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 ملخص البحث

رافةى  فى  يحيىةم دىؤال ال  التسىؤل  الىتاي  البحث إلى التعرف علىى ثرىر إرىتراية ة   هدف      

،يم اختةؤر شعبتةن دىن ثلىم رىالع شىعغ بلى  والتفكةر التأدل  لدى طالب اليف الخؤدس األاب 

( طؤلبؤً اررت بإرتراية ة  التسؤل  التاي  02) طؤلبؤً، بل  د موع الم موع  الت ريبة 56عداهم 

فى    بؤلطريقى  اععتةؤايى  ويمىت دكؤفاى  الم مىوعتةن( طؤلبؤً اررىت 02)، والم موع  الضؤبط  

المت ةىىرا) )العمىىر ال،داىى ، الىىتحؤي، التحيىىةم فىى  ال  رافةىى  للسىىا  السىىؤبق  ، السىىؤبق ، التفكةىىر 

( فقىرل 62واعد اختبؤرين احدهمؤ يحيةل  يكىو  دىن )التأدل (، وحؤنت المت ةرا) حلهؤ دتكؤفا  ،

( فقىىرل، 02يوزعىىت علىىى رىىت دسىىتويؤ) دىىن ييىىاةف بلىىوا ، واألخىىر اختبىىؤر يىىأدل  يكىىو  دىىن )

 جري لالختبؤرين اليدق والثبؤ) ويم يحلةم فقرايه بؤلاسب  لليعوب  ويمة، .وا

 ثظهر) الاتؤئج البحث يفوق الم موع  الت ريبة  التين يدررو  بإرتراية ة  التسؤل  الىتاي       

فى  حىم دىن دت ةىر   رىتراية ة  التسىؤل  الىتاي بؤلتحيةم والتفكةىر التىأدل  وحىؤ  ح ىم التىأرةر إ

 يدريغ على العمم (،وثولى البؤحث(  ²η) لتفكةر التأدل  حبةر بؤرتخداا دربع ايتؤ)التحيةم وا

 الاظريى  ثفكىؤر علىى الحىديث القؤئمى  التىدريس ارىتراية ةؤ) ارىتخداا علىى ددررى  ال  رافةى 

 .التسؤل  التاي  إرتراية ة  داهؤ الت  و الباؤئة ،
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      Goal of research is to identify the impact of self-questioning strategy 

in the collection of material and geographic reflective thinking among 

students in fifth grade literature, two divisions were selected out of three 

divisions numbering 65 students, the total experimental group (20) 

students studied the strategy of self-questioning, and the group control 

(20) students studied in the usual way and was equivalent to the two 

groups in the variables (chronological age, intelligence, achievement in 

geography for the previous year, previous, reflective thinking), and the 

variables are all equal, and a promising two tests, one Thesela be (50), 

paragraph distributed six levels of Bloom's Taxonomy, and the other test 

to be contemplative of (40) a paragraph, and make of the validity and 

reliability tests were analyzed for the paragraphs of the difficulty and      

distinction.                                                                                                   

      Find the results showed superiority of the experimental group who are 

studying the question of self-collecting strategy and reflective thinking 
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and the magnitude of the impact of self-questioning strategy in each of 

the variable collection and reflective thinking using a large box ETA       

(η²),and recommended a researcher working on the training.                       

  مشكلة البحث

فىى  الىىدورا) التدريبةىى  التىى  يقةمهىىؤ  اللقىىؤيدىىن خىىال  التىىدريس ودىىن خىىال   يبىىةن للبؤحىىث      

المحؤضىىىرل  لتربةىىى  والماؤت ىىىؤ) بىىىةن ددررىىىةن دىىىؤال ال  رافةىىى  إ  ثرىىىلوب العؤدىىى  مىىىديريؤ) ال

يور ف  دخرجؤ) التدريس وع ييم إلى ت هاؤك لتا تد يكو والماؤت   ه  السؤئدل ف  التدريس 

 دستوى المطلوب التي يتاؤرغ دع التطور الحؤلم ف  المعرف  ،وثيد ذلك بعض الدرارؤ) داهىؤ،

( ث  ضىىىعف احتسىىىؤب الطلبىىى  للمهىىىؤرا) ال  رافةىىى  العقلةىىى  والتفكةىىىر 0220ارارىىى  )ال ىىىمري، 

الموضىىوعؤ) ال  رافةىى  ال  رافى  إلىىى القيىىور فىى  ارىىتخداا طرائىا التىىدريس الماؤرىىب  لطبةعىى  

وثهدافهؤ ويرحة، ددرر  المؤال على الحفظ األلم للمعلودؤ) او  التأحةد والترحة، على احتسؤب 

 (1 ص0220الطلب  دثم هته المهؤرا) خال  ارارتهم دؤال ال  رافة  )ال مري،

مختلفى  ( ث  ظهىور اعرىتراية ةؤ) الحديثى  المتاوعى   ال0222رلمؤ  ،ثيضؤً ارار  ) وثيد)      

فىى  يىىدريس  ال  رافةىى  بولىىفهؤ يطبةقىىؤ) يربويىى  لاظريىىؤ) التعلىىةم ثخىىت) طريقهىىؤ فىى  الت ريىىغ 

والتطبةا ف  المؤرسؤ) التربوي ، لكاهؤ لم يأخت نيةبهؤ الكؤف  ف  الت ريغ والتطبةا ف  العراق 

هىىؤ فىى  ، لىىتا نىىرى ث  الطرائىىا اععتةؤايىى  القؤئمىى  علىىى الحفىىظ والتلقىىةن واعرىىتظهؤر يأخىىت طريق

يدريسىىهؤ  فىى  دداررىىاؤ علىىى نحىىًو وارىىع فضىىالً عىىن تلىى  إطىىالع ددررىى  وددررىىؤ) ال  رافةىى  

وضعف اهتمؤدهم بؤلطرائا واألرؤلةغ التعلةمة  الحديث  ف  يدريسهؤ دمىؤ يىدفعهم بؤعرىتمرار فى  

 (.1 ص0222ارتخداا الطرائا اععتةؤاي  )رلمؤ ، 

ىىوويضىىةف) ارارىى   ىىوالحسَّ ؤهةم ال  رافةىى  يىىأي  ب ىىكم عىىؤر  ولىىةس (  إ  يىىدريس المفىى0212،الحسَّ

دقيىواا ، دمىؤ ي عىىم االىغ الىدروو يتمحىىور حىو  الحقىؤئا ، فؤلطريقىى  التدريسىة  ال ىؤئع  هىى  

التقلةديىى  التىى  يؤحىىد علىىى الىىدور اعي ىىؤب  للمىىدرو ويهمىىم اور الطلبىى ، دمىىؤ ياىىتج يىىدن  يحيىىةم 

ووجهىىت جهواهىىؤ نحىىو التحفىىةظ احتسىىؤب المفهىىوا ال  رافىى  ،فضىىال عىىن إهمىىؤ  العاؤيىى  بىىؤلتفكةر 

والتسمةع والاقم والتكرار دن خال  يأحةدهؤ على المعلودؤ) وددا يحيةلهؤ،إذ ث  ال ؤلبة  العظمى 

دىن الطلبىى  يحفظىو  المعلودىىؤ) والحقىىؤئا او  فهىم ثو إاراك للعالتىىؤ) بةاهىىؤ دمىؤ ع يكىىو  لىىديهم 

د ىىىىىىتمعهم  القىىىىىىدرل علىىىىىىى يوظةفهىىىىىىؤ فىىىىىى  فهىىىىىىم بةاىىىىىىتهم ، وحىىىىىىم د ىىىىىىكاليهم ود ىىىىىىكال)

 (.002-005 ص0212،لحسَّولحسَّو)ا

الىىتين  ياهىىو   المفىىؤهةم المخطىىويل ، ث َّ بعىىض الطىىالب ظىىؤهرل  يمكىىن عىىدهؤ دىىن توشّخيىى      

المرحل  المتورط  ،  وياوو   اعي ىؤه إلىى الفىرع األابى  يكىو  يبريىرهم ث  التىؤرير وال  رافةى   

ضىىةؤ) والفة،يىىؤي والىىدروو األخىىرى دىىواا يحفىىظ وع يحتىىؤأ إلىىى ثي نىىوع دىىن التفكةىىر دثىىم الريؤ

العلمة  ،وهته يعكس الاظرل السلبة  اي ؤه دىؤال ال  رافةى  فى  الخىؤدس األابى  ،و يمكىن ث  يكىو  

 طرائا التدريس وراي هته الاظرل.

دىؤال ال  رافةى  ، دمىؤ  يىدريس فى  التقلةديى  اائىالطر رىةطرل دىن البؤحىث عحظىه لمىؤ ونظًرا      

 حديثى  رىعى لهىؤ يىدريس وثرىؤلةغ بؤرتراية ةؤ) يعتا  ارار  إجراي إلىبؤلحؤج   ا ي عر هجعل

 نؤحةى  دىن ال  رافةى  المعلودىؤ) فى  الهؤئىم العلمى  التقىدا ال  رافةى  ياؤرىغ بتىدريس المهتمىو 

 دىع المىتعلم المعلىم إلىى دىن التعلىةم عملةى  ف  ثخرى ، ياقم الا ؤط نؤحة  دن الحديث  والتطورا)

 هىدفؤً، ولةسىت ورىةل  التعلىةم دىؤال وثلىبحت ، طالبىه دىع ودوجهؤً يعمىم اً درشد المعلم اور بقؤي

ال وانىغ،   جمةىع دىن شخيةته يتكؤدم ث  يراا  التي التعلةم الطؤلغ عملة  دن الهدف ثلبح بةامؤ

 وث  الثمؤر الحقةقة  للتعلم دؤال  ال  رافة  ه  العملةؤ) الفكري  الاؤي ى  عىن ارارى  الموضىوع ،

 (. 25، ص 0221ؤ) المتراحم  نتة   لدرار  ذلك الموضوع )اليوف ،ولةست المعلود
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يامة  تدرا)  الطلب  دن خال  العديد دن اعرتراية ةؤ) التدريسة  داهؤ التسىؤل  الىتايى لتا نحتؤأ 

(Self-Questioning Strategy)  ذايه إلى الطؤلغ يوجههؤ الت  األرال  دن د موع  :وهو 

 الفهىم علىى األرىال  هىته تىد يسىؤعد بحةىث وبعىده، وثراؤئىه، لىغ بىه ،تىرايل  الموضىوع المطؤ تبىم

  -لتا ييوغ البؤحث د كل  البحث بؤلسؤا  اآلي  والتفكةر ، 

رتراية ة  التسؤل  التاي  ثرر ف  التحيةم ف  دؤال ال  رافةى  لىدى طلبى  اليىف الخىؤدس هم  إ

    دهؤرا) التفكةر التأدل  لديهم.ويامةدقؤرن  بؤلطرق التقلةدي  المتبع  ف  يدريسهؤ؟األاب  

 أهمية البحث

 -من خالل اآلتي: أهمية البحث من الناحية النظرية ن يجمل الباحثيمكن أ

يىىأي  هىىتا البحىىث ارىىت ؤب  لالي ؤهىىؤ) العؤلمةىى  والمحلةىى  التىى  ياىىؤاي بضىىرورل اعهتمىىؤا  .1

 بطرائا وارتراية ةؤ) يدريسة  يعتمد على الاظري  الباؤئة  .

ا ييىىور دقتىىرئ تىىؤئم علىىى يطبةىا إرىىتراية ة  يدريسىىة   حديثىى  يهىىتم بؤلطؤلىىغ رىةقدا هىىت  .0

ويامةى  يفكةىره يمكىىن يطبةقهىؤ وايضىىؤئ فؤعلةتىه وإدكؤنةىى  يعمةمةىه فىى  المراحىم الدرارىىة  

 2األخرى

 الدرارىؤ) التى  ياؤولىت إرىتراية ة دىن ثولىى  -ف  حدوا علم البؤحىث –يمكن عد البحث  .3

كةىر التىأدل  وزيىؤال التحيىةم فى  دىؤال ال  رافةى  فى  المرحلى  لتامة  التفالتسؤل  التاي  

الثؤنوي ، وذلك لادرل الدرارىؤ) واألبحىؤع فى  هىتا الم ىؤ   دمىؤ يبىرز ثهمةى  هىتا البحىث 

والحؤج  لالرتفؤال دن نتؤئ ه فى  اعريقىؤي بتىدريس ددررىو  وددررىؤ) ال  رافةى  ونقىم 

 2الخبرل لطلبتهم

 -من خالل اآلتي: ة البحث من الناحية التطبيقيةو يمكن أن يجمل الباحث أهمي  

تد يعؤلج البحث د كل  يواجه دعظىم ددررى  ال  رافةى  ، وهى  دعرفى  إدكؤنىؤ)  -1

وثرر الطرق المختلفى  لتقىديم المعرفى  ، بحةىث يسىتطةع الطؤلىغ احتسىؤبهؤ ويطبةقهىؤ فى  

 دواتف ثخرى.

رافةىى  بيىىف  تىىد يوجىىه هىىتا البحىىث ثنظىىؤر المدررىىةن بيىىف  عؤدىى  وددررىى  ال   -0

خؤل  إلى ضرورل ياويع ارتراية ةؤ) التدريس واعهتمؤا بتعلةم الطلب  حةف يفكرو  

 2وحةف يتأدلو  ف  يفكةرهم

تىىىد يىىىؤاي نتىىىؤئج البحىىىث إلىىىى يقىىىديم طريقىىى  للتىىىدريس للمدررىىىةن والمدررىىىؤ)  -3

بمدارراؤ، يرفع دن حفؤيل العملة  التعلةمة  عؤد ، ويحسن دن يحيىةم الطلبى  للمعرفى  

  رافة .ال 

حديث  يعتمد على الاظري  الباؤئة  تد يفةىد داؤت ىتهؤ   يوفر هته الدرار  إرتراية ة -0

وارتخدادهؤ ف  التدريس دن خىال  الىدورا) التدريبةى  التى  يقةمهىؤ  المىديريؤ) العؤدى  

 ف  المحؤفظؤ). 

إضؤف  لبا  إلى المعرف  العلمة  العربةى  لقلى  الدرارىؤ) التى  ياؤولىت ارىتراية    -6

 . التسؤل  التاي تسؤل  التاي  وال

 هدف البحث

فىى  يحيىىةم دىىؤال التسىىؤل  الىىتاي   إرىىتراية ة يردىى  هىىتا البحىىث إلىىى التعىىرف علىىى ثرىىر       

 ال  رافة  والتفكةر التأدل  لدى طالب اليف الخؤدس األاب .

 ولتحقةا هدف البحث وضع البؤحث الفرضةتةن اآليةن 
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( بةن دتورط ارجؤ) يحيةم طلب  2026دستوى ) ع يوجد فرق ذو اعل  إحيؤئة  عاد -1

وبىىىةن الم موعىىى  التسىىىؤل  الىىىتاي  الم موعىىى  الت ريبةىىى  الىىىتين يدررىىىو  بإرىىىتراية ة  

 الضؤبط  الت  يدرو بؤلطريق  اععتةؤاي    .

( بةن دتورط ارجؤ) اختبؤر التفكةر 2026ع يوجد فرق ذو اعل  إحيؤئة  عاد دستوى ) -0

وبىىةن التسىىؤل  الىىتاي  الىىتين يدررىىو  بإرىىتراية ة  الت ريبةىى  التىىأدل  لطلبىى  الم موعىى  

 الم موع  الضؤبط  الت  يدرو بؤلطريق  اععتةؤاي    

 حدود البحث
 يقتير البحث الحؤل  على       

طىىالب اليىىف الخىىؤدس األابىى  فىى  المىىدارو اإعداايىى  والثؤنويىى  التؤبعىى  لمديريىى  العؤدىى   .1

 ا الدرار  .لتربة  دحؤفظ  األنبؤر/ درح، للعؤ

دوضىىوعؤ) حتىىؤب ال  رافةىى  الطبةعةىى  المقىىرر يدريسىىهؤ لطلبىى  اليىىف الخىىؤدس األابىى      .0

 ( ف  العراق. 0211 – 0212للعؤا الدرار ) 

 تحديد المصطلحات

د موعىى  اإجىىرايا)  بأنهىىؤ (:1112)عطيةةة   عرفهىىؤ Strategy)ثوعً  اإرىىتراية ة ) -2

لبىى  دىىن الخبىىرا) التعلةمةىى  المخططىى  والورىىؤئم التىى  يسىىتخددهؤ المىىدرو لتمكىىةن الط

  (.32 ص0222ويحقةا األهداف التربوي )عطة ،

 األرال  دن بأنه د موع  :(Coyne , 2007)عرفهؤ التسؤل  التاي  إرتراية ة   ثانياً: -0

 التسؤلع) وهته القرايل، بعد ثو ثراؤئهؤ، ف  ثو القرايل، عملة  تبم الطالب الت  يطرحهؤ

 الطىالب إجؤبى  ويتطلىغ القىرايل، عملةى  ف  الطالب ويفكةر دؤ)،المعلو يستدع  يكؤدم

 (.Coyne , 2007:p.85هته التسؤلع)) عن

المعرفىى  التىى  يحيىم علةهىىؤ الطؤلىىغ دىىن خىىال  (:1122)حسةةين ثالثاً:التحصةيل:عرف   -3

برنؤدج ثو داهج لمقرر ارارى  تيىد يكةفىه دىع الورىط التربىوي، ويقتيىر هىتا المفهىوا 

الطؤلىغ دىن دعلودىؤ) وفىا برنىؤدج دعىد يهىدف إلىى جعىم الطؤلىغ على دؤ يحيم علةىه 

ثحثر يكةفؤً دىع الورىط اعجتمىؤع  الىتي ياتمى  إلةه،فضىالً عىن إعىدااه للتكةىف دىع البةاى  

 (.125 ص0211الدرارة  بيورل عؤد )حسةن،

هو التفكةر نفسىه،وهو عملةى  عقلةى  فةهىؤ (:1121رابعا:التفكير التأملي:عرف )أبو نحل  -4

دبر، ويبيىىر، واعتبىىؤر، وإعمىىؤ  فكىىر ،ويولةد،وارتقيىىؤي يقىىوا علىىى يحلةىىم نّظىىر ،ويىى

المواتىىىف الم ىىىكم إلىىىى د موعىىى  دىىىن العاؤلىىىر، ويأدىىىم الفىىىرا للموتىىىف الىىىتي ثدؤدىىىه، 

وارتمطؤر األفكؤر،وارار  جمةع الحلو  الممكاى  والتحقىا دىن لىحتهؤ ، للولىو  إلىى 

 (.32 ص 0212الحم السلةم للموتف الم كم)ثبو نحم،

 والبةاى  اإنسىؤ  بدرار  دوضوعؤيه يهتم التي العلم(:1116نة بغرافية:عرفها)عباالج -5

 ببةاتىه اإنسىؤ  بعالتى  لىتايهم ,فةىه اإنسىؤ  يعىة  الىتي ,الحةىوي فى  التفؤعىم دمثلىةن

 األر  رىطح يىدريس ثنهىؤ القىو  يمكىن حمىؤ, التفؤعىم هتا وثرؤر يفؤعله دعهمؤ وثرؤلةغ

 (01 ص0225فةه)عبؤيا ، رريتأرر ويؤ دسكاؤ اإنسؤ  حونه

 وعرفت متغيرات البحث إجرائيا باآلتي:

الخطىط واألن ىط  التى  يضىعهؤ البؤحىث  د موعى    بأنهؤStrategy)ثوعً  اإرتراية ة ) -2

وبأرلوب رالع طرائا يدريسة  ه  طريق  التدريس التقلةدي  ،و إرتراية ة  التعلةم التولةدي، 

 إرتراية ة  التسؤل  التاي .



 مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 1122 -أيلول  –العدد الثالث 
 

 أثر إستراتيجية التساؤل الذاتي في تحصيل مادة الجغرافية 

 بيسيم.م.ياسر عبدالواحد حميد الك

   172 
 

هىى  د موعىى  اإجىىرايا) واألن ىىط   التىى  يختؤرهىىؤ البؤحىىث   التسةةاؤل الةةذاتي  :ثانيةةاً  -1

علىتولةىد ثرىال  عاىد ويخطط لهؤ لمسؤعدل طالب الخؤدس األاب  الم موع  الت ريبة  الثؤنةى   

ارارتهم لمؤال ال  رافة ،فةعمم على جمع المعلودؤ) وربط بةاهؤ لإلجؤبى  علىى األرىال  التى  

كن دىن خاللهىؤ علىى فهىم المىؤال وارىتةعؤبهؤ وتىدره علىى ثرىؤرل التفكةىر طرحهؤ على نفسه فةتم

 ويتم على دراحم رالع ه  درحل  دؤ تبم التعلم،ودرحل  ثراؤي التعلم،ودرحل  دؤ بعد التعلم.  

دقدار دؤ يحققه طؤلغ  الخؤدس ثاب  ويحيم علةه دن د موع الدرجؤ)  ثالثاً:التحصيل: -2

ال ال  رافةى  فى  اعختبىؤر البعىدي ويقىؤو بؤعختبىؤر الىتي خال  ارار  وحدل  ارارة  ف  دىؤ

 ثعده البؤحث. 

 خىال  دىن يىتمعن فةىه طؤلىغ الخىؤدس ثابى   هىؤاف عقلى  ن ىؤط رابعةا:التفكير التةأملي: -4

 ،وإعطىؤي ارىتاتؤجؤ) إلىى ،والولىو  الم ؤلطىؤ) البيري ،والك ىف عىن الرليى  دهىؤرا)

 بؤختبىؤر ويقىؤو علمةى  التى  يختبىر بهىؤال دقترحى  للم ىكال) حلىو  ووضىع دقاعى  يفسىةرا)

 .التي ثعده البؤحث التأدل  التفكةر

وه  د موع  دن المعلودىؤ) والحقىؤئا والمفىؤهةم التى  يضىمهؤ حتىؤب  الجغرافية:عرفها -5

ال  رافةىى  الطبةعةىى  والىىتي ثعديىىه  وزارل التربةىى  لليىىف الخىىؤدس األابىى  وي ىىمم الفيىىو  

 الثالر  األولى .

 سابقة إطار نظري ودراسات

 :هي الذاتي إستراتيجية التساؤل اوالً:

  (وضىىع د موعىى  دىىن األرىىال  يمكىىن للطؤلىىغ ث  يسىىألهؤ لافسىىه ثراىىؤي دعؤل ىى  المعلودىىؤ

والتعؤدم دعهؤ. وهته األرال  يمكن يقسةمهؤ إلى عىدل دراحىم يبعىؤ لمكىؤ  ارىتخدادهؤ فى  

وع  بعملةىؤ) التفكةىر التعلم ) تبم وثراؤي وبعىد الىتعلم( وهى  بىتلك يسىؤعد علىى زيىؤال الى

 (.323ا  0221لدى الطلب )ال ادي ولؤاق، 

    (د موعىىى  دىىىن األرىىىال  يقىىىوا الطؤلىىىغ بتوجةههىىىؤ لافسىىىه ثراىىىؤي دعؤل ىىى  المعلودىىىؤ

 .(010  ص0225)بدر،

ودن خال  دؤ يقدا ودىؤ عىر  دىن يعريفىؤ) فى  الفيىم األو  نىرى ث  هىته اإرىتراية ة  يؤحىد 

حتسؤب المعرف  ثراؤي عملة  التعلم والتعلةم ويوظةف هته المعرف  عاى الدور اعي ؤب  للطؤلغ ف  ا

 ف  دواتف جديدل لتعلم دعؤرف ثخرى.

وه  ارتراية ةه يقوا على يوجةه الطؤلغ د موعه دن اعراله لافسه ف  ثراؤي دعؤل ه المعلودىؤ) 

لتفكةىر لباىؤي دمؤ ي علىه ثحثىر انىددؤجؤ دىع المعلودىؤ) التى  يتعلمهىؤ ويخلىا لديىه الىوع  بعملةىؤ) ا

عالتؤ) بةن ثج،اي المؤال دوضوع الدرار  وبةن دعلودؤ) الطؤلغ وخبرايه ودعتقدايه دىن جؤنىغ 

 . والموضوعؤ) الدرارة  دن جؤنغ ثخر

 الىتي اعنطبىؤع يتبىؤالوا ث  يدررىونه الىتي الموضىوع عىن الاظىر ب ىض للطىالب المفةىد دن       

التى   الدرارىة  المؤال يتاؤو  ثرال  بوضع ثنفسهم هم يقودوا وث  نفورهم، ف  الدرو عاوا  يرحه

 انفعؤلةىؤً  باىؤًي  يخلىا ثنه إلى األرال  هته فؤعلة  يعلمهم ، ويرجع عملة  وبعد وثراؤي تبم يدررونهؤ

 عىن بؤلمسؤولة  شعوراً  ثحثر ييبحو  األرال  ارتخداا الطالب ف  يبدث وحةن ودعرفةؤً ًً  واافعةؤ

 اوافىع يثةىر األرىال  بطريقى  المعلودىؤ) دعؤل ى  ث   ؤبةى ، ويبىدوإي ثحثىر بىدور ويقودىو  يعلمهم

 احتمىؤ  ي،يىد دمىؤ ، الةودةى  حةىؤيهم ودواتىف خبىرايهم السىؤبق ، إطىؤر فى  للىتعلم للاظىر الطىالب

 دتاوعى  دواتىف وفى  المسىتقبم فى  ارتخدادهؤ المدى وي عم بعةدل التاحرل ف  المعلودؤ) يخ،ين

 (.102 ص 0225،وآخرو  الخ،ندار)يسةراً  ثدراً 

 األفكىؤر الرئةسىة  الطىالب عىرف إذا الدرارىة  المىؤال ارىتةعؤب يىم تىد بأنىه نحكىم ث  لاىؤ ويمكىن

 ث  إذا ارىتطؤعوا وحىتلك لهىم، بؤلاسىب  دعاىى ذا) وحؤنىت نفورهم، ف  وتع لهؤ وحؤ  للموضوع،
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 ث  ثدكىاهم بىه وإذ عالتى  ودؤلىه ، الم ىؤ  نفس ف  عرفوه ث  لهم ربا بمؤ الموضوع هتا يربطوا

 التى  على اليعوبؤ) الت لغ بإدكؤنهم حؤ  دؤ وإذا له، د ؤبه  حؤع) ثو علةه، ثدثل  يستحضروا

 يسىؤعد دىؤ هىتا حلىه فى  إ  ، ذلىك رىبةم ف  وتفت الت  العقبؤ) إزال  ثو له، ارتةعؤبهم او  حؤلت

لىى المىدرو ث  عبدرارىته،  يتعلىا دىؤ حىم ب،دؤا واإدسؤك الطؤلغ عاد التاي  الوع  يع،ي، على

يدرب الطؤلغ على داطقة  األرال  التى يوجههؤ لافسه حتى يامو تدرل الطؤلىغ علىى دتؤبعى  يعلمىه 

دالحظ  ودراتبى  عملةىؤ) يفكةىره. وهىتا يسىؤعد الطؤلىغ علىى الفهىم واعرىتةعؤب والىتعلم بطريقى  

 (.13،ص 0222)شهؤب، ثفضم دمؤ لو ثخت المعلودؤ) جؤه،ل دن المدرو

 دىن دىؤ لىديهم بتيىحةح يقودىوا وث  لديهم، ال ؤدض  ال وانغ يكت فوا ث  الطالب يستطةع وبتلك

 ، وبىتلك ال ديىدل والخبىرل المعرفى  بىةن للتفؤعىم حاتة ى  للمعاىى باىؤي ويحىدع خؤطاى ، دفىؤهةم

 فى  نتىؤئج إي ؤبةى  يتحقا وبتلك د ؤبه ، دواتف إلى المكتسب  وخبرايهم دعؤرفهم نقم يستطةعو 

 (.133 ص0220الطؤلغ)بهلو ، لدى بؤلمسؤولة  وال عور الدافعة  يامة 

 أهداف إستراتيجية التساؤل الذاتي

يهدف إرتراية ة  التسؤل  التاي  إلى البحث عىن دعلودىؤ) جديىدل عىن طريىا يكىوين و إرىؤرل     

 األرال .

 يعرف دؤ لدى الطؤلغ دن دعرفه رؤبقه حو  دوضوع الدرو وثرؤره اهتمؤده . 

   ي كةم خبرا) الىتعلم ودسىؤعده الطىالب علىى الولىو  إلىى المفهىوا  يسؤعد المدرو ف

 . المقبو  علمةؤ

   يخلا يوجهؤ عقلةؤ دعةاؤ لدى الطالب ويخلا لديهم الةم يىوجههم فى  الىتعلم وفىى دعؤل ىه

 . البةؤنؤ) والمعلودؤ)

  يسىىىؤعد علىىىى ياظىىىةم دعلودىىىؤ) الطىىىالب ويىىىتحرهؤ ويولةىىىد ثفكىىىؤر جديىىىدل دمىىىؤ ي علىىىه 

 . طوا) الت  يسؤعده على حم الم كل  دن جوانبهؤ المختلف يفكر ف  الخ

  يا ةط عملةؤ) دؤ وراي المعرف  الت  يوجد لدى الطالب . 

   ربىىط المعرفىى  السىىؤبق  بؤلمعلودىىؤ) ال ديىىدل ويحلةلهىىؤ بعمىىا وياظةمهىىؤ دمىىؤ يىىؤاى إلىىى

 . احتسؤب المعرف  ويكؤدلهؤ

 ثن ى،وه، دىؤ ويقةىةم عملهىم، طىوا)خ ودراجع  ثنت وه، فةمؤ التفكةر الطالب على يسؤعد 

  .عؤ  بيو) التفكةر ثو ثفكؤرهم، نقم يحؤولو  وهم اعرتمؤع لآلخرين، دهؤرل وإيقؤ 

 (323 ص1333)جروا ،     

 إستراتيجية التساؤل الذاتي وميزاتها: أهمية

 حىو  ألرال ا دن عدا وإرؤرل العقم، إعمؤ  ًً  فعؤع ثرلوبًؤ إذ حبةرل، ثهمة  التاي  للتسؤل        

 ث  للطؤلىغ إبداعةى  فمىن المفةىد إلىى ثفكىؤر يىؤاي جديىد، فكىر إلى للولو  تؤئم ثو دوجوا، ش ي

 علىى وي ى عه الفهىم، يةسىر التايةى  األرىال  فهىته وثراؤئىه ، الىتعلم تبىم ثرىال  لافسىهم الطلبى  يوجه

 الميىطلحؤ)، حةىث دىن رىواي يتعلمونهىؤ، التى  المىؤال فى  المهمى  العاؤلر ف  والتفكةر التوتف

 بدرجى  الىوع  على دمؤ يسؤعدهم السؤبق ، وخبرايهم يقرلونه دؤ بةن والعالت  الرئةس ، واألفكؤر

 دهىؤرل وإيقىؤ  ثن ى،وه، ويقةىةم دىؤ عملهىم، خطىوا) ودراجع  ثنت وه، فةمؤ التفكةر وعلى فهمهم،

 ًً والىتحكم عىؤ  بيىو) التفكةىر ثو ثفكىؤرهم، نقىم يحىؤولو  وهىم لآلخىرين، اعرىتمؤع والحىوار

 .(013 ص0225)دحموا، التعلم ف  ثفضم ب كم

 ارىتخداا طريىا عىن الفهىم إلى للولو  يقرث دؤ حو  ثرال  طرئ إلى يل أ الطؤلغ التي  إ َّ       

 بكلمؤيىه يعبىر عاىددؤ ارىتقاللةته يتحقىا بىتلك األولىى، للمىرل الىا  تراييىه عاىد ال ديدل دعلودؤيه

والحفىظ األلىم دىن المىؤال  الاسىر ثو الاقىم، دمؤررى  نعى بعةىداً  الخؤلى  وبل تىه ال خيىة ،

 (.12 ص0225الدرارة )طعةم  وال عةب ،
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 المىؤال عىن يىدريس فى  ويوظةفهىؤ اإي ؤبةىؤ) يلىك ارىتثمؤر ويمكىن لمىدرو دىؤال ال  رافةى       

 فى  اشىتراحهم خىال  دن لهؤ إجؤبؤ) عن والبحث األرال ، بعض طرئ إلى الطالب طريا يوجةه

 إلى يؤاي دمؤ نفسه، الموضوع ف  ثخرى نظر وجهؤ) وارتعرا  البعض، بعضهم الحوار دع

 عملةى  فى  الىتاي  التسىؤل  إرىتراية ة  يوظةىفيىتم  اآلخرين،وبهىتا دىع ن ىط المعرف  ب كم باؤي

انتبىؤه الطؤلىغ  يرحةى، إلىى يىؤاي دىؤررل ن ىةط  عملةى  القىرايل عملةى  وبتلك يمكن ث  نعىد القرايل

 التى  المعلودىؤ) إلىى ويرحةى،ه انتبؤهىه رىةوجه األرال  دن د موع  يوجه لتيفؤلطؤلغ ا القؤرئ،

 (.26 ص0226األرال )دقدااي وعؤشور، لتلك إجؤبؤ) .ي كم

 ثخت لو دمؤ ثفضم، بطريق  والتعلم واعرتةعؤب، الفهم، الطؤلغ على يسؤعد التسؤل  التاي  إ َّ       

 وثراؤئهؤ، القرايل، تبم بأنفسهم الطالب يضعهؤ ت ال األرال  ث  المعلودؤ) جؤه،ل دن المدرو، إذ

 (.005 ص0222، المقروي)اروزل للا  العمةا الفهم على وبعدهؤ، يسؤعدهم

الم ىؤرح   إلىى التلقىةن دىن الىتعلم دسىؤر ي ةةىر فى  الىتاي  التسىؤل  ثهمةى  دىدى يتضىح دمىؤ      

 دطلبًؤ ثلبح التي التاي  التعلم لىع وتؤاراً  التعلم، عملة  ف  فعؤ  الطؤلغ ييبح بحةث اإي ؤبة ،

 يتمة، إرتراية ة  التسؤلع) التاية  بمؤ يل  العير،و هتا ف  دلًحؤ

 التحىىؤور، علىىى تىىؤارين وي علهىىم الموضىىوع، حىىو  ثرىىالتهم لىىةؤا  علىىى الطلبىى  يسىىؤعد -

 .دعرفته يواو  ودؤ يعرفونه، دؤ وعر 

 ييىبحو  وبىتلك ال مىؤع ، العمىم نحىو طؤتىؤيهم ويطلىا للموضىوع الطلبى  فهم دن ي،يد -

 .حفؤيل ثحثر دتعلمةن

 وبىتلك لىه، احت ىؤفهم خىال  دىن المعاىى باىؤي فى  ثنفسهم على اععتمؤا على الطلب  يسؤعد -

 .طويال ثرره يبقى

 اإاراح  وفهمهم البديل ، والمفؤهةم يفكةرهم، نمط عن الك ف ف  الطلب  يسؤلع) يسؤعد -

 .دعرفته ف  يرابو  ودؤ

 .المعاى ذي للتعلم يؤاي وبؤلتؤل  يدررونهؤ الت  للمواضةع لب الط فهم دن ي،يد -

 المعرفةى  المعؤل ؤ) يبا  وبؤلتؤل  للتعلم الطلب  اافعة  وي،يد التعلم ثرر انتقؤ  على يسؤعد -

 .العمةق 

 بطىىىىىرق التفكةىىىىىر علىىىىىى الطؤلىىىىىغ ي ىىىىى ةع إلىىىىىى الىىىىىتاي  التسىىىىىؤل  إرىىىىىتراية ة  يىىىىىؤاي -

.                           التأدل  التفكةر يامة  على األرال  هته يسؤعد وتد التعقةد دن دختلف  دتاوع ،وبمستويؤ)

 (391-391 ا5002ردضؤ ،) 

 خطوات إستراتيجية التساؤل الذاتي

 : يمكن ث  يتم يدريغ الطالب على ارتخدادهؤ دن خال  الخطوا) اآلية 

رو على الطالب وي  عهم يبدث المدرو بعر  دوضوع الد : التابؤ ويا ةط المعرف  السؤبق   -ث

على ثرؤرل بعض التسؤلع) لتا ةط عملةؤ) دؤ وراي المعرف  بهدف يعىرف دىؤ لىديهم دىن خبىرا) 

 . رؤبقه حو  دوضوع الدرو

 : ياظر حم طؤلغ إلى عاوا  دوضوع الدرار  رم يسؤ  نفسه

 عن ثي شئ يتمحور هتا الموضوع باؤي على عاوانه ؟ 

  لمؤذا ثيوتع ذلك ؟ 

 المفةدل ف  ذلك تةؤا الطؤلغ بررم خرائط المفؤهةم ثو رروا بةؤنةه لمىؤ لىديهم دىن  ودن الورؤئم

 . دعلودؤ) عن دوضوع الدرو

يقرا حم طؤلغ دوضوع الدرار  وفى ثراؤي تراييه له يختبر إلى  : يقويم التابؤ والتأدم التاي  -ب 

لتابؤ والتفكةر رىم اى ددى حؤنت يابؤايه لحةح  حو  هتا الموضوع فؤ  حؤنت لحةح  يوالم ا

 : يسؤ  نفسه
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 دؤ الحم المقترئ للم كل  دثال ؟ ثو دؤ الاهؤي  المتوتع  لهؤ ؟

 لمؤذا   وإذا لم يكن التابؤا) دطؤبق  ثو دتقؤرب  لموضوع الدرار  فعلى الطؤلغ ث  يسؤ  نفسه

 يوتعؤي  ثو يابؤاي  اةر لحةح  ؟

  حةف يمكاا  عمم يابؤا) ثو يوتعؤ) دختلف  ؟ 

ياؤت  المعلم الطؤلغ فى  الاتىؤئج التى  يتولىم ثلةهىؤ دىن خىال  ثرىؤره بعىض : تقويم الختؤد ال  -أ

 التسىىىىىىىؤلع) التىىىىىىى  يسىىىىىىىؤعده علىىىىىىىى ياىىىىىىىؤو  المعلودىىىىىىىؤ) ويحلةلهىىىىىىىؤ ويقةةمهىىىىىىىؤ ويحديىىىىىىىد

يمكن ث  يتم عن طريا دقؤرنه المعلودؤ) ال ديدل  ، حةفةه اعرتفؤال داهؤ ف  دواتف حةؤيةه ثخرى

)            وييبح تؤار على ث  يستخدا المعلودؤ) ال ديدل ف  دواتف دختلف بؤلمعلودؤ) السؤبق  

  . (025 ص 0222عبدالحمةد ،

 فةمىؤ المعرفى  وراي دىؤ حإرىتراية ة  الىتاي  التسؤل  إرتراية ة  ( خطوا)0225ويورا )عطة ،

 :يأي 

 .األرؤرة  األفكؤر على التعرف - 1

 .الرئةس  األفكؤر حتؤب  - 0

 .ويدوياهؤ األرؤرة  األفكؤر على المباة  األرال  ف  رالتفكة - 3

 .األرال  على اإجؤب  - 0

 .(256  ص0225)عطة ،  .واألرال  األفكؤر داؤت   - 6

الىتاي  فى   التسىؤل  ضىمن ثابةىؤ) الموضىوع  يىرى البؤحىث  ث  خطىوا) يافةىت إرىتراية ة       

 اهؤ التدريس وفا رلى يكؤا يتفا على دحؤور دعةا  نتحر د

 

 وفق اآلتي: محددة خطوات الذاتي حسب التساؤل إستراتيجية على الطالب تدريب ثانياً: يتم

 :يسأ  نفسه رم الا ، عاوا  إلى الطؤلغ ثي ياظر :السؤبق  المعلودؤ) ويا ةط التابؤ  -1

 العاوا ؟ على باؤي الموضوع ثو الا  هتا يكو  روف ش ي ثي عن 

  ذلك؟ ثيوتع لمؤذا 

حؤنىت  دىدى ثي إلىى يختبىر تراييىه خال  ودن الا  الطؤلغ يقرث :التاي  والتأدم لتابؤا يقويم - 0

 يحدع حو  دؤ والتفكةر التابؤ يوالم فإنه لحةًحؤ، التابؤ حؤ  فإ  لحةح ، الا  حو  يابؤايه

 دؤ الماؤرب  للقي ؟ الخؤيم  دؤ ع؟ ًً  دث للم كل  المقترئ الحم دؤ نفسه يسأ  رم الا ، بقة  ف 

 للموضوع؟ المتوتع  هؤي الا

فىإ   لىحةح ، اةىر ثو الموضىوع، ثو للىا ، دقؤربىه ثو دطؤبقى ، اةىر التابىؤا) حؤنىت إذا ثدىؤ

 ثو عمم يوتعىؤ)، يمكاا  حةف لحةح ؟ اةر يابؤاي  ثو يوتعؤي  حؤنت لمؤذا نفسه يسأ  الطؤلغ

 دختلف ؟ يابؤا)

 الموضىوع دىرل بقرايل فهمه إعؤال ضماألف فمن واضح، اةر شةاًؤ الطؤلغ ترث إذا :الفهم إعؤال-3

 (025 ص0222 الحمةد، ثخرى )عبد

 ( اآلي  1رؤلثؤً  دن الممكن ث  يسةر خطوا) التدريس وفا المخطط)

 

 

 

 

 

 

 

)أ( الخطوة السابقة 

 للتدريس

)جةةةا( الخطةةةوة مةةةةا 

 بعد التدريس

)ب( خطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوة 

 التدريس

 -تثار األسئلة اآلتية:

 ماذا افعل؟ 

 لماذا افعل هذا؟ 

  لمةةةاذا يعةةةد هةةةذا الةةةذي

 افعل  مهماً؟

  كيةةةف يةةةرتبب هةةةذا بمةةةا

 اعرف  من قبل؟

 -تثار األسئلة اآلتية:

  حةىىىىىىىف ارىىىىىىىتخدا هىىىىىىىته

المعلودىىىىىؤ) فىىىىى  جوانىىىىىغ 

 الحةؤل األخرى؟

  دىؤ دىدى حفىؤيي  فى  هىته

 العملة ؟

  هىىىىم احتىىىىؤأ بىىىىت  جهىىىىد

 جديد؟

 -تثار األسئلة اآلتية:

 رىىال  التىى  ثوجههىىؤ دىىؤ األ

 ف  هتا الموتف؟

   هم احتؤأ لخط  دستقبلة

 لفهم هتا ثو ثيعلمه؟

   دىىؤ األفكىىؤر الرئةسىىة  فىى

 هتا الموتف؟
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  (2مخطب)
 (121:ص1112)عريان خطوا) التدريس وفا إرتراية ة  التسؤل  التاي 

 

 ذاتي والعمليات التي تثيرهاالمراحل التي تمر بها إستراتيجية التساؤل ال

حةث يبىدث المىدرو بعىر  دوضىوع الىدرو علىى الطلبى ، رىم يىدربهم  مرحلة ما قبل التعلم: -2 

    ( 0على ثرؤلةغ التسؤل  التاي  لتا ةط عملةؤ) دؤ وراي المعرف ، دن خال  األرال  ف  المخطط)

 ( ثرال  دؤ تبم التعلم والعملةؤ) الت  يثةرهؤ0دخطط )

 العملة  الت  يثةرهؤ السؤا  )

 2بهدف إي ؤا نقط  للترحة، - دؤذا ثفعم؟ 1

 2إي ؤا الهدف - لمؤذا ثفعم هتا؟ 0

 2بهدف إي ؤا ربغ للقةؤا به - لمؤذا يعد هتا دهمؤ؟ 3

بهىىىدف التعىىىرف علىىىى العالتىىى  بىىىةن المعرفىىى  ال ديىىىدل والمعرفىىى   - حةف يريبط هتا بمؤ ثعرفه؟ 0

 2لم ؤبه السؤبق  ثو دعرف  المواتف ا

وال ر  دن هته األرال  الت  يوجههؤ الطؤلغ لافسه هو التعرف علىى دىؤ لديىه دىن دعرفى  رىؤبق  

 2حو  دوضوع الدرو وإرؤرل اهتمؤده

حةىىث يىىدرب المىىدرو الطلبىى  علىىى ارىىتخداا ثرىىؤلةغ التسىىؤل  الىىتاي  دىىن مرحلةةة الةةتعلم:  -1

 (اآلي  36خال  ثرال  الت  يوضحهؤ دخطط)

 حل  التعلم والعملةؤ) الت  يثةرهؤ( ثرال  در3دخطط ) 

 العملة  الت  يثةرهؤ السؤا  ا

 2بهدف احت ؤف ال وانغ اةر المعلود  دؤ األرال  الت  ثحتؤأ لتوجةههؤ ف  هتا الموتف؟ 1

 2بهدف إرؤرل اإهتمؤا دؤ األفكؤر الرئةسة  ف  هتا الموتف؟ 0

 2ةم طريق  للتعلمييم هم احتؤأ لخط  دعةا  لفهم هتا الموتف ثو يعلمه؟ 3

  هم الخط  الت  وضعتهؤ داؤرب  لبلوغ الهدف؟ 0

 يسةر بؤي ؤه الهدف هم دؤ تمت به حتى اآل  ياس م دع الخط ؟ 6

واإجؤب  على هته األرال  يسؤعد الطلب  على ياظةم دعلودؤيهم ويتحرهؤ، ويولةد ثفكىؤر جديىدل دمىؤ 

 2 كل  دن جوانبهؤ المختلف ي عله يفكر ف  الخطوا) الت  يسؤعده على حم الم

وفةهؤ ثيضىؤ يىدرب المىدرو الطلبى  علىى ارىتخداا ثرىؤلةغ التسىؤل   مرحلة ما بعد التعلم: -0

 (اآلي  0التاي  دن خال  ثرال  الت  يوضحهؤ دخطط)

 ( ثرال  درحل  دؤ بعد التعلم والعملةؤ) الت  يثةرهؤ0دخطط )

 العملة  الت  يثةرهؤ السؤا  ا

لمعلودىىىؤ) فىىى  حةىىىف ارىىىتخدا هىىىته ا 1

 جوانغ حةؤي  األخرى؟

بهدف يطبةا المعلودؤ) ف  دواتف ثخرى بهدف ربىط  -

  2المعلود  ال ديدل بخبرا) بعةدل المدى

 2بهدف يقةةم التقدا ف  التعلم دؤ ددى حفؤيي  ف  هتا الموتف؟ 0

 2بهدف يحديد دؤ إذا حؤ  هاؤك حؤج  إجراي آخر - هم ثحتؤأ إلى بت  جهد جديد؟ 3
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إجؤبىى  علىىى هىىته األرىىال  يسىىؤعد الطلبىى  علىىى ياىىؤو  ويحلةىىم المعلودىىؤ) التىى  يولىىم إلةهىىؤ رىىم وا

 2يكؤدلهؤ ويقةةمهؤ وحةفة  اعرتفؤال داهؤ

 2(132-131ا  0223(،)بهلو ، 016-010ا، 0222)بدر 

 1إستراتيجية التساؤل الذاتي أدوار المدرس في

دن  به يقوا بمؤ للتعلم دحوراً  الطؤلغ دن ي عم ي التا التسؤل  إرتراية ة  ث  دن الرام على      

حىو   ذايةىؤً  لألرىال  يولةىده دىن ذلىك علىى يتريىغ ودىؤ ارار  المؤال، دراحم جمةع ف  رئةس اور

 واوره المىدرو، ثرىر دىن يقلىم ع ذلىك ث  إع المىؤال التى  يدررىهؤ ويىتاحرهؤ ، نى  دضىمو 

 التسؤل  إرتراية ة  ف  حبةرل ودساولة  بؤل ؤً، اإرتراية ة ،إذ ث  للمدرو ثرراً  هته ف  اإي ؤب 

 لافسىه  التى  يوجههىؤ التايةى  األرىال  يولةىد علىى الطؤلىغ يدريغ إلى اهتمؤا دن يوجهه بمؤ التاي 

 التعلم، على زيؤال إتبؤله إلى يؤاي دمؤ يفكةره، عملةؤ) ودراتب  يعلمه، دوالل  على تدرل لة،ااا

 (.005 ص0222)اروزل،دعلودؤ) دن تسبهاح دؤ ي ؤه بؤلمساولة  وإحسؤره

خىال   دىن الىتاي  التسىؤل  علىى يسىؤعد التى  المواتىف بعىض إي ىؤا ف  إي ؤب  اور للمدرو      

 ،لىتا علىى المدررىةن د ىؤبه  دواتىف فى  ثخىرى ثرىال  يولةىد فى  دحؤحؤيىه علىى الطىالب يىدريغ

               إلةهىىؤ الولىىو   ياب ىى التىى  األهىىداف يتاىىؤو  ذايةىى  ثرىىال  لىىةؤا  علىىى طالبهىىم دسىؤعدل

(Orlich & Others 2007: P. 218) 

 -التاي  اآلي   التسؤل  إرتراية ة  ف  بهؤ المدرو يقوا الت  الرئةس  األاوار ودن

 .القرائ  الفهم يحسةن ف  وجدواه التاي ، التسؤل  بأهمة  الطالب إتاؤع -1

 .ترائة  عملة  حم بعد األرال  طرئ دن الم،يد على الطالب حث -  -0

 .األرال  طرئ ف  والتدرأ واعرتمرار التتؤبع بأهمة  الطالب يوعة   -3

 .القرايل عملةؤ) ويريةغ يتاؤرغ بمؤ األرال  يولةد ف  الماطقة  دراعؤل -0

 .ذاية  ثرال  لةؤا  إلى للولو  واليبر التأدم، على التدرب -6

 :دثىم التايةى  ال األرى يولةىد عاىد دتاوعى  ثرىؤلةغ ارىتخداا إلىى الطىالب اهتمىؤا يوجةىه -5

 .(050 ص1333الدرارة )عير، اليفوف ف  العملة  العرو 

 ثراىؤي التوتىف األرىال ، ويعلىةمهم طىرئ علىى الطىالب بتىدريغ المىدرو تةىؤا ضرورل -2

 دىن،)األرىال  المفتوحى  دثىم  رلوو بىبعض دسىتعةاةن بأنفسىهم ثرىال  لةؤا  رم القرايل،

 (.323 ص0222)ثبو ريؤش حةف( لمؤذا، ثين، دتى، دؤذا،

 إرىتراية ة  فى  وإي ىؤب  دهىم بىدور يقىوا ال  رافةىؤ دىدرو إ َّ  القىو  يمكىن رىبا دىؤ ضوي وف 

 :ف  اآلي  بإي ؤز ذلك يوضةح ويمكن التسؤل  التاي ،

 الت  التاي )األرال  التسؤل  على بتدريبهم المعرفة  الطالب خلفة  يا ةط :الدرس قراءة قبل - 1

السىبورل( ففى  دوضىوع الطقىس  علىى الىدرو عاىوا  عىر  بعىد لافسىه يسىألهؤ ث  للطؤلغ يمكن

والماؤخ يمكن ث  يقو  لطلبته هتا  المفهمؤ  نسمعهمؤ اائمؤ ف  ن رل األخبؤر ونسمع هاىؤك ثالفى  

يحىةط بىىؤألر  يحمةاىىؤ دىىن ثشىع  دضىىرل حثةىىرل ولاعىىوا ثنفسىىاؤ علىى التسىىؤلع) داهىىؤ هىىم دفهىىوا 

األالف  الت  يحةط بكوحباؤ األر ؟ودؤ دسؤولة  حم  الطقس والماؤخ دسمى لمفهوا واحد؟ دؤ ه 

 االف ؟، ودؤ ه  طبق  األوزو  ؟.

 األرىال  التى  خال  دن وذلك األااي، دتؤبع  ثهمة  إلى الطالب المدرو يوجه :القراءة أثناء - 0

،ودىن الممكىن ث  يوجىه المىدرو طلبتىه لكى  يتمتعىوا  القىرايل ثراىؤي ثنفسىهم إلى بتوجةههؤ يقودو 

لقرايل ثراىىؤي يكىىوياهم األرىىال  ويبحثىىوا عىىن ثجوبتهىىؤ ، دثىىم دىىؤ هىى  ثنىىواع األشىىع  المابعثىى  دىىن بىىؤ

ال مس؟ وهم حم األشع  دؤذي ؟ وحةف يقىؤو دقىدار األشىع ؟ ويىرى البؤحىث بعىددؤ يعىوا الطلبى  

على إرؤرل يلك األرل  زاال رابتهم علىى دعرفى  الم،يىد دىن الحقىؤئا الكونةى  فى  حوحبتىؤ األرضى  

 . عن زيؤال التفكةر والتأدمفضالً 
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 دختلف جونغ يتاؤو  ذاية  يسؤلع) إرؤرل ضرورل إلى يوجه المدرو الطالب :القراءة بعد - 3

 دمىؤ واةىر ذلىك والعؤطفى ، واليىور، واألرىؤلةغ، والمعىؤن ، المفىراا)، حةىث دىن الموضىوع

 .دهؤرا) دن الموضوع يتضماه

 حأ  يطلغ الطالب، بةن والحوار الماؤت  ، بإرؤرل المدرو يقوا المراحم هته دن درحل  حم وبعد

 رىم داؤت ى  المستمع، بدور واآلخر المتسؤئم، بدور ثحدهم تةؤا دت ؤورين طؤلبةن حم دن المدرو

 حىم وتع فةهىؤ الت  األخطؤي ويحديد األاوار، يبؤا  دع وثرال ، ثفكؤر دن داهمؤ حم إلةه يولم دؤ

 .يويبهؤوي التفكةر عملة  دمؤرر  ثراؤي طؤلغ

 عيوب إستراتيجية التساؤل الذاتي

 . ضعف تدرل الطالب على الضبط التاي  -1

 الطالب التين يعواوا على الحفظ ي دو  لعوب  بؤل   ف  يعلمه  -0

 . (100ا، 0225)ال ربةا ، والطاؤوي  -3

 ستراتيجية التساؤل الذاتيإلدراسات سابقة 

 (1112دراسة)أبو عجوة   -2

سىطةن وهىدفت إلىى دعرفى  ارىر إرىتراية ة  التسىؤل  الىتاي  فى  يامةى  ثجريت الدرار  فى  فل      

دهؤرا) حم المسأل  الكةمةؤئةى  لطىالب اليىف الحىؤاي ع ىر، ويبعىت الدرارى  المىاهج الت ريبى  

( طؤلىغ ويىم يقسىةمهم إلىى د موعتةن د موعى  ي ريبةى  50ويم اختةؤر عةا  البحىث بلى  عىداهؤ)

 عتؤال،ويم دكؤفا  الم موعتةن ف  المت ةرا) الدخةل .،ود موع  ضؤبط   اررت بؤلطريق  الم

يم إعداا اختبؤر دهؤرا) حىم المسىأل  الكةمةؤئةى )ويم يطبةقىه علىى الم مىوعتةن تبلةىؤً وبعىديؤً(       

ويىىم التأحىىد دىىن لىىدته وربؤيىىه ، والةىىم للمعلىىم ،وارىىتخددت الورىىؤئم  اختبىىؤر ))(، واختبىىؤر دىىؤ  

 ماوي  بولفهؤ ورؤئم إحيؤئة .ويا ، ودعؤدم اعريبؤط ونسغ ال

 وبعد يطبةا الت رب  ويحلةم الاتؤئج  ثرفر) الدرار  عن الاتؤئج اآلية       

 (( فى  دتورىط اختبىؤر دهىؤرا) حىم 2026يوجد فروق ذا) اعلى  إحيىؤئة  عاىد دسىتوى

المسأل  الكةمةؤئة  بىةن الم موعى  الت ريبةى   التى  اررىت بؤرىتخداا إرىتراية ة  التسىؤل  

ي  وبىىةن الم موعىى  الضىىؤبط  التىى   اررىىت بؤرىىتخداا الطريقىى  المعتىىؤال وليىىؤلح الىىتا

 الم موع  الت ريبة .

وف  ضوي دؤ ثرفر) عاه نتؤئج الدرار  ثولى البؤحىث بضىرورل ارىتخداا إرىتراية ة  التسىؤل  

 التاي  لتامة  دهؤرا) حىم المسىأل  الكةمةؤئةى  والعمىم علىى يىدريغ المعلمىةن علىى حةفةى  ارىتخداا

 ئ( – ص، ع 0223إرتراية ة  التسؤل  التاي  ف  شروئ اروو الكةمةؤي.) ثبو ع ول،

 (Fang &-Hui  Ju Chang,2009-Iدراسة ) -1

 ة  التسىؤل  الىتاي  علىى يعلىم ثجريت الدرار  فى  اليىةن هىدفت إلىى ارتقيىؤي ارىر إرىتراي      

 ب  الل   اعنكلة،ي  حؤل   للقرايل ويامة  الفهم واي ؤه الطلب  نحو هته اإرتراية ة .الطل

 األولىى المرحلى  دىن اإن لة،يى  الل ى  فى  يخيى  ( طؤلبؤً وطؤلب 112يكونت عةا  البحث دن )

 اآلية   األرال  الدرار  وضعت وي ريبة  ضؤبط  د موعتةن بةن يوزعوا ثنؤ شو جؤدع  ف 

 ثجابةى  حل ى  اإن لة،يى  الل ى  الطلبى  فهىم يعى،ز الىتاي  التسىؤل  إرتراية ة  ارتخداا هم -1

 للقرايل؟.

 دسىتويؤ) دختلف دع طلب  ثااي التحيةم دتورط ف  إحيؤئة  اعل  ذا) فرق هاؤك هم -0

 القرايل؟. ثااي يحسةن على الكفؤيل

 التاي ؟. التسؤل  إرتراية ة  على التدريغ نحو الطلب  اي ؤهؤ) ه  دؤ -3

 عرتك ىىؤف الماظمىى  شىىبه المقؤبلىى  ويقاةىىؤ) ،التبىىؤين ويحلةىىم التىىؤئ  بؤعختبىىؤر الدرارىى  رىىتعؤن وا

 اآلي   البحث نتؤئج دن وحؤ  التأرةر
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 القبلىى  اعختبىىؤر فىى  طلبىى  ثااي التحيىىةم دتورىىط فىى  إحيىىؤئة  اعلىى  ذا) فىىروق يوجىىد -1

 حكم. للم موع  والبعدي

 القبلىى  اعختبىىؤر فىى  طلبىى  ثااي تحيىىةمال دتورىىط فىى  إحيىىؤئة  اعلىى  ذا) فىىروق يوجىىد -0

 بقةىىى  دىىىن ثحثىىىر داخفضىىى  القىىىرايل علىىىى القىىىدرل ذوا) الطىىىالب للم موعىىى  والبعىىىدي

 والمتورط . العؤلة  الم موعؤ)

 نحىىو اعي ىىؤه دقةىىؤو دتورىىط (فىى 2026دسىىتوى) عاىىد إحيىىؤئة  اعلىى  ذا) فىىروق يوجىىد -3

 وليىىؤلح والبعىدي القبلى  المقةىىؤو يطبةىا فى  الىتاي  التسىىؤل  إرىتراية ة  علىى التىدريغ

 ( Fang &-Hui  )54-41 Ju Chang:p.-Iالبعدي.

 (1112دراسة )قسم هللا   -2

المعرفى   فىوق التىدريس إرىتراية ة  ثجريت الدرار  ف  السواا  وهدفت إلىى ارتقيىؤي ثرىر      

الثاؤئةى   الم ىؤرح  ، المعلىم بوارىط  الامتجى  الىتاي ،   التسىؤل )والتى  شىملت حىم دىن إرىتراية ة

 التفكةر فوق المعرف  دهؤرا) احتسؤب األرؤرة  وعلى الفة،يؤي دفؤهةم بعض ف  التحيةم (على

 .الثؤنوي األو  اليف لدى طالب

ا ( طؤلبى  يوزعىو52دىن) دكونى  عةاى  ع وائةؤ واختؤر) الت ريب  الماهج البؤحث  ارتخددت      

 واألخىىرى( طؤلبىى  32) الت ريبةىى  الم موعىى  إحىىداهمؤ لتكىىو  دتكىىؤفاتةن د مىىوعتةن إلىىى

 . ( طؤلب  ،ويم التكؤفؤ ف  المت ةرا) الدخةل 32)الضؤبط 

المعرفى  واجىري  فىوق دهىؤرا) عحتسىؤب ذايةىؤ ودقةؤرىؤ للتحيىةم اختةىؤًرا الدرارى  ثاايىؤ وحىؤ 

 التمة،.عختبؤرين اليدق والثبؤ) ودعؤدال) اليعوب  و

 و ") "البحىث وه )اختبىؤر بةؤنىؤ) لتحلةىم اإحيؤئة  األرؤلةغ دن عدااً  البؤحث  ارتخددت وتد

 الدعلى  دىن لتحقىا ( لسىبةردؤ  وبىراو  لىه التيىحةح ودعؤالى  بةررىو  اريبىؤط دعؤدىم حسىؤب

 التحيةم اختبؤر) دن حم ف  والبعدي الطؤلبؤ) القبل  ارجؤ) دتورطؤ) بةن للفروق اإحيؤئة 

 .المعرف  دؤوراي دهؤرا) التفكةر الفة،يؤي،ودقةؤو دؤال ف 

 : اآلتي الدراسة نتائج من كانت وقد

 الم موعى  يحيىةم دتورط  بةن( 2026يوجد فروق ذا) اعل  إحيؤئة  عاد دستوى ) -1

 وبىةن دتورىط يحيىةم المعرفى  فىوق التىدريس إرىتراية ة ب الت ريبةى  التى  اررىت 

 بؤلطريق  المعتؤال وليؤلح الت ريبة . الم موع  الضؤبط  الت  اررت

 دقةىؤويحيىةم  دتورىط  بىةن( 2026يوجد فروق ذا) اعلى  إحيىؤئة  عاىد دسىتوى ) -0

القبلى   الت ريبةى  المعرفى  للم موعى  فىوق لمىؤ التفكةىر فى  الىتاي  المهىؤرا) احتسىؤب

 البعدي. والبعدي وليؤلح المتورط

 اعختبؤر ف  التحيةم بةن( 2026وى )اعل  إحيؤئة  عاد دست توي  اريبؤط عالت  يوجد -3

 المعرف . فوق التفكةر دهؤرا) احتسؤب دقةؤو ف  البعدي والتحيةم الفة،يؤي ف 

 : يلي ما التوصيات أهم وكانت

 .الفة،يؤئة  األرؤرة  المفؤهةم يدريس ف  المعرف  فوق دؤ يدريس إرتراية ة  يستخدا ث  -1

 . المعرف  فوق لمؤ التدريس ة ة إرتراي ارتخداا على الفة،يؤي دعلمو يدرب ث  -0

 (022-022 ص0223)تسم هللا، 

 (Janssen & Couzijn, 2009دراسة) -4

ثجريت الدرار  فى  هولاىدا وهىدفت إلىى ارتقيىؤي ارىر ارىتخداا إرىتراية ة  التسىؤل  الىتاي        

شر على التحيةم ف  ارار  األاب ويفسةر وفهم القي  القيةرل المعقدل لدى طلب  اليف العؤ

 الثؤنوي.
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طؤلبىؤ وطؤلبى  دىن ثربىع  52عةاى  الدرارى  دىن  ارتخددت الدرار  الماهج الت ريبى  ويكونىت     

(طؤلىىغ وطؤلبىى  36دىىدارو رؤنويىى  دختلفىى  ،يوزعىىوا إلىىى د مىىوعتةن احىىدهمؤ ي ريبةىى  وعىىداهؤ)

بؤ ( طؤل30اررت بؤرتخداا إرتراية ة  التسؤل  التاي  والم موع  األخرى ضؤبط  دتكون   دن )

وطؤلب  اررت بؤلطريق  اععتةؤاي ،ويم دكؤفا  الم موعتةن ف  العمر، والخلفة  الدرارة  ف  دىؤال 

 األاب ،والعرتة ،واعي ؤه نحو ارار  األاب.

ويرحى،) الىدروو علىى نىوع  .(( اتةقى  للىدرو الواحىد52( ارو بواتىع )10ارتمر) الت ربى  )

و اراىىىةن دىىىن تىىىرايل القيىىى  القيىىىةرل فىىى  حىىىم ارو واحىىىد ث .ثابىىى  واحىىىد   القيىىى  القيىىىةرل

والقيىى  لتكىىو  جتابىى  للقىىراي األاب بدايىى  ،وحؤنىىت خطىىوا) إرىىتراية ة  التسىىؤل   ،وداؤت ىىتهؤ

 : للقرايل ويفسةر دن القي  القيةرل على الاحو اآلي  التاي 

 ارأ  نفسك ثرال  ثراؤي القرايل ترايل القي  و 

   بعد القرايل ، واختةؤر رؤا  واحد ثرؤر 

 رؤالك دع ثترانك   يقرر على واحد ثو ثحثر اإجؤبؤ) ثو حلو  حو  رؤالكداؤت   . 

  إربؤ) جوابك 

والعمم ف  ثزواأ والقرايل واعرتمؤع إلىى تىرايل  ونفت) الا ؤطؤ) على شكم د موعؤ) ل ةرل

 القي  بيو) عؤ  ، لكتؤب  ثنواع دختلف  دن اعرت ؤبؤ) .

الحظىى  وارىىتخدا اعختبىىؤر التىىؤئ  ودعؤدىىم اعريبىىؤط واعىىد للدرارىى  اختبىىؤر يحيىىةل  وارىىتمؤرل د

 والاسغ الماوي   حورؤئم إحيؤئة .

 وحؤ  دن نتؤئج البحث اآلي  

 اختبىؤر الفهىم  فى  دتورىط يحيىةم (2026دستوى) عاد إحيؤئة  اعل  ذا) فروق وجوا

ي  بةن الم موع  الت ريبة  الت  اررت بؤرىتخداا التسىؤل  الىتا القرائ  والتحلةل  البعدي

 وبةن الم موع  الضؤبط  الت  اررت بؤلطريق  المعتؤال وليؤلح الم موع  الت ريبة .

 (  05زيؤال عدا األرال  المكونى  لىدى طلبى  الم موعى  الت ريبةى  باسىب %) ثراىؤي القىرايل

 .بةن المالحظ  القبلة  والبعدي 

      Janssen & Couzijn, 2009:p. 91-116)) 

 بقة للتفكير التأمليدراسات سا نيالمحور الثا

 فؤعلةى  إلىى دعرفى    ثجريىت الدرارى  فى  ديىر و هىدفت(:1115  الوهةاب عبةد) دراسةة -2

 نحىو واعي ىؤه التأدل  التفكةر ويامة  الفة،يؤي يحيةم ف  المعرف  وراي دؤ ارتراية ةؤ) ارتخداا

 فروق ي   وجواوحؤنت دن بةن الاتؤئج اآل.األزهري الثؤنوي الثؤن  اليف طالب لدى ارتخدادهؤ

دتورىط  اختبىؤر التفكةىر التىأدل  بىةن الم موعى   ( فى 2026إحيىؤئة  عاىد دسىتوى) اعلى  ذا)

المعرف  وبىةن دتورىط يحيىةم الم موعى   وراي دؤ الت ريبة  الت  اررت بؤرتخداا ارتراية ةؤ)

 الضؤبط  الت  اررت بؤلطريق  المعتؤال وليؤلح الم موع  الت ريبة .

 (.010-163 ص0226، الوهؤب عبد) 

 (Tee, 2007دراسة) -1

ثجريىىت الدرارىى  فىى  دؤلة،يىىؤ وهىىدفت إلىىى يعىىرف دىىدى ارىىتخداا ددررىى  الريؤضىىةؤ) فىى        

، ويحديىىد العالتىى  بىىةن آراي  التىىأدل  التفكةىىر لتامةىى  والىىتعلم التعلىىةم عملةىى  فىى  للمرحلىى  الثؤنويىى 

دىن خىال   تتىه بىبعض المت ةىرا)،وعال المدررةن حو  ددى ارتخدادهم دهؤرا) التفكةىر التىأدل 

دالحظىىتهم دالحظىى  دبؤشىىرل ااخىىم ارفىى  الدرارىى . وح ىىفت نتىىؤئج الدرارىى   عىىن دسىىتوى ورىىط 

عرىىتخداا ددررىى  الريؤضىىةؤ)  دهىىؤرا) التفكةىىر التىىأدل  ، فقىىد حىىؤ  دسىىتوى ارىىتخدادهم ثتىىم دىىن 

 . ((Tee, 2007:p.268-275 %( التي حدايه الدرار  22المستوى المقبو  يربويؤً )
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ثجريت الدرار  ف  ثدريكةىؤ وهىدفت إلىى  ارتقيىؤي  (: Bradley& Holly,2007دراسة) -2

اور الم ىىال) التربويىى  الدوريىى   األرىىبوعة  المسىىؤعدل للماىىؤهج الدرارىىة  )باوعةهىىؤ الىىورت  و 

اعلكترون  عن طريا البريد اعلكترون ( ف  التحيةم ف  دؤال طرائا التىدريس ويامةى  التفكةىر 

 فىروق يوجىد ع-  لدى )الطؤلغ/المعلم( ف  التعلةم ال،راع  ، وحؤ  دن نتؤئج البحىث اآليى  التأدل

 الطلبى /المعلمةن بىةن التأدل  التفكةر اختبؤر دتورط بةن (2026) دستوى عاد إحيؤئة  اعل  ذا)

 شىرل.دبؤ المعلودىؤ) يتلقىو  الىتين اتىرثنهم وبىةن إلكترونةىؤً  ثو  ورتةىؤً  الم لى  علىى يطلعو  التين

Bradley& Holly,2007:p. 9 -15) )   

 (Yousef, and other, 2009دراسة)  -4

ثجريت الدرار  ف  جؤدع  ثزاا اإرالدة  ف  إيرا  وهىدفت إلىى ارتقيىؤي ارىر الىتعلم علىى        

شبك  اعنترنةت بأرلوب التعلم المتمرح، حو  الم كل  على يفكةر الطؤلغ التأدل  ف  دىؤال األاب 

 ة،ي.اعنكل

( طؤلىىىغ دىىىن المرحلىى  الثؤلثىىى  تسىىىم اعنكلةىىى،ي يوزعىىىوا إلىىىى 32يكونىىت عةاىىى  البحىىىث دىىىن )     

د موعتةن احىدهمؤ ي ريبةى  واألخىرى ضىؤبط  وحىؤ  دىن نتىؤئج البحىث وجىوا فىروق ذا) اعلى  

( بةن دتورط اختبىؤر التفكةىر التىأدل  وليىؤلح الم موعى  الت ريبةى  2021إحيؤئة  عاد دستوى)

رىى  الفىىرق ألرىىلوب المتمرحىى، حىىو  الم ىىكل  المافىىت دىىن خىىال  دوتىىع علىىى شىىبك  وثعىى،) الدرا

 (Yousef, and other,2009: p. 33- 38اعنترنةت. )

 إجراءات البحث

 أوالً :التصميم التجريبي

نظىىرا لتضىىمن البحىىث دت ةىىر دسىىتقم ودت ةىىرين يؤبعىى  فقىىد اختةىىر التيىىمةم الت ريبىى  ذي الضىىبط 

 موع  ضؤبط ( ذا) اعختبؤرين القبل  والبعدي وحمؤ دوضىح فى  ال ،ئ  )د موع  ي ريبة  ود

 (.اآلي  6دخطط ) 
 (5مخطب )

 التصميم  التجريبي للبحث

 المتغير التابع المتغير المستقل التكافؤ المجموعة ت

 التجريبية  2

 

 العمر الزمني. -2

 الذكاء. -1

التحصيل في الجغرافية للسنة  -2

 السابقة.

 الخبرة السابقة. -4

 التفكير التأملي. -5

 التحصيل الدراسي للوالدين -6

التساؤل إستراتيجية 

 الذاتي

 

 اختبار التحصيل -2

 التفكير التأملي -1

 الضابطة 2

 

 

 ثانياً :مجتمع البحث وعينت 

ي مم د تمع البحث طالب الخؤدس األاب  ف  إعداايؤ) والثؤويؤ) الاهؤريى  التؤبعى  لمديريى        

  األنبؤر/المرح، واختةر) رؤنوي  المةثؤق لتطبةا الت رب  ألنهؤ الوحةدل التى  يحتىوي يربة  دحؤفظ

على ثحثر دن شعب  ، حو  البقة  فةهؤ شىعب  واحىدل رىواي للباىةن ثو الباىؤ)، بلى  عىدا ثفىراا العةاى  

( طؤلبؤً دوزعةن إلى رالع شعغ يىم اختةىؤر ع ىوائةؤً شىعب  )ب( للم موعى  الت ريبةى  وعىدا 56)

( طؤلبىؤ ًو بعىد اعرىتبعؤا 01( وشىعب  )أ( لتمثىم الم موعى  الضىؤبط  وعىدا طالبهىؤ)00بهؤ )طال

( طؤلبىؤً اررىت الم موعى  02( طالب  ، ثلبحت حىم شىعب  يضىم )3الطالب الراربةن وعداهم)

، والم موع  الضىؤبط  بؤلطريقى  اععتةؤايى  ويمىت دكؤفاى   التسؤل  التاي الت ريبة  بإرتراية ة  

السةةابقة   ، العمةةر الزمنةةي  الةةذكاء  التحصةةيل فةةي الجغرافيةةة للسةةنة السةةابقةتةن  فىى  المت ةىىرا) )الم مىىوع



 مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 1122 -أيلول  –العدد الثالث 
 

 أثر إستراتيجية التساؤل الذاتي في تحصيل مادة الجغرافية 

 بيسيم.م.ياسر عبدالواحد حميد الك

   122 
 

وحؤنىىت المت ةىىرا) حلهىىؤ دتكؤفاىى  ،حىىو  الدرجىى  المحسىىوب  حؤنىىت حلهىىؤ اتىىم دىىن التفكيةةر التةةأملي(  

 ( يوضح ذلك1( وال دو )32( وف  ارج  حري )00201ال دولة  البؤل  )

 

                  الم موع        

 

 المت ةرا)

ًً 02الضؤبط ) ( طؤلبؤً 02الت ريبة )  القةم  التؤئة   ( طؤلبؤً

الورط 

 الحسؤب 

الورط  التبؤين

 الحسؤب 

 المحسوب  ال دولة  التبؤين

 12112 20006 020066 20005 13202 العمر

عند درجة 

 22حرية

 ومستوى

1215 

2224*  

*12272 0503 02 02016 02006 التحؤي  

*12112 105052 5506 10201 52006 حيةم ف  ال  رافة الت  

*12242 6003 200 306 206 الخبرل السؤبق   

*12244 12022 12016 32000 16026 التفكةر التأدل   

 * اةر اا 

ألجم ضبط المت ةىر المسىتوى التعلةمى  لوالىدين الطؤلىغ) ثو ولى  ثدىره(  ارىتخدا  دربىع 

بةؤنىؤ) الخؤلى  بهىتا المت ةىر لم مىوعتةن الت ريبةى  والضىؤبط ، حؤي ورىةل  إحيىؤئة  لمعؤدلى  ال

ثظهىىر) الاتىىؤئج عىىدا وجىىوا فىىرق ذي اعلىى  إحيىىؤئة  بةاهمىىؤ ، إذ بل ىىت تةمىى  حىىؤي المحسىىوب  

( وحالهمؤ اتىم دىن تةمى  حىؤي ال دولةى  البؤل ى  20022(، تةم  حؤي المحسوب  لألا)20052لألب)

 0ري  وبدرج  ح 2026( عاد دستوى اعل  6033)
*
 ، و جدو  )( يوضح ذلك. 

 (1جدول)

  وقيمة مربع كاي المحسوبة تكرار التحصيل الدراسي إلباء  واألمهات لطالب المجموعتين

 والجدولية

 

 إجراءات الضبب -ثالثاً:

  -:Internal Validityالسالمة الداخلية  -2

                                                 
*
مع خلية بكلوريوس فما فوق لكون  إعداديةخلية تم دمج الخاليا )يقراء ويكتب(  )ابتدائية( في خلية واحدة. كما تم دمج  

 . 5التكرار اقل من 

 المجموعة

العدد
 

 قيمة مربع كاي الفئات

درجة 

 حرية

مستوى 

 2026 داللة

ابتدائية
طة 
س
و
مت

عدادية  
إ

ق
فما فو

وبة 
س
ح
الم
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جد
ال

 

م 
ية
ح
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ا

 2 5 2 02 الت ريبة   

20052 

6033 0 

 
ر اا

اة
 2 6 2 02 الضؤبط  

 10 11 16 02 الم موع
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ح
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ألا
ا

 5 6 3 02 الت ريبة   

  6  6 12 02 الضؤبط  20022

 11 12 13 02 الم موع
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يىىم التأحىىىد دىىن السىىىالد  الداخلةىى  لمت ةىىىرا) البحىىث عىىىن طريىىا ثجىىىراي التكىىؤفؤ بىىىةن طىىىالب     

)الم موعتةن الت ريبةتةن والم موع  الضؤبط  ف  العمر ال،دا ، والتحيةم السؤبا الم موعتةن

 لمؤال ال  رافة  ، والتحؤي، المعلودؤ) السؤبق ،والتفكةر التأدل  ، ويحيةم الوالدين(.

 -:External Validity السالمة الخارجية-1

 خال  ياظىةم جىدو  الىدروو األرىبوع  لم موعىؤ)  دن الخؤرجة  السالد  دن يم التأحد

 خىال  دىن البحث لضمؤ  يكؤفؤ الحي  بؤلتسىؤوي بىةن الم مىوعتةن خىال  األرىبوع ،

 لكىىال بؤلتىىدريس وتىىؤا،  الحيىى  دىىن نفسىىه العىىدا علىىى الم مىىوعتةن طىىالب حيىىو 

 إاارل دىىع اعيفىىؤق ويىىم د موعىى  لكىىم ثرىىبوعةؤ حيىىتةن ، البؤحىىث نفىىس عتةنالم مىىو

 األابىى  الخىىؤدس لليىىف ال  رافةىى  دىىؤال حيىى  لتوزيىىع جىىدو  ياظىىةم فىى  المدررىى 

 دتكؤفا . بيورل

 إ   ثي واإضىؤيل ، والتهويى  بؤلمسىؤح  دتمؤرلى  ارارة  القؤعؤ) ف  الم موعتةن رتََّار

 األو  الطؤبا ف  حؤنت الت  الدرارة  القؤع  ااخم نفسهؤ للظروف يعرضتؤ الم موعتةن

 .المدرر  لباؤي 

 دىدل طىوا  الم مىوعتةن  طىالب بتىدريس البؤحىث تىؤا لىتا التدريسىة  الخبىرل يأرةر ضبط 

 الىتي اعخىتالف ولتحؤشى ،الت ربى   نتىؤئج علىى والموضىوعة  الدت  يضف  دمؤ الت رب 

 الم موعى  يىدريس يىم لىتا،الدرارى  ؤئجنت على يؤرر وبؤلتؤل   المدرو اختالف عن يا م

 .اععتةؤاي  بؤلطريق  الضؤبط  ،والم موع   التسؤل  التاي  إرتراية ة  وفا الت ريبة 

 وهىىىىى  الدرارىىىىى  لم مىىىىىوعت  دوحىىىىىدل للت ربىىىىى  المحىىىىىدال الدرارىىىىىة  المىىىىىؤال حؤنىىىىىت                                                                          

 الطبعىى  ، ثابىى  الخىىؤدس لليىىف الطبةعةىى  ال  رافةىى  حتىىؤب دىىن األولىىى الىىثالع و الفيىى

 . لعوااً  0223 للساوا) المقرر األولى

 ثو اعنقطىؤع ثو التىرك إلىى الم مىوعتةن طىالب يتعىر  لىم بؤلت ربى   البؤحىث تةىؤا عاد 

 تيالىى.الت ريبىى  اعنىىدرؤر إلىىى الت ربىى  يتعىىر  لىىم وعلةىىه المدررىى  ثو ال ىىعب  دىىن الاقىىم

 ثراىىؤي اعنتقىىؤ  ثو الىىدواا العةاىى  ثفىىراا دىىن دعىىةن عىىدا يىىرك عىىن الاىىؤيج األرىىر بىىه يقيىىد

 .الت رب 

 فىى ( التىىأدل  التفكةىىر واختبىىؤر الاهىىؤئ ، التحيىىةم اختبىىؤر  )الدرارىى  ثاوا) يطبةىىا يىىم 

 التوال  . على األو  الفيم

 د مىوعت   بىأ يقىؤ  ا  يمكىن وعلةىه. اعختبىؤرا) ل مةىع اعختبؤريى  األوراق لححت 

 تىىد الخؤرجةىى  السىىالد  يكىىو  وبىىتلك نفسىىهؤ، الخؤرجةىى  للظىىروف يعرضىىتؤ تىىد الدرارىى 

 .يحققت

 الم موعتةن لطالب دتسؤوي  الت رب  ددل. 

      بخيىىوص شىى ي ثي الطىىالب إخبىىؤر بعىىدا المدررىى  إاارل دىىع بؤعيفىىؤق  البؤحىىث تىىؤا 

 للمىؤال جديىدل  حمىدرو  ؤحىثالب بتقىديم المدرر  إاارل تؤدت إذ(،الت رب  رري ) الدرار 

 .المت ةر هتا على السةطرل ثجم دن

 رابعاً:مستلزمات البحث:

( يحديد المؤال العلمة   حدا) المؤال العلمة  الت  يقوا البؤحث بتدريسهؤ ف  الفيم الدرارى  0-1)

( دىىن حتىىؤب ال  رافةىى  للخىىؤدس ثابىى  المقىىرر0211-0212األو   للعىىؤا الدرارىى  )
2
 ويضىىمن  

 الهةدرولوجةىى  3 الطقىىس والماىىؤخ ، فىى 0ثشىىكؤ  األر )ال ةودورفولوجةىىؤ(، فىى   علىىم1فىى 

 وشمم 

                                                 
2
  مطبعة النهار الجديد بغداد العراق.2  الجغرافية الطبيعية للصف الخامس أدبي ط1112الطائي  أياد عاشور  وآخرون  - 
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 ( يحديد األارا )األهداف( السلوحة  0-0) 

يطبةا، يحلةم،    اعتمد يياةف بلوا ف  الم ؤ  المعرف  للمستويؤ) الست  )يتحر، فهم      

الخؤل  لمؤال ال  رافة  لليف يرحةغ،    يقويم (، بعد اطالع على األهداف التربوي  العؤد  و

الخؤدس األاب  ، يم اشتقؤق عدا دن األهداف السلوحة  الخؤل  بمكونؤ) المعرف  ال  رافة  

( هدفؤً، وتد عرضت األهداف السلوحة  على د موع  122الخؤل  بمؤال الدرار  وبل  عداهؤ)

 رافةؤ الطبةعة ، دن الخبراي والمختيةن ف  طرائا التدريس والقةؤو والتقويم ويخي  ال 

لبةؤ  ثرائهم ف  رالدتهؤ وددى دالئمتهؤ لمستويؤيهؤ المعرفة ، وف  ضوي ارائهم ودالحظؤيهم 

ثعةد) لةؤا  بعض اعارا  ويعديم المستوى التي يقةسه وثُبقةت األارا  ب كلهؤ الاهؤئ  

(يبةن 3)( هدفؤً رلوحةؤ وضمات جمةعهؤ ف  الخطط التدريسة  الةودة  ، وال دو  122على )

 يوزيع األهداف السلوحة  على الفيو  الثالع .

 ( يبةن يوزيع األهداف السلوحة  على الفيو  الثالع .3جدو )

 

 ( إعداا الخطط التدريسة   0-3) 

وقةةد عر ةةت الخطةةب علةةى مجموعةةة مةةن المحكمةةين والمختصةةين ل فةةادة مةةن آرائهةةم 

 جل الوصول إلى صيغتها النهائية .وتوجيهاتهم و اجري التعديل في تلك الخطب من ا

 خامساً: إعداد أدوات البحث:
 يمثلت ثاال البحث بؤعختبؤرين ثحدهمؤ  اختبؤر يحيةل  بعدي. واألخر للتفكةر التأدل       

 ( إعداد االختبار التحصيلي:5-2) 

ر يحيىةل  وف  ضوي دحتوى المؤال العلمةى  للمىؤال  ال  رافةى  الطبةعةى   تىؤا البؤحىث بباىؤي اختبىؤ

 خؤص لهته الدرار  وفةمؤ يأي  يوضةح دفيم لهته الخطوا) 

  (:تحديد الهدف من االختبار:5-2:2) 
يهىىدف اعختبىىؤر تةىىؤو يحيىىةم طىىالب الم مىىوعتةن بعىىد يىىدريس الفيىىو  الثالرىى  دىىن حتىىؤب    

 ال  رافة  الطبةعة  لليف الخؤدس األاب .

   (:تحديد عدد فقرات االختبار:5-1:2)

رتعؤ  البؤحث بأراي عدا دن ددرر  ال  رافة  ف  المرحلى  اإعداايى   وثراي الخبىراي بعىد ا      

اطالعهم على األهداف السلوحة  لمحتوى المؤال دن حتؤب ال  رافة  الطبةعة   المقرر ويم اعيفؤق 

 ( فقرل اختبؤري  لك  يكوا دمثل  للمؤال بيورل ثاق.62على يحديد فقرا) اعختبؤر بـ)

  (:تحليل محتوى المادة:5-2:2)

ل
ص
لف
ا

 

 المستويات        

 المحتوى الدراسي

تذكر
ب 
ستيعا

ا
 

ق
طبي
ت

ل 
حلي
الت

ب 
التركي

ويم 
التق

 

 المجموع

 55 2 0 5 2 02 01 علم ثشكؤ  رطح األر  1

 56 3 0 13 10 3 15 الطقس والماؤخ 0

 33 2 0 2 2 2 5 الهةدرولوجة  3

 271 00 12 02 03 32 03 المجموع

%15 النسب  11%  27%  26%  6%  24%  211%  
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يم يحلةم دحتوى المؤال التدريسة  إلى دكونؤيهؤ دن المفؤهةم والتعمةمؤ) ال  رافةى ، ويبىةن الىوز  

الاسىىب  لكىىم جىى،ي دىىن األجىى،اي المختلفىى  التىى  ارىىتخددت فىى  الت ربىى  وحمىىؤ رتوضىىح فىى  الفقىىرل 

 التؤلة .

  (:إعداد جدول المواصفات:5-4:2) 

ف بؤلمحتوى وددى يحقةا األهداف السلوحة  للمؤال على نحىو بمعاىى انىه وهو جدو  يربط األهدا

يقىىةس دىىدى التحقىىا ليىىدق المحتىىوى الىىتي يمثلىىه عايىىرا  ثرؤرىىةؤ  همىىؤ ال ىىمولة  والتمثةىىم 

وال مولة  يعا  ا  يكو  فقرا) اعختبؤر ي ط  دكونؤ) المحتوى دن ااىرا  ، والتمثةىم يعاى  

( ، وعلةه ثعىد 032 ص0222المحتوى يمثةال لؤاتؤ)د ةد، ا  يكو  فقرا) اعختبؤر يمثم عةا 

جىىىدو  دوالىىىفؤ) يمثلىىىت فةىىىه دوضىىىوعؤ) دىىىؤال ال  رافةىىى  الطبةعةىىى  للفيىىىم الدرارىىى  األو  

واألهداف السلوحة  للمسىتويؤ) السىت  ضىمن الم ىؤ  المعرفى  لتيىاةف بلىوا  ويىم حسىؤب ثوزا  

  اعهىىداف وعىىدا فقىىرا) وحىىدا وزدحتىىوى الموضىىوعؤ) فىى  ضىىوي عىىدا اليىىفحؤ) للموضىىوع 

  (0(فقرل وبتلك يكو  جدو  الموالفؤ) وفا جدو )62اعختبؤر بـ )
 

 ( جدول مواصفات االختبار التحصيلي4جدول)

 

 عدا الفيو  

 اليفحؤ)

 وز 

 المحتوى 
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% 122% 

   01 3 1 3 0 6 6 %03 55 األو 

 13 3 1 3 3 0 6 %32 65 الثؤن 

 12 1 1 1 0 0 3 %02 32 الثؤلث

 62 2 3 2 3 11 13 %133 160 الم موع

  (:صياغة فقرات االختبار:5-5:2) 

يّمً لةؤا  فقرا) اعختبؤر وإعداا يعلةمؤيه وضح بمثؤ  دحلو  ،  وطلغ دن الطالب القىرايل      

 الدتةق  لفقرا) اعختبؤر وعدا يرك ثي فقرل بدو  إجؤب  ألنهؤ رتعد خؤطا 
   (: تصحيح االختبار:5-6:2) 

وضعت دعؤيةر لتيحةح اعختبىؤر وفىا ثابةىؤ) الموضىوع والدرارىؤ) الممؤرلى    يعطىى ارجى    

 واحدل لإلجؤب  اليحةح  عن حم فقرل دن فقرا) اعختبؤر.

 جؤب  الخؤطا  ثو المتروح .يعطى للطؤلب  ارج  لفرلال -ب 

   (:صدق االختبار:2-7:2)

 وطبقت ا بعض ثنواع اليدق وه       

  : الصدق الظاهري 

وتد عر  اعختبؤر بية ته األولة  دع تؤئم  األارا  السلوحة  على د موع  دن الخبىراي فى  

دعىىؤيةر لىىةؤا   العلىىوا التربويىى  والافسىىة  والقةىىؤو والتقىىويم ويدريسىى  ال  رافةىىؤ ، للتثبىىت دىىن

الفقىرا) والدتىى  العلمةىى  وانسىى ؤا الفقىىرا) دىىع اعاىىرا  السىىلوحة  لهىىؤ وفىى  ضىىوي اراي الخبىىراي 

عدلت بعض الفقىرا) ولىوع لليىة   الاهؤئةى  التى  يحقىا اليىدق الظىؤهري ، هىتا ويسىمى هىتا 

 ( انىه يمكىن حسىؤبه1330الاوع دن اليدق ثيضؤ بيدق المحكمةن ، إذ يرى )عبةدا) وآخرو ، 
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عن طريا عرضه على الخبىراي والمختيىةن فىؤذا ثحىد الخبىراي ا  اعختبىؤر يقىةس السىلوك الىتي 

وضىىع لقةؤرىىه فىىؤ  البؤحىىث يسىىتطةع اععتمىىؤا علىىى حكمهىىم ثي يكىىو  اعختبىىؤر لىىؤاتؤ)عبةدا) 

 (.150  ص1330وآخرو ،

 : صدق المحتوى  

عمؤ  ع رىةمؤ دىؤ يتعلىا لدق المحتوى يُعدُّ هىتا اليىدق دىن ثحثىر ثنىواع اليىدق لىالحة  لالرىت

لحىىؤع) تةىىؤو التحيىىةم اليىىف ، ويقيىىد بيىىدق المحتىىوى هىىو دىىدى يمثةىىم اعختبىىؤر للم ىىؤع) 

 والمةؤاين الت  يمثلهؤ السم  المراا تةؤرهؤ ، وف  هتا الاوع نحؤو  اإجؤب  عن السؤا  اآلي  

ك تىد حقىا هىتا ولكو  يمت اعرتعؤن  ب دو  الموالفؤ) فى  وضىعه لفقىرا) اعختبىؤر يكىو  بىتل

الاىىوع دىىن اليىىدق ، وهاىىؤك عىىدل فوائىىد ل ىىدو  الموالىىفؤ) وداهىىؤ ا  جىىدو  الموالىىفؤ) يىىؤدن 

لدق دحتوى اعختبؤر ألنه يؤحد على المدرو يوزيع ثرالته على دختلف ثجى،اي المىؤال ويضىمن 

وضع اختبؤرا) ف  دستويؤ) دتعدال ولةس اختبىؤرا) الحفىظ اةبىؤ وحىتلك ي ىعر الطؤلىغ بأنىه لىم 

ضةع وتته ردى ف  اعرتعداا لالدتحؤ  ع  اعختبؤر تد اطى جمةع ثج،اي المىؤال ورىةعط  حىم ي

جىى،ي وزنىىه الحقةقىى  وذلىىك بؤلاسىىب  للىى،دن الىىتي انفىىا فىى  يدريسىىه وحىىتلك حسىىغ ثهمةته)الىىدلةم  

 (  . 31،  ص 0226والمهداوي، 

 صدق المنطقي 

اعختبىىؤر ولضىىمؤ  يىىوافره فىى   هىىو اليىىدق الىىتي يىىريبط اريبؤطىىؤ ورةقىىؤ بخطىىوا) ييىىمةم      

اعختىىىىىىىـبؤر ياب ىىىىىىى  القةىىىىىىىؤا بتحلةىىىىىىىم الموضىىىىىىىوع الىىىىىىىتي يهىىىىىىىدف إلىىىىىىىى تةؤرىىىىىىىه ويحديىىىىىىىد 

( وتد يم التحقا دن هتا الاـــوع دن اليىدق دىن خىال  102 ص1332يفؤلةله)األدؤا،وآخرو ،

وضع هدف اعختبؤر ويحلةم دحتوى المؤال الدرارة   ودن خىال  ييىمةم فقىرا) اعختبىؤر بحةىث 

هؤ اطت هته الفقرا) وبيورل دتوازن  دىؤال الدرارى  ،وُعىـر  اعختبىؤر علىى الخبىراي لبةىؤ  ثن

 .ثرائهم 

 -وكان بمرحلتين:  (: التطبيق االستطالعي لالختبار:5-2:2) 

 االولى : التطبيق االستطالعي االول:

رق ألجم الك ىف عىن وضىوئ يعلةمىؤ) اعختبىؤر ووضىوئ فقرايىه ولىةؤاتهؤ والوتىت المسىت    

( طؤلىغ 02لالجؤب  عن اعختبؤر، تؤا البؤحث بتطبةا اعختبؤر على عةا  ارتطالعة  دكونى  دىن )

فىى  لىىف الخىىؤدس ثابىى  دىىن إعداايىى  ال،يتىىو  للباىىةن  ، وبؤلتعىىؤو  دىىع دىىدرو المىىؤال وبحضىىور 

البؤحث على التطبةىا عحىظ ا  يعلةمىؤ) اإجؤبى  وفقىرا) اعختبىؤر حؤنىت واضىح  وا  المتورىط 

( اتةق 52جؤب  الطالب حؤ  )لوتت إ
0
. 

 الثانية : التطبيق االستطالعي الثاني :لتحليل فقرات االختبار

بعىد ث  يأحىد البؤحىث وضىوئ اعختبىؤر ويعلةمؤيىىه،  طُبىا اعختبىؤر دىرل اخىرى علىى عةاىى           

( طؤلغ ف  لف الخؤدس ثاب  دن إعدااي   فلسطةن للباةن وبؤلتعؤو  دىع دىدرو 32دكون  دن )

لمؤال وتد ثُعلم الطالب بموعد اعختبؤر تبم اربوع دن يىؤرير اجرائىه وتىد اشىرف البؤحىث بافسىه ا

( طؤلىغ 122على التطبةا ،وحسغ دؤ ي ةر إلةىه ثابةىؤ) الموضىوع ث   العةاى  الماؤرىب  لتحلةىم )

،إع ا  البؤحث يعتر علةه الحيو  على هتا العدا التي ي كم ثربع  ددارو على األتم ولعوب  

 مىىةعهم فىى  دكىىؤ  واحىىد ، فىىؤحتفى بعةاىى  التحلةىىم المىىتحورل فىى  ثعىىاله،  وي ةر)إنسىىتؤزي ( بهىىتا ي

%( بيىىورل د مىىوعتةن دتطىىرفتةن يعىىد داؤرىىبؤً للبحىىوع 62الخيىىوص إلىىى ث  اختةىىؤر نسىىب  )

 .فرا  122التربوي  والافسة  إذا حؤ  عدا العةا  ثتم دن 

 (Anastasia, 1988:p. 209) . 

 السهولة للفقرات:  (: معامل5-2:2) 

                                                 
1
 طالب في النهاية 2طالب في البداية وإجابة  2تم حساب الوقت بإيجاد معدل زمن  إجابة  - 



 مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 1122 -أيلول  –العدد الثالث 
 

 أثر إستراتيجية التساؤل الذاتي في تحصيل مادة الجغرافية 

 بيسيم.م.ياسر عبدالواحد حميد الك

   122 
 

وُحىىـسبت عىىدا اإجؤبىىؤ) اليىىحةح  عىىن حىىم فقىىرل وطبقىىت دعؤالىى  السىىهول   ووجىىد ث  دعؤدىىم  

( ، ،  وبتا يعد فقرا) اعختبؤر  253 - 2033السهول  للفقرا) الموضوعة  لالختبؤر يراوئ بةن )

ختبؤر يعد جةدل ( ا  فقرا) اع1333دقبول  ودعؤدم رهولتهؤ داؤربؤ ، اذ ي ةر )الظؤهروآخرو ، 

 ( .103 ص1333( )الظؤهر، وآخرو ، 2022-2002اذا يراوئ دعؤدم رهولتهؤ بةن )

    (: القوة التمييزية للفقرات5-21:2) 

وعاد حسؤب القول التمةة،ي  لكم فقرل دن فقرا) اعختبؤر بؤرتخداا دعؤال  تىول يمةةى، الفقىرل وجىد 

( ، ويمكىن عىد الفقىرل دقبولى  اذا  263 - 2002ا  تول يمةة، الفقرا) الموضوعة  يراوحىت بىةن)

 ( فمؤ فوق وبتلك لم يحتف ثي داهؤ .2002حؤنت تدريهؤ التمةة،ي  )

 فعؤلة  البدائم الخؤطا  للفقرا)  (5-22:2)

بعىىد يطبةىىا دعؤالىى  فعؤلةىى  البىىدائم ظهىىر ا  تةمهىىؤ رىىؤلب  ثي البىىدائم تىىد جىىتبت بهىىؤ عىىداا احبىىر دىىن 

  بطالب الم موع  العلةؤ وبتلك يقرر ابقؤي البدائم الخؤطا  حمؤ هى   طالب الم موع  الدنةؤ دقؤرن

 دن او  ي ةةر .

 (الصدق التجريبي)صدق االتساق الداخلي(2-21:2) 

يُعدُّ لدق اعيسؤق الداخل  دؤشىراً علىى تىدرل الفقىرل لقةىؤو المفهىوا الىتي يقةسىه اعختبىؤر ،       

لى  ، وحىةن ع يتىوفر دحىك خىؤرج  فىإ  الدرجى  وذلك دن خال  اريبؤطهؤ بمحك خىؤرج  ثو ااخ

الكلة  للمقةؤو ه  ثفضم دحك ااخل ، وتد يم التحقىا دىن لىدق اعيسىؤق الىداخل  لالختبىؤر عىن 

( 33 ص0222طريا حسؤب اريبؤط ارج  حم فقرل دن اعختبؤر بؤلدرج  الكلة  لالختبؤر)د ةىد،

طالعة  للتحلةىم  ، ويىم حسىؤب دعؤدىم ، وتؤا يم بحسىؤب ذلىك بتطبةقهىؤ على  إجؤبىؤ) العةاى  اعرىت

اريبىىؤط بةررىىو  بىىةن ارجىىؤ) حىىم فقىىره دىىن فقىىرا) اعختبىىؤر التحيىىةل  وذلىىك بؤرىىتخداا برنىىؤدج 

األحسم ، لتلك حسغ دعؤدم اريبؤط ) بةررو  ( بةن ارجؤ) حم فقىرل والدرجى  الكلةى  للمقةىؤو ، 

ؤ احبىر دىن القةمى  ال دولةى  لمعؤدىم ،ويبةّن  ث  جمةع الفقرا) اال  إحيؤئةؤً ، ع  دعؤدىم اريبؤطهى

(، وهىىتا يؤحىىد ث  فقىىرا)  02( وبدرجىى  حريىى  ) 2026( عاىىد دسىىتوى اعلىى  )20351اعريبىىؤط)

 اختبؤر التحيةم  يتمتع بدرج  جةدل دن اعيسؤق الداخل .

 ( ثبات االختبار: 2-22:2)

 يم حسؤب ربؤ) اعختبؤر بطريقتةن        

 حةث يم إعؤال اعختبؤر على نفس  عةا  د موع  راألولى: بطريقة إعادة االختبا -

( طؤلغ وبعدي دض  ثربوعةن دن التطبةا األو  ، ثعةد اعختبؤر لهم درل 32يحلةم)

رؤنة  وارتخدا دعؤدم اريبؤط بةررو  بةن ارجؤ) التطبةقةن ،ووجد ث  دعؤدم الثبؤ) تد 

 (.2030بل )

لحسؤب الثبؤ) ، إذ إنهؤ الطريق    (12-الثانية باستعمال معادلة ) كودر ريتشاردسون -

األحثر شةوعؤً عرتخراأ اعيسؤق الداخل  لفقرا) اعختبؤر وخيولؤً )اختبؤر اختةؤر دن 

  0222دتعدا( الت  يعط  ارج  واحدل لإلجؤب  اليحةح  ولفراً لإلجؤب  الخطأ )دلحم،

جةداً  ،  ( ، ويعد دعؤدـــم ربؤ) 2022( ، و وجد ث  دعؤدــم الثبؤ) يسؤوي ) 065ص

وي ةر الدرارؤ) إلى إ  دعؤدم الثبؤ) يمكن الوروق به  إذ يعد دعؤدم الثبؤ) عؤً  ثذا بل  

 ( .102  ص 1323( فأحثر ) رمؤره وآخرو  ،2 ,26)

 ( إعداد اختبار التفكير التأملي:5-1) 
 رؤر) عملة  باؤئه تبم ولوله لليورل الاهؤئة  وفا اآلي      

 التفكير التأملي في الدراسات السابقة :مراجعة اختبار(2 :5-1)
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بعد دراجع  اختبؤرا) الخؤل  بؤلتفكةر التأدل  لم ي د اختبؤر بؤلتفكةر التأدل  يحؤح  فقرايىه       

دؤال ال  رافة  لليف الخؤدس ثاب  وإنمؤ اختبؤرا) ف  دواا دختلفى  ،  والتى  ثورا البؤحىث تسىم 

 داهؤ ف  الدرارؤ) السؤبق  دثم 

 واخت  ف  األع ؤز العلمى  فى  القىرآ  الكىريم ،  0226 كو للتفكةر التأدل  ،اختبؤر ح ،

 عىن الك ىف و البيىري  ( فقرل الت  يخ  خمس  دهىؤرا) ه )الرليى 02المكو  دن )

 حلىو  ارىىتاتؤجؤ) ووضىع إلىىى والولىىو  دقاعىى  يفسىةرا) إعطىؤي و الم ؤلطىؤ)

 (.102 -116 ص0226،ح كودقترح ()

 واخىىت  بىىدروو القىىرايل فىى  الل ىى  العربةىى  ،    0223ر التىىأدل  ،اختبىىؤر العمىىؤوي للتفكةىى

 عىن الك ىف و البيىري  ( فقرل الت  يخ  خمس  دهىؤرا) ه )الرليى 30المكو  دن )

 حلىو  ارىىتاتؤجؤ) ووضىع إلىىى والولىىو  دقاعىى  يفسىةرا) إعطىؤي و الم ؤلطىؤ)

 (.102-103 ص0223دقترح ()العمؤوي،

   ( فقىرل 32واخىت  بعلىوا الحةىؤل المكىو  دىن ) 0212اختبؤر القطراوي للتفكةىر التىأدل

 إعطىؤي و الم ؤلطىؤ) عىن الك ىف و البيىري  التى  يخى  خمسى  دهىؤرا) ه )الرليى 

 حلىىىىىو  ارىىىىىتاتؤجؤ) ووضىىىىىع إلىىىىىى والولىىىىىو  دقاعىىىىى  يفسىىىىىةرا)

 (.120-150 ص0212)القطراوي،(دقترح 

 :تحديد الهدف للتفكير التأملي(1 :5-1)

 تأدل  لدى طالب اليف الخؤدس األاب  ف  دؤال ال  رافة .يهدف اعختبؤر تةؤو التفكةر ال

 : إعداد اختبار التفكير التأملي بصورت  األولية(2 :5-1) 

دن خال  اعطالع عل  اعختبؤرا) السؤبق  فى  التفكةىر التىأدل  اعىد البؤحىث اختبىؤر بيىة ته       

التأدم والمالحظ ، دهؤرل  ( فقرل دوزع على خمس  دهؤرا) فرعة  )دهؤرل62األولة  دكو  دن )

عن الم ؤلطؤ)، دهؤرل الولىو  إلىى ارىتاتؤجؤ)، دهىؤرل إعطىؤي يفسىةرا) دقاعى ، دهىؤرل  الك ف

 وضع حلو  دقترح (.

 : صدق اختبار التفكير التأملي (4 :5-1) 

 الصدق الظاهري 
ويسىتخرأ دىن خىال  عىر  اعختبىؤر علىىى د موعى  دىن الخبىراي والمختيىةن لتحديىد دىىدى     
ةىىا فقرايىىه لليىىف  المقؤرىى  ، وتىىد يحقىىا البؤحىىث داىىه بعىىر  اعختبىىؤر بيىىة ته األولةىى  علىىى يحق

د موع  دىن الخبىراي والمتخييىةن فى  العلىوا التربويى  والافسىة  ويخيى  ال  رافةى  إبىداي 
ثرائهم بؤلاسب  إلى دواتف اعختبؤر وفقرايه والحكم على   واخت بقبو  الفقرل الت  يحضى بموافق  

( فقىرا) لىم يحيىم 5وتد ثرىفر ذلىك عىن يعىديم ويحىوير بعىض الفقىرا) وحىتف )  حثر% فأ22
( فقىىرل وبهىىتا 00%( ، وثلىىبحت فقىىرا) اعختبىىؤر ال ىىؤه،ل للتطبةىىا ) 22نسىىب  اعيفىىؤق علةهىىؤ )

 .اإجراي يتحقا ف  اعختبؤر اليدق الظؤهري

   :الصدق المنطقي 

م اعختبؤر ولضىمؤ  يىوافره فى  اعختىـبؤر وهو اليدق التي يريبط اريبؤطؤ ورةقؤ بخطوا) ييمة 

ياب   القةؤا بتحلةم الموضوع التي يهدف إلى تةؤرىه ويحديىد يفؤلىةله ،  وتىد يىم التحقىا دىن هىتا 

الاـــوع دن اليدق دن خال  وضع يعريف للتفكةر التأدل  ودهؤرايىه ودىن خىال  ييىمةم فقىرا) 

  وُعـر  اعختبؤر على الخبراي لبةؤ  اعختبؤر بحةث انهؤ اطت هته المهؤرا) وبيورل دتوازن

 ثرائهم. 

 -وكان بمرحلتين:  (: التطبيق االستطالعي لالختبار التفكير التأملي:5-5:1) 

 األولى : التطبيق االستطالعي األول:
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ألجم الك ىف عىن وضىوئ يعلةمىؤ) اعختبىؤر ووضىوئ فقرايىه ولىةؤاتهؤ والوتىت المسىت رق    

( طؤلىغ 02بؤحث بتطبةا اعختبؤر على عةا  ارتطالعة  دكونى  دىن )لإلجؤب  عن اعختبؤر، تؤا ال

ف  لف الخؤدس ثاب  دن إعدااي  ال،يتو  للباةن  ، وه  نفس عةا  التحلةم التى  ارىتخددت فى  

اعختبؤر التحيةل  وبؤلتعؤو  دع ددرو المؤال وبحضور البؤحث على التطبةا عحظ ث  يعلةمؤ) 

واضىىىح  عىىىدى بعىىىض الفقىىىرا) ويىىىم يوضىىىةحهؤ لكؤفىىى  ثفىىىراا  اإجؤبىىى  وفقىىىرا) اعختبىىىؤر حؤنىىىت

( اتةق 62الم موع ، وا  المتورط لوتت إجؤب  الطالب حؤ  )
3
. 

 الثانية : التطبيق االستطالعي الثاني :لتحليل فقرات االختبار

بعىد ث  يأحىد البؤحىث وضىوئ اعختبىؤر ويعلةمؤيىىه،  طُبىا اعختبىؤر دىرل ثخىرى علىى عةاىى           

( طؤلغ ف  لف الخؤدس ثاب  دن إعدااي   فلسطةن للباةن وبؤلتعىؤو  وهى  نفىس 32ن )دكون  د

عةاىى  التحلةىىم التىى  ارىىتخددت فىى  اعختبىىؤر التحيىىةل  وبحضىىور دىىدرو   المىىؤال ، وتىىد اشىىرف 

 البؤحث بافسه على التطبةا ،وذلك لتحلةم فقرا) اعختبؤر

 (: معامل السهولة للفقرات: 5-6:2) 

اإجؤبىىؤ) اليىىحةح  عىىن حىىم فقىىرل وطبقىىت دعؤالىى  السىىهول   ووجىىد ث  دعؤدىىم  ُحىىـسبت عىىدا      

( ،  وبتا يعد فقرا) اعختبؤر دقبول  ودعؤدم 2065 -2012السهول  للفقرا)  اعختبؤريراوئ بةن )

 ( حؤ  دعؤدم رهولتهؤ اتم دن الاسغ المقترح  للقبو .05، 00رهولتهؤ داؤربؤ دؤعد الفقريةن )

 التمييزية للفقرات (: القوة5-71:2) 
وعاد حسؤب القول التمةة،ي  لكم فقرل دن فقرا) اعختبؤر بؤرتخداا دعؤال  تىول يمةةى، الفقىرل وجىد 

( ، ويمكىن عىد الفقىرل دقبولى  اذا حؤنىت تىدريهؤ 2063-2002ا  تول يمةة، الفقرا) يراوحىت بىةن)

 ( فمؤ فوق، وبتلك لم يحتف ثي داهؤ .2002التمةة،ي  )

   البدائم الخؤطا  للفقرا)  فعؤلة(2:2 -5)

وبعد يطبةا دعؤال  فعؤلة  البدائم ظهر ث  البدائم تد جتبت بهؤ عداا احبر دن طالب الم موعى     

الدنةؤ دقؤرن  بطىالب الم موعى  العلةىؤ وحؤنىت تىةم البىدائم الخؤطاى  حلهىم ذا) تىةم رىؤلب  ، وبىتلك 

  يقرر إبقؤي البدائم الخؤطا  حمؤ ه   دن او  ي ةةر .

 صدق البناء      

ولمعرف  دىدى اريبىؤط ارجى  حىم فقىرل دىع الدرجى  الكلةى  عختبىؤر التفكةىر التىأدل  ثخضىعت       

( طؤلىىغ  ، وهىى  العةاىى  نفسىىهؤ التىى  ارىىتخددت فىى   32ارجىىؤ) طىىالب عةاىى  التحلةىىم والبؤل ىى  ) 

للمقةىىؤو  اعختبىىؤر التحيىىةل  ، ويىىم حسىىؤب دعؤدىىم اريبىىؤط ارجىى  حىىم فقىىرل دىىع الدرجىى  الكلةىى 

بؤرتخداا دعؤدم اريبؤط بةررو  وتد حؤنت دعؤدال) اعريبؤط جمةعهىؤ االى  إحيىؤئةؤ عىدا فقىريةن 

( وبدرج   2026( عاد دستوى اعل   )  20351(عاد دقؤرنتهؤ بؤلقةم  ال دولة  البؤل   )03، 00)

اإبقىؤي علىى  ( وبىتلك يىم20351( إذ حؤ  دعؤدم اريبؤطهمؤ اتم دن القةمى  المىتحورل) 02حري  ) 

 ( فقرل .  00فقرا) اعختبؤر المتبقة  والبؤل   ) 

 االختبار بصورة النهائية

( فقىرا) دىن تبىم الخبىراي 12( فقىرل بعىد ث  حىتفت )02وبتلك يكو  اعختبؤر جؤه، دكو  دىن )

(فقىرل حىو  دعؤدىم 0( فقرل حو  دعؤدم اعريبؤط لىم يكىن بؤلمىدى المقتىرئ ، و)0فقرا)( ، و )5)

 ؤ خؤرأ المدى المقترئ الملحا)(لعوبته

الورىىؤئم اإحيىىؤئة   ارىىتخددت البؤحىىث الورىىؤئم اإحيىىؤئة  اآليةىى    دعؤدىىم السىىهول  ،دعؤالىى  

 ( 01التمةة، ، يحلةم التبؤين األحؤاي ، طريق  شةفةه دعؤال  حةواور ريت ؤرارو  )

 نتائج البحث

 أوالً: عرض النتائج المتعلقة باالختبار التحصيلي البعدي:

                                                 
2
 طالب في النهاية 2طالب في البداية وإجابة  2تم حساب الوقت بإيجاد معدل زمن  إجابة  - 
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( بىىةن دتورىىط 2026الفرضىىة  األولىىى  ع يوجىىد فىىرق ذو اعلىى  إحيىىؤئة  عاىىد دسىىتوى ) .1

 التسىؤل  الىتاي ارجؤ) يحيةم طلب  الم موعى  الت ريبةى  الىتين يدررىو  بإرىتراية ة  

 وبةن الم موع  الضؤبط  الت  يدرو بؤلطريق  اععتةؤاي    .

ؤر التحيىةل  ثظهىر) الاتىىؤئج بعىد ييىحةح إجؤبىؤ) طىىالب د مىوعت  البحىث عىن فقىىرا) اعختبى

وبىىتلك يىىرفض  التسىىؤل  الىىتاي البحىىث يفىىوق الم موعىى  الت ريبةىى  الىىتين يدررىىو  بإرىىتراية ة  

 ( 6حمؤ دوضح بؤل دو  )و، الفرضة  اليفري  ويقبم البديل  

 العدد  المجموعة
 المتوسب الحسابي من

 التباين
مستوى  قيمة ت

 الجدولية المحسوبة 211 51 الداللة

 12772 51242 %6222 2424 11 التجريبية 

 

 

12112 

عند درجة 

22 

دال عند 

مستوى 

1215  
 42212 %5722 1222 11 الضابطة

 على التحصيل      التساؤل الذاتيقياس حجم اثر إستراتيجية  

العالتىؤ)  إ  دفهوا الدال  اإحيؤئة  للاتؤئج يُعبّر عن ددى الثق  الت  نولةهؤ لاتؤئج الفروق ثو      

بيرف الاظر عن ح م الفرق ثو ح م اإريبؤط ، بةامىؤ يىـرّح، دفهىوا )ح ىم التىأرةر( علىى ح ىم 

 الفرق ثو ح م اإريبؤط ب ض الاظر عن ددى الثق  الت  نضعهؤ ف  الاتؤئج. 

 (. 63 ص ص 1332)فؤا ، 

)إرىىتراية ة   للمتّ ةىىر المسىىتقم(  ²ηدربىىع إيتىىؤ ) يىىم حسىىؤب ح ىىم التىىأرةر دىىن خىىال  حسىىؤب       

 ( ف  دت ةر التؤبع )التحيةم (، بتطبةا المعؤال  اآلية  التسؤل  التاي 

                                      (
1  

               

 ـــــــــــــــــــــ(  = ــــــــــــــ²ηدربع إيتؤ ) 

                         (
1 
 + ارجؤ) الحري             

دستويؤ)  حمرجع لتحديد القةم    المحسوب  وي ةر ثابةؤ) الموضوع إلى اعتمؤا حةث ) تةم

( الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات 6 جدول )ح م التأرةر بؤلاسب  لكم دقةؤو دن دقؤيةس ح م 

 (²ηحسب قيمة مربع أيتا)حجم التأثير ( 6جدول)

 حجم التأثير األداة المستخدمة

²η كبير  متوسب صغير 

1212 1216  1224 

 (.00  ص 0222)عفؤن  ، 

ح م التأرةر )إيتؤحؤ  (  ²ηإيتؤ ) وعاد يطبةا المعؤال  الخؤل  بمربع 
0

التسؤل  ( إرتراية ة   

 ( وهو ذو ح م يأرةر حبةر إذ دؤ تور  بؤلقةم  الاظري 71.0ف  التحيةم تد بل ) التاي 

 المتحورل.

: عرض النتائج المتعلقة باختب ًً  ار التفكير التأملي:ثانياً

( بىىةن دتورىىط 2026ع يوجىىد فىىرق ذو اعلىى  إحيىىؤئة  عاىىد دسىىتوى )الفرضىىة  الثؤنةىى    .0

ارجؤ) اختبىؤر التفكةىر التىأدل  لطلبى  الم موعى  الت ريبةى  الىتين يدررىو  بإرىتراية ة  

 وبةن الم موع  الضؤبط  الت  يدرو بؤلطريق  اععتةؤاي     التسؤل  التاي 

ح إجؤبؤ) طالب د موعت  البحث عن فقرا) اعختبؤر التحيةل  ثظهر) الاتؤئج بعد ييحة      

( بىةن دتورىط ارجىؤ) اختبىؤر التفكةىر 2026يوجد فرق ذو اعلى  إحيىؤئة  عاىد دسىتوى )البحث 
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وبىةن الم موعى   التسىؤل  الىتاي التأدل  لطلب  الم موعى  الت ريبةى  الىتين يدررىو  بإرىتراية ة  

حمىؤ و،  ويقبم البىديلو الفرضة  اليفري  رفضلطريق  اععتةؤاي  ،وبتلك يالضؤبط  الت  يدرو بؤ

 ( 2دوضح بؤل دو  )

 العدد  المجموعة
 المتوسب الحسابي من

 التباين
مستوى  قيمة ت

 الجدولية المحسوبة %211 41 الداللة

 22227 22212 %52222 12225 11 التجريبية 

 

12112 

عند درجة 

22 

دال عند 

مستوى 

1215  
 24272 %45222 22225 11 الضابطة

(  2026وجوا فروق ذا) اعل  إحيؤئة  عاد دسىتوى ) يتبةن دن نتؤئج البحث       تفسير النتائج

 التسىؤل  الىتاي ف  دتورط التحيةم البعدي بىةن الم موعى  الت ريبةى  التى  اررىت بإرىتراية ة  

دي   ، وليؤلح الم موع  الت ريبة  ،ويع،ي وبةن الم موع  الضؤبط  الت  اررت بؤلطريق  التقلة

 وتد يكو  السبغ  التسؤل  التاي هتا الفرق إرتراية ة   ؤ البؤحث

  تد يدعم فكرل التعلم التاي  ويمكن الطؤلغ دىن اإجؤبى  علىى األرىال  التى  وضىعهؤ بافسىه

ةىد ،ويسر بؤإجؤب  وفا ررعته الخؤل ، حمؤ ث  خطىوا) إرىتراية ة  التسىؤل  الىتاي  يع

الخطوا) دن خال  طرئ األرل  على الموضىوع حكىم رىم األرىال  بعىد يقسىةم الموضىوع 

 إلى فقرا) ثو دقؤطع، ودن رم الحم اليحةح دن تبم الطالب والمدرو.

   تىىد يراعىى  القىىدرا) العقلةىى  للطىىالب فهىى  ع يتطلىىغ حىىم األرىىال  التىى  يطرحهىىؤ الطؤلىىغ

حدل دمؤ يمكاه دىن فهىم دوضىوع الىدرو بافسه افع  واحدل ، وإنمؤ إجؤب  حم رؤا  على 

 بؤلاهؤي  وهتا دؤ عيتؤئ ف  الطريق  اععتةؤاي .

  حةىث  دىن إي ؤبةى  نتىؤئج إلىى الولىو  الطؤلغ علىى يسؤعد تد التاي  إرتراية ة  التسؤل

 يعتمىدو  الطىالب وي عىم ثخىرى، ترائةى  دواتىف فى  وارتعمؤلهؤ المعلودؤ)، ارترجؤع

 الىتاحرل احتفىؤظ علىى يىؤاي دمىؤ ,لىه احت ىؤفهم خىال  دىن المعاىى باىؤي فى  علىى ثنفسىهم

 فترل ثطو . بؤلمعاى

  َّ فى  التحكم الثؤنة  على الت ريبة  الم وع  طالب رؤعد) التاي  التسؤل  إرتراية ة  إ 

 التسؤل  ف  بأنفسهم الطالب تةؤا خال  دن بوضوئ التحكم ذلك ظهر وتد ,عملة  يعلمهم

 لفهىم اافعةىتهم زيىؤال إلىى ثاى دمىؤ دهىؤرا)  دىن لىوبالمط الىا  يتضىماه ذايةىؤً عمىؤ

 .لهم المقدد  الايوص القرائة 

  المعىؤرف،  احتسىؤب فى  ثنفسىهم علىى واعتمىؤاهم ,الىتعلم عملةى  ثراىؤي الطىالب ارىتقال

داؤخىؤً  وفىر دمىؤ ,الواعةى  والقىرايل الىتعلم ثن ىط  خىال  دىن دبؤشىر ب ىكم دعهؤ والتفؤعم

 .الفهم على تؤئم دعاى ذي يعلم إلى للولو  دالئمؤً 

 ،و(Remedios,2002ارارىىىىىىىى ) ويفقىىىىىىىىت نتىىىىىىىىؤئج البحىىىىىىىىث دىىىىىىىىع حىىىىىىىىم دىىىىىىىىن ارارىىىىىىىى  ،

-I( ،وارارى  )0223( ، وارار )ثبو ع ول ،0222(، ارار  )حمةدل، Dunlap,2006ارار )

Fang &-Hui  Ju Chang,2009 ( ، ارارى     )0223، )تسم هللا (  ، وارارJanssen & 

Couzijn, 2009.) 

 (.0225الدواهةدي، يتفا نتؤئج البحث دع ارار )

 تفسير نتائج اختبار التفكير التأملي

http://hui-fangshang.cgpublisher.com/
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ف  دتورىط اختبىؤر التفكةىر ( 2026عاد دستوى ) الفروق ذي اعل  إحيؤئة  اعل  إحيؤئة        

رت بإرتراية ة  التسؤل  التاي   وبةن الم موع  التأدل  البعدي بةن الم موع  الت ريبة  الت  ار

وليىىؤلح الم موعىى  الت ريبةىى  الثؤنةىى  التىى  اررىىت  الضىىؤبط  التىى  اررىىت بؤلطريقىى  التقلةديىى   ،

 بإرتراية ة  التسؤل  التاي .

 يىم حسىؤب ح ىم التىأرةر دىن  ، ولقةؤو ح م ارىر اإرىتراية ة  التسىؤل  الىتاي  فى  التفكةىر التىأدل 

( فى  دت ةىىر التىىؤبع التسىؤل  الىىتاي للمتّ ةىر المسىىتقم )إرىىتراية ة  (  ²ηبىع إيتىىؤ ) درخىال  حسىىؤب 

 )التحيةم (، بتطبةا المعؤال  اآلية  

                                      (
1  

               

 ـــــــــــــــــــــ(  = ــــــــــــــ²ηدربع إيتؤ ) 

                         (
1 
 جؤ) الحري            + ار 

ح م التأرةر )إيتؤ(2جدو )
0

 ( إرتراية    التعلم التولةدي،و التسؤل  التاي  ف  التحيةم 

إيتؤ  المتّ ةر التؤبع المت ةر المستقم
0
 ح م التأرةر 

 حبةر 02,2 التفكةر التأدل  إرتراية ة  التسؤل  التاي 

)(يتبةن ث  تةم  )إيتؤ دن دالحظ  الاتؤئج الوارال ف  ال دو  _        
0
( والت  يمثم نسىب  2،02=

%( دىن التبىىؤين الكلى  فىى  التفكةىر التىىأدل  للم موعى  الت ريبةىى  02التبىؤين ويىىد  هىته القةمىى  إ  )

يرجع إلى يأرةر المتّ ةر المستقم )إرتراية ة  التسىؤل  الىتاي ( ، ويتضىح دىن ذلىك إ  ح ىم يىأرةر 

 .لتسؤل  التاي  ف  التفكةر التأدل  )حبةر( خطوا) التدريس على وفا إرتراية ة  ا

فىى  دتورىىط اختبىىؤر ( 2026عاىىد دسىىتوى ) ثنىىه يوجىىد فىىروق ذا) اعلىى  إحيىىؤئة ويبىىةن ال ىىداو  

التفكةر التأدل  البعدي بةن الم موعى  الت ريبةى  التى  اررىت بإرىتراية ة  التسىؤل  الىتاي   وبىةن 

وليىؤلح الم موعى  الت ريبةى  الثؤنةى  التى   ، الم موع  الضؤبط  الت  اررت بؤلطريقى  التقلةديى  

اررىىت بإرىىتراية ة  التسىىؤل  الىىتاي  وح ىىم التىىأرةر حىىؤ  حبةىىراً، وتىىد يعىى،ي البؤحىىث الاتة ىى  إلىىى 

 األربؤب اآلية  

 ثن ىط   ياىوع خىال  دىن التسؤل  التاي  فى  يىدريس ال  رافةى  رىؤعد بؤرتخداا  التدريس

 لىدى التفكةىر التىأدل  دهؤرل يامة  إلى ؤايتد يعلى المعلودؤ)  الحيو  ديؤار وياوع

 .الطالب

 األرىىال ،  إرىىتراية ة  التسىىؤل  الىىتاي  فىى  يىىدريس ال  رافةىى  طىىرئبؤرىىتخداا  التىىدريس

 دهىؤرا) يامةى  علىى رىؤعد  المحىدال الموضىوعؤ) وشىرئ وولىف علةهىؤ، واإجؤبى 

 .درار ال يطبةا ثراؤي البؤحث عحظه دؤ وهتا لدى الطالب ، واعييؤ  التفكةر،

 األرىىال ،  إرىتراية ة  التسىؤل  الىىتاي  فى  يىدريس ال  رافةى  طىرئ بؤرىتخداا  التىدريس

إلىى  والولىو  البيىري  الرليى  دهىؤرا) الطىالب إحسىؤب علىى علةهىؤ يسىؤعد واإجؤبى 

 والتقيى  البحىث علىى يرحى، إنهىؤ حةىث الاتىؤئج، ويفسىةر دقترحىؤ) ووضىع ارتاتؤجؤ)

 .ويرحةبهؤ لهؤويحلة وجمع المعلودؤ) والبةؤنؤ)

 إرىتراية ة  التسىؤل   بؤرىتخداا  دىن خىال  التىدريس العديىدل اإضىؤفة  المعلودىؤ) يىوافر

 وياظةمهىؤ الطىالب فى  الم موعى  الت ريبةى  لهىته المعلودىؤ) ادىتالك إلىى ثاى  الىتاي 

 يفىوق ذلىك ونىتج عىن التىأدل ، التفكةىر دهىؤرا) اختبؤر على إجؤبتهم عاد بهؤ واعرتعؤن 

 .الضؤبط  الم موع  موع  الت ريبة  على طالبالم  طالب
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 إرتراية ة  التسؤل  التاي  ف  يدريس ال  رافة   ودن خال  األرال  بؤرتخداا  التدريس 

 الم ىؤرح  الطىالب دىن يطلبىت يافةىتهؤ الطىالب  دىن المطلوب  األن ط  ف  اعرتقيؤئة 

 إلىى للتولىم لةهىؤع اإجؤبى  فى  عقلةى  وعملةىؤ) التهاةى ، تىدرايهم الا ىط  ويوظةىف

، تد يؤاي رؤبق  ودعلودؤ) دعؤرف دن لديهم بمؤ والمعؤرف ال ديدل، وربطهؤ المعلودؤ)

 .إلى يفتةح التهن والتأدم

  للطىالب إرىتراية ة  التسىؤل  الىتاي  فى  يىدريس ال  رافةى  بؤرىتخداا  التىدريس إيؤحى 

 ثحىدع ىعلى واعطىالع بطريقى  ثورىع البحىث د ىؤ  الموضىوعؤ) وفهىم للتعمىا فرل 

 .،والتي تد يؤاي إلى يامة  دهؤرا) التفكةر التأدل  المعلودؤ)

 فى  يسىهم بحةث وداتقؤل دحدال إرتراية ة  التسؤل  التاي  بؤرتخداا  المعلودؤ) ديؤار 

 .الاتؤئج للحيو  على المختلف  التأدل  التفكةر دهؤرا) الطالب إحسؤب

 إرىتراية ة   بؤرىتخداا  ن ىط األ فى  المطلوبى  المعلودىؤ) عىن بأنفسىهم الطىالب بحىث

 يفسىةرا) ٕوإعطىؤي الم ؤلطىؤ) عىن والك ىف التمةةى، علىى التسىؤل  الىتاي  رىؤعدهم

 اليىحةح  المعلودىؤ) إلىى للولىو  حلىو  دقترحى  ارىتاتؤجؤ) ووضىع إلىى والولىو 

 . والماؤرب 

 الوهىىؤب عبىىد) ارارىى  ويتفىىا نتىىؤئج الدرارىى  الحؤلةىى  دىىع نتىىؤئج التىى  ثوراهىىؤ البؤحىىث دثىىم

وبعىىض الدرارىىؤ) التىى  ارىىتخددت ارىىتراية ةؤ) دختلفىى  وثررهىىؤ علىىى التفكةىىر التىىأدل   (0226،

(،و Lisa-Angelique,2009وارارىىىى ) ،((Yousef, and other, 2009 حدرارىىى 

 (0212( و ارار ) القطراوي،0223ارار )العمؤوي،

 

 الستنتاجات: ا

 إلى اعرتاتؤجؤ) اآلية    ف  ضوي الاتؤئج الت  ثرفر عاهؤ البحث الحؤل  ثدكن التولم

فىى  رفىىع التحيىىةم الدرارىى  بؤلمقؤرنىى  دىىع الطريقىى   التسىىؤل  الىىتاي فؤعلةىى  إرىىتراية ة   .2

 اععتةؤاي .

ف  رفع التحيةم الدرار  ف  دىؤال  التسؤل  التاي ارج  ح م التأرةر عؤلة  إرتراية ة   .0

 ال  رافة  لليف الخؤدس األاب .

 بأهمةى  الطىالب ارت ىعؤر إلىى يىؤاي ذايى  تىد  تاي التسىؤل  الىبؤرىتخداا إرىتراية ة   .3

 لىعوب  علىى الت لىغ فى  رىؤعد بحةىؤيهم يىريبط دن ودؤ يضماته الدرارة  الموضوعؤ)

 إاراحهىم دىع دسىتمر ب ىكم وارىتفؤايهم الموضىوع، وارىتمتؤعهم بدرارى  المؤال، وجفؤف

 دىؤال نحىو بالطىال يعىديم اي ؤهىؤ) ذلىك تىد يسىؤهم فى  وحىم ال  رافة  وتةمتهىؤ، ألهمة 

 .ال  رافة 

 دىن العديىد علىى التسىؤل  الىتاي بؤرىتخداا إرىتراية ة   إعىدااهؤ يىم التى  الدروو احتواي .0

 وتىد ال  رافةى ، حيى  طوا  ون ط فؤعم ب كم العمم الطالب دن يتطلغ األن ط  الت 

 بةن الربط ودحؤول  المعرف ، ياظةم وات  التعلم، لمساولة  يحمم الطالب على هتا يسؤعد

 ب ىكم والمعرفى  المعلودىؤ) ياظةم على دمؤ تد يسؤعد والمعرف  ال ديدل، القديم  المعرف 

 الفهم على تؤئمؤً  التعلم دمؤ جعم وارتةعؤبهؤ وارترجؤعهؤ، يخ،ياهؤ على هتا ويسؤعد جةد،

 بأهمةى    ثاى ل ىعورهم دمىؤ الطىالب، لىدى الىافس فى  بؤلثقى  شىعوراً  ولىد دمىؤ والمعاى 

 .ال  رافة  دؤال ف  المعرفة  المفؤهةم احتسؤبهم ىعل ورؤعد يعلمهم،

 فى  إرتراية ة  التسؤل  التاي  تد يسؤهم و التسؤل  التاي بؤرتخداا إرتراية ة   التدريس .6

 التعلةمى  المحتىوى يعلىم علىى إتبىؤلهم و مةى ةالتعل ثراىؤي المواتىف الطىالب ي ى ةع زيىؤال
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 ويىدوياهؤ رىلةم  نتىؤئج إلىى التولىمبحمىؤو وفؤعلةى  و األن ىط  يافةىت و المحدال للوحدل

 .على المدرو عرضهؤ تبم لحتهؤ دن للتأحد ودراجعتهؤ  وداؤت تهؤ

 التوصيات

 األرىؤلةغ عىن البعىد خىال  دىن اإعداايى  بؤلمرحلى  التدريس دمؤررؤ) يحسةن ضرورل .1

 يحيىةله، فى  الطؤلغ ورلبة  لتايهؤ والمفؤهةم المعؤرف احتسؤب على الت  يرح، التقلةدي 

 الترحةى، ضىرورل و للطؤلىغ، بؤلاسىب  وتةمتهىؤ المعىؤرف والمفىؤهةم ثهمةتهىؤ هىته يفقد ؤدم

 يامة  ف  فؤعم ب كم يسهم والت  الباؤئة ، إلى الفلسف  يستاد وإرتراية ةؤ) األرؤلةغ على

فى   التقيى  واعحت ىؤف ودمؤررى  المختلف  وخيولؤً التفكةر التىأدل ، التفكةر دهؤرا)

 . المختلف  المواتف

الحىديث  التىدريس ارىتراية ةؤ) ارىتخداا علىى ددررى  ال  رافةى  يىدريغ علىى العمىم .0

 . التسؤل  التاي  إرتراية ة  داهؤ الت  و الباؤئة ، الاظري  ثفكؤر على القؤئم 

 المصادر
،دهىؤرا) التفكةىر التىأدل  فى  دحتىوى داهىؤأ التربةى  0212هللا،\ثبو نحم،جمىؤ  عبدالاؤلىر دحمىد عبىد -2

رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة كلية التربيةةة  يىىف العؤشىىر ودىىدى احتسىىؤب الطلبىى  لهىىؤ، اإرىىالدة  لل

 الجامعة اإلسالمية  غزة  فلسطين.

 للا ىر والتوزيىع ، المسىةرل اار :األولىى الطبعى  المعرفى ، التعلىةم ، 0222 ، دحمىد حسىةن ريؤش، ثبو -1

 األرا  عمؤ 

 وووو ا  ةنوووو ة راسوووولةاسوووو تا ة وووو ةا اصوووو  لةمةاثووووتةاصوووو تا سحسلةا  صوووو   ةا9002أبوووووة،حوام صوووو  ة وووو  م -2
 ل فةا   دية،شتمتص  لةا حص ستةمكلسلةا  تبسلما ح اعلةاإلص اسلةن ةغزامةنلصطسن. ا كساس ئسلة

ا ةوتاءةا اعتنولةنو ة راسولةأصو  سبةا   كسوتةة أثتةا  دتسبة،لىةاص تا سحس 0 (9002)ة0بدتمبثسرلةا اد -4
احلووولةاصووو تب ةا  تبسووولةا عتبسووولما اتكزة0اكووولةا اكتاووول وووداةط  بووو  ةرصووو ةا تس لوووس  ةنووو ةكلسووولةا  تبسووولةب

 0(114-982(مةصةصة)14(مةابتس مةا حلدة)14ا عتب ة ل علس ةوا  راسلمةا عدد)
 

ما ح موو  ة دسثوولةنوو ةاصوو تا سحس  ةاوو ةوتاءةا اعتنوولةنوو ة علووس ةا تتاءاماحلوولة9001بسلووو مابتامس ةا اوودم -5
 90ا تتاءاةوا اعتنلةما عددة

 .،عمؤ  ،األرا 1،درح، الكتؤب األحؤايم ،طالقياس والتقويم،0211حسةن،عبدالماعم خةري، -6

، ثرىـر ارىتراية ةؤ) الىتحؤيا) المتعىدال فى  احتسىؤب المفىؤهةم ال  رافةى  ، ثرىـر ارىتراية ةؤ) الىتحؤيا) المتعىدال فى  احتسىؤب المفىؤهةم ال  رافةى  02120212الحسَّو، راؤي يحةى تؤرم،الحسَّو، راؤي يحةى تؤرم، -7

 ..11مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية العدد مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية العدد ويامة  التفكةر اإبداع  لدى طؤلبؤ) الرابع األاب ،ويامة  التفكةر اإبداع  لدى طؤلبؤ) الرابع األاب ،

نلجربعي    نلكترب  دنو  وتطبمقيه  مفيهيم  التفكمي،  تعليم  ،9111عبدالرحمن    تحر ف جروان،  -2

 نليي، نإلعبونت

 يحيةم ف  وراي المعرف  دؤ ارتراية ةؤ) ارتخداا ،فعؤلة  0221لؤاق، دورى داةر ,ثدةا ، ،ال ادي -2

 ، المختلفى  ةى العقل السىعؤ) ذوى إعىدااي اليىف الثىؤن  يالدةىت لىدى ثعبتكىؤري التفكةىر يامةى  و العلىوا

 0221للمواطا  العؤلمة  التربة  ": الميري  لل معة  -الخؤدس العلم  المؤيمر

 وا  وزسعمةغزامنلصطسن  لرشت آن ق م9ط ا   كستم  راسل : م9002م وآختون ر ئلل ا خزرداتم -21

روق ال ى اار :األولىى، الطبعى  عملةًىؤ، ويرجمتهىؤ التىدريس ف  الاظري  ا، 0222 ، نظةر ثفاؤ  اروزل، -22

 ،اعرا .عمؤ 

 بعىض فى  احتسىؤب فة ويسىك  لاظريى  وفقىؤً  التىدريس فعؤلةى  0225،ثحمىد عطةى  ع،دى  الدواهةىدي، -21

رسالة ماجسةتير غيةر منشةورة كلية التربية الجامعةة ب ،ل، األتيى جؤدع  طؤلبؤ) لدى البةاة  المفؤهةم

 اإلسالمية في غزة.

،  القياس والتقةويم فةي العمليةة التعليميةة، 0226الدلةم  ، احسؤ  علةوي وعدنؤ  دحموا المهداوي ،  -22

 ، دكتب  احمد الدبؤغ للطبؤع   ،ب داا، العراق. 0ط
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 الطبعى  ،" النظريةة البنائيةة منظةور مةن والتةدريس الةتعلم، 0223،  حمىؤ ، ، وزيتىو  حسىن زيتىو  -24

 . الكتغ عؤلم ، األولى

فى   الا ىط الىتعلم ارىتراية ةؤ) عضب ارتخداا ثرر ، 0225 ، ثحمد رجؤي ، عةد . دحمد عؤطف ، رعةد -25

المرحلى   يالدةىت لىدى الم ىكال) حىم دهىؤرا) ويامةى  التحيىةم علىى اعجتمؤعةى  الدرارىؤ) يىدريس

 التةدريس وطرق للمناهج المصرية الجمعية   التدريس وطرق المناهج في دراسات مجلة ، اإعدااي 

 222 :ع  - 242عين الشمس جامعة  

ر يىىدريس ال  رافةىى  علىىى وفىىا ثنمىىوذأ حمىىغ فىى  احتسىىؤب المفىىؤهةم ، ثرىى0222رىىلمؤ ، رلى ريىىؤ ، -26

رسالة ماجستير غيةر منشةورة  كليةة التربيةة ال  رافة  وارتبقؤئهؤ لدى طؤلبؤ) اليف الخؤدس األاب ،

 األساسية /الجامعة المستنصرية بغداد

خىىىؤدس ، يقىىىويم المهىىؤرا) ال  رافةىىى  لىىىدى طلبىىى  اليىىىف ال0220ال ىىمري، عبىىىد حسىىىؤا ن ىىىم الىىىدين ، -27

     رسالة ماجستير غير منشورة  كلية المعلمين  جامعة ديالى.األاب ،

 و راسول    وس ةا علوو  نو  ا اعتنول وتاء او  اصو تا سحس   أثوت مة9000م  ا  وبوت ،بود اروى شوس بم -22

                                                                         9 ا عدد م 9  ا احلد م ا علاسل ا  تبسل احلل م اإل،داديةا ث  ث   اس   دا االب ك تي وا   كست اس تا 

،  لتكنولوجيةةا الحديثةةة ومراكةةز المعلومةةات والمكتبةةات المدرسةةية  ا0221اليىىوف  ، عبىىدهللا ارىىمؤعةم  -22

 ،  اار المسةرل للا ر والتوزيع والطبؤع  ، عمؤ  . 1ط

لتعلةةيم العلةةوم فةةي  ةةوء المعةةايير العالميةةة  اتجاهةةات حديثةةةا( ، 0226عبىىد الهىىؤاي ، داىىى وآخىىرو  ) -11

 ، القؤهرل   اار الفكر العرب  . 1ط ، وتنمية التفكير والنظرية البنائية

،اار لىىىىىفؤي للا ىىىىىر اإلسةةةةةتراتيجيات الحديثةةةةةة فةةةةي التةةةةةدريس الفعةةةةةال،0222عطة ،دحسىىىىن علىىىىى ، -12

 والتوزيع،عمؤ  األرا .

 العربى  المكتىغ :ديىؤعبه، ويىتلةم ةؤيىهعمل طبةع  القرايل عن الفهم ،1333عير،حسةن عبدالبؤري، -11

 الحديث،اإركادري ،جمهوري  دير العربة 

  دكتب  :، ا،لالجانبين ذي بالدماغ والتعلم التدريس ،0222،  يورف إرمؤعةم،ال ة ، ع،و عفؤن ، -12

 األرا ، عمىؤ  الطبعى  األولىى، ،"الجغرافيةة لعلةم المعاصرة الحديثة المعايير ،0225ضرار، عبؤبا ، -14

 .العؤلم  لكتؤبا اار

 التفكةىر يامةى  علىى القرايل يدريس ف  األاوار لعغ طريق  ارتخداا ، ثرر0223العمؤوي،جةهؤ  احمد، -15

 الجامعةة فةي التربيةة رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة  كليةةاألرؤر ،  الثؤلث اليف لدى طلب  التأدل 

 غزة  فلسطين. – اإلسالمية

،اار  4، ط   مفهومةةةةة  أدواتةةةةة  أسةةةةةاليب  يالبحةةةةةث العلمةةةةة، 1330عبةىىىىىدا)، ذوتىىىىىؤ  وآخىىىىىرو ، -16

 . 1330الفكر،عمؤ ،

المجلةة المصةرية للدراسةات ،ح م التأرةر الوجه المكمم للدعل  اإحيىؤئة ،1332فؤا،رشدي دايور،  -17

 النفسية العدد السادس القاهرة.

 يامةى  فى  المت ىؤبهؤ) ارىتراية ة  ارىتخداا ثرىر، 0212القطىراوي ،عبىدالع،ي، جمةىم عبىدالوهؤب، -12

رسةالة ماجسةتير األرؤرى ،  الثىؤدن اليىف طىالب لىدى العلىوا ف  التأدل  التفكةر ودهؤرا) عملةؤيؤلعلم

 غير منشورة كلية التربية  الجامعة اإلسالمية في غزة فلسطين.

 فى  التحيىةم المعرفى  علىى فىوق التىدريس إرىتراية ة  ، ثرىر0223، رىعةد الرفىؤع  هللا ، يهؤن  تسم -12

الثىؤنوي،  األو  اليىف لىدى طىالب التفكةىر دهىؤرا) احتسىؤب ألرؤرىة  وعلىىا الفة،يىؤي دفىؤهةم بعىض

 أطروحة دكتوراه غير منشورة  كلية التربية جامعة الخرطوم  السودان.

 العلم  بؤلقرا  اإع ؤز ضوي ف  دقترئ يقا  برنؤدج ،ثرر برنؤد أرر0226ح كو،دحمد عبدالفتؤئ، -21

رسةالة ماجسةتير غيةر ب ى،ل، التؤرىع األرؤرى  اليىف لبى ط لىدى فى  العلىوا التىأدل  التفكةىر يامةى  على

 منشورة كلية التربية الجامعة اإلسالمية  في غزة  فلسطين.

،ايبونو للطبؤعى  1،طأسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية،0222د ةد ،رورن شؤحر، -22

 والا ر والتوزيع،عمؤ ،األرا .

الامىوذأ التولةىدي فى  يىدريس العلىوا لتعىديم التيىورا)  ا( ، فعؤلةى 0223دحمد ، نؤهد عبدالراضى  ) -21

البديل  حو  الظواهر الطبةعة  المخةف  واحتسؤب دهؤرا) اعرتقيؤي العلمى  واعي ىؤه نحىو دىؤال العلىوا 

مجلةةة التربيةةة العلميةةة   الجمعيةةة المصةةرية للتربيةةة العلميةةة   لىىدى يالدةىىت اليىىف األو  اإعىىدااي ، 

 (   العدد6: جامعة عين شمس   المجلد ) القاهرة   كلية التربية
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