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الولخص0

تعرؼ فاعمية توظيؼ كؿ مف استراتيجيتي إيشيكاوا والكممة المفتاحية في
يرمي البحث الى ّ
تدريس مادة االحياء وانعكاسيا عمى القراءة االستراتيجية وميارات التفكير المعرفي عند طالب
الصؼ الخامس العممي(االحيائي) .اختار الباحث عينة الدراسة مف جميع طالب الصؼ الخامس

العممي(االحيائي) لمعاـ الدراسي ( )ٕٓٔٚ – ٕٓٔٙمف ثانوية الفرات لمبنيف التابعة لممديرية العامة

لتربية بغداد الكرخ  ٔ/والمختارة قصدياً والبالغ عددىـ ( )46طالبا موزعيف بطريقة عشوائية بيف

شعبتيف ىما (أ ،ب) .بمغ مجموع طالب الشعبة (أ) ) (24طالبا التي تدرس باستخداـ استراتيجية

إيشيكاوا ،ومجموع طالب الشعبة (ب) (ٕٕ) طالبا التي تدرس باستخداـ استراتيجية الكممة

المفتاحية .تـ التحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف في بعض المتغيرات التي يعتقد انيا قد تؤثر في نتائج

التجرب ػػة ،وىػي :العمر الزمني ،والتحصيؿ السابؽ في مادة االحياء ،ومقياس القراءة االستراتيجية،

أما أداة
واختبار ميارات التفكير المعرفي .وكانت المجموعتاف متكافئتيف في جميع المتغيراتّ .
البحث ،فقد تبنى الباحث مقياس القراءة االستراتيجية مع اجراء بعض التعديالت ،تكونت صورتو

النيائية مف ) (30فقرة ،كما اعد الباحث اختبار ميارات التفكير المعرفي ،تكونت صورتو النيائية
مف (ٖٓ) فقرة ،وبعد اف أكمؿ الباحث اجراء تجربة البحث عمى وفؽ ما تـ التخطيط لو ،والمتمثمة

في مقياس القراءة االستراتيجية ،واختبار ميارات التفكير المعرفّي ،وجد تفوؽ المجموعة التجريبية
التي تدرس وفؽ استراتيجية إيشيكاوا في االختبار البعدي عمى القراءة االستراتيجية وميارات التفكير

المعرفي عمى المجموعة الضابطة التي تدرس باستخداـ استراتيجية الكممة المفتاحية.
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The effectiveness of employing each of Ishikawa's strategies
and the key word in teaching biology and its reflection on
strategic reading and cognitive thinking skills among the fifth
grade students (bio)
Assist. Lecturer. Haidar Maan Ibrahim
University of Babil - College of Education
Abstract:
The research aims at identifying the effectiveness of employing both
Ishikawa strategies and the key word in teaching biology and its reflection
on strategic reading and cognitive thinking skills among the fifth grade
students. The researcher selected the study sample from all students in the
fifth grade (2016 - 2017) from the Al-Furat Secondary School for Boys
under the Directorate General of Education Baghdad Al-Karkh / 1 and the
chosen means, (46) students distributed randomly on two divisions (A, B).
The total number of students in Division A is 24 students studying using
the Ishikawa strategy, and the total number of students in Division B is 22
students studying using the keyword strategy. The equivalence of the two
groups was verified in some variables that are believed to affect the results
of the experiment: age, previous achievement in biology, strategic reading
scale, and cognitive skills testing. The two groups were equal in all
variables. As for the research tool, the researcher adopted the strategic
reading scale with some modifications, the final form of which was (30)
paragraphs. The researcher also prepared the skills of cognitive thinking,
which consisted of (30) paragraphs. After completing the research
experiment, In the strategic reading scale and the testing of cognitive
thinking skills, the experimental group taught in Ishikawa's post-test
strategy is superior to strategic reading and cognitive thinking skills to the
control group taught using the keyword strategy.
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الفصل األول /التعريف بالبحث:
مشكمة البحث:

إف تدريس مادة االحياء في مدارسنا ما يزاؿ أسير الطرائؽ التقميدية التي تؤكد الجوانب
النظرية القائمة عمى الحفظ واالستظيار بدؿ التفكير ،أي يحاوؿ الطمبة حفظ المادة واستظيارىا
لالمتحانات فقط بطريقة غير ذات فائدة مف دوف ربطيا بالبنى العقمية الموجودة لديو ،وىذا يؤدي

إلى نسياف المعمومات بمجرد انتياء االمتحانات أو بعد انتيائيا بمدة قصيرة ،فضالً عف ىذا

صعوبة فيـ كثير مف المفاىيـ االحيائية واستيعابيا واكتسابيا في المنيج المدرسي ،مما ينعكس

عمى السموؾ الشخصي لمطالب ،ومف خالؿ مقابمة الباحث لعدد مف المشرفيف والمدرسيف

أف الطمبة
االختصاصييف في مادة االحياء ومف العامميف في المناىج الدراسية بو ازرة التربية ،اتضح ّ
يعانوف مف ضعؼ قدراتيـ في القراءة االستراتيجية وميارات التفكير المعرفّي ،وثمة ما يؤكد أف

فعالية القارئ ،ومقدار ما يحققو مف استيعاب ،تتوقؼ عمى نوعية وكمية ما يمارسو مف سموكيات

قرائية استراتيجية في أثناء تفاعمو مع النص ،وانخراطو في عممية االستيعاب ،حيث أثبتت نتائج
بعض الدراسات وجود عالقة ارتباطية إيجابية بيف مدى وعي الطمبة باستراتيجيات القراءة

وممارستيـ ليذه االستراتيجيات مف جية ،وما يحققونو مف مستويات استيعاب مختمفة مف جية

أخرى ( )Yau, 2009:217-235

فضال عف ذلؾ تعد ميارات التفكير المعرفي ( )Cognitive Thinking Skillsالتي تمثؿ

مجموعة مف العمميات العقمية او كؿ ما يجوؿ في الذىف مف عمميات تسبؽ القوؿ أو الفعؿ التي

تبدأ بفيـ ما نحس بو أو نتذكره ،أو ما نراه .وتنتيي بمحاولة حؿ أية مشكمة قد تعترضنا ،أي أنو

نوع مف التفكير الذي يتكوف مف الوحدة المعرفية التي تتطور لدى الطالب نتيجة احتكاكو وتفاعمو
مع البيئة ،أو الظروؼ االجتماعية التي ينتج عنيا مف جراء ذلؾ كممة أو مصطمح أو مفيوـ ،ويعد

التفكير المعرفي مجموعة الوحدات المعرفية التي تشكؿ البصمة المعرفية التي تميزه مف غيره ،والتي

تُ َع ُّد متميزة في خصائصيا وفي مضامينيا ومدلوالتيا وسيولتيا وصعوبتيا وحسيتيا وتجريدىا.
وفي ضوء ما تقدـ آنفاً تحددت مشكمة الدراسة في ذىف الباحث ،لذا ارتأَى دراسة ىذه المشكمة
والوقوؼ عمى جوانبيا المختمفة ،فاف المشكمة ال تتمثؿ في ما إذا كاف الطمبة قادريف عمى تعمـ في

القراءة االستراتيجية وميارات التفكير المعرفي ،أو ال ،فكؿ طالب قادر عمى أف التعمـ حتى مف دوف
تعمـ مقصود ،ولكف المشكمة الحقيقية تتمثؿ في أف التدريس القائـ عمى السرد واإلصرار الى
الوصوؿ إلى نياية كؿ درس ،واعطاء معمومات كثيرة ،تجعؿ مف الصعب عمى الطمبة تعمـ القراءة

االستراتيجية وميارات التفكير المعرفي.
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لذا جاء البحث الحالي باستخداـ كؿ مف استراتيجيتي إيشيكاوا والكممة المفتاحية ليثبت تجريبيا مف
مدى أثرىما وانعكاسيما عمى القراءة االستراتيجية وميارات التفكير المعرفي لطالب الصؼ الخامس

وبناء عمى ذلؾ يمكف تحديد مشكمة البحث في اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي:
العممي (االحيائي).
ً
ما فاعمية توظيؼ كؿ مف استراتيجيتي إيشيكاوا والكممة المفتاحية في تدريس مادة االحياء

وانعكاسيا عمى القراءة االستراتيجية وميارات التفكير المعرفي لطالب الصؼ الخامس العممي

(االحيائي)؟

أهمية البحث:
تعد القراءة ىي المدخؿ لكؿ تعمـ ،فمف ال يدخؿ الطالب الى عالـ الكممة المكتوبة التي تشكؿ

الحجر األساسي لكؿ بناء معرفي ،ومف المالحظ أف االىتماـ بالقراءة في العموـ لـ يحظ ٍ
بنحو كاؼ
ّ
لدى مدرسي العموـ اعتقادا مف البعض اف القراءة تعد أم اًر منوطاً بمدرسي المغة العربية او
االنكميزية ،او لعدـ توافر الوقت الكافي لتوظيؼ القراءة ،أو ألف مناىج العموـ لـ تبف عمى ذلؾ،
فبدونيا ال يمكف لمطالب مف تحقيؽ انجاز ٍ
عاؿ في مادة العموـ عامة وعموـ الحياة خاصة والمواد

الدراسية االخرى ،وتعد االستراتيجية القرائية أسموباً مف أساليب التعمـ النشط ،والذي يكوف فيو

الطالب فاعالً ومساىماً في بناء تعمماتو ،ويكتفي فييا المدرس بالتوجيو واإلرشاد والتنشيط فقط.

ويمخص إدجر) (Ediger, 2006: 310خصائص القراء االستراتيجييف بأنيـ يركزوف عمى

المعنى ،ولدييـ أغراض ومياـ محددة لمقراءة ،واستراتيجيات مناسبة لتنفيذ ىذه المياـ ،فيـ يراجعوف

النص لتحديد األجزاء ذات الصمة بأغراضيـ ،ويستخدموف بمرونة استراتيجيات متنوعة ،ويقيموف

ٍ
بنحو مستمر ،ويوظفوف معرفتيـ السابقة لعمؿ روابط مع النص مف أجؿ فؾ أس ارره،
فاعميتيا
ٍ
بنحو فعاؿ ،واالستراتيجيات المختمفة لمتوصؿ إلى معاني
ويستخدموف مستويات التفكير العميا

المفردات غير المعروفة ،وينوعوف في ىذه االستراتيجيات وفقا لعوامؿ الجنس ،والمغة ،والخمفية
الثقافية ،والعمر ،والمعتقدات ،وأنماط التعمـ لدييـ.

والقارئ االستراتيجي مف وجية نظر بريسمي) )Pressly, 2006:84منظـ ذاتياً ،أي أنو قادر

عمى تحميؿ المياـ القرائية ،ووضع أىداؼ واقعية لمقراءة ،واختيار استراتيجيات فعالة لتنفيذىا ،ومراقبة

فيمو لمنص ،وتقييـ مدى تقدمو في تحقيؽ أىدافو مف القراءة ،ولديو دافعية عالية لمقراءة والتعمـ،
واتجاىات إيجابية نحوىما ،وبمعنى آخر فيو يستخدـ مياراتو الخاصة لتحقيؽ فيـ أفضؿ.

وتعد ميارات التفكير المعرفي ( )Cognitive Thinking Skillsمف العمميات العقمية التي

نمارسيا ،ونستخدميا عف قصد في معالجة المعمومات والبيانات ،لتحقيؽ أىداؼ تربوية متنوعة
تتراوح بيف تذكر المعمومات ،ووصؼ األشياء ،وتدويف المالحظات إلى التنبؤ باألمور ،وتصنيؼ

األشياء ،وتقييـ الدليؿ ،وحؿ المشكالت ،والوصوؿ إلى االستنتاجات ،كما تمثؿ ميارات التفكير
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المعرفي عبارة عف عمميات إدراكية منفصمة يمكف ُّ
عدىا لبنات بناء التفكير ،وىي ميمة مف الناحية
العممية في تشكيؿ وبناء المفاىيـ والحقائؽ والمبادئ والتعميمات وباإلمكاف تعميميا وتعزيزىا في

المدرسة ،فيي ال تنمو بالنضج والتطور الطبيعي وحده ،وال تكتسب مف خالؿ تراكـ المعرفة

والمعمومات فقط ،بؿ البد أف يكوف ىناؾ تعميـ منتظـ ،وتمريف عممي متتابع ،يبدأ بميارات التفكير
األساسية ،ويتدرج إلى عمميات التفكير العميا( .رزوقي واخروف ،)ٕٔ٘ :ٕٓٔٚ،وتساعد ميارات

التفكير المعرفي الطالب عمى التعرؼ بإمكاناتو العقمية وقدراتو ،ومف ثـ تنميتيا ،واستثمارىا ٍ
بنحو
أفضؿ مما يدفعو إلى التفاعؿ بصورة أكثر ايجابية مع مياديف الحياة المختمفة وتحقيؽ النجاح الذي

يصبو إليو ،كما أوضح ( )Galyam,2003اف اليدؼ األساس مف تنمية التفكير المعرفي

) ،(Cognitive Thinkingىو تمكيف الطالب مف تعمـ طريقة الحصوؿ عمى المعرفة وليس فقط
تمكنو مف تعمـ المعرفة أو المعمومات ،كما تسيـ في إكساب المتعمميف القدرة عمى التأقمـ مع

المشكالت والقضايا المستجدة وتغرس في نفسو العزة بالذات ،واإليماف المطمؽ بقدراتو ،وتجعمو
يتحمؿ ضنؾ الحياة ،مف أجؿ تجاوز تمؾ المشكالت والتحديات باقتدار)Galyam,2003: 84( .

ولعؿ مف النتائج االولية لعممية التطوير التربوي ،التي بدأت ٍ
بنحو ممموس في بداية ىذا القرف،

التعمـ ،وطرائؽ واساليب التدريس ،ونقؿ العممية التعميمية
ىو النقمة النوعية في مناىج التدريس و ّ
التعمّمية مف الطريقة التقميدية في التمقيف مف اّتجاه واحد إلى جعؿ الطالب ىو المحور الرئيس في
ُ

عممية التعمـ ،ومف ىنا تبرز ماىية استراتيجية ايشيكاوا ،التي تمثؿ احدى طرؽ التعمـ التعاوني،
واستراتيجية إيشيكاوا او عظمة السمكة ىي طريقة منظمة يعمؿ المتعمموف بعضيـ مع بعض عمى

حؿ المشكالت وتفسير األسباب التي أدت إلى حدوثيا(عيشوني ،)٘ٛ: ٕٓٓٚ ،ومخطط إيشيكاوا
(عظمة السمكة) خريطة يتـ عف طريقيا تحديد المشكمة واألسباب الرئيسة والفرعية ليا ،ويكوف

شكميا شبيو بعظاـ السمكة بعد أف تزيؿ عنيا المحـ( .التميمي  )ٖٗ، ٕٓٔٓ،ويمكف تسمية مخطط

عظمة السمكة بمجموعة أسماء ،ىي إيشيكاوا ،أو سمكة الرنكة ،أو تحميؿ السبب واألثر ،أو السبب
والنتيجة ،وتقوـ فكرة االستراتيجية عمى تنظيـ المعمومات الواردة في درس معيف ،وتمخصييا بطريقة
تسيؿ مذاكرتيا والرجوع إلييا( .امبو سعيدي ،واخروف ،)ٖ٘ٗ ،ٕٓٔ٘ ،أي أف مخطط إيشيكاوا

يحمؿ األسباب التي تقؼ وراء المشكمة ،وتؤدي إلى حدوثيا ،واف اليدؼ األساسي مف المخطط ىو
التعرؼ عف األسباب المحتممة لممشكمة والبحث عف الحموؿ ليا ،بطريقة منظمة ومشوقة( .ابو

جامؿ)ٕٔ : 2012،

وتعد استراتيجية الكممة المفتاحية مف استراتيجيات الذاكرة ،كما أنيا مف االستراتيجيات المعينة

لمفيـ القرائي أو االستماعي التي يمكف لمطالب استعماليا في أي مكاف يشعروف فيو بحاجتيـ

الممحة لتعمـ مجموعة مف المعارؼ أو المعمومات مف موضوع ما ،وىي مف االستراتيجيات
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الشخصية أو الذاتية التي ترتبط بكؿ طالب عمى حدة ،إذ إف الكممة المفتاحية التي يشفرىا القارئ
أو السامع عند تفاعمو مع نصوص مقروءة أو مسموعة ىي كممات ليا صيغة فردية أو ذاتية ،إذ

تختمؼ مف شخص آلخر ،عمى وفؽ داللة الكممة التي اختارىا اف تكوف مفتاحاً أو أساساً

لمموضوع؛ ألف ىذه الكممة مف اختيار الطالبة مف جية ،وليا داللة خاصة لدييا مف جية أخرى،
ولذا اطمؽ عمييا تسمية االستراتيجية الشخصية أو االنسانية. (Terril, Scruggs, & .
)Mastropieri, 2004: 288-294
هدف البحث:
يرمي البحث الحالي إلى تعرؼ فاعمية توظيؼ كؿ مف استراتيجيتي إيشيكاوا والكممة المفتاحية
في تدريس مادة االحياء وانعكاسيا عمى القراءة االستراتيجية وميارات التفكير المعرفي عند طالب

الصؼ الخامس العممي(االحيائي).
فرضيات البحث:

لغرض التحقؽ مف ىدؼ البحث ال بد مف تثبت صحة الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف:

ٔ .ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ0بيف متوسط درجات طالب

المجموعة التجريبية االولى التي درست عمى وفؽ استراتيجية إيشيكاوا ومتوسط درجات طالب
المجموعة التجريبية الثانية التي درست عمى وفؽ استراتيجية الكممة المفتاحية في تدريس مادة

االحياء عمى القراءة االستراتيجية عند طالب الصؼ الخامس العممي(االحيائي).

ٕ .ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ0بيف متوسط درجات طالب
المجموعة التجريبية االولى التي درست عمى وفؽ استراتيجية إيشيكاوا ومتوسط درجات طالب

المجموعة التجريبية الثانية التي درست عمى وفؽ استراتيجية الكممة المفتاحية في تدريس مادة
االحياء عمى ميارات التفكير المعرفي عند طالب الصؼ الخامس العممي(االحيائي)..

حدود البحث:

اقتصرت حدود البحث الحالي عمى:

ٔ .طالب الصؼ الخامس العممي(االحيائي) ،لمفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي - ٕٓٔٙ
.ٕٓٔٚ

ٕ .كتاب عمـ األحياء لمصؼ الخامس العممي(االحيائي) ( ،)ٕٓٔٙط ٔ  ،المديرية العامة
وزرة التربية ،جميورية العراؽ.
لممناىج ،ا
تحديد المصطمحات:

أوال /استراتيجية إيشيكاوا :عرفيا كؿ مف
( رفو (2009،ممارسات مخططة بشكؿ منظـ ،وقد صممت لتوظيفيا في عممية التعمـ لمساعدة
المدرسيف عمى احداث تغيرات في سموؾ الطمبة وتعزيز دافعيتيـ لعممية التعمـ ورفع مستوى
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التحصيؿ األكاديمي ،بحيث تمكنيـ مف العمؿ عمى حؿ المشكالت والبحث واالستقصاء لموصوؿ
لمحموؿ المناسبة ،وىي استراتيجية تراعى خيارات متعددة محتممة عند التخطيط لتطبيقيا( .رفو،

)ٙ:2009

( أبو القمبز ،)ٕٓٔٓ ،بأنيا إجراءات مخططة بشكؿ منظـ ،صممت لمساعدة الطالب عمى
تغيير التأثي ارت المنفصمة ،واستخدمت في العمؿ لحؿ المشكالت ،كي توضح أسباباً محتممة
لحدوث مشكمة ،وىي تأخذ بالحسباف الخيارات المحتممة عند تخطيط العمؿ ،تحميؿ أسباب ،أو

نتائج ،أو تأثير شيء معيف( .أبو القمبز.)ٕٗ :ٕٓٔٓ ،

( محمود ،)ٕٓٔٓ ،بأنيا رسـ تخطيطي يشتمؿ عمى رأس السمكة وىيكميا العظمي ،وذلؾ
لمساعدة الطالب عمى تحديد األسباب والنتائج بشكؿ تفصيمي منظـ ،وتستخدـ عادة في تحديد

األسباب المحتممة لمشكمة أو أثر ما ،ويمكف كذلؾ أف تستخدـ في تقييـ البدائؿ الممكنة عند وضع

خطة عمؿ ،أو في تحميؿ سبب نتيجة معينة أو أثر محدد( .محمود.)ٕٔ :ٕٓٔٓ ،

 التعريؼ االجرائي :عرؼ الباحث استراتيجية إيشيكاوا اجرائيا بأنيا إحدى استراتيجيات التعمـ

الحديث المتمركز حوؿ الطالب توفِّر الميؿ إلى العمؿ والنشاط بجدية كبيرة نتيجة فيـ الكيفية التي
يعالج فييا المحتوى الدراسي.

ثانيا /استراتيجية الكممة المفتاحية  :Keyword Strategyعرفيا ك ّؿ مف:

 ) (Terril, Scruggs, & Mastropieri, 2004ىي كممة مألوفة تشبو الكممة الجديدةالمرغوب تعمميا في الصوت ،ويتـ ىنا الربط بيف الكممات غير المألوفة المراد تعمميا وبيف الكممات

المألوفة السابؽ تعمميا مف خالؿ خمؽ صورة عقمية تربط بيف الكممتيف حيث يتـ كتابتيا معا.
)(Terril, Scruggs, & Mastropieri, 2004: 288-294
 )(Wright, 2010بأنيا إحدى معينات الذاكرة تقوـ عمى انتقاء و تحديد الطمبة لمفكرة الرئيسةلمموضوع ،ثـ يالحظوف الموضوع في مجموعة مف الكممات المفتاحية ،ثـ

يحتفظوف بالصورة

العقمية لمكممات ويبنوف ليذه الكممة صورة ذىنية ،وتحديد عالقاتيا بكممات اخرى ،واستدعاء ىذه
الكممات عند الضرورة ،وتحديد المعمومات المرتبطة بيا(Wright, 2010, 5-1).

( -البتاؿ )ٗ :ٕٓٔٗ،ىي أحد أنواع استراتيجيات مساعدة الذاكرة ،وتتمثؿ في ربط الكممة غير

المعروفة بمعناىا أو تعريفيا عف طريؽ كممة معروفة يطمؽ عمييا الكممة المفتاحية ،ويتـ ذلؾ مف
خالؿ خطوات منيجية منظمة ،وقد تـ التعامؿ معيا كمتغير مستقؿ( .البتاؿ)ٗ :ٕٓٔٗ،

 -التعريؼ االجرائي :تبنى الباحث تعريؼ )(Terril, Scruggs, & Mastropieri, 2004

الستراتيجية الكممة المفتاحية.
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ثالثا /القراءة االستراتيجية :عرفيا كؿ مف
 (Barnett, 1988) بأنيا تمؾ العمميات الذىنية المستخدمة ،مف أجؿ قياـ الفرد بقراءة نص ما
صنؼ إلى ثالثة أنواع وىي :استراتيجيات معالجة المعمومات،
واعطاء معنى لممادة المقروءة .وت ّ
واستراتيجيات حؿ المشكمة ،واستراتيجيات تنظيـ المعالجة أو ما أصبح يعرؼ بالوعي القرائي .
(Barnett, 1988:150-162) Reading Awareness
 " )Brawn, 1994( انيا عمميات الفيـ التي يستعمميا القارئ مف اجؿ استيعاب ما يقراؤف
وتنطوي عمى عمميات المسح ،والتخميف ،وايجاد معنى النص ،وتوقع النص المقبؿ وتفعيؿ المعرفة

السابقة ،واالستدالؿ ،وفصؿ االفكار الرئيسة ،عف المضموف(Brown,1994:7) .

 (Mokhtari and Reichared, 2002) بأنيا االنشطة التي تساعد عمى تحسيف ميارات

القراءة والفيـ لدى الطمبة وأدراؾ ما يقرأوف والتغمب عمى المشكالت التي تواجييـ قبؿ وفي اثناء

وبعد القراءة(Mokhtari and Reichared, 2002: 249) .

 التعريؼ االجرائي :عرؼ الباحث القراءة االستراتيجية اجرائيا بأنيا مجموعة مف األفعاؿ
واإلجراءات والعمميات الذىنية واألدائية المقصودة والمخطط ليا ،التي يمارسيا طالب الصؼ الثاني

المتوسط ،عف قصد قبؿ انخراطو في عممية القراءة وأثناءىا وبعدىا ،وفؽ مجاالت المقاييس الثالثة
وىي (استراتيجيات ما وراء المعرفة القرائية ،استراتيجيات حؿ المشكالت القرائية ،استراتيجيات

القراءة المساندة) وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب اثناء اجابتو عمى فقرات المقياس المعد

ليذا الغرض.

رابعا /مهارات التفكير المعرفي ( )Cognitive Thinking Skillsعرفيا كؿ مف:

 )Johnson & et al, 2000( بأنيا الميارات التي يستخدميا الفرد في كؿ عممية تفكير يقوـ
بيا التي تتكوف مف الميارات اآلتية ،ميارات التركيز ،وميارات جمع المعمومات وميارات الذاكرة،

وميارات التحميؿ ،وميارات التوليد والدمج ،وميارات التقويـ والتعميـ(Johnson & et al, .
)2000:13
 )Wilson , 2002( بأنيا العمميات العقمية التي نقوـ بيا مف أجؿ جمع المعمومات وتخزينيا،

وذلؾ مف خالؿ إجراءات التحميؿ والتخطيط وتنظيـ المعمومات وصنع الق اررات والتقويـWilson ( .

), 2002:67

( رزوقي واخروف )ٕٓٔٚ،بأنيا عمميات عقمية محددة نمارسيا ونستعمميا عف قصد في معالجة

المعمومات والبيانات لتحقيؽ أىداؼ تربوية متنوعة تتراوح بيف تذكر المعمومات ووصؼ األشياء
وتدويف المالحظات ،إلى التنبؤ باألمور وتصنيؼ األشياء وتقيـ الدليؿ وحؿ المشكالت والوصوؿ

إلى استنتاجات( .رزوقي واخروف)ٕٔٙ :ٕٓٔٚ،
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 التعريؼ االجرائي :عرؼ الباحث ميارات التفكير المعرفي اجرائيا تمؾ العمميات العقمية التي
نقوـ بيا مف أجؿ جمع المعمومات وحفظيا وتخزينيا ،وذلؾ مف خالؿ إجراءات التحميؿ والتخطيط
والتقييـ والوصوؿ إلى استنتاجات ووضع الق اررات وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب اثناء

اجابتو عمى فقرات المقياس المعد ليذا الغرض.
الفصل الثاني /اإلطار النظري:

أوال :استراتيجية إيشيكاوا): (Ishikawa Diagram
تعبر استراتيجية إيشيكاوا  Ishikawa Strategiesعف تقنية تخطيطية مف خبير مراقبة الجودة
الياباني كارو إيشيكاوا بجامعة طوكيو التي يمكف أف تستخدـ في تمييز وترتيب أسباب حدوث واقعة
أو مشكمة أو نتيجة .كما ويصور العالقة المرتبة بشكؿ تخطيطي بيف األسباب طبقا لمستواىا مف

األىمية أو التفصيؿ وكنتيجة معطاة .وىي أداة لتحميؿ مشكمة ما عف طريؽ تحديد األسباب
المحتممة ،لغرض إيجاد مجموعة مف الحموؿ التكاممية لممشكمة( .بابية وبابية-ٔ٘ٓ :ٕٓٔٗ ،
ٕ٘ٔ).

خطوات بناء استراتيجية إيشيكاوا Ishikawa Strategies

أوضح ) (Ishikawa Diagram, 1976خطوات بناء االستراتيجية باآلتي:
ٔ -نرسـ مخطط ىيكؿ السمكة ،بواسطة رسـ خط أفقي (العمود الفقري المركزي لمسمكة) بالقرب
مف مركز الصفحة ونرسـ رأس السمكة بشكؿ مثمث أو دائرة.

ٕ -نسجؿ المشكمة الرئيسة/القضية أو ىدؼ ما في رأس السمكة.

ٖ -نقوـ بجمع المعمومات مف المشاركيف عف الجوانب الرئيسة لمعمود الفقري لمسمكة ،ونرسـ
خطوطا قبالة العمود الفقري المركزي .نسجؿ العناصر الرئيسة التي تؤثر في ىذه المشكمة في

مكانيا بحسب التخطيط.

ٗ -يتـ استخراج كؿ المشاكؿ التي قد تكوف سببا في كؿ عنصر كما يمكف إخراج عناصر فرعية
مف كؿ عنصر رئيس .وىكذا نحدد األسباب الفرعية لألسباب الرئيسة لممشكمة عمى فروع العمود

الفقري لمسمكة.

٘ -بعد ذلؾ نقوـ بحذؼ األسباب/العناصر الفرعية والرئيسة التي نقرر بأنيا ليست سببا حقيقيا في
ىذه المشكمة .وبعد أف نقوـ بشطب كؿ األسباب غير المرتبطة حقيقة أو غير المسببة لممشكمة/أو

لموصوؿ إلى اليدؼ ،عندىا سيتضح لنا حقيقة بقية المسببات لممشكمة الرئيسة.

 -ٙنقوـ بوضع خطة لمعالجة وح ّؿ المشكمة/القضية (أو لتحقيؽ اليدؼ) مف خالؿ تعرفنا عمى
األسباب الحقيقية وبتدريج تأثيرىا الحقيقي عمى المشكمة/القضية(Ishikawa, 1976:833-.
)1036
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مميزات استراتيجية إيشيكاوا - :Ishikawa Strategies
معقدة إلى مشكالت صغيرة.
 -1تساعد عمى التخيؿ والتفكير ،وتحويؿ المشكالت التي تظير ّ
 -2تساعد الطمبة عمى متابعة الفيـ مف خالؿ خطوات متتابعة.

 -3تمكف الطمبة مف التركيز في قضية معينة ،واتخاذ قرار واصدار حكـ (تقييـ).

 -4تساعد الطالب عمى تنظيـ أفكاره بطريقة سيمة وبصرية( .بوعافية)11 :2013،
 -5تساعد الطالب عمى تمييز أسباب المشكمة)Donohue,2007:31( .

وقد لخص (إيشيكاوا) (Ishikawa Diagram, 1976إيجابيات االستراتيجية فيما يأتي- :
 -أف توظيؼ االستراتيجية في عممية التعمـ يعطى مجاالً لمطمبة لمتفاعؿ مع عممية التعمـ وتبادؿ

الخبرات.

 توجو انتباه الطمبة باتجاه االسباب المباشرة لممشكمة. تعطى الحافز والدافعية لمطمبة لمتابعة خطوات حؿ المشكمة لرغبتيـ في الوصوؿ لمحؿ. -إمكانية استخداميا في مجاالت متعددة ،لتحديد المشكمة واقتراح الحموؿ.

 -أنيا الوسيمة المثمى إلتاحة المجاؿ لمطمبة لمتفكير وتوظيؼ قدرات الدماغ لمتفاعؿ مع الحدث

ووضع الحموؿ المالئمة لكؿ المشكالت(Ishikawa, 1976:833-1036) .

دور المدرس في استراتيجية إيشيكاوا- :

 وضع عنواف الدرس في راس السمكة (المشكمة) والتفكير فييا بعمؽ ،ثـ توجيو المدرس سؤاؿذاتي لنفسو :ماذا أعرؼ عف الموضوع؟ ،ووضع عدد مف االسئمة الفرعية التي يتوقع مف الطمبة

كتابتيا عند تطبيؽ االستراتيجية.

 ضرورة تناسب الموضوع المطروح لمدراسة مع الزمف المحدد ،وذلؾ بتحديد عدد افراد كؿمجموعة ،وعدد االسئمة التي يضعونيا خالؿ مدة محددة مف قبؿ كؿ متعمـ ومناقشتيا ،الف ذلؾ

يعطى فاعمية أكثر لالستراتيجية ،مع تحديد وقت محدد ِّ
لكؿ مجموعة لطرح ومناقشة اسئمتيا.
(رفو)ٕٙ :ٕٜٓٓ،

 -الحرص عمى التغذية الراجعة المتكررة لمطمبة مف خالؿ تكرار عرض االسئمة في اثناء استجابة

الطمبة المعنييف لتثبيت المعمومة.

 -كتابة األفكار المتعمقة بالموضوع عمى لوحة خاصة ،او عمى الموح بألواف مميزه وواضحة لجميع

الطمبة( .الدبسي)ٕٗٛ-ٕٖٜ :ٕٕٓٔ،

دور الطالب في استراتيجية إيشيكاوا (شكل عظم السمكة)- :
ٔ .يذكر كؿ متعمـ سبب أو أكثر مف األسباب المحتممة لحدوث المشكمة.
ٕ .يتبنى كؿ متعمـ ثالثة أسباب لممشكمة.
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ٖ .يناقش الطالب األسباب التي اختارىا أفراد المجموعة ،واالتفاؽ عمى ثالثة أسباب جوىرية تؤثر
في المشكمة.

ٗ .تضع المجموعة الحجج المناسبة لمدفاع عف ىذه األسباب.

٘ .تعرض األسباب عمى الصؼ مف المجموعات ،ويتـ ترتيب األسباب بحسب أىميتيا لممشكمة.
(الريامي ،واخروف)ٖٔٓ ،ٕٓٓٗ ،

استراتيجية الكممة المفتاحية :Keyword Strategy

ُّ
تعد استراتيجية الكممة المفتاحية استراتيجية الربط بيف الكممات غير المألوفة المراد تعميميا وبيف

الكممات المألوفة السابؽ تعمميا ،و ُّ
تعد فنية مف فنيات الفعالة في اكتساب المفردات المغوية وتعمميا،
وتتطمب في المرحمة األولى مف الفرد القياـ بربط الكممات الجديدة المنطوقة أو المقروءة مع كممة

أخرى سبؽ أف اكتسبيا الطالب مف قب ُؿ(Atkinson & Raugh, 1975, 133) .
أهمية استخدام استراتيجية الكممة المفتاحية :Keyword Strategy

 تنمية القدرة عمى الفيـ المباشر في أثناء إدراؾ العالقة بيف مدلوالت األلفاظ والجمؿ ،والفقراتواألفكار لموصوؿ إلى المعاني الخفية ما وراء الموضوعات المطروحة (مدكور.)ٔٔٓ :ٕٓٓٓ ،

 -تسيؿ عممية فيـ واستيعاب معاني الجمؿ والعبارات التي تصاغ مف الطالب ،أو التي تستخرج

المقروء(Scott & Hiebert, 2005, 16) .
النص
مف
ّ
ً
 تحسف مف القدرات المفظية والمغوية المسيطرة عمى الجانب األيسر مف الدماغ وخاصة فيماتتعمؽ باسترجاع الكممات ذات العالمة والصمة بموضوع التعمـ.

 تنمي قدرة الطالب عمى إيجاد عالقات وروابط منطقية وتسمسمية بيف الكممات المتشابية حتىتذكرىا واستيعابيا(Terril, Scruggs, & Mastropieri, 2004:290) .

 -تساعد عمى توافر مساعدات لمتذكر ،يمكف تعمميا واستخداميا بصورة فردية لدى المتعمميف،

حيف يقوموف بعمؿ روابط وبناء نظاـ خاص بيـ.
)(Terril, Scruggs, & Mastropieri, 2004: 290
 إنيا تشوؽ المتعمميف وتشجعيـ عمى المضي في القراءة لوضوح معاني الكممات التي ينطؽ بيا.)(Hedg cock & ferris, 2009, 286
أدوار المدرس في استراتيجية الكممة المفتاحية :Keyword Strategy
 يعرض المدرس مجموعة مف الكممات المفتاحية عمى المتعمميف لتذكرىـ بفكرة معينة أو عدة
افكار فرعية.

 يمكف اف يستفيد المدرس مف ىذه االستراتيجية مف خالؿ طرح الكممات مفتاحية ،فقد تثير ىذه
الكممة تذكر موضوع صفات القيادة الناجحة ،ولذا إف الكممة المفتاحية قد تساعد الطالب عمى تخيؿ
صور إبداعية مف الذاكرة.
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 يدرب المدرس المتعمميف عمى وضع كممات مفتاحيو لممادة الدراسية الطويمة ،بحيث يرمز
لمموضوعات المجردة أو الصعبة المراد تذكرىا بكممات رابطة تعمؿ بمنزلة مساعدات لمتذكر

واالسترجاع( .البتاؿ)ٔٓ٘-ٕٔٓ :ٕٓٔٗ،

مراحل استراتيجية الكممة المفتاحية :Keyword Strategy
يمكف تطبيؽ استخداـ استراتيجية الكممة المفتاحية مف خالؿ المرحمتيف التاليتيف:
 -مرحمة الربط) (An association stageالتي تقتضي أف يربط الطالب الكممة غير المألوفة

لديو كالكممة اإلنجميزية مثالً بالكممة المألوفة لديو (المعنى العربي لمكممة االنجميزية) عف طريؽ

كممة سيمة ومألوفة ،ىي "الكممة المفتاحية" ،وىي كممة ذات داللة محسوسة وتكاد تبدو في نطقيا
مثؿ الكممة غير المألوفة ،أو مثؿ جزء منيا.

 -مرحمة التصور الفكري) (Mental image stageوالتي تقتضي أف يتخيؿ الطالب صوره

فكرية معينو يربط مف خالليا بيف الكممة المفتاحية ومعنى الكممة غير المألوفة(Atkinson, .
)1975;821-828) (Atkinson & Raugh, 1975:126-133
وذكر تيريؿ وسكروجز وماستروبيري)(Terril, Scruggs, & Mastropieri, 2004:288-294
بأف استراتيجية الكممة المفتاحية عممية متعددة الخطوات لتحسيف القدرة عمى استرجاع المعمومات

مف خالؿ ربط المعمومات المعروفة مع المعمومات غير المعروفة .وتتمثؿ ىذه الخطوات فيما يأتي:
(ٔ)

إيجاد الكممة المفتاحية المشابية لمكممة الجديدة (المطموب تعمميا) - .رسـ صورة تفاعمية

(ٕ)

عندما يسأؿ الطالب عف معنى الكممة الجديدة فإنو يوجو لعمؿ اآلتي:

تجتمع فييا الكممة المفتاحية ومعنى الكممة المطموب تعمميا.

أ -التفكير في الكممة المفتاحية ·

ب -التفكير في الصورة ،وتذكر ما في الصورة أيضا ·
ت -استرجاع اإلجابة ،وىي معنى الكممة الجديدة.
الدراسات السابقة

دراسة متعمقة باستراتيجية عظم السمك:
 دراسة الطيطيٕٓٔٗ،رمت الدراسة الى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية عظـ السمؾ في التحصيؿ لدى طمبة الصؼ

السادس األساسي في مبحث العموـ .وتكونت عينة الدراسة مف أربع شعب مف الصؼ السادس

اختيروا بالطريقة القصدية ،وبمغ عدد الطمبة فييما ( )ٖٜٔطالباً وطالبة ،وزعوا عشوائياً بيف أربع
مجموعات :اثنتيف تجريبيتيف واألخرى ضابطة .وطبؽ برنامج في مادة العموـ عمى طمبة

المجموعتيف التجريبيتيف .وقد استخدـ االختبار التحصيمي (القبمي -البعدي) لجمع البيانات ،حيث

تـ التحقؽ مف صدقو الظاىري بالتحكيـ ،ومف ثباتو باستخداـ معادلة كودر -ريتشاردسوف ،20وقد
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بمغ معامؿ الثبات ( ،)ٓ.ٚٛوقد بينت نتائج الدراسة وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطات
درجات الطمبة في اختبار التحصيؿ البعدي ،يعزى ألثر طريقة التدريس ،ولصالح استراتيجية عظـ
السمؾ ،وعدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف درجات الطمبة في اختبار التحصيؿ البعدي يعزى

لمجنس ،ووجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف درجات الطمبة في اختبار التحصيؿ البعدي ،يعزى
ألثر التفاعؿ بيف الطريقة والجنس ،ولصالح اإلناث( .الطيطي)ٕٛٔ:ٕٓٔٗ-ٕ٘٘،

دراسة متعمقة باستراتيجية الكممة المفتاحية:
 -دراسة البتاؿ ٕٓٔٗ،

ترمي ىذه الدراسة إلى تقييـ فاعمية استخداـ استراتيجية الكممة المفتاحية في تدريس الكممات

االنجميزية لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة المتوسطة .وتكونت عينة الدراسة مف (ٕٓ)
طالبا ،يمثموف جميع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصفيف األوؿ والثاني المتوسط بمجمع الممؾ

سعود التعميمي لمبنيف في مدينة الرياض .وقد تـ تدريس باستراتيجيتيف مختمفتيف خالؿ أسبوعيف،

وقد استخدمت استراتيجية الكممة المفتاحية مع الطمبة في المجموعة التجريبية واستراتيجية الممارسة
المتكررة مع الطمبة في المجموعة الضابطة .كما أجري باإلضافة لالختبار القبمي والبعدي
واختباريف فورييف اختبار مؤجؿ بعد مرور ثالثة أياـ .وتبيف مف النتائج أف متوسط درجات التالميذ

في المجموعة التجريبية أعمى مف متوسط درجات التالميذ في المجموعة الضابطة في االختبار
البعدي واالختباريف الفورييف (األوؿ والثاني) ،وأف الفرؽ بيف متوسطات المجموعتيف في ىذه

االختبارات ذو داللة إحصائية عند مستوى (ٕٕ )ٕ.أيضا أشارت النتائج إلى أنو ال يوجد فرؽ داؿ
إحصائيا عند مستوى (ٕ٘ )ٕ.بيف المجموعتيف في االختبار المؤجؿ .كما أوضحت النتائج وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (ٕٕ )ٕ.في االختبارات الفورية لمكممات ذات الداللة

المحسوسة لصالح المجموعة التجريبية.
مدى اإلفادة من الدراسات السابقة:

في ضوء ما استعرض مف دراسات سابقة ،يمكف بإيجاز ما أفيد منو في اآلت ػػي:

 -2التعرؼ عمى اإلجراءات المتبعة في تمؾ الدراسات واستنباط منيج ىذه الدراسة مف حيث
التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبيتيف.

 -3التعرؼ عمى االختبارات والمقاييس المعتمدة في ىذه الدراسات واإلفادة منيا لتصميـ أدوات ىذا

البحث مثؿ مقياس القراءة االستراتيجية وميارات التفكير المعرفي

 -4أفاد الباحث مف تمؾ الدراسات باالطالع عمى عدد مف المصادر التي يمكف الرجوع الييا
واالستزادة منيا.

 -5ساعدت الدراسات السابقة عمى تحديد الخمفية النظرية ،ومناقشة النتائج وتفسيرىا.
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الفصل الثالث /إجراءات البحث:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لمنيجية البحث ،مف حيث اختيار التصميـ التجريبي ،وتحديد

مجتمع البحث وعينتو ،واجراء التكافؤ بيف مجموعتي البحث التجريبيتيف ،واعداد مستمزماتو وأدواتو،
ثـ تطبيؽ التجربة واختيار الوسائؿ اإلحصائية المناسبة ،وعمى النحو اآلت ػػي:

أوالً /التصميم التجريبي لمبحث:
ت

المجموعة
التجرٌبٌة
االولى
التجرٌبٌة
الثانٌة

جدول ( )2التصميم التجريبي لمبحث

التكافؤ
العمر الزمنً باألشهر
الذكاء
مقٌاس القراءة االستراتٌجٌة
مهارات التفكٌر المعرفً
التحصٌل السابق لمادة االحٌاء

المتغٌر المستقل
استراتٌجٌة
إٌشٌكاوا

المتغٌر التابع
القراءة
االستراتٌجٌة

االختبار البعدي
مقٌاس القراءة
االستراتٌجٌة

استراتٌجٌة
الكلمة المفتاحٌة

مهارات التفكٌر
المعرفً

اختبار مهارات التفكٌر
المعرفً

ثانياً /مجتمع البحث وعينته:

يتألؼ مجتمع البحث الحالي مف جميع طالب الصؼ الخامس العممي(االحيائي) لمعاـ الدراسي

( )ٕٓٔٚ – ٕٓٔٙمف ثانوية الفرات التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد الكرخ  ٔ/والمختارة

قصدياً والبالغ عددىـ ) (46طالباً موزعيف بطريقة عشوائية عمى شعبتيف ىي (أ ،ب) .بمغ مجموع
طالب الشعبة (أ) ) (24طالباً ،ومجموع طالب الشعبة (ب) ) (22طالباً .ولتحاشي التمييز في
اختيار المجموعة التي تمثؿ المجموعة التجريبية االولى والمجموعة التجريبية الثانية ،كتب الباحث
الشعبتيف عمى قصاصات مف الورؽ ،واختار منيا بشكؿ عشوائي القاعة (أ) لتمثؿ المجموعة

التجريبية االولى التي تدريس باستخداـ استراتيجية إيشيكاوا ،والقاعة (ب) المجموعة التجريبية الثانية

التي تدرس باستخداـ استراتيجية الكممة المفتاحية.

ثالثاً /تكافؤ مجموعتي البحث:

أف التوزيع العشوائي مف شأنو أف يحقؽ التكافؤ لمجموعتي البحث ،ارتأى
عمى الرغـ مف ّ
الباحث تحقيؽ عدد مف المتغيرات التي تؤثر في التجربة ،لذلؾ قاـ بتحديد متوسطات كؿ مف
المتغيرات األتية :العمر الزمني ،التحصيؿ السابؽ في مادة االحياء ،واختبار القراءة االستراتيجية،
واختبار ميارات التفكير المعرفي ،ومف ثـ حساب التبايف وقيمة (ت) وظيرت العينتاف متكافئتاف في

ىذه المتغيرات.

رابعاً /بناء أداتي البحث:

يتطمب ىذا البحث ،إعداد أداتيف لقياس المتغيرات التابعة وىي :بناء مقياس القراءة

االستراتيجية ،ميارات التفكير المعرفي ،وىي عمى النحو االتي:
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أوالً :بناء مقياس القراءة االستراتيجية :بعد االطالع عمى العديد مف المقاييس الخاصة بالقراءة

االستراتيجية ،وجد الباحث مقياسا خاصا بالقراءة االستراتيجية لمباحثة (زينو فارس فاضؿ

البياتي )ٕٗ( )ٕٓٔ٘،فقرة بمادة الكيمياء ،لذا قاـ الباحث بتعديؿ الفقرات التي تركز في الكيمياء
الى االحياء ،وحذؼ (ٕٔ) فقرات بعد اف عرضت عمى مجموعة مف الخبراء والمحكميف ،في عمـ
النفس التربوي ،والقياس والتقويـ ،وطرائؽ تدريس العموـ .وتـ حساب معامؿ االتفاؽ .فكاف أكثر مف

ٓ %ٛمما يدلؿ عمى تحقؽ الصدؽ الظاىري لممقياس ،لذا تكوف المقياس مف (ٖٓ) فقرة موزعة
بيف المجاالت الثالث ،وىي:

المجال األول :ما وراء المعرفة القرائية:
وتتضمف استراتيجيات القراءة الموجية بيدؼ إلقاء نظرة تحميمية عامة لمنص.

المجال الثاني :استراتيجيات حل المشكالت القرائية ،او االستراتيجية المعرفية:

وتتضمف االستراتيجيات الموجية نحو حؿ المشكالت التي يواجييا القارئ عندما يصبح النص

صعباً ،حيث تزود القارئ بخطط عممية لتجاوز ىذه الصعوبات.
المجال الثالث :استراتيجيات القراءة المساندة:

وتشير ب ٍ
نحو أساسي إلى استخداـ القارئ لممواد والمصادر الخارجية كالمعاجـ ،وأخذ

المالحظات ،ووضع دوائر وخطوط ،وغيرىا مف االستراتيجيات العممية التي توصؼ بأنيا وظيفية

أو مساندة.

اختبار مهارات التفكير المعرفي:
خطوات بناء اختبار ميارات التفكير المعرفي- :

أ -تحديد مجاالت االختبار:

اعتمد الباحث عمى تصنيؼ الجمعية األمريكية لتطوير المناىج والتعميـ ،الذي أعده روبرت

مارزانو وزمالؤه وىي مكونة مف ثماني ميارات رئيسية تشتؽ منيا عشروف ميارة فرعية ،وىي

كاآلتي- :

ٔ -ميارات التركيز :تتكوف مف- :

 تعريؼ المشكالت :أو توضيح ظروؼ المشكمة. -وضع األىداؼ :تحديد التوجيات واألىداؼ.

ٕ -ميارات جمع المعمومات :وتتكوف مف- :

 المالحظة :الحصوؿ عمى المعمومات عف طريؽ واحدة أو أكثر مف الحواس. -التساؤؿ :البحث عف معمومات جديدة عف طريؽ تكويف واثارة األسئمة.

ٖ -ميارات التذكر - :وتتكوف مف:
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 الترميز :ترميز وتخزيف المعمومات في الذاكرة طويمة األمد. -االستدعاء :استرجاع المعمومات مف الذاكرة طويمة األمد.

ٗ -ميارات تنظيـ المعمومات - :وتتكوف مف- :

 المقارنة :مالحظة أوجو الشبة واالختالؼ بيف شيئيف أو أكثر. -التصنيؼ :وضع األشياء في مجموعات عمى وفؽ خصائص مشتركة.

 الترتيب :وضع األشياء أو المفردات في منظومة أو سياؽ عمى وفؽ محؾ معيف.٘ -ميارات التحميؿ - :وتتكوف مف- :

 تحديد الخصائص والمكونات :التمييز بيف األشياء والتعرؼ عمى خصائصيا وأجزائيا. -تحديد العالقات واألنماط :التعرؼ عمى الطرائؽ الرابطة بيف المكونات.

 -ٙميارات اإلنتاجية  /التوليدية - :وتتكوف مف- :

 االستنتاج :التفكير فيما ىو أبعد مف المعمومات المتوافرة لسد الثغرات ،أي عندما يتوصؿالطالب إلى معمومة أو نتيجة جديدة غير موجودة مباشرة في الموضوع أو الموقؼ محؿ التفكير بؿ

يستدؿ عميو مف مالحظات مرتبطة بالموضوع أو ىذا الموقؼ.

 التنبؤ :استخداـ المعرفة السابقة إلضافة معنى لممعمومات الجديدة ،وربطيا باألبنية المعرفيةالقائمة ،والتعرؼ عمى ما سيحصؿ في المستقبؿ مستعيناً بما لديو مف معمومات.

 اإلسياب :تطوير األفكار األساسية والمعمومات المعطاة وأغناؤىا بتفصيالت ميمة واضافات قدتؤدي إلى نتاجات جديدة.

 -التمثيؿ :إضافة معنى جديد لممعمومات بتغيير صورتيا (تمثيميا برموز أو مخططات أو رسوـ

بيانية).
-ٚ

ميارات التكامؿ والدمج - :وتتكوف مف- :

 التمخيص :تقصير الموضوع وتجريده مف غبر األفكار الرئيسية بطريقة فعالة ،وجمع المعموماتبكفاءة في عبارات متماسكة وىذا يتطمب إيجاد لب الموضوع واستبقاء األفكار الرئيسية عنو بإيجاز

ووضوح.

 -أعادة البناء :تعديؿ األبنية المعرفية القائمة إلدماج معمومات جديدة.

 -ٛميارات التقويـ - :وتتكوف مف- :

 وضع محكات :وتعني اتخاذ معايير إلصدار األحكاـ والق اررات. -اإلثبات :تقديـ البرىاف عمى صحة ،أو دقة االدعاءات.
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 التعرؼ عمى األخطاء :وىو الكشؼ عف المغالطات أو الوىف في االستدالالت المنطقية ،ومايتصؿ بالموقؼ أو الموضوع مف معمومات ،والتفريؽ بيف اآلراء والحقائؽ (أبو جادو ونوفؿ،

( ،)ٔٓٚ-ٚٛ :ٕٓٓٚجرواف.)٘ٙ -٘ٗ :ٕٕٓٓ ،

ب -إعداد فقرات االختبار:

اتبع الباحث عدداً مف الخطوات وىي- :

ٔ -مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع التفكير المعرفي.
ٕ -المراجع العربية واألجنبية ذات العالقة بميارات التفكير المعرفي.

ٖ -االطالع عمى ما تيسر مف االختبارات والمقاييس التي تقيس التفكير.

لذلؾ قاـ الباحث ببناء اختبار مكوف مف (ٖ٘) فقرة يعتمد عمى مواقؼ سموكية ومعمومات

عامة ،وارتأى الباحث أف تصوغ فقراتو في صورة االختيار مف متعدد الذي يعتمد عمى أربعة بدائؿ

لالستجابة..

ثالثاً /التعميمات:

تـ إعداد تعميمات سيمة وواضحة ومفيومة ومناسبة لطالب الصؼ الخامس

العممي(االحيائي) ،لتسييؿ عممية إجراء االختبار ،وذلؾ ،ألف التعميمات الواضحة والمفيومة تساىـ
في معامالت صدؽ وثبات وموضوعية االختبار ،وقد تضمنت التعميمات عدد فقرات االختبار،

وعدد بدائؿ االختبار ،وتكوف اإلجابة في ورقة منفصمة.

رابعاً /التحميل المنطقي لالختبار:

عرضت فقرات االختبار البالغ عددىا (ٖ٘) فقرة عمى عدد مف الخبراء والمختصيف بالتربية وعمـ

النفس إلبداء آرائيـ في صالحية الفقرات مف حيث قياسيا الخاصية المبحوثة وسالمة بناء الفقرات،

وبعد تحميؿ استجابات الخبراء وجدت الباحثة ضرورة تعديؿ عدد مف الفقرات ،وتـ قبوؿ الفقرات

التي حصمت عمى أتفاؽ بنسبة (ٓ )%ٛفما فوؽ ،وبذلؾ حصمت (ٖٓ) مف الفقرات عمى نسبة
أتفاؽ أعمى مف النسبة المحددة لقبوؿ الفقرة المطموبة مف الخبراء وحذؼ خمس فقرات.

أ .التطبيؽ االستطالعي الختبار التفكير المعرفي- :

اختار الباحث (ٓٗ) طالباً مف طالب الصؼ الخامس العممي ب ٍ
نحو عشوائي كافة ،ليمثموا عينة

لمدراسة االستطالعية ،لغرض تعرؼ مدى وضوح تعميمات االختبار والكشؼ عف مدى وضوح

فقرات االختبار ،مف حيث لغتيا ،ومحتواىا ،ومدى مالءمة البدائؿ لمفقرات ،وتعرؼ متوسط الوقت
المس تغرؽ في اإلجابة عف فقرات االختبار وتمت مناقشة الطالب بعد االنتياء مف اإلجابة عف
أسئمة االختبار فتبيف أف التعميمات واضحة وكاف مف نتائج التطبيؽ األولي حصوؿ الباحث عمى

بعض المؤشرات الميمة وىي- :
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ٔ -تحديد وقت اإلجابة إذ كاف الوقت مفتوحاً لإلجابة ،ومف خالؿ تسميـ الطالب لي ورقة
اإلجابة تـ تحديد الوقت ،ىو (ٓٗ) دقيقة.

ٕ -لـ يجد الباحث أية صعوبة في فيـ الطالب لألسئمة المقدمة ليـ.

خامساً :التحميؿ اإلحصائي لفقرات االختبار Statistics Analysis of Test Item

قاـ الباحث بتحميؿ فقرات االختبار إحصائياً لمكشؼ عف صعوبة الفقرات وقوة تمييزىا ،وقد تـ
اختيار عينة عشوائية مؤلفة مف (ٓٓٔ) طالب مف طالب الصؼ الخامس العممي ،وقد جرى
تطبيؽ االختبار داخؿ القاعات الدراسية ،استعمؿ الباحث ورقة إجابة منفصمة ،وإلجراء عممية تحميؿ
الفقرات قاـ الباحث بعد تصحيح االختبار ووضع درجة لكؿ طالب بترتيب عينة تحميؿ الفقرات

ترتيباً تنازلياً مف أعمى درجة إلى أقميا ،ثـ اخذ المجموعتيف المتطرفتيف العميا والدنيا وبنسبة

( )%ٕٚلكؿ منيما ،ألنيا تمثؿ أفضؿ مجموعتيف وبأقصى ما يمكف مف حجـ وتمايز وأخذت
أوراؽ أجابة أعمى  %ٕٚوأدنى  %ٕٚوذلؾ أليجاد ما يأتي:

أ -صعوبة الفقرات :Item Simplicity

أوجدت صعوبة الفقرة بعد حساب عدد االجابات الخاطئة عف كؿ فقرة ،وطبقت معادلة

الصعوبة الخاصة باألسئمة الموضوعية ،ووجد أنيا تتراوح بيف (ٕٕٓ )ٓ٘٘-وبذلؾ تعد جميع
الفقرات ذات مستوى صعوبة مناسب ،إذ (تعد فقرات االختبار جيدة إذا كانت تتراوح في مستوى

صعوبتيا بيف (ٕٓ.)%ٛٓ - %

ب -تمييز الفقرات :Item Discrimination

تـ حساب قوة تمييز الفقرات باستعماؿ معادلة قوة التمييز الخاصة باألسئمة الموضوعية ،وجد ّأنيا
تتراوح بيف ( )ٓ.ٜ٘_ٓ.ٕٙوذكر اف فقرات االختبار تعد جيدة إذا كانت قوة تمييزىا (ٕٓ )%فما

فوؽ ،لذا اعدت الفقرات جميعيا ذات قوة تمييزية مناسبة.
ت .تصحيح االختبار- :

تـ تصحيح جميع فقرات االختبار عمى أساس (صفر )ٔ ،إذ يعطي الباحث (درجة واحدة)

إذا كانت إجابة الطالب صحيحة ،أما إذا كانت إجابة خاطئة فيعطي الباحث لمطالب درجة

(صفر) ،وبذلؾ يكوف مجموع الدرجات الكمية لالختبار ىي (ٓ –ٖٓ) درجة.
سادساً :الخصائص السيكومترية لالختبار

ٔ -صدؽ االختبار :Validity

اعتمد الباحث عمى صدؽ االختبار مف خالؿ اإلجراءات اآلتية- :

لمتثبت مف الصدؽ الظاىري لالختبار عرض بصورتو االولية عمى مجموعة مف الخبراء

والمتخصصيف في مجاؿ التربية ،وطرائؽ التدريس ،والقياس ،والتقويـ ومدرسي االحياء ومدرساتيا
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ولمتثبت مف صالحية فقرات االختبار حصمت كؿ فقرة مف فقرات االختبار عمى نسبة اتفاؽ ال تقؿ
عف ٓ%ٛباستعماؿ معادلة نسبة االتفاؽ لكوبر ،وفي ضوء مقترحاتيـ ُعدلت صياغة بعض
وغير البعض االخر ،وحذفت خمس فقرات مف االختبار كونيا غير مالئمة بحسب رأي
الفقرات ّ
الخبراء ،فأصبح االختبار بشكمو النيائي مكوناً مف (ٖٓ) فقرة
ٕ :الثبات - :Reliability

ولحساب ثبات االختبار الحالي قاـ الباحث بحسابو بطريقة تحميؿ التبايف باستعماؿ معادلة

كيودر– ريتشاردسوف:ٕٓ-

اعتمد الباحث عمى معادلة (كيورد ريتشاردسوف – ٕٓ) الستخراج االتساؽ الداخمي لفقرات
االختبار ،فقد قاـ الباحث باختيار (ٓٓٔ) ورقة إجابة عشوائياً مف عينة التحميؿ ،وبمغت قيمة ثبات

االختبار (٘ )ٓ.ٚوىو معامؿ ثبات جيد ،إذ يعد مقبوال إذا تراوح الثبات بيف (ٓ.)ٓ.ٛٓ – ٓ.ٚ
الفصل الرابع/عرض النتائج ومناقشتها:

أوالً /نتائج البحث:

ٔ -مقياس القراءة االستراتيجية :قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس القراءة االستراتيجية بعد إعداده عمى
المجموعتيف التجريبيتيف ،وأظيرت النتائج المعروضة في جدوؿ (ٕ) وجود فرؽ ذي داللة إحصائية

عند مستوى داللة (٘ٓ.)ٓ.

جدول ()3
الوسط الحسابي والقيمة التائية المحسوبة والجدولية والداللة اإلحصائية بين المجموعتين التجريبيتين في
االختبار البعدي لمقراءة االستراتيجية

المجموعة
التجرٌبٌة
االولى
التجرٌبٌة
الثانٌة

العدد

المتوسط
الحسابً

24

47.25

25

4..52

التباٌن

درجة
الحرٌة

القٌمة
التائٌة
المحسوبة

القٌمة التائٌة
الجدولٌة

الداللة االحصائٌة عند
مستوى ()0.05

37.47
5..2

44

5.22

دالة إحصائٌا

2..35

يمحظ مف الجدوؿ أعاله أف القيمة التائية المحسوبة ٘ٔ ٕ.أكبر مف القيمة التائية الجدولية
والتي قيمتيا  ،2.00مما يعني وجود فرؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ) (0.05في متوسط
درجات طالب المجموعة التجريبية االولى ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في مقياس

القراءة االستراتيجية ولصالح المجموعة التجريبية االولى.
ٕ -ميارات التفكير المعرفي:

قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار ميارات التفكير المعرفي بعد إعداده عمى المجموعتيف التجريبيتيف

وأظيرت النتائج المعروضة في جدوؿ (ٖ) وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة

(٘ٓ.)ٓ.
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جدول ()4

الوسط الحسابي والقيمة التائية المحسوبة والجدولية والداللة اإلحصائية بين المجموعتين التجريبيتين في
االختبار البعدي لمهارات التفكير المعرفي
المجموعة
التجرٌبٌة
االولى
التجرٌبٌة
الثانٌة

العدد

المتوسط
الحسابً

التباٌن

42

24.08

.657

52

.1352

.849

درجة
الحرٌة
44

القٌمة
التائٌة
المحسوبة
2.55

القٌمة
التائٌة
الجدولٌة

الداللة االحصائٌة عند
مستوى ()0.05

5.22

دالة إحصائٌا

يمحظ مف الجدوؿ أعاله اف القيمة التائية المحسوبة  ٘.ٕٙأكبر مف القيمة التائية الجدولية

والتي قيمتيا  ،2.00مما يعني وجود فرؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ) (0.05في متوسط
درجات طالب المجموعة التجريبية االولى ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في ميارات

التفكير المعرفي ولصالح المجموعة التجريبية االولى.
ثانياً /تفسير النتائج:

يتضح مف خالؿ النتائج التي توصؿ الييا الباحث اف الستخداـ استراتيجية إيشيكاوا التعميمي

األثر اإليجابي عمى القراءة االستراتيجية وميارات التفكير المعرفي عند طالب الصؼ الخامس

العممي(االحيائي) ،ويعود ذلؾ لألسباب اآلتية:

 -2إف التدريس عمى وفؽ استراتيجية إيشيكاوا يتيح لمطالب الفرصة لبناء معارفيـ مف خالؿ

التفاعؿ اإليجابي مع مدرس المادة ،فضالً عف التفاعؿ بيف الطالب أنفسيـ لمتواصؿ فيما بينيـ،
وذلؾ مف خالؿ تبادؿ اآلراء والحوار ،مما قد يثير اىتماـ الطالب والنيوض بمستواىـ العممي

ألقصى ما يسمح بو قدراتيـ ،وامكانياتيـ ،وقابمياتيـ.

 -3أدت استراتيجية إيشيكاوا دو اًر كبي ار في عرض المشكمة ،وتوضيح األسباب الرئيسة والفرعية

ليا ،وتبسيطيا.

 -4أمكف مالحظة التفاعؿ الذي ساد المواقؼ التعميمية ،اذ أسيـ استراتيجية إيشيكاوا في مساعدة

الطالب عمى المشاركة اإليجابية ،مما عزز الثقة بالنفس والقدرة عمى االستنتاج.

 -5اف التدريس عمى وفؽ استراتيجية إيشيكاوا عمؿ عمى نقؿ الطالب مف حالة االستقباؿ المباشر
لممعمومات الى باحثيف عنيا بأنفسيـ ،وجعؿ الطالب مرك اًز لمعممية التعميمية.

 -6إف الدور الفعاؿ لمطالب في اثناء التدريس ،وتفاعميـ في عرض وتقديـ الدرس ،قد منحيـ
الثقة بالنفس في كيفية التعامؿ مع مختمؼ المواقؼ ،وىذا بدوره أدى الى زيادة رغبة الطالب في

البحث عف الحقائؽ والتقصي حوؿ المعمومات العالقة مف خالؿ زيادة األسئمة وكثرة االستفسارات.
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ثالثاً /التوصيات:

في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي:

 -2اعتماد استراتيجية إيشيكاوا في تدريس مادة االحياء وانعكاسيا عمى القراءة االستراتيجية،
وميارات التفكير المعرفي عند طالب الصؼ الخامس العممي (االحيائي.

 -3إقامة برامج تدريبية ،وورش عمؿ لتدريب أعضاء الييأة التدريسية عمى كيفية استخداـ

استراتيجية إيشيكاوا في التدريس ،وعدـ االقتصار عمى طرائؽ التدريس التي تعتمد عمى الحفظ
والتمقيف.

 -4التقميؿ مف األساليب التقميدية في تدريس مادة عمـ االحياء ،التي يسود فييا التمقيف ،والتركيز

عمى الفيـ والتطبيؽ لألنشطة التي تسمح لمطالب تخزيف المعمومات في الذاكرة لفترة أطوؿ ،عوضاً

عف التركيز في تذكر الحقائؽ والمعمومات.
رابعاً /المقترحـــات:

 .2اجراء دراسة مقارنة بيف احدى طرائؽ تدريس العموـ مع استراتيجية إيشيكاوا في متغيرات أخرى
مثؿ التفكير العممي.

 .3القياـ بدراسات أخرى حوؿ استخداـ استراتيجية إيشيكاوا في مراحؿ دراسية أخرى وفي جميع
موضوعات العموـ كالفيزياء والكيمياء.

 .4اجراء دراسة لمعرفة فاعمية استراتيجية إيشيكاوا في االتجاىات والميوؿ نحو عمـ االحياء.
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المصادر:

ٔ .أبو القمبز ،محمد ىشاـ (ٕٓٔٓ) :استراتيجيات التفكير (عظـ السمكة) ،منتدى اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ،

بنجراف.

ٕ .ابو

جامؿ،

(ٕٕٔٓ).

عاطؼ.

استراتيجية

السمكة،

عظمة

http://ibnseena.edu.sa/n/index.php?option=com
ٖ .بابية ،برىاف وبابية ،محمد .)ٕٓٔٗ( .أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في تنمية ميارة حؿ المشكالت
لدى طالبات جامعة الطائؼ في مقرر الثقافة االسالمية .بحث منشور في المجمة الدولية التربوية المتخصصة،

المجمد (ٖ) .العدد)ٔ( .

ٗ .البتاؿ ،زيد بف محمد (ٕٗٔٓ) إثر استخداـ استراتيجية الكممة المفتاحية في تدريس الكممات اإلنكميزية لمتالميذ
ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض ،جامعة الممؾ سعود ،المممكة العربية السعودية.
٘ .البركاتي ،نيفيف ( :)ٕٓٓٛإثر التدريس باستخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصيؿ والترابط
الرياضي لدى طالبات الصؼ الثالث متوسط  K.W.Lوالقبعات الست بمدينة مكة المكرمة ،رسالة دكتو ار غير

منشورة ،جامعة أٌـ القرى ،مكة المكرمة.

لحؿ المشكالت نموَذجا،
 .ٙبوعافية ،رشيد .)ٕٖٓٔ( .مخطط ْعظمة السمكة"ّ Diagram Fish Bone
http://www.khutabaa.com.

 .ٚالدبسي ،احمد .)ٕٕٓٔ( .أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ العممية في مادة العموـ.
مجمة جامعة دمشؽ .المجمد ( .)ٕٛالعدد الثاني.

 .ٛرزوقي ،رعد ميدي وآخروف ( :)ٕٓٔٚالتفكير وانماطو ،الجزء السادس ،دار الكتاب العممي لمنشر والتوزيع
والطباعة ،بيروت ،لبناف.
 .ٜرفو،

أيمف.

(.)ٕٜٓٓ

مخطط

عظمة

السمكة

(أداة

لتحميؿ

المشكمة).

http://www.onlinetrainingnetwork.net

ٓٔ .الريامي ،سعود ،واخروف (ٕٗٓٓ) :الجديد في التعمـ التعاوني لمراحؿ التعميـ والتعميـ العالي ،مكتبة الفالح،
الكويت.
ٔٔ .الزيات ،فتحي مصطفى" .االسس البيولوجية والنفسية لمنشاط المعرفي المعرفة الذاكرة االبتكار (،)ٜٜٔٛ
القاىرة ،دار النشر لمجامعات.

ٕٔ .الطيطي ،مسمـ يوسؼ إسماعيؿ (ٕٗٔٓ) :فاعمية استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في تحسيف التحصيؿ لدى
طالب الصؼ السادس األساسي في مادة العموـ ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية ،المجمد الثاني
والعشروف ،العدد الرابع ،أكتوبر ٕٓ.
ٖٔ .عبد الباري ،ماىر شعباف (ٕٓٔٓ) :استراتيجيات فيـ المقروء ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف –
االردف.

ٗٔ .عبد الباري ،ماىر شعباف (ٕٔٔٓ)"تعميـ المفردات المغوية" ،طٕ ،عماف ،االردف ،دار الميسرة لمنشر والتوزيع
والطباعة.
٘ٔ .محمود ،فاطمة (ٕٓٔٓ) :حؿ المشكمة باستخداـ ىيكؿ السمكة ،منتدى اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ ،بنجراف.
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.ٔـٜٛٙ ، دار الفكر، القاىرة،ٕٔ
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.العممية
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