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ملخ�ص
هدفت الدراسة احلالية :اثر استعامل اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف حتصيل مادة التعليم الثانوي وتنمية مهارة

تدوين املالحظات) ولتحقيق هدف البحث تم صياغة الفرضيات الصفرية اآلتية:

 .1التوجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )05.0بني متوسط درجات طلبة املجموعة التجريبية

الذين يدرسون وفق ًا ألسرتاتيجية الكلمة املفتاحية ،ومتوسط درجات طلبة املجموعة الضابطة الذين يدرسون وفق ًا

للطريقة األعتيادية يف حتصيل مادة التعليم الثانوي.

 .2ال توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني متوسط درجات طلبة املجموعة التجريبية

الذين يدرسون وفق ًا السرتاتيجية الكلمة املفتاحية ومتوسط درجات طلبة املجموعة الضابطة الذين يدرسون وفق ًا
للطريقة االعتيادية يف تنمية مهارة تدوين املالحظات.

إذ بلغت عينة البحث احلايل ( )70طالب ًا وطالبة ،بواقع ( )35طالبا وطالبة للمجموعة التجريبية و ( )35طالب ًا

وطالبة للمجموعة الضابطة .للعام الدرايس  ،2017-2016كلية الرتبية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد
ولتحقيق هدف البحث أجرت الباحثتان اآليت:

 -بناء اختبار حتصييل حتريري بعدي يتكون من ( )20فقرة اختبارية وبعد التأكد من صدق االختبار وثباته

وإجراء التحليل اإلحصائي الالزم.

 -بناء مقياس مهارة تدوين املالحظات ،وبعد التأكد من صدق االختبار وثباته.

وقد استعملت الباحثتان جمموعة من الوسائل اإلحصائية الالزمة منها معامل ارتباط بريسون ،ومربع كاي،

فعالية البدائل اخلاطئة ،واالختبار التائي لعينتني مستقلتني.
ومعادلة ّ

وبعد معاجلة البيانات إحصائي ًا أظهرت النتيجة عىل النحو اآليت:

 .1يوجد فرق ذي داللة إحصائية يف االختبار التحصييل البعدي لصالح املجموعة التجريبية وعند مستوى داللة

(. )0.05

 .2يوجد فرق ذي داللة إحصائية يف مقياس تدوين املالحظات لصالح املجموعة التجريبية وعند مستوى داللة

( . )0,05ويف ضوء النتائج أوصت واقرتحت الباحثتان مجلة من التوصيات واملقرتحات.
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أثر استعامل اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف حتصيل مادة التعليم الثانوي

Achievement of the Students of College of Education Ibn Rushd for Human Science in secondary Education Course and their Skill taking Notes
By Professor
Shatha Aadil Farman
Assistant Professor
Manal Mohammed Ibraheem 2018
Abstract
The present study aims at finding out the impact of the keyword strategy Strategy of
the Achievement of the Students of College of Education Ibn Rushd for Human Science
in secondary Education Course and their Skill taking Notes.To achieve this aim tow null
hyantpotheses have been posed: 1- There are no statistically significant differences on 0.05
level of significance between the mean score of the experimental group student who have
been taught by the keyword strategy ,and that of the control group student who have been
taught by the currently applied method On their achievement in the secondary Education
Courser.
2-There are no statistically significant differences on 0.05 level of significance between
the mean score of the experimental group student who have been taught by the keyword
strategy ,and that of the control group student who have been taught by the currently applied on their Skill taking Notes.
The sample consists of 70 male and female students distributed evenly on both the experimental control group 35 students per group selected from the college of Education Ibn
Rushd for Human Science for the academic year 2016-2017.
An achievement posttest has been constructed which includes 20 items. A The
psychometric Features, including valcditgs rehabilit, and Item analysis ,have been assured.
To measure students Skill taking Notes Test has been applied after achieving its validity
and rehabitity . Several statistical procedures have been employed such as Pearson Correlation Coefficient chi-squre ,and t-test for two independent samples The gathered date has
been statistically treated ,and results have been computed to show that:
1-There is a statistically significant difference in student achievement in favors of the
experimental group .
2--There is a statistically significant difference in student Skill taking Notes in favors
of the experimental group .
In the light of the above results, suitable conclusions, recommendations and suggestion
have been put forward .
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الف�صل االول
م�شكلة البحث:
تنبع مشكلة الدراسة من الواقع الرتبوي

الذي تعانيه مؤسسات التعليم ،من حيث توظيف
املناهج وطرائق التدريس واساليبها واسرتاتيجياهتا،

واسرتاتيجيات تدريسية يمكن استعامهلا يف القاعة
الدراسية ،وقد ملست الباحثتان من خالل عملهام

يف حقل التدريس واطالعهام عىل عدد من االدبيات
والدراسات السابقة ان الطلبة يميلون اىل احلفظ اآليل

ويتوجهون نحو حفظ املعلومات كفاية ،وان اساليب

عرض هذه املوضوعات قد ال تثري التفكري ،مما ولد
لدهيم شعورا» بعدم جدوى دراستهم ،وضعف
مشاركتهم يف العملية التعليمية ،اذا ماتزال مادة

التعليم الثانوي اسرية الطرائق التي تؤكد اجلوانب

النظرية والشكلية واحلفظ والتلقني بدال» من االهتامم
بتنمية مهارات الدراسة واملراجعة والسيام مهارة

تدوين املالحظات الذي ٌيعد نمطا من انامط التفكري
التي تسعى العملية التعليمية اىل تنميته لدى الطلبة.

وبام ان مواد وختصص الطلبة يف كلية الرتبية

ابن رشد ختصصية فأن هذه املادة مهمة التخصص
الرتبوي ألقسام الكلية هلذا وجدت الباحثتان وجود
صعوبة يف دراسة املادة وتوظيفها يف ختصصهم وهذا
محل الطلبة لالعتامد عىل حفظ املادة الدراسية عن ظهر

قلب ،من دون فهم او استيعاب وعدم التمكن من
معرفة كيفية االفادة منها وتوظيفها يف احلياة اليومية،

مما يؤدي اىل زوال املعلومات ونسياهنا وعدم القدرة
عىل اسرتجاعها عند احلاجة اليها .

وقد حددت الباحثتان مشكلة البحث بالتساؤل

االيت:

س /هل استعامل اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية

هلا اثر يف التحصيل وتنمية مهارة تدوين املالحظات
لدى طلبة الصف الثاين من مادة التعليم الثانوي

باعتبارها من املقررات الدراسية التي تنمي القدرات

العقلية العليا للطلبة ومن املواد الدراسية املسؤولة عن
االعداد املهني ملدريس املرحلة الثانوية وتنمي مهارة

تدوين املالحظات لدهيم؟

اهمية البحث:

اصبحت عملية تطوير التعليم العايل من

اهتاممات املجتمع اجلديد وحتديث مناهجه وبراجمه
ونظمه التعليمية لتجديد رسالته يف خدمة املجتمع،
ويف النهوض احلضاري ،انطالقا» يف اسهام البحث

العلمي بجميع فروعه يف دعم التنمية ورفع مردودها
يف سياق متكامل وبذلك يكون التعليم العايل مشاركا»
يف البناء احلضاري ،ومسامها يف النامء االقتصادي
وعنرصا فاعال» يف االصالح والتحديث (اجلامعة،

 )2005 :7لذا اصبح خطوات التعليم العايل واسعة
من اجل رفع املستوى العلمي واملهاري لدى املتعلم

وذلك من خالل املؤسسات التعليمية ،وتعد اجلامعة
من املؤسسات التي تعمل عىل تطوير براجمها ،لتحقيق
التوازن بني اجلوانب النظرية والتطبيقية لغرض إطالق
الطاقة والفكر واخليال اىل العمل واالبداع فيتعدى
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أثر استعامل اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف حتصيل مادة التعليم الثانوي
اجلمود والنمطية ،الن هذه املسالة جتعل املتعلم

(اهلاشمي )2008 :13 ،ومن االسرتاتيجيات التي

العرص وبصدد مواجهة مستقبل متزايد التعقيد ،فقد

اثناء معاجلة ومراجعة املعلومات ،مما جيعلهم اكثر

ذو اعداد عال املستوى مما يؤهله ملواجهة متغريات

نال موضوع التفكري مساحة واسعة من اهتامم املربني

وعلامء النفس وذلك بقناعتهم بأمهيته وخاصة ان

املتعلمني بحاجة ماسة اىل تزويدهم بمهارات التفكري
العليا كي يكونوا ،قادرين عىل خوض جمال التنافس

بشكل فعال (الرسور. )2007 :9 ،

تقوم عىل توجيه الطلبة جمموعة من االسئلة لنفسهم
اندماجا مع املعلومات التي يتعلمها ،وخيلق لديه

الوعي بعمليات الفهم ومراجعة وتدوين املعلومات
وهي اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية وترجع فاعلية هذه
االسرتاتيجية اىل اهنا ختلق بناءا” انفعاليا ودافعا”

معرفيا” وحني يبدا الطلبة باستعامل االسئلة يصبحون

وترى الباحثتان ان تنمية املهارات اجلامعية

اكثر شعورا” باملسؤولية عن تعلمهم ،ويقومون بدور

من الرضوري اجراء تعديل وتطوير براجمها لتحقيق

االسئلة تثري دوافع الطلبة للنظر للتعلم يف اطار

متكن الطلبة من حتصيل املعرفة بأنفسهم ،لذا كان
التوازن بني اجلوانب النظرية والتطبيقية لغرض
اطالق الطاقة والفكر واخليال اىل العمل واالبداع

فيتعدى اجلمود والنمطية ،الن هذه املسالة جتعل

الطلبة ذو اعداد عال املستوى مما يؤهلهم ملواجهة
التطورات احلاصلة يف العامل.

اكثر اجيابية ،ويبدو ان معاجلة املعلومات بطريقة

خرباهتم السابقة ،ومواقف حياهتم اليومية ،بام يزيد

احتامل ختزين املعلومات يف الذاكرة بعيدة املدى،

وجيعل استعامهلا يف املستقبل ويف مواقف متنوعة امرا”

يسريا” (اخلزندار وآخرون. )2006 :140 ،وتقوم

اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية عىل طرح الطلبة عىل

ونجاح العملية الرتبوية تواجه صعوبات كبرية اذا

انفسهم جمموعة من االسئلة قبل واثناء وبعد حل

التي تسري بالعملية التعليمية بالوجه الصحيح ،لذا

الطلبة حل السؤال وتنمية مهارة تدوين املالحظات

مل تتوافر هلا االسرتاتيجية والطريقة التدريسية املناسبة

بدا االهتامم باسرتاتيجيات التعلم والتعليم ملا هلا دور
فعال تؤديه يف حتسني بيئة التعلم للوصول اىل نتاجات

تربوية تواكب روح العرص وحمققة لطموحات
الرتبويني ،ولكون التعلم عملية اساسية يف حياة الفرد

والبد من فهم مكوناته ليتسنى وضع االسرتاتيجيات
املناسبة هلا يف ظل عرص متسارع يف املجاالت كافة،

وبشكل خاص عىل الصعيدين التقني واملهني

264

السؤال ومن خالل االجابة عىل هذه االسئلة يستطيع

يف حل املشكالت .وهذه االسرتاتيجية تعد جمموعة

من االسئلة التي يوجهها الطلبة اىل ذاهتم قبل قراءة
املوضوع املطالب به ،واثنائه ،وبعده قد تساعد هذه
االسئلة عىل الفهم والتفكري يف مراجعة املادة العلمية

السرتجاعها وقت حاجاهتا.

مما دفع الباحثتان اىل اجراء هذه الدراسة باستعامل

اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية احدى اسرتاتيجيات

أ.د .شذى عادل فرمان  ..أ.م.د .منال حممد ابراهيم
جابني الدماغ ملادة التعليم الثانوي التي يتم تدريسها
يف كلية الرتبية ابن رشد /جامعة بغداد

وتتلخص امهية البحث احلايل.1 :ان مهارات

املراجعة والدراسة قد اضحى احدى اهم متطلبات
هذا القرن لذا بات من الرضوري عىل واضعي املناهج

الرتبوية ان تراعي كيفية تعليم طلبتها طرق تنمية
التفكري.

.2تلبية ملتطلبات التقدم العلمي الرتبوي

للمؤسسات الرتبوية عامة ،واجلامعة بشكل خاص.

.3يايت هذا البحث استجابة لالجتاهات العاملية

واملحلية التي تنادي برضورة االهتامم بطرائق
واسرتاتيجيات تدريسية تعتمد عىل النظرية البنائية.

.4تعد هذه الدراسة عىل حد علم الباحثتان

من اوىل الدراسات التي تناولت اسرتاتيجية الكلمة
املفتاحية لتنمية مهارة تدوين املالحظات والتحصيل

يف مادة التعليم الثانوي يف كلية الرتبية ابن رشد جامعة
بغداد.

الكلمة املفتاحية ومتوسط درجات املجموعة الضابطة
الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية يف حتصيل مادة

التعليم الثانوي .

.2التوجد فروق ذات داللة احصائية عند

مستوى داللة ( )0,05بني متوسط درجات طلبة

املجموعة التجريبية الذين يدرسون باسرتاتيجية

الكلمة املفتاحية ملتوسط درجات طلبة املجموعة
الضابطة الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية يف مهارة
تدوين املالحظات.

حدود البحث :يتحدد البحث احلايل:

_مادة التعليم الثانوي /الفصول الثالثة االوىل.

_طلبة الصف الثاين من قسم علوم القرآن /

كلية الرتبية ابن رشد للعلوم االنسانية /جامعة بغداد
للدراسة الصباحية .للعام الدرايس .2017_2016

حتديد امل�صطلحات:

اسرتاتيجية

الكلمة

املفتاحية:

عرفها

(البتال )2014باهنا “ تتمثل بربط الكلمة غري معروفة

هدف البحث:

بمعناها او تعريفها عن طريق كلمة معروفة ويطلق

_اثر اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف حتصيل مادة

منهجية منظمة ،وقد تم التعامل معها كمتغري مستقل.

طلبة كلية الرتبية ابن رشد /جامعة بغداد ولتحقيق

* عرفه (عطية  )2009بأهنا “نشاط تعليمي يقوم

هيدف البحث احلايل اىل:

التعليم الثانوي وتنمية مهارة تدوين املالحظات لدى
هدف البحث تم صياغة الفرضيتني الصفريتني:

عليها الكلمة املفتاحية ،ويتم ذلك من خالل خطوات

(البتال)12 :2014 ،

عىل احلوار وتبادل االدوار يف العملية التعليمية بني

.1التوجد فروق ذات داللة احصائية عند

الطلبة انفسهم او بني الطلبة واملعلمني وهي تتأسس

املجموعة التجريبية الذين يدرسون باسرتاتيجية

التعريف االجرائي السرتاتيجية الكلمة املفتاحية:

مستوى داللة ( )0,05بني متوسط درجات طلبة

عىل احلوار (عطية)184 :2009 ،
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أثر استعامل اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف حتصيل مادة التعليم الثانوي
جمموعة من اخلطوات اخلاصة باسرتاتيجية الكلمة

ُيعرف اجرائيا» :هو الدرجة النهائية التي حيصل

كلية الرتبية ابن رشد /قسم علوم القرآن عىل استنتاج

قسم علوم القرآن /كلية الرتبية ابن رشد /جامعة

املفتاحية التي تعمل عىل تدريب طلبة الصف الثاين

الفكرة الرئيسية التي يصوغون عىل اساسها االسئلة،

موضحني للنص ومتسائلني ومناقشني وملخصني
ومتنبئني للمحارضة القادمة حتت إرشاف ومتابعة

الباحثتان.

-التحصيل :عرفه (شحاته وزينب) بانه“ :مقدار

ما حيصل عليه الطالب من املعلومات او معارف او

مهارات ،معربا عنها بدرجات يف االختبار املعد
بشكل يمكن معه قياس املستويات املحددة (شحاتة
وزينب)89 :2003،

عليها عينة البحث احلايل وهم طلبة الصف الثاين /

بغداد عن مقياس تدوين املالحظات  ،كون هذه
املهارة تعمل إلجياد احللول للمشاكل الذهنية التي

تواجههم اثناء تفاعلهم مع حميطهم الرتبوي وذلك
ببناء مفاهيم وتوليد افكار بعيدة عن النمطية واجلمود

الفكري .

الف�صل الثاين

اجلوانب النظرية ودراسات سابقة ومؤرشاهتا:
اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية- :

إن تطبيقات هذه اإلسرتاتيجية يف املجال الرتبوي

ويعرف التحصيل اجرائي ًا :الدرجات التي حصل

يعود إىل منتصف السبعينات من القرن املايض من

الرتبية ابن رشد/جامعة بغداد يف مادة التعليم الثانوي

إسرتاتيجية الكلمة املفتاحية لتدريس كلامت اللغة

عليها طلبة الصف الثاين/قسم علوم القرآن/كلية
بعد اكتساهبم العديد من املعلومات واملهارات.

خالل دراسة اتكنسون ( )1975التي استخدم فيها
الروسية ومساعدة الطالب يف املرحلة اجلامعية عىل

 -مهارة تدوين املالحظات :هي فرصة للتفكري

تذكرها ،فالكلمة املفتاحية عبارة عن صورة او اسلوب

الطالب نفسه بحيث تكون عىل شكل أفكار متصلة

مساعدة وتقوية الذاكرة و تستطيع حتسني عملية

باملعطيات املوجودة وحتويلها إىل مفهومات بتعبريات
ومتالئمة مع هذه التعبريات حتى يسهل تذكرها فيام

بعد وستوفر هذه العملية تعل ًام أرسع وأوسع ألهنا

جترب الطالب عىل اإلصغاء والتفكري فيام يقوله األستاذ
وأيض ًا توفر هذه املالحظات معلومات إضافية يتعذر
احلصول عليها من املراجع املتوافرة وكام وتوفر معرفة

للامدة املهمة الداخلة يف مادة االمتحان (جابر:2006،

. )21
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لتحسني او تقوية الذاكرة ،وهي من اسرتاتيجيات
التعلم والتذكر واسرتجاع املعلومات  ،فهي إجراء
منظم لتحويل املتلقيات واملؤثرات اخلارجية التي
يصعب تذكرها إىل اخرى يمكن تذكرها بصورة

أسهل وأرسع  ،وهي سلسلة من حلقتني لربط الكلمة
اجلديدة بام يقابلها اي ربط الكلمة املطلوب تعلمها

(احللقة األوىل) بام يقابلها (احللقة الثانية) عن طريق

كلمة مفتاحية متثل حلقة الوصل فيام بينها ،وهناك

أ.د .شذى عادل فرمان  ..أ.م.د .منال حممد ابراهيم
ثالث مستويات الستخدام إسرتاتيجية الكلمة املفتاحية وهي عىل التوايل (الرتميز ،الربط ،التذكر) (البتال ،2014 ،
 )103وتستخدم هذه اإلسرتاتيجية روابط بني كلامت جديدة ومألوفة تبدو مع بعضها البعض متشاهبة  ،كام أهنا
تستخدم عند تعلم كلامت أجنبية أيضا بام يراد فيها من كلامت اللغة األم  ،وهلذا فتعد هذه اإلسرتاتيجية مهمة يف
اسرتجاع الكلامت واملضامني اللغوية عند احلاجة ،وتنشط ذاكرة املتعلم اللفظية ،فهي تستند اىل النظرية البنائية التي

تعتمد عىل اسرتجاع املعلومات السابقة وربطها باملعرفة اجلديدة .
-امهية إسرتاتيجية الكلمة املفتاحية- :

 .1حتسن من القدرات اللفظية واللغوية املسيطرة عىل اجلانب األيرس من الدماغ وخاصة فيام تتعلق باسرتجاع

الكلامت ذات العالمة والصلة بموضوع التعلم .

 .2تنمي قدرة املتعلم عىل إجياد عالقات وروابط منطقية وتسلسلية بني الكلامت املتشاهبة حتى تذكرها واستيعاهبا

 ،مما ينشط اجلانب األيرس من الدماغ الذي يتصف هبذه اخلواص .

 .3تساعد عىل توفري مساعدات للتذكر يمكن تعلمها واستخدامها بصورة فردية لدى املتعلمني  ،حني يقومون

بعمل روابط وبناء نظام خاص هبم (عفانة  ،وآخرون )188 ،2009 ،
دور املعلم واملتعلم يف أسرتاتيجية الكلمة املفتاحية- :

دور املتعلم

دور املعلم
الكلامت املفتاحية تذكر املتعلمني بفكرة معينة أو عدة افكار فرعية .

يمكن ان يستفيد مدرس اللغة االنجليزية من هذه االسرتاتيجية من

حيدد الكلمة املطلوب تعلمها .

خالل يعرض املعلم جمموعة من الكلامت اجلديدة.

طرح كلامت مفتاحية ,ولذا فإن الكلمة املفتاحية قد تساعد املتعلم عىل

يذكر الكلمة املفتاحية ويعرفها.

يدرب املعلم املتعلمني عىل وضع كلامت مفتاحيه للامدة الدراسية

يفكر يف التعريف وما هو الربط مع الكلمة املفتاحية .

ختيل صور إبداعية من الذاكرة .

الطويلة  ,بحيث يرمز للموضوعات املجردة أو الصعبة املراد تذكرها
بكلامت رابطة تعمل بمثابة مساعدات للتذكر واالسرتجاع

يتخيل ان التعريف يعمل شيئ ًا مع الكلمة املفتاحية .

يبحث فيام ختيله حتى يعرف الكلمة املطلوب تعلمها .

-خطوات إسرتاتيجية الكلمة املفتاحية- :

 .1اجياد الكلمة املفتاحية املشابه للكلمة اجلديدة املطلوب تعلمها .

 .2رسم صورة تفاعلية جتتمع فيها الكلمة املفتاحية ومعنى الكلمة املطلوب تعلمها .

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الأول

267

أثر استعامل اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف حتصيل مادة التعليم الثانوي
 .3عندما يسأل الطالب عن معنى الكلمة اجلديدة

فإنه يوجه لعمل التايل- :

أ -التفكري يف الكلمة املفتاحية .

عىل األداء بام حيقق األهداف املراد الوصول إليها
وينمي تفكري الطالب (الباري)160 :2010 ،
 -مهارة تدوين املالحظات- :

ب -التفكري يف الصورة وتذكر ما يف الصورة

ان عملية تدوين املالحظات يف أثناء املحارضة

ج -اسرتجاع اإلجابة وهي معنى الكلمة

تستطيع ان تنشط من طريقتك يف اإلصغاء وجتعله

مربرات استعامل إسرتاتيجية الكلمة املفتاحية:

تدوين املالحظات ليس كتابة كل ما يقوله األستاذ بل

ايض ًا .

اجلديدة.

تؤدي إىل إثراء عملية التعلم بشكل فعال فبواسطتها
فعا ً
ال (جابر )21 :2006 ،فاملقصود من عملية

هناك بعض املربرات من استعامل هذه

هي فرصة للتفكري باملعطيات املوجودة وحتويلها إىل

* سهولة تطبيقها يف الصفوف الدراسية ومع

شكل أفكار متصلة ومتالئمة مع هذه التعبريات حتى

* يمكن استخدامها مع اإلعداد الكبرية من

وأوسع ألهنا جترب الطالب عىل اإلصغاء والتفكري فيام

* تنمي القدرة عىل احلوار واملناقشة وتزيد من

إضافية يتعذر احلصول عليها من املراجع املتوافرة وكام

* تتفق مع وجهة النظر املعارصة للقراءة

كام وأشار كوتريل ( )1999 Cottrellأمهية عمل

اإلسرتاتيجية يمكن تلخيصها بااليت:
معظم املواد الدراسية
الطلبة .

حتصيل الطلبة يف كافة املواد الدراسية

باعتبارها نشاط يتفاعل فيه الطالب مع النص ويبني

معنى ما يقرأه بذاته ( .زيتون)227 :2003 ،

* تعمل عىل تنشيط املعرفة السابقة للطالب

واستحضارها ليفهم النص اجلديد وربط األفكار

اجلديدة بام يملكه من معلومات سابقة .

* حتقق جمموعة من املخرجات االجيابية مثل

املهارات االجتامعية والتعاونية وزيادة الدافعية للتعلم

وحتمل مسؤولية تعلمه .

* تساعد الطالب يف تأمل أداءه ومراقبته وحكمة
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مفهومات بتعبريات الطالب نفسه بحيث تكون عىل
يسهل تذكرها فيام بعد وستوفر هذه العملية تعل ًام أرسع
يقوله األستاذ وأيض ًا توفر هذه املالحظات معلومات
وتوفر معرفة للامدة املهمة الداخلة يف مادة االمتحان
املالحظات والشكل ( )1يوضح ذلك:

أ.د .شذى عادل فرمان  ..أ.م.د .منال حممد ابراهيم

شكل ()1

أمهية عمل املالحظات يف أثناء استذكار املادة التعليمية ))66 :1999 , Cottrell
كام وحدد كوتريل ( )1999 Cottrellكيف يتم حتديد اهلدف طويل األمد وكيفية االستفادة منه يف عمل

املالحظات مع حتديد للوقت والشكل ( )2يوضح ذلك:

شكل ( )2حتديد اهلدف وعمل املالحظات ()117 :1999 , Cottrell
اسرتاتيجيات ناجحة لتدوين املالحظات- :

* استكامل الواجبات املنزلية ومراجعة املالحظات اخلاصة باملحارضة السابقة.
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* معرفة أستاذ املادة من خالل معرفة أسلوبه يف

طرح األفكار والكلامت واملصطلحات واملخترصات
التي يرددها ،وأسلوبه يف التأكيد عىل احلقائق واألمثلة
املساندة والتغريات وان يعرف الطالب ما يريد أن

يركز عليه األستاذ وخاصة يف موضوع االمتحان

* اصطحاب األدوات الالزمة لتدوين

املالحظات (قلم اجلاف وقلم الرصاص للمعادالت

لسهولة املسح وتصحيح اإلجابة) واملساحة وقلم

لتلوين لوضع خطوط حول املادة املهمة.

* استعامل أوراق ملف حتى ُيمكن الطالب من

تغري ترقيمها أو رقمها أو إدخال أوراق إضافية بعد ان

وضع مالحظات بسيطة ويقوم بملء هذه الفراغات

(جابر. )7 :2006 ،

* استعامل الكمبيوتر الشخيص لتدوين

املالحظات يف أثناء املحارضة لغرض إضافة

املعلومات أو حذفها أو تصحيحها يف وقت الحق.

* ممارسة االستامع االنتقائي ومالحظة مؤرشات

األستاذ فيجب ان يتعلم الطالب التمييز بني املهم

وغري املهم وما يستحق أن يدون وما ال يستحق وان
يذكر األفكار الرئيسة واهلامة.

أمهية لفهم املوضوع وأداء االختبارات (االمتحان) .

* تدوين األمثلة وربط األفكار الرئيسة بعضها

ببعض.

* عدم إمهال توجيه األسئلة لألستاذ يف أثناء

املحارضة ليساعد الطالب عىل تقييم وتوضيح

وتكوين فهم أفضل للموضوع.

* االنتباه ملا يقوله األستاذ يف هناية املحارضة.

* مراجعة املالحظات التي كتبت بعد

املحارضة للتأكد منها وتعديل وإضافة ما يستوجب

(جابر)12 :2006,

أساليب ناجحة لتدوين املالحظات:

 -أسلوب كورنكل :وهو أستاذ جامعي ينسب

إليه هذا األسلوب و ُي َعدُّ من الطرق الناجحة يف تدوين

املالحظات وتتضمن هذه الطريقة اخلطوات اآلتية- :
* التدوين Recording

* االختزال أو األسئلة (Reading or

)Questions

* الرتديد Reciting

* التلخيص .Recapitulating

 -أسلوب التلخيص املوجز ألفكار واملفهومات

* مالحظة كل ما يكتب عىل السبورة أو

الرئيسة ( )Outlingوتكون عىل صورة مجل قصرية

* أن يسجل املعلومات التي يكررها األستاذ،

* أسلوب تدوين املالحظات بطريقة األسئلة

األستاذ وتركيزه عىل معلومة معينة أكثر من غريها

وتكوين أسئلة يف اهلامش يف اجلهة اليمنى من الورقة،

الشفافيات أو البوربوينت ألهنا ذات قيمة للتعليم.

وأيض ًا املعلومات التي ختتلف فيها نربات صوت
وجتاهل معلومة أخرى كل هذا يدل عىل كوهنا ذات
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وتتضمن أفكار فرعية.

وذلك بتسجيل املالحظات باجلهة اليرسى من الورقة

الشكل ( )4يوضح ذلك

أ.د .شذى عادل فرمان  ..أ.م.د .منال حممد ابراهيم

العنوان (التاريخ ،املوضوع ،رقم الوحدة يف الكتاب ،اسم
املدرس) .
االختزال

دون مالحظاتك هنا يف أثناء املحارضة

بعد االنتهاء من املحارضة ارجع إىل املالحظات وقم بام ييل- :

وضح النقاط الرئيسة.

اكتب الكلامت التلميحية.

حدد األفكار الرئيسة

اكتب اجلمل القصرية املوضحة للامدة.

دون بعض األسئلة (حاول ربط املعلومات من املالحظات
والكتاب الدرايس واملراجع األخرى

يمكن كتابة اخلطوط العريقة ملادة املحارضة ،واستعامل خرائط

املفاهيم ،االستعانة بالرسومات التوضيحية ،واألشكال البيانية
التي يمكن من خالهلا تذكر املادة برسعة وسهولة

ملخص املحارضة (أو الصفحة) :خلص الصفحة بعباراتك اخلاصة
وعىل األخص املادة الصعبة.

الشكل ()4

أنموذج توضيحي لصفحة املالحظات (جابر)8 :2006 ،

ترى الباحثتان رضورة تصميم إسرتاتيجيات تدوين املالحظات كإحدى أدوات االستجابة للامدة العلمية يف

التعليم اجلامعي خاصة تذكر العديد من اآلراء واملناقشات واحلوارات بني التدرييس والطلبة ،وبني الطلبة أنفسهم،

فهذه العملية تساهم يف جعل الطالب يف حالة تركيز وانتباه متواصل لغرض تثبيت املالحظات أو األفكار ،فض ً
ال

عن رضورة حث الطلبة عىل التدوين بشكل مستمر مث ً
دونوا هذا السؤال
دونوا هذه املالحظة ،أو ّ
ال :يقول التدرييس ّ
دونوا هذه الفكرة وحاول كتابة تقرير ًا.
وحاول اإلجابة عنه ،أو ّ

وقد حددت الباحثتان خطوات إجرائية مساعدة للتدوين يف الربنامج املقرتح وقد تم أجراء اآليت:

* حث الطلبة عىل تدوين املالحظات من خالل تلخيص املوضوع.
* تدوين املعلومات عىل شكل خرائط ذهنية وخمططات توضيحية.

* تتم عملية تدوين بعض املعلومات واملالحظات من قبل الطلبة وذلك بتثبيتها عىل لوحة أعالنية وضعت

بالقرب من السبورة ويتم مناقشتها يف املحارضة.

دونه الطالب من مالحظات وتقديمها كنشاط.
* أوجد فقرة من فقرات التقويم الذايت تثبيت ما ّ
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املبحث الثاين
درا�سات �سابقة
دراسةWolgemuth,Cobb,&Alwell2008
هدفت الدراسة اىل مراجعة منظمة حول فاعلية

التدريس من خالل استعامل اسرتاتيجيات مساعدة

للمذاكرة عىل التحصيل االكاديمي للتالميذ ذوي
االحتياجات الرتبوية اخلاصة ,وقد تضم جمموع العينة

( )669تلميذا من التالميذ ذوي صعوبات التعلم
والتالميذ ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية

واالعاقات النامئية البسيطة وقد اشارت نتائج اىل
ضعف التحصيل االكاديمي لدى العينة لذا يتوجب

توفر الدعم القوي لفاعلية اسرتاتيجيات مساعدة
للمذاكرة يف حتسني االداء االكاديمي ,والذي يقاس
عادة باسرتجاع معنى الكلمة او املعلومات احلقيقية

عرب البيئات الرتبوية وفئات العمرية املختلفة التي حتتاج
اىل املساعدة الرتبوية التعليمية باي شكل من االشكال

((Wolgemuth,Cobb,&Alwell2008
_دراسة البتال ((( ))2015اثر استخدام

اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف تدريس الكلامت
االنجليزية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم يف املرحلة

املتوسطة بمدينة الرياض) هدفت هذه الدراسة اىل

تقييم فاعلية استخدام الكلمة املفتاحية يف تدريس
الكلامت االنجليزية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم

يف املرحلة املتوسطة بمدينة الرياض ،تكونت عينة
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الدراسة ( )20تلميذا يمثلون مجيع التالميذ ذوي
صعوبات التعلم يف الصفني االول والثاين املتوسط،

وقد تم تدريس ( )24كلمة انجيليزية ومعانيها العربية

باستخدام اسرتاتيجيتني خمتلفتني خالل اسبوع إذ

تعلم التالميذ يف

مؤرشات ودالالت من الدراسة السابقة :فرتيت

االسبوع االول ( )12كلمة ومثلها يف فرتيت االسبوع،
وقد استخدمت اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية مع
التالميذ يف املجموعة التجريبية واسرتاجيية املامرسة
املتكررة مع التالميذ يف املجموعة الضابطة ،كام اجري

باإلضافة لالختبار القبيل والبعدي واختبارين فوريني
اختبار مؤجل بعد مرور ثالثة ايام وتبني من النتائج ان

متوسط درجات التالميذ يف املجموعة التجريبية اعىل
من متوسط درجات التالميذ يف املجموعة الضابطة

يف االختبار البعدي واالختبارين الفوريني (االول
والثاين) وان الفرق بني متوسطات املجموعتني يف هذه
االختبارات ذو داللة احصائية عند مستوى ()0.01

ايضا اشارت النتائج اىل انه ال يوجد فرق دال احصائيا

عند مستوى ( )0.05بني املجموعتني يف االختبار

املؤجل ،كام اوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة
احصائية عند مستوى داللة ( )0.01يف االختبارات

الفورية للكلامت ذات الداللة املحسوسة لصالح
املجموعة التجريبية (البتال :2015 ،ت) .
موازنة ومناقشة الدراسات السابقة:

.1هدفت الدراسة اىل التعرف عىل اثر استعامل

اسرتاتيجية التدريس احلديثة .
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.2التصميم التجريبي :استعملت يف الدراسات التصميم التجريبي ( )1املجموعتني التجريبية والضابطة
.3االدوات :اختبارات متنوعة لتنمية مهارة تدوين املالحظات والتحصيل ومهارات.

.4املراحل الدراسية والعينة :اختلفت املراحل الدراسية التي اجريت فيها الدراسات فكانت املرحلة الثانوية

واجلامعية.

.5النتائج :اكدت الدراسات السابقة املستعملة يف البحث احلايل عىل فاعلية اسرتاتيجية االسرتاتيجات املنبثقة من

نظريات جانبي الدماغ يف العديد من املتغريات املهمة يف عمليتي التعلم والتعليم.
الفصل الثالث

منهج البحث وإجراءاته

أوال :التصميم التجريبي :ينتمي هذا البحث اىل فئة البحوث التجريبية التي خيترب فيها اثر املتغري املستقل عىل

املتغري التابع ،ولقد اخذ البحث احلايل بالتصميم التجريبي بعده أوىل اخلطوات التي تنفذها الباحثتان فال بد من ان

يكون لكل بحث جتريبي تصميم خاص به لضامن سالمته ،ودقة نتائجه ،اذا إن دقة النتائج (الكبييس)89 :2007 ،
ويعتمد عىل نوع التصميم التجريبي املختار الذي يعطي ضامن ًا إلمكانية تذليل الصعوبات التي تواجهه عند التحليل

اإلحصائي وعىل نوع التصميم التجريبي املستعمل (عودة . )250 :1998 ،والشكل ( )1يوضح التصميم التجريبي

للبحث احلايل.

الشكل ()1

التصميم التجريبي للبحث احلايل
املجموعة

املتغري املستقل

التجريبية

اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية

الضابطة

-

املتغريات التابعة
التحصيل

مهارة تدوين املالحظات

ثانيا :جمتمع البحث :يتكون جمتمع البحث من طلبة جامعة بغداد /كلية الرتبية ابن رشد /قسم علوم القرآن/

الصف الثاين للدراسة الصباحية للعام الدرايس  2017/2016البالغ عددهم ( )879طالب وطالبة موزعني عىل

( )7أقسام.

ثالثا :عينة البحث :إن عينة البحث اشتقت من طلبة الصف الثاين من قسم علوم القرآن ،وقد بلغ عدد طلبة ()86

موزعني عىل شعبتني تضم كل شعبة نسبة متساوية تقريب ًا من كل فئة من فئات املستويات الدراسية (ممتاز ،جيد جدا،

جيد ،مقبول) وتتساوى إعدادهم يف الشعبتني تقريبا وإلجراء البحث تم االختيار بطريقة السحب العشوائي فقد
اختريت شعبة (ب) لتمثل املجموعة التجريبية وشعبة (ا) املجموعة الضابطة فقد بلغ عدد أفراد العينة ( )86طالب
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وطالبة فقد استبعدت الطلبة الراسبني واملتغيبني عن االختبارين البالغ عددهم ( )16طالب بلغ عدد إفراد العينة
( )70طلبة بواقع ( )35طلبة للمجموعة التجريبية و ( )35طلبة للمجموعة الضابطة كام هو موضح يف اجلدول ()1
اجلدول ()1

يوضح عينة البحث قبل االستبعاد وبعده

جمموعات البحث

الشعبة

عدد الطلبة قبل االستبعاد

عددالطلبة املستبعدين

عدد الطلبة بعد االستبعاد

الضابطة

أ

44

9

35

التجريبية
املجموع

ب

42
86

7

16

35
70

رابع ًا :تكافؤ جمموعتي البحث :حرصت الباحثتان قبل البدء بالتجربة عىل تثبيت التكافؤ بني جمموعتي البحث

(التجريبية والضابطة) يف بعض املتغريات التي قد تؤثر عىل نتائج البحث غري تأثري املتغري املستقل لذلك جيب ضبطها

ومن هذه املتغريات هي :العمر الزمني للطلبة حمسوب ًا بالشهور ،والذكاء ،والدافعية.

خامسا :مستلزمات البحث :املادة الدراسية :تم حتديد املادة الدراسية لتدريس جمموعتي البحث املجموعة

التجريبية تدرس باسرتاتيجية الكلمة املفتاحية واملجموعة الضابطة تدرس بالطريقة االعتيادية ((املحارضة املتقدمة)))
ونظر ًا لوجود مفردات خاصة هلذه املادة تم اعتامدها يف دراسة الطلبة للمنهج ،وتم اختيار اربع موضوعات رئيسية

وهي (النشأة التارخيية للتعليم الثانوي ،التجارب العاملية للتعليم الثانوي ،اثر مرحلة املراهقة التعليم الثانوي) .

أ -األهداف السلوكيةُ :يعد حتديد األهداف السلوكية أمر ًا يف غاية األمهية يف العملية التعليمية ألهنا تسمح

بتقويم كفاية التدريس وفعاليته ،وسهلة القياس ألهنا توضح أهداف التدريس يف عبارات قابلة للمالحظة والقياس

( )12 :1972,Sounصاغت الباحثتان األهداف السلوكية ،وتم توزيعها عىل موضوعات املحتوى التعليمي ،اذ بلغ
عدد االهداف السلوكية ( )22هدفـ ًا سلوكي ًا وزعت عىل املستويات الستة للمجال املعريف لتصنيف بلوم ،Bloom

بواقـع ( )6أهداف للمعرفة و ( )6اهداف للفـهم و ( )3أهداف للتطبيق ،و ( )3أهداف للتحليل ،و ( )2هدف
للرتكيب ،و ( )2للتقويم .وقد عرضت الباحثتان االهداف السلوكية عىل جمموعة املحكمني املختصني يف املناهج
وطرائق التدريس والقياس والتقويم ،ملعرفة سالمة صياغة االهداف ومدى تغـطيتها لألهداف العـامة واملحتوى
التعليمي وبعـد االطالع عىل آرائهم أجريت بعـض التعديالت ،إذ حصلت االهداف السلوكية عىل نسبة ()%80
وهبذا أصبحت االهداف السلوكية بصيغتها النهائية ،واجلدول ( )2يوضح ذلك.

274

أ.د .شذى عادل فرمان  ..أ.م.د .منال حممد ابراهيم
جدول ()2

عدد االهداف السلوكية موزعة حسب املوضوعات واملجاالت
ت

املوضوعات

1

النشأة التارخيية للتعليم الثانوي

3

أثر مرحلة املراهقة يف التعليم الثانوي

2

التجارب العاملية للتعليم الثانوي،
املجموع

عدد األهداف

معرفة

فهم

تطبيق

حتليل

تركيب

تقويم

6

2

2

1

1

-

-

8

2

2

1

1

1

1

السلوكية
8
22

2
6

2
6

1
3

1
3

1
2

1
2

أعدّ ت الباحثتان ُخطط ًا تدريسية للموضوعات الثالث املختارة أليا درستها طوال
ج -اعداد اخلطط الدراسيةَ :

مدة التجربة يف ضوء املفردات املقررة ،واألهداف السلوكية ،لكل من (اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية) لطلبة املجموعة
التجريبية ،وبالطريقة االعتيادية لطلبة املجموعة الضابطة يف تدريس املادة التعليمية ،وعرضت اخلطط عىل جمموعة

من املتخصصني يف طرائق التدريس والقياس والتقويم ،وقد ابدوا مالحظاهتم القيمة ،وتم إجراء التعديالت الالزمة

وعليها أصبحت اخلطط جاهزة للتجريب.

أداة البحث :االختبار التحصييلُ :ي ّعرف االختبار التحصييل هو الذي يقيس ما حصل عليه الطلبة بعد مرورهم

بخربة تربوية معينة ويرتبط باملنهج الذي درسه الطالب وجيري بعد االنتهاء من الوحدة الدراسية أو يف هناية العام

الدرايس هبدف حتديد مدى التقدم يف الطلبة حتديد ًا رقمي ًا يتم تسجيله ،ويف ضوئه يتم حتديد النتيجة (إجيابي ًا أم سلبي ًا)

(اجلاغوب . )236 :2002 ،وهلذا الغرض أعدت الباحثة اختبار ًا حتصيليا يف ضوء االهداف السلوكية التي تم
أعدادها لقياس (اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية) يف حتصيل مادة التعليم الثانوي وقد تم إجراء اآليت :إعداد جدول

املواصفات :وت ُّعد اخلريطة االختبارية أحد املتطلبات األساسية يف إعداد االختبارات التحصيلية ألهنا تتضمن توزيع

فقرات االختبار وفق حمتوى املادة الدراسية واألهداف السلوكية التي يسعى االختبار لقياسها وكذلك توفري صفة
الشمول لالختبار (الظاهر )79 :1999 ،فض ً
ال عن إهنا ال تتأثر بالعوامل الذاتية للمصحح ،وتساعد عىل ثبات
االختبار دقة نتائجه  .حددت الباحثتان عدد فقرات االختبار بـ ( )15فقرة من نوع االختيار من متعدد )5( ،فقرات
اختبارية مقالية واجلدول ( )3يوضح ذلك
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جدول رقم ()3

األمهية النسبية للمحتوى وعدد فقرات االختبار التحصييل
ت

1
2

املوضوعات
النشأة التارخيية

للتعليم الثانوي
التجارب العاملية
للتعليم الثانوي
اثر مرحلة

3

املراهقة يف

جمموع

3

التعليم الثانوي

اهداف

امهية

عدد فقرات االختبار التحصييل

السلوكية

للمحتوى

النسبية

%30

6

%20

2

2

8

%40

2

2

املحتوى

معرفة

فهم

%23

%20
1

-

1

1

املجموع

تطبيق

حتليل

تركيب

تقويم

-

-

5

-

-

6

%13

%7

%7

%100

8

%40

3

2

1

1

1

1

9

22

%100

7

6

3

2

1

1

20

 -2فعالية البدائل اخلاطئةُ :ي ّعد الغرض من البدائل اخلاطئة هو تشتيت انتباه الطلبة غري العارفني لكي ال يصلوا

اىل اجلواب الصحيح عن طريق الصدفة (أمطانيوس . )100 :1997 ،لذا رتبت الباحثة إجابات الطلبة عن فقرات

االختيار من متعدد عىل جمموعتني املجموعة العليا واملجموعة الدنيا ،وبعد حساب فعالية البدائل اخلاطئة وجد أن

البدائل اخلاطئة قد جذبت إليها عدد ًا من طلبة املجموعة الدنيا أكثر من طلبة املجموعة العليا ،وهبذا تم إبقاء البدائل

عىل ما هي عليه.

-صدق االختبار :للتأكد من صدق االختبار وقدرته عىل قياس االهداف التعليمية والـتي وضع من اجله،

اعتمـدت الباحثتان إلـى استعامل الصدق الظاهري ،ويقصد به املظهر العام لالختبار من حيث صحة األسئلة

ومناسبتها ملستوى الطلبة ووضوحها وموضوعتيها ومدى مناسبتها للغرض الذي وضع له (العزاوي:2007 ،
 )94ويتم التحقق من االختبار بعرضه عىل جمموعة من املحكمني يف املناهج وطرائق التدريس والقياس والتقويم
وعلم النفس الرتبوي ،إما صدق املحتوى فمن خالل إعداد جدول املواصفات (اخلريطة االختبارية) ،وعرضت مع
االختبار عىل اخلرباء واملحكمني للتثبت من صدق املحتوى لفقرات االختبار وصالحيتها.

-ثبات االختبار :االختبار الثابت هو الذي يعطي نفس النتائج يف حال إعادة تطبيقه مرة أخرى عىل نفس العينة

(عالم . )155 :2006 ،وقد استعملت الباحثتان طريقة إلفا كرونباخ يف استخراج الثبات ،وذلك باهنا تعطى
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احلد األدنى للقيمة التقديرية ملعامل ثبات درجات
االختبار ،فإذا كانت قيمة معامل الفا مرتفعة فهذا يدل

بالفعل عىل ثبات االختبار ،إما أذا كانت منخفضة
فربام يدل عىل ان تكون قيمة معامل الفا أعىل باستعامل

طرائق أخرى وبعد تطبيق االختبار عىل عينة التحليل
اإلحصائي وباستعامل طريقة الفا كرونباخ بلغ معامل

الثبات ( )0,82اذ يعد معامل الثبات جيد ًا إذ بلغ

( )0,67فأكثر (النبهان. )237 :2004 ،

املالحظات .تم واتباع اخلطوات اآلتية:

حساب اخلصائص السيكومرتية للمقياس:

 -1القوة التمييزية :يقصد بالقوة التمييزية

للفقرات مدى قدرة الفقرة عىل التمييز بني ذوي
املستويات العليا والدنيا من األفراد بالنسبة للسمة

التي تكتسبها الفقرة (. )450 :1967 , Shaw

وبعد تطبيق املقياس عىل أفراد العينة البالغ عددهم

( )32طالب ًا وطالبة وتصحيح استامرات االجابة،

-ثبات تصحيح الفقرات االختبارية (املقالية):

والستخراج القوة التمييزية لفقرات املقياس رتبت

أن يقوما بعملية التصحيح ،بأن يصحح كل واحد

كلية ،وحددت املجموعتان املتطرفتان بالدرجة الكلية

يتم هذا النوع من الثبات عندما يطلب من مصححني
االختبار ثم يصححه زميله عىل نحو مستقل ومن

ثم حتسب درجة االرتباط بني جمموعتي الدرجات

(النبهان . )254 – 253 :2004 ،صححت
الباحثتان االختبار املقايل ،ثم أعطت االختبار ملصحح

آخر ،*1وحسبت الباحثتان التصحيحني بمعامل

ارتباط بريسون وظهرت قيمة معامل االرتباط التي
متثل معامل الثبات بني التصحيحني فبلغت قيمة

درجات أفراد العينة من أعىل درجة كلية اىل أقل درجة
وبنسبة ( )%27من كل جمموعة ،وقد تم استعامل
االختبار التائي ( )T – Testلعينتني مستقلتني يف
حساب داللة الفروق بني متوسطي املجموعتني يف

درجات كل فقرات املقياس ،عىل أساس أن القيمة

التائية املحسوبة متثل القوة التمييزية للفقرة .واجلدول

( )4يوضح نتائج حساب القوة التمييزية للفقرات.

معامل االرتباط ( )82,0وهو معامل ثبات جيد جد ًا.

-مقياس مهارة تدوين املالحظات :لغرض

قياس قدرات الطلبة لتدوين مالحظاهتم االطالع

عىل عدد من االختبارات العربية واألجنبية التي
ُعدت لقياس هذا املتغري وتم بناء مقياس مهارة تدوين

((( *م.ايناس فصيح  /تدريسية يف كلية الرتبية ابن رشد /
جامعة بغداد.
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أثر استعامل اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف حتصيل مادة التعليم الثانوي
جدول ()4

يوضح القوة التمييزية لفقرات مقياس املهارات الدراسية
ت

تسلسل
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املالحظات

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

املحسوبة

83.3

745.0

32.3

507.0

66.5

37.4
31.4
35.4
18.4
25.4
32.4
08.4
11.4

10

13.4

12

19.3

11
مهارة تدوين

املجموعة العليا

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

املجموعة الدنيا

القيمة التائية

84.3
26.4
96.3
36.4
27.4
95.3
35.4
70.3
26.4
67.4
43.4
12.4
79.3
10.4

792.0
656.0
740.0
763.0
813.0
759.0
725.0
824.0
241.1
822.0
716.0
718.0
936.0
729.0
905.0
741.0
857.0
739.0
780.0
994.1
673.0
832.0
720.0
709.0

759.3
79.3
76.3
41.3
48.3
66.3
75.3
13.3
44.3
50.3
87.2
95.3
47.3
87.3
20.3
36.3
76.3
05.3
73.3
30.3
81.3
26.3
43.3
54.3

830.0
542.0
780.0
737.0
587.0
723.0
762.0
462.0
789.0
767.0
684.0
801.0
603.0
671.0
872.0
676.0
589.0
230.0
650.0
554.0
268.0
504.0
568.0
632.0

35.5
11.6
49.5
33.7
75.8
34.6
14.3

38.10
69.4
03.3
23.3
89.2
41.4
94.4
56.8
9.5

72.5
44.8
04.5
65.6
61.8
86.8
95.3
95.5

يتضح من اجلدول املذكور آنف ًا أن مجيع الفقرات دالة أحصائي ًا كون القيمة التائية املحسوبة أكرب من القيمة الثانية

اجلدولية ( )96.1وبدرجة حرية ( )170عند مستوى داللة (. )05.0

 -2ارتباط الفقرة باملهارة التي تنتمي اليها :لغرض حساب قيمة معامل االرتباط بني درجة الفقرة واملهارة التي

تنتمي اليها فقد استعمل معامل ارتباط بريسون واجلدول ( )5يوضح ذلك.
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أ.د .شذى عادل فرمان  ..أ.م.د .منال حممد ابراهيم
جدول ()5

معامالت االرتباط بني كل درجة واملهارة الذي تنتمي إليها الفقرة
ت

املهارات

عدد الفقرات

رقم الفقرة

معامل ارتباط الفقرة باملهارة التي تنتمي إليها

1

302.0

3

415.0

2
4
5
6
7
8
9

مهارة

تدوين املالحظات

242.0
364.0
525.0
310.0
332.0
222.0

10

361.0

12

388.0

11
25

352.0

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

403.0
234.0
349.0
320.0
216.0
298.0
410.0
312.0
389.0
498.0
369.0
334.0
340.0
385.0

ويتضح من اجلدول املذكور آنفا أن مجيع الفقرات املرتبطة باملهارات الدراسية دالة إحصائي ًا ،كون قيمة معامل

االرتباط املحسوبة أكرب من قيمة معامل األرتباط اجلدولية والبالغة (.)1( )112.0
((( * القيمة اجلدولية تساوي ( )112.0عند مستوى داللة ( )05.0وبدرجة حرية ()318
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أثر استعامل اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف حتصيل مادة التعليم الثانوي
اخلصائص القياسية للمقياس :من أهم اخلصائص

صدق املفهوم أو صدق التكوين الفريض ويقصد

النفيس مها خاصيتا الصدق والثبات أو تعتمد عليها

مفهوم نفيس معني (ربيع )98 :1994 ،وقد حتققت

القياسية للمقياس التي أعدها املتخصصون يف القياس

دقة البيانات أو الدرجات التي نحصل عليها من
املقياس النفيس (عبد الرمحن . )227 :1998 ،وقد

حتققت الباحثتان من هاتني اخلاصيتني وكام يأيت:

أو ً
ال :صدق املقياسُ :ي ّعد الصدق أهم اخلصائص

القياسية السيكومرتية التي جيب أن تتوافر يف املقياس

النفيس ألنه مؤرش عىل قدرة املقياس يف قياس ما

أعد لقياسه ومن خالله يمكن التحقق من مدى
قدرة املقياس عىل حتقيق الغرض الذي أعد من أجله

(عوده. )335 – 333 :1998 ،

ولقد استخرج للمقياس احلايل مؤرشان للصدق

مها :أ -الصدق الظاهري ب -الصدق البناء.

به مدى مقياس القياس النفيس لتكوين فريض أو

الباحثتان من صدق البناء من خالل مؤرشين مها

القوة التمييزية ،وارتباط الفقرة باملهارة التي تنتمي
اليها.

ثاني ًا :ثبات املقياسScales Reliability :

ُي ّعد الثبات من اخلصائص القياسية األساسية

للمقاييس النفسية مع مراعاة تقدم الصدق عليه ،ألن

املقياس الصادق يعد ثابت ًا ،فيام قد ال يكون املقياس

الثابت صادق ًا ويمكن القول أن كل اختبار صادق هو
ثابت بالرضورة (االمام وآخرون)143 :1990 ،
ب -طريقة ألفاكرونباخ:

حسبت الباحثتان ثبات املقياس بمعادلة

أ -الصدق الظاهري :يدل الصدق الظاهري

ألفاكرونباخ فكان مقدار ( )86,0اذ متتاز هذه املعادلة

اليه من خالل حكم املختص عىل درجة قياس املقياس

أداء الفرد من فقرة اىل أخرى أي اىل التجانس الداخيل

مدى مالءمة املقياس للخاصية املراد قياسها ويتوصل

للسمة املقاسة ،وما أن هذا احلكم يتصف بدرجة من
الذاتية لذلك يعطى املقياس ألكثر من حمكم (عودة،

. )370 :1998

بدقتها ويشري معامل الثبات املحسوب هبا اىل اتساق
للفقرات ( )298 :1951 , Cronbchوهو معامل
ثبات جيد.

 -أسلوب تنفيذ التجربة :بدات التجربة يوم

وقد حتققت الباحثتان من هذا الصدق من خالل

األحد املوافق  ،2016/11/13وبعد أن وضح

الفقرات غري املالءمة وأتفاقهم عىل صالحية الفقرات

أدائهم املهني ،كوهنا من املواد الرتبوية املهمة التي

عرض املقياس بصيغته األولية عىل اخلرباء وحذف
للمهارات التي تقيسها.

ب -صدق البناء :يوصف صدق البناء بأنه أكثر

أنواع الصدق متثي ً
ال ملفهوم الصدق الذي يسمى أحيان ًا
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للطلبة أمهية هذه املادة الدراسية وتأثريها املبارش يف
تتضمن معلومات رئيسة ومهمة عن العملية التعليمية

لذلك كان من الرضوري توجيه انتباه الطلبة هلذا األمر
درست إحدى الباحثتان جمموعتي البحث (التجريبية

أ.د .شذى عادل فرمان  ..أ.م.د .منال حممد ابراهيم
والضابطة) ضمن التصميم التجريبي املعتمد يف هذا البحث ،انتهت التجربة يوم االحد املوافق 2017/1/22

 -تطبيق االختبار التحصييل :بعد حتديد موعد أداء االختبار ملجموعتي البحث لغرض أن يتهيأ الطلبة ألداء

االختبار التحصييل ا ُمل ّعد ،وبعد أن تم تنظيم االختبار التحصييل من خالل التعليامت اخلاصة بالوقت والضوابط املهمة

التي تم توضحيها للطلبة يف كيفية االجابة عن االختبار .تضمن االختبار التحصييل ( )20فقرة اختبارية منها ()15
فقرة اختبارية موضوعية و ( )5فقرة اختبارية لألسئلة املقالية إذ تم تطبيق االختبار التحصييل عىل طلبة جمموعتي
البحث يوم اخلميس املوافق  2017/1/26يف الساعة التاسعة صباح ًا والوقت املخصص ( )90دقيقة.

-تطبيق مقياس تدوين املالحظات :بعد حتديد موعد أداء الطلبة ملقياس مهارة تدوين املالحظات الذي كان

يوم اخلميس املوافق  2016/1/28وبعد ترتيب جلوس الطلبة ،تم توزيع نسخ املقياس عىل الطلبة وبعد توضيح
التعليامت اخلاص به ،أوعز للطلبة لإلجابة عن املقياس وهبذا بلغت املدة الزمنية املخصصة لإلجابة ( )20دقيقة ،وبعد

َتس ُّلم نسخ املقياس من الطلبة تم تصحيح إجابات طلبة جمموعتي البحث ،حددت الباحثتان أعىل درجة حصل عليها
الطلبة وأدنى درجة حصل عليها الطلبة يف مقياس مهارة تدوين املالحظات.
 -الوسائل اإلحصائية :استعملت الوسائل احصائية األتية:

 .1احلقيبة االحصائية  :SPSSالستخراج التكافؤ بني جمموعتي البحث والنتائج اخلاصة بالبحث احلايل.
 .2معامل االرتباط بريسون  = Pearsonحلساب درجة الثبات (طريقة اعادة االختبار) .
ن ع س ص – مج (س) مج (ص)
ر=
ن مج س( – 2مج س)  2ن مج ص( – 2مج ص) 2

إذ متثل:

ر = تعامل ارتباط بريسون
ن = عدد الطلبة

س = قيم املتغري االول

ص = قيم املتغري الثاين (البيايت . )183 :1977 ،إذ متثل:

ت م = معامل مقالية البدائل اخلاطئة.

ن ع م = عدد االفراد الذين اختاروا البديل اخلاطئ من الفئة العليا.
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أثر استعامل اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف حتصيل مادة التعليم الثانوي
ن ع د = عدد االفراد الذين اختاروا البديل اخلاطئ من الفئة الدنيا.

ن = العدد الكيل للمجموعة.
(الكبييس)238 :2007 ،

-9معادلة ألف كرونباخ

معامل  = aن

مج ع –2ف

ن1-

ع 2س

 -1ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(عالم. )2006 :122 ،

الـف�صل الـرابـع
عر�ض النتائج وتف�سريها

يتضمن هذا الفصل عرض ًا شام ً
ال لنتائج البحث التي تم التوصل إليها بعد انتهاء املعاجلات اإلحصائية ،ووفق ًا

لفرضيات البحث احلايل ،فض ً
ال عن التفسري اخلاص بنتائج البحث احلايل ،واالستنتاجات التي استنتجت يف ضوء
النتائج ،وعدد ًا من التوصيات ،واملقرتحات وعىل النحو اآليت- :

النتائج املتعلقة بفرضية البحث :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طلبة املجموعة

التجريبية ومتوسط درجات طلبة املجموعة الضابطة يف التحصيل .وللتحقق من هذه الفرضية الصفرية ،تم

استخراج املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لطلبة جمموعتي البحث ،وملعرفة اثر اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف
حتصيل طلبة جمموعتي البحث ،تم معاجلة البيانات إحصائي ًا باستعامل االختبار التائي لعينتني مستقلتني ()T-Test
استخراج القيمة التائية املحسوبة ،وأدرجت النتائج يف اجلدول (. )6
اجلدول ()6

املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والقيمة التائية املحسوبة واجلدولية ملجموعتي البحث
املجموعة

عدد أفراد
العينة

املتوسط احلسايب

االنحراف
املعياري

التجريبية

35

40 .84

667.8

الضابطة

35

000.36

892.10
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درجة احلرية

68

القيمة التائية

املحسوبة

اجلدولية

666.5

000.2

مستوى الداللة
دالة إحصائي ُا عند
مستوى داللة
05.0

أ.د .شذى عادل فرمان  ..أ.م.د .منال حممد ابراهيم
يوضح من اجلدول ( )6أن متوسط درجات طلبة املجموعة التجريبية اكرب من متوسط درجات املجموعة

الضابطة ،والقيمة التائية املحسوبة داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية ،وبذلك ترفض الفرضية الصفرية،
وتقبل البديلة .ومما يدل عىل أن اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية كان له األثر الواضح يف زيادة حتصيل طلبة املجموعة

التجريبية.

ب -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طلبة املجموعة التجريبية ومتوسط درجات طلبة

املجموعة الضابطة يف تنمية مهارة تدوين املالحظات.

وللتحقق من هذه الفرضية الصفرية ،تم استخراج املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لطلبة جمموعتي

البحث ،وملعرفة اثر اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف حتصيل طلبة جمموعتي البحث ،تم معاجلة البيانات إحصائي ًا

باستعامل االختبار التائي لعينتني مستقلتني ( )T-Testاستخراج القيمة التائية املحسوبة ،وأدرجت النتائج يف
اجلدول (. )7

اجلدول ()7

املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والقيمة التائية املحسوبة واجلدولية ملجموعتي البحث.
املجموعة

عدد أفراد
العينة

املتوسط احلسايب

االنحراف
املعياري

التجريبية

35

9.52

85.5

الضابطة

35

42.8

9 .87

درجة

احلرية
68

القيمة التائية
املحسوبة

178.5

اجلدولية

000.2

مستوى
الداللة

دالة إحصائي ًا
عند مستوى

داللة 05.0

ويتضح من اجلدول ( )7أن متوسط درجات طلبة املجموعة التجريبية اكرب من متوسط درجات املجموعة

الضابطة ،والقيمة التائية املحسوبة داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية ،وبذلك ترفض الفرضية الصفرية،
وتقبل البديلة .ومما يدل عىل أن اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية كان هلا األثر الواضح يف تنمية مهارة تدوين املالحظات

لطلبة املجموعة التجريبية.
ثاني ًا :تفسري النتيجة:

 .1ان اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية من االسرتاتيجيات التكاملية املتنوعة الذي يسهم يف توجيه املامرسات

التدريسية داخل القاعة الدراسية وذلك الحتوائها إجراءات تدريسية متتابعة ومرتبة ترتيب ًا منطقي ًا.

 .2تسهم اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف خلق الدافعية لدى الطلبة للمشاركة والتفاعل يف املواقف الصفية
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أثر استعامل اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف حتصيل مادة التعليم الثانوي
وكام تتيح للطلبة املجال الكايف للتفكري يف السامت

اجلوهرية لرشح موضوع الدرس .

 .3تعد اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية من

االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة التي هلا تأثري عىل
مستوى األداء لدى كل من التدرييس والطالب،

فبالنسبة للطالب تساعده يف االحتفاظ باملعرفة لفرتة
زمنية أطول والعمل عىل زيادة القدرة العقلية للطالب

وذلك مقارنة بالطريقة االعتيادية التي تعتمد عىل

أسلوب التلقني واحلفظ ،إما التدرييس فستجعله
خمطط ًا ومنظ ًام ومناقش ًا داخل القاعة الدراسية .

 .4تعمل اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية عىل تغيري

أجتاه عمل العمليات العقلية للطالب كوهنا حتث عىل
اإلنتاجية املستمرة واملتجددة ،وهذا من أساسيات

العمل اإلبداعي العلمي.ويف تنمية مهارات املراجعة
واملذاكرة ومنها مهارة تدوين املالحظات .

اال�ستنتاجات:

 -4توظيف عمليات التعلم يف التعليم وتتمثل يف

كيفية املذاكرة ومراجعة الدروس.

التو�صيـات:

_اعتامد اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف تدريس

مادة التعليم الثانوي.

_تضمني مفردات املادة الدراسية التي حتتوي يف

طياهتا من اخلطط التي تعتمد يف اصوهلا عىل نظريات
نفسية تعليمية.

_فتح دورات تدريبية للتدريسيني يف كليات

الرتبية لرفدهم باسرتاتيجيات تدريسية حديثة ومنها
(اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية) وتطبيقها يف املجتمع

التعليمي.

املقرتحـات:

.1اجراء دراسة اثر اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية

يف تصويب التصورات اخلاطئة للمفاهيم يف االقسام

يف ضوء نتائج البحث ،توصلت الباحثتان اىل

ٍ
االخرى.
او الفروع االخرى يف تنمية مهارات املذاكرة

.1فاعلية اسرتاتيجية الكلمة املفتاحية يف تدريس

املفتاحية واسرتاتيجية التعلم التوليدي يف اكتساب

االستنتاجات االتية:

مادة التعليم الثانوي ورفع مستوى حتصيل طلبة

املجموعة التجريبية.

.2يتيح للطلبة الفرصة للتفكري يف اكرب عدد

ممكن من احللول للمشكلة الواحدة ،مما يشجع عىل
استخدام عمليات الدماغ ،وبالتايل تنمية لدهيم التعلم
الذايت وهذا ماتنادي بيه الرتبية احلديثة.

.3جيعل الطلبة حمور العملية التعليمية من خالل
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تفعيل دوره ،فالطالب يبحث وينفذ االنشطة بنفسه.

.2اجراء دراسة مقارنة بني اسرتاتيجية الكلمة

املفاهيم املهنية لطلبة قسم العلوم الرتبوية والنفسية

وتنمية دافعيتهم للتعلم.
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