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الممخص
ييدؼ البحث الحالي الى معرفة " فاعمية إستراتيجية التساؤؿ الذاتي في تحصيؿ طالب
المرحمة الثالثة معاىد إعداد المعمميف واتخاذ القرار في مادة الكيمياء ".واتبع الباحث المنيج شبو
التجريبي ذو االختبار البعدي ،و تكونت عينة البحث مف ( )ٕٚطالباً مف معيد إعداد المعمميف
في البياع التابع الى مديرية تربية بغداد الكرخ الثانية قسموا الى مجموعتيف غير متساويتيف:
تجريبية عددىا (ٗٔ) طالباً درسوا باستخداـ ستراتيجية التدريس التبادلي وضابطة وعددىا (ٖٔ)
طالباً درسوا بالطريقة االعتيادية وتـ مكافئة المجموعتيف في المتغيرات الدخيمة.
واعد الباحث اختبا اًر تحصيمياً تكوف مف (ٓٗ) فقرة وتـ تبني مقياس اتخاذ القرار تكوف مف (ٕٓ)
فقرة واجري لكمييما الصدؽ والثبات والتحميؿ االحصائي لفقراتيما ،وكاف مف نتائج البحث تفوؽ
المجموعة التجريبية التي درست وفؽ إستراتيجية التساؤؿ الذاتي عمى المجموعة الضابطة في
التحصيؿ واتخاذ القرار .
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التعريؼ بالبحث

جملة البحوث الرتبوية والنفسية
الفصؿ األوؿ:

مشكمة البحث

تمثمت مشكمة البحث في وجود ضعؼ في الطرائؽ المتبعة في تدريس مادة الكيمياء والتي الحظيا

الباحث عف طريؽ خبرتو في التدريس بصورة عامة وفي تدريس معاىد اعداد المعمميف خاصة ,والتي تؤثر
في التحصيؿ واتخاذ القرار .وفي ضوء انخفاض مستوى الطالب في استعماؿ ميارات ماوراء المعرفة

والتخطيط ليا ومراقبة سيرىا ,والذي ربما يعود الى اإلستراتيجيات والطرائؽ التقميدية التي يستعمميا مدرسو

مادة الكيمياء والتي ال تُنمي اال الميارات الدنيا كوف المادة حيوية وغنية بالمواقؼ التي تحتاج الى ميارات
عالية تمكف الطالب مف استيعاب ىذه المواقؼ وتحميميا ثـ ايجاد الحموؿ المناسبة ليا.
لذا جاء ىذا البحث محاولة في اتباع إستراتيجية تدريسية حديثة نسبيا في تدريس مادة الكيمياء
وبناء عمى ما
محاولة لمتغمب عمى الضعؼ الموجود لعميا تزيد مف تحصيؿ الطالب واتخاذ القرار،
ً
سبؽ يمكف تحديد مشكمة البحث بالسؤاؿ االتي -:
"ما فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في التحصيؿ واتخاذ القرار لمادة الكيمياء لدى طالب
المرحمة الثالثة معاىد اعداد المعمميف"؟

أىمية البحث

العقؿ ىبة مف اهلل سبحانو وتعالى ،لإلنساف ميزه بو عف سائر المخموقات ،يدير بو الحياة

عمى األرض بالشكؿ الذي يميؽ بعقمو وكرامتو  ،ويشكر اهلل بو عمى نعمائو ،والتفكير سمة راقية
منحيا اهلل عز وجؿ لذلؾ العقؿ ،فيو عممية عقمية تسمح لإلنساف بنمذجة العالـ المحيط بو

 ،وبالتالي التعامؿ بو بفاعمية ،بحسب أىدافو وخططو ورغباتو ،وأنو يعكس تعقد العقؿ البشري
وتشعب عممياتو (ميراف  ،ٕٓٓٚ،صٔ) وقد دعا اهلل سبحانو وتعالى عباده لمتفكير في عشرات

اآليات الشريفة في القراف الكريـ  ،منيا ما ورد فييا مشتقات العقؿ ووظائفو والدعوة الستخدامو
بمعنى التأمؿ والتذكر والتبصر والتفكر والتدبر والنظر والتعقؿ بقوؿ اهلل سبحانو وتعالى  الَّ ِذيف
ؽ السَّموات واأل ْر ِ
ي ْذ ُك ُروف المَّو ِقياماً وقُ ُعوداً وعمى ُجُنوبِ ِي ْـ ويتف َّك ُروف ِفي خْم ِ
ض ربَّنا ما خم ْقت ىذا
ب ِ
اطالً ُسْبحانؾ ف ِقنا عذاب َّ
الن ِار (  سورة آؿ عمراف  ،اآلية ٔ ) ٜٔوغيرىا مف اآليات.
كما شغؿ موضوع ماىية التفكير وتعميمو والتدريب عميو تفكير فالسفة ومفكري العرب

واألجانب منذ القدـ ،مما أدى إلى تبايف وجيات نظرىـ حولو  ،ومنيـ ابف سينا فيرى أف العقؿ
أعمى قوى النف س والمييمف عمى التفكير والسموؾ  ,وعند التفكير ينتقؿ اإلنساف المفكر مف حد إلى
حد ومف قياس إلى قياس  ,ومف رأي إلى رأي قبؿ أف يطمئف إلى حكـ في أمر مف األمور

(عفيفي  ,ٜٔٚٚ ،ص ٕ ، ) ٕٜأما سقراط يقوؿ لمف يحاوره (( تكمـ ألعرؼ كيؼ تفكر ومف ثـ
أعرؼ مف أنت ))  ،ويرى أرسطو أف التفكير فعؿ مف أفعاؿ العقؿ ،يظير ماىية الشكؿ أو

صورتو العقمية (باشيوة  , ٕٓٓٛ ,ص ٔ)  ،أما ديوي Deweyفقد نادى بدراسة منطقية لمتفكير
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عف طريؽ الخطوات التي حددىا وىي (الشعور بالمشكمة  -جمع المعمومات  -اقتراح الحموؿ

(الفروض)  -تجربة الحموؿ (الفروض)  -الحكـ النيائي ) ( الكموني  ,ٜٔٚٓ ,ص ٕٔ)ٕٖ -

،أما ديبونو أكد في المؤتمر العممي السابع لمتفكير المنعقد في سنغافوره مف ٔ ٕ-حزيراف عاـ

ٜٜٔٚبضرورة تركيز انتباىنا عمى التفكير  ،وبناء المناىج عمى أسس استثارة تفكير الطالب

( المعطي  ، ٕٖٓٓ ,ص  . )ٔٛٙويعتقد التربويوف أف مف أسباب تدىور التعميـ عدـ االىتماـ

بالمستويات العميا مف التفكير واىماؿ تعمـ الطمبة كيفية اكتساب ومعالجة وتوظيؼ المعمومات

وتنمية عممياتيـ العقمية  ،فقد حددت و ازرة التربية أسباب ىبوط مستوى التحصيؿ العممي لمطمبة

ىو ضعؼ المنيجية لدييـ في تنظيـ ستراتيجيات الدراسة والتعمـ الذاتي  .ومف الحموؿ المقترحة
لتحسيف التدريس الثانوي ىي  :تطوير طرائؽ وستراتيجيات التدريس لتنمية قدرات الطمبة وتمكينيـ
مف التعمـ الذاتي (و ازرة التربية  .)ٕٔ-ٔٓ ،ٜٜٔ٘ ،إف الطابع العاـ السائد في المناىج الدراسية
متأثر بالنظرية الموسوعية بافتراض واسع مفاده  ،أف عممية مواكبة كـ ىائؿ مف
،ال يزاؿ
اً

المعمومات والحقائؽ ضرورية لتنمية ميارات واستراتيجيات التفكير لدى الطمبة .وينعكس ذلؾ عمى

أساليب التعميـ التي تركز عمى حشو عقوؿ الطمبة بالمعمومات والقوانيف  ،والتي تثقؿ الذاكرة وال

تنمي مستويات التفكير العميا مف تحميؿ ونقد وتقويـ  ( .جرواف  ، )ٔٓ ،ٜٜٜٔ ،وفي ظؿ
التسارع اليائؿ في إنتاج المعرفة أصبحت الحاجة ممحة لتنمية القدرات اإلبداعية مف خالؿ
التدريب عمى ميارات توليد األفكار والتخيؿ وطرح األسئمة ووضع االفتراضات  ،لذلؾ نجد أف
تنمية القدرات ا لتحميمية واإلبداعية والعممية باتت مطمبا أساسيا مف أجؿ التعامؿ والتكيؼ مع
متطمبات الحياة المعاصرة ( .ابو جادو .)ٔٙ ،ٕٓٓٙ ،

إف تعمػػيـ التفكيػػر وتنميتػػو لػػدى التالميػػذ ،يفػػتح بػػاب االسػػتزادة مػػف العمػػـ ،لػػذا فمػػف الضػػروري أف

يػػتعمـ التالميػػذ كيػػؼ يفكػػروف ،واذا لػػـ يتعمم ػوا ىػػذا فػػي أثنػػاء التحػػاقيـ بالمػػدارس  ،يكػػوف الس ػؤاؿ :
كيؼ يتسنى ليـ االستمرار في التعميـ ؟ ( سميث  ،ٜٜٖٔ،ص . ) ٔٛوبيذا الصدد يذكر ديبونو

De Bonoأف الخطوة األولى لتعميـ التفكيػر تعنػي االسػتغناء عػف القػ اررات واألحكػاـ االرتجاليػة ،

واعتبار جميع النقاط الميمة ذات الصمة بالموقؼ المدروس وتفحصيا قبػؿ اتخػاذ القػ اررات واصػدار
األحكػاـ )  ، ) De Bono ,1984, p.30لػذا يػرى بعػض البػاحثيف أف التفكيػر وتعميمػو أصػبح
ضرورة وليس خيا ار ،الف تعميمو وتنميتػو لػدى التالميػذ يػؤدي إلػى فيػـ أعمػؽ  ،والػتمكف مػف تفسػير

ما يقػاؿ  ،وابػداء الػرأي  ،ونقػد آراء اآلخػريف وتصػحيحيا ،بػدال مػف الػرفض بػدوف مبػرر ،ويزيػد مػف
الثقػػة بػػالنفس  ،وثقػػة اآلخ ػريف بػػو  ،كمػػا أف توظيفػػو فػػي الػػتعمـ يحػػوؿ عمميػػة اكتسػػاب المعرفػػة مػػف
عممية خاممة إلى نشاط عقمػي ممػا يػنعكس ذلػؾ عمػى إتقػاف لممحتػوى

( Noris ,1985 ,

)  . p.40لػذا فالتربيػة الحديثػة تسػعى لتعمػيـ التمميػذ كيػؼ يػتعمـ وكيػؼ يفكػر ليصػبح مفكػ ار جيػدا

،وتعػػد ذلػػؾ مػػف أىػػـ أولوياتيػػا ليواكػػب التغي ػرات المعرفيػػة واالجتماعيػػة  ،فالبػػد مػػف تعميمػػو التفكيػػر
وميا ارت ػ ػ ػ ػػو بواس ػ ػ ػ ػػطة مجموع ػ ػ ػ ػػة خطػ ػ ػ ػ ػوات واض ػ ػ ػ ػػحة ت ػ ػ ػ ػػالء ـ م ارح ػ ػ ػ ػػؿ نم ػ ػ ػ ػػوه وق ػ ػ ػ ػػدرة اس ػ ػ ػ ػػتيعابو

( فيمي  ،ٕٓٓ٘ ،صٗ )  ،وذلؾ عف طريؽ إعادة صياغة أىداؼ المدرسة  ،والتنػامي والحػرص
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عمى قيمة قدرات المتعمميف عمى التفكيػر باسػتعماؿ العمميػات المعرفيػة (السػيد  ،ٜٜٔ٘ ،ص، .)ٚ
فالمؤسسات التربوية في العديد مف الدوؿ المتقدمة تتبنػى حركػة تعمػيـ التفكيػر وتػدعـ مسػيرتيا ،كمػا
تعمػػؿ ناشػػطة عمػػى تنفيػػذ ب ػرامج تربويػػة فػػي تعمػػيـ التفكيػػر وميا ارتػػو  ،وتطػػوير مفيػػوـ الػػذات وتنميػػة

اإلبداع  ،وبرامج حؿ المشكالت اإلبداعي وغيرىا  ،فضال عف أىمية تعميـ التفكيػر لجميػع التالميػذ
 ،وأىميػػة إثػراء المػػنيج المدرسػػي بميػػارات التفكيػػر ،بكونػػو موضػػوعا ىامػػا كجػػزء مػػف جوانػػب عمميػػة
تط ػػوير التعم ػػيـ  ،وكي ػػدؼ م ػػف أى ػػداؼ الج ػػودة ف ػػي التعم ػػيـ ( الس ػػرور ،ٕٓٓ٘ ،صٕ٘ )  ،فف ػػي

الوالي ػػات المتح ػػدة نج ػػد أف حرك ػػة اإلص ػػالح الترب ػػوي قام ػػت بمياجم ػػة أس ػػاليب الت ػػدريس الس ػػائدة ،
وطالب ػػت بض ػػرورة الموازن ػػة ب ػػيف الت ػػدريس الق ػػائـ عم ػػى الحف ػػظ واالس ػػتظيار والت ػػدريس ال ػػذي يوس ػػع
المػػدارؾ وينشػػط عمميػػات التفكيػػر ،إذ شػػاع تعمػػيـ التفكيػػر فػػي مػػدارس أمريكػػا الشػػمالية وجامعاتيػػا

فضػال عػف إدراج مػػادة تعمػيـ التفكيػػر فػي المنػػاىج المدرسػية فػػي فنػزويال بأمريكػػا الجنوبيػة  ،وجعمتػػو
مقر ار إلزاميػا فػي مدارسػيا كافػة ( ، ) De Bono ,1986, p.3أمػا اليابػاف فقػد تبنػت اسػتراتيجيات
واضحة المعالـ لتنميػة وتطػوير التفكيػر لػدى أبنائيػا منػذ سػف الطفولػة مػع االبتعػاد عػف نمػط التعمػيـ

التقميػػدي ،المسػػتند إلػػى الحفػػظ واالسػػتظيار إذ يقػػوؿ احػػد المفك ػريف اليابػػانييف (( أف معظػػـ الشػػعوب
تعيش عمى ثروات تقع تحت أقداميا وسرعاف ما تنضػب  ،أمػا نحػف فنعػيش عمػى ثػروة فػوؽ أرجمنػا

تػػزداد وتعطػػي بقػػدر مػػا نأخػػذ منيػػا )) ( ممتقػػى التربيػػة والتعمػػيـ  ،ٕٓٓ٘ ،صٔ )  ،أمػػا فػػي النمسػػا
فقػػد تػػـ تطبيػػؽ برنػػامج لتطػػوير أنظمػػة التفكيػػر لػػدى طمبتيػػا فػػي المػػدارس الثانويػػة عػػاـ  ٜٜٔٚبعػػد
تدريب مجموعات مف المعممػيف عمػى اسػتخداـ ىػذه البػرامج وتطبيقيػا ،سػواء أكػاف ذلػؾ منػدمجا مػع
المناىج أـ منفصال عنو باعتبار أف المعمـ ىو قائػد عمميػة الػتعمـ وىػو المػتحكـ فييػا  ،وبػذلؾ تمػت
التوصػػية فػػي تطبيػػؽ بػرامج تطػػوير أنظمػػة التفكيػػر فػػي جميػػع المػػدارس

( Ossimitz ,2003,

) ، p.15أمػػا فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة بػػدأت مؤسسػػاتيا التعميميػػة بتخصػػيص حصػػص

لبػ ػرامج تط ػػوير مي ػػارات التفكي ػػر بش ػػكؿ ع ػػاـ ومي ػػارات التفكي ػػر العمي ػػا بش ػػكؿ خ ػػاص ل ػػدى الطمب ػػة

( البيمػ ػػي  ،ٕٓٓ٘ ،ص . ) ٚٓ-ٜٙومػ ػػف اجػ ػػؿ ذلػ ػػؾ تسػ ػػعى المؤسس ػ ػات التربويػ ػػة بكػ ػػؿ طاقاتيػ ػػا
ليصػػبح المتعممػػوف المنتسػػبوف إلييػػا قػػادريف عمػػى التعامػػؿ ال ػواعي مػػع ظػػروؼ الحيػػاة المتغي ػرة التػػي

تحػػيط بيػػـ ولػػذلؾ فػػاف ىػػدؼ التربيػػة األوؿ الػػذي تسػػعى لتحقيقػػو ىػػو تربيػػة قػػدرات المتعممػػيف عمػػى
التفكيػ ػػر

( طػ ػػافش : ٕٓٓٗ ،صٕٓ – ٕٔ)  .وقػ ػػد أشػ ػػار ب ػ ػاير ((1987

Beyerوويمبرج ( Walberg )1995كما ورد في العتوـ ( )ٕٜٓٓأف تعمػيـ ميػارات التفكيػر يجػب
أف يػػدخؿ ضػػمف المػػنيج الد ارسػػي مػػف مرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ إلػػى الم ارحػػؿ الد ارسػػية جميعيػػا كػػأف

يدخؿ تعميـ التفكير في مادة القراءة والرياضيات وغيرىػا  ،ويبػرر ذلػؾ إلػى أف العمميػات العقميػة يػتـ
تعمميا وتعزيزىا بالطريقة ذاتيا ميما كػاف المػنيج الد ارسػي  ،ويقتػرح أيضػاً أف تعمػـ ميػارات التفكيػر
يكػػوف مػػف سػػياؽ تعمػػيـ الم ػواد الد ارسػػية  ،وأف التػػدريس مػػف أجػػؿ تنميػػة التفكيػػر عػػف طريػػؽ المنػػاىج

الد ارسػػية يحقػػؽ أىػػدافاً كثي ػرة  ،ومنيػػا تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى تنميػػة مدركات ػو االجتماعيػػة وتدفعػػو نحػػو
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التفاعؿ والمشاركة بطريقة فعالة كما تساعده عمى التفكيػر فػي مػنيج محػدد ممػا يػوفر لديػو الدافعيػة

العالية لتطوير تفكيره ( العتوـ  : ٕٜٓٓ،ص. ) ٗٙ

ىدفا البحث  :ييدؼ البحث الحالي التعرؼ الى ما يأتي :ػ

ٔ .فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تحصيؿ طالب الصؼ الثالث معيد اعداد المعمميف في
مادة الكيمياء .

ٕ .فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في اتخاذ القرار لدى طالب الصؼ الثالث معيد اعداد المعمميف
في مادة الكيمياء .

فرضيتا البحث

ٔ .ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ٘ٓ )ٓ.بيف متوسط درجات طالب
المجموعة التجريبية التي درست عمى وفؽ إستراتيجية التساؤؿ الذاتي ومتوسط درجات طالب
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في التحصيؿ العممي لمادة الكيمياء في كتاب

العموـ الطبيعية.

ٕ .ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ٘ٓ )ٓ.بيف متوسط درجات طالب
المجموعة التجريبية التي درست عمى وفؽ إستراتيجية التساؤؿ الذاتي ومتوسط درجات طالب
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في اتخاذ القرار لمادة الكيمياء في كتاب

العموـ الطبيعية.
حدود البحث  :بقتصر البحث الحالي عمى:ػ
ٔ .طالب المرحمة الثالثة في معاىد إعداد المعمميف والمعممات في محافظة بغداد.
ٕ .الفصؿ الدراسي االوؿ مف العاـ الدراسي ( ٕٕٔٓ – ٖٕٔٓ ) ـ .

ٖ .الفصميف االوؿ والثاني مف موضوع الكيمياء في كتاب العموـ الطبيعية الطبعة االولى ٕٕٔٓ ـ .

تحديد المصطمحات

عرفيا كؿ مف :
الفاعمية ّ : Effectiveness
 ( زيتػ ػ ػ ػ ػػوف  ،حس ػ ػ ػ ػ ػف  ) ٕٓٓٔ ،بأنيػ ػ ػ ػ ػػا " :مػ ػ ػ ػ ػػدى تطػ ػ ػ ػ ػػابؽ مخرجػ ػ ػ ػ ػػات النظػ ػ ػ ػ ػػاـ مػ ػ ػ ػ ػػع أىدافػ ػ ػ ػ ػػو " .
(زيتوف  ،حسف)ٔٚ ، ٕٓٓٔ ،

( شػػحاتة وزينػػب  )ٕٖٓٓ ،بأنيػػا " :م ػػدى األث ػػر ال ػػذي يمك ػػف أف تحدث ػػو المعالج ػػة التجريبي ػػة بوص ػػفيا

متغي ػ اًر مسػػتقالً فػػي أحػػد المتغي ػرات التابعػػة  ،إذ يػػتـ تحديػػد أثػػر عامػػؿ أو بعػػض العوامػػؿ المسػػتقمة عمػػى

عامػػؿ أو بعػػض العوامػػؿ التابعػػة إحصػػائياً أو حسػػاب الداللػػة العمميػػة" ".وىػػي معيػػار يقػػيس مػػدى إجػػادة
الطمبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمكف مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػموؾ المعرفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  ،فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي معالجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؼ الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحيح" .

(شحاتة وزينب )ٕٖٓ ،ٕٖٓٓ ،
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التعريؼ النظري  :تبنى الباحث تعريؼ ( شحاتة وزينب )ٕٖٓٓ ،
التعريؼ اإلجرائي لمفاعمية  :ىي قػدرة اسػتراتيجية التسػاؤؿ الػذاتي  ،فػي تحقيػؽ األىػداؼ التدريسػية
والتغييػػر المطمػػوب فػػي سػػموؾ طػػالب المرحمػػة الثالثػػة فػػي تعمميػػـ لمػػادة الكيميػػاء مػػف كتػػاب العمػػوـ

الطبيعية ،ومقدار تأثيرىا في التحصيؿ واتخاذ القرار .

إستراتيجية التدريس (  : ) Teaching Strategyعرفيا كؿ مف :

( طربيػػة  " )ٕٓٓٛ ،عبػػارة عػػف خط ػوات إجرائيػػة منتظمػػة ومتسمسػػمة بحيػػث تكػػوف شػػاممة ومرنػػة
ومراعيػػة لطبيعػػة المتعممػػيف  ،والتػػي تمثػػؿ الواقػػع الحقيقػػي لمػػا يحػػدث داخػػؿ الصػػؼ مػػف اسػػتغالؿ

إلمكانات متاحة  ،لتحقيؽ مخرجات تعميمية مرغوب فييا (طربية .)ٕٔٙ ، ٕٓٓٛ ،

( أبػػو ش ػري " ) ٕٓٔٓ ،خطػػة تصػػؼ اإلج ػراءات التػػي يقػػوـ بيػػا المعمػػـ والمػػتعمـ بغيػػة نتاجػػات
التعمـ المرجوة (.أبو شري . )ٛ :ٕٓٔٓ،
ويعرفيػػا الباحػػث نظري ػاً ب نيػػا  :عبػػارة عػػف خطػػة منظمػػة تتضػػمف الخطػوات التػػي يتخػػذىا المػػدرس
والمتعمـ لتحقيؽ األىداؼ المطموبة.

التعريؼ اإلجرائي إلستراتيجية التدريس  :جميع الخطوات واألسػاليب واألنشػطة التػي يخطػط ليػا

الباحث والتي تتضمف تطبيؽ مراحؿ التسػاؤؿ الػذاتي مػف قبػؿ الطػالب وبتوجيػو مػف المعمػـ  ،لزيػادة
تحصيؿ طالب المرحمة الثالثة /معيد إعداد المعمميف في مادة الكيمياء مف كتاب العموـ الطبيعية.

عرفيا كؿ مف :
إستراتيجية التساؤؿ الذاتي ّ Self-Questing Strateg
 (Baker & Pibum , 1997) بأنيػا مجموعػة مػف األسػئمة التػي يمكػف أف يسػأليا الطالػب لنفسػو
أثنػػاء معالجػػة المعمومػػات  ،وىػػي تسػػاعد عمػػى خمػػؽ الػػوعي الػػذاتي بعمميػػات التفكيػػر لػػدى الطمبػػة
وتجعميـ أكثر اندماجاً مع المعمومات التي تعمّموىا  ( .عفانة ونائمة )ٖٔٚ ، ٕٜٓٓ ،

( العتػػوـ وآخػػروف  )ٕٓٓ٘ ،بأنيػػا ( إسػػتراتيجية التخطػػيط أو وضػػع خطػػة) وتتضػػمف ميمػػات عػػدة
قبؿ وأثناء وبعد القياـ بأي نشاط تعميمي تعممي ( .العتوـ وآخروف )ٕٖٜ -ٕٖٙ ، ٕٓٓ٘ ،

وعميػو فػػاف التسػػاؤؿ الػػذاتي ىػي إحػػدى إسػػتراتيجيات مػػا وراء المعرفػػة وليػا تػػأثير فاعػػؿ فػػي مسػػاعدة

الطمبػػة عمػػى التأمػػؿ فػػي نتػػاج تفكيػػرىـ ومراجعػػة خططيػػـ وتقيػػيـ مػػا أنجػػزوه  .ويطمػػؽ عمييػػا أيض ػاً
إستراتيجية االستجواب الذاتي وقد تـ تحديد ثالث مراحؿ يتمكف الطمبة عػف طريقيػا بطػرح مجموعػة
مػف األسػػئمة عمػػى أنفسػػيـ بشػػكؿ فػػردي أو جمػػاعي  ،وىػي  :مرحمػػة مػػا قبػػؿ الػػتعمـ  ،مرحمػػة الػػتعمـ،

مرحمة ما بعد التعمـ .

التحصيؿ  Achievementعرفو كالً مف :

 ( المقػػػاني وعمػػػي  )9111ب نػػػو  " :م ػػدى اس ػػتيعاب الطمب ػػة لم ػػا حص ػػموا م ػػف خبػ ػرات ف ػػي أثن ػػاء
المقػػررات الد ارسػػية ويقػػاس بالدرجػػة التػػي يحصػػموف عمييػػا مػػف االختبػػارات التحصػػيمية المعػػدة ليػػذا
الغرض" ( .المقاني وعمي )٘ٛ ،ٜٜٜٔ ،
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( شػػػحاتة وزينػػػب  )3002ب نػػػو  :مجموع ػػة المع ػػارؼ والمي ػػارات المتحص ػػؿ عميي ػػا والت ػػي ت ػػـ

تطويرىػػا بواس ػػطة الم ػواد الد ارس ػػية ،وت ػػدؿ عمييػػا درج ػػات االختبػػار" ( .ش ػػحاتة وزين ػػب ، ٕٖٓٓ ،
)ٜٛ

التعرؼ النظري  :تبنى الباحث تعريؼ ( المقاني وعمي .)ٜٜٜٔ ،
التعريػػؼ اإلجرائػػي لمتحصػػيؿ  :مقػػدار مػػا اكتسػػبو الطػػالب مػػف معمومػػات نتيجػػة د ارسػػة موضػػوعات
مػػادة الكيميػػاء مػػف كتػػاب العمػػوـ الطبيعيػػة لممرحمػػة الثالثػػة معيػػد إعػػداد المعممػػيف  ،ويقػػاس بدرجػػة

االختبار التحصيمي المعد ألغراض البحث الحالي .

اتخاذ القرار  Decision Makingعرفو كالً مف :
 ابراىيـ

" 3002عممية عقمية تتطمب قد ار كبي ار مف االنتباه واالدراؾ لتشخيص المشكمة

وتحميميا ودراستيا،وىو عممية اختيار بديؿ لمسموؾ مف بيف بدائؿ عديدة متاحة لمواجية موقؼ

معيف او مشكمة او مسألة تنتظر الحؿ المناسب" (ابراىيـ .)ٕٕ :ٕٓٓٗ،
 العتوـ

3002

اختيار افضؿ البدائؿ المتاحة لموضوع ما استنادا الى ميارات التفكير

االساسية التي تستخدـ بحيث تحدد ميزات وعيوب كؿ بديؿ مف البدائؿ مع اصدار احكاـ ىذه

البدائؿ"(العتوـ.)ٕٔٚ :ٕٓٓ٘،
التعريؼ االجرائي  :عممية اختيار الطالب لمبديؿ االمثؿ مف بيف بدائؿ متعددة لحؿ مشكمة ما ،
ومف ثـ إتخاذ القرار المناسب  ،ويقاس أثره بواسطة الدرجة التي يحصؿ عمييا طالب مجموعتي

البحث عمى مقياس اتخاذ القرار الخاص بالبحث الحالي .
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الفصؿ الثاني

أوالً :خمفية نظرية

خمفية نظرية ودراسات سابقة

إستراتيجيات اإلدراؾ ما فوؽ المعرفية : Metacognitive realization Strategies

إف عصرنا الحالي شيد تحػوالت كثيػرة وكبيػرة فػي مجػاالت الحيػاة كافػة ومنيػا مجػاؿ التربيػة

والتعمػػيـ  ،وتركػػز االىتمػػاـ فػػي اآلونػػة األخيػرة عمػػى جعػػؿ المػػتعمـ مركػ اًز أو محػػو اًر لمعمميػػة التعميميػػة

عػف طريػؽ وعيػو بأىميػة عمميػة الػتعمـ التػي يقػوـ بيػػا  ،وكػذلؾ التفكيػر والتأمػؿ فػي مػا يقػوـ بػو مػػف
عمميات أو ميارات عقمية متنوعة أثناء قيامو بحؿ مسألة ما أو تفسير ظاىرة ما أو إيجػاد تفسػيرات

لحوادث معينة أو غيرىا  .ونتيجة لذلؾ فقد ظيػرت إسػتراتيجيات تدريسػية حديثػة تسػعى إلػى تحقيػؽ
ىذا اليدؼ  ،تػدعى اسػتراتيجيات مػا وراء المعرفػة ( )Metacognitiveأو تسػمى بمػا وراء اإلدراؾ
 ،أو التفكيػػر فػػي التفكيػػر  ،أو الميتػػا معرفيػػة أو الػػوعي بػػالتفكير .وعرفػػت مػػف قبػػؿ المتخصصػػيف

عرفيػا كػالً مػف ) (Sternberg & Daividson, 1986بأنيػا "
التربػوييف بعػدة تعريفػات  ،فقػد
ّ
عمميات تحكـ عميا وظيفتيا التخطيط والمراقبة والتقييـ ألداء الفرد في حػؿ المشػكمة  ،وىػي ميػارات
تنفيذية ميمتيػا توجيػو ميػارات التفكيػر المختمفػة وىػي إحػدى مكونػات األداء لمعالجػة المعمومػات "

)&Daividson, 1986, 226

 ، (Sternbergبينمػا ت ارىػػا ( دروزة  -ٜٜٔ٘ ،أ) بأنيػػا "

عممي ػ ػػة إدراؾ العق ػ ػػؿ أو إدراؾ اإلدراؾ أو التفكي ػ ػػر ب ػ ػػالتفكير أو المعرف ػ ػػة ع ػ ػػف المعرف ػ ػػة " (دروزة ،

٘ -ٜٜٔأ  ، )ٖٛ ،وعرفتي ػػا (الزّي ػػات  )ٜٜٔ٘ ،بأني ػػا "عممي ػػات معرفي ػػة لممعرف ػػة ح ػػوؿ المعرف ػػة
وضبط المعرفة  .وتتضمف ميارات إجرائية تنفيذية تستخدـ لمػتحكـ فػي تجييػز ومعالجػة المعمومػات
وتت ػػابع ت ػػدفؽ المعموم ػػات وتزامني ػػا  .في ػػي ال ػػوعي واإلدراؾ الش ػػعوري وال ػػتحكـ والسػ ػيطرة الش ػػعورية

الواعية لػتعمـ الطالػب " (الزّيػات  ، )ٕٙٔ ،ٜٜٔ٘ ،أمػا ( جػرواف  ) ٜٜٜٔ ،فيػرى بأنيػا "ميػارات
عقميػػة معقػػدة تعػػد أىػػـ مكونػػات السػػموؾ الػػذكي فػػي معالجػػة المعمومػػات  ،وميمتيػػا السػػيطرة عمػػى
نشػػاطات التفكيػػر العاممػػة والموجيػػة لحػػؿ المشػػكمة واعتمػػاد القػػدرات أو الم ػوارد المعرفيػػة لمطالػػب
بفاعمية في مواجية متطمبات ميمػة التفكيػػر" ( .جػرواف  ، )ٗٗ ،ٜٜٜٔ ،وفػي معنػى مقػارب يبػيف

( الطنطػػاوي  )ٕٓٓٔ ،أنيػػا "مجموعػػة إج ػراءات يقػػوـ بيػػا المػػتعمـ بيػػدؼ تحقيػػؽ متطمبػػات تعمػػـ مػػا
وراء المعرفة  ،كمعرفة طبيعة التعمـ وعممياتو وأغراضو  ،والوعي باألنشطة لتحقيػؽ نتيجػة معينػة ،
والػتحكـ الػػذاتي بعمميػػة الػتعمـ وتوجيييػػا  ،واعتمػػاد عمميػات التفكيػػر فػػي اسػتعماؿ المفػػاىيـ والحقػػائؽ

ف ػ ػ ػػي ح ػ ػ ػػؿ المش ػ ػ ػػكالت" ( الطنطػ ػ ػ ػػاوي . )ٙ ، ٕٓٓٔ ،ويوض ػ ػ ػػح ( العت ػ ػ ػػوـ وآخػ ػ ػ ػػروف )ٕٓٓ٘ ،

إستراتيجيات ما وراء المعرفػة بأنيػا "المعرفػة التػي يمتمكيػا الطالػب حػوؿ نظامػو المعرفػي  ،والتفكيػر

ح ػػوؿ التفكي ػػر ،والق ػػدرة عم ػػى تنظ ػػيـ وتقي ػػيـ عممي ػػات التفكي ػػر الخاص ػػة ب ػػو ذاتيػ ػاً  ،ولم ػػاذا يفع ػػؿ م ػػا
ػعيدي وس ػػميماف  )ٕٜٓٓ ،بأني ػػا "
يفعم ػػو"(.العتوـ وآخ ػػروف )ٕٖٕ ،ٕٓٓ٘ ،بينم ػػا ي ػػرى ( أمب ػػو س ػ ّ
مجموعة مف اإلجراءات التي يقوـ بيا المػتعمـ لممعرفػة باألنشػطة والعمميػات الذىنيػة وأسػاليب الػتعمـ
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والػػتحكـ الػػذاتي التػػي تعتمػػد قبػػؿ الػػتعمـ وفػػي أثنػػاءه وبعػػده بيػػدؼ تحقيػػؽ التػػذكر والفيػػـ والتخطػػيط

ػعيدي وس ػػميماف ، ٕٜٓٓ ،
واإلدارة وح ػػؿ المش ػػكالت وغيرى ػػا م ػػف العممي ػػات المعرفي ػػة"  (.أمب ػػو س ػ ّ
سعيدي وسميماف  )ٕٜٓٓ ،كتعريؼ نظري.
 )ٕٗٛوتبنى الباحث تعريؼ ( أمبو
ّ

إستراتيجية التساؤؿ الذاتيSelf-Questioning Strategy :

وىػػي إحػػدى إسػػتراتيجيات مػػا وراء المعرفػػة وليػػا تػػأثير فاعػػؿ فػػي مسػػاعدة الطمبػػة عمػػى التأمػػؿ فػػي

نتػػاج تفكيػػرىـ ومراجعػػة خططيػػـ وتقيػػيـ مػػا أنجػػزوه  .ويطمػػؽ عمييػػا أيض ػاً إسػػتراتيجية االسػػتجواب
الػذاتي وقػد تػـ تحديػػد ثػالث م ارحػؿ يمكػػف بواسػطتيا أف يتبنػى الطمبػة مجموعػػة مػف األسػئمة يقومػػوف
بطرحيا عمى أنفسيـ بشكؿ فردي أو جماعي  ،وكاآلتي :
 .9مرحمػػة مػػا ابػػؿ الػػتعمـ  :يبػػدأ المػػدرس بعػػرض موضػػوع الػػدرس عمػػى الطمبػػة  ،ثػػـ يم ػرنيـ عمػػى
اسػػتخداـ أسػػاليب التسػػاؤؿ الػػذاتي لتنشػػيط عمميػػات مػػا وراء المعرفػػة  .ومػػف األسػػئمة التػػي يمكػػف أف

يستخدميا المدرس :

 ما الذي يجب أف أتعممو مف ىذا الموضوع ؟
 ماذا أُريد أف أعرؼ عف ىذا الموضوع ؟
 ما الذي أعرفو عف ىذا الموضوع ؟

َّ
إف ىذه األسئمة وما شابييا تساعد عمى تركيز الطمبة عمى أىداؼ الدرس  ،ومعرفة مػا عنػدىـ مػف
خب ػرات سػػابقة  .وقػػد يسػػتخدـ الطالػػب المنظمػػات التخطيطيػػة فػػي توضػػيح مػػا يعرفػػو مػػف معمومػػات

سابقة .

 .3مرحمػػة الػػتعمـ  :يقػػوـ فييػػا المػػدرس بتمػريف الطمبػػة عمػػى أسػػاليب التسػػاؤؿ الػػذاتي الخاصػػة بيػػذه
المرحمة  ،ومف األسئمة التي يطرحيا الطمبة عمى أنفسيـ :

 ما األسئمة التي أريد أف أسأليا اآلف ؟

 ىؿ أحتاج إلى خطة معينة لفيـ ىذا وتعممو ؟
 ما الوقت الذي أحتاجو إلتماـ ىذا النشاط ؟
 .2مرحمة ما بعد التعمـ  :وفييا يقوـ المدرس بتمريف الطمبة عمى أساليب التسػاؤؿ الػذاتي الخاصػة
بيذه المرحمة التي يطرحيا الطمبة عمى أنفسيـ :

 ما الذي تعممتو ؟

 ىؿ أجبت عف كؿ ما أردت معرفتو فػي ىػذا الموضػوع ؟ ( يػتـ مراجعػة مػا طػرح مػف أسػئمة فػي
مرحمة قبؿ التعمـ ) .
 كيػػؼ اسػػتخدـ ىػػذه المعمومػػات فػػي جوانػػب حيػػاتي األُخػػرى ؟ (بغػػرض االىتمػػاـ بػػالتطبيؽ فػػي
مواقؼ أُخرى  ،لربط المعمومة الجديدة بالخبرات بعيدة المدى) .

 مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعوري تجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاه ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا الموضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف حيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث أىميتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو بالنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ؟
( بغرض خمؽ ميؿ نحو ىذا الموضوع ) .
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 ىػػؿ أحتػػاج لبػػذؿ جيػػد جديػػد ؟ ( بغػػرض متابعػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ حاجػػة إلج ػراء آخػػر ) أي
اإلجابػػة عػػف ىػػذه األسػػئمة تسػػاعد الطمبػػة بتحميػػؿ المعمومػػات التػػي توصػػموا إلييػػا وتكامميػػا وتقييميػػا

وكيفية االستفادة منيا( .أمبو سعيدي وسميماف( )ٖٗٓ-ٕٜٔ ،ٕٜٓٓ،عطية )ٔٛٛ ، ٕٓٔٓ ،

ويقدـ (العتوـ وآخػروف  )ٕٓٓ٘ ،تمػؾ اإلسػتراتيجية بتسػمية أُخػرى  :ىػي ( إسػتراتيجية التخطػيط أو
ّ
وضػػع خطػػة) وتتضػػمف ميمػػات عػػدة قبػػؿ وأثنػػاء وبعػػد القيػػاـ بػػأي نشػػاط تعميمػػي تعممػػي ،فمػػثالً قبػػؿ

النشاط يجب وضػع الخطػوات واإلسػتراتيجيات الالزمػة  ،والتعميمػات وتحديػد الػزمف واألىػداؼ  .أمػا
أثناء النشاط فعمى الطمبة التعبير عف تقدميـ فػي عمميػة التعمػيـ وعمميػات التفكيػر التػي يقومػوف بيػا

وأف يحددوا موقعيـ بالنسبة لإلستراتيجية المتفؽ عمييا وتحديد البدائؿ ليصبحوا أكثػر وعيػاً بسػموكيـ
 .وبعػػد االنتيػػاء مػػف النشػػاط عمػػى الطمبػػة تقيػػيـ أداءىػػـ ومػػدى إفػػادتيـ مػػف المعرفػػة والقواعػػد التػػي

قػدمت ليػـ ومػػا إذا كػاف ىنػػاؾ بػدائؿ أفضػػؿ منيػا لممسػػتقبؿ  .لػذا فػػأف ىػذه اإلسػػتراتيجية تسػعى إلػػى
تحقيؽ أىداؼ عديدة مف بينيا تعػديؿ وتحسػيف مسػارات التفكيػر عنػد الطالػب  ,كمػا تزيػد مػف قدرتػو

عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تنظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ ىيكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أنماطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو التفكيريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوء موضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرس

( عفانة ويوسؼ  . )ٖٔٚ ، ٕٜٓٓ ،إذف ىي إستراتيجية قائمػة عمػى التفسػير والتوضػيح  ،تعتمػد
عمى تقديـ موضوع الدرس  ،وذلؾ بعرضو أوالً ثـ تدريب الطمبة عمى تحديػد أسػئمة لكػؿ مرحمػة مػف

الػػدرس  ،وسػػيعتمد الباحػػث ىػػذه اإلسػػتراتيجية بمراحميػػا الػػثالث التػػي ذكػػرت آنف ػاً فػػي تػػدريس طػػالب

المجموعة التجريبية .

عممية اتخاذ القرار :تعد عممية اتخاذ القرار جزءاً ميماً مف حياة االفراد عمى الصعيديف الشخصي
والميني ،فبعض الق اررات التي يتخذىا الفرد معقدة وال تخمو مف خطورة وبعضيا بسيطة  ،ولكف

جميع الق اررات تتطمب عممية ذىنية معقدة ومعالجة دقيقة لممعمومات ولكف بدرجات متفاوتة  .أف

عممية اتخاذ القرار تتطمب استخداـ الكثير مف ميارات التفكير العميا كالتحميؿ والتقويـ واالستقرار
واالستنباط  ،ويمكف القوؿ أف عممية اتخاذ القرار ىي عممية ذىنية تيدؼ الى اختيار افضؿ

الحموؿ المتاحة التي تناسب الفرد ازاء موقؼ معيف قد يتعمؽ بالعمؿ أو الزواج أو اتخاذ صديؽ أو
ترؾ العمؿ مف اجؿ تحقيؽ اليدؼ المنشود(سعيد  . )ٔ٘ٓ : ٕٜٓٓ ،ويصؼ (حبيب )ٕٖٓٓ ،
عممية اتخاذ القرار بأنيا االختيار الواعي بيف البدائؿ المتاحة في موقؼ ما  ،ويضيؼ أف اتخاذ

القرار ىو العمؿ عمى اختيار افضؿ البدائؿ بعد دراسة النتائج المترتبة عمى كؿ بديؿ أو خيار ،
وأثرىا عمى األىداؼ المراد تحقيقيا  ،ويتـ اختيار البدائؿ والخيارات في ضوء مجموعة مف
المحكات والمعايير التي تـ رصدىا مف قبؿ القرار لممساعدة في اتخاذ القرار الصحيح
قر عميو الرأي مف الحكـ في مسألة ما
(حبيب  .)ٖٙ٘ : ٕٖٓٓ ،والقرار في المغة العربية ىو ما َّ
(الزغوؿ وعماد ، )ٖٔ٘-ٖٔٗ :ٕٜٓٓ ،أما اصطالحاً فقد عرفو وبستر ()Webster, 1971

بانو اتخاذ الموقؼ النيائي في مسألة ما عف طريؽ الحسـ بتصميـ ثابت وصياغتو عممياً بادخالو

الى حيز التنفيذ . )Webster, 1971: 585(.وعميو يرى الباحث اف عممية اتخاذ القرار تتضمف
مجموعة مف الخصائص:
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ٔ -انيا عممية عقمية واعية تعتمد عمى مجموعة مف ميارات التفكير البسيطة والعميا.
ٕ -تتطمب عممية اتخاذ القرار وجود مشكمة او موقؼ محير.

ٖ -يتطمب وجود اكثر مف بديؿ لحؿ المشكمة او الخروج مف الموقؼ المحير.
ٗ-يتطمب اتخاذ القرار اختيار بديالً واحداً استناداً الى معايير محددة.
٘-التقويـ خطوة ميمة لتحديد مدى فاعمية البديؿ المختار.

 -ٙتتطمب عممية اتخاذ القرار مف الفرد المقارنة والمفاضمة بيف تمؾ البدائؿ مف أجؿ اختيار البديؿ
االنسب.

-ٚاف عممية اتخاذ القرار عممية عقمية منظمة تسير وفقاً لخطوات متسمسمة.

مراحؿ عممية اتخاذ القرار :اف عممية اتخاذ الق ارر عممية ديناميكية متشابكة ومتداخمة في مراحميا

المختمفة ،وبذلؾ فيي تحتاج الى الدقة والموضوعية ،ويتـ اتخاذ القرار كعممية عممية مف خالؿ

عدة خطوات فقد حددىا ( )Carin, 1993بالخطوات االتية:
أ -التخطيط.

ب -جمع البيانات (يتـ تحديد البيانات التي تساعد في اتخاذ القرار).
ج -تنظيـ البيانات :تنظـ البيانات بما يضمف اقصى استفادة مف قبؿ متخذ القرار.

د -تركيب البيانات :يتـ التوصؿ الى أداء وحموؿ في ضوء البيانات الدقيقة التي تـ تحميميا في

المرحمة السابقة.
ىػ  -اتخاذ القرار

(صبري وصالح الديف)ٛٓ :ٕٓٓ٘ ،
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ثانياً  :دراسات سابقة

 -9دراسػػػة الينػػػداوي ) : (2003ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى معرف ػػة أث ػػر ت ػػدريس إس ػػتراتيجيات م ػػا وراء
المعرفيػػة فػػي التنظػػيـ الػػذاتي لمػػتعمـ بحسػػب الػػذكاء عنػػد طمبػػة معاىػػد إعػػداد المعمم ػيف فػػي بغػػداد .
اعتمدت الباحثة التصميـ التجريبي ذا المجموعتيف التجريبيػة والضػابطة العشػوائيتيف  ،وذا االختبػار

القبمػػي والبعػػدي  .تكونػػت العينػػة مػػف ) (147طالب ػاً وطالبػػة مػػف معاىػػد المعممػػيف والمعممػػات وبعػػد
إجراء التكافؤ بينيما في عدد مف المتغيرات  ،تػـ تطبيػؽ مقيػاس لمتنظػيـ الػذاتي لمػتعمـ ) (34فقػرة .

وأعػدت الباحثػة برنامجػاً يحتػوي عمػى خطػط د ارسػية تتضػمف إسػتراتيجيات مػا وراء المعرفيػة معتمػدة
عمى األىداؼ العامة والسموكية لمادة عمـ النفس العػاـ لمصػؼ الثػاني فػي معاىػد إعػداد المعممػيف .

وق ػػد طب ػػؽ البرن ػػامج عم ػػى المجموع ػػة التجريبي ػػة دوف الض ػػابطة  .وبع ػػد تحمي ػػؿ البيان ػػات إحص ػػائياً
باعتمػػاد تحميػػؿ التبػػايف الثالثػػي واالختبػػار التػػائي لعينتػػيف مت ػرابطتيف وعينتػػيف مسػػتقمتيف لمعرفػػة أثػػر

البرنػ ػػامج التدريسػ ػػي فػ ػػي التنظػ ػػيـ الػ ػػذاتي لممجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة فػ ػػي االختبػ ػػاريف القبمػ ػػي والبعػ ػػدي ،
والمجموعتيف التجريبية والضابطة فػي االختبػار البعػدي فقػط  ،واختبػار شػيفيو لممقارنػات المتعػددة .

وأظيػػرت الد ارسػػة وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائياً لمبرنػػامج التدريسػػي إلسػػتراتيجيات مػػا وراء المعرفيػػة فػػي

التنظيـ الذاتي لمتعمـ  ،ولصالح المجموعة التجريبية  ،ووجود فرؽ داؿ إحصػائياً فػي التنظػيـ الػذاتي

لمتعمـ بيف أفراد المجموعة التجريبية ولصالح مستوى الذكاء المتوسط  ،وال يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائياً
في التنظيـ الػذاتي لمػتعمـ بػيف أفػراد المجموعػة التجريبيػة بحسػب جنسػيـ  ،ووجػود تفاعػؿ ثنػائي بػيف

المجموعتيف التجريبية والضابطة ومستوى الذكاء المتوسط والذكاء دوف المتوسػط  ،وال يوجػد تفاعػؿ
ثنػػائي بػػيف المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة والجػػنس  ،وال يوجػػد تفاعػػؿ ثنػػائي بػػيف مسػػتوى الػػذكاء
المتوسط ومستوى الذكاء دوف المتوسط والجنس  ( .الينداوي )2003 ،
 -3دراسة )محمود  : (2006ىدفت الد ارسػة الػى الكشػؼ عػف أثػر اعتمػاد طريقػة التػدريس مػا
فوؽ المعرفي في إستراتيجيات ما فوؽ المعرفية لدى طالب المرحمة اإلعدادية وتحصػيميـ فػي مػادة

الكيميػػاء  .شػػممت عينػػة البحػػث عمػػى مجمػػوعتيف تجريبيػػة وضػػابطة بواقػػع ) (65طالب ػاً وطالبػػة فػػي

الصػػؼ الخػػامس اإلعػػدادي فػػي مدينػػة الموصػػؿ  .وقػػد اعتمػػد الباحػػث مقيػػاس إسػػتراتيجيات مػػا فػػوؽ
المعرفية ) (35فقرة  ،واختبػار تحصػيمي ) (20فقػرة .وتػـ اعتمػاد االختبػار التػائي لعينتػيف مسػتقمتيف
كوس ػػيمة إحص ػػائية وأظي ػػرت النت ػػائج إف متوس ػػط إس ػػتراتيجيات طمب ػػة المجموع ػػة التجريبي ػػة لم ػػا وراء

المعرفيػػة أكبػػر مػػف إسػػتراتيجيات طمبػػة المجموعػػة الضػػابطة وبداللػػة إحصػػائية  .كمػػا وجػػدت فػػروؽ
بػ ػػيف المجمػ ػػوعتيف فػ ػػي متغيػ ػػر التحصػ ػػيؿ وبداللػ ػػة إحصػ ػػائية ولصػ ػػالح طمبػ ػػة المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة
( محمود . )2006 ،
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الفصؿ الثالث

اجراءات البحث

أوال  :التصميـ التجريبي
يس ػػاعد التص ػػميـ الباح ػػث عم ػػى الحص ػػوؿ عم ػػى اجاب ػػات ألس ػػئمة البح ػػث ،كم ػػا يس ػػاعده عم ػػى

السػػيطرة عمػػى المتغي ػرات التجريبيػػة والدخيمػػة (.أنػػور والصػػافي ،) ٕٕٔ ، ٕٓٓٚ،ولػػذلؾ اس ػتعاف
الباحػػث بالتصػػميـ التجريبػػي ذي الضػػبط الجزئػػي لمجمػػوعتيف احػػداىما ضػػابطة واألخػػرى تجريبيػػة
ويوضح المخطط (ٔ) التصميـ التجريبي المستعمؿ في البحث .

مخطط (ٔ) التصميـ التجريبي
المجموعة

ء

التكافو

المتغير المستقؿ

المتغير التابع

التجريبية

ال ػ ػ ػ ػػذكاء  ،العم ػ ػ ػ ػػر  ،التحص ػ ػ ػ ػػيؿ

إستراتيجية التدريس التبادلي

التحصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيؿ،ميارات مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاوراء

الضابطة

السابؽ

الطريقة االعتيادية

المعرفة

ثانيػػػا  :مجتمػػػة وعينػػػة البحػػػث  :تح ػػدد مجتم ػػع البح ػػث م ػػف ط ػػالب المرحم ػػة الثالث ػػة ف ػػي معاىػػد إع ػػداد
المعمميف والمعممات في محافظة بغداد لمعاـ الدراسي ( ٕٕٔٓ – ٖٕٔٓ ) ـ  ،أما عينػة فقػد تػـ اختيػار
معيػػد إعػػداد المعممػػيف البيػػاع بصػػورة قصػػدية ألف الباحػػث مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي معيػػد إعػػداد
المعممػػيف البيػػاع فػػي تربيػػة محافظػػة بغػػداد الكػػرخ الثانيػػة ممػػا أتػػاح لػػو فرصػػة تنفيػػذ التجربػػة مػػف دوف أف
يش ػػعر الط ػػالب ب ػػأنيـ خاض ػػعوف لمتجرب ػػة  ،وك ػػذلؾ لوج ػػود ش ػػعبتيف أتاح ػػت لمباح ػػث اختي ػػار مجم ػػوعتي

البحػػث بػػالتعييف العش ػوائي فكانػػت الشػػعبة ( أ ) تمثػػؿ المجموعػػة التجريبيػػة وعػػددىا (ٗٔ) طالب ػاً والتػػي

درست وفقاً إلستراتيجية التدريس التبػادلي والشػعبة (ب ) تمثػؿ المجموعػة الضػابطة وعػددىا (ٖٔ) طالبػاً
والتي درست وفقاً لمطريقة اإلعتيادية .

ثالثا  :تكافؤ مجموعتي البحث  :بما أف اختيار مجمػوعتي البحػث كػاف بالطريقػة العشػوائية ،لػذا يفتػرض

أف تكػػوف ىاتػػاف المجموعتػػاف متكػػافئتيف  ،ومػػع ذلػػؾ حػػرص الباحػػث عمػػى التحقػػؽ مػػف تكػػافؤ مجموعػػات
البحػػث فػػي المتغيػرات التػػي قػػد يكػػوف ليػػا اثػػر فػػي نتػػائج البحػػث ومنيػػا  -ٔ :التحصػػيؿ السػػابؽ فػػي مػػادة

العمػػوـ  -ٕ.العمػػر الزمنػػي باألشػػير ٖ -الػػذكاء  .وجػػدوؿ(ٔ) اآلتػػي يوضػػح بيانػػات التكػػافؤ فػػي ىػػذه
المتغيرات بيف مجموعتي البحث :
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جدوؿ ( ) 9
بيانات التكافؤ

نوع

المجموع

عدد

المتغير

ة

البمبة الحسابي

التجريبية
التحصي
ؿ
السابؽ

الضاببة
التجريبية

العمر
الزمني

الضاببة
التجريبية

الذكاء
الضاببة

92
92

92
92

92
92

الوسب

القيمة التائية

التبايف

المحسوبة

21.23

322.32

26.23

11.2

399.69

12.66

392.32

921.21

22.61

96.032

23.13

32.222

9.31

9.32

9.62

الجدولية

3.02

3.02

3.02

درجة

مستوى

الداللة

الحرية

الداللة

اإلحصائ
ية

32

32

32

 0.02غير دالة

 0.02غير دالة

 0.02غير دالة

أظيػػرت النتػػائج عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف المجمػػوعتيف فػػي ىػػذا المتغيػػر عنػػد مسػػتوى داللػػة
(٘ٓ )ٓ.ودرجػػة حريػػة ( ٕ٘ )  ،وىػػذا يعنػػي تكػػافؤ المجمػػوعتيف فػػي متغيػرات التحصػػيؿ السػػابؽ والعمػػر
الزمني والذكاء .

.رابعػػا  :متبمبػػات البحػػث  :قػػاـ الباحػػث بتحديػػد المػػادة العمميػػة اذ تػػـ تحديػػد فصػػوؿ كتػػاب العمػػوـ
الطبيعي ػػة ( الكيمي ػػاء ) لمص ػػؼ الثال ػػث  /معاى ػػد إع ػػداد المعمم ػػيف ولمفص ػػؿ الد ارس ػػي الث ػػاني وىم ػػا

الفصػػميف االوؿ  :الكيميػػاء الح ارريػػة  ،والثػػاني  :الكيميػػاء الكيربائيػػة  .ومػػف ثػػـ تػػـ صػػياغة ( ٗ) ٙ
غرضػ ػػا سػ ػػموكيا موزعػ ػػة بػ ػػيف مسػ ػػتويات المجػ ػػاؿ المعرفػ ػػي ( التػ ػػذكر  ،واالسػ ػػتيعاب  ،والتطبيػ ػػؽ ،

والتحميػػؿ ) .ثػػـ عرضػػت ىػػذه األغ ػراض مػػع محتػػوى المػػادة التعميميػػة عمػػى مجموعػػة مػػف الخب ػراء ،

ممحػػؽ(ٔ) لمتحقػػؽ مػػف تغطيتيػػا لممسػػتوى ودقػػة صػػوغيا واعتمػػدت جميػػع األغ ػراض التػػي حصػػمت
عمى موافقة ٓ %ٛفأكثر مف أراء الخبراء وقد أعيد النظر في بعض اإلغراض السموكية بنػاء عمػى
آراء الخب ػراء وتوجييػػاتيـ ،وب ػػذلؾ بقيػػت األغ ػراض الس ػػموكية لممجػػاؿ المعرفػػي كم ػػا ىػػي عميػػو بعػػد

إج ػراء عمميػػة التعػػديؿ عمػػى بعػػض منيػػا ،أي ( ٗ ) ٙغرض ػاً سػػموكياً  .بعػػد ذلػػؾ تػػـ إعػػداد (ٕٔ)

خطػػة تدريسػػية لكػػؿ مجموع ػة مػػف مجموعػػات البحػػث وبحسػػب األغ ػراض السػػموكية ومحتػػوى المػػادة
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الدراسية وخطوات اإلستراتيجية المحددة  .وبعػد عػرض نمػوذج مػف ىػذه الخطػط عمػى مجموعػة مػف
الخبػراء والمتخصصػػيف فػػي ط ارئػػؽ التػػدريس  ،وفػػي ضػػوء آ ارئِي ػـ ومالحظػػاتيـ  ،تػػـ تعػػديميا واعػػادة
تنظيميا  ،وبنسبة اتفاؽ (ٓ )%ٛوباجراء التعديالت الالزمة أخذت الخطط صيغتيا النيائية.

أداتا البحث

أوالً ػ االختبار التحصيمي  :أعد الباحث اختبا اًر تحصيمياً مف نوع االختيار مف متعدد ألنيا يمكف

أف تقيس العديد مف أىداؼ التعمـ وتمكف واضعيا مف التحكـ في مستوى صعوبة السؤاؿ أو

الفقرة ،كما أنيا يمكف أف توفر لممعمـ وسيمة ّقيمة لتشخيص التحصيؿ الدراسي (الدليمي
والميداوي ،ٕٓٓ٘ ،صٕ .)ٙوقد اتبع الباحث في إعداد االختبار المسار اآلتي - :
ٔ) ىػػدؼ االختبػػار :تحػػدد ىػػدؼ االختبػػار بقيػػاس مقػػدار تحصػػيؿ عينػػة البحػػث لمجانػػب المعرفػػي
لممحتػػوى العممػػي المتضػػمف فػػي مػػادة الكيميػػاء مػػف كتػػاب العمػػوـ الطبيعيػػة وضػػمف مسػػتويات بمػػوـ

(التذكر ،واالستيعاب ،والتطبيؽ ،والتحميؿ) .

ٕ) إعػػػداد الخاربػػػة االختباريػػػة  :وى ػػي الخط ػػوة االساس ػػية والحاس ػػمة ف ػػي عممي ػػة بن ػػاء اختب ػػارات
التحص ػػيؿ (.الييث ػػي  ،والص ػػوفي ، ) ٜٗ، ٕٕٓٓ،ولض ػػماف ش ػػمولية فقػ ػرات االختب ػػار لممس ػػتويات

العقميػػة والمحتػػوى الد ارسػػي وتوزيعيػػا بنحػ ضػو عػػادؿ وموضػػوعي ،ولحسػػاب الػػوزف العقمػػي تػػـ اعتمػػاد

الدرسػػية لحسػػاب الػػوزف النسػػبي لمموضػػوع ،وبػػذلؾ
اإلغػراض السػػموكية نوعػاً وكم ػاً وعػػدد الحصػػص ا
يػػتـ تحديػػد عػػدد الفق ػرات التػػي تقػػيس األىػػداؼ المتعمقػػة بػػأجزاء محتػػوى المػػادة العمميػػة ،وىػػذا يحقػػؽ

صفة الشموؿ لالختبار ( عطية . ) ٖٕٓ ، ٕٓٓٛ ،

 :يقصد باالختبار الصادؽ ىو االختبار الذي يقيس ما وضع ألجؿ  )ٖValidityصدؽ االختبار

قياسو  .ويؤكد ذلػؾ ( الػبطش وأبػو زينػة  ) ٕٓٓٚ ،بػاف االختبػار يعػد صػادقا إذا اسػتعمؿ لمغػرض
الذي طور ليستعمؿ مف اجمو ( البطش وأبو زينة  .) ٕٔٚ ، ٕٓٓٚ ،ولمتأكد مػف صػدؽ االختبػار

تػػـ اعتمػػاد الصػػدؽ الظػػاىري وصػػدؽ المحتػػوى إذ تػػـ عػػرض فق ػرات االختبػػار وجػػدوؿ المواصػػفات

( الخارطة االختبارية ) مع قائمة اإلغراض السػموكية عمػى مجموعػة مػف ذوي الخبػرة واالختصػاص

ف ػػي مج ػػالي التربي ػػة والكيمي ػػاء ممح ػػؽ(ٔ) وق ػػد اعتم ػػد الباح ػػث نس ػػبة ٓ % ٛف ػػأكثر وفقػ ػاً لمعادل ػػة
ىولستي لمعرفة مدى صالحية الفقرة ،إذ اتفقوا عمى جميع فقرات االختبار مع تعديؿ بعضيا .

ٗ)الخصػػائص السػػيكومترية لالختبػػار التحصػػيمي  :ولغػػرض التحقػػؽ مػػف الخصػػائص السػػيكومترية
لفق ػ ػرات االختبػ ػػار التحصػ ػػيمي ،فقػ ػػد طبػ ػػؽ االختبػ ػػار عمػ ػػى عينػ ػػة اسػ ػػتطالعية أولػ ػػى يػ ػػوـ االربعػ ػػاء

ٓٔ ٕٖٓٔ/ٗ/لغرض التأكد مف وضػوح األسػئمة وتحديػد الػزمف الػالزـ لالختبػار إذ وجػد أنػو بحػدود
(٘ٗ) دقيق ػػة  .ث ػػـ عم ػػى عين ػػة اس ػػت طالعية ثاني ػػة ف ػػي معي ػػد إع ػػداد المعمم ػػيف الرص ػػافة ي ػػوـ االح ػػد
ٗٔ . ٕٖٓٔ/ٗ/فوجد اف مستوى صعوبة الفقرة تراوح بيف (٘ٗ )ٓ.ٚ٘ – ٓ.فمـ تمػ ايػة فقػرة .إذ

" تعػػد االختبػػارات جيػػدة اذا كانػػت تتبػػايف فػػي مسػػتوى صػػعوبتيا بػػيف (ٕٓ( " )ٓ.ٛٓ – ٓ.أبػػو حطػػب،

 . )ٚٚ: ٜٔٚٙأما تمييز الفقرة فوجد انيػا تتػراوح بػيف (ٕ٘ )ٓ.٘ٛ – ٓ.وبػذلؾ تعػد فقػرات االختبػار
التحصػػيمي ممي ػزة إذ يػػرى (.)Brown , 1981إف الفق ػرة تكػػوف جيػػدة اذا كانػػت قػػدرتيا التمييزيػػة
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(ٕٓ )ٓ.فمػػا فػػوؽ ( .)Brown, 1981, 104وبالنسػػبة لفاعميػػة البػػدائؿ الخاطئػػة فقػػد وجػػد انيػػا
تت ػراوح بػػيف ( ))ٓ.٘٘-( -ٓ.ٓٚ -وبػػذلؾ تعػػد البػػدائؿ مناسػػبة وفاعمػػة  .إذ ينبغػػي إف يكػػوف نػػاتج
ىذه المعادلة سالبا لكي يكوف البديؿ فعاال (سمارة وآخروف.)ٔٓٛ :ٜٜٔٛ ،
)2الثبػػػػات  : Reliabilityتػ ػػـ حسػ ػػاب الثبػ ػػات لمفق ػ ػرات الموضػ ػػوعية باسػ ػػتعماؿ طريقػ ػػة التجػ ػػانس
الداخمي وبتطبيػؽ معادلػة كيػودر -ريتشاردسػوف – ٕٓ فقػد وجػد انػو يسػاوي (ٔ )ٓ.ٜوىػو مسػتوى

ثب ػػات جي ػػد إذ "تع ػػد االختب ػػارات جي ػػدة اذا بمػ ػ معام ػػؿ ثباتي ػػا ( )ٓ.ٚٙفم ػػا ف ػػوؽ" (النبي ػػاف.)ٕٗٓ: ٕٓٓٗ ،
وبذلؾ أصبح االختبار جاى اًز لمتطبيؽ .

ثانيػاً  -مقيػاس اتخػاذ القػرار :تبنػى الباحػث مقيػاس اتخػػاذ القػرار الػذي أعدتػو ( الطػػائي )ٕٕٓٔ ،
لتقاربو مع المحتوى العممي لمجموعتي البحػث ولحداثتػو عممػا اف المقيػاس وجػد لػو الصػدؽ والثبػات

اذ ك ػػاف معام ػػؿ ثبات ػػو (.)ٓ.ٛٙيتك ػػوف المقي ػػاس م ػػف (ٕٓ) فقػ ػرة بثالث ػػة ب ػػدائؿ وب ػػدرجات (ٔ)ٖ،ٕ،
حسب الترتيب،وبذلؾ تصبح الدرجة العظمى (ٓ )ٙدرجة والدرجة الدنيا (ٕٓ) درجة .
اج ػراءات تببيػػؽ التجربػػة  :بػػدأ التطبيػػؽ الفعمػػي لمتجربػػة يػػوـ االربعػػاء ٖ ٕٕٓٔ/ ٔٓ/بعػػد اف تػػـ
اعػػداد المسػػتمزمات الماديػػة وضػػبط بعػػض المتغي ػرات التػػي يمكػػف اف تػػؤثر عمػػى التجربػػة كاإلضػػاءة

والضوضاء....ال .
سابعا :الوسائؿ اإلحصائية  :أعتمد الباحث الوسائؿ اإلحصائية اآلتية :
ٔ) معادلػ ػػة االختبػ ػػار التػ ػػائي ( )t-testلعينتػ ػػيف متسػ ػػاوييتف غيػ ػػر م ػ ػرتبطتيف ( )3معادلػ ػػة معامػ ػػؿ

التمييزلحسػػاب قػػوة التمييػػز لمفق ػرة الموضػػوعية (ٖ) معادلػػة معامػػؿ الصػػعوبة لمفق ػرة الموضػػوعية (ٗ)

حساب فعاليػة البػدائؿ(٘) معادلةىولسػتي ( )ٙمعامػؿ ارتبػاط بيرسػوف لحسػاب ثبػات التصػحيح ()ٚ
معادلة كيودر ريتشاردسوف  ٕٓ-لحساب معامؿ الثبات لالختبار التحصيمي .
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الفصؿ الرابة

عرض النتائج وتفسيرىا
أوال  :عرض النتائج
 .9التحقػػػؽ مػػػف الفرضػػػية الصػػػفرية االولػػػا التػػػي تػػػنص عمػػػا انػػػو " ال يوج ػػد ف ػػرؽ ذو دالل ػػة
إحصائية عند مستوى داللة ( ٘ٓ )ٓ.بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبيػة التػي درسػت
عمػػى وفػػؽ إسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػذاتي ومتوسػػط درجػػات طػػالب المجموعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت
بالطريقة االعتيادية في التحصيؿ العممي لمػادة الكيميػاء فػي كتػاب العمػوـ الطبيعيػة " .ولمتحقػؽ مػف

صػػحة الفرضػػية  ،تػػـ حسػػاب المتوسػػط الحسػػابي واالنحػراؼ المعيػػارِي لػػدرجات طػػالب المجمػػوعتيف
التجريبيػػة والضػػابطة فػػي االختبػػار التحصػػيمي  ،وباعتمػػاد االختبػػار التػػائي لعينتػػيف مسػػتقمتيف غيػػر
متساويتيف تـ إيجاد القيمة التائية المحسوبة  ،جدوؿ (ٕ)
جدوؿ ()3
المتوس ب الحسابي والتبايف والقيمة التائية المحسوبة والجدولية والداللة االحصائية
لدرجات المجموعتيف التجريبية والضاببة في االختبار التحصيمي
المجموعة العػدد

المتوسب

االنحػػػػػراؼ

الحسابي

المعياري

التجريبية

92

32.61

2.06

الضاببة

92

32.22

2.21

القيمة التائية

الداللة االحصائية عند

المحسوبة الجدولية مستوى ()0.02
6.39

3.02

دالة احصائيا

يتضػػح اف القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة بمغػػت (ٕٔ ، )ٚ.وىػػي قيمػػة أكبػػر مػػف القيمػػة الجدوليػػة البالغػػة

( )ٕ.ٓٙعنػػد مسػػتوى داللػػة ٘ٓ ٓ،ودرجػػة حريػػة (ٕ٘)  ،وعميػػو تػػرفض الفرضػػية الصػػفرية وتقبػػؿ
الفرضػػية البديمػػة التػػي تشػػير إلػػى وجػػود فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( ٘ٓ )ٓ.بػػيف
متوسػػط درج ػػات ط ػػالب المجموع ػػة التجريبي ػػة الت ػػي درس ػػت عم ػػى وف ػػؽ إس ػػتراتيجية التس ػػاؤؿ ال ػػذاتي

ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية فػي التحصػيؿ العممػي

لمادة الكيمياء في كتاب العموـ الطبيعية ولصالح المجموعة التجريبية .
 .3التحقؽ مف الفرضية الصفرية الثانية التي تنص عما انو:

" ال يوج ػػد فػ ػػرؽ ذو داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مس ػػتوى داللػ ػػة ( ٘ٓ )ٓ.بػ ػػيف متوسػ ػػط درجػ ػػات طػ ػػالب
المجموعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت عمػػى وفػػؽ إسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػذاتي ومتوسػػط درجػػات ط ػالب

المجموعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت بالطريقػػة االعتياديػػة فػػي اتخػػاذ الق ػرار لمػػادة الكيميػػاء فػػي كتػػاب
العمػ ػػوـ الطبيعيػ ػػة " .ولمتحقػ ػػؽ مػ ػػف صػ ػػحة الفرضػ ػػية  ،تػ ػػـ حسػ ػػاب المتوسػ ػػط الحسػ ػػابي واالنح ػ ػراؼ
المعيػػارِي لػػدرجات طػػالب المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي اتخػػاذ الق ػرار  ،وباعتمػػاد االختبػػار
التائي لعينتيف مستقمتيف غير متساويتيف تـ إيجاد القيمة التائية المحسوبة  ،جدوؿ (ٖ) .
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جدوؿ ()2

المتوسب الحسابي والتبايف والقيمة التائية المحسوبة والجدولية والداللة االحصائي لدرجات
المجموعتيف التجريبية والضاببة في اتخاذ القرار
المجموعة العػدد المتوسب

االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ

الحسابي

المعياري

التجريبية

92

26.69

3.2

الضاببة

92

22.32

2.13

القيمة التائية

الداللة االحصائية

المحسوبة الجدولية عند مستوى
()0.02

93.22

3.02

دالة احصائيا

يتض ػػح اف القيم ػػة التائي ػػة المحس ػػوبة بمغ ػػت (ٗٗ ، )ٕٔ.وى ػػي قيم ػػة أكب ػػر م ػػف القيم ػػة الجدولي ػػة البالغ ػػة
( )ٕ.ٓٙعند مستوى داللة ٘ٓ ٓ،ودرجة حرية (ٕ٘)  ،وعميو ترفض الفرضية الصػفرية وتقبػؿ الفرضػية
البديمػة التػي تشػير إلػى وجػػود فػرؽ ذو داللػة إحصػائية عنػد مسػػتوى داللػة ( ٘ٓ )ٓ.بػيف متوسػط درجػػات
طػػالب المجموعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت عمػػى وفػػؽ إسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػذاتي ومتوسػػط درجػػات طػػالب
المجموعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت بالطريقػػة االعتياديػػة فػػي التحصػػيؿ العممػػي لمػػادة الكيميػػاء فػػي كتػػاب

العموـ الطبيعية ولصالح المجموعة التجريبية .
ثانياً  :تفسير النتائج

فػػي ضػػوء النتػػائج التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا بواسػػطة تطبيػػؽ البحػػث الحػػالي  ،والتػػي أظيػػرت تفػػوؽ

طػػالب المجموعػػة التجريبيػػة الػػذيف درس ػوا عمػػى وفػػؽ إسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػذاتي،عمى طػػالب المجموعػػة
الضابطة الذيف درسوا عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في التحصيؿ.ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى ما يأتي:
ٔ-

َّ
إف إس ػػتراتيجية التس ػػاؤؿ ال ػػذاتي القائم ػػة عم ػػى م ارح ػػؿ ث ػػالث ق ػػد س ػػاعدت الط ػػالب عم ػػى السػػيطرة

والػػتحكـ بتمػػؾ النشػػاطات العقميػػة  ،وذلػػؾ باختيػػار المناسػػب منيػػا  ،وبمػػا يتطمبػػو الموقػػؼ التعميمػػي لعمميػػة

التعمـ  ،والسترجاع المعمومات بمرونة أكثر  .فانيا منحت الطػالب القػدرة عمػى كيفيػة د ارسػة موضػوعات

الكيمياء المقررة  ،وامتداد أثرىا لتشمؿ المواد الدراسية األُخرى ،وذلؾ باتباعيـ الم ارحػؿ والخطػوات نفسػيا
،ويتجمػػى اثرىػػا واضػػحاً بارتفػػاع مسػػتوى تحصػػيؿ الطػػالب الد ارسػػي لممجموعػػة التجريبيػػة مقارنػػة بطػػالب
درس ػوا بالطريقػػة االعتياديػػة  .وىػػذا مػػا أكػػده الكثيػػر مػػف التربػػوييف والبػػاحثيف
المجموعػػة الضػػابطة الػػذيف ّ
ومػػنيـ ( جػػابر  )ٜٜٜٔ،و(دروزة  - ٜٜٔ٘ ،أ) و(عبيػػد )ٕٓٓٗ ،و(العتػػوـ وآخػػروف  )ٕٓٓ٘،وغيػػرىـ
 .وتتفؽ الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة .
ٕ -س ػػاعدت إس ػػتراتيجية التس ػػاؤؿ ال ػػذاتي ف ػػي انتق ػػاؿ أث ػػر ال ػػتعمـ وترس ػػي المعموم ػػات ف ػػي ذاكػ ػرة الط ػػالب
وقػػدرتيـ عمػػى تصػػحيح الخاطئػػة منيػػا ،عػػف طريػػؽ مراقبػػة وتقػػويـ تعمميػػـ وتنويػػع وتطػػوير أسػػاليب اقت ػراح
مجموعة مف البػدائؿ وترتيبيػا حسػب الفاعميػة واختيػار البػديؿ االنسػب وتقويمػو مػف اجػؿ المفاضػمة بػيف

الق اررات المختمفة  ،كما َّ
الفعاؿ لمطالب في أثناء التدريس  ،وتفاعميـ في عػرض وتقػديـ الػدرس
إف الدور ّ
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 ،قد عزز لدييـ الثقة بالنفس في كيفية التعامؿ مع مختمؼ المواقؼ والتدريب عمى حػؿ المشػكالت ممػا
ساعد في اف تكوف اختياراتيـ لبدائؿ االجابة عمى مقياس اتخاذ القرار موفقة .

وبيذا تتفؽ نتائج البحث الحالي مع ما أكدتو آراء وأفكار الكثير مف التربوييف،ونتائج الدراسات السابقة .
ثالثػاً  :اإلسػػتنتاجات  :ممػػا تقػػدـ اسػػتنتج الباحػػث فاعميػػة اعتمػػاد إسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػذاتي فػػي التػػدريس
ومف ثـ أدى ذلؾ إلى ما يأتي :

ٔ .رفػػع المسػػتوى العممػػي والتحصػػيؿ الد ارسػػي لطػػالب المرحمػػة الثالثػػة معيػػد إعػػداد المعممػػيف فػػي مػػادة
الكيمياء .

الفعاؿ في اتخاذ القػرار لػدى طػالب المرحمػة الثالثػة معيػد إعػداد المعممػيف فػي مػادة
ٕ .تأثيرىا اإليجابي و ّ
الكيمياء .

التوصيات والمقترحات

أوالً  :التوصيات  :نتيجة لما سبؽ  ،وفي ضوء النتائج واالستنتاجات  ،يوصي الباحث بما يأتي:

ٔ .اعتم ػػاد إس ػػتراتيجية التس ػػاؤؿ ال ػػذاتي ف ػػي ت ػػدريس م ػػادة الكيمي ػػاء لم ارح ػػؿ د ارس ػػية مختمف ػػة  ،لفاعميتي ػػا
الواضحة في رفع مستوى التحصيؿ الدراسي واالستذكار .

ٕ .تض ػػميف إس ػػتراتيجية التس ػػاؤؿ ال ػػذاتي  ،ض ػػمف مف ػػردات محت ػػوى م ػػنيج ط ارئ ػػؽ الت ػػدريس ف ػػي الكمي ػػات
والمعاىد التربوية  ،مع إعطاء أمثمة توضيحية آللية تطبيقيا .
ثانياً  :المقترحات  :استكماالً لمبحث الحالي يقترح الباحث باجراء الدراسات اآلتية :

ٔ .فاعميػػة إسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػذاتي فػػي التحصػػيؿ والػػذكاءات المتعػػددة لم ػواد د ارسػػية أخػػرى وم ارحػػؿ
أخرى .
ٕ .فاعميػػة بػرامج تدريبيػػة لممدرسػػيف والمدرسػػات وفقػاً إلسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػذاتي ومػػا فػػوؽ المعرفيػػة فػػي
تحصيؿ طمبتيـ ودافعيتيـ لمتعمـ .
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Abstract

This research aims to find out "the effectiveness of the self-questioning
strategy in the achievement of students Phase III institutes of teacher
preparation and decision-making in chemistry." The researcher follows
approach quasi-experimental with a post-test, and the sample consisted of
(27) from " Teachers Training Institute-AL-Byaa" in Directorate of Education
Baghdad Karkh / 2 students divided into two unequal groups: experimental
its number (14) students studied using reciprocal teaching strategy and
control its number (13) students have studied in the usual way.The two
groups were equivalent extraneous variables.

The researcher was prepare achievement test consist of 40 items was the
adoption of a measure of decision-making are from (20) paragraph and make
for both validity and reliability and statistical analysis to items,The results of
search was revealed Superiority of the experimental group that studied in
accordance with the self-questioning strategy to a control group in the
achievement and decision-making.
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المصادر

 .1إبراىيـ  ,مجدي عزيػز( ٕٗٓٓ)  .استراتيجيات التعميـ وأسػاليب الػتعمـ  .مكتبػة االنجمػو المصػرية ,القػاىرة
.

 .2ابو جادو ،محمود عمي( :)ٕٓٓٙنظرية الذكاء الناجح (الذكاء التحميمي واالبداعي والعممي) برنامج

تببيقي ،ديبونو لمطباعة والنشر ،عماف.

 .3ابو حطب ،فؤاد عبد الطيؼ ،وسيد احمد عثماف( ،)ٜٔٚٙالتقويـ النفسي ،مكتبة االنجمو المصرية،
القاىرة.

 .4ابو شري  ،شػاىر زيػب  : )ٕٓٔٓ( ،اسػتراتيجيات التػدريس  ،طٔ  ،دار المعتػز  ،لمنشػر  ،عمػاف ،

االردف.

 .5أمبػػو سػػعيدي  ،عب ػػد اهلل بػػف خمػػيس وس ػػميماف بػػف محمػػد البموش ػػي ( :)ٕٜٓٓبرائػػػؽ تػػػدريس العمػػػوـ
عماف.
مفاىيـ وتببيقات عممية  ،طٔ  ،دار المسيرة ّ ،

 .6أنور حسيف عبد الرحمف و فالح الصافي ( ،)ٕٓٓٚمناىج البحث بيف النظريػة والتببيػؽ،التػأميـ لمطباعػة،
العراؽ.

 .7باش ػ ػػيوة  ،حس ػ ػػف عب ػ ػػد اهلل ( : )ٕٓٓٛتعمػػػػػػيـ التفكيػػػػػػر وتنميػػػػػػة العقػػػػػػؿ فػػػػػػي تربيػػػػػػة المسػػػػػػتقبؿ

. www.airss-forum.com،

 .8الػػبطش  ،محمػػد وليػػد وفريػػد كامػػؿ أبػػو زينػػة ( " : )ٕٓٓٚمنػػاىج البحػػث العممػػي تصػػميـ البحػػث والتحميػػؿ
عماف .
اإلحصائي"  ،طٔ  ،دار المسيرة ّ ،
 .9البيمػػي  ،محمػػد عبػػد اهلل (ٕ٘ٓٓ)  :دور جمعيػػة اإلمػػارات لمموىػػوبيف فػػي رعايػػة شػػؤوف الموىػػوبيف فػػي
دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،مجمة البحوث التربوية  ،المجمد  ، ٚالعدد ٖ  ،اإلمػارات العربيػة المتحػدة

.

.11

جػػابر  ،عبػػد الحميػػد جػػابر ( " : )ٜٜٜٔأسػػتراتيجيات التػػدريس والػػتعمـ "  ،طٔ  ،دار الفكػػر العربػػي ،

القاىرة .

 .11جرواف  ،فتحي عبد الرحمف ( :)ٜٜٜٔتعميـ التفكير مفاىيـ وتببيقات  ،طٔ  ،دار الكتاب
عماف .
الجامعي ّ ،
 .12حبي ػػب  ،مج ػػدي عب ػػد الكػ ػريـ  : )ٕٖٓٓ( ،اتجاىػػػات حديثػػػة فػػػي تعمػػػيـ التفكيػػػر اسػػػتراتيجيات
مستقبمية لاللفية الجديدة  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة.

 .13دروزة  ،أفناف نظير(٘ - ٜٜٔأ)  :إستراتيجيات اإلدراؾ ومنشباتيا ك ساس لتصميـ التعميـ ،
طٔ  ،جامعة النجاح  ،نابمس.

.14

الدليمي  ،إحساف عميوي وعػدناف محمػود الميػداوي (ٕ٘ٓٓ)  " :القيػاس والتقػويـ فػي العمميػة التعميميػة "
 ،طٕ  ،مكتبة أحمد الدباغ لمطباعة  ،بغداد.

.15

الزغوؿ  ،رافع النصير  ،عماد عبد الرحيـ الزغوؿ(:)ٕٜٓٓعمـ النفس المعرفي ،الشروؽ لمنشر

 ،عماف .
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 .16الزيات  ،فتحي مصطفى (٘ : )ٜٜٔاألسس المعرفية لمتكويف العقمي وتجييز المعمومات  ،دار
الوفاء  ،المنصورة.

 .17زيتوف  ،حسف حسيف (ٕٔٓٓ)  :تصميـ التدريس رؤية منظومة  ،عالـ الكتب  ،القاىرة .

 .18السرور ،نادية ىايؿ (ٕ٘ٓٓ)  :تعميـ التفكير في المنيج المدرسي  ،طٔ ،دار وائؿ  ،عماف .

 .19سػػعيد  ،عب ػػد العزيػػز  ، )ٕٜٓٓ(،تعمػػػيـ التفكيػػػر ومياراتػػػو  ،الطبعػػة االول ػػى  ،دار الثقافػػة لمنش ػػر،
عماف.

 .21سػػمارة عزيػػز واخػػروف .مبػػػادئ القيػػػاس والتقػػػويـ فػػػي التربيػػػة ،طٕ ،دار الفكػػر لمنشػػر والتوزيػػع ،عمػػاف،
.ٜٜٔٛ

 .21سميث  ،فيميب (ٖ : )ٜٜٔالتفكير الت ممي  ،ترجمة السيد العزاوي وخميؿ شياب  ،دار النيضة
العربية  ،القاىرة .

 .22السيد ,عزيزة (٘ : )ٜٜٔالتفكير النااد  ,دراسة في عمـ النفس المعرفي ,دار المعرفة الجامعية ،
القاىرة .

 .23شحاتة  ،حسف وزينب النجار (ٖٕٓٓ)  :معجـ المصبمحات التربوية والنفسية  ،كمية التربية ،
دار المصرية المبنانية ،جامعة عيف شمس  ،القاىرة.

.24

صبري ،ماىر اسماعيؿ وصالح الديف محمد توفيؽ(ٕ٘ٓٓ):التنور التكنولوجي وتحديث التعميـ

.25

الطائي ،كفاح محسف عبد اهلل (ٕٕٔٓ) ،أثر أُنموذج إِيدياؿ في تحصيؿ مادة الكيمياء العممي

،طٔ ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية .

واتخاذ القرار وتنمية التفكير العممي  ،ابروحة دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية ابف الييثـ  ،جامعة

بغداد .

.26

طػػافش  ،محم ػػود ( ٕٗٓٓ )  .تعمػػػيـ التفكيػػػر مفيومػػػو – أسػػػاليبو – مياراتػػػو  .جيين ػػة لمنش ػػر

والتوزيع  ،عماف .

 .27طربية  ،محمد عصػاـ  : )ٕٓٓٛ( ،اساليب وبرؽ التدريس الحديثة  ،طٔ  ،دار حمػورابي لمنشػر
 ،عماف  ،االردف.

 .28الطنطاوي  ،عفت مصطفى (ٕٔٓٓ)  " :استخداـ إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الكيمياء
لزيادة التحصيؿ المعرفي وتنمية التفكير الناقد وبعض ميارات عمميات العمـ لدى طالب المرحمػة الثانويػة "
 ،مجمة البحوث النفسية والتربوية ،العدد الثاني  ،السنة السادسة عشر  ،القاىرة .

.29

عبيد  ،إدوارد شحادة (ٕٗٓٓ)  " :أثر إستراتيجيتي التفكيػر االسػتقرائي والتفكيػر الحػر فػي التفكيػر الناقػد
واإلدراؾ فػػوؽ المعرفػػي والتحصػػيؿ لػػدى طمبػػة المرحمػػة األساسػػية فػػي مػػادة األحيػػاء " ( ،أطروحػة دكتػػوراه

.31

عماف.
عماف العربية ّ ،
غير منشورة)  ،جامعة ّ
العتوـ  ،عدناف يوسؼ واخروف ،عمـ النفس التربوي النظرية والتطبيؽ ،طٔ ،دار المسيرة لمنشر والتوزيػع

والطباعة ،عماف ٕٓٓ٘،

 .31العتوـ ،عدناف يوسؼ ،عبد الناصر ذياب الجراح ،موفؽ شارة ( :)ٕٜٓٓتنمية ميارات التفكير
نماذج نظرية وتببيقات عممية ،طٔ ،دار المسيرة ،عماف.
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الفع ػػاؿ"  ،طٔ ،دار ص ػػفاء ،
عطيػػة  ،محس ػػف عم ػػي ( " : )ٕٓٓٛاإلس ػػتراتيجيات الحديثػػة ف ػػي التػػدريس ّ
عماف.
ّ

.32

 .33عفيفػي  ،محمػػد صػادؽ ( : )ٜٔٚٚالتفكيػػر اإلسػػالمي مبادئػػو مناىجػو ايمػػو أخالاياتػػو ،مكتبػػة
الخانجي  ،القاىرة .

.34

عفانة  ،عزو إسماعيؿ ونائمة نجيب الخزندار ( " : )ٕٜٓٓالتدريس الصفي بالذكاءات المتعددة "

عماف .
 ،طٕ  ،دار المسيرة ّ ،
 .35عفانػ ػػة  ،عػ ػػزو إسػ ػػماعيؿ ويوسػ ػػؼ إب ػ ػراىيـ الجػ ػػيش ( : )ٕٜٓٓالتػػػػدريس والػػػػتعمـ بالػػػػدماغ ذي
عماف .
الجانبيف  ،دار الثقافة ّ ،
 .36الكموني ،وفيو عبد العزيز (ٓ ": )ٜٔٚدراسة مقارنة في التفكير العممي بيف البنيف والبنػات وعالقتػو
بالدراسة الجامعية لمفتاة " ،جامعة عيف شمس  ،كمية التربية  ،رسالة ماجستير (غير منشورة)  ،القاىرة.

 .37المقػػاني  ،أحمػػد حسػػيف وعمػػي أحمػػد الحمػػؿ ( : )ٜٜٜٔمعجػػـ المصػػبمحات التربويػػة المعرفيػػة فػػي
المناىج وبرائؽ التدريس  ،طٕ ،عالـ الكتب  ،القاىرة.

 .38المعطي  ،سػويد ( ٖٕٓٓ )  :ميارات التفكير ومواجيػة الحيػاة  ،دار الكتػاب الجػامعي  ،اإلمػارات
العربية المتحدة .

 .39محمود  ،رائد إدريس ( " : )ٕٓٓٙأثر استخداـ طريقة التدريس ما فػوؽ المعرفػي فػي اإلسػتراتيجيات
ما فوؽ المعرفية لدى طالب المرحمة اإلعدادية وتحصيميـ في مادة الكيمياء "  ،مجمة أبحاث كمية التربية

األساسػػػػػػية  ،المجم ػ ػػد  ، ٙالع ػ ػػدد ٖ  ،الم ػ ػػؤتمر العمم ػ ػػي الس ػ ػػنوي األوؿ لكمي ػ ػػة التربي ػ ػػة األساس ػ ػػية (ٖٕ-

ٕٗ ، )ٕٓٓٚ/٘/جامعة تكريت  ،تكريت .

 .41ممتقى التربية والتعميـ (ٕ٘ٓٓ)  :تعميـ التفكير www.lithedu.gov.sa/forum.com،

 .41ميراف  ،محمد ( : )ٕٓٓٚالتفكير  ،منتديات ارض الكويت .www.98-land.com/vb/index

 .42النبيػػاف ،موسػػى ،اساسػػيات القيػػاس فػػػي العمػػوـ السػػموكية (ٕٗٓٓ) طٔ ،دار الشػػروؽ لمنشػػر والتوزيػػع،
عماف.

 .43الينػػداوي  ،ش ػػذى ج ػواد كػػاظـ (ٖٕٓٓ)  " :أثػػر تػػدريس سػػتراتيجيات م ػػا وراء المعرفػػة فػػي التنظ ػػيـ
الػػذاتي لمػػتعمـ بحسػػب الػػذكاء عنػػد طمبػػة معاىػػد إعػػداد المعممػػيف "  ،أطروحػػة دكتػػوراه غيػػر منشػػورة  ،كميػػة
التربية ػ ابف رشد  ،جامعة بغداد .

.44

و ازرة التربية والتعميـ (٘ : )ٜٜٔوراة عمؿ التعمـ الثانوي  ،مطبعة و ازرة التربية ،بغداد.
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