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  ملخص
ات       دى معلم ار ل ن االنتظ نيفية وزم درة التص توى الق ة مس ى معرف ة إل ذه الدراس دفت ه ه

ة  ة االجتماعي ي التربي اتهن ف ا بتحصيل طالب ان  .الصف السادس األساسي وعالقتهم ام الباحث وق
ار    ببناء اختبار القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة بحسب تصنيف بلوم للمجال ال اء اختب ي، وبن معرف

ار      ن االنتظ اس زم ويره، وأداة قي ة وتط ة الوطني ة والتربي اريخ والجغرافي ث الت يلي لمباح تحص
ا،   المستغرق في توجيه األسئلة باستخدام ساعة ذات العقارب أو المؤشرات يقيس الثانية وأجزاءه

ا          د من صدقها وثباته م التأآ د ت ة   .وآذلك شريط تسجيل صوتي، وق ى    اقتصرت عين الدراسة عل
طالبة من طالبات الصف السادس األساسي،   ) ٧٥٩(علمة من معلمات مجتمع الدراسة، وم) ٣٥(

، وقد أظهرت  )X2(لعينة واحدة مرتبطة، واختبار آاي تربيع  t-test) ت(وباستخدام اإلحصائي 
ة  ائج اآلتي ة النت نيفي    - :الدراس درة التص ط الق ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف ة وج

ار    ن االنتظ ط زم ين متوس ًا، وب ول تربوي توى المقب الح المس ًا لص ول تربوي توى المقب والمس
ة   - .والمستوى المقبول تربويًا ولصالح المستوى المقبول تربويًا وجود عالقة ارتباطية إيجابية دال

ة، وزمن االنتظار المستغرق في توج            ئلة من جه واع األس درة التصنيفية ألن ين الق ه  إحصائيًا ب ي
ين تحصيل       األسئلة من جهة أخرى لدى معلمات التربية االجتماعية للصف السادس األساسي وب

ها ادة نفس ي الم ه ف ف نفس ات الص ئلة ذات  - .طالب بة األس ين نس ائيًا ب رق دال إحص ود ف وج
 .المستويات الدنيا ونسبة األسئلة ذات المستويات العليا لصالح األسئلة ذات المستويات الدنيا

  .مستوى القدرة التصنيفية، زمن االنتظار، التحصيل:  ات المفتاحيةالكلم
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Abstract 
This study aimed at exploring the classification ability level and 

wait-time of asking questions by sixth grade female teachers and their 
relationship with their students' achievement in social education. The 
researchers had developed the following instruments: the classification 
ability of asking different types of questions according to Bloom's 
taxonomy for educational goals (cognitive domain), achievements test in 
history, geography, and national education, and an instrument to measure 
the time spent in waiting to ask questions. The reliability of these tools 
were assured. The study sample consisted of (35) female teachers and 
(759) sixth grade female students. Using "t" test for one sample, "t" test 
for correlated sample and chi square. The study showed the following 
results: - There are significant differences between the mean of 
classification ability of asking questions and the acceptance education 
level (80%) in favor of the acceptance level and between the mean of 
wait – time and the acceptance education level (3 seconds) in favor of  
the acceptance level. - There is significant positive relationship between 
the classification ability of asking questions by social education female 
teachers and the achievements of sixth grade female students. - There is 
significant relationship between the time spent by social education 
female teachers and the achievements of their sixth grade female 
students. - There is significant difference between the percentage of 
questions of the lower level and the percentage questions at the higher 
level, in favor of the lower questions level. 

Key words: Classification Ability Level, Wait – time, Achievement.  
 

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  تمهيد

تتطلب عملية التدريس وجود رسالة يتفاعل فيها المعلم والمتعلم، وتقتضي عملية التفاعل أن 
يكون المعلم مرسًال والطالب مستقبًال مرة، ويكون الطالب مرسًال والمعلم مستقبًال مرة أخرى، 

. تقبًال جيدًا في موضع االستقبالوآل منهما يجب أن يكون مرسًال جيدًا في موضع اإلرسال، ومس
وهذا يعني أن ترسل الرسالة بكفاية تتسم بالدقة والوضوح عند اإلرسال، وأن يكون المستقبل 

  .قادرًا على اإلصغاء الذي يقود إلى الفهم عند االستقبال
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إن استخدام األسئلة في التعليم الصفي يمثل أآثر أساليب التعليم شيوعًا بعد المحاضرة، وهو 
) الذي لقب بالمعلم(ليس أمرًا حديث العهد؛ فقد آانت األسئلة هي الطريقة التي استخدمها سقراط 

واالستجواب فن قائم على قدرة المعلم على إدارة دروسه عن طريق طرح . في تعليمه منذ القدم
  ).٢٠٠٥مراد، (األسئلة للمتعلمين، بحيث تتطور لديهم القدرة على اإلجابة عن هذه األسئلة 

ويوصف التدريس بأنه علم وفن، فعندما يكشف البحث وبطريقة علمية منظمة عن الفروق 
بين التدريس الفعال وغير الفعال، حينها يكون التدريس علمًا، أما عندما يمارس المعلم دوره في 
التدريس، ويطبق معارفه حسب خصائصه الشخصية، وإلى حد ما حسب تخمينه وحدسه، حينها 

  .)Jacobson, Eggen and Kauchak, 2006( فنًايكون التدريس 

ويبقى استخدام األسئلة في الصف أحد أآثر أنواع السلوك التعليمي تأثيرًا في التدريس 
في  األسئلةعلى  أول بحث منظم وأساسي لقد أجري. مبسبب إمكانيته في تحفيز التفكير والتعلي

لتي أجريت منذ ذلك الوقت وحتى ا آما أن معظم األبحاث، ١٩١٢جامعة آولومبيا في عام 
الخمسينيات من القرن العشرين رآزت أساسًا على وصف األسئلة بأنها سلوك تدريسي للمعلم، 
ودعمت النتائج االستنتاج الذي مفاده أن األسئلة التي تحفز الذاآرة واالسترجاع آانت من النوع 

  ).٢٠٠٤، تروبرج وبايبي وباول(الذي يرآز عليه المعلمون في الصف 

بدأت موجة نشاط بحثي حول استخدام األسئلة؛ وآان الترآيز في هذه  ١٩٧٠وبحلول عام 
وال تزال صيغة . األبحاث على تحديد مستويات األسئلة والمهارات التي لها أثر على نمو الطالب

التفكير تعد سلوآًا تدريسيًا أساسيًا ومؤثرًا، وهي الوسيلة التي يستخدمها المعلمون لتحفيز  األسئلة
  ).Borich, 2004(والتعليم في الصف 

إن المعلمين الذين يؤدون وظيفتهم بشكل متكامل ينبغي أن تكون لديهم أهداف تعليمية ال 
، وحتى مستويات بناء الفهمتقف عند مستوى الحقائق والتذآر، بل تتخطاها لتشمل مستوى 

ولهذا،  ؛أسئلة عالية المستوىتوجب صياغة أهداف تتطلب استخدام تـالمعنى الشخصي والقيم، 
يحتاج المعلمون إلى تحديد ما إذا آان عليهم طرح أسئلة عالية المستوى، بل إيجاد توازن مناسب 

 فيها بين األسئلة عالية المستوى وتلك متدنية المستوى من أجل تحقيق أهداف تعليمية مرغوب
  .ومتنوعة

م والتعليم، وتم تبرير وجود للتعّل ًاأبحاث حول استخدام األسئلة أسلوب عدةقد أجريت ل
التقويم تعد مقدمات للمادة المراد تعلمها وفي التقويم التكويني وفي  آونهااألسئلة في المنهج 

التحليل، (وال زمن لها، وأن الستخدام األسئلة في المستويات اإلدراآية العالية مثل  النهائي،
ويبدو أن األسئلة الموجودة حول مادة الكتب . لم الطالبفي تع ًاآبير ًاإيجابي ًاأثر) الترآيب، التقويم

الدراسية تقود إلى فهم، واحتفاظ بالمعلومات أفضل مما عليه الحال في المادة الدراسية الخالية 
المادة التي  نقرأ اللواتيوفي دراسة عن أسلوب العرض حققت مجموعات الطلبة . من األسئلة

المادة  نقرأ اللواتينتائج أعلى من نتائج مجموعات الطلبة تحتوي على أسئلة في بداية المقاطع 
  ).Borich, 2004( بدون أسئلة



 "......مستوى القدرة التصنيفية وزمن االنتظار عند طرح األسئلة لدى "ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

استخالص عدة استنتاجات فإنه يمكن ونتيجة لألبحاث على مدار منتصف القرن العشرين 
؛ ٢٠٠١؛ فخرو، Jacobson et.al., 2006( ، نذآر منهابخصوص استخدام األسئلة في الصف

  :)٢٠٠٤ ؛ الناصر،٢٠٠٤العنزي، 

، مع أنه )استذآار(المعلمون على طرح أسئلة تتطلب من الطلبة استعادة المعلومات  يصّر -
من المهم ضرورة الترآيز على األسئلة عالية المستوى، وصياغة العديد من األهداف 
 .التعليمية التي توازن بين األسئلة متدنية المستوى مع األسئلة عالية المستوى والمعدة مسبقًا

 .تدريب المعلمين على رفع المستوى اإلدراآي ألسئلتهم يمكن -

وما يبديه الطلبة من استجابات ) العقلية(يوجد ترابط إيجابي بين مستويات األسئلة اإلدراآية  -
 .لها

يحتاج المشرفون التربويون إلى تدريب المعلمين، وتوفير فرص تدريبية لهم، لزيادة وقت  -
 .أدنى ًاحدثوان ر بعد طرح السؤال إلى ثالث االنتظا

يميل المعلمون إلى استخدام األسئلة ذات المستوى اإلدراآي المنخفض في المرحلة االبتدائية  -
 .مما يؤثر على إنجاز الطلبة

ويحتاج المعلمون إلى الترآيز على أهمية الموازنة بين األسئلة ذات المستوى اإلدراآي 
ز التفكير المثمر في جميع المستويات العالي وذات المستوى اإلدراآي المتدني من أجل تحفي

  .والمراحل الدراسية

لمنح فهو مهم  للتفكير واإلجابة عن السؤالالذي ينتظر فيه المعلم اإلجابة االنتظار أما وقت 
الطالب الفرصة لفهم السؤال واالستجابة أو التعليق عليه، أو توجيه سؤال آخر، مما يزيد من 

تشير المالحظة الصفية إلى أن معظم المعلمين يعطون إذ ، يةفعالية التدريس في المواقف الصف
ويؤدي متوسط وقت االنتظار المكون من خمس ثوان إلى . أقل من ثانية لإلجابة عن السؤال

من قبل الطلبة ذوي اإلنجاز المتدني، وإلى إجابات أآثر إبداعًا وعلى شكل جمل دقة إجابات أآثر 
تفع، وإلى العديد من األسئلة واالقتراحات لتجارب مستقبلية تامة عند الطلبة ذوي اإلنجاز المر

)Borich, 2004( ، ،وذلك وعلى من يطرح األسئلة أن يستخدم التعزيز اإليجابي قدر اإلمكان
الطلبة على أفكارهم الجيدة ومقترحاتهم، وال يسخر من اقتراحاتهم غير المناسبة، وال يهمل  بمدح

وسيلة و ًامعززا بخصوص االتصال بالعين فهو مهم أم. مناسباإلجابات، فإهمال اإلجابة غير 
  .)٢٠٠٤تروبرج وبايبي وباول، (لتلقي التغذية الراجعة 

ويقوم المعلمون في العادة بتصميم الخبرات والمهمات التعلمية لمساعدة طالبهم على 
عليمية لتنفيذها في مواقف ت) Planningمرحلة التخطيط (الوصول إلى األهداف التي خططوا 

وباختصار، فإن مرحلة التنفيذ تعني آيف يدرس ). Implementationمرحلة التنفيذ (تعلمية 
المعلم ؟ وحجر الزاوية في آيفية التدريس الفّعال هو استخدام األسئلة الصفية، فالمعلم يطرح 

الطلبة األسئلة في غرفة الصف ألسباب عديدة، قد يكون من أهمها وأآثرها شيوعًا التأآد من فهم 
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 & Driscoll(لما تم تدريسه، وتقييم فعالية الدرس وزيادة المستوى العالي في التفكير 
Freiberg, 2000.(  

ويعد توجيه األسئلة استراتيجية أساسية يمكن استخدامها مع أية مادة دراسية وألي مستوى 
تستخدم  وعندما. تعليمي، وتتفق مع المواصفات الشخصية ألي معلم يمارس مهنة التدريس

األسئلة بفاعلية فإنها تشجع على المشارآة، وتثير الدافعية، وتشير إلى نوعية التعلم، وتوفر 
 & Eggen(التغذية الراجعة، إال أن لألسئلة خصائص ينبغي توافرها حول مدى تقدم التعلم 

Kauchak, 2004 ( ومن هذه الخصائص ما يشير إليه آوك)Cook, 1999 ( لجعلها أسئلة
 ومفتوحة) Neutral(أن تكون مختصرة، وواضحة ومرآزة، ومناسبة، وبنائية ومحايدة فعالة 
؛ ولذلك ينبغي التخطيط لها بعناية، واالستماع بحرص إلى أجوبة Open – Ended النهاية

، آما أن استخدام األسئلة يساعد على )Dillon, 1990(الطلبة، ويفضل أن يكون عددها قليًال 
  .تمرآز حول الهدفيمحورها المتعلم، ويؤسس لنشاط إيجاد بيئة تعليمية 

ولقد أظهرت بيانات الدراسات الحديثة أن األسئلة المطروحة جميعها ال تؤدي إلى العملية 
من % ٨٠-٧٠، أن ١٩٤٠، ١٩٣٥في عام  التعلمية، فقد بينت الدراسات التي أجريت مبكرًا

. تتطلب عمليات تفكير عليا% ٣٠-٢٠األسئلة المستخدمة تتطلب استرجاع حقائق بسيطة، و 
الوضع منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا، إال أن ما تم حديثًا من دراسات  وآان المفروض أن يتغير
تغيرًا طفيفًا في استخدام األسئلة، فقد أشارت نتائج هذه الدراسات  تفي بريطانيا وأمريكا أظهر

ثالثة أسئلة منها تدور حول  آل خمسة أسئلة توجه في غرفة الصف، نجد من بينإلى أنه 
استرجاع للحقائق، وسؤال واحد ألغراض إدارية، وسؤال واحد فقط يتطلب عمليات تفكير عليا، 
ومثل هذه النسب غير المتوازنة بين أسئلة استرجاع الحقائق، وأسئلة التفكير العليا تنذر بالخطر 

)Borich, 2004.(  

مكانًا بارزًا في جميع أنواع التعلم  Good Questionsإن لألسئلة وبخاصة الفعالة منها 
استخدامها بطريقة صحيحة،  عندوتؤدي دورًا أساسيًا ال غنى عنه في التعلم والتعليم والتقويم 

وفي الوقت المناسب، آما أنها تؤدي إلى بناء دعائم جديدة للفهم واالستيعاب، وتخدم آوسائل 
والوحدات التعلمية ببعضها بعضًا، وبالتالي بناء  لتنظيم المعرفة، وربط نتائج الخبرات المربية،

قد يكون المعلم محاضرًا جيدًا ولكنه ال يجيد استخدام األسئلة، مما يعني ، والشخصية المتكاملة
، وليس من المبالغة القول إن نجاح المعلم في أي موقف صفي Bad Teacherمعلمًا ضعيفًا 

إن فن . على قدرته في استخدام األسئلة بصورة خاصة، وفي التدريس بصورة عامة يتوقف
ماذا؟، : يعد سالحًا فعاًال في يد المعلم، وقد قيل إن لدى المعلم ستة أشخاص أمناء هم األسئلة

 ,Aggarwal(ولماذا؟، ومتى؟، وآيف؟، وأين؟، ومن؟، يخدمونه في تقديم المعرفة للمتعلمين 
2007.(  

نيًا ، والمعلم الذي ال يجيد استخدام األسئلة، وال إن الحكم على مدى استخدام األسئلة يتم ميدا
، ويعد طرح )٢٠٠٩؛ سعادة، ٢٠٠٨أبو سريع، ( طالبهيخطط لها يجد صعوبة آبيرة في تعلم 

في التعليم، فمهارة المعلم تظهر بطريقة توجيهه لألسئلة، وآيفية صياغتها، وإثارة  ًاالسؤال فّن
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، والسؤال الصفي ال يقتصر على )٢٠٠٩رعي والحيلة، م(الطلبة لتلقيها وفهمها واإلجابة عنها 
يمارسون في الذين جميع الطلبة المستمعين على إثارة ، بل إليه السؤاله وّجالذي ُي الطالبإثارة 

لذا، فعلى المعلم أن يكون  ).١٩٩٣الحباشنة، ( ألحدهمالواقع تفاعًال صامتًا مع السؤال الموجه 
ومحددة اإلجابة، ومثيرة للتفكير، وعلى طرح األسئلة ة، حريصًا على أن تكون أسئلته واضح

  ).٢٠٠٨عطية، (على جميع المتعلمين، ومراعاة زمن االنتظار للتفكير في اإلجابة 

مهمة في أوقات معينة، ولكن في أوقات أخرى  Low – levelيا نوتعد أسئلة المستويات الد
وسع في تفكيره، مما يعني ضرورة يكون المتعلم بحاجة إلى أن يربط بين األفكار، وأن يت

، والمعلم المدرب والمؤهل هو الذي يمكنه High – Levelاستخدام أسئلة المستويات العليا 
أسئلة إدراك خصائص آال النوعين من األسئلة، والتمييز بينهما، ففي الوقت الذي ترآز فيه 

لحاجة إليها، فإن أسئلة المستويات الدنيا على تذآر المعلومات والحقائق واسترجاعها عند ا
المستويات العليا ترآز على عمليات عقلية تستدعي التوصيل والربط بين المعلومات، وتحويل 

في مجال ) Jacobson et.al., 2006(وبهذا الصدد، يشير . أفكار الطالب من صيغة إلى آخرى
اح األآاديمي دون إلى أن توجيه األسئلة ذات المستويات العليا بذاتها ال يضمن النجاألسئلة 

  .النخراط في مهمات تفكيرية معقدةاستعانة المتعلمين بخلفية معرفية ضرورية ل

، تشجع على إجابة خاصة Broad، أو واسعة Narrowإن األسئلة يمكن أن تكون ضيقة 
ومحددة أو قد تشجع على إجابة عامة أو واسعة، وتدعى األسئلة المحددة باستجابة واحدة أو عدد 

 ،)Closedأو مغلقة  Directأو مباشرة ( Convergentاالستجابات باألسئلة التقاربية  قليل من
، إذ Indirect أو غير مباشرة Divergentئلة التي تتطلب استجابة عامة أو مفتوحة وتدعى األس

ن مثل هذا النوع من األسئلة ليس له جواب واحد أو جواب أفضل، بل يمكن أن تكون اإلجابات إ
  ).Borich, 2004(، مما قد يسيء فهم هذا النوع من األسئلة غير صحيحة

وعند توجيه مختلف أنواع األسئلة بصورة عامة، واألسئلة المثيرة لتفكير الطالب بصورة 
تظل هناك حاجة إلى العملية التي يطلق عليها زمن االنتظار  Thinking – provokingخاصة 

Wait timeث الرائدة التي نفذتها ، وهي التي تم تأآيدها في األبحاMary Budd Rowe  في
  ).Jacobson et.al., 2006( ١٩٨٦، ١٩٧٤، ١٩٦٩األعوام 

يعرف المفهوم األول بالوقت الذي يتوقف فيه : ويمكن النظر إلى زمن االنتظار بمفهومين
 المعلم بعد توجيه السؤال، ومن الطبيعي أن يبدأ زمن االنتظار عندما يتوقف المعلم عن الكالم

مرة ثانية، بينما  بإعادة المعلم السؤالوينتهي من طرح السؤال، ويبدأ الطالب باالستجابة أو 
يعرف المفهوم الثاني لزمن االنتظار بالوقت الذي ينتظر فيه المعلم بعد استجابة الطالب لتعليق أو 

  ).Jegede & Olajide, 1995(توجيه سؤال آخر 

عن  طالبال ثانية واحدة أو أقل ليجيب مدةن الطلبة ينتظرولقد وجد الباحثون أن المعلمين 
السؤال، ومثل هذا الموقف يواجهه الطلبة باستمرار، مع أنه يمكن أن تتحسن نوعية استجابات 

التي  Roweلقد أظهرت نتائج أبحاث . وبالتالي يؤثر إيجابيًا على التعلم لو زاد عن ذلك ،الطلبة
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عند طرح األسئلة أن المعلمين عندما ينتظرون  think – timeير زيادة وقت التفكير درست تأث
  ).Jacobson et.al., 2006(ثالث ثوان أو أآثر فإن نوعية استجابات الطلبة تتحسن 

تزيد فعالية تدريسهم في تنفيذ المواقف الصفية  ،إن المعلمين الذين يستخدمون زمن االنتظار
 لمتعلمين الذين لم يجيبوا عن األسئلة سابقًاعندما يكون متوسط وقت االنتظار طويًال، لذا فإن ا

تصبح مشارآتهم في النقاش أآثر فاعلية، وزيادة مستويات المشارآة هذه تنتج من ارتفاع 
  ).Armstrong, Henson & Savage, 2005(لقدرات المتعلمين العقلية المعلمين تقديرات 

ة الصفية وطرحها، وتنمية إن المعلم في أمس الحاجة المتالك الكفاية في صياغة األسئل
األساليب الفنية في توجيهها من خالل معرفة تصنيف مستوياتها والتدريب على مهارات 
توجيهها، إذ إنها تكاد تستحوذ على جل نشاط التدريس الذي يتم داخل الفصل الدراسي، ولقد 

ك اللفظي على أن السلو) ٢٠٠٤(المشار إليه في الفتالوي ) Flander(آشفت دراسة فالندرز 
للمعلم يشكل جزءًا آبيرًا من وقت الدرس حيث تحتل األسئلة فيه رآنًا آبيرًا، وهذا ما أآدته 

، إذ وجدا في دراستهما أن )Amindom and Hunter, 1967(دراسة آل من اميدون وهنتر 
ا آم. األسئلة الصفية بنوعيها المغلق والمفتوح تشكل جزءًا آبيرًا من السلوك اللفظي للمعلم

في أشارت دراسة اللقاني الهادفة إلى تقويم أنماط للسلوك اللفظي لمعلمي المواد االجتماعية 
لة االستذآار التي تقيس أدنى مستويات التفكير التي تدربوا ئاعتمادها على الطرائق التقليدية وأس

هذا وقد . في ضوئها فمارسوها بتدريسهم بشكل يستحوذ على الوقت المخصص للتدريس جله
 ١٠٠سؤاًال بمعدل  ٣٩٥أشارت دراسات أخرى إلى أن المعلم يسأل خالل اليوم الدراسي الواحد 

الفتالوي، (من الوقت الكلي المخصص للتدريس % ٣٠سؤال في الساعة بنسبة تصل إلى 
٢٠٠٤.(  

ويؤدي المعلم دورًا بارزًا في تهيئة البيئة الصفية المناسبة والمناخ التعليمي الذي يسمح 
بالمشارآة والتفاعل عن طريق تنويع المثيرات المستخدمة في التدريس، ويشجع الطلبة  للطلبة

تهم، ويدربهم على عمليات التفكير المتنوعة، ومن بين ما اهم ومناقشءعلى المبادأة، ويتقبل آرا
لفة مخت يلزم المعلم لتحقيق ذلك هو استخدام أنماط متنوعة من األسئلة التي تثير لدى الطلبة أنواعًا

إضافة إلى أن استخدام هذه األسئلة يعد بمنزلة المحور الذي تدور . من التفكير وتزيد من تعلمهم
حوله عمليات االتصال جميعها بين المعلم وطالبه، وبخاصة إذا أردنا أن يكون االتصال داخل 

ن جهة الحجرة الدراسية ذا اتجاهين من المعلم إلى الطالب من جهة، ومن الطالب إلى المعلم م
أو اإلجابة عن أسئلة الطلبة  األسئلةمن وقت المعلم يقضيه في طرح % ٨٠أخرى إذ إن أآثر من 

  ).٢٠٠٥األسطل والخالدي، (

) ١٩٩٧مرسي، (وهناك أمور على المعلم أن يراعيها عند طرح األسئلة، آتعزيز اإلجابة 
فخرو، (التعليم  ، والوقت المستغرق أو زمن االنتظار في)تصنيف بلوم(ومستوى السؤال 

٢٠٠١.(  

ونظرًا لقلة الدراسات التي تناولت العالقة بين القدرة التصنيفية لألسئلة لدى المعلمات في 
البيئة الصفية األردنية من جهة، وزمن االنتظار في توجيه األسئلة من جهة ثانية، وتحصيل 
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وضوع بالدراسة محاولة منهما الطلبة من جهة ثالثة، فقد آان ذلك دافعًا للباحثْين لتناول هذا الم
زمن االنتظار، والقدرة التصنيفية لألسئلة، : لمعرفة طبيعة العالقة بين متغيرات هذه الدراسة

  .والتحصيل
 

  مشكلة الدراسة
لقد أجريت دراسات عديدة حول تأثير استخدام األسئلة ومستوياتها في تحصيل الطلبة، 

بصورة أآثر من األسئلة ذات المستويات العليا في وآانت األسئلة ذات المستويات الدنيا تظهر 
على الترتيب، وبينت األبحاث أن استخدام األسئلة  ١: ٤تراوحت النسبة بين  إذالمواقف الصفية، 

ذات المستويات العالية يحث على التفكير، وتشكيل المفاهيم، والمعرفة األآثر شموًال وتجريدًا، 
البحث الدليل  تحليل والترآيب والتقويم وغير ذلك، ولكن لم يقدمويشجع العمليات العقلية العليا آال

على أن استخدام المستويات العليا لألسئلة يعمل على زيادة تحصيل الطلبة، على األقل عند 
وعلى الرغم من أن بعض الدراسات أشارت نتائجها إلى تحسن . استخدام االختبارات المقننة

ئلة ذات المستويات الدنيا، إال أن هناك دراسات في المقابل طفيف في التحصيل عند استخدام األس
وآشفت  ).Borich, 2004(لم تظهر نتائجها تحصيًال عاليًا عند المقارنة بهذا النوع من األسئلة 

معظم الدراسات عن لجوء المعلمين إلى طرح أسئلة من المستوى المنخفض وصلت نسبتها في 
  %).٨٢.٧٨(إلى ) ٢٠٠١(دراسة فخرو 

 Wait – time affects quality ofيؤثر وقت االنتظار في نوعية إجابات الطلبة و
responses فالمعلمون ينتظرون طلبتهم بمتوسط أقل من ثانية ليجيبوا عن أسئلتهم، وأشارت ،

عن األسئلة،  ب الطلبةالعديد من األبحاث إلى أن بعض المعلمين انتظروا ثالث ثوان ليجي
  .ن إجابات الطلبة آانت أفضل عند انتظار فترة أطولوأشارت النتائج إلى أ

ولقد أثبتت آثير من الدراسات أن المعلمين يطرحون أثناء تدريسهم عددًا آبيرًا من األسئلة 
الصفية وأن معظم هذه األسئلة آانت من نوع أسئلة الحفظ والتذآر التي ال تتطلب إال فهمًا سطحيًا 

ئلة الجيدة ليست موهبة فطرية، ولكن هي مهارة يمكن أن إن القدرة على توجيه األس. للمادة
ولذلك فإن المعلمين الذين ال يجيدون صياغة األسئلة الصفية يجدون . ى بالممارسةتكتسب وتنّم

  .طلبتهمصعوبة آبيرة في تعليم 

واألسئلة الصفية من الوسائل المهمة التي تعمل على تنشيط المعلومات في ذهن المتعلم 
 )١٩٩١الحادر، (ومن ثم اإلفادة منها بطريقة فّعالة  واسترجاعها،

وبالنظر إلى واقع األسئلة الصفية السائدة لدى أغلبية المعلمين، يالحظ أن هناك ضعفًا عامًا 
في مستوى هذه األسئلة وانحصارها بشكل تقليدي في زوايا معينة، مما يضعف من تأثيرها ويقلل 

  ).١٩٨٥حمدان، (فيما يخص تنمية التفكير لدى الطلبة من أداء الدور المنوط بها، وبالذات 
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وبهذا تعد مهارة طرح األسئلة الصفية، مهارة أساسية في عملية التدريس ويحتاج إتقانها 
إلى معرفة نظرية بفنونها، وأنواعها، ومبادئها، وإلى ممارسة عملية وتدريب مكثف على طرحها 

  ).١٩٩٦أبو لبدة، والخليلي، وأبو زينة، (

بين مما سبق وجود مشكلة لدى بعض المعلمين تتمثل في مقدرتهم على تصنيف األسئلة يت
وفقًا للمستويات التي حّددها بلوم، وآذلك في الوقت المناسب لالنتظار عند طرح السؤال حسب 

  .مستوى صعوبته، األمر الذي قد ينعكس على تحصيل طلبتهم

ئلة ورفع مستواها، وتفعيل دورها في ومن هنا تبرز ضرورة توجيه االهتمام بمجال األس
وقد جاءت هذه الدراسة لتبحث في مستوى القدرة التصنيفية . تنمية القدرات التفكيرية لدى الطلبة

وزمن االنتظار عند طرح األسئلة لدى معلمات الصف السادس األساسي وعالقتهما بتحصيل 
مستويات المختلفة لتصنيف بلوم؟ أم وهل تراعى في األسئلة ال. طالباتهن في التربية االجتماعية

و عن آونها أسئلة من مستويات تصنيف بلوم دأن هذه األسئلة التي تطرح على الطلبة ال تع
  ).المعرفة أو التذآر، الفهم أو االستيعاب، التطبيق(الثالثة الدنيا التي تنحصر في 

 
  أهداف الدراسة

  :سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية

 .ستوى القدرة التصنيفية وزمن االنتظار عند طرح األسئلة في التربية االجتماعيةتقصي م .١

دراسة العالقة بين القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة وزمن االنتظار المستغرق في توجيهها  .٢
 .وبين تحصيل الطلبة في التربية االجتماعية

ته الدراسات السابقة، معرفة الفرق بين زمن االنتظار المالحظ والمستوى الذي افترض .٣
وآذلك التعّرف على الفرق بين مستوى القدرة التصنيفية المالحظ والمستوى المقبول 

  .تربويًا
 

  الدراسة  أسئلة
  :إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية حاولت هذه الدراسة

بين متوسط القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة ) α≥  ٠.٠٥(هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية  .١
تصنيف بلوم لألهداف التربوية لدى معلمات التربية االجتماعية للصف السادس  حسب

 ؟آما أقرته لجنة المحكمين) %٨٠(األساسي والمستوى المقبول تربويًا 

بين متوسط زمن االنتظار في توجيه ) α≥  ٠.٠٥(هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية  .٢
األساسي والمستوى المقبول تربويًا  ادساألسئلة لدى معلمات التربية االجتماعية للصف الس

 ؟)ثوان ٣(
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بين القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة لدى ) α≥  ٠.٠٥(هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .٣
معلمات التربية االجتماعية للصف السادس األساسي وتحصيل طالبات الصف نفسه في 

 المادة نفسها ؟

بين زمن االنتظار المستغرق في توجيه ) α≥  ٠.٠٥(هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .٤
األسئلة لدى معلمات التربية االجتماعية للصف السادس األساسي وتحصيل طلبة الصف 

 نفسه في المادة نفسها ؟

بين نسبة األسئلة ذات المستويات الدنيا، ) α≥  ٠.٠٥(هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية  .٥
رحها معلمات الصف السادس األساسي عند ونسبة األسئلة ذات المستويات العليا التي تط

 تدريسهن لمادة التربية االجتماعية ؟
 

  أهمية الدراسة
حاولت الدراسة إلقاء الضوء على القدرة التصنيفية وقياس زمن االنتظار عند طرح األسئلة 

  .لدى معلمات الصف السادس األساسي وعالقتهما بتحصيل طالباتهن في التربية االجتماعية

إن المعلم عبارة عن مخزون من األسئلة، إذ إن : ذه األهمية إلى االفتراض القائلوتستند ه
مهارة طرح األسئلة، أو السؤال في حد ذاته، هي إحدى أهم المهارات التي يمكن للمعلم أن يتزود 

  ).١٩٨٤خوري، (بها 

 وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها صنفت األسئلة الصفية التي تطرحها معلمات الصف
وقاست زمن االنتظار . السادس في مادة التربية االجتماعية حسب تصنيف بلوم للمجال المعرفي
  .عند طرح األسئلة وسعت إلى إيجاد العالقة بينهما وبين تحصيل طالباتهن

  :ويمكن تلخيص أهمية الدراسة باآلتي

ألسئلة لدى توجيه انتباه مديرات المدارس آمشرفات تربويات مقيمات إلى مستوى استخدام ا -
 .معلمات التربية االجتماعية للصف السادس األساسي

تشجيع المشرفين التربويين على إعداد البرامج والدورات التدريبية التي قد تسهم في تنوع  -
 .مستوى استخدام معلمات التربية االجتماعية لمختلف أنواع األسئلة

منه المشرفون التربويون أثناء تقدم الدراسة وصفًا واضحًا ألنواع األسئلة مما قد يفيد  -
تخطيطهم ومالحظاتهم لمستويات األسئلة بما يتفق مع األهداف المرجو تحقيقها من عملية 

 .تدريس مادة التربية االجتماعية

تزويد المعلمين بواقع مستويات أسئلتهم الصفية التي يطرحونها، بحيث يزداد الحافز لديهم  -
ي ال تحظى باهتمامهم، ولفت انتباههم إلى االهتمام للترآيز على المستويات المهملة الت
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بنوعية األسئلة الصفية التي تتطلب قدرات عقلية عليا، ومراعاة زمن االنتظار عند 
 .توجيهها

دعوة المعلمين إلى االهتمام بنوعية األسئلة الصفية التي تتطلب قدرات عقلية عليا، لما لها  -
مهارة التحليل، مهارة الترآيب، : ر المتعددة مثلمن أهمية آبيرة في تنمية مهارات التفكي

مهارة التقويم، باإلضافة إلى أنها تساعد على إيجاد جو اجتماعي ونفسي وتربوي مبني على 
 ).١٩٨٩خطاب، (الثـقة المتبادلة سواء بين الطلبة أنفسهم أو بينهم وبين المعلم 

ول القدرة التصنيفية ألنواع قد تشكل هذه الدراسة إضافة جديدة للدراسات التي أجريت ح -
 .األسئلة وزمن االنتظار في توجيهها

إفادة الباحثين بتوجيههم إلى إجراء دراسات أخرى تتناول جوانب أخرى من جوانب  -
 .استخدام األسئلة الصفية

 
  التعريفات اإلجرائية

  :باآلتيإجرائيًا التي يمكن تعريفها  المفاهيمورد في الدراسة بعض 

 ةاستخدام األسئل .١
 :ُيعّرف استخدام األسئلة إجرائيًا في الدراسة الحالية من ثالثة جوانب هي

القدرة التصنيفية لدى معلمات التربية االجتماعية للصف السادس األساسي وهي مدى   - أ
حسب تصنيف بلوم لألهداف التربوية، وتم بألنواع األسئلة الدنيا والعليا  تصنيفها

الباحثان لهذا  طّورهمعلمة على االختبار الذي قياسها بالدرجة التي حصلت عليها ال
 .الغرض

زمن االنتظار المستغرق في توجيه األسئلة، ويقاس بمتوسط الثواني لكل معلمة والذي   - ب 
 .باستخدام ساعة يد بعقرب ثوان تّم حسابه

نسبة األسئلة ذات المستويات الدنيا والمستويات العليا التي تطرحها المعلمات في غرفة   - ج 
م حسابها بمراجعة دروس التربية االجتماعية للصف السادس األساسي آما وت ،الصف

 .Audeotapeتم تسجيلها على شريط تسجيلي 

 المستوى المقبول تربويًا .٢

 .%٨٠وهو  هو المستوى الذي أقرته لجنة المحكمين للقدرة التصنيفية ألنواع األسئلة
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 لزمن االنتظار المستوى التربوي .٣
إليه الدراسات السابقة والذي ينص على أنه آلما آان زمن  هو المستوى الذي أشارت

 ,.Jacobson et.al(ثوان، أو زاد عن ذلك فإن نوعية استجابات الطلبة تتحسن  ٣االنتظار 
2006.( 

 التحصيل .٤
وهو ما يكتسبه الفرد من خبرات أثناء تعلمه لمبحث معين أو لمجموعة المباحث التعليمية 

ويعرف إجرائيًا على أنه  .دراسي أو سنة دراسية أو مرحلة دراسية التي يتعلمها الفرد في فصل
مقدار ما تحقق من األهداف الخاصة بالتربية االجتماعية للصف السادس، ويقاس بالعالمة التي 
حصلت عليها طالبة الصف السادس األساسي في االختبار التحصيلي الذي أعده الباحثان 

حسابي لدرجات تحصيل طالبات الصف السادس ه لهذا الغرض، وهو المتوسط الاوطور
 .األساسي، في آل شعبة على حدة

 مادة التربية االجتماعية .٥
ويضم . المنهاج الذي قررته وزارة التربية والتعليم للصف السادس األساسي في األردن

الجغرافية، والتربية الوطنية : ثالثة مباحث دراسية مقررة على الصف السادس األساسي، وهي
 .دنية، وتاريخ العرب والمسلمينوالم

جغرافية السكان، : ويضم مبحث الجغرافية للفصل الدراسي الثاني وحدتين دراسيتين هما
  .بواقع أربعة دروس لكل وحدة. والبيئة

التقسيمات اإلدارية في : ويضم مبحث التربية الوطنية والمدنية ثالث وحدات دراسية وهي
ات اجتماعية، وفي السيرة الحضارية لألردن، بواقع درسين المملكة األردنية الهاشمية، ومؤسس

  .للوحدة األولى وأربعة دروس للوحدة الثانية ودرسين للوحدة الثالثة

العصر العباسي، : ويضم مبحث تاريخ العرب والمسلمين ثالث وحدات دراسية وهي
دور القوى اإلسالمية الغزو الخارجي للعالم اإلسالمي وووالدول المستقلة عن الخالفة العباسية، 

وخمسة دروس لكل من الوحدة الثانية  ،في مواجهته، وبواقع أربعة دروس للوحدة األولى
  .والثالثة

 مستوى السؤال .٦
تنقسم مستويات األسئلة تبعًا لتصنيف األهداف المعرفية التي وضعها بلوم إلى مستويات 

ويحتوي آل مستوى على . قيدًاستة مرتبة بشكل هرمي تتابعي تبدأ من البسيط إلى األآثر تع
  ).١٩٩٥يحيى والمنوفي، ( )المستوى األعلى يتضمن المستوى األدنى(قبلهالمستوى الذي 

اعتمدت هذه الدراسة إجرائيًا على مستويين من األسئلة مدمج في آل منهما مستويات ثالثة 
  :من األهداف المعرفية وهي
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رفة، مستوى الفهم أو االستيعاب، مستوى مستوى التذآر أو المع(أسئلة المستويات الدنيا  .١
 ).التطبيق

 ).مستوى التحليل، ومستوى الترآيب، مستوى التقويم(أسئلة المستويات العليا  .٢
هي األسئلة التي تتطلب استدعاء المعلومات : مستويات األسئلة المعرفية الدنيا -

يدة وتضم والمعارف المخزنة في الذاآرة وإدراك معانيها واستخدامها في مواقف جد
 .هي التذآر والفهم والتطبيق ةمستويات ثالث

وهي األسئلة التي تتطلب استجابات تستدعي : مستويات األسئلة المعرفية العليا -
 .عمليات التحليل والترآيب والتقويم

 
  حدود الدراسة

  أنجزت الدراسة ضمن الحدود اآلتية
 .٢٠١٠/٢٠١١الفصل الدراسي الثاني  -
 .المدارس الخاصة التابعة لمحافظة الزرقاء الصف السادس األساسي في -
 Cognitiveيا حسب تصنيف بلوم للمجال المعرفي لأسئلة المستويات الدنيا والمستويات الع -

domain. 
 .مادة التربية االجتماعية المقررة على طلبة الصف السادس -
وحدة تم بناء االختبار التحصيلي للطلبة ومشاهدة الحصص الدراسية باالعتماد على ال -

األولى لكل من مبحثي الجغرافية وتاريخ العرب والمسلمين والوحدة األولى والدرسين 
 .األوليين من الوحدة الثانية في مبحث التربية الوطنية والمدنية

 
  محددات الدراسة
  نتائج الدراسة بالمحددات اآلتية يتحدد تعميم

ا ويتحدد تعميم النتائج من وتطويرهْياختبار القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة من إعداد الباحث -
 .بدالالت صدقه وثباته

زمن االنتظار سيتم باستخدام ساعة يد بعقرب ثوان، ويتحدد تعميم نتائج الدراسة حساب  -
 .الحالية بداللة صدق وثبات إجراءاته بالمالحظة الصفية

ة االجتماعية حساب نسبة األسئلة ذات المستويات العليا والدنيا بعد مراجعة دروس التربي -
ويتحدد . Audeotapeللصف السادس األساسي آما تم تسجيلها على شريط تسجيلي سمعي 

 .تعميم النتائج بدالالت صدق وثبات هذا اإلجراء وثباته
ويتحدد تعميم نتائج الدراسة بدالالت صدقه  مان وتطويرهْياختبار التحصيل من إعداد الباحث -

 .وثباته
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  الدراسات السابقة
األسئلة الصفية اهتمام عدد آبير من المربين التربويين؛ لما لها من أهمية آبيرة  لقد شغلت

المرحلة األساس  في العملية التعليمية التعلمية، وبخاصة في مرحلة التعليم األساسي؛ إذ تعد هذه
المراحل التعليمية الالحقة، ونتيجة لهذا أجريت العديد من الدراسات العربية  الذي ترتكز عليه

األجنبية التي رآزت في اهتمامها على األسئلة الصفية، وتناولت آل دراسة منهجًا خاصًا بها و
  .ذات العالقة بموضوع الدراسة الحاليةاآلتية دون غيره، وقد تم اختيار الدراسات 

التي هدفت إلى الكشف عن أثر زمن وفي غرب أستراليا ) Tobin, 1986(دراسة توبن 
ألسئلة الصفية في تحصيل الطلبة في دروس الرياضيات واللغويات االنتظار عند استخدام ا

فقد اختار الباحث صفوفًا عشرة بصورة عشوائية، وصنفها لمجموعات بعضها . والمقارنة بينهما
ثوان، فوجد ) ٥-٣(وحافظ معلمو المجموعة الضابطة على زمن االنتظار . ضابط وآخر تجريبي

وتحسنًا في نوعية الحوار بين الطالب والمعلم، ثم أعطى  أن هناك تحصيًال أعلى في الرياضيات
ودربهم فيها على إطالة زمن االنتظار، وآانت النتيجة أنه الحظ  ،الباحث للمعلمين تغذية راجعة

وتكرار مقاطعة . الزمنية الواحدة وتراجع فترة التعبير الفترةتراجعًا في عدد استجابات الطلبة في 
وجد بالمقابل ازديادًا في معدل طول استجابة الطالب، وزيادة اآتمال المعلم للطلبة، غير أنه 

  .البناء اللغوي لكالم المعلم، وزيادة في استعمال أسلوب السبر بعد استجابة الطالب

آان الهدف منها تدريب المعلمين على بعض استراتيجيات )  ١٩٩١(آما أن دراسة عبد اهللا 
في جمهورية  ميذ الصف األول الثانوي في الرياضياتتوجيه األسئلة وأثرها على تحصيل تال

وتم إعداد برنامج يتضمن بعض استراتيجيات توجيه األسئلة وقياس فاعليتها . مصر العربية
  :وهي

 .ع مستويات األسئلة على التحصيلتنّو .١

 .ع زمن االنتظار على التحصيلتنّو .٢

 .التفاعل بين مستويات األسئلة وزمن االنتظار .٣

معهم أسئلة فوق  تق التالميذ الذين استخدملتي أسفرت عنها الدراسة تفّوومن النتائج ا
عينة الدراسة تبعًا للتنوع مستوى التذآر، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات 

ووجود تفاعل دال إحصائيًا بين التنوع في مستويات األسئلة وزمن االنتظار من االنتظار، في ز
  .على التحصيل

آان الهدف منها التعرف إلى األردن  –في محافظة إربد دراسة ) ١٩٩١(الحادر أجرت 
عليم األساسي في األردن، مستويات األسئلة الشفوية عند معلمي اللغة العربية في مرحلة الت

جنس المعلم ومؤهله األآاديمي والتربوي، : وعالقتها بعدد من المتغيرات الشخصية وهي
سجل لكل . معلمًا ومعلمة ٦٠غة العربية، وتكونت عينة الدراسة من وخبرته في تدريس مادة الل

منهم حصة صفية واحدة، ثم استخدمت قائمة مستويات األسئلة الصفية التي أعدت وفق تصنيف 
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أشارت النتائج إلى أن أسئلة مستوى التذآر احتلت المرآز فقد . بلوم ألهداف المجال المعرفي
من المجموع الكلي لألسئلة، يليها أسئلة الفهم بنسبة قدرها  %)٤٧.٢(األول؛ إذ بلغت نسبتها 

، أما أسئلة مستوى التحليل فبلغت %)١٣.١(في حين بلغت نسبة أسئلة التطبيق %) ٣٢.٤(
بلغت نسبتها إذ وأخيرًا أسئلة التقويم %) ١(آما بلغت نسبة أسئلة الترآيب %) ٥.٦(نسبتها 

ق دالة إحصائيًا تعزى إلى جنس المعلم، وأن هناك آما بينت النتائج عدم وجود فرو%). ٠.٧(
  .ارتباطًا بين الخبرة والمؤهل العلمي للمعلم في طرح األسئلة

التي في الواليات المتحدة األمريكية و) Atwood & Wilen, 1991( وولين أتووددراسة 
اإلجابة عن  جاءت بعنوان فعالية زمن االنتظار في تدريس الدراسات االجتماعية، حاول الباحثان

الدراسات ما الذي يمكن أن يخبرنا به البحث المتعلق بزمن االنتظار عند تدريس : السؤال التالي
؟ ويعرف الباحثان زمن االنتظار بطول الوقت الذي ينتظره المعلمون للحصول على االجتماعية

للحصول على  استجابة الطالب، آما أن زيادة زمن االنتظار بطول الوقت الذي ينتظره المعلمون
استجابة الطالب، آما أن زيادة زمن االنتظار يمكن أن تحفز على التفكير التأملي، ومشارآة 

، الدراسات االجتماعيةوبعد استعراض أدبيات البحث المتعلقة بزمن االنتظار في تدريس . الطلبة
زمن  مشارآتهم في المواقف الصفية تزداد بزيادةأن و ،تتحسن الطلبةوجد أن استجابات 

  .االنتظار بعد طرح السؤال

من والية أنديانا  Bloomingtonفي بلومنجتون دراسة ) Stahl, 1994(وأجرى ستهل 
هدفت إلى قياس فترة االنقطاع من الوقت لمعالجة المعلومات، لتعكس على ما يقال، وقيست بما 

والمعلمين،  لبةللطال يقل عن ثالث ثوان من الصمت دون انقطاع وظهرت نتائج إيجابية تحدث 
المعرفية واإلدراآية ومهمة المعلم هي إدارة ما يحدث  المهماتهم أآثر فعالية في إنجاز  والطلبة

في الحصة الدراسية، وتم تصنيف فترات الصمت إلى الوقت المنتظر بعد سؤال المعلم، والوقت 
وصمته،  المنتظر من استجابات الطلبة، ووقت سكوت الطالب وصمته، ووقت سكوت المعلم

  ).وقت العمل(ووقت الصمت خالل المحادثة، واستجماع أو إآمال العمل 

بدراسة في البحرين هدفت إلى معرفة مستوى السؤال الشفوي الذي ) ٢٠٠١(وقام فخرو 
يطرحه معلم جغرافية السكان، وآان من نتائجها أنه ال يوجد فرق يعزى لجنس المعلم في 

النسبة العالية آانت لألسئلة ذات المستوى المنخفض في  مستوى السؤال ونوعه، آما آشفت أن
  %.٣.٧٦حين آانت نسبة األسئلة السابرة 

إلى تصنيف مستويات األسئلة الصفية الشفوية التي ) ٢٠٠٢(وهدفت دراسة العنزي 
يطرحها معلمو مادة القواعد في اللغة العربية للصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدائي 

وتوصلت النتائج إلى ارتفاع نسبة . محافظة القريات بالمملكة العربية السعودية في) األساسي(
، والفهم، والتطبيق، وفي المقابل انخفاض األسئلة المتصلة بالتحليل، )التذآر(أسئلة المعرفة 

والترآيب، والتقويم، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات األسئلة الشفوية التي 
وعدم وجود . مو مادة القواعد في اللغة العربية تعزى لصالح متغير الخبرة التعليميةيطرحها معل
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فروق ذات داللة إحصائية تشير إلى أن المؤهل العلمي آان له أثر واضح في مستوى األسئلة 
  .التي يستخدمها المعلم داخل غرفة الصف

ئلة الشفوية التي أنواع األس إلىالتي هدفت إلى التعرف ) ٢٠٠٤(وفي دراسة الناصر 
يطرحها طلبة معلمي الصف في مساق التربية العملية في جامعة اليرموك في ضوء تصنيف 

أظهرت النتائج أنه يتم الترآيز في أسئلة إذ للمجال المعرفي بمستوياته الستة، ) Bloom(بلوم 
طبيق ، فالت%٢٠.٤٨، يليه الفهم بنسبة %٦١.٦١طلبة معلم الصف على مستوى التذآر بنسبة 

 %.٠.٤، فالتقويم بنسبة %٣.٤٧، فالترآيب بنسبة %٣.٨٣، فالتحليل بنسبة %١٠.٢١بنسبة 
في نسبة استخدام طلبة معلم الصف لكل مستوى من مستويات تصنيف  ًاأن هنالك اختالف ووجدت

  .بلوم للمجال المعرفي باختالف المادة الدراسية

استخدام معلمي الدراسات  إلى التعرف على مدى) ٢٠٠٥(وهدفت دراسة البنعلي 
، والتفكير اإلبداعي )المستوى التمهيدي(االجتماعية للمرحلة االبتدائية لمهارات التفكير العامة 

لدى طلبتهم، ومعرفة عالقة ذلك بجنس المعلم وخبرته، وقد تكونت عينة ) المستوى المتقدم(
الدوحة التعليمية، طبق عليهم معلمًا من معلمي الدراسات االجتماعية في منطقة  ٢٣الدراسة من 

بطاقة مالحظة للتعرف على مدى استخدامهم لمهارات التفكير، من خالل مالحظتهم داخل حجرة 
مظهرًا سلوآيًا، وآشفت نتائج الدراسة عن تدني  ٤٤الدراسة، وتكونت بطاقة المالحظة من 

مالحظتهم داخل مستوى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية لمهارات التفكير، من خالل 
، ولم تظهر %)٨٠(حجرة الدراسة، فقد آان مستوى استخدامهم أقل من المستوى المقبول تربويا 

فروق دالة إحصائيًا بين المعلمين، نتيجة لمالحظتهم داخل حجرة الدراسة، في مستوى 
ين استخدامهم لمهارات التفكير تعزى للخبرة، بينما آانت الفروق دالة إحصائيًا بين المعلم

  .والمعلمات لصالح المعلمات

التي أجريت في مدرسة ابتدائية في ماليزيا وآان الغرض من دراسة سليمان ونوردين 
)Sulaiman & Noordin, 2005 (ي مدى استخدام المعلمين مستويات ستة من األسئلة تقّص
، التذآر، والفهم، والتطبيق: ، وهذه المستويات هيمعرفيحسب تصنيف بلوم للمجال الب

سون الصف واشتملت عينة الدراسة على ثالثة معلمين ممن يدّر. والتحليل، والترآيب، والتقويم
لجمع البيانات لدراسة  رسة ابتدائية، واستخدمت طرق ثالثاألول، والثاني، والثالث في مد

ت التي تم جمعها من الحالة شملت المالحظة والمقابلة والتوثيق بالدليل، وجرى تحليل البيانا
ي مهارات طرح األسئلة، إلى أن أشارت نتائج الدراسة التي سعت إلى تحّر. لطرق الثالثا

ر يعقبها أسئلة من مستوى التحليل، ثم أسئلة المعلمين غالبًا يستخدمون األسئلة من مستوى التذّآ
حسب ما أظهره بو. من مستوى الفهم، ونادرًا ما آانت تستخدم األسئلة من المستويات األخرى

لم فإن تنفيذ األنشطة المستندة على المهارات، ساعد التالميذ على فهم الدرس بفاعلية، المع
باإلضافة إلى أن استخدام األسئلة أثار مهارات التفكير لدى التالميذ، وشجعهم على المنافسة 

  .النشطة أثناء عمل نشاط المجموعة
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أن ي ماليزيا التي أجريت ف) Subramaniam, 2005(م امانيادراسة سوبر وبّينت
لمهارات المساءلة أهمية خاصة في استراتيجيات التدريس، وتقصت دراسته مهارات المعلمين 

لقد استخدم الشريط الصوتي التسجيلي . المتدربين خالل فترة التربية العملية ولمدة عشرة أسابيع
معت بيانات آمية وباتباع منهجية البحث التجريبي خالل األسبوعين األوليين وج ،لتقييم المعلمين

فئة األسئلة السابرة، وفئة  ؛)Category system(حسب تكرار األسئلة في آل فئة بوتم تحليلها 
التي تثير التفكير، آما تم تسجيل زمن االنتظار لكل سؤال من هذه  Follow-upاألسئلة الالحقة 

  .األسئلة

فكان الهدف منها ن األرد –التي أجريت في محافظة عجلون ) ٢٠٠٧(أما دراسة الربضي 
باستخدام األسئلة السابرة في تحصيلهم في مادة  طلبة المرحلة األساسيةاستقصاء أثر تدريس 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة تفوق الطلبة الذين . الفيزياء وتنمية قدرتهم على التفكير العلمي
لة العادية في االختبار درسوا باستخدام األسئلة السابرة على الطلبة الذين درسوا باستخدام األسئ

التحصيلي، وتفوقهم في قدرتهم على التفكير العملي في مجال اختبار النظرية والتفكير في 
  .النظرية

تقصي مستوى طلبة التربية العملية في مقدرتهم إلى دراسة هدفت ) ٢٠٠٨(وأجرى خليفة 
ي وجنسهم في تلك على تطبيق الجانب المعرفي لمهارة طرح األسئلة، وأثر تخصصهم األآاديم

من الطلبة المعلمين في السنة الرابعة ) ٨٨(، وتم اختيار عينة عشوائية بلغ عددها المقدرة
وقد دلت النتائج على وجود فرق  .تخصص معلم صف في جامعة اإلسراء الخاصة في األردن

بين ودال إحصائيًا في مقدرة طلبة التربية على تطبيق الجانب المعرفي لمهارة طرح األسئلة 
ومستواهم الفعلي لصالح األخير، وبين طلبة التخصص العلمي واألدبي  ،المستوى المقبول تربويًا

لصالح األول، وآشفت النتائج عن عدم وجود فرق دال إحصائيًا يعزى للجنس وللتفاعل بين 
  .الجنس والتخصص

في  UKفي المملكة المتحدة  Sterlingمن جامعة سترلنج ) Biesta, 2009(ويناقش 
الحاجة إلى إعادة االهتمام بالفرق بين األسئلة في التعليم، وبخاصة في ضوء النوعية دراسته 

االتجاه الحديث الذي يدعو إلى الترآيز على قياس النتاجات التربوية والمقارنة بينها، وقد حاولت 
؟ وما تعليميمكانه دائمًا في نظامنا اللماذا يأخذ السؤال : الدراسة مناقشة السؤالين اآلتيين

األسباب التي تبدو آامنة في األجندة التعليمية ؟ لقد تناولت الدراسة وبصورة أساسية الغرض من 
كون هناك تاألسئلة في التعليم، وأن السؤال يشكل وضعًا نظاميًا في النظام التعليمي، وعندما 

. التعليم حول الغرض من السؤال، توجد مناقشة في المقابل حول الغرض من مناقشةنسبة 
التأهيل : وتطرقت الدراسة إلى ضرورة التمييز بهذا الصدد، بين أنواع ثالثة من التعليم واإلعداد

وتقدم الدراسة عددًا من االقتراحات لطرح األسئلة بصورة أآثر . والتنشئة االجتماعية، والذاتية
  .دقة في توجيه العمليات والممارسات التعليمية

النوعية، ) Egan; Cobb & Anastasia, 2009(وأنستاسيا إيجان وآوب وتشير دراسة 
إال أنه في السابق، إذا تم طرح سؤال من طالب ما، وآان الطالب بحاجة إلى بضع دقائق ليفكر 
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في اإلجابة، نجد هناك من يقاطعه من قبل طالب آخر، ولكن اآلن، وفي مدرسة جونسبري 
Johnsbury  في فيرمونتVermont آزون على إعطاء وقت للتفكير من نجد المعلمين ير

إن إعطاء وقت للتفكير . ويعملون حقيقة على احترام عقل الطالب في الغرفة الصفية الطلبةجانب 
think time  وزمن االنتظارWait time على االحترام المتبادل بين المعلم والطالب،  انيشجع

  . بل يمتد هذا االحترام إلى خارج غرفة الصف
 

  الدراسات السابقةالتعليق على 

األسئلة الصفية  فمنها من تناولالدراسات السابقة التي تناولت األسئلة الصفية، تنوعت  -
تناولت األسئلة الصفية  وأخرىوزمن االنتظار، األسئلة  ومنها من تناولوالتحصيل، 

 .معًا والتحصيل وزمن االنتظار

ال المعرفي معيارًا للمج Bloomاعتمدت بعض الدراسات السابقة على تصنيف بلوم  -
 .الحالية الدراسة، وآذلك )Sulaiman & Noordin, 2005(لتصنيف األسئلة 

أظهرت نتائج الدراسات السابقة بأن األسئلة ترآز على المستويات الدنيا من التفكير  -
التحليل، (بشكل آبير جدًا، مع إهمال المستويات المعرفية العليا ) التذآر، الفهم، التطبيق(

 .وحاولت الدراسة الحالية الكشف عن ذلك). ، التقويمالترآيب

فمنها ما جاء يصف واقع األسئلة الصفية  ،واختلفت الدراسات السابقة في اتجاه البحث -
وتصنيفها، وهي تمثل الدراسات المسحية الوصفية، ومنها ما آان يهدف إلى إيجاد العالقة 

اسة الحالية مزيجًا من النوع األول بين مستويات األسئلة وبين متغيرات أخرى، وتعد الدر
 .والنوع الثاني

بعض الدراسات السابقة الوسائل التكنولوجية في المالحظة الميدانية لألسئلة استخدمت  -
وآذلك الدراسة الحالية التي الحظت طرح األسئلة الصفية  .الشفوية التي يطرحها المعلم

 .نتظارزمن االبمصاحبة شريط تسجيلي صوتي لقياس مستويات األسئلة و

 & Egan; Cobb(بعض الدراسات السابقة أثر زمن االنتظار في متغيرات محددة تقّصت  -
Anastasia, 2009( ،) ،ًامتغير باعتباره ي زمن االنتظار، وبعضها تقّص)١٩٩١عبد اهللا 

، أما الدراسة الحالية فقد اهتمت في بعض جوانبها )Atwood & Wilen, 1991( ًاتابع
 .لعالقة بين زمن االنتظار والتحصيلبدراسة ا

تذآر، فهم، (معظم الدراسات السابقة أن األسئلة المعرفية المنخفضة المستوى  أظهرت -
جاءت في الدرجة األولى من استخدام المعلمين لألسئلة، ثم جاءت المستويات العليا ) تطبيق

 ,Sulaiman & Noordin(، )٢٠٠٢٤الناصر، (، )٢٠٠٢العنزي، (بنسب مختلفة 
2005.( 
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وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات في إعداد األداة، ومنهجية البحث، واألساليب 
  .اإلحصائية، والرجوع إلى بعض المراجع التي أفاد منها الباحثون في تلك الدراسات

  :وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في عدة أمور أهمها

 ).١٩٩١الحادر، (المجال المعرفي لتحليل وتصنيف األسئلة استخدام تصنيف بلوم في  -

 .حساب نسبة تمثيل المستويات المعرفية الدنيا والعليا في األسئلة الصفية -

  :، فهو على النحو اآلتيالسابقة أما االختالف بين هذه الدراسة والدراسات

ن المتغيرات آان الهدف من بعض الدراسات التعرف إلى مستويات األسئلة في ضوء عدد م -
، أما الدراسة الحالية فقد اهتمت )١٩٩١الحادر، (آالجنس، والخبرة، والمؤهل األآاديمي 

بدراسة العالقة بين القدرة التصنيفية لألسئلة لدى المعلمات من جهة، وزمن االنتظار من 
، وهو ما يمّيز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة التي جهة أخرى، وتحصيل الطلبة

 .اولت مستويات األسئلة وتوجيههاتن
 

  الطريقة واإلجراءات
ار            ا اختي م به ي ت م وصف اإلجراءات الت ا، ث ة الدراسة، ومجتمعه فيما يلي توضيح لمنهجي
ة  ة، والمعالج ميم الدراس ا، وتص دادها وتطويره م إع ي ت ة الت ة، وأدوات الدراس ة الدراس عين

  .اإلحصائية

  منهجية الدراسة
  .م المنهج الوصفي االرتباطي للدراسةقام الباحثان باستخدا

  مجتمع الدراسة
ن مجتمع الدراسة من معلمات التربية االجتماعية في المدارس الخاصة التي تتضمن تكّو

الصف السادس األساسي لإلناث والتابعة لقسم التعليم الخاص في محافظة الزرقاء جميعها، ويبلغ 
لخاصة التي تشتمل على الصف السادس األساسي عدد معلمات التربية االجتماعية في المدارس ا

معلمة، ويبلغ عدد طالبات الصف السادس األساسي في تلك المدارس الخاصة ) ٧٤(لإلناث 
  .شعب دراسية) ١٠٨(طالبة، موزعات على ) ١٥١٨(

  عينة الدراسة

تقريبًا من معلمات مجتمع % ٤٧ما نسبته بالطريقة البسيطة اختار الباحثان عشوائيًا 
التي ، وأخذ الباحثان الشعبة الواحدة الموجودة في المدرسة معلمة) ٣٥(والبالغ عددهن  راسةالد

تدرسها معلمة التربية االجتماعية، وطالبات الصف السادس في تلك الشعبة جميعهن وبنسبة 
   .طالبة) ٧٥٩(، والبالغ عددهن من مجتمع الطالبات% ٥٠
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  أدوات الدراسة
  :ة اآلتيةلقد تم تطوير أدوات الدراس

  اختبار القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة: أوًال
اشتمل على أنواع ستة من  إذبإعداد اختبار القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة  الباحثانقام 
لك بعد تحديد وذ) Cognitive domain(حسب تصنيف بلوم للمجال المعرفي باألسئلة 

  .منه النتاجات الخاصة المحتوى الذي اختير

  :بالخطوات اآلتية عند إعداد االختبار تمت االستعانةد وق

تحديد الموضوعات التعليمية المراد قياسها، وهي الوحدة الثانية لكل من مبحثي الجغرافية  -
 .ودرسين من الوحدة الخامسة من التربية الوطنية والمدنية ،والتاريخ والوحدة الرابعة

 .النتاجات التي تتفق مع المحتوى المختارتحديد النتاجات العامة للموضوعات، واختيار  -

 .آتابة النتاجات الخاصة المراد قياسها بصورة محددة -

 .للمجال المعرفي Bloomآتابة تعريف لكل مستوى من مستويات تصنيف بلوم  -

صياغة فقرات االختبار اعتمادًا على النتاجات الخاصة المحددة بصورة سلوآية ومستويات  -
وضم االختبار أسئلة التذآر والفهم والتطبيق ، ل المعرفيللمجا Bloomتصنيف بلوم 

مستويات عليا، ولبناء هذا على أنها مستويات دنيا، وأسئلة التحليل والترآيب والتقويم 
  . بمراجعة األدب النظري المتعلق بأنواع األسئلة وتصنيفاتها الباحثاناالختبار، قام 

القدرة التصنيفية عند المعلمات حسب فقرة تقيس مدى ) ٦٣(اقتصر هذا االختبار على 
وضم االختبار أسئلة المستويات الدنيا وعددها ، للمجال المعرفي Bloomمستويات تصنيف بلوم 

سؤاًال، وأسئلة التطبيق ) ١٥(سؤاًال، وأسئلة الفهم ) ١٢(سؤاًال، موزعة على أسئلة التذآر ) ٣٨(
سؤاًال، وبذلك بلغ عدد األسئلة ) ١١(تقويم أسئلة، وأسئلة ال) ٦(ترآيب سؤاًال، وأسئلة ال) ١١(
  .سؤاًال) ٦٣(حسب أنواعها الستة التي ضمها اختبار القدرة التصنيفية ب

  صدق اختبار القدرة التصنيفية
للتأآد من صدق محتوى اختبار القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة، تم عرضه بصورته 

مجموعة من خمسة عشر محكمًا من على  Bloomاألولية مع قائمة مستويات تصنيف بلوم 
للمجال المعرفي، ومدى  Bloom، إلبداء آرائهم في مدى مناسبة تصنيف بلوم االختصاصذوي 

مالءمة فقرات االختبار للنتاجات الخاصة الموضوعة، ومدى مناسبة الصياغة اللغوية لفقرات 
  .االختبار

لك حسب المستويات الستة آما هدف التحكيم إلى الحكم على مستوى التصنيف لألسئلة وذ
  .في المجال المعرفي Bloomلتصنيف بلوم 
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فقرات االختبار، ووضع  أسئلة بعض وبناًء على اقتراحاتهم، تم إجراء التعديالت على
  .مرفقًا به تعليمات االختبار سؤاًال) ٦٣( أسئلتهاالختبار بصورته النهائية وعدد 

  ثبات اختبار القدرة التصنيفية
ار القدرة التصنيفية، بصورته النهائية، على عينة استطالعية من معلمات تم تطبيق اختب

مدارس، ) ١٠(معلمات في ) ١٠(الصف السادس األساسي من خارج عينة الدراسة مكونة من 
، )KR20) (٢٠(ريتشاردسون  –وذلك بهدف حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة آودر 

ختبار يساوي االلي لفقرات االختبار، وآان معامل ثبات وتقيس هذه المعادلة مدى االتساق الداخ
  .وعدت هذه القيمة آافية ألغراض هذه الدراسة) ٠.٧٤(

االختبار عالمة واحدة، في حين  أسئلةمن  سؤالآل  نولقد أعطيت اإلجابة الصحيحة ع
درجة وبهذا فقد آانت النهاية العظمى لل. أعطيت عالمة صفر لإلجابة الخطأ، أو لعدم اإلجابة

  ).٦٣(على االختبار تساوي 

  االختبار التحصيلي: ثانيا
عداد اختبار يقيس مدى التحصيل في مبحث التاريخ والجغرافية والتربية قام الباحثان بإ

والمتمثل في  تم اختيارهالوطنية عند طالبات عينة الدراسة، وذلك بعد تحديد المحتوى الذي 
ودرسين من الوحدة  ،يخ والجغرافية والوحدة الرابعةالوحدتين الثانية في آل من مبحثي التار

  .٢٠١٠/٢٠١١الخامسة من مبحث التربية الوطنية في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

لتقيس التحصيل عند الطالبات  سؤاًال) ٧٥(هذا االختبار بصورته األولية  أسئلةوبلغ عدد 
تذآر، فهم، (للمجال المعرفي  Bloomحسب المستويات الثالثة األولى من تصنيف بلوم 

  ).تطبيق

  :وقد استعان الباحثان بالخطوات اآلتية عند إعداد االختبار

تحديد الموضوعات التعليمية المراد قياسها وهي األربعة دروس األولى في آل من مبحث  -
 .التاريخ ومبحث الجغرافية ومبحث التربية الوطنية المقررة للصف السادس األساسي

 .نتاجات العامة للموضوعات، واختيار األهداف التي تتفق مع المحتوى المختارتحديد ال -

 .المراد قياسها بصورة محددة) األهداف السلوآية(آتابة النتاجات الخاصة  -

 .)١ملحق ( تكوين جدول المواصفات لالختبار -

ورة صياغة فقرات االختبار اعتمادًا على الئحة المواصفات والنتاجات الخاصة المحددة بص -
 .سلوآية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  بناء االختبار التحصيلي
من نوع  سؤاًال) ٧٥(قام الباحثان بوضع االختبار التحصيلي في صورته األولية وتألف من 

 أسئلةمن  بسؤالبدائل، تم قياس آل هدف من األهداف التدريسية  ةاالختيار من متعدد، بثالث
  .تباريةاخ أسئلة ةله ثالث تالذي خصص) ٧٣(االختبار، ما عدا الهدف 

  صدق االختبار التحصيلي
للتأآد من صدق محتوى االختبار، تم عرضه بصورته األولية مع قائمة النتاجات الخاصة 

في مدى تمثيل  آرائهمإلبداء  ،على مجموعة من خمسة عشر محكمًا من ذوي االختصاص
آية الموضوعة، االختبار لألهداف السلو أسئلةالنتاجات الخاصة للمادة التعليمية، ومدى مالءمة 

  .االختبار ألسئلةومدى مناسبة الصياغة اللغوية 

 أسئلةمن  سؤالقيسه آل يآما هدف التحكيم إلى الحكم على مستوى التحصيل الذي 
. االختبار، وذلك حسب المستويات الثالثة األولى من مستويات بلوم الستة في المجال المعرفي

االختبار، ووضع االختبار بصورته  أسئلةعلى بعض  وبناًء على اقتراحاتهم تم إجراء التعديالت
  .سؤاًال) ٧٤( أسئلةالنهائية وعدد 

  ثبات االختبار التحصيلي
تم تطبيق االختبار التحصيلي، بصورته النهائية، على عينة استطالعية من طالبات الصف 

سية، طالبة في مدرسة سمية األسا) ٣٠(السادس األساسي من خارج عينة الدراسة مكونة من 
وذلك بهدف حساب ثبات االختبار، وقد تم حسابه باستخدام طريقة التجزئة النصفية وتتلخص في 

باستخدام الزوجية لالختبار وتصحيح الناتج  واألسئلةالفردية  األسئلةحساب معامل االرتباط بين 
) ٠.٧٩(فقرة يساوي ) ٧٤(مان، وآان معامل ثبات االختبار التحصيلي المكون من معادلة سبير

  .وعدت هذه القيمة آافية ألغراض هذه الدراسة

ولقد أعطيت اإلجابة الصحيحة على آل فقرة من فقرات االختبار عالمة واحدة، في حين 
وبهذا فقد آانت النهاية العظمى للدرجة . أعطيت عالمة صفر لإلجابة الخطأ، أو لعدم اإلجابة

ار التحصيلي حسب المستويات الثالثة ، أما تصنيف فقرات االختب)٧٤(على االختبار تساوي 
فقرة لمستوى التذآر، ) ٤٠: (في المجال المعرفي فهي آاآلتي Bloomاألولى من تصنيف بلوم 

فقرة لمستوى التطبيق، ويتفق هذا التصنيف ) ١١(االستيعاب، و  وأفقرة لمستوى الفهم ) ٢٣(و 
  .التي تم تحديدها) األهداف السلوآية(مع النتاجات الخاصة 

  أداة قياس زمن االنتظار: ثالثًا
استخدم الباحثان لقياس زمن االنتظار المستغرق في توجيه األسئلة ساعة بعقرب يقيس 

وقد أشار عدد من الباحثين إلى ). Audeotape(الثانية وأجزاء الثانية، وشريطًا تسجيليًا سمعيًا 
اعل اللفظي ال تتأثر بعوامل يساعد على إعطاء صورة دقيقة للتف الذيأهمية التسجيل الصوتي؛ 

 انالتفريغ والتحليل تتم عمليتيالقصور البشري آالنسيان، أو الخطأ، أو تشتت االنتباه، ويجعل 



 ٢٥٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غازي خليفة، وصفاء أبو محفوظ

 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيما بعد بسهولة ويسر، ويحافظ على مادة التفاعل اللفظي حتى يمكن الرجوع إليها وتحليلها 
  ).٢٠٠١فخرو، (ئمين بالتحليل بواسطة أآثر من باحث؛ مما يسهل عملية تقدير الثبات بين القا

عرض الباحثان األشرطة الثالثة مع آلة تسجيل على ثالثة من المحكمين إلبداء مالحظاتهم 
ولغرض تدقيق مدى تعبيرها عن  ،حول السؤال المطروح وطريقة حساب زمن االنتظار له

  .محتوى المادة العلمية الموجودة في الكتاب المقرر

ألسئلة جميعها ومدى تمثيلها في المحتوى ووضع عالمات محددة وقد قام آل محكم بتدقيق ا
بين األسئلة والمحتوى فوجد أن معامل الصدق آان  )فاي(لغرض التدقيق ثم استخرج معامل 

٠.٩٩.  

وفي ضوء آراء المحكمين التي أظهروها عمل الباحثان على مراعاة المالحظات التي 
سئلة لعينة الدراسة ومنها استخدام الساعة لقياس ها عند قياس زمن االنتظار في طرح األياأبد

الزمن بشكل مناسب ودقيق وسريع وحذف األسئلة المكررة التي تطرحها المعلمة في فترة 
  .االنتظار

  ثبات أداة قياس زمن االنتظار
ومعلمة أخرى بمالحظة خمسة  أحد الباحثْينللتأآد من ثبات أداة قياس زمن االنتظار قام 

علمات خمس من خارج عينة الدراسة باستخدام آلة تسجيل وأشرطة تسجيلية مواقف صفية لم
تفريغ تلك األشرطة،  تمخرى ثم األمعلمة الو الباحثْينوساعة بعقرب ثوان من قبل سمعية 

وبحساب معامل  ،ن والمعلمة األخرىيالباحثأحد وحساب متوسط زمن االنتظار لكل من قياس 
  ).٠.٠٥(وبداللة إحصائية عند مستوى ) ٠.٨٤(معامل الثبات  ارتباط بيرسون بين القياسين بلغ

  الدراسة متغيرات
  :اشتملت الدراسة على المتغيرات الوسيطية اآلتية

 .استخدام األسئلة ذات المستويات الدنيا والعليا -

 .القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة -

 .زمن االنتظار في توجيه السؤال -

 .المستوى المقبول تربويًا وفرضيًا -

 .التحصيل -

  إجراءات الدراسة
  :تم تنفيذ الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية

 .تحديد مجتمع الدراسة وعينتها -
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 .االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة -

 .تطوير أدوات الدراسة بالتأآد من صدقها وثباتها -

درة التصنيفية من خالل المحكمين الحصول على المستوى المقبول تربويًا لمستوى الق -
)٨٠.(% 

- ٣الحصول على المستوى المقبول فرضيًا لزمن االنتظار آما بينته الدراسات السابقة وهو  -
 .ثوان ٥

 .الحصول على إذن رسمي لتطبيق أدوات الدراسة -

 .تطبيق أدوات الدراسة وجمع البيانات في جداول خاصة -

  .في ضوئهاعرض النتائج ومناقشتها وإصدار التوصيات  -

  المعالجة اإلحصائية
  :تم استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية

 .لعينة واحدة لإلجابة عن السؤال األول والسؤال الثاني t-test) ت(اختبار  -

 .لعينة واحدة مرتبطة لإلجابة عن السؤالين الثالث والرابع t-test) ت(اختبار  -

  .سلإلجابة عن السؤال الخام) x2(اختبار آاي تربيع  -
 

  نتائج الدراسة

  لمتعلقة بالسؤال األولالنتائج ا: أوًال
هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :لقد نص السؤال األول على اآلتي

)٠.٠٥  ≤α ( بين متوسط القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة حسب تصنيف بلوم لألهداف التربوية
آما ) ٨٠(لسادس األساسي والمستوى المقبول تربويًا لدى معلمات التربية االجتماعية للصف ا

  ؟"أقرته لجنة المحكمين

حسب بلإلجابة عن هذا السؤال تمت مقارنة متوسط القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة 
تصنيف بلوم لألهداف التربوية لدى معلمات التربية االجتماعية للصف السادس األساسي مع 

) ت(آما أقرته لجنة المحكمين باستخدام اختبار  )١(%)٨٠أي  ٥٠.٤(المستوى المقبول تربويًا 
  :للعينة الواحدة آما في الجدول اآلتي

                                                            
 %.١٠٠إلى ) ٦٣(تم تحويل النهاية العظمى  )١(
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 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعينة واحدة بين متوسط القدرة التصنيفية والمستوى المقبول ) ت(نتائج اختبار : )١(جدول 
  .لدى معلمات التربية االجتماعية للصف السادس األساسي) ٥٠.٤(تربويًا 

القدرة 
 ةالتصنيفي

المتوسط  العدد
  الحسابي

المستوى 
  )١(المقبول

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
  "ت"

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
  الحرجة

)٠.٠٥ ≤ α(  
٢.٠٣٣  ٣٤ ٢.٧٢٣  ٧.٤٥  ٥٠.٤  ٤٦.٩٧  ٣٥  

بين متوسط القدرة ) α≥  ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) ١(يتبين من الجدول 
فهي أعلى من قيمة  ٢.٧٢٣المحسوبة ) ت(إذ بلغت قيمة التصنيفية والمستوى المقبول تربويًا 

، وجاءت الفروق لصالح )٠.٠٥(ومستوى الداللة ) ٣٤(بدرجات حرية ) ٢.٠٣٣(الحرجة ) ت(
  .المستوى المقبول تربويًا

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا
عند مستوى داللة إحصائية  اتوجد فروق ذتهل " :لقد نص السؤال الثاني على اآلتي

بين متوسط زمن االنتظار في توجيه األسئلة لدى معلمات التربية ) α≥  ٠.٠٥(الداللة 
  "؟ )ثوان ٣(االجتماعية للصف السادس األساسي والمستوى المقبول فرضيًا 

لإلجابة عن هذا السؤال تمت مقارنة متوسط زمن االنتظار في توجيه األسئلة لدى معلمات 
آما في ) ثوان ٣(صف السادس األساسي مع المستوى المقبول فرضيًا التربية االجتماعية لل

  :الجدول اآلتي

قبول فرضيًا لعينة واحدة بين متوسط زمن االنتظار والمستوى الم) ت(نتائج اختبار : )٢(جدول 
  .)ثوان ٣(

زمن 
 االنتظار

المتوسط   العدد
  الحسابي

المستوى 
 المقبول 

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  "ت"

درجات 
  لحريةا

قيمة ت 
  الحرجة

)٠.٠٥  ≤α( 
٢.٠٣٣  ٣٤  ٢١.٢٨٧  ٠.٣٤  ٣  ١.٧٨  ٣٥  

بين متوسط زمن ) α≥  ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) ٢(يتبين من الجدول 
وهي أعلى  ٢١.٢٨٧المحسوبة ) ت(االنتظار وبين المستوى المقبول فرضيًا، إذ بلغت قيمة 

، وجاءت )٠.٠٥(ومستوى الداللة ) ٣٤(ت حرية بدرجا) ٢.٠٣٥(الحرجة ) ت(بكثير من قيمة 
  .الفروق لصالح المستوى المقبول فرضيًا

                                                            
 %.١٠٠إلى ) ٦٣(تم تحويل النهاية العظمى   )١(
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثًا
) α≥  ٠.٠٥(هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية " :ؤال الثالث على اآلتيـص السـد نـقـل

جتماعية للصف السادس وتحصيل بين القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة لدى معلمات التربية اال
  "طالبات الصف نفسه في المادة نفسها ؟

لعينة واحدة مرتبطة الختبار داللة ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال تم االستخدام اإلحصائي 
معامل االرتباط بين القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة لدى معلمات التربية االجتماعية للفصل 

  .يوضح ذلك) ٣(والجدول . الصف نفسه في المادة نفسها السادس وبين تحصيل طالبات
لفحص العالقة بين القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة  لعينة واحدة مرتبطة) ت(اختبار : )٣(جدول 

البات الصف نفسه في المادة لدى معلمات التربية االجتماعية للصف السادس وبين تحصيل ط
  .نفسها

معامل االرتباط بين
نيفية القدرة التص
 والتحصيل

عدد 
  المعلمات

الخطأ 
  المعياري

درجة 
  الحرية

" ت"قيمة 
  المحسوبة

) ت(قيمة 
  الحرجة

٢.٠٣٢  ٣٧.٧٠٨  ٣٣  ١.٢٣٩  ٣٥  ٠.٩٨٩  

وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيًا بين القدرة التصنيفية ) ٣(يتبين من الجدول 
لسادس وبين تحصيل طالبات الصف ألنواع األسئلة لدى معلمات التربية االجتماعية للصف ا

هي أعلى بكثير من قيمة و) ٣٧.٧٠٨(المحسوبة " ت"قد آانت قيمة ونفسه في المادة نفسها، 
  ).٣٣(ودرجات حرية ) ٠.٠٥(عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ٢.٠٣٢(الحرجة " ت"

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعًا
) α≥  ٠.٠٥(هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية " :ؤال الرابع على اآلتيـص السـد نـقـل

بين زمن االنتظار المستغرق في توجيه األسئلة لدى معلمات التربية االجتماعية للصف السادس 
  "األساسي وتحصيل طالبات الصف نفسه في المادة نفسها ؟

داللة  لعينة واحدة مرتبطة الختبار) ت(لإلجابة عن هذا السؤال تم االستخدام اإلحصائي 
معامل االرتباط بين زمن االنتظار المستغرق في توجيه األسئلة لدى معلمات التربية االجتماعية 

  .يوضح ذلك) ٤(والجدول . للصف السادس وبين تحصيل طالبات الصف نفسه في المادة نفسها
لفحص العالقة بين زمن االنتظار المستغرق في  لعينة واحدة مرتبطة) ت(اختبار : )٤(جدول 

توجيه األسئلة لدى معلمات التربية االجتماعية للصف السادس األساسي وبين تحصيل طالبات 
  .الصف نفسه في المادة نفسها

معامل االرتباط بين
زمن االنتظار 
 والتحصيل

عدد 
  المعلمات

الخطأ 
  المعياري

درجة 
  الحرية

" ت"قيمة 
  المحسوبة

) ت(قيمة 
  الحرجة

٢.٠٣٢  ٧.٦٨١  ٣٣  ٤.٩٢٨  ٣٥  ٠.٨٠١  
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من االنتظار زوجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيًا بين ) ٤(يتبين من الجدول 
المستغرق في توجيه األسئلة لدى معلمات التربية االجتماعية للصف السادس األساسي وبين 

أآبر من ) ٧.٦٨١(المحسوبة " ت"تحصيل طالبات الصف نفسه في المادة نفسها، فقد آانت قيمة 
  ).٣٣(ودرجات حرية ) ٠.٠٥(عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ٢.٠٣٢(جة الحر" ت"قيمة 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: خامسًا

بين ) α≥  ٠.٠٥( هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية": لقد نص السؤال الخامس على اآلتي
تطرحها نسبة األسئلة ذات المستويات الدنيا، ونسبة األسئلة ذات المستويات العليا التي 

  "معلمات الصف السادس األساسي عند تدريسهن لمادة التربية االجتماعية ؟
الختبار الفرق بين التكرارات ) X2(ولإلجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار آاي تربيع 

يظهر نتائج استخدام هذا ) ٥(والجدول . توقعة لمستويات األسئلةالمالحظة والتكرارات الم
  .االختبار

لفحص الفرق بين نسبة األسئلة ذات المستويات الدنيا ) X2(نتائج اختبار آاي تربيع : )٥(جدول 
ونسبة األسئلة ذات المستويات العليا التي طرحتها معلمات الصف السادس األساسي للتربية 

  .االجتماعية

المالحظ   
)O(  

المتوقع 
)E(  

 –المالحظ (
  ٢)المتوقع

/  ٢)المتوقع –المالحظ (
  المتوقع

  ٢٩٤.٥٦  ١٠٣٦٨٤  ٣٥٢  ٦٧٤  الدنيا األسئلة
  ٢٩٤.٥٦  ١٠٣٦٨٤  ٣٥٢  ٣٠  األسئلة العليا

X2 =٥٨٩.١٢ *  

  ٠.٠٥< ح * 

إلى أن عدد األسئلة ذات المستويات الدنيا التي طرحتها معلمات الصف ) ٥(يشير الجدول 
 ،%٩٥.٧سؤاًال وبنسبة ) ٦٧٤(السادس األساسي عند تدريسهن لمادة التربية االجتماعية بلغ 

وآان عدد األسئلة ذات المستويات العليا التي طرحتها معلمات الصف السادس األساسي عند 
  %.٤.٣سؤاًال وبنسبة ) ٣٠(تدريسهن المادة نفسها 

الختبار الفرق بين التكرارات ) X2(والختبار داللة الفرق بين النسبتين استخدم اإلحصائي 
وهي قيمة ) ٥٨٩.١٢(المحسوبة ) X2(مة المالحظة والتكرارات المتوقعة، ويظهر الجدول قي

ودرجة ) ٠.٠٥(عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ٣.٨٤(الحرجة ) X2(أعلى بكثير من قيمة 
  .حرية واحدة
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  مناقشة النتائج والتوصيات

  متعلقة باإلجابة عن السؤال األولمناقشة النتائج ال: أوًال
التصنيفية ألنواع األسئلة حسب  في مستوى القدرة آشفت نتائج الدراسة عن وجود تدٍن

تصنيف بلوم لألهداف التربوية لدى معلمات التربية االجتماعية للصف السادس األساسي مقارنة 
  .لجنة المحكمين هتبالمستوى المقبول تربويًا آما أقّر

  :وقد تعزى هذه النتائج ألسباب عديدة منها

 .محدودية معرفة بعض المعلمات لتصنيف بلوم لألسئلة -

 .ن حيث األهداف واألنشطة والتقويمف التحضير للدرس أو عدم إجادة التحضير مضع -

قد تحمل المعلمة المؤهل العلمي المناسب في مادة التخصص ولكن ليس لديها المؤهل  -
 .التربوي المطلوب لمهنتها معلمة

التي أآدت تدني ) ٢٠٠٥(وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع بعض نتائج دراسة البنعلي 
توى القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة حسب تصنيف بلوم لألهداف، مقارنة بالمستوى المقبول مس

ودراسة ) ٢٠٠٤(وفي الوقت نفسه اختلفت هذه النتائج مع بعض نتائج دراسة الناصر . تربويًا
التي دلت على وجود فرق دال إحصائيًا في تطبيق الجانب المعرفي لمهارة طرح ) ٢٠٠٨(خليفة 
  .ة بين المستوى المقبول تربويًا ومستواهم الفعلي، ولصالح مستواهم الفعلياألسئل

  علقة باإلجابة عن السؤال الثانيمناقشة النتائج المت: ثانيًا
آشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود نقصان في زمن االنتظار بعد طرح السؤال لدى 

  .مني المقبول فرضيًاالدراسة عليهن مقارنًة بالمستوى الز اللواتي طبقتالمعلمات 

وقد تعزى هذه النتائج إلى عدم قدرة المعلمات على معرفة حاجات الطالبات وقدراتهن 
المعرفية والسلوآية وعدم استيعابهن لها، وإلى عدم مراعاة الفروق الفردية لدى الطالبات، وهذا 

طالبات على اإلبداع يؤدي إلى تنمية اتجاهات سلبية لدى الطالبات باإلضافة إلى الحد من قدرة ال
واالبتكار، وخلق مناخ تعليمي غير مريح يؤدي للقلق ويقلل من رغبة الطالبات وإقبالهن على 

  .دراسة المادة

ويتناقض ذلك مع ما أشار إليه العديد من التربويين حول أهمية زمن االنتظار في زيادة ثـقة 
بة، ومشارآة أآبر عدد من الطالبات الطالبة بنفسها، وزيادة عدد الطالبات المشارآات في اإلجا
فية ستجابات المتعلقة بالمستويات المعرفي اإلجابات، وتحسين المستوى التحصيلي، وزيادة اال

العليا، وتقليل مستوى خوف الطالبة من الفشل، وزيادة تفاعل الطالبات وغيرها، باإلضافة إلى 
  .تأثير زيادة زمن االنتظار إيجابيًا في أداء المعلمة

 ,Subramaniam( امماني اتتفق نتائج الدراسة الحالية مع بعض نتائج دراسة سوبرو
وقد اختلفت هذه النتائج مع بعض نتائج . من االنتظار لدى المعلمينزالتي أآدت نقصان ) 2005
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 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي دلت ) Stahl, 1994(ودراسة ستهل ) Egan, Cobb & Anastasia, 2009(دراسة 
  .ميته لتحقيق األهداف المنشودةعلى زيادة زمن االنتظار وأه

  مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث: ثالثًا
بينت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين القدرة التصنيفية ألنواع األسئلة لدى معلمات 

  .التربية االجتماعية للصف السادس وتحصيل طالبات الصف نفسه في المادة نفسها

ه النتائج إلى استخدام تصنيف بلوم في طرح األسئلة نظرًا ألهميته من وجهة وقد تعزى هذ
نظر التربويين آونهم ينظرون إلى عملية التعلم والتعليم نظرة شاملة متكاملة، مما يجعل تصنيف 

  .بلوم أآثر مالءمة وانسجامًا ومنطقية مع تلك النظرة

والدالة إحصائيًا بين قدرة المعلمة ) ٠.٩٨٩(ويعزو الباحثان العالقة اإليجابية المرتفعة 
التصنيفية ألنواع األسئلة وبين تحصيل طالباتهن، إلى أن نسبة األسئلة الدنيا التي طرحت في 

، وهذه %)٩٥.٧(غرفة الصف من قبل معلمات التربية االجتماعية للصف األساسي بلغت 
ا أن االختبار آم) م، تطبيقتذآر، فه(األسئلة الدنيا آانت ضمن مستويات ثالثة لتصنيف بلوم 

التذآر، والفهم، (ه الباحثان يرآز أيضًا على هذه المستويات الدنيا من األسئلة التحصيلي الذي أعّد
  ).والتطبيق

وقد تعزى هذه النتائج أيضًا إلى الدور الذي تلعبه المعلمة في طرح األسئلة المعدة مسبقًا 
س، وآذلك األسلوب الجيد في التعامل مع الطالبات، ذات المستويات الدنيا التي تحقق أهداف الدر

  ).تذآر، فهم، تطبيق(والمرونة التي تبديها المعلمة في تنويع األسئلة حسب المستويات الدنيا 

التي أآدت زيادة ) ١٩٩١(وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع بعض نتائج دراسة عبد اهللا 
سئلة، بغض النظر عن نوع تصنيف األسئلة، وفي التحصيل باستخدام القدرة التصنيفية ألنواع األ

التي أآدت أن األسئلة ) ١٩٨٩(الوقت نفسه اختلفت هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة النايف 
أثرت بشكل أآبر على تحصيل التالميذ من ) تحليل، ترآيب، تقويم(ذات المستوى المرتفع 

  ).تذآر، فهم(األسئلة ذات المستوى المنخفض 

  ناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابعم: رابعًا
آشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود عالقة إيجابية بين زيادة زمن االنتظار المستغرق في 
توجيه األسئلة لدى معلمات التربية االجتماعية للصف السادس األساسي وتحصيل طالبات 

  .الصف نفسه في المادة نفسها

ه النتيجة إلى أن مستوى زمن االنتظار آان متدنيًا جدًا قياسًا مع بصدد هذ ويقتضي التنويه
والدالة ) ٠.٨٠١(زمن االنتظار المطلوب، وبالتالي يعزو الباحثان العالقة اإليجابية المرتفعة 

إحصائيًا إلى أن معظم األسئلة التي آانت تطرحها معلمات التربية االجتماعية للصف السادس 
، آما أشارت نتائج الدراسة الحالية )تذآر، فهم، تطبيق(ذات المستويات  األساسي هي من األسئلة

ه األسئلة ينفسها، وربما آانت أسئلة التذآر من هذه المستويات الثالثة هي األآثر شيوعًا في توج
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في الغرفة الصفية، وهي أسئلة ال تتطلب زمنًا آثيرًا عند طرحها، هذا باإلضافة إلى أن االختبار 
من  سؤاًال) ٢٣(من مستوى التذآر، و  سؤاًال) ٤٠(منها  سؤاًال) ٧٤(اشتمل على التحصيلي 

من مستوى التطبيق، وجميعها من مستويات دنيا ال تحتاج إلى وقت  سؤاًال) ١١(مستوى الفهم، و 
آبير للتفكير، وبالتالي جاءت هذه العالقة اإليجابية بين زمن االنتظار لتوجيه األسئلة وتحصيل 

  .لصف السادس األساسيطالبات ا

وقد تعزى هذه النتيجة أيضًا إلى أن الزمن الممنوح والمستغرق في طرح األسئلة على 
التشويق والدافعية، وأدى إلى التحسن في مستويي رفع في  أسهمالرغم من انخفاض متوسطه 

لمات، ن من أداء المعتحصيل طالبات الصف السادس األساسي في مادة التربية االجتماعية، وحّس
  .ذلك) ٢٠٠١(وساعدهن على تقويم أداء طالباتهن بشكل أفضل، آما بينت دراسة الخطيب 

التي  )Atwood & Wilen, 1991(وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع بعض نتائج دراسة 
أآدت أن مراعاة زمن االنتظار يؤدي إلى تحسن استجابات الطالبات ومشارآتهن في المواقف 

سؤال، وفي الوقت نفسه اختلفت هذه النتائج مع بعض نتائج دراسة عبد اهللا الصفية بعد طرح ال
التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التذآر مع زيادة زمن ) ١٩٩١(

  .االنتظار

  مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس: خامسًا
استخدام األسئلة ذات المستويات الدنيا  آشفت نتائج الدراسة عن وجود زيادة آبيرة في

من قبل معلمات الصف السادس األساسي عند تدريسهن مادة التربية ) تذآر، فهم، تطبيق(
  ).تحليل، ترآيب، تقويم(االجتماعية مقارنة باستخدام األسئلة ذات المستويات العليا 

إذ قد يتم إعدادًا جيدًا، عدم قدرة المعلمات على إعداد األسئلة إلى وقد تعزى هذه النتائج 
تذآر ما تعلمته الطالبة من مادتها في حين يتم إهمال األسئلة ذات المستويات العقلية  الترآيز على

العليا آالتحليل والترآيب والتقويم، بسبب انخفاض قدرتهن التصنيفية ألنواع األسئلة عن 
  .المستوى المقبول تربويًا آما بينت نتائج الدراسة الحالية

بالمفاهيم والمبادئ  معرفة آافيةالمعلمة  معرفةقد تعزى هذه النتيجة أيضًا لعدم و
والمصطلحات الواردة في المادة التعليمية، باإلضافة لعدم وعيها لمستويات الطالبات وميولهن 

  .واستعداداتهن

وقد يعود السبب في هذه النتيجة بصورة أخرى إلى اختيار الطريق السهل في التدريس، 
ح األسئلة من قبل المعلمة دون الوصول إلى مستويات أعلى؛ األمر الذي يضع المعلمة في وطر

  .موقف حرج أو إرباك، وبخاصة أمام الطالبات الموهوبات في الصف

وقد يعزى استخدام المستويات الدنيا من األسئلة إلى رغبة المعلمات في تقديم معلومات 
الختصار الوقت  ؛المعلمات ألسلوب التلقين والسردأآثر عن الموضوع، وآذلك ميل الكثير من 

  .وإنهاء المقرر في وقت أقصر
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وقد يعزى عدم اهتمام المعلمات بأسئلة المستويات العليا إلى رغبتهن بوضع امتحانات سهلة 
لكي يظهر تحصيل الطلبة بمستويات جيدة أمام أولياء األمور وإدارات المدارس، وبخاصة 

مما جريت عليها الدراسة والتي ال تتمتع فيها المعلمات باستقرار وظيفي، المدارس الخاصة التي أ
  .يؤثر في أدائهن قد

، )٢٠٠٤(، ودراسة الناصر )١٩٩١(وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة الحادر 
، وقد أآدت آلها على االستخدام األآثر لألسئلة ذات المستويات الدنيا )٢٠٠٢(ودراسة العنزي 

  .ئلة التذآر، مقارنة باألسئلة ذات المستويات العليا التي أهملت بشكل آبيروبخاصة أس
  

  التوصيات
  في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يوصي الباحثان باآلتي

تدريب المعلمين والمعلمات بشكل عام على آيفية استخدام مستويات تصنيف بلوم الستة  .١
 .يةلألسئلة، ألهميتها في العملية التعلمية والتعليم

تدريب المعلمات على مهارات طرح األسئلة واستراتيجيات زمن االنتظار المطلوب لكل  .٢
 .حسب تصنيف بلومبمستوى من مستوياتها الستة 

توضيحية لكيفية طرح األسئلة بمختلف مستوياتها وتصنيفاتها  ًاتضمين أدلة المعلمين دروس .٣
 .وبخاصة تصنيف بلوم

 .رات طرح األسئلة للمراحل جميعهاإجراء دراسة ميدانية على تطبيق مها .٤

ترآيز المنهج المدرسي للصف السادس األساسي على أسئلة تقيس األهداف المعرفية  .٥
 .بمستوياتها المختلفة في نهاية آل وحدة دراسية

إجراء دراسات جديدة ومعمقة حول األهداف ذات المستويات العليا سواء أآانت في المجال  .٦
ليتسنى للمعلمات  ؛في المجالين الوجداني والنفسحرآي مأ) موضوع الدراسة(المعرفي 

 .الع عليها بصورة واضحةاالّط
  

  العربية واألجنبية المراجع
مهنة التعليم وأدوار المعلم في ). ٢٠٠٥( .فريال يونس ،والخالدي .إبراهيم حامد ،األسطل -

   .العين .دار الكتاب الجامعي .مدرسة المستقبل
 .الدار العالمية. المرجع في تدريس المواد االجتماعية). ٢٠٠٨( .محمود محمد ،أبو سريع -

   .القاهرة
المرشد ). ١٩٩٦( .فريد آامل ،وأبو زينة .خليل يوسف ،والخليلي .عبد اهللا علي ،أبو لبدة -

  .دبي .دار القلم. في التدريس
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مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية لمهارات التفكير ). "٢٠٠٥( .غدنانة ،البنعلي -
-٤٩ .)٢٦( ٩٦. مجلة رسالة الخليج العربي". في تدريس المرحلة االبتدائية بدولة قطر

٦٧.  
تدريس العلوم في ). ٢٠٠٤( .جانيت آارلسون ،ووباول .وبايبي روجر .لسلي ،تروبرج -

محمد جمال الدين عبد  :ترجمة .استراتيجيات تطوير الثقافة العلمية –المدارس الثانوية 
  .العين .الكتاب الجامعيدار  .الحميد وآخرون

مستويات األسئلة الصفية الشفوية الشائع استخدامها عند ). "١٩٩١( .نجاح أحمد ،الحادر -
جامعة  .رسالة ماجستير غير منشورة". معلمي اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسي

  .إربد .اليرموك
ة في دروس اللغة العربية تحليل واقع األسئلة الشفوي). "١٩٩٣( .يوسف عبد اهللا ،الحباشنة -

رسالة ماجستير غير  ."عند معلمي ومعلمات المرحلة التأسيسية في منطقة رأس الخيمة
  .الجامعة األردنية .منشورة

. األسئلة والحوار الصفي .طرق سائدة للتدريس الحديث). ١٩٨٥( .محمد زياد ،حمدان -
  .عّمان .دار التربية الحديثة .١ط

مجمع تعليمي حول أسئلة عمليات التفكير العليا في التعليم . )١٩٨٩( .محمد عادل ،خطاب -
  .األردن .عمان .األونروا .معهد التربية. الصفي

دار حنين للنشر . مرشد المعلم في الموقف الصفي). ٢٠٠١( .محمد إبراهيم ،الخطيب -
  .عّمان .والتوزيع

تطبيق الجانب  مستوى مقدرة طلبة التربية العملية على). "٢٠٠٨( .غازي جمال ،خليفة -
 .٢٠٠٨ملحق  .٣٥مجلد  .العلوم التربوية .مجلة دراسات ."المعرفي لمهارة طرح األسئلة

  .٥٨٩-٥٧٩ص 
المؤسسة الجامعية للدراسات . الدراسات االجتماعية المتجددة). ١٩٨٤( .توما ،خوري -

  .بيروت .والنشر والتوزيع
دام األسئلة السابرة في أثر التدريس باستخ). "٢٠٠٧( .إنصاف جورج سالمة ،الربضي -

 ."التحصيل في مادة الفيزياء وتنمية التفكير العلمي لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن
  .األردن .عمان .جامعة عمان العربية .أطروحة دآتوراه

تأثير نوع األسئلة الصفية على قدرة االستيعاب القرائي ). "١٩٩٥( .أسمى حمد اهللا ،الريان -
  .األردن .عمان .الجامعة األردنية .رسالة ماجستير". السابع األساسيلدى طلبة الصف 

المعلمين / فاعلية توظيف التعليم المصغر في تدريب الطلبة). "١٩٩٩( .سعدة قاسم ،ساري -
  .سوريا .دمشق .جامعة دمشق .رسالة ماجستير ."على آفاية طرح األسئلة الصفية
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دار . )مع مئات األمثلة التطبيقية(تفكير تدريس مهارات ال). ٢٠٠٩( .جودت أحمد ،سعادة -
   .عمان .الشروق

أثر تدريب الطالب المعلمين على بعض استراتيجيات ). "١٩٩١( .رمضان صالح ،عبد اهللا -
مجلة العلوم ". توجيه األسئلة في تحصيل طالب الصف األول الثانوي في الرياضيات

  .١١٠- ٦٩ .)٧(٢ .جامعة المنوفية .آلية التربية .التربوية والنفسية
دار صفاء  .االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال). ٢٠٠٨( .محسن علي ،عطية -

  .عّمان .للنشر
مستويات األسئلة الشفوية التي يطرحها معلمو قواعد ). "٢٠٠٢( .عطا اهللا دهلوس ،العنزي -

بية اللغة العربية للصفوف الرابع والخامس والسادس بمحافظة القريات في المملكة العر
  .األردن .الجامعة األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة ."السعودية

العوامل المحددة لالنتباه في التفاعل الصفي في وجهة ). "١٩٩٤( .ماهر سليمان ،عودة -
  .٢٦ .)٣( ٣٥ .مجلة رسالة المعلم ."نظر الطلبة

ين النظرية آفايات تدريس المواد االجتماعية ب). ٢٠٠٤( .سهيلة محسن آاظم ،الفتالوي -
  .عمان .دار الشروق. والتطبيق في التخطيط والتقويم

األسئلة الشفوية والوقت المستغرق لحديث ). "٢٠٠١( .عبد الناصر عبد الرحيم ،فخرو -
 ٥٩ .المجلة التربوية ."المعلم في حصص مقرر جغرافية السكان في المرحلة الثانوية

)١٧٣-١٣١ .)١٥.  
مجلة رسالة  ."األسئلة الصفية وصياغتها). "١٩٩٢( .خالد ،والشيخ .يوسف ،قطامي -

  .١٣٥-١٣ .)٣- ٢( ٣٣ .المعلم
  .عّمان .دار أسامة .معلم الصف وأصول التدريس الحديث). ٢٠٠٥( .عبد القادر ،مراد -
فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات صياغة األسئلة ). "١٩٩٧( .فؤاد محمد ،مرسي -

رسالة  ."التالميذ عليها لدى الطالب المعلمينالشفوية وتوجيهها والتصرف بشأن إجابات 
  .٦٤-١٤ص .)٦٣( ١٨ .الخليج العربي

دار  .طرائق التدريس العامة). ٢٠٠٩( .محمد محمود ،الحيلةو .توفيق أحمد ،مرعي -
  .عّمان .المسيرة

الدار الصوتية للنشر  .المدخل إلى التدريس الفّعال). ١٩٩٥( .سعيد ،والمنوفي .حسن ،يحيى -
  .الرياض .والتوزيع

  .العين .دار الكتاب الجامعي .مهارات التدريس الفّعال). ٢٠٠٢( .زيد ،الهويدي -
الدار  .الرياض .المدخل إلى التدريس الفّعال). ١٩٩٥( .سعيد ،والمنوفي .حسن ،يحيى -

  .الصوتية للنشر والتوزيع
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  الئحة المواصفات): ١(ق ملح

  االجتماعية للصف السادس األساسي التربية: المبحث

  :النتاجات العامة

  .التعريف بالعنصر العباسي األول وقيام الدولة العباسية وأهم خلفائها واألعمال التي تمت في عهدهم - 

  إدراك المفاهيم السكانية وبعض القضايا السكانية - 

  .في األردن وأهميتها التعّرف على التقسيمات اإلدارية - 

  .إدراك دور المؤسسات االجتماعية في خدمة األسر األردنية - 

  :المحتوى

  :مقرر التاريخ - ١

  .قيام الدولة العباسية، خلفاء بني العباس، هارون الرشيد، المأمون والمعتصم: العصر العباسي: الوحدة الثالثة

  :مقرر الجغرافية - ٢

لسكاني، الزيادة الطبيعية، معدل المواليد والوفيات، الترآيب العمري النمو ا :جغرافية السكان: الوحدة الثانية
  .والنوعي للسكان، وبعض القضايا السكانية

  .التقسيمات اإلدارية في المملكة األردنية الهاشمية: الوحدة الرابعة :مقرر التربية الوطنية - ٣

ية، إدارة حماية األسرة، مؤسسات مؤسسات اجتماعية، مؤسسات صحية، صندوق المعونة الوطن :الوحدة الخامسة
  .الرعاية االجتماعية

  جدول المواصفات

تاريخ، جغرافية، تربية (جدول مواصفات يوضح العالقة بين النتاجات السلوآية ومحتوى التربية االجتماعية 
  .للصف السادس األساسي) وطنية ومدنية

 النتاجات  المبحث
  المجموع  تطبيق  فهم  تذآر  المحتوى

  ٢٤  ٤  ٨  ١٢  دة الثالثةالوح  تاريخ
  ٢١  ٤  ١٠  ٧  الوحدة الثانية  جغرافية

  الوحدة الرابعة  التربية الوطنية والمدنية
  ٢٩  ٣  ٥  ٢١  الوحدة الخامسة

  ٧٤  ١١  ٢٣  ٤٠  المجموع

  النتاجات السلوآية

  :يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة المحتوى أن يكون قادرًا على أن
  ).ذآرت(يسمي أول خليفة عباسي   .١
  ).فهم(يعّلل اختيار خراسان مرآزًا للدعوة العباسية   .٢
  ).فهم(يستنتج وجه الشبه الذي يجمع بين خراسان والحميمة   .٣
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  ).فهم(يفّسر بدء الدولة العباسية سرًا   .٤
  ).فهم(يستنتج سبب اختيار محمد بن علي بن العباس الحميمة مرآزًا رئيسًا لنشاط الدعوة العباسية   .٥
  ).تذآر(يسمي القائد الذي نزل في مرو وأعلن الثورة العباسية   .٦
  ).تطبيق(يستخدم معرفته بخلفاء بني العباس في تحديد عصور الدولة العباسية من خالل الخط الزمني   .٧
يحسب المدة الزمنية التي استمر بها العصر العباسي األول من خالل خط زمني يمثل خلفاء ذلك العصر   .٨

  ).قتطبي(
  ).تطبيق(يرتب خلفاء الدولة العباسية حسب مدة خالفة آل منهم مستعينًا بخط زمني معطى   .٩
  ).تذآر(يحدد مرتكزات سياسة المنصور الخارجية   .١٠
  ).تذآر(يذآر حرآات المعارضة لحكم الخليفة المنصور في إفريقيا   .١١
  ).تذآر(يسمي مترجم آتاب آليلة ودمنة   .١٢
  ).تذآر(ب جعل مدينة بغداد مدورة أيام الخليفة المنصور يحدد سب  .١٣
  ).تذآر(يسمي الخليفة التي بلغت الدولة العباسية في عهده أوج ازدهارها   .١٤
  ).فهم(يدلل على قوة الدولة العباسية من أقوال الخليفة هارون الرشيد   .١٥
  ).تذآر(يسمي أشهر شخصيات أسرة البرامكة   .١٦
  ).تذآر(فة التي اتسمت به الدولة العباسية بالعصر الذهبي يسمي الخلي  .١٧
  ).فهم(يعّلل انتقاد المؤرخين لسياسة هارون الرشيد   .١٨
  ).تذآر(يذآر دور الخيزران في الفترة األولى من حكم هارون الرشيد   .١٩
  ).تذآر(يحدد مميزات عصر المأمون   .٢٠
  ).تذآر(لة العباسية أيام الخليفة المأمون يتعرف على نوع النهضة التي شهدتها الدو  .٢١
  ).تذآر(يسمي الخليفة التي نشطت في عهده حرآة الترجمة   .٢٢
  ).فهم(يعّلل بناء المعتصم لمدينة سامراء   .٢٣
  ).فهم(يستنتج سبب قيام النزاع بين الخليفتين المأمون واألمين   .٢٤
  ).تطبيق(ة صّماء يعين مراآز انطالق الدعوة اإلسالمية على خريط  .٢٥
  ).فهم(يعّلل زيادة النمو السكاني   .٢٦
  ).تذآر(يتعّرف إلى مفهوم النمو السكاني   .٢٧
  ).فهم(يفّسر المقصود بتنظيم األسرة   .٢٨
  ).تطبيق(يحسب صافي الهجرة لمنطقة معينة   .٢٩
  ).تطبيق(يحسب معدل الزيادة الطبيعية بالنسبة المئوية   .٣٠
  ).تطبيق(لزيادة الطبيعية بالنسبة المئوية يحسب معدل ا  .٣١
  ).فهم(يحدد اآلثار السلبية المترتبة على النمو السكاني السريع في العالم   .٣٢
  ).فهم(يستنتج الفئة العمرية التي تمثل أقل نسبة سكان في معظم الدول العربية في جدول ُمعطى   .٣٣
  ).فهم(دن في جدول ُمعطى يستنتج ميزة الترآيب العمري للسكان في األر  .٣٤
  ).فهم(يستخلص تعميمًا مناسبًا من جدول ُمعطى للتوزيع السنبي للسكان   .٣٥
  ).تذآر(يحدد المقصود بالترآيب النوعي للسكان   .٣٦
  ).تذآر(يعّرف مفهوم الهرم السكاني   .٣٧
  ).تذآر(يعّرف مفهوم الكثافة السكانية   .٣٨
  ).تطبيق(مة في األردن يحسب الكثافة السكانية العا  .٣٩
  ).تذآر(يذآر المشكالت التي تنجم عن سوء التوزيع السكاني في الوطن العربي   .٤٠
  ).فهم(يستخلص العالقة بين تنظيم األسرة وصحة األمهات واألطفال   .٤١
  ).فهم(يستخلص العالقة بين انخفاض معدل الوفيات والنمو السكاني   .٤٢
  ).فهم(م لتنظيم األسرة يدّلل على دعوة اإلسال  .٤٣
  ).تذآر(يذآر النسبة التي تعود إلى برامج تنظيم األسرة في انخفاض معدل المواليد   .٤٤
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  ).تذآر(يعّرف مفهوم تنظيم األسرة   .٤٥
  ).فهم(يفسر سبب تقسيم المملكة األردنية الهاشمية إلى وحدات إدارية   .٤٦
  ).ذآرت(يذآر عدد الوحدات اإلدارية في األردن   .٤٧
  ).تذآر(يسمي الحاآم اإلداري للواء   .٤٨
  ).تذآر(يسمي الوزير الذي يعّين الحكام اإلداريين   .٤٩
  ).تذآر(يحّدد الجهة التي تقع بها محافظة إربد   .٥٠
  ).تذآر(يسمي أآبر محافظة في األردن   .٥١
  ).تذآر(دات اإلدارية يسمي الحاآم اإلداري المسؤول عن تنفيذ القوانين والقرارات في الوح  .٥٢
  ).تذآر(يحدد العمل المشترك الذي يقوم به الحكام اإلداريون   .٥٣
  ).تذآر(يذآر العام الذي تأسس فيه أول مجلس بلدي في عّمان   .٥٤
  ).فهم(يفّسر تقسيم أمانة عمان الكبرى إلى عدة مناطق   .٥٥
  ).تطبيق(بة يستخدم معرفته في تحديد الحاالت التي تدفع فيها الضري  .٥٦
  ).فهم(يفّرق بين الرسوم والضريبة   .٥٧
  ).تذآر(يذآر القطاعات الصحية في األردن   .٥٨
  ).تذآر(يذآر نوع الخدمة التي تقدمها مراآز األمومة والطفولة   .٥٩
  ).تذآر(يحّدد الهدف من إنشاء مراآز األمومة والطفولة   .٦٠
  ).تذآر(عية األردنية لتنظيم وحماية األسرة يعّدد المؤسسات التي تقّدم خدمات الجم  .٦١
  ).تذآر(يحّدد أهداف مراآز األمومة والطفولة   .٦٢
  ).فهم(يستنتج العبارة الخطأ من بين عبارات معطاة   .٦٣
  ).تذآر(يحدد المقصود بصندوق المعونة الوطنية   .٦٤
  ).تذآر(يحّدد الدور األآبر لصندوق المعونة الوطنية   .٦٥
  ).فهم(ق بين أنواع المعونة التي يقّدمها صندوق المعونة الوطنية يفّر  .٦٦
  ).فهم(يسمي الفئات المستهدفة من صندوق المعونة الوطنية   .٦٧
  ).تذآر(يحّدد الهدف من إنشاء صندوق التنمية والتشغيل   .٦٨
  ).تذآر(يذآر أهداف إدارة حماية األسرة   .٦٩
  ).تذآر(يذآر أهداف مديرية األسرة   .٧٠
  ).تذآر(يذآر الفئات المستهدفة لمؤسسات الرعاية االجتماعية   .٧١
  ).تطبيق(يستخدم معرفته في توجيه المعنيين إلى مؤسسات الرعاية االجتماعية ويقيس سؤالين اثنين   .٧٢
  ).تذآر(يتعّرف إلى مصطلح مؤسسة الرعاية االجتماعية   .٧٣

  


