
  
  
 

 
 

 

 

 
  




Effectiveness of Using Self-Questioning Strategy in Teaching  
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 بحث مقدم للحصول على درجة الماجستیر في التربیة

 " تخصص مناھج وطرق تدریس اللغة العربیة"
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 إشراف 
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 كلیة التربیة
 قسم المناھج وطرق التدریس

 
 



  البحثملخص 

  المقدمة:

ملا يتسم به هذا العصر من تطورات علمية سريعة ومتالحقة، وما  تواجه العملية التعليمية العديد من التحديات نظراً  
يترتب علي ذلك من تراكم وتضاعف سريع للمعرفة يف خمتلف ااالت، ويف سبيل ذلك فقد كثف التربويون من املتخصصني 

صرة املبنية علي نظريات جهودهم، واجتهوا حنو االستفادة من النماذج والتطبيقات واالستراتيجيات واملداخل التدريسية املعا
طرق ثناء وتشجيع املتعلم، وأخري تثري التساؤل حول ما جيري  ؛حديثة،  تؤكد علي العوامل اخلارجية املؤثرة يف التعلم مثل

ستراتيجيات التدريسية احلديثة اليت تتبع للتغلب علي أوجه القصور يف التدريس مثل وتوجد العديد من االداخل عقل املتعلم، 
  .  التساؤل الذايت اتيجيةاستر

  :البحثمشكلة   

حتددت مشكلة البحث احلايل يف القصور والضعف يف استراتيجيات تدريس القراءة؛ مما أثر سلباً على مستوى 
إىل االعتماد يف تدريس موضوعات القراءة علي الطرق  -من وجهة نظر الباحث  -التالميذ الدراسي، ويرجع ذلك الضعف 

  التدريس، مما يعد قصوراً من جانب املعلمني. اليت ترتكز علي التلقني واحلفظ، وإغفال الطرائق احلديثة يف

وجتاوباً مع هذه املشكلة، جاء البحث احلايل لعالج القصور والضعف يف أساليب واستراتيجيات تدريس القراءة ، 
 من خالل استخدام استراتيجية التساؤل الذايت يف تدريس القراءة، ملعرفة تأثريها علي تنمية بعض مهارات الفهم القرائي

    :وبعض مهارات الكتابة، لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي األزهري وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  :البحثسؤاال 

 تالميذعض مهارات الفهم القرائي لدي فاعلية استخدام استراتيجيات" التساؤل الذايت " يف تدريس القراءة علي تنمية ب ما – ١
  الصف الثاين اإلعدادي األزهري؟  

ما فاعلية استخدام استراتيجيات" التساؤل الذايت " على تنمية بعض مهارات الكتابة لدي تالميذ الصف الثاين اإلعدادي  -٢
  األزهري؟

  :  البحثفرضا 

ءة باستخدام اليت درست موضوعات القرا التجريبية ةحصائية بني متوسطي درجات اموعيوجد فرق ذو داللة إ -١
مهارات الفهم القرائي  ختباريف التطبيق البعدي ال اليت درست بالطريقة املعتادة وعة الضابطةوام استراتيجية التساؤل الذايت
  لصاحل اموعة التجريبية.



باستخدام اليت درست موضوعات القراءة  يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات اموعة التجريبية  - ٢ 
ختبار مهارات الكتابة لصاحل يف التطبيق البعدي ال اليت درست بالطريقة املعتادة وعة الضابطةوام استراتيجية التساؤل الذايت

  اموعة التجريبية.

  :البحثهدفا 

  ق ما يلي:تحقالاحلايل إيل  البحثهدف 

تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ  القراءة علىساؤل الذايت يف تدريس فاعلية استخدام استراتيجية الت -  ١
  الصف الثاين اإلعدادي األزهري .

تنمية بعض مهارات الكتابة لدى تالميذ الصف الثاين  فاعلية استخدام استراتيجية التساؤل الذايت يف تدريس القراءة على -٢
  اإلعدادي األزهري.

  :البحثأهمية 

  :احلايل يف البحثمتثلت أمهية 

على دروس معدة  من خالل كُتيب التلميذ املشتمل توعية التالميذ بأمهية وكيفية استخدام استراتيجية التساؤل الذايت -١
  ستراتيجية التساؤل الذايت.الوفقاً 

م إرشادي للمعل تدريس القراءة من خالل دليل ام  استراتيجية التساؤل الذايت يفتوعية املعلمني بأمهية وكيفية استخد -٢
  ستراتيجية.معد وفق هلذه اال

  زهري.لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي األقائمة مبجاالت ومهارات الكتابة املناسبة  البحث قدمت -١

  :البحثحدود 

  :احلايل على البحثحدود  اقتصر

  جمموعة من تالميذ الصف الثاين اإلعدادي مبعهد آبار الوقف اإلعدادي الثانوي األزهري بنني.  -١

  كتاب املطالعة على تالميذ الصف الثاين اإلعدادي األزهري. دروس القراءة املقررة يفبعض  -٢

بعض مهارات الفهم القرائي، وكذلك بعض مهارات الكتابة املناسبة لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي األزهري مبعهد آبار  -٣
  الوقف اإلعدادي الثانوي بنني .



،ومت تطبيق وهى من استراتيجيات ما وراء املعرفة لتدريس موضوعات القراءة املقررة ستراتيجية التساؤل الذايتااستخدام  -٤
  .٧/١٢/٢٠١٦إىل  ٢٠١٦/ ٢٥/١٠التجربة بتاريخ 

  :البحثمواد وأدوات 

  :يف البحثمتثلت مواد وأدوات 

  الباحث).قائمة مبهارات الفهم القرائي املناسبة لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي األزهري (إعداد  -١

  قائمة لبعض مهارات الكتابة املناسبة لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي األزهري (إعداد الباحث). -٢

  كُتيب التلميذ معد وفقاً الستراتيجية التساؤل الذايت (إعداد الباحث). -٣

  دليل إرشادي للمعلم (إعداد الباحث). -٤

  اين اإلعدادي األزهري (إعداد الباحث).اختبار مهارات الفهم القرائي لتالميذ الصف الث -٥

  اختبار مهارات الكتابة لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي األزهري (إعداد الباحث).  - ٦ 

  :البحثمنهج 

  ما يلى: احلايل البحث استخدم

  مسح  الدراسات السابقة، وىف عرض اإلطار النظري للبحث. املنهج الوصفي يف -١

جتريبية درست موضوعات القراءة  للبحث جمموعتني، أحدمها تضمن التصميم التجرييب جرييب، حيثاملنهج شبه الت -٢
  ستخدام استراتيجية التساؤل الذايت واألخرى ضابطة درست موضوعات القراءة بالطريقة املعتادة.اب

  : البحثمتغيرات 

  ة لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي األزهري.تدريس القراء دام استراتيجية التساؤل الذايت يفاملتغري املستقل متثل يف استخ -١

  :  املتغريان التابعان ومتثال يف -٢

  بعض مهارات الفهم القرائي. -أ

  بعض مهارات الكتابة.   -ب

  ) املتغريات الضابطة وتشمل: ٣



  املستوي االجتماعي واالقتصادي. -٣كثافة الفصول .       -٢العمر الزمين .          -١

  الفترة الزمنية للتجريب. -٦القائم بالتدريس.      -٥الطبيعية.     الظروف  -٤

  :البحثإجراءات  

  اتبع الباحث اخلطوات اآلتية: ضيهواختبار صحة فر البحثلإلجابة عن أسئلة 

  اسة.رطالع علي بعض الكتابات النظرية والبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الداال -١

   حول:دراسة نظرية   -٢

  وارتباطها مبا وراء املعرفة، ومراحلها).ايت من حيث (مفهومها، وأمهيتها، استراتيجية التساؤل الذ -

  وعالقة القراءة بالكتابة) ،يالفهم القرائوعالقة القراءة ب ، وأمهيتها حيث ( مفهومها، القراءة من -

  ومهاراته، ومستوياته). مهيته،أ(مفهومه، العوامل املؤثرة فيه، والفهم القرائي  -

  وأهدافها). والعوامل املؤثرة فيها ، ومهاراا، مفهومها، وأمهيتها،الكتابة ( -

  إعداد قائمة مبهارات الفهم القرائي وكذلك مهارات الكتابة املناسبة لتالميذ املرحلة اإلعدادية. -٣

  ة للقائمة يف ضوء آراء السادة احملكمني.عرض القائمة علي جمموعة من احملكمني والتوصل إيل الصورة النهائي -٤

  ة املقررة وفقاً الستراتيجية التساؤل الذايت وعرضه على السادة احملكمني.اءتيب التلميذ لتدريس موضوعات القرإعداد كُ -٥

  ستراتيجية التساؤل الذايت وعرضه على السادة احملكمني.الاملعلم وفقاً  إعداد دليل -٦

ختبار مهارات الفهم القرائي لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي األزهري وعرضه علي السادة احملكمني لتحديد اإعداد  -٧
  صالحيته للتطبيق. 

إعداد اختبار مهارات الكتابة لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي األزهري وعرضه علي جمموعة من السادة احملكمني لتحديد  -٨
  صالحيته للتطبيق. 

  مهارات الكتابة .ر مهارات الفهم القرائي واختبا ختباراصدق وثبات  التأكد من -٩

تطبيقاً قبلياً ورصد النتائج  البحثالفهم القرائي واختبار مهارات الكتابة على التالميذ جمموعة  ختبار مهاراتاتطبيق  - ١٠
  ومعاجلتها إحصائياً.



الذايت لتالميذ اموعة التجريبية علي أن تدرس اموعة ستراتيجية التساؤل ايس موضوعات القراءة املُعدة وفق تدر - ١١
  الضابطة نفس احملتوي بالطريقة املعتادة.

ورصد النتائج ومعاجلتها  البحثت الكتابة واختبار الفهم القرائي علي التالميذ جمموعة اختبار مهارالتطبيق البعدي ال - ١٢
  إحصائياً.

  رصد النتائج وحتليلها وتفسريها. - ١٣

  .البحثتقدمي التوصيات واملقترحات بناًء علي نتائج  - ١٤

  

  

  :البحثنتائج 

تدريس القراءة على تنمية بعض  يف فاعلية استراتيجية التساؤل الذايتللدراسة إىل  يحصائأظهرت نتائج التحليل اإل
ملهارات الفهم  يدرجات االختبار البعد التحسن الدال يف وبعض مهارات الكتابة، ظهر ذلك يف مهارات الفهم القرائي

ملهارات الكتابة للمجموعة التجريبية،  يدرجات االختبار البعد التحسن الدال يف يف للمجموعة التجريبية، وكذلك يالقرائ
 يدل على التأثري )، مما٠و٠٥(لكال االختبارين قيمة "ت" دالة احصائيا عند مستوى  يالتحليل اإلحصائ وقد أظهرت نتائج

   .البحث تنمية املهارات املستهدفة يف وفاعليتها يف الستراتيجية التساؤل الذايت جيايباإل

     البحث:توصيات 

وضوعات من نتائج، متثلت يف تفوق تالميذ اموعة التجريبية، الذين درسوا م احلايل البحثإليه  يف ضوء ما توصل
الذايت، على اموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة املعتادة، ميكن تقدمي التوصيات ستراتيجية التساؤل املطالعة املقررة وفقاً ال

  التالية:

إعادة صياغة مناهج اللغة العربية يف مجيع املراحل التعليمية، وفقاً الستراتيجيات تدريسية حديثة مثل استراتيجية التساؤل  -١
 مية، وتركز علي دوره اإلجيايب.الذايت اليت جتعل من املتعلم حموراً للعملية التعلي

ستراتيجيات اها، بءالعربية قبل اخلدمة وأثنا توجيه واضعي املناهج ومطوريها، بضرورة تضمني برامج تدريب معلمي اللغة -٢
 حديثة يف التدريس، مثل استراتيجية التساؤل الذايت، وكذلك استراتيجيات ما وراء املعرفة، اليت تركز علي العمليات العقلية

  العليا للتالميذ، مما ينعكس إجيابياً علي العملية التعلمية بأثرها.



ستراتيجية التساؤل الذايت، اليت تعلم اس بكليات التربية، خصائص وخطوات تضمني مقررات املناهج وطرق التدري -٣
ستراتيجية، وكيفية ذه االعلى إعداد الدروس وفقاً هل الطالب كيف يتعلم وليس ماذا يتعلم، وكذلك تدريب الطالب املعلمني

 ستخدامها من خالل التربية العملية والتدريس املصغر داخل معامل الكليات.ا

هتمام بتنظيم الفصول الدراسية، بصورة تسمح بتطبيق طرائق تدريسية حديثة، تشجع التالميذ علي الفهم ضرورة اال -٤
 واإلتقان ملا يكتبون ويقرأون.

العربية يف املرحلة اإلعدادية، حبيث تتضمن موضوعاا ومقرراا استراتيجيات تدريسية ضرورة مراجعة مناهج اللغة  -٥
 حديثة، تركز علي الدور اإلجيايب للمتعلمني، مما يزيد دافعيتهم وإقباهلم علي املناهج املقدمة إليهم.

جية التساؤل الذايت، علي أن يقوم ستراتياة، لتدريبهم علي كيفية التدريس بعقد دورات تدريبية للمعلمني أثناء اخلدم -٦
 بالتدريب متخصصون يف املناهج وطرق التدريس.

وطرق جمال طرق تدريس اللغة العربية بصفة عامة،  نتفاع باألحباث احلديثة يفاملوجهني وشيوخ املعاهد، إىل اال لفت أنظار -٧
  حتقيق أقصى حد ممكن من األهداف التعليمية. ستفادة منها يفتدريس القراءة بصفة خاصة لال

  

  :البحثمقترحات 

ستراتيجية ا، للكشف عن مدي فاعلية ىى تالميذ املراحل التعلمية األخرجراء دراسات مماثلة للدراسة احلالية، لدإ -١
 التساؤل الذايت يف التدريس هلذه املراحل التعليمية.

 رحلة اإلعدادية، تتناول متغريات غري الفهم القرائي ومهارات الكتابة.جراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية للمإ -٢

ستراتيجية التساؤل الذايت يف تدريس البالغة علي تنمية مهارات التذوق األديب والقراءة اأثر برنامج قائم علي استخدام  -٢
 الناقدة لدى طالب املرحلة الثانوية.

والعصف الذهين يف تدريس القراءة على فهم النصوص األدبية وتذوقها لدى ستراتيجية التساؤل الذايت اأثر التكامل بني  -٣
 تالميذ املرحلة الثانوية.

 ستراتيجية التساؤل الذايت وحتصيل تالميذهم.ا ستخدام ا  الك معلمي اللغة العربية مهاراتمتاالعالقة بني  -٤

ام طرائق تدريسية حديثة، تكفل مساندة كتفاء املعلمني بالطرق التقليدية، وإحجامهم عن استخدادراسة عن أسباب  -٥
  املناهج الدراسية. 

 



 




