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حتريك عملية التوا�سل و التحقق من اجتاه الأفكار املتبادلة نحو 
حتقيق الهدف املحدد )مراد، 2005(.

التي  التعليم  طرائق  اأبرز  بو�سفها  الأ�سئلة،  اأهمية  وتظهر 
 )2004 )قطامي،  واأ�سارت  والإبداع،  احلقيقة  نحو  املتعلم  تقود 
اإذ  اإىل اأن الأ�سئلة لها م�ساحة كبرية من وقت العملية التعليمية، 
ي1�رشف املعلمون وقتـًا ل باأ�ص فيه من عمليتهم التدري�سية يف 
املتنوعة،  الأ�سئلة  طرح  طريق  عن  واملعلومات  الأفكار  اإي�سال 
بال�سوؤال واجلواب واملناق�سة والتعقيب، وما ينتج عنها من اإثارة 
املعلمون  بها  يتوا�سل  اأداة  فالأ�سئلة  والتفكري،  العقلية  القدرات 
الأهداف  حتقيق  يف  عليها  ويعول  املناق�سة،  وتثري  والطلبة 

الرتبوية. 
ينبغي اأن يكون لدى املعلمني الذين يوؤدون وظيفتهم ب�سكل 
متكامل، اأهداف تعليمية ل تقف عند م�ستوى احلقائق والتذكر، بل 
عليهم  يوجب  مما  التفكري،  من  عليا  م�ستويات  لت�سمل  تتخطاها 
�سياغة اأ�سئلة تتطلب الإجابة عنها ا�ستخدام مهارات تفكري عالية 
اإىل حتقيق توازن منا�سب بني  امل�ستوى، ولهذا يحتاج املعلمون 
الأ�سئلة عالية امل�ستوى ومتدنية امل�ستوى؛ من اأجل حتقيق اأهداف 

.)Borich, 2004( تعليمية مرغوب فيها ومتنوعة
وتتفق املدر�ستان ال�سلوكية واملعرفية حول اأهمية ال�سوؤال 
كانت  اإذا  وخ�سو�سًا  اإبداعية،  ا�ستجابة  اإىل  الطالب  و�سول  يف 
الأ�سئلة اأكرث عمقا، واأكد )�سكرن( اأهمية الأ�سئلة كمثريات للتعلم، اإذ 
بني اأنه اإذا كانت الأ�سئلة منظمة ومت�سل�سلة توؤدي اإىل تعلم جديد، 
و اأ�سار كل من )برونر وبياجيه واأوزيل( اإىل اأن لالأ�سئلة اإ�سهامات 
اإىل  والو�سول  للمناق�سة،  وا�ستثارتهم  الطلبة،  حتفيز  يف  مهمة 

اأفكار جديدة باأنف�سهم )احلارثي،2011(. 
اأو  �سفوًيا  �سوؤاًل  يثري  متى  يعرف  اأن  املعلم  وعلى 
التدري�ص معروفة، يجب فيها طرح  حتريريـًا،فهناك �سياقات يف 
ال�سوؤال، كوجود اإ�سكالية يف الدر�ص، اأو ظهور رغبة لدى الطلبة يف 
طرح اأ�سئلة معينة جتيب عما ظهر على وجوه الطلبة من عالمات 
عالقة  لها  اأخرى  ق�سية  يثري  اأن  اأراد  املعلم  اأن  اأو  ا�ستفهام، 
بالدر�ص، ويف كل ذلك تكون الأ�سئلة �سفويًة. اأما ال�سوؤال التحريري 
الطلبة  جميع  لإجابة  ملحة  حاجة  هنالك  تكون  عندما  فيعطى 
عن ال�سوؤال، اأو اأراد املعلم اأن يدّون الطلبة ق�سيًة مهمًة، فيعطيها 
التي  الطلبة يف املعلومات  اأن يخترب  اأراد  اأو  كواجب بيتي مثاًل، 
زودهم بها، وذلك بتخ�سي�ص الدقائق املتبقية من وقت احل�سة 

وما اإىل ذلك. 
و ت�ستخدم الأ�سئلة يف كل ا�سرتاتيجيات التدري�ص و طرائقه، 
اأجريت  و  واأهدافها.  م�ستوياتها  تنوع  اأو  كمها  عن  النظر  بغ�ص 
للتعّلم  اأ�سلوبًا  الأ�سئلة  ا�ستخدام  حول  متعددة  بحوث  و  درا�سات 
اأظهرت  التي   ،)Borich, 2004( بور�ص  درا�سة  يف  كما  والتعليم، 
بداية  يف  اأ�سئلة  على  حتتوي  التي  املادة  قراأوا  الذين  الطلبة  اأن 
اأعلى من نتائج الطلبة الذين قراأوا املادة  املقاطع حققوا نتائج 

من غري اأ�سئلة.
الأ�سئلة يف جامعة  اأ�سا�سي ومنظم عن  اأول بحث  اأجري  و 
كولومبيا عام )1912(، ثم تلته بحوث اأجريت يف اخلم�سينيات 
من القرن املا�سي، و�سفت الأ�سئلة باأنها �سلوك تدري�سي للمعلم، 

ملخص:
على  قائم  تدريبي  برنامج  اأثر  قيا�ص  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
التفكري يف مهارات توظيف الأ�سئلة ال�سقية ملعلمي اللغة العربية. 
يدر�سون  )16( معلمـًا ومعلمًة، ممن  الدرا�سة من  و تكونت عينة 
بالطريقة  اختريوا  الأ�سا�سي،  العا�رش  لل�سف  العربية  اللغة  مادة 
يف  الأوىل،  الزرقاء  منطقة  وتعليم  تربية  مديرية  من  الق�سدية 
تق�سيمهم  وجرى   .2015  -  2014 الثاين  الدرا�سي  الف�سل 
ع�سوائيـًا على جمموعتني، وتو�سلت الدرا�سة اإىل فاعلية الربنامج 
واأظهرت  املعلمني،  لدى  الأ�سئلة  مهارات  حت�سني  يف  التدريبي 
اأثر للتفاعل بني الربنامج واجلن�ص يف رفع م�ستوى  اأّنه ل يوجد 

مهارات توظيف الأ�سئلة لدى املعلمني يعزى للربنامج. 
مهارات  التفكري،  التدريبي،  الربنامج  املفتاحية:♦ الكلمات♦

الأ�سئلة ال�سفية، معلمو اللغة العربية
The effect of a training program based on devel-
oping the the skills of employing classroom ques-

tions of Arabic language teachers

Abstract:

The current study aims to measure the effect 
of a training program based on improving the skills 
of employing the classroom questions of the Arabic 
language teachers.

Anyway, the sample consists of 16 teachers 
(male and female) who teach the tenth grade and 
they are chosen intentionally from schools of Zarqa 
Directorate/ 1 in the second semester 20142015-. In 
addition, the teachers have been divided randomly 
into two groups. Furthermore, the results of the 
current study show that the program is effective in 
improving asking questions skills to the teachers 
and they show that there is no effect of interaction 
between the program and gender in improving the 
level of employing questions’ skills to the teachers 
is due to the program.

Key words: Training program, thinking, 
classroom questions skills, Arabic language 
teachers. 

خلفية الدراسة ومشكلتها

مقدمة: 
فيها  يتفاعل  ر�سالة  يتطلب وجود  فن  التدري�ص  عملية  اإن 
م�ستقباًل  والطالب  مر�ساًل  فيها  املعلم  يكون  و  والطالب،  املعلم 
مرًة، ويكون الطالب مر�ساًل واملعلم م�ستقباًل مرًة اأخرى، وا�ستخدام 
الأ�سئلة يف التعليم ال�سفي ميثل اأكرث اأ�ساليب التعليم �سيوعـًا يف 
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معلم اللغة العربية ت�سجيع طلبته على التعبري ال�سفوي، وا�ستثمار 
راأيك،  ما  اأ�سئلة  مثل  لتفكريهم-  مثرية  اأ�سئلة  اإلقاء  يف  قدراته 
كيف، ملاذا، لو اأن، تخيل- وحمفزة لعقولهم، وتف�سح لهم املجال 
للتعبري بحرية، و تقودهم اإىل ا�ستخدام الأمناط اللغوية املتنوعة.

املبتكرة،  الأ�ساليب  على  حاليا،  الهتمام  وين�سب 
املعلمني،  تدريب  جمال  يف  ظهرت  التي  احلديثة  والجتاهات 
ورفع  وقدراتهم،  بنائهم  تطوير  اأجل  من  واإعدادهم،  ومتكينهم، 
ذلك،  �سوء  يف  وجرى  ال�رشورية.  للمهارات  واإتقانهم  كفاءتهم، 
العقدين  خالل  وتطويرها  التدريبية  الربامج  اإعداد  على  الرتكيز 
للمعلم  تقدم  اأن  �ساأنها  من  التي  الع�رشين،  القرن  من  الأخريين 
كفايات  من  يك�سبه  ما  وكل  التعليمية  واملمار�سات  اخلربات 
)الفتالوي، 2003(.وياأخذ تدريب املعلمني اأ�سكال منها، التدريب 
قبل اخلدمة، والتدريب يف اأثناء اخلدمة، والأخري هو الذي يعنينا، 
اإذ تظهر جليا اأهمية هذا النوع من التدريب، بو�سفه طريق النمو 
للمعلم، باطالعه على كل امل�ستجدات واملتغريات، ورفع  املهني 

اإنتاجية التعليم ومتكني املعلمني )الأحمد، 2005( .
الإن�سان  تعّلم  التي  العملية  تلك  هي  الناجحة  الرتبية  اإن 
املنطلق  هذا  ومن  الآخرين،  اأفكار  عليه  ت�سقط  اأن  ل  يفكر،  كيف 
الطالب  تفكري  تثري  اأ�سئلة  ي�ستخدم  اأن  املعلم  على  واجبًا  بات 
وتك�سف عن فهمهم احلقيقي للموقف الرتبوي، وتعطيهم الفر�سة 
اأ�سئلة  توجيه  على  املعلم  فقدرة  تعلموه.  ما  لتو�سيح  املنا�سبة 
وا�سحة وحمددة، وتوجيه اأ�سئلة متتابعة حني يخفق الطالب عن 
اأو  اإن�ساء  على  قادراً  الطالب  جتعل  بخاطره،  يجول  عما  التعبري 
اإنتاج اإجابة منطقية وبناء تعميمات �سحيحة )قطامي، 2004(. 
والتفكري  الإبداعي،  كالتفكري  للتفكري،  اأمناط  وهنالك 
التاأملي، والتفكري الناقد، ويعد التفكري الإبداعي من اأرقى اأمناط 
و  والفاعلية  الكفاءة  عالية  ذهنية  قدرات  يتطلب  لأنه  التفكري؛ 
خ�سو�سًا يف اإيجاد احللول والأفكار غري العادية، وهو اإيجاد �سيء 
جديد بطريقة غري ماألوفة، وله مكونات هي: الطالقة، و املرونة، 
و الأ�سالة، و احل�سا�سية للم�سكلة، والتف�سيالت، اأما التفكري الناقد 
فهو القدرة على فح�ص وتقييم احللول املعرو�سة )العتوم واجلراح 
وب�سارة، 2013(. والتفكري التاأملي هو التفكري بعمق، وهو القدرة 
على التعامل مع املواقف بيقظة، وحتليلها بعمق وتاأٍن، اإىل اتخاذ 
القرار املنا�سب يف الوقت واملكان املنا�سبني )اإبراهيم، 2005(، 
قبل  �سحتها  من  والتحقق  وتقوميها  احللول،  جميع  دار�سة  اأي 

الختيار. 
اإىل تعرف مدى متكن املعلمني  الباحثني  و�سعى كثري من 
الدرا�سية  املقررات  يف  ال�سفي  احلوار  يف  الأ�سئلة  ا�ستخدام  من 
املختلفة، ويف املراحل التعليمية املختلفة، كما يف درا�سة �سنبل 
)2001(، التي تناولت الك�سف عن مدى ا�ستخدام معلمات اللغة 
ال�سفية  الأ�سئلة  اإلقاء  اأثناء  يف  والتوقف  ال�سرب  اأ�سلوبي  العربية 
تعزيز  طرق  باكت�ساف   )Arther, 2002( اآرثر  اهتمت  و  ال�سفهية، 
والتعرف  الطالب،  ا�ستجواب  يف  الأ�سئلة  لدورة  املعلم  ا�ستخدام 
اإىل مدى فهم املعلمني لأ�سئلة ال�ستق�ساء. و اأكدت هذه الدرا�سات 
تنمية عادة مرغوبة،  اإىل  يوؤدي  �سليمة  الأ�سئلة ب�سورة  اإلقاء  اأن 
الطالب  تدريب  ف�ساًلعن  التفكري،  وحتفيز  الدقيق،  التاأمل  وهي 
على الإجابة عن الأ�سئلة العميقة، و ميكن ال�ستفادة منها باإعادة 

وعدته اأي�سًا من اأكرث اأنواع ال�سلوك التعليمي تاأثرياً يف التدري�ص، 
لأنها حتفز التفكري والتعلم )ل�سايل، 2004( . 

ال�سفية  الأ�سئلة  اأهمية   ،)2001 ويلخ�ص )اخلوالدة وعيد: 
باأنها ت�ساعد على زيادة الرتكيز والتفاعل ال�سفي لدى الطلبة مع 
معلمهم، و اأنها طريقة لك�سف جوانب القوة وال�سعف لدى الطلبة، 
وتعمل على ربط اخلربات ال�سابقة باخلريات الالحقة، وتوؤدي اإىل 

اإثارة التفكري. 
من  املطلوبة  ال�ستجابة  لختالف  تبعًا  الأ�سئلة  وتختلف 
تذكر  تتطلب  وقد  عميقًا،  تفكرياً  ال�ستجابة  تتطلب  فقد  الطالب، 
البحث  الأ�سئلة  بع�ص  عن  الإجابة  تتطلب  قد  و  احلقائق،  بع�ص 
)غبيان،  وي�سنف  ماألوف،  غري  ب�سئ  الإتيان  اأو  وال�ستق�ساء، 
2008( الأ�سئلة اإىل نوعني، هما اأ�سئلة �سيقة: ل تتطلب مهارات 
عليا من التفكري. و اأ�سئلة مفتوحة: تتطلب الإجابة عنها مهارات 

تفكري عليا كالتحليل والتقومي. 
اإن بع�ص املمار�سات التي ظهرت من املعلمني كالرجتال 
متدنية  املناق�سة  يف  امل�ستخدمة  الأ�سئلة  جعل  قد  التدري�ص  يف 
من  النوع  هذا  اأن  و  �سلبيًا،  متلقيًا  الطالب  من  جعلت  و  القيمة، 
املوؤ�س�سات  ت�سعى  التي  الأهداف  حتقيق  يف  ي�سهم  ل  الأ�سئلة 
)كريياكو( اأ�سار  و   ،)2004 )قطامي،  حتقيقها  اإىل  الرتبوية 

على  يركزون  ل  املعلمني  من  الكثري  اأن  اإىل   )Kyriacou,2004(
نوعية الأ�سئلة، ول يوظفون مهارات الأ�سئلة ب�سكل كبري، اإذ اإنهم 
عن  بعيداً  املنخف�ص،  امل�ستوى  ذات  الأ�سئلة  طرح  يف  يغرقون 
ا�ستخدام تقنيات طرح الأ�سئلة، وموا�سفات ال�سوؤال الفعال. واأ�سار 
)اأورليخ( )Orlich,2003( اإىل اأن نتائج الدرا�سات التي اأجريت يف 
الوليات املتحدة الأمريكية، حول الأ�سئلة التي تطرح من معظم 
املعلمني، اأظهرت اأن هذه الأ�سئلة ت�ساأل عن امل�ستويات الدنيا من 
ت�سنيف )بلوم( املعريف، ونادراً ما تكون من امل�ستوىات العليا، 
ذات  الأ�سئلة  عن  الإجابة  على  القدرة  لديهم  لي�ص  الطلبة  واأن 

امل�ستويات العليا. 
املطروحة  الأ�سئلة  اأن  احلديثة  الدرا�سات  نتائج  اأظهرت  و 
جميعها ل توؤدي اإىل العملية التعلمية، فقد بينت بع�ص الدرا�سات 
ا�سرتجاع  تتطلب  امل�ستخدمة  الأ�سئلة  من   )%  80  -  70( اأن 
عليا.  تفكري  عمليات  تتطلب   )%  30  -  20( و  ب�سيطة،  حقائق 
تغرياً  واأمريكا  بريطانيا  يف  اأجريت  حديثة  درا�سات  اأظهرت  و 
طفيفًا يف ا�ستخدام الأ�سئلة، فقد اأ�سارت نتائج هذه الدرا�سات اإىل 
ال�سف، جند ثالثة  اأ�سئلة توجه يف غرفة  اأنه من بني كل خم�سة 
اأ�سئلة منها تدور حول ا�سرتجاع احلقائق، و�سوؤاًل واحداً لأغرا�ص 
اإدارية، و�سوؤاًل واحداً فقط يتطلب عمليات تفكري عليا، ومثل هذه 
الن�سب غري املتوازنة بني اأ�سئلة ا�سرتجاع احلقائق واأ�سئلة التفكري 

)Borich, 2004( . العليا تنذر باخلطر
الطالب  بفاعليه  الأ�سئلة  توظيف  مهارة  ا�ستخدام  ويعطي 
الذهن،  يف  �سياغتها  واإعادة  الإجابة،  وتنظيم  للتفكري،  فر�سة 
والرتدد،  اخلوف  حواجز  وك�رش  �سفويًا،  عنها  التعبري  ليجري 
وتطوير اإجابات با�ستخدام اأمناط وقوالب لغوية مبتكرة، و وجد( 
العظامات، 2010( اأن اأ�سئلة املعلم املوجهة توفر فر�سًا متعددة 
فعاًل  تدريبا  يتطلب  وهذا  الطلبة،  لدى  اللغوية  القدرات  لتطوير 
للمعلمني على مهارات اإلقاء الأ�سئلة وتوظيفها، ويقع على عاتق 



37

2017 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد السادس - ع )20( - تشرين 

عر�س♦ وميكن♦ الأ�سئلة،  اإلقاء  للمعلمني و منو مهارة  التفكري  بني 
اأهميتها♦يف♦النقاط♦الآتية:

اإفادة معلمي اللغة العربية يف حت�سني توظيف مهارات ♦♦
اإلقاء الأ�سئلة.

العربية ♦♦ اللغة  مناهج  ملخططي  راجعة  تغذية  تقدمي 
من  عليا  م�ستويات  تتناول  التي  الأهداف  �سياغة  على  للرتكيز 
التفكري، واإعداد املحتوى املالئم، والأ�ساليب والأن�سطة، والتقومي، 

ب�سورة حتقق للمعلم توظيف مهارات الأ�سئلة. 
يف ♦♦ الرتبويون  امل�رشفون  الدرا�سة  هذه  من  ي�ستفيد  قد 

باأهمية  الإملام  على  املعلمني  مل�ساعدة  التدريبية؛  الدورات  عقد 
التفكري وتوظيف مهارات الأ�سئلة. 

حدود الدراسة وحمدداتها
Ú♦ العربية اللغة  معلمي  من  عينة  على  الدرا�سة  تقت�رش 

ومعلماتها، ممن يدر�سون ال�سف العا�رش الأ�سا�سي، وم�سى على 
والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  �سنوات،  خم�ص  من  اأقل  خدمتهم 
العام  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  خالل  الأوىل،  الزرقاء  ملنطقة 

الدرا�سي 2014 - 2015. 
Ú♦ التفكري هي:  التفكري  من  اأنواع  ثالثة  الدرا�سة  تتناول 

الناقد، والتفكري الإبداعي، والتفكري التاأملي.
Ú♦ لدى ال�سفوية  الأ�سئلة  اإلقاء  مهارات  الدرا�سة  تتناول 

معلمي اللغة العربية ومعلماتها يف املجالت الآتية: مهارة اإعداد 
ال�سوؤال، ومهارة توجيه ال�سوؤال، ومهارة اختيار الطالب املجيب، 
ومهارة انتظار الإجابة، ومهارة معاجلة اإجابات الطلبة، ومهارة 
التعامل مع اأ�سئلة الطلبة، ومهارة ت�سجيع الطلبة على توليد اأ�سئلة.

Ú♦ .اأعدت بطاقة مالحظة لأغرا�ص هذه الدرا�سة
Ú♦ النتائج واإمكانية تعميمها بالأدوات وما تتمتع حتدد 

به من �سدق وثبات 

التعريفات اإلجرائية
البنامج♦التدريبي♦القائم♦على♦التفكري♦◄

املهمات  من  �سممت  التي  الإجراءات  جمموعة  هو  و 
تزويد  اإىل  تهدف  التي  واجلل�سات  التفاعلية  واملواقف  والأن�سطة 
اأفراد عينة الدرا�سة )معلمي اللغة العربية و معلماتها( باملعرفة 
املحددة واملهارة الالزمة لهم يف مهارات التفكري الناقد، والتفكري 

التاأملي، والتفكري الإبداعي. 
التفكري♦الناقد♦◄

)اأفراد  ومعلماتها  العربية  اللغة  معلمي  قدرة  وهو 
املنطق،  قواعد  بح�سب  امل�سكلة  حتليل  حتليل  على  الدرا�سة( 
ومبعرفة الفرتا�سات و التف�سري، وتقومي املناق�سات، وال�ستناط، 

وال�ستنتاج. 
التفكري♦الإبداعي♦♦◄

وهو قدرة معلمي اللغة العربية ومعلماتها )اأفراد الدرا�سة( 
على اأداء اأن�سطة عقلية فريدة، و ابتكار ما هو جديد ب�سبغة ذاتية، 

توجيه ال�سوؤال اإىل اأحد زمالئه يف ال�سف لإكمالها اأو تو�سيحها 
اأو تربيرها.

التعبري  تدري�ص  خالل  التفكري  ا�ستثارة  للمعلم  يت�سنى  ول 
هذه  هدفت  لدى  حديثة،  ا�سرتاتيجيات  يوظف  مل  اإذا  ال�سفوي 
والتفكري  الناقد،  التفكري  على  قائم  برنامج  بناء  اإىل  الدرا�سة 
توظيف  مهارة  يف  اأثره  وقيا�ص  الإبداعي،  والتفكري  التاأملي، 
�رشورة   )2009 )ال�سيفي،  اأكد  فقد  للمعلمني؛  ال�سفية  الأ�سئلة 
ا�ستخدام الأ�سئلة يف التدري�ص، ب�رشف النظر عن طريقة التدري�ص 
امل�ستخدمة، فهي تدخل يف الإلقاء واملناق�سة. وعليه ميكن القول 
وتكون  ما  مو�سوع  ل�رشح  اإ�سرتاتيجية  جند  اأن  ال�سعب  من  اإنه 
خالية من قدر كبري اأو قليل من الأ�سئلة املتنوعة يف هدفها، ويف 

م�ستوى عمق ما تتطلبه من عمليات عقلية.

أهداف الدراسة 
على  قائم  تدريبي  برنامج  اأثر  معرفة  اإىل  الدرا�سة  ترمي 
التفكري يف حت�سني مهارات توظيف الأ�سئلة ال�سفية لدى معلمي 

اللغة العربية. 

مشكلة الدراسة
اللغة  معلمي  مهارات  �سعف  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تكمن 
املعلمني  اأ�سئلة  واإن  الأ�سئلة وتوظيفها،  اإلقاء  تناول  العربية يف 
يوجهون  تدري�سهم  يف  فاملعلمون  �سحيح،  ب�سكل  توظف  ل 
درا�سة  مع  يتفق  وهذا  والتذكر،  احلفظ  فلك  يف  تدور  اأ�سئلة 
)احلادر،1991(، التي بينت اأن ن�سبة اأ�سئلة معلمي اللغة العربية 
من   )%92.7( بلغت  والتطبيق  والفهم  التذكر  م�ستوى  من 
)العظامات2010(  درا�سة  واأظهرت  لالأ�سئلة.  الكلي  املجموع 
مب�ستوى  العربية  اللغة  معلمي  من  امل�ستخدمة  الأ�سئلة  ن�سبة  اأن 
يف   ،  )%90( ن�سبتها  بلغت  الأكرث،اإذ  هي  وال�ستيعاب  املعرفة 
حني جاء م�ستوى الرتكيب متاأخراً و بن�سبة )10%( فقط. و بينت 
درا�سة )حممد، 2014( اأن معظم الأ�سئلة يف قواعد اللغة العربية، 
تقي�ص  التحريرية  و  منها  ال�سفوية  للطلبة،  املعلم  يوجهها  التي 
اأن   )2013 اأظهرت درا�سة )اجلازي،  و  الدنيا.  التفكري  م�ستويات 
منطية  العامة  الثانوية  امتحان  يف  العربية  اللغة  اأ�سئلة  معظم 

تقي�ص جوانب حمددة من التفكري. 

سؤاال الدراسة 
ترمي♦هذه♦الدرا�سة♦الإجابة♦عن♦ال�سوؤالني♦الآتيني:♦

حت�سني ♦● يف  التفكري  على  قائم  تدريبي  برنامج  اأثر  ما 
مهارات توظيف الأ�سئلة لدى معلمي اللغة العربية و معلماتها؟ 

على ♦● قائم  تدريبي  برنامج  مع  اجلن�ص  تفاعل  اأثر  ما 
اللغة  معلمي  لدى  الأ�سئلة  توظيف  مهارات  حت�سني  يف  التفكري 

العربية معلماتها؟ 

أهمية الدراسة
التي  املوا�سيع  اأهمية  من  اأهميتها  الدرا�سة  هذه  ت�ستمد 
العالقة  اأهميتها،من  وت�ستمد  الأ�سئلة،  اإلقاء  كمهارات  تتناولها 
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أثر برنامج تدريبي قائم على التفكير في حتسني مهارات توظيف األسئلة الصفية 
لدى معلمي اللغة العربية

د. محمد عيد حسني قرعان
أ . د. طه علي حسني الدليمي

و النظر اإىل املوقف بطريقة حمتلفة للو�سول اإىل اأف�سل احللول. 
التفكري♦التاأملي♦♦◄

وهو قدرة معلمي اللغة العربية ومعلماتها )اأفراد الدرا�سة( 
الدقيق يف املو�سوع، و الإملام بحيثياته،  التاأين و الرتكيز  على 

بال�ستعانة باخلربة ال�سابقة للو�سول اإىل احلكم ال�سحيح. 
معلم♦اللغة♦العربية♦◄

حتت  ويعمل  وتربويًا،  اأكادمييًا،  املوؤهل  ال�سخ�ص  وهو 
مظلة وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة الأردنية الها�سمية، الذي 
العا�رش  العربية، لل�سف  اللغة  التعليم، ويدر�ص مادة  يوؤدي مهنة 

الأ�سا�سي.
مهارات♦توظيف♦الأ�سئلة♦◄

مهارات  ومعلماتها  العربية  اللغة  معلمي  امتالك  وهي 
وتقا�ص  العربية  اللغة  تدري�ص  يف  وتوظيفها  ال�سفية  الأ�سئلة 
التي  املالحظة  بطاقة  على  املعلم  عليها  يح�سل  التي  بالدرجة 

جرى اإعدادها لهذه الدرا�سة. 
منطقة♦الزرقاء♦الأوىل♦♦◄

اإن  اإذ  املركز،  الزرقاء  مدينة  متثل  التي  املنطقة  وهي 
مركز  ومتثل  الأوىل  تعليميتني،  منطقتني  على  مق�سمة  الزرقاء 

املدينة، والثانية التي متثل الأطراف التابعة ملحافظة الزرقاء. 

الدراسات السابقة
اأجرى الع�سا�سلة♦وب�سارة )2012( درا�سة هدفت اإىل الك�سف 
الناقد يف تنمية  التفكري  عن برنامج تدريبي قائم على مهارات 
التفكري التاأملي لدى طالبات ال�سف العا�رش الأ�سا�سي يف الأردن، 
من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  التجريبي.  �سبه  املنهج  ا�ستخدم  وقد 
متكافئتني  جمموعتني  اإىل  ع�سوائيا  موزعات  طالبًة،   )80(
اإعداد  و جرى  التجريبية،  واملجموعة  ال�سابطة،  املجموعة  هما: 
الربنامج التدريبي، وتطبيقه على املجموعة التجريبية، و اأظهرت 
التاأملي  التفكري  التدريبي يف تنمية  اأثر للربنامج  النتائج وجود 

واأبعاده الفرعية ل�سالح طالبات املجموعة التجريبية.
واأجرى العظامات♦)2010( درا�سة هدفت اإىل معرفة م�ستوى 
الأ�سئلة ال�سفية امل�ستخدمة لدى معلمي اللغة العربية ومعلماتها 
من  الثانية  احللقة  طلبة  عند  ال�ستماعي  بال�ستيعاب  وعالقتها 
املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة البادية ال�سمالية ال�رشقية. وتكونت 
عينة الدرا�سة من )20( معلمًا ومعلمًة، ممن يدر�سون اللغة العربية 
لل�سف ال�سابع، و)200( طالبا وطالبة، جرى اختيارهم باأ�سلوب 
للمعلمني،  مالحظة  بطاقة  واأعدت  الب�سيطة،  الع�سوائية  العينة 
لدى  ال�ستماعي  ال�ستيعاب  م�ستوى  لقيا�ص  حت�سيلي  واختبار 
جاء  وال�ستيعاب  املعرفة  م�ستوى  اأن  النتائج  واأظهرت  الطلبة، 
باأعلى ن�سبة اإذ بلغت )100 %(، ووجود عالقة ارتباطية ايجابية 
بني مهارات الرتكيب والتطبيق والتحليل والتقومي لدى املعلم من 
جهة، ومهارات املعرفة وال�ستيعاب والتطبيق والتحليل والتقومي 

لدى الطالب من جهة اأخرى. 
مدى  تعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2010( الكندي♦ واأجرى 
ال�سفوية  الأ�سئلة  طرح  ملهارات  العربية  اللغة  معلمي  ممار�سة 

الدرا�سة  عينة  وتكونت  الأ�سا�سي،  التعليم  من  الثانية  احللقة  يف 
التعليم  من  الثانية  احللقة  معلمي  من  ومعلمة  معلمًا   )60( من 
الأ�سا�سي، مبنطقة �سمال الباطن يف �سلطنة عمان، جرى توزيعهم 
الع�سوائية  بالطريقة  اختيارهم  وجرى  اجلن�ص،  ح�سب  بالت�ساوي 
مدى  لقيا�ص  املالحظة  بطاقة  ا�ستخدمت  و  الطبقية،  العنقودية 
ممار�ستهم ملهارات ال�سئلة، واأ�سارت النتائج اإىل اأن مهارات طرح 
الأ�سئلة ال�سفوية لدى املعلمني كانت متو�سطة، واأن معظم اأ�سئلتهم 
كانت تقي�ص م�ستوى التذكر والفهم، ويقل ا�ستخدامها للم�ستويات 
دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  اأي�سًا  الدرا�سة  اأظهرت  و  العليا، 

اإح�سائية بني املجموعتني تعزى للجن�ص اأو اخلربة التعليمة.
عن  الك�سف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2009( العودات  واأجرى 
اأثر برنامج تدريبي يف تعليم مهارات التفكري يف تنمية التفكري 
جرى  الأردن،  يف  الأطفال  ريا�ص  طلبة  من  عينة  لدى  الإبداعي 
ت�سميمه من اأجل قيا�ص اأثره يف التفكري الإبداعي، وتكونت عينة 
النظم  مدار�ص  رو�سة  طلبة  من  وطفلة،  طفاًل   )42( من  الدرا�سة 
وزع  و  ق�سدية،  بطريقة  اختيارها  وجرى  عمان،  يف  احلديثة 
وال�سابطة،  التجريبية  املجموعتني  ع�سوائي على  ب�سكل  اأفرادها 
الباحث  واعد  الإبداعي،  للتفكري  )تورن�ص(  اختبار  وا�ستخدم 
دللة  ذات  فروقًا  هناك  اأن  النتائج  واأظهرت  تدريبيًا،  برناجمًا 
كان  الربنامج  واأن  التجريبية،  املجموعة  مل�سلحة  اإح�سائية 

فعاًل.
و اأجرت �صهني )Sahin, 2007( درا�سة هدفت اإىل الك�سف 
فهم  حت�سني  يف  وكميتها  الأ�سئلة  وجودة  اأنواع  تاأثريات  عن 
جمع  يف  والكيفية  الكمية  الطرق  بني  اخللط  وا�ستخدم  الطالب، 
البيانات من )33( معلمًا من وليتني خمتلفتني، هما: )تك�سا�ص 
وديالوير(، و جرى احل�سول على )103( �رشيطًا فيديويًا مكونًا 
من  واحداً  معلم  كل  وا�ستخدم  معلم،  لكل  درو�ص   )5 –  1( من 
احل�سابات  وهي:  الدرا�سة  هذه  يف  املختارة  الأربعة  الن�سو�ص 
التطبيقية،  والريا�سيات  املرتبطة،  والريا�سيات  الريا�سية، 
بالأ�سئلة  يتعلق  فيما  املعلمني  جودة  اأن  النتائج  واأو�سحت 
هناك  يكن  مل  حني  يف  الطالب،  اإجنازات  على  اأثرت  قد  ال�سابرة 
والكتب  التدري�ص،  يف  املعلمني  كخربة  الأخرى  للمتغريات  اأثر 

املدر�سية، واإعداد املعلمني لتدري�ص الريا�سيات.
واأجرت �سويلح ) 2006( درا�سة هدفت اإىل معرفة مدى اإتقان 
معلمي اللغة العربية ملهارات الأ�سئلة ال�سفية يف احللقة الأخرية 
من التعليم الأ�سا�سي يف �سنعاء، وتكونت عينة الدرا�سة من )40( 
)15( مدر�سًة، خم�ص مدار�ص ذكور  موزعني على  معلمًا ومعلمة ً
وخم�ص مدار�ص اإناث، وخم�ص مدار�ص خمتلطة من خم�ص مناطق 
الالزمة ملعلم  ال�سفية  الأ�سئلة  قائمة مبهارات  تعليمية، و�سعت 
بناء  �سبعة جمالت، جرى  القائمة على  وا�ستملت  العربية،  اللغة 
بطاقة املالحظة، واأظهرت نتائج الدرا�سة تدين م�ستوى اأداء اإتقان 
احللقة  يف  العربية  اللغة  معلمي  لدى  ال�سفية  الأ�سئلة  مهارات 
 49.81( املئوية  الن�سبة  بلغت  اإذ  الأ�سا�سي،  التعليم  الأخرية من 
تعادل  كبرية  اإتقان  درجة  على  املهارات  تلك  حت�سل  مل  و   ،)%

م�ستوى الإتقان املقبول املتمثل بـ )80 %(.
واأجرى خري�سات )2005( درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن اأثر 
برنامج تدريبي يف التفكري التاأملي حلل امل�سكالت يف ال�ستعداد 
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للتفكري التاأملي، تكونت عينة الدرا�سة من )100( طالب وطالبة 
من طلبة البكالوريو�ص يف كلية احل�سن اجلامعية، وطبق عليهم 
النتائج  واأظهرت  التدريبي،  والربنامج  التاأملي  التفكري  مقيا�ص 
يف  و  التاأملي،  التفكري  تنمية  يف  التدريبي  للربنامج  اأثر  وجود 

تنمية التفكري التاأملي يعزى للجن�ص واملعدل الرتاكمي.
واأجرت اآرثر )Arther, 2002( درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن 
لفت  يف  الأ�سئلة  دورة  ا�ستختدام  على  املعلم  قدرة  تعزيز  كيفية 
دورة  وت�سمنت  معينة،  مهمة  على  القائم  للحوار  الطالب  انتباه 
الأ�سئلة تاأكيد التاأمل، وعملية ال�ستجواب التي تت�سمن: التخطيط، 
فوق  التفكري  ثم  ال�سرب،  و  ال�ستق�ساء،  القبلية،و  الن�ساطات  و 
)3( معلمني من معلمي املرحلة  الدرا�سة  املعريف. و�سملت عينة 
البتدائية يف ولية )وايومنج( الأمريكية، جرى اختيارهم للقيام 
اأ�سبوع  كل  مرة  م�سبقًا  اختريت  ريا�سية  اأن�سطة  �سبعة  بتدري�ص 
�ست  حلوايل  ا�سبوعيًا  املعلمون  ن�رش  و  اأ�سبوعًا،   )14( مدار  على 
الأ�سئلة،  دورة  مراحل  �سملت  التي  الأ�سئلة،  مراحل من م�سفوفة 
والتعرف  ال�سرب،  عملية  يف  تظهر  التي  التغريات  ر�سد  بهدف 
م�سفوفة  وا�ستخدمت  ال�سابرة،  لالأ�سئلة  املعلمني  فهم  مدى  اإىل 
بني  الرتباط  وتو�سيح  املعلمني،  اأ�سئلة  لتقييم  كاأداة  الأ�سئلة 
لها،  وطرحه  لالأ�سئلة  املعلم  و�سرب  الأ�سئلة  م�سفوفة  ا�ستخدام 
وبيان انخفا�ص الأ�سئلة يف امل�ستوى املعريف وزيادة املناق�سة 
بني الطالب واملعلم. واأظهرت النتائج اأن اإعادة النظر يف تخطيط 
ال�ستجواب  من  اأعلى  مل�ستوى  اأكرب  فر�سة  اأوجد  قد  الأن�سطة 
جمال  يف  ملحوظًا  مهنيًا  منواً  املعلمون  حقق  و  املعلمني،  لدى 

ال�ستجواب طوال مدة الدرا�سة.
مدى  معرفة  اإىل  هدفت  درا�سة   )2001( �سنبل  واأجرت  و 
ا�ستخدام معلمات اللغة العربية اأ�سلوبي ال�سرب والتوقف يف اأثناء 
مبحافظة  الثانوية  املرحلة  يف  ال�سفهية  ال�سفية  الأ�سئلة  اإلقاء 
 )10( على  موزعات  معلمًة   )30( الدرا�سة  عينة  و�سملت  اخلرج، 
مهارات  لقيا�ص  مالحظة  بطاقة  وا�ستخدمت  ثانوية،  مدار�ص 
املعلمات يف ذلك، فيما تو�سلت الدرا�سة اإىل ارتفاع ن�سبة املحاور 
التاأملي، وفروق ذات  الناقد  ال�سرب  ال�سرب، ماعدا  املختلفة لأنواع 
ح�ساب  على  الطالبة  من  الجابة  وانتظار  التوقف  ل�سالح  دللة 

اأ�ساليب ال�سرب املختلفة. 
وبا�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة، يت�سح اأن بع�ص الدرا�سات 
قائمة  معينة  برامج  ببناء  و  املختلفة،  باأنواعه  التفكري  تناولت 
على بع�ص تلك الأنواع، وتعرف اأثرها يف متغريات اأخرى، منها 
متغري التفكري اأي�سًا، وكانت هذه الربامج برامج لتدريب املعلمني، 
م�ستواها،  بح�سب  الأ�سئلة،  مو�سوع  تناولت  درا�سات  وهناك 
التوقف  و  ال�سرب  جوانب  ومراعاة  واتقانها،  طرحها،  ومهارات 

فيها. وكانت هذه الدرا�سات تخ�ص املعلمني اأي�سًا. 
هدفت  التي  الدرا�سات  مع  فتلتقي  احلالية  الدرا�سة  اأما 
التي  الدرا�سات  ومع  للمعلمني،  التدريبية  الربامج  اأثر  تعرف  اإىل 
اأثر  بيان  يف  الدرا�سة  هذه  متيزت  اإذ  الأ�سئلة،  مو�سوع  تناولت 
توظيف  مهارات  حت�سني  يف  التفكري  على  قائم  تدريبي  برنامج 
الأ�سئلة ال�سفية لدى معلمي اللغة العربية، وهذا ما مل يجر يف اأية 
درا�سة �سابقة، ومع ذلك فقد اأفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات 
ومعاجلة  الأ�سئلة،  �سياغة  كيفية  و  امل�سكلة  حتديد  يف  ال�سابقة 

الإفادة من  النتائج و مناق�ستها، ف�ساًل عن  املتغريات، و عر�ص 
املعاجلات الح�سائية املعتمدة. 

الطريقة واإلجراءات

منهجية الدراسة

قيا�ص  يف  التجريبي،  �سبه  املنهج  الدرا�سة  هذه  اعتمدت 
توظيف  مهارات  يف  التفكري  على  القائم  التدريبي  الربنامج  اأثر 

ال�سئلة ملعلمي اللغة العربية. 

أفراد الدراسة

ثالث  يف  العربية  اللغة  معلمات  من  الدرا�سة  اأفراد  اختري 
مدار�ص  ثالث  من  العربية  اللغة  معلمي  ومن  لالإناث،  مدار�ص 
معلمات   )5( بواقع  معلمات،   )9( املعلمات  عدد  بلغ  و  للبنني، 
يف املجموعة التجريبية، و )4( معلمات يف املجموعة ال�سابطة. 
)4( معلمني يف  بواقع  )7( معلمني،  املعلمني  بلغ عدد  يف حني 
و  ال�سابطة.  املجموعة  يف  معلمني   )3( و  التجريبية  املجموعة 
هكذا بلغ جمموع اأفراد العينة )16( معلمـًا ومعلمًة، وكان موقع 
الأوىل.  الزرقاء  الدرا�سة( �سمن منطقة  املدار�ص املختارة )عينة 
وكان جميع املعلمني واملعلمات، ممن يدر�سون ال�سف العا�رش، و 

تقل �سنوات خربتهم عن خم�ص �سنوات. 

أداة الدراسة

الأ�سئلة  مبهارات  خا�سة  مالحظة  بطاقة  اإعداد  جرى 
ال�سفية، وذلك بالرجوع لالأدب النظري و الدرا�سات ال�سابقة ذات 
العالقة. وبلغ عدد فقرات البطاقة ب�سورتها النهائية )45( فقرة 
ال�سوؤال،  توجيه  ال�سوؤال،  اإعداد  هي:  جمالت  �سبعة  على  موزعة 
اختيار الطالب املجيب، انتظار الإجابة، معاجلة اإجابات الطلبة، 
التعامل مع اأ�سئلة الطلبة، ت�سجيع الطلبة على توليد اأ�سئلة. واعتمد 
تراوحت  فقرة  كل  لبدائل  اخلما�سي   )Likert( )ليكرت(  مقيا�ص 

درجاتها من )من 5 اإىل 1(.

صدق بطاقة املالحظة

جمموعة  على  عر�سها  جرى  البطاقة  �سدق  من  للتحقق 
بهذه  اأخذ  وقد  املالحظات،  بع�ص  اأبدوا  الذين  املحكمني،  من 

املالحظات جميعها. 

ثبات بطاقة املالحظة

على  تطبيقها  جرى  املالحظة  بطاقة  ثبات  من  للتحق 
عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة تكونت من )5( معلمني 
ومعلمات، اإذ جرى تطبيقها مرتني بفا�سل زمني ملدة اأ�سبوعني 
بلغ  )هول�ستي(  معادلة  الرتبويني.وبتطبيق  امل�رشفني  اأحد  من 
لأغرا�ص  مقبول  ثبات  معامل  وهو   ،)0.81( الثبات  معامل 

الدرا�سة احلالية. 

الربنامج التدرييب 

التفكري،  على  القائم  التدريبي  الربنامج  اإعداد  جرى 
الأدب  اإىل  بالرجوع  والإبداعي،  التاأملي،  و  الناقد،  باأنواعه، 
النوع  هذا  مثل  ببناء  اهتمت  التي  ال�سابقة،  والدرا�سات  النظري، 
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أثر برنامج تدريبي قائم على التفكير في حتسني مهارات توظيف األسئلة الصفية 
لدى معلمي اللغة العربية

د. محمد عيد حسني قرعان
أ . د. طه علي حسني الدليمي

التجريبية  املجموعة  على  الربنامج  تطبيق  وجرى  الربامج.  من 
من معلمي اللغة العربية ومعلماتها على �سكل جل�سات تدريبية. 
كل جل�سة  ثماين جل�سات، حتتوي  التطبيقية  اجلل�سات  عدد  وبلغ 
اجلل�سة،  مبو�سوع  خا�ص  نظري  واإطار  خا�سة،  تعليمات  على 
وعر�ص تقدميي، و اأن�سطة، و�سحيفة تقومي اجلل�سة من املعلمني 

اأنف�سهم. 
فل�سفة♦البنامج♦♦◄

توظيف  و  املعرفية،  النظرية  وفق  الربنامج  اإعداد  جرى 
نحو  وعملي  نظري  تعلم  بناء  و  املعلمني،  من  التدري�ص  اأ�ساليب 
تبادل  يف  الجتماعي  التعلم  من  وال�ستفادة  التفكري،  تنمية 
اخلربات بني املعلمني خالل اجلل�سات التدريبية، و ي�ستند الربنامج 

اإىل اإن مهارات التفكري ميكن اأن تعلم بالتدريب املعلمني. 
اأهداف♦البنامج♦♦◄

ي�سعى♦البنامج♦اإىل♦حتقيق♦الأهداف♦الآتية:♦
اللغة العربية يف توظيف التفكري ♦� رفع كفايات معلمي 

يف تدري�سهم املادة. 
تزويدهم باملعلومات النظرية حول التفكري. ♦�
زيادة قدرتهم على املقارنة بني م�ستويات التفكري. ♦�
مهارات ♦� تنمية  يف  ال�سفية  البيئة  باأهمية  تعريفهم 
التفكري.
تنمية مهاراتهم العملية يف تخطيط مهارات التفكري يف ♦�

املواقف ال�سفية و توظيفها و تقوميها.
تعمل ♦� تدري�سية  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  على  حفزهم 

على تنمية التفكري.
لدى ♦� التفكري  مهارات  تنمية  نحو  اإيجابي  اجتاه  توليد 
طلبتهم.
م�سوغات♦البنامج♦◄

اأعد♦البنامج♦يف♦�سوء♦امل�سوغات♦الآتية:♦
القائم ♦� التدريبي  الربنامج  اأثر  عن  الك�سف  يف  الرغبة 

الأ�سئلة  مهارات  توظيف  يف  العربية  اللغة  ملعلمي  التفكري  على 
لديهم. 
التفكري ♦� تعليم  فل�سفة  على  املعا�رشة  الرتبية  قيام 
للمعلم.
الإ�سهام يف حتقيق النمو املهني ملعلمي اللغة العربية ♦�

ملواكبة الثورة املعرفية يف املجالت كافة.
لدى ♦� الالزمة  والكفايات  املهارات  توفر  من  التحقق 

معلمي اللغة العربية للعمل على تنمية التفكري )التاأملي والناقد 
والإبداعي( لتوظيفها يف املواقف.

توفري اإطار نظري ومواقف عملية للمعلمني ت�سجع على ♦�
التاأمل يف املمار�سة لتعزيز التعلم والتح�سن امل�ستمر لديهم. 

يف ♦� مهاراتهم  لتح�سني  العربية  اللغة  معلمي  حاجة 

تنمية التفكري. 
الأ�سئلة ♦� مهارات  توظيف  يف  املعلمني  قدرة  تعزيز 

وتنويعها.
حمتوى♦البنامج♦◄

ا�ستمل الربنامج على املو�سوعات الآتية، بح�سب اجلل�سات، 
بواقع )120( دقيقة لكل جل�سة 

واأهمية ♦� مفهومه،  التفكري،  وت�سمنت:  الأوىل  اجلل�سة 
وتطبيقات  واأنواعه،  وم�ستوياته،  ومهاراته،  خ�سائ�سه،  تعليمه، 

عملية.  
مفهمومه ♦� التاأملي،  التفكري  وت�سمنت:  الثانية  اجلل�سة 

ومهاراته، وخ�سائ�سه، خطواته، اأهميته، ودور املعلم يف تعليمه، 
تطبيقات عملية. 

الثالثة و ت�سمنت: تطبيقات عملية على تعليم ♦� اجلل�سة 
التفكري التاأملي مبقرر مهارات الت�سال لل�سف العا�رش الأ�سا�سي.

مفهمومه، ♦� الناقد،  التفكري  ت�سمنت:  و  الرابعة  اجلل�سة 
مهاراته، خ�سائ�سه، خطواته، اأهميته، ودور املعلم يف تعليمه. 

اجلل�سة اخلام�سة وت�سمنت: تطبيقات عملية على تعليم ♦�
التفكري الناقد مبقرر مهارات الت�سال لل�سف العا�رش الأ�سا�سي 

 .
اجلل�سة ال�ساد�سة وت�سمنت: التفكري الإبداعي، مفهمومه ♦�

مهاراته، خ�سائ�سه، خطواته، اأهميته، ودور املعلم يف تعليمه. 
اجلل�سة ال�سابعة وت�سمنت: تطبيقات عملية على تعليم ♦�

العا�رش  لل�سف  الت�سال  مهارات  مبقررات  الإبداعي  التفكري 
الأ�سا�سي.
اجلل�سة الثامنة وت�سمنت: تطبيقات عملية على كيفية ♦�

تنمية التفكري مبقررات مهارات الت�سال لل�سف العا�رش الأ�سا�سي. 
اأمناط ♦� من  منط  كل  على  للتطبيق  الأ�سئلة  اأثريت  وقد 

حول  الأ�سئلة  اأمثلة  ومن  الإبداعي.  و  الناقد  و  التاأملي  التفكري 
التفكري التاأملي ال�سوؤال املوجه للطالب، وبخا�سة ال�سوؤال ال�سابر، 
امل�سكلة  يتاأمل هذه  الطالب  له. كيف جتعل  بالن�سبة  يعد م�سكلة 
اأمثلة الأ�سئلة حول التفكري  ويفكر بها قبل ال�رشوع بحلها؟ ومن 
الناقد: اإذا قلت لك اأن حجم اأي مادة يقل عندما تتجمد، اأما حجم 
املاء فيزداد بالجنماد. وقلت لك اأن بع�ص النا�ص ل ي�رشبون اإّل 
قلياًل من املاء. اأي القولني ميثل راأيًا، واأيهما ميثل حقيقًة؟ ومن 
بفكرة  تاأتي  اأن  اإليك  ُطلب  الإبداعي:  التفكري  حول  الأ�سئلة  اأمثلة 
الرومان�سية يف الأدب مل ن�سمع بها من قبل، فماذا  جديدة حول 

تقول؟ 
ال�سرتاتيجيات♦املتبعة♦يف♦البنامج♦◄

التدريبي  بالربنامج  العربية  اللغة  معلمي  تدريب  جرى 
والتعلم  واحلوار،  املناق�سة  هي:  معينة،  ا�سرتاتيجيات  باتباع 
و  عمل،  واأوراق  معينة،  اأن�سطة  تفعيل  يجري  التعاوين،وكان 
م�سابقات، وم�ساهدة الأفالم، و خطط العمل، و حما�رشة تدريبية، 
ف�ساًل عن اتباع ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني من خالل الأن�سطة 
التي  التجريبية،  املجموعة  نف�سه  الباحث  درب  املختلفة.وقد 
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ا�ستمر تدريبها ملدة اأربعة اأ�سابيع، بواقع يومان يف الأ�سبوع. 
�سدق♦البنامج♦التدريبي♦♦◄

من  جمموعة  على  عر�ص  الربنامج  �سدق  من  للتحقق 
التعديالت  اأجرى املحكمني بع�ص  املتخ�س�سني، وقد  املحكمني 

على الربنامج، والتي جرى الآخذ بها جميعًا. 

متغريات الدراسة

تت�سمنت♦الدرا�سة♦املتغريات♦الآتية:
1♦ املتغري امل�ستقل: الربنامج التدريبي القائم على التفكري. .
2♦ املغري التابع: مهارات توظيف الأ�سئلة ال�سفية..

املعاجلة اإلحصائية

ا�ستخدمت♦يف♦هذه♦الدرا�سة♦الو�سائل♦الح�سائية♦الآتية:♦
1♦ بطاقة . ثبات  ل�ستخراج   )Holisty( )هول�ستي(  معادلة 

املالحظة اخلا�سة مبهارات الأ�سئلة ال�سفية. 
2♦ املعيارية . والنحرافات  املعدلة  احل�سابية  املتو�سطات 

لالإجابة عن �سوؤايل الدرا�سة. 
3♦ اختبار )مان ويتني( )Mann-whitney Test( ملعرفة دللة .

التجريبية  الفروق بني املتو�سطات احل�سابية للمجموعتني 
وال�سابطة، يف كل �سوؤال من �سوؤايل الدرا�سة. 

نتائج الدراسة ومناقشتها
اأوًل: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول ♦◄

ن�ص ال�سوؤال الأول على "ما♦اأثر♦برنامج♦تدريبي♦قائم♦على♦
اللغة♦ لدى♦معلمي♦ الأ�سئلة♦ توظيف♦ مهارات♦ التفكري♦يف♦حت�سني♦

العربية؟"
احل�سابية  متو�سطات  ح�سبت  الأول،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
والنحرافات املعيارية ومتو�سطات الرتب وجمموعها للمجموعة 
مهارات  مالحظة  بطاقة  على  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية 

توظيف الأ�سئلة ال�سفية البعدي واجلدول )1( يبني ذلك 
الجدول )1(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومتوسطات الرتب ومجموعها للمجموعة 
التجريبية والمجموعة الضابطة على بطاقة ماحظة توظيف مهارات البعدي

املتو�سط♦العددالختبار♦القبلي
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

متو�سط♦
الرتب

جمموع♦
الرتب

94.110.3911.33102.00املجموعة التجريبية

73.560.134.8634.00املجموعة ال�سابطة

163.870.41املجموع

لدرجات  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )1( اجلدول  من  يالحظ 
على  التجريبية  املجموعة  يف  ومعلماتها  العربية  اللغة  معلمي 
بطاقة مالحظة توظيف مهارات الأ�سئلة البعدية قد بلغ )4.11( 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حني  يف   ،)0.39( معياري  بانحراف 
ملعلمي املجموعة ال�سابطة )3.56( بانحراف معياري )0.13(، 

و بلغ متو�سط الرتب للمجموعة التجريبية و املجموعة ال�سابطة 
 .)4.86(

وللك�سف عن دللة هذه الفروق بني املتو�سطات احل�سابية 
اختبار  الرتب، جرى تطبيق  املعيارية ومتو�سطات  والنحرافات 
)مان ويتني( )Mann- Whitney Test( لأداء املجموعة التجريبية 
توظيف  مالحظة  بطاقة  على  البعدي  ال�سابطة  واملجموعة 

مهارات الأ�سئلة، واجلدول )2( يظهر ذلك.
الجدول )2(

نتائج اختبار )مان ويتني( )Mann- Whitney Test( بين المتوسطات الحسابية 
للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على بطاقة ماحظة توظيف مهارات األسئلة 

الصفية البعدي

الختبار♦البعدي

6.000اختبار مان ويتني

34.000اختبار ويلكوك�سون

Z 2.701-قيمة

0.007م�ستوى دللة الختبار

بلغ  ويتني(  )مان  اختبار  اأن  اجلدول)2(  من  يت�سح 
اإح�سائيًا،  دالة  قيمة  وهي   ،)0.007( دللة  مب�ستوى   )6.000(
اأن  يتبني   )1( اجلدول  يف  احل�سابية  للمتو�سطات  وبالرجوع 
املتو�سط  من  اأعلى  التجريبية  للمجموعة  احل�سابي  املتو�سط 
جاءت  الفروق  اأن  اإىل  ي�سري  مما  ال�سابطة،  للمجموعة  احل�سابي 
الربنامج  اأن  تعني  النتيجة  وهذه  التجريبية،  املجموعة  ل�سالح 
التفكري قد عمل على رفع م�ستوى توظيف  القائم على  التدريبي 
خ�سعت  التي  التجريبية  املجموعة  اأفراد  لدى  الأ�سئلة  مهارات 
للربنامج التدريبي، ب�سكل اأف�سل من املجموعة ال�سابطة التي مل 

تخ�سع لهذا الربنامج. 
ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين: ♦◄

ن�ص هذا ال�سوؤال على: "ما♦اأثر♦تفاعل♦اجلن�س♦مع♦البنامج♦
التدريبي♦القائم♦على♦التفكري♦يف♦حت�سني♦مهارات♦توظيف♦الأ�سئلة♦

لدى♦معلمي♦اللغة♦العربية♦ومعلماتها؟"
احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  الثاين  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
والنحرافات املعيارية ومتو�سطات الرتب وجمموعها للمجموعة 
توظيف  مالحظة  بطاقة  على  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية 
واجلدول  اجلن�ص،  ملتغري  تبعًا  البعدي  ال�سفية  الأ�سئلة  مهارات 

)3( يبني ذلك.
الجدول )3(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومتوسطات الرتب ومجموعها للمجموعة 
التجريبية والمجموعة الضابطة على بطاقة ماحظة توظيف مهارات األسئلة البعدي تبعًا 

للجنس

املتو�سط♦العدداجلن�س
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

متو�سط♦
الرتب

جمموع♦
الرتب

74.040.4510.5774.00ذكور

93.740.356.8962.00اإناث

163.870.41املجموع
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أثر برنامج تدريبي قائم على التفكير في حتسني مهارات توظيف األسئلة الصفية 
لدى معلمي اللغة العربية

د. محمد عيد حسني قرعان
أ . د. طه علي حسني الدليمي

لدرجات  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )3( اجلدول  من  يالحظ 
على  وال�سابطة  التجريبية  املجموعة  يف  العربية  اللغة  معلمي 
 )4.04( بلغ  البعدي  الأ�سئلة  مهارات  توظيف  مالحظة  بطاقة 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حني  يف   ،)0.45( معياري  بانحراف 
للمعلمات يف املجموعة التجريبية وال�سابطة )3.74( بانحراف 
اللغة  معلمي  لدرجات  الرتب  متو�سط  بلغ  و   ،)0.35( معياري 
العربية يف املجموعة التجريبية وال�سابطة على بطاقة مالحظة 
مبجموع   )10.57( البعدي  ال�سفية  الأ�سئلة  مهارات  توظيف 
مقداره )74.00(، يف حني بلغ متو�سط الرتب لدرجات معلمات 
مقداره  مبجموع   ،)6.89( وال�سابطة  التجريبية  املجموعة 

.)62.00(
وللك�سف عن دللة هذه الفروق بني املتو�سطات احل�سابية 
املعلمني  بني  الرتب  ومتو�سطات  املعيارية  والنحرافات 
Mann- Whit- ويتني(  )مان  اختبار  تطبيق  جرى  )ااملعلمات، 
التجريبية  املجموعة  يف  واملعلمات  املعلمني  لأداء   )ney Test

توظيف  مالحظة  بطاقة  على  البعدي  ال�سابطة  واملجموعة 
مهارات الأ�سئلة ال�سفية، واجلدول )4( يظهر ذلك.

الجدول )4(
نتائج اختبار)مان ويتني( )Mann- Whitney Test( بين المتوسطات الحسابية 

للمعلمين والمعلمات في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على بطاقة مهارات 
ماحظة توظيف األسئلة البعدي

الختبار♦البعدي

17.000اختبار مان ويتني

62.000اختبار ويلكوك�سون

Z 1.536-قيمة

0.125م�ستوى دللة الختبار

بلغ  ويتني  مان  اختبار  اأن   )4( اجلدول  من  يت�سح 
دالة  غري  قيمة  وهي   ،)0.125( دللة  مب�ستوى   )17.000(
اإح�سائيًا، وهذه النتيجة ت�سري اإىل اأن الربنامج التدريبي قد عمل 
الإناث  لدى  ال�سفية  الأ�سئلة  مهارات  توظيف  م�ستوى  رفع  على 
والذكور يف املجموعة التجريبية كان واحداً، اأي مل يكن للجن�ص 
اأثر ذو دللة اإح�سائية يف الفروق الظاهرية بني جمموعة الذكور 

والإناث يف املجموعة التجريبية.

مناقشة النتائج والتوصيات

أوالً: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول

العربية  اللغة  معلمي  اأن  الأول  ال�سوؤال  نتائج  اأظهرت 
ومعلماتها، الذين تعر�سوا للربنامج التدريبي القائم على التفكري 
كانوا اأف�سل بدللة اإح�سائية يف مهارات توظيف الأ�سئلة ال�سفية 
ال�سابطة،  املجموعة  يف  ومعلماتها  العربية  اللغة  معلمي  من 

الذين مل يتعر�سوا للربنامج التدريبي. 
اأي  قبل  التدريبي  الربنامج  اإىل خ�سائ�ص  ذلك  يعزى  وقد 
خمتلفة  ا�سرتاتيجيات  اتباع  اخل�سائ�ص  هذه  ومن  اآخر،  �سبب 
وا�ستخدام  العمليني،  التدريب  و  كالعر�ص  الربنامج  عر�ص  يف 

مهارات  ممار�سة  اإىل  اأدى  مما  الذهني،  الع�سف  و  احلا�سوب، 
الأ�سئلة  من  كم  توليد  اإىل  بدورها  تدفع  التي  العليا،  التفكري 

ال�سفية تلبيًة لتلك الدوافع. 
با�ستناده  التدريبي  الربنامج  اأن  يف  ال�سبب  يكون  وقد 
اإىل توظيف مهارات  اأدى  التاأملي والناقد والإبداعي  التفكري  اإىل 
العربية  اللغة  معلمي  من  املتدربني  لدى  ال�سفية  الأ�سئلة 
اإثارة  التفكري املختلفة تقوم على  ومعلماتها، ذلك لأن فعاليات 
اأ�سئلة، تتولد منها اأ�سئلة اأخرى، اإذ اإن فل�سفة ال�سوؤال تقوم اأ�سا�سًا 
على احلرية حول اأفكار معينة ت�سبب ا�ستف�سارات قد تكون كثرية. 
العملية  اأركان  حتث  اأن  من  بد  ل  املختلفة  التفكري  اأنواع  اأن  اأي 
التعليمية املعلمم والطالب على اإثارة الأ�سئلة، و بالنتيجة القدرة 

على توظيف مهارات طرحها. 
واملعلمات،  املعلمني  اإىل  اأي�سًا  النتيجة  هذه  تعزى  وقد 
للتدريب هم من قليلي اخلربة، )5( �سنوات فاأقل،  اأختريوا  الذين 
مما اأدى اإىل اإقبالهم على التدريب، فقد يكون هوؤلء اأكرث ن�ساطًا 
والتدريب،  التدري�ص  يف  احلديثة  الجتاهات  تقبل  يف  حما�سًا  و 
وخ�سو�سًا اإذا تعلقت بتعليم التفكري، وبخا�سة التفكري الناقد، و 
التفكري الإبداعي، والتفكري التاأملي، وهي من اأكرث اأنواع التفكري 
التي يجب تنميتها لدى املعلم و املتعلم على حد �سواء. وقد يكون 
ال�سبب يف التو�سل اإىل هذه النتيجة يدور حول اأن التفكري ل ميكن 
الأ�سئلة  وتعد  معينة،  مثريات  بتقدم  اإل  الطلبة  لدى  ا�ستثارته 
انتقاء  اأف�سل هذه املثريات واأ�سهلها، فيجتهد املعلم يف  ال�سفية 
على  تدرب  الذي  للتفكري،  حمفزات  لتكون  و�سياغتها،  الأ�سئلة 
النتائج  وباملقارنة  التدريبي.  الربنامج  تلقي  اأثناء  يف  تعليمه 
هذه  يف  التفكري  على  القائم  التدريبي  الربنامج  باأثر  املتعلقة 
يف  معينة  برامج  اأثر  تناولت  التي  الدرا�سات  بنتائج  الدرا�سة، 
متغريات اأخرى غري الأ�سئلة ال�سفية جند اأن الربامج القائمة على 
التفكري اأثرت ب�سكل اإيجابي يف املتغريات كافة، ويف هذه احلالة 
اأن  مع  ال�سابقة،  الدرا�سات  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  اتفقت 
مهارات  تنمية  يف  معينة  برامج  اأثر  تتناول  مل  الدرا�سات  تلك 

الأ�سئلة ال�سفية. 
درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  مع  احلالية  النتيجة  اتفقت  فقد 
اأن الربنامج التدريبي  2012(، التي وجدت  )الع�سا�سلة وب�سارة، 
القائم على التفكري الناقد اأثر بدللة اإح�سائية يف تنمية مهارات 
 ،)2009 )العودات،  درا�سة  نتائج  مع  واتفقت  التاأملي.  التفكري 
التفكري  مهارات  على  القائم  التدريبي  للربنامج  اأن  اأظهرت  التي 
اأثر بدللة اإح�سائية يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي. ةاتفقت 
اأثراً  هنالك  اأن  بينت  التي   ،)2005 درا�سة)خري�سات،  نتائج  مع 
مهارات  تنمبة  يف  امل�سكالت  حل  تاأمل  يف  التدريبي  للربنامج 

التفكري التاأملي. 

ثانياً: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني

اأظهرت نتائج ال�سوؤال الثاين اأنه ل يوجد فرق ذال اح�سائيًا 
ال�سفية  الأ�سئلة  مهارات  توظيف  يف  واملعلمات،  املعلمني  بني 
ب�سكل مت�ساو يف  اأثر  للربنامج  اأن  اأي  التدريبي،  للربنامج  يعزى 
اللغة  معلمي  من  اجلن�سني  لدى  ال�سفية  الأ�سئلة  مهارات  تنمية 
العربية ومعلماتها. و قد يعزى ذلك اإىل اأن عملية التدريب جرت 
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مما  ذاتهما،  والزمان  املكان  يف  ومعلمات  معلمني  من  بح�سور 
اأدى اإىل اأن جتري عملية التدريب حتت الظروف نف�سها. يزاد على 
ذلك اأن عملية التفاعل كانت جتري ب�سكل اأف�سل بح�سور اجلن�سني 

مع بع�سهما. وقد يكون ذلك �سببًا يف التو�سل اإىل هذه النتيجة. 
بني  جرت  التي  التناف�ص  حالة  اإىل  اأي�سًا  ذلك  يعزى  وقد 
بالتخ�س�ص،  امللم  مبظهر  الظهور  يحاول  منهما  فكل  اجلن�سني، 
يبدو  وهذا  التخ�س�ص.  هذا  لتطوير  جديد  هو  ما  بكل  والهتمام 
اأمراً طبيعيًا يف برامج تدريبية من هذا النوع، ف�ساًل عن قلة عدد 
اأفراد الدرا�سة يف املجموعة التجريبية، الذين مل يتجاوزوا الت�سعة 

اأفراد من اجلن�سني، فلذلك يكون الأدعى حلدوث عملية التناف�ص.
و اتفقت نتائج هذه الدرا�سة، يف ما يتعلق مبتغري التفاعل 
بني الطريقة و اجلن�ص، مع درا�سة )الكندي، 2010(، التي وجدت 
اأن ممار�سة طرح الأ�سئلة كانت واحدة لدى معلمي اللغة العربية 
يف  للجن�ص  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  ل  ومعلماتها. 
مع  اختلفت  بينما  املعلمني.  لدى  ال�سفية  الأ�سئلة  طرح  مهارات 
درا�سة )Wilen, 2003(، التي وجدت اأن هناك فروق دالة اإح�سائًيا 
ومتغريات  الأ�سئلة  طرح  مهارة  ممار�سة  على  املعلم  فعالية  يف 

اجلن�ص مل�سلحة املعلمات.

التوصيات و املقرتحات 
بناًء♦على♦نتائج♦الدرا�سة♦ميكن♦التو�سية♦مبا♦ياأتي:♦

1♦ تدريب معلمي اللغة العربية ومعلماتها، ممن يدر�سون هذه .
املادة، يف مراحل درا�سية خمتلفة، على الربنامج التعليمي 

القائم على مهارات التفكري. 
2♦ اإعداد برامج تدريبية اأخرى ملعلمي اللغة العربية ومعلماتها .

تقوم على مهارات التفكري باأنواعها الأخرى فوق املعريف، 
ال�سابر، التحليلي.... وغري ذلك. 

3♦ اأثر . اإىل معرفة  تهدف  درا�سة  اأخرى، ومنها  درا�سات  اإجراء 
اأخرى  الربنامج التدريبي القائم على التفكري يف متغريات 

كاإدارة ال�سف، وابتكار ا�سرتاتيجيات تدري�ص حديثة. 

املصادر واملراجع:

أوأل- املراجع العربية:

1♦ تربوي، . منظور  من  .التفكري  عزيز)2005(  جمدي  اإبراهيم، 
القاهرة:عامل الكتاب. 

2♦ الأحمد، خالد طه )2005(. تكوين املعلمني من الإعداد اإىل .
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