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الخالصة
يهدف هذا البحث الى التعرف على أثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تحصيل مادة التاريخ العربي االسالمي لدى
طالب الصف الثاني المتوسط من خالل التحقق من الفرضية الصفرية ليس هنالك فرق ذو داللة إحصائية بين
متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة التاريخ العربي االسالمي باستعمال استراتيجية
التساؤل الذاتي ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة نفسها باستعمال الطريقة
التقليدية .لغرض تحقيق هدف البحث اعد الباحث اداة القياس آذ تكون االختبار من ( )52فقرة اختبارية من نوع
االختيار من متعدد  ،وتم التحقق من صدقه وثباته  ،وبمعالجة البيانات إحصائيا أظهرت النتائج تفوق المجموعة
التجريبية على المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل  ،وفي ضوء نتائج البحث يوصي الباحث باالهتمام
باستعمال االستراتيجيات الحديثة في التدريس ومنها استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس مادة التاريخ العربي
اإلسالمي للصف الثاني متوسط ،واستكماال للدراسة الحالية ،اقترح الباحث عدة مقترحات منها :دراسة اثر
استراتيجية التساؤل الذاتي في مواد ومراحل دراسية اخرى.
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The Impact of the Self-Questioning
Strategy on the Collection of Islamic
Arabic History among Second-Grade
Students

ABSTRACT
The aim of this research is to identify the effect of the strategy of self-questioning in the
collection of Islamic Arab history among intermediate second grade students by
verifying the null hypothesis. There is no statistically significant difference between the
average scores of the experimental group studying the Arab Islamic history using the
self-query strategy Classes of control group students who study the same material using
the traditional method. In order to achieve the research objective, the researcher
prepared the measuring instrument. The test consisted of (25) test cases of multiple
choice type, verified its validity and stability. The results showed that the results
exceeded the experimental group on the control group in the collection test. In addition
to the current study, the researcher suggested several proposals, including: study the
effect of the strategy of self-questioning in other subjects and stages of stud.
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الـفـصل األول
اوالً :مشكلة البحث
واجه العالم اليوم العديد من التغيرات المتسارعة والمتالحقة في جميع مفاصل الحياة ولكي نواجهها علينا بتربية
ابنائنا تربية علمية سليمة ليصبحوا قادرين علي التـــــــكيف مع كل ما هو جديد  ،وهذه التغيرات تفرض على
المربيين التعامل مع التربية والتعليم كعملية تدعو إلى تعليم الطالب كيف يتعلم
وكيف يفكر  ،لما لذلك من أهميـــــــــــــــــة خاصة ألنها تحمل مدلوالت مستقبلية في غاية األهمية  ،لقد استمرت
الطرائق التدريسية ولسنوات عدة في المحاكاة والتلقين والحفظ ،وحشو ذهن الطلبة بالمعلومات والحقائق وقلة
تسخير تلك المعلوم ات في الحياة اليومية وهذا ال يتماشى مع التطور الذي شهده القرن العشرون إذ لم يعد لطريقة
التدريس التقليدية أثر في زيادة مستوى تحصيل الطلبة
(عطية.) 91 :8002،
ان المدرس مازال متمسكا ً بالطرائق التقليدية التي تعمل على تزويد الطلبة بأكبر قدر من المعلومات والحقائق من
دون مراعاة الفائدة العقلية والوجدانية والمهارية ،لذلك صار إلزاما على القائمين في حقل التربية والتعليم استخدام
االستراتيجيات الحديثة في التدريس التي تساعد على زيادة الوعي بعمليات التفكير وزيادة التحصيل لدى الطلبة ،
ومغادرة الطرائق التقليدية.
(دعمس .)73 :8099
وعليه أرتى الباحث تجريب استتراتيجية التستاؤل التذاتي متن ختالل تتدريس متادة التتاريخ العربتي االستالمي المقترر
لطالب الصف الثاني المتوسط العتقاده بأن هذا األجراء قد يساعدهم علتى تعلتم متادة التتاريخ بعمتق وتغييتر إستلوبهم
في التعامل مع المعلومات المقدمة إليهم وزيادة في التحصيل لتدى الطلبتة  ،وكيفيتة استتدعاء المعلومتات عنتد الحاجتة
لحل مشكلة معينة.
بناءا على ما سبق ذكره يمكن صياغة مشكلة هذا البحث بالسؤال اآلتي:
هل الستراتيجية التساؤل الذاتي أثر في تحصيل مادة التاريخ العربي اإلسالمي لدى طالب الصف الثاني متوسط؟

ثانياً :أهمية البحث
ان العصر الذي نعيش فيه يمتاز بالتقدم العلمي وتسارع التكنولوجيا ،وهذا يتطلب من جميع االفراد امتالك اساسيات
الثقافة العلمية ،واكتساب بعض مهارات وعمليات العلم ،وليتمكنوا من التكيف مع الحياة ومواكبة العصر( .عليان،
)901 :8090
وتعد التربية المسؤولة األولى عن إعتداد الفترد لمواجهتة التحتديات ،وتح ممتل مستؤولية اتختاذ القترار وبنتاء الشخصتية
المتكاملة القادرة على المشتاركة فتي مجتمتع تستوده الحيتاة الديمقراطيتة ،بحيتث يصتبق الفترد قتادرا ً علتى التدفاع عتن
وجهة نظره وتقبل وجهات نظر اآلخرين .
)(Mcfarland, 1985:p23
وبتتذلك فتتأن التربيتتة لكتتي تحقتتق أهتتدافها بحاجتتة إلتتى متتنهجخ متكامتتل متتتوازن يأختتذ فتتي حستتبانه المجتمتتع بمتتا فيتته متتن
تطورات وتناقضات ،ويأخذ في اعتباره طبيعة النشاط أو المادة التي يقدمها لطلبتته ،حيتث تريتد التربيتة منهجتا ً يمتتاز
بخصائص ومميزات ترقى به إلى مستوى الكفاية في بناء الفرد بشكل متكامل (أبو حويج) 28 :8003،
والمنهج مخطط تربوي يتضمن عناصر مكونة من أهداف ومحتتوى وخبترات تعليميتة وتتدريس وتقتويم  ،مشتتقة
من أسس فلسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية  ،مرتبط بالمتعلم ومجتمعه ،ومطبقة في مواقف تعليمية داخل المدرستة
وخارجها وتحت إشراف منها ،بقصد اإلسهام في تحقيق النمو المتكامل لشخصية المتعلم بجوانبها العقليتة والوجدانيتة
والجسمية ،وتقويم مدى تحقيق ذلك كله لدى المتعلم( .الفتالوي ،8008 ،ص)72
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وتمثتتل طرائتتق التتتدريس عنصتترا ً مه ًمتتا جتتدا ً متتن عناصتتر المتتنهج فهتتي تتترتبط باألهتتداف وبتتالمحتوى ارتباطتا ً وثيقتا ً
ويمكن القول ان طرائق التدريس أكثر عناصر المنهج تحقيقتا ً لههتداف ألنهتا تحتدد دور كتل متن المعلتم والمتتعلم فتي
العملية التعليمية واألساليب واألنشطة الواجب اتباعهتا وقتد كانتت طرائتق التتدريس فتي الماضتي تركتز علتى الجانتب
المعرفي فقط  ،أما اليوم فنجد أن طرائق التدريس الحديثة تركتز علتى جهتد المتتعلم ونشتاطه فتي عمليتة التتعلم بحيتث
( عطية  ،8002 ،ص)92
يكون محور العملية التعليمية
ولتحقق العملية التدريسية أهتدافها عليهتا استتعمال االستتراتيجيات التعليميتة الحديثتة فتي التتدريس،وظهرت مجموعتة
استتتراتيجيات ونمتتاذت تعليميتتة أستتهمت ايجابي تا ً فتتي عمليتتة التتتعلم ،وتستتتند هتتذه االستتتراتيجيات والنمتتاذت إلتتى التتتعلم
التعاوني اساسأ لها( .زيتون. )82:،8009،
وتكمن أهمية اإلستراتيجية التدريسية في ثالثة محاور رئيسية هي المدرس والطالب والمادة العلمية ،فبالنسبة
للمدرس فأن األسلوب والطرائق واالستراتيجيات الجيدة تساعده في الوصول إلى أهدافه بوضوح وبتسلسل منطقي
أما الطالب فأن اإلستراتيجية التدريسية تتيق له إمكانية متابعة تدرت المادة الدراسية بشكل صحيق ،وكذلك توفر له
االنتقال المنتظم بين أجزاء المادة ،وأما من حيث المادة العلمية والمعلومات والخبرات والمعارف فتنتقل إلى الطلبة
بصورة منتظمة بهدف تنمية شخصياتهم المشاركة في تنمية المجتمع (الحمداني.) 98 :8008،
كما وتعد إستراتيجية التســــــــــــــــــــــــــــــــاؤل الذاتي من استراتيجيات ما وراء المعرفة والتي يمكن لها
تنمية التفكير والتعمق به ،النها تقوم على توجية المتعلم مجموعة من األسئلة لنفسه اثناء معالجة المعلومات ،مما
يجعله اكثر اندماجا مع المعلومات التي يتعلمها ،ويخلق لديه الوعي بعمليات التفكير (ابو عجوة ،8001 ،ص.)4
وقد تزايد االهتمام بالتساؤل الذاتي لكون االسئلة الذاتية الى انها تخلق بناءا انفعاليا ودافعا معرفيا ،وحين بيدأ
الطلبة باستعمالها يصبحون اكثر ايجابية ،وان معالجة المعلومات بطريقة االسئلة تثير دوافع الطلبة للنظر في اطار
خبراتهم السابقة ،ومواقف حياتهم اليومية ،بما يزيد احتمال تخزين المعلومات في الذاكرة بعيدة المدى ويجعل
استعمالها في المستقبل وفي المواقف المتنوعة امرا يسيرا ً (عفانة والخزندار.)940 ،8001 ،
مما تقدم يمكن أن تبرز أهمية البحث الحالي من خالل:
 أهمية تدريس مادة التاريخ العربي االسالمي بطرائق وأساليب تدريسية حديثة.
 أهمية استعمال استراتيجية التساؤل الذاتي ومدى تأثيرها في طالب الصف الثاني المتوسط للكشتف عتن أثرهتا
في تحصيل مادة التاريخ لدى طالب الصف الثاني متوسط.
 عدم وجود دراسة سابقة ( على حتد علتم) الباحتث تناولتت أثتر استتراتيجية التستاؤل التذاتي فتي تتدريس التتاريخ
العربي اإلسالمي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في العراق.

ثالثا ً :حدود البحث
يتحدد البحث الحالي بـ :
 .1احدى المدارس المتوسطة النهارية في مركز محافظة ديالى .
 .5عينة من طالب الصف الثاني متوسط في احدى المدارس النهارية التابعه للمديرية ألعامه لتربية ديالى .
 .3موضوعات من كتاب التاريخ العربي اإلسالمي للصتف الثتاني متوستط المقترر تدريسته للعتام الدراستي -5112
5112م.
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رابعاً :تحديد المصطلحات
 . 9األثر :
ً
األثر لغة  :بقية الشيء  ،والجمع آثار وأثور وخرجت في إثر ِه وفي أُثره أي بعده  ،وأتثرتهُ وتأثرتهُ تتبعتُ أَثرهُ ،
واألثر بالتحريك  :ما بق من رسم الشيء  ،والتأثير  :إبقا ُء األثر في الشيء ترك
فيه أَثراً ( .ابن منظور  ، 8001 ،ص)18
األثر اصطالحا ً  :عرفه كل من :
معان األول  :بمعنى النتيجة  ،وهو الحاصل من الشيء  ،والثاني :
 (الجرجاني)  " :له ثالثةخ
بمعنى العالمة  ،والثالث  :بمعنى الجزء " ( .الجرجاني  ، 8003 ،ص)91
 .8اإلستراتيجية  :عرفها كل من :
 ) Webesterبأنهتتتتا فتتتتن استتتتتعمال الخطتتتتط المنظمتتتتة فتتتتي حتتتتل مشتتتتكلة معينتتتتةWebester, 1971, .))p:249
 (دعمس) بأنها  " :خطوات إجرائية منتظمة ومتسلسلة بحيث تكون مرنة ومراعية لطبيعة المتعلمين  ،والتتي تمثتلالواقتع الحقيقتي لمتا يحتدخ داختل الصتف متن استتتغالل إمكانيتات متاحتة  ،لتحقيتق مخرجتات تعليميتة مرغتوب فيهتتا .
(دعمس  ، 8099 ،ص)80
التعريف اإلجرائي لإلستراتيجية :
هي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي يتم تخطيطها وتطبيقهتا بححكتام علتى طتالب الصتف الثتاني المتوستط
لمساعدة الطالب على تحقيق أهداف التعلم .
 . 7التساؤل الذاتي عرفه كل من :
 ( )Coyneبأنه عبارة عن  :مجموعة من األستئلة التتي يطرحهتا الطتالب قبتل عمليتة القتراءة  ،أو فتي أثناءهتا  ،أوبعتتد القتتراءة  ،وهتتذه التستتاؤالت تستتتدعي تكامتتل المعلومتتات  ،وتفكيتتر الطتتالب فتتي عمليتتة القتتراءة  ،وتتطلتتب إجابتتة
()Coyne , 2007 , p:85
الطالب عن هذه التساؤالت .
كوستا وآخرون ( )9112بأنه" :األسئلة التي يوجهها المتعلم إلى ذاته قبل التعملم ،وأثنائه؛ لتيسير الفهم ،والتشجيع
على التفكير في العناصر المهمة في المادة التي يدرسها المتعلم"
(كوستا واخرون .9112 ،ص )٩٦
التعريف اإلجرائي للتساؤل الذاتي :
هو مجموعة من األسئلة التي يقوم طالب المجموعة التجريبية (الصف الثاني المتوسط ) بطرحها على أنفسهم
قبل القراءة  ،وفي أثنائها  ،وبعدها  ،وذلك لغرض مساعدتهم على الفهم واالستيعاب واالحتفاظ بالمادة في أذهانهنَ
مدة أطول
التحصيل عرفه كل من -:
سمارة وعبد السالم ( )8002بأنه" :المعلومات والمهارات المكتسبة من قبل المتعلم كنتيجة لدراسة موضوع أو
وحدة دراسية محددة (سمارة وعبد السالم.) 18 :8002،
حسين ( )8099بأنه المعرفة التي يحصل عليها الطالب من خالل برنامج او منهج لمقرر دراسي قصد تكيفيه مع
الوسط التربوي ويقتصر هذا المفهوم على ما يحصل عليه الطالب من معلومات وفق برنامج معد يهدف الى جعل
الطالب اكثر تكيفا مع الوسط االجتماعي الذي ينتمي اليه فضال عن اعداده للتكيف مع البيئة الدراسية بصورة عامة
(حسين 5111ص)121
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 التعريف اإلجرائي للتحصيل:
متتتا يحصتتتل عليتتته طتتتالب مجمتتتوعتي البحتتتث متتتن درجتتتات فتتتي االختبتتتار التحصتتتيلي البعتتتدي التتتذي أعتتتده الباحتتتث
بعتتتد تدريستتته فتتتي الفصتتتل األول متتتن كتتتتاب التتتتاريخ العربتتتي اإلستتتالمي المقتتترر تدريستتته للعتتتام الدراستتتي -5111
 ، ،5112وذلك باستعمال إستراتجية السائل الذاتي وبدونها في المجموعة الضابطة.
التاريخ عرفه كل من :
حميدة وآخرون)8000( ،
"بأنها تصور عقلي للعالقات التي تربط بين مجموعة من االحداخ او االشياء على اساس الخصائص المشتركة فيما
بينها ،ويكون هذا التصور على درجة من التجريد وفي حالة تغير وتطور مستمر"(.حميدة وآخرون،8000 ،ص
)81
خضر )8008( ،
"تصتتور عقلتتي ذو طبيعتتة متغيتترة يقتتوم علتتى إيجتتاد عالقتتة بتتين األشتتياء والحقتتائق واألحتتداخ التاريخيتتة ويصتتا فتتي
صورة وصفيه لفظية" ( .خضر ، 8008،ص)77
 التعريف اإلجرائي للتاريخ:
مجموعتتتة الحقتتتائق ،والمفتتتاهيم ،والمعلومتتتات التاريخيتتتة التتتتي يتضتتتمنها موضتتتوعات متتتن كتتتتاب التتتتاريخ العربتتتي
اإلستتتالمي للصتتتف الثتتتاني متوستتتط التتتذي أقتتترت تدريستتته وزارة التربيتتتة للصتتتف الثتتتاني المتوستتتط فتتتي العتتتراق
للعام الدراسي (.) 5112
المرحلة المتوسطة :
يعرفهتتا الباحتتث إجرائيتتا بأنهتتتا :المرحلتتة الدراستتية التتتتي تتتأتي بعتتد المرحلتتة االبتدائيتتتة وتشتتتمل علتتى الصتتتفوف (
األولتتتتى والثانيتتتتة والثالثتتتتة المتوستتتتطة ) وتكتتتتون متتتتدة الدراستتتتة فيهتتتتا ثتتتتالخ ستتتتنوات ،يتلقتتتتى فيهتتتتا الطلبتتتتة متتتتواداً
دراسية وتكون أعمارهم فيها ما بين  12-15سنة ).

الفصل الثاني
خلفية نظرية ودراسات سابقة

لقد تعددت تسميات التساؤل الذاتي  ،فهناك من يطلق عليها استراتيجيات المساعدة الذاتية مثل  :التخطتيط التذاتي ،
والتقدير الذاتي  ،والتأمل الذاتي ( .العذيفي  ، 8001 ،ص)10
وقد عرف عصر التساؤل الذاتي بأنه "تدريب الطالب على استنتات الفكرة الرئيسة التي يصوغون على أساسها
األسئلة ،ثم تكوين أسئلة حول الفكرة ذاتها ،وإعادة صياغة أسئلة أخرى على غرارها"
(عصر ،9111 ،ص )881
وأطلق عليها التسـاؤل التذاتي  ،وكتذلك يطلتق عليهتا إستتراتيجية االستتجواب التذاتي  ،ألنهتا تقتوم علتى استتجواب
الفرد لنفسه  ،فهو بموجبها يطـرح علتى نفسته العديتد متن األستئلة فتي أثنتـاء معالجتة المعلومتات  ،األمتر التذي يجعلته
أكثر اندماجا ً متع المعلومتات التتي يتعلمهتا  ،فيتنجم عتن ذلتك أن يكتون لديته وعتي بعمليتات تفكيتـره  ،كمتا أن معالجتة
المو ضتتـوع علتتى وفتتق هتتذه اإلستتتراتيجية تمكتتن المتتتعلم متتن استتترجاع مواقفتته الستتابقة وخبراتتته وتقصتتي نقتتاط القتتوة
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والضعف فيها  ،وفي ضـوء ذلك يتمكن من تعديلها أو تغييرها  ،كمـا أن األسئلة التي يطرحها المتعلم على نفسته متن
شأنها أن تساعده على االستيعاب الدقيق والفهم القائم على توليد أفكار وبناء عالقات بين أجزاء المادة .
(عطية  ، 8001 ،ص)841
خطوات استراتيجية التساؤل الذاتي
تتم تدريس هذه اإلستراتجية وفق ثالخ مراحل رئيسية هي( :قبل -وفي إثناء –وبعد) التعلم وعلى النحو اآلتي:
أوال :مرحلة ماقبل التعلم
يعرض المدرس فيها موضوع الدرس على الطالب ،ويدربهم على استخدام التساؤل الذاتي (أي األسئلة التي
يمكن للطالب أن يسألها لنفسه)؛وذلك بهدف تنشيط عمليات المعرفة التي تسبق الدرس ،ومن هذه األسئلة:
 - ١ما الهدف الذي أسعى لتحقيقه؟ بغرض إيجاد نقطة للتركيز تساعد الذاكرة قصيرة المدى على البدء في التفكير.
 - ٢لماذا أفعل هذا؟ بغرض إيجاد هدف يتجه نحوه التفكير.
 - ٣لماذا يعدُّ هذا الذي أفعله مه ًما؟ بغرض الوقوف على السبب من القيام بعمليات التفكير.
 -4كيف يرتبط هذا بما أعرفه من قبل؟ بغرض التعرف على العالقة بين المعرفة الجديدة ،والمعرفة السابقة
(عريان ،8007 ،ص.)899
والغرض من هذه االسئلة التي يوجهها الطلب لنفسه هو التعرف على ما لديه من معرفة سابقة حول موضوع
الدرس وإثارة اهتمامه ،حيث ان هذه المعرفة السابقة او التصورات القبلية تقاوم االختفاء اذا ما استعملت معها
استراتيجيات التدريس التقلدية ،والتعرف على هذه التصورات القبلية تساعد المعلم في تحديد تشكيل خبرات التعلم
ومساعدة الطلبة في الوصول الى مفهوم المقبول علميا ،وهذه االسئلة تخلق توجها عقليا معنيا لدى الطلبة وتخلق
لديهم دليال يوجههم في التعلم ومعالجة المعلومات (مارازانو وآخرون)992 ،8004 ،
ثانيا :خطوة التعليم
يقوم فيها المدرس بتدريب الطالب على أساليب التساؤل الذاتي؛ لتنشيط العمليات المعرفية ،ويمكن للمعلم
توجيه الطالب إلى أهمية متابعة األداء القرائي؛ وذلك بسؤال أنفسهم األسئلة التالية:
 - 1ما المعلومات التي يجب تذكرها؟ بهدف استرجاع المعلومات السابقة.
 - 5ما األسئلة التي أواجهها في هذا الموقف؟ بغرض اكتشاف الجوانب غير المعلومة.
 - 3هل احتات خطة معينة لفهم هذا أو تعلمه؟ بغرض تصميم طريقة للتعلم.
 - 4ما األفكار الرئيسة في هذا الموقف؟ بغرض إثارة االهتمام.
واإلجابة على هذه األسئلة تساعد الطالب على تنظيم معلوماته وتنظيمها وتذكرها ،وتوليد أفكار جديدة مما
وفي
يجعله يفكر في الخطوات التي تساعده في حل المشكلة من جوانبها المختلفة مما يجعلها أسهل في الحل
هذه المرحلة أيضا تتضق الجوانب الغامضة او غير المعلومة لدى الطلبة ،والتي يحتات الطلبة الى معرفتها عن
الموضوع المراد دراسته ،وفيه أيضا يتم تحديد األدوات والمواد المطلوبة إلجراء األنشطة ،كما يتم توضيق
الخطوات الالزمة ،والقواعد التي يجب تذكرها والتعليمات الواجب إتباعها ،كما يجب تحديد األهداف التي تم
وضعها مسبقا من قبل المدرس
(ابو عجوة ،8001 ،ص.)78
ثالثا :خطوة ما بعد التعليم
حيث يمرن المدرس الطلبة في هذه الخطوة على أساليب التساؤل الذاتي للتنشيط عمليات ماوراء المعرفة،
ومن أمثلة هذه األسئلة:
 -1كيف عملت في حل هذا السؤال؟ بغرض تقييم التقدم.
 -5هل احتات إلعادة حل السؤال؟ بغرض متابعة ما اذا كان هناك حاجة إلجراء آخر.
 -3هل ما تعلمته يقترب مما كنت أتوقع؟
 -4هل أستطيع حل السؤال بطريقة أخرى؟
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 -2هل هذا ما أريد الوصول إليه بالضبط؟
 -1كيف يمكن التحقق من صحة الحل؟
 -2هل أستطيع تعميم الحل بالنسبة لمسائل أخرى؟ نعرض االهتمام بالتطبيق في مواقف أخرى لربط المعلومات
الجديدة بخبرات بعيدة المدى.
واإلجابة عن هذه األسئلة تساعد الطلبة على تناول وتحليل المعلومات التي توصل اليها ثم تكاملها وتقيمها وكيفية
االستفادة منها (شهاب ،8000 ،ص )91
وهكذا يستطيع الطلبة ان يكشفوا الجوانب الغامضة لديهم ،وان يقوموا بتصحيق ما لديهم من مفــــــاهيم خاطئة،
ويحث بناء المعنى كنتيجة لتفاعل بين المعرفة والخبرة الجديدة ،وبذلك يستطيعون نقل معارفهم وخبراتهم المكتسبة
الى مواقف متشابهة (بهلول ،8004 ،ص )917
 أهمية إستراتيجية التساؤل الذاتي :للتساؤل الذاتي أهمية كبيرة  ،إذ يعد أسلوبا ً فعاالً ألعمال العقتل  ،وإثتارة عتدد متن األستئلة حتول شتيء موجتود أو
قائم  ،للوصول الى فكر جديد يؤدي الى أفكار إبداعية  ،فمن المفيد للطالب أن يوجه الطلبتة لنفستهم أستئلة قبتل التتعلم
وأثنتتاءه  ،فهتتذه األستتئلة الذاتيتتة تيستتر الفهتتم  ،وتشتتجعه علتتى التوقتتف والتفكيتتر فتتي العناصتتر المهمتتة فتتي المتتادة التتتي
يتعلمونها من حيث االفكار الرئيسة  ،والعالقة بين ما يقرؤونه وخبراتهم السابقة  ،مما يساعدهم علتى التوعي بدرجتة
فهمهم  ،وعلى التفكير فيما أنتجوه  ،ومراجعة خطوات عملهم  ،وتقييم ما أنجزوه ( .محمود  ، 8008 ،ص)491
إن إستراتيجية التساؤل الذاتي توفر فرصا ً للمناقشة والتفاعل مع المادة  ،وتحقـق في الوقت نفسه تعلما ً إيجابيا ً متن
خالل قدرة الطالب على تحمل مسؤولية التعلم  ،مما يؤدي الى تعلم ذي معنى قائما ً على الفهـم ( .العذذيفي ، 8001 ،
ص)19
تساعد هذه اإلستتراتيجية علتى تتوفير بيئتة تعليميتة تبعتث علتى التفكيتر  ،وتستاعد المتتعلم ليكتون إيجابيتا ً فتي جمتع
المعلومات وتنظيمها ومتابعتها وتقويمها في أثناء عملية التعلم  ،وتساعد أيضا ً على زيادة قدرة المتعلم علتى استتعمال
المعلومات وتوظيفها في مواقف التعلم المختلفة  ،وتحقيق تعلم أفضل بزيادة قدرة المتعلم على التفكير بطريقتة أفضتل
( .عطية  ، 8001 ،ص)19

الدراسات السابقة
دراسة ابو عجوة 8001،
اجريت هذه الدراسة في فلسطين وهدفت الى معرفة اثر استتراتيجية التستاؤل التذاتي فتي تنميتة مهتارات حتل المستألة
الكيميائية لطالب الصف الحادي عشر ،واتبعت الدراسة المنهج التجريبي وتم اختيتار عينتة البحتث بلتد عتددها ()15
طالب وتم تقسيمهم الى مجمعتين مجموعة تجريبية واخى ضابطة درست بالطريقة المعتادة وتتم مكافئتة المجمتوعتين
ف ي المتغيرات الدخيلة وتم اعداد اختبار مهارات حل المسألة الكيميائيتة (وتتم تطبيقته علتى المجمتوعتين قبليتا وبعتديا)
وتم التأكد من صدقه وثباته ودليتل للمعلتم واستتخدمت الوستائل االحصتائية اختبتار (ت) واختبتار متان وتنتي ومعامتل
االرتباط ونسب المئوية بوصفها وسائل احصائية وبعتد تطبيتق التجربتة وتحليتل النتتائج استفرت الدراستة عتن النتتائج
االتيتتة -:توجتتد فتتروق ذات داللتتة احصتتائية عنتتد مستتتوى ( )1012فتتي متوستتط اختبتتار حتتل المستتألة الكيمياويتتة بتتين
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجة التستاؤل التذاتي والمجموعتة الضتابطة التتي تدرستت بالطريقتة
االعتيادية لصالق المجموعة التجريبية .
( ابو عجوة ، 8001،ص،ث،ح)
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 دراسة شونج ()Sheung 2009اجريت هذه الدراسة في الصين هدفت الى استقصاء اثر استراتيجية التساؤل الذاتي على تعلم الطلبة اللغتة االنكليزيتة
كلغة للقراءة وتنمية الفهم اتجاه الطلبة نحو هذه االستراتيجية  ،تكونت عينة البحث ( )112طالبا وطالبة تخصص في
اللغة االنكليزية في المرحلة االولى في جامعة شتو انتا توزعتوا بتين مجمتوعتين ضتابطة وتجريبيتة وضتعت الدراستة
االسئلة االتية :
 -1هل استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي تعزز فهم الطلبة للغة االنكليزية كلغة اجنبية للقراءة .
 -5ما هي اتجاهات الطلبة نحو التدريب على استراتيجية التساؤل الذاتي .
واستعانت الدراسة باالختبار التائي وتحليل التباين االحادي وتقنيات المقابلتة شتبه المنضتمة الستكشتاف التتأثير وكتان
من نتائج البحث االتي :
 -1توجد فروق ذات داللة احصائية في متوسط التحصيل اداء طلبة في االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ككل .
 -5توجد فروق ذات داللة احصائية في متوسط اداء طلبتة فتي االختبتار القبلتي والبعتدي للمجموعتة الطتالب ذوات
القدرة على القراءة منخفضة اكثر من بقية المجموعات العالية والمتوسطة .
 -3توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )1012في متوسط مقياس االتجاه نحو التتدريب علتى استتراتيجة
التساؤل الذاتي في تطبيق المقياس القبلي والبعدي لصالق البعدي
 chang,2009 hui-fang(.ص)24-41

 دراسة العُذيفي ()8001وهدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية إستراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى
طالب الصف األول الثانوي .ولتحقيق ما هدفت إليه الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي ،حيث طبقت الدراسة
على عينة بلد حجمها ( )٠٥طالبًا من الصف األول الثانوي بمحافظة القنفذة .تم توزيعهم على مجموعتين تجريبية
مكونة من ( )٢٠طالبًا درست وفقًا إلستراتيجية التساؤل الذاتي ،وضابطة مكونة من ( )٢٠طالبًادرست بالطريقة
المعتادة .وتمثلت أدوات الدراسة وموادها في قائمة مهارات الفهم القرائي المناسبة للطالب ،وتم االقتصار على
المهارات التي حظيت بنسبة ٠٥من آراء المحكمين ،واختبار لقياسها ،طبقت قبليًا وبعديًا بعد التأكد من صدقه وثباته.
وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة توصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( ) ٥٠٥٠في التحصيل البعدي في مهارات الفهم الحرفي ،ومهارات الفهم االستنتاجي ،ومهارات الفهم النقدي،
ومهار ات الفهم التذوقي ،ومهارات الفهم اإلبداعي ،بعد ضبط التحصيل القبلي لصالق طالب المجموعة التجريبية. .
(العُذيفي ،8001،ص)88
 الموازنة بين الدراسات السابقة -1الهدف :تباينت الدراسات السابقة من حيث أهدافها اذ هدفت دراسة دراسة ابو عجوة  8001،اثر استراتيجية
التساؤل ا لذاتي في تنمية مهارات حل المسألة الكيميائية لطالب الصف الحادي عشر  ،اما دراسة chang,2009
) )hui-fangفقد هدفت استقصاء اثر استراتيجية التساؤل الذاتي على تعلم الطلبة اللغة االنكليزية كلغة للقراءة
وتنمية الفهم اتجاه الطلبة نحو هذه االستراتيجية  ،اما دراسة العُذيفي  ،فقد هدفت الى فعالية إستراتيجية التساؤل
الذاتي في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول الثانوي
 -5المنهج :جميع الدراسات اعتمدت المنهج التجريبي.
المرحلة الدراسية :أجريت الدراسات في مراحل دراسية متنوعة حيث أجريت دراسة ابو عجذوة  8001،ودراسذة
العُذيفي 8001على المرحلة الثانوية واجريت ودراسة  chang,2009 hui-fangفي المرحلة الجامعية .
 -3العينذذذة :تراوحتتتت العينتتتة فتتتي الدراستتتات الستتتابقة متتتا بتتتين ( )15طالتتتب فتتتي دراستتتة (ابتتتو عجتتتوة  )5112و
( )112طالتتتب وطالبتتتة فتتتي دراستتتة  )(chang,2009 hui) –fangو ( ) 21طالتتتب فتتتي دراستتتة (العُذذذذيفي
.)8001
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 -4جذذذنس العينذذذة  :أجريتتتت أغلتتتب الدراستتتات علتتتى التتتذكور وكدراستتتة (ابتتتو عجتتتوة( )5112ودراستتتة العتتتذيفي
)5112في حين دراسات أجريت على الذكور واالناخ كدراسة ).)chang,2009 hui-fang
 -2الوسائل اإلحصائية :تباينت الدراسات السابقة في وسائلها اإلحصائية.
 -1النتائج :جميع الدراسات اظهرت تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة.
-1
-5
-3
-4

جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:
لقد أفاد الباحث من الدراسات السابقة في جوانب عديدة هي:
تحديد هدف البحث.
اعتماد التصميم التجريبي المناسب لظروف البحث الحالي وهدفه.
تحديد حجم العينة وأسلوب اختيارها.
اختيار الوسائل اإلحصائية المناسبة إلجراءات البحث الحالي وهدفه.

الفصل الثالث
منهج البحث وإجراءاته
في هذا الفصل سيتناول الباحث عرضا ً لمنهج البحث وإجراءاته وكما يلي:
أوالً  :منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج التجريبي لتعرف على (اثر استراتيجية التساؤل االذاتي في تحصيل مادة التاريخ العربي
اإلسالمي لدى طالب الصف الثاني المتوسط) ألنه المنهج المناسب لطبيعة البحث وهدفه ،فضالً عن انه احد المناهج
المستخدمة في البحوخ التربوية والنفسية.
 -9اختيار التصميم التجريبي:
تم اختيار التصميم التجريبي المعروف بأَسلوب المجموعتين المتكافئتين (تصميم تجريبي ذو ضبط محكم) أَي كتل
أَسلوب يعد ضابط لهَسلوب الثاني وذلك لمالئمته طبيعة البحث وأَهدافه ،والتجريتب هتو التغييتر المتعمتد والمضتبوط
للشتتروط المحتتددة لحتتادخ متتا ومالحظتتة التغيتترات الناتجتة فتتي الحادثتتة نفستتها وتفستتيرها واألستتباب التتتي أثتترت عليتته
(الكاظمي.)8098 ،973 ،
و يعد اختيار التصميم التجريبي أولى الخطوات التي تقع على عاتق الباحث عند إجرائه تجربة علمية ،إذ أن سالمة
التصميم وصحته هما الضمان األساس للوصول إلى نتائج سليمة ودقيقة ولذا اعتمد الباحث تصميما ً تجريبيا ً ذا ضبط
جزئي ،واختبار تحصيلي بعدي ،وعلى ما يوضحه شكل (:)1
المتغير المستقل

االختبار

تجريبية

استراتجية التساؤل الذاتي

اختبار بعدي

ضابطة

________

اختبار بعدي

المجموعة

شكل ( )9يبين التصميم التجريبي
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 -5مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث الذي اختير بصورة قصدية من المدارس المتوسطة النهارية للبنين فتي مديريتة تربيتة قضتاء
الخالص التابعة إلى المديرية العامة لتربية محافظة ديتالى  ،وباالختيتار العشتوائي ظهترت متوستطة الواقتدي للبنتين
ميدانا للبحث.
 -3عينة البحث:
ً
بعتتد أن حتتددت المدرستتة عشتتوائيا التتتي ستتتطبق فيهتتا التجربتتة زار الباحتتث المتوستتطة عينتتة البحتتث ،ووجتتد ان
المرحلة الثانية فيها متكونة من شعبتين ،وبطريقة السحب العشتوائي اصتبحت شتعبة ( ب) البتالد عتدد طالبهتا ( )31
طالب تمثل المجموعة التجريبية وشعبة (أ) البالد عدد طالبها ( )31طالب تمثل المجموعة الضابطة.
وبعد استبعاد الطالب الراسبين البالد عددهم ( )2طالب أصبق المجموع النهائي للطالب (عينة البحتث) ( )21طالبتة
وجدول ( )1يوضق ذلك.
جدول ( ) 9
يمثل طالبات مجموعتي البحث
عدد الطالبات
الشعبة
المجموعة
التجريبية

ب

52

الضابطة

أ

52

المجموع

21

 -4تكافؤ مجموعتي البحث:
لقد كافأ الباحث إحصائيا ً بين مجموعتي البحث (التجريبيتة والضتابطة) فتي عتدد متن المتغيترات لكونهتا قتد تتؤثر فتي
سالمة تجربة البحث.
أ -العمر الزمني للطالب محسوب بالشهور:
بلد المتوستط الحستابي للمجموعتة التجريبيتة ( )121،112وللمجموعتة الضتابطة ( )112،232وبلغتت القيمتة التائيتة
المحستتوبة ( )1،221وهتتي اقتتل متتن القيمتتة الجدوليتتة البالغتتة ( )5،151عنتتد درجتتة حريتتة ( )24وهتتذا يتتدل علتتى ان
مجموعتي البحث متكافئتان في العمر الزمني وجدول ( )5يبين ذلك:
جدول ()8
يبين الوسط الحسابي والتباين والقيمة الجدولية والمحسوبة ألعمار طالب مجموعتين البحث
مستوى الداللة
القيمة التائية
درجة
التباين
الوسط
العدد
المجموع
الحرية
الحسابي
الجدولية
المحسوبة
1.12
5،151
1،221
24
52،22
112،121
52
التجريبية
31،111 112،232
52
الضابطة
ب -درجات مادة التاريخ النهائية للصف األول المتوسط للعام الدراسي :8092-8093
بلتتد المتوستتط الحستتابي للمجموعتتة التجريبيتتة ( )210514وللمجموعتتة الضتتابطة ( )210522وبلغتتت القيمتتة التائيتتة
المحسوبة ( )10143وهي اقل من الجدولية البالغة ( )5،151عند درجتة حريتة ( )24وهتذا يتدل علتى ان مجمتوعتين
البحث متكافئتان في درجات مادة التاريخ ،وجدول ( )3يبين ذلك:
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المجموع

التجريبية

جدول ( )7
يبين الوسط الحسابي والتباين والقيمة الجدولية والمحسوبة
لدرجات مادة التاريخ لمجموعتي البحث في االمتحان النهائي للصف األول متوسط
القيمة التائية
درجة الحرية
التباين
الوسط
العدد
الحسابي

210514

52

22

1222،211

مستوى
الداللة

المحسوبة

الجدولية

10143

5،151

1.12

1442،12

210522
52
الضابطة
ت -التحصيل الدراسي لألب :
تم الحصول على التحصيل الدراسي لإلباء عن طريق استمارة المعلومات والبطاقة المدرسية حيث تم تقسيم مستتوى
التحصيل الى فئات أربع وللتحقق من تكافؤ المجموعتين في هذا المتغير استعمل اختبار كاي تربيع وجدول ( )4يبين
ذلك.
جدول ()4
يبين قيمة مربع كاي تربيع في التحصيل الدراسي لألباء بين مجموعتي البحث
مستوى
قيمة كاي تربيع
دجة
العدد
التحصيل الدراسي لهب
المجموعة
الحرية المحسوبة الجدولية الداللة
كلية فما
اعدادية
متوسطة
أبتدائية
فوق
52
11
2
2
1
التجريبية
1.12
2،21
1.222
3
52
2
2
1
2
الضابطة
21
12
15
11
14
المجموع
تبين من جدول ( ) 4أن قيمة كأي تربيع ( )1.222اقل من القيمة الجدولية ( )2،21وهذا يشير إلى أنها غير دالة
إحصائيا ما يؤكد ان مجموعتي البحث متكافئتان في هذا المتغير.
هــ -التحصيل الدراسي لالم :
تم الحصول على التحصيل الدراسي لإلباء عتن طريتق استتمارة المعلومتات والبطاقتة المدرستية اذ تتم تقستيم مستتوى
التحصيل الى فئات اربع وللتحقق من تكافؤ المجموعتين في هذا المتغير استعمل اختبار كاي تربيع وجدول ( )2يبين
ذلك:
جدول ()1
يبين قيمة مربع كاي تربيع في التحصيل الدراسي لالم بين مجموعتي البحث
المجموعة
ابتدائية
التجريبية
الضابطة
المجموع

4
8
90

التحصيل الدراسي لألب
اعدادية
متوسطة
1
1
94

3
3
94

العدد
كلية
فما
فوق
2
90
92

82
82
18

دجة
الحرية

7

قيمة كاي تربيع
الجدولية
المحسوبة

0،198

3،29
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مستوى
الداللة

0.01

تبين من جدول ( ) 2أن قيمة كأي تربيع ( )1،211اقتل متن القيمتة الجدوليتة ( )2،21وهتذا يشتير إلتى أنهتا غيتر دالتة
إحصائيا ما يؤكد ان مجموعتي البحث متكافئتان في هذا المتغير.
 -1درجات اختبار الذكاء:
طبق الباحث قبل بدء التجربة اختبار الذكاء – اختبار رافن – المقنن على البيئة العراقية على طتالب مجمتوعتي
البحتتث وبلتتد المتوستتط الحستتابي للمجموعتتة التجريبيتتة ( )31،222وللمجموعتتة الضتتابطة ( )31،122وبلغتتت القيمتتة
التائية المحسوبة ( )1،315وهي اقل من القيمة الجدولية البالغة ( )5،151عند درجة حرية ( )24وهذا يتدل علتى ان
مجموعتي البحث متكافئتان في الذكاء وجدول ( )1يبين ذلك:
جدول ()8
يبين الوسط الحسابي والتباين والقيمة الجدولية والمحسوبة لالختبار الذكاء
مستوى
القيمة التائية
درجة
التباين
الوسط
العدد
المجموع
الداللة
الحرية
الحسابي
الجدولية
المحسوبة
1.12
5،151
1،315
24
113،212
31،222
52
التجريبية
133،211
31،122
52
الضابطة
وزيادة على متا تقتدم متن إجتراءات التكتافؤ اإلحصتائي بتين مجمتوعتي البحتث ،حتاول الباحتث تفتادي اثتر بعتض
المتغيرات الدخيلة الى انها تؤثر في هذا النوع من التصتاميم التجريبيتة ،وفيمتا يتأتي عترض لهتذه المتغيترات الدخيلتة
وكيفية ضبطها :
أ -االندثار التجريبي :لم تتعرض التجربة طوال مدة إجرائها إلى ترك أو انقطاع أو انتقال احد الطالب من صف إلتى
آخر أو من المدرسة واليها ،عدا بعض حتاالت الغيتاب الفرديتة التتي حصتلت لتدى مجمتوعتي البحتث بنستب ضتئيلة،
وبشكل يكاد يكون متساوياً.
ب -ظروف التجربة والحوادخ المصاحبة :يمقصد بتالحوادخ المصتاحبة الحتوادخ الطبيعيتة التتي يمكتن حتدوثها أثنتاء
تطبيق التجربة مثتل الكتوارخ ،والفيضتانات ،والتزالزل ،واألعاصتير ،والحتوادخ األخترى كتالحروب وغيرهتا ممتا
يعرقل سير التجربة ،ولم تتعرض التجربة في البحث الحالي إلى أي ظترف طتارأ أو حتادخ يعرقتل ستيرها ،ويتؤثمر
في المتغير التابع بجانب المتغيرات المستقلة لذا يمكن القول بان أثر هذا العامل أمكن تفاديه.
ت -الفروق في اختيار العينة حاول الباحث – قدر المستطاع  -تفادي أثر هذا المتغير في نتائج البحتث وذلتك بتحجراء
التكافؤ اإلحصائي بين طالبات مجموعتي البحث في خمسة متغيرات يمكن أن يكون لتداخلها مع المتغيرات المستقلة
أثر في المتغير التابع.
ٌ
م
د -أداة القياس :استتعملت أداة موحتدة لقيتاس تحصتيل طتالب مجمتوعتي البحتث وهتي اختبتار تحصتيلي موحتد أعتدمه
الباحث ألغراض البحث الحالي.
و -سرية البحتث :حترص الباحتث علتى سترية البحتث باالتفتاق متع إدارة المدرستة علتى عتدم إخبتار الطتالب بطبيعتة
البحث وهدفه ،كي ال يتغيمر نشاطهم أو تعاملهم مع التجربة مما قد يؤثر في سالمة التجربة ونتائجها.
ر -توزيتتع الحصتتص  :حصتتلت الستتيطرة علتتى هتتذا العامتتل متتن ختتالل التوزيتتع المتستاوي للحصتتص بتتين مجمتتوعتي
البحث ،إذ كان الباحث يدمرس اربع حصص أسبوعيا ً بواقتع حصتتان لكتل مجموعتة ،علتى وفتق متنهج وزارة التربيتة
لمادة التتاريخ العربتي اإلستالمي للصتف الثتاني المتوستط  ،إذ اتفتق الباحتث متع إدارة المدرستة ومتدمرس التتاريخ فتي
المدرستتة علتتى تنظتتيم جتتدول توزيتتع الحصتتص بحيتتث تكتتون متتادة التتتاريخ العربتتي االستتالمي فتتي ايتتام ( الثالثتتاء،
واالربعاء) ،وجدول (  ) 2يوضق ذلك.
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جدول ( ) 3
توزيع حصص مادة التاريخ على طالب مجموعتي البحث
الساعة 2.2
الساعة 2.12
األيام
التجريبية
الضابطة
الثالثاء
الضابطة
التجريبية
االربعاء
متطلبات البحث
أ – تحديد المادة العلمية :
 حتتدد الباحتتث المتتادة العلميتتة المشتتمولة بالبحتتث التتتي درستتت لطتتالب المجمتتوعتين (التجريبيتتة والضتتابطة) متتن
مفردات كتاب التاريخ العربي االسالمي المقرر تدريسه لطالب الصتف الثتاني المتوستط  ،لستنة ( )5112ومتن اهتم
موضوعاته-:
 مكة قبل االسالم ،دار الندوة ،االيالف.
 الرسول في مكة ،والدته ونشأته ،ممارسته الحياة االجتماعية ونزول الوحي والدور السري العلني.
 الهجـرة الـى الحبشة ،المقاطعة ،محاولة نشر الدعوة خارت مكة .بيعة العقبة األولى – بيعة العقبة الثانية.
 الهجرة الى يثرب ،بناء المسجد ،المؤاخاة ،األمة الواحدة ،وثيقة المدينة ،الجهاد في سبيل هللا.
 غزوة بدر سنة 5هـ ،نتائج غزوة بدر وغزوة احد سنة 3هـ ،عزوة األحزاب (الخندق) سنة 2هـ
 صلق الحديبية ،نتائج صلق الحديبية.
 تآمر اليهود على العرب المسلمين.
ب -األهداف السلوكية:
الغرض السلوكي هو ما يستطيع المتعلم ان يظهره من القدرات والمهارات والميتول والرغبتات واالتجاهتات بعتد
تعلمه لمجموعة محددة من المفاهيم أَو المبادأ أَو الحقائق خالل مدة زمنية قصيرة (دروزة)11 ،8000 ،
وقد صا الباحث (  ) 21هدفا ً سلوكيا ً معتمدا ً على األهداف العامتة ومحتتوى الموضتوعات التتي ستتدرس ختالل
مدة التجربة ،موزعة على المستويات الثالثة األولى من تصنيف بلوم (المعرفة ،والفهتم ،والتطبيتق ) ،وبغيتة التثبتت
متتن صتتالحيتها واستتتيفائها لمحتتتوى المتتادة الدراستتية عرضتتت علتتى مجموعتتة متتن الخبتتراء والمتخصصتتين فتتي متتادة
التاريخ وطرائق تدريسها وفتي القيتاس والتقتويم وعتدد متن مدرستي متادة التتاريخ ومدرستاتها فتي المرحلتة الثانويتة،.
وبعتد تحليتل استتجابات الخبتراء عتدلت بعتتض األهتداف ،وحتذفت األهتداف التتي لتتم تبلتد نستبة االتفتاق التتي اعتمتتدها
الباحث وهي (  ) % 21فأكثر ،وبذلك أصبق عدد األهداف السلوكية بشكلها النهائي (  ) 21هدفا ً سلوكياً.
ح -إعداد الخطط التدريسية:
تعد الخطط عملية إجرائية تسبق التنفيذِ ،إذ من خاللها يحدد المتدرس المفتاهيم التتي يريتد ِإكستابها لطالبته (الشذريف،
.)34 ،9111
لمتا كتان إعتتداد الخطتط التدريستتية يعتد واحتتداً متن متطلبتات التتتدريس النتاجق فقتتد اعتد الباحتتث خططتا ً تدريستتية
للموضوعات التي سيتم تدريسها خالل مدة التجربة من كتاب التاريخ العربي االسالمي للصف الثتاني المتوستط ،فتي
ضوء محتوى الكتاب واألهداف السلوكية المصاغة ،وعلى وفق استراتيجية التستاؤل التذاتي ،والطريقتة التقليديتة ،تتم
عرض جميع هذه الخطط على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في التتاريخ وطرائتق تدريسته الستتطالع آرائهتم
ومالحظاتهم ومقترحاتهم لغرض تحسين صياغة تلك الخطط ،وجعلها سليمة وتضمن نجاح التجربتة ،وفتي ضتوء متا
أبداه الخبراء من اراء ومالحظات أجريت بعض التعديالت الالزمة عليها ،وأصبحت بصورتها النهائية
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أداة الـــــــــــبحث
فيما يلي عرض إلجراءات إعداد أداتي البحث-:
 -1االختبار التحصيلي:
أن من متطلبات البحث الحالي وجود اختبار تحصيلي لقياس اثر المتغير المستقل فتي المتغيتر التتابع ولعتدم وجتود
اختبار تحصيلي جاهز فقد قام الباحث بأعداد اختبار تحصيلي باالعتماد على محتوى المادة واألهتداف الستلوكية وقتد
تم أعداد االختبار بالخطوات اآلتية -:
أ -إعداد الخريطة االختبارية :
ً
ً
تعتتد الخريطتتة االختياريتتة مخططتا تفصتتيليا لالختبتتار التحصتتيلي التتذي يشتتمل جتتز ًء متتن المتتادة الدراستتية يتحتتدد فيهتتا
مستويات األهداف والنتواتج التعليميتة متع التوزن النستبي لكتل مستتوى مقابتل كتل موضتوع لتذا أعتد الباحتث خريطتة
اختباريه مشتملة على الموضوعات الست واألهداف السلوكية للموضوعات.
جدول ()2
يبين الخريطة االختيارية لألهداف السلوكية وعدد فقرات اختبار التحصيل موزعة بحسب األهمية النسبية
لمستويات بلوم الثالث األولى
األهميتتتتتتتتتتتتة األهداف السلوكية
المستويات
النسبية
الموضوعات
عدد األسئلة
تطبيق%31
فهم%31
معرفة%41
1
5
5
5
%54
مكة قبل اإلسالم
4
1
1
5
التتتدور الستتتري والهجتتترة %11
إلى الحبشة
الهجرة الى يثرب
معركة بدر واحد

%15
%51

1
5

1
5

1
1

3
2

صلق الحديبية
تأمر اليهود على العرب

%15
%11

1
5

1
1

1
1

3
4

المجموع

%111

11

2

2
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َّ
إن جدول المواصفات هو مخطط تفصيلي يتضمن العناوين الرئيسة لمحتوى المادة الدراسية ونسبة التركيز المحتوى
َ
وعدد األسئلة المخصص لكل جزء ،أن أعداد الخارطة االختيارية يعطي صدق كبير لالختبار ويزيد متن ثقتة المتتعلم
بعدالة االختبار( .الظاهر)20 :8008 ،
ب -صياغة فقرات االختبار :
ً
اعتمد الباحث االختبار من متعدد أساسا في اختباره ،وقد بلد عتدد الفقترات االختياريتة بصتيغتها األوليتة ( )52فقترة،
موزعتتة علتتى الفصتتول الثالثتتة المقتترر تدريستتها ،ومغطيتتة لههتتداف الستتلوكية التتتي أعتتدها الباحتتث وباالعتمتتاد علتتى
الخارطة االختيارية التي أعدها لهذا الغرض.
جـ -صدق االختبار:
ويعد الصدق من الشروط المهمة الواجب توافرها في أداة البحث وتكون االداة صتادقة اذا كانتت قتادرة علتى متا
أعدت لقياسه فعالً(أبو عواد  ،ونوفل ،8098ص )923وبغية التثبت من صتدق االختبتار التذي أعتده الباحتث عترض
متع الخريطتتة االختباريتة علتتى عتدد متتن الخبتراء والمتخصصتتين فتي التتتاريخ ،وفتي العلتتوم التربويتة والنفستتية إلبتتداء
آرائهم ومالحظاتهم حول صالحية الفقرات في قياس ما وضعت ألجل قياسه.
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وبعد أن حصل الباحث علتى مالحظتات الخبتراء وآرائهتم عتدلت بعتض الفقترات ،وأُعيتدت صتياغة بعضتها اآلختر،
وحذفت بعض الفقرات؛ ألنها لم تحصل على نسبة الموافقــة التـي حـددها الباحثتان بتـ (  ) % 21فتأكثر متن مجمتوع
الخبراء الكلي فأصبق االختبار مكونا ً من (  ) 52فقرة.
اعتمد الباحث في ايجاد الصدق على األتي:
 .9الصدق الظاهري :
إن الصدق الظاهري يدل على المظهر العام لالختبار بوصفه وسيلة من وسائل القياس اي انه يدل على مدى
مالءمة االختبار للطلبة ووضوح تعليماته (أبو لبدة ،9121،ص)871
وعرضت فقرات االختبار بصورته األولية على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص الخبراء
والمتخصصين في التاريخ ،وفي العلوم التربوية والنفسية ابداء آرائهم حول صالحية الفقرات ومالءمتها لههداف
السلوكية التي وضعت من أجلها ومدى مناسبتها للمستويات المعرفية المحددة  ،وبعد التعديل وحذف بعض الفقرات
التي اجراها الباحث وحصولها على نسبة موافقة من مجموع الخبراء تحقق الصدق الظاهري  ،فاصبق االختبار
جاهزاً للتطبيق
 .8صدق المحتوى :
يقصد بصدق المحتوى المدى الذي يمثل فيه االختبار نصا ً محددا ً من المحتوى المكون من المواضيع والعمليات
(ملحم  ، 8001 ،ص. )834
عرض الباحث فقرات االختبار التحصيلي مع األهداف السلوكية على مجموعة من الخبراء والمتخصصين
لمعرفة مدى مالءمة االختبار لقياس محتوى المادة من خالل اهدافها السلوكية ومن حيث سالمة بنائها ومدى
مالءمتها لمستوى طالب الصف الثاني المتوسط  ،وحصل على اتفاق الخبراء مع االخذ بمالحظاتهم إذ حذفت بعض
الفقرات وعدلت فقرات أخرى تعديالت بسيطة في صياغتها  ،لذا يعد االختبار يتمتع بصدق المحتوى .
تطبيق االختبار التحصيلي على عينة استطالعية
للتأكد من الخصائص السايكومترية لالختبار ووضوح فقراته وتقدير الوقت المناسب لإلجابة ،طبق الباحتث االختبتار
على عينة من طالب الصف الثاني المتوسط من مجتمع البحث نفسه ولها مواصفات عينة البحث نفسها كان عتددها (
 ) 51طالب من طالب ابن الهيثم للبنين ،فاتضق إن الفقرات كانت واضحة وغير غامضة لدى الطالب ،وان متوسط
الوقت المستغرق في اإلجابة هو (  ) 51دقيقة وأحتسب من خالل المعادلة اآلتية:
متوسط الزمن=

مجموع الزمن الذي استغرقته أول طالب +مجموع الزمن الذي استغرقته ثاني طالب .......... +طالب

عددهم
التحليل االحصائي لفقرات االختبار
 .1القوة التمييزية:
بعد أن حسب الباحث القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االختبار وجدها تتراوح بتين ( )1 ،33و ( ،)1 ،13وتعتد
الفقرة جيدة اذا كانت قوة تميزها ( )%31فما فوق (عودة )512 ،1222 ،لذا أبقى الباحث على الفقترات جميعهتا متن
دون حذف أو تعديل.
 .5معامل الصعوبة:
بعد أن حسب الباحث معامل صعوبة كل فقرة من فقترات االختبتار وجتدها تتتراوح بتين ( )1 ،31و (، )1 ،12
وهذا يعني ان فقرات االختبار تعد مقبولة  ،حيث ان االختبار جيد اذ تراوحت نسبة صعوبة فقراتته بتين ( 21 – 51
 ( ) %الفتالوي )921 : 8004 ،وهذا يعني أن فقرات االختبار جميعها تعد مقبولة.
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 .3فعالية البدائل الخاطئة.
بعتتد أن أجتترى الباحتتث العمليتتات اإلحصتتائية الالزمتتة لتتذلك ،ظهتتر لديتته إن البتتدائل الخاطئتتة لفقتترات االختبتتار
التحصيلي قد جذبت إليها عددا ً من طالب المجموعتة التدنيا اكبتر متن طتالب المجموعتة العليتا ،اذ انهتا تراوحتت بتين
( ، )%54 -%2لذا تقرر اإلبقاء عليها جميعها من دون حذف أو تعديل.
ثبات اختبار التحصيل:
يقصد بثبات االختبار التوصل إلى النتائج نفسها عند اعادة تطبيقه على العينة نفسها ويترى )Ebel 1970)،أن
ثبات االختبار يعني دقة فقراته اتساقها فيما بينها في قياس الخاصية المراد قياسها (داود .)988 : 9110 ،
وقد اجرى الباحث طريقة اعادة االختبار على العينة االستطالعية لحستاب ثبتات االختبتار وكتان االختبتار االول
عن االختبار الثاني اجري بعد ( )14يوماً ،ولدى تصحيق اجابات االختبارين استعمل الباحث معامل ارتباط بيرستون
فبلد معامل الثبات ( )1.25وتعد درجة ثبات مناسبة ألغراض البحث وطبيعته.
تطبيق تجربة البحث
بعتتتد انتهتتتاء التجربتتتة وفتتتي األستتتبوع األول متتتن انتهتتتاء التجربتتتة اجتتتري الباحتتتث اختبتتتارا ً فتتتي الموضتتتوعات التتتتي
درستتتها وطبتتتق االختبتتت ار علتتتى طتتتالب مجمتتتوعتي البحتتتث ( التجريبيتتتة والضتتتابطة) فتتتي يتتتوم االربعتتتاء المصتتتادف
 5112/1/4الستتتاعة التاستتتعة والنصتتتف ،بعتتتد ان نظتتتم الطتتتالب فتتتي القاعتتتات الدراستتتية واشتتترف الباحتتتث بنفستتته
علتتتى ستتتير االختبتتتار وتوضتتتيق الهتتتدف متتتن االختبتتتار وكيفيتتتة االجابتتتة علتتتى االختبتتتار متتتن اجتتتل المحافظتتتة علتتتى
سالمة التجربة.
طريقة تصحيح االختبار
أعطى الباحث ( )1درجات لإلجابة الصحيحة لكل فقرة من فقرات االختبتار و(صتفر) لإلجابتة غيتر الصتحيحة ،وقتد
عوملت الفقرات المتروكة والفقرات التي لم تكتن االجابتة عنهتا واضتحة واالجابتات الناقصتة معاملتة االجابتات الغيتر
صحيحة.
الوسائل اإلحصائية:
5
 -1مربع كا
كا = 5مج ــــــــ
مج = المجموع
ل = التكرار المالحظ
ق = التكرار المتوقع

(ل–ق)

5

ق

 -5معامل ارتباط بيرسون الستخرات ثبات األداة
ر=

ن مج س ص – (مج س (مج ص)

[ ن مج س ( – 5مج س ) [] 5ن مج ص ( – 5مج ص ) ] 5
نصع+نصد
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معادلة صعوبة الفقرة =
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن
مج ص ع – مج ص د
معادلة تمييز الفقرة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
½ (ع  +د)
نعم–ندم
 -2فعالية البديل =
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن
 -1االختبار التائي ( )T- testلعينتين مستقلتين
س + 1 -س5 -
_______________________________
ت=
(ن  ) 1-1ع+1 5

5 1(ن) 5ع 5

_____________________ (
(ن+ 1ن)5- 5

)
(عون ، ، 5112 ،ص)24،987،994

الفصل الرابع
نتائج البحث
عرض النتائج وتفسيرها
علتتى ضتتتوء اإلجتتتراءات التتتتي اعتمتتتدها الباحتتتث فتتتي الفصتتتل الستتتابق ،تعتتترض النتتتتائج التتتتي توصتتتل إليهتتتا البحتتتث
وتحليلهتتتتا وتفستتتتيرها فتتتتي ضتتتتوء األدبيتتتتات التربويتتتتة علتتتتى وفتتتتق هدفتتتته وفرضتتتتيته متتتتن ختتتتالل المقارنتتتتة بتتتتين
متوستتطات درجتتات اختبتتار طتتالب مجمتتتوعتي البحتتث فتتي متتادة التتتاريخ العربتتتي االستتالمي ،وفيمتتا يلتتي عتتترض
لها:
أوالً  :عرض النتائج:
للتعتتترف علتتتى أثتتتر استتتتراتيجية التستتتاؤل التتتذاتي فتتتي تحصتتتيل متتتادة التتتتاريخ العربتتتي االستتتالمي والتتتتي تتتتنص
فرضيته على:
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لتتتتيس هنالتتتتك فتتتترق ذو داللتتتتة إحصتتتتائية بتتتتين متوستتتتط درجتتتتات تحصتتتتيل طتتتتالب المجموعتتتتة التجريبيتتتتة التتتتذين
يدرستتتون متتتادة التتتتاريخ العربتتتي اإلستتتالمي باستتتتعمال استتتتراتيجية التستتتاؤل التتتذاتي ومتوستتتط درجتتتات تحصتتتيل
طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة نفسها باستعمال الطريقة التقليدية :
جدول ()1
يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمتان المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث في مادة
التاريخ العربي االسالمي
مستوى الداللة
درجة
التائية
القيمة
التباين
االنحراف
المتوسط
العدد
المجموعة
الجدولية الحرية
المعياري
الحسابي
المحسوبة
التجريبية
الضابطة

52
52

12.145
11.325

2.431
5.212

52.422
2.421

11.212

5،151

24

دالة احصائيا ً عند
()1.12

متتتن مالحظتتتة الجتتتدول ،ان متوستتتط درجتتتات طتتتالب المجموعتتتة التجريبيتتتة التتتذين درستتتوا متتتادة التتتتاريخ العربتتتي
اإلستتتتتالمي باستتتتتتعمال استتتتتتراتيجية التستتتتتاؤل التتتتتذاتي ( )12.145بتبتتتتتاين مقتتتتتداره ( ،)52.422وبلتتتتتد متوستتتتتط
درجتتتتات طتتتتالب المجموعتتتتة الضتتتتابطة التتتتذين درستتتتوا متتتتادة التتتتتاريخ العربتتتتي االستتتتالمي بالطريقتتتتة التقليديتتتتة
( )11.325يتبتتتاين مقتتتداره ( ،)2.421وعنتتتد استتتتعمال االختبتتتار التتتتائي لمعرفتتتة الفتتترق بتتتين مجمتتتوعتي البحتتتث
ظهتتتر هنتتتاك فتتترق ذو داللتتتة احصتتتائية عنتتتد مستتتتوى ( )1.12بدرجتتتة حريتتتة ( )24لمصتتتلحة طتتتالب المجموعتتتة
التجريبيتتتتة اذ كانتتتتت القيمتتتتة التائيتتتتة المحستتتتوبة ( )11.212وهتتتتي اكبتتتتر متتتتن القيمتتتتة التائيتتتتة الجدوليتتتتة البالغتتتتة
( )5،151وبذلك ترفض الفرضية الصفرية.
ثانيا ً  :تفسير النتائج
متتن ختتالل النتتتائج التتتي أستتفر عنهتتا هتتذا البحتتث التتتي أظهتترت تفتتوق طتتالب المجموعتتة التجريبيتتة التتذين درستتوا
باستراتيجية التساؤل الذاتي علتى طتالب المجموعتة الضتابطة التذين درستوا بالطريقتة التقليديتة فتي اكتستاب المفتاهيم
وهذا التفوق يمكن أن يعزى إلى:
 يرى الباحث اهتمام استراتيجية التساؤل الذاتي بالطالب وعدم الغاء دورهم داختل الصتف وكتذلك اعطائته دور
القائد والموجه الى المعلم والمدرس اضافة التى ادواره الستابقة فتي توجيته تفكيتر الطتالب ممتا ادى التى تحقيتق نتتائج
تعليمية جيدة.
 استقالل الطالب أثناء عملية التعلم ،واعتمادهم على أنفسهم في اكتساب المعارف ،والتفاعتل معهتا بشتكل مباشتر
من خالل أنشطة التعلم والقراءة الواعية ،مما وفر منا ًخا مالئ ًما للوصول إلى تعلم ذي معنى قتائم علتى الفهتم وازديتاد
تحصيلهم  ،إن استراتيجية التساؤل الذاتي نقلت الطالب من النمط التقليدي إلى نمط جديد مبني على العمليات العقليتة
وجعلته محور العملية التعليمية .
(عطية)803 :8002 ،
يرى الباحث ان استتراتيجية التستاؤل التذاتي أدت إلتى إضتفاء جتو متن الحيويتة بتين طالتب مجيتب أو طالبتة مجيبتة
وطالب يستال وطالتب يجيتب وآختر يحلتل وآختر يعقتب علتى تحليلته ،وكتل هتذا يتؤدي إلتى إثتارة التفكيتر لتدى الطلبتة
ويساعدهم على اكتساب الحقتائق متن تلقتاء أنفستهم وينمتي لتديهم القتدرة علتى تكتوين رأي شخصتي متنظم قتادر علتى
تنظيم المعلومات وترتيبها وتصنيفها.
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الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

اوالً /االستنتاجات
 -9افضلية استراتيجية التساؤل الذاتي في زيادة تحصيل مادة التاريخ العربي االسالمي لدى طالب الصف الثاني
متوسط ،إذ ساعدهم على رفع مستوى تحصيلهم أكثر من الطريقة التقليدية
 -5التدريس باستعمال استراتيجية التساؤل الذاتي أثر في تحسين مستوى تحصيل طالب المجموعة التجريبية أكثر
من طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية.
 -3أضفت استراتيجية التساؤل الذاتي على الدرس حيوية والجدة ،وسمق للطلبة بالمشاركة والتحدخ وتكوين
الحقائق افضل من الطريقة التقليدية عند طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي.
ثانياً /التوصيـــات
في ضوء نتائج البحث الحالي واستنتاجاته يوصي الباحث باآلتي:
 -1االهتمام باالستراتيجيات الحديثة في تدريس مادة التاريخ واعتمادها ما أمكن من التدريس.
 -1اعتماد استراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس مادة التاريخ العربي االسالمي
 -5تدريب مدرسي مادة التاريخ الستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في التدريس من خالل إشراكهم في دورات
تدريبية بهذه االستراتيجية لكي يتمكنوا من مساعدة الطالب على زيادة تحصيلهم.
ثالثاً /المقترحــــــات
استكماالً لنتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث اآلتي:
 - 1اجراء دراسات مماثلة عن اثر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في متغيرات
أخرى كالتفكير الناقد والتخيل اإلبداعي ومراحل دراسية أخرى.
 -5اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية للمراحل التعليمية األخرى مثتل :الصتف الرابتع والختامس اإلعتدادي فتي
مواد أُخرى مثل :الجغرافية ،واللغة العربية أو مواد أُخرى
 -3دراسة اثر استعمال استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية المهارات التفكير التاريخي .
 -4إجراء دراسة للتعرف على اثر استراتيجيات تدريس أخرى مثل( :لعب األدوار ،خرائط المفاهيم ،العصف
الذهني ،التعلم باالكتشاف ،التعلم التعاوني ،ما وراء المعرفة).
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ابن منظور  ،أبو الفضل جمال الدين بن مكرم (5112م) لسان العرب  ،المجلد االول  ،ط ، 4دار صادر ،
بيروت .
أبو حويج ،مروان ( ، )5112المناهج التربوية المعاصرة ومفاهيمها ،عناصرها -أسسها وعملياتها  ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
ابو عجوة ،حسام صالح  ،اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات حل المسألة الكيميائية لطالب
الصف الحادي عشر ،غزة فلسطين ،5112،رسالة ماجستير غير منشورة.
أ بو عواد  ،فريال دمحم  ،ونوفل  ،دمحم بكر  ،البحث االجرائي  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،عمان –
االردن 5115 ،م
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 .2أبو لبدة  ،سبع دمحم  ،مبادأ القياس النفسي والتقييم التربوي للطالب الجامعي والمعلم العربي  ،ط، 3
الجامعة االردنية  ،االردن 1222 ،م
 .1االمام  ،دمحم صالق واسماعيل ،عبد الرؤوف محفوظ :)5112( ،التفكير االبداعي والناقد-رؤية معاصرة ،
مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 .2بهلول ،ابراهيم احمد ،اتجاهات حديثة في استراتيجيات ماوراء المعرفة في تعليم القراءة ،مجلة القراءة
والمعرفة ،العدد ( 5114 ،)31م
 .2الجرجاني  ،علي بن دمحم بن علي  :التعريفـات  ،تحقيق إبراهيم االبيـاري  ،ط ، 1دار الكتـاب العربـي ،
بيروت 5112 ،م
 .2حسين  ،بيداء حسن  :أثر إستراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل طالبات الصف الخامس األدبي في مادة
األدب والنصوص  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة ديالى  ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية 5111 ،م
 .11حسين عبد المنعم خيري  ، 5111القياس والتقويم مركز الكتاب االكاديمي ط،1عمان االردن .
 .11الحمداني ،مؤفق ( ، )5111مناهج البحث العلمي (الكتاب األول أساسيات البحث العلمي) ،مؤسسة الوراق
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
 .15حميدة ،إمام مختار وآخرون ( ،)5111تدريس الدراسات االجتماعية في التعليم العام  ،ت ،1القاهرة،
مكتبة زهراء الشرق
 .13خضر  ،فخري رشيد  :طرائق تدريس الدراسات االجتماعية  ،ط ، 1دار المسيرة  ،عمان  ،األردن ،
5111م .
 .14داود ،عزيز حنا ،وأنور حسين عبد الرحمن ( ) 1221مناهج البحث التربوي ،جامعة بغداد ،دار الحكمة
للطباعة والنشر
 .12دروزة ،افنان نظير ( :)5111النظرية في التدريس وترجمتها عمليًا ،ط ،1دار الشروق ،األردن.
 .11دعمس  ،مصطفـى نمـر  :استراتيجيات تطويـر المناهج وأساليب التدريس الحديثة  ،ط ، 1دار غيداء
للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن 5111 ،م .
 .12الدليمي  ،إحسان عليوي  ،وعدنان محمود المهداوي  :القياس والتقويم في العملية التربوية  ،ط ، 5جامعة
ديالى 5112 ،م
 .12زيتون ،حسن حسين ( ، )5111تصميم التدريس ،ط ،5عالم الكتب للطباعة ،بيروت
 .12سمارة ،نواف احمد  ،عبد السالم موسى العديلي ( ، )5112مفاهيم ومصطلحات تربوية ،ط ،1دار
المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .51الشريف ،صالح الدين حسين ( :)1222التنبؤ بالتحصيل الدراسي في ضوء نظرية معالجة المعلومات
والذكاءات المتعددة ،مجلة كلية التربية ،جامعة األزهر.
 .51شهاب ،منى عبد الصبور دمحم .أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل العلوم وتنمية
مهارات عمليات العلم التكاملية والتفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي ،مجلة التربية
العلمية ،المجلد  ،3العدد 5111 ،4م.
 .55الظاهر ،زكريا دمحم واخرون( :)5115مبادأ القياس و التقويم في التربية ،ط( ،1اإلصدار الثاني) ،دار
الثقافة للنشر ،عمان
 .53العذيفي ،ياسين دمحم عبده .فعالية إستراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى
طالب الصف األول الثانوي ،جامعة ام القرى ،كلية التربية ،السعودية5112 ،م .رسالة ماجستير غير
منشورة.
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 .54عريان ،سميرة عطية" .فاعلية استخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل الفلسفة لدى طالب
الصف األول الثانوي وأثره في اتجاهاتهم نحو التفكير التأملي الفلسفي ،المؤتمر العلمي الثالث للجمعية
المصرية للقراءة والمعرفة (القراءة وبناء اإلنسان) ،القاهرة ،جامعة عين شمس ،القاهرة5113 ،م.
 .52عصر ،حسني عبد الباري .الفهم عن القراءة طبيعة عملياته وتذليل مصاعبه ،المكتب العربي الحديث،
القاهرة1222 ،م.
 .51عطية ،محسن علي )5112( ،االستراتيجية الحديثة في التدريس الفعال ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان
 .52عفانة ،عزو ونائلة الخزندار .التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،
عمان 5112 ،م.
 .52عالم  ،صالح الدين محمود  ،القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية  ،ط ،5دار المسيرة للنشر
والتوزيع  ،عمان – االردن 5112 ،م.
 .52عليان ،شاهر ربحي ،)5111( ،مناهج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها النظرية والتطبيق ،ط ،1دار
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان .
 .31عون ،عايد عبد الكريم ( :)5112مقدمة في اإلحصاء وتطبيقات  ،spssط ،1دار الضياء للطباعة ،النجف
األشرف.
 .31الفتالوي ،سهيلة محسن كاظم ( ) 5114تفريد التعليم في أعداد وتأهيل المعلم :أنموذت في القياس والتقويم
التربوي ،ط ، 1دار الشروق ،عمان
 .35الفتالوي ،سهيلة محسن كاظم ،)5111( ،المنهات التعليمي والتدريس الفعال ،دار الشروق للنشر ،عمان.
 .33فضالة  ،صالق علي  :مهارات التدريس الصفي  ،ط ، 1دار أسامة للشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن ،
5111م
 .34الكاظمي ،ظافر هاشم ( :)5115التطبيقات العلمية لكتابة الرسائل واألطاريق التربوية والنفسية ،دار الكتب
والوثائق ،بغداد
 .32كوستا ،أرثر ،وآخرون .تعليم من أجل تنمية التفكير ،ترجمة :صفاء األعسر ،القاهرة :دار قباء ،القاهرة،
1222م.
 .31مارزانو ،روبرت وآخرون ،أبعاد التفكير ،ترجمة يعقوب حسين نشوان ،دمحم خطاب ،الطبعة الثانية ،دار
الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان 5114 ،م
 .32ملحم ،سامي دمحم ،أساسيات علم النفس  ،دار الفكر للنشر والتوزيع  ،عمان – االردن 5112 ،م.
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