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The Effect of Using Thomas and Robinson’s PQ4R Strategy on
the Acquisition of Physical Concepts and Level of Self-Efficacy
among 11thGrade Students
Abstract
The present study aimed at exploring the effect of Thomas and
Robinson strategy (PQ4R) on the acquisition of physical concepts and selfefficacy level of 11th grade students. The sample of the study consisted of
40 students in grade 11, in Irbid, who were randomly distributed into two
groups. The control group consisted of 20 students and studied physics
textbook using the conventional strategy; whereas, the experimental group
consisted of 20 students and studied physics textbook using the Thomas and
Robinson strategy (PQ4R). The researchers developed a test of physical
concepts acquisition along with a self-efficacy scale for learning physics. The
study reported statistically significant differences attributed to the
instructional strategy on the acquisition of physical concepts and selfefficacy level in favor of the experimental group.

Keywords: Thomas and Robinson PQ4R strategy, physical concepts
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الفتيائية ومستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عش
مستخلص البحث
هدفت الدراسة إىل استقصاء أثر استخدام ر
استاتيجية توماس وروبنسون  PQ4Rيف
الفتيائية ومستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عش ،وتكونت عينة
اكتساب المفاهيم ر
ً
الدراسة من ً 40
مجموعتي ،أحدهما
عشوائيا إىل
طالبا من طالب الصف الحادي عش تم توزيعهم
ر
طالبا درست باستخدام ر
ً
استاتيجية توماس وروبنسون  PQ4Rواألخرى ضابطة 20
تجريبية 20
ً
طالبا درست بالطريقة االعتيادية .ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار اكتساب المفاهيم
الفتياء ،وقد تم التحقق من صدقهما وثباتهما.
الفتيائية ،وتطوير مقياس الكفاءة الذاتية يف تعلم ر
ر
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لطريقة التدريس يف اكتساب المفاهيم
وف ضوء
ر
وف مستوى الكفاءة الذاتية ،وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية .ي
الفتيائية ي
ر
بتضمي استاتيجية توماس وروبنسون  PQ4Rيف تعليم العلوم وتعلمها.
النتائج أوصت الدراسة
ر
ر
الفتيائية،
الكلمات المفتاحية :استاتيجية توماس وروبنسون ،PQ4Rاكتساب المفاهيم ر
مستوى الكفاءة الذاتية ،طلبة الصف الحادي عش
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مقدمة
إن ّ
تطور األمة وبناء الحضارات ال ّ
يتم إال ببناء الفرد وتثقيفه ،فالحياة مزي ج من العلم
ّ
والعمل ،حيث ّإن ّ
المتعلم يمتلك ً
وعيا
الواعي ،فالمجتمع
المتعلمي
قوة المجتمع تكمن يف أفراده
ر
ر
ّ
تمكنه من ّ
حل جميع مشكالته مهما كانت صعبة ،ونهوض المجتمعات ال يكون إال باالهتمام
وثقافة
ّ
ّ
ر
الت توصل إليها اإلنسان ،ومع
بالعملية التعليمية التعلمية .ي
وف ظل التطورات التكنولوجية والتقنية ي
ر
حظ العالم بكم هائل من المعارف يف كافة المجاالت الحياتية
الت رافقت الثورة المعرفية،
ر
ي
التغتات ي
والعلم ،األمر الذي تطلب إعادة النظر يف طرائق وأساليب التدريس
األكاديم
بما يف ذلك المجال
ي
ي
وتطويرها لتحقيق األهداف ر
(العتيت .)2007 ،إذ يؤكد زيتون ) (2013أن الطرائق
التبوية المنشودة
ي
االعتيادية كالمحاضة والمناقشة والتدريس المباش قد تعمل عىل جعل العملية التعليمية عملية
ً
"بنكية" قائمة عىل نقل المعلومات من المعلم إىل الطالب بشكل مباش عىل أن يقوم الطالب الحقا
بحفظها وإعادتها إىل المعلم من خالل االختبارات المختلفة ،كما أن الطرائق االعتيادية ربما تجعل
المعلم مرسًل للمعلومة والطالب مستقبًل لها وقد تكون بصورة بعيدة عن المشاركة والتفاعل ربي
والمعلمي يف البيئة الصفية والمدرسية.
الطالب
ر
ّ
ّ
تدن مراعاتها
ر
ويشت الطراونة ) (2014بأن مشكالت طرائق التدريس االعتيادية تمثلت يف ي
ر
ر
والحقيق
الذان المنشود
تثت الدافعية لديهم ،وال تحقق التعلم
للفروق الفردية ربي الطلبة ،وقد ال ر
ي
ي
ّ
سلبيا عىل اكتسابهم للمفاهيم العلمية ،لهذا ّ
لديهمّ ،
ً
توجهت المؤسسات التعليمية يف
مما قد يؤثر
ر
ر
األكت
الت تناولت العوامل المؤثرة وربما
الوقت الحاض إىل االهتمام بنتائج الدراسات والبحوث ي
ً
تأثتا يف اكتساب المفاهيم العلمية للطلبة.
ر
ّ
ويعد تكوين المفاهيم العلمية وتنميتها لدى الطلبة أحد اهداف تدريس العلوم يف جميع
َ
ّ
َ
قان ومحمد ورضوان
المراحل التعليمية ،وقد ظهرت عدة تعريفات للمفهوم
العلم ،فقد عرف الل ي
ي
يشت إىل مجموعة من األنواع أو
( ،1990ص  )116المفهوم
العلم بأنه عبارة عن "كلمة أو رمز ر
ي
الت تتمت بخصائص أو سمات ر
مشتكة"ّ .
ر
وعرف زيتون ( ،1991ص
ر
االشياء أو الظواهر أو األحداث ي
ّ
العلم بأنه "ما يتكون لدى الفرد من فهم ومعت يرتبط بكلمة مصطلح أو عبارة أو
 )78المفهوم
ي
عملية معينة" .وأشار الخوالدة ( ،1996ص  )46إىل أن المفاهيم العلمية عبارة عن "مجموعة
ر
الت تستدعيها القوى اإلدراكية عند سماع منطوق كلمة ما ،لتجميع صورة
السمات أو الدالالت ي
ّ
غتها من االشياء" .وقد ّ
عرفه خطايبة ( ،2008ص  )39بأنه
ذهنية لهذه الكلمة
لتميتها عن ر
ر
ّ
غتها من المجموعات واألصناف األخرى".
تمت ما عند ر
"مجموعة أو صنف من األشياء ر
الفتيائية مهم وضوري ،وذلك
ستوي ) )Serway, 2000أن اكتساب المفاهيم ر
ويؤكد ر
الفتياء يقدم
الفتياء يعد قاعدة أساسية لمختلف تخصصات العلوم األخرى ،فعلم ر
ألن علم ر
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ر
الفتيائية ،فقد أشار إليها
الت يواجهها الطلبة يف اكتسابهم للمفاهيم ر
وأما عن الصعوبات ي
يان ويتمثل يف مدى فهم الطالب للمفاهيم
زيتون ( )1991إىل عدة نقاط أولها طبيعة المفهوم ر
الفت ي
ً
الفتيائية المعقدة أو المفاهيم المجردة أو ذات المثال الواحد كما يف مفهوم الطاقة ،وثانيا ،الخلط
ر
ر
الت تستخدم
يف معت المفهوم أو يف الداللة اللفظية لبعض المفاهيم ر
الفتيائية خاصة المفاهيم ي
ً
كمصطلحات علمية وكلغة محكية ربي الناس كما يف مفاهيم؛ الذرة ،النواة ،الشغل ،وثالثا النقص يف
الفتيائية .فمثًل عندما يدرس الطالب مفهوم اإلنصهار فإن اكتساب هذا المفهوم
خلفية الطالب ر
الطبيع ،ومفهوم
التغت
الفتيائية السابقة ،ومنها مفهوم
ر
يان يعتمد عىل بعض المفاهيم ر
ر
الفت ي
ي
الحرارة ،ومفهوم الحالة الصلبة ،ومفهوم الحالة السائلة.
ويذكر زيتون ) (2013أن هناك طرائق مختلفة يمكن من خاللها االستدالل عىل صحة
اكتساب المفهوم ،ومن هذه الطرائق التقويمية؛ اكتشاف المفهوم من خالل تطبيق عمليات اكتساب
التميت ،التصنيف ،التعميم .وقدرة الطالب عىل تحديد الداللة اللفظية للمفهوم،
المفهوم الثالث؛
ر
وتفست المشاهدات والمالحظات يف البيئة
وتطبيق المفهوم يف مواقف تعلمية-تعليمية جديدة،
ر
ر
الت يعيش فيها الطالب وفق المفاهيم الجديدة ،واستخدام المفهوم يف حل المشكالت واستخدام
ي
المفهوم يف التعميمات أو االستدالالت أو الفرضيات المختلفة.
ر
وف هذا السياق ربي الصاحب
الت قد تؤثر يف اكتساب المفاهيم ر
الفتيائية؛ ي
وتتعدد العوامل ي
ر
يان؛ فكلما زادت كان
الت تؤثر عىل المفهوم ر
الفت ي
وجاسم ) (2012أن عدد األمثلة من أهم العوامل ي
ً
يان أسهل عىل المتعلم ،وأيضا الختات السابقة للمتعلم؛ فكلما كانت الختات
اكتساب المفهوم ر
الفت ي
ً
السابقة للمتعلم متنوعة وغنية كانت الفرصة أكت الكتساب تلك المفاهيم ،وأيضا نوع المفاهيم
وذلك ً
تبعا لدرجة تعقيد وصعوبة المفهوم أو درجة بساطة وسهولة المفهوم ،وهنالك بعض العوامل
ر
ً ر
والت قد
وه الفروق الفردية ربي
الت ربما قد تؤثر يف اكتساب المفاهيم ر
ر
المتعلمي ي
الفتيائية ي
أيضا ي
يرجع السبب فيها إىل عوامل بيئية أو عوامل وراثية.
المتعلمي يعمل عىل اختالف ذواتهم ،فقد أوضح
إن وجود مثل هذه الفروق الفردية ربي
ر
هارتر ( )Harter, 1983أن العديد من النظريات النفسية الحديثة أجمعت عىل أهمية الذات؛
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الفتيائية ضورية لفهم العلوم النظرية
التفاصيل العميقة لفهم األشياء ،حيث تعد المفاهيم ر
والت تؤدي ً
ً
ر
مهما يف بناء
دورا
والتطبيقية كاألحياء ،والطب ،والصيدلة ،والهندسة والزراعة،
ي
ر
تحسي معيشة الفرد وتحقق رفاهيته .وتجدر اإلشارة هنا أن األبحاث التبوية
المجتمع ،وتساعد يف
ر
ر
ً
الكبتة ،وقد أولت البحوث التبوية
الفتيائية نظرا ألهميتها
ر
انصب اهتمامها يف اكتساب المفاهيم ر
ً
اهتماما ر ً
ر
ر
الت تواجه الطلبة يف اكتسابهم للمفاهيم
الت تتحرى الصعوبات ي
كبتا يف الدراسات ي
الفتيائية ،ومحاولة إيجاد حلول لهذه المشاكل (.)White, 1992
ر

أثر استخدام ر
استاتيجية توماس وروبنسون PQ4R
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ً
ً
أساسيا يف تكامل وبناء الشخصية
وذلك ألهمية هذا الجانب يف بناء شخصية الفرد ،ويعد ُمحددا
ر
تأثت إدراكات األفراد
اإلنسانية ،حيث تتجه العديد من األبحاث التبوية والنفسية الحديثة إىل دراسة ر
الشخص.
لذواتهم عىل تفاعالتهم االجتماعية واألخالقية وتكيفهم
ي
ر
الت اهتمت بدراسة المعتقدات الذاتية النظرية المعرفية للكفاءة
ولعل من أهم التوجهات ي
ر
الت تنص عىل أن سلوك المثابرة والمبادرة لدى الفرد يعتمد عىل أحكام الفرد
الذاتية  self-efficacyي
وتوقعاته المتعلقة بمهاراته السلوكية ،ومدى كفايته للتعامل بنجاح مع الظروف المحيطة
وف
وتحديات البيئة ،وهذه العوامل تعد مهمة يف رأي باندورا يف التكيف
النفس واالضطراب ،ي
ي
تحديد مدى نجاح أي عالج للمشكالت االنفعالية السلوكية (حمدي وداوود.)2000 ،
ً
يشت إىل "معتقدات
ووفقا لباندورا ( )Bandura, 1997, p. 71فإن مفهوم الكفاءة الذاتية ر
الفرد حول قدراته عىل تنظيم وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق نتائج معينة"ّ .
وعرف باجرز
وفاليانت ) (Pajares & Valiante, 1999, p. 67مفهوم الكفاءة الذاتية بأنه "اعتقاد الفرد
بإمكاناته الذاتية وثقته يف معلوماته وقدراته ،وأنه يمتلك من المقومات الحسية العصبية ،والعقلية
ّ
ً
المعرفية ،ما يمكنه من تحقيق المستوى الذي يحقق له التوازن أو المستوى الذي يرتضيه ،محددا
طاقاته وجهوده ف هذا المستوى" .كما ّ
عرف الزيات ( ،2001ص  )83الكفاءة الذاتية بأنها "اعتقاد
ي
الفرد لفاعلية أو كفاءة أو مستوى إمكاناته أو قدراته الذاتية ،وما تنطوي عليه من مقومات حسية
فسيولوجية عصبية ،وانفعالية دافعية ،وعقلية معرفية ،لمعالجة األهداف أو المشكالت أو
والتأثت يف األحداث لتحقيق إنجاز ما يف ظل المحددات البيئية القائمة".
المهمات األكاديمية،
ر
ً
ً
ويرى كانيل ( )Kaniel, 1998أن هناك ارتباطا وثيقا ربي الكفاءة الذاتية والتعلم ،حيث
تسهم الكفاءة الذاتية يف تحديد إدراك الفرد لذاته وإمكاناته ،وقدراته عىل التعلم ،فإن اعتقد الطالب
األكاديم.
بأن لديه القدرة الفعلية للتعلم فإن هذا االعتقاد قد يزيد من دافعيته نحو التعلم واإلنجاز
ي
تشت إىل أن تطوير الكفاءة الذاتية
ومن الجدير بالذكر أن األبحاث الحديثة يف مجال الكفاءة الذاتية ر
ر
ر
ر
تغت فيها موقع كل من
والت ر
لألفراد قد يتم من خالل المواقف التبوية واالستاتيجيات الحديثة ،ي
ً
ً
وموجها للعملية التعليمية التعلمية ،ودور الطالب
ميشا
المعلم والطالب؛ بحيث أصبح المعلم
ً
ر
ً
ومستقصيا لها ،باالضافة إىل اكتسابه العديد من المهارات كالتحليل والتكيب
مكتشفا للمعرفة
وغتها من المهارات العلمية). (Deci, 1989
والتقويم ر
نسبيا ه ر
ر
ً
استاتيجية توماس وروبنسون PQ4R
االستاتيجيات الحديثة
ومن ربي هذه
ي
) )Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Reviewوباللغة العربية (إلقاء نظرة
التتيب .وتعد ر
تمهيدية ،وطرح االسئلة ،والقراءة ،والتأمل ،والتسميع ،والمراجعة) عىل ر
استاتيجية
 PQ4Rإحدى ر
استاتيجيات ما وراء المعرفة ،حيث ظهر مفهوم ما وراء المعرفة يف سبعينات القرن
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ّ
وحظيت ر
والباحثي ،وذلك ألن هذه
المرب ري
استاتيجيات ما وراء المعرفة بعناية
ر
ّ
ّ
ر
ر
تفكته ويراقب
يع بعملية
التفكت
االستاتيجيات ال تمكن المتعلم من
ر
ر
ي
الذان فقط ،وإنما تجعله ي
ّ
ّ
للتعلم المنظم ً
ذاتيا ،وتأصيل لمبدأ جعل المتعلم
فه تأ كيد
هذه العملية ،ويصحح مسار ر
تفكته ،ي
محورا للعملية التعليمية .إن ر
ً
استاتيجية  PQ4Rظهرت عىل يد توماس وروبنسون يف عام
ر
االستاتيجية تساعد الطلبة عىل فهم المادة المكتوبة بشكل أفضل وتذكرها،
1972حيث إن هذه
ً
ر
وترمت المعلومات يف ذاكرتهم،
كت
ر
فه إحدى معينات التذكر ،وتساعد الطلبة أيضا عىل الت ر
ي
ّ
ّ
وتشجعهم عىل الربط الفعال لعناض المادة المكتوبة عند قراءتها باتباع أساليب منظمة ،وتساعدهم
ً
أيضا عىل تجزئة المادة إىل أجزاء لغرض جعلها سهلة االستيعاب ر
أكت من قراءة المادة جملة واحدة،
وهذه التجزئة للمادة تقود إىل تعلم ر
أكت فاعلية وعمق (سعيد.)2009 ،
وهناك من أطلق عىل ر
استاتيجية  PQ4Rبنظام الخطوات الست للقراءة يف معظم المواد
الدراسية ،بما فيها العلوم الطبيعية واإلنسانية ،وف ر
أكت من مستوى من مستويات الدراسة ال سيما
ي
ّ
ّ
ر
ر
الت تمر بها هذه االستاتيجية حيث
المتقدمة منها ،إن مصطلح  PQ4Rيعت بحروفه عن الخطوات ي
ّ
الت تعت ّ
ر
تفحص معالم النص المقروء بإلقاء نظرة تمهيدية
ي
إن الحرف  Pمأخوذ من كلمة  Previewي
عليه بقصد معرفة األفكار الرئيسة له ،وهذا يعت أن الحرف ّ P
يعت عن الخطوة األوىل من هذه
ي
ر
الت تعت طرح األسئلة حول الموضوع التر
االستاتيجية ،والحرف  Qمأخوذ من كلمة  Questionر
ي
ي
ي
يرى القارئ أنه بحاجة إىل أن يجيب الموضوع عنها أو يتوقع العثور عىل إجابات لها يف الموضوع،
ر
ر
االستاتيجية أي
وه الخطوة الثالثة يف هذه
تعت إقرأ ي
الت ي
والحرف  Rاألول مأخوذ من كلمة  Readي
ّ
الت تعت ّ
تأمل أو فكر ً
ر
مليا
أن يقوم القارئ بقراءة النص ،والحرف  Rي
ي
الثان مأخوذ من كلمة  Reflectي
فيما قرأت ،وبذلك فهو ّ
ر
يعت عن الخطوة الرابعة يف هذه االستاتيجية ،والحرف  Rالثالث مأخوذ
ّ
ّ
من كلمة  Reciteر
عال
تعت سمع بمعت أن القارئ يف هذه الخطوة يسمع نفسه بصوت ٍ
والت ي
ي
ّ
ّ
ر
ر
والتأمل
الت طرحها يف الخطوة الثانية بعد قراءته الموضوع
الت توصل إليها عن األسئلة ي
اإلجابات ي
ر
تعت راجع ،بمعت أن القارئ يف هذه
ر
الت ي
والتفكت فيه ،والحرف  Rالرابع مأخوذ من كلمة  Reviewي
الخطوة يقوم بمراجعة ما تم وإعادة القراءة ثانية إذا ما وجد بنفسه بحاجة إىل ذلك ،وعىل أساس
ّ
ر
االستاتيجية يعلم نفسه ً
ذاتيا (عطية.)2009 ،
ما تقدم فإن المتعلم بموجب هذه
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االمريك فالفل جون ،وبظهورها فتحت آفاق جديدة يف دراسة
العشين عىل يد عالم النفس
ي
التفكت
التفكت يف
ويشت مصطلح ما وراء المعرفة إىل عمليات
التفكت،
موضوعات الذكاء ومهارات
ر
ر
ر
ر
ر
الواع الستاتيجيات التعلم بمعت تعلم الفرد كيف يتعلم (عطية،
أو المراقبة الذاتية ،واالستخدام
ي
.)2009

أثر استخدام ر
استاتيجية توماس وروبنسون PQ4R

العمري وعبيدي
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ّ
ر
بيت والطنطاوي:)2006 ،
ه (الش ي
وتنفذ استاتيجية  PQ4Rبست خطوات ي
.1

وف هذه الخطوة يقوم المتعلم بإلقاء نظرة عامة عىل الموضوع
إلقاء نظرة تمهيديةPreview؛ ي
ّ
ر
ينته
ملخصه إن كان
الت يتضمنها النص وقراءة
ي
وذلك بالنظر إىل العناوين واألفكار األساسية ي
ّ
بملخص ومحاولة التنبؤ بما يمكن أن يتناوله الموضوع.

.2

ر
الت يرى باإلمكان أن
طرح األسئلة Question؛ ي
وف هذه الخطوة يقوم القارئ بطرح األسئلة ي
يقدم النص إجابات لها.
ّ
ر
الت وضعها يف
القراءة Read؛ ي
وف هذه القراءة يحاول المتعلم البحث عن إجابات لألسئلة ي
النص الذي يقرأه.
ّ
ّ
وف هذه الخطوة يتأمل القارئ يف الموضوع المقروء محاوًل تكوين صورة
التأملReflect؛ ي
ّ
ّ
برصية عن أفكار الموضوع يف ضوء ما أطلع عليه يف الخطوة السابقة وإذا ما تمكن من ذلك
الت ّ
ر
توصل إليها وما لديه من معلومات سابقة مخزنه
يحاول الربط ربي المعلومات الجديدة ي
يف بنيته المعرفية.
ّ
ر
ر
الت توصل إليها بصوت
التسميعRecite؛ ي
وف هذه الخطوة يقوم القارئ بتديد اإلجابات ي
ً
ر
الت طرحها يف الخطوة الثانية من
مسموع أو مهموس ،بمعت أنه يجيب سماعيا عن األسئلة ي
ر
االستاتيجية.
هذه

.6

ّ
التوصل إليه وله أن يعيد قراءة
وف هذه الخطوة يراجع القارئ ما تم
المراجعة Review؛ ي
صحة إجاباته وأنه ّ
التثبت من ّ
الموضوع إذا ما وجد ّأنه بحاجة إىل ذلك لغرض ّ
توصل إىل

.3
.4

.5

ّ
ر
ر
الت وضعها.
الت تعت عنها األسئلة ي
األهداف ي

وقد أشار عطية ( (2009إىل أن دور المعلم ف ر
استاتيجية  PQ4Rيتمثل يف تحديد
ي
النتاجات التعلمية للدروس ،وتوضيح خطوات ر
استاتيجية  PQ4Rللطلبة ،وتنظيمها وعرضها يف
ر
منطق ،وتشجيع الطلبة عىل تقديم الحلول المبدئية وطرح األفكار ،وتزويدهم بأسئلة
تسلسل
ي
مفتوحة النهاية ،وعدم إهمال أو تجاهل أي إجابة أو فكرة ،وإدارة الحوار بلغة سليمة ،وتنشيط ختة
الطالب السابقة من خالل بعض االنشطة الصفية وربطها بالختات الجديدة ،أما دور الطالب
فيتمثل يف التعرف عىل الهدف من الدرس ونواتج التعلم ،وتفحص النص المقروء واشتقاق األفكار
الرئيسة ،وطرح األسئلة واستقصاء المناسب منها ،وتكوين األفكار والتأمل وإقامة عالقات وروابط
مع الختة السابقة يف المجال نفسه ،والتواصل مع اآلخرين وتقبل آراؤهم.
ّ
بأنها ر
الت استخدمت ر
استاتيجية ّ
ر
فعالة يف
استاتيجية PQ4R
وكشفت الدراسات ي
ّ
ّ
وتؤسس الكتشاف العالقات والروابط ربي المعرفة الجديدة
تنشيط المعرفة السابقة لدى الطلبة،
والمعارف السابقة ،وتجعلهم ر
وتيست انتقالها من
الوع بتنظيم المعلومات الجديدة
أكت قدرة عىل
ر
ي
المتعلمي عىل إنتاج األسئلة ،وتعمل
قصتة األجل إىل الذاكرة طويلة األجل ،وتزيد من قدرة
الذاكرة ر
ر
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ً
الفتيائية ،وإىل ضورة اكتساب الطلبة لهذه المفاهيم بصورة
ونظرا ألهمية المفاهيم ر
ر
االستاتيجيات الشائع استخدامها يف المدارس تعتمد عىل التدريس
صحيحة؛ إضافة إىل أن معظم
المباش ،وهذا يشكل عائق أمام اكتساب المفاهيم بشكل صحيح ،فكان من الرصوري تفعيل
استاتيجيات تدريسية متطورة ،تعمل عىل جعل العملية التعليمية التعلمية ر
ر
أكت فعالية ،مثل
ُ
ر
استاتيجية توماس وروبنسون  ،PQ4Rوتعد الكفاءة الذاتية بمثابة القوة المؤثرة والوسيط المهم
لمساعدة الطلبة عىل تطوير مهاراتهم من خالل التفاعل مع اكتساب المفاهيم ،ولكون ر
استاتيجية
ُ
توماس وروبنسون  PQ4Rتفعل دور الطالب بشكل عميق ،حيث أنه يتفحص الدرس ويطرح
األسئلة ويتأمل ويكون األفكار ويربط ربي أجزاء الدرس ويتوصل إىل عالقات ويسمع ويعيد الصياغة
بيت
ويراجع ويتواصل مع األقران ،ويتفاعل بشكل مثمر مع المعلم ،ويتحمل مسؤلية الذات (الش ي
ً
إيجابا عىل
إيجان ،وينعكس
والطنطاوي ،)2006 ،فإن هذا كفيل بتعديل مفهوم الذات لديه بشكل
ي
انفعاالته ومشاعره وأفكاره باتجاه اآلخرين واتجاه نفسه ،رفتتفع مستوى كفاءته الذاتية بشكل الفت
ُ
ر
الت طبقت هذه
وإيجا ين ،كما أنه من خالل مراجعة األدب السابق ،وجد أن معظم الدراسات ي
ر
االستاتيجية انصب اهتمامها عىل دراسة مفاهيم يف مجاالت أخرى كاللغة العربية ،والدراسات
الفتياء ،لذا جاءت هذه الدراسة لدراسة أثر
حي أنه لم يتم البحث يف مجال تدريس ر
االجتماعية ،يف ر
ر
الفتيائية ومستوى الكفاءة
استخدام استاتيجية توماس وروبنسون  PQ4Rيف اكتساب المفاهيم ر
ر
الفتيائية
والت من الممكن أن تساهم يف اكتساب المفاهيم ر
الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عش ،ي
ورفع مستوى الكفاءة الذاتية لديهم.
وبمراجعة األدب السابق تم حرص عدد من الدراسات ،فقد أجرت الغامدي ) (2009دراسة
ر
ر
هدفت إىل تقص فعالية ر
واستاتيجية  PQ4Rيف تنمية مهارات الفهم
الذان
استاتيجة التساؤل
ي
ي
األدن يف مكة المكرمة ،وتكونت عينة الدراسة من 90
ان لدى طالبات الصف األول اإلعدادي
ي
القر ي
ر
ّ
طالبة تم تقسيمهن لثالث مجموعات :تجريبية  31طالبة درست باستخدام استاتيجية التساؤل
ر
درست باستخدام ر
الذان ،وتجريبية ثانية  30طالبة ّ
استاتيجية  ،PQ4Rوضابطة 27طالبة درست
ي
التجريبيتي عىل طالبات
المجموعتي
بالطريقة االعتيادية .أشارت نتائج الدراسة إىل تفوق طالبات
ر
ر
المجموعة الضابطة.
وأجرت بايت ( )Bibi, 2011دراسة هدفت إىل معرفة أثر ر
استاتيجية  PQ4Rيف التحصيل
ي
.
اس لطالب الصف الرابع يف والية بنجاب يف باكستان وتكونت عينة الدراسة من  104طالبة
الدر ي
من طالبات المرحلة الثانوية يف مدرسة حكومية واقعة يف منطقة روالبندي ،وتوزعت عينة الدراسة
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ّ
والتأمل يف تفاصيلها
عىل تنشيط الجانب األيش من الدماغ عندهم من خالل قراءة الموضوعات
ّ
ومراجعتها (عفانة والجيش.)2009 ،

أثر استخدام ر
استاتيجية توماس وروبنسون PQ4R

العمري وعبيدي
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والت ُدرست وفق ر
ر
استاتيجية  PQ4Rو 52طالبة للمجموعة
بواقع  52طالبة للمجموعة التجريبية ي
ر ُ
التحصيىل كأداة للدراسة،
والت درست وفق الطريقة االعتيادية ،وأعدت الباحثة االختبار
ي
الضابطة ي
ّ
وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طالبات المجموعة التجريبية عىل طالبات المجموعة الضابطة يف
اس.
التحصيل الدر ي
وف دراسة أجراها تانديللنج ) (Tandililing, 2011بهدف معرفة أثر ر
استاتيجية PQ4R
ي
ر
ر
الذان ،وتكونت عينة الدراسة من
الرياض والتعلم
واستاتيجية تفنيد قراءة النصوص عىل التواصل
ي
ي
ً 241
مالتيا ،وتم اختيار الطلبة من ثالثة
طالبا من طلبة المرحلة الدراسية العليا من ثالث مدارس يف ر
مستويات (متقدمة ،ومتوسطة ،وضعيفة) ،وتم تقسيمهم اىل مجموعات تجريبية وضابطة.
وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية ربي المجموعات عىل التواصل
ر
الذان.
الرياض والتعلم
ي
ي
ّ
ّ
والشلت وعبد ( )2012دراسة هدفت إىل التعرف عىل أثر
وأبوعواد
كما أجرت عشا
ي
ر
األكاديم لدى طلبة كلية العلوم
استاتيجيات التعلم النشط يف تنمية الفاعلية الذاتية والتحصيل
ي
ر
التبوية التابعة لوكالة الغوث الدولية ف سوريا .وتكونت عينة الدراسة من ً 59
اختتوا
طالبا وطالبة ر
ي
من طلبة السنة الثانية من كلية العلوم ر
التبوية الجامعية تخصص معلم صف .وقد تم استخدام
مقياس ف الفاعلية الذاتية ،واختبار تحصيىل ف مادة اإلرشاد ر
التبوي ،وأظهرت النتائج وجود فروق
ي ي
ي
ر
اس
ذات داللة إحصائية يف نتائج الطلبة ربي
مجموعت الدراسة يف الفاعلية الذاتية والتحصيل الدر ي
ي
لصالح المجموعة التجريبية.
وقد أجرى نادري ( )Nadery, 2013دراسة هدفت إىل فحص أثر ر
استاتيجيات التعلم
المتعلمي ف إيران .وتكونت عينة الدراسة من ً 52
طالبا
النشط يف معتقدات الكفاءة الذاتية وجنس
ر ي
وطالبة من طلبة جامعة أزد اإلسالمية ،تم توزيعهم يف مجموعة ضابطة تم تدريسها بالطريقة
االعتيادية وأخرى تجريبية استخدمت ر
استاتيجيات "مهمة البانوراما ومهمة مأل المعلومات وخرائط
المفاهيم" .ولتحقيق أهداف الدراسة تم تدريب الطلبة عىل استخدام ر
استاتيجيات التعلم النشط
ر
االستاتيجيات يف تنمية الكفاءة الذاتية لدى الطلبة،
ثم تطبيق اختبار يقيس مدى فاعلية هذه
ر
ً
ً
كبتا يف تنمية الكفاءة الذاتية ،وقد
تأثتا ر
وأشارت النتائج إىل أن استاتيجيات التعلم النشط كان لها ر
ً
أيضا عن عدم وجود فروق جوهرية يف الكفاءة الذاتية ربي الذكور واإلناث.
كشفت النتائج
وأجرى اومتسو وساديكا ( )Omoteso & Sadiku, 2013دراسة هدفت إىل التعرف عىل
أثر ر
استاتيجية  PQ4Rلطلبة المدارس الثانوية يف تحصيل مادة الكيمياء يف إبادان جنوب شق
ً
طالبا تم اختيارهم
نيجتيا .وتكونت عينة الدراسة من 80
المحىل ،والية اويو،
منطقة الحكم
ر
ي
ُ
ر
بالطريقة العشوائية البسيطة ،وتم توزيعهم عىل مجموعة تجريبية درست باستخدام استاتيجية
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اختبار تحصيل الكيمياء ،وقد تم التحقق من صدقة وثباته بالطرق المناسبة ،وقد أظهرت النتائج
ر ُ
ر
ر
الت
الت درست باستخدام استاتيجية  PQ4Rعىل المجموعة الضابطة ي
تفوق المجموعة التجريبية ي
ُدرست بالطريقة االعتيادية يف اختبار تحصيل الكيمياء.
التعرف عىل أثر ر
ّ
استاتيجية  PQ4Rيف
كما أجرت داود ( )2014دراسة هدفت إىل
الثان المتوسط يف مادة علم األحياء يف العراق .وتكونت
التحصيل واالستبقاء لدى طالبات الصف
ي
عينة الدراسة من طالبات مدرسة متوسطة الوقار للبنات يف مركز محافظة بابل يف العراق ،وأعدت
ً
اختبارا تكون من  50فقرة من نوع االختيار من متعدد ذي أربعة بدائل ،وأظهرت النتائج
الباحثة
ر
اللوان درسن
الثان المتوسط
ي
وجود فروق ذات داللة إحصائية ربي متوسط درجات طالبات الصف ي
ً
الستاتيجية  PQ4Rومتوسط درجات طالبات الصف الثان متوسط اللوانر
ر
مادة علم األحياء وفقا
ي
ي
ً
درسن المادة نفسها وفقا للطريقة االعتيادية يف اختبار التحصيل واالستبقاء لصالح المجموعة
التجريبية.
التعرف عىل أثر ر
ّ
استاتيجية  PQ4Rيف
وقد أجرت علوان ( )2015دراسة هدفت إىل
ُ
ّ
ودافعيتهن نحو مادة الرياضيات يف العراق.
وتكونت عينة
تحصيل طالبات المرحلة المتوسطة
الثان المتوسط يف مدرسة السدير للبنات يف محافظة
الدراسة من  62طالبة من طالبات الصف
ي
ّ
ً
ً
تحصيليا مكون من  40فقرة موضوعية من نوع االختيار من متعدد
اختبارا
بغداد ،وأعدت الباحثة
ً
مقياسا للدافعية نحو مادة الرياضيات للمرحلة المتوسطة مك ّون من  35فقرة ،وأظهرت
كما أعدت
ر
ر
اللوان درسن وفق استاتيجية  PQ4Rعىل طالبات
النتائج تفوق طالبات المجموعة التجريبية
ي
ر
وف مقياس
التحصيىل
اللوان درسن وفق الطريقة االعتيادية يف االختبار
المجموعة الضابطة
ي
ي
النهان ي
ي
الدافعية نحو مادة الرياضيات.
وب هدف التعرف إىل أثر استخدام ر
استاتيجية  PQ4Rيف تنمية مهارات حل المسائل
األساس بغزة أجرت المبيض ) (2017دراسة عىل عينة
الرياضية لدى طالبات الصف التاسع
ي
مجموعتي :تجريبية وعددها  40طالبة ،وضابطة وعددها 40
تكونت من  80طالبة ،قسمت إىل
ر
ً
طالبة .ولجمع البيانات طبق اختبارا لمهارات حل المسائل الرياضية .أظهرت نتائج الدراسة وجود
متوسظ درجات الطالبات يف اختبار حل المسائل الرياضية لصالح المجموعة التجريبية
فروق ربي
ي
مقارنة بالمجموعة الضابطة.
ومن جانب آخر أجرى كليدن ) (Kleden, 2015دراسة استخدم فيها أسلوب التحليل
وجمع من خاللها بينات كمية ونوعية ،حيث حلل التعلم المنظم ً
ذاتيا لعينة من طلبة برنامج دراسة
تعلم الرياضيات ف جامعة كوبانغ ف مقاطعة نوسا تينغارا الشقية .استخدم الباحث ر
استاتيجية
ي
ي
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ُ
 PQ4Rومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث
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توماس وروبنسون  PQ4Rيف تدريس طلبة تعلم الرياضيات ،وأشارت النتائج إىل تحسن التعلم
المنظم ً
ذاتيا لدى عينة الدراسة.
ر
وسيتوان ) (Corbima & Setiawati, 2018دراسة هدفت إىل
كما أجرى جوربيما
ي
ر
تحسي مهارات ما وراء المعرفة خالل تعلم العلوم عن طريق دمج استاتيجيات  PQ4Rو  TPSلدى
ر
ً
طلبة المرحلة الثانوية يف أندونيسيا .تكونت عينة الدراسة من  240طالبا من طلبة الصف الحادي
ً
ً
اختبارا ،وتم
مجموعتي تجريبية وضابطة ،وطور الباحثان
عش ،تم اختيارهم عشوائيا ،قسموا إىل
ر
استاتيجية  PQ4Rمع ر
التأكد من صدقه وثباته .أظهرت نتائج الدراسة أن عملية دمج ر
استاتيجية
تحسي مهارات ما وراء المعرفة بشكل واضح مقارنة ،حيث كان أداء طلبة
 TPSساعدت عىل
ر
عال مقارنة بأقرانهم طلبة المجموعة الضابطة.
المجموعة التجريبية ٍ
الت بحثت ف ر
ر
استاتيجية  PQ4Rوجد أن هذه الدراسات
ي
من خالل مراجعة الدراسات ي
هدفت إىل معرفة أثر ر
بايت ( ،)2011ودراسة
استاتيجية  PQ4Rيف التحصيل
االكاديم كدراسة ي
ي
اومتسو وساديكا ( ،)2013ودراسة داوود ( ،)2014ودراسة علوان ( ،)2015وبحثت دراسة جوربيما
ر
تحسي مهارات ما وراء المعرفة خالل تعلم
وسيتوان( )Corbima & Setiawati, 2018يف
ر
ي
ر
الت بحثت يف مهارات حل المسألة ،ولم يتم العثور عىل أي دراسة
العلوم ،ودراسة المبيض ( )2017ي
ر
الفتيائية والكفاءة الذاتية.
متغت اكتساب المفاهيم ر
بحثت يف دراسة أثر استاتيجية  PQ4Rيف ر
ر ُ
الفتياء ،كما انها
الت عنيت بمبحث ر
ه األوىل ي
وبناء عىل ما سبق ،يالحظ أن هذه الدراسة ي
ً
ر ُ
الفتياء تحديدا عىل
الت عنيت بدراسة
متغتين؛ اكتساب المفاهيم والكفاءة الذاتية يف مادة ر
ر
األوىل ي
ً
طلبة الصف الحادي عش يف األردن ،حيث عكفت معظم الدراسات السابقة الوارده ذكرها سابقا
ر
عىل توظيف ر
تأن هذه الدراسة من أوىل
استاتيجية  PQ4Rلدراسة
ر
متغت التحصيل؛ لذلك ي
ر
ر
الفتيائية ،والكفاءة
الت تختص بدراسة أثر استاتيجية  PQ4Rيف اكتساب المفاهيم ر
الدراسات ي
مجتمعي.
الذاتية
ر
مشكلة الدراسة وأسئلتها
ُ
ر
ر
بويي،
إن انخفاض مستوى الطلبة يف مادة ر
الت تواجه الت ر
الفتياء يعتت من أهم التحديات ي
ر
ر
للباحثي يف الميدان التبوي فقد لوحظ عجز االستاتيجيات
ومن خالل الختات الشخصية
ر
المستخدمة يف الحد من هذه المشكلة ،وبالتحديد لوحظ ضعف الطلبة يف اكتسابهم للمفاهيم
وتدن مستوى كفاءتهم الذاتية ،حيث إن أغلبية الطرائق التدريسية المستخدمة يف
الفتيائية
ر
ي
ر
التعليم داخل
التلقي ،بحيث يكون المعلم هو المترصف يف الموقف
الميدان التبوي تعتمد عىل
ر
ي
ً
ً
الصفُ ،
ويقدم المعلومات للطالب جاهزة ،ويكون دور الطالب متلقيا للمعلومة مما يؤثر سلبا عىل
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الفتيائية ومستوى الكفاءة الذاتية
وروبنسون  PQ4Rلعلها تساعد يف
تحسي اكتساب المفاهيم ر
ر
لدى الطلبة ،وهذا ما أ كدته توصيات العديد من الدراسات واألبحاث ر
التبوية مثل اومتسو وساديكا
شاهي( )2016من أهمية
Omoteso and Sadiku, 2013؛ داود ()2014؛ علوان ()2015؛
ر
تفعيل ر
استاتيجية توماس وروبنسون  .PQ4Rوعليه ،فقد سعت الدراسة الحالية إىل االجابة عن
سؤال الدراسة الرئيس :ما أثر استخدام ر
استاتيجية توماس وروبنسون  PQ4Rيف اكتساب المفاهيم
الفتيائية ومستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عش ،والذي انبثقت عنه األسئلة
ر
اآلتية:
ر
الفتيائية لدى
 .1ما أثر استخدام استاتيجية توماس وروبنسون  PQ4Rيف اكتساب المفاهيم ر
طلبة الصف الحادي عش؟
 .2ما أثر استخدام ر
استاتيجية توماس وروبنسون  PQ4Rيف مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة
الصف الحادي عش؟
فرضيات الدراسة
يف ضوء األدبيات والدراسات السابقة ،حاولت الدراسة اختبار الفرضيات اآلتية:
.1

الفتيائية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05يف اكتساب المفاهيم ر
ر
الستاتيجية التدريس ( ،PQ4Rالطريقة االعتيادية).
لدى طلبة الصف الحادي عش تعزى

.2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α=0.05يف مستوى الكفاءة الذاتية
ر
الستاتيجية التدريس ( ،PQ4Rالطريقة االعتيادية).
لدى طلبة الصف الحادي عش تعزى

أهمية الدراسة
ر
الت ّ
ر
الفتياء
طبقت لمقرر ر
ي
تأن األهمية النظرية يف هذه الدراسة بكونها من الدراسات األوىل ي
ً ّ
العلم يف مناهج وطرائق تدريس
وللمرحلة الثانوية ،ومن أهميتها أيضا أنها تساعد عىل إثراء البحث
ي
والفتياء بشكل خاص ،وتتز أهمية هذه الدراسة من أهمية تعلم المفاهيم
العلوم بشكل عام
ر
ر
والت تشكل أساس العلم وبنيته؛ حيث أن هذه المفاهيم لها من أهمية يف تتنظيم عملية
ر
الفتيائية ي
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ر
ر
الت يمكن توظيفها يف تدريس
تعلمه .األمر الذي يحتم ضورة االستفادة من االستاتيجيات الحديثة ي
ّ
ر
ر
األكت
الت تناولت العوامل المؤثرة وربما
ر
الفتياء؛ لهذا تم التوجه إىل االهتمام بالدراسات والبحوث ي
ً
الفتيائية ومستوى الكفاءة الذاتية للطلبة ،ومن هنا اتت الحاجة إىل
تأثتا يف اكتساب المفاهيم ر
ر
ً
ر
توظيف استاتيجية حديثة وفاعلة تسهم يف جعل المتعلم عنرصا فاعال يف عملية التعلم ،وبعد
ّ
اإلطالع عىل العديد من الدراسات السابقة ،ارتأى الباحثان أن يستخدما ر
استاتيجية توماس

أثر استخدام ر
استاتيجية توماس وروبنسون PQ4R
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التفكت ومهاراته لدى الفرد .وهذا يؤدي إىل فهم عمليات العلم ،واكساب الطلبة القدرة عىل حل
ر
وبالتاىل العمل عىل زيادة مستوى الكفاءة الذاتية.
المشكالت،
ي
ر
(العمىل) ،فتتمثل بتقديم هذه الدراسة نماذج
التطبيق
أما أهمية الدراسة من الجانب
ي
ي
ر
تلت التوجهات الحديثة
لدروس يف مقرر ر
الفتياء تتضمن التدريس باستاتيجية PQ4R؛ ي
فه بذلك ي
ر
ً
ر
ر
الت تؤثر إيجابيا يف العملية
الت تنادي برصورة استخدام االستاتيجيات الحديثة ي
يف التدريس ي
التعليمية التعلمية ،ر
المعلمي ،كما تقدم هذه
القائمي عىل إعداد وتدريب
والت قد يستفيد منها
ر
ر
ي
ً
العلم ،وتفتح المجال
الفتيائية قد يستفيد منه طلبة البحث
الدراسة اختبارا الكتساب المفاهيم ر
ي
ً
ر
ر
االستاتيجية ،ومن أهميتها أيضا أنها تفيد
بويي إلجراء دراسات أخرى متعلقة بهذه
أمام
الباحثي الت ر
ر
المعلمي عند تطبيقها بحيث تساعد طلبتهم عىل ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة
ر
ّ
ً
ّ
التعلم الذانر
ر
ر
مت وتسهل عىل الطلبة استجاع المعلومات ،وتساعدهم أيضا عىل
من خالل عملية الت ر
ي
دون االعتماد بشكل مباش عىل المعلم.
حدود الدراسة
تحدد تعميم نتائج هذه الدراسة يف ضوء الحدود اآلتية:
الصناع.
 .1اقترصت الدراسة عىل طالب الصف الحادي عش الفرع
ي
ّ
ّ
الفتياء المقرر للصف
 .2اقترصت الدراسة عىل موضوع الزخم
الخظ والتصادمات من كتاب ر
ي
ر
ّ
اس .2018/2017
الحادي عش والذي أقرته وزارة التبية والتعليم للعام الدر ي
ً
طالباً ،
نظرا لظروف عمل الباحث يف هذه المدرسة ،وأن عدد
 .3اقترصت الدراسة عىل 40
الصناع ُيعد قليًل مقارنة بالفروع األخرى.
الطلبة يف الفرع
ي
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
ر
استاتيجية توماس وروبنسون ّ .PQ4R
عرفها العجرش ( ،2013ص  )92بأنها "إحدى
استاتيجيات ما وراء المعرفة ،وه ر
ر
األختة؛ ألنها
استاتيجية تفصيل وتوضيح انتشت يف األونة
ر
ي
ّ
المتعلمي عىل فهم المقروء وتذكره واالحتفاظ به مع بقاء أثره ،ويلخص اسم األحرف األوىل
تساعد
ر
ر
االستاتيجية خطواتها الست ( Preview, Question, Read, Reflect, Recite,
لهذه
ّ
َ
.")Review
وتعرف يف هذه الدراسة بأنها مجموعة من الخطوات اإلجرائية المنظمة والمتسلسلة
ر
ه (إلقاء نظرة
الت استخدمت لتدريس طالب المجموعة التجريبية وهذه الخطوات ي
والمتتابعة ي
ّ
والتأمل ،والتسميع ،والمراجعة) ،وتتم هذه الخطوات الستة
تمهيدية ،وطرح األسئلة ،والقراءة،
ً
ّ
ر
ر
الت أعدت لذلك ،ويقاس أثر هذه االستاتيجية عن طريق اختبار اكتساب
وفقا للخطة التدريسية ي
ّ
الفتياء.
الفتيائية المعد لهذه الدراسة ،ومقياس للكفاءة الذاتية يف تعلم ر
المفاهيم ر
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سء أو موضوع أو ظاهرة رفتيائية معينة،
يف شكل أو رمز أو كلمة أو شبه جملة يستخدم للداللة عىل ي
ً
ويتكون نتيجة ربط الحقائق ببعضها البعض وإيجاد العالقات القائمة بينها"ّ .
ويعرف إجرائيا بأنه ما
الخظ
الفتيائية الواردة يف فصل الزخم
يتكون لدى الطالب من معت وفهم يرتبط بالمصطلحات ر
ي
ر
الت يحصل عليها الطالب يف اختبار اكتساب المفاهيم
والتصادمات ،ويقاس هذا االكتساب بالعالمة ي
الفتيائية المعد لهذا الغرض.
ر
ّ
الكفاءة الذاتيةّ .
عرفها باندورا ( )Bandura, 1997, p. 71بأنها "معتقدات الفرد حول
قدراته عىل تنظيم وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق نتائج معينة" .وتعرف إجر ً
ائيا يف هذه الدراسة
ر
الت يحصل عليها أفراد عينة الدراسة من خالل إجابتهم عن فقرات مقياس الكفاءة
بالدرجة الكلية ي
الذاتية الذي ّ
طوره الباحثان يف هذه الدراسة.
طلبة الصف الحادي عش .الطلبة الذين يجلسون عىل مقاعد الدراسة يف الصف الحادي
عش يف إحدى المدارس الحكومية األردنية التابعة لقصبة إربد ،والذين رتتاوح أعمارهم ما ربي 16-
اس .2018/2017
 15عام خالل العام الدر ي
ر
الت يتبعها المعلم أثناء تدريس المجموعة الضابطة،
الطريقة االعتيادية .إجراءات التدريس ي
المعرف دون إدخال إستاتيجيات تدريس حديثة ،بحيث ال
بحيث يقوم المعلم بتدريس المحتوى
ي
ً
االنفعاىل والمهاري ،وأيضا ال يكون هناك مراعاة لدور الطالب يف العملية
يتم مراعاة الجانبان
ي
وه ممارسات فقط لتقديم المحتوى من أجل تحقيق
التعليمية ،وال لمهاراته ومستويات
ر
تفكته ،ي
األهداف التعليمية.
منهجية الدراسة
ّ
التجريت بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،ووظف
اتبع يف هذه الدراسة التصميم شبه
ي
تجريت مستقل
متغت
الكم يف عملية جمع البيانات وتحليلها ،وذلك باختبار أثر استخدام
المنهج
ر
ي
ي
(طريقة التدريس) باستخدام ر
استاتيجية توماس وروبنسون  PQ4Rمقابل الطريقة االعتيادية يف
الفتيائية والكفاءة الذاتية.
متغتين
تابعي هما :اكتساب المفاهيم ر
ر
ر
مجتمع وعينة الدراسة
ّ
الصناع يف جميع
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الحادي عش الفرع
ي
ر
الثان من العام
اس ي
المدارس الحكومية التابعة لمديرية التبية والتعليم للواء قصبة إربد ،للفصل الدر ي
الدراس  ،2018/2017حيث تشت سجالت مديرية ر
التبية والتعليم إىل أن عدد طلبة الصف
ر
ي
ً
الحادي عش يف المدارس التابعة لهذه المديرية يبلغ  397طالبا وطالبة ،ويتوزعون عىل ثالث
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ّ
عقىل مجرد
يان .يذكر جابر ( ،2003ص  )322المفهوم ر
الفت ي
يان بأنه "تصور ي
المفهوم الفت ي
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الت وقعت فيها عينة الدراسة بالطريقة القصدية ً -
ر
نظرا لعمل
مدارس حكومية .تم اختيار المدرسة ي
ُ
تعيي الشعب كان بالطريقة العشوائية البسيطة لطالب الصف الحادي
ثان فيها  -أما ر
الباحث ال ي
عشّ .
ً
تكونت عينة الدراسة من  40طالبا من طالب إحدى المدارس الحكومية التابعة لمديرية
ر
مجموعتي ،إحداهما تجريبية 20
التبية والتعليم للواء قصبة إربد ،وتم توزي ع عينة الدراسة إىل
ر
ً ُ
طالبا ُدرسوا وفق ر
ً
طالبا درسوا بالطريقة
استاتيجية توماس وروبنسون  ،PQ4Rواألخرى ضابطة 20
االعتيادية.
المادة التعليمية
وه (دليل المعلم الخاص باستخدام
تم إعداد المادة التعليمية الالزمة لتنفيذ الدراسة ي
ر
الفتياء للصف الحادي عش ،وذلك
استاتيجية  )PQ4Rلفصل الزخم
الخظ والتصادمات يف كتاب ر
ي
بحسب الخطوات اآلتية:
.1

الفتياء للصف الحادي عش المقرر للعام
اختيار فصل الزخم
الخظ والتصادمات يف كتاب ر
ي
الخظ والتصادمات
اس  ،2018/2017وذلك ألهمية المفاهيم الواردة يف موضوع الزخم
ي
الدر ي
للطلبة يف المرحلة الجامعية ،وإىل ضورة اكتسابها بصورة صحيحة؛ حيث أن هذه المفاهيم
ً
تتشابك ف طبيعتها ،وقد ُي ّ
كون الطالب تصورات مفاهيمية خاطئة ،والذي قد يشكل عائقا يف
ي
تعلم المفاهيم العلمية بشكل صحيح؛ لذا فإن استخدام ر
استاتيجة  PQ4Rبخطواتها الست
ّ
ويصحح
تفكته،
يع بعملية
يف اكتساب مفاهيم الزخم
ر
الخظ والتصادمات ،تجعل المتعلم ي
ي
ّ
ً
ً
فه تأكيد للتعلم المنظم ذاتيا ،وتأصيل لمبدأ جعل المتعلم محورا للعملية التعليمية.
مساره ،ي

ر
الت
 .2االستعانة بكتاب ر
الفتياء ودليل المعلم للصف الحادي عش ،واألبحاث والدراسات ي
ر
تناولت كيفية إعداد أدلة المعلم الستخدام استاتيجية  PQ4Rمثل( :داود (،)2014
اع (.))2015
والجبوري والخز ي
.3

تحديد النتاجات واألهداف التعليمية المرجو تحقيقها لدى الطلبة.

.4

إعداد مذكرات الدروس ،بتلخيص النتاجات التعلمية لكل درس منها ،وحرص مصادر وأدوات
التعلم الالزمة لكل درس ،وكتابة خطوات ر
استاتيجية توماس وروبنسون  PQ4Rالست :إلقاء
نظرة تمهيدية ،وطرح األسئلة ،والقراءة ،والتأمل ،والتسميع ،والمراجعة ،مع بيان دور الطالب
ودور المعلم يف كل خطوة من الخطوات المحددة والمتسلسلة.
صدق المادة التعليمية.
تم التحقق من صدق المادة التعليمية من خالل عرضها بصورتها األولية عىل مجموعة من

محكمي من ذوي الختة واالختصاص يف مجال تدريس العلوم ،والمناهج
المحكمي بلغ عددهم 9
ر
ر
التموك ،إضافة إىل عدد من
والتدريس ،والقياس والتقويم من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة ر
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أدوات الدراسة
اختبار اكتساب المفاهيم الفتيائية.
الفتيائية الواردة
تم بناء اختبار لقياس مدى اكتساب طلبة الصف الحادي عش للمفاهيم ر
الفتياء وذلك بعد دراستهم لذلك الفصل باستخدام
يف فصل الزخم
الخظ والتصادمات يف كتاب ر
ي
ر
استاتيجية  ،PQ4Rوالخطوات التالية توضح إجراء بناء االختبار:
الخظ والتصادمات
وه الزخم
ي
 .1تم تحديد محتوى المادة الدراسية المراد اختبار الطالب فيها ي
ر
الثان الذي أقرته وزارة التبية والتعليم
الفتياء لطلبة الصف الحادي عش الفصل
يف كتاب ر
ي
اس .2017/2016
األردنية للعام الدر ي
الفتيائية
 .2تم مسح محتوى فصل الزخم
الخظ والتصادمات وذلك برصد كافة المفاهيم ر
ي
الواردة يف ذلك الفصل ،برصد تكرارات كل مفهوم.
يان= ((مجموع
النست من خالل العالقة اآلتية :الوزن
 .3تم حساب الوزن
النست للمفهوم ر
الفت ي
ي
ي
الكىل لتكرارات المفاهيم)) ×%100
تكرارات المفهوم) ÷ (المجموع ي
النست لكل مفهوم يف المحتوى ،تم تحديد عدد المفردات المخصصة لكل
 .4وبناء عىل الوزن
ي
مفهوم يف االختبار.
 .5تم حساب عدد المفردات المخصصة لكل مفهوم يف االختبار من خالل العالقة التالية :عدد
الكىل لمفردات
المفردات المخصصة للمفهوم = الوزن
النست للمفهوم ر
الفت ي
يان × العدد ي
ي
االختبار.
ر
الت تقيس مدى اكتساب الطالب للمفهوم
 .6تم توزي ع مفردات االختبار وفق األساليب التقويمية ي
يان ،وتحديد األوزان النسبية لها وذلك بالرجوع إىل زيتون ( )2013وفق األبعاد اآلتية:
ر
الفت ي
يان من خالل تطبيق عمليات تكوين المفهوم الثالث :التصنيف،
أ) اكتشاف المفهوم ر
الفت ي
والتميت ،والتعميم.
ر
يان.
ب) قدرة الطالب عىل تحديد الداللة اللفظية للمفهوم ر
الفت ي
يان يف مواقف تعليمية تعلمية جديدة.
ج) تطبيق المفهوم ر
الفت ي
ر
الت يعيش فيها الطالب وفق
د)
ر
تفست المالحظات والمشاهدات أو األشياء يف البيئة ي
الفتيائية المتعلمة.
المفاهيم ر
يان يف حل المشكالت.
ه) استخدام المفهوم ر
الفت ي
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معلم الفتياء .وبناء عىل ر
المحكمي تم إجراء التعديالت المناسبة ،ومن هذه
اقتاحات وآراء
ر
ر
ي
تغيت يف بعض الصياغات اللغوية ،وبعض اإلضافات والتوضيحات عن خطوات
التعديالت إجراء ر
ر
الفتياء بشكل أفضل.
االستاتيجية للتناسب وكتاب ر
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يان يف استدالالت أو تعميمات أو فرضيات علمية مختلفة.
ز) استخدام المفهوم ر
الفت ي
ُ
يىل:
وتم دمج هذه االبعاد يف أربعة أبعاد وكل بعد يقابله مستوى بلوم الذي يكافئه كما ي
وتفست المالحظات والمشاهدات (الفهم)
يان
ر
 .1اكتشاف المفهوم ر
الفت ي
 .2تحديد الداللة اللفظية(التذكر)
يان يف حل المشكالت(التطبيق)
 .3تطبيق واستخدام المفهوم ر
الفت ي
يان يف االستدالل والتعميم (مستويات عليا)
 .4استخدام المفهوم ر
الفت ي
ً
ح) صياغة مفردات االختبار بصورتها األولية اعتمادا عىل األوزان النسبية للمفاهيم
ّ
الفتيائية.
الفتيائية ،وبمراعاة أبعاد قياس تعلم المفاهيم ر
ر
ّ
وتكون االختبار من  20فقرة من نوع االختيار من متعدد لكل منها أربعة بدائل ،واحد منها فقط
صحيح  ،كما تم إعداد نموذج لإلجابات الصحيحة ،وقد تم مراعاة األمور التالية يف صياغة مفردات
االختبار:
أ -وضع تعليمات اإلجابة عن االختبار يف الصفحة األوىل لالختبار ومراعاة وضوحها.
ر
األكت تكر ًارا.
الفتيائية
ب -أن تكون المفردات شاملة للمفاهيم ر
علميا ً
ً
لغويا.
ج -أن تكون المفردات سليمة
د -أن تكون المفردات واضحة وخالية من الغموض.
مقياس الكفاءة الذاتية يف تعلم الفتياء.
الفتياء لدى طالب الصف الحادي عش بحيث تم
تم بناء مقياس الكفاءة الذاتية يف تعلم ر
ر
تبت وتطوير
الت تناولت موضوع الكفاءة الذاتية ،وتم ي
االطالع عىل العديد من الدراسات السابقة ي
مقياس الكفاءة الذاتية من دراسة (الصمادي والشايدة ،)2008 ،وقد رأى الباحثان أنها تناسب
أهداف الدراسة.
تحكيم أدوات الدراسة
الفتيائية تم إعداد االختبار يف صورته األولية
للتحقق من صدق اختبار اكتساب المفاهيم ر
محكمي من
المحكمي من ذوي الختة واالختصاص بلغ عددهم 10
وعرضه عىل مجموعة من
ر
ر
التموك ،وعدد من
أعضاء هيئة التدريس يف تخصص المناهج وطرائق تدريس العلوم يف جامعة ر
الفتياء طلب إليهم الحكم عىل جودة
والمعلمي بدرجة البكالوريوس
في
والماجستت يف ر
ر
ر
المش ر
ً
ً
المعايت ،مثل :وضوح صياغة المفردات علميا ولغويا ،وشمول المفردات
االختبار يف ضوء عدد من
ر
المحكمي تم تعديل بعض المفردات من حيث الصياغة
وف ضوء مالحظات
ر
للمادة التعليمية ،ي
اللغوية ،وتم تعديل بعضها اآلخر من الناحية العلمية.
وللتحقق من صدق البناء لالختبار تم تطبيقه عىل عينة استطالعية من خارج عينة
الدراسة المستهدفة ومن ضمن مجتمع الدراسة مؤلفه من ً 17
طالبا من طالب الصف الحادي عش
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يف إيضاح مدى سهولة أو صعوبة مفردة ما يف االختبار ،وهو عبارة عن النسبة المئوية من الطالب
الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة (الحريري .)2012 ،وقد تم استخراج معامالت الصعوبة
الفتيائية إىل استخدام المعادلة التالية :معامل الصعوبة للفقرة
لمفردات اختبار اكتساب المفاهيم ر
ً
المجيبي عن تلك المفردة)) ×%100
صحيحا عن المفردة) ÷ (مجموع
المجيبي
= ((عدد
ر
ر
ً
التميت نسبة الطلبة
التميت أيضا لمفردات االختبار ،ويقصد بمعامل
وقد تم حساب معامل
ر
ر
الفئتي
الفئتي العليا والدنيا إىل عدد الطلبة يف أي من
الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة من
ر
ر
ر
التميت للمفردة = ((عدد
والت يمكن حسابها من خالل المعادلة التالية:معامل
ر
ي
(الخوىل .)1998 ،ي
ً
ً
صحيحا من الفئة الدنيا)) ×.%100
المجيبي
المجيبي صحيحا من الفئة العليا) ( -عدد
ر
ر
وتراوحت معامالت الصعوبة لمفردات االختبار المطبق عىل العينة االستطالعية ربي
 0.58-0.32؛ حيث يشت األدب ر
التبوي أن معامل الصعوبة المالئم هو الذي ريتاوح ربي  0.30إىل
ر
ّ
ً
 ،0.80وهذه القيم مقبولة تربويا الستخدام االختبار ويدل عىل جودة بناءه (الحريري .)2012 ،كما
التميت لمفردات االختبار المطبق عىل العينة االستطالعية ربي ،0.75-0.25
تراوحت معامالت
ر
ً
تميتا مقبوًل وينصح
ويشت عودة ( )2010أن أي مفردة ذات
تميت ربي  0.20 – 0.39يعد ر
ر
ر
تحسي المفردات 16 ،15 ،14 ،12 ،9 ،8 ،5
اإلحصان تم
بتحسينها؛ لذلك وحسب هذا المعيار
ر
ي
لتصبح بصورتها النهائية.
الداخىل لالختبار باستخدام معادلة كودر-ريتشاردسون KR-20
تم حساب معامل ثبات االتساق
ي
بالرجوع إىل بيانات العينة االستطالعية سالفة الذكر ،والذي بلغت قيمته  0.693وتعتت هذه القيمة
ً
الفتيائية استخدم
مقبولة تربويا وفق (مجيد .)135 :2013 ،لحساب ثبات أداة تحليل المفاهيم ر
الفتيائية الواردة يف وحدة
الثبات عت األفراد ،قام كال الباحثان بشكل منفصل برصد تكرار المفاهيم ر
الفتياء للصف الحادي عش ،وتم التأكد من ثبات الرصد من
الزخم
الخظ والتصادمات يف كتاب ر
ي
الثان باستخدام معادلة كوبر للثبات
خالل حساب معامل الثبات كوبر ربي الرصد األول والرصد
ي
(عسقول وأبو عودة.)2007 ،
نسبة االتفاق= (عدد مرات االتفاق( /عدد مرات االتفاق+عدد مرات االختالف)) ×%100
ً
الثان  51تكر ًارا للمفاهيم
حي رصد
رصد األول ما مجموعه  56تكرارا للمفاهيم ر
الفتيائية ،يف ر
ي
ً
الفتيائية.
وبناءا عليه فان نسبة االتفاق حسب معادلة كوبر :نسبة االتفاق= ())4+52( /52
ر
ر
الت تدل عىل إرتفاع نسبة
وه نسبة يطمي لها الباحثان؛ وذلك ألن النسبة ي
× % 92.8 = %100ي
ر
(حسي.)2018 ،
ه  %85فأكت
ر
اإلتفاق كما وضحها كوبر ي
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للبني يف قصبة إربد ،وتم حساب معامل الصعوبة الذي يفيد
يف مدرسة
الزرنوج الثانوية الشاملة ر
ي
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الفتيائية ،وقد أعطيت
تم تصحيح االختبار حسب اإلجابات النموذجية الختبار اكتساب المفاهيم ر
عالمة واحدة لإلجابة الصحيحة ،وعالمة صفر لإلجابة الخطأ ،وبذلك تكون العالمة الكلية
لالختبار. 20
وتم التحقق من صدق مقياس الكفاءة الذاتية ،وذلك من خالل إعداد المقياس يف صورته
محكمي،
المحكمي من ذوي الختة واالختصاص والبالغ عددهم 10
األولية وعرضه عىل مجموعة
ر
ر
طلب إليهم الحكم عىل جودة هذا المقياس من حيث صحة ووضوح صياغة المفردات ،وسالمتها
ر
وف ضوء
من
ر
الناحيتي العلمية واللغوية ،وأي اقتاحات أو تعديالت يراها المحكمون أنها مناسبة .ي
ر
المحكمي تم تعديل بعض المفردات من الناحية العلمية والصياغة اللغوية،
مقتحات ومالحظات
ر
الخماس .
الرباع إىل ليكارت
وتم تعديل تدري ج ليكارت
ي
ي
الداخىل للمقياس ،وذلك من خالل تطبيق المقياس
تم حساب معامالت ثبات االتساق
ي
عىل العينة االستطالعية سالفة الذكر ،وقد تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا للحصول عىل معامل
ً
تربويا كما أشار (غنيم،
الداخىل ،والذي بلغت قيمته  0.856وتعتت هذه القيمة مقبولة
ثبات االتساق
ي
الفتياء من  20فقرة وبتدري ج حسب
 .)2004يف هذه الدراسة تكون مقياس الكفاءة الذاتية يف تعلم ر
ودرجتي
الخماس ،بحيث تم تصحيح المقياس بوضع درجة واحدة لمعارض بشدة،
مقياس ليكرت
ر
ي
ّ
لمعارض ،وثالث درجات لمحايد ،وأرب ع درجات لموافق ،وخمس درجات لموافق بشدة ،وقد تكون
المقياس من  20فقرة بحيث أعىل درجة يحصل عليها الطالب 100درجة وأقل درجة يحصل عليها
20درجة.
إجراءات تنفيذ الدراسة
تم تنفيذ الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية:
والمتغتات المتعلقة بها.
 .1تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها
ر
ّ
ّ
 .2تحديد مجتمع الدراسة الذي ستنفذ الدراسة عليه ،والذي تكون من جميع طالب الصف
الصناع يف مديرية تربية لواء قصبة إربد.
الحادي عش الفرع
ي
 .3اختيار عينة متيشة من مجتمع الدراسة إلجراء الدراسة عليها ،واختيار عينة استطالعية من
مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة للتحقق من ثبات االختبار والمقياس.
.4
.5
.6
.7

وه الزخم
اختيار المحتوى
التعليم من كتاب ر
الفتياء المقرر لطلبة الصف الحادي عش ي
ي
الخظ والتصادمات.
ي
ر
إعداد خطة تدريسية لتدريس وحدة الزخم والدفع وفق استاتيجية. PQ4R
ّ
إعداد أدوات الدراسة بصورتها النهائية بعد التأكد من مؤشات صدقها وثباتها.
التموك إىل مديرية تربية قصبة إربد.
الحصول عىل خطاب تسهيل مهمة من جامعة ر
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ر
االستاتيجية ،وتدريس المجموعة الضابطة وفق الطريقة االعتيادية من قبل الزميل
تطبيق
نفسه.
 .11تطبيق االختبار ومقياس الكفاءة الذاتية عىل عينة الدراسة بعد االنتهاء من تدريس
المجموعتي التجريبية والضابطة مباشة ،وجمع البيانات من خالل ادوات الدراسة.
ر
ً
تفست النتائج ،واستخدام
االحصان  SPSSثم
 .12معالجة البيانات إحصائيا باستخدام التنامج
ر
ي
ثنان االتجاه two-way Analysis of Covariance
اختبار تحليل التباين المصاحب
ي
ً
) (ANCOVAوذلك ألن هذا االختبار يساعد عىل التخلص إحصائيا من الفروق القبلية ربي
المجموعات مما يساعد عىل جعل التجربة ر
أكت دقة ،وذلك للتخلص من العوامل الدخيلة
ر
الت تم التوصل إليها.
والخروج بالتوصيات المناسبة يف ضوء تلك النتائج ي
المعالجات اإلحصائية
تم استخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية برنامج ( )SPSSلعمل التحليالت
ر
والت من خاللها تم تفنيد فرضيات الدراسة .والختبار الفرضيات استخدم اختبار تحليل
اإلحصائية ،ي
ثنان االتجاه  ،tow-way ANCOVAوتم حساب األوساط الحسابية
التباين المصاحب
ي
الفتيائية ،ولمستوى الكفاءة
للقياسي
واالنحرافات المعيارية
القبىل والبعدي الكتساب المفاهيم ر
ر
ي
ر
الذان.
ي
نتائج الدراسة ومناقشتها
ً
أوال :النتائج المتعلقة بالفرضية األوىل
الفتيائية لدى طلبة الصف
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  α=0.05يف اكتساب المفاهيم ر
الحادي عش تعزى ر
الستاتيجية التدريس ( ،PQ4Rالطريقة االعتيادية)" .حيث تم حساب األوساط
القبىل والبعدي لعالمات الطلبة عىل اختبار اكتساب
للقياسي
الحسابية واالنحرافات المعيارية
ر
ي
ً
وفقا ر
الستاتيجية التدريس ،وذلك كما يف جدول .1
الفتيائية
المفاهيم ر
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الفتيائية ومقياس الكفاءة الذاتية عىل عينة الدراسة قبل
 .8تطبيق اختبار اكتساب المفاهيم ر
المجموعتي التجريبية والضابطة.
البدء من تدريس
ر
ر
 .9عقد اجتماع لطالب المجموعة التجريبية؛ لتعريفهم باستاتيجية توماس وروبنسون PQ4R
وأهميتها بالنسبة لهم.
ر
 .10تدريس المجموعة التجريبية وفق استاتيجية  PQ4Rمن قبل معلم زميل تم تدريبه عىل

أثر استخدام ر
استاتيجية توماس وروبنسون PQ4R

العمري وعبيدي
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جدول 1

القبىل والبعدي لعالمات الطلبة عىل اختبار
للقياسي
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
ر
ي
ً
وفقا ر
الستاتيجية التدريس
الفتيائية
اكتساب المفاهيم ر
المتغت
ر

المجموعة

العدد

القبىل
القياس
ي
الوسط

اكتساب

الضابطة

20

المفاهيم

القياس البعدي
االنحراف

الحسان
ي
5.50

االنحراف المعياري

الحسان
الوسط
ي

المعياري

2.417

11.85

1.89

التجريبية

20

5.45

2.837

16.80

1.57

الكىل
ي

40

5.48

2.602

14.33

3.04

القبىل والبعدي
للقياسي
يالحظ من جدول  1وجود فروق ظاهرية ربي األوساط الحسابية
ر
ي
ر
الفتيائية لدى طلبة الصف الحادي عش ناتجة عن اختالف مستوى استاتيجية
الكتساب المفاهيم ر
التدريس ،وب هدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ فقد تم إجراء تحليل التباين المصاحب
الفتيائية لدى طلبة
ثنان االتجاه  two-way ANCOVAللقياس البعدي الكتساب المفاهيم ر
ي
ً
ر
الصف الحادي عش وفقا الستاتيجية التدريس ،وذلك كما يف جدول .2
جدول 2

ثنان االتجاه  two-way ANCOVAللقياس البعدي الختبار
نتائج تحليل التباين المصاحب
ي
الفتيائية لدى طلبة الصف الحادي عش
اكتساب المفاهيم ر
وسط

مجموع

درجات

المربعات

الحرية

القبىل
القياس
ي
(اكتساب المفاهيم)
ر
االستاتيجية

6.90

1

6.90

244.20

1

244.20

الخطأ

108.84

37

2.94

الكىل
ي

360.77

39

مصدر التباين

مجموع

احتمالية

حجم

الخطأ

األثر

2.34

.13

.06

83.01

.00

.69

ف

المربعات

يالحظ من جدول  2وجود فروق ذات داللة إحصائية  α=0.05تعزى ألثر ر
استاتيجية
التدريس ،حيث بلغت قيمة ف  83.014وبداللة إحصائية  0.00وجاءت الفروق لصالح ر
استاتيجية
توماس وروبنسون  .PQ4Rومن أجل الكشف عن مدى فاعلية استخدام ر
استاتيجية توماس
الفتيائية لدى طلبة الصف الحادي عش ،تم إيجاد حجم
وروبنسون  PQ4Rيف اكتساب المفاهيم ر
األثر فكان  0.69والذي يصنف إىل متوسط كما أشار كالو ).)Kellow, 1998
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الطريقتي ،حيث إن الطالب هو محور العملية التعليمية
االعتيادية إىل اختالف دور الطالب يف
ر
ّ
التعلمية ف ر
استاتيجية  ،PQ4Rحيث يكلف الطالب يف أثناء الدرس باتباع ست خطوات ينفذها
ي
ر
الفتيائية ،ويتمثل دور الطالب يف التعرف
والت تزيد من فرصة اكتسابه للمفاهيم ر
الطالب بنفسه ،ي
عىل الهدف من الدرس ونواتج التعلم ،وتفحص النص المقروء واشتقاق األفكار الرئيسة ،وطرح
األسئلة واستقصاء المناسب منها ،وتكوين األفكار والتأمل ،وإقامة عالقات وروابط مع الختة
السابقة يف المجال نفسه ،والتواصل مع اآلخرين وتقبل آراؤهم ،حيث تبدأ خطوات تنفيذ الدرس
ر
ر
الت يحقق الطالب من خاللها معرفة العناوين واألفكار
حسب استاتيجية  PQ4Rبالقراءة التمهيدية ي
العامة المتضمنة يف نص الدرس ،وينطلق محاوال التنبؤ بما سيتناوله الموضوع .ثم خطوة طرح
األسئلة ،ليختت الطالب إمكانية مضمون الدرس عند اإلجابة عن تلك األسئلة ،يليها الخطوة الثالثة،
ً
ر
ر
الت طرحها سابقا ،ثم تبدأ
الت يعيد الطالب فيها قراءة نص الدرس ليحاول اإلجابة عن األسئلة ي
ي
خطوة التأمل ،وفيها ّ
يكون الطالب صورة برصية عن أفكار موضوع الدرس ،ويحاول ربط المعلومات
المعرف وبنيته المعرفية السابقة ،ثم يقوم الطالب يف الخطوة الخامسة بإجابة
الجديدة بمخزونه
ي
ر
وف آخر الخطوات يتحقق الطالب
الت طرحها يف خطوة طرح األسئلة –الخطوة الثانية ،-ي
األسئلة ي
ر
الت توصل إليها.
من صحة اجاباته ي
عليه ،فإنه من المالحظ أن ر
استاتيجية  PQ4Rتتمركز يف خطواتها عىل دور الطالب وليس
عىل دور المعلم ،وتتيح الفرصة للطالب بالتأمل وتكوين األفكار عن الموضوع الذي يدرسه ،واألهم
ّ
ّأنها تذهب بالطالب لتكوين صور برصية .مما يعت أن ر
استاتيجيةّ PQ4Rتوجه الطالب إىل التفكر
ي
ر
ر
والت قد تجعل من
بالمفهوم ر
الفت ي
الت تتمركز حول المعلم ،ي
يان بشكل أكت من الطريقة االعتيادية ي
ر
ً
ً
ّ
ر
تعظ الطالب الفرصة
الت يرصح بها المعلم ال أكت ،وال
ي
الطالب متلقيا سلبيا للمعلومات واألفكار ي
الفتيائية لدى
الكافية بالتأمل والتفكر بالمضمون الذي يدرسه .لهذا كانت درجة اكتساب المفاهيم ر
طلبة المجموعة الضابطة –الذين ّ
ً
إحصائيا من درجة اكتساب
درسوا بالطريقة االعتيادية -أقل
المفاهيم الفتيائية لدى طلبة المجموعة التجريبية –الذين درسوا باستخدام ر
استاتيجية .PQ4R
ر
ر
تفست هذه النتيجة يف ضوء ما أشار إليه عطبه ) (2010من أن هذه االستاتيجية تساعد
ويمكن
ر
الطالب عىل استيعاب المعلومات ،ةاستذكارها ،وتنشيط المعرفة السابقة ،وتؤسس الكتشاف
العالقات ،والروابط بي المفاهيم والمعلومات ،وتجعل من الطالب ر
الوع ،وتنظيم
أكت قدرة عىل
ر
ي
المعلومات الجديدة ،وتزيد من القدرة عىل البحث عن معلومات خالل المحاوالت العديدة إليجاد
حلول لألسئلة المطروحة .ويؤكد هذه النتيجة عفانة والجيش ) (2009حيث أكد عىل أن هذه
ر
ً
متعلما ً
وه تساعد المتعلم
سلبيا إىل متعلم
االستاتيجية تعمل عىل تحويل المتعلم من كونه
ي
إيجان ،ي
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الفتيائية لدى طلبة المجموعة التجريبية الذين
وقد يعود الفرق يف اكتساب المفاهيم ر
درسوا باستخدام ر
استاتيجية  PQ4Rمقارنة بطلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة

أثر استخدام ر
استاتيجية توماس وروبنسون PQ4R

العمري وعبيدي
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ً
ر
الصق من التمحور
تغيت المناخ
تفكت مستقل ،وهذه االستاتيجية تعمل أيضا عىل ر
عىل أن يكون له ر
ي
حول المعلم إىل التمحور حول المتعلم.
ر
الت أظهرت نتائجها
بايت ( )Bibi, 2011ي
وتتفق نتيجة هذه الفرضية مع نتيجة دراسة ي
ر
ر
اللوان درسن باستخدام استاتيجية  PQ4Rمقارنة
اس للطالبات
ي
ارتفاع مستوى التحصيل الدر ي
ر
اللوان درسن بالطريقة االعتيادية .كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
بمستوى الطالبات
ي
ر
ر
الت
الت أظهرت تفوق المجموعة التجريبية ي
اومتسو وساديكا ( )Omoteso & Sadiku, 2013ي
ر ُ
ر
ُّ
الت درست بالطريقة االعتيادية يف
درست باستخدام استاتيجية  PQ4Rعىل المجموعة الضابطة ي
ً
ر
الت أظهرت وجود فرق ذا
اختبار تحصيل الكيمياء ،وقد اتفقت أيضا مع نتائج دراسة داود ( )2014ي
ر
اللوان درسن مادة علم األحياء
الثان المتوسط
ي
داللة إحصائية ربي متوسط درجات طالبات الصف ي
ً
ر
ر
اللوان درسن المادة
الثان متوسط
الستاتيجية  PQ4Rومتوسط درجات طالبات الصف
وفقا
ي
ي
ً
نفسها وفقا للطريقة االعتيادية يف اختبار التحصيل واالستبقاء لصالح المجموعة التجريبية.
ً
ثانيا :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  α=0.05يف مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف
الحادي عش تعزى ر
الستاتيجية التدريس ( ،PQ4Rالطريقة االعتيادية)" .حيث تم حساب األوساط
القبىل والبعدي لدرجات الطلبة عىل مقياس الكفاءة
للقياسي
الحسابية واالنحرافات المعيارية
ر
ي
ً
وفقا ر
الستاتيجية التدريس ،وذلك كما يف جدول .3
الذاتية
جدول 3

القبىل والبعدي لدرجات الطلبة عىل مقياس
للقياسي
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
ر
ي
ً
وفقا ر
الستاتيجية التدريس
الكفاءة الذاتية
القبىل
القياس
ي
المتغت
ر

المجموعة

العدد

القياس البعدي
االنحراف

االنحراف

الحسان
الوسط
ي

الحسان
الوسط
ي

المعياري

المعياري

1.410

الكفاءة

الضابطة

20

7.70

1.302

11.10

الذاتية

التجريبية

20

7.65

1.663

14.25

1.997

الكىل
ي

40

7.68

1.474

12.67

2.336

القبىل والبعدي
للقياسي
يالحظ من جدول  3وجود فروق ظاهرية ربي األوساط الحسابية
ر
ي
ر
لمستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عش ناتجة عن اختالف مستوى استاتيجية
التدريس ،وب هدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ فقد تم إجراء تحليل التباين المصاحب
ثنان االتجاه  two-way ANCOVAللقياس البعدي لمستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف
ي
ً
وفقا ر
الستاتيجية التدريس ،وذلك كما يف جدول .4
الحادي عش
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ثنان االتجاه  two-way ANCOVAللقياس البعدي لمقياس
نتائج تحليل التباين المصاحب
ي
الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عش
وسط

مجموع

درجات

المربعات

الحرية

القبىل
القياس
ي
(الكفاءة الذاتية)
ر
االستاتيجية

85.954

1

102.392

1

102.392

الخطأ

27.596

37

.746

الكىل
ي

212.775

39

مصدر التباين

احتمالية

حجم

الخطأ

األثر

85.954

115.246

.000

.757

137.286

.000

.788

مجموع

ف

المربعات

يالحظ من جدول  4وجود فروق ذات داللة إحصائية ُ α=0.05تعزى ألثر ر
استاتيجية
التدريس ،حيث بلغت قيمة ف  137.286وبداللة إحصائية  ،0.000وجاءت الفروق لصالح
استاتيجية توماس وروبنسون  .PQ4Rومن أجل الكشف عن مدى فاعلية استخدام ر
ر
استاتيجية
توماس وروبنسون  PQ4Rيف مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عش ،تم إيجاد
حجم األثر فكان  0.788والذي يصنف إىل متوسط كما أشار كالو ).)Kellow, 1998
وقد يعود ّ
المجموعتي
تفوق طلبة المجموعة التجريبية يف مقياس الكفاءة الذاتية ربي
ر
الضابطة والتجريبية إىل العديد من األسباب ،ولعل أبرزها اعتماد ر
استاتيجية  PQ4Rوتمركزها حول
دور الطالب وليس دور المعلم كما هو الحال يف الطريقة االعتيادية .حيث إن الطالب هو من يقرأ
النص ويطرح األسئلة وهو من يجيب عنها ،ويتم ذلك كله تحت إشاف المعلم وتوجيهه للطلبة يف
أثناء الحصة الصفية ،مما يرفع مستوى ثقة الطالب بنفسه ،وبالنتاج العلم الذي ّ
يكونه من خالل
ي
ربطه ببنيته المعرفية ،ويؤدي ذلك كله إىل رفع مستوى الكفاءة الذاتية لديه ،عىل خالف ما يتم يف
ر
الت يعتمد فيها الطالب عىل المعلم لتلقينه محتوى الدرس ،فيجلس
الحصة الصفية االعتيادية ي
ً
ً
مستمعا متلقنا لما يقوله المعلم ،وقد أشار كانيل ( )Kaniel, 1998إىل أن هناك
الطالب يف الحصة
ً
ً
ارتباطا وثيقا ربي الكفاءة الذاتية والتعلم ،حيث تسهم الكفاءة الذاتية يف تحديد إدراك الفرد لذاته
وإمكاناته ،وقدراته عىل التعلم ،فإن اعتقد الطالب بأن لديه القدرة الفعلية للتعلم فإن هذا االعتقاد
ً
تفست هذ النتيجة أيضا يف ضوء ما جاء
األكاديم .ويمكن
قد يزيد من دافعيته نحو التعلم واإلنجاز
ر
ي
ر
اإليجان نحو المادة المتعلمة ،مما يوفر
م االتجاه
ي
به عطية ) (2010من أن هذه االستاتيجة تن ي
التفكت ،وتزيد من مهاراتهم
فرص للطلبة للحصول عىل التغذية الراجعة ،وتعطيهم االستقاللية يف
ر
وبالتاىل هذا ينعكس عىل زيادة كفاءتهم الذاتية.
يف حل المشكالت،
ي
129

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد (  ) 44العدد (  ) 2يوليو 2020

جدول 4

أثر استخدام ر
استاتيجية توماس وروبنسون PQ4R

العمري وعبيدي

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد (  ) 44العدد (  ) 2يوليو 2020

بناء عىل ما تقدم؛ يستنتج الباحثان أن استخدام ر
استاتيجية توماس وروبنسون  PQ4Rيف
الفتيائية ومستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عش حقق
اكتساب المفاهيم ر
الفتيائية لدى طالب المجموعة التجريبية
مخرجات إيجابية يف
تحسي مستوى اكتساب المفاهيم ر
ر
ر
اآلن:
يف الدراسة .ويمكن إجمال ذلك يف ي
ر
ثنان االتجاه
 .1أسهم استخدام استاتيجية توماس وروبنسون اختبار تحليل التباين المصاحب ي
 PQ4Rيف تزويد طالب المجموعة التجريبية بعدد من األنشطة والمواقف التعلمية المتعددة،
ر
والت يكون فيه المعلم هو العنرص
وهذا ما لم يتم تزويده للمجموعة الضابطة يف الدراسة ،ي
ر
ر
االستاتيجية الست
المتلق للمعلومة .وقد ساهمت خطوات
الرئيس ،والطالب الجانب
ي
ربتويد الطالب فرصة التعرف عىل مكونات المفهوم ،ومعرفة تفاصيل مكوناته؛ حيث استطاع
الطالب اكتساب المفهوم دون أن يكون هناك أية اخطاء مفاهيمية وخلط يف مع مفاهيم أخرى
مشابهة.
 .2أسهمت ر
تمكي الطالب من تنشيط المعرفة السابقة لديهم ،وعمل
استاتيجية  PQ4Rيف
ر
عالقات ربي المعرفة السابقة والمعارف الجديدة ،مما أكسبت الطالب القدرة عىل تنظيم
ان لديهم ،وأكسبتهم مهارات طرح األسئلة ،وتنشيط
المعارف الجديدة ،وحسنت الفهم القر ي
جانت الدماغ األيمن واأليش ،وزادت االيجابية لديه ،وتنمية االستقاللية يف شخصه ،ورفع
ي
مستوى الكفاءة الذاتيه لديه.
ر
والمقتحات
التوصيات
والت أظهرت أثر استخدام ر
بناء عىل ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج ،ر
استاتيجية
ي
الفتيائية ومستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة
توماس وروبنسون  PQ4Rيف اكتساب المفاهيم ر
ر
ر
ر
والت من شأنها أن تساهم يف تطوير التبية
الصف الحادي عش ،فإنه يمكن اقتاح بعض التوصيات ي
يىل:
ه كما ي
العلمية يف األردن ،وأن أبرز التوصيات ي
 -1تضمي ر
استاتيجية توماس وروبنسون  PQ4Rيف تعليم العلوم وتعلمها ،وذلك من خالل برامج
ر
وف برامج إعدادهم قبل الخدمة.
تدريب
معلم العلوم يف أثناء الخدمة ،ي
ي
 -2عقد دورات تدريبية لمعلم العلوم لتدريبهم عىل استخدام ر
استاتيجية .PQ4R
ي
 -3إجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة حول أثر ر
استاتيجية توماس وروبنسون  PQ4Rيف
ومتغتات أخرى.
مستويات تعليمية مختلفة
ر
 -4إجراء المزيد من الدراسات لقياس فاعلية توظيف ر
استاتيجية توماس وروبنسون  PQ4Rيف
متغتات تابعة أخرى مثل
مقررات العلوم (الكيمياء ،واألحياء ،وعلوم األرض،
والفتياء) لتنمية ر
ر
غت ذلك.
أنماط
التفكت وأنواع الذكاءات المتعددة ...إىل ر
ر
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