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اثر استخداـ استراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية لتنمية الفيـ القرائي والتحصيؿ في مادة االحياء لدى
طالبات الصؼ الثاني متوسط
 بتوؿ محمد جاسـ.د.ـ.أ

الجامعة المستنصرية \كمية التربية االساسية
The Effect of Using the Learning Course of Over Cognitive Strategy to
Develop Reading Comprehension and the Achievement of Biology at the
Second Grade Female Pupils in the Intermediate School
Asst. prof. Batool Mohammed Jassim ,Phd
Al-Mustansyria University \ College of Basic Education
Abstract
The research aims to identify the impact of using the learning course of over cognitive
strategy to develop reading comprehension and the achievement of biology at the second
grade female pupils in the intermediate school. In order to verify the aim of the research,
formulate the following two hypotheses: 1-There is no statistically significant difference at
the level of significance (0.05) between the average scores of the experimental group pupils
who studied in a strategy of over cognitive learning course and the average score for the
control group pupils who studied in a traditional way in the scale of reading comprehension.
2-There is no statistically significant difference at the level of significance (0.05) between the
average scores of the experimental group pupils who studied in a strategy of the over
cognitive learning course and the average score for the control group pupils who studied in a
traditional way in the achievement test.
Experimental design was chosen with the partial adjustment of the two groups
(experimental and control) an equal number that control one other relevant post-test , the
number of members of the sample (50), a pupil in a secondary (Al-Adnaniya) for girls,
represented the experimental group (25) school girl who taught according to strategy of over
cognitive learning course , and (25) a student in the control group that studied in the
traditional way, equalize both groups (experimental and control) in the variable as
(intelligence , previous information , achievement school , age in months , parents
achievement , reading comprehension.) To check out the aims of research prepare reading
comprehension scale consist of (33) items , has been verified the face validity in additional to
extraction the psychosomatic qualities the scale items. it was calculated their reliability by
using Alpha Cronbach formula which it is reached (0, 87).
To achieve the second aim , it have been prepared achievement test objective type
multiple – choice with four alternatives consist of (30) has been verified the face validity by
submitting it to the experts and jury members and content through the preparation of the map
test , it was calculated their reliability by using the kuder Richardson -20 formula reached
(0,88) was to find a coefficient of difficulty level and power of discriminatory and effective
alternatives to the test items. It Have been prepared (18) daily teaching plan for the
experimental group and organized in accordance to the strategy of over cognitive learning
course and another plan to the control group which organized according to the traditional
method, and then was presented a model on each of them to the experts. Applied experience
in the first semester of the academic year (2012 to 2013) and took (11) a weeks. Data were
statistically treated using a (t-test) for two independent samples with an equal number, the
results showed the superiority of the experimental group that studied according to their peers
in the control group , which She studied in the usual way in the achievement test and reading
comprehension , and so the researcher recommends using over cognitive learning course
strategy in teaching the biology and suggests further studies of the stages and different
subjects to identify the impact of different variables
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ممخص البحث:
ىدؼ البحث التعرؼ الى :اثر استخداـ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية لتنمية الفيـ القرائي كالتحصيؿ في مادة
االحياء لدل طالبات الصؼ الثاني متكسط.و مف اجؿ التحقؽ مف ىدؼ البحث صيغة الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف :

-1ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلتي
درسف باستراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية كمتكسط درجات الطالبات المجمكعة الضابطة البلتي درسف بطريقة التقميدية

في الفيـ القرائي.
 -2ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلتي
درسف باستراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية كمتكسط درجات الطالبات المجمكعة الضابطة البلتي درسف بطريقة التقميدية
في التحصيؿ.

اختير التصميـ التجريبي ذك الضبط الجزئي لممجمكعتيف (التجريبية كالضابطة) التي تضبط احدىما االخرل ذات
االختبار البعدم .اختيرت العينة عشكائيا ،بمو عددىا ( )50طالبة لمصؼ الثاني متكسط في مدرسة ثانكية العدنانية لمبنات،
مثمت المجمكعة التجريبية ()25طالبة التي درست عمى كفؽ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية ،كمثميا في المجمكعة

الضابطة التي درست عمى كفؽ الطريقة التقميدية ،ككفأت المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغيرات :الذكاء ،المعمكمات

السابقة ،التحصيؿ الدراسي ،العمر باألشير ،الفيـ القرائي.
لتحقؽ مف ىدفي البحث اعد مقياس الفيـ القرائي ،تضمف ( )33فقرة ،كتـ التحقؽ مف صدقيو الظاىرم كالبناء ،فضبل
عف استخراج الخصائص السيككمترية لفقرات المقياس ،كما تـ حساب الثبات عمى كفؽ معادلة كركنباخ اذ بمو (.)0.87
كلتحقؽ مف اليدؼ الثاني تـ اعداد اختبار تحصيمي مكضكعي مف نكع اختيار مف متعدد بأربع بدائؿ مؤلؼ مف

( )30فقرة ،تـ التحقؽ مف صدقي االختبار الظاىرم بعرضة عمى الخبراء كالمحكميف كالمحتكل مف خبلؿ اعداد الخارطة
االختبارية ،تـ حساب ثباتو باستخداـ معادلة كيكدر ريتشارد سكف  20-فبمو ( )88 ،0كتـ ايجاد معامؿ الصعكبة كالسيكلة
كالقكة التمييزية كفعالية البدائؿ لفق ارت االختبار .تـ اعداد ( )18خطة تدريسية يكمية لممجمكعة التجريبية نظمت كفؽ
استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية كمثميا لممجمكعة الضابطة نظمت كفؽ الطريقة االعتيادية كتـ عرض نمكذجا لكؿ
منيما عمى المحكميف كالخبراء .طبقت التجربة في الفصؿ الدراسي االكؿ لمعاـ الدراسي ( )2013-2012كاستغرقت ()11

اسبكع .عكلجت البيانات احصائيا باستخداـ االختبار التائي ( )t -testلعينتيف مستقمتيف متساكيتي العدد ،اظيرت النتائج
تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست عمى كفؽ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية عمى اقرانيف في المجمكعة الضابطة
التي د رست بالطريقة التقميدية في اختبار التحصيؿ كالفيـ القرائي ،كبذلؾ تكصي الباحثة باستخداـ استراتيجية دكرة التعمـ

فكؽ المعرفية في تدريس مادة االحياء كتقترح اجراء دراسات اخرل لمراحؿ كمكاد دراسية مختمفة لمتعرؼ عمى اثرىا في
متغيرات مختمفة.
أوال :مشكمة البحثProblem of the Research :

تعد القراءة ىي المدخؿ لكؿ تعمـ ،فبدكنيا ال يدخؿ المتعمـ الى عالـ الكممة المكتكبة التي تشكؿ الحجر االساسي

لكؿ بناء معرفي ،كمف المبلحظ اف االىتماـ بالقراءة في العمكـ لـ يحظ بشكؿ كاؼ لدل مدرسي العمكـ اعتقادا مف البعض
اف القراءة تعد ام ار منكطا بمدرسي المغة العربية اك االنكميزية ،اك لعدـ كجكد الكقت الكافي لتكظيؼ القراءة اك الف مناىج
العمكـ لـ تبف عمى ذلؾ ،فبدكنيا ال يمكف لممتعمـ مف تحقيؽ انجاز عاؿ في مادة العمكـ عامة كعمكـ الحياة خاصة كالمكاد

الدراسية االخرل ،كالفيـ القرائي مف ميارات القراءة الميمة فبلبد مف اف تككف لدل المتعمـ القدرة عمى قراءة الكتاب المدرسي
كدفتر المدرسة كقراءة االسئمة التي تعطى لو في االختبارات.
فضبل عمى اف انخفاض تحصيؿ المتعمميف في المكاد الدراسية مف مشكبلت التعميـ الرئيسية ،التي ليا تأثيراتيا
السمبية نحك تعمـ المكاد الدراسية ،كىذا بدكره يؤثر بشكؿ مباشر في تطكير الثركة البشرية كنمكىا.
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كقد تبمكرت مشكمة البحث مف خبلؿ مناقشة الباحثة عدد مف مدرسي مادة االحياء لمصؼ الثاني متكسط اليف ال

تقؿ خدمتيـ ( )10سنكات ،بتكزيع استبياف مفتكح ليـ لمعرفة اسباب تدني في مستكل التحصيؿ كالفيـ القرائي فضبل عف

الطرائؽ التدريسية المستخدمة ،كجد اف السبب في ذلؾ يرجع الى قمة الكقت المخصص لدرس مادة االحياء المتمثؿ
بحصتيف اسبكعيا كاالعتماد عمى الطريقة االعتيادية ،كعدـ استخداـ االستراتيجيات كالطرائؽ التدريسية الحديثة ،كىذا ما
حمؿ المتعمميف االعتماد عمى حفظ المادة الدراسية عف ظير قمب ،كمف دكف فيـ قراءة المادة ،مما يؤدم الى زكاؿ
المعمكمات ،كنسيانيا ،كعدـ القدرة عمى استرجاعيا عند الحاجة الييا ،كىذا ما اكدتو الدراسات منيا دراسة (القاضي

 ،)2011ك(عبلكم ،)2013لذا جاء البحث الحالي باستخداـ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية لتثبت تجريبيا مف مدل
اثرىا في الفيـ القرائي كالتحصيؿ مادة االحياء لدل طالبات الصؼ الثاني متكسط .كبناءا عمى ذلؾ يمكف تحديد مشكمة
البحث في االجابة عف السؤاؿ االتي:

 ما اثر استخداـ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية لتنمية الفيـ القرائي كالتحصيؿ في مادة االحياء لدل طالبات الصؼالثاني متكسط ؟
ثانياً :أىمية البحث Importance of the Research :
يشيد عصرنا الحالي تطك انر تكنكلكجيان ىائبلن كثكرة معمكماتية شممت جميع حياة اإلنساف كقد شكمت ىذه الثكرة تحديان

لمنظاـ التربكم بضركرة إصبلحو كاستيعاب الكـ اليائؿ مف المعرفة كتكظيفيا كاالستفادة منيا عف طريؽ إعداد الككادر
العممية كالتربكية التي تأخذ دكرىا الفعاؿ في التنمية بجميع أبعادىا كمكاجية التحديات (عبد السبلـ .)50 :2006,
كفي ظؿ ىذه التطكرات أصبح لزامان عمى التربية تكفير المزيد مف النظـ التعميمية كالتأكيد عمى النمك العممي لؤلفراد

لبلرتقاء بالمستكل العممي كمكاكبة متطمبات العصر الحديث (الغريب كاقباؿ ،)5 :2006 ,كيستدعي ىذا كضع فمسفة
جديدة لتطكير التعميـ ،تيدؼ الى اعادة النظر في طريقة تفكير المتعمميف منذ المراحؿ االكلى مف عمرىـ ،فبل يعني ماذا
يتعمـ المتعمميف ؟انما الذم يعني حقا ىك اف يتعمـ المتعمميف كيؼ يفكركف؟ كبذلؾ تصبح الرسالة االساسية لممنيج تسير
التعميـ مف خبلؿ االىتماـ بمضاميف المنيج كاساليب التعميـ كالتعمـ بقصد تنمية طاقات االبداع عند المتعمـ كالخركج مف

ثقافة تمقي المعمكمات الى ثقافة بناء المعمكمات كمعالجتيا كتحكيميا مف معرفة  Cognitionتتمثؿ في اكتشاؼ العبلقات
كالظكاىر بما يمكنو مف االنتقاؿ مف مرحمة المعرفة المرحمة ما كراء المعرفة  Metacognitionكالمتمثمة في التأمؿ في

المعرفة كالتعمؽ في فيميا كتفسيرىا كاستكشاؼ ابعاد الظاىرة كاالستدالؿ عمى ابعادىا المستترة خبلؿ منظكمات حية مف
البحث كالتقصي(الجندم كصادؽ.)363 ،2001
اكد كثير مف خبراء التربية العممية كتدريس العمكـ عمى اف يككف اليدؼ الرئيس لتدريس العمكـ ىك تعمـ المتعمميف

كيؼ يفكركف ،كقد اخذت كثير مف الدكؿ العالـ بيذا اليدؼ نظ ار الىمية كفاعميتو (شياب ،)65 ،2000 ،االمر الذم
يشير الى اف تدريس العمكـ يجب اف ال يقتصر عمى تدريس محتكل فقط لممتعمميف ،بؿ يجب اف يتضمف باإلضافة الى
ذلؾ تدريب المتعمـ عمى تكظيؼ عمميات التفكير المختمفة ليحكؿ المعرفة المقدمة لو الى معنى كسمكؾ يستطيع المتعمـ اف

يتحكـ فيو مف خبلؿ تطبيؽ استراتيجيات ما كراء المعرفة(الجندم كصادؽ.)365 ،2001 ،

كقد ظيرت ما تعرؼ باستراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية( )Metacognitive Learning Cycleالتي تستند الى
النظرية البنائية كالى ابحاث جكف فبلفؿ()John Favelaاذ تجمع ىذه االستراتيجية بيف نمكذج دكرة التعمـ كاستراتيجيات ما

كراء المعرفة ،التي تؤكد عمى التفاعؿ بيف المدرس كالمتعمميف في اثناء المكقؼ التعميمي ،مف خبلؿ مساعدة المتعمميف
بالتعبير عف افكارىـ العممية بصكرة متعاكنة كمناقشتيا()Blank,2000,486
اف عمميات البحث كالتربية العممية مطمع قرف الحادم كالعشريف مطالبة بتجكيد عممية تدريس العمكـ كىذا ال يأتي اال

مف خبلؿ الفيـ القرائي لمعمكـ ،اذ تزداد حاجة الفرد الى الفيـ القرائي ما يسكد العالـ مف ثكرة معرفية ،كمع ما تفرزه المطابع
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مف انتاج فكرم كمعرفي بمعدالت ىائمة يكميان( .عبد البارم .)2 : 2009 ،كلقد اخذ المربكف ينادكف بضركرة تدريب الطمبة

عمى ميارة الفيـ القرائي زيادة إلى االىتماـ بالسرعة القرائية ،حتى يتمكف الطمبة مف االنقطاع بكؿ ما تخرجو المطابع ،فيي

مف الميارات القرائية التي ينبغي العناية بيا كتنميتيا عند الطمبة ،ألنيا ميارة تفيد الفرد في حياتو العممية كالعممية فائدة
كبيرة (العكاممة.)15 : 2004 ،
كنظ انر ألىمية الفيـ القرائي حظي بالعناية مف ك ازرة التربية لضركرة فيـ الطالب المعنى العاـ كالمعنى التفصيمي

كالضمني مف السياؽ ،كاكسابو الميارة المغكية االساسية مف قراءة كتحدث كاستماع (ك ازرة التربية ،)3 : 2009 ،فيك يمثؿ
الركف األساس لمقراءة اذ يعيف القارئ عمى اإلدراؾ الصحيح لما ينضكم عميو المقركء مف المعاني الظاىرة أك
الخفية(عاشكر كالحكامدة.)13: 2007 ،
كيعد المدرس مف العناصر الفعالة في العممية التعميمية ،فيك الذم ييي طمبتو لمتعمـ كيكجو نشاطيـ بغية تحقيؽ

إدراكيـ الفاعؿ لممادة الدراسية كتييئتو لمظركؼ الصحيحة لعممية فيـ المعارؼ كتساعد عمى فيـ الطمبة لممادة الدراسية
بنحك أعمؽ( .جبرائيؿ)65 : 1983 ،
لذا تسعى المؤسسات التربكية جاىدةن إلى تفعيؿ عممية التدريس كزيادة فاعمية التعمـ التي تقاس بمستكل تحصيؿ
الطمبة عمى كفؽ أم جانب سكاء أكاف معرفيا أـ كجدانيا أـ مياريا ,فيك مف المفاىيـ األساسية في التنظيـ العقمي لمفرد

كينظر إليو عمى انو محؾ أساسي يمكف في ضكئو تحديد المستكل األكاديمي لمطالب (الخالدم .)89 :2008,لذلؾ تيتـ

المؤسسات التربكية بالتحصيؿ  ,ألنو يعد مؤش انر عمى مدل تقٌدميا نحك تحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة (عبلـ :2009,
.)55
كيمكف تمخيص أىمية البحث
 -1يعد البحث الحالي مف االتجاىات الحديثة في التدريس كالتي تركز عمى الدكر النشط لمطمبة في العممية التعميمية الذم
يتناغـ مع الفيـ القرائي التي يتمتعكف بيا كالتي قد تقكد الى تنشيط عممية اإلدراؾ كالمعالجة لدييـ.

-2رفد المكتبة التربكية كالميتميف بمجاؿ المعمكمات البحثية بنتائج البحث الحالي.
 -3يعد البحث اكؿ بحث في القطر تناكؿ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفيةفي التدريس بشكؿ عاـ كمادة االحياء بشكؿ
خاص كاثرىا في الفيـ القرائي كالتحصيؿ  -حسب عمـ الباحثة -

 -4تكجيو نظر القائميف بعممية التدريس لبلىتماـ بتنمية الميارات القرائية لدل الطالبات مف خبلؿ مادة العمكـ
 -5تقديـ مقياس لمفيـ القرائي لطالبات الصؼ الثاني المتكسط.
 -6تأتي أىمية ىذا البحث مف أىمية الفيـ القرائي ،كمياراتو المتمثمو بتحديد الفكرة الرئيسة لمنص المقركء كادراؾ عبلقة
السبب بالنتيجة ،كالتعرؼ إلى الرمكز ،كاستخبلص المفاىيـ ،كمعرفة التفصيبلت ،كقراءة الرسكـ.

-7أىمية المرحمة المتكسطة ألنيا مرحمة ميمة لتككيف شخصية الطالب معرفيان كنفسيان.
ثالثاً :ىدفي البحث:Aims of Research:

ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى:

 -1اثر استخداـ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية لتنمية الفيـ القرائي لدل طالبات الصؼ الثاني متكسط.
 -2اثر استخداـ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية في التحصيؿ لدل طالبات الصؼ الثاني متكسط.ومف اجؿ التحقؽ
مف ىدفي البحث صيغة الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف :
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 -1ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلتي
درسف باستراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية كمتكسط درجات الطالبات المجمكعة الضابطة البلتي درسف بطريقة التقميدية
في الفيـ القرائي.
 -2ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلتي
درسف باستراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية كمتكسط درجات الطالبات المجمكعة الضابطة البلتي درسف بطريقة التقميدية
في التحصيؿ.

رابعا :حدود البحث(:)Research Boundariesيقتصر البحث عمى:

 -1الحد البشرم :طالبات الصؼ الثاني متكسط في احدل مدارس مجتمع البحث المتكسطة كالثانكية
 -2الحد الزماني :الفصؿ الدراسي االكؿ لمعاـ الدراسي 2013-2012
 -3الحد المكاني :المدارس المتكسطة كالثانكية النيارية الحككمية لمبنات التابعة لممديرية تربية ديالى \ قضاء بعقكبة.
 -4الحد المعرفي :الفصكؿ الثبلثة االكلى مف كتاب عمـ االحياء المقرر تدريسو لمصؼ الثاني المتكسط مف قبؿ ك ازرة
التربية,ط.2010, 1
سادساً :تحديد المصطمحات Determine of terms :
 -1استراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية عرفت بانيا:
 استراتيجية تجمع بيف استراتيجيات ما كراء المعرفة كبيف نظرية بياجيو في النمك المعرفي ،تؤكد عمى التفاعؿ بيف المعمـكالمتعمـ في اثناء المكقؼ التعميمي ،كتعتمد عمى االنشطة باإلضافة الى استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة
استراتيجيات ما كراء المعرفة في كؿ طكر مف اطكارىا ،طكر االستكشاؼ ،تقديـ المفيكـ ،تطبيؽ المفيكـ ،تقييـ

المفيكـ(حساـ الديف)159 ،2002 ،

ىي نمكذج يجمع استراتيجيات ما كراء المعرفة كبيف دكرة التعمـ التي تعد ترجمة لبعض االفكار البنائية المعرفية ،كاىـ مايميزىا انيا تسمح لممعمـ كالمتعمـ عف التعبير عف افكارىـ بصكرة متعاكنة كمناقشتيا مع تدريب المتعمميف عمى االسئمة
فير كؿ مراحؿ الدكرة  :االستكشاؼ ،تقديـ المفيكـ ،تطبيؽ المفيكـ ،تقييـ المفيكـ(جبر)76 ،2010 ،

التعريؼ االجرائي:ىي استراتيجية تعميمية-تعممية تجمع بيف دكرة التعمـ كاستراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية الكعي
بالتفكير لطالبات المجمكعة التجريبية كقد تـ االعتماد عمى التساؤؿ الذاتي كاستخداـ سجبلت التفكير دفاتر الطالبات،
لتحريؾ ما كراء المعرفة لدل الطالبة ،كيتـ القياـ باالنشطة المختمفة في مجمكعات صغيرة باتباع كرقة العمؿ في تدريس

مكضكعات محتكل قيد البحث.
-2الفيـ القرائي  :عرؼ بانو

( -عممية تعرؼ الكممات المكتكبة ثـ تككيف صكرة كاضحة في الذاكرة مف المقركء)(شحاتة.)106 : 1993 ،

 (عممية تفكيرية متعددة األبعاد تمكف القارئ مف استخبلص المعنى مف النص المكتكب كيتطمب التفعيؿ كالتنسيؽ لعددمف المعمكمات ذات العبلقات المتبادلة) (شحاتو.)232 : 2003 ،

التعريؼ اإلجرائي  :ىك الصكرة النيائية المتككنة مف تدفؽ األفكار مف خبلؿ االستنتاج كالتعرؼ عمى الرمكز ،الرسكـ،
معرفة التفاصيؿ ،استخبلص المفيكـ ،ادراؾ العبلقات ،كتحديد االفكار الرئيسة ،كاستخداـ العبلقات الكمية في مكضكعات

قيد البحث كالتكصؿ إلى المعنى مقاسان باالستجابات الصحيحة لفقرات اختبار الفيـ القرائي ،لقياس درجات طالبات عينة
البحث.
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-3التحصيؿ:عرؼ بانو:
( -انجاز الطالب داخؿ الصؼ لعمؿ ما مف الناحية الكمية كالنكعية))Webster,1978 ,116( .

 (مستكل مف االنجاز اك الكفاءة اك االداء في التعميـ كالعمؿ المدرسي يصؿ اليو الطالب في اثناء العممية التعميميةكيجرم تقديره شفييا اك عف طريؽ استخداـ االختبارات المتنكعة المتخصصة لذلؾ)(نصر ا﵀.)402,2004 ،
التعريؼ االجرائي :ىك مقدار ما تكتسبو طالبات الصؼ الثاني المتكسط عينة البحث مف معمكمات في مكضكعات الفصكؿ
قيد البحث المتمثؿ بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار التحصيؿ الذم اعد ليذا الغرض.

اإلطار النظري :
-1النظرية البنائية

تعد النظرية البنائية  ,نظرية في التعمـ المعرفي (اكتشاؼ المعرفة) كليا افتراضاتيا كمبادئيا كمف ىذا يعد (جاف

بياجيو  )Jean Piaget,1896-1980مقٌدـ النظرية مف منظكر تعميمي  ,فنظريتيو في النمك المعرفي كالتعمـ المعرفي تعد
أساسا لمنظرية البنائية ,كىي تقكـ عمى افتراضيف ىما:
اوًال -أف التعمـ عممية بنائية نشطة كمستمرة  ,كيحدث التعمـ مف خبلؿ تفاعؿ الطالب مع بيئتو  ,كيكصؼ ىذا التفاعؿ عمى

انو تمثيؿ الطالب لمعمكمات كمفاىيـ جديدة مف خبلؿ خبرات تربكية متعددة كمتنكعة  ,كمكاءمة ىذه المعمكمات
الجديدة مع معمكماتو السابقة كبيذا يتـ إيجاد نكع مف التناغـ بيف البنية المعرفية لمطالب كالخبرات اليكمية.

ثانياً -إف كؿ طالب يمر بمراحؿ نمك مختمفة تتسـ كؿ كاحدة منيا بقدرة عمى أداء مياـ عقمية متعددة كمتنكعة( .زيتكف،
)39: 2007

نشأة ما وراء المعرفة

ظير مفيكـ ما كراء المعرفة عمى يد جكف فبلفؿ( )John Flavellفي منتصؼ السبعينات ،كقد الحظ فبلفؿ اف

المتعمميف يقكمكف بعممية مراقبة لفيميـ الخاص كاالنشطة المعرفية االخرل ،أم اف ما كراء المعرفة تقكد المتعمميف الختيار
كتقكيـ المياـ المعرفية كاالىداؼ كاالستراتيجيات التي يمكف ليا اف تنظـ تعمميـ(زيات.)405 ،1996 ،كقد قاـ
() Klwe,1992بتحديد مككنيف اساسييف في استراتيجيات ما كراء المعرفة :معرفة الشخص عف تفكيره كتفكير االخرييف،
كتفكير الشخص في كيفية تكجيو كتنظيـ عممية تفكيره.

بعض استراتيجيات تعميـ المتعمميف استراتيجيات ما وراء المعرفة

 -1التساؤؿ الذاتي  :Self-Questioning Strategyتعتمد عمى قياـ المتعمميف بكضع اسئمة النفسيـ تتناكؿ المادة
الدراسية التي يدرسكنيا قبؿ كاثناء كبعد عممية تعمميـ ،مما يزيد احتماؿ تخزيف المعمكمات في الذاكرة بعدة المدل كيجعؿ
استخداميا في المستقبؿ كفي مكاقؼ متنكعة ام ار يسي ار (الخزندار كاخركف ،)140 ،2006 ،كترل الباحثة عندما يطمب
مف الطالبات اف يعبرف عما يدكر في اذىانيف فانو ينمي لدييف الكعي بالعمميات المعرفية التي يقمف بيا ،كحيف يستمعف

لكصؼ زميبلتيف لمعمميات المعرفية التي يقمف بيا فانو تنمك لدييف مركنة التفكير.

 -2التمخيص :ىك خطة عمؿ يستخدميا المتعمـ بكعي كمركنة الختصار النص كاعادة بنائو في نص جديد يضارع النص
االصمي بحيث يتضمف االفكار الرئيسية ،كىك ليس ميمة يسيرة لذا يجب عمى المدرس اف ينمذج استراتيجية التمخيص
باستمرار اماـ المتعمميف كي يحاككه ثـ يعطييـ متسعا مف الكقت لكي يمارسكىا بالفعؿ كال يتصكر المدرس امكانية اف
ينجح المتعمميف بكفاءة عالية ،دكف التمكف مف التمخيص بدرجة كبيرة.

 -3التفكير بصكت عالي :تساعد ىذه االستراتيجية في تكضيح عمميات التفكير لدل المتعمميف كتطكيرىا ،كمف الطرائؽ
التي تساعد عمى التفكير بصكت مرتفع طريقة حؿ المشكبلت في اكضاع ثنائية حيث يتحدث احد الطمبة عف المشكمة
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كيصؼ عممياتو في التفكير ،في حيف زميمو يستمع لو كيكجو لو االسئمة ،مف اجؿ مساعدتو في تكضيح تفكيره ،كقد يتـ

ذلؾ مف خبلؿ مجمكعات تعاكنية.

 -4استخداـ سجبلت التفكير دفاتر الطمبة :يستخدميا المتعمميف كي يتأممكا في تفكيرىـ كيسجمكا مبلحظاتيـ كيتحدثكا عف
االشياء الغامضة اك المتناقضة لدييـ كيدكنكا تعميقاتيـ في كيفية تغمبيـ عف الصعكبات التي تكاجييـ ،كتعد السجبلت
دليبل عمى تقدميـ كتحديد مسارات التفكير لدييـ.

 -5التخطيط كالتنظيـ الذاتي :كفييا ايضا يصبح المتعمميف مسئكليف عف تخطيط كتنظيـ تعمميـ ،كيمكف لممدرس اف يساعد
المتعمميف عمى اف يعي كؿ منيـ ما قاـ بو ،كاف يدرؾ كؿ خطكة يخطكىا ،كاف يقؼ عمى طبيعة التفكير لدل كؿ متعمـ
كبالتالي يقدـ لو المساعدة بشكؿ فردم كبما يتفؽ مع حاجاتو.
 -6دكرة التعمـ ما كراء المعرفة :ظيرت نتيجة االنتقادات التي كجيت الى دكرة التعمـ العادية حكؿ عدـ اىتماميا بعنصر
ما كراء المعرفة الذم اكد عمية كثير مف الباحثيف التربكييف ،كقد قاـ بتطكير ىذه الدكرة ىينسي كالير ( Hennessey

 ،)and Ellerمف خبلؿ ادخاليما اسئمة تطمب مف المتعمميف اظيار تفكيرىـ بجدية ( ،)Blank,2000,p491كىي
استراتيجية تجمع بيف دكرة التعمـ كاستخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة قبؿ كؿ مرحمو مف مراحميا االربعة مف خبلؿ
ممارسة المتعمميف انشطة مختمفة:
مرحمة االستكشاؼ  :Exploration Phase Checkيتـ عرض المفيكـ الجديد بصكرة مجردة مف خبلؿ طرح مجمكعة
مف االسئمة ،كترؾ فرصة لطالبات لتأمؿ افكارىف العممية كالتعرؼ عمى المعمكمات المكجكدة لدييف حكؿ المفيكـ الجديد

كاعطائيف الفرصة الستكشاؼ الظكاىر المرتبطة بالمفيكـ .االسئمة في ىذه المرحمة كالتي يجب تدريب الطالبة عمى اف

تساؿ نفسيا ىي:

 ما ىي االفكار االساسية في ىذا المكقؼ؟ ىؿ احتاج الى عمؿ ش معيف اك نشاط معيف لفيـ ىذا؟ ما ىي االسئمة التي مف المحتمؿ اف اكاجييا في ىذا المكقؼ؟ -تقكـ الطالبة بتسجيؿ اجابات تمؾ االسئمة في سجميا الخاص

فحص حالة تقديـ المفيكـ :Phase Check Introduction Conceptتقكـ المدرسة بجمع البيانات التي سجمتيا
الطالبات ،كتتكصؿ مف خبلؿ تمؾ االجابات مع الطالبات الى المفيكـ السميـ ،مع اعطاء فرصة لطالبات لكي يعدف النظر
في افكارىف كمفاىيميف العممية ،كتتأمؿ كؿ طالبة ,لتعرؼ عمى التغيرات التي طرأت عمى افكارىا .االسئمة التي يجب
تدريب الطالبة عمى اف تساؿ نفسيا ىي:
 -ىؿ المفيكـ اتضح في ذىني؟

 ىؿ المبلحظات كاالستنتاجات التي تكصمت الييا صحيحة؟ ىؿ استطيع اف اعطي تعريفا لممفيكـ؟ -تقكـ الطالبة بتسجيؿ اجابات تمؾ االسئمة في سجميا الخاص

فحص حالة تطبيؽ المفيكـ  :Phase Check Application Conceptفي ىذه المرحمة تكاجيو الطالبات بأمثمة

اخرل كتطبيؽ لممفيكـ العممي ،الذم يمكف فيمو مف خبلؿ استخداـ البيانات التي انتجت خبلؿ المراحؿ السابقة ،كىذا ما
تمبي غرضو اكراؽ العمؿ المعدة ليذا الشأف ،االسئمة التي يجب تدريب الطالبة عمى اف تساؿ نفسيا ىي:
 ما كجو استفادتي مف ىذا المفيكـ في حياتي العامة؟ -ىؿ استطيع تطبيؽ المفيكـ في مكاقؼ الحياة العامة؟

 ىؿ مف السيؿ تطبيؽ ىذا المفيكـ في أم مكقؼ جديد؟ تقكـ الطالبة بتسجيؿ اجابات تمؾ االسئمة في سجميا الخاص375
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فحص حالة تقييـ المفيكـ  :Phase Check Concept Assessmentفي ىذه المرحمة تتأمؿ الطالبات افكارىف
العممية ،كيجب اف تحتفظ كؿ طالبة بسجؿ المفيكـ التي تسجؿ فيو افكارىا العممية ،كاذا كانت فكرتيا معقكلة فأنيا يجب اف

تككف قادرة عمى تقديـ امثمة لممفيكـ ككذلؾ تفسير فكرتيا لزميبلتيا مف خبلؿ مناقشتيف ضمف المجمكعات .االسئمة التي
يجب تدريب الطالبة عمى اف تساؿ نفسيا ىي:
 -ما مدل كفائتي في ىذا المفيكـ؟

 ما ىي الجكانب القكة كالضعؼ في ادائي؟ ما الذم استطيع اف افعمو التغمب عمى جكانب الضعؼ؟ىؿ دراستي ليذا المكضكع اضافت الي شيئا جديدا؟
 تقكـ الطالبة بتسجيؿ اجابات تمؾ االسئمة في سجميا الخاصجدوؿ رقـ()1
مقارنة بيف دورة التعمـ العادية ودورة التعمـ فوؽ المعرفية
دورة التعمـ العادية

دورة التعمـ فوؽ المعرفية

 -تعتمد عمى فكر بياجيو فقط

 -تعتمد عمى فكر بياجيو واستراتيجيات ما وراء المعرفة

 -ليس مف الضروري اف يكوف لدى المتعمـ سجؿ المفيوـ

 -البد اف يكوف لدى المتعمـ سجؿ المفيوـ الذي يحتفظ بو ويدوف فيو افكاره

 -تستمزـ عممية التفكير في كؿ مرحمة

 -تستمزـ عممية التفكير الموجو في كؿ مرحمة

 -تتكوف مف  3مراحؿ

 -ال تستمزـ تساؤالت قبؿ كؿ مرحمة

 -تتكوف مف  4مراحؿ

 -تستمزـ مجموعة تساؤالت قبؿ كؿ مرحمة

الفيـ القرائي

يعد الفيـ القرائي مف ميارات القراءة الميمة ،فيك الركف األساس في القراءة ،بؿ ىك غايتيا الميمة ،كىك عممية فيـ

المعاني الضعيفة أك ما يسمى بيف السطكر .كعممية تكليد المعاني مف مصادر متنكعة عف طريؽ المبلحظة المباشرة لمظكاىر
أك القراءة أك مشاىدة الرمكز أك أفبلـ الرسكـ المتحركة أك المشاىدات أك المناقشات ،بصرؼ النظر عف المصدر ،فإف عممية

الفيـ تضـ استخبلص معمكمات جديدة ،كدمجيا بما تعرؼ سابقان بقصد تكليد معنى جديد (مارزانك.)12 ،2006 ،
مستوٌات الفهم القرائً :حددت ثبلثة مستوٌات للفهم القرابً هً :
األول ِ :غخ ٜٛاٌف ُٙاٌغشف٠ ٛ٘ٚ : ٟش١ش إٌ ٝلذسة اٌماسئ ػٍ ٝفِ ُٙا ؽشعٗ اٌىاحب فِٛ ٟػٛػٗ٠ٚ ،خُ اٌخشو١ض ف٘ ٟزا
اٌّغخ ٜٛػٍ ٝاٌبٕ١ت اٌغطغ١تِٙ ِٓٚ ،اساث ٘زا اٌّغخِ ٜٛا : ٍٟ٠حؼشف اٌخفاط ً١حغذ٠ذ ا فىاس اٌشئ١غت  -حغذ٠ذ
حغٍغً ا عذاد ٚحخابؼٙا.
الثاني  :مستكل الفيـ االستنتاجي  :كيشير إلى قدرة القارئ عمى الغكص في أعماؽ النص ؛ الستخبلص المعاني التي لـ

يصرح بيا الكاتب بشكؿ مباشر ،كتحديد المعاني العميقة ،كىذا المستكل يعرؼ بمستكل القراءة فيما بيف السطكر

كيتضمف ىذا المستكل الميارات اآلتية :

 اٌخٕبؤ بإٌخائش بٕا ًء ػٍ ٝاٌّمذِاث اٌّؼشٚػت ف ٟإٌض. اٌخفغ١ش اٌشِض ٞأ ٚاٌّضاصٌٍ ٞغت. حغذ٠ذ اٌخؼاد أ ٚاٌّماسٔاث ف ٟاٌّمشٚء. حغذ٠ذ اٌغبب ٚإٌخ١ضت ف ٟإٌض اٌمشائ.ٟ حغذ٠ذ عّاث بؼغ اٌشخظ١اث.انثانث :اٌّغخ ٜٛاٌخم ّٟ٠ٛأ ٚإٌالذ ٘ٚ :زا اٌّغخ٠ ٜٛخؼّٓ لذسة اٌماسئ ػٍ ٝاٌغىُ ػٍ ٝا فىاس ٚاٌّؼٍِٛاث اٌخ ٟأٚسد٘ا
اٌىاحب فِٛ ٟػٛػٗ فمؾ ػٓ حغذ٠ذ اٌماسئ ٌٍّؼٍِٛاث اٌخ٠ ٟؼشفٙا ِٓ ٘زا اٌّٛػٛع أ ٚرٌهٚ ،اعخضابخٗ ٌٗ عٛاء
باٌمبٛي أ ٚاٌشفغ ِٙ ِٓٚاساث ٘زا اٌّغخِ ٜٛا : ٍٟ٠
 حّ١١ض اٌغم١مت ِٓ اٌخ١اي -اٌخّ١١ض ب ٓ١اٌغم١مت ٚاٌشأ- ٞاٌىفا٠ت ٚاٌظغت ا ٚاٌخٛػ١ت -حغذ٠ذ إٌّاعبت -حغذ٠ذ اٌمّ١ت (ػبذاٌباس.)9 : 2009 ،ٞ
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كيصنؼ ركم كستكدت كبيرنز ( )Roe , Stodt, & Berunsالفيـ القرائي إلى ثبلث مستكيات ىي :
 .1لشاءة اٌغطٛس ٛ٘ٚ :اٌّغخ ٜٛاٌز٠ ٞضّغ ف ٗ١اٌماسئ اٌّفشداث ِغ بؼؼٙا ِذسوا ً إ٠ا٘ا وٛعذة ٌغ٠ٛت ِخىاٍِت ،بغ١ذ
٠ؼط ٟوالً ِٕٙا ٚصٔٙا اٌغم١م ٟف ٟاٌغ١اق.
 .2لشاءة ِا ب ٓ١اٌغطٛس ٛ٘ٚ :اٌّغخ ٜٛاٌز٠ ٞغاٚي ف ٗ١اٌماسئ اٌخؼشف إٌ ٝلظذ اٌىاحب ٚحفغ١ش أفىاسٖٚ ،إطذاس بؼغ
اإلعىاَ ػٍِ ٝا ف ٟإٌض ِٓ أفىاس ِٚفشداث.
 .3لشاءة ِا ٚساء اٌغطٛس ٛ٘ٚ :اٌّغخ ٜٛاٌز٠ ٞغاٚي ف ٗ١اٌماسئ اعخخالص حؼّّ١اث ٚأفىاس صذ٠ذة ٚحٛظ١ف ا فىاس
اٌّخؼّٕت ف ٟاٌّادة اٌّفشدة ٌغً ِشىٍت حٛاص( .ٗٙاٌؼٍٛاْ ٚاٌخً)372 : 2010 ،
يهاراخ انفهى انمزائي :
يمكف صياغة ميارات الفيـ القرائي بمنظكر آخر مف حيث مستكل انتباه القارئ ،كما يكاجيو مف تركيز عقمي تجاه
المقركء في :
-

ِغخ ٜٛاٌف ُٙاٌّباشش.
ِغخ ٜٛاٌف ُٙاالعخٕخاص.ٟ
ِغخ ٜٛاٌف ُٙإٌالذ
الخشاط حٛلؼاث ٌألعذاد ف ٟػٛء ِضّٛػت ِٓ اٌفشػ١اث إٌّاعبت.
حؼب١ش اٌماسئ ِٓ أفؼاٌٗ بإٌض ف ٟبؼغ اٌّٛالف اٌغ١اح١ت.
اعخخذاَ اٌٍغت اٌّضاص٠ت ٚاٌىٍّاث اٌّّ١ضة ٌٍؼاؽفت ف ٟأعاٌ١ب ٌغ٠ٛت خاطت.
اوخشاف اٌّباٌغاثٚ ،أعاٌ١ب اٌذػا٠ت اٌّخؼّٕت بإٌض.
إػادة ط١اغت اٌّمشٚء ٚحشح١ب أعذارٗ( .صا هللا ٚآخش)92 : 2011 ،ْٚ

اما(طعيمة كآخركف)2007 ،حدد أىـ ميارات الفيـ :

 .1إػطاء اٌشِض ِؼٕاٖ.
 .2ف ُٙا عذاد ا وبش ِٓ ِضشد اٌشِض واٌؼباسة ٚاٌضٍّت ٚاٌفمشة ٚاٌمطؼت وٍٙا.
 .3اٌمشاءة فٚ ٟعذاث فىش٠ت.
 .4ف ُٙاٌىٍّاث ِٓ اٌغ١اق ٚاخخ١اس اٌّؼٕ ٝإٌّاعب.
 .5ف ُٙاٌّؼأ ٟاٌّخؼذدة ٌٍىٍّت.
 .6اٌمذسة ػٍ ٝاخخ١اس ا فىاس اٌشئ١غت ٚفّٙٙا.
 .7اٌمذسة ػٍ ٝإدسان اٌخٕظ ُ١اٌز ٞاحبؼٗ اٌىاحب.
 .8اٌمذسة ػٍ ٝاالعخٕخاس.
 .9اٌمذسة ػٍ ٝف ُٙاحضاٖ اٌىاحب.
 .10اٌمذسة ػٍ ٝاالعخفاظ با فىاس.
 .11اٌمذسة ػٍ ٝحم ُ٠ٛاٌّفشدة ِٚؼشفت ا عاٌ١ب ا دب١ت ٚفشع اٌىاحب ٚاٌغاٌت اٌّضاص١ت ٌٗ.
 .12اٌمذسة ػٍ ٝحطب١ك ا فىاس ٚحفغ١ش٘ا ف ٟػٛء اٌخبشاث اٌغابمت( .ؽؼٚ ّٗ١آخش)37 : 2007 ،ْٚ
انعىايم انًؤثزج في انفهى انمزائي
كأكرد كيمز ) )wells,2002العكامؿ المؤثرة في الفيـ القرائي ىي:
 -1العكامؿ العاطفية :كىي مفيكـ الذات ،تأثير المدرس ،كالمادة الدراسية.
 -2العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية :كىي الحالة االقتصادية كاالجتماعية ،كتحرؾ العائمة كثباتيا.

 -3العكامؿ التربكية:كىي التعميـ غير المبلئـ لمقراءة ،كاإلعداد غير المبلئـ لممعمميف ،عمى كفؽ االستراتيجيات عند
المدرسيف ،كالتثبت الزائد عمى ميارة كاحدة مف ميارات القراءة.
-4ضعؼ دافعية المدرسيف كالطمبة(wells,2002:163).
دراسات السابقة :نظ ار لعدـ حصكؿ الباحثة عمى دراسات تناكلت اثر استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية في التحصيؿ
كالفيـ القرائي ،لذا تضمنت الدراسات السابقة محكريف:

377

العدد11/

مجلة كلٌة التربٌة األساسٌة /جامعة بابل

أٌلول2014/م

المحكر االكؿ :تناكؿ تتعمؽ بالمتغير المستقؿ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية كاثرىا في التحصيؿ كمتغيرات تابعة
اخرل

 -1دراسة (حساـ الديف : )2002ىدفت الى التعرؼ عمى فاعمية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية كدكرة التعمـ العادية في تحصيؿ
كعمميات التعمـ كبقاء اثر التعمـ في مادة العمكـ ،استخدـ المنيج التجريبي لممجمكعتيف التجريبيتيف ،بمو عدد افراد
العينة( ) 52طالب لصؼ الرابع االبتدائي ،اعد اختباريف كأدكات لدراسة التحصيؿ كعمميات العمـ ،اظيرت النتائج
كجكد فرؽ ذك داللة احصائية لصالح المجمكعة التي درست باستخداـ دكرة التعمـ فكؽ المعرفية مقارنة بدكرة التعمـ
العادية في التحصيؿ كعمميات التعمـ كبقاء اثر التعمـ(حساـ الديف )163-159 ، ،2002
 -2دراسة(جبر:) 2010ىدفت الى تكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية عمى تنمية المفاىيـ كميارات التفكير
البصرم في العمكـ لدل طمبة الصؼ العاشر ،اتبع المنيج التجريبي ،بمو عدد افراد العينة( )90طالب تـ تكافؤ
المجمكعتيف مف خبلؿ اجراء التطبيؽ القبمي لبلختباريف التحصيمي كالميارم ،ادكات الدراسة بناء اختباريف ،اختبار

تحصيمي يشمؿ ( )42فقرة اختيار مف متعدد ،كاختبار ميارم مككف ()40فقرة اختيار مف متعدد كباستخداـ االختبار
التائي اظيرت النتائج تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة بداللة احصائية(.جبر ،2010 ،ح)
المحكر الثاني تناكؿ بعض االستراتيجيات عمى الفيـ القرائي
 -1دراسة (الفرطوسي  :)2010ىدؼ إلى معرفة اثر إستراتيجية دائرة األسئمة في سرعة القراءة ،الفيـ القرائي كاألداء
التعبيرم عند طالبات الصؼ األكؿ المتكسط.

اختارت الباحث عشكائيان عينة الدراسة ،اذ بمغت ( )46طالبة مف طالبات الصؼ االكؿ المتكسط ،كافأت مجمكعتي

البحث في المتغيرات (العمر الزمني محسكبا بالشيكر ،كالتحصيؿ الدراسي لآلباء كاألميات ،كدرجات االختبار القبمي في
التعبير .أعد اختبا انر في الفيـ القرائي ،تككف مف ثبلثة أسئمة ،ككاف السؤاؿ األكؿ مف نكع االختيار مف متعدد ،كالسؤاؿ

الثاني مف نكع الترتيب ،كالسؤاؿ الثالث مف نكع التكميؿ ،كثبت مف صدقو كثباتو كاستعممت اختبا ار في التعبير .عكلجت

البيانات إحصائيان باستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ،كمربع كام (كا ،)2كمعامؿ صعكبة الفقرة ،كمعامؿ تمييز
الفقرة ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف ،كفعالية البدائؿ غير الصحيحة .اظيرت النتائج تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة

الضابطة في الفيـ القرائي كاألداء التعبيرم( .الفرطكسي)185-2 : 2010 ،
-2دراسة(القاضي: ) 2011ىدفت الدراسة إلى معرفة "فاعمية القراءة المكجية في تحصيؿ طالبات الثاني المتكسط في مادة
األحياء في الفيـ القرائي ،تككنت العينة مف ( )68طالبة ،أعد اختبار الفيـ البعدم أداة لبحثيا ،كتـ تكافؤ المجمكعتيف

في المتغيرات اآلتية (العمر الزمني ،التحصيؿ السابؽ ،تحصيؿ اآلباء كاألميات ،درجات مادة األحياء لمعاـ السابؽ)
كقامت الباحثة بنفسيا لممجمكعتيف كالحصكؿ عمى النتائج األخيرة استعمؿت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية اآلتية "االختبار

التائي  t. testكمعامؿ ارتباط سبيرماف ،كمعادلة الفاككرنباخ ،كشيفيو ،كمعامؿ الصعكبة كالقكة التمييزية كفعالية البدائؿ
المخطكءة ،حيث تكصمت الباحثة إلى تفكؽ المجكعة التجريبية عمى المجكعة الضابطة(.القاضي)58: ،2011 ،

بعض الدالئؿ كالمؤشرات حكؿ الدراسات السابقة
 -1اليدؼ :تباينت الدراسات السابقة في اىدافيا دراسة (حساـ الديف  )2002ىدفت الى عمى فاعمية دكرة التعمـ فكؽ

المعرفية كدكرة التعمـ العادية في تحصيؿ كعمميات التعمـ كبقاء اثر التعمـ ،دراسة(جبر )2010تكظيؼ استراتيجية دكرة
التعمـ فكؽ المعرفية عمى تنمية المفاىيـ كميارات التفكير البصرم دراسة (القاضي)2011ىدفت إلى معرفة فاعمية

أسمكب القراءة المكجية في تحصيؿ الفيـ القرائي ،اما دراسة(الفرطكسي  )2010كىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة اثر
إستراتيجية دائرة األسئمة في سرعة القراءة /كالفيـ القرائي.
 .2المنيج :اعتمدت الدراستاف السابقتاف عمى المنيج التجريبي.

 .3العينة :تراكح عدد عينة الدراسات السابقة بيف ( )90- 46طالب طالبة
378

العدد11/

أٌلول2014/م

مجلة كلٌة التربٌة األساسٌة /جامعة بابل

 .4التكافؤ :كافأت دراسة (حساـ الديف  ،)2002دراسة(جبر )2010االختبار القبمي لبلدكات الدراسة ،اما دراسة
(القاضي ) 2011بيف عينتيا في بعض المتغيرات ،كىي (العمر الزمني ،تحصيؿ اآلباء كاألميات ،درجة العاـ السابؽ،

تحصيؿ المعمكمات السابقة) اما (دراسة الفرطكسي )2010
 .5المكاف :دراسة (حساـ الديف )2002في الككيت ،دراسة(جبر)2010في فمسطيف دراسة (القاضي )2011ك(دراسة
الفرطكسي  )2010مع ىذه الدراسة في المكاف ،إذ أجريت الدراستاف في العراؽ.

 .6المرحمة :دراسة (حساـ الديف  ،)2002دراسة(جبر )2010المرحمة االبتدائية دراسة (القاضي )2011ك(دراسة
الفرطكسي  )2010في إجراء الدراسة عمى المرحمة المتكسطة

 .7الجنس :دراسة (حساـ الديف  ،)2002دراسة(جبر )2010ذككر اما دراسة (القاضي )2011ك(دراسة الفرطكسي
 )2010اناث

 .8الوسائؿ اإلحصائية :اعتمدت الدراسات السابقة عمى كسائؿ احصائية متعددة ،مثؿ (مربع كام ،كاختبار ،t. test
كاستعممت لمثبات معادلة ككدر ريتشادسكف ،كاستخدمت معامؿ الصعكبة كالقكة التمييزة) ،كاستعممت الدراسة الحالية

(مربع كام ،كاختبار ،t- test.معامؿ الصعكبة ،القكة التمييزية ،معادلة الفا كركنباخ).
منيج البحث واجراءاتو

اوال :التصميـ التجريبي( :)Experimental Designيقصد بالتصميـ التجريبي التخطيط الدقيؽ لعممية أثبات الفركض
كاتخاذ إجراءات متكاممة لعممية التجريب( .عبيدات كآخركف , )279 :1998 ،كلما كاف البحث يتضمف متغي ار مستقبل

كاحدا ىك (استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية) كمتغيريف تابعيف ىما (الفيـ القرائي) ك(التحصيؿ) في مادة االحياء

الصؼ الثاني المتكسط ،تـ اختيار التصميـ التجريبي ذم الضبط الجزئي لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية المتساكيتيف

العدد ذات االختبار البعدم في الفيـ القرائي كالتحصيؿ البعدم ،كما في المخطط (.)1
مخطط ()1
التصميـ التجريبي لمجمكعتيف البحث التجريبية كالضابطة
المجمكعة

تكافؤ

المتغير المستقؿ

المتغير التابع

تجريبية

 -الذكاء

استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية

الفيـ القرائي

ضابطة

 -المعمكمات السابقة

الطريقة االعتيادية

التحصيؿ

 التحصيؿ الدراسي العمر باألشير -القدرات المغكية

ثانيا :مجتمع البحث ( :)Research Populationتمثؿ مجتمع البحث طالبات الصؼ الثاني المتكسط لممدارس
المتكسطة كالثانكية النيارية التابعة لممديرية العامة لتربية ديالى \ قضاء بعقكبة لمعاـ الدراسي ( )2013/2012بكاقع

( )9مدارس كبعدد ( )897طالبةن مكزعة عمى مناطؽ جغرافية مختمفة.

ثالثا  :عينة البحث(:)Sample Researchاختيرت ثانكية العدنانية عشكائيا مف بيف مدارس مجتمع البحث بطريقة
القرعة  ,بعد استحصاؿ مكافقة مف المديرية العامة لتربية ديالى لتطبيؽ تجربة البحث فييا تـ زيارة المدرسة بتاريخ

( ،)2012\9\26كجد فييا شعبتيف لصؼ الثاني متكسط ،اختيرت شعبة(ب)عشكائيا تضمنت ()25طالبة ،لتمثؿ
المجمكعة التجريبية التي ستدرس عمى كفؽ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية ،كشعبة (أ) تضمنت ()25طالبة،
لتمثؿ المجمكعة الضابطة التي ستدرس عمى كفؽ الطريقة التقميدية.
رابعا :تكافؤ مجموعتي البحث ( :)Groups Equivalenceعمى الرغـ مف اختيار الشعبتيف عشكائيا لتمثؿ إحداىما
المجمكعة التجريبية كاألخرل المجمكعة الضابطة ،فضبلن عف طالبات الشعبتيف مف فئات كبيئات اجتماعية متقاربة
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ارتأت الباحثة تكافؤ أفراد عينة البحث في بعض المتغيرات لزيادة الحرص عمى السبلمة الداخمية في دقة نتائج البحث

كمف ىذه المتغيرات :

-1الذكاء :اختير مقياس دانيمز لبلشكاؿ كىك غير لفظي مبلئـ لمبيئة العراقية لما يمتاز بو مف صدؽ كثبات عالييف
(العبيدم كىناء )118 ،2004 ،يتألؼ مف ( )42فقرة ،اذ تحتكم كؿ فقرة عمى شكؿ ناقص كستة بدائؿ لبلجابة كاحدة
صحيحة كالباقي خاطئة ،طبؽ مقياس في يكـ الثبلثاء بتاريخ 2012.\10\2

-2المعمكمات السابقة :لغرض التعرؼ عمى ما تمتمكو طالبات المجمكعتيف مف معمكمات سابقة في مكضكعات قيد البحث،
تـ اعداد اختبار مؤلؼ مف ( )20فقرة مف نكع االختيار مف متعدد باربع بدائؿ ،طبؽ االختبار في يكـ االربعاء بتاريخ 3
\2012.\10
-3التحصيؿ الدراسي :تـ الحصكؿ عمى درجات النيائية في مادة مبادئ عمـ االحياء لمصؼ االكؿ المتكسط لطالبات
مجمكعتي البحث ،مف سجؿ الدرجات العاـ لممدرسة في يكـ الخميس بتاريخ 2012.\9\ 27

 -4العمر باالشير :تـ حساب العمر الزمني باالشير لطالبات مجمكعتي البحث
 -5القدرات المغكية :اعتمدت الباحثة عمى اختبار رمزية الغريب المؤلؼ مف ( )20فقرة لكؿ فقرة ( )3بدائؿ ،كلككنو مف
االختبارات المقننو عمى البيئة العراقية ،طبؽ االختبار في يكـ الخميس بتاريخ .2012\10\4
بعد تطبيؽ االختبارات في المتغيرات اعبله ،تـ أستخراج الكسط الحسابي كالتبايف لقيـ المتغيرات لطالبات

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،ثـ حسبت القيمة التائية بأستخداـ معادلة االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف متساكيتي
العدد اظيرت النتائج القيمة التائية المحسكبة اكبر مف القيمة الجدكلية ( )021 ،2عند مستكل داللة ()0 ،05كدرجة حرية
( .)48مما يدؿ عمى تكافؤ افراد عينة البحث في المتغيرات كما في جدكؿ()2
جدوؿ()2

المتوسط الحسابي والتبايف لدرجات المجموعتيف التجريبية والضابطة لممتغيرات المنتقاة ألغراض التكافؤ بيف
المجموعتيف.

المجمكعة

التجريبية

المتغير

المتكسط

القيمة

الضابطة

التائية

الداللة

المحسكبة

اإلحصائية

الذكاء

68 ،14

98 ،3

36 ،13

74 ،6

98 ،1

غير داؿ

المعمكمات السابقة

92 ،9

24 ،3

64 ،9

82 ،7

64 ،0

غير داؿ

التحصيؿ الدراسي

52 ،78

34 ،249

36 ،74

07 ،362

89 ،0

غير داؿ

التبايف

المتكسط

التبايف

العمر باالشير

162.8000

859 ،4

162.1400

750 ،6

0.68

غير داؿ

القدرات الغكية

10.5600

506 ،5

10.7200

646 ،2

0.281

غير داؿ

خامسا :تييئة مستمزمات التجربة
 .1تحديد المادة العممية :اقتصر البحث الحالي عمى الفصكؿ الثبلثة االكلى مف كتاب االحياء المقرر تدريسو لمصؼ
الثاني المتكسط :االكؿ :تصنيؼ الكائنات الحية ،الثاني :عالـ الطميعيات ،الثالث :عالـ الفطريات

 .2صوغ األىداؼ السموكية وتحديد مستوياتيا :بعد االطبلع عمى محتكل قيد البحث الحالي ,صيو ( )188غرضا

سمككيا في المجاؿ المعرفي ،كفي ضكء تعريؼ كؿ مستكل مف مستكيات بمكـ الخمسة األكلى (التذكر ،االستيعاب،
التطبيؽ ،التحميؿ ،التركيب) ،بمو عددىا عمى التكالي (.)18 ,19 ,34 ,53 ,64

 - 3إعداد الخطط التدريسية اليومية :تـ اعداد ( )18خطة تدريسية يكمية لممجمكعة التجريبية عمى كفؽ استراتيجية دكرة

التعمـ فكؽ المعرفية كمثميا لممجمكعة الضابطة عمى كفؽ الطريقة التقميدية ,كلكي تتأكد الباحثة مف أف الخطط المعدة
جيدة ،تـ عرض أنمكذج لكؿ منيا عمى مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف في التربية كطرائؽ التدريس,كتـ األخذ
بالمبلحظات جميعيا لكي تصبح الخطط أكثر دقة كتأخذ صيغتيا النيائية ممحؽ (.)1
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سادساً  :ضبط بعض المتغيرات الداخمية :لمحصكؿ عمى نتائج دقيقة عمد ضبط بعض المتغيرات الدخيمة التي قد تؤثر
عمى سبلمة التجربة كنتائجيا ،كفيما يمي عرض بعض المتغيرات ككيفية ضبطيا:

.1مدة التدريس :استغرقت التجربة ( 11أسبكع) ككاف عدد الحصص ( )18حصة دراسية لكؿ مجمكعة ,كما تبقى مف
الحصص كاف ألغراض حؿ االسئمة.

.2التدريس  :قامت الباحثة بتدريس المجمكعتيف (التجريبية كالضابطة) كذلؾ لمحد مف اثر ىذا العامؿ كعمى كفؽ الخطط
التدريسية لكؿ مجمكعة.

.3توزيع الحصص  :تـ تنظيـ الجدكؿ األسبكعي بالتعاكف مع أدارة المدرسة بحيث تدرس المجمكعتاف (التجريبية
كالضابطة) مادة االحياء في األياـ نفسيا كفي أكقات متقاربة بكاقع حصتيف أسبكعيا.

.4الفناء التجريبي :ىك األثر الناتج عف ترؾ عدد مف الطبلب عينة البحث أك انقطاعيـ في أثناء التجربة )لعساؼ،
 ،)310 1989لـ تحصؿ أم حالة انقطاع أك ترؾ أك نقؿ أم طالبو في غضكف تمؾ المدة.

 .5الظروؼ الفيزيقية :تـ اختيار قاعتيف متجاكرتيف لتدريس المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لتكفر المكاصفات الجيدة ,
مف حيث اإلضاءة  ,كالمقاعد ,ك نكع السبكرة

سابعاً  :بناء اداتي البحث

-1الفيـ القرائي :تـ بناء االختبار في ثبلث مستكيات (الفيـ المباشر ،الفيـ االستنتاجي ،الفيـ الناقد) ،كما تـ تحديد
الميارات المناسبة لممحتكل العممي التي تضمنت ( )8ميارات كزعت عمى مستكيات الفيـ كىي (:تحديد الفكرة
الرئيسية ،ادراؾ عبلقة السبب بالنتيجة ،استخداـ العبلقات الكمية ،االستنتاج كاالستدالؿ ،التعرؼ عمى الرمكز،

استخبلص المفاىيـ ،معرفة التفاصيؿ ،قراءة الرسكـ كاالشكاؿ) ،بمو عدد اسئمة االختبار( )33فقرة ،مكزعة بيف اسئمة
اختيار مف متعدد ،كاسئمة مكضكعية قصيرة.
-2التحصيؿ :تـ إعداد الخارطة االختبارية (جدكؿ المكاصفات) ،بيدؼ اختيار عينة ممثمة مف الفقرات االختبارية في ضكء
األىداؼ السمككية كمراعاة قدرات الطالبات في ىذه المرحمة كالكقت المخصص لمتدريس ,كفي ضكء العبلقة الرياضية

اآلتية (:عدد األسئمة لكؿ خمية = النسبة المئكية لممحتكل الدراسي×النسبة المئكية لميدؼ في كؿ مستكل× عدد الفقرات
الكمية لبلختبار) (الصمادم كماىر, )79 :2004 ,تـ انتقاء ( )30فقرة مكضكعية مف نكع االختيار مف المتعدد بأربعة

بدائؿ  ,لما ليا مف مميزات لقياس معارؼ كميارات تعميمية متنكعة مف مستكيات معرفية مختمفة كتناسب جميع

الطبلب في المراحؿ التدريسية (عبلـ , )143 :2006,كما في جدكؿ ()3
جدوؿ()3

الخارطة االختبارية الخاصة بانتقاء عينة مف األىداؼ السموكية لتمثيميا في االختبار ألتحصيمي البعدي لممجموعتيف

عدد الحصص

الوقت بالدقيقة()45

النسبة المئوية لموقت

التذكر

االستيعاب

التطبيؽ

التحميؿ

التركيب

المجمكع

%34

%28

%18

%10

%10

%100

عدد الفقرات

5

225

%28

الفصؿ االكؿ

3

2

2

1

1

9

7

315

%39

الفصؿ الثاني

4

3

2

1

1

11

6

270

%33

الفصؿ الثالث

3

3

2

1

1

10

18

810

%100

المجمكع

10

8

6

3

3

30
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صدؽ اداتي البحث  :كيقصد بو الدقة التي يقاس بيا االختبار ما يجب أف يقيسو ( ,ككافحة ,)109 :2010,كلغرض
تحقيؽ صدؽ االختبار ,تـ أيجاد نكعيف مف الصدؽ :

أ.الصدؽ الظاىري :كيتـ عرض اداتي البحث (الفيـ القرائي كالتحصيؿ) عمى مجمكعة مف الخبراء في طرائؽ تدريس العمكـ
كاختصاص عمكـ الحياة لمحكـ عمى مدل صبلحية الفقرات كمناسبتيا لؤلىداؼ كسبلمة صياغتيا ككانت نسبة االتفاؽ

 , % 80اذ تـ اآلخذ باراء كعدلت بعض الفقرات كبيذا تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىرم.
ب.صدؽ المحتوى  :كيعني اف يككف االختبار قاد اهر عمى قياس ما كضع ألجمو العزاكم  ,)93 :2008,كيتـ ىذا مف خبلؿ

الخارطة االختبارية (جدكؿ المكاصفات)  ,كتـ عرض الخارطة االختبارية مع فقرات االختبارالتحصيؿ كالمحتكل عمى

مجمكعة مف الخبراء في طرائؽ تدريس العمكـ كاختصاص عمكـ الحياة ككانت نسبة االتفاؽ  % 80كبذلؾ تـ التحقؽ
مف صدؽ المحتكل.
 .تعميمات تصحيح فقرات االختبار :تـ كضع إجابة نمكذجية لجميع فقرات االختباريف ،:أعطيت درجة كاحدة لئلجابة
الصحيحة كصفر لئلجابة الخاطئة ،أما الفقرات المترككة فتعامؿ معاممة اإلجابة الخاطئة كبيذا تحددت الدرجة الكمية

بالمدل لبلختبار الفيـ القرائي ( )33 - 0درجة.
اما اختبار التحصيؿ ،كبيذا تحددت الدرجة الكمية بالمدل ( )30 - 0درجة.
تطبيؽ التجربة االستطبلعية االداتي البحث  :تـ تطبيؽ اختبار الفيـ القرائي كالتحصيؿ عمى مرحمتيف ىما :

المرحمة االولى  -وضوح فقرات االختبار وزمف اإلجابة :اختيرت مدرسة (متكسطة الزىراء لمبنات) ،لتطبيؽ اداتي البحث،
طبؽ اختبارم الفيـ القرائي كالتحصيؿ بتاريخ ( ،)2012 /12 /4-3لمعرفة كضكح الفقرات كزمف اإلجابة ،كتـ

اختيار ( )30طالبة عشكائيان مف بيف طالباتيا لئلجابة عف فقرات االختبار فكانت بعض الفقرات غير كاضحة لدل

الطالبات كعدلت فيما بعد ،تـ حساب متكسط زمف االجابو لثبلثة طالبات االكلى كثبلث طالبات االخيرة لبلختبار
الفيـ القرائي فكاف ( )45دقيقة ،اما اختبار التحصيؿ فتراكح متكسط زمف اإلجابة فتراكح ما بيف ( )35دقيقة.

المرحمة الثانية  -التحميؿ اإلحصائي لفقرات االختبار :تيدؼ عممية تحميؿ فقرات االختبار إلى تحسيف فقراتو ،طٌبؽ اداتي
البحث الفيـ القرائي كالتحصيؿ عمى عينة عددىا ( )200طالبوة في مدرسة ثانكية الحرية لمبنات بػ ػػتاريخ (12/6-5
كمدرسة المادة عمى إجراء االختباريف كبعد االنتياء مف تدريس الفصكؿ
 , )2012 /بعد االتفاؽ مع أدارة المدرسة ّْ

الثبلثة االكلى مف كتاب االحياء كاببلغ الطالبات لمتييؤ لبلختباريف قبؿ مكعده باسبكع ،كاشرفت الباحثة عمى تطبيؽ

االختباريف بنفسيا ،بعد تصحيح اجابات الطالبات يرتّْبت الدرجات تنازليان ،ثـ أخذت أعمى ( )%27مف إجابات
الطالبات لتمثؿ المجمكعة العميا كأدنى ( )%27مف إجابات الطالبات لتمثؿ المجمكعة الدنيا ،اليجاد ما يمي:

معامؿ الصعوبة  :بتطبيؽ معادلة معامؿ الصعكبة كجد اف القيـ لبلختبار الفيـ القرائي تراكحت ( ،)67 ،0 -37 ،0اما

قيـ اختبار التحصيؿ ()63 ،0- 44 ،0كبيذا تعد جميع الفقرات ذات مستكل صعكبة مناسب ،اذ يرل (الزكبعي

كاخركف)80 ،1981 ،اف االختبارات تعد جيدة اذا كانت فقراتو تتراكح في مستكل الصعكبة بيف (.)80 ،0- 20 ،0

القوة التمييزية لفقرات اداتي البحث :تشير القكة التمييزية إلى قدرة فقرات المقياس عمى الكشؼ عف الفركؽ الفردية بيف
الطبلب في الخاصية التي يقكـ عمى أساسيا المقياس (الكبيسي  )43 :2010,كعميو فالفقرة الجيدة ىي التي تعبر عف

سمة معينة دكف غيرىا  ,بعد تطبيؽ اداتي البحث عمى عينة عددىا ( )200طالبة في (ثانكية الحرية لمبنات) ،تـ
تصحيح فقرات المقياس كفؽ مفتاح التصحيح ،ثـ رتبت درجات الطالبات تنازليا ،كتـ اختيار نسبة ( )%27مف
االستمارات الحاصمة عمى أعمى الدرجات (المجمكعة العميا) ,كاختيار نسبة ( )%27مف االستمارات الحاصمة عمى اقؿ

الدرجات (المجمكعة الدنيا) ,حيث بمو في كؿ مجمكعة ( )54طالبة.تـ استخراج الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم
لممجمكعة العميا ككذلؾ الدنيا كلكؿ فقرة ,كباستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف متساكيتي العدد كلكؿ فقرة ,أذا
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ظيرت القيمة التائية ذات داللة إحصائية عند مستكل ()0.05جميع فقرات المقياس بدرجة حرية ( )106ألف القيمة

التائية الجدكلية ( )98 ،1اقؿ مف القيمة التائية لجميع فقرات اختبار الفيـ القرائي كالتحصيؿ.

فعالية البدائؿ :تـ حساب فاعمية كؿ بديؿ خاط في كؿ فقرة مف االختيار المتعدد لبلختبار الفيـ القرائي كفقرات اختبار
التحصيؿ بتطبيؽ معادلة فعالية البدائؿ ،اظيرت النتائج اف البدائؿ الخاطئة قد جذبت الييا عددا اكبرمف طالبات
المجمكعة الدنيا مقارنة بالمجمكعة العميا ،كبيذا تقرر ابقاء البدائؿ كما ىي ،حيث يعد البديؿ جذاب اذا اختاره اكثر مف
 %5مف الطبلب (الصمادم كماىر)155 ،2004 ،
صدؽ البناء لفقرات اختبار الفيـ القرائي  :يقصد بصدؽ البناء مدل تطابؽ درجات المقياس مع المفيكـ (الزكبعي كاخركف
 ،) 43 :1981,تـ حساب العبلقة االرتباطية بيف درجة كؿ الفقرة كالدرجة الكمية لممقياس باستخداـ معادلة معامؿ ارتباط
بيرسكف فكجد قيميا تتراكح بيف ( , )0.432-0.194كبتحكيؿ قيـ معامبلت االرتباط إلى القيمة التائية فكجد قيميا

تتراكح بيف ( , ) 6.74-2.78كما كجد العبلقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لكؿ مستكل فتراكحت قيميا
بيف ( ،)0.536-0.211كبتحكيؿ قيـ معامبلت االرتباط إلى القيمة التائية التي تراكحت بيف ( ،)8.93-3.04إذ ليس

لمعامبلت اال رتباط معنى إحصائي إذا لـ تتحكؿ إلى القيـ التائية المقابمة ليا (أبك حطب كأماؿ  ،)359 :2010 ,تبيف
اف جميع فقرات المقياس متجانسة كدالة ألف القيمة التائية المحسكبة اكبر مف القيمة الجدكلية ( )1.196عند مستكل
داللة ( )0.05كدرجة حرية ( )198بالنسبة إلى العبلقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية ،أما العبلقة
االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لكؿ مستكل فأظيرت النتائج اف جميع الفقرات المقياس متجانسة كدالة ألف

القيمة التائية المحسكبة اكبر مف القيمة الجدكلية ( )2.00عند مستكل داللة ( )0.05كدرجة حرية ( ،)98كبيذا يككف
المقياس صادقان مف حيث البناء كيصبح جاى انز لمقياس.

ثبات اداتي البحث  :يقصد بو دقة المقياس اكاتساقو ،كلمتحقؽ مف ثبات اداتي البحث ،تـ سحب ( )100استمارة عشكائيان
مف العينة البالو عددىا ( )200طالبة في مدرسة (ثانكية الحرية لمبنات) كبتطبيؽ معادلة كيكدر ريتشارد سكف20-
لمفقرات المكضكعية بمو معامؿ ثبات الفيـ القرائي ( )0,87كلمتحصيؿ (.)0,88

ثامناً :إجراءات تطبيؽ التجربة

بعد تييئة مستمزمات التجربة كضبط بعض المتغيرات التي يمكف اف تؤثر في التجربة  ,باشرت الباحثة التدريس في الفصؿ

الدراسي االكؿ في يكـ االحد المكافؽ ( )2012/10/ 7في ضكء اإلجراءات اآلتية -:
تطبيؽ الخطط التدريسية لممجمكعة التجريبية عمى كفؽ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية عمى النحك اآلتي:
-1تدريب الطالبات عمى استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة التساؤؿ الذاتي قبؿ بداية كؿ مرحمة مف مراحؿ الدكرة.

 -2تدريب الطالبات عمى التأمؿ بأفكارىف كمفاىيميف العممية قبؿ بداية كؿ مرحمة كذلؾ عف طريؽ سجؿ المفيكـ الذم
تحتفظ بو كؿ طالبة تدكف افكارىا
-3تشجيع الطالبات عمى العمؿ الجماعي التعاكني بتقسيـ الطالبات الى مجمكعات صغيرة()5مجمكعات كؿ مجمكعة
قكاميا ( )5طالبات ،مع تعييف قائدة لكؿ مجمكعة.

-4حاسكب شخصي محمكؿ ،جياز عرض البيانات ( ،)Data-Showشرائح ( ،)Power Pointاقراص  ،CDافبلـ
عممية متحركة ،مصكرات تكضيحيو اعداد كراؽ عمؿ.
-5تدريس الطالبات محتكل قيد البحث الحالي كفؽ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية عمى مراحؿ ىي:
مرحمة االستكشاؼ  :يتـ عرض المفيكـ الجديد بصكرة مجردة مف خبلؿ طرح مجمكعة مف االسئمة ،كترؾ فرصة لطالبات
لتأمؿ افكارىف العممية كالتعرؼ عمى المعمكمات المكجكدة لدييف حكؿ المفيكـ الجديد كاعطائيف الفرصة الستكشاؼ

الظكاىر المرتبطة بالمفيكـ .االسئمة في ىذه المرحمة كالتي يجب تدريب الطالبة عمى اف تساؿ نفسيا ىي:

 -ما ىي االفكار االساسية في ىذا المكقؼ؟
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 -ىؿ احتاج الى عمؿ شيء معيف اك نشاط معيف لفيـ ىذا؟

 ما ىي االسئمة التي مف المحتمؿ اف اكاجييا في ىذا المكقؼ؟ تقكـ الطالبة بتسجيؿ اجابات تمؾ االسئمة في سجميا الخاصفحص حالة تقديـ المفيوـ :تقكـ المدرسة بجمع البيانات التي سجمتيا الطالبات ،كتتكصؿ مف خبلؿ تمؾ االجابات مع
الطالبات الى المفيكـ السميـ ،مع اعطاء فرصة لطالبات لكي يعدف النظر في افكارىف كمفاىيميف العممية ،كتتأمؿ كؿ

طالبة ,لتعرؼ عمى التغيرات التي طرأت عمى افكارىا .االسئمة في ىذه المرحمة كالتي يجب تدريب الطالبة عمى اف تساؿ
نفسيا ىي:

 ىؿ المفيكـ اتضح في ذىني؟ ىؿ المبلحظات كاالستنتاجات التي تكصمت الييا صحيحة؟ ىؿ استطيع اف اعطي تعريفا لممفيكـ؟ تقكـ الطالبة بتسجيؿ اجابات تمؾ االسئمة في سجميا الخاصفحص حالة تطبيؽ المفيوـ :في ىذه المرحمة تكاجيو الطالبات بأمثمة اخرل كتطبيؽ لممفيكـ العممي ،الذم يمكف فيمو مف
خبلؿ استخداـ البيانات التي انتجت خبلؿ المراحؿ السابقة ،كىذا ما تمبي غرضو اكراؽ العمؿ المعدة ليذا الشأف،

االسئمة في ىذه المرحمة كالتي يجب تدريب الطالبة عمى اف تساؿ نفسيا ىي:

 -ما كجو استفادتي مف ىذا المفيكـ في حياتي العامة؟

 ىؿ استطيع تطبيؽ المفيكـ في مكاقؼ الحياة العامة؟ ىؿ مف السيؿ تطبيؽ ىذا المفيكـ في أم مكقؼ جديد؟ تقكـ الطالبة بتسجيؿ اجابات تمؾ االسئمة في سجميا الخاصفحص حالة تقييـ المفيوـ :في ىذه المرحمة تتأمؿ الطالبات افكارىف العممية ،كيجب اف تحتفظ كؿ طالبة بسجؿ المفيكـ
التي تسجؿ فيو افكارىا العممية ،كاذا كانت فكرتيا معقكلة فانيا يجب اف تككف قادرة عمى تقديـ امثمة لممفيكـ ككذلؾ تفسير

فكرتيا لزميبلتيا مف خبلؿ مناقشتيف ضمف المجمكعات .األسئمة في ىذه المرحمة كالتي يجب تدريب الطالبة عمى اف تساؿ
نفسيا ىي:
 ما مدل كفائتي في ىذا المفيكـ؟ ما ىي الجكانب القكة كالضعؼ في ادائي؟ ما الذم استطيع اف افعمو ال تغمب عمى جكانب الضعؼ؟ -ىؿ دراستي ليذا المكضكع اضافت الي شيئا جديدا؟

 تقكـ الطالبة بتسجيؿ اجابات تمؾ االسئمة في سجميا الخاصوقد الحظت الباحثة اثناء التدريس:

 -1المشاركة االيجابية لمطالبات في طرح االسئمة في حدكد مكضكع الدرس.
 -2القدرة عمى التكاصؿ كالتفاعؿ اثناء القياـ باألنشطة لتقريب المفيكـ لدل الطالبات
كمف الصعكبات التي الحظتيا الباحثة:

 -1في بداية التدريس الحظت الباحث ة اف الطالبات لـ يعتدف عمى ىكذا استراتيجيات مف قبؿ ،اال انيف بعد االسبكع الثاني
بداف يتجاكبف مع ىذه االستراتيجية شيئا فشيئا.
 -2تحتاج ىذه االستراتيجية لميارات تفكير كقدرة عمى التحصيؿ كالربط كاالستنتاج كىذه الميارات تفقدىا العديد مف
الطالبات.
 -3صعكبة قياـ الطالبات عمى التساؤؿ الذاتي كالتمخيص لعدـ تعكدىف لمتعبير عف افكارىف بأسمكبيف الخاص.
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 -4في النياية اجتازت الطالبات ىذه الصعكبات ،كالحظت الباحثة اف الطالبات استطعف التدريس عمى ىذة االستراتيجية.
التطبيؽ البعدي ألدوات البحث

انتيت التجربة بتاريخ  ،2012\ 12\ 18-16حيث طبؽ اختبارييف التحصيؿ كالفيـ القرائي عمى طالبات المجمكعتيف
بالتعاكف مع ادارة المدرسة كانتيى الجميع مف االجابة في الكقت المحدد لبلختبارييف.

تاسعا :الوسائؿ اإلحصائية :تـ االعتماد بصكرة رئيسة بحزمة البرامج اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ( )Spssفي استخراج

نتائج البحث الحالي :

االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف متساكيتيف العدد (t-test
معامؿ ارتباط بيرسكف  ,االختبار التائي لداللة معامؿ االرتباط ,
معادلة الفا كركنباخ.
الفصؿ الرابع :عرض النتائج وتوصياتو
أوالً :عرض النتائج :لغرض التحقؽ مف الفرضيتيف الصفريتيف ،تـ إيجاد المتكسط الحسابي كالتبايف لدرجات كؿ مف

المجمكعة التجريبية كالضابطة ،كباستخداـ االختبار التائي ( )test-tلعينتيف مستقمتيف متساكيتي العدد ،تـ إيجاد القيمة
التائية المحسكبة لكؿ مما ياتي:
 -1النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية االكلى التي تنص عمى انو  :ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة
( )0.05بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلتي درسف ب استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية كمتكسط
درجات الطالبات المجمكعة الضابطة البلتي درسف بطريقة التقميدية في مقياس الفيـ القرائي ،جدكؿ( )4يكضح ذلؾ
جدوؿ ()4
المتوسط الحسابي والتبايف والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في الفيـ القرائي
المجمكعة

حجـ

المتكسط

العينة

الحسابي

التبايف

التجريبية

25

29.3200

10.476

الضابطة

25

24.6000

23,91

درجة

القيمة التائية t

الحرية

المحسكبة

48

4.024

الداللة
الجدكلية
2.021

االحصائية
دالة

يتبيف مف الجدكؿ ( )4إف القيمة التائية المحسكبة ( )4.024اكبر مف القيمة الجدكلية البالغة ( )2.021عند مستكل داللة
( )0.05كدرجة حرية ( ،)48أم تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى اقرانيف في المجمكعة الضابطة ،كبيذا ترفض
الفرضية الصفرية .كلحساب حجـ تأثير استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية لفيـ القرائي بيف طالبات المجمكعتيف التجريبية

كالضابطة ،تـ حساب قيمة حجـ االثر ( ،)dاذ بمغت القيمة ( ،)1,09كبالرجكع الى معيار ( )cohen,1988لحجـ االثر
كما مكضح في جدكؿ()5
جدوؿ()5

قيمة حجـ االثر( )dومقدار التاثير
قيمة()d

مقدار التأثير

2 ،0

صغير

5 ،0

متكسط

 8 ،0فما فكؽ

كبير

 -2النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الثانية التي تنص عمى انو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة
( )0.05بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلتي درسف باستراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية كمتكسط
درجات الطالبات المجمكعة الضابطة البلتي درسف بطريقة التقميدية في اختبار التحصيؿ ، ،جدكؿ( )6يكضح ذلؾ
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جدوؿ ()6

المتوسط الحسابي والتبايف والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التحصؿ.
المجموعة

حجـ

المتوسط

العينة

الحسابي

التبايف

التجريبية

25

21,24

5,107

الضابطة

25

17,92

5,909

درجة

القيمة التائية t

الحرية

المحسوبة

48

5,030

الداللة
الجدولية
2.021

االحصائية
دالة

يتبيف مف الجدكؿ ( )5إف القيمة التائية المحسكبة ( )5,030اكبر مف القيمو الجدكلية البالغة ( )2,021عند

مستكل داللة ( )0.05كدرجة حرية ( ،)48أم تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى اقرانيف في المجمكعة الضابطة
كبيذا ترفض الفرضية الصفرية الثانية .كلحساب حجـ تأثير استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية لتحصيؿ بيف طالبات
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،تـ حساب قيمة حجـ االثر ( ،)dاذ بمغت القيمة( ،)15 ،1كبالرجكع الى معيار

( )cohen,1988لحجـ االثر في جدكؿ (.)5
تفسير النتائج  :تعزك الباحثة تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية االتي درسف استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية عمى
اقرانيف المجمكعة الضابطة االتي درسف بالطريقة االعتيادية في:

 -1الفيـ القرائي :اف استخداـ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية أثناء عممية القراءة كقياـ الطالبات بالتفكير بصكت
عاؿ .كما أف عممية التقكيـ الذاتي المستمر مف قبؿ الطالبات كقيامو بتحديد الميارات إلى لـ تتقنيا بعد كالرجكع

إلييا مرة أخرل كتدكيف ذلؾ سجبلت تعمميف كاعطائيف الكقت ال عادة تفكيرىف مرة أخرل ،أتاح فرصان عديدة

لمطالبات في التعامؿ مع المحتكل .مف خبلؿ قياميف ،كقياـ الطالبات مجمكعة مف األنشطة بممارسة عمميات

عقمية ترتبط بفيـ ما يقرئف كاستحضار معناه كىي ليا دكرىا في فيـ المعمكمات كبقائيا عالقة بالذىف لفترة طكيمة
كاف ليا أثر مباشر في تمكف الطالبات مف بعض الميارات القرائية ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (القاضي،
( )2011الفرطكسي.)2010

 -2التحصيؿ :اف استخداـ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية ساعد الطالبات في اعطائيف حي از مف الحرية سمح
ليف باستثمار طاقاتيف كتشجيعيف عمى كضع اىدافيف كالقدرة عمى تنظيـ معارفيف ،كتقييـ ادائيف مما زاد مف
كعي الطالبات لما يدرسف في المكقؼ التعميمي(كعي بالميمة) ،كالتأمؿ في تفكيرىف كتنمية اتخاذ الق اررات مف
خبلؿ ال مناقشة كاعطاء الكقت لكتابة تأمبلتيف عف تفكيرىف اك سجبلت تعمميف ،بمعنى مراجعة الطالبة ما تفكر

فيو ،كبالتالي كاف الحافز مف داخؿ الطالبات كليس مف مصدر خارجي ،حيث كاف نابعا مف حبيف كدكافعيف

الداخمية لمتعمـ ،كما اف اثارة اسئمة جديدة حكؿ جكانب التعمـ يشجع الطالبات الى اف يذىبف الى ما كراء المفيكـ
(المعمكمات المعطاة) ،اك الى االبعد كتشجيعيف لتجاكز الخبرة الفكرية اك الحالية عف طريؽ قياميف باألنشطة
المختمفة مف خبلؿ عرض كطرح االسئمة كالمشكبلت اإلضافية المرتبطة بحياتيف اليكمية ،ككيفية تطبيؽ ما تعممف

في مكاقؼ جديدة ،مم ا زاد عمى ادراؾ اىمية ما يتعممف مف مكضكعات ،اف طمب المساعدة مف المدرسة(الباحثة)

عندما يحتاجف ،أم قياميف بعممية التحكـ في عممية تعمميف ،كىذا جعميف اكثر تفيما لممعمكمات ،كما اف
االشتقاؽ الذاتي لؤلسئمة سيؿ عممية استيعابيف ،فضبل عمى تقسيـ الطالبات الى مجمكعات صغيرة ساعد عمى
المناقشة كالتساؤؿ ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة(حساـ الديف( )2002 ،جبر.)2010
االستنتاجات :اف استخداـ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية كاف ليا اثر في رفع مستكل الفيـ القرائي كالتحصيؿ
لطالبات الصؼ الثاني متكسط في مكضكعات قيد البحث كبحجـ اثر كبير.
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التوصيات

 -1االىتماـ بممارسة الطالبات استخداـ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية حتى يمكنيف استخداـ ىذة االستراتيجية
عمى مدار فترات اكتسابيف لممعرفة

 -2تدريب مدرسي مادة االحياء عمى استخداـ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية سكاء قبؿ الخدمة اك اثناء الخدمة
حتى يمكنيـ مف استخداميا في التدريس ،مما يكفر بيئة تعميمية حديثة تمكنيـ فيما بعد مف تكظيؼ مياراتيـ
بانفسيـ.
المقترحات

 -1دراسة اثر استخداـ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية في متغيرات تابعة اخرل االتجاىات ،ميارات حؿ
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العمكـ كمكاد اخرل لمراحؿ دراسية مختمفة.
المصادر

 -1جاب ا﵀ ،عمي ميدم كآخركف ( ،)2011تعميـ القراءة والكتابة ،دار الميسرة ،عماف ،األردف ،ط2.
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 -3جبػػر ،يحيػػى سػػعيد ( )2010اثػػر تكظيػػؼ اسػػتراتيجية فػػكؽ المعرفيػػة عمػػى تنميػػة المفػػاىيـ كميػػارات التفكيػػر البصػػرم فػػي
العمكـ لدل طمبة الصؼ العاشر االساسي ،رسالة ماجستير ،جامعة االسبلمية ،غزة.

-4الجندم ،امينو كالصادؽ منير( .)2001فعالية استخداـ اسػتراتيجيات مػا كراء المعرفػة فػي تحصػيؿ العمػكـ كتنميػة التفكيػر
االبتكارم لدل تبلميذ الصؼ الثاني االعدادم ذكم السعات العقمية المختمفة ،بحث مقدـ لممؤتمر العممػي الخػامس التربيػة
العممية لممكاطنو ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،المجمد االكؿ 29 ،يكليك 1-اغسطس.

-5حساـ الديف ،ليمى(.)2002اثر دكرة التعمـ فكؽ المعرفية كدكرة التعمـ العادية في تحصيؿ كعمميات العمـ كبقاء اثر التعمـ
لتبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي ،دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،العدد81.

 -6الخالدم ،أديب محمد : )2008(،سيكولوجية الفروؽ الفردية والتفوؽ العقمي ،ط ،2دار كائؿ لمكتاب ،عماف ،األردف.

-7الخزندار ،نائمو كميدم حسف()2006فاعمية مكقع الكتركني عمى التفكيػر البصػرم كالكسػائط المتعػددة لػدل طالبػات كميػة
التربية بجامعة االقصى ،المؤتمر العممي الثامف عشر ،مناىج التعميـ وبناء االنساف العربي ،جامعة عيف شمس ،مصر

 -8زيتكف ،عايش ( ،)2007النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموـ .دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف.

-9اٌض٠اث ،فخغِ ٟظطف.)1996(ٝسيكىنىجيح انتعهى تين انتطىر االرتثاطي وانتطىر انًعزفي ،سهسهح عانى
انًعزفي( ، 2اٌما٘شة ،داس إٌشش ٌٍضاِؼاث.

 -10اٌضٚبؼ ،ٟػبذ اٌضٍٚ ً١آخش ،)1981( ْٚيداھج انثحث في انتزتيح وعهى اندفس ،س ،1صاِؼت بغذاد.
-11شياب ،مكسى عبػد الػرحمف(.)2007كحػدة متضػمنة لقضػايا S.T.S.Eفػي محتػكل مػنيج العمػكـ لمصػؼ التاسػع كاثرىػا
في تنمية المفاىيـ كالتفكير العممي لدل الطالبات ،رسالو ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
-12شحاتو ،حسف ( ،)1993تعميـ المغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ ،ط ،2الدار المصرية المبنانية.
13ـ ،)2003( ،يعجى انًصطهحاخ انتزتىيح واندفسيح ،ؽ ،1اٌذاس اٌّظش٠ت ،اٌما٘شة.

-14الصمادم،عبد ا﵀ كماىر الدرابيع : )2004( ،القياس والتقويـ النفسي والتربوي بيف النظرية والتطبيؽ ،دار كائؿ ،عماف.

 -15ؽؼّ١ت ،سشذ ٞاعّذ ٚآخش ،)2007( ْٚانًفاھيى انهغىيح عدذ األطفال أسسها ،يهاراتها ،وتمىيًها ،داس اٌّغ١شة ػّاْ.
 -16ػاشٛس ،ساحب لاعُٚ ،اٌغٛاِذةِ ،غّذ فؤاد ( ،)2007أسانية تذريس انهغح انعزتيح تين اندظزيح وانتطثيك ،ؽ ،2داس
اٌّ١غشة ػّاْ ٌٍٕشش ٚاٌخٛص٠غ ،ػّاْ.
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صاِؼت ػ ٓ١شّظ ،اٌؼذد .145
 -19عبد السبلـ ،مصطفى :)2006(,تدريس العموـ ومتطمبات العصر ،ط،1دار الفكر العربي ،القاىرة.

- 20العبيدم ،عبد المةاحمد كىناء رجب حسف الدليمي()2004دالالت صدؽ كثبات اختبار دانيمز(دراسة عمى طمبة
المرحمة الثانكية بمدينة بغداد)مجمة ابحاث الذكاء ،العدد االكؿ.

-21العساؼ ،صالح بف حمد : )1989( ،المدخؿ الى البحث في العموـ السموكية ،ط ،1شركة العبيكاف لمطباعة
كالنشر ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.

 -22العمكاف ،احمد ،كالتؿ شادية ( : )2010اثر الغرض مف القراءة في االستيعاب القرائي ،مجمة الجامعة ،دمشؽ،
المجمد  ،6العدد الثالث.

عبلـ ،صبلح الديف محمكد : )2009( ،القياس والتقويـ التربوي في العممية التدريسية ،ط ,2دار المسيرة ،عماف.
ٌ -23
 - 24اٌؼٛاٍِت ،عابظ ( : )2004يهاراخ تعهيى انمزاءج وانكتاتح نألطفال ،داس ٚائً ٌٍطباػت ٚإٌشش ،ػّاْ ،ا سدْ.

-25الغريب،زاىر كاقباؿ بيبياني : )2006(،تكنولوجيا التعميـ (نظرة مستقبمية) ،ط ,1دار الكتاب الحديث ،القاىرة.
-26مارزانك ،ركبرت ( ،)2006الميارات األساسية في تعميـ التفكير ،تعريب يعقكب نشكاف ،دار النشر

-27نصر ا﵀ ،عمر عبد الرحمف()2004تدني مستكل التحصيؿ كاالنجاز الدراسي اسبابو كعبلجو ،ط ،1دار كائؿ ،عماف.
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