اثر ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي
يف حت�صيل طالبات ال�صف اخلام�س الأدبي
يف مادة الرتبية الإ�سالمية
وتنمية املفاهيم الدينية لديهم
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املخل�ص
هدف البحث التعرف علىاثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف حتصيل طالبات الصف اخلامس

األديب يف مادة الرتبية اإلسالمية وتنمية املفاهيم الدينية لدهيم

تكونت عينة البحث من ( )44طالبة تم اختيارهم قصدي ًا من إعدادية (املحمرة) وباألسلوب

الطبقي .وبواقع ( )21طالبة للمجموعة التجريبية والتي درست باسرتاتيجية التساؤل الذايت
و( )23طالبة للمجموعة الضابطة والتي درست بالطريقة االعتيادية.

ولتحقيق هدف البحث اعد الباحث اختبار ًا للمفاهيم وعىل ثالث مستويات مكونة من ()30

مفهوم ًا ,كام اعد الباحث اختبار ًا حتصلي ًا مكون من ( )20من نوع االختيار من متعدد ثالثي البدائل

 .وبعد عرض االختبارين عىل جلنة من املحكمني للتأكد من مدى صالحيتهام حتقق الباحث من

صدقهام وثباهتام .وبعد ذلك طبق الباحث االختبارين عىل أفراد عينة البحث وبعد مجع البيانات
وحتليلها إحصائيا توصل الباحث إىل:

 -1وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية والضابطة

يف التحصيل ولصالح املجموعة التجريبية.

-2وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية والضابطة

يف تنمية املفاهيم ولصالح املجموعة التجريبية.

ويف هناية التجربة خرج الباحث بمجموعة من االستنتاجات كام وأوىص الباحث بعدد من

التوصيات واقرتح إجراء دراسات مماثلة مع التنوع يف املتغريات.
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اثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف حتصيل طالبات الصف اخلامس األديب

Abstract
The research investigates the impact of self –injury strategy on the achievement
of fifth –literary female student and developing their concepts ,The sample consists
of 44female studentschosen in ten tonallyfrom al-muhammarra preparatory school
;21 female students in the experimental group taught by self –inquiry strategy and
23 femalestudents in the control group taught by trade traditionalmethod. To fulfill
aim of the research ; A test .of 30 concepts .distributed among three levels ;has
been set by the researcher to test the religions concepts Another accident test; of 20
multiple–choice items with three alternatives’ has been set by the researcher. The
two tests are given to a jury members to fulfill the validity and reliability .Then
the tests are applied on the sample :After collecting and analyzing the datastatistically the findings are.
1- there is a statistically significant difference between the mean score achievement of the female students in the experimental group and control group for the
benefit of the experimental one.
2- there is a statist significant statistically differencebetween the mea score of
the female students in the experimental group and the control group in theconcepts developments and for the benefit of the experimental one.In theand of The
researcher ,there searcher gave a number of conclusions and recommend ations ‘
then he suggests some related studies.
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م�شكلة البحث:
متثل االسرتاتيجية يف الوقـت احلارض أحدى العنـارص املهمة التي تعتـمد عليـها املنظامت

الرتبوية يف مواجهـة التغيـريات احلاصـلة يف البيئة الداخـلية للمنظمة التعليمية ويف البيئـة
اخلارجيـة املحيطة هبـا .وتشري األدبيات إىل أن هناك اهتامما متزايد ًا بطرائق التدريس واسرتاتيجياهتا
وأساليبها فضال عن التوجهات نحو تبني اسرتاتيجيات تدريسية حديثة يف تدريس املواد الدراسية

املختلفة ومن ضمنها املواد الرشعية إذ أصبحت األهداف الراهنة لتدريس هذه املواد والسيام مادة
الرتبية اإلسالمية ال تقترص عىل اجلانب املعريف فحسب وإنام تعدته إىل اجلوانب األخرى الوجدانية

واملهارية مما يدعو إىل تبني هذه التوجهات احلديثة يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية وملختلف

املراحل الدراسية 0

وبعد اطالع الباحث عىل البحوث والدراسات الرتبوية التي اهتمت اهتامما واسعا باملفاهيم

وأساليب تنميتها ،والتي تعد من املكونات األساسية لكل مادة دراسية ومنها الرتبية اإلسالمية
الذي يلجا مدرسوه إىل إتباع طرائق تدريسية وأساليب تعتمد عىل حفظ املفاهيم وتلقينها وبالتايل

يؤدي إىل نسيان ما تعلموه بعد أن يفرغوا حصيلتهم من املعلومات يف االختبار ،دون فهمها أو
إدراك الرتابط بينها مما ال يسهم يف نموها بصورة جيدة ،وتطبيقها يف مواقف جديدة ،وهذا ما أكدته

العديد من الدراسات و البحوث يف جمال طرائق وأساليب تدريس الرتبية اإلسالمية إذ بينت انه

بالرغم من أمهية الرتبية اإلسالمية بوصفها مادة دراسية أال أهنا مازال يشعر املتعلمون بأهنا مادة
تعتمد عىل احلفظ واالستظهار وهتمل التفكري والتحليل والربط واالستنتاج .،والواقع أن معظم

ما يشعر به من صعوبات أثناء دراستها ال يرجع إىل طبيعة املادة ذاهتا فقط بل يرجع إىل األسلوب

التقليدي يف اختيار حمتواها وأسلوب تنظيمها وطرائق تدريسها فام زالت الطرائق التقليدية السائدة
يف تدريسها هي اإللقاء واملحارضة اللتان تعتمدان عىل احلفظ و االستظهار الركيزتان التي تعتمد

عليها عملية التعلم وفقا هلذه الطريقة واألسلوب التنظيمي ملحتواها وهيدف إىل تزويدهم بقدر من
احلقائق و املعلومات بشكل كبري دون النظر إىل بقية اجلوانب األخرى .فض ً
ال عن ذلك فقد نوهت

أكثر من دراسة إىل أمهية إعطاء دور ًا للطلبة من قبل بعض االسرتاتيجيات التدريسية ،وهذا ما

أكدته دراسة العزاوي (.)1999ويف السياق نفسه أشارت دراسة اجلبوري ( )2000إىل أن الغالبية
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العظمى من املدرسني يواجهون يف املراحل الدراسية صعوبات كثرية يف طريقة تدريس هذه املادة
بغية الوصول إىل انجاز جيد يف احلفظ والتذكر واستبقاء املعلومات وفهم املادة التعليمية وتفسريها،

وهذه الصعوبات تسبب ضعفا يف مستوى الطلبة(.اجلبوري )37:2000،ومما تقدم يمكن حتديد
مشكلة البحث بالسؤال اآليت -:

ما أثراسرتاتيجية التساؤل الذايت يف حتصيل طالبات الصف اخلامس األديب يف مادة الرتبية

اإلسالمية وتنمية املفاهيم الدينية لدهيم ؟

�أهمية البحث:
مما يؤكد أمهية استخدام اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف العملية التعليمية النتائج التي توصلت

إليها الدراسات التي أثبتت فاعليتها يف املواد الدراسية املختلفة .كدراسة فتحي ( )2002توصلت

إىل فاعلية استخدام اسرتاتيجية التساؤل الذايت كأحد اسرتاتيجيات ما وراء املعرفية يف زيادة

التحصيل الدرايس وتنمية التفكري الناقد لدى الطالب يف املرحلة الثانوية  .ودراسة عىل ()2006
أكدت نتائجها عىل فاعلية استخدام اسرتاتيجية التساؤل الذايت املوجه يف تنمية مهارات ما وراء
املعرفة والتحصيل املعريف واالجتاه نحو دراسة علم النفس .ودراسة قطب و حممد ()2006

توصلت إىل فاعلية استخدام اسرتاتيجية التساؤل الذايت عىل تنمية الفهم التارخيي ومهارات ما

وراء املعرفية لدى الطالب .ودراسة عبد احلافظ ( )2007توصلت إىل فاعلية استخدام اسرتاتيجية
التساؤل الذايت املوجه يف تدريس القراءة عىل تنمية مهارات الفهم القرائي والتفكري الناقد لدى

الطلبة ( .عبداحلافظ)33:2007،

وأكد عريان ( )2003إن التساؤل الذايت اسرتاتيجية تفيد طلبة املرحلة الثانوية أكثر من مرحلة

أخرى ،ألهنا تساعدهم عىل انتقال اثر التعلم وتنمي مهارات التنظيم الذايت لعملية التعليم وتسهل
عملية استخدام املعرفة اإلجرائية والتوضيحية يف تكوين معنى يساعدهم عىل الفهم (.السامرائي

وآخرون.)196 :2000 ،

كام أن للتساؤل الذايت أص ً
ال يف السنة النبوية فعند التأمل يف مواقف تربية الرسول (صىل اهلل

عليه وسلم ) ألصحابه نجده يستخدم التساؤل الذايت ،ومن األمثلة عىل ذلك أن النبي (صىل اهلل
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عليه وسلم ) مل جيبه مبارشة وإنام طلب منه أن يتساءل ذاتيا ليستعيد خرباته السابقة ويتنبأ باإلجابة
اجلديدة وهذا املبدأ األسايس الذي يعتمد عليه يف اخلطوات اسرتاتيجية التساؤل الذايت 0وعن
واصبة بن معبد ريض اهلل تعاىل عنه قال :أتيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال (( :جئت تسأل

عن الرب ؟ قلت نعم قال _ استفت قلبك ،الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ،واإلثم ما
حاك يف النفس وتردد يف الصدر ،وإن أفتاك الناس وأفتوك ))

(((

كام يرى الباحث َّ
أن املفاهيم الدينية ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بثقافة األمة اإلسالمية ،وهي تشكل

ركن ًا أساسي ًا يف بناء نسقها املعريف ،وعمقها الرتاثي ،وامتدادها الفكري واحلضاري ،ومتثل مفاهيم
اإلسالم يف حقيقتها عمق ًا فكري ًا ،ومقوم ًا منهجي ًا تبنى عليه حقائق اإلسالم وقواعده الفكرية.

ويرى عبداهلل ( )1994أن للمفاهيم الدينية األثر ألكبري يف تقويم سلوك املسلمني الذين

عارصوا رسالة اإلسالم ،فرسخت فيهم النخوة ،والكرم ،ومحاية اجلار ،واإليثار والبذل
والتضحية ،وابتعدوا عن الرذيلة ،والنميمة ،واخليانة والثأر ،وغري ذلك ،مما هو معروف يف سريهتم

وسرية الدعوة اإلسالمية عرب القرون حتى حتول العرب يف ظل اإلسالم إىل امة واحدة حتمل الدعوة
اإلسالمية ،وتنرش اهلداية ،وتقود األمم إىل دروب العز واملجد (عبد اهلل. )130 :1994 ،

كام ّ
أن الوعي بأمهية املفاهيم الدينية وبتدريسها من جهة ،وتزايد االهتامم بالكيفية التي يتعلم

هبا املتعلمون من جهة أخرى ،فقد أديا إىل حتفيز عدد من الرتبويني لوضع اسرتاتيجيات ،ونامذج

تعليمية فعالة ،ومتعددة لغرض مساعدة املتعلمني يف تعلمهم للمفاهيم التي يدرسوهنا( .الياس،

 )18:1999ونتيجة لذلك يتجه التعليم املدريس يف جزء كبري منه ،إىل تعليم املفاهيم وتطويرها،
إذ تشكل قاعدة رضورية للسلوك املعريف األكثر تعقيد ًا ،كاملبادئ والتفكري وحل املشكالت .ولعل
االفرتاض القائل برضورة املفاهيم وإمكانية تغيريها أو تعديلها أو هتذيبها بطرائق تعليمية خملصة،

يعد أحد األهداف التعليمية املهمة التي حتاول املدرسة حتقيقها لدى الطلبة( .نشوايت)434:1984 ،

وهنا يرتأى الباحث استخدم اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية املفاهيم ،ومن هذه املفاهيم

(املفاهيم الدينية ) إذ أهنا مفاهيم تربوية إنسانية؛ ألهنا تعنى باإلنسان يف مراحل حياته كلها ،والرتبية
((( امحد بن حنبل ،املسند.533/29 ،
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الدينية يف املنظور اإلسالمي يتحدد بدراسة اإلسالم منهج ًا للحياة وبتعريف الطالب برشائع اإلسالم

ومبادئه السامية باعتباره األصل ،لذلك نظرتنا نحن املسلمون ينظر إىل تفعيل دور الدين يف احلياة.

وحيث أن الرتبية الدينية هي الرتبية اإلسالمية عينها إذ ال فرق بني الدين واإلسالم من حيث معناها
ين ِعندَ اهلل ِ ا ِ
العام خاص ًة أن القران الكريم قد جزم هذا األمر ،لقوله تعاىلَّ ( :
إلسالم)»آل
إن الدِّ َ

عمران»( .»19سعادة واليوسف  )66:1988،وعىل ذلك يمكن القول أن اسرتاتيجية التدريس أو
التعليم تتكون من األهداف التعليمية والتحركات التي يقوم هبا املدرس وينظمها ليسري عىل وفقها

يف تدريسه والتي تتمثل يف طرح سؤال أو أسئلة عىل الطلبة الستشارهتم وتوجيههم نحو مسالة ما

أو اإلجابة عىل أسئلة الطلبة أو توجيه الطلبة عىل سؤال أنفسهم .

�أهمية البحث
تكمن أمهية البحث احلايل يف أنه-:

 .1يأيت استجابة لالجتاهات التي تنادي برضورة االهتامم بطرائق واسرتاتيجيات تدريسية تعتمد

عىل النظرية البنائية .

 .2سيقدم هذا تصور ًا مقرتح ًا قائ ًام عىل تطبيق اسرتاتيجية تدريسية حديثة هتتم بالطلبة وتنمية

املفاهيم الدينية لدهيم.

 .3يعد – يف حدود علم الباحث -من أوىل الدراسات التي تناولت اسرتاتيجيةالتساؤل الذايت

لتنمية املفاهيم الدينية وزيادة التحصيل يف مادة الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية.

هدف البحث :هيدف البحث احلايل التعرف علىاثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف حتصيل

طالبات الصف اخلامس األديب يف مادة الرتبية اإلسالمية وتنمية املفاهيم الدينية لدهيم ،من خالل
الفرضيات اآلتية-:

فرضيتا البحث-:

ولتحقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضيتني الصفريتني اآلتني:

 .1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05بني بني متوسط درجات حتصيل

طالبات املجموعة التجريبية والتي درست وفق اسرتاتيجية التساؤل الذايت وبني املجموعة الضابطة
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والتي درست وفق الطريقة االعتيادية .

 .2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات نمو املفاهيم الدينية وعنارصها

للطالبات املجموعة التجريبية التي درست وفق اسرتاتيجية التساؤل الذايت وبني متوسط درجات

نمو املفاهيم الدينية وعنارصها للطالبات املجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة االعتيادية.

حدود البحث
يقترص البحث احلايل عىل:

 .1طالبات الصف اخلامس األديب يف املدارس اإلعدادية والثانوية التابعة للمديرية العامة لرتبية

حمافظة نينوى .للعام الدرايس (. )2014 -2013

 .2االحاديث النبوية من كتاب الرتبية االسالمية املقرر من وزارة الرتبية للصف اخلامس االديب،

الطبعة السادسة عرشة لسنة 1433هـ 2012 -م .

حتديد امل�صطلحات
أوال :االسرتاتيجية عرفها كل من -:

-1احليلة ( ) 2003بأهنا «جمموعة من اإلجراءات أو القواعد التي تنطوي عىل وسائل تؤدي

إىل حتقيق هدف معني ،أو أهنا خطة موجهة نحو هدف معني «(.احليلة)77:2003،

 -2.اهلاشمي والدليمي (»)2008جمموعة من اإلجراءات واملامرسات التي يتبعها املدرس

داخل الصف للوصول إىل خمرجات يف ضوء األهداف التي وضعها ،وهي تتضمن جمموعة من

األساليب والوسائل واألنشطة وأساليب التقويم التي تساعد عىل حتقيق األهداف»(.اهلاشمي

والدليمي)19 :2008 ،

-3اخلزاعلة وآخرون (« )2011خطة من أجل حتقيق األهداف التعليمية فهي تضع الطرق

والتقنيات التي من املؤكد أن املتعلم يفعلها يف الواقع ليصل إىل اهلدف «( .اخلزاعلة وآخرون،

)256 :2011
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ثانيا :التساؤل الذايت عرفه كل من -:

البحوث املحكمة

-1عدس()1996باهنا» أسئلة يضعها الطالب تتناول املادة الدراسية التي يدرسوهنا قبل

القراءة وإثنائها وبعدها»( .عدس)144:1996،

-2عاشور،ومقدداي ( )2005بأهنا «التساؤالت التي يطرحها القراء قبل القراءة ،أويف

إثنائها ،أو بعدها ،وحماولتهم اإلجابة عن هذه التساؤالت يف إثناء القراءة «(.عاشور ومقدداي

)133:2005،

-3أبو لبن ( )2011بأهنا «جمموعة من األسئلة التي يوجهها املتعلم لنفسه يف إثناء معاجلة

املعلومات مما جيعله أكثر اندماجا مع املعلومات التي يتعلمها وخيلق لديه الوعي لعمليات التفكري

لبناء عالقات بني أجزاء املادة موضع الدراسة وبني معلومات الطالب وخرباته ومعتقداته من

جانب واملوضوعات الدراسية من جانب أخر( .أبو لبن)2:2011 ،
التعريف اإلجرائي :

جمموعة االنشطة املخططة واملنظمة التي متارسها مدرسة الرتبية االسالمية مع طالبة الصف

اخلامس االديب من خالل تساهلن قبل الدرس واستثارة افكارهن بأسئلة عن موضوع الدرس داخل
الدرس باإلجابة عنها واحلوار والنقاش مع زميالهتا فض ً
ال عن البحث والتحري عن اسئلة تضعها

لنفسها ذات عالقة بموضوع الدرس وحتت ارشاف املدرسة .
ثالث ًا :التحصيل :عرفه كل من:

 -1احللو والزحييل ( )1999بأنه « حمصلة ما يتعلمه التالميذ بعد مرور فرتة زمنية معينة ،ويقاس

بالدرجة التي حيصل عليها الطالب يف اختبار حتصييل ،وذلك ملعرفة مدى نجاح االسرتاتيجية التي

يضعها وخيطط هلا املعلم ليحقق أهدافه وما يصل إليه الطالب من معرفة ترتجم إىل درجات «.
(احللو والزحييل )7 :1999،

-2اخلالدي( )2003بأنه :نشاط عقيل معريف للطالب ،يستدل عليه من جمموع الدرجات التي

حيصل عليها يف أدائه ملتطلبات الدراسة «(اخلالدي)92:2003،

 -3نرص اهلل ( )2010بأنه  »:العالمة التي حيصل عليها الطالب يف اختبار مقنن يتقدم إليه

عندما نطلب منه ذلك أو حسب التخطيط والتصميم املسبق ،وأعىل عالمة حيققها الطالب تعترب
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الرقم القيايس التحصييل أن يصل إليه أعتقد أو سجل أو رصد من قبل املدرس خالل فرتة زمنية

معينة «(.نرصاهلل)15:2010،

-4حوراين( )2011بأنه »:التقدم الذي حيرزه الطالب يف حتقيق أهداف املادة التعليمية املدروسة

والذي يقاس بعالمته التي حيصل عليها يف االختبار التحصييل (.حوراين)27:2011،
		
التعريف اإلجرائي:

مقدار املعرفة التي اكتسبتها طالبات الصف اخلامس األديب من معلومات ومعارف عن

موضوعات الرتبية اإلسالمية املقرر تدريسها هلن واملتمثلة بقدرهتن عىل تذكر املعلومات ورشحها

وتفسريها فضال عن تطبيقها ،ويقدر بالدرجة التي حتصل عليها الطالبات عند استجابتهن عن
فقرات االختبار التحصييل ملادة الرتبية اإلسالمية واملعد ألغراض البحث.
املفاهيم :عرفه كل من:

االزيرجاوي ( »: )1991بأنه «فئة من املثريات بينها خصائص مشرتكة و هذه املثريات قد

تكون أشياء أو أحداث ًا أو أشخاص ًا « ( .االزيرجاوي)99 :1991 ،

 -2احليلة )2003( ،بأنه «جمموعة املوضوعات ،أو الرموز ،أو العنارص ،أو احلوادث ،التي

جتمع فيام بينها خصائص مميزة مشرتكة بحيث يمكن أن يعطي كل جزء منها االسم نفسه ،و التي

تندرج يف إطارها عنارص متشاهبة وذات خصائص متشاهبة مشرتكة بحيث متكن املتعلم من تصنيف
هذه العنارص حتت االسم نفسه» ( .احليلة)100 :2003 ،

-3احلموز  :)2004 (،بأنه «انساق معقدة من أفكار جمردة تتكون خالل اخلربات أو املواد

الدراسية عىل شكل بنية ذهنية تتكون عادة من كلمة أو كلمة أو عدد من االلفاظ التي حتدد سامت

املفهوم» (.احلموز`)71 :2004 ،

-4مرعي و حممد )2005 (،بأنه «كلمة أو كلامت تطلق عىل صورة ذهنية هلا سامت مميزة و

تعمم عىل أشياء ال حرص هلا « (.مرعي و حممد)211 :2005 ،

رابعا :املفاهيم الدينية :عرفه كل من-:
ٍ
معان لألفكار التي أدركها العقل وتصور هلا واقع ًا حمسوس ًا ،أو
 -1عبد اهلل ( )1994بأنه:

مدرك ًا يف الذهن ،وقد يعرب عنها بكلمة مفردة مثل الشورى ،أو برتكيب إضايف مثل نعيم اجلنة .
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(عبد اهلل)127 :1994 ،

البحوث املحكمة

-2اخلوالدة وحييى () 2001بأنه :صورة ذهنية وبنية عقالنية تتكون لدى الفرد نتيجة تعميم

صفات وخصائص استنتجت من أشياء متشاهبة عىل أشياء جديدة يتم التعرف عليها مستقب ً
ال ،مثال
اإليامن ،القدر ،احلج ،الصوم ،االعتكاف( .اخلوالدة وحييى)134 :2001،

 -4أشتيوة وآخرون ( )2011بانه :الكلمة أو العبارة ذات الداللة الدينية اإلسالمية التي تقع

يف إطار عالقة املتعلم بالعقيدة أو العبادات أو املعامالت أو األخالق واآلداب اإلسالمية أو السرية
النبوية وذلك كام يتصوره املتعلم عقليا وينفعل به وجدانيا تبعا للمرحلة العمرية التي يقع فيها.

(أشتيوة وآخرون)148:2011،

 -5احلراشة ( )2012بأنه :وصف ألشياء أو موقف ،أو مدركات عقلية هلا خصائص مشرتكة

متيزها عن غريها يعرب عنها بكلمة أو كلمتني ،أو وصف ليشء مفرد أو ذات واحدة تنفرد عام يف

الكون (.احلراشه ) 83:2012،
التعريف االجرائي

هي الصورة العقلية التي تكوهنا طالبة الصف اخلامس االديب عن احلقائق والظواهر الدينية

وربطها بعالقة منطقية يمكن التعبري عنها بمصطلح او معنى او فكرة متثلها وتقاس من خالل
استجابتها عىل فقرات اختبار املفاهيم الدينية املعد ألغراض البحث.
خلفية نظرية:

تعد اسرتاتيجية التساؤل إحدى اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة التي هتدف إىل تطوير الوعي

الذايت بعملية الفهم الذي يساعد املتعلمني عىل فحص فهمهم ،بحيث يصبحون عىل وعي بامذا

يتعلمون ،وكيف يتعلمون ،والتحكم يف عملية الفهم القرائي ليس فقط فيام يدرسون من حمتوى
درايس يف املدرسة ولكن أيضا عندما يقرؤون خارج املدرسة .

ويرى عدس « انه من املفيد للطلبة أن يضعوا أسئلة تتناول املادة الدراسية التي يدرسوهنا قبل

قراءهتم هلا ،ويف أثناء القراءة ،وبعد أن ينتهوا من القراءة ،فتوليد األسئلة ذاتيا من شانه أن يسهل
للطلبة استيعاب ما يقرؤون ،ويشجعهم عىل فحصه ونقده « (.عدس)200 :1996 ،

وتفيد هذه االسرتاتيجيات طالب املرحلة الثانوية ألهنا تساعدهم عىل انتقال اثر التعلم ،وألهنم
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قد وصلوا لسن يكونون فيها قادرين عىل التحكم فيام يفعلون ،وعليه فمن املهم أن يتعلم الطالب
كيف يراقبون سلوكياهتم الذهنية واألدائية ،وكيف يامرسون أساليب الضبط الذايت ملا يبذلونه من
صور االنتباه والرتكيز وما يفرضونه عىل أنفسهم من مهارات متزامنة ،وكيف يقيسون بدواهتم

مدى تقدمهم أثناء التعلم ،وذلك من خالل وضعهم يف مواقف تعليمية حية تتطلب منهم القيام
بأنشطة تفكري وعمليات تفكري تنمي لدهيم الوعي والقدرة عىل استخدام أساليب التعلم الذاتية.
وإن استعامل التساؤل الذايت قبل تناول النص ،ويف أثنائه ،وبعده يساعد املتعلمني عىل الفهم

الدقيق واالرتقاء بمستوى اإلدراك ما وراء املعريف الن مهارة طرح األسئلة أو املساءلة تدعم نوعية

املعلومات من خالل استقصاء الطلبة الذي يتطلب تقديم األسئلة الفاعلة ،أو صياغتها واختيار
األفضل منها ،ومن أهم أهداف هذه املهارة ،جعل الطالب قادرا عىل اكتساب املزيد من املعرفة،
وحتديد مقدار ما تعلمه بالفعل ،مما يساعد الطلبة عىل توسيع معارفهم ومداركهم ،وإثارة التفكري

لدهيم( .عامر ) 235:2000،

مزايا اسرتاتيجية التساؤل الذايت :هناك العديد من املزايا التي تعود عىل املعلم والطالب من

استخدام اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف عملية التعلم منها ما ييل:

 .1جتعل الطالب أكثر قدرة عىل التحاور وتفجر طاقتهم نحو العمل اجلامعي وبذلك يصبحوا

أكثر كفاءة .

 .2تساعد الطالب يف االعتامد عىل أنفسهم يف بناء املعنى من خالل اكتشافهم له كام أهنا تؤكد

االستقاللية واالعتامد عىل النفس .

 .3جتعل الطالب أكثر حساسية لألجزاء املهمة يف النص واملادة املقدمة ،كام أهنا تنشط اخلربات

املرتبطة باملوضوع للمساعدة يف الفهم ومعرفة بنية النص .

 .4تنمي قدرة الطالب يف تنظيم الذات والتعلم وختفف من حدة القلق وتنمي الثقة بالنفس

وتنمي مهارات التساؤل الذايت لدهيم .

 -5مساعدة املعلمني يف ختطيط وإعداد األنشطة الصفية ،وإعداد الواجبات املنزلية التي يكلفون

تالميذهم بأدائها.

 -6تساعد املعلمني يف إثارة دافعية واهتامم طالهبم وتساعدهم عىل تصحيح املفاهيم اخلاطئة
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وتوجيه وإرشاد تفكريهم ( .عطية )156:2006،

البحوث املحكمة

خصائص اسرتاتيجية التساؤل الذايت0

-1تقوم عىل اجيابية املتعلم يف العملية التعليمية ،فاألسئلة التي يسأهلا الطالب ألنفسهم ختلق

بناء انفعاليا ،ودافعا معرفيا ،ويصبحون أكثر شعورا باملسؤولية عىل تعلمهم .

 -2تساعد الطالب عىل صياغة أسئلتهم حول املوضوع ،وجتعلهم قادرين عىل التحاور وعرض

ما يعرفونه ،وما يودون معرفته.

-3تزيد من الفهم للموضوع وتطلق طاقتهم نحو العمل اجلامعي ،وبذلك يصبح الطالب أكثر

كفاءة .

-4يعتمد الطالب عىل أنفسهم يف بناء املعنى من خالل اكتشافهم له وبذلك يبقى أثره طويال.

-5تساؤالت الطالب تكشف عن نمط تفكريهم ،واملفاهيم البديلة ،وفهمهم اإلدراكي وما

يرغبون يف معرفته .

-6يصبح الطلبة أكثر حساسية لألجزاء اهلامة يف حمتوى الدرس ويقومون بإجراء عالجي عن

طريق توجيه أسئلة ذاتية ألنفسهم وأسئلة إلقراهنم ( .عبدالفتاح)233:2010،

اما بالنسبة املفاهيم فإهنا حيث تعد لبنة املعرفة ،وقد زادت أمهيتها يف الوقت احلارض أكثر من

أي وقت مىض النفجار املعرفة ،لذا أصبح املعلمون واملربون مهتمني بمساعدة املتعلمني عىل الفهم
والوعي ببنية املادة املفاهيمية ،ويعرف املفهوم عىل انه « كلمة أو كلامت تطلق عىل صورة ذهنية

هلا سامت مميزة وتعمم عىل أشياء ال حرص هلا « ،ويتحقق تعلم املفهوم إذا استطاع املتعلم أن حيدد
السامت املميزة هلذا تعد املفاهيم ذات أمهية ألهنا اخليوط التي يتكون فيها نسيج العلم فض ً
ال عن

كوهنا تزود املتعلم بوسيلة متكنه من مسايرة النمو يف املعرفة فهي عىل درجة من املرونة تسمح له
باستيعاب حقائق جديدة تنضم إىل تركيبها دون أن هيتز التنظيم املعريف للمتعلم ،وكذلك فان الرؤية
الصادقة للمفاهيم تساعد عىل فهم عميق لطبيعة العلم ذلك الفهم الذي ال يرتبط بتعليم املفاهيم
وإنام بالطرائق التي يتوصل هبا اإلنسان إىل تلك املفاهيم وهذا ما يزيد من قدرة املتعلم عىل تفسري

الظواهر الطبيعية ورؤية العالقات التي هلا صلة وظيفية بالظواهر العلمية( .الديب65 :1974 ،

)67 -
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وترى املهجة ( )2002أن أمهية املفاهيم تتمثل بأهنا تساعد الطلبة عىل فهم عملية التفكري

واستخدامها يف مواجهة املشكالت وحلها ،وكوهنا أكثر عالقة وترابط ًا يف حياة الطلبة من احلقائق
املنفصلة وأكثر ثبات ًا واستقرار ًا من احلقائق ،كام أهنا تسهل عىل الطلبة عملية دراسة املادة بشكل أكثر

وضوح ًا وتركيز ًا ( .املهجة)77 :2002 ،

وهنا يريد الباحث استخدم اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية املفاهيم ،إذ أن فهم أساسيات

العلم أو هيكله العام يعتمد أساس ًا عىل املفاهيم سوا ًء باعتبارها نوع من التعميامت التي تلخص

الصفات املشرتكة بني العديد من احلقائق اجلزئية أو باعتبارها نقاط مبدئية لفهم املبادئ والقوانني
والنظريات ،وتعد املفاهيم من أكثر أوجه التعلم فائدة يف احلياة املعرفية حيث أن املفاهيم تعمل عىل

وجود وسائل لفهم معلومات جديدة مل يكن باإلمكان تعلمها بدون إدراك املفاهيم السابقة هلا .

وإن عملية تنمية املفاهيم تسري بشكل متسلسل من البسيط إىل املعقد ومن السهل إىل الصعب

ومن هنا تربز أمهية استمرار اخلربة وتتابعها وتكاملها يف تعليم املفاهيم وتنميتها لدى التالميذ فال
يتم تعلمها بصورة كاملة بل يستمر تعلمها عىل امتداد املراحل العمرية بام يتناسب مع متطلبات
املرحلة والفئة العمرية للطلبة وهذا ما يؤخذ بعني االعتبار عند تصميم وبناء املناهج الدراسية .

لذلك فإن نمو املفاهيم وتكوينها حمكوم بطبيعة اخلربات التي يمر هبا املتعلم ويعترب ذلك رشط ًا
رضوري ًا لفهم واستيعاب رشح املعلم  ( .عبده)33: 2003 ،

وأكد معظم الرتبويني واملهتمني بالتعلم رضورة تعلم وتنمية املفاهيم يف خمتلف املواد الدراسية

لذا عمل املعلمون وخمططو املناهج ومؤلفو الكتب املدرسية املختلفة عىل حتديد املفاهيم يف
املستويات التعليمية املتتابعة وتطوير املواد والطرائق املناسبة لتدريسها ،فاملفاهيم تشكل األساس

للتعلم األكثر تقدم ًا كتعلم املبادئ وتعلم حل املشكالت  .ومن هذه املفاهيم (املفاهيم اإلسالمية )
إذ أهنا مفاهيم تربوية إنسانية؛ ألهنا تعنى باإلنسان يف مراحل حياته كلها ،والرتبية الدينية يف املنظور

اإلسالمي يتحدد بدراسة اإلسالم منهج ًا للحياة وبتعريف الطالب برشائع اإلسالم ومبادئه السامية
باعتباره األصل ،لذلك نظرتنا نحن املسلمون ينظر إىل تفعيل دور الدين يف احلياة .وحيث أن الرتبية

الدينية هي الرتبية اإلسالمية عينها إذ ال فرق بني الدين واإلسالم من حيث معناها العام خاص ًة أن
القران الكريم قد جزم هذا األمر(سعادة واليوسف . )66:1988،لقوله تعاىلَّ ( :
ين ِعندَ اهلل
إن الدِّ َ
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البحوث املحكمة

أنواع املفاهيم:

تنقسم املفاهيم عىل األنواع اآلتية:

 -1مفاهيم هلا واقع حمسوس ،وتدرك عن طريق احلواس ،ومن األمثلة عىل هذا النوع سائر

األحكام التي وردت يف كتاب اهلل ( )Uوسنة رسوله(( rمثل :الصالة؛ والزكاة؛ واحلج.

 -2مفاهيم هلا واقع حمسوس ،وتدرك عن طريق اإلحساس بآثارها الدالة عىل وجودها ،ومن

األمثلة عىل هذا النوع :االستدالل عىل وجود اخلالق من خالل مظاهر خلقه الكثرية ،واملتنوعة يف

هذا الكون الواسع.

 -3مفاهيم هلا واقع ال يدركه اإلنسان بحواسه؛ ألهنا يف عامل الغيب ،ومثال ذلك :اجلن

واملالئكة ،فهذه املفاهيم هلا واقع ال يدركه اإلنسان بحواسه لكن املصدر الذي أخربنا عنه ،قد قطع

العقل بصدقه( .اشتيوة وآخرون)184 :2011،
دراسات سابقة:

اطلع الباحث عىل العديد من الدراسات السابقة التي اهتمت باسرتاتيجية التساؤل الذايت ويف

املوضوعات اإلنسانية املختلفة ،فض ً
ال عن إطالع الباحث عىل عدد من الدراسات املتيرسة عن
املفاهيم الدينية وعىل النحو اآليت -:

املحور أألول :الدراسات املتعلقة باسرتاتيجية التساؤل الذايت :وهي
 -1دراسة فهمي ()2003

أجريت الدراسة يف مرص .وهدفت التعرف عىل فعالية اسرتاتيجيات ما وراء أملعرفة (التساؤل

الذايت ) يف تنمية بعض مهارات القراءة الناقدة لدى طالب الصف األول الثانوي ،تكونت عينة

الدراسة من ( )82طالبة موزعات عىل جمموعتني ضابطة وبواقع ( )40طالبة و جتريبية بواقع()45
طالبة ايضا.

ولتحقيق هدف الدراسة عد الباحث اختبار ًا موضوعي ًا من نوع االختيار من متعدد لقياس

مهارات القراءة ألناقدة وبعد مجع البيانات وحتليلها إحصائيا باستخدام الوسائل اإلحصائية
املناسبة دلت النتائج عىل ما يأيت-:
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*وجود فرق ذو دالله إحصائية بني متوسط درجات املجموعتني ألضابطة و التجريبية ولصالح

التجريبية التي درست باسرتاتيجية التساؤل الذايت  ( .دراسة فهمي )2003:
-2دراسة أبو عجوة()2009

أجريت الدراسة يف فلسطني .وهدفت الدراسة التعرف عىل استخدام اسرتاتيجية التساؤل الذايت

يف تنمية مهارات حل املسالة ألكيميائية لطالب احلادي عرش ،تكونت عينة البحث من ( )62طالبا

تم تقسيمهم إىل جمموعتني .بواقع ( )31طالبا للمجموعة التجريبية و( )31للمجموعة ألضابطة .

ولتحقيق هدف الدراسة تم أعداد قائمة مهارات حل املسالة ألكيميائية وتم أعداد اختبار

مهارات حل املسالة ألكيامئية بعد التحقيق من صدقها وثباهتا .

وبعد مجع البيانات وحتليلها إحصائيا باستخدام الوسائل اإلحصائية ،املتوسطات أحلسابية

واالنحرافات أملعيارية ومعامل ارتباط بريسون واختبار teeواختبار من ويثني والنسب املئوية
دلت النتائج إىل ما يأيت -:

* وجود فرق ذو دالله إحصائية بني متوسط درجات أملجموعة ألضابطة والتجريبية التي

درست بإسرتاتيجية التساؤل الذايت ولصالح أملجموعة التجريبية (.دراسة أبو عجوة)2009:
-3دراسة العذيفي ()2009

أجريت الدراسة يف اململكة العربية السعودية ،وهدفت الدر اسه التعرف عىل فعالية إسرتاتيجية

التساؤل الذايت يف تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول الثانوي ،تكونت

عينة البحث من( )50طالبا موزعني إىل جمموعتني جتريبية بواقع ( )25طالبا وضابطة بواقع ()25
طالبا .وبعد مجع البيانات وحتليلها إحصائيا باستخدام معادله سيربمان ومعادلة كوبر وحتليل

التباين(  )AN OVAدلت النتائج إيل ما يأيت -:

*وجود فرق ذو دالله إحصائية بني متوسط درجات أملجموعة ألضابطة والتجريبية التي

درست بإسرتاتيجية التساؤل الذايت ولصالح أملجموعة التجريبية ( .دراسة العذيفي )2009:
-4دراسة عبد اهلل ()2012

أجريت الدراسة يف العراق وهدفت التعرف عىل اثر استعامل إسرتاتيجية التساؤل الذايت يف

تنمية مهارات عمليات العلم لدى طالبات الصف األول املتوسط يف مادة قواعد اللغة العربية 0
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وبلغت عينة البحث ( )60طالبة ،وبواقع ( )30طالبة يف كل شعبة  .أعدت اختبارا لعمليات العلم
تالف من ( )30فقرة اختباريه من نوع االختبار من متعدد ،وبعد مجع البيانات وحتليلها إحصائيا
باستخدام الوسائل االحصائية املناسبة دلت النتائج إيل ما يأيت-:

* وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية يف

االختبارين القبيل والبعدي لعمليات العلم ولصالح ألبعدي( .دراسة عبد اهلل )2012:
 -5دراسة الكبييس()2012

أجريت الدراسة يف العراق .وهدفت إىل التعرف عىل اثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت والتعلم

التوليدي كليهام يف حتصيل مادة اجلغرافية والتفكري التأميل لدى طلبة الصف اخلامس األديب،

تكونت عينة البحث من ( )60وبواقع ( )20طالب يف ثالثة جمموعات وبعد مجع البيانات وحتليلها
دلت النتائج عىل -:

* وجود فروق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات تالميذ املجموعة التجريبية األوىل التي

درست باسرتاتيجية التعلم التوليدي ومتوسط درجات تالميذ املجموعة التجريبية الثانية التي

درست باسرتاتيجية التساؤل الذايت ومتوسط درجات تالميذ املجموعة الضابطة التي درست وفقآ

للطريقة االعتيادية يف اختبار التحصيل ولصالح املجموعتني التجريبيتني( .دراسة الكبييس)2012:
-6دراسة الصاوي()2013

أجريت الدراسة يف مرص جامعة جنوب الوادي ،وهدفت الدراسة التعرف عىل فاعلية

اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تدريس التاريخ عىل تنمية بعض مهارات التفكري التأميل والتحصيل

لدى طالب الصف األول الثانوي ،تكونت عينة البحث من ( )60طالبة .بواقع ( )30طالبة

للمجموعة التجريبية والتي درست وفق اسرتاتيجية التساؤل الذايت( )30طالبة للمجموعة
الضابطة والتي درست بالطريقة االعتيادية .اعد الباحث اختبار ًا للمهارات التفكري التأميل واختبار

التحصيل ،وبعد مجع البيانات وحتليلها إحصائيا وباستخدام الوسائل اإلحصائية املناسبة دلت
النتائج إىل ما يأيت-:

* وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات املجموعتني التجريبية والضابطة ولصالح

املجموعة التجريبية والتي درست باسرتاتيجية التساؤل الذايت ( .دراسة الصاوي)2013:
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 -7السبعاوي ()2013

اجريت الدراسة يف العراق .هدفت الدراسة التعرف عىل اثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف

تنمية مهارات التفكري ما وراء املعريف لدى تالميذ املرحلة االبتدائية يف مادة التاريخ ،تكونتعينة
البحث من ( )68تلميذ ًا .بواقع ( )33تلميذ ًا للمجموعة التجريبية التي درست وفق اسرتاتيجية
التساؤل الذايت ،و( )35تلميذا ًللمجموعة الضابطة والتي درست وفق الطريقة االعتيادية .اعد
الباحث أداة متثلت بمقياس مهارات التفكري ما وراء املعريف ،تكون من( )49فقرة.

وبعد مجع البيانات وتصحيحها وحتليلها إحصائيا باستعامل االختبار التائي ( )t-testلعينتني

مستقلتني ،أظهرت النتائج ما يأيت:

* وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسطي درجات املجموعتني التجريبية والضابطة يف

اختبار مهارات التفكري ما وراء املعريف ،ولصالح املجموعة التجريبية( .السبعاوي )2013:
املحور الثاين :الدراسات التي اهتمت باملفاهيم الدينية :وهي

-1دراسة فرج ()1997

أجريت الدراسة يف مرص .جامعة األزهر .هدفت الدراسة التعرف عىل أثر منهج مقرتح يف

الرتبية اإلسالمية لتالميذ املرحلة االبتدائية األزهرية وأثره يف تنمية املفاهيم الدينية واالجتاهات
ٍ
تلميذ من تالميذ الصف الربع واخلامس والسادس
نحو املادة ..تكونت عينة الدراسة من ()108

االبتدائي  .بواقع ( )36تلميذ ًا لكل مرحلة  .ولتحقيق هدف البحث اعد الباحث اختبار ًا حتصيلي ًا

وللمراحل الثالثة .تكونت من ( )55فقرة للصف الرابع( )79للمرحلة اخلامسة .و( )76فقرة

للمرحلة السادسة .كام اعد الباحث مقياسا لالجتاه نحو املادة من خالل إعداده ( )34موقف ًا .وبعد
مجع البيانات وحتليلها إحصائيا وباستخدام اختبار  t-testدلت النتائج إىل-:

*وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات تالميذ الصف الرابع واخلامس والسادس

بني االختبار القبيل والبعدي ولصالح املجموعات التجريبية  (.دراسة فرج )1997:
 -2دراسة املطريي ()2011

أجريت الدراسة يف السعودية .هدفت الدراسة التعرف عىل فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة قائمة عىل

خرائط املفاهيم يف تنمية املفاهيم الفقهية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية
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 .أجريت الدراسة يف اململكة العربية السعودية تكونت عينة البحث من ( )80طالب ًا موزعني إىل
التجريبية بواقع ( )40طالب ًا والضابطة بواقع ( )40طالب ًا أيض ًا ،ولتحقيق هدف البحث أعد

الباحث اختبار ًا للمفاهيم الفقهية مكونة من ( )38مفهوم ًا ،وبعد مجع البيانات وحتليلها إحصائيا
باستخدام الوسائل اإلحصائية املناسبة حيث دلت النتائج إىل -:

* وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب املجموعتني التجريبية والضابطة

يف االختبار البعدي ولصالح املجموعة التجريبية ( .دراسة املطريي )2011:
 -3دراسة احلراشة ()2012

أجريت الدراسة يف األردن .هدفت الدراسة التعرف عىل أثر تدريس الرتبية اإلسالمية

باستخدام املدخل الدرامي عىل تنمية بعض املفاهيم والقيم الدينية لدى تالميذ الصف اخلامس

األسايس باألردن .تكونت عينة الدراسة من ( )90تلميذ ًا من تالميذ الصف اخلامس األسايس
موزعني إىل جمموعتني جتريبية بواقع( )45تلميذا ًوالضابطة بواقع ( )45تلميذ ًا .ولتحقيق هدف
البحث اعد الباحث اختبار ًا للمفاهيم مكون من ( )30فقرة .وبعد مجع البيانات وحتليلها باستخدام
الوسائل اإلحصائية املناسبة دلت النتائج إىل-:

* وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات تالميذ املجموعة التجريبية والضابطة يف

املفاهيم الدينية بني االختبار القبيل والبعدي ولصالح االختبار البعدي  (.دراسة احلراشة )2012:
 -4دراسة معوض ( )2013

اجريت الدراسة يف مرص .جامعة القاهرة  .هدفت الدراسة التعرف عىل فاعلية إسرتاتيجية

قائمة عىل الرسوم املتحركة يف تنمية املفاهيم الدينية اإلسالمية ومهارات التفكري لدى تالميذ احللقة
األوىل من التعليم األسايس  .أجريت الدراسة يف مرص .جامعة القاهرة .تكونت عينة البحث من

( )60تلميذة من تلميذات الصف الثالث االبتدائي موزعني إىل جمموعتني جتريبية وبواقع()30
تلميذة .والضابطة بواقع ( )30تلميذة  .ولتحقيق هدف البحث اعد الباحث اختبار ًا للمفاهيم
مكونة من ( )31فقرة .وبعد مجع البيانات وحتليلها إحصائيا باستخدام اختبار(  ) t-testدلت
النتائج إىل:

* وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات تلميذات املجموعة التجريبية والضابطة
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يف اختبار املفاهيم الدينية ولصالح املجموعة التجريبية ( .دراسة معوض )2013:
-5دراسة احلاج ()2013

أجريت الدراسة يف العراق .هدفت التعرف عىل أثر اسرتاتيجية اخلرائط املعرفية يف تنمية

املفاهيم الدينية لدى طالب الصف األول املتوسط يف مادة الرتبية اإلسالمية .تكونت عينة البحث
من( )54طالب ًا من طالب الصف األول املتوسط اختارها الباحث قصدي ًا من مدرستني للذكور

يف مدينة املوصل .ولقياس املتغري التابع أعد الباحث اختبار ًا للمفاهيم تكون بصيغته النهائية من

( )36فقرة من نوعي املطابقة لعنرص التعريف واالختيار من متعدد لعنرصي املثال والتطبيق كونه
من االختبارات املوضوعية التي تعطي نتائج دقيقة .وبعد مجع البيانات وحتليلها إحصائي ًا باستخدام
الوسائل اإلحصائية املناسبة ،دلت النتائج إىل:

 -1يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى بني متوسطي درجات االختبار القبيل والبعدي

للمجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام اسرتاتيجية اخلرائط املعرفية عند مستوى التذكر.

 -2يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى بني متوسطي درجات االختبار القبيل والبعدي

للمجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام اسرتاتيجية اخلرائط املعرفية عند مستوى االستيعاب.
يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى بني متوسطي درجات االختبار القبيل والبعدي

للمجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام اسرتاتيجية اخلرائط املعرفية عند مستوى التطبيق .

(دراسة احلاج )2013:

مؤرشات ودالالت الدراسات السابقة
أو ً
ال :األهداف:

هدفت الدراسات املحور األول مجيعها تعرف اثر استخدام اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف

عدد من املتغريات التابعة .أما دراسات املحور الثاين فقد هدفت أيض ًا تعرف أثر بعض التغريات
املستقلة يف عدد من املتغريات التابعة وكان القاسم املشرتك هلذه املتغريات التابعة هو تنمية املفاهيم

الدينية (اإلسالمية) أما البحث احلايل فقد هدف التعرف عىل أثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية
املفاهيم الدينية لدى طالبات الصف اخلامس األديب يف مادة الرتبية اإلسالمية.
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ثاني ًا :العينة :

البحوث املحكمة

تباينت عينة الدراسات السابقة يف املحور األول من حيث اجلنس والعدد واملرحلة الدراسية فقد

كانت من الذكور واإلناث .وقربت أعدادها من ( )82-50فرد ًا ومن املراحل الدراسية االبتدائية
إىل الثانوية .أما املحور الثاين فقد تباينت عينة الدراسات السابقة أيضا من حيث اجلنس والعدد
واملرحلة الدراسية فقد كانت من الذكور واإلناث وقربت أعدادها من ( )108-54فرد ًا ومن
املراحل الدراسية االبتدائية إىل املتوسطة.
ثالث ًا األداة:

تباينت أدوات الدراسات السابقة يف املحور األول تبعا ألهدافها من االختبارات التحصيلية

واملقايس  .واختبار مهارات التفكري والقراءة الناقدة يف دراسة فهمي ( )2003واختبار مهارات

حل املسائل الكيميائية يف دراسة أبوعجوة ( )2009واختبار مهارات الفهم القرائي يف دراسة

العذيفي( )2009واختبار ألتحصييل واختبار التفكري التأميل يف دراسة الكبييس ( )2012وتنمية
مهارات العلم كام يف دراسة عبد اهلل()2012واختبار ألتحصييل واختبار مهارات والتفكري التأميل

يف دراسة الصاوي ( )2013واختبار مهارات التفكري ما وراء املعريف يف دراسة السبعاوي ()2013

.أما أدوات املحور الثاين فقد كانت مجيعها يف اختبار املفاهيم باإلضافة إىل اختبار االجتاه نحو املادة
كام يف دراسة كل من فرج( )1997واختبار املفاهيم الفقهية كام يف دراسة املطريي ()2011أما

دراسة احلراشة( )2012كانت يف اختبار القيم إضافة إىل املفاهيم ودراسة معوض()2013كانت
يف اختبار مهارات التفكري إضافة إىل القيم .أما دراسة احلاج( )2013كانت يف اختبار املفاهيم
الدينية فقط .أما البحث احلايل تضمن اختبار للمفاهيم والتحصيل.
إجراءات البحث

أوال :التصميم التجريبي-:

اعتمد الباحث التصميم التجريبي ذا املجموعتني املتكافئتني ذات االختبارين القبيل والبعدي

األوىل جتريبية والثانية ضابطة ملالمته هدف بحثه وكام موضح يف شكل()1
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املجموعة

االختبار القبيل

التجريبية
الضابطة

املفاهيم الدينية
(االسالمية)

املتغري التابع

املتغري املستقل
اسرتاتيجية التساؤل الذايت

االختبار التحصييل

تنمية املفاهيم الدينية

الطريقة االعتيادية

االختبار البعدي
اختبار املفاهيم
الدينية

(االسالمية)

شكل ()1
التصميم التجريبي ملجموعتي البحث

ثاني ًا :حتديد جمتمع البحث :حتدد جمتمع البحث بطالبات الصف اخلامس األديب يف مدارس

اإلعدادية والثانوية للبنات التابعة ملديرية تربية تلعفر للعام  2014-2013والبالغ عددهن (

 )377طالبة.

ثالث ًا :اختيار عينة البحث :يف ضوء جمتمع البحث وتوزيع املدارس اإلعدادية والثانوية يف مدينة

تلعفر واالطالع عىل اإلمكانات املادية والبرشية وتقبل إدارات املدارس لتنفيذ جتربة البحث اختار
الباحث إعدادية (املحمرة للبنات) قصدي ًا من جمتمع البحث وذلك الحتواء اإلعدادية عىل أكثر من

شعبة للصف اخلامس األديب وقد بلغت العينة ( )44طالبة بعد استبعاد الراسبات والبالغ عددهن

( )6طالبات .كام وزع البحث أفراد العينة عىل جمموعتي البحث التجريبي والضابطة كام موضح يف
جدول ()1

جدول ()1

توزيع عينة البحث عىل الشعب واملجموعات
الكيل(قبل االستبعاد)

عدد الطالبات
الراسبات

عدد الطالبات النهائي(بعد

عدد الطالبات

2

21

4

23

املجموعة

الشعبة

التجريبية

اخلامس (أ)

23

الضابطة

اخلامس (ب)

27
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االختبار القبيل

باألشهر

العمرالزمني

حاصل الذكاء

جلميع املواد

املعدل العام

اإلسالمية

درجة الرتبية

املتغري

ضابطة

جتريبية

ضابطة

جتريبية

ضابطة

جتريبية

ضابطة

جتريبية

ضابطة

جتريبية

املجموعة

23

21

23

21

23

21

23

21

23

21

العدد

15.22

15.71

195.30

197.00

87.17

2.48

2.47

5.72

5.83

3.56
4.16

86.09

68.34

6.37

8.97

7.86

71.80

70.78

73.14

املعياري

8.66

احلسايب

املتوسط

االنحراف

0.64

1.15

0.91

1.59

0.88

املحسوبة

2.01

اجلدولية

القيمة التائية

()0،05

مستوى داللة

احصائيا عند

غري دال

عند ()0.05

مستوى الداللة
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البحوث املحكمة
رابع ًا :تكافؤ جمموعتي البحث :ارتأى الباحث إجراء التكافؤ يف املتغريات اآلتية :درجة مادة

الرتبية اإلسالمية ،املعدل العام ،حاصل الذكاء ،العمر الزمني باألشهر ،االختبار القبيل .والذي
طبق يف يوم .2013/10/21

جدول ()2
االختبار التأئي لتكافؤ جمموعتي البحث (التجريبية والضابطة )

د .عبد اهلل سعود عبد الرمحن
يتضح من اجلدول أن القيم التائية املحسوبة كان مجيعها اقل من القيمة التائية ()2.01

وبمستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )42وهذا يعني انه ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بني
متوسطي املجموعتني التجريبية والضابطة يف تلك املتغريات وبذلك عدة متكافئة فيها ،كام اجرى
الباحث تكافؤ يف حتصيل األب وأالم وأدرجت البيانات يف جدول ()3
جدول ( ) 3

اختبار مربع كاي لتكافؤ ملجموعتي البحث ريف املستوى التعليمي لالباء واالمهات

االب

االم

املجموعة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
جتريبية

ابتدائية

فام دون
5
6
5
7

ثانوي

معهد وجامعية

6
9
10
9

10
8
6
7

قيمة مربع كاي
املحسوبة

اجلدولية

0.82

5.99

0.73

5.99

الداللة

متكافئتني

يتبني من اجلدول( )3أن قيمة (كا )2املحسوبة البالغة ( )0.82هي اقل من قيمة (كا)2

اجلدولية البالغة ( )5.99عند درجة حرية ( )42ومستوى داللة ( ،)0،05وهذا يدل عىل عدم

وجود فروق دالة إحصائي ًا بني حتصيل اآلباء للمجموعتني .ويتبني من اجلدول( )2أيضا أن قيمة
(كا )2املحسوبة البالغة ( )0.73هي اقل من قيمة (كا )2اجلدولية البالغة ( )5.99عند درجة

حرية ( )42ومستوى داللة ( ،)0،05وهذا يدل عىل عدم وجود فروق دالة إحصائي ًا بني حتصيل

األمهات للمجموعتني.

رابع ًا :مستلزمات البحث :

من مستلزمات البحث احلايل اعداد نمطني من اخلطط التدريسية االول عىل وفق اسرتاتيجية

التساؤل الذايت والثاين عىل وفق خطوات الطريق االعتيادية ،وبذلك حلل الباحث املادة الدراسية
املقررة ضمن فرتة جتربة البحث واعتد عىل عدد من الدروس املخصصة هلذه املادة وما حتويه من

حقائق واحكام ومواعظ ومفاهيم دينية التي تضمنتها االحاديث النبوية الرشيفة  .ويف ضوء التحليل

صاغ الباحث (  ) 80غرض ًا سلوكي ًا ضمن مستويات بلوم (تذكر ،32استيعاب  ،24حتليل )24
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للمجال املعريف ويف ضوء ذلك تم اعداد اخلطط التدريسية لكال املجموعتني .

البحوث املحكمة

خامسا :أداتا البحث:

من متطلبات هذا البحث أداتان االوىل اختبار حتصييل والثانية اختبار مفاهيم دينية وعىل النحو

االيت -:

أ-االختبار التحصييل :نظر ًا لعدم وجود اختبار حتصييل جاهز حيقق اهداف البحث احلايل يف

جانب التحصيل لدى ارتأى الباحث اعداد اختبار حتصييل موضوعي من نوع االختيار من متعدد

ثالثي البدائل يتضمن االحاديث النبوية ( )10ضمن مدة التجربة  .وقد حدد الباحث عدد فقرات
االختبار ب( )20فقرة موزعة عىل املستويات الثالثة يف ضوء جدول املواصفات االيت-:
جدول املواصفات
الرتكيز%

%40

%30

تطبيق
%30

جمموع

العدالة واملساواة

1

%10

1

_

1

2

االمر باملعروف والنهي عن املنكر

1

% 10

1

1

_

2

اجلهاد وكرامة املجاهد

1

%10

1

1

_

2

النصح للرعية وعقوبة املقرص

1

%10

1

_

1

2

االستشارة

1

%10

1

1

_

2

وجوب املجاهرة باحلق

1

%10

_

1

1

2

الدين النصيحة

1

%10

1

1

_

2

النهي عن طلب االمارة

1

%10

1

_

1

2

بطانة اخلري وبطانة الرش

1

%10

1

1

2

نزاهة املوظف

1

%10

1

_

1

2

املجموع

10

%100

8

6

6

20

االحاديث

416

عدد الساعات

نسبة

تذكر

فهم

األسئلة

د .عبد اهلل سعود عبد الرمحن
وقد حتقق الباحث من صدق املحتوى الختبار التحصييل من خالل عرصه مع قائمة االغراض

السلوكية والكتاب املنهجي وجدول املواصفات عىل جلنة حمكمة من ذوي اخلربة واالختصاص
يف جمال طرائق التدريس والعلوم الرتبوية والنفسية واعتامد نسبة اتفاق  %80فاكثر معيارا لقبول
الفقرة من عدمها وقد حصلت مجيع الفقرات عىل هذه النسبة واكثر ( املصدر) اما الثبات فقد تم

استخراجه باستخدام معادلة كودر ريشاسون  20وقد بلغة نسبة الثبات 0،83وهي نسبة مقبولة
وبذلك اصبح االختبار جاهزة للتطبيق عىل افراد العينة االساسية ملحق ()1
ب-اختبار املفاهيم الدينية:

من متطلبات البحث اختبار يقاس من خالله استيعاب أفراد عينة البحث للمفاهيم الدينية،

وبعد االطالع عىل األدوات اجلاهزة يف هذا املجال الحظ الباحث أهنا ال تتوافق مع املادة قيد
الدراسة وهلذا ارتأى الباحث بناء اختبار للمفاهيم الدينية عىل وفق اخلطوات اآلتية-:

 -1حتليل املحتوى :حلل الباحث مفردات املوضوعات املقررة واملحددة من كتاب الرتبية

اإلسالمية للصف اخلامس األديب ،وقد اعتمد الباحث عىل املفهوم الديني كوحدة للتحليل دون

تكراره وبذلك استخرج الباحث عدد من املفاهيم الدينية بلغت ( )30مفهوم ًا ومن أجل التأكد
من صحة التحليل عرض الباحث قائمة املفاهيم عىل اللجنة املحكمة نفسها وأكدوا عىل صحة

التحليل .ويف ضوء ذلك واستنادا اىل ادبيات استيعاب املفهوم صاغ اعتمد الباحث عنارص املفهوم
الثالث (التعريف ،التمييز ،التطبيق) يف بناء االختبار املفاهيمي والذي تكون من اختبار مقايل حمدد

االجابة عند املفاهيم الدينية ولعنارص كل مفهوم ملحق(  )2وقد حتقق الباحث من صدق االختبار
وثباته باألسلوب السابق نفسه مع االختبار التحصييل اذ بلغت نسبة الثبات 0،78وهي نسبة مقبولة
وبذلك اصبح االختبار جاهز للتطبيق بصيغته النهائية .
سادس ًا :تنفيذ التجربة:

بعد اختيار عينة البحث واعداد االداتني فضال عن تكليف الباحث مدرسة املادة يف املدرسة بدا

بتنفيذ التجربة يف يوم األحد املوافق ( )2013/10/20عىل أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة
وفقا للخطط التدريسية املعدة .وعىل النحو االيت -:
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أ – املجموعة التجريبية:

البحوث املحكمة

درست هذه املجموعة باسرتاتيجية التساؤل الذايت وفق اخلطوات االتية :

 -مرحلة ما قبل التعلم :وفيها تبدأ املدرسة بكتابة احلديث موضوع الدرس عىل السبورة (انام

هلك الذين من كان قبلكم  )....بعده تعرض موضوع الدرس عىل الطالبات وذلك من أجل
مترينهن عىل استعامل اسرتاتيجية التساؤل الذايت ،لتعرف عىل ما لدى الطالبات من معرفة سابقة

عن الدرس وذلك من خالل:

س /هل لك معرفة سابقة عن هذا احلديث ؟
س /عىل ماذا يدل احلديث ؟

س /ما امهية هذا املوضوع ؟

 -مرحلة التعلم :وفيها تقوم املدرسة بحديد هدف الدرس من خالل االجابة عىل االسئلة يف

املرحلة االوىل ،ثم تقوم املدرسة بتوجيه الطالبات وارشادهم لتنظيم معلوماهتم وتذكرها وتوليد
افكار جديدة ،وذلك من خالل عرض موضوع الدرس عىل الطالبات .
س /ما سبب ذكر حديث موضوع الدرس؟
س /ما موقف الناس من هذا احلديث؟

س /ما الغاية من ذكر النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم هذا احلديث؟

س /ما القضية التي عاجلها احلديث الرشيف؟

 -مرحلة ما بعد التعلم :وفيها تقوم املدرسة بعرض بعض االسئلة املتعلقة هبذه املرحلة والتي

هي -:

 -ما الذي تعلمته من احلديث؟

 -هل حتتاجني اىل بذل جهد جديد للتعرف عىل معاين اخرى من احلديث؟

 -هل تستطيعني ربط هذا احلديث بمواضيع او مواقف اخرى؟

 -هل تستطيعني االستشهاد باحلديث يف مواطن اخرى ؟

املجموعة الضابطة:

درست هذه املجموعة بالطريقة االعتيادية وفق اخلطوات االتية :
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 -التمهيد :تقوم املدرسة بكتابة احلديث عىل السبور وربط موضوع الدرس احلايل بالسابق.

 -القراءة النموذجية :تقرأ املدرسة احلديث النبوي الرشيف قراءة تصورية معربة عن املعنى ،ثم

تكلف إحدى الطالبات بتسميع احلديث النبوي الرشيف .

 -رشح احلديث :تقوم املدرسة برشح احلديث من خالل قوهلا ان هذا احلديث حيث عىل رضورة

التساوي بني الناس يف اقامة احلدود من اجل حتقيق العدالة ،عىل عكس ما كان عليه الوضع يف
اجلاهلية ،حيث كانوا اذا ال يقيمون احلدود اال عىل الضعفاء والعبيد اما الرشفاء فال تقام عليهم

احلدود.

املدرسة /ما املقصود بالرشيف؟
طالبة  /صاحب القوة والسند.
املدرسة  /احسنت.

 -االستنتاج :املدرسة :ان هذا احلديث يدل عىل وجوب التساوي بني الناس يف احلدود،

فالرشيف (صاحب اجلاه والنسب والسلطة والقوة والسند ) سواء يف تطبيق احكام الرشع ،وال

فرق بني الناس ،وهم سواسية امام الرشع .
االسئلة التقويمية:

س /ما أهم ما يرشد إليه احلديث الرشيف؟

س /ما معنى قوله( اهلك من كان قبلكم)؟
س /ما معنى كلمة (احلد) ؟

س /ما سبب انتشار اجلرائم يف املجتمع؟

سادس ًا :التطبيق ألبعدي ألدايت البحث :بعد االنتهاء من تنفيذ التجربة بتاريخ()2014/1/5

طبق الباحث االختبار التحصييل عىل أفراد عينة البحث بتاريخ ( )2014/1/6يف يوم واحد عىل
املجوعتني ،ثم أعيد تطبيق اختبار املفاهيم عىل أفراد العينة بتاريخ ( )2014/1/7بعد ختصيص

درس لذلك .حيث كان تطبيق القبيل بتاريخ .2013/10/22
سابع ًا :الوسائل اإلحصائية:

طبق الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية يف يف دراسته.
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 -1االختبار التائي لعينتني مستقلتني :استعمل ألغراض التكافؤ وحتليل نتائج البحث.

-2اختبار مربع كاي: X²استعمل إلجياد التكافؤ ملجموعتي البحث يف املستوى التعليمي

لألبوين.

 -3معادلة كودر ريتشاردسون (: )20إلجياد ثبات االختبار (املفاهيم الدينية)

(النبهان)247: 2004 ،

-4معادلةالقوة التميزية للفقرات املوضوعية :الستخراج قوة متيز الفقرات الختبار املفاهيم

الدينية (.النبهان) 199 :2004 ،
 -5معادلة معامل الصعوبة:

استخدمت حلساب معامل صعوبة الفقرات واالختبار التحصييل

معادلة معامل الصعوبة لألسئلة املوضوعية .
(النبهان)194 : 2004 ،

عرض النتائج ومناقشتها :

يف ضوء فرضيات البحث سيعرض الباحث النتائج التي توصل اليها وعىل النحو االيت-:
او ً
ال :النتائج املتعلقة بالفرضية الصفرية االوىل.

« ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات حتصيل طالبات املجموعة التجريبية

والتي درست وفق اسرتاتيجية التساؤل الذايت وبني املجموعة الضابطة والتي درست وفق الطريقة

االعتيادية « .

استخرج الباحث املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري ألفراد جمموعتي البحث يف التحصيل

ملادة الرتبية االسالمية ثم طبق االختبار التائي لعينتني مستقلتني وادرجت النتيجة يف جدول ()4
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د .عبد اهلل سعود عبد الرمحن
جدول ()4

نتائج االختبار التائي ملتوسطي حتصيل املجموعتني التجريبية والضابطة يف مادة الرتبية
االختبار املجموعة العدد
التحصيل

املتوسط
احلسايب

االسالمية

االنحراف
املعياري

جتريبية

21

2.24881 23،5714

ضابطة

23

2.36660 18،3478

القيمة التائية

املحسوبة
7.488

اجلدولية

2 .0189

()42( )05،0

الداللة
دال لصالح
املجموعة
التجريبية

يتضح من اجلدول أن متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية الاليت درسن وفق

إسرتاتيجية التساؤل الذايت يف اختبار التحصيل بلغ ( )23.57ومتوسط درجات طالبات املجموعة

الضابطة الاليت درسن بالطريقة االعتيادية عىل نفس االختبار بلغ ( )18.34وباستخدام االختبار

التائي ( )t.testلعينتني مستقلتني ،جدول ( )4تبني أن هناك فرق ذو داللة معنوية عند مستوى
( ،)0.05ودرجة حرية ( ،)42بني متوسط درجات املجموعتني التجريبية والضابطة وملصلحة
املجموعة التجريبية ،إذ بلغت القيمة التائية املحسوبة ( )7.48وهي اكرب من القيمة التائية اجلدولية

البالغة ( )2.01وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة.وتتفق نتيجة البحث احلايل
مع نتائجدراسة كل من (الكبييس )2012،و(الصاوي.)2013،

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل ما تتمتع به اسرتاتيجية التساؤل الذايت من فاعلية مقارنة

بالطريقة االعتيادية وما تقدمه هذه االسرتاتيجية من أساس ترتكز عليه كل املستويات األخرى،
إذ أن جانب التذكر هو حجر األساس يف هذه االسرتاتيجية إذ ال بد من معرفة كل مفهوم أسايس
ومعلومة وتذكره فض ً
ال عن رضورة تذكر كل مفهوم فرعي ومعلومة يرتبط باملفهوم األسايس.

كام أن هذه االسرتاتيجية تودي إىل شد انتباه الطالبات وزادت من تركيزهن بوصفها اسرتاتيجية
تدريسية جديدة ،وفيها العديد من العمليات العقلية املختلفة كالتلخيص والتصنيف واالستقصاء

واالستقراء واملقارنة واملالحظة ،والتي تعد من االسرتاتيجيات املهمة جدا يف عملية التعلم  .وجتعل
املتعلم أكثر اندماجا مع املعلومات التي يتعلمها ومن ثم زيادة درجات التحصيل لدى الطالبات.
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البحوث املحكمة

(عبد الفتاح  )231 :2010،وكام أشارت إليه الدراسات يف أن هذه االسرتاتيجية تسهم يف زيادة
مستوى التحصيل لدى املتعلمني كدراسة الكبييس( )2012ودراسة الصاوي (.)2013

النتائج املتعلقة بالفرضية الصفرية الثانية.

« ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات نمو املفاهيم الدينية وعنارصها

للطالبات املجموعة التجريبية التي درست وفق اسرتاتيجية التساؤل الذايت وبني متوسط درجات

نمو املفاهيم الدينية وعنارصها للطالبات املجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة االعتيادية».
استخرج الباحث املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري ألفراد جمموعتي البحث يف تنمية

املفاهيم الدينية ثم طبق االختبار التائي لعينتني مستقلتني وادرجت النتيجة يف جدول ()5
جدول ()5
نتائج االختبار التائي يف درجات التنمية
املجال
تعريف
مثال
تطبيق
الدرجة
الكلية
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املتوسط احلسايب

االنحراف

1،43095

املجموعة

العدد

جتريبية

21

2،0476

ضابطة

23

0،1304

1،54638

جتريبية

21

3333،1

79815،1

ضابطة

23

1739،0

88688،0

جتريبية

21

5714،1

28730،1

ضابطة

23

2609،0

96377،0

جتريبية

21

9524،4

35534،2

ضابطة

23

5652،0

53226،1

للتنمية

املعياري

القيمة التائية

املحسوبة

اجلدولية

4،256
750،2
844،3

2،0189
مستوى
داللة

()0،05

درجة حرية
()42

387،7

الداللة
دال لصالح
املجموعة
التجريبية
دال لصالح
املجموعة
التجريبية
دال لصالح
املجموعة
التجريبية
دال لصالح
املجموعة
التجريبية

د .عبد اهلل سعود عبد الرمحن
يتضح من اجلدول أن متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية الاليت درسن وفق

اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف اختبار املفاهيم بالنسبة (للتعريف ) بلغ ( )2.04ومتوسط درجات

طالبات املجموعة الضابطة الاليت درسن بالطريقة االعتيادية عىل نفس االختبار بلغ ()0.13
وباستخدام االختبار التائي ( )t .testلعينتني مستقلتني ،جدول (  )4تبني أن هناك فرق ذو داللة

معنوية عند مستوى ( ،)0.05ودرجة حرية ( ،)42بني متوسط درجات املجموعتني التجريبية
والضابطة وملصلحة املجموعة التجريبية ،إذ بلغت القيمة التائية املحسوبة ( )4.25وهي اكرب من

القيمة التائية اجلدولية البالغة ( )2.01وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة.

كاميتضح من اجلدول ايض ًا أن متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية الاليت درسن وفق
اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف اختبار املفاهيم بالنسبة (للمثال ) بلغ ( )1.33ومتوسط درجات

طالبات املجموعة الضابطة الاليت درسن بالطريقة االعتيادية عىل نفس االختبار بلغ ()0.17
وباستخدام االختبار التائي ( )t .testلعينتني مستقلتني ،جدول ( )5تبني أن هناك فرق ذو داللة

معنوية عند مستوى ( ،)0.05ودرجة حرية ( ،)42بني متوسط درجات املجموعتني التجريبية
والضابطة وملصلحة املجموعة التجريبية ،إذ بلغت القيمة التائية املحسوبة ( )2.75وهي اكرب

من القيمة التائية اجلدولية البالغة (.)2.01كام يتضح من اجلدول( )5اجلدول ايض ًا أن متوسط
درجات طالبات املجموعة التجريبية الاليت درسن وفق اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف اختبار

املفاهيم بالنسبة (للطبيق ) بلغ ( )1.57ومتوسط درجات طالبات املجموعة الضابطة الاليت

درسن بالطريقة االعتيادية عىل نفس االختبار بلغ ( )0.26وباستخدام االختبار التائي ()t .test
لعينتني مستقلتني ،جدول ( )5تبني أن هناك فرق ذو داللة معنوية عند مستوى (،)0.05
ودرجة حرية ( ،)42بني متوسط درجات املجموعتني التجريبية والضابطة وملصلحة املجموعة

التجريبية ،إذ بلغت القيمة التائية املحسوبة ( )3.84وهي اكرب من القيمة التائية اجلدولية البالغة

(.)2.01كام يتضح من اجلدول(  )5وتتفق هذه النتائج للبحث احلايل مع نتائج دراسة كل من
(الكبييس )2012،و(الصاوي.)2013،

كام يعزي الباحث النتيجة بالنسبة ملستوى (التعريف) إىل أثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت ،ملا تتميز

به من تقديم واضح للمفاهيم الدينية عىل شكل أسئلة يمكن تذكرها ،إذ تعمل هذه االسرتاتيجية
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عىل تذكر املفاهيم الدينية بشكل أفضل من خالل سؤال الطالبة نفسها قبل التعلم ما الذي ينبغي أن

تتعلمها ثم يف مرحلة التعلم تربط ما لدهيا من املعلومات بام موجود ما الذي تعلمتها ،ثم مرحلة ما
بعد التعلم حيث يتم تطبيق ما تم تعلمه يف مواقف جديدة من خالل ربط األفكار بعضها ببعض،
وحتديد هذه املفاهيم ،وقد أشارت األدبيات مجيع ًا التي اهتمت هبذا املوضوع أن هذه االسرتاتيجية

حتول مركز العملية التعليمية من املدرس فقط إىل املشاركة بني املدرسة والطالبات حيث يكون دور
املدرسة التوجيه واإلرشاف ،ومن املالحظ خلطوات هذه االسرتاتيجية أهنا تركز عىل الشخصية
املتكاملة للمتعلم بجوانبها (املعرفية ،املهارية ،الوجدانية) إذ يامرس الطالب فيها خطوات

اسرتاتيجية التساؤل الذايت املذكورة آنفا .ومن مالحظة جدول ( )5ال يعني أن الطريقة االعتيادية
غري جمدية يف هذا املتغري ولكن يتضح أن اسرتاتيجية التساؤل الذايت ساعدت الطالبات عىل إحراز

تذكر أفضل للمفاهيم الدينية .وتتفق نتيجة البحث احلايل مع نتائج دراسة (احلاج)2013،

ويعزى الباحث النتيجة املتعلقة باملستوى الثاين (املثال) إىل ما سبق تناوله إذ أن التساؤل الذايت

تقدم املفاهيم من خالل املراحل الثالثة وحسب خطوات التساؤل الذايت من الدقة والسهولة بمكان
بحيث أهنا متنح الطالبات فرصة كبرية لفهم واستيعاب املفاهيم عيل أساس الرتابط بني املفهوم
الرئييس واملفاهيم الثانوية والتي متيز هذه االسرتاتيجية عن الطريقة االعتيادية ،فالبد وهذا أسايس

يف اسرتاتيجية التساؤل الذايت من فهم واستيعاب املفهوم األسايس والذي بدوره يسهل عملية فهم
ما يرتبط به من مفاهيم فرعية وطبيعة الرتابط بينهام وكيف يقود احدمها إىل اآلخر  .وبالتايل تقود

الطالبات إىل إعطاء أمثلة جديدة  .وتتفق نتيجة البحث احلايل مع نتائج دراسة(حراشة)2012،

و(معوض.)2013،

وقد تعزى هذه النتيجة املتعلقة بمستوى (التطبيق)إىل ما سبق ذكره يف النتائج للمستويات

السابقة إذ أن التطبيق يعد غاية متقدمة تسعى إليها النظم التعليمية يف إكساب هذه القدرة للطالبات

ملا هلا من انعكاس يف رفع املستويات العلمية وحتويلها من جمرد معلومات نظرية ترددها الطالبة إىل
جوانب إجرائية تطبيقية تعرب عنها عملي ًا من خالل املامرسات هذا إذا ما أخذنا بنظر االعتبار سعينا

الدائم ألن تكون اجلوانب الدينية ذات صبغة سلوكية متارسها املتعلمة عملي ًا مهتدية بثامر احلديث

الرشيف.
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ً
أوال :االستنتاجات-:

د .عبد اهلل سعود عبد الرمحن

 .1االسرتاتيجية كانت فعالة يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية.
 .2أمكانية تطبيق االسرتاتيجية يف مادة الرتبية اإلسالمية.

 .3فاعلية االسرتاتيجية يف تنمية املفاهيم الدينية والتحصيل.
ثاني ًا :التوصيات-:

يف ضوء النتائج يمكن ذكر التوصيات اآلتية-:

 .1تدريب مدريس الرتبية اإلسالمية ومدرساهتا عىل االسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس مادة

الرتبية اإلسالمية .

 .2تضمني االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة منها(التساؤل الذايت) ضمن مفردات طرائق

تدريس الرتبية اإلسالمية.

 .3اقامة دورات وندوات تثقيفية وتدريبية ملدريس الرتبية اإلسالمية ومدرساهتا عىل أمهية

املفاهيم الدينية .

ثالث ًا :املقرتحات-:

استكامال للبحث احلايل يقرتح الباحث إجراء الدراسات املستقبلية اآلتية -:

 .1اثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف إكساب طالبات الصف الرابع األديب املفاهيم الدينية

وتنمية ثقتهم بأنفسهم .

 .2أنامط التفاعل الصفي ملدريس ومدرسات الرتبية اإلسالمية وأثرها يف تكوين املفاهيم الدينية

وتنمية دافعية طلبتهم للتعلم يف املرحلة املتوسطة .

 .3اثر برنامج تدريبي لطلبة املرحلة اجلامعية يف إكساهبم مهارات التفكري الناقد وتنمية املفاهيم

الدينية.
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امل�صادر
القران الكريم

 .1أبو عجوة ،حسام صالح( .)2009اثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية مهارات حل

املسالة الكيميائية لدى طالب الصف احلادي عرش ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية-

اجلامعة اإلسالمية ،غزة.

 .2أبو لبن ،رجب املريس ( )2011رؤية يف املناهج وطرق تدريس اللغة العربية والعلوم

الرشعية ،جامعة األزهر ،مرص 0

 .3االزيرجاوي ،فاضل حمسن ( :)1991أسس علم النفس الرتبوي ،املوصل ،دار الكتب

للنرش و التوزيع.

 .4أشتيوة ،فوزي فايز وآخرون ( )2011مناهج الرتبية اإلسالمية وأساليب تدريسها،ط،1دار

صفاء للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن.

 .5اجلبوري ،جنان مزهر )2000( ،اثر أسلوب الدور التمثييل يف حتصيل تالمذة الصف

اخلامس االبتدائي يف مادة الرتبية اإلسالمية ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية ابن رشد ،رسالة ماجستري.

 .6احلاج ،حممد حممود( )2013أثر اسرتاتيجية اخلرائط املعرفية يف تنمية املفاهيم الدينية لدى

طالب الصف األول املتوسط يف مادة الرتبية اإلسالمية .رسالة ماجستري غري منشورة .كلية الرتبية

األساسية .جامعة املوصل .

 .7احلراشة ،عادل عبود موسى( )2012أثر تدريس الرتبية اإلسالمية باستخدام املدخل

الدرامي عىل تنمية بعض املفاهيم والقيم الدينية لدى تالميذ الصف اخلامس األسايس باألردن،

رسالة ماجستري(غري منشورة) كلية البنات لآلداب والعلوم الرتبية ،جامعة عني شمس ،األردن .

 .8احللو ،والزحييل ،حممد وفائي ،وعبد القادر إبراهيم الزحييل  »، )1999(،جملة املعلم /

الطالب عدد خاص ،عامن ،األردن .

 .9حوراين ،حنني سمري صالح( .)2011أثر استخدام اخلرائط الذهنية يف حتصيل طلبة الصف

التاسع يف مادة العلوم ويف اجتاهاهتم نحو العلوم يف املدارس احلكومية يف مدينة قلقيلة ،رسالة
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ماجستري(غري منشورة) ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية.

 .10احليلة ،حممد حممود ( :)2003تصميم التعليم نظرية و ممارسة ،ط 2عامن ،دار املسرية

للنرش و التوزيع .

 .11حممد حممود( .)2003طرائق التدريس واسرتاتيجياته،ط ،3دار الكتاب اجلامعي ،العني-

اإلمارات العربية املتحدة .احلموز ،حممد عواد ( :)2004تصميم التدريس ،ط ،1عامن ،دار وائل

للنرش و التوزيع.

 .12اخلالدي ،أديب حممد( .)2003سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقيل ،ط ،1دار

وائل للنرش والتوزيع ،عامن -األردن.

 .13خزاعلة وآخرون( )2011نظريات يف التدريس ،دار صفاء ،عامن.

 -14اخلوالدة ،نارص أمحد وحييى اسامعيل ( )2001طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية وأساليبها

وتطبيقاهتا العملية ،دار حنني للنرش والتوزيع ،األردن .

 .15الديب ،فتحي ( ،)1974االجتاه املعارص يف تدريس العلوم ،ط ،1دار العلم ،الكويت .

 .16السامرائي ،هاشم واخرون( .)2000طرائق التدريس العامة وتنمية التفكري ،ط ،2دار

االمل ،اربد-االردن.

 .17السبعاوي ،امحد حممود()2013اثر إسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية مهارات التفكري

ما وراء املعريف لدى تالميذ املرحلة االبتدائية يف مادة التاريخ .رسالة ماجستري غري منشورة .كلية
الرتبية االساسية .جامعة املوصل

 .18سعادة ،جودت امحد ومجال يعقوب اليوسف ( ،)1988تدريس مفاهيم اللغة العربية

والرياضيات والعلوم والرتبية االجتامعية ،مطبعة دار اجليل ،بريوت .

 .19الصاوي ،سارة عبد الستار ( )2013فاعلية اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تدريس التاريخ

عىل تنمية بعض مهارات التفكري التأميل والتحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي .رسالة
ماجستري غري منشورة .كلية الرتبية ،جامعة جنوب الوادي .مرص.

 .20عاشور .راتب قاسم ،ومقداد حممد( )2005املهارات القرائية والكتابية طرائق تدريسها

واسرتاتيجياهتا .ط.1عامن .دار املسرية.
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 .21عامر ،فخرالدين ( )2000طرائق التدريس اخلاصة باللغة العربية والرتبية اإلسالمية ،ط2

،عامل الكتب ،القاهرة 0

 .22عبد احلافظ ،فؤاد عبد اهلل ( )2007فاعلية استخدام إسرتاتيجية التساؤل الذايت املوجه يف

تدريس القراءة عىل تنمية الفهم القرائي والتفكري الناقد لدى طالب املرحلة الثانوية .جملة مكتبة

الرتبية ،جامعة الفيوم ،العدد ( )7نوفمرب ص .121

 .23عبد الفتاح ،أمال مجعة( .)2010التعلم التعاوين واملهارات االجتامعية ،ط ،1دار الكتاب

اجلامعي ،العني-األمارات العربية املتحدة.

 .24عبد اهلل ،خالدة شاكر عبد اهلل()2012اثر استعامل إسرتاتيجية التساؤل الذايت يف

تنمية مهارات عمليات العلم لدى طالبات الصف األول املتوسط يف مادة قواعد اللغة العربية،
رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة بغداد .كلية الرتبية ابن رشد 0

 .25عبد اهلل ،عبد الرمحن صالح1994 ( :م ) املرجع يف تدريس علوم الرشيعة ،ج ،1مؤسسة

الوراق ،األردن. ،

 .26عبده ،ياسني سلامن حممد ( )2003برنامج مقرتح لتنمية املفاهيم الصحية لدى طلبة

الصف السادس بمحافظات غزة ،رسالة ماجستري(غري منشورة) ،غزة ،فلسطني.

 .27عدس ،ممد عبد الرحيم 1996(،م) املدرسة وتعليم التفكري ،الطبعة األوىل ،عامن ،دار الفكر.

 .28العذيفي .ياسني بن حممد( )2009فعالية اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية بعض

مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول الثانوي  .رسالة ماجستري غري منشورة .كلية

الرتبية .جامعة أم القرى .

 .29عيل ،جار اهلل أبو املكارم ( :)2006النموذج البنائي للمتغريات املعرفية والال معرفية املهمة

يف التفكري االبتكاري لدى عينة من املتفوقني دراسيا ونمي املتفوقني ،جملة كلية الرتبية باملنصور

،العدد (،)60ج، 1ص . 140

 .30عريان ،سمرية ( )2003فاعلية استخدام اسرتاتيجية استخدام طريقة التدريس باالكتشاف

واملوجه واالستقرائي يف حتصيل طلبة الصف التاسع يف الرياضيات بقطاع غزة «مهارات ما وراء

املعرفة يف حتصيل الفلسفة لدى طالب الصف األول الثانوي واثر ذلك عىل اجتاههم نحو التفكري
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التأميل الفلسفي ،جملة القراءة واملعرفة ،العدد ( )20اجلمعية املرصية للقراءة واملعرفة ،كلية الرتبية،

جامعة عني شمس 0

 .31العزاوي ،وفاء تركي عطية )1999( ،اثر استخدام أسئلة التحضري القبلية يف حتصيل

طالبات الصف اخلامس األديب يف مادة الرتبية اإلسالمية ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية ابن رشد،،

رسالة ماجستري .

 .32عطية مجال سليامن (2006م) فعالية اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات الفهم

القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم باملرحلة اإلعدادية ،جملة كلية الرتبية ،العدد السابع
والستون ،املجلد السادس عرش ،جامعة بنها ،كلية الرتبية.

 .33فتحي ،سعاد حممد ( :)2002اثر استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس

الفلسفة عىل تنمية التفكري الناقد لدى طالب الصف األول من املرحلة الثانوية ،جملة القراءة

واملعرفة ،بحوث املؤمتر العلمي الثاين جلمعية القراءة واملعرفة ،كلية الرتبية ،جامعة عني شمس من
( )11-10يوليو  0قباء0

 .34فرج ،حممود عبده أمحد ()1997منهج مقرتح يف الرتبية الدينية اإلسالمية لتالميذ املرحلة

االبتدائية األزهرية واثره يف تنمية املفاهيم الدينية واالجتاهات نحو املادة ،أطروحة دكتوراه (غري
منشورة)كلية الرتبية جامعة األزهر ،مرص.

 .35فهمي ،إحسان عبد الرحيم (2003م)»فعالية اسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات

القراءة الناقدة لدى طالبات الصف األول الثانوي « ،جملة القراءة واملعرفة العدد الثالث والعرشون
،اجلمعية املرصية للقراءة واملعرفة ،القاهرة :جامعة عني شمس ،كلية الرتبية ،ص 151-119

 .36الكبييس ،يارس عبد الواحد محيد( .)2012اثر إسرتاتيجيتي التعلم التوليدي والتساؤل

الذايت يف حتصيل مادة اجلغرافية والتفكري التأميل لدى طلبة الصف اخلامس األديب منشورة ،كلية
الرتبية ابن رشد-جامعة بغداد.

 .37مرعي ،و حممد حممود احليلة (  :)2005طرائق التدريس العامة ،عامن ،دار املسرية للنرش

و التوزيع.

 .38املطريي ،عيل مريشيد رشدان()2011فاعلية إسرتاتيجية مقرتحة قائمة عىل خرائط

العدد الرابع /ج -1ال�سنة الثانية2016 -م

429

اثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف حتصيل طالبات الصف اخلامس األديب

البحوث املحكمة

املفاهيم يف تنمية املفاهيم الفقهية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية ،رسالة
ماجستري(غري منشورة) ،قسم املناهج ،معهد الدراسات الرتبوية ،جامعة القاهرة ،مرص.

 .39معوض ،ملياء جاد الرب أمحد( )2013فاعلية إسرتاتيجية قائمة عىل الرسوم املتحركة يف

تنمية املفاهيم الدينية اإلسالمية ومهارات التفكري لدى تالميذ احللقة األوىل من التعليم األسايس،
أطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،معهد الدراسات الرتبوية ،جامعة القاهرة ،مرص .

 .40املهجة ،منال عباس ( « ،)2002حتديد املفاهيم البايلوجية الصعبة لدى طلبة املرحلة

املتوسطة « ،جملة القادسية ،مج ،2ع ،1ص .81-76

 .41النبهان ،موسى (  . ) 2004اساسيات القياس يف العلوم السلوكية ،الطبعة العربية االوىل،

االصدار االول ،دار الرشوق للنرش والتوزيع ،عامن .

 .42نشواين ،عبد املجيد :علم النفس الرتبوي ،ط ،2دار الفرقان1984 ،م .

 .43نرص اهلل ،عمر عبد الرحيم( .)2010تدين مستوى التحصيل واالنجاز املدريس ،أسبابه-

اهلاشمي ،عبد الرمحن ،وطه الدليمي ( .)2008اسرتاتيجيات حديثة يف التدريس ،ط ،1دار

الرشوق للنرش والتوزيع ،عامن.

 -44الياس ،فوزي 1999 ( .م ) اجتاه طالب ومعلمي املرحلة الثانوية لسلطنة عامن أزاء نظام

الفصلني الدراسيني ،سلطة عامن ،جلنة التوثيق والنرش ،وزارة الرتبية والتعليم.
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