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:مقدمه  
یمر العالم فى الوقت الراهن بتغیرات هائلة فى جمیع المجاالت السیاسیة واإلقتصادیة 

واإلجتماعیة، والبد أن تواكب التربیة هذه التغیرات من خالل تنمیة الوعى لدى األجیال بكیفیة 
.دیات المستقبل والوصول إلى الحلول المثلى لهذه التحدیاتالتغلب على تح  

ًوتتجه معظم دول العالم إلى بحث كیفیة إعداد مواطنیها إعدادا سلیما عن طریق تزویدهم  ً
بالمعارف والمهارات والقیم واالتجاهات الضروریة التي تمكنهم من مسایرة هذه التطورات 

) *.١٨ .٢٠٠٦صالح جمعه، .( مشكالتوتساعدهم على التغلب على ما یواجهونه من  



           عدد خاص بأبحاث المؤتمر مجلة جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیة                
  

 322 

وتعتبر المشكلة السكانیة واحدة من أهم وأخطر القضایا التي تواجه العالم في الوقت 
الحاضر ، ومن أهم العراقیل التي تعوق عملیة التنمیة ألن الجزء األكبر من الموارد الالزمة 

لضغط السكاني على الموارد لعملیة التنمیة توجیه إلى االستثمارات الدیموجرافیة لمواجهة ا
)٣، ٢٠١٢محمد اسماعیل، .( المتاحة  

والمشكلة السكانیة في مصر من أكبر المشكالت البیئیة ونشأت كنتیجة طبیعیة للتزاید 
ًالسكاني الكبیر تبعا الرتفاع معدل موالید وقلة معدل الوفیات والخطورة الیوم لیست في 

نما تكمن في إدراكنا ووعینا لما تنطوي علیه تلك ٕ وا ، معدالت الزیادة السكانیة المرتفعة
المعدالت من مخاطرعلى المجتمع المصرى،أما إذا غابت عنا تلك الحقیقة فلن تجدي معنا أیة 
  . محاوالت لمواجهة ذلك الذي یتربص بنا وبأجیالنا القادمة

 التحصیل ویعد التساؤل الذاتى وثیق الصلة بحدوث التعلم الفعال فمن خالله یمكن تنمیة
 الدراسى ومهارات التفكیر، والوعي بالقضایا المختلفة لدى المتعلمین بشكل جید؛ حیث یقوم

 ـــــــــــــــــــــــــ
.اسم المؤلف ، سنة النشر ، رقم الصفحة : نمط التوثیق *   

 التلمیذ بتوجیه مجموعة من األسئلة لنفسه تحت إشراف المعلم فى أثناء معالجته للمثیرات 
ًلمختلفة من معلومات وصور؛ مما یجعله أكثر اندماجا مع المعلومات التى یتعلمها، ویخلق ا

لدیه الوعى بعملیات التفكیر عند قراءة المتعلم النص وفحصه، وتكوین أسئلة عن مضمونه 
تساعده فى االستیعاب الدقیق، وتكوین عالقات جدیدة بین الكلمات والصور المتاحة، 

  ).١٢٠ ،٢٠١٣سعدیة شكرى ، .  ( ت المخزنة لدیه فى الذاكرة والمعلومات والخبرا
والمرحلة الثانویة من أهم المراحل العمریة التى یجب تنمیة الوعى السكانى لدیهم فهم جیل 

الشباب الذى سیحمل رایة الوطن فى الغد القریب، والتعمق فى دراسة مفاهیم التربیة السكانیة 
لطبیعة وخطورة المشكلة السكانیة على المجتمع المصرى فى هذه المرحلة یجعلهم مدركین 

ًسیاسیا وثقافیا واقتصادیا واجتماعیا ً ً ًٕ.  
 مشكلة البحث 
تتمثل مشكلة البحث الحالى فى وجود ضعف لدى طالب المرحلة الثانویة فى قضایا 

الوعى السكانى والتحصیل وظهر ذلك من خالل تدنى درجات الطالب فى مقیاس أولى أعده 
حث وتم تطبیقه على عینة من طالب الصف األول الثانوى یتضمن مجموعة من العبارات البا
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التى تتناول موضوعات ومفاهیم تتعلق بالوعى السكانى، وتعجز االستراتیجیات المتبعة فى 
تدریس الجغرافیا عن تنمیة الوعى السكانى لدى الطالب، وتوصى اإلتجاهات التربویة الحدیثة 

استراتیجیات حدیثة فى تدریس المناهج الدراسیة المختلفة ومنها الجغرافیا باستخدام مداخل و
.لتحقیق األهداف التربویة المنشودة  

ویقترح الباحث استخدام استراتیجیة التساؤل الذاتى فى تدریس وحدة سكان مصر المقررة 
ه على الصف األول الثانوى لتنمیة الوعى السكانى و التحصیل لدیهم؛ لما تتضمنه هذ
االستراتیجیة من خطوات قبل وأثناء وبعد التدریس قد تساعد فى تنمیة التحصیل الوعى 
. السكانى لدیهم  
 ویمكن صیاغة مشكلة البحث الحالى فى السؤال التالى
ما أثر استراتیجیة التساؤل الذاتى فى تدریس الجغرافیا على تنمیة الوعى السكانى 

:یتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتیةووالتحصیل لطالب الصف األول الثانوي؟   
ما أثر استراتیجیة التساؤل الذاتى فى تدریس الجغرافیا على تنمیة الوعى  -7

 السكانى لطالب الصف األول الثانوى؟
ما أثر استراتیجیة التساؤل الذاتى فى تدریس الجغرافیا على تنمیة التحصیل  -8

 لطالب الصف األول الثانوى؟

:أهداف البحث   
ى التعرف على أثر استراتیجیه التساؤل الذاتى فى تدریس الجغرافیا على تنمیة ویهدف إل

.الوعى السكانى والتحصیل لطالب الصف األول الثانوى  
:ًقد یفید البحث الحالي كال من : أهمـــــــیة البحــــث  

.طالب الصف األول الثانوى فى تنمیة الوعى السكانى لدیهم -  
ى وحدة سكان مصر من خالل استخدام المعلمین حیث یقدم لهم محتو -

.استراتیجیة التساؤل الذاتى  
الباحثین فى أنها قد تفتح المجال إلجراء بحوث ودراسات أخرى تهتم بتنمیة  -

.الوعى السكانى، واستخدام استراتیجیة التساؤل الذاتى فى تنمیة جوانب التعلم المختلفة   
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: اقتصر البحث الحالي على : حـــــدود البحـــــث  
تدریس وحدة سكان مصر المقررة على الصف األول الثانوى العام باستخدام  •

.استراتیجیة التساؤل الذاتى  
عینة من طالب الصف األول الثانوى العام بمدرسة العجمیین الثانویة العامة  •

.للبنین بمحافظة الفیوم  
-  ٢٠١٦إجراء البحث الحالى خالل الفصل الدراسى األول فى العام الدراسى  •

٢٠١٧ 

:فرضا البحـــث   
توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطى درجات تالمیذ عینة البحث عند  -

فى التطبیقین القبلى والبعدى الختبار أبعاد الوعي ٠,٠٥مستوى داللة 
.السكانى لصالح التطبیق البعدى  

 توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطى درجات تالمیذ عینة البحث عند  -
 فى التطبیقین القبلى والبعدى لإلختبار التحصیلى ٠,٠٥مستوى داللة 

".لصالح التطبیق البعدى  

: منهــج البحــــث  
:المنهج الوصفي التحلیلي في  :ًأوال  

االطالع على األدبیات والبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بمتغیرات  -
.البحث   
.تحدید أبعاد الوعى السكانى الالزمة للطالب عینة البحث  -  

للتعرف على فاعلیة المتغیر المستقل وهو استراتیجیة :  المنهج شبه التجریبى: اًثانی
) الوعى السكانى والتحصیل (التساؤل الذاتى على المتغیرین التابعین   

:أدوات البحث  
:وتتكون من: المواد التعلیمیة ) ١  

.كتیب الطالب  لوحدة سكان مصر باستخدام استراتیجیة التساؤل الذاتى •  
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.لوحدة لتدریس وحدة سكان مصر باستخدام استراتیجیة التساؤل الذاتىمرجع ا •  

:أدوات القیاس) ٢  
.إعداد مقیاس الوعي السكانى لطالب الصف األول الثانوى العام -  
.إعداد اإلختبار التحصیلى لطالب الصف األول الثانوى العام -  

:خطوات البحـــــث  
:اإلجراءات اآلتیة لإلجابة عن تساؤالت البحث الحالى قام الباحث ب  

استقراء بعض األدبیات والدراسات السابقة التي تناولت أبعاد الوعي السكانى  •
.واستراتیجیة التساؤل الذاتى  

 إعداد قائمة بجوانب وأبعاد الوعي السكانى الالزمة لطالبالمرحلة الثانویة •
عرض القائمة على مجموعة من السادة المحكمین المتخصصین فى مناهج  •

.ریس الجغرافیا؛ لتحدید مدى مناسبتها وطرق تد  
.إعادة صیاغة وحدة سكان مصر بما یتناسب مع استراتیجیة التساؤل الذاتى •  
إعداد مرجع الوحدة لتدریس وحدة سكان مصر باستخدام استراتیجیة التساؤل  •

.الذاتى  
ضبط الوحدة ومرجع الوحدة من خالل عرضهما على مجموعة من السادة  •

ًن في المناهج وطرق تدریس الجغرافیا لضبطهما علمیاالمحكمین المتخصصی  
.ً إعداد مقیاس الوعي السكانى واالختبار التحصیلى، وضبطهما علمیا •  
اختیار عینة البحث من طالب الصف األول الثانوى العام  بمدرسة العجمیین  •

.الثانویة العامة بنین بادارة ابشواى التعلیمیة بمحافظة الفیوم  
.حث قبل تدریس الوحدة ورصد النتائجتطبیق أداتي الب •  
تدریس وحدة سكان مصر المقررة على طالب الصف األول الثانى العام لعینة  •

.البحث باستخدام استراتیجیه التساؤل الذاتي   
.ًتطبیق مقیاس الوعى السكانى واالختبار التحصیلى بعدیا •  
.رصد النتائج وتحلیلها وتفسیرها •  
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. ضوء ما تسفر عنه النتائجتقدیم التوصیات والمقترحات في •  

:مصطلـحات البحــث  
:التساؤل الذاتى   

عملیة توجیه األسئلة قبل القراءة وأثنائها وبعدها؛ لفهم النص المقدم، وتوجیه : یعرف بأنه
.(تفكیر المتعلم، وتوضیح موضوع التعلم وفهمه keithlen,2005,35( 

هن المتعلم، ویطرحها على نفسه مجموعة األسئلة التى تدور فى ذ: ویعرفه الباحث بأنه 
( مشاهدة الصورواألشكال، وقراءة النصوص المكتوبة فى وحدة : عند مروره بموقف التعلم مثل

.لتساعده في الفهم واالستیعاب الدقیق لموضوع التعلم ) سكان مصر  
:الوعى السكانى  

المعارف ویعرف بأنه العملیة التربویة التى تهدف إلى تمكین المتعلمین من اكتساب 
والمهارات واإلتجاهات الضروریةللوقوف على أسباب الظواهر السكانیة وتفاعلها مع مختلف 
مناحى الحیاة، بما یتیح لهم اتخاذ قرارات واعیة رشیدة فى ضوء فهمهم وتقدیرهم لألوضاع 

)٧، ١٩٩٧مازن عبدالفتاح ، ( السكانیة   
السلیمة نحو المشكلة ت واإلتجاهات ویعرفه الباحث بأنه اكساب الطالب المعارف والمهارا

السكانیة من خالل دراسة وحدة سكان مصر وذلك لوضعحلول للمشكالت السكانیة المتوقعة 
.ًمستقبال فى مصر  
 اإلطار النظرى للبحث

 أوال استراتجیة التساؤل الذاتى وتدریس الجغرافیا:
المعرفة في تدریس یعد استخدام االستراتیجیات الحدیثة ومنها استراتیجیات ما وراء 

ًالجغرافیاعامال مهما في إثراء عملیة التعلم، كما أنها تؤدي إلي تعلیم جید، ونمو التالمیذ معرفیا 
.ومهاریا ووجدانیا، فضال عن تعدیل سلوكهم علي النحو المرغوب  

:مفهوم التساؤل الذاتى : ًأوال  
رور بالموقف التعلیمى أى التساؤل الذاتى هو عملیة توجیة األسئلة قبل وأثناء وبعد الم

أنهمجموعة خطوات یتبعها التلمیذ لتوجیة تفكیره والتنبؤ والبحث عن إجابة لما یطرحه من 
 (Keithlen z, 2005 )تساؤالت 
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ًویعرفه الباحث إجرائیا بأنه مجموعة األسئلة التى تدور فى ذهن المتعلم ویطرحها على  ُ
صوص المكتوبة لتساعده فى الفهم واالستیعاب نفسه عند مروره بموقف التعلم مثل قراءة الن

.الدقیق لموضوع التعلم، وتنمیة الوعى السلیم بقضایا السكان   
 وتنقسم األسئلة إلى نوعین هما األسئلة الموجهة واألسئلة غیر الموجهة
ٕ هى التى یصنعها الطالب فى ضوء توجیهات وارشادات األسئلة الموجهة -

مكن للتلمیذ اإلسترشاد بها وصیاغة أسئلة على منوالها المعلم الذى یضع رءوس ألسئلة ی
 (King Alison, 1994, 34 )وتسهم فى فهم مادة التعلم 
. التى یطرحها الطالب دون عون من معلمهاألسئلة غیر الموجهة -  
ویعتمد البحث الحالى على النمط الثانى وهو التساؤل الذاتى غیر الموجه وذلك ألنها 

لثانویة، وتشجع فى تنمیة التفكیر بأشكاله المختلفة وتحفز على تناسب طالب المرحلة ا
عملیات ما وراء المعرفة التى تدعو إلى التخطیط والتنظیم وتحلیل وتركیب األشیاء واألحداث، 
.وهذا یناسب تعلم مادة الجغرافیا ویزید من فهمها  

:ُأسس استراتیجیة التساؤل الذاتى فى تدریس الجغرافیا  
الذاتى على مجموعة من األسس التى یجب مراعاتها عند تطبیق هذه یقوم التساؤل 

:االستراتیجیة داخل المؤسسات التعلیمیة ومن هذه األسس ما یلى  
.للمتعلم دور إیجابى یتطلب بذل الجهد الدائم للحصول على المعرفة  •  
للمعلم دور فعال فى تنفیذ استراتیجیة التساؤل الذاتى وتحقیق األهداف التربویة  •

المرجوة، من خالل معرفته لقدرات التالمیذ، وتقدیم التغذیة الراجعة فى الوقت المناسب، 
حسن .(ًومساعدتهم على أن تكون أسئلتهم أكثر تحدیدا، وتوجیه تفكیرهم فى االتجاه الصحیح

)٢٦٠، ٢٠١٥شحاتة،   
:خطوات تنفیذ التساؤل الذاتى فى تدریس الجغرافیا  

التساؤل الذاتى داخل الصف الدراسى لتنمیة قدرات ومهارات تتعدد طرق تنفیذ استراتیجیة 
:التفكیر بصفة عامة ومهارات ما وراء المعرفة بصفة خاصة ومن هذه الطرق  

:ویلخص حسن شحاته مراحل التساؤل الذاتى إلى ثالث مراحل هى  
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یبدأ فیها المعلم عرض موضوع التعلم على تالمیذه ویشجعهم على إثارة : قبل التعلم - 
.لتساؤالت حولها  

یناقش المعلم مع تالمیذه خبراتهم السابقة حول موضوع التعلم، ویشجعهم : أثناء التعلم - 
ٕعلى طرح مزید من التساؤالت، وایجاد أفضل الطرق لإلجابة عنها، وكیفیة حلها، ویرشدهم 
.إلى تنظیم أفكارهم  

ف أستفید من هذه كی: یشجع المعلم تالمیذه على طرح تساؤالت مثل: ما بعد التعلم - 
  )٢٦٥، ٢٠١٥حسن شحاته، ( المعلومات فى حیاتى المستقبلیة؟ 

:ویمكن للباحث تلخیص مراحل استراتیجیة التساؤل الذاتى فى البحث الحالى كما یلى  
یطرح المعلم سؤال أو یعرض مقطع فیدیو أو مجموعة من الصور : قبل بدایة الدرس - 

ح تساؤالت أخرى حول الموضوع نفسهحول موضوع الدرس، یشجع طالبه على طر  
معرفة الخلفیة المعرفیة للطالب حول موضوع الدرس تساعد : والغرض من هذه المرحلة هو

.المعلم فى تشكیل خبرات التعلم التى سیقدمها لهم وتشجیع الطالب وتحفیزهم  
 یوجه المعلم طالبه إلى قراءة النصوص الخاصة بكل فكرة، :أثناء عرض الدرس - 

. المعلم فترة من الزمن للطالب لتسجیل كل ما یطرأ على أذهانهم من تساؤالت ویعطى  
:والغرض من هذه المرحلة هو  
v  وفهم األجزاء الغامضة لدى الطالب.إبراز أهداف وعناصر الموضوع.  
v تولید أفكار وطرح تساؤالت جدیدة تسهم فى فهم أعمق لموضوع التعلم.  

إلى الذهاب إلى أسئلة التقویم للتعرف على مدى ما یوجه المعلم طالبه : ما بعد الدرس - 
وصلوا إلیه من فهم لموضوع التعلم ، ثم طرح تساؤالت جدیدة عن إمكانیة اإلستفادة مما 
.تعلموه ومدى إمكانیة تطبیق التعلم الجدید فى الحیاة الواقعیة من حولهم  

:والغرض من هذه المرحلة هو  
.دیدة بشكل یؤدى إلى تكامل المعرفةربط المعرفة السابقة بالمعلومات الج •  
.قدرة الطالب على نقل معارفهم وخبراته المكتسبة فى مواقف جدیدة مشابهة •  
:دور معلم الجغرافیا فى تنفیذ استراتیجیة التساؤل الذاتى  
:یتمثل دور معلم الجغرافیا فى تنفیذ استراتیجیة التساؤل الذاتى فى اآلتى  
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.لتساؤل الذاتىتوعیة الطالب بأهمیة استخدام ا •  
شرح طریقة تنفیذ التساؤل الذاتى بطریقة صحیحة داخل حجرة الدراسة، والمراحل التى  •

.یمر بها، مع تقدیم أمثلة لتقریب التساؤل الذاتى إلى أذهان الطالب  
ًتكلیف التالمیذ بقراءة موضوع التعلم أوال، وأن یضع كل طالب أسئلته بنفسه حول ما  •

.یتعلمه  
ًر لنمو الطالب ذاتیا، واحترام تساؤالت الطالب، تجنب النقد وعدم توفیر مناخ میس •

)٧٧، ٢٠١٢أمیرة عوض، .( السخریة وتشجیع التفكیر الناقد  
:دور المتعلم فى استراتیجیة التساؤل الذاتى   

ًیلعب المتعلم فى استراتیجیة التساؤل الذاتى دورا هاما حیث تعتمد االستراتیجیة فى تنفیذها  ً
:ٕایجابیة المتعلم ویمكن إیجاز أدوار المتعلم فى النقاط التالیةعلى نشاط و  

.استرجاع المعلومات السابقة المناسبة للموقف التعلیمى .11  
.ترتیب أفكاره بصوره منطقیة مقنعة .12  
.یتمثل مبادىء التعلم الذاتى فى تعلمه .13  
.یطرح األسئلة الذاتیة قبل وأثناء وبعد الدرس .14  
. الممكنةیناقش مع معلمه وأقرانه الحلول .15  
. تنظیم هذه الحلول للوصول إلى أنسبها فى كشف غموض موضوع التعلم .16  
:األهمیة التربویة للتساؤل الذاتى فى تدریس الجغرافیا  
تهدف مادة الجغرافیا إلى بناء الشخصیة السویة القادرة على اكتساب المعرفة التى تقوم 

السلوك السلیم فى التعامل مع على الفهم والتفكیر ال على الحفظ واإلستظهار، وتكوین 
:المتغیرات من حوله، ویسهم التساؤل الذاتى فى تحقیق ذلك من خالل النقاط التالیة  

. مساعدة الطالب على التحكم فى تفكیره، من خالل تركیز االنتباه-   
 یؤدى إلى التعلم بكفاءة عالیة وتولید األفكار الجدیدة؛ لقیامه على الفهم واالستیعاب من - 

)٧٧، ٢٠١٢أمیرة عوض، .( ل ترتیب وتنظیم أفكاره بصورة أفضلخال  
. مساعدة المتعلم على استخدام ما تعلمه فى حیاته بشكل أفضل-   

. یساعد فى زیادة التحصیل والدافعیة للتعلم لدى الطالب-   
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. تدریب الطالب على الحوار والنقاش الهادف-   
.لى تعدیلها إظهار مناطق القوة والضعف لدى الطالب ؛ وبالتا-   

. ینمى مهارات التفكیر بأنواعه المختلفة -   
وقد أیدت نتائج العدید من الدراسات والبحوث التربویة السابقة فاعلیة استخدام 

استراتیجیة التساؤل الذاتى فى تنمیة جوانب التعلم المختلفة لدى تالمیذ وطالب المراحل 
: الدراسیة المختلفة، ومن أهم هذه الدراسات  

واستخدمت الدراسة التساؤل الذاتى لتصحیح تصورات تالمیذ Beeth 1998 بیث دراسة
الصف الخامس االبتدائى عن بعض المفاهیم العلمیة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى فاعلیة 
التساؤل الذاتى فى تصحیح تصورات التالمیذ الخطأ عن المفاهیم العلمیة، وجعلهم أكثر 
.ًإیجابیة ونشاطا أثناء التعلم  

 وأثبتت نتائج الدراسة فاعلیة كبیرة للتساؤل الذاتى كإحدى ) :٢٠٠٥(ودراسة على جودة
استراتیجیات التعلم النشط فى تنمیة مهارات التفكیر التاریخى واالتجاه نحو دراسة التاریخ لدى 
طالب الصف األول الثانوى؛ لما توفره اإلستراتیجیة من ممارسات نشطة وتفاعل جاد فى 

.تعلیمیة من قبل الطالبالمواقف ال  
والتى أظهرت نتائجها فاعلیة التساؤل الذاتى فى تدریس  ٢٠١٠ودراسة إیمان عبدالحكیم 

مادة التاریخ على تنمیة التحصیل المعرفى وتنمیة بعض مهارات ماوراء المعرفة وبقاء أثر 
.التعلم لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة  

بتت نتائجها فاعلیة التساؤل الذاتى فى تنمیة  والتى أث٢٠١٣ودراسة سارة عبد الستار
بعض مهارات التفكیر التأملى والتحصیل فى مادة التاریخ لدى عینة تجریبیة من طالب 
.الصف األول الثانوى العام  

والتى أكدت نتائجها على فاعلیة التساؤل الذاتى فى تنمیة  ٢٠١٥ودراسة هبة هاشم 
.طالبات المرحلة الثانویة فى مادة اإلقتصاد المنزلىالتحصیل المعرفى والمهارات العملیة ل  

ومن خالل استقراء الدراسات التى تناولت استراتیجیة التساؤل الذاتى نجد أن هذه الدراسات 
أتفقت على ان استراتیجیة التساؤل الذاتي لها أهمیة تربویة وفاعلیة تنمیة التحصیل وتنمیة 

.یذ مهارات اجتماعیة متنوعةمهارات التفكیر المختلفة، وتكسب التالم  
:وقد استفاد الباحث من الدراسات التى تناولت التساؤل الذاتى فیما یلى  
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.بناء قائمة خطوات واجراءات تنفیذ استراتیجیة التساؤل الذاتى فى البحث الحالى •  
.مساعدة الباحث فى بناء األدوات الخاصة بالبحث •  
ًثانیا: الوعى السكانى:  

ة على رأس المشكالت االجتماعیة ذات االثار السلبیة المتعددة االبعاد تعد المشكلة السكانی
التي تواجهها مصر حالیا ألنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود المجتمع في مجاالت التنمیة 
االجتماعیة االقتصادیة، كماتعتبر مصر من أكثر الدول معاناة من أثار المشكلة السكانیة 

لسكاني المتزاید وسوء التوزیع السكاني وتدني مستوى الخصائص بأبعادها الثالثة ، النمو ا
.السكانیة   

 عدم التوازن بین عدد السكان والموارد والخدمات، أى معدالت وتعنى المشكلة السكانیة
)٦، ٢٠١٢عبدالمجید الكبیسى، .( زیادة سكانیة مرتفعة ومعدالتتنمیة ال تتماشى معها  

  : بعاد كما یؤكد تقریر المجالس القومیة المتخصصةومشكلة السكان في مصر ثالثیة األ
  ،  وهو البعد األكثر خطورة في الوقت الراهنالنمو السكاني السریع: البعد األول •

   . حیث حقق قفزات هائلة منذ نهایة القرن التاسع عشر وحتي اآلن
العظمي  غیر المتوازن حیث تتركز الغالبیة البعد الثاني فیكمن في التوزیع الجغرافي •

من السكان في مناطق محدودة المساحة والموارد بما یفرض أهمیة إعادة النظر في التوزیع 
  . السكاني الراهن لتخفیف الضغط علي المناطق المأهولة

 حیث تتسع قاعدة الهرم البعد الثالث فهو انخفاض مستوي الخصائص السكانیة •
 من إجمالي  %٣١.٧ لخامسة عشرة نحو ففي التعداد األخیر یمثل األطفال دون ا . السكاني

. وكذلك ارتفاع نسبة األمیة  . عدد السكان  

عن طریق : )٢٠٠٣(أسالیب مواجهة المشكلة السكانیة كما حددها فوزى الشربینى 
 محورین هما

تنظیم األسرة: األول  
.التنمیة اإلقتصادیة بأبعادها المختلفة: الثانى  
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لترسیخ مفاهیم ) طالب المرحلة الثانویة( الشباب ومن األهمیة بمكان التركیز علي فئة 
األسرة الصغیرة والتخطیط اإلنجابي والمساواة بین الجنسین حیث انهم یمثلون آباء وأمهات 

سمیحة عالم، .(  المستقبل وهم الطریق الي تحقیق الهدف القومي المتمثل في طفلین لكل أسرة
٢٠١٥(  

ر شدیدة التعقید ال تملك جكومة أو قوة مؤسسة ویرى الباحث أن المشكلة السكانیة فى مص
ألن بدایة المواجهة . إنما وعي األفراد بالمشكلة ووجود إرادة قویة لنستطیع مواجهتها . حلوال لها

.ألي مشكلة بهذا الحجم تكمن في مستوي الوعي بها وبأبعادها وبخطورتها  
:الوعى السكانى  

 وبالتالي طلبتهم ثم جمهور -مدرسین تهدف إلى توعیة ال، هو عملیة تربویة شاملة
وتكوین اتجاهات ایجابیة لدیهم ، وتطویر معارفهم ومهاراتهم،  بالوضع السكاني السائد-السكان

ّنحو التنمیة الشاملة وعالقتها بالسكان والموارد والبیئة، واتخاذ قرارات قیمیة مستنیرة من اجل 
)٢٠٠٩(جید الكبیسىعبدالم".تحسین مستوى الفرد، واالسرة، والمجتمع   

:مكونات الوعى السكانى  
:یتكون الوعى من مكونات ثالث هى  

ویتمثل في اكتساب الفرد للمعلومات والمعارف التي تخص موضوع : الجانب المعرفي  -
.السكان، أو ظاهرة سكانیة واداركه لها   

.ان ویتمثل في تكوین المیول واالتجاهات والقیم نحو موضوع السك: الجانب الوجداني  -  

ویتمثل في استجابة الفرد للمواقف أو القضایا السكانیة المطروحة استجابة : الجانب المهارى -
.صحیحة وسریعة   

ٕواذا اكتملت هذه الجوانب الثالثة لدى الفرد یمكن الحكم علیة بأن لدیه وعیا كامال ومتكامال؛ 
.ألنه بذلك یفكر، ویتخذ قرارا یعكس ما تكون لدیه من اتجاهات وقیم   

:أهمیة الوعى السكانى   
:یؤدى إلى) ٢٠١٤(تأتى أهمیة غرس الوعى السكانى ألنه كما أشار فهد العمیرى   

. یساعد المتعلمین على تحدید طبیعة المشكالت التي لها عالقة بالسكان-١  
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 یساعدهم على اتخاذ قرارات واعیة ورشیدة ازاء القضایا السكانیة، وفهم نتائج قراراتهم -٢
.على نحو أفضلواعمالهم   

لذلك البد تضمین المناهج الدراسیة كل ما یساعد على تنمیة الوعى السكانى وغرس 
مفاهیم التربیة السكانیة؛ بهدف إحداث التنمیة والتوعیة بالمشكالت والقضایا السكانیة؛ من 
.ٍ   أجل خلق مواطن صالح واع منتج، وناضج فكریا واقتصادیا واجتماعیا  

ن البحوث والدراسات السابقة على انخفاض الوعى السكانى لدى جمیع وأكدت العدید م
 الفئات بصفه عامة ومنها 

وأكدت على وجود ضعف لدى تالمیذ الروضة وأوصت ) ٢٠٠٩(ودراسة فوزیة النجاحى 
 بتنمیة الوعى السكانى لدیهم

ناهج والتى أكدت على تدنى المفاهیم السكانیة فى م) ٢٠١٢(ودراسة عبدالهادى الشهرى 
الدراسات االجتماعیة وضرورة تضمین هذه المفاهیم فى مناهج الدراسات االجتماعیة وتنمیة 
 الوعى السكانى لدى معلمى الدراسات االجتماعیة

التى أكدت على دور مقرر سكانى لطالب الجامعات فى تنمیة ) ٢٠١٣( ودراسة سمیر أحمد 
 الوعى بالقضیة السكانیة وتداعیاتها

والتى أكدت على فاعلیة برنامج قائم على المعاییر المعاصرة ) ٢٠١٤(میرى دراسة فهد الع
فى اكساب مفاهیم التربیة السكانیة العالمیة لمعلمى الدراسات االجتماعیة فى التعلیم العام 
 بالمملكة العربیة السعودیة 

ومن خالل العرض السابق نجد أن الدراسات السابقة أكدت على أهمیة تنمیة الوعى 
سكانى، واستخدمت بعض استراتیجیات التدریس للوصول إلى ذلك فى مراحل عمریة مختلفة ال

ویرى الباحث أن استخدام استراتیجیة التساؤل الذاتى قد یسهم فى تنمیة الوعى السكانى 
.والتحصیل لدى المتعلمین من طالب الصف األول الثانوي   

 اجراءات البحث
وذلك وفقا للخطوات التالیةالسكانىإعداد قائمة بأبعاد الوعى : ًأوال   

: الهدف من القائمة  -  
.وهو تحدید أبعاد الوعى السكانى الواجب تنمیتها لدى طالب الصف األول الثانوي   



           عدد خاص بأبحاث المؤتمر مجلة جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیة                
  

 334 

: مصادر اشتقاق القائمة -  
التي اشتملت علیها القائمة تم السكانىلتحدید أهم قضایا الوعى :تحدید مصادر اشتقاق القائمة 

یلیبعض الكتب والمراجع والبحوث في مجال الوعى السكانىوطبیعة الجغرافیا وأهدافها االستعانة بما 
.في المرحلة الثانویة   

:الصورة المبدئیة للقائمة   
تم إعداد الصورة المبدئیة لقائمة أبعاد الوعى السكانى، من خالل ما تجمع لدى الباحث من 

تكون محددة وواضحة المعني بعیدة عن  وروعى في بنود القائمة اآلتى أن المصادرالسابقة ،
الغموض، وقد اشتملت القائمة في صورتها المبدئیة علي محاوررئیسة یحتوي كل منها علي 

ٕوبهذا الشكل تم عرض القائمة على المتخصصین ؛ لضبطها وابداء بنود فرعیة تابعة لها، 
. رأیهم فى مدى صدقها  

: ضبط القائمة ومراجعتها -  
القائمة فى صورتها المبدئیة  للتطبیق تم عرضها على مجموعة من للتأكد من صالحیة 

 السادة المتخصصین فى المناهج  وطرق تدریس الدراسات االجتماعیة، وقد أسفر ذلك عن 
.(*) بعض المالحظات والمقترحات والتي تم تنفیذها  

:الصورة النهائیة للقائمة  
آراء السادة المحكمین تم التوصل الى هذا وبعد االنتهاء من إجراء التعدیالت  بناء على 

القائمة فى صورتها النهائیة حیث تشتمل على عشرة محاور رئیسیة ویضمن كل محور بنود 
(*)فرعیة أخرى، وبذلك أصبحت القائمة جاهزة للتطبیق   

:إعادة صیاغة وحدة سكان مصر باستخدام استراتیجیة التساؤل الذاتى: ًثانیا  
باستخدام استراتیجیة التساؤل الذاتى فى ) سكان مصر(ختارةحیث تم صیاغة الوحدة الم

:خطوات هى  
:تحدید موضوعات الوحدة وهى •  
.نمو وتركیب السكان •  
. توزیع السكان والكثافة السكانیة •  
.المشكالت السكانیة واالجتماعیة وسیناریوهات المستقبل •  
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) .سكان مصر( تحدید أهداف الوحدة المختارة  •  

:مین المستهدفینتحلیل خصائص المتعل- ٣  
وذلك من خالل تحلیل وتحدید الخصائص العامة للنمو وهي خصائص النمو الجسدیة والعقلیة 

 ١٧ – ١٥واالنفعالیة واالجتماعیة لطالب المرحلة الثانویة، والتي تتراوح أعمارهم بین 
سنة؛وبالتالي فهم في مرحلة المراهقة، وبصفة عامة  فإن المستوى الثقافي واالجتماعي 
واالقتصادي للطالب متقارب، وتتمیز خصائص هذه المرحلة باالنتقال إلى مرحلة االستقاللیة 

  . ًفي جمیع النواحي استعدادا للعب دور رئیس في منظومة المجتمع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

     )٢(   و ملحق     ) ١(     ملحق 

:اتیجیة التساؤل الذاتىمبررات اختیار الوحدة وتدریسها باستخدام استر- ٤  
. ضعف التحصیل لدى الطالب لموضوعات الوحدة كما سبق ذكره-   

. استخدام طرق تقلیدیة في تدریس موضوعات الجغرافیا-    
ولذلك دعت الحاجة إلى صیاغة الوحدة باستخدام استراتیجیة التساؤل الذاتىلمعالجة هذه 

.وائد تربویة عدیدة المشكالت لدى الطالب؛ لما لهذه االستراتیجیة من ف  
إعادة صیاغة محتوى وحدة سكان مصر باستخدام استراتیجیة التساؤل - ٥

كالتالى:الذاتى  
 تحدید األهداف التى تحققها االستراتیجیة من دروس الوحدة الثالثة  •

  األهداف التعلیمیة اإلجرائیة للوحدة التعلیمیة لكل درس- ب
   ):١(  كما فى جدول )دة سكان مصروح(  تحدید زمن تدریس الوحدة المختارة -جـ

 عدد الفترات  الدرس  الوحدة  م

 فترة ونصف  نمو وتركیب السكان  الدرس األول  ١

 فترة ونصف  توزیع السكان والكثافة السكانیة  الدرس الثانى  ٢
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المشكالت السكانیة واالجتماعیة   الدرس الثالث  ٣
 وسیناریوهات المستقبل

 فترتین 

باحث استراتیجیة التساؤل الذاتى فى تدریس المحتوى الخاص بدروس الوحدة، استخدم ال •
ٕلتحقیق األهداف التربویة للوحدة بتوفیر قدر من المشاركة الفاعلة من التلمیذ، وایجاد فرصة للتعلم 

عن طریق استثارة الطالب قبل وأثناء وبعد التدریس وتشجیععهم على طرح التساؤالت .الذاتى
.یود وتعزیز مشاركاتهم االیجابیةالذاتیة دون ق  

الندوات، وكتابة تقاریر : تم استخدام مجموعة من االنشطة المصاحبة في تنفیذ الوحدة مثل •
.وبحوث قصیرة   

: تم استخدام العدید من الوسائل التعلیمیة المناسبة في تنفیذ دروس الوحدة مثل •
.الملصقات، والخرائط، ومواقع االنترنت   

وسائل تقویم موضوعات الوحدة سواء في إجراء التقویم المبدئى أو تم إعداد أدوات و •
.البنائي أو النهائي   

: ضبط الوحدة المقترحة -د  

 تم إعداد الوحدة في صورتها المبدئیة، وعرضها على مجموعة من السادة المحكمین 
 أنشطتها المتخصصین في المناهج وطرق تدریس الدراسات االجتماعیة إلقرار صالحیاتها ومناسبة

.، وقد تم إجراء التعدیالت المطلوبة للتوصل إلي الوحدة في صورتها النهائیة   

:إعداد مرجع الوحدة :ًثالثا  

المقررة على الصف األول الثانوى العام القائمة علي ) سكان مصر( تم إعداد مرجع للوحدة 
، و تم عرض مرجع الوحدة استراتیجیة التساؤل الذاتي؛ لترشد المعلم إلي التدریس الجید للوحدة 

.علي السادة المحكمین لضبطه والتأكد من صالحیته   

وعرضها على مجموعة من السادة (*)   ،ومرجع وحدة  (*)  وتم إعداد كتیب ورقي للطالب
. . المحكمین إلقرار صالحیتها للتطبیق  

:إعداد أدوات القیاس :ًرابعا  
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الوعى السكانى؛ لقیاس مدى إعداد مقیاس تم : إعداد مقیاس الوعى السكانى  •
.فاعلیة الوحدة المختارة فى تنمیة الوعى السكانى لطالب الصف األول الثانوى العام  

:ًوتم ذلك وفقا للخطوات اآلتیة  
 ـــــــــــــــــــ 

    ) ٤(  وملحق   ) ٣(   ملحق 
.  تحدید أهداف المقیاس- ١  

:وتتمثل فیما یلى) سكان مصر( تارة تم تحدید أهداف المقیاس فى ضوء أهداف الوحدة المخ  
 معرفة ما لدى الطالب عینة البحث من وعى سكانى سابق والحق نحو القضایا السكانیة 

.المختلفة قبل وبعد دراستهم للوحدة المختارة باستخدام استراتیجیة التساؤل الذاتى  
هدف من قام الباحث بصیاغة عبارات المقیاس فى ضوء ال:  صیاغة عبارات المقیاس- ٢

البحث وهو الحصول على بیانات دقیقة وموضوعیة عن مستوى الوعى السكانى لدى الطالب 
عینة البحث، ومدى تأثیر الوحدة المختارة فى تنمیة هذا الوعى لدیهم، حیث تضمن المقیاس 
مجموعة من العبارات الموزعة على محاور المقیاس بحسب مقیاس لیكرت والتى تتضمن أربع 

.ً أوافق بشدة، أوافق، ال أوافق، أرفض تمامااختیارات هى  
:الصورة المبدئیة للمقیاس- ٣  

 عبارة بصورة مبدئیة؛ لتكون الصورة األولى للمقیاس، وقام الباحث بعرضها على ٣٥تم إعداد 
 مجموعة من السادة المحكمین المتخصصین فى طرق تدریس الدراسات االجتماعیة

 صیاغة بعض العبارات فى المقیاس، وتعدیل بعض األخطاء ، وأشار السادة المحكمین إلى تعدیل
اللغویة فى بعض العبارات بالمقیاس، وقام الباحث بإجراء التعدیالت فى ضوء تعلیمات السادة 
. المحكمین   

: الصورة النهائیة لمقیاس الوعى السكانى-٤  
 وبذلك أصبح  مفردة موزعة على أبعاد المقیاس،٣٠تكون المقیاس فى صورته النهائیة من 

.ًالمقیاس جاهزا للتطبیق على العینة االستطالعیة   
: التجربة االستطالعیة لمقیاس الوعى السكانى - ٥  
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ًتلمیذا بمدرسة طبهار  ) ٣٣( ًتم  تجربة المقیاس استطالعیا على عینة عشوائیة بلغ عددها 
:الثانویة العامة التابعة إلدارة أبشواى التعلیمیة، وذلك من أجل  

 دقیقة منها خمس دقائق لقراءة ٤٠وهو : حدید الزمن المناسب لإلجابة عن المقیاس ت-١
.تعلیمات االختبار  

. ًویقصد بصدق االختبار أن یقیس االختبار ما وضع لقیاسه فعال:  حساب صدق المقیاس-٢
:وقد تم ذلك وفقا لما یأتي  

.تم حساب الصدق الظاهرى بعرض المقیاس على مجموعة من المحكمین -4  

وكان الناتج هو . ٨٧ حساب الصدق الذاتى، وهو الجذر التربیعى لمعامل الثبات وهو -ب
.   وهذا یدل على صدق المقیاس بدرجة كبیرة . ٩٢  

. حساب معامالت السهولة والصعوبة والتباین لمفردات للمقیاس-جـ   
حساب ثبات  • عامل  وهو م٠٨٩بتطبیق معادلة كودروردیتشاردسون وكانت قیمته :المقیاس

(*)ًوبذلك أصبح االختبار فى صورته النهائیة جاهزا للتطبیق . ثبات كبیر  
:وفقا للخطوات اآلتیة :اعداد االختبار التحصیلى لوحدة سكان مصر •  

وهوقیاس تحصیل طالب الصف األول الثانوي عینة البحث .تحدید أهداف االختبار
.لوملمحتوى الوحدة المختارة وهى وحدة سكان مصرفي مستویات ب  
:اعداد جدول المواصفات   

) سكان مصر(تم إعداد جدول المواصفات لالختبارالتحصیلى لموضوعات الوحدة المختارة 
:، وذلك بعد تحدید الوزن النسبي لكل موضوع من موضوعات الوحدة كما یلى  

مواصفات االختبار التحصیلى ) ٢( جدول   

 

 

 ـــــــــــــــــــــــ
     )   ٥(       ملحق 
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 الموضوع م االهداف المعرفیة

 تقویم تركیب تحلیل تطبیق فهم تذكر 

عدد 
 االسئلة

النسبة 
 المئویة

%٣٦ ٩ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ١ نمو وتركیب السكان ١  

توزیع السكان  ٢
 والكثافة السكانیة

٢٨ ٧ ١ ١  ٢ ٢ ١%  

المشكالت السكانیة  ٣
وسناریوهات 
 المستقبل

٣٦ ٩ ٢ ١ ١ ٢ ٢ ١%  

 ٢٥ ٤ ٣ ٣ ٦ ٦ ٣ المجموع

%١٢ النسبة  ٢٤%  ٢٤%  ١٢%  ١٢%  ١٦%   ١٠٠%  

: صیاغة مفرداتاالختبار   
قام الباحث بصیاغة عبارات االختبار فى ضوء الهدف من البحث لقیاس مستوى التحصیل 

لدى الطالب عینة البحث،ومدى تأثیر استخدام استراتیجیة التساؤل الذاتى في تدریس الوحدة 
تحصیل لدیهم، وتم صیاغة مفردات االختبار من اسئلة االختیار من المختارةعلى تنمیة ال

.ًمتعدد ، وذلك نظرا لسهولة تطبیقها وتصحیحها ومعالجة نتائجها  
: الصورة المبدئیة لالختبار  

تـم صـیاغة االختبـار التحـصیلي للتأكد من صالحیة االختبار للغرض الذي وضع من أجله 
 وتعلیمــات االختبــار، ثـم وضــع األســئلة، ثــم عــرض فـي صــورة مبدئیــة، شــملت صـفحة الغــالف،

االختبــــار علــــى مجموعــــة مــــن الــــسادة المحكمــــین المتخصــــصین فــــي المنــــاهج وطــــرق تــــدریس 
ُالدراسـات االجتماعیـة ؛ لمعرفـة مـدى صـالحیة االختبـار للتطبیـق، وقـد طلـب مـنهم إبـداء الـرأي 

ح الـسادة المحكمـون بعـض قـد اقتـر.فى إضافة أوحذف أوتعدي لمایرونـه مـن مفـردات االختبـار 
.ًالتعدیالت، وقد تم اجراؤها ، وأصبح االختبار صالحا لتطبیقه فى التجربة االستطالعیة   
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:التجربة االستطالعیةلالختبار   

تم  تطبیقاالختبار بعد تعدیله على عینة  من طالب الصف الثاني الثانوي الذین درسوا 
ً طالبا بمدرسة طبهار الثانویة العامةالتابعة  )٣٥( الوحدة العام الماضي والتي بلغ عددها 

م وكان الهدف من هذه ٢٠١٦/٢٠١٧إلدارة أبشواى التعلیمیة  وذلك في العام الدراسي 
:التجربة االستطالعیة هو تحدید ما یلي   

دقیقة) ٤٠( وكان متوسط الزمن  :زمن االختبار  
مجموعة من السادة   تم حساب الصدق الظاهرى بعرض االختبار على :صدق االختبار 

كما تم حساب الصدق الذاتى وهو الجذر التربیعى لمعامل .المحكمین؛ للتأكد من صدقه 
وهذا یدل على صدق االختبار واالطمئنان إلى . ،٩٥وكان الناتج هو . ،٩١الثبات وهو 

. نتائجه   
:ثبات االختبار   

ختبار ذو ثبات عال مما یدل علي أن اال) ٠.٩٠(حیث وجد أن معامل ثبات االختبار هو   
 تحدید معامالت السهولة والصعوبة والتباین لالختبار

:الصورة النهائیة لالختبار   

مفردة من نوع ) ٢٥( بعد ضبطه احصائیا من ٣١٨(*)یتكون االختبار في صورته النهائیة
االختیار من متعدد،والشكل العام لالختبار یتكون من غالف علیه اسم االختبار ،وصفحة 

دقیقة، كما تحددت الدرجة النهائیة ) ٤٠(مات،ومفردات االختبار ،وزمن االختبار وهو التعلی
.درجة، وتم إعداد مفتاح لتصحیح االختبار) ٢٥(لالختبار من   

:وفقا للخطوات اآلتیة:التطبیق المیداني ألدوات البحث ورصد النتائج وتفسیرها  
. تحدید الهدف من البحث - ١  

والتى تقوم على استخدام ) سكان مصر( عرف أثر الوحدة المختارة یهدف البحث الحالي إلى ت
إستراتیجیة التساؤل الذاتى  كمتغیر مستقل على تنمیة أبعاد الوعى السكانى والتحصیل لدى طالب 
. الصف األول الثانوى العام كمتغیر تابع  

                                                 
    )٥(   ملحق 
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: اختیار عینة البحث- ٢  
 بمدرسة العجمیین ١/٣وى وهو فصل قام الباحث باختیار عینة من طالب الصف األول الثان

طالب ٣٥الثانویة بنین التابعة إلدارة أبشواى التعلیمیة بمحافظة الفیوم، وتكونت عینة الدراسة من 
.، وذلك لبیان أثر الوحدة المختارة فى تنمیة الوعي السكانىوالتحصیللدیهم  

: اختیار التصمیم التجریبى للبحث- ٣  
ي المجموعتین أحداها التجریبیة واألخرى ضابطة ، حیث تم  تم استخدام التصمیم التجریبي ذ

تطبیق مقیاس الوعي السكانى واإلختبار التحصیلى قبل تدریس الوحدة المختارة لكال المجموعتین، 
، ثم تطبیق اختبار الوعي السكانى واالختبار التحصیلى )سكان مصر(ثم تدریس الوحدة المختارة 

.ًصائیا، ثم عرض وتفسیر النتائج ًبعدیا، ثم معالجة النتائج إح  
:تحدید متغیرات البحث  
وهو : المتغیر المستقل  -12

المتغیر الذى سیقوم البحث بتناوله بالمعالجة، وهو استراجیة التساؤل الذاتى فى تدریس 
؛ وذلك بهدف معرفة أثارها فى المتغیر التابع ) سكان مصر( الوحدة المختارة   

وهو األثر : المتغیر التابع  -13
لناتج عن مرور المجموعة التجریبیة بالمتغیر المستقل، وهو تنمیة الوعي السكانى ا

.والتحصیل من خالل دراسة الوحدة المختارة   

: خطوات تنفیذ البحث المیدانیة- ٥  
بعد حصول الباحث على الموافقة من مدیریة التربیة والتعلیم بالفیوم وادارة أبشواى التعلیمیة بدأ 

:ق المیداني للبحث على المجموعة التجریبیة وسارت على النحو اآلتيالباحث فى التطبی  
: التطبیق القبلى ألداتى البحث- أوال   

تم تطبیق اختبار أبعاد الوعى السكانى واالختبار التحصیلى على المجموعة الضابطة 
دراسى والمجموعة التجریبیة ، وتم تصحیح االختبار ورصد نتائجه واالحتفاظ بها، وذلك الفصل ال

م٢٠١٦/٢٠١٧األول من العام الدراسى   
.تدریس الوحدة المختارة :  ثانیا   
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وذلك حسب الخطة الزمنیة لتدریس الوحدة )وحدة سكان مصر( تم تدریس الوحدة المختارة 
الموضوعة من قبل وزارة التربیة والتعلیم بمدرسة العجمیین الثانویة بنین التابعة إلدارة ابشواى 

.فظة الفیوم، بواقع فترة ونصف كل أسبوع حتى نهایة الوحدةالتعلیمیة بمحا  
:وتم مراعاة اآلتي عند تدریس الوحدة المختارة  

  .توضیح أهداف الوحدة للطالب، وأهمیتها وخطوات السیر فى تدریسها  .١
توزیع كتیب الطالب، والذى یتضمن موضوعات ودروس الوحدة باستخدام استراتیجیة  .٢

  . المجموعة التجریبیة عینة البحث التساؤل الذاتى على طالب
قام معلم الجغرافیا بالمدرسة بتدریس الوحدة مع االلتزام بما ورد فى دلیل المعلم من وسائل  .٣

  .وأنشطة تعلیمیة ، وخطوات السیر فى دروس الوحدة كما یحددها مرجع الوحدة 
  :عند تنفیذ دروس الوحدة المقترحة تم مراعاة ما یأتى .٤

  .وع الدرس وتوضیح أهداف الدرس للطالب تهیئة الطالب لموض - ١٠
تنفیذ البروفة الخاصة بتنفیذ الدرس باستخدام استراتیجیة التساؤل الذاتى استخدام وسائل  - ١١

  .تعلیمیة متنوعة لكل درس من دروس الوحدة 
مراعاة التقویم المستمر أثناء تدریس الوحدة من خالل التقویم المبدئى قبل بدء الدرس،  - ١٢

  .ى أثناء سیر الدرس،والتقویم النهائى بعد اإلنتهاء من الدرس والتقویم البنائ
: التطبیق البعدى ألدوات البحث -ًثالثا  

وذلك بعد االنتهاء من تدریس الوحدة المختارةللطالب عینة البحث حیث تم التطبیق البعدى 
 الختبار الوعى السكانى واإلختبار التحصیلى ورصد النتائج  

:تفسیرها نتائج البحث و: خامسا   
ال توجد فروق" :بالنسبة للفرض األول من فروض البحث والذي ینص على ما یلي  -9  

 ذات داللة إحصائیة بین متوسطى درجات طالب المجموعة التجریبیة والمجموعة الـضابطة 
"فى التطبیق البعدي لمقیاس الوعى السكانى لصالح المجموعة التجریبیة   

متوســـطى للمقارنـــة بـــین ) ت(احـــث بحـــساب قیمـــة للتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض قـــام الب
درجات طـالب المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الـضابطة فـى التطبیـق البعـدي لمقیـاس 

:، ویتضح ذلك من الجدول التالي الوعى السكانى   
)٣(جدول   
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وداللتها اإلحصائیة للفرق بین متوسطى درجات طالب المجموعة التجریبیة ) ت(قیمة 
طة فى التطبیق البعدي الختبار الوعى السیاحى ككلوالمجموعة الضاب  

) ت(قیمة 
 الجدولیة

    
البیانات 

 اإلحصائیة
 
 المجموعة

 العدد
)ن(  

المتوسط 
الحسابي 

)م(  

االنحراف 
المعیاري 

)ع(  

درجة 
 الحریة

٠.٠١ ٠.٠٥ 

)ت(قیمة  
 المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائیة

حجم 
 التأثیر
(d) 

 ٣.٥٤ ٤٠.٢١ ٣٥ التجریبیة
 ٩.٤١ ٢٢.٥٣ ٣٥ الضابطة

٢.٥١ ٠.٠١ ١٢.٠٨ ٢.٦٣ ١.٩٨ ٩٣ 

) ٢.٥١( وهو یساوي ٠.٨یتضح من الجدول السابق أن حجم التأثیر كبیر حیث أنه أكبر من 
. 

الجدولیــة ممــا یــدل علــى ) ت(المحــسوبة أكبــر مــن قیمــة ) ت(ممــا ســبق یتــضح أن قیمــة 
وبذلك تم رفض الفرض األول . موعة التجریبیة وجود فرق ذو داللة إحصائیة لصالح المج

توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطى درجــات " وقبــول الفــرض البــدیل التــالى 
طــالب المجموعــة التجریبیــة والمجموعــة الــضابطة فــى التطبیــق البعــدي لمقیــاس الــوعى 
"السكانى لصالح المجموعة التجریبیة   
التوجد " :ث والذي ینص على ما یلـي بالنسبة للفرض الثانى من فروض البح -10

ـــة  ـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطى درجـــات طـــالب المجموعـــة التجریبی فـــروق ذات دالل
 وللتحقـق مـن صـحة ،"والمجموعة الضابطة فى التطبیق البعدى لالختبار التحـصیلي 

متوســـطى درجـــات طـــالب للمقارنـــة بـــین ) ت(هـــذا الفـــرض قـــام الباحـــث بحـــساب قیمـــة 
، المجموعــة الــضابطة فـى التطبیــق البعــدى لالختبــار التحــصیلي المجموعـة التجریبیــة و

:التالي ) ٤(ویتضح ذلك من جدول   

    
البیانات 

المتوسط  العدد
الحسابي 

االنحراف 
المعیاري 

درجة 
) ت(قیمة 

)ت(قیمة مستوى  
الداللة 

حجم 
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 اإلحصائیة الجدولیة

 

 المجموعة

)ن( )م(  )ع(   الحریة 
٠.٠١ ٠.٠٥ 

 اإلحصائیة المحسوبة 
 التأثیر

(d) 

 ١.٩٧ ٢٢.٤٥ ٣٥ التجریبیة

 ١.٥٢ ١٠.٠٠ ٣٥ الضابطة
٧.١٦ ٠.٠١ ٣١.٦٢ ٢.٦٤ ١.٩٩ ٧٨ 

وداللتهــا اإلحــصائیة للفــرق بــین متوســطى درجــات طــالب المجموعــة ) ت(قیمــة ) ٤(  جــدول 
لجــدول ویتــضح مــن االتجریبیــة والمجموعــة الــضابطة فــى التطبیــق البعــدى لالختبــار التحــصیلي 

عنــــد مــــستوى ثقــــة )١.٩٩(الجدولیــــة تــــساوي ) ت(وقیمــــة ) ٢٩.٩٩(المحــــسوبة ) ت(أن قیمــــة 
، وكــذلك یتــضح أن ) ٧٨( عنــد درجــة حریــة ٠.٠١عنــد مــستوى ثقــة ) ٢.٦٤( وتــساوي ٠.٠٥

).٧.١٦( وهو یساوي ٠.٨حجم التأثیر كبیر حیث أنه أكبر من   

الجدولیــة ممــا یــدل علــى وجــود ) ت(المحــسوبة أكبــر مــن قیمــة ) ت(ممــا ســبق یتــضح أن قیمــة 
وبذلك تم رفض الفرض الثانى وقبـول فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة ،

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطى درجات طالب المجموعة "الفرض البدیل التالى
"التجریبیة والمجموعة الضابطة فى التطبیق البعدى لالختبار التحصیلي   

 
 

:تفسیر نتائج البحث  
أوضحت النتائج وجود تحسن في أبعاد الوعى السكانى والتحصیل لدى طالب المجموعة 

باستخدام استراتیجیة التساؤل الذاتى، وذلك بفرق ) سكان مصر(التجریبیة الذین درسوا وحدة 
 بنتائج دال احصائیا، وذلك بمقارنة نتائجهم في التطبیق القبلي والبعدي أو بمقارنة نتائجهم

طالب المجموعة الضابطة الذین درسوا الوحدة ذاتها بالطریقة المعتادة ، كما أن جحم التأثیر 
:كان كبیرا لصالح نتائج المجموعة التجریبیة ویمكن ارجاع ذلك إلى أن   

.التساؤل الذاتى ساهم فى فهم محتوى الوحدة بصورة أعمق -  
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ً مزید من التعلم وأوجد نوعا  استخدام أنشطة متعددة أثار دافعیة الطالب نحو -
.من الحماسة والمنافسة المطلوبة نحو استیعاب ما جاء في محتوى الوحدة   

استخدام أسالیب تقویم متنوعة تجمع ما بین التقویم البنائي والتقویم الختامي  -
 أدى إلى مزید من التعلم لدى طالب المجموعة التجریبیة 

ى إلى فهم أعمق للمحتوى استخدام استراتیجیة التساؤل الذاتى أد -  
ًساعدت استراتیجیة التساؤل الذاتى فى تنمیة الوعى السكانى نظرا لما تتمتع به  -

االستراتیجیة من قدرة على تفسیر العالقات بین الظواهر السكانیة المختلفة قبل وأثناء 
.وبعد التدریس  

مشكلة ساعدت استراتیجیة التساؤل الذاتى على استنتاج االسباب الحقیقیة لل -
.السكانیة فى مصر، والوصول إلى حلول مقترحة لها فى ضوء الموارد المتاحة  

اتفقت نتائج البحث الحالى مع نتائج الدراسات السابقة فى فاعلیة التساؤل  -
ودراسة ) ٢٠٠٥(الذاتى فى تحقیق أهداف تربویة متنوعة مثل دراسة على جودة 

، ودراسة هبة هاشم )٢٠١٣(، ودراسة سارة الصاوى )٢٠١٠(إیمان عبدالحكیم 
)٢٠١٥(  

:التوصیات والمقترحات :سادسا   
v فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث فإن الباحث یوصى بما یلي : التوصیات

: 
تطویر محتوى مناهج الجغرافیا فى جمیع المراحل التعلیمیة لتنمیة الوعى  •

.بصفة عامة ومنها الوعى السكانى  
مراحل التعلیمیة أنشطة وخبرات متنوعة تضمین كتب الجغرافیا فى جمیع ال •

ًتحقق تنمیة الوعى السكانى، وبخاصة فى المرحلة الثانویة نظرا التساع أفق 
.الطالب بها  

االعتماد على استراتیجیات ما وراء المعرفة ومنها استراتیجیة التساؤل الذاتى  •
.فى تدریس الجغرافیا  
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استراتیجیات تدریس تعتمد تدریب معلمى الدراسات االجتماعیة على استخدام   •
.على اتباع خطوات التفكیر العلمى مما یسهم فى تنمیة الوعى االجتماعى  

ضرورة زیادة نسبة األسئلة التى تنمي الوعى السكانى، وذلك  بتضمین  •
االختبارات أسئلة تتضمن صور ورسومات وأشكال وخرائط مفاهیم وخرائط 
.ذهنیة  

v المقترحات:  

:بحث وجد الباحث أن هناك العدید من األفكار البحثیة منها بعد االنتهاء من هذا ال  
دراسة فاعلیة مداخل تدریسیة مختلفة تنمى أبعاد الوعى السكانى لدى طالب  -

.المرحلة االبتدائیة واإلعدادیة  
دراسة فاعلیة برنامج تدریبى لمعلمي الدراسات االجتماعیة لتنمیة الوعى  -

. الذاتىالسكانى من خالل استراتیجیة التساؤل  
دراسة فاعلیة استراتیجیة التساؤل الذاتىعلى تنمیة التفكیر بأنواعه لدى تالمیذ  -

.المرحلة االعدادیة  

 
:المراجع  
فاعلیة استراتیجیة التساؤل الذاتى ):" ٢٠١٢(أمیرة عوض عبدالعظیم  -15

ربیة، ، كلیة التماجستیر، "والمحاكاة فى تنمیة مهارات التحدث لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة
.عین شمس  

فاعلیة التساؤل الذاتى لتدریس التاریخ فى ) :" ٢٠١١(إیمان عبد الحكیم أحمد -16
تنمیة التحصیل المعرفى وبعض مهارات ماوراء المعرفة وبقاء أثر التعلم لدى تالمیذ المرحلة 

. ، كلیة البنات ، جامعة عین شمس ماجستیر، "اإلعدادیة  
لنفس المعرفى المرجع فى علم ا) :٢٠١٥(حسن شحاتة  -17

.، مارس٢، القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة، ط واستراتیجیاتالتدریس  



       مجلة جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیة 
 
 

 ٣٤٧

  ٢٠١٧ خاص للمؤتمرعدد 

فاعلیة استراتیجیة التساؤل الذاتى فى ):" ٢٠١٣( سارة عبدالستار الصاوى  -18
تدریس التاریخ على تنمیة بعض مهارات التفكیر التأملى والتحصیل لدى طالب الصف األول 

.یة بالغردقة، جامعة جنوب الوادى ، كلیة التربماجستیر" الثانوى  
اتجاهات تعلیم علم النفس فى ضوء نظریة ما ) : ٢٠١٣(سعدیة شكرى على -19

.،الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرةوراء المعرفة  
، تهدد جهود التنمیة.. المشكلة السكانیة فى مصر ): ٢٠١٥(سمیحة عالم  -20

:مقال على موقع أخبار مصر، متاح فى http://www.egynews.net/763390 
تطویر مناهج الدراسات االجتماعیة للحلقة ): " ٢٠٠٦(صالح محمد جمعة  -21

" األولى من التعلیم االساسى في ضوء مفهوم المواطنة بأبعادها المحلیة والقومیة والعالمیة 
.یوم ، كلیة التربیة ، جامعة الفرسالةدكتوراة  

، مكتبة المجتمع العربى التربیة السكانیة): ٢٠١٢(عبدالمجید حمید الكبیسى -22
 .للنشر والتوزیع، األردن، عمان

مفاهیم التربیة السكانیة ومهارات تدریسها واألتجاهات نحوها لدى مدرسي :"ـــــــــــ -23
، قسم العلوم التربویة  ،األكآدیمیة العلیا للدراسات العلمیة واألنسانیةدكتوراه، "التعلیم الثانوي

.والنفسیة، بغداد، العراق  
درجة تضمین المفاهیم السكانیة فى ):"٢٠١٢(عبد الهادى أحمد الشهرى  -24

كتب الدراسات االحتماعیة والوطنیة المطورة بالمرحلة المتوسطة فى ضوء التربیة السكانیة 
. ، ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرى"العالمیة  

فاعلیة استخدام بعض استراتیجیات ):" ٢٠٠٥( د عبدالوهابعلى جودة محم -25
التعلم النشط فى تدریس التاریخ لتنمیة مهارات التفكیر التاریخى واإلتجاه نحو المادة لدى 

، العدد الخامس، مجلة الجمعیة التربویة للدراسات االجتماعیة، "طالب المرحلة الثانویة
.أغسطس  

التربیة السكانیة مدخل لتطویر برنامج ): ٢٠٠٣(فوزى عبدالسالم الشربینى -26
. ، یونیو٤٣، العدد ١، مجلدمجلة كلیة التربیة بدمیاطإعداد المعلم بكلیات التربیة،   

http://www.egynews.net/763390
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الوعى المرورى ): ٢٠٠٩(فوزیة محمود النجاحى، وحنان محمد نصار -27
.، دار الكتاب الحدیث، القاهرةوالسكانى لطفل الروضة دراسات وأنشطة  

فاعلیة برنامج تدریبى قائم على المعاییر ):"٢٠١٤(فهد بن على العمیرى -28
المعاصرة فى اكساب مفاهیم التربیة السكانیة العالمیة لمعلمى الدراسات االجتماعیة والوطنیة 

٣٦، العدد المجلة الدولیة لالبحاث التربویة، "فى التعلیم العام السعودى  
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