فان دالين: 3;:7 ،ص .);8
ّ
المجموعة

المتغير المستقل

التجريبية األولى

استراتيجية المجموعات المرنة

التجريبية الثانية

استراتيجية المقابمة الثالثية الخطوات

الضابطة

المتغير التابع
التحصيل

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

التصميم التجريبي لمبحث
مجتمع البحث :
تألف مجتمع البحث األصمي الذي اختيرت منو عينة البحث من طالبات الصف االول متوسط بالمدارس
المتوسطة و الثانوية الحكومية النيارية لمبنات في مدينة بغداد 4238-4237م.

عينة البحث :

اختارت الباحثة مدرسة متوسطة الغزالية لمبنات التابعة لمديرية تربية بغداد  /الكرخ االولى ،وكان االختيار
ال عن تقارب طالبات
بطريقة العينة القصدية لتطبيق تجربة البحث بسبب قرب موقع المدرسة من سكن الباحثة فض ً

الصف االول متوسط من حيث المستوى االجتماعي و االقتصادي و الثقافي  ،وبطريقة السحب العشوائي اختارت

الباحثة الشعبة (أ) لتمثل المجموعة التجريبية اولى التي تدرس مادة تاريخ الحضارات القديمة عمى وفق
استراتيجية المجموعات المرنة  ،ومثمت شعبة (ج) المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس مادة تاريخ الحضارات
القديمة عمى وفق استراتيجية المقابمة الثالثية الخطوات و الشعبة (ب) لتمثل المجموعة الضابطة التي تدرس
مادة تاريخ الحضارات القديمة بالطريقة التقميدية بمغ عدد الطالبات (;;) طالبة بواقع ( )55طالبة في كل شعبة.
تكافؤ مجموعات البحث  :أجرت الباحثة التكافؤ بين مجموعات البحث في المتغيرات اآلتية :
(العمر الزمني محسوباً باألشير،الددذكدداء ،المعرفة السابقة).

 -3العمر الزمني محسوباً باألشير :تَم حساب العمر الزمني باألشير لطالبات مجموعات البحث  ،وبعد تحميميا
إحصائياً بمغ متوسط العمر الزمني لطالبات المجموعة التجريبية األولى ( )146.3030شي ارً وبانحراف معياري
( )5.67607درجة ،ومتوسط العمر الزمني لطالبات المجموعة التجريبية الثانية ( )148.3030شي ارً،

وبانحراف معياري ( )6.93940درجة ،ومتوسط العمر الزمني لطالبات المجموعة الضابطة ()146.0909

شي ارً ،وبانحراف معياري ( )5.68641درجة ،جدول ( )3يوضح ذلك.

جدول ()3األوساط الحسابية وانحرافاتيا المعيارية لمتغير العمر الزمني محسوباً بالشيور لطالبات

البحث الثالث
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المجموعة

عدد العينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المجموعة التجريبية األولى

55

146.3030

5.67607

المجموعة التجريبية الثانية

55

148.3030

6.93940

المجموعة الضابطة

55

146.0909

5.68641

وبعد اختبار داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعات البحث الثالث باستعمال تحميل التباين األحادي
لمعرفة داللة الفرق بين متوسطات درجات المجموعات  ،تبين أن الفرق لم يكن بداللة إحصائية عند مستوى داللة
( )2.27ودرجتي حرية ( );8 -4اذ كانت القيمة الفائية المحسوبة البالغة ( )1.309أصغر من القيمة الفائية
الجدولية البالغة ( )3.09مما يدل عمى تكافؤ المجموعات الثالث إحصائياً في متغير العمر الزمني ،جدول ()4
يوضح ذلك.

جدول ( )4نتائج تحميل التباين األحادي لدرجات مجموعات البحث الثالث لمتغير (العمر الزمني)
درجة

متوسط

مصدر التباين

مجموع المربعات

الحرية

المربعات
49.162

بين المجموعات

98.323

2

37.569

داخل المجموعات

3606.667

96

المجموع الكمي

3704.990

98

القيمة الفائية
المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة()2.27
غير دالة

1.309

3.09

 -4الذكاء :اختارت الباحثة اختبار (رافن  )Ravenلممصفوفات المتتابعة التي صممت لقياس القابمية العقمية
ال عن استخدامو في العديد من الدراسات المحمية ،فضالً عن اتصافو
والتي تمتاز بتزايد صعوبتيا تدريجياً ،فض ً

بالصدق والثبات وصالحية استعمالو لمبيئة العراقية ،ويتكون االختبار المصفوفات من ( )82فقرة ،موزعة عمى

خمس مجاميع (أدد ب دد ج دد د دد ه) كل مجموعة تحتوي عمى ( )34سؤا ًال عمى شكل رسوم واشكال ناقصة

يطمب من الطالب تكممتو من بدائل مصورة في أسفل كل سؤال (Raven، 1956,p:6)،طبقت الباحثة ىذا
االختبار عمى طالبات مجموعات الثالث و جدول ( )5يوضح ذلك.
الجدول()5األوساط ال حسابية وانحرافاتيا المعيارية لمتغير الذكاء لطالبات مجموعات البحث الثالث
المجموعة

عدد العينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المجموعة التجريبية األولى

55

34.0606

8.89852

المجموعة التجريبية الثانية

55

33.3333

8.43603

المجموعة الضابطة

55

35.1515

7.93773

وبعد اختبار داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعات البحث الثالث باستعمال تحميل التباين األحادي لمعرفة
تبين أن الفرق لم يكن بداللة إحصائية عند مستوى داللة ()2.27
داللة الفرق بين متوسطات درجات المجموعات ّ

223

2016

دللة البحوث الرتبوية والنفسية

العذد ( )15

ودرجتي حرية ( );8-4اذ كانت القيمة الفائية المحسوبة البالغة ( )2.389أصغر من القيمة الفائية الجدولية
البالغة ( )3.09مما يدل عمى تكافؤ المجموعات الثالث إحصائياً في متغير الذكاء ،جدول ( )6يوضح ذلك.
جدول ()6نتائج تحميل التباين االحادي لدرجات مجموعات البحث الثالث في اختبار الذكاء
مصدر التباين

درجة

متوسط

مجموع المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

55.273

2

27.636

داخل المجموعات

6827.455

96

71.119

الكمي

6882.727

98

-5المعرفة السابقة :لغرض التعرف عمى ماتمتمكو طالبات

القيمة الفائية
المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة
()2.27
غير دالة

2.389

3.09

مجموعات البحث من معمومات سابقة في مادة

التاريخ ،أعدت الباحثة إختبا ارً تكون من ( )42فقرة من نوع األختيار من متعدد  ،وتم عرضو عمى مجموعة من
المحكمين وفي ضوء اَرائيم ومالحظاتيم تم تعديل صياغة بعض فقراتو  ،ثم تطبيقو عمى عينة البحث  .و حساب
متوسطات درجات طالبات مجموعات البحث الثالث جدول ( ، )7وأستعمال تحميل التباين األحادي لمتثبت من

تكافؤ درجات عينة البحث ظير أن الفرق ليس بذي داللة أحصائية عند مستوى ( ) 2.27إذ كانت القيمة الفائية
المحسوبة ( )1.305أصغر من القيمة الفائية الجدولية البالغة (; ) 5.2وبدرجتي حرية

() ;8-4

والجدول ( )8يوضح ذلك  ،وبذلك تُعد مجموعات البحث الثالث متكافئة أحصائياً في المعمومات السابقة في مادة
التاريخ .
الجدول()7األوساط الحسابية وانحرافاتيا المعيارية لمتغير المعرفة السابقة لطالبات مجموعات البحث الثالث
المجموعة

عدد العينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المجموعة التجريبية األولى

55

14.8788

2.23268

المجموعة التجريبية الثانية

55

14.1212

2.20451

المجموعة الضابطة

55

14.8788

2.16156

جدول ()8نتائج تحميل التباين االحادي لدرجات مجموعات البحث الثالث في اختبار المعرفة السابقة
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة

بين المجموعات

12.626

2

6.313

داخل المجموعات

464.545

96

4.839

الكمي

477.172

98

الحرية

متوسط المربعات

القيمة الفائية
المحسوبة

مستمزمات البحث:

223

1.305

مستوى
الجدولية

3.09
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تحديد المادة التعميمية  :حددت الباحثة المادة التعميمية التي ستُدرسيا إلى مجموعات البحث الثالث المجموعتين
التجريبيتين والمجموعة الضابطة عمى وفق مفردات مادة تاريخ الحضارات القديمة المحددة في كتاب التاريخ
المنيجي  ،لمعام الدراسي (. )4238 -4237
إعداد الخطط التدريسية و االىداف السموكية  :اعدت الباحثة الخطط التدريسية لمجموعات البحث اعتماداً عمى

المحتوى و االىداف السموكية فقد تم إعداد ( ) 45خطة تدريسية لكل مجموعة  ،و صيغت األغراض السموكية
وفقا لمستويات بموم الثالثة في المجال المعرفي (المعرفة ،الفيم ،التطبيق) و تم صياغة (;;) غرضاً سموكياً

رضت عمى عدد من المحكمين في العموم التربوية و النفسية ونالت اتفاق . %:2
وقد ُع َ

اداة البحث:

االختبدار التحصديمي :صددممت الباحثدة اختبددا ارً تحصديمياً فددي ضدوء محتدوى المددادة الدراسدية المقددرر تدريسديا خددالل
مدة التجربة واألغراض السموكية ولقد مر إعداد االختبار بمراحل عدة ىي :

اعددداد الخارطددة االختباريددة :اعد ّددت الباحثددة خارطددة اختباريددة شددممت محتددوى موضددوعات مددادة تدداريخ الحضددارات
القديمة  ،واالىداف السموكية لممستويات الثالثة من المجال المعرفدي لتصدنيف (بمدوم ( ،)Bloomالمعرفدة ،الفيدم،
التطبيق)  ،فقد اعتمدت الباحثدة عمدى اعدداد االىدداف السدموكية فدي كدل مسدتوى ،بحسدب اىدداف كدل موضدوع إلدى
وحددت عدد الفقرات في كل مسدتوى مدن المسدتويات الثالثدة لالىدداف السدموكية مدن مجمدوع
العدد الكمي لالىدافّ .
فق درات االختبددار النيددائي بددد ( )62فقددرة فددي ضددوء عدددد الفق درات الكمددي ،واالىميددة النسددبية لمحتددوى الموضددوعات،
واالىمية النسبية لمستويات االىداف السموكية في الخريطة االختبارية ،الجدول ( )9يوضح ذلك.
جدول ()9الخارطة االختبارية لفقرات االختبار التحصيمي
الموضوعات
عصور ماقبل
التاريخ
العصور
التاريخية
حضارة بالد
الرافدين
مج ك

مجموع

األىمية

معرفة

فيم

تطبيق

عدد األسئمة

األىداف

النسبية

%84

;%4

;%

الكمي

55

%55

:

6

3

35

52

%52

9

6

3

34

58

%58

;

7

3

37

;;

%322

26

15

3

40

صياغة فقرات االختبار :صيغت فقرات االختبار جميعيا نوع االختيار مدن متعددد  ،فكاندت فقراتدو ( )62فقدرة  ،وقدد
وزعت فقرات األسئمة عمى وفق األغراض السموكية بمستوياتيا الثالثة.
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صدق االختبار :لمتحقق من صدق االختبار تم عرضو عمى عدد من المحكمين في طرائق التدريس والقياس
والتقويم وبعد تحميل استجابات المحكمين البالغ عددىم ( )32محكم عدلت قسم من الفقرات وقبمت الفقرات التي
حصمت عمى نسبة ( )% :2فأكثر من موافقة المحكمين حول شمولية االختبار لممحتوى الذي يقيسو ووضوح
فقراتو وجودة صياغتيا  ،ومدى قياسيا لمستويات األغراض السموكية المحددة ليا  .وتوزيع الدرجات عمى
الفقرات ومنطقية البدائل وجاذبيتيا ومن مؤشرات الصدق األخرى التي اعتمدتيا الباحثة إعداد جدول المواصفات
الجدول ( .)9
تعميمددات تصددحيح االختبددار التحصدديمي  :تددم وضددع إجابددات أنموذجيددة لجميددع فق درات االختبددار اعتمددد عمييددا فددي
تصحيح االختبار  .فقد أعطيدت لكدل فقدرة مدن فقدرات االختبدار الموضدوعي درجدة واحددة إذا كاندت اإلجابدة صدحيحة
وصدف ار إذا كاندت اإلجابددة خاطئدة  .أمدا الفقدرات المتروكدة فتعامدل معاممددة اإلجابدة الخاطئدة  .وبيددذا تحدددت الدرجددة
الكمية لالختبار بالمدى ( صفر –  ) 62درجة.
االختبددار االسددتطالعي :طبددق االختبددار عمددى عينددة اسددتطالعية وليددا مواصددفات عينددة البحددث  ،تألفددت مددن ()42
طالبة من طالبات مجتمع البحث وبعدد تطبيدق االختبدار اتضدح ان التعميمدات واضدحة ،و ان الوقدت الدذي اسدتغرق
في االجابة عن فقرات االختبار كان ( )67دقيقة.
التحميل االحصدائي لفقدرات االختبدار :طبدق االختبدار عمدى عيندة التحميدل االحصدائي وليدا مواصدفات عيندة البحدث ،
تألفددت مددن ( )322طالبددة مددن طالبددات مجتمددع البحددث مددن مدرسددة متوسددطة الزىدراء التابعددة لمديريددة تربيددة الكددرخ
االولى.
معامددل صددعوبة الفق درات :لقددد حسددبت صددعوبة كددل فقددرة مددن فق درات اسددئمة االختيددار مددن متعدددد باسددتخدام المعادلددة
الخاصة بيا  .فكانت تتراوح بين (.)2.74-2.92وبيذا تعد فقرات االختبار مقبولة ومعامل صعوبتيا مناسبا .
القددوة التميزيددة لمفقرات:حسددبت القددوة التمييزيددة لكددل فقددرة مددن فق درات االختبددار باسددتخدام المعادلددة الخاصددة بيددا
فتراوحت قيمتيا بين (. )2.55-2.92
فعالية البدائل الخاطئة  :يكون البدديل الخداطف فعداالً عنددما يجدذب عددداً مدن الطالبدات مدن المجموعدة الددنيا يزيدد

عمددى عدددد الطالبددات فددي المجموعددة العميددا  ،ويكددون البددديل أكثددر فعاليددة كممددا زادت قيمتددو فددي السددالب  ،وبعددد
استخدام معادلة فعاليدة البددائل الخاطئدة لجميدع فقدرات االختبدار  ،وجدد أن معدامالت فعاليدة جميدع البددائل سدالبة ،
وبذلك عدت جميع البدائل الخاطئة فعالة .
ثبددات االختبددار التحصدديمي  :اسددتخدمت معادلددة (

Richardson-21 ،Kuder

) لحسدداب ثبددات الفق درات

الموضوعية  ،إذ إنيا الطريقة األكثر شيوعاً الستخراج االتسداق الدداخمي لفقدرات االختبدار التدي تعطدى درجدة واحددة

لإلجابددة الصددحيحة وصددف ارً لإلجابددة غيددر الصددحيحة

( ممحددم  : 4227 ،ص ، ) 487وكددان معامددل ثبددات ىددذه

الفقرات (.)2.:9
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إجراءات تطبيدق التجربدة :طبقدت الباحثدة تجربدة البحدث فدي متوسدطة الغزاليدة فدي االثندين  4237/32/7وانتيدت
في يوم االحد  4238/3/32بواقع فصل دراسي وىو الفصل األول.
الوسددائل اإلحصددائية :اسددتخدمت الباحثددة الوسددائل اإلحصددائية اآلتيددة  :تحميددل التبدداين االحددادي  ،اختبددار تددوكي ،
معادلة كيودر ريتشاردسون  ،43-معادلة معامل صعوبة الفقرة ،معامل تمييز الفقرة.
عرض النتائج وتفسيرىا  :في ضوء المعالجة االحصائية لمبيانات الناتجة عن تطبيق اداة البحث  ،يمكن عرض
النتائج التي تم التوصل الييا وتفسيرىا وفقاً لفرضية البحث وعمى النحو االتي:

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )2.27بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية
األولى التي َدرست مادة تاريخ الحضارات القديمة عمى وفق استراتيجية المجموعات المرنة  ،ومتوسط درجات
طالبات المجموعة التجريبية الثانية التي َدرست المادة نفسيا عمى وفق استراتيجية المقابمة الثالثية الخطوات ،

ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي َدرست المادة نفسيا بالطريقة التقميدية في التحصيل .
الجدول ():المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجموعات البحث في االختبار التحصيمي
المجموعة

العينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التجريبية األولى

33

31.3939

5.26153

التجريبية الثانية

33

31.4545

5.56266

المجموعة الضابطة

33

26.1212

6.21368

ويالحظ من النتائج المعروضة في الجدول (  ):أن متوسط درجات االختبار التحصيمي لممجموعة التجريبية
األولى بمغ ( ) 31.3939درجة و متوسط درجات االختبار التحصيمي لممجموعة التجريبية الثانية بمغ
( ) 31.4545درجة و متوسط درجات االختبار التحصيمي لممجموعة الضابطة بمغ ( ) 26.1212درجة مما يدل
عمى وجود مؤشرات ل مفروق في المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعات الثالث في االختبار التحصيمي ،والختبار
معنوية الفروق اإلحصائية بين المتوسطات استعممت الباحثة (تحميل التباين األحادي ) ) ) ANOVAو الذي
ظيرت نتائجو حسب ما يتضمنو الجدول (;).
الجدول (; )مصدر التباين ومجموع المربعات و القيمة الفائية المحسوبة و الجدولية لدرجات المجموعات الثالث
في االختبار التحصيمي
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

بين المجموعات

618.747

2

داخل المجموعات

3111.576

96

متوسط المربعات
309.374
32.412
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و يتضح من الجدول أعاله أن القيمة الفائية المحسوبة ( ) 9.545وىي اكبر من القيمة الفائية الجدولية عند
مستوى داللة ( )2.27و بدرجتي حرية ( );8-4وىذا يعني أن ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسطات

درجات ال مجموعات في االختبار التحصيمي  ،و لما كان تحميل التباين األحادي يكشف لنا ما إذا كانت الفروق بين
مجموعات البحث ذات داللة إحصائية أم ال  ،إال انو ال يحدد اتجاه الفروق بين المجموعات  ،وال المجموعة التي
يكون لصالحيا  ،لذا استعممت الباحثة اختبار توكي لمكشف و تحديد اتجاه الفروق و إجراء المقارنات بين
متوسطات المجموعات الثالث.
 -3المقارنة بين المجموعة التجريبية األولى و المجموعة التجريبية الثانية
الجدول ()32اختبار توكي لتحديد اتجاه الفروق بين متوسط درجات الطالبات في االختبار التحصيمي لممجموعتين
االولى و الثانية
الداللة
المجموعة

العينة

التجريبية األولى

55

التجريبية الثانية

55

المتوسط الحسابي

توكي المحسوبة

31.3939

0.06

توكي الجدولية

الحصائية
2.27

5.58

31.4545

غير دالو

ويتضح من الجدول ( )32أن قيمة توكي المحسوبة اصغر من قيمة توكي الجدولية عند مستوى داللة ()2.27
مما يدل عمى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيتين.
-4المقارنة بين المجموعة التجريبية األولى و المجموعة الضابطة
الجدول ( )33اختبار

توكي لتحديد اتجاه الفروق بين متوسط درجات الطالبات

في االختبار التحصيمي

لممجموعتين االولى و الضابطة
المجموعة

العينة

المتوسط الحسابي

التجريبية األولى

55

31.3939

التجريبية الضابطة

55

26.1212

توكي

توكي

الداللةاالحصائية

المحسوبة

الجدولية

2.27

3.36

دالو

5.32

ويتضح من الجدول ( )33أن قيمة توكي المحسوبة اكبر من قيمة توكي الجدولية عند مستوى داللة ( )2.27مما
يدل عمى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين و لمصمحة طالبات المجموعة التجريبية األولى التي
درست عمى وفق استراتيجية المجموعات المرنة وعميو ترفض الفرضية الصفرية.
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-5المقارنة بين المجموعة التجريبية الثانية و المجموعة الضابطة
الجدول ()34اختبار

في االختبار التحصيمي

توكي لتحديد اتجاه الفروق بين متوسط درجات الطالبات

لممجموعتين الثانية و الضابطة
المجموعة

العينة

المتوسط الحسابي

التجريبية الثانية

55

31.4545

التجريبية الضابطة

55

26.1212

توكي

توكي

الداللة االحصائية

المحسوبة

الجدولية

2.27

5.38

3.36

دالو

ويتضح من الجدول ( )34أن قيمة توكي المحسوبة اكبر من قيمة توكي الجدولية عند مستوى داللة ( )2.27مما
يدل عمى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين و لمصمحة طالبات المجموعة التجريبية الثانية التي
درست عمى وفق استراتيجية المقابمة الثالثية الخطوات وعميو ترفض الفرضية الصفرية.
تفسير النتائج:
المقارندة بددين المجموعددة التجريبيددة األولدى و المجموعددة التجريبيددة الثانيددة  :اظيدرت المقارنددة عدددم وجددود فددرق ذي
داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيتين  ،ويمكن ان تعزى ىذه النتيجة الى ان التددريس عمدى وفدق اسدتراتيجية
المجموعات المرنة  ،و المقابمة الثالثية الخطوات اسديمتا بشدكل فاعدل فدي ترسديخ الخبدرات المتعممدة لددى الطالبدات
مما جعمين أكثر انتباىا واندفاعا نحو تعمم المعرفة التاريخية وتطبيقيدا فدي المواقدف التدي كدان يطمدب مدنين تطبيدق
ماتعممنو  ،ومن خالل تنظيم مواقف التعمم و الخبرة لدديين ادى إلدى مسداعدتين لنقدل الخبدرة و جعميدا أكثدر فاعميدة
و أكثر كفاية  ،فاالست ارتيجيتان تبتعد عن التدريس التقميدي  ،كما امكدن مالحظدة التفاعدل مدن طالبدات المجمدوعتين
التجريبيتين في مواقف التعمم  ،مما ادى الى زيادة تحصيمين في مادة التاريخ.
المقارنة بين المجموعة التجريبية األولى و المجموعة الضابطة  :اظيرت المقارنة وجود فرق ذي داللة إحصائية
بين المجموعة التجريبية األولى و المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية االولى و التي درست عمى
وفق استراتيجية المجموعات المرنة ،ويمكن ان تعزى ىذه النتيجة الى ان التدريس عمى وفق استراتيجية
المجموعات المرنة يسمح باستخدام عدد من أال نماط التنظيمية متعدد لمتعميم .اذ يتم تجميع الطالبات وفقا ألىداف
وانشطة محددة ،ومراعاة احتياجاتين الفردية .اذ انيا ساعدت الطالبات في السيطرة عمى ديناميات الجماعة
والحفاظ عمى دور كل طالبة في وضع جدول أعمال لممجموعة لمتابعة الميمات في اداء االنشطة التاريخية و
فحص النصوص ونقدىا  ،و وفرت المجموعات المرنة فرصا لمتفكير التباعدي وشجعتين عمى تحمل مسؤولية
تعممين و من فوائد المجموعات المرنة ىو أنيا انموذج "لمحياة الحقيقية" كما يعمل الناس معا ،وليس العمل في
العزلة من أجل حل المشكالت  ،كما اتاحت المجموعات المرنة فرصة لشحذ الميارات االجتماعية وتنمية الشعور
بالثقة في قدراتين الخاصة  ،مما زاد في تفوقين في تحصيل مادة التاريخ عمى نحو افضل من المجموعة
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الضابطة .المقارنة بين المجموعة التجريبية الثانية و المجموعة الضابطة  :اظيرت المقارنة وجود فرق ذي داللة
إحصائية بين المجموعة التجريبية الثانية و المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية الثانية و التي
درست عمى وفق المقابمة الثالثية الخطوات  ،ويمكن ان تعزى ىذه النتيجة الى ان التدريس عمى وفق المقابمة
الثالثية الخطوات  ،شجع الطالبات عمى التواصل البصري و االستماع النشط  ،و زيادة التفاعل و ممارسة
الميارات االجتماعية و اتاحة الوقت لمتفكير و التامل بصبر في الحوادث التاريخية  ،وفحص النصوص التاريخية ،
وسرد االحداث و ترتيبيا زمنيا  ،مما زاد في تفوقين في تحصيل مادة التاريخ عمى نحو افضل من المجموعة
الضابطة .

االستنتاجات :في ضوء نتائج البحث استنتجت الباحثة ما يأتي :
 -3إن استراتيجيتي المجموعات المرنة و المقابمة الثالثية الخطوات اثبتتا فاعميتيما ضمن الحدود التي
أجري فييا البحث الحالي في التحصيل.
 -2التدريس عمى وفق استراتيجيتي المجموعات المرنة و المقابمة الثالثية الخطوات اظي ار انيما
استراتيجيتين فعالتين لتشجيع الطبلببت على مشبركة أفكبرهن ،وطرح األسئلة ،و تدوين المالحظبت.

 -5التدريس عمى وفق استراتيجيتي المجموعات المرنة و المقابمة الثالثية الخطوات شجع الطالبات عمى
مشاركتين في المشاريع الجماعية و التفاعل وطرح ٍ
عدد من األسئمة المتنوعة  ،واالشتراك في التدريبات
القائمة عمى حل المشكالت .
 -6اظير التدريس عمى وفق استراتيجيتي المجموعات المرنة و المقابمة الثالثية الخطوات  ،فاعميتيما من
خالل جعل الطالبات يمارسون أنشطة تتناول قضايا حيوية متنوعة ،ذات صمة بما يجري حوليم وجعل
مادة التاريخ القديم ذات وظيفية في احداث حياتين اليومية تحفزىن عمى تحمل مسؤولية اختيارىن عند
المناقشة والحوارات.

التوصيات  :في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي -:
 -3تشجيع المدرسين و المدرسات عمى ضرورة استعمال استراتيجيتي المجموعات المرنة و المقابمة الثالثية
الخطوات في التدريس ،العطاء المتعمم دو ار نشطا ،واتاحت لو الفرصة في أن يشارك في األنشطة و المواقف
التعميمية بشكل تفاعمي.
 -4ضرورة اىتمام كميات التربية في باقامة دورات تدريبية عمى استراتيجيتي المجموعات المرنة و المقابمة
الثالثية الخطوات النيما اثبتا فاعميتيما في التحصيل.
 -5تضمين طرائق التدريس استراتيجيتي المجموعات المرنة و المقابمة الثالثية الخطوات ضمن مفردات مقرر
طرائق التدريس الذي يدرس في كميات التربية.
المقترحات  :تقترح الباحثة ما يأتي:
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 -3اجراء دراسة لمعرفة اثر استراتيجية المجموعات المرنة في التحصيل لدى طالبات الصف الرابع
االعدادي وتنمية تفكيرىن التباعدي.
 -4اجراء دراسة لمعرفة اثر استراتيجية المقابمة الثالثية الخطوات عمى مستويات دراسية ومواد اخرى
وعمى كال الجنسين.
 -5بناء تصميم تعميمي تعممي عمى وفق استراتيجية المجموعات المرنة في اكتساب المفاىيم العممية
لمادة االحياء لدى طالبات الصف االول متوسط.

227

دللة البحوث الرتبوية والنفسية

)15 ( العذد

2016

The Effect Of Flexible Grouping Strategy And Three Step Interview
Strategy On Achievement Of The History Material Among Student Of The First
Intermediate Class
Abstract
The research aims to know The Effect Of Flexible Grouping Strategy and Three Step Interview
strategy on achievement of the history material among student of the first literary class, The
Researcher used the experimental design of the two experimental groups and the control group

and with post test, researcher group (a) represent the experimental group taught according the
Flexible Grouping Strategy , and Division (c) to represent the second experimental group which
studied according Three Step Interview strategy and Division (b ) to represent the control group

taught in the traditional method, the number of students (99) students of (33) female students in
each division. The reward research groups in the variables: age, intelligence and, Prior

knowledge. The researcher were verified psychometric characteristics of the instruments, and
used, Analysis of variance (ANOVA ) and Tukey test used for data processing , The results
showed superiority of the two experimental groups to the control group, also showed no

difference statistically significant between the two experimental groups, which studied according
to the flexible groups and Three Step Interview in the achievement of the students of the first
literary class..

Keywords: flexible groups strategy, Three Step Interview strategy.
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