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أثر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تحصيل طالب الصف الخامس    

 االبتدائي في مادة الرياضيات

 الزكري  بن أحمد عبداللطيف

 جامعة امللك سعود

استراتيجية التساؤل الذاتي في تحصيل طالب الصف الخامس االبتدائي في مادة هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر استخدام  امللخص:

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث املنهج التجريبي للمجموعات املستقلة ملعرفة أثر املتغير املستقل وهو استراتيجية  .الرياضيات

   42من تكونت عينة الدراسة  .التساؤل الذاتي على املتغير التابع وهو التحصيل
 
من طالب الصف الخامس االبتدائي من مدرسة  طالبا

طالبا  في كل مجموعة )التجريبية والضابطة(, وبعد التأكد  21خبيب بن عدي بمدينة الرياض؛ موزعة على مجموعتين بشكل متساوي 

ريبية باستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي, اما من تكافؤ املجموعتين وذلك بتطبيق أدوات الدراسة, تم تدريس املجموعة التج

ت الوحدة باستخدام الطريقة التقليدية وبعد االنتهاء من دراسة املحتوى املقرر تم تطبيق أدوات الدراسة  .املجموعة الضابطة فقد ُدرسَّ

. وأشارت النتائج إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية )عند مستوى ا
 
( بين متوسطي درجات طالب 0.05لداللة >)االختبار التحصيلي( بعديا

وحيث أن نتائج الدراسة كانت إيجابية في .املجموعتين )التجريبية والضابطة( في اختبار التحصيل البعدي لصالح املجموعة التجريبية

 ي مادة الرياضيات.زيادة التحصيل, أوص الباحث بضرورة استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي لالرتقاء بمستوى تحصيل املتعلمين ف

 التساؤل الذاتي, تحصيل طالب, االبتدائي, مادة الرياضيات. الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: This study aimed at examine the impact of the use of self-questioning in the understanding of fifth grade students 

in mathematics material. To achieve the objective of the study, the researcher used the experimental methodology for 

independent groups to investigate the impact of the independent variable, which is a self-questioning strategy on the 

dependent variable, which is understanding. The study sample consisted of 42 students from the fifth grade students from 

Khubayb bin Udai School in Riyadh; equally divided into two groups  of 21 students in each group (experimental and 

control), and after making sure from groups' equalivance by applying the tools of the study, having been taught  the 

experimental group by using self-questioning strategy, while the control group has been studied the unit by using the 

traditional method. After the completion of the study of prescribed content study , study tools (achievement test) were 

applied then . The results indicated to the presence of a statistically significant difference (at the significance level <0.05) 

between the mean scores of the two groups' students (experimental and control) in achievement test posttest for the 

experimental group. Since the results of the study were positive in increasing the achievement , the researcher 

recommended the need to use self-questioning to raise the level of achievement of learners in mathematics material  
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  عبداللطيف الزكري   أثر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في مادة الرياضيات
 

 :مقدمة . 1

املتأمززززززززل فزززززززي هززززززززذا التطززززززززور و يتميززززززز  العصززززززززر العزززززززالي بززززززززالتطور املعرفزززززززي والتقززززززززدم الت نولزززززززو ي ال ائززززززززل فزززززززي كافززززززززة املجزززززززاالت, 

يجزززززززد أن محزززززززوره هزززززززو العقزززززززل البشزززززززري املي زززززززر الزززززززذي يقزززززززدم الن ريزززززززة القابلزززززززة للتطبيزززززززق, وهزززززززذا بزززززززدوره يؤكزززززززد علزززززززى دور 

بزززززززززززدور كبيزززززززززززر فززززززززززي حيزززززززززززاة اليزززززززززززرد يتم زززززززززززل فزززززززززززي  ( أن التي يزززززززززززر يقزززززززززززوم2006الززززززززززتعلم مزززززززززززن أجزززززززززززل التي يزززززززززززر, ويزززززززززززذكر )البعلززززززززززي, 

مسززززززززززززززززاعدتم علززززززززززززززززى تن ززززززززززززززززيم معلوماتززززززززززززززززم وممارسززززززززززززززززة حززززززززززززززززل املشزززززززززززززززز الت, وإدرا  عال ززززززززززززززززات جديززززززززززززززززدة بززززززززززززززززين املوضززززززززززززززززوعات 

 املختلية. 

مززززززن هنززززززا تززززززأتي ضززززززرورة تطززززززوير التعلززززززيم لكونززززززم اتداة القززززززادرة علززززززى تطززززززوير إمكانززززززات اليززززززرد ال ززززززي تم نززززززم مززززززن التياعزززززززل  

( أن تطززززززززززوير التعلززززززززززيم يتطلززززززززززب إعزززززززززادة الن ززززززززززر فززززززززززي طريقززززززززززة تي يززززززززززر 2001صززززززززززادق)مزززززززززع هززززززززززذا التطززززززززززور, ويززززززززززذكر ال نزززززززززدي و 

املتعلمزززززززززززين وذلزززززززززززك عزززززززززززن طريزززززززززززق تعلزززززززززززيم م كيزززززززززززف يي زززززززززززرون وكيزززززززززززف يتزززززززززززأملون فزززززززززززي تي يزززززززززززرهم فيخرجزززززززززززون مزززززززززززن مرحلزززززززززززة 

 املعرفة إلى مرحلة ما وراء املعرفة. 

 مزززززززززززززن التكوينززززززززززززات املعرفيززززززززززززة املMetacognitionويعززززززززززززد مي ززززززززززززوم مزززززززززززززا وراء املعرفززززززززززززة ) 
 
 مزززززززززززززة فززززززززززززي علززززززززززززم الزززززززززززززنيس ( واحززززززززززززدا

 املعرفي, حيث ح ي هذا املي وم باهتمام ملعوظ على املستويين الن ري والتطبيقي. 

 لززززززززززززززز  التي يززززززززززززززر فززززززززززززززي خد  سززززززززززززززت  ( يُ Metacognition( إلززززززززززززززى أن مي ززززززززززززززوم مززززززززززززززا وراء املعرفززززززززززززززة )2000)وتشززززززززززززززير شزززززززززززززز اب 
 
م مرادفززززززززززززززا

 .والتأمل في التي ير املعرفة, وما وراء اإلدرا , والتي ير في التي ير 

تطلبززززززززززان تارتبززززززززززا  وثيززززززززززق بززززززززززين مي ززززززززززوم مززززززززززا وراء املعرفززززززززززة و ززززززززززين اسززززززززززتراتيجية التسززززززززززاؤل الزززززززززززذاتي, حيززززززززززث ا همززززززززززا هنززززززززززا  و 

 مززززززن أنمززززززا  الزززززززتعلم Metacognition Strategies)م ززززززارات عقليززززززة. كمززززززا تعزززززززد إسززززززتراتيجية التسززززززاؤل الزززززززذاتي 
 
( نمطزززززززا

م نزززززززززززم مزززززززززززن تحمزززززززززززل املسزززززززززززؤولية الزززززززززززذي يسزززززززززززمر للمزززززززززززتعلم باسزززززززززززتخدام م اراتزززززززززززم العقليزززززززززززة فزززززززززززي تطزززززززززززوير تعلزززززززززززم مسزززززززززززتقل ي

( أن هززززززززززذه االسززززززززززتراتيجيات عبززززززززززارة 2003)الذاتيززززززززززة للززززززززززتعلم )وءززززززززززي إحززززززززززدى ميززززززززززاهيم مززززززززززاوراء املعرفززززززززززة(, ويززززززززززذكر عريززززززززززان 

عزززززززن إجززززززززراءات يقززززززززوم مهزززززززا املززززززززتعلم للمعرفززززززززة بالعمليززززززززات الذهنيزززززززة وأسززززززززاليب الززززززززتعلم والزززززززتح م الززززززززذاتي ال ززززززززي تسززززززززتخدم 

تززززززززززززذكر والي زززززززززززم والتخطززززززززززززي  والتطبيزززززززززززق وحززززززززززززل املشززززززززززز الت و ززززززززززززا ي لل انتهائزززززززززززموكزززززززززززذلك فززززززززززززي أثنزززززززززززاءه وبعززززززززززززد  الززززززززززززتعلم  بزززززززززززل

 يبحززززززززث فززززززززي ف ززززززززم اتنمززززززززا  ال ززززززززي  وال شززززززززك العمليززززززززات اتخززززززززرى.
 
 حيويززززززززا

 
تنتشززززززززر فززززززززي العززززززززالم بززززززززأن الرياضززززززززيات تعززززززززد مجززززززززاال

, ملززززززا تتميزززززز  بززززززم مززززززن طبيعززززززة اسززززززتداللية, توززززززرز فيززززززم النززززززوا ي املنطقيززززززة, ممززززززا يجعل ززززززا وسززززززيلة الكتسززززززاب م ززززززارات اليززززززوم

( بزززززززززززأن 2003التي يزززززززززززر, فقزززززززززززد ارتزززززززززززب  التطزززززززززززور الزززززززززززذي يشززززززززززز ده هزززززززززززذا العصزززززززززززر بتطزززززززززززور الرياضزززززززززززيات, فيزززززززززززذكر الزززززززززززدمي ي)

أداة لتنميزززززززة التي يززززززززر درجزززززززة التطزززززززور العضزززززززاري للمجتمزززززززع  ززززززززد ارتزززززززب  بعال زززززززة طرديزززززززة بدرجزززززززة نمززززززززو الرياضزززززززيات ف زززززززي 

 وإدرا  العال ات, من هنا تأتي ضرورة االهتمام مهذا املجال. 

و زززززززالن ر إلززززززززى وا ززززززززع تززززززززدريس الرياضززززززززيات فزززززززي مدارسززززززززنا نجززززززززد أنززززززززم مززززززززا زال يعتمزززززززد ب سززززززززبة كبيززززززززرة علززززززززى اإللقززززززززاء, وحيزززززززز  

إلزززززززززى أن أك زززززززززر ( فأشزززززززززارت نتزززززززززائج الدراسزززززززززة 1999القزززززززززوانين والقواعزززززززززد والن ريزززززززززات.., وهزززززززززذا مزززززززززا أيدتزززززززززم دراسزززززززززة يوسزززززززززف)

% فقزززززززز  مززززززززن 5الطززززززززرق ال ززززززززي يسززززززززتخدم ا املعلمززززززززون فززززززززي و تنززززززززا العززززززززالي تركززززززززز علززززززززى التلقززززززززين والعيزززززززز  حيززززززززث وجززززززززد أن 

 املعلمين يعطون فرصة للتي ير في حل املشكلة الرياضية. 

 مزززززززن مشزززززززكلة تعلزززززززيم الرياضزززززززيات يتحمل زززززززا املعلزززززززم تنزززززززم ال يزززززززؤدي 2004)وأشزززززززارت دراسزززززززة النزززززززذير
 
 كبيزززززززرا

 
( إلزززززززى أن جززززززززءا

 منزززززززززززم بالطريقزززززززززززة ال زززززززززززعيحة لتزززززززززززدريس الرياضزززززززززززيات, دو 
 
 منزززززززززززم فزززززززززززي اتداء أو ج زززززززززززال

 
ره بالصزززززززززززورة املأمولزززززززززززة, إمزززززززززززا ضزززززززززززعيا

ويرجزززززززع ذلزززززززك إلزززززززى كزززززززون معلمزززززززو الرياضزززززززيات ال اهتمزززززززون بتعلزززززززيم التي يزززززززر وحزززززززل املشززززززز الت و نزززززززاء امليزززززززاهيم بزززززززالر م مزززززززن 

يب التربويززززززززززززززة العدي ززززززززززززززة فززززززززززززززي ( ضززززززززززززززرورة تلزززززززززززززز يع املعلمززززززززززززززين علززززززززززززززى اسززززززززززززززتخدام اتسززززززززززززززال1421)أهميتهززززززززززززززا. ويززززززززززززززرى اليقيززززززززززززززم

( علززززززززززززززززى أن اسززززززززززززززززتخدام مززززززززززززززززا وراء 2002( و سززززززززززززززززعيد)Schoenfeled,1992التززززززززززززززززدريس, فيؤكززززززززززززززززد كززززززززززززززززل مززززززززززززززززن شززززززززززززززززوينييلد )

 املعرفة في تدريس الرياضيات سوف يل ع املتعلمين على التي ير فيها.
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 : البحثمشكلة 

 فززززززززي التعلززززززززيم العززززززززام مززززززززن نوعيززززززززة طززززززززرق التززززززززدريس ال ززززززززي يسززززززززتخدم ا املعل
 
مززززززززون, حيززززززززث اليززززززززتم التركيزززززززز  علززززززززى نعززززززززاني ك يززززززززرا

فقزززززززد تحزززززززددت مشزززززززكلة الدراسزززززززة فزززززززي ال شزززززززف طززززززرق التزززززززدريس ال زززززززي تحتزززززززاع إلزززززززى نشزززززززا  ذه زززززززي كزززززززالتي ير العميزززززززق. لزززززززذا 

عززززززززززززن أثززززززززززززر اسززززززززززززتخدام اسززززززززززززتراتيجية التسززززززززززززاؤل الززززززززززززذاتي فززززززززززززي تحصززززززززززززيل طززززززززززززالب الصززززززززززززف الخززززززززززززامس االبتززززززززززززدائي فززززززززززززي مززززززززززززادة 

 الرياضيات.

 : البحثأسئلة 

 التالي  أجابت هذه الدراسة عن السؤال 

مززززززززززززا أثزززززززززززززر اسززززززززززززتخدام اسزززززززززززززتراتيجية التسزززززززززززززاؤل الززززززززززززذاتي فزززززززززززززي تحصزززززززززززززيل طززززززززززززالب الصزززززززززززززف الخزززززززززززززامس االبتززززززززززززدائي فزززززززززززززي مزززززززززززززادة 

 الرياضيات؟

 : البحثأهداف 

 هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق  

دراسززززززززززة أثززززززززززر اسززززززززززتخدام إسززززززززززتراتيجية التسززززززززززاؤل الززززززززززذاتي فززززززززززي تحصززززززززززيل طززززززززززالب الصززززززززززف الخززززززززززامس االبتززززززززززدائي فززززززززززي مززززززززززادة 

 الرياضيات. 

 : بحثالأهمية 

 زززززززززززد تسزززززززززززاهم هزززززززززززذه الدراسزززززززززززة فزززززززززززي تطزززززززززززوير تزززززززززززدريس الرياضزززززززززززيات مزززززززززززن خزززززززززززالل تقزززززززززززديم ا اسزززززززززززتراتيجية تركزززززززززززز علزززززززززززى   -1

 ال شا  العقلي, مما ينع س على تحصيل الطالب في املادة.

 زززززززززد توجزززززززززم أن زززززززززار املعلمزززززززززين بصزززززززززية عامزززززززززة ومعل زززززززززي الرياضزززززززززيات بصزززززززززية خاصزززززززززة إلزززززززززى ضزززززززززرورة تنويزززززززززع أسزززززززززالي هم   -2

 التدريسية واستخدام طرق واستراتيجيات تدريس متنوعة.

الشززززززززززامل للمنززززززززززا ج وإعزززززززززززداد تطزززززززززززوير وزارة التعلززززززززززيم بمشززززززززززرو  الالبحززززززززززث مزززززززززززع اهتمامززززززززززات املسززززززززززؤولين فزززززززززززي يتزززززززززز امن  -3

علزززززززززززى نمزززززززززززو ال انززززززززززب التي يزززززززززززري ممزززززززززززا يعزززززززززززود أثززززززززززره علزززززززززززى نمزززززززززززو القزززززززززززدرات  املعلززززززززززم, حيزززززززززززث إن هزززززززززززذه الطريقززززززززززة تركزززززززززززز 

    العقلية للطالب.

 : البحثحدود 

 ا تصرت هذه الدراسة على ما يلي  

 عينة من طالب الصف الخامس االبتدائي في مدرسة خبيب بن عدي االبتدائية بمدينة الرياض.  -1

 استراتيجية التساؤل الذاتي.  -2

 ة وخصائص ا(.محتوى اليصل اتول )الدائر   -3

هززززززززززززززززز إلززززززززززززززززى  26/11/1430هززززززززززززززززز, مززززززززززززززززن 1431-1430طبقززززززززززززززززت هززززززززززززززززذه الدراسززززززززززززززززة فززززززززززززززززي اليصززززززززززززززززل الدرا زززززززززززززززز ي اتول لعززززززززززززززززام   -4

 هز. 27/12/1430

 : البحثخطوات 

 تم إتبا  الخطوات التالية   وتحقيق هدف الإلجابة عن سؤال هذه الدراسة 

 وذلك للتعرف عليها أك ر.  االطال  على الدراسات ال ي اهتمت مهذه اإلستراتيجية .1

 للصززززززززززززززفالززززززززززززززدائرة وعناصززززززززززززززرها( مززززززززززززززن مقززززززززززززززرر الرياضززززززززززززززيات )اال تصززززززززززززززار علززززززززززززززى محتززززززززززززززوى اليصززززززززززززززل الدرا زززززززززززززز ي اتول  .2

الوحزززززززززززدة فزززززززززززي  صزززززززززززيا ةإعزززززززززززادة هزززززززززززز, وذلززززززززززك بعزززززززززززد 1431-1430الخززززززززززامس االبتزززززززززززدائي, لليصزززززززززززل الدرا ززززززززززز ي اتول عزززززززززززام

  ضوء استراتيجية التساؤل الذاتي.
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إعزززززززداد أدوات الدراسززززززززة واملكونزززززززة مززززززززن اختبزززززززار تحصززززززززيلي مزززززززن إعززززززززداد الباحزززززززث, و ززززززززام بتح يمزززززززم مززززززززن  بزززززززل عضززززززززو  .3

ومجموعززززززززة مززززززززن املعلمززززززززين التربززززززززويين )مرفززززززززق فززززززززي امللعقززززززززات أسززززززززماء  -مسززززززززار الرياضززززززززيات–تززززززززدريس بقسززززززززم املنززززززززا ج 

 املح مين(. 

 وتقسززززززززيم ا إلزززززززززى مجمزززززززززوعتين تجريبيززززززززة وتزززززززززدر  ب  .4
 
سززززززززتراتيجية التسزززززززززاؤل الزززززززززذاتي اختيززززززززار عينزززززززززة الدراسززززززززة عشزززززززززوائيا

 واتخرى ضابطة تدر  بالطريقة التقليدية. 

 على العينة املختارة التجريبية, الضابطة للتأكد من تكافؤ املجموعتين.  .5
 
 تطبيق اختبار التحصيل  بليا

  ام معلم الصف بتطبيق التجر ة وذلك بعد التأكد من إتقان املعلم لإلستراتيجية.  .6

 لمجموعتين ملعرفة اليروق بينهما. تطبيق اختبار بعدي ل .7

 رصد النتائج وتحليل ا وتقديم التوصيات في ضوء النتائج ال ي وصلنا عليها. .8

 : البحثمصطلحات 

  Met a cognitionمفهوم ما وراء املعرفة 

( أنززززززززم معرفززززززززة اليززززززززرد ال ززززززززي تتعلززززززززق Met a cognition( مي ززززززززوم مززززززززا وراء املعرفززززززززة )Flavell,1976عززززززززرف فالفززززززززل )

ليزززززززززززات املعرفيزززززززززززة ونتائج زززززززززززا, والخصزززززززززززائر املرتبطزززززززززززة بطبيعزززززززززززة املعرفزززززززززززة واملعلومزززززززززززات لديزززززززززززم, وتشزززززززززززير إلزززززززززززى املرا بزززززززززززة بالعم

 ال شطة والتن يم وتكامل هذه العمليات. 

 االستراتيجية:

 ولززززززززززززذا  كلمززززززززززززة مشززززززززززززتقة مززززززززززززن الكلمززززززززززززة اليونانيززززززززززززة إسززززززززززززتراتيجيو  وتع ززززززززززززي( 22,ص2010عززززززززززززرف شززززززززززززاهين )
 
فززززززززززززن القيززززززززززززادة

امل ززززززززززززززارة ي املغلقززززززززززززززة ي ال ززززززززززززززي يمارسزززززززززززززز ا كبزززززززززززززززار القزززززززززززززززادة ,  ىليتززززززززززززززرة طويلززززززززززززززة أ ززززززززززززززرب مززززززززززززززا تكززززززززززززززون إلزززززززززززززز االسززززززززززززززتراتيجيةكانزززززززززززززززت 

 املختلية. ات راض ءي فن استخدام الوسائل املتاحة لتحقيق فاالستراتيجية

 التساؤل الذاتي:

هزززززززززززو مجموعزززززززززززة مزززززززززززن اتسزززززززززززنلة ال زززززززززززي يضزززززززززززع ا املزززززززززززتعلم لنيسزززززززززززم, ويحزززززززززززاول اإلجابزززززززززززة عنهزززززززززززا, وتكزززززززززززون ذات ارتبزززززززززززا  بمزززززززززززادة 

لرياضزززززززيات  بزززززززل وفزززززززي أثنزززززززاء وبعزززززززد الزززززززتعلم بحيزززززززث تشزززززززمل م زززززززارات مزززززززا وراء املعرفزززززززة )التخطزززززززي , املرا بزززززززة والزززززززتح م, ا

 التقويم(. 

 الطريقة التقليدية: 

ويقصززززززززد مهززززززززا فززززززززي هززززززززذه الدراسززززززززة تلززززززززك الطريقززززززززة ال ززززززززي تعتمززززززززد بشززززززززكل كبيززززززززر علززززززززى أسززززززززلوب اإللقززززززززاء والشززززززززر  والتوضززززززززير 

 من  بل املعلم وطر  بعض اتسنلة.

 ار النظري: اإلط

 ( إستراتيجية التساؤل الذاتيSelf-Questioning strategy:) 

( هززززززذه االسززززززتراتيجية أ هززززززا مجموعززززززة التسززززززاؤالت Schraw & Dennison, 461,ص 1994يعززززززرف شززززززرو ودي سززززززون )

املزززززززززتعلم حزززززززززول عمليزززززززززة الزززززززززتعلم م زززززززززل مزززززززززا الزززززززززذي يعرفزززززززززم؟ ومزززززززززا الزززززززززذي يريزززززززززد أن يعرفزززززززززم؟ وكيزززززززززف يزززززززززن م  ال زززززززززي يصزززززززززو  ا

(, بزززززززززززأن هززززززززززززذه االسزززززززززززتراتيجية تتضززززززززززززمن 2003(, و )ف  ززززززززززززي,2001املزززززززززززتعلم اسزززززززززززتمرار تعلمززززززززززززم, ويزززززززززززرى كززززززززززززل مزززززززززززن )مو ززززززززززز  ,

يتلززززززززك اتسززززززززنلة نززززززززوعين مززززززززن اتسززززززززنلة, النززززززززو  اتول هززززززززو اتسززززززززنلة الذاتيززززززززة التوليديززززززززة )اتسززززززززنلة امليتوحززززززززة( ويقصززززززززد مهززززززززا 

ال ززززززي تصززززززو  ا املتعلمززززززات فززززززي أثنززززززاء تعلززززززم القززززززراءة بأنيسزززززز ن, أو  بززززززل الززززززتعلم, أو بعززززززد االنتهززززززاء مززززززن القززززززراءي أمززززززا النززززززو  

اآلخزززززززززر ف زززززززززو اتسزززززززززنلة الذاتيزززززززززة املوج زززززززززة ويقصزززززززززد مهزززززززززا يتلزززززززززك اتسزززززززززنلة ال زززززززززي تصزززززززززو  ا املتعلمزززززززززات باسزززززززززتخدام النمزززززززززوذع 

 من  
 
 بل املعلمي. التوجي ي إلنتاع اتسنلة املعدة مسبقا
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( فعرفززززززززت هززززززززذه االسززززززززتراتيجية أ هززززززززا يتلززززززززك اتسززززززززنلة ال ززززززززي يقززززززززوم املززززززززتعلم بوضززززززززع ا لنيسززززززززم, 2003أمززززززززا )فيصززززززززل, 

وتتنزززززززززاول املزززززززززادة الدراسزززززززززية ال زززززززززي يدرسززززززززز ا  بزززززززززل, وفزززززززززي أثنزززززززززاء وبعزززززززززد عمليزززززززززة الزززززززززتعلمي وتزززززززززرى أن فعاليزززززززززة هزززززززززذه اتسزززززززززنلة 

ترجزززززززززع إلزززززززززى كو هزززززززززا تسزززززززززاعد املتعلمزززززززززين علزززززززززى خلزززززززززق الزززززززززو ي بعمليزززززززززات التي يزززززززززر لزززززززززداهم, باإلضزززززززززافة إلزززززززززى أ هزززززززززا تخلزززززززززق بنزززززززززاء 

 وإيجابيززززززززة مززززززززع املززززززززادة املدروسززززززززة ويززززززززذكر )مهلززززززززول,
 
 لززززززززداهم, وتجعل ززززززززم أك ززززززززر انززززززززدماجا

 
 ومعرفيززززززززا

 
 ودافعيززززززززا

 
, 2004انيعاليززززززززا

تيجية التسزززززززاؤل الززززززذاتي أ هزززززززا عبززززززارة عزززززززن (  ززززززد عرفزززززززا اسززززززتراBaker & piburn( أن كززززززل مزززززززن ب يرو يوززززززرن )160ص

 مزززززززززززع 
 
توجيززززززززززم املززززززززززتعلم مجموعززززززززززة مزززززززززززن اتسززززززززززنلة لنيسززززززززززم فززززززززززي أثنزززززززززززاء معال ززززززززززة املعلومززززززززززات, ممززززززززززا يجعلزززززززززززم أك ززززززززززر انززززززززززدماجا

 املعلومات ال ي يتعلم ا, ويخلق لديم الو ي بعمليات التي ير. 

لززززززززززززى اسززززززززززززتيعاب املززززززززززززادة ( أن االشززززززززززززتقاق الززززززززززززذاتي لاسززززززززززززنلة مززززززززززززن  بززززززززززززل املتعلمززززززززززززين يسززززززززززززاعدهم ع1996ويززززززززززززرى )عززززززززززززد , 

املدروسززززززززززة, ويلزززززززززز ع م علززززززززززى التو ززززززززززف مززززززززززرات عديززززززززززدة للتززززززززززد يق فيمززززززززززا يدرسززززززززززونم,  ويسززززززززززاعدهم علززززززززززى تعزيززززززززززز الززززززززززو ي 

( أن مززززززززن بززززززززين املمارسزززززززات العيويززززززززة ال ززززززززي يجززززززززب 1999الزززززززذاتي, واإلمسززززززززا  بزمززززززززام التي يزززززززر لززززززززداهم, ويضززززززززيف )جزززززززروان,

ين واآلخززززززززر, والتأمززززززززل فززززززززي مززززززززا تززززززززم إنجززززززززازه عززززززززن اتباع ززززززززا فززززززززي مراحززززززززل التعلززززززززيم, التو ززززززززف عززززززززن نشززززززززا  التي يززززززززر بززززززززين العزززززززز

طريززززززززق إثززززززززارة العديززززززززد مززززززززن اتسززززززززنلة ال ززززززززي تع ززززززززس مي ززززززززوم مززززززززا وراء املعرفززززززززة وال ززززززززي ءززززززززي أشززززززززبم مززززززززا تكززززززززون بحززززززززديث مززززززززع 

الززززززززززذات أو مسززززززززززاءلة الززززززززززذات, ممززززززززززا يسززززززززززاعدهم علززززززززززى التأمززززززززززل فززززززززززي تي يززززززززززرهم ومراجعززززززززززة خطط ززززززززززم, وخطززززززززززوات عمل ززززززززززم, 

أثبتزززززززززت فعاليزززززززززة هزززززززززذه االسزززززززززتراتيجية ال زززززززززي تعزززززززززد إحزززززززززدى ت تيكزززززززززات ( أن العديزززززززززد مزززززززززن الدراسزززززززززات 2003ويزززززززززذكر )ف  زززززززززي,

مزززززززا وراء املعرفزززززززة فزززززززي تنميزززززززة الي زززززززم وزيزززززززادة الدافعيزززززززة للزززززززتعلم, والتي يزززززززر النا زززززززد, وتنميزززززززة م زززززززارات القزززززززراءة النا زززززززدة فزززززززي 

( علزززززززززى أهميزززززززززة اسزززززززززتخدام أسزززززززززلوب التسزززززززززاؤل الزززززززززذاتي فزززززززززي أثنزززززززززاء 2003مختلزززززززززف مراحزززززززززل التعلزززززززززيم, ويؤكزززززززززد )خضزززززززززراوي,

ذاكرة الرياضززززززززززززيات فززززززززززززي كززززززززززززل مززززززززززززا يتضززززززززززززمنم املحتززززززززززززوي مززززززززززززن ميززززززززززززاهيم ومعلومززززززززززززات أو إشززززززززززززارات صززززززززززززريحة أو  ززززززززززززراءة أو مزززززززززززز

 ضمنية وعد ذلك من أفضل الطرائق ملساعدة املتعلمين على القراءة السليمة للرضيات. 

 إلستراتيجية التساؤل الذاتي يتحدد فيما يلي  2004و تقدم ) أبو س ينة, 
 
 ( تقسيما

1- K  ( وءززززي ترمززززز إلززززى كلمززززةKnow(  مززززا الززززذي أعرفززززم عززززن هززززذا املوضززززو )What I know ؟ وهززززذه املرحلززززة  هززززتم)

 بمساعدة املتعلم على استدعاء ما يعرفم من معلومات سابقة عن املوضو . 

2- W( ءززززي ترمزززززز لكلمزززززةwhat(  مزززززا الزززززذي أريزززززد أن أعرفزززززم عزززززن هزززززذا املوضززززو )What I want to know ؟ وفزززززي)

 الوصول إلى ال دف الذي يريد تحقيقم. هذه املرحلة يتم مساعدة املتعلم على 

3- L  وءزززززي ترمزززززز إلزززززى كلمزززززةLearn (  مزززززا الزززززذي تعلمتزززززم عزززززن هزززززذا املوضزززززوwhat I learned ؟ و هزززززتم هزززززذه املرحلزززززة)

 باملعلومات ال ديدة. 

4-  H  ( وءزززززي ترمزززززز إلزززززى كلمزززززةHow وتع زززززي حزززززث املزززززتعلم علزززززى كيييزززززة الوصزززززول إلزززززى أعلزززززى مسزززززتوى مزززززن اإلتقزززززان فزززززي )

 ذاتية. توليد اتسنلة ال

( و 2003(, و )عريزززززززززززززززان, 2001(, و )ال نززززززززززززززدي, صززززززززززززززادق, 2000وأشززززززززززززززارت العديززززززززززززززد مززززززززززززززن الدراسززززززززززززززات م ززززززززززززززل  )شزززززززززززززز اب, 

(  و يرهززززززززززززا إلزززززززززززززى أنززززززززززززم يوجزززززززززززززد اسززززززززززززتراتيجيات تزززززززززززززدريس عززززززززززززدة متقدمزززززززززززززة 2004(, )عيانززززززززززززة, نشزززززززززززززوان, 2003)خضززززززززززززراوي, 

ءزززززززي فزززززززي ثزززززززال  مراحزززززززل كمزززززززا التسزززززززاؤل الزززززززذاتي و  اسزززززززتراتيجيةتسزززززززاعد علزززززززى تنميزززززززة م زززززززارات مزززززززا وراء املعرفزززززززة مزززززززن خزززززززالل 

 يلي  

 املرحلة األولى ما قبل التعلم:  -1

حيزززززززث يبزززززززدأ املعلزززززززم بعزززززززرض موضزززززززو  الزززززززدر  علزززززززى املتعلمزززززززين, ثزززززززم يمزززززززر هم علزززززززى اسزززززززتخدام أسزززززززاليب التسزززززززاؤل الزززززززذاتي 

لت شزززززززي  عمليزززززززات مزززززززا وراء املعرفزززززززة والغزززززززرض مزززززززن هزززززززذه العمليزززززززة هزززززززو التعزززززززرف علزززززززى مزززززززا لزززززززدى املتعلمزززززززين مزززززززن معرفزززززززة 

   الدر , وت ار في هذه املرحلة اتسنلة التالية  سابقة حول موضو 
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 ماذا أفعل؟ مهدف مساعدة املتعلمين على تكوين نقطة التركي .  - أ

 بغرض خلق هدف. - ب
 
 ملاذا يعد هذا م ما

؟ بغرض تورير القيام مهذا العمل.  - ت
 
 ملاذا يعد هذا م ما

اسزززززززبة بزززززززين املعرفزززززززة السزززززززابقة كيزززززززف يزززززززرتب  بموضزززززززو  الزززززززدر  العزززززززالي؟ وذلزززززززك بغزززززززرض التعزززززززرف علزززززززى العال زززززززة املن -  

 واملعرفة ال ديدة. 

 

 املرحلة الثانية في أثناء التعلم:  -2

ويمززززززززززرن املعلززززززززززم املتعلمززززززززززين علززززززززززى أسززززززززززاليب التسززززززززززاؤل الززززززززززذاتي لت شززززززززززي  عمليززززززززززات مززززززززززا رواء املعرفززززززززززة وذلززززززززززك ملسززززززززززاعد هم 

علززززززززى نقززززززززل الخوززززززززرات ال ززززززززي يسززززززززتمدو ها مززززززززن هززززززززذه املعلومززززززززات عوززززززززر مواضززززززززيع متعززززززززددة وجديززززززززدة والتعززززززززرف علززززززززى اتفكززززززززار 

ليزززززززد أفكزززززززار جديزززززززدة, وت زززززززار فزززززززي هززززززززذه الرئيسزززززززة ال زززززززي يتضزززززززمنها املوضزززززززو  أو ال شزززززززا , وتن زززززززيم املعلومززززززززات وتزززززززذكيرها وتو 

 املرحلة اتسنلة التالية  

مزززززززززا اتسزززززززززنلة ال زززززززززي أوج  زززززززززا لنيوززززززززز ي فزززززززززي هزززززززززذا املو زززززززززف؟ وذلزززززززززك مهزززززززززدف اكتشزززززززززاف جوانزززززززززب  يزززززززززر معلومزززززززززة بال سزززززززززبة  - أ

 للمتعلم. 

 هل الخطة ال ي وضعتها مناسبة لبلوغ ال دف؟ وذلك لتقويم مدى مناسبة الخطة.  - ب

هزززززززل مزززززززا  مزززززززت بزززززززم ح ززززززز  اآلن ي لززززززز م مزززززززع الخطزززززززة ويسزززززززير باتجزززززززاه ال زززززززدف؟ والغزززززززرض مزززززززن ذلزززززززك املرا بزززززززة الذاتيزززززززة  - ت

 للمو ف وتقويم مدى مناسبة اإلجابة. 

 املرحلة الثالثة ما بعد التعلم:  -3

ويمززززززززززززرن املعلززززززززززززم املتعلمززززززززززززين فززززززززززززي هززززززززززززذه املرحلززززززززززززة علززززززززززززى أسززززززززززززاليب التسززززززززززززاؤل الززززززززززززذاتي لت شززززززززززززي  عمليززززززززززززات مززززززززززززا وراء 

سززززززززززاعد هم علززززززززززى تنززززززززززاول وتحليززززززززززل املعلومززززززززززات ال ززززززززززي تززززززززززم التوصززززززززززل إليهززززززززززا وتكامل ززززززززززا وتقويم ززززززززززا وكيييززززززززززة املعرفززززززززززة وذلززززززززززك مل

االسززززززززززتيادة منهززززززززززا, حيززززززززززث يززززززززززتم ذلززززززززززك عززززززززززن طريززززززززززق مقارنززززززززززة املعلومززززززززززات ال ديززززززززززدة, بالقديمززززززززززة ودمج ززززززززززا وت ززززززززززار فززززززززززي هززززززززززذه 

 املرحلة اتسنلة التالية  

ر ززززززز  مزززززززا يتعلمزززززززم املزززززززتعلم بزززززززالوا ع كيزززززززف اسزززززززتخدم هزززززززذه املعلومزززززززات فزززززززي جوانزززززززب حياتيزززززززة أخزززززززرى؟ )وذلزززززززك مهزززززززدف  -1

 العملي(. 

 ما مدي كياءتي في هذه العملية؟ )بغرض تقويم التقدم(.  -2

 هل احتاع إلى بذل ج د جديد؟  -3

 

 التعريف اإلجرائي ملفهوم ما وراء املعرفة: 

م يقصززززززد بززززززم فززززززي هززززززذه الدراسززززززة أنززززززم  ززززززدرة عقليززززززة تسززززززاعد املززززززتعلم علززززززى التأمززززززل فززززززي تي يززززززره ومرا بتززززززم وضززززززبطم ومززززززن ثزززززز

 للعصول على نتائج أفضل. 
 
 تقويمم, وتعديل مسار التعلم ذاتيا

 دراسة تناولت معارف ما وراء املعرفة وعالقتها ببعض املتغيرات: 

فززززززززي هززززززززذا املجززززززززال أجريززززززززت عززززززززدة دراسززززززززات تناولززززززززت معززززززززارف مززززززززا وراء املعرفززززززززة وعال تهززززززززا بززززززززبعض املتغيززززززززرات منهززززززززا دراسززززززززة 

(1994   Dennison, &Schraw وال ززززززززي هززززززززدفت إ ) لززززززززى دراسززززززززة العال ززززززززة بززززززززين الززززززززو ي باملعرفززززززززة وتن ززززززززيم املعرفززززززززة مززززززززن

خزززززززززالل اإلجابزززززززززة عزززززززززن السزززززززززؤال التزززززززززالي   هزززززززززل مرتيعزززززززززو املعرفزززززززززة عزززززززززن املعرفزززززززززة وتن زززززززززيم املعرفزززززززززة يسزززززززززتييدون أك زززززززززر مززززززززززن 

 115املعلومزززززززززات امل تسزززززززززبة فزززززززززي أثنزززززززززاء االختبزززززززززارات أك زززززززززر مزززززززززن اآلخزززززززززرين أم ال؟ وتكونزززززززززت عينزززززززززة الدراسزززززززززة مزززززززززن )
 
( متعلقزززززززززا

( مزززززززززن العينزززززززززة واسزززززززززتخدم الباح زززززززززان مقيزززززززززا  اهزززززززززدف إلزززززززززى 47( والزززززززززذكور )68ال امعيزززززززززة, وتم زززززززززل اإلنزززززززززا  ) فزززززززززي املرحلزززززززززة
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تقززززززززززويم مسززززززززززتوى امززززززززززتال  املعلمززززززززززين ملعززززززززززارف مززززززززززا وراء املعرفززززززززززة )املعرفززززززززززة التقريريززززززززززة, واملعرفززززززززززة اإلجرائيززززززززززة , واملعرفززززززززززة 

, وإدارة املعلومزززززززززززززززات الشزززززززززززززززرطية ( باإلضزززززززززززززززافة إلزززززززززززززززى مقيزززززززززززززززا  تن زززززززززززززززيم مزززززززززززززززا رواء املعرفزززززززززززززززة وال زززززززززززززززي تشزززززززززززززززمل )التخطزززززززززززززززي  

والضززززززززززب  واملرا بززززززززززة, وت ززززززززززعير أخطززززززززززاء الززززززززززتعلم, والتقززززززززززويم(, وأ  ززززززززززرت النتززززززززززائج أن مرتي ززززززززززي القززززززززززدرة علززززززززززى املرا بززززززززززة 

اسزززززززززززززتجابوا ملقيزززززززززززززا  معزززززززززززززارف مزززززززززززززا وراء املعرفزززززززززززززة أك زززززززززززززر مزززززززززززززن ذوي القزززززززززززززدرة املتوسزززززززززززززطة واملنخيضزززززززززززززة علزززززززززززززى املرا بزززززززززززززة , 

 أ هم أك ر د ة من متوسطي ومنخيض 
 
 ي القدرة على املرا بة في املرا بة(. وأ  رت النتائج أيضا

( ف زززززززززدفت إلزززززززززى تحديزززززززززد مسزززززززززتوى امزززززززززتال  املتعلمزززززززززين ملعزززززززززارف مزززززززززا وراء املعرفزززززززززة 1999أمزززززززززا دراسزززززززززة )الزززززززززوهر, أبوعليزززززززززاء, 

ال الثزززززززززة )التقريريزززززززززة واإلجرائيزززززززززة والشزززززززززرطية( فزززززززززي مجزززززززززال اإلعزززززززززداد لالمتحانزززززززززات وأدا هزززززززززا ومزززززززززا إذا كانزززززززززت هزززززززززذا املسزززززززززتوى 

تعلمزززززززززززين أو ج سزززززززززز م أو مسزززززززززززتواهم الدرا ززززززززززز ي, وتززززززززززم اختبزززززززززززار عينززززززززززة الدراسزززززززززززة والبزززززززززززال  يختلززززززززززف بزززززززززززاختالف تحصززززززززززيل امل

 مززززززززن الصززززززززيوف السززززززززابع, والتاسززززززززع, والعززززززززادي عشززززززززر فززززززززي أربززززززززع مززززززززدرا  مززززززززن محاف ززززززززة الزر ززززززززاء 440عززززززززددها )
 
( متعلمززززززززا

وتزززززززززم تصززززززززز يف العينزززززززززة بحسزززززززززب مسزززززززززتوى التحصزززززززززيل إلزززززززززى ثزززززززززال  فنزززززززززات ءزززززززززي عليزززززززززا ومتوسزززززززززطة ودنيزززززززززا. وأعزززززززززد الباح زززززززززان 

 م
 
 مزززززززززن )اختبزززززززززارا

 
( فقزززززززززرة لقيزززززززززا  مسزززززززززتوى امزززززززززتال  املعلمزززززززززين ملعزززززززززارف مزززززززززا وراء املعرفزززززززززة. وتوصزززززززززلت الدراسزززززززززة 54كونزززززززززا

 
 
إلزززززززززى أن مسزززززززززتوى امزززززززززتال  املتعلمزززززززززين ملعزززززززززارف مزززززززززا وراء املعرفزززززززززة متزززززززززدن, كمزززززززززا أسزززززززززيرت النتزززززززززائج إلزززززززززى أن هنزززززززززا  فرو زززززززززا

يزززززززززززة( ال الثزززززززززززة فزززززززززززي مجزززززززززززال ذات داللزززززززززززة إحصزززززززززززائية فزززززززززززي مسزززززززززززتوى امزززززززززززتال  املتعلمزززززززززززين تشزززززززززززكال املعرفزززززززززززة )مزززززززززززا وراء املعرف

 لتياعزززززززززل متغيزززززززززري التحصزززززززززيل مزززززززززع املسزززززززززتوى الدرا ززززززززز ي, 
 
 ملتغيزززززززززر التحصزززززززززيل, وكزززززززززذلك تبعزززززززززا

 
اإلعزززززززززداد لالمتحانزززززززززات تبعزززززززززا

 ملتغيزززززززززززر ال ززززززززززز س 
 
وال توجزززززززززززد فزززززززززززروق ذات داللزززززززززززة إحصزززززززززززائية فزززززززززززي مسزززززززززززتوى امزززززززززززتال  املتعلمزززززززززززين اتشزززززززززززكال املعرفزززززززززززة تبعزززززززززززا

التحصززززززززززل مزززززززززع ال زززززززززز س, أو لتياعززززززززززل املتغيززززززززززرات ال الثززززززززززة  واملسزززززززززتوى الدرا زززززززززز ي كززززززززززل علززززززززززى انيزززززززززراد, أو لتياعززززززززززل متغيززززززززززري 

 مجتمعة. 

( إلززززززززززى تحززززززززززديث مسززززززززززتوى امززززززززززتال  املتعلمززززززززززين مل ززززززززززارات مززززززززززا وراء املعرفززززززززززة )التخطززززززززززي , David,2001وهززززززززززدفت دراسززززززززززة )

ومرا بززززززززززززة تنييززززززززززززذ ال ززززززززززززدف, والتقززززززززززززويم( ومززززززززززززا إذا كانززززززززززززت الوصززززززززززززيات الخاصززززززززززززة بززززززززززززاملتعلمين فيمززززززززززززا يتعلززززززززززززق بطززززززززززززرق حززززززززززززل 

وكيات مزززززززززا رواء املعرفزززززززززة وركززززززززززت هزززززززززذه الدراسزززززززززة علزززززززززى الوروتوكزززززززززوالت امل تو زززززززززة لعمليزززززززززات املسزززززززززائل تولزززززززززح دليزززززززززل سزززززززززل

 فززززززي  مزززززززادة ال زززززززر  24حززززززل املسزززززززائل تحززززززد فصزززززززول علزززززززم ال وززززززر باملدرسزززززززة ال انويزززززززة وتكونززززززت عينزززززززة الدراسززززززة مزززززززن 
 
متعلمزززززززا

ت وتززززززززززم حيزززززززززث اشززززززززززتر  الباحززززززززززث أن يكزززززززززون املشززززززززززاركون فززززززززززي هززززززززززذه الدراسزززززززززة لززززززززززداهم الخوززززززززززرة فززززززززززي ال تابزززززززززة فززززززززززي الرياضززززززززززيا

إعطززززززاء املتعلمززززززين مسززززززألة واحززززززدة كززززززل يززززززوم وملززززززدة سززززززتة أيززززززام دراسززززززية متواصززززززلة فززززززي بدايززززززة اليصززززززل حيززززززث يطلززززززب مززززززن 

املتعلمززززززززين كتابززززززززة جميزززززززززع مززززززززا يي ززززززززرون فيزززززززززم  بززززززززل وفزززززززززي أثنززززززززاء وبعززززززززد العزززززززززل. وبعززززززززد تحليززززززززل الوروتوكزززززززززوالت امل تو ززززززززة فزززززززززي 

د وتضززززززززززززمينات م مززززززززززززة لززززززززززززتعلم وتعلززززززززززززم ضززززززززززززوء م ززززززززززززارات مززززززززززززا وراء املعرفززززززززززززة دلززززززززززززت النتززززززززززززائج علززززززززززززى أن ال تابززززززززززززة ل ززززززززززززا أبعززززززززززززا

 فزززززززززززززي كتابزززززززززززززات املتعلمزززززززززززززين حزززززززززززززول طزززززززززززززرق حل زززززززززززززم حيزززززززززززززث ات زززززززززززززح 
 
الرياضزززززززززززززيات وكزززززززززززززان اإلطزززززززززززززار مزززززززززززززا وراء املعرفزززززززززززززي والزززززززززززززعا

التخطززززززززززي  فززززززززززي مرحلززززززززززة التوجيززززززززززم الخاصززززززززززة بحززززززززززل املسززززززززززألة الرياضززززززززززية, ومرا بززززززززززة تنييززززززززززذ ال ززززززززززدف فززززززززززي مرحلززززززززززة تنييززززززززززذ 

 املسألة, و  ر التقويم في محلة التأكد من صعة العل.

( لل شزززززززف عزززززززن أثزززززززر كزززززززل مزززززززن املوهبزززززززة والتيزززززززوق فزززززززي التحصزززززززل واسزززززززتخدام معرفزززززززة 2003اءت دراسزززززززة )أبزززززززو عليزززززززاء, وجززززززز

مززززززززا وراء املعرفززززززززة لززززززززدى املتعلمززززززززين فززززززززي الصززززززززف العاشززززززززر فززززززززي اتردن فززززززززي مجززززززززال اإلعززززززززداد لالمتحانززززززززات وأدا هززززززززا , وتكونززززززززت 

 ممزززززززززززززن التحقزززززززززززززوا بمدرسزززززززززززززة اليو يزززززززززززززل و  (94)العينزززززززززززززة مزززززززززززززن 
 
 موهو زززززززززززززا

 
 ممزززززززززززززن  (94)متعلمزززززززززززززا

 
 تحصزززززززززززززيليا

 
 متيو زززززززززززززا

 
متعلمزززززززززززززا

% فززززززززي مسزززززززززتوى 97التحقززززززززوا باملززززززززدار  العامززززززززة مزززززززززن مززززززززدار  مززززززززدين ي عمزززززززززان والزر ززززززززاء والززززززززذين تزيززززززززد معزززززززززدال هم عززززززززن 

الصززززززززززززززف التاسززززززززززززززع, وطبززززززززززززززق أداة الدراسززززززززززززززة املكونززززززززززززززة مززززززززززززززن أشززززززززززززززكال ومعززززززززززززززارف مززززززززززززززا رواء املعرفززززززززززززززة ال الثززززززززززززززة )التقريريززززززززززززززة 

قززززززززززززرة لقيززززززززززززا  مسززززززززززززتوى امززززززززززززتال  املتعلمززززززززززززين ل ززززززززززززذه املعرفززززززززززززة ( ف45واإلجرائيززززززززززززة والشززززززززززززرطية( وتكونززززززززززززت املقيززززززززززززا  مززززززززززززن )

وتوصزززززززززززلت الدراسزززززززززززة إلزززززززززززى أن املوهزززززززززززو ين يسزززززززززززتخدمون معرفزززززززززززة مزززززززززززا وراء املعرفزززززززززززة )التقريريزززززززززززة والشزززززززززززرطية ( أك زززززززززززر مزززززززززززن 
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  عبداللطيف الزكري   أثر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في مادة الرياضيات
 

 بززززززززززززين ال  سززززززززززززين فززززززززززززي 
 
. كمززززززززززززا أشززززززززززززارت النتززززززززززززائج إلززززززززززززى عززززززززززززدم وجززززززززززززود فززززززززززززروق ذات داللززززززززززززة إحصززززززززززززائيا

 
املتيززززززززززززو ين تحصززززززززززززيليا

 فة.استخدام معارف ما وراء املعر 

الزززززززززى معرفززززززززززة أثززززززززززر اسززززززززززتعمال اسزززززززززتراتيجية التسززززززززززاؤل الززززززززززذاتي فززززززززززي تحصززززززززززيل  (2010وهزززززززززدفت دراسززززززززززة جاسززززززززززم و محمززززززززززد )

( 50)عينزززززززززة مكونزززززززززة مزززززززززن  اختيزززززززززار تزززززززززم  .الصزززززززززف ال زززززززززاني متوسززززززززز  فزززززززززي مزززززززززادة الرياضزززززززززيات وذكزززززززززاءاهن املتعزززززززززددة طالبزززززززززات

ي درسزززززززززت باسزززززززززتراتيجية حزززززززززداهما تم زززززززززل التجريبيزززززززززة و ال زززززززززاطالبزززززززززة, ( 50)طالبزززززززززة, موزعزززززززززة علزززززززززى شزززززززززعبتين لكزززززززززل شزززززززززعبة 

, و ززززززززززززد )االسززززززززززززتقرائية(املجموعززززززززززززة الضززززززززززززابطة ال ززززززززززززي درسززززززززززززت حسززززززززززززب الطريقززززززززززززة التقليدية واتخززززززززززززرى التسززززززززززززاؤل الززززززززززززذاتي, 

مقيززززززززا  للززززززززذكاءات املتعززززززززددة  واعتمززززززززادفقززززززززرة , (50)بنززززززززاء اختبززززززززار تحصززززززززيلي مكززززززززون مززززززززن  تطلززززززززب البحززززززززث تززززززززوفير أداتززززززززين

علززززززززى املجمززززززززوعتين,  اتداتززززززززينبعززززززززد تطبيززززززززق . فقززززززززرة( 32)مكززززززززون بصززززززززيغتم النهائيززززززززة مززززززززن ( 2010)الززززززززذي أعدتززززززززم الياسززززززززري 

-T)  التززززززائي لعي تززززززين مسزززززززتقلتين االختبززززززار باسززززززتخدام  إحصزززززززائياالتجريبيززززززة و الضززززززابطة و جمززززززع البيانززززززات و تحليل ززززززا 

test)ما يأتي   رت النتائج أ- 

 التجريبيزززززززة بزززززززين مجمزززززززوع ي البحزززززززث فزززززززي متوسززززززز  تحصزززززززيل طالبزززززززات املجموعزززززززة إحصزززززززائية داللزززززززةفزززززززرق ذو  يوجزززززززد  -1

ولصززززززززززززززززالح االعتياديززززززززززززززززة ال ززززززززززززززززي درسززززززززززززززززت باسززززززززززززززززتراتيجية التسززززززززززززززززاؤل الززززززززززززززززذاتي والضززززززززززززززززابطة ال ززززززززززززززززي درسززززززززززززززززت بالطريقززززززززززززززززة 

 .التجريبية

التجريبيززززززززززة  املجمززززززززززوعتين تفززززززززززرادبززززززززززين متوسززززززززززطي تنميززززززززززة الززززززززززذكاءات املتعززززززززززددة  إحصززززززززززائية داللززززززززززةيوجززززززززززد فززززززززززرق ذو   -2

 .االعتياديةال ي درست باستراتيجية التساؤل الذاتي والضابطة ال ي درست بالطريقة 

 تعقيب عام على الدراسات السابقة: 

مزززززززن خززززززززالل مراجعززززززززة الدراسزززززززات السززززززززابقة أكززززززززدت هززززززززذه الدراسزززززززات علززززززززى ضززززززززرورة تززززززززدريب املتعلمزززززززين علززززززززى م ززززززززارات مززززززززا 

وراء املعرفززززززززة, وتب زززززززز  اسززززززززتراتيجيا ها فززززززززي التززززززززدريس داخززززززززل الصززززززززف, وأجريززززززززت هززززززززذه الدراسززززززززات علززززززززى عينززززززززات مختليززززززززة 

رتبززززززززا   زززززززوي بززززززززين مززززززززا تم زززززززل املسززززززززتويات الصزززززززيية فززززززززي جميززززززززع مراحزززززززل التعلززززززززيم, وتبززززززززين مزززززززن بعززززززززض الدراسزززززززات وجززززززززود ا

وراء املعرفزززززززززة ومزززززززززادة الرياضزززززززززيات, وكانزززززززززت نتزززززززززائج مع زززززززززم الدراسزززززززززات إيجابيزززززززززة, والدراسزززززززززات السزززززززززابقة كانزززززززززت مضزززززززززمنة 

 مها إستراتيجية التساؤل الذاتي ال ي أن بصددها في هذه الدراسة.  

 

 اجراءات البحث :

: فروض 
ً
 : البحثأوال

 اختبززززززار  طززززززالب املجمززززززوعتين )التجريبيززززززة والضززززززابطة( فززززززيال يوجززززززد فززززززرق ذي داللززززززة إحصززززززائية عنززززززد مسززززززتوى درجززززززات 

 التحصيل.

 :
ً
 : البحث اجراءاتثانيا

جمززززززززززوعتين حقززززززززززق مززززززززززن تكززززززززززافؤ املالتوتززززززززززم للتحقززززززززززق مززززززززززن فرضززززززززززيات الدراسززززززززززة تززززززززززم اسززززززززززتخدام املززززززززززنهج شززززززززززبم التجريبززززززززززي. 

 عليهمززززززززززاالتجريبيززززززززززة و ال
 
كمززززززززززا فزززززززززززي جززززززززززدول ر زززززززززززم  ضززززززززززابطة وذلزززززززززززك بتطبيززززززززززق أدوات الدراسززززززززززة )اختبزززززززززززار التحصززززززززززيل(  بليزززززززززززا

, وال ززززززززززي أ  ززززززززززرت عززززززززززدم وجززززززززززود فززززززززززرق ذي داللززززززززززة إحصززززززززززائية بززززززززززين متوسززززززززززطي درجززززززززززات املجمززززززززززوعتين )عنززززززززززد مسززززززززززتوى (١)

 ( ثم  ام الباحث بتدريس املجموعة التجريبية باستخدام استراتيجيات  التساؤل الذاتي.0.05 >داللة 

 جموعتين( التأكد من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب امل1جدول)
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Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 
     

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 
 
 
 

 بليق
Equal variances assumed 

Equal variances not 
assumed 

f 

 
 

Sig. 

 
 
t 

 

 
 
df 
 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

 
Std. Error 
Difference 

 
Upper 

 
Lower 

. 
 
 

103 

 

 

 
 
 

 

.750 

 

 
 
 

-.140- 
-.140- 

 
 
 
40 

39.616 

 
 
 

.889 

.889 

 
 

 
-.04762 
-.04762 

 
 
 

.33940 

.33940 

 
 

 
-.73357 
-.73378 

 
 

 
.63834 
.63854 

 

حيزززززززززززث يبزززززززززززين هزززززززززززذا ال زززززززززززدول عزززززززززززدم وجزززززززززززود فززززززززززززروق ذات داللزززززززززززة إحصزززززززززززائية بزززززززززززين طزززززززززززالب املجمزززززززززززوعتين ممزززززززززززا يع ززززززززززززي أن 

 ( في اختبار التحصيل القبلي..t- testاملجموعتين متجانسة ومتكافنة, وذلك باستخدام )

 : وعينة البحثثالثا: مجتمع 

و زززززززززد تكونزززززززززت عينزززززززززة  الدراسزززززززززة مزززززززززن جميزززززززززع طزززززززززالب الصزززززززززف الخزززززززززامس االبتزززززززززدائي فزززززززززي مدينزززززززززة الريزززززززززاض.يتكزززززززززون مجتمزززززززززع 

الدراسزززززززة مزززززززن جميزززززززع طزززززززالب الصزززززززف الخزززززززامس االبتزززززززدائي فزززززززي مدرسزززززززة خبيزززززززب بزززززززن عزززززززدي االبتدائيزززززززة بمدينزززززززة الريزززززززاض, 

( وتتراو  أعمارهم من 42والبال  عددهم )
 
 أش ر.  4سنة و (11)أش ر إلى  (8)سنوات و  (10)طالبا

: إجراءات را
ً
 :البحثبعا

 اختيار املحتوى العلمي: .1

تززززززززززم اختيززززززززززار موضززززززززززو  الززززززززززدائرة وخصائصزززززززززز ا مززززززززززن مقززززززززززرر الصززززززززززف الخززززززززززامس االبتززززززززززدائي اليصززززززززززل الدرا زززززززززز ي اتول 

هزززززززززز, وذلزززززززززك تن موضزززززززززو  الزززززززززدائرة يحتزززززززززوي علزززززززززى امليزززززززززاهيم ال ندسزززززززززية, باإلضزززززززززافة إلزززززززززى الرسزززززززززوم 1431-1430مزززززززززن عزززززززززام 

 في بداية تدري هم على هذه امل ارة. ال ندسية املحسوسة, مما يتير للطالب في
 
 التأمل والتي ير وخصوصا

 :البحث. إعداد أدوات 2

 االختبار التحصيلي:                                                                   

 ..الهدف العام من االختبار 

الزززززززززززدائرة وخصائصززززززززززز ا عينزززززززززززة الدراسزززززززززززة( فزززززززززززي موضزززززززززززو  ) يزززززززززززا  تحصزززززززززززيل طزززززززززززالب الصزززززززززززف الخزززززززززززامس االبتزززززززززززدائي 

 هز.1430 لعام

 ..صياغة مفردات االختبار 

فقزززززرات تمزززززت صزززززيا تها بطريقزززززة االختيزززززار مزززززن املتعزززززدد مزززززع وجزززززود أربزززززع بزززززدائل ماعزززززدا ) 9(يتكزززززون االختبزززززار مزززززن 

 فتكون اإلجابة عليها من خالل الرسم.  )4 ,7(اليقرة

 

 الطريقة
 (ليبق )

 ( Std. Deviation)املعياري   االحنراف  (Mean)  املتوسط

 تقليدية
 

3.0952 1.04426 

 1.15264 3.1429 االستراتيجية
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 ..صدق االختبار 

 ززززززززام الباحزززززززززث بصزززززززززيا ة االختبززززززززار فزززززززززي صزززززززززورتم اتوليزززززززززة وذلززززززززك بعزززززززززد  زززززززززراءة املوضززززززززو  وتحليلزززززززززم بشزززززززززكل ميصزززززززززل, 

  ( ,(١)ملعزززززززق ر ززززززززم)ثزززززززم عرضززززززززم علزززززززى املح مززززززززين 
 
و زززززززد تززززززززم تعززززززززديل االختبزززززززار فززززززززي ضزززززززوء  را هززززززززم ليصزززززززبر االختبززززززززار جززززززززاهزا

 .((٢ملعق ر م)للتطبيق)

 ..التجريب االستطالعي لالختبار التحصيلي 

 مززززززززن  يززززززززر أفززززززززراد العينززززززززة 21بززززززززار بصززززززززورتم النهائيززززززززة علززززززززى عينززززززززة مؤليززززززززة مززززززززن )و ززززززززد طبززززززززق االخت
 
لعسززززززززاب ( طالبززززززززا

(, وتزززززززززززم اسزززززززززززتخراع معامزززززززززززل ارتبزززززززززززا  بيرسزززززززززززون فكانزززززززززززت tast-retestبطريقزززززززززززة إعزززززززززززادة االختبزززززززززززار )وذلزززززززززززك  ثبزززززززززززات االختبزززززززززززار

 ( و د عدت هذه الدرجة مناسبة ت راض الدراسة. 0,88 يمتم )

 تنفيذ التجربة: 

, وبعزززززززززد 
 
 زززززززززام الباحزززززززززث بتطبيزززززززززق أدوات الدراسزززززززززة اختبزززززززززار التحصزززززززززيل, علزززززززززى املجمزززززززززوعتين التجريبيزززززززززة والضزززززززززابطة  بليزززززززززا

التحقززززززززززق مززززززززززن عززززززززززدم وجززززززززززود فززززززززززرق ذي داللززززززززززة إحصززززززززززائية بززززززززززين متوسززززززززززطي درجززززززززززات املجمززززززززززوعتين.  ززززززززززام معلززززززززززم الصززززززززززف 

ا حصزززززززل علزززززززى بتزززززززدريس املجمزززززززوعتين وهزززززززذا املعلزززززززم يحمزززززززل شززززززز ادة بكزززززززالوريو  تر زززززززوي فزززززززي تخصزززززززر الرياضزززززززيات, كمززززززز

تقززززززززززدير امتيززززززززززاز فززززززززززي تقززززززززززويم اتداء الززززززززززو ييي خززززززززززالل السززززززززززنوات اإلحززززززززززدى عشززززززززززر املاضززززززززززية )وهززززززززززذا املعلززززززززززم مززززززززززن املعلمززززززززززين 

 املتمي ين وذلك بش ادة املشرف التربوي الذي يشرف عليم(. 

 :البحثنتائج 

 :البحثنتائج فرضية 

طي درجزززززززززززززززات طزززززززززززززززالب تزززززززززززززززنر فرضزززززززززززززززية الدراسزززززززززززززززة علزززززززززززززززى أنزززززززززززززززمي ال يوجزززززززززززززززد فزززززززززززززززرق ذي داللزززززززززززززززة إحصزززززززززززززززائية بزززززززززززززززين متوسززززززززززززززز 

املجمزززززززززززوعتين )التجريبيزززززززززززة والضزززززززززززابطة( فزززززززززززي التحصزززززززززززيل بعزززززززززززد تدريسززززززززززز م باسزززززززززززتخدام اسزززززززززززتراتيجية التسزززززززززززاؤل الزززززززززززذاتيي. 

( فززززززززي t-testوالختبززززززززار صززززززززعة هززززززززذا اليززززززززرض تززززززززم حسززززززززاب متوسزززززززز  درجززززززززات املجمززززززززوعتين واالنحززززززززراف املعيززززززززاري و يمززززززززة )

 كما يلي   ( ٢جدول رقم )  االختبار البعدي

 ( ٢جدول رقم ) 

 ( في االختبار البعديt-test)متوس  درجات املجموعتين واالنحراف املعياري و يمة   

 
Group Statistics 

 ( Std. Deviation)املعياري   االحنراف  (Mean)  املتوسط )بعدي( الطريقة
 1.77817 4.5238 تقليدية

 1.01653 7.6667 االستراتيجية
 
 

Independent Samples Test 
 
 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

     
95% Confidence Interval 

of the Difference 

 
 
 

 بعدي
Equal variances assumed 

Equal variances not 
assumed 

f 

 
 

Sig. 

 
 
t 

 
 
df Sig. (2-

tailed) 
Mean 
Difference 

 
Std. Error 
Difference 

 
Upper 

 
Lower 

8.010 

 

 
 

.007 

 

 
 

-7.032 
.-7.032 

 

 
 
40 

31.811 

 
 

.000 

.000 

 

-3.14286 
-3.14286 

 
 

.44696 

.44696 

 
-2.23952 
-2.23222 

 
-4.04620 
-4.05350 
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فزززززززززززززززرق ذي داللزززززززززززززززة إحصزززززززززززززززائية بزززززززززززززززين متوسزززززززززززززززطي درجزززززززززززززززات طزززززززززززززززالب  وجزززززززززززززززود :(2رقيييييييييييييييم) ويتبيييييييييييييييي  مييييييييييييييين ال يييييييييييييييدول 

 املجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل البعدي, وذلك لصالح املجموعة التجريبية. 

 مناقشة النتائج: 

مززززززززززن العززززززززززرض السززززززززززابق يرجززززززززززع الباحززززززززززث هززززززززززذه النتيجززززززززززة إلززززززززززى أن اسززززززززززتخدام اسززززززززززتراتيجية التسززززززززززاؤل الززززززززززذاتي فززززززززززي أثنززززززززززاء 

ة, سزززززززززاعد الطزززززززززالب علزززززززززى الزززززززززتعلم اليعزززززززززال, حيزززززززززث اشزززززززززتر  الطزززززززززالب بطريقزززززززززة ثنائيزززززززززة فزززززززززي تعلزززززززززم دراسزززززززززة فصزززززززززل الزززززززززدائر 

الرياضززززززززززيات, ممززززززززززا أدى إلززززززززززى دمج ززززززززززم فززززززززززي العمليززززززززززة التعليميززززززززززة, فبززززززززززدءا بتقليززززززززززد معلم ززززززززززم فززززززززززي طريقززززززززززة شززززززززززر  خطززززززززززوات 

العززززززززل, والتي يززززززززر فيهززززززززا ورا ززززززززب وتأمززززززززل كززززززززل طالززززززززب تي يززززززززر زميلززززززززم فيمززززززززا يقززززززززوم بززززززززم مززززززززن حززززززززل للمسززززززززالة الرياضززززززززية, ومززززززززا 

يطرحزززززززززززم مزززززززززززن تسزززززززززززاؤل فانتقلزززززززززززت عمليزززززززززززة الزززززززززززتعلم مزززززززززززن املعلزززززززززززم إلزززززززززززى الطزززززززززززالب, و التزززززززززززالي ارتيزززززززززززع أداء طزززززززززززالب املجموعزززززززززززة 

 التجريبية في التحصيل.

 طزززالب تحصزززيل زيزززادة فزززي كبيزززر اثزززر ل زززا التزززدريس فزززي الزززذاتي التسزززاؤل سزززتراتيجية ا اسزززتخدام كمزززا يتبزززين أن 

 والزززذين تزززم تدريسززز م  الضزززابطة باملجموعزززة مقارنزززة االسزززتراتيجية مهزززذه درسزززوا الزززذين التجريبيزززة املجموعزززة

  :التالية لاسباب ذلك ثالباح ويعزو  االعتيادية, بالطريقة

النقزززاط وطزززر   علززى والقزززدرة العال زززات, ملعرفزززة وادرا  كبيزززرة امكانيززة الزززذاتي التسززاؤل  اسزززتراتيجية تززوفر -1

  .ذاتية اسنلة إنتاع من يم ن مما عنها, واإلجابةاتسنلة 

 تيجيةرااسززت دور  ان اذ , الززذاتي التسززاؤل  باسززتعمال يزززداد البالطزز عنززد الرياضززيات مززادة فززي التحصززيل ان -2

 املززدر  اسززنلة وان التسززاؤل  ي يززره الززذيو  داخززل ر ززرة الصززف التياعززل فاعليززة الززى يعززود الززذاتي التسززاؤل 

بززين املعلززم  واملتبززادل املشززتر  رف مسززتوى االتصززال فززي فعالززة بطريقززة تسزز م الززدر  اثنززاء فززي تطززر  ال ززي

 ليعوزززروا للطززالب اليزززرص اتاحززة فزززي ايجابززا يزززؤثر الزززذيوالطززالب وكزززذلك بززين الطزززالب مزززع بعضزز م الزززبعض و 

 . السابقة معارف ن ون ويطور  م هراخو عن

مزززززززززززززن خطزززززززززززززوات  ممزززززززززززززا تتضزززززززززززززمنتسزززززززززززززاعد اسزززززززززززززتراتيجية التسزززززززززززززاؤل الزززززززززززززذاتي مزززززززززززززن ال قزززززززززززززة بزززززززززززززالنيس وذلزززززززززززززك بسزززززززززززززبب 

 والزززح مزززن تياعززل الطزززالب متسلسززلة للزززدر  ممززا كزززان لزززم اتثززر ال
 
  عقليزززا

 
 النجزززا  نحزززو ممهززز يسزززير وهزززذا وعاطييزززا

 درا هم.و ق بالنيس بال قة املعزز 

 التوصيات: 

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذه الدراسة، يوص ي الباحث بما يلي: 

حيززززززززث أن نتززززززززائج هززززززززذه الدراسززززززززة كانززززززززت إيجابيززززززززة فززززززززي زيززززززززادة التحصززززززززيل فزززززززز ن ذلززززززززك يسززززززززتد ي تضززززززززمين اسززززززززتراتيجية  -1

 التساؤل الذاتي في منهج الرياضيات. 

تطززززززززززززوير بززززززززززززرامج إعززززززززززززداد معلززززززززززززم الرياضززززززززززززيات, وتززززززززززززدري هم علززززززززززززى اسززززززززززززتخدام االسززززززززززززتراتيجيات العدي ززززززززززززة فززززززززززززي التعلززززززززززززيم  -2

 ما وراء املعرفة في فترة التدريب امليداني.  والتعلم ال ي تحث على التي ير ومنها استراتيجيات

تزززززززززززززززززدريب املتعلمزززززززززززززززززين علزززززززززززززززززى م زززززززززززززززززارات مزززززززززززززززززا رواء املعرفزززززززززززززززززة, واسزززززززززززززززززتراتيجيا ها, ومعرفزززززززززززززززززة سزززززززززززززززززبب اسزززززززززززززززززتخدام كززززززززززززززززززل  -3

 استراتيجية, وفائد ها, ودروها في العملية التعليمية.

  إجراء دراسات مماثلة في مختلف مراحل التعليم العام. -4
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