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املهارات الدراسية املفضلة لدى طلبة املرحلة االعدادية

ا .م.د .حيدر كرين سكر

ا .م .د .ملياء ياسني زغري

الممخص :
ىدفت الدراسة الحالية الى التعرف عمى المهارات الدراسية المفضمة لدى المرحمة

االعدادية وكذلك عمى الفرق في ىذه الميارات تبعا لمتغير الجنس والتخصص وطبقت عمى
عينة بمغت( )021طالب وطالبة اختيروا بطريق عشوائية من المدارس التابعة لتربية الرصافة
االولى ولغرض التحقق من اىدف البحث فقد قاما الباحثان ببناء مقياس الميارات الدراسية لدى

طمبة المرحمة االعدادية وبعد التأكد من الخصائص السيكومترية واصبح المقياس بصورتة النيائية

يتالف من  06فقرة موزعة عمى اربع مجاالت ىي ( المراجعة بصوت مسموع – المالحظات

الحرفية – وضع الخطوط تحت الكممات – استراتيجية المراجعة ) واظيرت نتائج البحث بعد
استخدام االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ان الميارات كانت عمى التوالي (( ،المراجعة

بصوت مسموع  ،وضع خط تحت الكممات  ،المالحظات الحرفية  ،استراتيجية المراجعة))
كذلك لم تظيرفروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير الجنس والتخصص  ،وقدم الباحثان عدد

من التوصيات والمقترحات

المهارات الدراسية المفضمة لدى طمبة المرحمة االعدادية

مشكمة البحث

مع االنفجار المعرفي وثورة المعمومات التي

اجتاحت العالم مع مطمع القرن الحادي

والعش رين لم يعد لمتخمين نصيب كبير في النجاح والتقدم  .واصبح السالح الحقيقي الذي يجب
ان يتسمح بو طالب اليوم ورجال الغد ىو سالح المعرفة الصحيحة وتزويدىم ببناءات معرفية

قوية متمايزة واضحة ومنتظمة كي يستطيعوا خوض معركة ثورة المعرفة وخاصة التكنولوجية منيا

.

والطريق السميم الى النجاح في بناء الشباب معرفيا وبناء عقوليم عمى نحو سميم ىو تمييد

الطريق ليم بأستراتيجيات جيدة لكيفية القراءة واالحتفاظ بالمعمومات وسبل تحقيق احداث ىذه
المطالعة والقراءة وكذلك في الحصول عمى المعمومات السميمة في اقل وقت وباقصر الطرق
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وكل ذلك يتسنى ليم عن طريق استراتيجيات المراجعة اوالميارات الدراسية التي يستخدميا الطمبة

.

وفي العادة فان استراتيجيو معينو يمكنيا ان تعمل بشكل افضل فقط اذا كان الطالب يحسن

استخدام استراتيجيات اخرى ذات صمة بيا  ،فعمى سبيل المثال ان الطالب الذي اليستطيع ان

يتقدم في فيمو لفصل مطموب منو ان لم يكن سبق لو ان نظمو عقميا واضفى عميو بعض
التفصيل  ،ولكن كيف يمكنو ان ينظم ويفصل فان ذلك يعتمد جزئيا عمى جيده لمراقبة تعممة فاذا

اظيرت المراقبة انو لم يدرك او يفيم مايقراءه ،فأنو يمكن ان يقوم بتنظيم المادة بشكل افضل

وبطريقة مخال فة  .كما ان حجم المعمومات التي يقوم بيا االنسان باكتسابيا كبير جدا وذلك نظ ار
لوجود المثيرات الكثيرة وبعض ىذه المعمومات قد يعترييا النسيان والبعض االخر يحاول قدر

المستطاع الحفاظ عمييا حتى اليخطفيا النسيان فتضيع تمك المعمومات  ،ومن ىنا يحاول
الطالب جاىدا ايجاد صيغ او طرق في محاولة منو لمحفاظ عمى اكبر قدر ممكن من المعمومات
ومن خالل المالحظة نشاىد ان ىناك من الطمبة من يق أر كثي ار لكنو اليحتفظ بالمعمومات وبالتالي

اليستطيع االستفادة منيا في الصف وخصوصا خالل فترة االمتحانات  ،االمر الذي يستدعي منا
التعرف او الوقوف عمى ماىية الطرق واالساليب التي يستخدميا الطمبة اثناء قراءتيم  ،لذا جاء

ىذا البحث كمحاولة لمتعرف عمى اىم االستراتيجيات التي يستخدميا الطمبة اثناء دراستيم ،ومن
ىنا يمكن تحديد مشكمة البحث الحالي في التعرف عمى ماىية الميارات الدراسية المفضمة لدى

طمبة المرحمة االعدادية

اهمية البحث

تسعى العممية التعميمية التعممية الى تحقيق اىداف مخطط ليا لدى المعممين من خالل تنفيذ
عدد من االجراءات المنظمة والمخطط ليا جيدا  ،وتتمثل ىذه االىداف في احداث التغيرات

المرغوب بيا في سموك المتعممين ،اذ تمثل عممية التعمم اداة المجتمعات الرئيسية التي تعمل من
خالل االنظمة التربوية عمى نقل ثقافة وفمسفة المجتمعات لالفراد بيدف اعدادىم لمواجية مطالب

الحياة والمتغيرات المتجددة فييا  ،وتستند عممية التعمم الى سمسمة من التخطيط السميم والتحضير
عمى جميع المستويات بيدف تحقيق االىداف والغايات المنشودة (الزغول )64 :2112،

ان المادة الصفية تتطمب استراتيجيات تعميمية من شأنيا ان تضفي التنظيم والبساطة

النسبية عمى المفاىيم والعالقات القائمة فيما بينيا  .ان بعض ىذه االستراتيجيات تؤكد عمى
ضرورة القيام بالمراجعات  ،والبعض االخر يؤكد عمى ضرورة القيام بالتفصيل الذىني  ،وبعض

46
العدد التاسع

السنة 0202

المهارات الدراسية المفضمة لدى طمبة المرحمة االعدادية ا .م.د .حيدر كريم سكر -ا .م .د .لمياء ياسين زغير

اخر عمى وضع التنظيم العقمي لممعمومات الجديدة كما ان ىناك بعض االستراتيجيات تتابع

مستوى تقدم التعمم .

واالستراتيجيات التعميمية تطبق النظريات المعرفية في مواقف تعميمية حقيقية وىي تتضمن

تقنيات الذاكرة او االساليب التي تستخدم لتسييل التذكر وميارات الدراسة القصدية ومبادئ التعمم

الناقد وميارات حل المشكالت وىذه االستراتيجيات لمتعمم مفيدة وىامة لممعممين النيا تشكل
انواعا من اشكال ماوراء المعرفة (عدس )296 :0991،ويقترح ليندزي ونورمان
 lindsay&Normanثالث قواعد رئيسية لتحسين الذاكرة هي-:

 -الحفظ يتطمب جيدا ناد ار مايكون بسيولة

 ربط المعمومات التي تم حفظيا بالمعمومات االخرى ويمكن اعادة الصياغة لممعموماتالجديدة والتمعن يساعد عمى ذلك

 -الحفظ يتطمب التنظيم ،والمادة يمكن تقسيميا الى اجزاء صغيرة ثم يعاد وصفيا في شكل ذي

معنى وعمى الطمبة البحث في تراكيب المادة نفسيا واستخدام مساعدات التذكر قدر االمكان

ان ىدف مساعدات التذكر ربط المادة الجديدة التي ينبغي تعمميا مع المعمومات المعروفة

جدا ،ان استراتيجية مساعدات التذكر المختمفة تعتبر ذات فائدة كبيرة عندما تكون طبيعة المادة
المراد حفظيا مربوطة بعالمة ضعيفو في مثل قائمة مفردات  ،او ميمات او واجبات متتالية

(قطامي )41 :0919،

وتعد استراتيجيات ومحسنات الذاكرة تطبيقا عمميا لتحسين عممية الذاكرة وزيادة فعاليتيا ،اذ

تستند محسنات الذاكرة الى حقيقة ان التمثيالت المتعددة لممادة المتعممة يضمن توفر طرق

متعددة ومتنوعة لموصول الى المعمومات المراد تذكرىا ،وتؤكد العديد من الدراسات ان آلية عمل
استراتيجيات التذكر تقوم عمى فكرة تعميق الروابط بين المعمومات او المثيرات الجديدة مع البنية

المعرفية والخبرات السابقة لمفرد بحيث يستغل البنى القديمة الراسخة لتساعدة عمى تذكر مثيرات
ومواقف جديدة وعميو فأن غالبية استراتيجيات التذكر تحرص عمى ان توفر الدالئل او االشارات

التي تساعد الفرد عمى الربط بين التعمم القديم والتعمم الجديد .

كما يقترح ميرل  Merrilنموذج التوسع في التمثيل وفيو يقدم المعمم المعمومات االساسية

االولية يتبعيا بمعمومات اضافيو حوليا  ،بينما اقترح تسمر وديرسكول

Tessmenand

 &Driscollنموذج الشجرة المفاىيمية التي اثبتت فعاليتيا الكبيرة لدى الطمبة ضعيفي القراءة ،
كما اقترح ايضا نموذج مولد المجموعة العقالنية وىو نموذج يجمع بين اجراءات تعمم تمييز
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المفيوم واجراءات تعمم تعميم المفيوم  ،وتكون النتيجة مجموعة كبيرة من االمثمة العقالنية التي
يمكن استعماليا في التعمم او االختبار (العتوم ،عالونة )402 :2111،

نالحظ من خالل ذلك ان الطمبة بشكل عام بحاجة الى استراتيجيات تعينيم عمى القراءة

وتقوي من ذاكرتيم وخصوصا الطمبة في المرحمة االعدادية ،ىذه المرحمة التي تعد بمثابة مفترق
طرق في تحديد مستقبل الطمبة لكونيم بحاجة الى بذل مزيد من الجيد لتخطييا والدخول الى

الجامعة بأعتبار ان مرحمة االعدادية ىي مرحمة نمو معرفي ونفسي فيي بمثابة مرحمة اعداد

لمطمبة ،االمر الذي يجعميم في حالة سعي دائم لمنجاح  ،ويمكن اجمال اهمية البحث الحالي في
االتي -:

 -تناولو لمرحمة دراسية ميمة تعد بمثابة مفترق طرق لمطمبة وىي مرحمة الدراسة االعدادية

 تعد مسالة التعامل مع المعمومات التي يقرأىا الطمبة ويحاولون االحتفاظ بيا عمى درجة كبيرةمن االىمية الغرض منيا االستفادة في االمتحانات مما يجعل الطمبة يستخدمون استراتيجيات

معينو لمحفاظ عمى ىذه المعمومات

 -التركيز عمى البعد المعرفي لعممية التعمم من خالل استراتيجيات ميمة يستخدميا الطمبة

 -تمثل ىذه االستراتيجيات جزءا من االساليب التي تحسن من عممية التذكر وىذه العممية ميمة

جدا في الدراسة النيا تقوم عمى اساس القدرة عمى االسترجاع

اهداؼ البحث  :يستيدف البحث الحالي الى -:

 -0التعرف عمى الميارات الدراسية المفضمة لدى طمبة المرحمة االعدادية
 -2التعرف عمى داللة الفرق في الميارات الدراسية تبعا لمتغير الجنس
(ذكور – اناث )

 -4التعرف عمى داللة الفرق في الميارات الدراسية تبعا لمتغير التخصص (عممي – انساني)

حدود البحث  -:يقتصر البحث الحالي عمى طمبة المرحمة االعدادية في مديرية تربية الرصافة
الثانية لمعام الدراسي 2101 - 2119

تحديد المصطمحات  :سيتم عرض الىم المصطمحات الواردة في البحث وكاالتي -:
اوال  :المهارة

تعريف ابو حطب  " 4991السموك المتعمم او المكتسب الذي يتوافر لو شرطان جوىريان اولهما

 :ان يكون موجيا احراز ىدف او غرض معين وثانيهما  :ان يكون منتظما يؤدي الى احراز
اليدف في اقصر وقت ممكن وىذا السموك المتعمم يجب ان يتوافر فيو خصائص السموك الماىر

(ابو حطب واخرون )441 :0996،
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ثانيا  :الميارات الدراسية

تعريف عدس "4991ىي انماط من السموك من شأنيا ان تقوي تعمم المعمومات المعقدة

"(عدس،0991،ص)299

التعريؼ النظري  :بما ان الباحثان قد تبنيا تعريف عدس ،فان التعريف النظري لمبحث ىو

نفس ماذكر في اعاله

التعريؼ االجرائي  :ىو الدرجة التي يحصل عمييا المستجيب من خالل اجابتو عمى فقرات
المقياس المستخدم في الدراسة الحالية

االطار النظري ودراسات السابقة

تعد استراتيجيات ومحسنات الذاكرة تطبيقا عمميا لتحسين عمل الذاكرة وزيادة فعاليتيا  ،اذ

تستند محسنات الذاكرة الى حقيقة ان التمثيالت المتعددة لممادة يضمن توفر طرق متعددة
ومتنوعة لموصول الى المعمومات المراد تذكرىا  ،والمقصود بمحسنات الذاكرة وسائل واجراءات
تساعد الفرد عمى استرجاع المعمومات من الذاكرة طويمة المدى  ،او ىي نوع من استراتيجيات

التعمم تستخدم لجعل المواد التعميمية ذات معنى من خالل ربط ىذه المواد بالمعمومات المخزونة
والمتوفرة اصال عن التعمم وتؤكد العديد من الدراسات ان اليو عمل استراتيجيات التذكر تقوم عمى

فكرة تعميق الروابط بين المعمومات او المثيرات الجديدة مع البنى المعرفية والخبرات السابقة لمفرد

بح يث يستغل الفرد البنى القديمة الراسخة لتساعد عمى تذكرمثيرات ومواقف جديدة وبذلك فان

غالبية االستراتيجيات المعرفية تحرص عمى ان توفر الدالئل او االشارات التي تساعد الفرد عمى

الربط بين التعمم القديم والتعمم الجديد (العتوم ،عالونة)419 :2111،

ان االستراتيجيات المعرفية غالبا ماتربط بميمات فردية فعمى سبيل المثال تستخدم

استراتيجيات اخذ المالحظات قي االستماع واالستيعاب القرائي  ،اما استراتيجية التفكير بصوت
مسموع (المراجعة بصوت مسموع ) فانيا تستخدم عند تطوير قاعدة او استخداميا الستيعاب

مفيوم او اتمام ميمة تعميمية  ،اما استراتيجية المراجعة فانيا تحدث من خالل تحديد المصادر
ويكون في استخداميا مواد مرجعية كالمعاجم والموسوعات والمجالت العممية واالنترنيت والكتب

المقروءه وتتطمب عممية اختيار استراتيجية التعمم معرفة عميقة بالمنياج الن االستراتيجيات

المنظمة في التدريس يجب ان تكون مناسبة النماط االنشطة التي يعمل عمييا الطمبة في غرفة
الصف االمر الذي سيعطييم احساسا بان ىذه االستراتيجيات معاصرة وترتبط مباشرة بالميمات

والخبرات الصفية الميمة (ابو رياش )222 :2112،
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ان التعمم وفقا لالتجاه المعرفي ىو نتيجة لمحاوالتنا الجادة لفيم العالم من حولنا من خالل
استخدام االستراتيجيات المعرفية المتاحة لنا وتختمف نوعية وكمية المادة المستفادة باختالف
االداء واالعتقادات والمشاعر والتوقعات فقد يستمع طالبان لمعمم في درس ولكن يختمف كل

منيما في مدى وكيفيو فيمو لميدف او لما تقدم عرضو في ذلك من الدرس وذلك بتاثير من

خمفية وطريقة تسجيل وخزن المعمومات المتعممة .

ان ترجمة الفرد لمحدث وفيمو لو يؤثرعمى كيفية تعممو وترى وجية النظر المعرفية في التعمم

،ان الناس نشيطون فيم يبادرون في تجارب تساعدىم عمى التعمم .يبحثون عن المعمومات لحل
المشاكل ويعيدون ترتيب وتتظيم ماتعمموه .كمحاولة لفيم الخبرة الجديدة  .كما انيم يعتمدون
عمى التجربة واالختبار وانما القرار في تحقيقيم الىدافيم بدال من االعتماد مباشرة عمى االحداث
لمحيطة وىذا يضفي اث ار ميما عمى ىذه الطريقة في التفكير والتعمم لذلك يزداد تركيز عمماء

النفس المعرفي عمى دور المعرفة في التعمم اذ ان ما تعممو الفرد سابقا يحدد وبدرجة كبيرة
مايرغب في تعممو وتذكره مستقبال (قطامي )64 :0919،

ان االستراتيجيات التعميمية تطبق النظريات المعرفية في مواقف تعميمية حقيقية وىي

تتضمن معينات الذاكرة او االساليب التي تستخدم لتسييل التذكر وميارات الدراسة القصدية وىذه

االستراتيجيات لمتعمم المعرفي مفيدة وىامة لممعممين النيا تشكل انواعا من اشكال ماوراء المعرفة

او معمومات عن كيف يحدث التعمم المعرفي ،لذا عمى المعمم ان يقوم بشرح فوائد ميارات القراءة

التي ليا صمة بتعمم المادة الصفية فعندما اليكون الطمبة متأكدين من الكيفية التي سوف يمتحنون
بيا  .عمى سبيل المثال فعمييم دائما ان يحضروا امتحان انشائي بدال من امتحان موضوعي

وىذه العممية تتطمب منيم قد ار اكبر من االنتباه ومراجعو اكثر ’وتنظيما اكثر وتجبرىم ايضا عمى

ان يفكروا في االسئمة المحتممة وىم يدرسون ،فالطالب الذي يتعمم امالء قائمة من الكممات عن
ظير قمب فان التدريب الموزع يعمل افضل حيث يستطيع ان يدرس عشر دقائق ثم ياخذ

استراحة او يدرس شيئا اخر لفترة من الوقت ومن ثم يعاود دراسة التيجئة لمدة عشر دقائق اخرى
وىذه العممية يجب ان تتوزع عمى عدد من االيام لتتيح المجال امام مراجعات كافية كذلك يجب

عمى المعمم ان يشجع الطمبة عمى مراجعة المواد الجديدة وذلك من خالل الطمب منيم وضع

خطوط تحت االفكار الرئيسة في كتابيم المقرر وكذلك تحت المالحظات اليامة وتقديم امثمة ليم
عن كيفية وضع الخطوط تحت االفكار الرئيسة في فقرات مختارة من ثم مناقشتيم في كيفية

التعامل مع قطع اخرى

49
العدد التاسع

السنة 0202

المهارات الدراسية المفضمة لدى طمبة المرحمة االعدادية ا .م.د .حيدر كريم سكر -ا .م .د .لمياء ياسين زغير

ان وضع االفكار والمعمومات الجديدة عمى شكل مكتوب يجبر الطمبة عمى ان ينتبيوا الى

مايقومون بتعممو والن يعمموا عمى تنظيميا بشكل مفيد ،فقدرة الطالب عمى ان يعبر عن عدد من

الجمل بكممة اوشبو جممة مفتاحية سوف يساعد في تذكر كم كبير من المعمومات واالفكار
المترابطة (عدس)426 :0991،

يرى بياجيو انو اذا تم فيم طريقة تفكير االطفال بشكل جيد عندىا يمكننا المواءمة بين طرق

التدريس وقدراتيم الذىنية ،فالطمبة يطورون فيميم الخاص الذي يعني ان التعمم عممية بنائية ففي

كل مرحمة من مراحل النمو المعرفي ينبغي ان يرى المعممون الطالب وكانو عنصر نشط في
عممية التعمم كما يودون ان يدمج المعارف والمعمومات والحقائق التي تقدم اليو لتصبح جزءا من

مخططاتو المعرفية الخاصة بو

ويرى فيجوتسكي ان التعمم النشط والفيم يتطمبان التعامل والمحادثة ،فالطمبة يحتاجون الى

الكفاح في حل المشكالت في منطقة نموىم (الحدية التقريبية ) الى المنطقة التي اليستطيع

الطفل فييا حل المشكمة بمفرده اال بمساعدة وتوجيو الراشدين او التعاون مع زميل اكثر نموا منو
وقد اكد فيجوتسكي عمى ىذا النمط من التفاعل بالمحادثة التعميمية الن المعمم قد خطط ليا كي

تستثير المتعمم وىذه المحادثة التعميمية ليست محاضرة او مناقشة تقميدية بل يكون المعمم موجيا

ليساعد الطمبة عمى تحديد طريقة فيميم لممشكمة وبيدف اشراك جميع الطمبة في المناقشة

بينما اولى "برونر" اىمية خاصة لطريقة واسموب التعمم اكثر من المعمومات ذاتيا حيث انو

كان عمى يقين بان الطمبة سوف يستجيبون بشكل بناء لمتعمم الموجو ذاتيا والنشط الذي فيو نوع

من التحدي واىم من ذلك كمو فانو يفترض ان الطمبة يستطيعون استخالص اشياء مفيدة من
مصادر المعرفة المعقدة اذا ما سمح ليم ان يعمموا عمييا بانفسيم ولوحدىم واكثر من ذلك ،
ويقترح اوزبل ان تنشيط التعمم يكون من خالل التعمم االستقبالي ذي المعنى والذي يقوم المدرس

فيو بتقديم موضوعات رئيسة قبل الغوص في التفاصيل ويكون دور المعمم المصحح والمفسر

وىو المسؤول في بناء وتوجيو التفكير (ابو رياش )219 :2112،

مناقشة االطار النظري
يستند التعمم المعرفي عمى االدب التربوي النفسي المتجمع من اعمال النظرية الجشتالطية في
التعمم ودراسات بياجيو وافكار برونر واوزبل الذي اكد عمى التعمم ذي المعنى وحيوية ونشاط

21
العدد التاسع

السنة 0202

المهارات الدراسية المفضمة لدى طمبة المرحمة االعدادية ا .م.د .حيدر كريم سكر -ا .م .د .لمياء ياسين زغير

المتعمم ،اذ تركز نظرية التعمم المعرفي عمى العمميات العقمية التي تتوسط بين الدافع التعميمي
واستجابات المتعمم أي العمميات المعرفية الوسطية بين المثيرات واالستراتيجيات  .ان نظرية

التعمم المعرفية تيتم بالعمميات التي تحدث داخل الفرد  ،وتعد نظريات التعمم المعرفية محور التأ
ثير في ممارسة تصميم التدريب وتسميط نظرية التعمم المعرفي الضوء عمى العوامل المتعمقة

بالمتعمم اكثر من تمك العوامل المتعمقة بالبيئة ،وتسعى نظريات التعمم المعرفية الى تقميص دور
التكرار او الحفظ الصم وابراز دور الفيم والتركيز عمى االستراتيجيات المعرفية بصفة عامة

واستراتيجيات التعمم بصفة خاصة واليدف الرئيسي لمتعمم المعرفي والتدريس المعرفي ىو مساعدة

الطمبة عمى تجييز المعمومات في صيغ او اطرذات معنى بحيث يصبحون متعممين مستقمين من

خالل استراتيجيات التعمم ،وعميو فان استراتيجية التعمم قد انبثقت من مضامين النظرية المعرفية
وان اىداف ىذه النظرية قد انطمقت من رؤية بياجيو وفيجوتسكي وبرونر واوزبل وقد اتخذت ىذه
النظرية اطا ار نظريا لمبحث الحالي النيا تركز عمى اعطاء دور اكبر لمطالب في توجيو تفكيره

وعممياتو الذىنية
دراسات سابقة

دراسة ممحم والصباغ عام 4994م :ىدفت الدراسة الى تحديد الميارات الالزمة لتدريس المواد
االجتماعية ومدى اتفاق المعممات السعوديات معيا  ،تكونت عينة الدراسة من ( )29من
معممات المرحمة الثانوية يدرسن التاريخ والجغرافية وعمم االجتماع وعمم النفس ووجد الباحثان ان

متوسط اداء المعممات ليذه الكفايات مرتفعة (مجمة تعز ،2114،ص)026

دراسة محمود عام 4999م :ىدفت الدراسة الى تقويم الكفاءات التدريسية لدى عينو من معممي
عموم القاىرة والجيزة وكانت من نتائج الدراسة انخفاض لكفاءة افراد العينة لميارتي تقيم ماقبل

الدرس واثارة التفكير لدى التالميذ

دراسة سممان واحمد عام  6002م :ىدفت الدراسة لمعرفة مستوى تمكن الطالب والمعممات

بكمية التربية جامعة تعز من ميارات التفاعل الصفي ومعرفة ما اذا كان ىذا المستوى يختمف
باختالف جنسيم وتخصصيم وتكونت العينة من ( )011طالب وطالبة جامعية من طالب

المستوى الرابع بقسمي التاريخ والفيزياء تم اختيارىم عشوائيا ولتحقيق ىذا اليدف صمم الباحثان

استمارة مالحظة مكونة من ( )42ميارة من ميارات التفاعل الصفي واظيرت نتائج الدراسة تدنيا

في مستوى اداء الطالب – المعممين لميارات التفاعل الصفي اثناء تطبيقيم لبرنامج التربية
العممية اذ لم تصل مستوى ادائيم عمى أي مجال من المجاالت الرئيسة الى مستوى االتقان
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( )26واظيرت النتائج اختالفا داال احصائيا بين اداء الذكور واالناث لميارات التفاعل الصفي
ولصالح االناث (سممان واحمد )001 :2114،
مناقشة الدراسات السابقة

يتضح من عرض عدد من الدراسات التي تناولت التفاعل الصفي واالستراتيجيات المعرفية انيا
تعطينا دليال عمى اىمية ىذه المتغيرات حيث انيا درست في عالقتيا متغيرات عديدة منيا

التخصص والجنس وكذلك لدى المعممين وىذا يعطينا مبر ار لدراستيا والتعرف عمى اىميتيا حيث

اظيرت نتائج الدراسات ان ىناك تباينا في تاثرىا بمتغيرات التخصصص والجنس االمر الذي

يعطينا مبر ار لدراسة ىذه الميارات وعالقتيا بمثل ىذه المتغيرات

إجراءات البحث :

تم إتباع اإلجراءات اآلتية -:

مجتمع البحث :

يتكون مجتمع البحث الحالي من طمبة المرحمة االعدادية لمتخصص (عممي – ادبي )
البالغ عددىم ( ) 004242طالب وطالبة ،اذ بمغ عدد الذكور( )61201اما عدد االناث

بمغ( )66162لمعام الدراسي ( ) 2101-2119لمديريات تربية الرصافة في مدينة بغداد وجدول
( )0يوضح ذلك
جدول ( )4مجتمع المدارس في المديريات العامة لتربية الرصافة في
مدينة بغداد حسب الجنس (ذكور -اناث )

ت

المديريات العامة

المجموع

عدد الطمبة
ذكور

اناث

0

الرصافة االولى

22410

22121

66260

2

الرصافة الثانية

20244

20106

64611

4

الرصافة الثالثة

04244

00041

26940

المجموع

61201

66162

004242

عينة البػػػحث
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تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية لمرصافة االولى حيث بمغت (

) 021

طالب وطالبة بواقع  41طالب وطالبة ومن التخصصات(عممي – ادبي) وكما في الجدول ()2
الجدول ( )6عدد افراد العينة
ت

الجنس

المجموع

التخصص
عممي

ادبي

0

ذكور

41

41

41

2

اناث

41

41

41

المجموع

41

41

021

أداة البػػػحث
لغرض التحقق من أىداف البحث الحالي  ،فقد قام الباحثان ببناء مقياس الميارات الدراسية
لدى طمبة المرحمة االعدادية وذلك بإتباع الخطوات اآلتية :

 -0تحديد تعريؼ مفهوم المهارات الدراسية

قام الباحثان باالطالع عمى االدبيات والدراسات ذات العالقة بالموضوع بغية االفادة منيا ،في

صياغة الفقرات وتحديد البدائل المناسبة لالجابة عنيا وتم تحديد مفيوم الميارات الدراسية وفقا

لوجية نظرعدس عمى اساس النظريو المعرفية اذ تم تعريف الميارات الدراسية عمى انيا انماط

من السموك من شانيا ان تقوي تعمم المعمومات المعقدة

 -2تحديد المكونات -:

من خالل تعريف عدس التزم الباحثان بالمكونات التي حددت

لمميارات الدراسية وتتضمن االبعاد االتية :

ا -استراتيجية المراجعة  :وىي استراتيجية تقوم عمى التدريب المتكرر او اسموب اعادة

الصياغة من اجل بقاء المعمومات حيو في الذاكرة قصيرة المدى لكي يسيل حفظيا في الذاكرة
طويمة المدى ومن ثم استرجاعيا
ب --المراجعة بصوت مسموع  :وىي قراءة الكممات حرفيا وبصوت مرتفع مما يسيل عممية
االسترجاع والفيم بشكل افضل

ج -المالحظات الحرفية  :وىي شكل كتابي يقوم بو الطالب بكتابة الموضوع اكثر من مرة مما
يساعد عمى اختيار االفكار اليامة ويقوي من عممية التذكر لديو
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د -وضع الخطوط تحت الكممات  :قيام الطالب بوضع الخطوط تحت الكممات عند القراءة لكي
يكون اكثر انتباىا ليا وتكون اكثر وضوحا وتساعده عمى التذكر بصوره جيدة

 -3صياغة الفقرات  -:بعد ان تم تحميل تعريف الميارات الدراسية الى مكوناتو فقد صيغت

الفقرات لكل مكون وقد روعي االتي عند صياغتيا :
 ان تصاع بمغة مفيومة

 تجنب العبارات التي تحمل اكثر من فكرة واحدة او مفيوم مزدوج ،وبمغت عدد فقرات
المقياس بصورتو االولية ( )04فقرة موزعة عمى اربع مجاالت لكل منيا ( )6فقرات

 -6إعداد البدائل  -:تم استخدام طريقة ليكرت في تحديد بدائل اإلجابة وىي اربع بدائل (دائما
 ،غالبا ،احيانا  ،ناد ار ) وذلك لدقة درجة اتجاه الفرد في موضوع البحث وسيولة البناء والتصميم
(عدس ،0994،ص)066

 -6تعميمات المقياس  :لغرض التعرف عمى مدى وضوح التعميمات والزمن المستغرق لالجابو
فقد قام الباحثان بتطبيقيا عمى عينو بمغت ( )21طالب وطالبة اختيروا عشوائيا

فضال عن

توضيح طريقة االجابو بوضع عالمة ( )/امام الفقرات تحت البدائل المناسبة مع تأكيد سريتيا

،وانيا تستخدم الغراض البحث العممي وكانت التعميمات واضحة وان متوسط الزمن المستغرق
لالجابو كان()06دقيقة

 -4تصحيح المقياس  -:لتصحيح المقياس فقد صيغت فقرات المقياس بالصيغتين السمبية
وااليجابية أما بدائل االستجابة نحو مضمون الفقرات فيي ( دائما – غالبا – احيانا – ابدا)يقابميا

سمم درجات ()،16.،4،2،ما ذات المضمون االيجابي ،اما المضمون السمبي فيقابميا
()0،2،4،6،

 -2عرض الفقرات بصورتها االولية عمى الخبراء (صدؽ الظاهري ) -:يعد ىذا النوع من
الصدق اىم الخصائص التي ينبغي توافرىا في اداة البحث حيث ان المقياس يعد صادقا اذا قيس

ما وضع من اجمو ،والصدق الظاىري ىو احد انواع الصدق اذ يعتمد المحكمين في ابداء راييم
باالداة (االمام،0991،ص)041

وقد قام الباحثان بعرض الفقرات عمى مجموعة من الخبراء لغرض الحكم عل صالحية الفقرات

ومدى مالئمتيا لممجال (ممحق ، )6وفي ضوء رأي الحكام تم اإلبقاء عمى الفقرات التي حصمت

عمى نسبة اتفاق  %11فأكثر وبناء عمى ذلك تم حذف فقرتين (ممحق  )2يوضح ذلك

 -1التحميل اإلحصائي لمفقرات  -:اليدف من ىذا التحميل التحقق من صدق الخصائص
السايكومترية لممقياس نفسو وىي من الخطوات األساسية لبناء األداة وقد طبق المقياس بصورتو
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األولية عمى () 211طالب وطالبة واعتمدت كعينة لتحميل الفقرات ويؤكد (ننمي ) بيذا الصدد
ان نسبة عدد افراد العينة الى عدد الفقرات يجب ان التقل عن نسبة  6:0لتقميل فرصة الصدفة

في عممية التحميل

 -9إجراء تحميل الفقرة  -:اليدف من ىذا اإلجراء اإلبقاء عمى الفقرات الجيدة في المقياس وقد
تم استعمال أسموب المجموعتين المتطرفتين حيث تم إتباع الخطوات اآلتية :

 تحديد الدرجة الكمية لكل استمارة

 ترتيب االستمارات من اعمى درجة الى اقل درجة

 تعيين  %22من االستمارات الحاصمة عمى اعمى الدرجات في المقياس و%22من
االستمارات الحاصمة عمى ادنى الدرجات والتي تمثالن مجموعتين بأكبر حجم وأقصى تمايز

ممكن

ثم طبق االختبار التائي لعينتين مستقمتين الختبار الفرق بين درجات المجموعة العميا والدنيا في

كل فقرة  ،وعدت القيمة التائية مؤش ار لتميز كل فقرة بمقارنتيا بالقيمة الجد ولية  ،اذ كانت
الفقرات جميعيا مميزة عند مستوى داللة  16،1وبذلك أصبح المقياس بصورتو النيائية يتكون من

( )06فقرة وكما موضح في( ممحق  )4والجدول رقم ( )4يوضح ذلك

جدول ( )3يمثل القوة التميزية لفقرات مقياس المهارات الدراسية

ت

القيمة التائية

المجموعة العميا

المجموعة الدنيا

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعيار

0

92،2

0.12

0.12

0.69

4.69

2

0.10

1.92

0.64

1.11.

2.10

4

2.12

1.12

2.16

0.26

6.94

6

2.26

0.122

0.22

0.16

6.66

6

2.22

1.99

2.09

0.06

4.01

4

4.19

1.24

4.64

1.24

4.44

2

4.94

1.016

4.41

1.99

4.26

1

4.42

1.22

2.90

0.146

22،6

9

4.10

1.49

4.41

1.26

6.49

4.26 01

1.62

4.42

1.29

42،4
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ت

القيمة التائية

المجموعة العميا

المجموعة الدنيا

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعيار

4.11 00

1.91

2.04

0.09

6.69

4.24 02

1.62

4.66

1.92

2.96

4.11 04

1.42

4.24

0.112

6.24

4.94 06

1.44

4.01

0.19

4.42

#القيمةالجدولية عند مستوى داللة  0.00تبمغ 92،4
مؤشرات صدؽ المقياس وثباته

اوال -الصدؽ  : Validityيعد الصدق من الخصائص األساسية في بناء المقاييس التربوية
والنفسية والمقياس الذي ثبت صدقو ىو المقياس الصالح لقياس السمة التي وضع من اجميا
المقياس

(إبراىيم ،0912،ص )00وقد تحقق في المقياس الحالي انواع الصدق اآلتية :

 الصدق الظاىري  : Face Validityوىذا الصدق تحقق في المقياس الحالي عندماعرضت فقرات المقياس عمى مجموعة من الخبراء والمختصين في التربية وعمم النفس لمحكم

عمى الخاصية التي يراد قياسيا

 -صدق البناء  : Construct Validityوىو مدى قدرة المقياس عمى كشف السمة او أي

ظا ىرة سموكية معينة وييتم ىذا النوع من الصدق بطبيعة الظاىرة التي يقيسيا المقياس او مدى
تضمنو بناءا نظريا او صفة معينة وقد تحقق ىذا النوع من المقياس بإتباع مايمي

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية -:
يعد مؤشر صدق البناء ىو معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية  ،اذ استعمل معامل ارتباط
بيرسون الستخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية  ،وقد

كانت معامالت االرتباط دالة معنويا عند مستوى  16،1وكما وموضح في جدول()6
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جدول ()1

يمثل معامالت ارتباط بين الدرجة الكمية ودرجة الفقرة في المقياس
الفقرة

معامالت

الفقرة

معامالت

0

42،1

1

40،1

2

29،1

9

61،1

4

64،1

01

44،1

6

62،1

00

44،1

6

42،1

02

64،1

4

44،1

04

14،1

2

22،1

06

61،1

االرتباط

االرتباط

ثانيا – الثبات  -: Reliability :ويعني ان يكون المقياس موثوقا بو ويعتمد عميو وان المقياس
الثابت التتغير نتائجو لو أعيد تطبيقو مرة أخرى وقد استخرج الثبات لممقياس الحالي وفق األتي

اسموب اعادة االختبار  -:ويتم حساب معامل الثبات بيذه الطريقة من خالل حساب االرتباط
بين درجات مجموعة من الطمبة عمى المقياس بعد تطبيقو مرتين وبفاصل زمني بين التطبيقين
االول والثاني (عودة ،2116،ص)641وبذلك طبق المقياس عمى عينة بمغت(  ) 21طالب
وطالبة وأعيد تطبيق االختبار عمى العينة نفسيا بعد مرور أسبوعين ثم استخدم معامل بيرسون

لحساب العالقة بين التطبيقين حيث بمغ معامل الثبات ()1 ،11

الوسائل االحصائية :تم استخدام الوسائل االحصائية االتية
 معامل ارتباط بيرسون الستخراج معامل الثبات
 المتوسط الحسابي

 االنحراف المعياري

 اختبار ولكوكسن لمعينات المستقمة اليجاد الفروق بين متغيرات البحث

عرض النتائج وتفسيرها :

حاول البحث الحالي التحقق من االىداف االتية -:
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لدى طمبة المرحمة االعدادية  - :لغرض

 .0التعرؼ عمى المهارات الدراسية المفضمة

التحقق من ىذا اليدف تم استخراج االوساط الحسابية واالنحراف المعياري لكل ميارة من

الميارات الدراسية ،حيث اظير التحميل االحصائي لمبيانات بان ىذه الميارات كانت كاالتي بمغ
المتوسط الحسابي لميارة المراجعة بصوت مسموع ( )6،02بأنحراف معياري ( )6،9اما المتوسط
الحسابي لميارة وضع الخط تحت الكممات بمغ ( )06،02بانحراف معياري ( . )1،6اما

المتوسط الحسابي لميارة المالحظات الحرفية بمغ ( ، )00.66وبانحراف معياري ()2.0في حين
بمغ الوسط الحسابي لميارة استرتيجية المراجعة ( )9.16وبانحراف معياري ( )4.1وبذلك تكون
الميارات المفضمة لدى طمبة المرحمة االعدادية مرتبة حسب االوساط الحسابية واالنحراف

المعياري وعمى التوالي ،المراجعة بصوت مسموع ،وضع خط تحت الكممات،المالحظات الحرفية،
استراتيجية المراجعة وكما موضح في الجدول ( ) 2

جدول ()7

المهارات الدراسية مرتبة حسب االوساط الحسابية واالنحراؼ المعياري
االنحراؼ

الرتبة

ت

المهارات الدراسية

الوسط

الحسابي

المعياري

4

المراجعة بصوت مسموع

46.1

9.1

االولى

6

وضع خط تحت الكممات

46.40

1.1

الثانية

3

المالحظات الحرفية

44.10

7.4

الثالثة

1

استراتيجيات المراجعة

9.01

3.1

الرابعة

 -2التعرؼ عمى داللة الفرؽ لممهارات الدراسية المفضمة لدى طمبة المرحمة االعدادية تبعا
لمتغير الجنس (ذكور –اناث )

لالجابة عن ىذا اليدف تم ترتيب الميارات الدراسية وفقا لمتغير الجنس(ذكور -اناث) واستخدام

اختبار (ولكوكسن  )WILL- COXONلمعينات المستقمة وكما موضح في الجدول ( ) 1

جدول ()1

يمثل المهارات الدراسية المفضمة وفقا لمتغير الجنس
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ت

المهارات الدراسية

الرتبة
الذكور

االناث

4

المراجعة بصوت مسموع

4

6

6

وضع حط تحت الكممات

6

1

3

المالحظات الحرفية

3

4

1

استراتيجيات المراجعة

1

3

ولمعرفة داللة الفرق بين الذكور واالناث لمميارات الدراسية تم استخدام اختبار ولكوكسن لمعينات

المستقمة والجدول ( )9يوضح ذلك
مجموعة المقارنات
ذكور

مستوى الداللة
1.64

1.16

-

اناث
 -3التعرؼ عمى داللة الفرؽ لممهارات الدراسية المفضمة لدى طمبة المرحمة االعدادية تبعا

لمتغير التخصص( عممي – إدبي )

لالجابة عمى ىذا اليدف تم ترتيب الميارات الدراسية وفقا لمتغير التخصص تم استخدام اختبار
ولكوكسن لمعينات المستقمة والجدول ()01يوضح ذلك

جدول ()40

يمثل المهارات الدراسية المفضمة وفقا لمتخصص (عممي – إنساني)
ت

المهارات الدراسية

الرتبة
عممي

ادبي

4

التفكير بصوت مسموع

6

4

6

وضع حط تحت الكممات

4

3

3

المالحظات الحرفية

3

1

1

استراتيجية المراجعة

1

6

ولمعرفة داللة الفرق بين التخصص العممي واالدبي في الميارات الدراسية تم استخدام اختبار

ولكوكسن لمعينات المستقمة والجدول ()00يوضح ذلك

29
العدد التاسع

السنة 0202

المهارات الدراسية المفضمة لدى طمبة المرحمة االعدادية ا .م.د .حيدر كريم سكر -ا .م .د .لمياء ياسين زغير

مجموعة المقارنات
عممي

مستوى الداللة
1.64

-

1.16

ادبي
تفسير النتائج
اظيرت لنا النتائج انو ال توجد ىناك فروق يمكن ان تعزى لمجنس او التخصص في استخدام
الميارات المفضمة عند القراءة وىذا االمر قد يعود الى ان الطمبة يستخدمون استراتيجيات

وميارات متشابية يسعون من خالليا الى تحقيق اىداف مخطط ليا كما يمكن القول ان المادة
الصفية تتطمب استراتيجيات تعميمية منظمة قائمة نسبيا عمى التركيز عمى المفاىيم والعالقات

القائمة فيما بينيا والتتنظيم العقمي.

التوصيات في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحثان باالتي:
 -0االىتمام بمحتوى المنياج لدورة في اختيار االستراتيجية المناسبو لالىداف العامة والمحددة
واجراءات التدريس

 -2عمى المعممين ان يصمموا مواقف تعميمية مشوقة ومثيرة لمتحدي

 -4تشجيع الممارسات التدريسية التي تقوم عمى التفاعل بين المتعمم والمعممين
المقترحات

في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحثان باالتي:

 -0اجراء دراسة تتناول استراتيجيات تعميمية اخرى مثل التعمم التعاوني والتعمم االتقاني
 -2بناء برنامج تدريبي لتنمية ميارات التفكير باستخدام استراتيجية التعمم النشط
 -4اجراء دراسة تتناول استراتيجيات تعميمية وعالقتيا بجنس المعمم

 -6اجراء دراسة حول تحصيل محتوى الكتب في المرحمة االعدادية .
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