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 في تحسين التفكير التأممي  PQ4Rفاعمية استراتيجية 
 مة األساسيةفي الرياضيات لدى طالبات المرح

 

 *رشا عمي عنابد/ 
 

  :الممخص
ػػػر  اجميػػػة اسػػػتراتيجية  هػػػد ت  ػػػر تيسػػػيف  PQ4Rالدراسػػػة الياليػػػة إلػػػا تية 

دليؿ . ولتيييؽ ذلؾ، تـ إجداد لدى طالبات الةؼ العاشر األساسرالتفكير التأممر 
 ػػا. أدوات الدراسػػة ومػػف الػػـ التأكػػد مػػف ةػػد  ا واباتلممػػادة التعميميػػة المػػراد تدريسػػ ا و 

و ػػد تػػـ اختيػػار . التػػأممر، واختبػػار التفكيػػر إجػػادة بءػػاد ويػػدة الػػدا رةواشػػتممت جمػػا 
العيءػػة  ةػػديا مػػف ايػػدى المػػدارس التابعػػة لمديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ لمءطيػػة الزر ػػاد 

ـ  تيسػػػيم ف إلػػػا مجمػػػوجتيف  األولػػػا تجريبيػػػة 54) األولػػػا، تكوءػػػت مػػػف ( طالبػػػة، تػػػ
، والااءية ضابطة تكوءت pq4rاستراتيجية خداـ ( طالبة درست باست34تكوءت مف )

 ( طالبة درست بالطريية األجتيادية. 34مف )
جءػػػػػد مسػػػػػتوى الد لػػػػػة  وجود  ػػػػػروؽ دالػػػػػة إيةػػػػػا ياً وأظ ػػػػػرت ءتػػػػػا   الدراسػػػػػة

(α=0.05 ) جمػػػػا اختبػػػػار التفكيػػػػر التػػػػأممر بػػػػيف أداد أ ػػػػراد المجمػػػػوجتيف الضػػػػابطة
 .(PQ4Rر طبؽ جمي ا استراتيجية )التوالتجريبية، ولةالح المجموجة التجريبية

التءسػػػػػيؽ بػػػػػيف وزارة التربيػػػػػة والتعمػػػػػيـ و ػػػػػر ضػػػػػود الءتػػػػػا  ، توةػػػػػر الدراسػػػػػة 
 ػػػػر تػػػػدريس الرياضػػػػيات، والتأكػػػػد مػػػػف  (PQ4Rوالمػػػػدارس لتوظيػػػػؼ اسػػػػتراتيجية )

تضػػميء ا  ػػر المءػػاه  الدراسػػية وتطبيي ػػا  ػػر مختمػػؼ المرايػػؿ الدراسػػية. وضػػرورة 
والطمبة لمتأكد مف امتالك ـ الخبرة لمتعامؿ مع الرياضيات التدريب المكاؼ لممعمميف 

 (.PQ4Rوتطبيؽ استراتيجية )

 التفكير التأممر.، PQ4Rاستراتييية  :الكممات المفتاحية

                                                           

 .دكتوراه أساليب وتدريس/ جامعة اليرموؾ :د/ رشا عمي عناب*  
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The effectiveness of the PQ4R strategy in improving 

reflective thinking among of primary grades students 

Abstract 
The present study aimed to investigate the effectiveness 

of the PQ4R strategy in improving contemplative thinking for 

10th grade students. To achieve this, a guide was prepared for 

the educational subject to be taught and the study tools, and 

then to ensure its honesty and consistency. It included 

rebuilding the unit circle, and a contemplative thinking test. 

The sample was chosen intentionally from one of the schools 

affiliated to the Directorate of Education for the first Zarqa 

district, it consisted of (40) students, they were divided into 

two groups: the first was a pilot consisting of (20) students 

who studied using the pq4r strategy, and the second was 

composed of (20) students who studied The usual way. 

The results of the study showed the presence of 

statistically significant differences at the level of significance 

(α = 0.05) on the contemplative thinking test between the 

performance of the members of the control and experimental 

groups, and in favor of the experimental group that applied the 

strategy (PQ4R). 

In light of the results, the study recommends coordination 

between the Ministry of Education and Schools to employ a 

strategy (PQ4R) in teaching mathematics, and to ensure that it 

is included in the curriculum and applied in the various levels 

of study. And the need for extensive training for teachers and 

students to make sure they have the experience to deal with 

mathematics and implement a strategy (PQ4R). 

Keywords: PQ4R Strategy, Reflection Thinking 
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 :المقدمة
ش د جةر الاورة المعموماتية تد يًا واسعًا  ر المعر ة وتطبييات ا التيءية، ي

األمر الذي  رض جما المؤسسة التعميمية ضرورة ا هتماـ بالبءا المعر ية التر 
باتت تتبع ا تجاهات والءظريات التريوية اليدياة، والتر اهتمت ببءاد العيوؿ 

وكيفية استخدام ا بشكؿ أ ضؿ،  أةبح لزامًا  عر ة،المفكرة اليادرة جما بءاد الم
جما التربية أف تفكػر بمواكبة المستجدات التربوية ومء ا تعديؿ أهدا  ا مف تعديؿ 
تجاهات تفكيره، وأبءيته المعر ية يتا يةؿ إلا المعر ة بءفسه  لسموؾ الطالب وا 

 ر يياته، و د ويف م ا بعمؽ، ويعمؿ جما تطبيي ا  ر يؿ المشكالت التر تواج ه 
، ومف ضمء ا الرياضيات  أدى هذا األمر إلا تطور غالبية المعارؼ والعمـو
بوةف ا مبياًا يياتيًا ءا عًا لمفرد طيمة يياته الدراسية بددًا مف المدرسة مرورًا 

 بالجامعة وخروجه لميياة العممية.
تةؼ به مف  ءجاح العممية التعميمية   يتـ إ  بمساجدة المعمـ،  المعمـ بما ي

كفادات وما يتمتع به مف  درات ورغبة وميؿ لمتعميـ هو الذي يساجد الطالب جما 
إتياف التعمـ وت ي ته  كتساب الخبرات التربوية المءاسبة، ويؤدي المعمـ دورًا بارزًا 
 ر تطوير تدريس الرياضيات لدى الطمبة  ر مرايؿ التعميـ العاـ، وكمما تمكَّف 

التر ييـو بتدريسه وتيديمه لمطمبة بالطريية المءاسبة، وابتعد جف المعمـ مف الميتوى 
أساليب التدريس التيميدية التر تعتمد جما التمييف، أةبح استيعاب الطمبة لما 

،  التدريس الفعاؿ لمرياضيات يتطمب معممًا لديه (3444)األسطؿ،  يتعمموءه أجمؽ
لتعميمر يوؿ المعر ة الرياضية الميدرة جما اتخاذ اليرارات المءاسبة  ر المو ؼ ا

وأهداؼ المء   وبي ة الةؼ الدراسر وياجات الطمبة، وتؤكد وايية مبادئ ومعايير 
الرياضيات المدرسية جما ضرورة   ـ معممر الرياضيات لما يعر ه طالب ـ وما 
ييتاجوف لتعممه ومف اـ ت ي ة الفرص المءاسبة لتعمـ  عاؿ،  المعمـ هو الميور 

اح الطمبة  ر الرياضيات خةوةًا  ر الةفوؼ األولية، وكذلؾ ءجاح الر يس لءج
الطالب  ر الرياضيات يعتمد جما الم ارات أو المعر ة والممارسة التر يؤدي ا 

 . (NCTM, 2000) المعمـ
أجؿ تطوير يجد ج وًداجالمية تبذؿ مء ،والمتتبع لتطور مءاه  الرياضيات
جادت استجابة لمدجوات الوطءية والعالمية  تعمـ الرياضيات وتعميم ا، وهذه الج ود

وطرؽ تيويـ  والتا تدجو  جادة الءظر  ر أهداؼ الرياضيات واستراتيجيات تعميم ا
، مما يستدجر بالضرورة إجادة الءظر  ر ا ستراتيجيات (3444)بدوي،  تعمم ا

 التدريسية المستخدمة والتركيز جما استراتيجيات غير مباشرة وميورها الطالب،
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وأساس ا ا ستيراد وا ستءتاج وا ستيةاد والتفكير الءا د والتفكير التأممر ويؿ 
يمـز  والتفكير الرياضر، ومعر ة درجة تمكف المعمـ مف استخدام ا، وهذا المشكالت

ءاد معمومات ـ، جما اختيار استراتيجيات تدريس تساجد الطمبة جما إغ المعمـ
كساب ـ أساليب التفكير السميـ المعر ية المختمفة وتءمية م ارات ـ  ,James)، وا 

2005). 

إيدى استراتيجيات ما وراد المعر ة، والتر هر  PQ4R وتعد إستراتيجية
تأمؿ،  Reflect إ رأ، Readإسأؿ،  Questioمعايءة،  Preview) ػاختةار ل

Recite ،سمَّع Review  2:83ف  ر جاـ راجع(، و د طورها توماس وروبءسو ،
وهو  رادة سريعة  (Preview)  ( إلا اختةار لكممةPرؼ )ييث يشير الي

 إلا اختةار لكممة (Q)لمموضوع ومعر ة معالمه األساسية، ويشير اليرؼ
(Question)  ويشير . وهو األس مة الممياة مف  بؿ الطالب يوؿ موضوع الدرس

 (R) ويشير اليرؼ. وهو إ رأ (Read) األوؿ إلا اختةار لكممة (R)اليرؼ
الاالث إلا  (R) وهو تأمؿ ويشير اليرؼ  (Reflect) إلا اختةار لكممةالااءر 

  إلا اختةار الرابع  (R)ويشير اليرؼ . وهو سمًّع (Recite)  اختةار لكممة
 (.Rathus,2012) وهو راجع   (Review) لكممة

أء ا  تكمف  ر  (PQ4R) أهمية إستراتيجية ( أف3424) و د أوضح جطية 
ربط  التذكر، و  جما  تساجد الطمبة ر الت  التذكر  معيءات  اتاستراتيجي  إيدى 
متسمسمة تس ؿ و  مءظمة   لبعض بشكمفعاؿ، بطرييةا التيييرؤوء ا ببعض ا  المعمومات  

جمؽ، والوةوؿ إلا التعمـ تعمـ أكار  اجمية و   إلا أ ارها وتيود  جما الطالب ويبيا
؛ مما يساجدهـ جما ءيؿ رادةدرؾ الطالب ميتويات ءةوص الي؛ يتا ياليييير

، سيتمكف الطالب مف التعمـ الذاتر ا موا ؼ التعمـ األخرى. وبالتالرتعمم ـ إل
وتمر جممية  (،Sudarman, 2009باتباع الخطوات األساسية ل ذه ا ستراتيجية )

كما  ر أي جمـ  –إذ تـ تطبيي ا جما الرياضيات  -التعمـ و ؽ هذه اإلستراتيجية 
( المعايءة  وهر  رادة مواضيع وميتويات Previewاآلتية  مريمة ) آخر بالمرايؿ

كتاب الرياضيات ييث يتـ إلياد ءظرة جمي ا، و ر هذه المريمة يجب جما الطالب 
أف يءظر ويفكر  ر مفاهيـ الرياضيات أو المشكالت بشكؿ جاـ وذلؾ مف خالؿ 

 معر ة األ كار الر يسة.
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ببر  المشار إليه  ر ((Sobkowwiaka,2001 سوبكوايكا ييث ترى 
(Bibi, 2011) أف المعايءة تشير إلا جمع المعمومات الالزمة لتيديد األهداؼ  

والتركيز جما الءص، وجما الطالب  رادة العءواف ويفكر  ر الموضوع الذي  د 
ييتريه لميةوؿ جما مزيد مف المعمومات، ييث ييرأ الطالب جءاويف بالخط 

يالد ا هتماـ ب ا ، ييث أء ا تبءر إطاًرا العريض، ويءبغر ماليظة أ ي رسومات وا 
 يتـ تركيب التفاةيؿ  يه أاءاد اليرادة المكافة. 

(  ويمكف أف تساجد الطالب  ر ماليظة معطيات Question) مرحمة السؤال -
المشكالت الرياضية أو الموضوجات الرياضية يتا ياليظ ال دؼ الر يس 

خالؿ طرح التساؤ ت يوؿ الموضوع أو لممشكالت أو الموضوع وذلؾ مف 
المشكمة. وتعد جممية طرح األس مة سمة مركزية لمعظـ الفةوؿ الدراسية 

(Ryan,2004.) وترى بيبر (Bibi,2011)  أءه مف خالؿ مريمة السؤاؿ  ر
،  إف الطالب يبءر تساؤ ته استءاًدا إلا ا ستطالجات التر PQ4Rاستراتيجية 

جمي ا  ر  ـ تو ير هذه األس مة بغرض أف يتـ اإلجابة اـ ب ا  ر السابؽ، ويت
 اليرادة.  و ت  يؽ  ر مريمة

(  أي أف الطالب يستطيع  رادة الميتوى أو Reading) مرحمة القراءة -
المشكالت الرياضية بد ة، وهذه المريمة م مة لمغاية ألف الطالب يمكءه   ـ 

 ادة الفايةة. الميتوى أو المشكمة، مف خالؿ المرور بميطة الير 
المعمومات السابية مع  (  وهر تمكًّف الطالب مف ربطReflect) مرحمة التأمل -

ويرى المعمومات الجديدة، وذلؾ مف خالؿ التأمؿ والتفكير مميًا  يما  راده ، 
أءه بعد المرور ب ذه المريمة سيكوف بميدور الطالب استبعاد األ كار  الباياوف

الت التر يجري ا  ر المعمومات الرياضية غير الةييية مف خالؿ التأم
Sudarman,2009).) 

(  و ر هذه المريمة يياوؿ أف يسمٍّع اليارئ أو Recite) مرحمة التسميع -
 الطالب اإلجابات بةوت جاٍؿ يوؿ األس مة التر طري ا  ر المريمة الااءية.

تعءر  .PQ4R(  هر المريمة الء ا ية  ستراتيجية Review) مرحمة المراجعة -
ا الءيطة الءظر أو الفيص مرة أخرى، و هءا يستتبع الطالب تسميط الضود جم

، يتأكد الطالب مف أف األس مة المتو عة  د تمت الر يسية لمءص. بعد ذلؾ
إجابت ا وأف الغرض مف المؤلؼ مف ـو تماًما.و ييـو الطالب بمراجعة ما 

ءاد اليرادة وتوضيي ا. تعمموه مف خالؿ تءظيـ األ كار التر تمت مواج ت ا أا
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يمكء ـ كتابة ممخةات أو ماليظات ءيدية أو إءشاد تمايؿ رسومر لتةوير و 
  (.Logsden,2007) جال ة الءص. واستخداـ هذه المريمة لمتعمـ العميؽ

يجاد ءوع مف  PQ4Rوتس ـ استراتيجية    ر تءشيط المعر ة السابية، وا 
ة، وتءظيـ المعمومات الجديدة وتيسير الربط بيف األ كار الجديدة واأل كار السابي

و  اءتيال ا مف الذاكرة  ةيرة المدى إلا الذاكرة طويمة المدى، وتشجع جما ا ءدماج
جما استخداـ المعمومات وتوظيف ا  ر الموا ؼ ت ـ ، وزيادة  در التفاجؿ بءشاط

بكؿ التعميمية المختمفة، و جما طرح مزيد مف األس مة وربط المعمومات واستيعاب ا 
 ,Makurا تدار، وبالتالر   ر بماابة جسر إلا إتياف المعر ة بشكؿ مستيؿ)

2019.) 
العديد مف األهداؼ   ر تعمؿ جما  تءمية الربط بيف  PQ4Rوإلستراتيجية 

األ كار جف طريؽ ربط المعمومات الجديدة بالمعمومات السابية وتذكرها، وتءشيط 
طريؽ  رادة الموضوجات ومف اـ التأمؿ الجاءب األيسر مف الدماغ جءد الطمبة جف 

 ر تفةيالت هذه الموضوجات ومراجعت ا، وتبسيط المعر ة السابية والوجر بتءظيـ 
جادة تسميع المعمومات األساسية وسردها وس ولة تيبؿ  المعمومات الجديدة وا 
المعمومات المعطاة جف طريؽ اإللياد والمياضرة األمر الذي ياير الجاءب األيسر 

دماغ وتءشيطه، وجعؿ الطالب ميور العممية التعميمية مما يؤدي إلا تكويف مف ال
 .(:344 جفاءة والجيش،) إيجابية لدى الطمبة ءيو التعميـاتجاهات 

 إف جممية التفكير بكا ة ( PQ4R)لذا يمكف اليوؿ أءه باستخداـ استراتيجية 
أيػد أءمػاط التفكيػر  دأءماطه  د تزيد جءد الطمبة، ومء ا التفكير التأممر والذي يع

الػذي يجعػؿ الفػرد يخطػط دا مػًا، وييػي ـ أسػموبه  ػر العمميػػات، والخطػػوات التػػر 
يتبع ػػا  تخػػاذ اليػػرار المءاسػػب، ويعتمػػد جمػػا كيفيػػة مواج ػػة المشػكالت وتغيػر 

جمػا  الميدرةلديػه   إف والشػخص الػذي يفكػر تفكيػرًا تأمميػاً  ،الظػواهر واأليػداث
إدراؾ العال ات، وجمؿ الممخةات، وا ستفادة مف المعمومات  ر تدجيـ وج ػة 

التفكير  ، و د استيوذءظػره وتيميػؿ الميدمات، ومراجعة البدا ؿ والبيث جء ا
الءفس التربوي ماؿ بيءيه التأممر جما اهتماـ كاير مف المربيف  ر كتابات ـ  ر جمـ 

وتعد أجماؿ ديوي أساس المعر ة (, Binet ,James ,Dewey) ديويوجيمس و 
يوؿ التفكير التأممر، ييث تشير دراساته إلا أف التفكير الػتأممر يجب أف يييؽ 
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هدؼ التعمـ ليةبح تعممًا أ ضؿ، ييث يد ع الطالب ءيو التعمـ بشكؿ أكار يماسًا 
 (.3423خوالدة، (

( إلا أءه Boydston,2008كما جر ه ديوي يسب ما أشار بويدستوف )
تبةر معر ر  ر األجماؿ والموا ؼ يؤدي إلا تيميؿ اإلجرادات واليرارات والءوات . 

التخمص مف التسرع والتفكير بشكؿ هر أسس التفكير التأممر  وتوةؿ إلا أف
المرغوبة، وجر ه زي ا ر وجيورا الءتيجة تييؽ و يا لخطة  األءشطةروتيءر وتوجيه 

(Zehavi and Giora, 2006 : 84) "  أيد أءماط التفكير المرتبطة بمرا بة بأءه
ويتضمف اختيار أسموب اليؿ، ومرا بة جمميات اليؿ وتفعيؿ  ،إجرادات التفكير

جممية "( بأءه  48، 3424) أبو ءيؿ"، وجر ه اليدس والربط بيف المف ـو والمعءا
جماؿ الفكر، وتوليد، استيةاد تي  اـو جمجيمية  ي ا تدبر، وتبةر، واجتبار، وا 

مجموجة مف العءاةر، وتأمؿ الفرد لممو ؼ الذي  لاتيميؿ المو ؼ المشكؿ إ
أمامه، واستمطار األ كار ودراسة جميع اليموؿ الممكءة والتييؽ مف ةيت ا 

". أما الباياة  تعر ه بأءه ممارسات ذهءية يتـ لموةوؿ لميؿ السميـ لممو ؼ المشكؿ
ة وتأمؿ واستءتاج بيةد توليد أكبر مف خالل ا تطبيؽ جمميات العيؿ مف ماليظ

 ,Costaand (kellickكيميؾ رى كؿ مف كوستا و ويجدد ممكف مف البدا ؿ السميمة.

بأءماط واستراتيجيات تفكيره. ويرتبط  الطالبيماؿ وجر التفكير التأممر  أف (2001
ماليظة أي تيييـ الذات  : كما يمر هم ارات وتعدباستراتيجيات ما وراد المعر ة. 

ةدار األيكاـا يجاد وتيميؿ الءماذج وا  والوجر  .ألداد واستخداـ التغذية الراجعة وا 
كيؼ يتعمـ  وترتبط بالمفاهيـ والتةورات الخاط ة، وبءاد المعر ة وما بعد أي 

ا ستمرارية  ر التعمـ  وترتبط بالوجر بءمط التعمـ وتعديمه، و  ـ التعمـ و  .المعر ة
 .كعممية مستمرة
لتفكير التأممر لدى الطالب، إيجاد متعمـ لديه اإلرادة الذهءية تءمية ا وتعءر
وطرح األ كار  ،وتيميم ا ،يدرة جما التءبؤ بالمشكالت التر تواج هملمعمؿ، وال

ويرى ديوي إمكاءية تيييؽ ذلؾ بإطالؽ  (.Decker, 2007)تردد الجديدة دوف 
جطا  ـ الفرةة الكا ية لتأمؿ المعر  ة الجديدة، والتيدث جف يرية تفكير الطمبة، وا 

  م ـ الخاص ب ا، إلاارة دا عية الطمبة اآلخريف لربط خبرات ـ السابية باليالية، 
 (.Lukey, 2006) وتوليد معر ة جديدة وجرض ا وتطبيي ا  ر موا ؼ جديدة

 Kember, et)  ،آخروف اـ كيمبر و ولمتفكير التأممر العديد مف الم ارات،  يد 

al,2000)  أربع م ارات متدرجة مف األ ؿ  ات التفكير التأممر إلابتةءيؼ م ار
 العمؿ ا جتياديأوً    :وتتمخص هذه الم ارات بما يمر إلا األكار تأمال، تأمالً 
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(Habitual Action)   ويعد أدءا مستويات التفكير التأممر، ويشير إلا كؿ ما
 ر الموا ؼ ، بييث ييـو باستخدامه بشكؿ تميا ر وآلر تعممه الطالب سابياً 

المألو ة، وييءما يواجه هذا الطالب مشكمة ما  ر أو ات مختمفة  إف طرييته  ر 
التعامؿ مع ا ستةبح آلية، ومف األمامة جما هذه الم ارة استعماؿ لوية مفاتيح 

يتضمف إدراؾ و  :(Understanding) الف ـااءيًا   .الياسوب، و يادة الدراجة
 ر د  ت ا أو معاءي ا، وييع مستوى الف ـ  ر  المفاهيـ واستيعاب ا دوف التأمؿ

 ر  بعد التذكر الذي يعد األ ؿ جمياً  ااءياً  ،المعر ر (Bloom) تةءيؼ بمـو
لتأمؿ الموا ؼ بشكؿ أجمؽ، ومف األمامة جميه  رادة  التفكير، ويعد الف ـ ضرورياً 

ميية الطالب لموضوع ما  ر كتاب، اـ استيعاب ميتوياته دوف إجراد معالجات ج
االاًا   .كإجراد ميارءات، أو ءيد األ كار الواردة  يه، أو غير ذلؾ مف المعالجات ل ا

يشير إلا  ياـ الطالب باستكشاؼ الخبرات التر يمتمك ا يياؿ و  :(Reflect) التأمؿ
موضوع ما، والتعمؽ  ر د  ت المف ـو أو المو ؼ لمتوةؿ إلا   ـ جديد، كما 

الفرضيات المتعمية بميتوى أو جممية أو يؿ مشكمة  يمكف مف خالؿ التأمؿ تأمؿ
التأمؿ رابعًا   .اارة األس مة بشأء اا  ما، أو البيث  ر األمور التر تعد مسممات، و 

يعد أجما مستويات التفكير التأممر، ويتضمف و  :(Critical Reflect) الءا د
دار يكـ التفكير بعمؽ يوؿ مو ؼ ما، اـ بءاد   ـ جديد له، باإلضا ة إلا إة

جما تبرير وج ة ءظره،  يياؿ هذا المو ؼ، ويتييؽ ذلؾ ييءما يكوف الطالب  ادراً 
 .وأ كاره، ومشاجره، واجراداته

 ر تيسيف  PQ4Rاستخداـ استراتيجية لذا جادت الدراسة لتعرؼ  اجمية 
 .طالبات المريمة ا ساسيةلدى  التفكير التأممر

 مشكمة الدراسة وأهميتها:
كمعممة رياضيات وتدريس ا لمدة تزيد ( الباياةيد البايايف )أمف خالؿ جمؿ 

لم ارات  جف جشر سءوات  يظت بأف الطالبات يعاءيف مف ضعؼ  ر إمتالك ف
التفكير التأممر  ر الرياضيات، وما يؤكد مشاهدات الباياة وماليظات ا الميداءية 

لمدارس األردءية  داد الطمبة  ر الرياضيات هو الءتا   التر يةؿ جمي ا طمبة ا
(، ويةوؿ األردف جما PISA( والبيزا )TIMSS)  ر ا ختبارات الدولية كالتمس

التفكير جادت الدراسة لمبيث  ر و ، مراكز ليست بالمستوى المطموب والمأموؿ
 .PQ4Rباستخداـ استراتيجة التأممر 
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  التساؤؿ ا تروتبعا لذلؾ ستجيب الدراسة جف 
لدى  تحسين التفكير التأمميفي  PQ4Rجية ما فاعمية استخدام استراتي -1

 ؟طالبات المرحمة االساسية
  :أهداف الدراسة

تيسيف  ر  PQ4Rت دؼ الدراسة إلا تعرؼ  اجمية استخداـ استراتيجية  
 مدى طالبات المريمة ا ساسية.التفكير التأممي

  :أهمية الدراسة
يث  ر  اجمية تكتسب الدراسة أهميت ا مف ءدرة الدراسات العربية التر تب

  ر تيسيف التفكير التأممر.  PQ4Rاستراتيجية استخداـ استراتيجية 
بيءما تظ ر األهمية العممية ل ذه الدراسة مف إمكاءية استفادة المعمميف مف 
تطبيؽ  عاليات ا، ييث يؤدي معمـ الرياضيات دورًا بارزًا  ر تطوير تدريس 

مما تمكف المعمـ مف المادة التر ييـو الرياضيات لدى الطمبة  ر مرايؿ التعميـ، وك
بتدريس ا وتيديم ا لمطمبة بالطريية المءاسبة، اءعكس ذلؾ إيجابيا جما استيعاب 
الطمبة لما يتعمموءه بشكؿ أجمؽ، كما أف تعمـ الطمبة لمرياضيات يتأار بالخبرات 

ادة مف التر ييدم ا ل ـ المعمـ،وتعد هذه الدراسة م مة كذلؾ لمؤلفر المءاه  لالستف
يييؽ جدد ، لتPQ4Rهذه الدراسة  ر تةميـ ويدات دراسية تستءد إلا استراتيجية 

جراد دورات تدريبية )المعر ية و  أكبر مف ءتاجات التعمـ الوجداءية والعممية(، وا 
 لممعمميف  ستخداـ تمؾ ا ستراتيجية. 
 :التعريفات االصطالحية واالجرائية

 تتبءا الدراسة التعريفات اآلتية  
 والتر هر اختةار ؿ أيدى استراتيجبات ما وراد المعر ة،  PQ4R استراتيجية

 ( إلا اختةار لكممةPؿ، سمع، راجع(، ييث يشير اليرؼ )إسأؿ، إ رأ، تأم)
(Preview) معايءة ويشير اليرؼ(Q) إلا اختةار لكممة (Question)  سؤاؿ
 ويشير اليرؼ. وهو إ رأ (Read) األوؿ إلا اختةار لكممة  (R)ويشير اليرؼ

(R)  الااءر الا اختةار لكممة  (Reflect) وهو تأمؿ ويشير اليرؼ  (R) 
الرابع  إلا  (R)ويشير اليرؼ. وهو سمًّع (Recite) الاالث إلا اختةار لكممة

 .(Rathus,2012 وهو راجع) (Review) اختةار لكممة
 ة التر سياجد   بأء ا استراتيجة مف استراتيجيات ما وراد المعر وتعرف إجرائيا

توظيف ا  ر تعميـ الرياضيات جما تءشيط الذاكرة كتيسيف اليرادة والتذكر لدى 
الطمبة ليةبيوا أكار  درة جما ا يتفاظ  ر المعمومات وتوظيف ا  ر موا ؼ 
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تعممية جديدة، وتيـو جما مجموجة مف الخطوات اإلجرا ية المتسمسمة  وهر إلياد 
 ي ا وطرح األس مة  يدة الدا رة والبراهييف الموجودةءظرة جما تم يدية جما ميتوى و 

البراهييف و رادة الميتوى والبراهييف، والتأمؿ  ر الميتوى والبراهييف، جف الميتوى و 
 والتسميع والمراجعة لمبراهييف والميتوى.

وا  تراضات المتو رة لدى الطالب بطريية  ،دراسة األ كار  التفكير التأممي
 ,Griffith &Frieden  ز مجموجة مف آرا ه ومعتيداتهمستمرة، بييث تعز 

وموجه لمعمميات  ،( بأءه ءشاط جيمر هادؼ3423كما جر ه الخوالدة) (.(2000
 ،العيمية لموةوؿ إلا أهداؼ ميددة، وذلؾ مف خالؿ التأمؿ  ر ظروؼ المشكمة

 والبيث جف ا ستجابات المءاسبة ليؿ المشكمة.
 ؼ واالم التفاجؿ مع لبات الةؼ العاشر جما درة طا بأنه: ويعرف إجرائياً 

اـ المراجعة ، بدرجة واجية متعمية تتسـ بالتأءر وا ستمرارية والتءظيـ يميةمالتع
 فم ؽ جممية التعمـ وةوً  الا اتخاذ  رارات جديةعمت الد يية ل ذه الموا ؼ ب دؼ

 وةوؿال ،)التأمؿ والماليظةة  ر مامية المتمارات العي ممارسة بعض الم الؿخ
 موؿي ، ووضعات ميءعةير جطاد تفسواالمغالطات  فج ؼالكشو ، إلا استءتاجات

 ر اختبار التفكير  يةمت جمي ا الطالباتالدرجة التي الؿخ فم ه ياسـ تو ، )ميءعة
العاشر، والتر  امت الباياة الةؼ  طالباتيفر ويدة الدا رة الميررة جما مالتأم

 بإجدادها.
 :حدود الدراسة

 دراسة بالحدود اآلتية:حدد التت
 اجمية استخداـ استراتيجية ا تةرت الدراسة جما تعرؼ  الحدود الموضوعية:

PQ4R .ر تيسيف التفكير التأممر ، وسيتـ ا تةار تطبيي ا جما ويدة الدا رة  
  ا تةرت الدراسة جما طالبات الةؼ العاشر  ر مديرية التربية الحدود البشرية

 األولا. والتعميـ لمءطية الزر اد
 . 3434/:342تـ إجراد الدراسة خالؿ الفةؿ الدراسر األوؿ  الحدود الزمانية:

 :الدراسات السابقة
، والتفكير PQ4R يما يمر جرض لمدراسات السابية التر تءاولت إستراتيجية 

 التأممر، وتـ ترتيب ا بتسمسؿ زمءر مف األ دـ إلا األيدث، و يما يمر جرض لذلؾ  
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   (PQ4R) تناولت إستراتيجية الدراسات التي
 ,Istiqomah, Rochmad& Mulyono)أجرى استيكوما وروشماد وماليوءو

 ر تيسيف م ارات  PQ4R دراسة هد ت لمعر ة مدى  عالية ءموذج التعمـ (2017
التفكير اإلبداجر لممتعمميف  ر الرياضيات، ومعر ة تةءيفات الطمبة جما أساس 

داجر؛ ووةؼ اإلجتياد الخاطئ الذي يعيؽ م ارات مستويات م ارات التفكير اإلب
التفكير اإلبداجر جءد مستوى مءخفض مف أساليب التعمـ لممتعمميف، وتكوف مجتمع 

. سيماراء   ر أءدوءيسيا  SMP N 21 الدراسة مف طمبة الةؼ السابع مف مدرسة
خدـ است تيميؿ البياءات الكمية كمر وءوجر(.  رء جت الدراسة المء   المختمط )

أما البياءات  ,normalized gainواختبار ,  ,z-test، اختبار t-testاختبار اختبار
الءوجية  تـ تيميم ا باستخداـ مرايؿ تيميؿ البياءات، وجرض البياءات، 

 ر تيسيف  درة التفكير  PQ4R وا ستءتاجات، أظ رت الءتا    عالية ءموذج التعمـ
جما أساس مستويات  درات التفكير  اإلبداجر لممتعمميف، وتةءيفات الطمبة

اإلبداجر التر ل ا اختال ات بيف العديد مف الطمبة  ر كؿ مستوى، والمفاهيـ 
الخاط ة التر تعوؽ م ارات التفكير اإلبداجر جما مستوى مءخفض مع أءماط 
التعمـ  )أ( الءمط البةري جمع أربعة مؤشرات خاط ة، )ب( الءمط السمعر جمع 

 .  ـ و )ج( اليركر جمع ستة مؤشرات خاط ةاالث مؤشرات سود 
 ,Gardenia, Herman. &Dahlan)أما جارديءيا وهيرماف وديالف 

،  يد هد ت دراست ـ التر أجريت  ر جاكرتا إلا الكشؼ جف أار (2018
( جما زيادة م ارات تواةؿ الطمبة  ر مادة الرياضيات. PQ4Rإستراتيجية )

وطالبة مف طمبة الةؼ السادس  سموا إلا  ( طالباً 69تكوءت جيءة الدراسة مف )
( طالبًا وطالبة طبيت جمي ـ :3مجموجتيف  المجوجة التجريبية والمكوءة مف )

(  ر تدريس ـ مادة الرياضيات، والمجموجة الضابطة والمكوءة PQ4Rإستراتيجية )
( طالبًا وطالبة درسوا بالطريية ا جتيادية. ولتيييؽ هدؼ الدراسة، تـ :3مف )
( PQ4Rتخداـ المء جية التجريبية. كشفت ءتا   الدراسة أف إستراتيجية )اس

ساهمت بشكؿ إيجابر  ر تيسيف مستوى م ارات ا تةاؿ بيف الطمبة  ر مادة 
الرياضيات. أظ رت الءتا   وجود  روؽ ذات د لة إيةا ية لمستوى م ارات 

لمجموجة ا تةاؿ  ر مادة الرياضيات تعزى لمتغير المجموجة، ولةالح ا
  التجريبية.

 &Misykah, Sumantri)وأجرى مسيكا وسوماءتيري وديسياءتر 

Deasyanti, 2018 )( دراسة  ر إءدوءيسيا هد ت تعرؼ أار إستراتيجيةPQ4R )
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والذكاد العيمر جما م ارات التفكير العميا  ر مادة الرياضيات لدى طمبة المريمة 
طمبة الةؼ الخامس األساسر  ( مف57األساسية. تكوءت جيءة الدراسة مف )

( طالبًا وطالبة 35 سموا إلا مجموجتيف  المجموجة التجريبية والتر تكوءت مف )
( 33(، والمجموجة الضابطة والمكوءة مف )PQ4Rتـ إخضاج ـ إلستراتيجية )

طالبًا وطالبة درسوا بالطريية ا جتيادية. ولتيييؽ هدؼ الدراسة، تـ استخداـ 
. بيءت ءتا   الدراسة وجود أار إيجابر  ستخداـ إستراتيجية المء جية التجريبية

(PQ4R( بيءت ءتا   الدراسة وجود أار إلستراتيجية .)PQ4R والذكاد العيمر )
 لطمبة الةؼ الخامس جما م ارات التفكير العميا.

التر أجريت  ر إءدوءيسيا تعرؼ أار  (Makur, 2019) وهد ت دراسة ماكور
التبرير الرياضر جما م ارات التواةؿ الرياضر لمطمبة  ر ( و PQ4Rإستراتيجية )

( طالبًا وطالبة مف طمبة المريمة 87المدارس الااءوية. تكوءت جيءة الدراسة مف )
( مف الطمبة طبيت جمي ـ 54الااءوية  سموا إلا مجموجة تجريبية مكوءة مف )

( مف الطمبة درسوا بالطريية ا جتيادية. ولتيييؽ 47(، و)PQ4Rإستراتيجية )
هدؼ الدراسة، تـ استخداـ المء جية التجريبية. بيءت ءتا   الدراسة وجود أار 

( وم ارة التبرير الرياضر جما م ارات التواةؿ PQ4Rإيجابر إلستراتيجية )
  الرياضر لمطمبة.

يفيءدي وسالمو   & Sarimanah, Dewi, Efendi)أما ساريماءا وديوي وا 

Sallu, 2019) يد هد ت دراست ـ التر أجريت  ر إءدوءيسيا تعرؼ أار  ،
(  ر تيسيف الف ـ اليرا ر لدى الطمبة با ستءاد إلا التعمـ PQ4Rإستراتيجية )

( مف طمبة المريمة 34المتمازج  ر المدارس األساسية. تكوءت جيءة الدراسة مف )
ة، تـ استخداـ المء جية التجريبية. أظ رت ءتا   األساسية . ولتيييؽ هدؼ الدراس

( جما مستوى PQ4Rالدراسة وجود  روؽ موجبة ودالة إيةا ية إلستراتيجية )
الف ـ اليرا ر المستءد إلا التعمـ المتمازج لدى الطمبة يعزى لمتغير المجموجة، 

داـ ولةالح المجموجة التجريبية، ييث تـ استخداـ مواد اليرادة الر مية باستخ
(. أشارت ءتا   الدراسة إلا أف الطمبة ييوموف بتطبيؽ PQ4Rإستراتيجية )

التخطيط الذاتر  ر مريمتر اليرادة التم يدية وطرح األس مة؛ وتطبيؽ المرا بة 
الذاتية  ر مريمة اليرادة، والتأمؿ، والتسميع؛ والتيييـ الذاتر  ر مريمة المراجعة. 

 ,Hasanah, Thahir)ف وريم واتر وأجرى كؿ مف يسءة وظاهر و مر الدي
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Komaruddin&Rahmahwaty, 2019  رؼ أار ( دراسة  ر إءدوءيسيا هد ت تع
كؿ مف ءموذج ميردير لمتعمـ )المزاج، الف ـ، التذكر، ا كتشاؼ، المراجعة( لمتعمـ 

( 75جما التفكير التأممر لمطمبة  ر مادة الرياضيات. تكوءت جيءة الدراسة مف )
مف طمبة الةؼ الاامف تـ تيسيم ـ إلا مجموجتيف  المجموجة  طالبًا وطالبة

( طالبًا وطالبة والتر تـ تطبيؽ التفكير التأممر 43التجريبية والتر تكوءت مف )
أاءاد تطبيؽ ءموذج ميردر لمتعمـ المعزز بالتفكير التأممر، والمجموجة الضابطة 

ـ ءموذج ميردر لمتعمـ. ( طالبًا وطالبة تـ تدريس ا باستخدا43والتر تكوءت مف )
جدـ  ولتيييؽ هدؼ الدراسة، تـ استخداـ المء   التجريبر. بيءت ءتا   الدراسة

وجود أار لكؿ مف ءموذج ميردر التعميمر والكفادة الذاتية جما التفكير التأممر 
وجود  روؽ ذات د لة إيةا ية كذلؾ بيءت الءتا   و لمطمبة  ر مادة الرياضيات. 

  تعمـ يعزى لمتغير المجموجة، ولةالح المجموجة التجريبية.لءموذج ميردر لم
ير اف )  (Umam, Dafik&Irvan, 2019وأجرى كؿ مف ُأماـ ودا ؾ وا 

رؼ أار التفكير التأممر  ر تيسيف م ارات التفكير دراسة  ر إءدوءيسيا هد ت تع  
 R-Dynamic vertexالعميا لمطمبة  ر معالجة مشكمة ديءاميكية تمويف الرؤوس )

coloring) ( طالبًا وطالبة مف 47 ر المواد الرياضية، تكوءت جيءة الدراسة مف )
( 29ف )طمبة الجامعة مف  سـ الرياضيات  سموا إلا مجموجة تجريبية تكوءت م

( طالبًا وطالبة تـ 29مجموجة ضابطة تكوءت مف )و ، طالبًا وطالبة طبيت جمي ـ
الدراسة، تـ استخداـ المء   التجريبر.  تدريس ـ بالطريية ا جتيادية، ولتيييؽ هدؼ

أظ رت ءتا   الدراسة وجود  روؽ ذات د لة إيةا ية لمعالجة مشكمة تمويف 
الرؤوس المر مة  ر مادة الرياضيات تعزى لمتغير المجموجة، ولةالح المجموجة 

 التجريبية. 
  التعقيب عمى الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

مراجعة الدراسات والبيوث المتعمية باستخداـ استراتيجية  يت ضح بعد
(PQ4R) مف الوةوؿ إلي ا، أء ا ُتجمع جما األار اإليجابر  وفالتر تمك ف البايا

سواد  ر وغيرها مف المواضيع األخرى ل ذه ا ستراتيجية  ر تدريس الرياضيات 
ية م ارات التفكير التيةيؿ، أو الدا عية، أو تءمية م ارات التفكير الءا د وتءم

اإلبداجر وتءمية م ارات التفكير العميا، أو التفكير الرياضر، والتواةؿ الرياضر، 
 وتءمية م ارات يؿ المسا ؿ الرياضية.
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تبيث ويمكف ماليظة أف  الدراسة اليالية تختمؼ جف الدراسات السابية بأء ا 
لدى طالبات مر تيسيف التفكير التأم  ر PQ4R ر  اجمية استخداـ استراتيجية 

 . المريمة ا ساسية
 :مجتمع الدراسة

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الةؼ العاشر  ر مدرسة اروى بءت 
( طالبةخالؿ الفةؿ الدراسر 54اليارث  ر تربية الزر اد ا ولا والبالغ جددهف )

 .3434/:342األوؿ لمعاـ الدراسر 
  :عينة الدراسة

( طالبة تـ تيسيم ف إلا مجموجتيف إيداهما تجريبة 54تكوءت جيءة الدراسة مف )
 ( طالبة. 34واألخرى ضابطة، بييث تكوءت كؿ مجموجة مف )

 توزيع جيءة الدراسة (2)جدوؿ 
 النسبة المئوية العدد المجموعة
 4.64 34 الضابطة
 4.64 34 التجريبية
 %122 02 المجموع

 :اداة الدراسة
  لتفكير التأممر جما الءيو التالراختبار ا لتيييؽ أهداؼ الدراسة، تـ إجداد

 :اختبار التفكير التأممي
لتيييؽ أهداؼ الدراسة، تـ إجداد اختبار  ر التفكير التأممر بالرجوع إلا 

 (,Agustan, Juniati&Siswono, 2017دراسة أوغستاف وجوءياتر وسيسوءو )
بعض مف (، و Chen, Hwang & Chang, 2019ودراسة تشيف وهواء  وتشاءغ )

كتب الرياضيات المدرسية، مءاه  الرياضيات المدرسية، وا متياءات الدولية. ييث 
 ( م ارات، كاآلتر  6( سؤاً  ميسميف جما )39تكوف  ر ةورته الء ا ية مف )

 ( أس مة. 6التأمؿ والماليظة، وتتكوف مف ) المجال األول: -
  مة.سأ (6الكشؼ جف المغالطات، وتكوف مف ) المجال الثاني: -
 أس مة.  (6  الوةوؿ إلا ا ستءتاجات، وتكوف مف )المجال الثالث -
 أس مة. (6إجطاد التفسيرات، وتكوف مف ) المجال الرابع: -
 أس مة. (5ا تراح اليموؿ، وتكوف مف ) المجال الخامس: -
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 :صدق اختبار التفكير التأممي
تـ التييؽ مف د  ت ةدؽ ا ختبار مف خالؿ جرضه بةورته األولية 
جما مجموجة مف الميكميف مف ذوي الخبرة وا ختةاص  ر جدد مف الجامعات 
األردءية، ب دؼ التييؽ مف مدى مالدمته لتيييؽ أهداؼ الدراسة، و د أخذت 

وبعد إجراد  .%( مف الميكميف94الباياة بالتعديالت الميترية التر وا ؽ جمي ا )
( سؤاً  ميسميف 39ية مف )تكوف ا ختبار  ر ةورته الء ا  التعديالت الالزمة،

 م ارات ليياس التفكير التأممر لدى الطمبة. (6جما )
  :ثبات اختبار التفكير التأممي

 امت الباياة بيساب د  ت الابات  ختبار التفكير التأممر مف خالؿ 
( طالبًا وطالبة، وهـ مف غير جيءة 34تطبييه جما جيءة استطالجية  وام ا )

بوجيف مف التطبيؽ األوؿ تـ إجادة التطبيؽ مرة ااءية جما ءفس التطبيؽ، اـ بعد أس
العيءة، وُيسبت معامالت ابات اإلجادة بواسطة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف 

( كما تـ يساب ابات ا تساؽ الداخمر 3:.4التطبيييف، وبمغ معامؿ الابات الكمر )
(، وكاءت :4.9)جما التطبيؽ األوؿ، وبمغ معامؿ الابات الكمر ب ذه الطريية 

 (.3الءتا   لألبعاد الفرجية لمميياس كما  ر الجدوؿ )
 معامالت ابات اإلجادة وا تساؽ الداخمر  (3جدوؿ )

 لكؿ م ارة مف م ارات اختبار التفكير التأممر وا ختبار ككؿ

عدد  األسئمة المهارة
 األسئمة

معامل ثبات 
 اإلعادة

)Test–Retest( 

معامل ثبات االتساق 
 يالداخم

Cronbach's Alpha 
 0.848 0.892 7 7- 2 والماليظة التأمؿ

 0.826 0.879 7 23 – 8 الكشؼ جف المغالطات

 0.837 0.917 7 29 – 24 ا ستءتاجات لاإ الوةوؿ

 0.821 0.913 6 34 – :2 تفسيرات إجطاد

 0.834 0.892 6 39 – 35 يموؿ ا تراح

 0.895 0.920 02  لالختبار الكمية الدرجة

يبيف الجدوؿ السابؽ أف معامالت ا تساؽ الداخمر لم ارات اختبار التفكير  
(، وبمغ معامؿ ا تساؽ الداخمر الكمر 4.945-4.959التأممر  د تراوح ما بيف )

 (.0.895له )
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 :تصحيح اختبار التفكير التأممي
 = اإلجابة خاط ة والتبريرغير ةييح و يوجد مسوغ لمتبرير. 4 -
 يية والتبريرغير ةييح و يوجد مسوغ لمتبرير.= اإلجابة ةي 2 -
الرياضر  = اإلجابة ةييية وجءاةر التبرير تزود أدلة جما التبرير 3 -

الةييح جز ًيا د ييتوي جما جيوب بسيطة  ر اإلجرادات الرياضية أو أف 
 جممية التبرير غير مكتممة.

ع التبرير = اإلجابة ةييية والتبرير ييدـ أدلة ةييية وواضية ومتطورة م 4 -
المءطير الذي يتـ إيةاله مف خالؿ استخداـ تمايالت ورموز و/أو رسومات 

و/أومفردات رياضية ةييية  د ييتوي جما جيوب بسيطة    د يية ومءاسبة،
 تءتيص مف التبرير الةييح أواظ ار الف ـ الشامؿ.

 :البرنامج التدريسي
بالرجوع  PQ4Rيجية ببءاد برءام  تدريسر مستءد إلا استرات  امت الباياة

 إلا جدد مف األدبيات والدراسات السابية ذات الةمة.
 :الهدف العام لمبرنامج

ي دؼ البرءام  التدريسر العمؿ جما إكساب الطمبة مجموجة مف الم ارات 
 .PQ4Rالمستءدة إلا استراتيجية 

 :متغيرات الدراسة
 .PQ4Rاستراتيجية  المتغير المستقل: -
 .ير التأممرالتفك المتغير التابع: -

  المعالجات اإليةا ية
 لإلجابة جف أس مة الدراسة تـ استخداـ 

المتوسطات اليسابية وا ءيرا ات المعيارية ألداد مجموجتر الدراسة الضابطة  -
 والتجريبية.

( لمعر ة الفروؽ  ر MANCOVAيساب تيميؿ التبايف المةايب المتعدد ) -
اليبمر والبعدي  ر اختبار م ارات أداد أ راد المجموجة التجريبية جما األداد 

 التفكير التأممر جما الدرجة الكمية والم ارات الفرجية.
( لمميارءات البعدية، لبياف اتجاه Bonferroniتـ استخداـ اختبار بوءفيروءر ) -

لمعر ة يجـ  (Eta Squareالفروؽ اإليةا ية، كما تـ استخداـ مربع إيتا )
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 .PQ4Rاألار لفاجمية  اجمية استراتيجية 
 :عرض النتائج

 تـ جرض الءتا   يسب ترتيب أس مة الدراسة، وذلؾ جما الءيو اآلتر 
ما فاعمية استخدام الءتا   المتعمية بالسؤاؿ الر يس والذي يءص جما  

 المرحمة االساسية؟ في تحسين التفكير التأممي لدى طالبات PQ4Rاستراتيجية 
فروؽ بيف المتوسطات اليسابية لإلجابة جف السؤاؿ األوؿ تـ يساب د لة ال

ألداد أ راد الدراسة جما كؿ م ارة مف م ارات التفكير التػأممر، وجما الدرجة الكمية 
البعدية، وذلؾ تبًعا لمتغير المجموجة )الضابطة، التجريبية(، و يما يمر توضيح 

 لذلؾ.
 ةالمتوسطات اليسابية وا ءيرا ات المعيارية ألداد أ راد الدراس (7جدوؿ )

 جما اختبار التفكير التأممر البعدي، و يًا لمتغير المجموجة )الضابطة، التجريبية(

اإلحصاءات  المجموعة
 الوصفية

 التأمل
 والمالحظة

 الكشف
عن 

 المغالطات

 الى الوصول
 االستنتاجات

 إعطاء
 تفسيرات

 اقتراح
 حمول

الكمية  الدرجة
 لالختبار

 الضابطة

 41.40 6.60 8.300 8.700 8.45 9.35 المتوسط اليسابر
 20 20 20 20 20 20 جدد العيءة
ا ءيراؼ 
 11.185 2.371 2.7549 2.6577 2.438 2.758 المعياري

 التجريبية

 64.50 11.00 12.950 13.250 13.20 13.85 المتوسط اليسابر
 20 20 20 20 20 20 جدد العيءة
ا ءيراؼ 
 6.533 1.806 2.0894 1.5517 1.765 2.907 المعياري

( وجود  روؽ ظاهرية بيف المتوسطات اليسابية البعدية 7يتبيف مف الجدوؿ )
ألداد أ راد الدراسة، و ًيا لمتغير المجموجة )الضابطة، والتجريبية(، ولمعر ة الد لة 
اإليةا ية لتمؾ الفروؽ الظاهرية و يًا لمتغير المجموجة )الضابطة، والتجريبية(، 

(، وذلؾ كما هو MANCOVAبايف المةايب المتعدد ) يد تـ استخداـ تيميؿ الت
 (.8مبيف  ر الجدوؿ )
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 ( MANCOVAءتا   تيميؿ التبايف المةايب المتعدد ) (8جدوؿ )
لممتوسطات اليسابية ألداد أ راد جيءة الدراسة جما اختبار التفكير التأممر البعدي، 

 و يًا لمتغير المجموجة )الضابطة، التجريبية(
مصدر 

 نالتباي
مجموع  المهارة

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
حجم 
 األثر

 المجموجة
Wilks' 

Lambda 
الييمة  
.323 
الد لة  
.000 

 التأمؿ
 399. 000. 25.221 202.500 1 202.500 والماليظة
الكشؼ جف 
 567. 000. 49.804 225.625 1 225.625 المغالطات
 الا الوةوؿ

 535. 000. 43.717 207.025 1 207.025 ا ستءتاجات
 488. 000. 36.172 216.225 1 216.225 تفسيرات إجطاد
 534. 000. 43.583 193.600 1 193.600 يموؿ ا تراح
 الكمية الدرجة

 626. 000. 63.609 5336.100 1 5336.100 لالختبار

 الخطأ

 التأمؿ
    8.029 38 305.100 والماليظة
الكشؼ جف 
    4.530 38 172.150 المغالطات
 الا الوةوؿ

    4.736 38 179.950 ا ستءتاجات
    5.978 38 227.150 تفسيرات إجطاد
    4.442 38 168.800 يموؿ ا تراح
 لكمية الدرجةا

    83.889 38 3187.800 لالختبار

المجموع 
 المعدؿ

 التأمؿ
     39 507.600 والماليظة

كشؼ جف ال
     39 397.775 المغالطات
 الا الوةوؿ

     39 386.975 ا ستءتاجات
     39 443.375 تفسيرات إجطاد
     39 362.400 يموؿ ا تراح
 الكمية الدرجة

     39 8523.900 لالختبار
( يتبيف وجود  روؽ ذات د لة 8بالءظر إلا ءتا   تيميؿ التبايف  ر الجدوؿ )

بيف المتوسطات اليسابية  (α=0.05مستوى الد لة اإليةا ية ) إيةا ية جءد
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ألداد أ راد الدراسة البعدي جما اختبار التفكير التأممر تعزى إلا متغير المجموجة 
)الضابطة، التجريبية(، ييث كاءت  يمة الد لة اإليةا ية لمدرجة الكمية لالختبار 

لد لة اإليةا ية (، وهر أ ؿ مف مستوى ا4.444البعدي والمجموجة )
(α=0.05( مما يدؿ جما  اجمية استخداـ استراتيجية ،)PQ4R ر تيسيف  )

 التفكير التأممر لدى طالبات المريمة ا ساسية.
ولتيديد  يمة الفرؽ الداؿ إيةا ًيا بيف المتوسطات اليسابية لعالمات أ راد 

موجة )الضابطة، الدراسة البعدي جما اختبار التفكير التأممر و ًيا لمتغير المج
والتجريبية(، واتجاه الفروؽ لةالح أي مف المجموجتيف، ولتيييؽ ذلؾ تـ استخداـ 

(، وكاءت الءتا   كما  ر Bonferroniالميارءات البعدية باختبار بوءفيروءر )
 (. 9الجدوؿ )

لمميارءات البعدية بيف ( Bonferroni( ءتا   اختبار بوءفيروءر )9جدوؿ )
ية لعالمات أ راد الدراسة جما اختبار التفكير التأممر البعدي، لمتوسطات اليسابا

 و يًا لمتغير المجموجة )الضابطة، التجريبية(
المتوسط  المجموعة المهارة

 المعدل
الخطأ 
 المعياري

قيمة الفرق بين 
 المتوسطين الحسابيين

الداللة 
 اإلحصائية

 634. 13.850 تجريبيةال 000. *4.500 634. 9.350 الضابطة التأمؿ والماليظة
الكشؼ جف 
 المغالطات

 476. 13.200 التجريبية 000. *4.750 476. 8.450 الضابطة
 الوةوؿ إلا
 ا ستءتاجات

 487. 13.250 التجريبية 000. *4.550 487. 8.700 الضابطة
 547. 12.950 التجريبية 000. *4.650 547. 8.300 الضابطة إجطاد تفسيرات

 471. 11.000 التجريبية 000. *4.400 471. 6.600 الضابطة يموؿ راحا ت
 الكمية الدرجة

 لالختبار
 2.048 64.500 التجريبية 000. *23.100 2.048 41.400 الضابطة

 .(α=0.05)*داؿ إيةا ًيا جءد مستوى الد لة اإليةا ية 
ةا يًا جءد مستوى ( وجود  روؽ دالة إي8تشير الءتا   المبيءة  ر الجدوؿ )

( جما اختبار التفكير التأممر بيف أداد أ راد المجموجتيف الضابطة α=0.05)الد لة 
 والتجريبية، ولةالح المجموجة التجريبية.

(  ر تيسيف التفكير التأممر لدى PQ4Rوإليجاد  اجمية استخداـ استراتيجية )
 Eta)تخداـ مربع إيتا باس (Effect Sizeطالبات الةؼ العاشر، ُيسب يجـ األار )
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Square,) ( أف الدرجة الكمية لمتفكير التأممر تساوي 8وتبيف مف الجدوؿ )
يوالر   سرت PQ4R، وهذا يعءر أف متغير استراتيجية التدريس (4.737)
مف التبايف  ر المتوسط اليسابر ألداد أ راد الدراسة جما اختبار التفكير  (62.6%)

 التأممر ككؿ.
 :والتوصيات مناقشة النتائج

 ر تيسيف  PQ4Rالتدريس باستخداـ أظ رت الءتا    اجمية استراتيجية 
 لدى طالباتالمريمة ا ساسية. التفكير التأممر

( أء ا تساجد الطمبة  ر PQ4Rالا أف ما يميز إستراتيجية ) و د يعزى ذلؾ
ة جما جءدما ييتاجوء ا، مف خالؿ زيادة  درة الطمب جممية يفظ واسترجاع المعمومات

تءظيـ األ كار والمعمومات وترميزها، وجعم ا ذات معءا، واءتيال ا مف الذاكرة  ةيرة 
المدى إلا طويمة المدى، كما وتعزز مف  درت ـ جما   ـ الءةوص، وتءمر مف 

 م ارات التفكير العميا لدي ـ. 
و د يعزى ذلؾ الا أف ا ستراتيجية تساجد جما التءمية مف  درة الطمبة جما 

يف األس مة، وتجم ـ أكار تركيزًا ووجيًا لميتوى المادة التعميمية وأء اأس مت  ر تكو 
تءمية م ارات التعمـ لمطمبة، مف خالؿ زيادة مشاركت ـ  ر اليةة الدراسية، وزيادة 
اليدرة جما   ـ المءاه  الدراسية، ييث إء ا تساجد جما تءمية م ارة ا ءتباه 

جما تءمية مستوى العممية السموكية والمعر ية لمطمبة،  والتركيز، والذي يءعكس إيجاباً 
و د ساهمت  يتيفيز الطالبات جما ا ستفادة مما يمتمكوءه مف معارؼ سابية وربط ا 
بالمعارؼ الجديدة التر ييةموف جمي ا مف التعمـ؛ وييفزهـ ءيو التعمـ واستغالؿ 

ر تءشيط المعر ة السابية،  درات ـ العيمية بشكؿ أكبر و د ساهمت هذه ا ستراتيجية  
يجاد ءوع مف الربط بيف األ كار الجديدة واأل كار السابية، وتءظيـ المعمومات  وا 

الجديدة وتيسير اءتيال ا مف الذاكرة  ةيرة المدى إلا الذاكرة طويمة المدى، وتشجع 
جما استخداـ المعمومات وتوظيف ا  ر ت ـ جما ا ءدماج والتفاجؿ بءشاط ، وزيادة  در 

الموا ؼ التعميمية المختمفة، وجما طرح مزيد مف األس مة وربط المعمومات واستيعاب ا 
 بكؿ ا تدار، وبالتالر   ر بماابة جسر إلا إتياف المعر ة بشكؿ مستيؿ.
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 :التوصيات
 بءاد جما ءتا   الدراسة  اف الدراسة توةر 

ة و ر مختمؼ ولكا ة المواد الدراسي pq4rابتاع التدريس باستخداـ استراتيجية  .2
 الةفوؼ.

 تدريب المعمميف جما استخداـ هذه ا ستراتيجية  ر جممية التدريس. .3
 جمؿ دراسات اخرى ليياس متغيرات اخرى غير المتغير الذي تءاولته الدراسة. .4
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